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چکیده
در اين مقاله ،نظرية ماده -صورتگرايي مشائيان و مباني آن در مواجهه با ديدگاههای جديد فيزيکي (نظرية
اتمها) را نقد و تحليل کرده و بدين منظور ،دو ديدگاه رقيب اين نظريه در تاريخ فلسفة اسالمي ،يعني نظرية
منسوب به رواقيان (عرضهشده ازسوی ابوالبرکات و سهروردی) و نظرية ذرهگرايي در تفسيرهای فلسفي
(اجسام صغار صلبه) و کالمي آن (اجزای اليتجزی) را بررسي کردهايم؛ سپس رويکرد انديشمندان معاصر
دربارۀ نظرية ماده -صورتگرايي را واکاوی و آنان را براساس نظراتشان به سه گروه تقسيم کردهايم :دو
گروه از ايشان نظرية ماده -صورتگرايي را نفي کرده و هرکدامشان بهنحوی از يکي از نظريات مخالفان با
اين نظريه حمايت کردهاند .در اين ميان ،محييالدين الهي قمشهای و استاد حسنزادۀ آملي به نظرية
ذرهگرايان تمايل يافته و استاد مصباح يزدی و استاد فياضي به نظرية منسوب به رواقيان گرايش پيدا
کردهاند .دستة ديگر ،کساني همچون فاضل توني و عالمه طباطبايي هستند که کوشيدهاند بهنحوی ميان
نظرية ماده -صورتگرايي و نظرية اجسام صغار صلب و ديدگاه فيزيک جديد جمع کنند؛ باوجود آن،
برخي مباني نظرية ماده -صورتگرايي مانند متصلدانستن جسم ،بالفعلنبودن اجزای جسم و وجودداشتن
هيوالی اولي همچنان با چالشهای فلسفي و تجربي مختلف روبهروست.
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مقدمه
1

براساس ديدگاه ماده -صورتگرايي که ابنسينا آن را پذيرفته ،جوهر اجسام از دو جنبه
تشکيل شده است :يکي قوه (استعداد ،ماده و هيولي) و ديگری فعليت (صورت) .اين
نظريه با مخالفت گروههای مختلفي از متفکران اسالمي مواجه شد .برخي همچون زکريای
رازی و ابوريحان بيروني از نظرية ذرهگرايان (اتم يا اجزای صغار صُلب) دفاع کردند که
نظر ايشان با نظرية برخي متکلمان (جزء اليتجزی يا جوهر فرد) مشابهتهايي داشت؛
درمقابل ،گروهي ديگر همچون ابوالبرکات بغدادی ،سهروردی و پيروان اشراقي وی ،و
خواجه نصيرالدين طوسي نظرية منسوب به رواقيان دربارۀ جسم را پذيرفتند .نظرية ماده-
صورتگرايي نزد ابنرشد ،دشتکي و مالصدرا نيز با نظرية ابنسينا اختالفاتي دارد .در
عصر جديد ،نظريات فيزيکدانان دربارۀ ساختمان اجسام که يادآور نظرية ذرهگرايان است،
سؤاالت و اشکاالت تازهای را درخصوص اين ديدگاه مطرح کرده که باعث ايجاد تغييراتي
در ديدگاههای برخي فالسفة معاصر دربارۀ نظرية ماده -صورتگرايي شده است .در اين
مقاله ،ديدگاه خاص محييالدين مهدی الهي قمشهای ،عالمه شعراني ،فاضل توني،
محمدحسين طباطبايي ،مرتضي مطهری ،حسن حسنزادۀ آملي ،محمدتقي مصباح يزدی و
غالمرضا فياضي در نقد و اصالح نظرية ماده -صورتگرايي را مطرح ميکنيم؛ سپس با
مشخصکردن اين مسئله که ديدگاه هريک از حکمای معاصر دربارۀ ماهيت جسم به
کداميک از نظريات تاريخي مطرحشده در اين زمينه تعلق دارد ،ديدگاههای مختلف در رد
و اصالح اين نظريه را نقد و بررسي ميکنيم.
پیشینۀ تحقیق

تاکنون ،مقاالت متعددی دربارۀ ماهيت جسم ازديدگاه فالسفة اسالمي نوشته شده (مانند:
کاظميزاده1376 ،؛ قرباني1383 ،؛ شهيدی1384 ،؛ طاهری1384 ،؛ سليماني1386 ،؛ شاهنظری
و عزيزی1391 ،؛ ترابران و جوارشکيان1392 ،؛ زارعي و شيرزاد1396 ،؛ غفاری و کمالي1397 ،؛
کمالي و کمالي)1398 ،؛ اما در هيچيک از اين مقاالت ،نقد و بررسي نظرية ماده -صورتگرايي و
نظرات رقيب آن با توجه به ديدگاههای جديد فيزيکي و واکاوی ديدگاههای انديشمندان معاصر
 .1ماده -صورتگرايي ( )Hylomorphismعبارت از ديدگاهي است که در آن ،مشابه با نظر ارسطو ،جسم طبيعي
براساس ماده و صورت تبيين ميشود (ر.ک.)The New Encyclopaedia Britannica, 1994, V. 6, P. 197 :
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در اين حوزه صورت نگرفته 1و تنها در يک مقاله (سوری ،)1396 ،ديدگاه خاص عالمه
حسنزادۀ آملي بررسي شده است.
 .1نظریۀ ماده -صورتگرایی
2

در فلسفة مشاء ،وجود جسم ،بديهي دانسته شده (ابنسينا1404 ،ق-الف ،ص )93 .و جسم ،
جوهری سهبعدی (دارای امتدادهای سهگانة طول ،3عرض و عمق) (الهيجي ،1383 ،ص)68 .
و قابل اشارۀ حسي است (طوسي ،1375 ،ج ،2 .ص .)199 .جسم بر دو نوع مر ّکب 4و بسيط
تقسيم ميشود( 5الهيجي ،1383 ،ص .)79 .نظرية ماده -صورتگرايي دربارۀ ماهيت و حقيقت
جسم بسيط 6مطرح شده است( 7ابنسينا1404 ،ق-ب ،ج ،1 .ص.)241-240 .
 .1-1ماده و صورت

براساس اين نظريه برای تبيين تغيير اجسام و کونوفساد آنها از دو ويژگي ذاتي (جوهری)
بالقوه و بالفعل استفاده ميشود (ارسطو .)1047b ،1046a ،1385 ،مشائيان معتقدند جوهر
 .1همچنين تاکنون ،حداقل هفت مقاله دربارۀ نظرية جوهر فرد ازديدگاه متکلمان اسالمي نوشته شده که در مرتبطترين
آنها با موضوع مقالة حاضر ،بررسي و مقايسة نظرية جوهر فرد متکلمان با ذرات بنيادين در فيزيک صورت گرفته
است (ناجي اصفهاني و قاسمي.)1395 ،
 .2جسم به اشتراک لفظ بر جسم طبيعي (جِرم) که جوهر است و جسم تعليمي (حجم) که عَرَض (کمّ منفصل) است،
تقسيم ميشود (نگری1395 ،ق ،ج ،1 .ص 400 .و  .)402در اينجا بحث دربارۀ اجسام طبيعي است (سعادت
مصطفوی ،1395 ،ص.)55 .
 .3مراد از طول ،نه معنای عرفي آن ،بلکه امتدادی است که نخستين بار در جسم اعتبار ميشود (الهيجي ،1383 ،ص.)68 .
 .4جسم مرکّب به متشابهاالجزا (مانند ياقوت) و غيرمتشابهاالجزا (مانند گوشت) تقسيم ميشود (الهيجي1426 ،ق ،ج.
 ،2ص.)146 .
 .5جسم بسيط آن است که طبيعت واحد داشته (شهرزوری ،1383 ،ج ،2 .ص )118 .و صورت نوعية اجزايش با کل
آن يکسان باشد (ابنسينا ،1375 ،ج ،2 .ص192 .؛ الهيجي ،1383 ،ص.)79 .
 .6اين نظريه را ابنسينا هم دربارۀ اجسام عنصری و هم درخصوص اجسام سماوی (اثيری) مطرح کرده است
(طوسي ،1375 ،ج ،2 .ص)153 .؛ درمقابل ،ابنرشد با ترکيبشدن اجسام سماوی از ماده و صورت مخالف است
(ابنرشد2002 ،م ،ص 174 .و  )190و آنها را مختلف در نوع نميداند (ابنرشد2002 ،م ،ص .)180 .وی نوشته
است« :و لسنا نعرف أحداً من الفالسفة اعتقد أن الجسم السماوی مرکّب من مادة و صورة ،کاألجسام البسيطة التی دونه إالّ
ابنسينا فقط» (ابنرشد2002 ،م ،ص.)205 .
 .7مراد از اجسام بسيط ،همان عناصر اربعه (آب ،باد ،خاک و آتش) است و اجسام مرکّب طبيعي عبارت از مواليد
ثالث (جماد ،نبات و حيوان) هستند (اخوانالصفا1957 ،م ،ج ،1 .ص.)279 .
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جسم ،خود مرکّب از دو جوهر بالفعل (صورت) و بالقوه (هيولي) است (ابنسينا،
1404ق-الف ،ص 25 .و  .)67دو جوهر ماده و صورت جزء جسم هستند؛ ولي جسم
بهشمار نميآيند (ابنسينا1404 ،ق-الف ،ص60 .؛ الهيجي1426 ،ق ،ص .)69 .ماده
(هيولي) فينفسه نه مقدار دارد و نه صورت جرمي (ابنسينا ،1375 ،ج ،2 .ص.)59 .
فعليت هيولي همان قوهبودن آن است؛ بدان معنا که هيولي فينفسه و بهاعتبار وجود ذاتش
بالقوه است (ابنسينا1404 ،ق-الف ،ص )68 .و بهواسطة صورت که از خارج بر آن وارد
ميشود ،بهشکل بالفعل درميآيد (ابنسينا1404 ،ق-الف ،ص .)68 .ابنسينا دربارۀ صورت
معتقد است« :و نعنی به کلّ أمر يحدث فی قابل يصير له موصوفاً بصفة مخصوصة» (ابنسينا،
1404ق-ب ،ج ،1 .ص )18 .و بر اين اساس ،صورت را عبارت از «ماهيته التی بها هو»
تعريف کردهاند (ابنسينا1404 ،ق-ب ،ج ،1 .ص.)34 .
جسم دو صورت دارد :يکي صورت جسميه که در همة اجسام ،مشترک است (ابنسينا،
1404ق-الف ،ص )68 .و ديگری صورت نوعيه که وجه اختالف ذاتي اجسام محسوب
ميشود (ريزی ،1377 ،ص .)146 .ابنسينا دربارۀ صورت نوعيه معتقد است« :فصورة الماء

مثالً قوة أقامت هيولی الماء نوعاً و تلک غيرمحسوسة و عنها تصدر اآلثار المحسوسة» (ابنسينا،
1404ق-ب ،ج ،1 .ص.)35-34 .
ذهن ميتواند اجسام را بهتنهايي و بدون توجه به هرگونه نوعيتي ،بهمثابة جسم مطلق
درنظر گيرد؛ اما اجسام در خارج ،همواره دارای نوعيتي خاص (صورت نوعيه) هستند و
جسم مطلق در خارج وجود ندارد .صورت جسميه که امری جوهری است ،محسوس
بهشمار نميآيد1؛ اما قابليتِ دارابودنِ ابعاد سهگانه که الزمة صورت جسميه است ،امری
محسوس محسوب ميشود (ابراهيمي ديناني ،1380 ،ج ،1 .ص .)389 .هيوالی اولي 2و
صورت نوعيه نيز که اموری غيرمحسوس هستند ،ازطريق استدالل اثبات ميشوند .وجود
هيوالی اولي ازطريق برهانهای فصل و وصل ،و قوه و فعل اثبات ميشود (ابنسينا،
« .1و الجسم الذی يستعمل فی التعاليم هو المعروف بالجسم التعليمی هو الصورة الجسميّة» (بهمنيار ،1375 ،ص.)311 .
 .2درمقابل هيوالی اولي ،هيوالی ثانيه قرار دارد که به مجموع هيوالی اولي و صورت جسميه گفته ميشود .شايان ذکر است
که لفظ «ماده» به اشتراک لفظ در بحث مواد ثالث (وجوب ،امکان و امتناع) نيز بهکار رفته است و همچنين به اشتراک لفظ،
ماده در فيزيک بهمعنای جسم بهکار ميرود (مطهری ،1380 ،ص56 .؛ مصباح يزدی1363 ،ب ،ص.)246 .
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1404ق-الف ،ص )67-66 .و صورت نوعيه از تفاوت طبيعي اشيا با يکديگر بهدست
ميآيد (الهي قمشهای ،1363 ،ص .)173 .وجود صورت جسميه و نوعيه بر اين اساس
است که ويژگي مشترک اجسام و ويژگيهای متفاوت آنها را ذاتيشان بدانيم .1اين مطلب
يکي از مباني نظرية ماده -صورتگرايي ابنسيناست.
بدين ترتيب ،جسم بسيط از سه جوهر تشکيل شده است :ماده (هيوالی اولي) ،صورت
جسميه و صورت نوعيه (ابنسينا1405 ،ق ،ص173-172 .؛ عليقلي بن قرچغایخان،
 ،1377ج ،1 .ص.)183 .
 .2-1نحوۀ ترکیب ماده و صورت

