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 سپاسگزاری:

من لم یشکر » اندفرمودهکه  (در ابتدا بر خود الزم می دانم به مصداق حدیث گهر بار امام رضا )ع

هر که سپاس مردم نعمت دهنده را نگوید، سپاس خدای  - المنعم من المخلوقین لم یشکر اهلل عزوجل

از تمامی اساتید و سروران ارجمند که هر کدام به نوعی بنده را در انجام این  .«بزرگ را نگفته است

 تشکر و قدردانی نمایم. اندنمودهرساله یاری 

که همانند پدری دلسوز و مهربان  سعید انواریجناب آقای دکتر از زحمات بی شائبه استاد راهنمایم 

کمال  اندنمودهو با کمال صبر و متانت اینجانب را برای تدوین هرچه بهتر این رساله ارشاد و راهنمایی 

و برای ایشان عمر باعزت و برکت همراه با توفیق روزافزون را از  نمایمیمتشکر و قدردانی را 

 خداوند متعال خواستارم.

را ارج نهاده، توفیق روزافزون ایشان  محمود یوسف ثانیراهنمائیهای استاد مشاور جناب آقای دکتر 

 .نمایمیمرا از خداوند متعال مسألت 

 ر عهده گرفتند کمال تشکر را دارم.هم از دکتر عبدالرسول عمادی که مشاوره رساله را ب

رسیدم همواره که به بن بست می قدما ای در کتب و جناب آقای دکتر حامد آرضایی که در هر مساله

 پیش حق استادی بر گردن بنده دارند. هاسالو از  راه گشای بنده بودند

این مدت کمبود جان خریدند و در  بنده را به یهای نگارش رسالهسختی و تشکر از همسرم که

 را، جبران کردند.فرزندانم رسیدگی من به 
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 :تقدیم به

 یجناب اقا ی اسالمیدوره یاضیو ر یعیمتون طب یرنظ یاستاد بزرگوار و شارح توانا و ب

مقدور  یمبرا یشانبدون ا ی اسالمیطبیعی دوره از متون یاریحشمت پور که فهم بس ینمحمدحس

 .نبود
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 چکیده

است که عناصر اربعه  نایابن س یادعا نیا یابیو ارز یدوره اسالم یعینقش عناصر اربعه در علوم طب یپژوهش بررس نیا هدف
 یشده است. در بخش نخست به بررس لیرساله از دو بخش تشک نیمنظور ا نیهستند. بد یجزئ یعیعلوم طب« و اصول یمباد»
 یو سماو یها مشخص شده و تفاوت عناصر ارضآن قیخواص و مصاد کل،عناصر اربعه پرداخته شده و ش تیو ماه یستیچ
اثبات تعداد  لیدال یبخش به بررس نیقرار گرفته است. در ا یها با ماده المواد مورد بررسنسبت آن نیشده است. همچن انیب

 نیپرداخته شده است. همچن زی( نلهاستحا ایعناصر )انقالب  لیتبد زی( و نیعیو مکان طب لیها )محرکت آن یمبان نییعناصر و تب
عناصر اربعه،  بیو طبقات عناصر، ترک گاهیجا زی)رکن، اسطقس و...( و ن یدوره اسالم اتیعیاصطالحات معادل عنصر در طب

 یخاص اتیبخش نظر نیشده است. در ا انیعناصر ب بینقش افالک در ترک زیثالث و ن دیچهارگانه، مزاج، موال اتیفیافعال ک
 یسهرورد ،یرونیب حانیابور اتیمطرح شده است )مانند نظر انیمشائ انیغالب در م اتیدر مخالفت با نظر یاسالم ورهکه در د

 قرار گرفته است. یمورد بررس زی( نیراز یایو زکر
پرداخته  یاسالم یدوره یاز علوم جزئ یعناصر در تعداد نینقش ا یآن، به بررس یبخش دوم رساله و بر اساس مسئلة اصل در

(، وانیح یشناس ستی)ز وانی(، علم الحیشناس نیو زم یمعدن شناس ،ی)هواشناس یاند از: آثار علوعلوم عبارت نیشده است. ا
( و یفالحت )کشاورز ،یداروشناس(، یو دامدار ی)پزشک وانی(، علم النفس، طب انسان و حاهانیگ یشناس ستیعلم النبات )ز

 یذکر شده و نشان داده شده است که عناصر اربعه علت ماد کیعلوم به تفک نیاز ا کیهر  یبخش از رساله مبان نی. در اایمیک
علوم به کار  نیا یمسائل تمام یدر بررس یقیتصد یعناصر به عنوان اصول موضوعه و مباد نیعلوم بوده و ا نیا یهادهیپد

 یکه در دوره یخاص اتینشان داده شد که نظر نیهستند. همچن ییعلوم جز نیا یتمام انیم وندیو عامل پ ربنایاند و زرفته
مثال  ناند. به عنوامطرح شده است، در عمل مورد استفاده قرار نگرفته نهیزم نیدر ا انیغالب مشائ ةیمتفاوت با نظر یاسالم

 یراز یایزکر ایخود را بر اساس عناصر اربعه شکل داده است و  یاتیعیعناصر سه گانه نظام طب ةیطرح نظراشراق با وجود  خیش
 ارائه نکرده است. انیاز مشائ یمتفاوت ینظام طب ه،یاول طیخاص در مورد عناصر بس یاهیبا وجود طرح نظر

( و ارسطو نای)به طور خاص ابن س یدوره اسالم اتینظر انیرساله م نیا یهاها و فصلبخش یبه ذکر است که در تمام الزم
 صورت گرفته است. زین یاسهیمقا
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 پیشگفتار -1
ابتدا الزم است ماهیت عناصر شناخته شود لذا رساله ی اسالمی برای بررسی نقش بنیادین عناصر اربعه در علوم طبیعی دوره

ها هر کدام از این بخش پردازد.ها در علوم میمجزا است بخش اول به ماهیت عناصر و بخش دوم به نقش آندارای دو بخش 
 دارای فصولی است.

