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Abstract 
In this article, the view of contemporary Neo-Sadraists on the compatibility 

of the theory “Body composed of matter and form” with the theory “Body 

composed of parts” is studied. For this purpose, in the introduction, by 

pointing out that Greece is the origin of the issue of matter and form, and 

that Aristotle considers the body to be composed of matter and form, we 

express the view of Democritus, who considers the body to be composed of 

indivisible components. Further, we mention the views of Avicenna, Mulla 

Sadra, and Hadi Sabzevari, who refute the composition of the body from the 

parts, and then we will express the views of contemporary Neo-Sadraists 

such as Abdollah Javadi Amoli, Seyyed Mohammad Hossein Tabatabaei, 

Morteza Motahhari and Mohammad Taghi Mesbah Yazdi in this regard and 

clarify the differences between their views and those of previous 

philosophers and then, as the opinions are summarized, we conclude the 

compatibility of the theory “Body composed of matter and form” with the 

theory “Body composed of parts” from the perspective of contemporary 

Neo-Sadraists. This article indicates the development of the issues related to 

matter and form in Islamic philosophy and its gradual evolution and the 

opening of new horizons in the analysis of issues and is considered a 

contemporary philosophical achievement. 
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 چکیده
ترکیب » نظريۀبا « ترکیب جسم از ماده و صورت» نظريۀسازگاری  دربارۀدر اين مقاله، ديدگاه نوصدرائیان معاصر 

يونان خاستگاه مبحث ماده و  اينکهنمايیم. برای اين منظور، در مقدمه، با اشاره به را بررسی می« م از اجزاءجس
مرکب از اجزاء مقراطیس، که جسم را  ذیداند؛ ديدگاه مرکب از ماده و صورت می، جسم را صورت است و ارسطو

ترکیب جسم از ، مالصدرا و هادی سبزواری را، که سیناابنديدگاه  کنیم. در ادامه،داند، را بیان میغیر قابل تجزيه می
و پس از آن به بیان نظر نوصدرائیان معاصری چون عبدالله جوادی آملی، کنیم نمايند، ذکر میاجزاء را ِابطال می

آنها  پردازيم و تفاوت آراءمصباح يزدی در اين باره می تقیمحمدحسین طباطبايی، مرتضی مطهری و سیدمحمد
اء، بندی آردر جمع سازيم و سپسرا روشن می رويکردسفه پییین و علل اين اختال  فالبسیاری از  نسبت به 
را از منظر نوصدرائیان معاصر  «ترکیب جسم از اجزاء» نظريۀبا « ترکیب جسم از ماده و صورت» نظريۀسازگاری 

آن  ر مباحث مرتبط با ماده و صورت در فلسفه اسالمی و تکامل تدريجیای از تطو  ، گوشهاين مطلب .گیريمینتیجه م
 شود.ست آوردهای فلسفی معاصر محسوب میو از د دهدمیه در تحلیل مسائل را نیان های تازو گیوده شدن افق
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 . مقدمه1
 فالسفۀ اسالمیاز  گروهینیان کنیم که از يک منظر، ورد اصطالح نوصدرائیان بايد خاطردر م

نوآوری در  ها يیان با حکمت متعالیه و نیزاهايرانِی بعد از مالصدرا را به جهت همنوايی غالب ديدگ
ويند. البته اين اصطالح،  عمومیت کاربردی ندارد و در مورد گمی« نوصدرائیان»ای از مسائل، پاره

، آغازگر جنبش ذکر شده را پژوهیگرانندارد. برخی  تمان نوصدرائی هم اتفاق نظر وجودآغازگر گف
و و شاگردانش دانند و معتقدند که اين گفتمان با تالش علمی اطباطبايی می حسینمحمدسید

ه فکری و فلسفی آنشکل گرفته ؛ نسبت به قبل و ها، از جهت صورت، روش و محتوااست و در روي 
بعضی پژوهیگران نیز،  .(61: 1378)رشاد،  شده استمتعالیه تغییراتی ايجاد در قیاس با حکمت 

کننده ملکنند و طباطبايی و شاگردان او را کامیسبزواری را آغازگر گفتمان نوصدرائی معرفی  هادی
چه کسی بنیانگذار حقیقی  اينکهما فارغ از  (.89: 1392آبادی،  )عباسی حسیندانند و مروج راه او می

طباطبايی، مرتضی  حسینسیدمحمد ديدگاه فالسفه و حکمايی مانند ،گفتمان نوصدرائی است
رتباط تقی مصباح يزدی را به عنوان نوصدرائیان معاصر در امحمدالله جوادی آملی و بدمطهری، ع

لحاظ سبزواری را به عنوان يک نوصدرائی متقدم  کنیم و هادیبا موضوع مقاله ارزيابی می
 نمائیم. می

نیز به تبعیت از انديیمندان  اسالمیفالسفۀ و گاه مبحث ماده و صورت، يونان است خاست
اند. تالش فیلسوفاِن يونان باستان در تبیین مادۀالمواد، آوردهژه ارسطو، به اين مطلب رویوي آنجا، به

ارسطو را بر آن داشت تا تعبیری ديگر از آن ارائه دهد و آن را به عنوان قوه محض و جزء جوهری 
جسم را به ريزترين اجزاء تقسیم کنیم، باز هم هر کدام  جسم در نظر بگیرد. او معتقد است که اگر

قوه  که«ایماده اولیه»سله بايد ختم شود به دارای  صورت و يک ماده است و اين سل ءاز آن اجزا
متفکران قبل از  برخال تواند پذيرای هر صورتی باشد. ارسطو محض و استعداد صر  است و می

بندی کرد که يکی از آنها جوهر و بقیه عرض هستند. کلی طبقهات عالم را در ده مقوله خود، موجود
)ارسطو، باشد هری مرکب از ماده و صورت میمقوالت از نگاه او با هم تباين داشتند و جسم نیز جو

عقل، نفس، جسم، ماده و  ؛اند، جوهر را به پنج نوع تقسیم کردهفیلسوفان میاء (.387-390: 1389
. در مورد ماهیت جسم، تعريفی که از ارسطو نقل شده و منسوب (60: الف1404، سیناابن) صورت

اماد و مالصدرا از آن تبعیت به میائیان بوده و فیلسوفان اسالمی از قبیل فارابی، ابن سینا، میرد
 ديگر يعنی ماده و صورت شکل گرفتهاند، آن است که جسم، جوهری است که از دو جوهر کرده

 هیوالئی اضافه هم و قوه محض است و جزء ديگری که به اين قسِم جوهر مادی، امری مب است؛
 . (67-66: )همانشود؛ صورت جسمانی است می شود و موجب بروز وظهور آنمی
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، جوهر و پیروان او مقراطیسذیمانند ، طبیعی و حکماء يونانبرخی دانیمندان علوم  ،از طرفی
چه جسم به ظاهر يک واحد گردانستند و معتقد بودند که می 1)اتم(يتجزا جسم را متیکل از اجزاء ال

قابل تجزيه است که در همه اجسام به شکل از اجزا غیرولی حقیقت آن، مرکب  متصل است
 (.  91-1/88 :1368)کاپلستون،  دانستندنهايت جايز می دارد و انقسام عقلی آن را تا بی متناهی وجود
ات، به، مقراطیسذی بنابر نظر و حواس  آيند؛ زيرا بسیار ُخرد هستندادراك حسی درنمی  اين ذر 

اند؛ ولی کیفیتی ندارند مگر  ها در اندازه و شکل مختلف اتم همچنین، تواند آنها را درك کند. نمی
ها درخأل حرکت ازلی و ابدی داشتند؛  ناپذيری؛ درآغاز پیدايش عالم، اتمسختی و صالبت يا نفوذ

ها به يکديگر متصل شدند و بر اثر حرکت  هايی از اتم برخورد با يکديگر، گروه سپس براثر
  (.1/116: 1365راسل،  و 89: )همانچرخیی، ابتدا عناصر و سپس اشیاء ديگر متیکل شدند 

حکماء، ه توسط گروهی از مکتب اتمیسم، توسط ارسطو و برخی پیروان وی و در ادام نظريۀ
 مواجهه که در شد، تا اينو دانیمندان علوم طبیعی مورد انکار واقع و مالصدرا( ابن سینا)مانند فالسفه 

