
 

 
 
 
 

 اسالمي فهفلس ترویجيعلمي  هدوفصلنام
 6931 زمستانـ پایيز /   5/ پياپي  دوم ه/ شمار سومسال 

 نقد و بررسی دیدگاه مشاء مبنی بربساطت جسم

1زاده ای بالفعل، با تاکید بر دیدگاه عالمه حسنزاز اج 
 

 2اهلل سوري روح 
 چکيده  

 اي است که از دير باز حکماء الهي را به خود مشغول سااخهه  تبيين حقيقت جسم، مسئله
و تکثر اقوال گشهه است. در تقسايم اولياه گرو اي حقيقات خاارجي       و موجب تضارب آراء

 جسم را مرکب از اجزاء داراي وضع و بالفعل دانسهه و گروه ديگري آنرا مهصل و بساي  
  گوناگوني رخ داده است. البهه در  ر دو گروه نيز انشعاباتاند و  از چنين اجزايي پنداشهه

 نماياد.  ه اول و قول مشاء از ميان گروه دوم اقوال مهمي ميدر اين معرکه قول ذيمغراطيس در بين گرو
 داند و مشاء جسم را مهصل ذيمغراطيس جسم را مرکب از اجزاء صِغار صُلبه و بالفعل مي

 دانند و براي آن دو جزء  يولي و صورت قائلند. البهه مشاء نيز معهرفناد  و بسي  از چنين اجزائي مي
 پذيرند. اشراقيون نيز تا حادودي  يابند بلکه به ضرورتِ بر ان آنرا مي که  يولي را مسهقيم از خارج نمي

  )البهه به عنوان جزئي از جو ره جسم(  سهند. با قول اول  منوا بوده و بر خالف مشاء منکر  يولي

 لکن در اين ميان قول مشاء مشهورترين اقوال است چنانکه مبناي عمل فالسفه قارار گرفهاه اسات.   
شاکي   بالفعال ب جسم از اجازاء  يدر ترک يميک و شيزيفتجربي مثل م وان علامروزه دانشمند

 .است مواجها امروزه قول مشاء که مبنا و مورد ا همام فالسفه است با چالش يپس گوندارند. 
 نناد و جسام را مرکاب از اجازاء    يب مي ر قابل قبوليز قول مشاء را غياز حکماء معاصر ن يبرخ
ابهکار نماوده اسات کاه مشاکالت      يديقول جده حسن زاده آملي اين ميان عالمدر  .دانند مي

   .دينما مي ن اقواليرا برطرف کرده و جمع ب ياقوال قبل
 کليدواژگان  

 جسم، ماده، صورت،  يولي، ترکيب، بساطت.  
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   مقدمه
قات  يباه حق  يک از منظار خاصا  يا که  راند  فلسفه ارائه کرده يبرا يف گوناگونيتعار حکماء

الحکمة االليةة ام ة اااا» :ديا فرما مي نيف فلسفه چنيدر تعر ييعالمه طباطبا .ردفلسفه اشاره دا
 توان گفت که فلسفه يعني علم باه احاوال   پس مي« 1يبحثافةهامنااحوالاالموجودابمااهواالموجود

 اعيان موجودات بما  ي  ي )نه از حيثيهي خاص(. از اينرو فالسفه در طول تاريخ ساعي 
 اند.   اشههد يدر شناخت موجودات  سه

 يکي از موجوداتي که مورد کنکاش فالسفه واقع شده جسم است. بحث از جسم گار چاه مرباو    
و اقاوال  اناد   ز در ماورد آن باه تفکار نشساهه    يا ن ياله به طبيعيات )فيزيک( است ولي حکماء

کناد   مي چگونه از جسم بحث يم الهيک حکيتعجب باشد  يد جايشااند.  ارائه نموده يمخهلف
   .ات سزاوارتر استيعيه بحث از جسم به طبکيدر حال

قاوس   يقوس نزول و ابهادا  ينش انههايد توجه داشت که در نظام آفرين سؤال بايدر جواب ا
د اد   ماي  ليمراتب وجود را تشک ترين( )پايين ن جسم و عالم اجسام است که انزليصعود  م
چنانکاه غالاب    .زديخ يم ن جسم برينش از دامن  ميو معجون آفر ين عصاره  سهيو انسان ا

   .0نددان انيه الحدوث ميجسم ز مالصدرا به پيروي از او نفس راحکماء پس ا
 .ستيبدون تعلق به جسم مهصور ن ينفس انسان يگر بحث اسهکمال و ارتقاء وجوديان ديبه ب

 گردد. پس جسم و عاالم اجساام   زيرا ماده که حامل قوه )پذيرش( است در  مين اجسام  ويدا مي
 شاود،  رغم پسهي و خساسهي که دارا است و در علم اخالق مورد نکاو ش واقاع ماي   علي 

فاه  يش است چرا که انسان کامل کاه اشارف مخلوقاات و خل   يمورد سها يدر حکمت اله يول
 (اجساام اسات   از پست ترين که)ن نطفه يزد و از  ميخ مي بر ن جسمياست از دامن  م ياله

اش حهاي از   که در سير صعودي شود ساخهه مي به حرکت جو ري اشهدادي پيامبر اعظم
که در سير صعودي عائد انساان   گيرد. تمام اين کماالت جبرئيل )که برترين عقول است( پيشي مي

واجد آن شده  يجسمان يعنصر گردد به خاطر قوه و پذيرشي است که آدمي با تعلق به بدن مي
وارد شده و ماورد توجاه حکمااء     اتيات فلسفه به الهيعيبحث جسم از طب ين روياز ا .است

   .شود مي واقع ياله
نماييم که: ماا انساانها در باين     حال که ا ميت بحث روشن شد کالم را اين گونه آغاز مي

يابناد.   حواس خود حس جو رياب نداريم و حواسمان تنها عوارض و احوال اشياء را مي
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 الثه )طول و عرض و عمق( اسات. يابند داشهن ابعاد ث اولين احوالي که حواس ما از اجسام مي
 يابد که بين اين ابعاد ثالثه خالي نبوده و چيزي آنرا پار کارده   انسان با تجربيات حسي خود مي

 اند است. اما سوال اين است که بين اين ابعاد ثالثه را اجزاء به  م پيوسهه و مهراکم پر نموده
 پندارد که حقيقت ر نگاه اوليه مييا اينکه يک شئ واحدِ بسي  آنرا پر کرده است؟ ذ ن ما د

بينيم )يعني اتصال صرفي که اجزاء  اجسام مهصل و پيوسهه است  مانگونه که به ظا ر مي
 داراي وضع و بالفعل ندارد(. اما آيا حقيقت خارجي نيز  مينگونه است؟ 

 آراء دانشمندان در حقيقت جسم  . 1
نظرياات مهفااوتي مطار     حقيقت جسم  ونراميم که پيابي مي در آراء دانشمندان در يبا تفحص

 که عبارتند از:   است
ت يا ن صاورت جو ر يا شامارند کاه در ا   ماي  از اعراضاي  از معهزله جسم را مجموعه يبرخ

از صااحب   ياريبسا ت کاه  اسا  ين قول به حاد يسخافت ا .1ز مورد انکار خوا د بوديجسم ن
 اند.   آن نشدهذکر مهنظران 

دانناد. ايشاان در بياان حقيقات      ري مسهقل و خارجي ماي اما غالب انديشمندان جسم را جو 
 : 0نماييم مهفاوتي دارند که آنها را از نهايه الحکمه به اخهصار اينگونه نقل مي جسم اقوال

 جمهور مهکلمين معهقدند که جسم از اجزاء داراي وضعي تشکيل شده است که تجزياه 
   سهند. عقل، اجزاء مذکور مهنا يپذيرند، نه در خارج و نه در و م و نه در  تقسيم نميو 

   .داند مي تينهاينکه تعداد اجزاء را بين معهقد است جز ايمهکلم ديدگاهبه نيز نَظّام 

 داند نه خاارج.  ذيمغراطيس اجزاء را بالفعل و مهنا ي دانسهه و آنها را قابل تقسيم در و م و عقل مي
 د.  نام )نشکن( مي )کوچک( صُلبه او اجزاء مذکور را صِغار

 نمايند سخني شابيه  دانشمندان معاصر که در علومي  مچون فيزيک و شيمي تحقيق مي
طباطباايي  به ذيمغراطيس دارند زيرا قائل به ترکيب خارجي جسم از اجزاء بالفعل  سهند و عالماه  

 .  ن قول دارديبه ااي  اشاره ،پس از ذکر اقوال مطر  الحکم ا نيايدر 

ر باه اجازاء   يم پاذ يم البهه تقسا ينيب مي  مچنان که در حسد جسم مهصل است يگو يشهرسهان
   .است يمهنا 