 بخش اول 1-1-1
شود و اختالفات دانشمندان ها پرداخته میدر این بخش به چیستی و ماهیت عناصر اربعه یعنی حرکت، شکل، تبدیل و مزاج آن

فصل به این مطلب  7این بخش در  شود.اسالمی در عناصر اربعه و تأثیر آن بر علوم طبیعی توضیح داده میی طبیعی دوره
 پردازد.می

عناصر اربعه اجسامی بسیط، مستقیم الحرکت و پردازد. شناسی، تعریف و مصداق عناصر میفصل اول به اصطالح .1
اما به  روندیهم بکار م یهر چند بجا یاسام نیهستند که ا یو اصطالحات مختلف یاسام یدارا کروی شکل و

و عنصر به اعتبار آنکه مرکبات  اندافتهیمختلف هستند؛ اسطقس به اعتبار آنکه مرکبات از عناصر اربعه تکون  یاعتبارها
. در ردیگیعالم تحت قمر شکل م طیبسا نیشدن ا دهیهم چ یو رکن به اعتبار آنکه با برو شوندیبه عناصر منحل م

آن را باطل  یمیش یبا جدول تناوب یاند و برخعناصر اربعه را همان حاالت مختلف ماده دانسته یعلم برخ خیکتب تار
 نصراز مفهوم ع یدانان دوره اسالم یعیمفهوم عناصر اربعه است؛ مقصود طب یکج فهم لیاند که هر دو به دلدانسته

و ارسطو باالتفاق معتقدند که آب، آتش،  یاسالم یدانان دوره یعیتفاوت دارد. طب مییگو ینصر مبا آنچه ما امروزه ع
و مکان  یزح یت،صرفاً کل یستند. کره هر یک از عناصرن یو عنصر یطو بس هستنداطراف ما مرکب  یخاک و هوا

 ی اسالمیدانشمندان طبیعی دوره دهدیهست که نشان م یعناصر شواهد یطعناصرند نه حالت محض و بس یعیطب
اند شواهد عبارت نیکه از جمله ا ستیحالت محض عناصر اربعه ن میکنیمشاهده م نهیاعتقاد داشتند که آنچه ما به معا

 فالسفه نایشده بود و بها شناختهآن انمختلف در خاک که در زم یها از عنصر، وجود فلزات و مواد معدنآن فیاز: تعر
معتقد بوده است که عناصر به حالت  زی. ارسطو ناندرشفافیعنصر محض شفاف است و عناصر مشهود غ نکهیدر ا

ها در خواص کارکرد آن نیهستند که ا یخواص و صفات یاربعه عالوه بر شکل دارا عناصر محوضت وجود ندارند.
صفت  نیتر. مهمشودیم یها در مرکبات بررسها و نقش و غلبه آنکارکردها افعال آن نیو با ا زندیمرکبات را رقم م

آتش اشکال  بوستی. هر چند در شودیم یصفات و کارکردها از طبع آن ناش گریهاست و دو کارکرد عناصر طبع آن
است نه  بوستی شودیم یناش از آتش عتیکه در طب یافعال رایز ستین یاند اما در کارکرد آن در مرکبات اختالفکرده

مرکب از  نامیمها را عنصر میاشیاء و از جمله فلزات و آنچه که ما االن آنهمه  یمقد یعیاتطب یبر مبنا رطوبت.
 گردد. یها برمآن یبترک یوهعناصر اربعه و ش یرها به تفاوت در مقادعناصر اربعه هستند و علت تفاوت آن

اصل  کیکه به دنبال  یونانیدانان  یعیطبدر فصل دوم به بررسی نسبت ماده المواد و عناصر اربعه پرداخته شد.  .2
اند و آب، آتش، اند دو گروه هستند گروه اول که محسوسات را به عنوان اصل ذکر کردهبوده یعالم ماد یبرا نینخست

عناصر را در  گریبه د یعنصر اصل لیتبد وهیگروه ش نیاند انستهدا یرا عنصر اصل هانیاز ا یبیترک ایخاک، بخار، هوا 
اند عالم دانسته نیاتم را اصل نخست ای رونیاند. اما گروه دوم که عدد، وجود، آپاداده حیند تخلخل و تکاثف توضیفرا

عناصر اربعه را در جهان محسوس  ایو  یو سرد یگرم اتیفیک نیاصل نخست نیاند که چگونه امشخص کرده زین
عناصر  نیاند آن است که اقبول نداشته مادۀ المواد نگروه عناصر اربعه را به عنوا نیا نکهیعلت ا آورد؛یبوجود م
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از عناصر اربعه دارند  یمتفاوت ریتعب یو راز یسهرورد یاسالم یو تحول هستند. در دوره رییهمواره در حال تغ
اما نکته مهم  اندشده لیتشک یزیعناصر اربعه از چه چ نکهیدر ا یو راز کندیصر اربعه اشکال مدر تعداد عنا یسهرود

 نیا یشکل نگرفته است بعبارت یمشائ یعیمتفاوت از ساختار علوم طب ینظرات، ساختار نیاست که در هر دو ا نیا
 نیتدو یعلوم متفاوت یدر اثار سهرورد اوالً راینداشته است ز یجزئ یعیدر علوم طب یریتاث یاتیعیاختالف نظرات طب

مطلب در بحث  نیا حیپرداخته است؛ توض یعلوم جزئ نیبه تدو ینویس یبر اساس مبان زین ینشده است و در راز
 خواهد آمد. ایمیطب و ک