تنها  های فیزيك،دستاورد با نظريه اتمی فیزيك در قرن حاضر جانی تازه گرفت؛ اما بايد گفت که
های اتم، در مکتب اتمیسم از اين قرار  کرد؛ چون برخی ويژگیبخیی از نظريات اين مکتب را تأيید

ناپذيرند و  آن است که تجزيه ،تسمیه اين ذرات به اتم وجه ناپذيرند و اصالا  ها تقسیم اتم .1:بود
اما  ها، فیردگی و پری است.ماهیت اتم .2ناپذير است؛  معنای لفظی اتم، تقسیم و شکست

ها   تمتنها ا نه. 1 چرا که بنابر اصول فیزيك جديد:؛ فیزيك جديد، خال  اين  ويژگی ها را بنیان نهاد
ای، از  شوند که در فیزيك هسته می بلکه ذرات درون آنها، مانند هسته نیز شکافته  ،شوند شکسته می

ها، کامالا ُپر نیستند بلکه از ذرات و تا   . اتم2شود؛  ای انرژی قابل توجهی دريافت می شکا  هسته
هم تأيید  مصباح يزدیاين مطلب را (. 17: 1337)سام، اند  حد زيادی خأل يا فضای تهی تیکیل يافته

 کندارزيابی می «های بسیارتفاوت»دارای  مقراطیس و فیزيک جديد رااتمی ذی نظريۀکند و می
)ديدگاه در اتمیسم « اتم» ۀواژ توان گفت که به همین دلیل هم می(. 3/241: 1398يزدی، )مصباح

 است.« میترک لفظی»و فیزيک جديد،  مقراطیس( ذی
اساس ديدگاه بر پاسخ به اين سؤال است که ،طور خاص به دنبال آن هستیماين مقاله به درآنچه 

ترکیب جسم از »با اعتقاد به « ترکیب جسم از ماده و صورت»معاصر، آيا بین اعتقاد به  نوصدرائیاِن 
ماده و  نظريۀد يا نه؟ يعنی آيا از منظر نوصدرائیان معاصر، قائل شدن به ارسازگاری وجود د« اجزاء

 دارد يا نه؟  )اتم(صورت، منافاتی با قبول ترکیب جسم از اجزاء کوچک 
يعنی ، در اين باره غالب فالسفه پییین ديدگاه وجه میترک بايد اشاره کرد که در اين مسیر،

مطابق نظر گروه زيادی از فالسفه متقدم هم  ،)که نظر آنها، مالصدرا و هادی سبزواری ابن سینا افرادی مانند
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ابن ) است و صورتجسم از اجزاء و نیز باور به ترکیب جسم از ماده  ، عدم اعتقاد به ترکیبهست(
نظر  برخال اما (. 171-4/170 :1379سبزواری،  و 78-5/77 :1981، مالصدرا؛ 190-177: ب1404، سینا
ب: 1362)طباطبايی، ست از اجزا عتقاد به ترکیب جسم، امعاصر ديدگاه میترک نوصدرائیان، هاآن

 :1398، مصباح يزدی و 240و  388 -360: 1387مطهری،  ؛204-3/203 :1398، جوادی آملی؛ 98-99
را  ترکیب جسم از اجزاءدر ِابطال اعتقاد به اختصاصی فالسفه پییین  ابتدا ديدگاه ما. (243و  3/241

حسین طباطبايی، محمدمعاصری مانند: سیدکرد و در ادامه، ديدگاه نوصدرائیان ذکر خواهیم
بیان خواهیم نمود و با  جداگانه رامصباح يزدی و عبدالله جوادی آملی مطهری، محمدتقی مرتضی

ترکیب » نظريۀسازگاری و يا ناسازگاری  دربارۀنمايیم و را روشن میها فاوت نگاه آنمقايسه آراء، ت
ها به تفصیل سخن خواهیم از نگاه آن« ترکیب جسم از اجزاء» نظريۀبا « جسم از ماده و صورت

آن را شرح فلسفی های دستاوردو  ابن سیناامثال مالصدرا  و ها با گفت و داليل تفاوت آراء آن
 خواهیم داد.

ه نسبت به متفاوت اين فالسف رويکردبديع و تازه است و بیان علل  ، در نوع خودموضوع مقاله
که در اين مسیر،  بديهی استشود. های اين گفتار محسوب میآوریهم بخیی از نو پییینیان

ترکیب جسم از اجزاء  دربارۀست و ديدگاه فیزيک سفه نوصدرائی مذکور محور بحث ماديدگاه فال
ه تخصصی نخواهیم شد و ئیات اين مقولگیرد و وارد جزکلی مورد اشاره قرار می نحوبه  کوچک،

  .مقايسه کنیمدر اين مورد  را ديدگاه فیزيک جديد و فلسفه نداريم قصد
 

 سیناابنل ترکیب آن از اجزاء از منظر . حقیقت جسم و ِابطا2
ف از اجزاءپیوسته گويد، جسم جوهر واحدحقیقت جسم می دربارۀ سیناابن  ای است که مؤل 

أن الجسم »است:  انجام داده طبیعیات شفاجسم را در  دربارۀاليتجزا نیست. البته او بررسی کامل 
او تعريف  (.190-177: ب1404، سیناابن) «جوهر واحد متصل و لیس مؤلفا من أجزاء ال تتجزأ

)همان، « جسم جوهر دارای طول، عرض و عمق است»داند: تداول و میهور جسم را اينگونه میم
 ای، همان صورت اتصالیسیناابندهد از ديدگاه حقیقت جسم را تیکیل میآنچه  (.61: الف1404

»نويسد: اد ثالثه است، او در اين باره میاست که قابل فرض به ابع

   (.64 :)همان« 
بالقوه قابل  او معتقد است که جسم يک واحد متصل است که بالفعل هیچ تکثری ندارد؛ گرچه

»نهايت است: انقسام به اجزاء بی
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از جهت حقیقت، جسم مرکب از دو جوهر است که يک  .(66)همان:  «
الفعل است که به آن صورت گويند و يک جوهر، به است که به آن ماده يا هیولی میجوهر،  بالقو

استفاده « قوه و فعل»ان و بره« فصل و وصل» هايی نظیربرهانگويند. او برای اثبات هیولی، از می
قبل از اثبات ترکیب جسم از ماده و صورت و پیش از اثبات  سیناابن (.67-66: )همان کرده است

» نمايد:به ترکیب جسم از اجزاء مبادرت میهیولی، به ِابطال اعتقاد 

 (.56-55الف: 1375، همان) «
، به ذکر تنبیهات اشارات و کتاب طوسی نیز در شرح فصل دوم از نمط اولنصیر خواجهباره، در اين
نمايد و مناظرات انجام پذيرفته بین در ِابطال جزء اليتجزا مبادرت میای از داليل علماء نمونه

 (.22-2/20: ب1375)همان، نمايد و منتقدين اين اعتقاد را ذکر می موافقین
داند. اعتقاد به دو جنبه برای جسم از دو جنبه  جسم را مرکب از ماده و صورت می سیناابن

يعنی   واسطه آن دارای بـعد هـستند،  به  که  وجودی جسم اسـت. اجسام هم خصوصیتی دارند
شوند،  کنند و به چیز ديگری تبديل می بالفعل هستند و هم خصوصیتی که به واسطه آن تغییر می

از صورت آن و وضع دوم را ناشی از مـاده آن   را  وضع نخست جسم ابن سینا  هستند.  بـالقوه  يعنی 
وی،  گردد. تعريف جسم از و ماده جسمانی تیکیل می  جسمیه  داند. از اين رو جسم از صورت مـی

 (. 67الف: 1404، همان)ناظر بر صـورت جـسمانی جسم است 
  واحــد  مـتصل را   کنـد و شــیء تعبیر مـیال به اتصـ  جسمیه  الرئیس از صـورت شیـخ

به همان صورتی   جسم  واقعیتبه بیان ديگر،  داند، يعنی جسم محسوس، وحدت اتصالی دارد. مـی
  را  توان آن عین حال می  متصل است و در  امری  جسم،  ،ابن سینايابد. از نظر  است که حس آن را می