جسم از ماده و صورت که حالّ در ماده است ،ترکيب شده (ابنسينا ،1379 ،ص190 .؛
ابنسينا1404 ،ق-الف ،ص )89 .و بنابراين ،ماده و صورت ،علت جسم هستند .ماده ،علت
مادّی و صورت ،علت صوری جسم است (ابنسينا1404 ،ق-ب ،ج ،1 .ص )54 .و به
همين سبب ،ماده و صورت جسميه ،جسماني و محسوس نيستند؛ بلکه مبدأ محسوسات
هستند .بايد به اين مسئله توجه کرد که علت موجدۀ صورت ،واهبالصور (عقل دهم)
است (ابنسينا1404 ،ق-ب ،ج ،2 .ص )190 .و از آنجا که ماده فعليتي ندارد ،صورت بر
ماده تقدم وجودی (نه زماني) دارد (ابنسينا1404 ،ق-الف ،ص )80 .و شريکالعلة وجود
ماده است (ابنسينا1404 ،ق-الف ،ص86-85؛ طوسي ،1375 ،ج ،2 .ص.)130 .
صورت بر ماده تقدم بالعلية دارد و ماده و صورت دارای تقدم بالطبع و العلية بر اعراض
هستند (ابنسينا ،1379 ،ص .)92 .هيولي و صورت به يکديگر احتياج دارند و بدون هم
تحقق نمييابند (تالزم ماده و صورت)؛ بدين جهت ،مستغني از يکديگر و تامّالتحصل
نيستند .هيولي نميتواند صورت جسميه را ازدست بدهد و بدون آن باقي بماند (إنّ المادّة
الجسمانيّة ال تتعرّی عن الصورة) (ابنسينا1404 ،ق-الف ،ص 68 .و  )72و صورت نيز در قبول
تشخصات و تعينات ،نيازمند ماده است (ابنسينا1404 ،ق-الف ،ص405 .؛ مطهری،
1371ب ،ص)247 .؛ البته هيولي به يک صورت معيّن نيازمند نيست (ابنسينا1404 ،ق-
الف ،ص86 .؛ ريزی ،1377 ،ص .)146 .مشائيان برای اثبات تالزم و عدم انفکاک صورت
جسميه و هيولي ،متناهيبودن اجسام را اثبات ميکنند (طوسي ،1375 ،ج ،2 .ص.)74 .
 .1مراد از ذاتي ،جزء مقوم است که بدون آن ،جسم تحقق نمييابد.
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ماده و صورت ،دو حيثيت حقيقي (نه اعتباری) در اجسام هستند؛ چنانکه ابنسينا معتقد
است« :فصورة الجسم تقارن شيئاً آخر غير ًا له فی أنّه صورة فيکون الجسم جوهر ًا مرکباً من شیء عنه له

القوّة و من شیء عنه له الفعل» (ابنسينا1404 ،ق-الف ،ص .)67 .از اينگونه سخنان ابنسينا که
در آنها هيولي و صورت ،دو موجود مغاير با يکديگر بهشمار ميآيند ،چنين برداشت شده
که وی ترکيب ماده و صورت را ترکيب انضمامي دانسته است( 1ميرداماد ،1381 ،ص63 .؛
صدرالدين شيرازی1981 ،م ،ج ،5 .ص283 .؛ الهيجي1426 ،ق ،ج ،2 .ص)141 .؛ بدان
معنا که گرچه ماده و صورت ،هيچکدام بهتنهايي قابليت تحققيافتن ندارند ،هنگام ترکيب،
واقعياتي مغاير با يکديگر بهشمار ميآيند (عبوديت ،1384 ،ج ،1 .ص 335 .و .)340
ابنسينا دربارۀ اين مسئله نوشته است« :کاتحاد المادّة و الصورة ...ليس احدهما اآلخر و يکون

المجموع ليس و ال واحد منهما» (ابنسينا1404 ،ق-الف.)238 ،
 .3-1اتصال جسم

مشائيان معتقدند جسم همانگونه که حس آن را درک ميکند ،يک شيء پيوسته است
(ابنسينا ،1375 ،ج ،2 .ص31 .؛ ريزی ،1377 ،ص)140 .؛ چنانکه ابنسينا معتقد است:
«الجسمُ جوهرٌ واحد متصل» (ابنسينا1404 ،ق-الف ،ص .)61 .دليل موردنظر مشائيان برای
اثبات پيوستگي جسم ،قوای حسي ما نيست؛ زيرا ممکن است جسم از ابتدا درنتيجة اتصال
اجزای اليتجزی پديد آمده باشد و حواس ما در اين زمينه خطا کند (ابنسينا1404 ،ق-
الف ،ص .)65 .ابنسينا اينگونه استدالل ميکند که «اگر هستي جسم ،گسستگي بودی ،اين

ابعاد سهگانه را اندر وی نشايستي توهمکردن» (ابنسينا ،1383 ،ص15 .؛ الهي قمشهای،1363 ،
ص)177 .؛ لذا جسم بسيط بهنحو بالفعل ،جزء ندارد (ابنسينا ،1379 ،ص .)203 .ازنظر
اين گروه از فالسفه ،انقسامپذيری و پيوستگي ،به يکديگر وابستهاند و هردوی آنها عَرَض
الزم صورت جسميه محسوب ميشوند .2ابنسينا معتقد است« :کل جسم فإنّه قبل القسمة ال

جزء له البتة ،بل الفاعل للجزء وجود القسمة» (ابنسينا1404 ،ق-ب ،ج ،1 .ص .)184 .وی دربارۀ
 .1ازنظر ابنسينا اتحاد اثنين ،محال است (ابنسينا1404 ،ق-الف ،ص)77 .؛ اما وحدت ميان دو شيء به چند طريق،
امکان دارد که يکي از آنها وحدت ماده و صورت است (ابنسينا1404 ،ق-الف ،ص.)238 .
 .2صورت جسميه دارای پيوستگي ذاتي و جوهری نيز هست و اين خصوصيت در تعريف جسم به «جوهر ذواَبعاد
ثالث» بهعنوان فصل جسم مطرح ميشود.
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جسم متصل نوشته« :و المتصل ال جزء له بالفعل» (ابنسينا1404 ،ق-ب ،ص )182 .و حدوث
اجزا در آن را بهصرف اشارۀ حسي دانسته است که با برداشتن اشاره ،اجزا نيز ازميان
ميروند (ابنسينا1404 ،ق-ب ،ص)182 .؛ لذا تقسيم جسم به جزء اليتجزی منتهي
نميشود (ابنسينا ،1379 ،ص .)203 .مشائيان در اين زمينه ،معاني مختلف اتصال را مطرح
ميکنند (ابنسينا1404 ،ق-ب ،ج ،1 .ص.)182 .
بهاعتقاد ابنسينا براساس قاعدۀ «کلّما صحّ علی الفرد صحّ علی الطبيعة» و «حکم االمثال فی ما

يجوز و فی ما اليجوز واحد» ،از آنجا که جسم تجزيهپذير است ،اجزای آن نيز بايد همينگونه
باشند و نميتوان آنها را صُلب و تجزيهناپذير دانست؛ لذا جسميت بما هو جسميت ،قابل
انقسام است (ابنسينا1404 ،ق-الف ،ص66 .؛ فاضل توني ،1390 ،ص265 .؛ الهي
قمشهای ،1363 ،ص)173 .؛ به عبارت ديگر ،از آنجا که جسم را ميتوان به اجزای بالفعل
تقسيم کرد ،نبايد مانعي در انقسام بالفعل آن اجزا (تقسيم فکّي) نيز وجود داشته باشد
(ريزی ،1377 ،ص)140 .؛ بر اين اساس ،اجسام را تا هر ميزان که تقسيم کنيم ،بازهم ازنظر
عقلي و بهصورت وهمي (فرضي) ،قابليت تقسيم بيشتر را خواهند داشت1؛ زيرا الزمة
صورت جسميه ،مقدارداشتن است و اجزای جسم همواره دارای مقدار هستند.
بهاعتقاد ابنسينا جسم يا دارای جزء نيست و يک واحد متصل را تشکيل ميدهد و يا
مؤلف از اجسامي است که فاقد اجزا هستند (ابنسينا1404 ،ق-ب ،ج ،1 .ص.)184 .
ديدگاه نخست ،متعلق به مشائيان است که جسم را دارای اجزای بالفعل نميدانند؛ ولي آن
را قابل تقسيم به اجزای بالفعل بهشمار ميآورند (ابنسينا1404 ،ق-ب ،ج ،1 .ص)185 .؛
بر اين اساس ،جسم قابل انقسام است (ففی کل طباع الجسميّة أن تتقبّل االنقسام) (ابنسينا،
1404ق-الف ،ص)66 .؛ اما نميتوان آن را بهصورت بالفعل تا بينهايت جزء تقسيم کرد
(ابنسينا1404 ،ق-ب ،ج ،1 .ص)199 .؛ زيرا در اين صورت ،بينهايت جزء بالفعل در
خارج وجود خواهند داشت و بنابراين ،مراد از اينکه جسم تا بينهايت قابليت انقسام دارد،
بينهايت انقسامات بالفعل نيست؛ بلکه منظور آن است که تقسيمکردن بهحدی متوقف

« .1کل جسم بما هو جسم ممّا يقبل لذاته اإلنقسام الفکّی کما يقبل لذاته اإلنقسام الوهمی» (صدرالدين شيرازی1981 ،م ،ج.
 ،5ص.)133 .
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نميشود که ديگر قابليت (قوۀ) انقسام در جسم وجود نداشته باشد( 1ابنسينا1404 ،ق-
الف ،ص66 .؛ نگری1395 ،ق ،ج ،1 .ص .)403 .در تمام اين تقسيمات ،اجزای جسم،
دارای صورت جسميه هستند (ابنسينا1404 ،ق-ب ،ج ،1 .ص)240 .؛ اما اگر جسم از
حدی بيشتر تقسيم شود ،ديگر صورت نوعيه (خاصيت ظاهری) خود را حفظ نخواهد کرد
(ابنسينا1404 ،ق-ب ،ج ،1 .ص243 .؛ فخرالدين الرازی1411 ،ق ،ج ،2 .ص .)38 .اين
اجزا مجدداً ميتوانند با هم ترکيب شوند و يک شيء واحد را تشکيل دهند و در اين
حالت ،خاصيت هريک از اجزا ازميان خواهد رفت (ابنسينا1404 ،ق-ب ،ج ،1 .ص.
)185؛ البته دشتکي در اين زمينه نوشته است« :و قد اشتهر بين المشائين أنّ األجسام تخلع صورها

عند التصغير المفرط ،و لی فيه نظر» (دشتکي ،1386 ،ج ،1 .ص.)2 .
هیوالی اولی  +صورت جسمیه  +صورت نوعیه  +اعراض = جسم خارجی
(جسم مطلق  /مادۀ ثانيه)
 .2دیدگاههای متفاوت درچهارچوب نظریۀ ماده -صورتگرایی

برخي انديشمندان اسالمي ،نظرية ماده -صورتگرايي ارسطو و ابنسينا را با اصالحاتي
پذيرفتهاند .در اين بخش ،نظرهای آنان را ذکر ميکنيم.
 .1-2نظر ابنرشد و قرچغایخان