استقرایی برای اثبات عناصر ی اثبات عناصر اربعه پرداخته شد. در طبیعیات مشائی دو دلیل در فصل سوم به شیوه .3
های اند که یکی مبتنی بر حواس ما و بر اساس کیفیات ملموسه و دیگری بر اساس میل اشیاء به مکاناربعه آورده

اند مورد دانسته 4اند آن را به حصر عقلی محصور در مورد دانسته 4اربعه است. فالسفه عالوه بر اینکه عناصر اربعه را 
ها دو دلیل دیگر بنام تجزیه و ترکیب در اثبات این مورد بر اساس حرکت اشیاست. عالوه بر اینها در که دلیل آن

ی اسالمی نظرات بیرونی و سهروردی هستند عناصر اربعه وجود دارد. نظرات مخالف در مورد تعداد عناصر در دوره
 پردازد.اس کیفیات ملموسه به اثبات عناصر میدانند. ارسطو نیز بر اسکه کره آتش را قبول ندارند و آن را هوای داغ می

و نشان  دیمطرح گرد نایسابن یهابر استدالل یدر مورد عنصر نبودن آتش و اشکاالت و یفصل نظر سهرود نیدر ا
 نیاست. همچن اوردهینور به شمار ن یمستقل و دارا یرا عنصر شو لذا آت داندیرا فاقد نور م یاجسام ماد یداده شد و

بر اساس  هیاول طیاجسام بس ،یو دگاهیمطابق د د؛یمطرح گرد هیاول طیدر مورد عناصر بس یخاص سهرورد ةینظر
از  یاتیعیاستفادۀ خاص طب ی. اما از آنجا که وشوندیم میتقس فیها به حاجز، مقتصد و لطعبور نور از آن زانیم

انجام شده  یعیمابعدالطب زۀیبا انگ شتریب یو یبندمیتقس نیکه ا رسدیخود نکرده است، به نظر م دیجد یبندمیتقس
 است.

از ارسطو دو گونه حرکت  تیبه تبع یاسالم یدر مورد عناصر بحث حرکت عناصر است دانشمندان دوره چهارمفصل  .4
و حرکت  ری. حرکت افالک را مستدریو حرکت مستد میاند از حرکت مستقاند که عبارتاجسام قائل بوده یبرا

به مرکز دارند.  لیکه م اندلیثق ایدارند و  طیحبه م لیکه م اندفیخف ای اتعنصری. دانستندیم میرا مستق اتعنصری
اقوال  انیم نیاست. اما در ا یکه در مقابل حرکت قسر شودیاستفاده م یعیطب لیم یحرکت اجسام عنصر نییدر تب

از  یاند از جذب، دفع و ضغط. برخالف برداشت برخوجود دارد که عبارت یحرکت اجسام عنصر نییهم در تب گرید
 یرویبا ن نیاست که زم نیاعتقاد بر ا یتفاوت دارد. در جاذبه عموم وتنیجاذبه ن یبه جذب با قوه قولِ شمندان،یاند

هستند به سمت  تیارض یرا که دارا ییایفقط اش نیاما در قول جذب، زم کشد؛یرا به سمت خود م اءیجاذبه همه اش
به  یهادهیپد یخود برخ زیبه ح دنیدر رس جساما لیبا مبنا قرار دادن م یاسالم یدوره شمندانی. اندکشدیخود م

 اند.کرده هیرا توج« آب ریقرار گرفتن چوب آبنوس ز»و « آب یماندن چوب برو»ظاهر متعارض مانند 

در فصل پنجم به کون و فساد در عناصر و تفاوت آن با استحاله پرداخته شده است. فالسفه مشاء شواهد تجربی در  .5
که تبدیل هوا به آب « وجود قطرات آب در جدار ظرف پر از یخ»دارند؛ شواهدی مانند « تبدیل عناصر اربعه به هم»

دهد. ابوالبرکات و فخر رازی بر برخی از شواهد شان میدهد و دمه آهنگران که تبدیل هوا به آتش را نرا نشان می
تر در تبدیل عناصر امکان تبدیل و شیوه تبدیل اند اما مساله مهمسینا در تبدیل عناصر به هم اشکاالتی وارد کردهابن

هور در کنند. دو قول مشو ارسطو با استفاده از صورت و ماده به امکان تبدیل عناصر استدالل می سینااست. ابن
چگونگی تبدیل عناصر به هم وجود دارد که یکی کمون و بروز است که معتقد است همه عناصر در همه جا حضور 
دارند و دیگری کون و فساد است که قول مشهور مشاییان است و نظر ابن سینا نیز همانند نظر ارسطو است. اقوال 
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است. نقدهای فخر رازی و ابوالبرکات در این باره « کین مهر و»و « استحاله»ی تبدیل عناصر مانند دیگر در مساله
 کند همگی قابل خدشه هستند.سینا نقل میجدی و قابل تأمل است و البته شواهدی که ابن

است  در فصل ششم به امتزاج عناصر اربعه پرداخته شده است؛ تکون جماد، نبات و حیوان حاصل امتزاج عناصر اربعه .6
عبارتی تأثیر آباء سبعه در امهات اربعه به تشکیل موالید  گیرد. بهت افالک سبعه صورت میکه این امتزاج با فاعلی

شوند ماند زیرا عناصر با ماده خود منفعل میی عناصر باقی میشود. در امتزاج عناصر اربعه صورت نوعیهثالث منجر می
نهایت صورت گیرد که بیجدیدی شکل می یدهند؛ با این فعل و انفعال صورت نوعیهو کیفیاتشان فعل انجام می

اند از رنگ، مزه و بو حاصل نوع ترکیب عناصر اربعه است و ناشی از خود عناصر نوعیه است. توابع مزاج که عبارت
و  شودیم ریفعل و انفعال عناصر که از آن به مزاج تعب یعنیآن  رامونیپ میعناصر اربعه به همراه مفاه اربعه نیست.