بالفعل، يعنی هر   البته مراد او از تقسیم، تقسیم بالقوه است و نه نهايت مورد تـقسیم قـرار داد. تا بی
توان به جزئی رسید کـه  بعد است و در اين تقسیم نمی  دارای  شود،  فرض  جسم که  اجزاء  جزئی از

  و نهايتاا در عقل.  وهم  در  گاهی  گیرد، اين تقسیم در خارج صورت می  گاهی  فـاقد بعد باشد. البته
و  64)همان:  ، انـفصال بـالفعل و خارجی نداردنظر معتقدين به جزء اليتجزی برخال سم ج  پس
67-68.) 
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 صدرااز منظر مال . حقیقت جسم و ِابطال ترکیب آن از اجزاء3
(. 434/ 3؛ 110-109 /5: 1981)مالصدرا، داند میو صورت  )هیولی(از ماده  مالصدرا جسم را مرکب

. باشدمیدر واقع او در بحث از جسم مطلق، معتقد به ترکیب آن از هیوالی اولی و صورت جسمیه 
به نحوی که دو چیز جدا از هم نیستند و بدين سبب، ؛ داندماده و صورت را در خارج متحد می او

به  گیرد. از نگاه مالصدرا، جسم ه ترکیب انضمامی هستند، فاصله میبا ديدگاه میاء که معتقد ب
کامل آن انتزاع  ۀرت هم از جنبناقص آن و صو ۀتمامه ماده و به تمامه صورت است و ماده از جنب

 (.129: 1360، همان)باشد قص به کامل میشود و نسبت آن دو به يکديگر، نسبت نامی
کند میسخن میهور فالسفه را بیان  ،در تبیین حقیقت جسم مانند غالب مسائل، هم امالصدر

کند که با اصول وجود شناختی او هماهنگ است. وی هنگامی ديدگاه ويژه خود را ذکر میو هم، 
 کندِر دارای ابعاد سه گانه معرفی میدهد، جسم را جوهمیهور در اين ارتباط را توضیح میکه قول 

جسمیت ارد و آن را مقوم به اتصال جوهر جسمانی توجه د سیناابناو مانند  (.22و5/10: 1981)همان،
داند و اتصال ض ابعاد سه گانه در جسم همراه مینمايد. مالصدرا، امتداد داشتن را با فرمعرفی می

چون او جسم را  ؛(56)همان:  کندر مرتبه ذات اشیاء قلمداد میرا، صالحیت انتزاع امتداد سه گانه د
دارای اجزاء بالفعل  نهايت قابل انقسام است وداند، اعتقاد دارد که جسم تا بیجوهر متصل می

در اين باره نیز استفاده  سیناابننمايد و از بیان عتقدين به جزء اليتجزا را نقد مینیست. او همچنین م
 .(61-31)همان: کند می

به ِابطال ترکیب  ،مالصدرا قبل از اثبات ترکیب جسم از ماده و صورت و پیش از اثبات هیولی
 کند:  جسم از اجزاء مبادرت می

 
 .(78-77)همان: 

شرح   کتاب شده را درکه در ِابطال جزء اليتجزا اقامه هايیمالصدرا بعضی از برهان
شده از طر  صاحب کتاب او داليل ذکر(. 25-18: 1422)همان،  استکرده نقل  االثیریۀهدایۀ
» در اين مورد را با ذکر عنواِن  ةاالثیریهدایة

 (.19)همان: پردازد  می آن توضیح نظر مخالفان کند و بهآغاز می« 
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 اجزاء کوچک از نگاه هادی سبزواری. بطالن ترکیب جسم از 4
ترکیب جسم از هیولی  نظريۀهادی سبزواری، اعتقاد به ترکیب جسم از اجزاء کوچک را ناسازگار با  

ن سخن شمارد. ايمیداند و بطالن ترکیب جسم از اجزاء کوچک را در حد بديهیات و صورت می
شود: با اين عبارت شروع میمالصدرا است. او در بخیی که  و ابن سیناسبزواری، موافق با سخن 

»  گويد: ، می«»

؛ يعنی به نظر «
ولی و صورت باور داشت و اضافه توان به هیعقیده به ترکیب جسم از اجزاء نمیسبزواری، با 

های متعدد در حد برهان ۀجزاء در روزگار ما در سايکند که بطالن عقیده به ترکیب جسم از ا می
 .(171-170/ 4: 1379)سبزواری،  استبديهیات 

، بطالن اعتقاد به جزء سبزواری ۀشرح منظوماين بخش از  ۀآملی در حاشیزادهحسنحسن 
هايی که از طر  علمای علوم طبیعی اقامه شده ران سبزواری، به دلیل کثرت برهاناليتجزا را در دو

، قبل از اثبات حد بديهیات می شمارد و اذعان می بود، در هیولی، به نمايد که حکماء نیز معموالا
که اثیرالدين ابهری در  طور همانکردند؛ اجسام از جزء اليتجزا مبادرت می ِابطال اعتقاد به تیکیل

، مباحث مشرقیهرازی نیز در جلد دوم فخر است؛ و انجام داده همین کار را، هدایةاالثیریةکتاب 
طال جزء بعضی از برهان هايی که در ِاب .)همان( است دهکرِابطال جزء اليتجزا ارائه  بیست دلیل در

نقل  هدایةاالثیریةشرح کند را مالصدرا در ها اشاره میآملی به آنزادهاليتجزا اقامه شده و حسن
 کند  ها مبادرت میاز اين برهانبه نقل تعدادی  نیزسبزواری (. 25-18: 1422، مالصدرا) کرده است
متقدم و همسو با عقايد زواری به عنوان يک نوصدرائیسب اهپس، از نگ؛ (172/ 4: 1379)سبزواری، 

هم اذعان  ابن سیناکه مالصدرا و  طور همان ؛د استشايع آن دوران، ترکیب جسم از اجزاء مردو
 داشتند.

 

یات  از صورت و ماده فلسفِی  مباحث استقالل دربارۀ آملی جوادی دیدگاه عبدالله .5 نظر
 فیزیک
های مطرح شده در ، از جمله فرضیههای علوم طبیعیکه ديدگاه معتقد است جوادی آملی عبدالله

زند. در نقد برهان  م و مبحث ماده و صورت، آسیبی نمیفیزيک به مباحث فلسفی در مورد اجسا
ات کوچک اتمی شکل پذيرفته گفته شده که اجسام ،فصل و وصل متصل هم  اند و جسِم از ذر 

بتواند منفصل شود. ايیان معتقدند که اين نقد اگر صحیح باشد، انتقاد  اينکهواقعیت ندارد تا 
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رساند، چون در لب به برهان فصل و وصل آسیبی نمیاساسی بر علوم هندسی وارد است و اين مط
ات  ، به اندازه های غیر میهودِ پايه فصل و وصل، از مقادير میهود اين حالت، استدالل بر ذر 

سازد، چون اجزاء کوچک اتمی هم به را باطل نمی اين فرضیه، اصل برهانيابد و کوچک انتقال می
با ديدگاه پذيرند. از منظر ايیان، برهان قوه وفعل هم میدارای بعد هستند، فصل و وصل  اينکهدلیل 

اِت اتمِی جسم خدشه های میهود خود تحقق بود، چون اگر اجسام در اندازهپذير نخواهدذر 
ات ريزباشند، اتمنداشته ها صادق داشت و برهان قوه وفعل در مورد آنیت خواهندواقع ،ها و ذر 
های فلسفی ای علوم طبیعی و فیزيک به ديدگاههها و ديدگاهفرضیهبود. پس در نگاه ايیان، خواهد
 (.204-3/203: 1398، جوادی آملی)کند ماده و صورت آسیبی وارد نمی جسم، دربارۀ

از ترکیب جسم از هیولی و صورت بالقوه و بالفعل در جسم را نیان  ۀجنب شدن دو ايیان جمع
ات ريز که شکل است ند و معتقددامی  تأثیر، در ترکیب آن از ماده و صورت بیپذيرفتن جسم از ذر 

ه از جسم هم دارای يک حیثیت قوه و يک حیثیت فعلیت است و صورت  ؛بود خواهد چرا که هر ذر 
م ظهور دارد. پس جسم چه مرکب از اجزاء کوچک باشد و چه دارای جسمیه در اجزاء کوچک ه