 افالطون گويد که جسم عبارت است از اتصال و امهدادي جو ري که، تقسيم پذير اسات 
   ي.و عقل يو مي، به قسمت خارج

                                              
 . 10ص، 0ج، و االتنبيهات شر  اشاراتابن سينا،  و 07ص، 0ج، اسفار صدرالدين محمد شيرازي، :رک .1

   .(4فصل، 0)مرحله، 100ا113ص، ةالحکم يةنهاسيدمحمدحسين طباطبايي،  .0



 07  1931/ پایيز ـ زمستان  5پياپي سال سوم/ شماره دوم/

ماراد از جاو ر  ماان صاورت      ي.و عرضا  يد جسم مرکب است از جاو ر يخ اشراق گويش
 يما يت تعليشود و مراد از عارض  ماان جسام    مي ز خواندهين يعيه است که جسم طبيجسم

  (.در جهات ثالث ياست )که عبارت است از امهداد کمّ

مشاء گويند جسم مرکب از دو جو ر است: يکي صورت جسميه که اتصال و امهداد جو ري است 
 .  فعليهي استاست، ديگري ماده که قوه  ر  نامهنا ي )به معناي ال يقفي(و تقسيم پذير به اجزاء 

ر ياک   ا بر آنها نموده و  يبررسنقد و پس از نقل اقوال مذکور شروع به  ييعالمه طباطباالبهه 
 ، اما در روند فلسفه خود، قول مشاء را مبناي عمل قارار داده و بار طباق   1نمايد از آنها اشکاالتي مي

 مهاخرين اسات رود. اين شيوه نه فق  سلوک عالمه بلکه روش مالصدرا و اکثر  آن پيش مي
 اي که غالب حکماء مهاخر آنرا پذيرفهاه  رسد که اين شيوه، مُماشات با قوم است. شيوه اما به نظر مي

   اند. بر اين اساس قول مشاء ا م اقوال و مورد پذيرش اکثر حکما است. و مبناي خود قرار داده
 يقات خاارج  يحقا يا ه است کاه آ يم اولين تقسيبحث در مورد ا، ن مقالهيما در ا يغرض اصل

 جسم از اجزاء داراي وضع و بالفعل ترکيب شده است يا اينکه اتصال ذاتي داشهه و بسي 
 باشد. گر چه به لحاظ ا ميهي که قول مشاء دارد ناچار از نقد و بررساي  از اجزاء مذکور مي

م کرد اقوال فالسفه و دانشمندان معاصر را جمع نماوده  يخوا  يدر ضمن سع، م بوديآن خوا 
 .  ميقت جسم ارائه کنيرامون حقيپ يقول جامع و

 ترکيب یا بساطت جسم. 2
 مانطور که در مقدمه ذکر شد حواس آدمي در اولين مواجهه با اجسام خارجي آنها را مهصال  

 يابد، اما سوال اينجا است که آيا حقيقت خارجي نيز به  مينگوناه اسات؟   بالذات مي
آيد اين است که آيا جسم داراي  ت جسم به ميان ميبه عبارت ديگر اولين سوالي که در شناخ

 اجزاء بالفعل و ذوات االوضاع )داراي وضع( است يا بسي  از چنين اجزائي است؟  
 آورده شد احهرازي است. قيد اول )بالفعل بودن( اجزاء بالقوه« اجزاء» ر دو قيدي که براي 

ه باشد ولاي در و ام و عقال    کند زيرا ممکن است جسم حقيقها بسي  و يکپارچ را خارج مي
تقسيم پذيرد و به اين اعهبار اجزاء داشهه باشد چنانکه برخي بدان قائلند، اماا پرساش ماذکور    

 پيرامون اين نوع از اجزاء نيست بلکه سوال از اجزاء بالفعل خارجي است.  
 فه )مشاء(نمايد. زيرا گرو ي از فالس قيد دوم )وضع داشهن( اجزاء نامحسوس مثل ماده را خارج مي

 قائلند که جسم از اجزاء بالفعل تشکيل شده است )يعني ماده و صورت( اما يکاي از ايان اجازاء   
 دانند(. دانند اما به تبع صورت داراي وضع مي باشد )البهه ايشان ماده را ذاتا بدون وضع مي داراي وضع نمي

                                              
 اگرچه در انههاي بحث گرايشي به قول دانشمندان معاصر نشان مي د ند.   .1
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لاي اسات کاه آنارا     شود و صرفا بر ان عق اين جزء که  مان ماده است توس  حس يافهه نمي
شاوند،   کند. البهه الزم به ذکر است که  يچ يک از جوا ر مسهقيما با حس ادراک نمي اثبات مي

 ياباد،  لکن حس به طور غير مسهقيم برخي جوا ر )جوا ر جساماني مثال صاورت( را ماي    
بارد. اماا مااده باا اينکاه جزئاي        يعني با پي بردن به احوال محسوس اين جوا ر به آنها پي مي

 يابد و تنها عقل است سماني است لکن حس حهي به طور غير مسهقيم نيز آنرا نميج
 نمايد.   که وجود آن را اثبات مي

 توان اقوال مخهلفي که پيشهر از فالسفه ذکر شاد  با روشن شدن اين مطلب، اکنون مي
 را به روش ذيل دسهه بندي نمود:  

 وضع ترکيب شده است.  گرو ي از انديشمندان معهقدند جسم از اجزاء داراي 

 ذيمغراطيس و دانشمندان معاصر.  اي تصريح به بالفعل بودن اجزاء مذکور دارند مثل عده

 اي نيز به اين مطلب تصريحي ندارند  مچون نظام و جمهور مهکلمين.   عده

دانند که عبارتناد از: شهرساهاني، افالطاون،     گروه دوم جسم را بسي  از اجزاء داراي وضع مي
 اق و مشاء.  شيخ اشر

تذکر اين نکهه ضروري است که الزمه وضع پذيري، فعليت داشهن اجزاء است چارا کاه شائ    
باشاد.   بالقوه وجود خارجي نداشهه و قابل اشاره حسي نيست از ايان روي وضاع پاذير نماي    

بنابراين اگر پذيرفهيم که اجزاء داراي وضع  سهند در واقع پذيرفهه ايم که بالفعال نياز  ساهند    
شاود   اگر بدان تصريح نکرده باشيم. با اين بيان دسهه بندي اقوال در دو قول خالصه ماي حهي 
 توان گفت: جسم يا مرکب از اجزاء داراي وضع است و يا بسي  از چنين اجزائي است.   و مي

توان از آن غفلات نماود    نمي خوا د داشت که يکه به سوال مذکور داده شود لوازم ي ر جواب
ي ن اجزائا ي  از چنيوضع و بالفعل نداشهه و بس يم که جسم اجزاء دارايرفهيذمثال اگر پ يبرا

بر اان   م و باه ضارورتِ  يا ان آوريبه م است، بايد  مچون مشاء سخن از ماده ) يوالي اولي(
 )البهه بر فرض صحت برا ين مذکور از ايرادات وارده( آنرا به عنوان يک جو ر بپاذيريم. 

گشاهه   ور بدانيم برا ين اثبات ماده عقايم رکب از اجزاء مذکجسم را م يقت خارجياما اگر حق
. براي درک بههر مطلب مذکور ناچاار باه تبياين قاول     ستيسخن گفهن از ماده ن يبرا ييو جا

 مشاء خوا يم بود. 

 تبيين قول مشاء  . 9
 اند که جسم در خارج بسي  از اجزاء مذکور اسات  مشاء در جواب سوال مذکور قائل

 کپارچه مهصل است. طبق اين ديدگاه پس از مشا ده انفصال و اتصاال اجساام  و در ذات خود ي
 پاذيرد.  شود که حقيقهي که ذاتش اتصال اسات چگوناه انفصاال را ماي     اين سوال مطر  مي
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 الجرم بايد جزء ديگري براي جسم در نظر گرفت که پذيراي اين انفصال باشد و ايان جازء دوم  
 وصل و فصل است.    مان ماده و اين بيان، خالصه بر ان

 ساينا  با مروري کوتاه بر کهب مشاء مطلب فوق روشن خوا د شد. براي مثال شيخ الارئيس ابان  
نمايد کاه جسام چنانکاه     بيان مي« تنبيه»در نم  اول اشارات ابهدا در فصل ثالث تحت عنوان 

ب ترکيا « تاذنيب »باشد. سپس در فصل رابع تحات عناوان    يابد، مهصل مي حس باصره آنرا مي
نماياد کاه جسام     نمايد و در ادامه در فصلهاي بعد ثابت ماي  جسم از اجزاء بالفعل را باطل مي

 .  1شود مرکب از ماده و صورت است. در الهيات شفاء نيز  مين روند طي مي
 0:فرماياد  عالمه طباطبايي نيز در نقدِ نظر مشاء کالمي دارد که مويد سخن ماست. ايشان ماي 

نامادةاوااتصالاجوهريايقبلاالقسم االياغةراالنياي الاغبارام ةةه الکةناااکوناالجس امرکباماانّ»
 «الحةساغةةرامةامونااااطأم ياکوناالجس افيااتصالهاکمااهوام ةهامنداالحس افختدلالاحج ا

داند و نقاد خاود را مهوجاه پيشافرض ايان بارا ين        گويا ايشان برا ين اثبات ماده را تمام مي
 نمايد. اين کالم عالمه خود گويااي آن اسات   داراي وضع( مي)بساطت جسم از اجزاء بالفعل و 

 که برا ين اثبات  يولي)ماده( مهوقف بر قول به عدم ترکيب جسم از اجزاء مذکور اسات 
و اگر اين مطلب اثبات نشود بر ان ناتمام است. از اين روي ابن سينا سعي فراواناي در ابطاال   

چرا کاه بارا ين   د ينما بساطت خارجي جسم ميء بالفعل و اثبات جزاقول به ترکيب جسم از ا
 ايشان بر وجود ماده مهفرع بر اين نکهه کليدي است.  