هستند. بر اساس کم  یعیهستند مبدأ پرداختن به علوم طب یو خشک یتر ،یسرد ،یناصر اربعه که گرمعرض الزم ع
 یعنیثالث  دیها به موالکه از آن ردیگیم لمرکب شک تینها یعناصر در مرکبات ب نیاز ا کیهر  ریشدن مقاد ادیو ز

 .شودیم ریتعب وانیجماد، نبات و ح

 یاند بر مبنامشاء توانسته یاربعه که عرض الزم عناصر اربعه هستند. فالسفه اتیفیفصل هفتم به فعل و انفعال ک .7
 نییافعال منجر به تب نیهستند که شناخت ا یافعال یاربعه دارا اتیفیعالم بپردازند؛ ک یهادهیپد نییاربعه به تب اتیفیک
 ها،وهیم دنیرس وهیمانند ش ییهادهیمبنا پد نیبر ا یفالسفه. شودیاز آن م یو افعال ناش اتیفیک نیبر اساس ا هادهیپد

در سرما، علت جامد شود خون در سرما، علت رسوب خاک و عدم رسوب نمک، علت  تونیشدن روغن ز ظیعلت غل
 یاختالف ذوب آهن و سرب، علت انحالل نمک با رطوبت، علت برق زدن لباس شسته در تماس با دست، علت تلخ

ها، علت محکم شدن گچ در برخورد دو در سنگ نیها و عدم اخوار بودن آنوب شدن فلزات و چکشعلت ذ افور،ک
ارسطو بحث فعل  اند.کرده نییاربعه است را تب اتیفیک یبر مبنا یکه همگ کیزیدر حوزه ف گریها سؤال دبا آب و ده

 و انفعاالت را در کتاب آثار علوی مطرح کرده است در حالی که ابن سینا آن را پس از بحث مزاج آورده است.

 بخش دوم 1-1-2
و اصل موضوع  پردازدیمی اسالمی دورهبررسی نقش عناصر اربعه به عنوان علم مادی در علوم طبیعی  بخش دوم به

 .شودیمبودن آن در این علوم اثبات 

ظاهر به یهادهیاز پد یاریبس پردازد. آثار علویی میآثار علوترین ترکیب عناصر اربعه یعنی فصل اول به بررسی ساده .1
 ؛دانندیها را بخار و دخان ممبدأ همه آنها در یک علم آن است که و علت جمع شدن آن گیردرا در بر می ربطیب

 ،(، نهرها، رعدزیچشمه، قنات )کار د،یاند از: باد، گردباد، باران، برف، تگرگ، شبنم، مه، جلعبارت یموضوع آثار علو
. شودیم یبررس زین و تکون معادن نفشاها، زلزله، آتشسنگچون شهاب ییهادهیپد یبرق، صاعقه. در آثار علو

 یکی ای نیماده در زم نیا نکهیاست و ا یبخار دخان ایدخان  ایکه بخار  یعلت ماد کیبه  یعوامل بستگ نیا یهمه
 لیکه تشک یانوع ماده یکننده نییبخار و دخان تع تیفیفشار، طول زمان و ک نیچنهوا محتقن شود؛ هم یهاهیاز ال

ها علت آن را دخان اجزاء سنگآن نقش دارند؛ در مورد شهاب لیدر تشک یعوامل مختلف هاکوه. در مورد شودیم
به عنوان عناصر اربعه  هانیا یهمه نییو تب لی. در تحلشودیو محترق م رسدیکه به کره آتش م دانندیم یارض

 .کندعلت مادی به عمل می

تکون  یعناصر اربعه از آن جهت که علت مادپردازد؛ فصل دوم به ترکیب متعادل تر عناصر اربعه یعنی نباتات می .2
 یکه در علم النبات بررس ی. مسائلکندینقش م یفایا ینبات یهادهیپد نیینباتات است به عنوان اصل موضوع در تب

 ه،ینامو تولید مثل به سه قوه  نبات برای رشد و نموند. هست دینبات در علم جد یشناسستیمسائل ز باًیتقر شودیم
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. در علم النبات به اختالفات نباتات از رسدیاربعه م اتیفیبه ک تیقوا در نها نیهر سه ا نیاز دارد و و مولده هیتغذ
علت وجود برگ،  مثالً شودیم لیعناصر تحل یاختالفات بر مبنا نیا یو همه شودیمختلف پرداخته م یهاثیح

 یریگشکل وهیش ،یو بلند یمزه، کوتاه وه،یو پوست م وهیگره در درختان، تفاوت درختان در نوع م وکنگره، پرز 
از  ی. برخشودیم لیتحل هاآن اتیفیک ایاز عناصر  یکیشدن  نییباال و پا یدر درختان بر مبنا رهیصمغ، روغن و ش

 یبرخ کهیبه آن اشاره نشده در حال نایسابن اتکه در کتاب النبات ارسطو در باب دوم آمده است در کتاب النب یمسائل
 است. امدهیدر کتاب النبات به آن پرداخته است در ارسطو ن نایسکه ابن یاز مسائل

 بیبدن انسان هستند؛ ترک یعناصر اربعه علت مادشود. در فصل سوم به نسبت عناصر اربعه و علم النفس پرداخته می .3
. ردیگینفس ناطقه به آن تعلق م لیدل نیتر است به هممعتدل وانیعناصر اربعه در بدن انسان نسبت به نبات و ح

افراد  مثالًرا بدنبال دارد  یخاص یو نفسان یعناصر اربعه در مغز و قلب انسان حاالت روان تیفیو ک تیکم شیافزا
 یمغز یبه ساختار قوا یها در علم النفس مشائتفاوت نیا ستند؛یلحاظ هوش و حافظه با هم برابر ن از یانسان
افعال  نییبه تب یوانیو ح ینفسان ،یعیقوا به طب یبندمیبا تقس یاسالم یعلم النفس در دوره دانشمندان. گرددیبرم