های علوم اهيعنی با ديدگ ؛برخوردار است )هیولی و صورت( وحدت اتصالیه میهود باشد، از کثرت
 (.337: همان)طبیعی منافاتی ندارد 

معاصر است که  2پژوهیگرانخن برخی ، نقد روشن و مناسبی بر سجوادی آملیاين بیان 
های با ديدگاهجزاء کوچک را ناسازگار ترکیب جسم از ا دربارۀهای علوم طبیعی و فیزيک دستاورد

 اينکهقابل توجه  (.86-85: 1391)يثربی، دانند کیب جسم از ماده و صورت میفلسفی در مورد تر
معاصر حوزه فلسفه اسالمی، معتقدند که پذيرفتن ديدگاه ترکیب جسم از ماده و  پژوهیگرانبرخی 

صورت از طر  فالسفه پییین، بر پايه عقیده آنان در بطالن ترکیب جسم از اجزاء کوچک است؛ و 
اند. اين م، پای ماده و صورت را پیش کییدهبرای توضیح امکان اتصال و انفصال در اجسا

آنها از ترکیب جسم از اجزاء کوچک مطلع  پیروانو  ابن سیناه اگر ارسطو و معتقدند ک پژوهیگران
 فالسفۀ اسالمیشدند و از آن دو متوسل نمیبودند، هیچ گاه به فرض ماده و صورت و ترکیب جسم 

اند و اين تضاد با پذيرفتن در اجسام ثابت کرده« فصل»و « وصل»هم، هیولی را بر پايه تضاد بین 
مانند  فالسفۀ اسالمی، تالش پژوهیگراناين  )همان(ريز مطرح نخواهد بود.  اجزاءِ  ترکیب جسم از

د، گواهی بر دانمرکب از اجزاء کوچک میکه جسم را ای و مالصدرا برای ابطال عقیده ابن سینا
اجزاء کوچک را در  دانند؛ همچنین، سخن سبزواری که بطالن ترکیب جسم ازادعای خويش می

؛ ابن 5/77 :1981، مالصدرا)کنند ديگری بر سخن خود محسوب می شمارد؛ شاهدحد بديهیات می
 (.86-85: 1391يثربی،  و 171-4/170: 1379؛ سبزواری، 56-55الف: 1375سینا، 
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 حقیقت جسم و ترکیب آن از اجزاء دربارۀحسین طباطبایی سیدمحمد. دیدگاه 6
معتقد است که ما با حواس خود، جسم را ، ةالحکمةبدایدر کتاب طباطبايی،  حسینمحمدسید

م يک يابیم، حال، اين سؤال قابل طرح است که آيا در حقیقت هم جس يک واحد يک پارچه می
ات ريزِ ارچه است؛ يا نه، بلکه مجموعهپواحد يکدست و يک  دربارۀبا فاصله است؟ او  ای از ذر 

الف: 1362)طباطبايی، کند رح میا را مطهديدگاهآن  پاسخ به اين گونه سؤاالت، پنج ديدگاه و پاسخ
گانه امتداد دارد و هر  طباطبايی، جسم جوهری است که در جهات سه ۀبر اساس انديی (.70-71

چیزی که امتداد و کیش داشته باشد، امکان تقسیم شدن هم دارد؛ چون شیِء دارای امتداد، 
دارد، در هر سه طر  قابل  حداقل دو طرِ  مغاير دارد، حال، چون جسم در سه طر  امتداد

گرفت ل و هم عرض و هم عمق در نظراجزائی برای آن، هم از جهت طو توان م است و میتقسی
  )همان(.

توان مطرح کرد اين است که در اشیائی مثل يک قطعه سؤالی که اينجا میبر اساس بیان ايیان، 
نه هستند که در ظاهر به نظر همانگوداند، آيا اين اشیاء چوب که حواس ما آنها را متصل می آهن و

ات خیلی ريز هستند که در کنار هم قرار دارند رسند؟ يا مجموعهمی  :1387)شیروانی، ای از ذر 
2/146.) 

طیس را با کمی ، ديدگاه ذی مقراةالحکمةبدای، طباطبايی در يادشدهدر پاسخ به سؤاالت 
ت که: جسم يک جوهر اينگونه اس ايیانمقراطیس به بیان است. نظر ذیدرست دانسته 3اصالح

ذرات بسیار ريز و سختی ای در آن تصور کرد و اجسام از گانههای سهتوان امتدادمتصل است و می
توان آنها را تجزيه کرد، اما چون دارای حجم و امتداد هستند، اند که در خارج نمیتیکیل شده

 (. 71-70الف: 1362باطبايی، )طامکان تجزيه وهمی و عقلی برای آنها وجود دارد 
در اين ارتباط مطرح و را  4ایگانههای هفت، ديدگاهةالحکمةنهایاز سويی، طباطبايی در کتاب 

 ، ديدگاه ارسطو و بزرگاِن حکمای اسالمیةالحکمةبدای برخال نمايد. در اين کتاب ارزيابی می
و بزرگان حکمای اسالمی را  شود. طباطبايی، نظر ارسطومطرح و ديدگاه مناسب ارزيابی می

دهد که: جسم جوهری است که از دو جوهر، يعنی ماده که قوه هر فعلیتی است و میطور شرح  اين
گاه، صورت، اتصال و است؛ بر پايه اين ديدشکل يافته نیز از صورت، که اتصال جوهری است،

 ارد، يعنی هر قدر تقسیممتناهی را دکه امکان تقسیم شدن به اجزاء غیرای است امتداد جوهری
جسم  افزايد که بر پايه اعتقاد آنان،می او (.97-94ب: 1362، همان) باشدبپذيرد، باز قابل تقسیم می

ورت جسمیه، اتصال نظور از صاست، يعنی از هیولی و صورت جسمیه و ماز دو جوهر ترکیب يافته
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عمود بر  توان سه خطاشیاء به شکلی هستند که می اينکهيعنی  ؛يابدای است که حس می جوهری
 (. 99-98)همان: ند ا  محدودی هم قابل تقسیمنااجزاء  هم در آنها فرض کرد و به

د که اجسام را متیکل از شوعلوم طبیعی و تجربی را يادآور میطباطبايی سخن دانیمندان 
رسطو و حکمای اسالمی را بر نظر ا دانند که دارای جرم هستند. او معتقد است که بايدذراتی می

اصل »ساخت و حتی قبول اين مطلب را به عنوان  ُمنطِبقهای اين دانیمندان طبیعی يافته
  (.)همانکند مطرح می «موضوعی

اگر تطبیق را به اين طباطبايی چگونه بايد باشد؟ مثالا  مورد اشاره تطبیقد که کرحال بايد بررسی 
فلسفی بخواهیم متناظر بدانیم « الموادةماد»دهنده جسم را با جزء تیکیل ترينکه ريزمعنی بدانیم 

 توان بررسی نمود:مال را در چند شکل به شرح زير میچه وضعیتی خواهیم داشت؟ اين احت
رژی مطرح در فیزيک، ناظر به الف( بعضی مواقع، افرادی سعی می کنند که اثبات کنند، ان

گیری دارد و  در فلسفه است؛ اما بايد چند نکته را متذکر شد: میزان انرژی، امکان اندازه مادۀ اولی
ات فوتون ، در مادۀ اولیکه  اند در حالی اوت و متنوعای که دارند، متف بسته به فرکانس و انرژی 5،ذر 

 گیری است. تمام اجسام يکسان و غیرقابل اندازه
ها به تنهايی  دانست؛ چون کوارك مادۀ اولیرا  6هاکوارك توان آيد که میممکن است به نظر ب(

ات محبوس باشند به تنهايی يافت  مادۀ اولیکه  طور همان ؛موجود نیستند و حتماا بايد در ذر 
ها، هم متنوع و هم قابل تبديل به . اما بايد دانست که کواركشود و بايد همراه با صورت باشد نمی
ات صورت میدلند؛ و میان آنها، مباگريکدي   .محض نیستند ۀه قو  نک گیرد و خالصه آ ۀ ذر 