ياباد( مهصال و بساي  از اجازاء داراي      بله اگر ما حقيقت خارجي جسم را )چنانکه حس ماي 
پرسيم چيازي کاه    وضع )و تبعاً بالفعل( دانسهيم، با مالحظه گسسهن اجسام، مهحير گشهه و مي

ال است چگونه انفصال را پذيرفت؟ و چون اين مطلبي است محال، ناچاار  ساهيم   ذاتش اتص
 .9جزء ديگري را در نظر بگيريم که پذيراي اين انفصال باشد که آن  مان ماده اسات 

اما اگر قائل شديم که جسم مرکب از اجزاء داراي وضع و بالفعل است، ديگر نيازي به اثباات  
طبق اين ديدگاه انفصال و اتصاال چيازي نيساهند جاز تغييار      ماده براي توجيه انفصال نيست. 

را تشکيل داده بودناد در بعضاي   « الف»چينش اجزاء. مثال در انفصال،  مان اجزائي که جسم 
 تشکيل دادند.  « ج»و« ب»نقا  از  م گسيخهه شده و دو جسم 

حا  اسات   آورند آن است که صورت چاون فعليات م   براي اثبات ماده ميمشاء دليل ديگري که 
فعليت ديگري را قبول کند زيرا حيثيت فعل غير از حيثيت قبول است، اما در خاارج   تواند نمي

                                              
 (.  0فصل، 0ه)مقال 84ا  70ص، االلهيات من کهاب الشفاء ينا،س  ابن .1

 . 100ص، نهاية الحکمةسيدمحمدحسين طباطبايي،  .0

 (.  0فصل، 0)مقاله، 84ا  70ص، االلهيات من کهاب الشفاءابن سينا، : رک .9
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 اي پاي در پاي    پذيرد لذا به ماده نياز است تا پذيراي فعليت که جسم، صور نوعيه را ميبينيم  مي
 خصوصاً در بحث حرکت، چون مشاء قائل به حرکت جو ري نيساهند و تنهاا حرکات در    1.باشد

را قبول دارند، حهماً ماده را به عنوان موضوع حرکت نياز خوا ند داشت تا صُاورر در مساير    اعراض
يکي پس از ديگري، بر ماده که موضوع حرکت اسات وارد شاوند. البهاه تاذکر ايان نکهاه       حرکت 

شاود   آيد، ماده اولي، ثانيه و... نياز مطار  ماي    که وقهي سخن از ماده به ميان مي ضروري است
 ياولي اسات و لاذا بحاث را در  ماين       اين مجال پيرامون ماده اولي ياا  ماان  ما در  بحث ولي

   گيريم. موضوع پيش مي
 کاه قاوه   مادهبيان شد که جسم در نظر مشاء جو ري است مرکب از دو جو ر ديگر؛ يکي 

 اما صورت؛ چارا کاه جسام    0.که اتصال و امهداد جو ري است صورت ر فعليهي است و ديگري 
نامناد و تاار و پاود     يقت و فعليت خود  مان صورتي است که آنرا اتصال جو ري جسم ميدر حق

 يابد. اما ماده: چارا کاه بارا ين    د د و  ر شخصي در نگاه اوليه آنرا از جسم مي جسم را تشکيل مي
   کند. ، ما را ناچار به پذيرش ماده مي«قوه و فعل»و « وصل و فصل» ان مثل بر عقلي

. البهه اشاکالي  9گويند:  يولي  مان قوه صرفه است مي (يولي)  يف ماده اوليرتعدر  فيلسوفان
 پيش خوا د آمد و آن اينکه  ر شئ موجود بايد فعليت داشهه باشد چرا که وجاود مسااوق  

 د ناد  جواب مي فيلسوفانبا فعليت است پس ماده که صرف القوه است موجود نخوا د بود؟ 
   صور است و فعليت او به صوري است که با او تالزم دارند.که فعليت ماده،  مين قوه پذيرش 
ل پاس اتصاا  ، 4صورت  مان جنباه فعليات جسام اسات     :ندو  مچنين درباره صورت معهقد

 ات جسم را ظهاور يد د و تمام فعل مي ليجسم را تشک حقيقت و تار و پودجسم که  جو ري
اسات در تحقاق و صاورت    ماده محهاج به صاورت  اند  لذا گفهه . مان صورت است، د د مي

وجاود  و  جسم،  ماان صاورت باشاد   قتِ يحق ه ماده است در تشخص. ال جرم بايدمحهاج ب
رکان عقلاي    مااده  . بنا بر اينشود ماده )به عنوان جزئي از جو ره جسم( به دليل عقلي اثبات

 ي.  خارج جسم خوا د بود نه
 سخن نگفهه باشند و در خارج الزمه اين نظر آن است که مشاء در ترکيب يا بساطت خارجي جسم

)به لحاظ عقلي( در مهن صاورت  ملحوظ را ماده و  دهوب «اتصال جو ري»تنها قائل به صورت 
                                              

 (. 0فصل ، 0مرحله ) 34ص، نهاية الحکمة( و 4فصل ، 0)مرحله  34ص، بداية الحکمةسيدمحمدحسين طباطبايي، : رک .1

 ؛81ا   09ص، 0ج ،ت و الهنبيهاات شاارا االشار   ( و ابان ساينا،   4، فصل0، )مرحله100ا   113، صةالحکم ةنهاي،  مو رک: .0
   (.0فصل، 0)مقاله ،84ا  70ص، شفاءمن کهاب ال لهياتاالابن سينا، و  (7و 0فصل، 1)نم 

 (.  0و4فصل ، 0)مرحله  ،195ا  113ص، نهاية الحکمة مو، : رک .9

  مان.   .4
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اسات  . اما جااي تعجاب   نددر خارج ذاتاً مهصل و بدون اجزاء بدانجسم را در نهيجه و  دانسهه
 سخن آن است که در خارج. معناي اين 1گويند ماده و صورت با  م اتحاد انضمامي دارند که مشاء مي

ز  مچاون صاورت   يا ن مااده ن يبناابرا  .م که با  م مهحد  ساهند يدار (ماده و صورت)ز يدو چ
 جسام اسات[   عقليتحقق خارجي دارد. اين ادعا ]ترکيب انضمامي[ با لوازم قول ايشان ]ماده رکن 

   .ناسازگار است

 نقد مشاء  . 4
ي آن است. از آنجا که قول مشاء مورد قباول  پس از تبيين مبناي مشاء اکنون نوبت نقد و بررس
 بايست دقيق و مُکفي باشد و از  ماه روشاهاي   اکثر فالسفه و مبناي عمل آنها است، لذا نقد آن مي

 ممکن براي نقد اسهفاده شود. روشهاي نقد يک نظريه عبارتند از: ابطال پيش فرضها و اصول موضوعه،
از اطالاه  براي مدعا و.... اما در اين مقاله باراي پر ياز    ابطال داليل و برا ين، اثبات لوازم باطل

 کنيم به بعضي از اين نقاد ا  کالم و خروج از موضوع ]بررسي اقوال در حقيقت جسم[ سعي مي
 اي مسهقل پي بگيريم.   اشاره نموده و اگر فرصهي پيش آمد تفصيل کالم را در مقاله

 نقد از راه ابطال اصول موضوعه  . 4ـ1

 که به ايشان وارد است اينکه بدون  يچ دليلي، وجود خارجي جسم را مهصل اولين نقدي
 د تنهاا يشاا  .رنديپذ مي را به عنوان اصل موضوع ن مطلبيدانند و ا مي   از اجزاء بالفعليو بس

گااه  آناخود، حواس به بسااطت جسام   ييحکم ابهدا يعني دليل اين پندار مشا ده حسي باشد
 .  ظر واقع شده استن يمبناو ح پنداشهه شده يصح