آن شامل  یاست که حس باطن یو ظاهر یباطن حسدو  یدارا ینفسان یقوه انیم نیاند در اصادره از انسان پرداخته
و اعتدال  بوستیحافظه است. حرارت، برودت، رطوبت،  یوهم و قوه یقوه له،یمتخ یقوه ال،یخ یحس مشترک، قوه

 نییتب یدر نظام چهار عنصر زین اتیمتفاوت را به دنبال دارد. اخالق ی، فهم و تذکرحافظههر منطقه از مغز، هوش، 
ها با توجه به نوع مزاج حالت انسان رد؛یگیم شکلعادت و مزاج  ت،یبر اثر سه عامل ترب اتیدارند؛ اخالق یمتفاوت
چون  یمیوقار، صبر و حوصله را دارد و مزاج گرم عال ا،یمانند ح یدارند؛ مزاج سرد عالئم نفسان یخاص ینفسان
. شودیدر کارها م یثباتیو ب یسردارد؛ حرارت در درجات باالتر باعث سبک یشرمیوجوش، خشم، غضب و بجنب

بر امور  یترمزاجان است. عدم انعطاف و پافشار میاز عال یریپذدر امور و انعطاف یثباتیب ،یکارفراموش ،یریرپذیتأث
بدن در  بوستیت، رطوبت و از حرارت، برود یمزاجان است. البته وقتخشک میاز عال گرانیاز د رفتنینپذ ریو تأث

 یدو از اعضا نیمغز و قلب است چون ا بوستیمنظور حرارت، برودت، رطوبت و  میکنیصحبت م یمسائل نفسان
و تهور  تیشجاعت، غضب، فعال ی. قلب گرم داراشودیم یدو ناش نیاز ا یو نفسان یرفتار میبدن هستند و عال سهیرئ
 است و قلب سرد ترسو، آرام و منفعل است. ادیز

 یاصل موضوع بودن عناصر اربعه با بررسفصل چهارم بررسی اصل موضوع بودن عناصر اربعه برای علم طب است.  .4
 ینقش عناصر اربعه در طب ابتدا ابتنا یبررس یقابل اثبات است برا هیعیدر مبحث امور طب یاقوال فالسفه در کتب طب

 شودمیو مشخص  شودمیداده  یحصر، مزاج، اخالط، اعضا، قوا، ارواح، افعال( بر عناصر اربعه توض)عنا یعیهامور طب
داده  یحتوض باید فنون طب که نسبت آن با عناصر یگر. دیستی اسالمی نو دوره یونان ینب یمساله تفاوت ینکه در ا

است که عناصر  یاصول حفظ سالمت یبعد. بحث یماریو درمان ب یماریعلت ب یماری،ب متد عبارت است عالوش
روش یص، تشخ ی،در مبان یادینگفت که عناصر اربعه نقش بن توانیمبنا م ینبر ا .دندر آن دار یادیناربعه هم نقش بن

ندارد  یهدر اصل قض یتفاوت ینوسیو جال یبقراط بمساله در ط اینی اسالمی دارد. طب دوره صحتدرمان و حفظ 
  در آن وجود دارد. عناصر یفف مانند تعرهر چند موارد اختال

پردازد؛ دارو از یکی از موالید ثالث فصل پنجم به داروشناسی و داروسازی دوره اسالمی و نسبت آن با عناصر اربعه می .5
روش شناخت طبع مواد، خواص  یعنی جماد، نبات و حیوان است و لذا علت مادی آن عناصر اربعه است به همین دلیل

ها آن وندیاز عناصر و نوع پ کیمرکب بر اساس مقدار هر  یاصالح داروها و ساخت داروها ه،یافعال ادو انیها، بآن
افعال  ی. در بررسانداختهمهم پرد نیا یبه بررس اسی. در روش شناخت به دو روش تجربه و قشودیم نییو تب لیتحل
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برودت دواء به  ایبا شکستن حدت  زین هیاند و در اصالح ادوپرداخته بوستیحرارت، رطوبت و به افعال برودت،  هیادو
 .پردازندیها ماصالح ضرر آن

اختالفات  نییتب یمبنا پردازد. در علم الحیوان عناصر اربعهفصل ششم به بررسی نقش عناصر اربعه در علم الحیوان می .6
بر  یهمگ رهیو غ واناتیمسکن ح وانات،یبدن ح یاعضا و شکل خاص اعضا دی. فواهاستآن یو علت ماد واناتیح

که در علم  واناتیح یماریعناصر اربعه و نوع خاص مزاج عناصر استوارند. در بحث ب یعنی هاآن یتفاوت علت ماد
د درمان حاکم بر درمان انسان مانن یو درمان آن مانند انسان است و اصول کل یماریبشناخت  شودیبحث م طرهیب

 بر آن حاکم است. رهیبه ضد و غ

معتقدند از اصول  ایمیکه به ک یعناصر اربعه در نظر کسانپردازد. فصل هفتم به نسبت کیمیا و عناصر اربعه می .7
 لیکه فروعات آن شامل عناصر اربعه، تعداد و تبد اتیعی. مباحث کون و فساد در طبدیآیبه شمار م ایمیک یموضوعه

 مثابهبه یهمگ رهیاربعه، مزاج، حل و عقد و غ اتیفیها به هم، کون و تفاوت آن با استحاله، فعل و انفعاالت کآن
و اصول  یاما غالباً از مباد شودیرنگ مکم یائیمیک اناتیجر یهستند که هر چند در برخ ایمیدر ک یااصول موضوعه