ابنرشد (2002م ،ص )281 .و مؤلف کتاب احيای حکمت (عليقلي بن قرچغایخان)
درچهارچوب نظرية ماده -صورتگرايي ،صورت جسميه را نپذيرفتهاند؛ اما هيوالی اولي و
صورت نوعيه را قبول کردهاند ( ،1377ج ،1 .ص 184 .و )202؛ چنانکه عليقلي بن
قرچغایخان نوشته« :وجود صورت جسمي ،لغو و اليُعني است» (عليقلي بن قرچغایخان،
 ،1377ص.)203 .
 .2-2نظر دشتکی و مالصدرا

اين دو فيلسوف ،نظرية ماده و صورت را پذيرفته و درعين حال ،تغييرات و اصالحاتي در
 .1در برهانهای ذکرشده در رد اجزای اليتجزی سعي شده است امکان تقسيم وهمي (فرضي) و ذهني اين اجزا نشان
داده و از اين طريق ،با اثبات قابليت تقسيم وهميشان مقدارداشتن اين اجزا و درنتيجه ،وجودداشتن قابليت تقسيم
خارجي در آنها اثبات شود.
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آن ايجاد کردهاند .آنان ترکيب ماده و صورت را ازنوع انضمامي ندانسته 1و اتحادی بهشمار
آوردهاند( 2صدرالدين شيرازی1981 ،م ،ج ،5 .ص282 .؛ سبزواری ،1379 ،ج ،2 .ص.
371؛ الهيجي1426 ،ق ،ج ،2 .ص)141 .؛ بر اين اساس ،ماده و صورت در خارج ،دو
جوهر نيستند که از ترکيبشان جوهر سومي بهنام جسم حاصل شود؛ بلکه جسم بسيط را
ميتوان بهاعتباری ماده و بهاعتباری صورت دانست( 3صدرالدين شيرازی1981 ،م ،ج،5 .
ص .)283 .ازميان معاصران نيز کساني مانند استاد مطهری و جوادی آملي که به نظريات
مالصدرا گرايش يافتهاند ،ترکيب ماده و صورت را ازنوع اتحادی دانستهاند.
 .3-2نظر استاد مطهری

در اين مبحث ،استاد مطهری ذيل عبارتي از عالمه طباطبايي با اشاره به نظريات ارسطو،
ذيمقراطيس و متکلمان دربارۀ جسم ،اين مسئله را قبول کردهاند که پذيرش صورت جسميه با
مشکل مواجه است (مطهری1371 ،الف ،ص .)751 .کالم عالمه طباطبايي که بر اطالعداشتن
ايشان از نظريات جديد فيزيکي داللت ميکند ،بدين شرح است:
امروزه به ثبوت رسانيدهاند که ساختمان اجسام متصل واحد نيست و هر جسمي
مرکّب از يک دسته اجزای کوچک و ريز است که قابل تبديل به انرژی ميباشند و
درحقيقت ،هر جزء مادّی از تراکم يک تودۀ انبوهي از انرژی بهوجود آمده و خود
انرژی نيز ساختمان دانهدانه که هر دانهای «کوانتوم» ناميده ميشود ،دارد و از سوی
ديگر ،ما جز ماده و انرژی و با تعبير صحيحتر ،جز انرژی در جهان طبيعت ،چيزی
نداريم (طباطبايي ،1371 ،ص.)749-748 .

استاد مطهری همچنين برمبنای «شيئية الشیء بصورته ال بمادته» معتقد است ماده جزء
حقيقت شيء نيست و نيازمندی صورت به ماده باعث نميشود ماده را جزء جسم و علت
داخلياش بدانيم (مطهری1371 ،ب ،ص .)413 .ايشان علت مادّیدانستنِ ماده نسبتبه
 .1شايان ذکر است که براساس آنچه مالصدرا گفته ،ميان ديدگاه ايشان تفاوتهايي نيز وجود دارد (صدرالدين
شيرازی1981 ،م ،ج ،5 .ص .)294 .برای مطالعة بيشتر در اين زمينه ر.ک :حسيني و درگاهيفر ،1399 ،ص.128 .
 .2برخي شريکالعلتبودن صورت برای ماده در فلسفة مشاء را تنها با پذيرش ترکيب اتحادی ميان ماده و صورت،
قابل پذيرش دانستهاند (غفاری و کمالي ،1397 ،ص.)14 .
« .3فإنّ معنی اتحاد المادّة بالصورة ...أنّ موجوداً واحداً هو الصورة وجودها بعينه وجود ما هو المادّة» (صدرالدين شيرازی،
1981م ،ج ،5 .ص.)293 .
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جسم را نقد کرده و اين مسئله را ناشي از خلط ميان دو معنا از ماده دانسته و نوشتهاند:
«نميشود که ماده را جزئي در عرض صورت برای جسم بدانيم و علت داخلي بناميم» (مطهری،
1371ب ،ص)413 .؛ همچنين با پذيرش ترکيب اتحادی ميان ماده و صورت (مطهری،
1371ب ،ص ،)247-246معتقدند با پذيرش ترکيب اتحادی ،نه هيوالی اولي قابل پذيرش
است و نه ميتوان از برهان فصل و وصل استفاده کرد (مطهری ،1368 ،ص.1)176 .
استاد مطهری به اين اشکال نيز اشاره کردهاند که با توجه به امکان تبديل عناصر به
يکديگر در اين روزگار ،وجود صورت نوعيه نيز با اشکال مواجه شده است (مطهری،
1371الف ،ص)317-315 .؛ اما کوشيدهاند با تفکيک مباحث فيزيکي از مباحث فلسفي،
براساس قوه و فعل نشان دهند اختالف نوعي اشيا نميتواند از اموری ناشي شود که در
ذات خود ،هيچگونه کثرت و تعددی ندارند (مطهری1371 ،الف ،ص)317 .؛ لذا ايشان
همچنان وجود صورت نوعيه را الزم دانستهاند (مطهری1371 ،الف ،ص.)751 .
بهعقيدۀ استاد مطهری ،تبديل ماده (جسم) به انرژی کموبيش ،احيای نظر متکلمين
است؛ زيرا طبق نظريات جديد ،آنچه اجسام را تشکيل ميدهد (انرژی) ،خودش جسم
نيست (مطهری1371 ،الف ،ص)751 .؛ همچنين دربارۀ رابطة نظرية اجزای صغار صلب و
نظرية اتمي جديد ،استاد معتقد است علم جديد نظرية دموکريتوس درخصوص پيوسته و
واحدنبودن اجسام محسوس را تأييد کرده؛ اما جزء دوم نظرية دموکريتوس ،يعني
شکستناپذيربودن اجسام صغار صلبه را نپذيرفته است (مطهری1371 ،الف ،ص766 .؛
عبوديت ،1387 ،ص)238 .؛ بهعالوه ،ازنظر ايشان ،از آنجا که تعبيرات علمي و فلسفي با
يکديگر متفاوتاند ،تاکنون ،تبيين فلسفي دقيقي دربارۀ ماهيت انرژی صورت نگرفته است
(مطهری ،1374 ،ص .)184 .ايشان سؤاالت مختلفي را دربارۀ ماهيت انرژی مطرح کردهاند
که ازجمله آنها موارد ذيل را ميتوان برشمرد :آيا انرژی دارای بُعد است؟ آيا جوهر است؟
(مطهری ،1372 ،ص188-187 .؛ مطهری ،1374 ،ص.)173 .
 .1اين نظرات استاد مطهری در جلد چهارم از اثر ايشان با عنوان پاورقي بر اصول فلسفه و روش رئاليسم بهصورت
مفصّل آمده (ر.ک :مطهری ،1368 ،ص)176-174 .؛ اما از جلد ششم مجموعة آثار حذف شده است؛ لذا در
گزينش منابع ،از هردو چاپ اين کتاب استفاده کردهايم.
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از آنجا که هيولي نميتواند مجرد از صورت باشد ،1ظاهراً ازديدگاه استاد ،الزم است
صورتي نيز برای انرژی قائل شويم (مطهری ،1372 ،ص)190 .؛ عالوهبر آن ،ايشان
نوشتهاند :تبديل ماده به انرژی «نشان داد که آنچه را که ما ماده ميناميم ،...اين خودش يک

صورت است» (مطهری ،1372 ،ص .)185 .بهعقيدۀ استاد ،تبديل ماده به انرژی و انرژی به
ماده ميتواند جای برهان فصل و وصل را بگيرد (مطهری ،1372 ،ص )186 .و درنتيجه،
حالتي بسيطتر وجود دارد که ماده (صورت جسميه) و انرژی ،هردو صورتهايي از آن
هستند( 2مطهری ،1372 ،ص186 .؛ مطهری ،1380 ،ص58 .؛ انواری1395 ،ب ،ص.)25 .
براساس آنچه گفتيم ،استاد مطهری وجود صورت جسميه و هيولي را نقد کرده و
صورت نوعيه را پذيرفتهاند.
 .3مخالفان با دیدگاه ماده -صورتگرایی

نظريات مطرحشده درمقابل نظرية ماده -صورتگرايي را به دو دستة کلي بدين شرح
ميتوان تقسيم کرد:
 .1-3نظریۀ منسوب به رواقیان

وجه اشتراک نظرات اين گروه ،آن است که گرچه قوه و فعليت در اجسام وجود دارند،
اموری جوهری نيستند 3و اجسام ،اشيايي بسيط هستند و از دو جوهر تشکيل نشدهاند .اين
نظريه در جهان اسالم به رواقيان نسبت داده شده( 4کاتبي قزويني ،1353 ،ص564 .؛ ميرداماد،
 ،1381ص48 .؛ الئرتيوس ،1387 ،ص )314 .و اردکاني در اين زمينه معتقد است:
فرقهای گفتهاند که جسم ،جوهری است بسيط ممتد در جهات ثالث و فينفسه متصل
است به اتصال مقداریِ جوهریِ قائم به ذات خود ،و اين فرقه مشهورند به رواقيان از
تابعين افالطون الهي و از حکمای اسالم ،شيخ شهابالدين سهروردی در کتاب
حکمت اشراق ،اين مذهب را حق دانسته است (اردکاني ،1375 ،ص.)113 .

« .1المادة الجسميّة ال توجد مفارقة للصورة» (ابنسينا1404 ،ق-الف ،ص.)79 .
« .2الصورة ال توجد إالّ فی الهيولی» (ابنسينا1404 ،ق-الف ،ص.)89 .
 .3اين نکته ،تفاوت ديدگاه اين گروه با نظرية ترکيب اتحادی ماده و صورت است.
 .4اين نظر به افالطون نيز نسبت داده شده است (الهيجي1426 ،ق ،ج ،3 .ص.)146 .
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اين نظريه را در جهان اسالم ،اخوانالصفا ،1ابوالبرکات 2و شيخ اشراق مطرح کردهاند.3
ايشان گرچه با نظرية جوهر فرد (جزء اليتجزی) مخالف هستند (سهروردی1375 ،ب ،ص.
 ،)88نظرية ماده -صورتگرايي را نيز نپذيرفتهاند .شيخ اشراق قوه و فعليت را از امور
اعتباری همچون فوقيت و تحتيت بهشمار آورده است؛ بدين نحو که جسم به خودی خود،
فعليت دارد و در نسبت با اَعراضي که جايگزين اَعراض موجود ميشوند ،دارای قوه و
استعداد است (سهروردی1375 ،ب ،ص80 .؛ مطهری1371 ،ب ،ص)410-409 .؛ بنابراين،
هيولي امری اعتباری محسوب ميشود (شهرزوری ،1383 ،ج ،2 .ص .)66 .اين نظر ،مشابه
ديدگاهي است که مشائيان دربارۀ هيوالی ثانيه مطرح کردهاند .ازنظر فالسفة مشاء ،جسم از
هيوالی اولي -که امری حقيقي است -و صورت جسميه تشکيل ميشود؛ اما تبديل اجسام
به يکديگر و تغيير صورتهای نوعية آنها دراثر وجود هيوالی ثانيه در اجسام -که امری
نسبي است -اتفاق ميافتد؛ درمقابل ،ازنظر اشراقيان ،جسم بسيط است و متشکل از هيولي