نی به جز قو ۀاولی ببینیم؛ ولی ماد ۀها را ناظر به ماد ( شايد در نگاه ديگر، اتمج  ۀاولی هیچ تعی 
ن هستند.  اتم  محض بودن ندارد؛ اما ها،  اند؛ ولی اتم در اجسام مختلف يکسان مادۀ اولیها متعی 

ها  بسیط است؛ اما اتم مادۀ اولی .(شده است اتم مختلف شناخته 114)بیش از های متفاوتی دارند  گونه
ات کوچك ها و  غیره هستند. حتی پروتون و تری مانند پروتون، نوترون، الکترون مرکب از ذر 

ات کوچك نوترون ات  رو، ها هستند. از اين نام کواركتری به  ها نیز، مرکب از ذر  حتی اگر در آينده، ذر 
ه تقلیل يابد، يعنی به يک ذر  ، نهايتاا به يك ذبنیادي ه، شناخته ۀر  شده ختم شود، به طور حتم آن ذر 

 ؛بودنخواهد محض و بسیط( ۀن و تنها قو)بدون تعی  در فلسفه ارسطو  مادۀ اولیمطابق با خصوصیات 
جسم در  ۀدهند ترين جزء شکلالمواد و هیولی را به عنوان ريزةماد اينکهتطبیق به معنای  ،بنابراين

 (. 338 -335: 1387)مصطفوی، رسد محسوب کنیم درست به نظر نمی فیزيک و يا به معنی انرژی
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 بريم.استفاده می ةالحکمةنهایيزدی در شرح ، از بیان مصباحدر توضیح تطبیق مورد نظر ايیان
، فردی از جسم به معنای فلسفی آن است، يعنی که هر يک از ذرات بنیادی است آنجا آمدهدر 

شود؛ ای است که با خواص ديگری غیر از جسمیت که موجب تنوع اين ذرات میهجوهر گسترد
همراه است؛ چون ممکن نیست که از اجتماع اجزاء فاقد امتداد و حجم، جوهری ممتد و دارای 

اند و ريز از تراکم انرژی تیکیل يافتهت اتمی، ذرا نظريۀآيد. همچنین به موجب حجم )جسم( پديد
ی هم جوهر گستردِه در ی هستند. پس انرژاز همین جهت با فراهم شدن شرايط، قابل تبديل به انرز

اگر متراکم باشد ماده است برای انواع ذرات بنیادی  ،انرژی در فیزيک فضا و در نتیجه جسم است.
باشیم وجه داشتهانواعی دارد مانند انرژی حرارتی و شیمیايی. ولی بايد ت ،و اگر نامتراکم باشد، خود

ا به دقت استنباط کرد وان ماهیت آنها رکه بت ی و امثال آنتوضیح دقیقی در مورد انرژ ،که در فیزيک
، يزدیمصباح) های طبیعی است و قطعیت نداردها، برای توجیه بهتر پديدهلو اين تحلی وجود ندارد

است که  یباشد، آن نیز جوهر قطعیت داشته ،یاگر جسم بودن انرژپس  (.3/241-244 :1398
 فصل و وصل خواهد پذيرفت.

 

 و ارتباط آن با دیدگاه علوم طبیعی «حقیقت جسم» دربارۀ. دیدگاه مرتضی مطهری 7
است. ايیان  نموده حقیقت جسم طبیعی را تبیین های مختلف در موردمطهری، ديدگاه مرتضی

هود است، آنچه می برخال ، اجسام اينکهدانند: اول مقراطیس را دارای دو اصل میذی نظريۀ
ناپذيرند آن اجسام ريز، هم شکست اينکهای از اجزاء کوچک هستند؛ دوم پیوسته نیستند و مجموعه

مانند، نه به هم همییه به يک شکل می يعنی، آن اجسام و اجزاء کوچک، ؛ناپذيرپیوند و هم
تبديل  تر کوچکو به اجزاء شوند وجود آيد؛ و نه دو قطعه میپیوندند، تا جسم بزرگتری به می
 (.388و 366-360: 1387)مطهری، شوند  می

اثبات هیوالی اولی و نیز اثبات ترکیب جسم از هیولی و  برایمطهری، حکماء میاء  ۀبه عقید
 اند و در آن، دلیل انفصال و اتصال دردهکراقامه « فصل و وصل»م برهان صورت، برهانی به نا

نظر ايیان، حکماء پذيرد. به  دانند که فصل و وصل را میاجسام و اجرام را وجود جوهری می
اند که جسم طبیعی، د شمرده و پذيرفتهطبیعی را مردومقراطیس در مورد جسم گاه ذیدمیاء، دي
ات نیست، بلکه يک واحد پیوسته است؛ و از سويی، مجموعه همه اشیائی که پیوسته ای از ذر 

پذيرش  ۀپذيرند؛ يعنی برهان فصل و وصل، بر پايبر احساس ما، فصل و وصل می هستند، بنا
مقراطیس، اين برهان ذی نظريۀ، بر مبنای پیوستگی جسم طبیعی ِمحسوس است. به بیان مطهری

، يک ؛ پیونددبه وقوع می مخدوش است، چون بر اساس آن، وقتی که فصل و وصل ظاهری مثالا
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شود، فصل و میشود و يا دو نیم لیتر آب، تبديل به يک لیتر آب یتر آب، تبديل به دو نیم لیتر میل
 (.369)همان: گیرد واقعی انجام نمیوصل 

 است که جسم از اجزائی ترکیب شده ممکننامطهری معتقد است که بر اساس ديدگاه فالسفه، 
شده، بییتر بر رد  ديدگاه  یعی اثباتناپذير باشند و آنچه امروز در علوم طبباشد که پیوند

داشت که جسم از اجزائی مقراطیس اعتقاد چون ذی ؛ت و نه رد  ديدگاه حکماءمقراطیس اس ذی
را به دلیل طبیعت جسمیت آنها  ناپذيریپذير نیستند و اين انقساماست که انقسام تهشکل ياف

، که میهود است طور همانمطهری، حکماء هم بر اين باور بودند که جسم،  دانست. به اعتقاد می
علوم طبیعی امروزی، حاکی از آن است که جسِم های دستاوردمتصِل يکپارچِه واحد است و 

ن ولی از آ ،ديدگاه حکماء است برخال محسوس و میهود، متصل واحد نیست و از اين بابت، 
ات را قابل تقسیم می دگاه علماِی طبیعی امروز، دي ۀبر پاي داند و هم از اين بابت کهجهت که ذر 

اه حکماء را ها، ديدگنه طبیعت جسمی آن هاست وهای نوعی آن پیوستگی ذرات، ويژگیعلت نا
 (. 370)همان: کند تأيید می

، محل کالم را از جسم محسوس ديدگاه علمای علوم طبیعِی  ۀپاي برکه  مطهری معتقد است
گاه، برهان فصل و  پذير باشند، آنل کرد، اگر ذرات اتمی، فصل و وصلبايد به اجزاء اتمی منتق

   )همان(.وصل فالسفه در مورد آنها صحیح است 
از سوی ديگر، به اعتقاد مطهری، ترکیب جسم از ماده و صورت، مانند ترکیب اکسیژن و 

داند و نه را هم فقط عقل و استدالل عقلی میهیدروژن نیست و راه تیخیص و ِاثبات و يا نفی آن 
يعنی ايیان، علوم طبیعی و تجربی را فاقد صالحیت برای  ؛(241)همان: عملی  ۀمیاهده و تجزي

 )همان(.دانند ه و صورت میمخدوش کردن ترکیب جسم از ماد
قابل تحلیل به ماده و صورت نیست و ماده و « جسم»در جای ديگری معتقد است که او 

جسمی در ه هر به اين معنی ک ؛خارجی ند، اما اجزاء تحلیلی و نه اجزاءهستصورت اجزاء جسم 
ی طور همانبلکه  صورت؛ و ديگری است ماده يکی که واقعی، جزء دو به شودنمی منتهی خارج ظر 

جسم هم ، حقیقت جوهر است تر کوچکبل تقسیم ذهنی به اجزاء نهايت قا که ُبعد جسمانی تا بی
 (.6/732 :1382، مطهری) )ماده و صورت(ست به قوه و فعلیت نهايت قابل تقسیم ذهنی اتا بی
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« دیدگاه علمی»حقیقت جسم و تفکیک  ۀبار در  مصباح یزدی. بررسی دیدگاه محمدتقی 8
 در این مورد  « دیدگاه فلسفی»از 