 لیمانند حل و عقد، تفص یاتیانجام شده بر اجساد است با عمل یندهایکه همان فرا یائیمیک ریهستند. تداب ایمیعلم ک
 لیاجساد و تبد یماریاجساد ناقصه از عنصر غالب، دفع ب ریتطه هدفبا  یکه همگ ردیگیصورت م رهیو غ بیو ترک

متعادل  ندیفرا کیعناصر آن را در  بیعنصر ناخالص و غالب را از آن زدود و ترک دیست که باا هیها به اجساد عالآن
مرکب به روش  رعناصر موجود د عیکردن طبا یاست که با کم ریتطه ندیکردن فرا یدر واقع کم زانیانجام داد. علم م

 .رساندیدرمان به ضد مرکب را به اعتدال م

علم فالحت عناصر اربعه  یاز اصول موضوعه یکپردازد. یفصل هشتم به بررسی نقش عناصر اربعه در فالحت می .8
اصل موضوع  نیکمتر در بحث فالحت به ا سیو الشامل ابن نف هیاست البته در کتب فالحت مانند فالحت ابن وحش

فالحت از فروع علم النبات است. فالحت  رایبه آن پرداخته شده است ز مفصالًشده است بلکه در علم النبات پرداخته 
بر اساس مفهوم عناصر  یکه همگ پردازدیم یوربهره شیکود، دفع آفات و افزا ،یخاک کشاورز یبررسکه به  یعلم

طبع آن به ذکر  انیو پس از ب کنندیم یبندهر خاک آن را طبقه ی. در فالحت براساس رنگ و مزهشوندیم نییتب
طبع آن به نباتات موافق با آن و  انیب با زی. در مورد کود نپردازندیمصلح هر خاک و نبات و کود متناسب با آن م

و  لینبات تحلاربعه بر  اتیفیبر اساس غلبه ک زیها ن. انواع آفات و روش دفع آنپردازدیکه مصلح آن است م ینیزم
 .شودیم ریتدب
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 لیات پژوهشک -1

 مقدمه و بیان مسئله 
است که شامل ای از علوم گستردهی علوم طبیعی دوره اسالمی به معنای عام )اصول و فروع طبیعی( شامل مجموعه

شناسی نبات، زیستشناسی، سماع طبیعی، السماء و العالم، کون و فساد، فعل و انفعال، مزاج، آثار علوی، معدن
 شناسی حیوان، علم النفس، فالحت، طب، بیطره، علوم غریبه و علم کیمیا است.زیست

سینا موضوع اصلی این پژوهش است. ی اسالمی از منظر عناصر با تکیه بر طبیعیات ابنبررسی علوم طبیعی دوره

 هی و الطبیعی؛ العلم من متناسبة مسائل فهذه»گوید: می، مزاج و توابع آن اتیعنصرسینا پس از بحث مفصل در ابن

؛ (267، االفعال و االنفعاالت، ص 2 ، ج1404سینا، )ابن« الطبیعی العلم تحت جزئیة لصنائع مبادئ و أصول بعینها

 اصول و مبادی علوم جزئی است. ناًیعمانند مزاج و کیفیات اربعه( آن )یعنی مسائلی مانند عناصر اربعه و توابع 
 ایپاره از عبارت اصطالح در رود.می، از آن سخن درآمدشیعنوان پبهشود و مبادی یعنی آن چیزی که به آن آغاز می

 ،این آگاهی .است وابسته آن به دانش، مسائل بر استدالل نیز و آن جزئیات و اجزاء موضوع، بر آگاهی که هاستدانستنی
دیگر از آن بحث  مسائل دیگر علوم بوده که به جهت نیاز، در آغاز دانش بلکه از؛ نیستعلم خود آن  از مسائل و مباحثِ

علم مبادی عبارت است از دانستن یک سلسله »اند: موضوع و فایده قرار داده ،تعریف برای مبادی شود. برخیمی
م دیگری ضروری است و از مسائل اصلی آن دانش به وعلتصورات یا تصدیقاتی که دانستن آن برای درک مسائل 

ها باید به علم یا علوم دیگری رجوع ها بحث شود بلکه برای دانستن آناز آن مستقیماً تا در خود آن علم  رودنمیشمار 
یامده است ها در علم دیگر نبعضی از آن احیاناًچون مراجعه به علوم دیگر کار دشواری است و موارد  در برخی کرد ولی

، 64شماره  1374جبار گلباغی، «)اندورزیدهمیها در خود علم مبادرت اغلب دانشمندان برای آسان کردن کار به ذکر آن
 (.33-32ص 

 در عبارت ابن سینا دو اصطالح مبادی و اصول ذکر شده است؛ مبادی در واقع مبادی تصدیقی یک علم هستند و اصول
. هر علمی موضوع، مسائل یا قضایایی دارد که بر آن قضایا شودینمخود علم اثبات همان اصول موضوعه است که در 

که این مبادی تصورات  شودیمهم چنین مبادیئی دارد که عبارت است از اموری که علم بر آن بنا  شودیمبرهان اقامه 
تصدیقی که وجود موضوع و اجزاء موضوع را  اندنوعدو  قاتی( تصد90، ص 1ج ، 1387یا تصدیقات هستند )شیرازی، 

در علم دیگر که علم طبیعی است اثبات  هاآنو وجود  ابدییم فیتألو تصدیقاتی که قیاسات علم از آن  کندیماثبات 
که به وسیله آن مقدمات بر  شودیملفظ مبادی در حقیقت بر مقدماتی اطالق  (.91ص  ،1ج  ،1387 یرازی،)ش شودیم

 یککه در  ی استقواعد یا یاقضامسائلِ علم  (.95و  92، ص 1ج ، 1387)شیرازی،  شودیممسائل علم برهان اقامه 
 و جزء آن علم هستند. شودیمبحث  هاآنعلم در مورد 