4

و صورت نيست (ابوالبرکات ،1373 ،ج ،3 .ص196-195 .؛ سهروردی1375 ،ب ،ص.)75 .
شهرزوری نوشته است« :أنّ الهيولی األولی الحاملة لجميع الصور و األعراض هی الجسم ،و هو

عندهم متصل واحد و شیء ال ترکيب فيه أصالً» ( ،1383ج ،2 .ص.)56 .
اشراقيان حقيقت جسم (جسم طبيعي) را همان مقدار (جسم تعليمي جوهری يا جوهر
منبسط بالذات) بهشمار آورده (شهرزوری ،1383 ،ج ،2 .ص66 .؛ شيرازی ،1383 ،ص.
216؛ عليقلي بن قرچغایخان ،1377 ،ج ،1 .ص 184 .و  )202و وجه اشتراک و افتراق
اجسام را نيز همان مقدار دانستهاند (ابوالبرکات ،1373 ،ج ،3 .ص202-201 .؛ سهروردی،
1375ب ،ص 77 ،75 .و  .)79ازنظر آنان نبايد مقدار جوهری در جسم (صورت جسميه) و
 .1اخوانالصفا نوشته است« :أنّ الجسم الواحد يسمی تارة هيولی ...و تارة صورة ...و إنّما يسمی الجسم هيولی للصورة التی
يقبلها» (1957م ،ج ،1 .ص.)278 .
 .2شيخ اشراق در المشارع و المطارحات از ابوالبرکات نام برده است (سهروردی1375 ،ج ،ص 436 ،435 .و )471؛
بنابراين ميتوان گفت وی با آرای ابوالبرکات آشنا و احتماالً در اين بحث ،تحت تأثير نظرات وی بوده است.
 .3ازنظر عالمه حلي ،اين رأی متعلق به حکمای پيشاز ارسطو بوده و ابوالبرکات به آن گرايش يافته است (حلي،
 ،1387ص.)431 .
 .4قطبالدين شيرازی نوشته است آنچه اوايل هيوال ناميدهاند ،بهمعنای مطلق جسم است و با هيوالی مشائيان که
جزئي از جسم است ،اشتراک لفظي دارد (شيرازی ،1383 ،ص.)226 .
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مقدار عَرَضي در آن (کمّ متصل يا جسم تعليمي) را از هم تفکيک کنيم (شهرزوری،1383 ،
ج ،2 .ص .)62 .از آنجا که شيخ اشراق حقيقت جسم را همان مقدار و امتداد دانسته (نه
شيء دارای امتداد) ،با امتداد مبهم ،يعني صورت جسميه مخالف است (سهروردی،
1375الف ،ص14 .؛ سهروردی1375 ،ب ،ص .)79 .بهاعتقاد شيخ اشراق ،بُعد ،خود جسم
است؛ نه الزمة آن (سهروردی1375 ،ب ،ص.)80-74 .
براساس تعريف متفاوتي که شيخ اشراق دربارۀ جوهر بهدست داده است (ر.ک :انواری،
1395الف ،ص ،)26 .ميتوان گفت وی صورت نوعيه را عَرَض بهشمار آورده که الزمة آن،
نپذيرفتن صورت نوعيه بهعنوان جزء مقوم جسم است؛ زيرا باوجود اَعراض ،ديگر نيازی به
وضع اصطالحي جديد بهنام «صورت نوعيه» نخواهد بود.
 .1-1-3نظر پیروان شیخ اشراق و خواجه نصیرالدین طوسی

شهرزوری ( ،1383ج ،2 .ص ،)53 .ابنکمونه ( ،1387ج ،3 .ص )66 .و قطبالدين
شيرازی ( ،1383ص )202 .نيز نظر شيخ اشراق را دربارۀ جسم پذيرفتهاند و شهرزوری در
اين زمينه معتقد است« :فالحق أنّ الهيولی هو نفس الجسم و هو المقدار ،و ال وجود للصورة الجرميّة و

النوعيّة الجوهريّة و أنّ ليس فی الجسم إالّ الهيئات فحسب» ( ،1383ج ،2 .ص.)87 .
خواجه نصير نيز در تجريد اإلعتقاد ،جسم را بسيط دانسته است؛ نه مرکّب از هيولي و
صورت( 1حلي1417 ،ق ،ص229 .؛ الهيجي1426 ،ق ،ج ،3 .ص .)157 .عالمه حلي در
شرح سخنان خواجه ،اين نظر را مطابق نظر گروهي از متکلمان و ابوالبرکات بهشمار آورده
است (1417ق ،ص .)229 .ازميان معاصران ،نظرات استاد مصباح يزدی و فياضي را
ميتوان ذيل اين گروه قرار داد که در ادامه ،آنها را شرح ميدهيم.
 .2-1-3نظر استاد مصباح یزدی

ديدگاه استاد مصباح يزدی دربارۀ حقيقت جسم ،ذيل اين نظر قرار ميگيرد .بهاعتقاد ايشان
جسم نه مرکّب از ماده و صورت ،بلکه جوهری است بسيط که صورت بهعنوان يک کمال
در آن پديد ميآيد يا از آن زايل ميشود .بهعقيدۀ ايشان قوه و فعل امور عيني نيستند و
مابهازای خارجي ندارند؛ بلکه اموری انتزاعي و اضافي محسوب ميشوند (مصباح يزدی،
 .1خواجه نصير در شرح اإلشارات و التنبيهات ،مطابق نظر مشائيان سخن گفته است (طوسي ،1375 ،ج ،2 .ص.)46 .
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 ،1386ج ،2 .ص100-99 .؛ مصباح يزدی1363 ،ب)270-269 ،؛ پس بالقوهبودن ،امکاني
عيني نيست تا نيازمند حاملي باشد و فقط جسم ،وجود عيني و بالفعل دارد .عقل با مقايسة
حالت کنوني جسم با وضعيت آيندهاش که دراثر حصول شرايط و رفع موانع در آن ايجاد
ميشود ،به امکانداشتن امری برای جسم حکم ميدهد و جسم را نسبتبه آن ،بالقوه لحاظ
ميکند؛ درنتيجه ،جسم در خارج ،مرکّب از قوه و فعل نيست (مصباح يزدی ،1386 ،ج،2 .
ص100 .؛ مصباح يزدی ،1396 ،ج ،2 .ص.)201-199 .
ايشان عالوهبر انتزاعيدانستن قوه و فعل ،درضمن تفسير برهان فصل و وصل ،به
انتزاعيبودن اتصال و انفصال نيز معتقدند که درنهايت ،بر اين مسئله داللت ميکند که
نيازمند محل و موضوع نيستيم .بهعقيدۀ استاد مصباح يزدی ميتوان برای اتصال و انفصال،
معنای چهارمي را نيز درنظر گرفت 1که نه عَرَض و جوهر ،بلکه مفهومي انتزاعي و از
معقوالت ثانية فلسفي باشد .متصلبودن شيء بدان معنا نيست که آن شيء لزوماً صورتي
نيازمند ماده يا عَرَضي نيازمند موضوع است؛ بلکه اتصال و انفصال ،معانيای هستند که از
رابطة اجزا با يکديگر انتزاع ميشوند .اگر اجزا چنان به هم نزديک باشند که هيچ فاصلهای
ميان آنها وجود نداشته باشد ،مفهوم اتصال از آنها انتزاع ميشود؛ پس اتصال و انفصال،
جوهر و عَرَض نيستند که نيازمند محل و موضوع باشند؛ بلکه از مفاهيم انتزاعي هستند
(مصباح يزدی ،1386 ،ج ،2 .ص.)93-92 .
ايشان اصل وجود قوه و فعل در اجسام را نيز پذيرفتهاند؛ اما آنها را جزء جوهر جسم
نميدانند .قوهبودن ازنظر استاد ،امری است که بهصورت نسبي از حاالت مختلف جسم در
مقايسه با حاالت ديگر آن انتزاع ميشود.
استاد مصباح همچنين معتقدند حقيقت جسم ،انرژی متراکم است .درواقع ،انرژی همان
جرم (جسم) است و جايگاهي مستقل در سلسلة اجناس ندارد .براساس اين تصوير نبايد
انرژی را جنسي ميان جوهر و جسم درنظر گرفت؛ هرچند ايشان مانند استاد مطهری تأکيد
 .1در فلسفة مشاء ،اتصال سه معنا دارد :الف) بهمعنای اتصال جوهری يا صورت جسميه که در اين معنا اتصال ،ذاتي
شيء و از جواهر است؛ ب) بهمعنای امتداد که در اين معنا اتصال نوعي کميت و از اَعراض است؛ ج) در معنای
عرفي که ميان دو يا چند شيء است و يک امر اضافي محسوب ميشود (ابنسينا1404 ،ق-ب ،ج ،1 .ص182 .؛

بهمنيار ،1375 ،ص.)312 .
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کردهاند که هنوز حقيقت انرژی ،نامشخص است و بهدليل وجودداشتن اين ابهام نميتوان
دريافتِ فلسفي قاطعي از آن داشت (مصباح يزدی1363 ،الف ،ص.)201 .
 .3-1-3نظر استاد فیاضی

ديدگاههای استاد فياضي هم ذيل اين گروه قرار دارد .بهباور ايشان ،هيولي وجود خارجي
ندارد و هيچيک از براهين اثبات وجود خارجي هيولي ،تمام نيست (فياضي و حيدرپور،
 ،1395ص 59 .به بعد) .1ايشان معتقدند درپي انکار مادۀ اولي صورت جسميه نيز بهعنوان
جوهر فعليتبخش آن انکار ميشود؛ اما اين بدان معنا نيست که ماده بهعنوان پذيرندۀ
حالت جديد در اجسام انکار شود ،طبق اين نظر ،جسم ،جوهر بالفعلي است که استعداد
پذيرش حاالت جديد را دارد؛ بنابراين ،جسم ،مرکّب از قوه و فعليت نيست؛ بلکه امری
بسيط است که هم فعليت و هم قوه را شامل ميشود (نبويان ،1396 ،2ج ،2 .ص.)504 .
استاد صورت نوعيه را نيز جوهر نميدانند؛ زيرا صورت نوعيه در خارج با انواع جسم
متحد است و به ديگر سخن ،وجودی جدا از جسم ندارد تا عالوهبر جسم ،جوهر ديگری
بهنام صورت نوعيه وجود داشته باشد .مطابق اين ديدگاه ،جسم جوهری است که انواعي
دارد و صورتهای نوعيه به عين آنها موجودند .جسم ،جنس عالي برای انوع مختلف
خود است که صورتهای نوعيه با آنها متحدند .اين خوانش از جسم درکنار حرکت
جوهری ،اينگونه نتيجه ميدهد که جسم ،امری ممتد و سيال است که در هر مقطع با
صورت جديدی متحد ميشود؛ لذا در فرايند تغيير ،جسم بهعنوان جوهری مستعد ،همواره
باقي است و با استعدادی که دارد ،در هر مرحله با صورت نوعية جديدی بهنحو ترکيب
تحليلي (نه خارجي) متحد ميشود (نبويان ،1396 ،ج ،2 .ص.)505-504 .
 .1ازنظر ايشان براهين اثبات وجود خارجي هيوال عبارتاند از :الف) برهان قوه و فعل؛ ب) برهان فصل و وصل؛ ج)
استحالة اجتماع فعليات؛ د) تغاير دو جزء ذاتي با زوال يکي و بقای ديگری؛ ه) برهان خاصالخاص؛ و) لزوم
منتهيشدن جهات قوه به قوۀ محض؛ ز) استحالة فاعليت و قابليت يک شيء برای شيء ديگر؛ ح) استحالة عينيت
قوه با فعل در خارج .ايشان بر تمام اين براهين ،اشکاالتي را وارد ميدانند (برای مطالعة بيشتر در اين حوزه ر.ک:
نبويان ،1396 ،ج ،2 .ص.)502-453 .
 .2تاکنون ،نظرات استاد فياضي در اين زمينه بهصورت مستقل منتشر نشده و سيد محمدمهدی نبويان اين مطالب را از
يادداشتهای چاپنشدۀ ايشان جمعآوری و منتشر کرده است (ر.ک :نبويان ،1396 ،ج ،2 .پاورقي ص.)505 .
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 .2-3نظریۀ ذرهگرایی (جوهر فرد)
2