 0:فرماياد  خواجه طوسي در شر  کلمات شيخ در فصل سوم از نم  اول اشارات چنين ماي 
 «مناالجزاء الزمهاامکاناکونها]الجس [اغةرامرکبامناکوناالجس امرکباًاب باالوجوااسُانهالمّ»

 شاود.  از آنجا که لزوم ترکيب جسم از اجزاء منهفي شد، امکان بساطت جسام ثابات ماي   
بلکاه  « بل  و في نفسه کما عند الحس»کند:  س خواجه بي درنگ اين کالم شيخ را نقل ميسپ

مفياد  « بال »جسم در عالم واقع نيز بسي  است، چنانکه نزد حس اينچنين است. به کاارگيري  
ترقي ]ارتقاء مطلب[ بوده و گوياي آن است که شيخ عالوه بر امکانِ بساطت، آنارا در خاارج   

ند. از اين روي جناب شيخ در ابهداي فصل سادس قبل از طار  بر اان   دا حهمي و واجب مي
 به کار باردن ريشاه )ع ل م(  «. خينا مهصالث لجسم مقداراًلان  قد علمتر: »9گويد وصل و فصل مي

رسااند   مفيد قطعيت و وجوبِ مطلب است،  مچنين سياقِ ماضي عبارت مي« علمت»در واژه 
 ثبات شده است.  که اين مطلب قطعي قبال ]فصل سوم[ ا
                                              

 . 990ا  990ص، 1ج، درآمدي بر نظام حکمت مهعاليهعبدالرسول عبوديت،  .1

 . 00ص، 0ج، شر  االشارات و الهنبيهات ابن سينا، .0

 .  09ص،  مان .9
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مااده   کند که جسم مهصل است بعد با بر ان وصل و فصل پس شيخ در اشارات ابهدا ثابت مي
وجاوب  نمايد. براي اثبات اتصالِ جسم ابهدا قول به ترکيب را باطل نموده و سپس  ميرا اثبات 

 کياب، گيرد که اين، اسهداللي باطل است. زيرا با ابطال قول باه تر  بساطت جسم را نهيجه مي
 آماد. « امکان»شود نه واجب، چنانکه در عبارت خواجه نيز تعبير  به بساطت تنها محهمل مي قول

 اي الزم است.   براي اثبات وجوب قول به بساطت، دليل جداگانه
نماياد؛   اشکال ديگر تبيين شيخ اين است که براي ابطال قول به ترکيب تنها دو قول را باطل مي

مهناا ي،  از اجازاء نا مهنا ي، بالفعل و ال يهجزي. ديگاري ترکياب   يکي ترکيب جسم از اجزاء 
 نمايد.   بالفعل و يهجزي. اما ترکيب از اجزاء مهنا ي، بالفعل و يهجزي را فراموش مي

چنانکه پيشهر گفهه شد عالمه طباطبايي نيز اين اشکال )پيش فرضِ بساطت جسم بدون دليال،  
با پذيرش اين قول ديگر جايي باراي اثباات مااده     1.اند بلکه خالف دليل است( را وارد دانسهه

 نيست چرا که پيش فرض برا ين اثبات ماده، بساطت و اتصال خارجي جسم است.  
سعي فراوان در اثبات اتصاال   يوليو اشارات قبل از اثبات  0ءاز اين روي شيخ در الهيات شفا

بالفعال  اجازا   يدارانباشاد و جسام   مهصل جسم  هجو ر نمايد چرا که اگر جو ري جسم مي
ي باودن  خ بار جاو ر  يجناب ش ي بر ان وصل و فصل و... نيست. و لذابرا ييگر جايد، باشد

 :کناد  ماي  نگوناه اشاکال  ياجزاء ابه ترکيب جسم از ن يکه به قائل ييتا جا اتصال پافشاري دارد
 عد  ساهند فرماييد آيا بُعد دارند يا خير؟ اگر ندارند پس  مچون نقطه بي بُ اجزايي که شما مي

کنيم و باا بر اان    توانند جسم را تشکيل د ند، اگر دارند که ما حرف خود را در آنها پياده مي و نمي
    ا يا الکهرونها يا...[.  ا بگيريم يا اتم را مولکول ]حال اين اجزاء نماييم وصل و فصل اثبات  يولي مي

نشکن( شاد، يعناي اجازاء ساازنده     ذيمغراطيس قائل به اجزاء صِغار صُلبه ) ،گوييم در جواب مي
پذيرند. لذا بر فرض پذيرش نظر او، بر انِ وصل و فصل در آنهاا جرياان    جسم خود تقسيم نمي

يابد. از سوي ديگر اگر قول برخي فيزيکدانان معاصار )کاه عالماه طباطباايي نياز در نهاياه        نمي
خارين اجازاء، ديگار جازء     الحکمه به آن مهمايل بود( را بپذيريم و بگوييم که پس از شاکافهن آ 

د ناد، بااز  ام     داراي بُعدي در کار نبوده و صرفا ذرات انرژي  سهند که جسام را تشاکيل ماي   
بر ان مذکور ناکار آمد خوا د بود و ماده )به عنوان جزئي از جو ره جسم( اثبات نخوا اد شاد.   

سهند، بااز  ام مااده    حهي اگر بپذيريم که ذرات سازنده جسم داراي بُعد بوده و قابل تقسيم نيز  
 .  9ثابت نخوا د شد زيرا بر انِ وصل و فصل خود داراي ايرادات مهعددي است

                                              
 . 100ص، نهاية الحکمة، سيدمحمدحسين طباطبايي .1

 . 73ص، االلهيات من کهاب الشفاءابن سينا،  .0

 . 945ا  990ص، 1ج، درآمدي بر نظام حکمت مهعاليهوديت، عبدالرسول عبرک:  .9
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 توان انکار کرد که اتصال، مهن ذات جسم نيست بلکه اتصال بين اجزاء جسم اسات.  خالصه نمي
 اساساً اين مسئله )ترکيب يا بساطت خارجي جسم( از مسائل طبيعي است که در آن باياد 

 اجزاء غير قابال انکاار اسات    ل جسم ازيتشکان طبيعي رجوع نمود. در نظر ايشان به دانشمند
آنرا بين اجزاء جسم بدانيم کاه معلاول جاذباه باين     د يم بايريم بپذيالجرم اتصال را اگر بخوا 

 رساد  ميفيلسوف به اجزاء است. بعد از اخذ نظر طبيعيون )به صورت اصل موضوع( نوبت 
 اي  سهي )مثل وصل و فصل( بپردازد  به تفسير و تبيين پديده که با حفظ آن اصول موضوعه

   اند.  ا، مباني طبيعي را زير پاي گذارد. کاري که مشاء ناخواسهه به دام آن افهاده نه اينکه براي توجيه پديده

 نقد از راه اثبات لوازمِ باطل براي مدعا  . 4ا2

 قوه مح  بودن  يولي. 4ا0ا1
 يت او باه صاور  يا فعل و صرف قوه است و  يچ فعليهي نادارد  اند که  يولي مشاء معهقد

   :مييگو ما در نقد اين مطلب مي و 1شوند مي است که بر او وارد
 قاوه محا  اسات پاس گوياا     اگر  يوليت است و  يم که وجود مساوق با فعليدان مي مااوالً 

 ياوالي مجارد   و به صور است  يوليت  يفعلاند  مشاء خود گفههچنانکه  .ندارد ياصالً وجود
تاييد آن است کاه حقيقات جسام،    ل بر ين دلين کالم بههريم خود اييما گو از صورت نداريم.