عبارت در کتاب نفایس الفنون موضوع علم آثار علوی  مثالً  اندشدهموضوعات علوم در کتب طبقه بندی علوم مشخص 
علم طب را علم به احوال بدن انسان از  (537، ص 2ج  ،1381 ،یآمل) یارض است معرفت اسباب و علل حادثات هوا و
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ا را معرفت کیفیت تغییر صورت ی( و موضوع علم کیم109، ص 3ج  ،1381 ،ی)آمل داندیمجهت صحت و مرض 
 .(158ص  3ج  ،1381 ،یآملآن )و تبدیل مزاج آن با تطهیر و تحلیل و تعقید و مانند  صورت دیگرجوهری به 

 هم موضوع علم فالحت نبات از حیث زراعت و داشت و برداشت است.
و تعلم آن علم  میتعل زهیو انگ بیو در واقع هدف قر شودیمبحث در هر علم از یک سلسله قضایای متناسب و مرتبط 

است که  نیفرض بر ا یدر هر علم یعنیموضوعاتشان است  یبرا هاآناثبات محموالت  یعنیو مسائل  ایآن قضا
 .افراد آن اثبات کرد ایاجزاء  یرا برا یمحموالت توانیموجود دارد و  یموضوع

از موضوعات علم دیگر است مانند علم طب نسبت به  ترخاصعلوم جزئی عبارت است از علومی که موضوعات آن 
 (.92، ص 1ج ، 1387علم طبیعی و علم طبیعی نسبت به علم الهی )شیرازی، 

 برخی سینا آمد مبحث کون و فساد مبادی صنایع جزئی است که ذیل علم طبیعی است.که در عبارت ابن طورهمان
 ابی ابن) کندیم یاد طب صنعت به طب علم از االطبا عیون صاحباند مثالً برده بکار علم معنای در را صنعت

همان علومی هستند که بعد از کون و فساد قرار دارند و بعد از « صنایع جزئیِ علم طبیعی»(. 37ص  ،1386اصیبعه،
از: کائنات  اندعبارت. این علوم شوندیم، کون و فساد( طبقه بندی سمع الکیان، السماء و العالم) اتیعیطبی اهیپامباحث 
آثار علوی(، علم المعادن، علم النبات، علم الحیوان، علم النفس، طب، داروشناسی، کیمیا، فالحت، بیطره و غیره. الجو )

 هر در بزرگی اصل طبایع، فعل شناخت که گوید:با تاکید بر مبنایی بودن کون و فساد می النبطیة فالحة کتاب صاحب

 .(22 ص ،بی تا وحشیه، ابناند )محتاج آن به شدیداً  بشر ابناء و است علمی

در این رساله به تبیین ادعای ابن سینا در اینکه مفهوم عناصر اربعه )مفاهیم تابع آن مانند مزاج و ...( مبادی و اصول 
رساله آن است که تئوری عناصر اربعه جزو مبادی تصدیقی  یهیفرض. بعبارتی شودیمعلوم طبیعی جزئی هستند پرداخته 

و به عنوان علت مادی  اندرفتهه نحو اصل موضوعی در آن علوم بکار تمامی علوم طبیعی عالم تحت قمر هستند که ب
 .اندرفتهدر تبیین مسائل آن علوم به کار 

 مقایسه آن با نظام ارسطویی
در نهضت ترجمه علوم یونانی وارد جهان اسالم شد و در دامان تمدن اسالمی پرورش یافت. از جمله این علوم طبیعیات 

 و فروعات آن بود که دانشمندان تمدن اسالمی به بسط، شرح و نقد آن پرداختند. طبیعیات ارسطویونانی با محوریت 
اما آیا مسلمین علوم یونانی را بدون تغییر و  یافت؛ های یونانیتوان ریشهی اسالمی میدر اغلب علوم طبیعی دوره

عبارتی مسلمین صرفاً مقلد و درنهایت  بهها دخل و تصرف و نقد و بسطی نداشتند؟ نخورده پذیرفتند و در آندست
اند؟ تلقی رایج در متون تاریخی آن است دهنده علوم یونانی بودند یا اینکه علومی متفاوت از یونانیان خلق کردهانتقال

های که پژوهشکه تمدن اسالمی حلقه واسطی برای انتقال فلسفه و علوم طبیعی یونان به غرب بوده است. درحالی
اند با اند اما کوشیدهدهد علمای علوم طبیعی در تمدن اسالمی گرچه تحت تأثیر تمدن یونانی بودهنشان میتاریخی 

نقش عناصر اربعه در علوم »نبوغ خود مسائل جدید را در حوزه علوم طبیعی مطرح کنند. در این رساله به مقایسه 
 اسالمی و نظام ارسطویی پرداخته شده است. یدورهدر « طبیعی

 رورت پژوهشض 
 توان گفت که از چند دیدگاه چنین پژوهشی ضروری است:بر اساس آنچه در مقدمه بیان شد می
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عنوان یک موضوع جزئی طبیعیاتی و مقایسه آن با ی اسالمی از منظر عناصر بهبررسی علوم طبیعی دوره .1
است. اهمیت این مسئله از منظر کالن از این نظام ارسطویی پژوهشی است که تاکنون به آن پرداخته نشده 

 .دهدمیاسالمی در علوم طبیعی به ما نشان  یدورهتری را از نقش دانشمندان حیث است که تصویر واضح

تواند ساختاری از علوم ریزی شده است میاحیای مفهوم عناصر و نظام علمی که بر اساس این مفهوم پایه .2
صورت ها را بهارائه دهد که مبانی آن متفاوت از ساختار علمی مدرن است و نحوه مواجهه پیشینیان با پدیده