بنيانگذاران نظرية اتميسم 1يونان را لئوکيپوس و دموکريتوس دانستهاند (تيلور ،1390 ،ج.
 ،1ص380 .؛ الئرتيوس ،1387 ،ص 393 .و  )398و ابنسينا اين نظر را به پيروان
ذيمقراطيس (دموکريتوس) و ابروقيلوس و ابيقورس (اپيکور) 3نسبت داده است (ابنسينا،
1404ق-ب ،ج ،1 .ص .)184 .دموکريتوس همة اجسام را مجموعهای از اتمها ميدانست؛
يعني جوهرهايي بالفعل که متناهي ،سهبعدی ،و دارای اندازه و شکلهای مختلفاند و بهلحاظ
خارجي ،تقسيمنشدني و نفوذناپذير هستند (کاپلستون ،1396 ،ص .)89 .در اين ذرات ،تغيير راه
ندارد و تنها نحوۀ ترکيب ،اجتماع و افتراق آنها قابل تغيير است (ارسطو .)1042b ،1385 ،اين
تغييرات باعث پديدآمدن صفات مختلف در اشيا ميشود و بر اين اساس ،اشيا دارای صفات
ذاتي نيستند (کاپلستون ،1396 ،ص65 .؛ الئرتيوس ،1387 ،ص.)398 .
بهعقيدۀ ذيمقراطيس ،جسم درحد ذات خود گسسته است؛ زيرا اگر پيوسته بود،
گسستن را نميپذيرفت (الهي قمشهای ،1363 ،ص)177 .؛ چنانکه گفتهاند« :کلّ قابل
للتفريق ففيه تأليف» (ابنسينا1404 ،ق-ب ،ج ،1 .ص .)198 .طبق نظر دموکريتوس ،اجسام
حقيقي ،همين اجزای اليتجزی هستند و اجسامي که ما مشاهده ميکنيم ،درواقع از تأليف
آنها پديد آمدهاند و به همين دليل ،قابليت انقسام دارند (ابنسينا1404 ،ق-ب ،ج ،1 .ص.
184-185؛ الئرتيوس ،1387 ،ص .)398 .ازنظر او اجسام حقيقي اختالف نوعي ندارند
(ابنسينا1404 ،ق-ب ،ج ،1 .ص.)198 .
ابنسينا دربارۀ نظر آنها تصريح کرده است« :الذين جعلوا هذا الجزء المنتهی إليه جسماً و هم
شيعة ديمقراطيس» (ابنسينا1404 ،ق-ب ،ج ،1 .ص .)186 .ازنظر اين گروه« :البصر يخطی فی
أمر الدائرة و المثلث ،و انّما هی اشکال مضرّسة» (ابنسينا1404 ،ق-ب ،ج ،1 .ص .)190 .آنان
سختي و راحتي انقسامپذيری اجسام را نيز به همين تأليف ميان اجزای اليتجزی نسبت
ميدهند (ابنسينا1404 ،ق-ب ،ج ،1 .ص )185 .و چنانکه خواهيم ديد ،نظر جديد
مطرحشده در علم فيزيک تاحدی مشابه نظر دموکريتوس است.
1. Atomism

اتم در لغت بهمعنای خُردنشدني و جزء اليتجزّی است.
2. Leucippus
3. Epicurus

وی را ذرهگرای متأخر دانستهاند (ولفسن ،1368 ،ص501 .؛ الئرتيوس ،1387 ،ص.)441 .
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 .1-2-3نظریۀ ذرهگرایی در جهان اسالم
1

اين نظريه در جهان اسالم ،پيرواني دارد که ازجمله آنها زکريای رازی و ابوريحان بيروني
را ميتوان نام برد (اذکايي ،1384 ،ص 314 .و  .)319ناصرخسرو دربارۀ اين مسئله نوشته
است« :اصحاب هيولي چو ايرانشهری و محمد زکريای رازی و جز ايشان گفتند که هيولي
جوهری قديم است...؛ پس گفته است اندر قول هيولي که ترکيب اجسام از آن اجزای نامتجزی

است» (اذکايي ،1384 ،ص.)69-68 .
نظرية اتميستها (جوهر فرد )2درميان بيشتر متکلمان مسلمان (جزء اليتجزی) با نظرية
دموکريتوس (اجزای صغار صلب) اندکي تفاوت دارد .3ازنظر متکلمان ،اشيای محسوس از
ذراتي بهوجود آمدهاند که خود دارای بُعد نيستند 4و جسم بهشمار نميآيند؛ اما دموکريتوس
اجزای صغار صلب را جسم ميدانست و بدين جهت ،اجزای صغار صلبي که وی به آنها
قائل بود ،نه در ذهن ،بلکه فقط در خارج ،تجزيهناپذيرند؛ ولى جزء اليتجزای موردنظر
متکلمين هم در ذهن و هم در خارج ،تجزيهناپذير است (ابنسينا1404 ،ق-ب ،ج ،1 .ص.
184؛ فخرالدين الرازی1407 ،ق ،ج ،6 .ص .5)19 .قائالن به نظرية ماده و صورت ،نظرية
جزء اليتجزی و اجسام صغار صلب را رد کردهاند (ابنسينا ،1379 ،ص.)198 .
 .4جسم ازمنظر فیزیک جدید
6

امروزه در علم فيزيک ،جسم (ماده) را شيء متصل پيوسته نميدانند و آن را متشکل از
ذراتي بالفعل بهنام اتم بهشمار ميآورند .در مرکز اتم ،هستهای فشرده با بار الکتريکي مثبت
 .1برای مقايسة ديدگاه زکريای رازی و نظرات جديد فيزيک ر.ک :ناجي اصفهاني و قاسمي ،1395 ،ص.112 .
2. Monad

 .3در اين مقاله ،جزئيات ديدگاه متکلمان را بررسي نميکنيم (برای مطالعة بيشتر دربارۀ آرای متکلمان ر.ک :ولفسن،
 ،1368ص466 .؛ همچنين برای مقايسة نظرات ايشان با آرای فيزيک جديد ر.ک :ناجي اصفهاني و قاسمي،1395 ،
ص.)107 .
 .4برخي متکلمان تأليف حداقل دو جزء و برخي نيز تأليف سه جزء را برای تحققيافتن جسم ،الزم دانستهاند (نگری،
1395ق ،ج ،1 .ص.)401 .
 .5ابنسينا به نظرية متکلمين اشاره و آن را رد کرده است (ابنسينا1404 ،ق-ب ،ج ،1 .ص .)184 .فخر رازی نيز در
المباحث المشرقية گزارش کرده است که فالسفه بالغ بر بيست دليل اعماز ادلة فلسفي ،هندسي و طبيعي بر ابطال
نظرية متکلمان اقامه کردهاند (فخرالدين الرازی1411 ،ق ،ج ،2 .ص.)38-25 .
 .6اصطالح «ماده» در فيزيک بهمعنای جسم است و با «ماده» بهمعنای فلسفي آن اشتراک لفظ دارد.
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وجود دارد که الکترونها با بار منفي ،دُور آن گردش ميکنند .اين هسته از ذرههايي بهنام
پروتون و نوترون تشکيل شده است که آنها نيز محصول ترکيبات مختلف کوارکها
هستند (اهانيان ،1372 ،ص .)482 .آنچه کوارکها را درکنار يکديگر نگاه ميدارد ،نيرويي
بهنام نيروی هستهای قوی است که يکي از چهار نيروی بنيادين عالم محسوب ميشود .بين
هستة مرکزی و الکترونها ميدانهای الکتريکي و مغناطيسي قدرتمندی وجود دارد که
ساختار اتم را شکل ميدهند .برای آنکه الکترون در مدار هسته قرار گيرد ،به نيروی
الکترومغناطيسي نياز دارد (وايدنر و سلز ،1380 ،ص99 .؛ کرين ،1379 ،ص .)589 .اين
نيروها و ميدانها سبب استحکام و صالبت ماده ميشوند .الکترونهای اتمهای مجاور
ميتوانند جايشان را با يکديگر عوض کنند و اتمها را به هم پيوند دهند و بدين طريق،
مولکولها را بسازند؛ بنابراين ،از اين ديدگاه ،اتصال ذاتي اجسام محسوس نيست؛ بلکه
نيروهای بيناتمي و بينمولکولي ،اين اتصال را پديد ميآورند.
خصوصيات مختلف اجسام در فيزيک جديد براساس تعداد الکترونها يا معادل آن،
يعني بار هستة آنها در جدول تناوبي عناصر دستهبندی شده است و بر اين اساس ،تفاوت
خصوصيات نوعي اشيا متناسب با تغيير آنها دگرگون ميشود؛ همچنين برپاية قانون بقای
ماده و انرژی ،هيچيک از اين دو مقوله به خودی خود پديد نميآيند و ازميان نميروند؛
بلکه به يکديگر تبديل ميشوند (هاليدی ،1377 ،ج ،1 .ص174 .؛ وايدنر و سلز،1380 ،
ص )99 .و به عبارت ديگر ،جِرم و انرژی ،معادل يکديگرند (اهانيان ،1372 ،ص.)48 .
 .5جمع میان نظریۀ ذرهگرایی و ماده -صورتگرایی

برخي انديشمندان معاصر نيز کوشيدهاند نظرية ذرهگرايي و فيزيک جديد را با نظرية ماده-
صورتگرايي جمع کنند .در ادامه ،نظرهای آنان را بيان ميکنيم.
 .1-5نظر فاضل تونی

ايشان نظرية ذيمقراطيس و ماده -صورتگرايي را قابل جمع با يکديگر دانسته و نوشته
است« :همان اجزای ريز جسم در نظر ذيمقراطيس ،اجسامي هستند مرکّب از هيوال و صورت»
(فاضل توني ،1390 ،ص.)265 .
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 .2-5نظر عالمه طباطبایی

ايشان در کتاب نهاية الحکمة ،دربارۀ نظرية ماده و صورت ارسطو اين اشکال را مطرح
کردهاند که متصلدانستن جسم براساس حواس ظاهری ،خطاست( 1طباطبايي ،1362 ،ص.
)98؛ سپس با بيان نظريات جديد فيزيکي نوشتهاند« :فلينطبق هذا القول علی ما اکتشفوه من

األجسام الذريّة التی هی مبادیء تکوّن األجسام المحسوسة» (طباطبايي ،1362 ،ص)99-98 .؛
همچنين در جايي ديگر نوشتهاند:
و قد تسلم علماء الطبيعة أخير ًا بعد تجربات علميّة ممتدّة أنّ األجسام مؤلّفة من أجزاء صغار
ذرّية مؤلّفة من أجزاء أخری ال تخلوا من نواة مرکزية ذات جرم ،وليکن أصالً موضوعاً لنا. ...
فالجسم الذی هو جوهر ذو اتصال يمکن أن يفرض فيه االمتدادات الثالث ثابت ال ريب فيه،
لکن مصداقه األجزاء األوليّة التی يحدث فيها االمتداد الجرمی ...و هو قول ذيمقراطيس مع
إصالح مّا (طباطبايي1397 ،ق ،ص.)68 .