لي وصفي عارض بر آن است. چرا که وقهي  يولي بادون صاورت   وي   مان صورت است و
  يچ است پس وجود  يولي فرع وجود صورت است لذا صورت )اجزاء داراي وضع

 تجاذب به  م مهصل گشهه اند( تمام حقيقت جسم استو بالفعلي که به خاطر قانون 
   .به وجود صورت موجود است و بر آن عارض است و  يولي

 باه صاورتِ   يوليا ت  يفعل يعنيو صورت تالزم است  يولين  يب خود معهرفند کهمشاء : اًيثان
کناون  بين  يولي و  مين صورتي است که ان تالزم يا ايم آيپرس مي حال ما 0.مالزم با او است
؟ سات ين ينکاه اصاالً تالزما   يا ايا است  يو صورت بعد بين  يولي اياست  به فعليت رسيده

خوا اد،   سايده اسات ديگار  ياولي نماي     ت ريبه فعل ي کهصورت احهمال اول باطل است زيرا
 توان پذيرفت خوا د فعليت يابد. از سوي ديگر نمي  يولي براي صورتي نياز است که مي

کنوني بوده و مهحد با آن باشد ولي قوه پذيرش او مهعلاق باه صاورت     که فعليت  يولي به صورت
بعدي باشد. احهمال دوم نيز باطل است چرا که  يوالي صاورت بعادي باياد باه صاورت بعادي       
فعليت يابد ولي صورت بعدي  نوز نيامده. بطالن احهمال سوم از  مه واضح تر است چارا کاه در   

   د در حالي که قوه مح  است و  يچ فعليهي ندارد.اين فرض بايد  يولي قائم به خود باش

                                              
 ، شاار  االشااارات و الهنبيهااات؛ اباان سااينا، (0فصاال، 0)مقالااه، 80 ااا 80ص، االلهيااات ماان کهاااب الشاافاءاباان سااينا،  .1
  (.0، فصل0، )مرحله100، صنهاية الحکمة( و سيدمحمدحسن طباطبايي، 15، فصل 1، )نم  30ا  35، ص0ج

   (.0، فصل0)مرحله 195، صنهاية الحکمة( و سيدمحمدحسين طباطبايي، 4، فصل0، )مقاله30ا  34، صااللهيات من کهاب الشفاءابن سينا،  .0
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 شريک العله بودن صورت براي ماده:  . 4ا0ا0

يکي ديگر از سخنان مشاء در بحث  يولي و صورت اين است که صورت شريک العله براي  يولي 
 ،گاوييم  . حال مي1بخشد مي قوام را يولي ، به واسطه صورت يموجود مفارق عقل يعني است.

 اگر صورت براي  يولي عليت دارد پس  يولي در طول صورت است ناه عارض آن.  
 آورده و جسام را مرکاب از آن دو دانسات.    را در کناار صاورت   يولي  توان از اين روي نمي

 شود خود اين کالم )عليت صورت براي ماده( اشااره باه آن دارد    مان طور که مالحظه مي
 اند.   دانسهه نمي رض صورتدر عر يجو ررا  که چه بسا قدماء مشاء نيز  يولي

 شيئيت شئ به صورت اوست نه ماده او: 

 ،يمگاوي  بيان نموده اند، بر عليه مشاء اسهفاده کرده و مي 0در اينجا از مثالي که خود شيخ در الهيات شفاء
 را به وجود آوريم و سپس فارض نمااييم  « ج»و« ب»را به دو نيم کرده و جسم « الف»اگر جسم 

در فارض   آنها را مجرد از صورت لحاظ کنايم. ن سه جسم بر داشهه و ماده يرت را از اکه صو
 )که دو نيمه جسم الاف و اقساام  ساهند(   « ج»و « ب»)که مقسم بود( با جسم « الف»مذکور جسم 

 انجام شده بود اما حاال کاه صاورتي   « الف»شوند. چرا که تقسيم در صورتِ جسم  يکي مي
« الاف »و جسام   «ج»و « ب»ه ما يدو نبايد  خبري نيست. بنا بر اين در کار نيست از تقسيم  م

 «ج»و « ب»تباديل باه   « الاف »يابيم که تقسيم انجام شده و  يکي باشند در حاليکه ما بالوجدان مي
 نمايد، لکان ماا از آن نهيجاه    شده است. البهه جناب بو علي با اين مثال  دف ديگري را اثبات مي

 گيريم.   ديگري مي
در جو ره جسم ندارد  يچ نقش و اثري  ييآن است که ماده به تنها يايگو يل به خوبن مثايا

چنانکه در مثال مذکور با فارض   .د د مي ليقت جسم را تشکيبلکه صورت است که تمام حق
 شود شيئيت شئ محو صورت، شيئيت شئ نيز از بين رفت. از اين رو است که گفهه مي

 .  ت ماده استيل بر عدم جو رين دليود بههرن خيو ااش  وست نه مادها به صورت

 بُعد نداشتن هيولي  . 4ا2ا9

گوييد  ياولي در خاارج جزئاي از جاو ره      : در نظر شما که مين است کهيسؤال ما از مشاء ا
 ، آيا  يولي داراي بُعد )امهداد در جهات ثالث( است يا نيست؟ اگر  سات 9جسم است

 :بعد ندارد دو سوال مطر  است اگر .لف استن خُيز دارد و ايت نيکه فعل
ر حاليکه صورت داراي دد د،  و جسم را تشکيل ميچگونه در کنار صورت قرار گرفهه  اوال: 

                                              
 (.  0فصل، 0)مرحله، 191ص، نهاية الحکمةسيدمحمدحسين طباطبايي، و  30ص، االلهيات من کهاب الشفاءابن سينا،  .1

 .  88ص، االلهيات من کهاب الشفاء مو،  .0

 ين سخن الزمه ترکيب انضمامي ماده و صورت است.  ا .9
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 ي رُکن عقلي جسم است خوا يم گفات وليد  بگوين اگربعد بلکه ذاتا عين امهداد و بعد است. 
، باراي جسام   فصال نکه مانند جنس و يم نه اين کنييجسم را تب يقت خارجيم حقيخوا  مي ما

 ارکان عقلي بسازيم.  
 ثانيا:  يواليي که بُعد ندارد چگونه جزء ذاتي براي جسم است در حالي که جسم داراي بُعاد اسات  

 بلکه عين بعد و اتصال است.  

 احتياج ماده و صورت به یکدیگر  . 4ا2ا4

 1.داردگويند بين ماده و صورت تالزم و اتحاد است و صورت بدون ماده تشخص نا  مشاء مي
 رود و آن  م نفس ناطقه است که بعد از اساهکمال،  اما صحت اين مطلب با يک مثال نق  از بين مي

گردد که صورت احهياج ذاتي به ماده ندارد و مااده تنهاا    کند. پس  ويدا مي از ماده مفارقت مي
صورت است( بر او عاارض   يکه نوع) حالت و صِفهي است که به اقهضاء نشئه عنصري نفس

 گردد، تعلق نفس به بدن نياز  ده است. و بعد از اسهکمال که احهياج به ماده بر طرف ميش
 يقت جسم  مان صاورت اسات و مااده ورصاف    يتوان گفت حق ي مين روياز ا .رود مي نياز ب

   .ل استين دليد صورت از ماده در مورد نفس ناطقه به  ميعارض بر آن است و تجر
ن جزء جو ري جسم( پنداري بايش نيسات، حاال ايان ساوال      اگر پذيرفهيم که ماده )به عنوا

توان گفت: چه بسا ساخن   شود که چرا مشاء به اين پندار گرفهار شدند؟ در پاسخ مي مطر  مي
گفهن مشاء از ماده و صورت به تَبرعِ بحث از جانس و فصال باشاد. ايشاان در اجازا ما يات       

ت  ر شائ از جانس )جازء مشاهرک     اند که ما ي سخن از جنس و فصل به ميان آورده و گفهه
ما يت که جامع افراد است( و فصل )جزء مخهص ما يت که مانع اغيار است( تشاکيل شاده   
است. از آنجا که در اجسام نيز مشهرکات و مخهصات وجود دارد پس در حقيقاتِ جسام نياز    
سخن از ماده )که  مان جنس به شر  ال است( و صورت )که  مان فصل به شر  ال اسات(  

اند. به اين ترتيب براي تعريف جسم  مان جنس و فصال را باه شار  ال اخاذ      ميان آورده به
 اند.   نموده و به  مين بيان از تحقيق در تار و پود جسم صرف نظر نموده

ابقات آن دو  ن مطي ما منشا بحث از ماده و صورت، ست که ياز قوت ن يخال پس اين احهمال
 ما يت آمده اند(. سپس سعي شده است تا ماده با جنس و فصل عقلي باشد )که در تعريف

کاه  ي جسم تطابق بيشهري نمايناد، چنان قت خارجيف شوند که با حقيتعر يو صورت به نحو
ه قبول و پذيرش جسم قتِ جسم اشاره نموده و با ماده به جنبيت و حقيبا صورت به تمام فعل

                                              
، نهايةة الحکمةة  سيدمحمدحساين طباطباايي،    و (9فصال ، 0)مقالاه  ،31ا     80ص، االلهيات من کهااب الشافاء  ابن سينا،  .1

 (.  0فصل، 0)مرحله، 194 ا191ص
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ز اجزاء يماده و صورت را ن ،ندء جو ري ما يت اجا که جنس و فصل اجزا. و از آنداشاره شو
 اند اي اقامه کرده هاند. سپس براي ذاتي بودن آن دو برا ين کثير ذاتي جسم فرض نموده

   که  مگي داراي مناقشه است.
 اناد  البهه احهمال ديگري نيز مطر  است که: قدماء مشاء نيز بر جو ريت ماده اصرار نداشاهه 

 ين مادعا شاوا د  ينها حاصل شده است و بر ااست که در برداشت از سخنان آ ين پنداريو ا
 که در اين مخهصر مجال آن نيست. افتيتوان  مي زين