 دهد.یمند به ما نشان منظام

ضرورت دیگر این پژوهش به اهمیت عناصر اربعه و مفاهیم پیرامون عناصر در نظام علمی طبیعیات و اهمیتی  .3
ی عالم تحت گردد. به دلیل آنکه حکمای گذشته اعتقاد داشتند همهکه در شناخت علوم طبیعی دارند برمی

شناسی ی مباحث مربوط به جهانلذا همهفلک قمر، از چهار عنصر بسیط آب، آتش، خاک و هوا پدید آمده است 
حقیقت اهمیت بحث از عناصر آن است که عالوه بر جایگاه  کردند. درها تبیین میعالم مادی را بر اساس آن

ی اسالمی به عنوان علت مادی ی اسالمی، نقش توجیهی در تبیین علوم دورهها در طبیعیات دورهمهم آن
بنابراین تبیین این  وط به فهم عناصر اربعه و سپس تأثیر آن در این علوم است؛اند. لذا فهم این علوم منداشته

 کند.ی اسالمی کمک شایان توجهی میمسئله به روشن شدن دیگر مسائل حکمت طبیعی و علوم دوره

 قلمرو پژوهش 
چنین است. هم تا قرن نهم هجریاز قرون اولیه اسالمی  و قلمرو زمانی آن قلمرو مکانی این پژوهش جهان اسالم

های آن محدود شده است. علت این امر آن سینا و شاخهقلمرو موضوعی این پژوهش به مفهوم عناصر در طبیعیات ابن
است که تا قرن نهم با ظهور فلسفه سهرودی و هم چنین شارحین بزرگ آثار ابن سینا طبیعیات سینوی بخوبی محک 

علت تاکید . اندکردهطبیعی نظرات ابن سینا را جرح و تعدیل  هایبحثر د مفصالًخورده است و منتقدان و مدافعان آن 
علوم طبیعی که نقش اسالمی در اوج است و دیگران وامدار وی هستند.  یدورهبر ابن سینا آن است که ابن سینا در 

بررسی شده است علوم طبیعی سینوی است اما در مواردی مانند فالحت که ابن سینا در آن کتابی ندارد  هاآنعناصر در 
 سعی شده است در مرحله اول به شارحین آثار ابن سینا مراجعه شود.

 پژوهش سؤاالت 
 اصلی و فرعی تقسیم نمود: یتوان به دو دستهسؤاالت را می

 سؤاالت اصلی:
 شود؟اثبات می چگونه عنوان اصول و مبادی علوم طبیعینقش عناصر اربعه به 

 سؤاالت فرعی:

چه تاثیری بر علوم و مزاج تبدیل ، خصوصیات عناصر در مانند دالیل اثبات، حرکتاختالف طبیعیاتی در  •
 ؟طبیعی دارد

 ؟در بحث عناصر اربعه چگونه است ییوره اسالمی با نظام ارسطودتفاوت نظام طبیعیاتی  •
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 های پژوهشفرضیه 
 فرضیه اصلی:

اند؛ به همین شدهعناصر اربعه ماده اولیه عالم تحت قمر است و موالید ثالث )جماد، نبات و حیوان( از آن تشکیل
عنوان علت مادی ی علوم طبیعی دوره اسالمی هستند و در مقام بیان علل به دلیل از مبادی تصدیقی و اصول موضوعه

های عالم به عنوان علت مادی ایفای ی پدیدهدر آن علوم حضور دارند؛ به عبارت دیگر عناصر اربعه در تبیین علل اربعه
 کنند.نقش می

 های فرعی:فرضیه

دالیل اثبات عناصر اربعه بر اساس کیفیات اربعه و بر اساس مکان است. حرکت عناصر اربعه بر اساس  •
عناصر اربعه . شودتبیین می بر اساس کون و فساد هاآنو تبدیل  اجسام برای رسیدن به حیز خودمیل 

 گیرد.گیرد این ترکیب تحت تأثیر اجرام فلکی صورت میشود و مزاج شکل میباهم ترکیب می

دهند که اند نشان میبررسی نظام علمی کسانی که در عناصر اربعه رویکرد مخالف مشائیان داشته •
ها نتوانسته است به یک نظام علمی هماهنگ منجر شود و صرفاً در حد یک تئوری بدون فرضیه آن

 اینکه بتواند علوم طبیعی متفاوت را رقم بزند باقی مانده است.

نظام طبیعیاتی ارسطویی و سینوی در اصل موضوع دانستن عناصر اربعه برای علوم طبیعی جزئی  •
 صر در آن به شکل واحدی است.و چیستی و ماهیت عنا اندمشترک

 و نوآوری رساله پژوهش یپیشینه 
های هنر و ادبیات با عنوان بررسی تأثیر عناصر اربعه در هنر و معماری یی در موضوع عناصر در رشتههانامهانیپا

 شود:ها اشاره میاند که در زیر به اهم آنو ادبیات نگاشته

بررسی ساختار نمادین آب و خاک و باد و آتش در هنر، دین و باورهای ایران باستان )عباس حدادی، کارشناسی  •
 (1391هنر و معماری، دانشکاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، دانشکده هنر و معماری،  ٔ  رشتهارشد، 

ی کارشناس زهرا قوی پنجه.باستان )آب، باد، خاک و آتش( در هنر ایران )بررسی ساختار نمادین عناصر اربعه  •
 (1384ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر، 

قدیم و بازنماییِ آن در هنرهای اسالمی )مریم پیر دهقان،  ٔ  فلسفهبررسیِ تحلیلی نقشِ عناصرِ اربعه در  •

 (1393هنر، ٔ  رشتهکارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، 
ایران اسالمی )اعظم میرنسل کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس،  عناصر اربعه و بازتاب آن معماری •

 (1389دانشگده هنر و معماری، 