بنابراين ،عالمه نظری مشابه ديدگاه فاضل توني را در اين زمينه مطرح کرده و درنهايت،
ذرات اتمي را مصداق حقيقي جسم بهشمار آوردهاند (طباطبايي1397 ،ق ،ص)68 .؛
همچنين ايشان نظر دانشمندان جديد دربارۀ جسم را بهنحو اصل موضوعي پذيرفتهاند
(طباطبايي1397 ،ق ،ص68 .؛ طباطبايي ،1362 ،ص )99 .که خود تأکيدی است بر اين
مطلب که تحليل فلسفي جسم ،وابسته به تحليل فيزيکي (طبيعياتي) آن است.
عالمه بهنحو اصلموضوعي اذعان داشتهاند اگر اين سخن دانشمندان صحيح باشد که
جسم به انرژی تبديل ميشود و مجموعهای از ذرات متراکم انرژی است ،2بايد انرژی را در
سلسلة اجناس قبلاز جسم و بعداز جوهر قرار داد (طباطبايي ،1362 ،ص .)99 .ايشان مانند
استاد مطهری ،به جوهری باالتر از ماده و انرژی قائل نشدهاند که گاهي به ماده و گاهي به
 .1اين نظر ايشان صحيح نيست و چنانکه گفتيم ،مبنای متصلدانستن جسم در فلسفة مشاء ،حواس ظاهری نبوده
است.
 .2ايشان در کتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم ،درضمن مطرحکردن يک اشکال به اين نظر اشاره کرده و نوشتهاند:
امروزه ،علم ...اثبات ميکند که واقعيت خارج بهجز مادۀ يکنواخت ،چيز ديگری نيست و انواع مختلفة عناصر و
مرکّبات زنده ،ترکيبات گوناگوني هستند که مادۀ يکنواخت به خود گرفته و آثار گوناگون ميدهند و همگي اين
خواص به انرژی ،قابل تحليل ميباشند و اخيراً به ثبوت رسيده که ماده و انرژی به همديگر قابل تبديل بوده و
درحقيقت ،همان حرکت هستند و از اين روی ،انواع مختلفة بالذات ،مفهومي نخواهد داشت (طباطبايي،1371 ،
ص.)311 .
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انرژی تبديل ميشود؛ زيرا بهگفتة عالمه ،براساس نظريات جديد« ،درحقيقت ،هر جزء مادّی

از تراکم يک تودۀ انبوهي از انرژی بهوجود آمده» (طباطبايي ،1371 ،ص)749-748 .؛ لذا
ايشان انرژی را جوهری باالتر از جسم دانستهاند که جسمانيت ،يکي از حاالت آن است؛
همچنين عناصر جدول تناوبي (مندليف) را درمقابل عناصر اربعة قدما قرار دادهاند
(طباطبايي1397 ،ق ،ص.)70 .
 .3-5نظر عالمه شعرانی

ايشان در رسالة فلسفة اولي ،نظرات مختلف مطرحشده در فلسفة اروپايي دربارۀ جسم را
عبارت از پنج قول بدين شرح دانستهاند :نخست ،نظر دکارت که آن را شبيه نظر شيخ
اشراق دانستهاند؛ دوم ،نظر اليبنيتز (مونادها) که مشابه نظر متکلمين (اجزای اليتجزی)
است؛ سوم ،نظر بسکوويچ اتريشي که شبيه نظر شهرستاني است؛ چهارم نظر مطرحشده در
علم فيزيک دربارۀ اجسام؛ پنجم ،نظر فالسفة جديد که بهتبع ارسطو ،به ماده و صورت
قائل هستند (شعراني ،1384 ،ص .)225-224 .ايشان دربارۀ نظر مطرحشده در علم فيزيک
نوشتهاند:
 ...عقيدهای که در کتب فيزيک ،مذکور است ،يعني جسم مرکّب است از ذرات صغار
که در مرکّبات به مولکول و در اجسام بسيطه به اتم تعبير کردهاند و بعضي هر اتمي را
مرکّب از دو جزء مثبت و منفي موسوم به الکترون و هر مولکول را مرکّب از دو جزء
مثبت و منفي موسوم به ايون دانستهاند( 1شعراني ،1384 ،ص.)225 .

بنابراين ،عالمه با نظر مطرحشده در علم فيزيک جديد آشنا بوده و ظاهراً نظر نهايي
خويش را ازقول الهر بيان کردهاند؛ بر اين اساس ،نظرية ماده و صورت با نظرية اتم در
فيزيک منافاتي ندارد؛ زيرا اتمها نيز مرکّب از قابليت (قوه) و فاعليت (فعل) هستند
(شعراني ،1384 ،ص.)226 .
 .6دیدگاههای ذرهگرایی جدید در فلسفۀ اسالمی

درپي مطرحشدن ديدگاههای جديد فيزيکي و نقدهای فلسفي صورتگرفته دربارۀ وجود
هيوالی اولي ،عدهای از معاصران به ديدگاه ذرهگرايي دربارۀ جسم گرايش يافته و آن را
صحيح دانستهاند .در ادامه ،نظرهای اين گروه را بيان خواهيم کرد.
 .1مطلب نقلشده دچار افتادگيهايي در منبع انتشاريافته است.
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 .1-6نظر محییالدین مهدی الهی قمشهای

ايشان در کتاب حکمت الهي ،دليل ابنسينا در ابطال نظرية اجسام صغار صلب ذيمقراطيس
را ناتمام دانسته و نوشتهاند اشکالي ندارد که نوع اجسام صغار صلب را متفاوت از نوع
جسم بدانيم (الهي قمشهای ،1363 ،ص)173 .؛ همچنين برهان فصل و وصل در اثبات
هيوالی اولي را ناتمام دانسته و نوشتهاند« :انفصال که بر جسم متصل وارد شود ،اتصال جوهری

جسم را معدوم نميسازد؛ بلکه اتصال عَرَضي مقداری را نابود ميکند» (الهي قمشهای،1363 ،
ص .)174 .چنانکه ميبينيم ،اين سخن ،مشابه نظر شيخ اشراق است .ايشان آن چيزی را
که دارای قابليت چيز ديگر شدن است ،همان جوهر جسم مطلق ميدانند (الهي قمشهای،
 ،1363ص 175 .و .)177
استاد الهي قمشهای با ابطال جوهر قابل (هيولي) ،بحث از تالزم هيولي و صورت را
بيوجه دانسته و سپس نظرية خود را مطرح کردهاند که براساس آن« ،مبدأ اوالی اجسام

محسوسه ،ذرات جسمي نامحسوس مختلف در نوع و شکل و هيئت است» (الهي قمشهای،
 ،1363ص 175 .و  )177و اجسام از ترکيبات اين ذرات که با حرکت شوقي درحال
حرکتاند ،پديد ميآيند (الهي قمشهای ،1363 ،ص .)176 .درواقع ،نظرية ايشان ذيل نظرية
ذيمقراطيس قرار ميگيرد و تنها اختالف ميان اين دو نظريه را در منظم و غيراتفاقيبودن
حرکات و ترکيبات اين ذرات ميتوان يافت (الهي قمشهای ،1363 ،ص .)176 .ايشان
سپس نوشتهاند:
و آن ذرات را ميتوان جسم نامحسوس و هيوالی جسم محسوس گفت که نخست ،از
ترکيب آنها صورت جسميه بهنظر بدوی ميرسد و سپس صورت نوعيه و طبايع
مختلف موجودات ...مولکول و سلول و الکترون و نيون و اتم و غيره ،همه از اين
ذرات مرکّباند و کُرات بينهايت و آسمانها و کهکشانهای بيحدوپايان از اين ذرات
تشکيل يافته است (الهي قمشهای ،1363 ،ص.)177-176 .
لذا ازنظر ايشان« ،نتيجه ،آنکه جسم همان صورت جسميه است بدون جوهری ديگر بهنام
هيولي و آن نيز بسيط نيست و از ذرات نامتناهيه مرکّب است و آن ذرات مختلفالنوع و الحرکة

هستند» (الهي قمشهای ،1363 ،ص.)178 .
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 .2-6نظر استاد حسنزادۀ آملی
1

ايشان نظر ذرهگرايان و علمای جديد دربارۀ ترکيب جسم از اجزای بالفعل را پذيرفته
(حسنزادۀ آملي1379 ،الف ،ج ،4 .ص )137 .و نوشتهاند« :مطلب قابل اعتنايي که در اين

مقام ،شايستة ذکر است ،اين است که مشاء در رد قائالن به جزء ،برهاني ندارند و به قول محکمي

آن را رد نکردهاند 2تا جسم را پيوسته بدانند» (حسنزادۀ آملي1379 ،الف ،ج ،4 .ص)139؛
همچنين نوشتهاند« :فالحق الحقيق فی المقام أنّ األجسام مؤلّفة من األجزاء کما ذهب إليه القدماء و
کذلک المتأخرون من علماء الطبيعة علی الوجه الوجيه الذی بيّنوه فی کتبهم الفنّية» (حسنزادۀ آملي،
1379الف ،ج ،4 .ص.)136 .
استاد به اين مسئله اشاره کردهاند که هدفشان از اثبات هيولي در تعليقات بر اسفار،
شرحدادن عبارات آن کتاب بوده؛ وگرنه نظر شخصيشان تأليف جسم از اجزای بالفعل
است (حسنزادۀ آملي1379 ،الف ،ج ،4 .ص)159 .؛ بدين ترتيب ،ايشان عدد عناصر را نيز
براساس نظرات جديد 180 ،دانستهاند (حسنزادۀ آملي1379 ،الف ،ج ،4 .ص)137 .؛
همچنين براهين اثباتکنندۀ تناهي ابعاد را کامل قلمداد نکرده و آنها را ناشي از عدم تصور
صحيح از مفهوم غيرمتناهي بهشمار آوردهاند (حسنزادۀ آملي ،1393 ،ج ،1 .ص)236 .؛
درنتيجه ،از آنجا که اثبات تناهي ابعاد ،بيانگر تالزم ماده و صورت است ،بحث تالزم ماده
و صورت نيز نزد ايشان صحيح نيست.
استاد حسنزادۀ آملي نظر عالمه طباطبايي دربارۀ ترکيب جسم از انرژی را نقد کرده و
معتقدند پديدآمدن جوهر از انرژی مانند آن است که کسي جسم را مجموعهای از اِعراض
بداند يا آب را رطوبت متراکم بهشمار آورد؛ درحالي که قوام جوهر (جسم) نميتواند به
عَرَض (انرژی) باشد و بدين ترتيب ،اين نظر غيرمعقول است (حسنزادۀ آملي ،1393 ،ج.
 ،1ص .)123 .ايشان همچنين نظر ديگر عالمه طباطبايي و فاضل توني را که معتقدند
براساس نظريات جديد ،مصداق جسم تغيير کرده و جسم پيوستة دارای ماده و صورت،
همان اجزاءی تشکيل دهندۀ اتمهاست ،نپذيرفته و نوشتهاند:
« .1و لعمری إنّ القوم فی اثبات الهيولی األولی و نفی الجزء الذی اليتجزّأ ،قد سوّدوا قراطيسهم و أفعموا کراديسهم بما ال
يجدی بطائل و ال يفوق العالم به علی الجاهل» (حسنزادۀ آملي1379 ،الف ،ج ،4 .ص178 .؛ همچنين ر.ک :سوری،
 ،1396ص.)85-82 .
 .2برای ديدن نقد برهانهای مطرحشده در رد نظرية ذرهگرايي ر.ک :کمالي و کمالي ،1398 ،ص.79-67 .
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ممکن است گمان رود که خود آن اجزای صغار صلبه چون در نظر شيخ ،اجساماند،
پس جسمي يافتيم که پيوسته است؛ نه گسسته و اين است آن جسمي که ليس إلمتداده
مفاصل .جواب ،اينکه شيخ و ديگر مشاء ميخواهند جسم را پيوسته بدانند و سپس به
برهان وصلوفصل اثبات هيولي کنند؛ پس بايد جسمي غيراز اجزای صغار صلبه بوده
باشد که ليس إلمتداده مفاصل؛ آنگاه برهان را تعميم بدهند و حال اينکه دون اثباته
خرط القتاد (حسنزادۀ آملي ،1393 ،ج ،1 .ص.)140 .

درنهايت ،استاد نظر اصلي خود را اينگونه جمعبندی کردهاند که بدون شک ،اجسام از
اجزای بالفعل تشکيل شدهاند که بهکمک جاذبه به يکديگر متصل شدهاند و هيولي درواقع،
هيئت و صفتي در جسم است که بهاعتبار قابليت عروض احوال مختلف و قابليت قبول
صورتهای مختلف در جسم مطرح ميشود و «هذا هو القول الصواب و فصل الخطاب فی الباب

بال إرتياب» (حسنزادۀ آملي ،1393 ،ج ،1 .ص140 .؛ حسنزادۀ آملي1379 ،ب ،ج ،4 .ص.
 .)495ظاهراً ازنظر استاد حسنزاده ،هيولي مانند معقوالت ثاني فلسفي است که مابهازای
خارجي ندارد؛ ولي منشأ انتزاع دارد (سوری ،1396 ،ص.)84 .
 .7نقد و بررسی دیدگاههای مرتبط با نظریۀ ماده -صورتگرایی

در اين بخش ،براساس آنچه گفتيم ،مفاهيم و مباني مطرح در نظرية ماده -صورتگرايي را
بررسي و جمعبندی ميکنيم:
الف) ميتوان ميان دو نظرية عام و خاص ماده -صورتگرايي ،بدين شرح تمايز ايجاد کرد:
نخست ،ماده -صورتگرايي بهمعنای عام :اين نظرية مابعدالطبيعي ،وجود جنبة بالقوه و
بالفعل در اجسام را تبيين ميکند که ممکن است عيني يا انتزاعي باشند ،و مورداتفاق تمام
فالسفة اسالمي است؛ چنانکه عالمه حلي نوشته« :أنّ الوفاق قد وقع بين العقالء علی اثبات أمر

قابل لما يرد عليه من الصور و الهيئات» (حلي ،1387 ،ص)431 .؛ بر اين اساس ،در اصل وجود
مفهوم هيولي (جنبة قوه در اجسام) ،اختالفي نيست؛ بلکه برسر مصداق آن ،اختالفنظر
وجود دارد (الهيجي1426 ،ق ،ج ،3 .ص)145 .؛ چنان که محييالدين الهي قمشهای نيز
درخصوص نظريات مختلف دربارۀ هيولي نوشته است:
و در هيولي ،برخي از حکما جوهر (مانند معلم اول) و بعضي عَرَض دانستهاند و
بعضي هيوالی عالم را همان جوهر فرد يا اجسام صغار يا اجسام ذرات خليط دانند و
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بعضي جسم مطلق را هيولي گيرند و در صورت ،بعضي آن را جسم و بعضي جزء
جسم گيرند (الهي قمشهای ،1363 ،ص.)160 .