پردازد. به اعتقاد ايیان، به بررسی حقیقت جسم می شرح نهایۀالحکمۀيزدی در  تقی مصباحمحمد
، عرض و عمق است؛ يعنی جسم جوهری بعدی است و مراد از سه بعد؛ طول جسم جوهری سه

ايیان بررسی  (.3/217: 1398يزدی،  )مصباح است و امتداد دارد سه جهت گستردهاست که در 
توان داند که با برش میشمارد و آن را جوهر متصلی میحقیقت جسم را وارسی مصداق جسم می

علی تقسیم کرد و اين به معنای آن نیست که جسم، مجموع اجزاء بالف تر کوچکآن را به اجسامی 
کند اين است که آيا مصداق جسم در میمطرح  اوکه دارد. پرسیی  باشد که بین آنها فاصله وجود

نمايد و پیش از بررسی اين آراء، گوناگون در اين باره را بررسی میواقع نیز چنین است؟ سپس آراء 
 دهد.توضیح میرا « جسم مفرد»و « رکبجسم م»دو اصطالح 

به اعتقاد ايیان هر جسمی يا مرکب است يا مفرد، مرکب از اجسام بالفعل ديگری شکل 
ز اجسام بالفعل ديگری ا مفرد،پذيرفته است، مانند بدن انسان و حیوان و اجسام ساير مرکبات؛ 

اجزاء جسم مرکب  ، مانند عناصر در فیزيک ارسطويی؛ و میخص است کهیده استتیکیل ن
وگرنه به تسلسل  هم، يا جسم مفرد هستند يا مرکب، که بايد سرانجام به اجسام مفرد ختم شوند،

ر جسم شود و هاجسام مفرد تیکیل میانجامد؛ به عبارت ديگر، هر جسم مرکبی در نهايت از می
 (.222-221)همان: پذيرد، وگرنه جسم نیست یقسام ممفردی نیز چون ممتد است، ان

، اجسام ۀمقراطیس مبنی بر اينکه هماء در مورد حقیقت جسم، ديدگاه ذیايیان در بررسی آر
چه در خارج اند که گر ناپذير به نام اتم تیکیل شدهذرات کوچِک دارای ابعاد و انقسامشمار از بی

 د، بلکه توضیحیداننيرند؛ را بیان تعريف جسم نمیپذباشند، ولی وهماا و عقالا انقسامناپذير انقسام
مقراطیس اين ی اگر ذیشمارند. به اعتقاد مصباح يزدی، حتدر مورد ساختمان اجسام محسوس می

از جسم ها را جسم نداند، بر حسب تعريف فیلسوفان د و اتمباش سخن را در تعريف جسم هم گفته
هايی سه بعدی جوهر ها،خوِد او، اتم ۀچون به گفت ؛دانستها را جسم بايد اتم )جوهر سه بعدی(،
جسم مفرد  ۀفیلسوفان در زمر بندی داند، در تقسیمها را بسیط میاتممقراطیس( )ذیهستند و چون او 

 دارند.قرار
توان گفت اين است که از ديدگاه فیلسوفان، مصاديق ، آنچه به يقین میمصباح يزدیبه نظر 

مقراطیس، مصداق جسم اتم ذی جسام محسوس هستند و از ديدگاهحقیقی مفهوم جسم، همین ا
ارسطو و همفکران او  نظريۀاست، با  )تجربی(او از جهتی که مورد بررسی علوم  نظريۀاست؛ يعنی 

 ویپردازد، تفاوت ذاتی با رأی ارسطو ندارد.  ، ولی از جهتی که فلسفه به آن میتفاوت اساسی دارد
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کند که هرچند اتم مرکب از چند نوع جسم نیست، آيا ممکن نیست ، اين سؤال را مطرح میدر ادامه
که ارسطو معتقد  طور همان ؛و صورت مرکب باشد )ماده(مانند هیولی « غیر جسم»از اجزائی 

مقراطیس با نظر میهور بین فالسفه، مبنی بر ترکیب جسم ذی نظريۀدهد که سپس ادامه می است؟
بت ثا )ترکیب جسم از ماده و صورت(ست و اگر چنین ترکیبی نی« منافی»و صورت  )ماده(از هیولی 

 (.230-228)همان: ها هم مرکب از ماده و صورت هستند يعنی اتم؛ شودها هم میشود، شامل اتم
و میائین  ابن سینابر اين باور است که  شرح الهیات شفا،يزدی، در  توجه داشته باشیم که مصباح

لی حیثیت قوجوهر به نام ماده و صورت میز دو پیرو او، جسم را مرکب ا  اجسام وۀ دانند که او 
 .(2/186 :1391، يزدیمصباح) ستديگری حیثیت فعلیت آنها

کند، بین می حقیقت جسم را بررسی دربارۀدر بخیی که رأی افالطون  مصباح يزدیهمچنین 
جسم رأی افالطون مبنی بر بساطت  اوشود. و ديدگاه فلسفی تفکیک قائل می ()فیزيکديدگاه علمی 

داند؛ بالفعل را درست نمی و اجزاء جسمِی  )هیولی و صورت(جسم و نفی ترکیب آن از اجزاء غیر
کب است؛ و از طر  جسمی، يعنی از هیولی و صورت مرن از طرفی، هر جسمی از اجزاء غیرچو

جا را مطرح  اين سؤال به دیمصباح يزداند. الطون را ناظر به اجسام محسوس میديگر، بیان اف
با  تر کوچکتوان اطمینان داشت که جسم محسوس از تعدادی جسم نمايد که چگونه می می

است؟ در ادامه ايیان  مقراطیس گفتهباشد، شبیه آنچه ذی شکل نپذيرفتهمحسوس فواصل نا
ء شی است(، که در فیزيک جديد آمده طور همان) مقراطیس درست باشدگويد که اگر سخن امثال ذی می

اجزاء کوچک را محسوب کنیم و همین  ،ندا محسوسناکه  تر کوچکحقیقی را بايد همان اجسام 
 :1398)همان،  بايد محل نزاع فیلسوفان در مورد حقیقت جسم معرفی کرد و نه جسم محسوس

3/232.) 
 ۀتوجه افالطون به جسم محسوس و اشکال بر او از اين حیث را متوجه هم مصباح يزدی

داند و معتقد است که اين ، شیخ اشراق و مالصدرا میابن سیناسوفان اعم از ارسطو، فارابی، فیل
آنها و « ديدگاه فلسفی»اين انديیمندان وارد است و نه به « ديدگاه فیزيکی و علمی»اشکال، به 

ر مورد مصداق حقیقی مفهوم داند، چون بحث فیلسو  را دراد را در فلسفه نمیاين بحث و ايجای 
داند و مصداق حقیقی جسم از ديد افالطون را بسیط و از منظر ارسطو، مرکب از ماده و جسم می

خود، . ايیان بر اين باور است که انديیمندان مذکور، بنا بر فیزيک مقبول دوران شماردصورت می
 )همان(.ه همین جسم محسوس خارجی، مصداق حقیقی جسم است معتقد بودند ک

 شده استها تیکیل ، هر جسم محسوسی از اتمدانش تجربی معاصردر  مصباح يزدی به نظر
اين ذرات  اينکهیل شده؛ و است و يا از ذراتی ريز تیکو اين پرسش که آيا جسم محسوس بسیط 
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پرسیی است تجربی و مربوط به قلمرو علم است و نه فلسفه و پاسخ اين  کدام هست، بنیادی
و به تحلیل عقلی آن  شودبايد پذيرفته« اصل موضوع»منزله  پرسش هر چه باشد، در فلسفه به

م هر يک از ذرات بنیادی هم نوعی جس اينکهاتمی و با فرض  نظريۀپرداخت و با فرض صحت 
مقراطیس است و میمول همان تحلیل است؛ يعنی مصداق  ذی نظريۀشبیه نظريه باشد، اين 

-240)همان: حقیقی و بالذات مفهوم جسم، ذرات بنیادی فیزيک هستند و نه اجسام محسوس 
از نگاه فلسفی، ذرات بنیادی نوعی جسم است، زيرا عقالا محال است از به اعتقاد ايیان،   (.241