نمايد. با اينکه سعي بار خالصاه    در پايان نويسنده از طوالني شدن اين بخش عذر خوا ي مي
گويي بود اما به دليل ا ميت و قبولِ عمومي قاول مشااء، ردّ و ابطاالِ آن، نقاد دقياق و قابال       

 طلبيد که اميد است مورد پسند ارباب بينش قرار گيرد.   ميتوجهي 

 «  ترکيب جسم از اجزاء»تبيين قولِ . 5
چنانکه پيشهر بيان شد برخاي از انديشامندان در جاواب ساوال نخساهين از حقيقات جسام        

ب جسام از اجازاء   يا قاول باه ترک   )ترکيب يا بساطت جسم از اجزاء داراي وضاع و بالفعال(  
 اند که  ر يک قسمي از قول شقوق مخهلفي پيرامون آن بيان کرده مذکور را پذيرفهه و

 ....دانند و ي ميهجزيال  يو برخ يهجزياجزاء را  ايند براي مثال برخينم مي به اجزاء را قبول
( نشکن يعن)يلبه را مطر  کرده و آنها را آتُم صُغار س که ذرات صِيمغراطيان قول ذين ميدر ا
کاه دانشامندان    يزيا چ .اسات  فيزيک و شيمي اين اعصار ساازگار  انبا قول دانشمند، نامد مي

که قادماء   ي مان قول .ل جسم از اجزاء استيتشکاند  را ثابت کردهه يقين آنن زمان بيا يتجرب
نکاه اجازاء ساازنده    يادر اماا  اند.  ههرا صحيح دانسآن )ذيمغراطيس و...(  م في الجمله فالسفه
باه ناام    يک جسام اسات و از اجزائا   يخود اتم  م اينکه ا ي  ا،  ا  سهند يا اتم مولکولجسم 

   .است نوترون تشکيل شده است، اخهالف پروتون و، الکهرون
 اناد  بلکه آخرين اکهشافات حاکي از اين است که خود اين اجزاء سه گانه نيز شکافهه شده

بر اين نظار   . بنال شده استيتشک يند جسم از انرژين داشهه است که بگويو دانشمندان را برا
و  چرخد بلکه اتم يکپارچه حرکت، چرخاه  مياتم اين الکهرون نيست که به دور  سهه 

و  توان مصداق جسم را خود الکهرونها دانسات  . با توجه به اين اخبار آيا مي1انرژي است
   0!؟را  مان اجزاء سازنده جسم شمرد يذرات مهراکم انرژ

که در  ينحو کهرون و پروتون و نوترون بگيريم بهقن آن است که اجزاء سازنده جسم را اليمه
                                              

 اين نظريه به فيزيک کوآنهم مشهور است.   .1

 ن قول گرايش دارد که توضيح آن خوا د آمد.  عالمه طباطبايي در نهايه الحکمه به  مي .0
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 اي در مرکاز داريام   جدول مرندليف مضبو  است. يعني در  ر يک از عناصر صد و چندگانه،  سهه
 اناد   ا در طاواف   ا تشکيل شده است و در اطراف  سهه الکهرون که از پروتون و نوترون

( H) دروژنيا ن عنصر  يمثالً اول .د مؤثر استيل عناصر جديدر تشک ا  نش و تعداد آنيکه چ
کاه البهاه   ، الکهرون 153با ( Mt)وم يت نريو ما الکهرون 30با  (U) وميتا اوران، ک الکهرونيبا 

 .  1تعداد عناصر شناخهه شده در حال تصاعد است
  ا اين نيروي شاديد  اي شديد حُکم فرما است که با کندن الکهرون  ا، جاذبه بين  سهه و الکهرون

 ا در تمام عناصر ممکن اسات،   زاد سازي الکهرونآ .د د مي رخ ياتم اي  شهه و انفجارآزاد گ
شامندان  خالصه آنچه کاه دان  .وم وقوع آن آسان تر استيمثل اوران ينيدر عناصر سنگ اگر چه

 اند ترکيب جسم از اجزائي است که بين آنها نيروي جاذباه و باه تباع    امروز آنرا به يقين اثبات کرده
 د د )به نحوي که جسم ال بر قرار است. البهه اين اتصال، ذات و جو ر جسم را تشکيل نميآن اتص

   شود(. طور که با چشم غير مسلح ديده مي اجزاء باشد  ماندر جو ره و ذاتش مهصل و بدون 
ن ياز با د د چرا که تيغه ارّه،  انفجار اتمي رخ نمي برش د يمرا  يل اگر قطعه آ نين دليبه  م

 اا   الکهرون يعناند )ي که اجزاء سازنده جسم ا  نکه مهن اتمينه ا کند  ا عبور مي  ا و اتم مولکول
 ن ذات جسام آ ن به معناي برياد  بريدنبود  جسم يذات، پس اگر اتصال. شکافهه شوند (..يا.و

رد حاال  م که جسام اجازاء دا  يابي مي شد چرا که ما بالوجدان  ا مي بود و باعث شکافت اتم مي
ذاتي جسم باشد پس بايد آن اجزاء بدون فاصله و مهصل باشند و تيغه ارّه ماا از ماهن   صال اگر ات

 .  ن آنهاينه از فواصل ب آنها بگذرد،

 تبيين قول مالصدرا  . 1
 در اسفار، گويا با توجه به تشهت اقوال و قصور و ضاعفي کاه در اقاوال    جناب آخوند مالصدرا

 (،0ز در نهايه الحکمه به ايان قصاور اشااره دارد   موجود است )چنانکه عالمه طباطبايي ني

و حرکات   9زند بلکه بحاث حرکات را مطار  نماوده     حرفي از حقيقت جسم نمي اابهد

 4.کشد نمايد، سپس بحث جسم را پيش مي جو ري را بدون موضوع جداگانه اثبات مي
 حرکت.   اي داشهه باشد به اينکه جسم يعني حرکتِ مهجسم يا تجسمِ خوا د اشاره گويا مي

                                              
 مطالب اين بخش در کهب فيزيک دبيرسهان نيز قابل رويت است.   .1

 (.0)مرحله ، 100 ا 100ص،  الحمکا ينياسيدمحمدحسين طباطبايي،  .0

 . 009ص، 4ج ، العقة االربع اسفارالحکم االمتعالة افياالصدرالدين محمد شيرازي،  .9
 .  0ص ،0ج  مان،  .4
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وقهي  گويد و مي 1داند حرکت جو ري را نيازمند به موضوعي به نام ماده نمي جناب آخوند
نيااز   جو ر شئ در حرکت است اصالً نيازي به موضوع ثابت نيست و اين موضوع اگار در جاايي  
ي برا باشد، در حرکات عرضي است. به قول عالمه طباطبايي در بدايه الحکمه اگر بخوا يم با تسامح

  است. 0سيال است يعني ثابت موضوعي در نظر بگيريم، موضوع آن خودشجو ري  حرکت
کاه   شاود  دانساهه ماي   ،بحث جسم را مهفرع بر حرکت کارده  خالصه، از آنجا که جناب مالصدرا

کاات عرضاي   حر . و باز چونبرد يقت حرکت پيد ابهدا به حقيقت جسم بايشناخت حق يبرا
 يعنا يس فهح الباب معرفت جسم شناخت شاه فردِ حرکات  پمنههي به حرکت جو ري است، 

)يعناي مااده ياا    که حرکت جو ري بدون موضاوع ثابات   و آن زمان  .است يحرکت جو ر
اگر قائال   يحه شوند  يولي( اثبات گردد الجرم حرکات عرضي  م خود به خود ثابت مي

 .ميماده نباشجو ري به نام به 
 ين ماده و صورت )که الزمه قول مشااء اسات(  از سوي ديگر مالصدرا ترکيب انضمامي ب

 يبار مخالفات باا مبناا     يلين خود دليکه ا 4کند مي را مطر  يب اتحاديو ترک 9را باطل دانسهه
از آن  يک شئ بيش نيست که البهاه  يخارج يتمشاء است. اگر ترکيب اتحادي شد در واقع

ه از نحوه وجود صاورت  قت جسم است و ماديحق، ن صورتيبنابرا .شود مي دو مفهوم انهزاع
 .  0ستيجز جهت نقص و قوه در صورت ن يزيشود و چ مي انهزاع

يک عاارض  جسم است و اال ماده به عنوان  يبرا البهه مقصود از نفي ماده، نفي جو ريت ماده
 الزم مورد قبول است. پس جناب آخوند در باب حقيقت جسم، سخن از حرکات جاو ري  

شاان  ين  مه ايبا اميان آورد نه  يوالي مسهقل از صورت. و ترکيب اتحادي ماده و صورت به 
کاه احهمااالً    ، گا ي بحث  يولي را به معناي مشاائي آن مطار  کارده   در گوشه و کنار اسفار