دوم ،ماده -صورتگرايي بهمعنای خاص مشائيان :اين نظريه ازنوع طبيعياتي است.
چنانکه ديديم ،در پذيرش اين نظريه ،توافقي وجود ندارد و پساز ابنسينا تغييرات و
اصالحات مختلفي در آن صورت گرفته است که برخي از آنها درچهارچوب نظرية
موردبحث هستند و برخي ديگر ،تالشي برای جمعکردن ميان اين نظريه و نظرية ذرهگرايان
بهشمار ميآيند.
ب) همانگونه که مشاهده کرديم ،انديشمندان اسالمي بهموازات ايجاد تغيير در
ديدگاههای فيزيک جديد ،نظرية ماده -صورتگرايي مشائيان را رد يا اصالح کردهاند و
خود به سه دسته تقسيم ميشوند:
نخست ،گروهي همچون فاضل توني ،عالمه طباطبايي و استاد مطهری که کوشيدهاند با
ايجاد اصالحاتي در نظرية ماده -صورتگرايي مشائيان ،آن را با نظريات جديد فيزيکي
منطبق کنند .بدين منظور ،فاضل توني و عالمه طباطبايي با تغييردادن مصداق جسم از
اجسام محسوس به ذرات بنيادين تالش کردهاند ميان نظرية ماده -صورتگرايي و
ذرهگرايي و يافتههای فيزيک جديد جمع کنند .استاد مطهری نيز کوشيده است با تفکيک
ميان جنبة فيزيکي و فلسفي اين نظريات (مطهری1371 ،الف ،ص ،)701-700 .بهنحوی از
نظرية ماده -صورتگرايي دفاع کند؛ اما او نيز درنهايت ،وجود هيولي و صورت جسميه را
قابل نقد دانسته و تنها از صورت نوعيه دفاع کرده است.
دوم ،گروهي ديگر همچون محييالدين مهدی الهي قمشهای و استاد حسنزادۀ آملي که
به نظرية ذرهگرايان و فيزيکدانان تمايل يافته و بدين ترتيب ،با نظرية ماده -صورتگرايي
مشائيان مخالفت کردهاند .استاد حسنزاده نظرية گروه نخست را نپذيرفته و معتقدند
بهدنبال ايجاد تغيير در مصداق جسم ،برهان فصلووصل ،قابل استفاده نخواهد بود؛
همچنين درپي نفي برهانهای اثبات تناهي ابعاد ،بخشي ديگر از نظرية ماده -صورتگرايي
(تالزم ماده و صورت) نيز با چالش مواجه شده است.
سوم ،گروهي همچون استاد مصباح يزدی و استاد فياضي که به نظرية منسوب به
رواقيان (نظر ابوالبرکات و شيخ اشراق) گرايش يافته و نظرية ماده -صورتگرايي را رد
کردهاند .اين گروه برهانهای اثبات هيولي را نقد کرده و آنها را صحيح ندانستهاند.
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ج) ظاهراً نظرية ماده -صورتگرايي بهمعنای خاص آن با مشاهدات ظاهری قدما از
اجسام -که آنها را فاقد اجزای بالفعل مييافتند -و تصورشان از محالبودن خل و
مشاهدات روزمره از اتصال و انفصال موادی مانند مايعات شکل گرفته است .از آنجا که
تعيين ماهيت جسم محسوس به حوزۀ طبيعيات و فيزيک مربوط ميشود ،الزم است در اين
زمينه به يافتههای جديد علمي توجه و همچون عالمه طباطبايي و استاد حسنزادۀ آملي ،از
نظرات جديد تجربي بهعنوان اصول موضوعه استفاده کنيم .برپاية ديدگاه علم فيزيک در
اين روزگار ،اجسام چنانکه حس آنها را درک ميکند ،پيوسته نيستند و از اجزای بالفعل
تشکيل شدهاند؛ بر اين اساس ،بخشي از نظرية ماده -صورتگرايي ابنسينا که اشيای
محسوس را توصيف ميکند و آنها را متشکل از اجزای بالفعل نميداند ،صحيح بهنظر
نميرسد.
د) بهسبب متصلندانستن اجسام محسوس در اين عصر ،استفاده از برهان فصلووصل
درخصوص اجسام محسوس ،قادر به اثبات هيوالی اولي نخواهد بود .استاد مطهری با
تغيير مصداق جسم از اجسام محسوس به ذرات بنيادی ،برهاني مشابه برهان فصلووصل
در اثبات هيوالی اولي پيشنهاد کرده است؛ بدين نحو که تبديل ماده به انرژی و انرژی به
ماده ،نيازمند امری (هيوالی اولي) است که گاه صورت مادّی (جسماني) و گاه صورت
انرژی را به خود بپذيرد .اين نظر ايشان برمبنای ديدگاه ديگرشان است که ماده و انرژی را
صورتهای امر سومي دانستهاند که در سلسلة اجناس پساز جوهر قرار دارد و گاه
بهصورت ماده و گاه بهشکل انرژی ظاهر ميشود؛ اما امروزه ،اين نظر در فيزيک ،قابل قبول
نيست و ماده (جِرم) و انرژی ،يک امر واحد بهشمار ميآيند.
ه) ذرات بنيادين (اجسام بسيط) نيز دارای مقدار (جِرم و حجم) هستند و بنابراين،
ازنظر فلسفي ،قابليت تقسيمشدن دارند؛ اما عمالً تقسيم آنها در فيزيک ،امکانپذير نيست.
شايد اين امر از امور جدليالطرفين ذهن ما باشد که درخصوص آنها گمان ميشود هرچه
قابل تقسيم فرضي (وهمي) است ،لزوماً بايد قابل تقسيم فکّي نيز باشد.
و) بهدنبال پذيرش نظرية اتم در فيزيک و امکان تبديلشدن عناصر جدول تناوبي به
يکديگر ،صورت نوعية اجسام محسوس ،امری ذاتي آنها نخواهد بود.
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ز) عناصر اربعة موردنظر قدما درواقع ،همان اجسام بسيط اوليه هستند؛ اما عناصر
جدول تناوبي ،اجسام مرکّب متشابهاالجزای اوليهاند که از اجسام بسيط اوليه (ذرات
بنيادين) پديد آمدهاند؛ لذا مقايسة ايندو با هم ،چنانکه عالمه طباطبايي و استاد حسنزادۀ
آملي انجام دادهاند ،صحيح بهشمار نميآيد.
نتیجهگیری

براساس آنچه در اين مقاله گفتيم ،نظرية ماده -صورتگرايي مشائي ابنسينا را پساز وی
افراد مختلفي در همان چهارچوب نقد جزئي و اصالح کردند .اين نظريه بهلحاظ تاريخي
درمقابل دو نظرية رقيب قرار دارد که با ماده -صورتگرايي مخالفت کردهاند .نظرية
نخست ،منسوب به رواقيان است و ديگری را ذيمقراطيس مطرح کرده است .نظرية
منسوب به رواقيان را ابوالبرکات بغدادی و شيخ اشراق مطرح و پيروان شيخ اشراق همچون

شهرزوری تکرار کردند؛ همچنين خواجه نصيرالدين طوسي اين نظريه را در تجريد اإلعتقاد
پذيرفته است .نظرية برخي انديشمندان معاصر همچون استاد مصباح يزدی و استاد فياضي
را نيز ميتوان ذيل اين ديدگاه جای داد.
نظرية ذيمقراطيس در جهان اسالم ،درميان فالسفه با عنوان نظرية اجسام صغار صلب
مطرح شد که برخي انديشمندان همچون زکريای رازی و ابوريحان بيروني آن را پذيرفتند
و درميان متکلمان با تغييراتي با عنوان نظرية جزء اليتجزی (جوهر فرد) مطرح شد .اين
نظريات تا دوران معاصر که نظريات جديد فيزيکي دربارۀ جسم ،وجود اتمها را مطرح
نکرده بودند ،در جهان اسالم نقد ميشد؛ اما پساز مطرحشدن نظريات جديد فيزيکي،
انديشمندان معاصر کوشيدند تبيين فلسفي خود از جسم را اصالح کنند .در اين ميان،
افرادی همچون فاضل توني ،عالمه شعراني و عالمه طباطبايي درصدد جمع ميان نظرية
ماده -صورتگرايي و نظرية ذرهگرايي برآمدند؛ درمقابل ،کساني همچون محييالدين
مهدی الهي قمشهای و حسنزادۀ آملي نظر اين گروه را نقد و با نفي ماده -صورتگرايي،
نظريهای متناسب با ذرهگرايي و ديدگاههای جديد فيزيکي را مطرح کردند.
درمجموع ،با توجه به مطرحشدن نظرية ماده -صورتگرايي دربارۀ اجسام درحوزۀ
طبيعيات قديم بهنظر ميرسد نظرات فيزيک جديد در اين زمينه ،خصوصيات اجسام
محسوس را بهتر تبيين کردهاند و درنتيجه ،مباني نظرية ماده -صورتگرايي درخصوص
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متصلبودن اجسام محسوس و اجزای بالفعل نداشتن اجسام محسوس ،صحيح بهشمار
نميآيد؛ همچنين براساس يافتههای جديد فيزيکي ،مصداق جسم بسيط تغيير کرده است و
ديگر اجسام محسوس ،مصداق اجسام بسيط اوليه نيستند؛ بلکه بايد ذرات بنيادين را
مصداق آنها بهشمار آورد.
درمجموع ،يافتههای اين مقاله نشان ميدهد چگونه انديشمندان معاصر در مواجهه با
نظرات جديد فيزيکي کوشيدهاند تبيين فلسفي خود از جسم را بهبود بخشند؛ گرچه اين
اقدام پساز ايشان در جهان اسالم ،مغفول مانده است.
منابع
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مصحح) .تهران :دانشگاه تهران.
ابنسينا ،حسين بن عبداهلل ( .)1383الهيات دانشنامة عالئي (محمد معين ،مصحح) .همدان :دانشگاه
بوعليسينا.
ابنسينا ،حسين بن عبداهلل (1404ق-الف) .الشفاء (الهيات) (ابراهيم بيومي مدکور ،مراجعه و
تصدير) .قم :کتابخانة آيتاهلل مرعشي نجفي.
ابنسينا ،حسين بن عبداهلل (1404ق-ب) .الشفاء (طبيعيات) (ابراهيم بيومي مدکور ،مراجعه و
تصدير) .قم :کتابخانة آيتاهلل مرعشي نجفي.
ابنسينا ،حسين بن عبداهلل (1405ق) .التعليقات (عبدالرحمان بدوی ،مصحح) .بيروت :مكتبة االعالم
االسالمي.ابنکمونه ،سعد بن منصور ( .)1387شرح التلويحات اللوحية و العرشية (نجفقلي
حبيبي ،مصحح) .تهران :ميراث مکتوب.
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(عبداهلل نوراني ،مصحح) ،تهران :ميراث مکتوب.
ارسطو ( .)1385مابعدالطبيعه (متافيزيک) (محمدحسن لطفي ،مترجم) .تهران :طرح نو.
الهي قمشهای ،محييالدين مهدی ( .)1363حکمت الهي (عام و خاص) .تهران :اسالمي.
انواری ،سعيد (1395الف) .تفاوت هيئت در حکمت اشراق با عَرَض در حکمت مشاء .شناخت،
(.23-38 ،)74
انواری ،سعيد (1395ب) .نگرش فلسفي عالمه طباطبايي و استاد مطهری به دو قانون فيزيکي
(قانون اول نيوتن و قانون بقای ماده و انرژی) .انديشة عالمه طباطبايي.30-7 ،)5(3 ،
اهانيان ،هانس سي .)1372( .فيزيک نوين (جاللالدين پاشايي راد و بهرام معلمي ،مترجمان).
تهران :نشر ماد.
بهمنيار ،ابنالمرزبان ( .)1375التحصيل (تصحيح مرتضي مطهری) .تهران :دانشگاه تهران.