به  (.242)همان: گانه پديد آيد سترده در جهات سهحجم، جوهری گاجتماع اشیائی فاقد امتداد و بی
تقسیم جسم به  اينکهجسم را پذيرفت و علوم تجربی در مورد کیفیت  هایدستاوردبیان ديگر، بايد 

پییتر، اتم  مطرح بود ولی  جزء بالفعل خارجی تا کجا ادامه دارد نیز در قلمرو علم تجربی است.
در ادامه، خوِد اتم هم به اجزاء ديگر تجزيه شد و اين اجزاء ديگر هم ممکن است در آينده به اجزاء 

 تحلیل شود. تر کوچک
 

 نوصدرائیان معاصر . تحلیل و تطبیق دیدگاه9
که جسم، توان گفت در يک حکم کلی و از منظر فلسفی میبر مبنای ديدگاه نوصدرائیان معاصر، 

گانه امتداد دارد؛ اما تعیین مصداق اين حکم کلی از روش فلسفی جوهری است که در جهات سه
دانستند  و ممکن نیست، يعنی مربوط به علم فیزيک است. زمانی، مصداق آن را ذرات اتم می

است. آن اجزاء ديگر هم ممکن است از بعدها روشن شد که اتم هم از اجزاء ديگر شکل گرفته
ذرات بنیادی از منظر فلسفی، نوعی جسم  ،سخن مصباح یزدی بر اساسجزاء ديگر پديدآمده باشد. ا

، غیر گانه ممکن است که از اجتماع اشیاء فاقد امتداد، جوهر ممتد در جهات سهاست، چون عقالا
ديدگاه طباطبايی، مصداق واقعی جسم به عنوان جوهر متصل)صورت  مبنایپديدآيد. همچنین بر 

جسمیه(، همان اجزاء بسیار ريز مورد اشاره دانیمندان طبیعی است. در واقع هم مصباح يزدی، هم 
طباطبايی، معتقدند که ديدگاه علوم تجربی را بايد به عنوان اصل موضوع پذيرفت و مصداق حقیقی 

کیب با اذعان به تر دانند. از طرفی مطهری،را ذرات بنیادی فیزيک می فلسفی آن به معنای جسم
که در اثبات ترکیب جسم از ماده و « فصل و وصل»برهان  ؛جسم از اجزاء از منظر علوم تجربی

داند. قابل قبول می ،پذير باشندرود را در صورتی که ذرات اتمی فصل و وصلکار میصورت به
 توان چنین تبیین کرد که: را  می استسخن جوادی آملی که به نوعی ديدگاه تکمیلی و برگزيده 

، دارای وجودی است که در همه اجسام، چه کوچک و چه بزرگ، حضور دارد و «ماده فلسفی»
 های اجسام است، در اصِل براهین فلسفِی های تجربی و فیزيکی که متوجه مقادير و اندازهفرضیه
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گذار نیست و اجزاء اجسام، هر اندازه که کوچک باشند، تأثیر« فصل و وصل»و يا « قوه و فعل»
 يعنی و صورت جسمیه هم در آنها ظهور دارد؛ پذيرنددارای بعد هستند، فصل و وصل میچون 
 زند.ماده و صورِت فلسفی آسیبی نمی نظريۀهای فیزيک به ديدگاه

شدن به وجود ماده و  شود که ترکیب جسم از اجزاء با قائلبا اين اوصا ، ممکن است گفته
اليتجزا است که با ماده و صورت در تعارض است؟  ترکیب از جزء اين صورت تعارض ندارد، ولی

بايد افزود که امروز، اعتقاد  ،شدگفته از منظر نوصدرائیان معاصر تردر پاسخ و با توجه به آنچه پیش
 و پذير است()چون اثبات شده که اتم، تقسیم به جزء اليتجزا )يعنی اتم( در اتمیسم مورد قبول نیست

اما امروز، با  با مؤلف بودن جسم از جزء اليتجزا مخالف بودند، ،و مالصدرا ابن سیناامثال 
)که تعیین مصداق آن با فیزيک جديد تقسیم ناپذير بودن آخرين جزء بالفعل  دربارۀتوان قاطعیت نمی

ممکن نیست و همه نوصدرائیان معاصر، غیر تر کوچکرسی به اجزاء ابراز عقیده کرد و دستاست( 
 هر چند نیز بايد اشاره کرد که  مالصدرا، به ترکیب جسم از اجزاء اذعان دارند.و  ابن سینابرخال  

است، اما از منظر فلسفی، شبیه آن و میمول  مشترک لفظی ،در فیزيک جديد و اتمیسم «اتم»واژه 
، «جسم»همان تحلیل است؛ يعنی، با فرض صحیح بودن ديدگاه علوم جديد، مصداق حقیقی 

است. اين امر در بیان مصباح يزدی، جوادی آملی و طباطبايی میهود است و ذرات بنیادی فیزيک 
پذير و وصل و حداقِل مطلب اين است که ذرات بنیادی، به هر کوچکی که باشند، عقالا تقسیم

و پذيرش اين مطلب،  )اثبات ترکیب جسم از ماده و صورت( هستند و دارای صورت جسمیه پذيرفصل
  به همراه دارد. نیز ه و صورت بر اساس کالم مطهری راقبول ترکیب جسم از ماد

اين نوصدرائیان معاصر، نقد و رد سخن برخی پژوهیگران  ۀسخن هم ۀبیان صريح و يا الزم
 چون دانند؛ترکیب جسم از ماده و صورت می نظريۀهای فیزيک را ناسازگار با دستاورداست که 

در ِابطال اعتقاد به ترکیب جسم از اجزاء، بر اساس  ابن سیناای مانند مالصدرا و تالش فالسفه
طور نیست که صرفاا برای توضیح امکان  است و اين فیزيک و طبیعیات مورد قبول آن دوران بوده

 ۀدر واقع، وجود دو جنب باشند. ماده و صورت را مطرح کرده ۀاتصال و انفصال در اجسام، مسئل
چه مصداق جسم،  ؛کنداز ماده و صورت را محقق میبالقوه و بالفعل در جسم، ترکیب جسم 

 چه مصداق جسم را ذرات ريز اتمی بدانیم. ،همین اشیاء میهود باشد
  

 . نتیجه10
بررسی حقیقت جسم در هر دورانی را بايد با توجه به نگاه فیزيکی و طبیعی آن دوران مالحظه 

بر فیزيک مقبول دوران خود، معتقد بودند که همین جسم محسوس  اپییین، بن ۀم. فالسفکنی
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های علوم طبیعی، بايد بپذيريم که در خارج، با توجه به يافته خارجی، مصداق حقیقی جسم است.
ات بسیار کوچکی هستند که مصداق واقعی جسم به عنوان يک جوهر متصل و ُممَتد  هستند. اين  ذر 

از  پژوهیگرانسفه که سبزواری و بسیاری ديگر از فال، ابن سیناحالی است که امثال مالصدرا،  در
  7پذيرند.تیکیل جسم از اجزاء کوچک را نمیاند، آنها ياد کرده

فالسفه پییین روشن  بسیاری از متفاوت نوصدرائیان معاصر نسبت به رويکرد با اين وصف، 
داشته و از پیش بر ی علوم طبیعی، گامی رو بههادستاوردها در اين مبحث و با توجه به شود. آنمی

 اند. اين تفاوت آراء، با توجه به عصر نوصدرائیانی مانند طباطبايی،ای مسئله را تبیین نمودهافق تازه
است که فیزيک طبیعی و های دانیمندان دستاورد؛ از سويی، ناشی از مصباح يزدیو  جوادی آملی

 تأثیراين دوران هم از اين نتايج  حکمای تند و طبیعتاا تیکیل جسم از اجزاء کوچک را روشن ساخ
« ترکیب جسم از اجزاء» نظريۀبا « ترکیب جسم از ماده و صورت»ديدگاه  تطبیققائل به  پذيرفتند و

ق فالسفه متأخر و بررسی دقیق آ پییینیان در اين ارتباط راء شدند؛ و از سوی ديگر، ناشی از تعم 
. واژه اتم در 1: توان اشاره کردقابل ذکر ديگر اين مبحث به اين موارد می نکاتو  از نتايجاست. بوده