 عمل بر طبق مبناي مشهور بوده است زيرا بسياري از احکام فلسفي مهفرّع بر بحاث  ياولي  
   .است و صورت

نفي  يولي )به عنوان جزء جو ري جسم( خللي در مباحاث   البهه تذکر اين نکهه ضروري است که
تواناد   جو ريت آن مورد انکار است نه اصل آن، چرا که  ياولي ماي  تنها کند زيرا  فلسفي ايجاد نمي

   جسم بوده باشد که اين مطلب مشکلي در بر ندارد.وجود به عنوان يکي از اوصاف عارض بر 
                                              

 . 905ا 918ص، 1ج، درآمدي بر نظام حکمت مهعاليهعبدالرسول عبوديت، : رک .1

 (.  10فصل، 15)مرحله، 100ص،  الحمکا بدايسيدمحمدحسين طباطبايي،  .0
 .030 ا 034ص و 089ص، 0ج، العقة االربع اسفارالحکم االمتعالة افياالصدرالدين محمد شيرازي،  .9

 .  089ص، 0ج  مان،  .4

  .940 ا 998ص، 1ج، درآمدي به نظام حکمت مهعاليهعبدالرسول عبوديت، : رک .0
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د و آن اينکه: اگر بپذيريم کاه در نظار مالصادرا جسام     رس اي به نظر مي در پايان اين بخش نکهه
 توان گفت که نظريه فيزياک کاوآنهم   يعني تجسم حرکت و بنياد جسم حرکت است، آيا مي

  داند( با نظر مالصدرا منطبق است؟ و انرژي مي )که جسم را يکپارچه مهشکل از چرخه

 تبيين قول عالمه طباطبایي. 7
 نقل اقوال مخهلف و ذکر ايرادات  ر يک، نظر خويش را خيلي مخهصر بعد از  الحکما نيايايشان در 

ربادقةقة افنةة  ااناالجسةا اااااقدااکتشفام ماءاالطبةعة ااخةراًابعداتجةا»فرماياد:   بيان نموده و مي
 «وضةوماالنةاااممولف امنااجزاءاذري الاتخ وامناجر ...اف ةکناوجوداالجس ابيةاااالمعنةياا ة اااا

اةاقاب  االتبدلااا»سلم ما يقال:  نعم لو»فرمايد:  سپس مي اةايعنونابيااالجسا االاري االول اناالمادة
کانامناالواجبافةياالبحةثاالحکمةيااخةاااااا« الياالطاق اواانياامجموم امناذراتاالطاق االمتراکم 

الطاق انوماامالةاامترتباام ياالجوهراقبلاالجس  اث اترتةباالبحاثاالمتفرق ام ياماايناسةباهةااااا
 کالم ايشان در بخش اول اين است که ترکيب جسم از اجزاء داراي وضاع  1«. ةتاملالوضع اف

 ديناميک نمودهاي به يکي از قوانين ترمو اشاره پذيرند. اما در بخش دوم و بالفعل را مي
دانند. بار فارض اثباات ايان مطلاب،       و ترکيب جسم از ذرات مهراکم انرژي را نيز محهمل مي

جسم و سافل از جو ر خوا ند بود و جسم مرکاب از آنهاا اسات.    ذرات مذکور نوع عالي بر 
 نمايند.   ولي آن جناب به  مين اشاره کوتاه بسنده کرده و مطلب را ر ا مي

اين است کاه جسام  ماان جاو ر داراي اتصاالي      نيز خالصه کالم ايشان در بدايه الحکمه 
حقيقي جسم اجزاء ذريه ايسات  امهدادت ثالثه را در او فرض نمود. اما مصداق  توان که مي است

جرمي ]امهدادي کوچک که شايد تنها در و م و عقل قابل تقسيم باشد[ اسات   که داراي امهداد
   .0و اين  مان قول ذيمغراطيس با اندکي اصال  است

 تبيين قول عالمه حسن زاده . 8
جاالبي   مچنين برخي کهب ديگر، نکاات  « منظومهشر  ال»برجلد چهارم  ايشان در تعليقاتش

 نماييم:   کنند که آنرا با رعايت ترتيب محهوايي، چنين نقل مي ارائه مي
 فرمايد: قول به ترکيب جسم از اجزاء انرژي عالمه طباطبايي را نقل کرده و ميديدگاه ايشان نخست 

 نظير قول به ترکيب جو ر از اعراض است. چرا که دانشامندان ذرات انارژي را در دساهگا هاي   
 اند، در حاليکه جو ر مُدررک باه حاواس خمساه نيسات.     ا ده کردهش مشعلمي خوي

                                              
 (.  4فصل، 15)مرحله، 100ا104، ص الحمکا ينياسيدمحمدحسين طباطبايي،  .1
 . 39ص،  الحمکا يبدا مو،  .0
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 1.ب جسم از اعراض مجهمعه استين سخن الهزام به ترکيپس الزمه ا

 تيا بلکاه آثاار آن ر    ،شود  اي علمي مشا ده نمي شايد بهوان گفت که انرژي در دسهگاه
نيسات کاه باه دور     ن الکهارون يا کدانان معاصر قائلند کاه ا يزيف يگر برخيد ياز سو .گردد مي

 توان گفات  رخه انرژي داريم. با اين حساب آيا ميچچرخد بلکه صرفاً يک   سهه مي
 ؟است يژجسم، انر که حقيقتِ

 قول علماء طبيعي را نقل و ترکيب جسم از اجازاء را کالماي   :گويد زاده سپس مي عالمه حسن
باديهيات   و آنرا از داده قول ترکيب جسم از اجزاء را مورد تاکيد قرار 0.داند بي دغدغه مي
ا  :گويد اشاره کرده و ميبلندي   ايبه نکههدر ضمن يک تبصره ايشان  9شمارد. اين اعصار مي
تبصرة:ابعدامااتحققامندکااناالجسا امؤلفامناالجةزاءاالارية ابة اارتةةاب اوانااااا»

قانوناالتجاذباايضاًاحاک ام ياتماساالجزاءاواتجاورها اقداحصة  الةااالمعرفة اااا
فتنتقلاانتقالًام مةاًابانااليةولياهةئ اوا ف اتحدثافياالجسة اا احقةق االيةولياالطبةعة ب

لعروضااحوالاطارئ ام ةه.اکماااناالنفساتسمياالطبةعياالمؤلفامناالجزاءاالاري  اقاب  ا
بامتباراالقبةول اايسميااليةولياانفساًابامتباراتدبةرهاال بدنامث ً افالجوهراالحاملال صورة

  4.«وافصلاالخطابافياالباباب اارتةاباالقولاالصواباهواوهاا

وساهه  يداند که جسم در حد ذات پ مي تجاذب اجزاء را چنانفرمايد:  در جاي ديگر نيز ميوي 
ن ين  ما ينکاه ذات و جاو ره جسام عا    يناه ا  لبهه اين پيوسهگي بين اجزاء استا .خوا د بود

 0.باشد يوسهگيپ

گار  يبار اسافار و کهاب د     ايشقهيدر تعلگويد:  ي مقدر ميزاده در پاسخ اشکال عالمه حسن
کاوتر  ين  ر چه نييح و تبيه توضيقه و حاشيفه تعليچرا که وظ ه؛نظر خاص خود را ابراز نکرد
کاه بار اا   است طبيعي  مان در جسم  ديدگاه ايشان، ن  مهيبا ا .مهن و مقصود مصنف است

سم مؤلف از اجزاء ذريه است و بعاد  که ج دهبه آن اشاره کر «المنظومهشر  »کهاب در 
  0.دگرد که قابل عروض احوال طارئه مياي خوا د بود  از ائهالف اجزاء، جسم به گونه

                                              
 .زاده( )تعليقه عالمه حسن 109-100، ص4، جشر  المنظومهسبزواري، مال ادي  .1

 .زاده( عالمه حسن )تعليقه 197.  مان، ص0
 .زاده( )تعليقه عالمه حسن 171.  مان، ص9

 .زاده( )تعليقه عالمه حسن 145.  مان، ص4

 .زاده( )تعليقه عالمه حسن 178.  مان، ص0

 .زاده( )تعليقه عالمه حسن 103.  مان، ص0
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 1.اناد   مين مباحث را آورده مانندنيز « در حرکت گشهي» گرانسنگدر کهاب  مچنين ايشان 
   0.نمايد کيد ميرا تاييد و تا ديدگاهنيز  مين «  زار و يک کلمه»از کهاب  939در کلمه 

  اي قطعي دانشمندان تجربي، يک اصل مسلم داريام  يافهه برابرخالصه کالم اينکه 
باياد  يابيم که جسم مهصل است. پس الجرم  و آن ترکيب جسم از اجزاء است لکن بالوجدان مي

