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  چكيده

ت و متافيزيك  طبيعياة وجود آن از مباحث جدي در حوزنحوةبحث مفهوم حركت و 
 براساس  وشاره مي كند ابن سينا به سه تعريف اصلي در آثار خود از حركت ا.است

 را معني عدمي معني مقابل آن يعني سكون  را امري وجودي دانسته وتعاريف، حركت
   وجود حركت،نحوةدر مورد . مي داند، اما نه عدم محض بلكه عدم ملكه است

داند كه كند و حركت قطعيه را امري ذهني ميكيد ميأسينا بر حركت توسطيه ت ابن
  . استشده در اين مقاله ديدگاه ابن سينا تحليل و نقد .يابدمي خيال ارتسام ةدر قو

 .حركت، حركت قطعيه، حركت توسطيه، سكون، تغيير دفعي، آن سيال  :ديـان كليـاژگو                      

  
  مقدمه

از مباحث ديرين فلسفي است كه و   اسالميةفاهيم اساسي در فلسفيكي از م بحث حركت
داند، تغيير مي  هراكليتوس همه چيز را در.ذهن فيلسوفان يونان نيز با آن درگير بوده است

انگارد و پذيرش اصل امتناع اجتماع حركت را افتادن در دام تناقض ميپارمنيدس پذيرش 
هرگز  گرا هستند، اما فيلسوفان اسالمي با اينكه عقل؛داند حركت ميين را مستلزم نفينقيض

 محسوس يا  حركت را معقول،از اين رو. دهندهاي حسي قرار نميعقل را در برابر يافته
 فيلسوفان تأثير تحت  در بحث حركتان مسلمانفيلسوفه با اينك. ننددامحسوس معقول مي
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ي يهمان تعاريف ارسطواند، چنانكه در اغلب كتب خود از  ارسطو بودهيوناني خصوصاً
مبنا نبوده است، يعني از نگاه حكماي  اين تبعيت يك تبعيت بياند، اما اوالًاستفاده كرده

 حركت را در خود گنجانده است،  الزم در تعريفيتعاريف ارسطو، تمام اجزا، اسالمي
ها در حركت ناز هما  وحكماي اسالمي اين تعاريف را وافي به مقصود خود يافتند بنابراين

 از الش نمودند تا خود نيز تعاريفيتدر تعاريف ارسطو  جرح وتعديل با  ثانياً؛بهره بردند
هاي يونانيان برخورد حركت ارائه نمايند، در واقع متفكران اسالمي در برخورد با انديشه

  .   علي باشنداند، نه اينكه در برابر تعاليم آنها افراد منففعال داشته
 طبيعيات مطرح نموده و آن را از ةسينا برخالف مالصدرا بحث حركت را در حوزن   اب 

 از اين قاعده عدول خي آثارلي در بر ونه موجود بما هو موجود داند واعراض جسم مي
   .به تبع بحث حدوث مطرح كرده استو يزيك ا در متافنموده و آن ر

مانند اينها را در   اسالمي بحث حركت، زمان، نفس، مكان ويدرست است كه حكما    
كردند، اما آنها را نبايد فيزيكدان به معناي امروزين آن دانست،  طبيعيات مطرح ميحوزة

  يعني فيزيك فالسفه به فلسفه وهاي عقلي محض است،ها مبتني بر تحليل تحليلةيعني عمد
به همين دليل است كه هيچ گاه در . تر است تا فيزيك امروزينمتافيزيك آنها نزديك

فيزيك به اين تعاريف اعتنا نشده است، چون فيزيك فقط به يك نوع از حركت توجه 
اريف  از تعتقادات برخي متفكران جديدان.  حركت مكاني است داده است كه هماننشان

 حركت فقط ،از نظر او . اين نوع نگاه به حركت استةنتيج ،دكارترنه  ازجمله ،سطوار
 .تغيير مكاني است

خودى ه او معتقد بود تصور جسمى كه از يك مكان به مكان ديگر در حركت است ب
 تر گردد تواند پيچيده خود در روشنى كامل است و تنها با تعمق بيشتر مى

(Cottingham, p.131). 