ترابران ،زهرا؛ و جوارشکيان ،عباس ( .)1392چيستي و هستي ماده .مطالعات اسالمي :فلسفه و
کالم.56-31 ،)91(45 ،
تيلور ،کريستوفر چارلز ويستن ( .)1390تاريخ فلسفة راتلج (جلد  :1از آغاز تا افالطون) (حسن
مرتضوی ،مترجم) .تهران :نشر چشمه.حسنزادۀ آملي ،حسن (1379الف) .تعليقه بر شرح
المنظومة سبزواری (مسعود طالبي ،محقق) .تهران :نشر ناب.
حسنزادۀ آملي ،حسن (1379ب) .هزار و يک کلمه .قم :بوستان کتاب.
حسنزادۀ آملي ،حسن ( .)1393دروس شرح اشارات و التنبيهات (نمط اول :طبيعيات) .قم :آيت اشراق.
حسيني ،داوود؛ و درگاهيفر ،رضا ( .)1399ترکيب اتحادی ازمنظر صدرالدين دشتکي .جاويدان
خرد.149-123 ،)38( ،
حلي ،حسن بن يوسف ( .)1387األسرار الخفيّة فی العلوم العقليّة (مرکز احياء التراث اإلسالمي،
محقق) .قم :بوستان کتاب.
حلي ،حسن بن يوسف (1417ق) .کشف المراد في شرح تجريد اإلعتقاد (حسن حسنزادۀ آملي،
محقق و تعليقهنويس) .قم :مؤسسة النشر اإلسالمي.
دشتکي ،غياثالدين منصور ( .)1386مصنفات غياثالدين منصور حسيني دشتکي شيرازی (عبداهلل
نوراني ،مصحح) .تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگي و دانشگاه تهران.
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ريزی ،اسماعيل بن محمد ( .)1377حيات النفوس :فلسفة اشراق به زبان فارسي (محمدتقي
دانشپژوه ،مصحح) .تهران :موقوفات دکتر محمود افشار.
زارعي ،زهره؛ و شيرزاد ،امير ( .)1396بررسي انتقادات مالصدرا بر سهروردی در بحث حقيقت
جسم .پژوهشهای هستيشناختي.106-85 ،)11(6 ،
سبزواری ،مالهادی ( .)1379شرح المنظومه (مسعود طالبي ،محقق) .تهران :نشر ناب.
سعادت مصطفوی ،سيد حسن ( .)1395طبيعيات :شرح نمط اول از کتاب اإلشارات و التنبيهات
(مجيد شمسآبادی و اميد ارجمند ،تحقيق و نگارش) .تهران :دانشگاه امام صادق.
سليماني ،فاطمه ( .)1386ماده ازنگاه فيزيک و فلسفه .مشکوة النور (حکمت سينوی)،37-36 ،
.55-20
سوری ،روحاهلل ( .)1396نقد و بررسي ديدگاه مشاء مبنيبر بساطت جسم از اجزای بالفعل با تأکيد
بر ديدگاه عالمه حسنزاده .نسيم خرد.86-67 ،)5(3 ،
سهروردی ،شيخ شهابالدين (1375الف) .التلويحات اللوحية و العرشية :مجموعة مصنفات شيخ
اشراق (جلد ( )1هانری کربن ،مصحح) .تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
سهروردی ،شيخ شهابالدين (1375ب) ،حکمة اإلشراق :مجموعة مصنفات شيخ اشراق (جلد )2
(هانری کربن ،مصحح) .تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
سهروردی ،شيخ شهابالدين (1375ج) .المشارع و المطارحات :مجموعة مصنفات شيخ اشراق
(جلد ( )1هانری کربن ،مصحح) .تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
شاهنظری ،جعفر؛ و عزيزی ،حسن ( .)1391بررسي و تحليل ماهيت جسم ازديدگاه مشاء و اشراق.
پژوهشهای معرفتشناختي.152-137 ،)2(1 ،
شعراني ،ميرزا ابوالحسن ( .)1384فلسفة اولي يا مابعدالطبيعه :بخشي از کتاب زندگينامه و خدمات
علمي و فرهنگي عالمه ميرزا ابوالحسن شعراني .تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.
شهرزوری ،شمسالدين محمد ( .)1383رسائل الشجرة اإللهية فی علوم الحقائق الربانية (نجفقلي
حبيبي ،مصحح) .تهران :مؤسسة پژوهشي حکمت و فلسفة ايران.
شهيدی ،سعيده سادات ( .)1384ماهيت جسم ازديدگاه فالسفة يوناني و مسلمان .مشکوة النور
(حکمت سينوی) 28(9 ،و .74-57 ،)29
شيرازی ،قطبالدين ( .)1383شرح حکمة اإلشراق (عبداهلل نوراني و مهدی محقق ،مصححان).
تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.
صدرالدين شيرازی ،محمد بن ابراهيم (1981م) .الحکمة المتعالية فی السفار االربعة العقلية .بيروت:
دار اإلحياء التراث.
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طاهری ،اسحاق ( .)1384نظرية ذره :فرايند شکلگيری ،آموزهها و قوّت آن .انديشههای فلسفي
(فلسفة دين).134-117 ،)2(1 ،
طباطبايي ،محمدحسين ( .)1362نهاية الحکمة .قم :مؤسسة النشر اإلسالمي.
طباطبايي ،محمدحسين ( .)1371اصول فلسفه و روش رئاليسم :مجموعة آثار استاد مطهری (جلد
 .)6تهران :صدرا.
طباطبايي ،محمدحسين (1397ق) .بداية الحکمة .قم :المطبعة العلمية.طوسي ،خواجه نصيرالدين

( .)1375شرح اإلشارات و التنبيهات .قم :نشر البالغة.عبوديت ،عبدالرسول ( .)1387فلسفة
مقدماتي :برگرفته از آثار استاد شهيد مرتضي مطهری .تهران :سمت.
عبوديت ،عبدالرسول ( .)1394درآمدی به نظام حکمت صدرايي .تهران :سمت.
عليقلي بن قرچغایخان ( .)1377احيای حکمت (فاطمه فنا ،مصحح) .تهران :ميراث مکتوب.
غفاری ،حسين؛ و کمالي ،محمدمهدی ( .)1397تأملي در تبيين فيلسوفان اسالمي از تالزم بين ماده
و صورت .تأمالت فلسفي زنجان.40-11 ،)20(8 ،
فاضل توني ،محمدحسين ( .)1390حکمت قديم :مجموعة رسايل عرفاني و فلسفي .قم :آيت
اشراق.فخرالدين الرازی (1407ق) .المطالب العالية (حجازی سقا ،محقق) .بيروت :دار الکتاب
العربي.
فخرالدين الرازی (1411ق) .المباحث المشرقية في علم اإللهيات و الطبيعيات .قم :بيدار.
فياضي ،غالمرضا؛ و حيدرپور ،احمد ( .)1395هيوالی فلسفي در چالش منطقي .نسيم خرد،)3(2 ،
.53-72
قرباني ،رحيم ( .)1383پژوهشي دربارۀ حقيقت و ماهيت انرژی .قبسات 30 ،و .329-293 ،31
کاپلستون ،فردريک چارلز ( .)1396تاريخ فلسفه (جلد  :1يونان و روم) .تهران :علمي و فرهنگي.
کاتبي قزويني ،علي بن عمر ( .)1353حکمة العين و شرحه (جعفر زاهدی ،مصحح) .مشهد:
دانشگاه فردوسي.
کاظميزاده ،فاطمه ( .)1376ماهيت جسم طبيعي .مشکوة النور (حکمت سينوی).38-32 ،)1( ،
کرين ،کنت اس .)1379( .فيزيک جديد (منيژه رهبر و بهرام معلمي ،مترجمان) .تهران :مرکز نشر
دانشگاهي.
کمالي ،محمدمهدی؛ و کمالي ،محمدحسن ( .)1398بررسي و نقد براهين فيلسوفان اسالمي بر
ابطال مذهب ذرهگرايي .معرفت فلسفي.80-65 ،)65(17 ،
الهيجي ،عبدالرزاق ( .)1383گوهر مراد .تهران :نشر سايه.
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الهيجي ،عبدالرزاق (1426ق) .شوارق اإللهام في شرح تجريد الکالم (اکبر اسد عليزاده ،محقق).
قم :مؤسسة اإلمام الصادق.
الئرتيوس ،ديوگنس ( .)1387فيلسوفان يونان (بهراد رحماني ،مترجم) .تهران :نشر مرکز.مصباح
يزدی ،محمدتقي (1363الف) .تعليقات بر نهاية الحکمة .تهران :الزهراء.
مصباح يزدی ،محمدتقي (1363ب) .دروس فلسفه (تقريری فشرده از درسهای مؤسسة در راه
حق) .تهران :مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي.
مصباح يزدی ،محمدتقي ( .)1386شرح الهيات شفاء (عبدالجواد ابراهيميفر ،تحقيق و نگارش).
قم :مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني.
مصباح يزدی ،محمدتقي ( .)1396آموزش فلسفه .تهران :سازمان تبليغات اسالمي.
مطهری ،مرتضي ( .)1368پاورقي بر اصول فلسفه و روش رئاليسم (جلد  .)4تهران :صدرا.
مطهری ،مرتضي (1371الف) .تعليقه بر اصول فلسفه و روش رئاليسم (مجموعة آثار) (جلد .)6
تهران :صدرا.
مطهری ،مرتضي (1371ب) .شرح مختصر منظومه (مجموعة آثار) (جلد  .)5تهران :صدرا.
مطهری ،مرتضي ( .)1372درسهای نجات (مجموعة آثار) (جلد  .)7تهران :صدرا.
مطهری ،مرتضي ( .)1374توحيد (مجموعة آثار) (جلد  .)4تهران :صدرا.
مطهری ،مرتضي ( .)1380درسهای الهيات شفا (مجموعة آثار) (جلد  .)8تهران :صدرا.
ميرداماد ،محمدباقر ( .)1381االيماضات :مصنفات ميرداماد (جلد ( )1عبداهلل نوراني ،بهاهتمام).
تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.
ناجي اصفهاني ،حامد؛ و قاسمي ،ناصر ( .)1395مقايسه بين جوهر فرد ازنظر متکلمان اسالمي و
ذرات بنيادين در فيزيک نوين .پژوهشهای علم و دين.116-97 ،)2(7 ،
ناصرخسرو قبادياني ( .)1384زاد المسافر (سيد محمد عمادی حائری ،مصحيح) .تهران :ميراث
مکتوب.

نبويان ،سيد محمدمهدی ( .)1396جستارهايي در فلسفة اسالمي :مشتمل بر آرای اختصاصي
آيتاهلل فياضي .قم :مجمع عالي حکمت.
نگری ،احمد (1395ق) .دستور العلماء :جامع العلوم في اصطالحات الفنون .بيروت :مؤسسة
األعلمي للمطبوعات.
وايدنر ،ريچارد؛ و سلز ،رابرت ( .)1380مباني فيزيک نوين (علياکبر بابايي و مهدی صفا،
مترجمان) .تهران :مرکز نشر دانشگاهي.
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ولفسن ،هری اوسترين ( .)1368فلسفة علم کالم (احمد آرام ،مترجم) .تهران :الهدی.
هاليدی ،رزنيک ( .)1377فيزيک پايه (نعمتاهلل گلستانيان و محمود بهار ،مترجمان) .تهران :مرکز
نشر دانشگاهي.
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