. مصداق واقعی جسم از منظر 2میترک لفظی است؛  مقراطیس(،)ديدگاه ذیفیزيک جديد و اتمیسم 
بنیادی در قلمرو علوم طبیعی و  . تعیین مصداق اين ذرات3فلسفی، ذرات بنیادی فیزيک است؛ 

 تجربی است.
ر مباحث مرتبط با ماده و صورت در فلسفه اسالمی و در آن تکامل  همچنین اين نکته، تطو 

متفاوت اين فالسفه نسبت به  رويکردو بیان علل نمايد. اين مطلب دوران متأخر را روشن می
 شود.محسوب می معاصرۀ فالسف هایدستاوردو يکی از  آوری اين گفتارنو، پییینیان

تیکیل  دربارۀهای مختلفی ديدگاه در علوم جديد، توان گفت کهمی به عنوان سخن پايانی
جسم و عالم  دربارۀای پس اگر قرار است پژوهش و کار فلسفی شايسته ؛جسم از اجزاء وجود دارد

علوم  رسد.خارج انجام شود، مطالعه و تتبع مناسب در علوم تجربی و فیزيک الزم به نظر می
به مبانی فلسفِی ماده و صورت ها از واقعیت جسم، الاقل تا به امروز، آسیبی طبیعی و تبیین آن

فلسفی، با اعتقاد به زند. پس از نظر نوصدرائیان معاصر، ديدگاه ترکیب جسم از ماده و صورت نمی
از های جديد و تحلیل برتر شدن افق البته امکان گیوده؛ داردترکیب جسم از اجزاء کوچک منافات ن

 کنیم.اين مسئله را هم نفی نمی
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 نوشت پی
به معنای « tomos»، پییوند نفی و «Atomos »  «(a»از واژۀ يونانی « Atom»و ناپذير  اتم يعنی ذرۀ تقسیم .1

 است.شده  گرفته   شده(شده و تجزيه بريده
، معتقد است که فرض ماده و صورت بر اين اصل سهروردی حکمت اشراق. برای نمونه، سیديحیی يثربی در کتاب 2

شک با اثبات ترکیب جسم از اجزاء که از مسلمات فیزيک است، استوار بوده که جسم مرکب از اجزاء نیست؛ بی
 (.96-95: 1391ه و صورت نخواهیم داشت )يثربی، ديگر نیازی به فرض ماد

، صحیح توان اينمقراطیس را می. اصالِح قول ذی3 ات بسیار ريزی طور بیان کرد که اوالا تر است که تعیین مصداق ذر 
ات بسیار ريز را که امکان تقسیم شدن بیرونی را ندارند، به علوم تجربی بگذاريم. پیش ند، و نامیدمی« اتم»تر، اين ذر 

ات ديگری شکل گرفته است؛ يعنی از يک هسته و ذراتی که گرد آن  بعدها میخص شدکه خود اتم هم از ذر 
(؛ 2/160 :1387شیروانی، گردند. امروز میخص شده که حتی هسته هم از ذرات ريز ديگری شکل يافته است ) می

، ديدگاه ذی انکار کند. نهايت چیزی که از هر ممتد و متصل تواند وجود جسم را به عنوان يک جومقراطیس نمیثانیاا
شود، بلکه ذرات بسیار يد، اين است که اين جوهر ممتد، اشیائی نیست که با حواس میاهده میآمیدست  آن به

 آيد )همان(.ريزی است که از اجتماع آنها، اين اشیاء به وجود می
مقراطیس مطرح شده و در کتاب ، شهرستانی و ذی، ديدگاه متکلمان، نظام، حکماالحکمۀبدایۀ. در کتاب 4

 است.عالوه بر اين موارد، ديدگاه افالطون، ارسطو و شیخ اشراق هم ذکر شده نهایۀالحکمۀ
ه های انرژی، بستهُ  ُت، . فوتن: 5 ای بدون جرم و بار الکتريکی کوانتوِم انرژی تابیِی الکترومغناطیسی، که ذر 

 گويند.می« کوانتم»، کمیت کمترين مقدار ممکن از يکدر فیزيک به کوانتوم: ؛ است
ه«: Quark» انگلیسی به کوارک. 6 ها با هم ترکیب  است. کوارک ماده دهندۀ ای شکل و يکی از اجزاء پايه ای بنیادیذر 

ات مرکبی شوند تا می است که اجزاء  نوترون و پروتون ها،هادرون دهند که پايدارترين آن را شکل «هادرون» به نام ذر 
دهند. به میيعنی پروتون و نوترون از کوارک شکل گرفته و اين دو، هستۀ اتم را شکل هستند؛ هستۀ اتم دهندۀ تیکیل

شوند و مستقیماا  گاه به صورت انفرادی يافت نمی ها هیچ معرو  است، کوارک «حبس رنگ» ای که به سبب پديده
های  ، که نمونهها باريون هايی مانند توان درون هادرون ها را فقط میشوند؛ بلکه آنمیاهده نمی

 هستند، يافت. نوترون و پروتون ، آن
  اند.دهکرمطرح  مباحث مشرقیهرازی در جلد دوم و فخر ةاالثیریةهدایتوجه شود به آنچه اثیرالدين ابهری در کتاب . 7
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 ترجمۀ نجف دريابندری، تهران، پرواز. ،تاریخ فلسفۀ غرب(، 1365راسل، برتراند )
 .63-52، 11و10و چهارم، ش، سال سوم قبسات، «گفتمان فلسفی نو صدرايی»(، 1378اکبر ) رشاد، علی

 آذرخش. تهران، ،مبانى فلسفۀ علمى(، 1377سام، مهدی )
 ناب. تهران، زاده آملی، ، تصحیح حسن حسنشرح المنظومه(، 1379سبزواری، هادی )

 ، قم، بوستان کتاب.3چ ،2ج ،بدایة الحکمةترجمه و شرح  (، 1387شیروانی، علی )
 النیر االسالمی. ةسسؤم ،قم ،ةالحکمةبدای ،الف(1362حسین )باطبائی، محمدط

 .النیر االسالمی ةسسؤم ،قم، ةالحکمةنهایب(. 1362)ــــــــــــــــ 
 مصطفی فوالدکار، بیروت، تاريخ عربی.، تصحیح محمدشرح الهدایةاالثیریةق(، 1422مالصدرا )

احیاء التراث دار بیروت،  ،5 و 3ج ،الحکمة المتعالیة في االسفارالعقلیة االربعةم(، 1981ــــــــــــــــ )
 العربي.

 ، میهد، المرکز الجامعی للنیر.2الدين آشتیانی، چ ، تصحیح سیدجاللشواهدالربوبیه(، 1360ــــــــــــــــ )
، حکمت صدرایى، «بررسی امکان نوصدرايی بودن انديیۀ مالهادی سبزواری»(، 1392حسن )آبادی، حسینعباسی

 .98-85سال دوم، ش ا، 
 ، تهران، سروش.1الدين مجتبوی، ج ترجمۀ جالل ،تاریخ فلسفۀ یونان و روم(، 1368اپلستون، فردريك )ک

قم، ، 3چ، 2ج ،فردتحقیق و نگارش عبدالجواد ابراهیمی، (، شرح الهیات شفا1391مصباح يزدی، محمدتقی )
 مؤسسۀ آموزشی و پژوهیی امام خمینی.

قم، مؤسسۀ آموزشی و  ،تحقیق و نگارش عبدالرسول عبوديت، 3ج. نهایۀالحکمۀشرح (، 1398ــــــــــــــــ )
 پژوهیی امام خمینی.

 قم، ،تبیین و نقد نظریۀ ماده و صورت در فلسفۀ اسالمى و مقایسۀ آن با فیزیک کوانتوم(، 1387مصطفوی، نفیسه )
 .معار 

 صدرا.  تهران، ،6ج (، مجموعه آثار استاد شهید مطهری،1382مطهری، مرتضی )
 صدرا. تهران، ،13چ ،(، شرح مختصر منظومه1387ــــــــــــــــ )

 ، قم، بوستان کتاب.6چ، حکمت اشراق سهروردی(، 1391يحیی )يثربی، سید
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