 زاده اساهاد حسان  يم که اتصال مهن ذات جسم نيست بلکه بين اجزاء جسم بر قرار است البهاه  بگوي
 اند. پس با توجه به دو اصل مذکور و عبارات نقل شاده  ز اين مطلب به قانون تجاذب تعبير فرمودها

شاود زيارا کاه جسام      شود که؛  يولي  يئت و صفهي است که بر جسم عارض مي آشکار مي
 قابليت عروضِ احوالِ طاريه را دارد. پس جسم )که  مان اجهماع اجزاء بخاطر قانون تجاذب است(

شود، چنانکه حقيقت مجرده انسان )رو ( را به اعهبار  ر پذيرش صور،  يولي ناميده ميبه اعهبا
   گويند. تدبير بدن نفس مي

  ا يا بين خود اتم ، سهه اتم گويا اين قانون تجاذب  مان جاذبه شديد بين الکهرونها و
و تاار و پاود   ت يا تماام فعل ، نکه اجازاء يخالصه ا است. (بنا بر اخهالف اقوال ا ) ا مولکولو ي

به عباارت ديگار،    .اتصال آنها است بين آنها موجب د ند و قانون تجاذبِ مي ليجسم را تشک
شاود   ماي  مشاخص ، قيبعد از تحق يول يابد ه جسم ميجو ررا اتصال  يهدر نظر اولحواس ما 

 اجزاء مهصل داريم نه صرف اتصال.   که
ر قاابالً لعاروض   يصيو بعد االئهالف » در انههاي عبارت ششم فرمودند: نشاينکه ايگر اينکهه د

شاود و رتباه    مي بعد از ائهالف حاصل (است يوليفه  يکه وظ)پس قبول  9.«هياحوال طارئة عل
عباارت   ين باا توجاه باه انههاا    ي مچنا  .خود جسم است پس عرض استاو بعد از  يوجود

م نادارد  منحاز در جسا  يوجودي، وليشود که   مي د روشنيچهارم که مثال نفس مطر  گرد
   4به اعهبار پذيرش صور،  يولي نامند. رابلکه جو ر جسم 

 اگر پرسيده شود که بنا بر اين قول،  يولي صرفا يک اعهبار ذ ني است و  يچ وجودي
 گوييم:  ياولي در ايان ديادگاه    تواند پذيراي صور باشد؟ جواب مي در خارج ندارد پس چگونه مي

 چه مابازاء خارجي ندارند ولي در خارج منشا  مچون معقوالت ثاني فلسفي است که اگر
و ما  شود اي است که پذيراي صور مي انهزاع دارند. يعني وجود جسم در خارج به گونه

 نماييم. اما اين پذيرش عاين ذات او نيسات   از اين پذيرش مفهوم  يولي را انهزاع مي
اشاد لکان در طاول    مشاء نياز  ماين ب   قدماياوست. چه بسا منظور  وجود بلکه عارضِ الزم

 زمان فهم نا صحيحي از قول ايشان صورت گرفهه باشد.  

                                              
 .  014ص، گشهي در حرکتزاده آملي،  حسن حسن .1

 .  430ص، 4ج،  زار و يک کلمه مو،  .0

 زاده(. )تعليقه عالمه حسن 103، ص4، جشر  المنظومهال ادي سبزواري، . م9

 .زاده( )تعليقه عالمه حسن 145.  مان، ص4
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چنانکه ما يات  صورت مثل رابطه وجود و ما يت است. که رابطه ماده و ست نگارنده برآن ا
انهازاع  تنهاا  ت يا ما  در خارج تحقق ندارد و وجود اصيل و مهن اعيان است و در نهيجاه 

 اي است.  مچناين صاورت،   ار و احکام عديدهذ ن انسان است، اما با اين حال منشأ آث
و  يولي تنها يک  د د مهن حقيقت جسم است و تار و پود خارجي جسم را تشکيل مي

 انهزاع ذ ني است ولي با اين حال منشأ بسياري از آثار و احکام اسات. مثال ما يات کاه تحقاق     
 خارجي نداشهه و در عين حال منشا احکام بسياري است.  

]اولي[ اگر نگوييم که از معقوالت ثاني منطقي است )که ما بازاء و منشاا انهزاعاي   بنابراين ماده 
در خارج ندارد و کامال ذ ني است(، بايد بگوييم که از معقوالت ثاني فلسفي است )کاه تنهاا   
منشاء انهزاع خارجي دارد(. اين  مان قول اسهاد حسان زاده اسات کاه فرماود مااده وصافي       

 يه( است.  عارض بر جسم )صورت جسم

ه بر جسم چگونه يورود صور نوعي، وليدن  يبا برچ: که پس اين اشکال جايي نخوا د داشت
 پذير خوا د بود، در حاليکه ورود اين صور بر جسم نياز به پذيرش و قوه دارد امکان

 و حامل اين قوه  مان  يولي است که مورد انکار واقع شد؟ جواب ما اين است که  ياولي 
 از ذاتيات جسم مورد انکار ما است، اما خود جسم )که  مان اجزاء ذريه با قاانون  به عنوان يکي

صاور  ام ماده و قوه داشهه باشد که باه واساطه ايان وصاف،     به ن يتواند وصف ( ميبودتجاذب 
ر تبياين  چنانکاه د ، هياء ذرد. بنابراين صور نوعيه اوليه عبارتند از چينش اجزرا شويه را پذينوع

 .  به آن اشاره شد معاصر قول دانشمندان
اي که باين آنهاا اسات،     توضيح اينکه اصل اجزاء ذريه )الکهرونها، پروتونها، نوترونها( با جاذبه

 د ند. در مرحله بعد تعداد و کيفيت چينش آنها )جسم تعليماي آنهاا(   جسم طبيعي را تشکيل مي
 د ند. سپس از ترکياب  ميصور نوعيه اوليه را )که  مان عناصر صد و چند گانه  سهند( تشکيل 

گردند که شايد بهوان گفت  مان عناصر اربعه  ساهند   اين عناصر، صور نوعيه ثانويه  ويدا مي
که عبارت است از آب وخاک و باد و آتش. سپس با ترکيب اين صور، صاور نوعياه ديگاري    

و حيواناات  شوند که  مان معدنيات، نباتات و حيوانات باشند )البهه در ماورد نباتاات    پيدا مي
 شود(. در تمام اين سير تکاملي ماده نقش بسازايي دارد  بجاي صورت تعبير به نفس مي

 شود که ماده را جو ري مسهقل از صورت بپنداريم. بلکاه مااده   ولي اين باعث نمي
دانايم. الجارم    صورت جسميه )که تمام حقيقت جسم اسات( ماي   وجود را وصفي عارض بر
ل عالمه حسن زاده باه عناوان جاامع باين اقاوال دانشامندان       باطل شد قواگر جو ريت ماده 
 است.   اي شايسهه) مچون مالصدرا و عالمه طباطبايي( سخن  تجربي و فالسفه

 امروزه در ترکيب جسم از اجزاء ذريه ترديدي نيست پس مسئله  يولي از دو حال خاارج نيسات:  
 دي اخهيار نموده و مسائل مربو  با ايان بحاث  اول اينکه چيزي به نام ماده را کالً منکر شده و مبناي جدي
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 ااي   را دوباره پايه ريزي کنيم. ديگر اينکه )در صورت امکان( ماده را به نحوي تقرير کنيم که باا يافهاه  
 بوده است.معنا جديد و علوم روز نيز تطابق نمايد. و عمده سعي نويسنده در اين مقاله  مين 

 بندي جمع
، جساميه دانند که در کنار جاو ر ديگاري باه ناام صاورت       مي حکماي مشاء  يولي را جو ري

 ،به اثباات جاو ري   «فصل و وصل» ايي مانند  بر اند د مشاء با  حقيقت جسم را تشکيل مي
فرض اين بر ان بساطت خارجي جسم است که اماروزه از ساوي    پردازند. پيش به نام  يولي مي

ترکياب اتحااادي مااده و صااورت،   شااود. مالصادرا باا سااخن از    دانشامندان تجرباي نفااي ماي   
داناد. عالماه    گيريي بر خالف مشاء در پايش گرفهاه و مااده را جازء تحليلاي جسام ماي        جهت

طباطبايي نيز جسم را مرکب از ذرات انرژي دانسهه و مخالفت خاود باا ديادگاه مشااء را اعاالم      
بلکاه اتصاال اثار     اتصال، مهن ذات جسم نيستآملي بر اين باور است که  زاده کند و عالمه حسن مي

قت جسم  مان صورت اوسات  يتمام حقدر نهيجه جسم وجود دارد.  ياي است که بين اجزا جاذبه
 يو مااده ورصاف   اناد(  چسابيده و مهصال   يکديگرقانون تجاذب به  به سببکه اي  هيذر ياجزا)

 .  صورت استوجود عارض بر 
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