  : كند اصول فلسفه بيان مى و درا    
  آن هر جسمىةوسيل حركت در مفهوم متداول چيزى بيش از يك فعاليت نيست كه به

  .)(Descartes, P. 265رود يك مكان به مكان ديگر مى از
كند كه تعريف ارسطويى از حركت را بايد در همان زبان   به صراحت بيان مىدكارت    

شود، تعريف سنتى شامل   آن، هيچ چيزى روشن نمىةترجم  چون با،التين رها كرد
  .رد آدمى است سحرآميز است كه مفهوم مبهمى دارد و فراتر از فهم خهايواژهاى از  رشته
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آورد كه جوهي را به انكشاف در مي وواقعيت امر اين است كه بحث حركت در فلسفه    
  .  گيردهرگز در فيزيك چنين انكشافي صورت نمي

آنچه را  تا، رسد كه به موازات اين فيزيك بايد معرفت نوع دومى فراهم آيد نظر مى به
توانست  خواست و نه مى دارد، به خود سيالن، علم نه مى   نگاههفيزيك فرو گذاشت

 از ...)ينمايىس(معرفت نوع اول ...  چون به روش سينمايى عالقه داشت،دست يابد
  نموده،اظرى كه تفكر از آن برداشتهاى احتمالى يعنى من واقعيت متحرك جز سكون

 بشرى حوزةكند و آن را در   اين نوع علم، حقيقت را نمادى مى.ماند چيزى باقى نمى
 عملى ندارد، ة اگر ممكن باشد فايد،آن معرفت ديگر. بيانش كنداينكهدهد تا  قرار مى

 ،بوددهد، حتى مخالف برخى تمايالت عقل خواهد  تسلط ما را بر طبيعت افزايش نمى
اما اگر كامياب شود خود واقعيت را در يك هم آغوشى نهايى در بر 

       .Bergson, P. 375)(گيرد مى

  

  تعاريف حركت
 ةدانشنامكند، در  با مختصر تغييراتي در آثار خود مطرح ميراارسطو  تعريف ،سيناابن

را در اصل خورد، چرا كه او حركت  سخني دارد كه در آثار ديگر وي به چشم نميعالئي
اي عدول از  معناي عام آن را گونه وداندين ميا ةهمان حركت مكاني يا حركت در مقول

  : كندمعني اصلي معرفي مي
ليكن اكنون نام معني ديگر شده  و كه اندرجاي بود- جنبش به حقيقت مر آن را گويند

 كه -  بود كه چيزي را- فعل بودنيه و ب-  كه هر حالي- تر از جنبش جايگاهياست، عام
  .)3ص(قوت بودن آن چيز، آن را جنبش خوانندهوي به قوت چيزي است، از جهت ب

را بهترين تعاريف محسوب    و آن آثار فلسفي به تعريف ارسطو اقبال نمودهاما درساير    
  : كند مى

  .)83ص ،  شفاهمو، ( ة ما هو بالقوةـ من جهة كمال اول لما هو بالقوةـالحرك
  .از آن حيث كه بالقوه استنخستين است براي امر بالقوه حركت، كمال     

 ة در عبارت ارسطو وجود دارد واژ كمال در تعريف ارسطو وجود ندارد، آنچهةالبته واژ    
 ةشود، زميني كه به فعليت ترجمه ميياين اصطالح مبهم ارسطو است، )entelekheia(نتلخيا ا

. تــم آورده اســراهــونيان فــالطــوافــفي نــلسـلف را در دوران فــاي مختــرهــتفسي



   88، سال هفتم، شمارة بيستم، پاييز آينة معرفت پژوهشي –فصلنامة علمي        
_____________________________________________________________________________________ 

4

)wisnovsky,2003,P.23(، واقع اصطالح  درteleiotes و teleion   به معناي كمال و تمام
كار رفته و ابن سينا نيز اين واژه را از هنتلخيا بوسط اسكندر افريدوسي براي تبيين ااست كه ت

  : گويدمي ارسطو. )(Ibid, p.79طونيان به ارث برده استنوافال
حركت عبارت است از فعليت آنچه بالقوه است در زماني كه موجود بالقوه در حال 

، ص فيزيك(  جركت داردة بلكه از آن جهت كه قو، نه از جهت خودش،فعليت است
99(.   

  .چنانكه مالحظه مي شود، مترجم اثر، انتلخيا را به فعليت ترجمه كرده است نه به كمال    
كند، اما ح قوه يكي از واژگاني است كه در اين تعريف نقش اساسي را ايفا مياصطال    

 مبدأ .2  ؛عل و تغيير فمبدأ. 1 :مانند في به معاني مختلفيبايد بدانيم كه قوه در كتب فلس
وب منفعل و اثر  خ.4 ؛نجام درست و نيك كارها توانمندى و قدرت ا.3  ؛قبول و انفعال

 كه از ،شود موجب عدم انفعال شى يا عدم تبدل به چيز بدتر مى خصلتى كه .5  ؛پذيرفتن
كتاب پنجم ، متافيزيك ارسطو،(، اطالق شده استكنند به صالبت و سختى تعبير مىآن 

 .)524-525ص، ةالنجا ابن سينا، ؛156دلتا، ص 
 چيزى .است يعنى مطلق قبول و انفعال ، منظور از قوه همان معنى دوم،در اين تعريف    

 قوه جهت فقدان ،اند رو گفته  از اين،كه فاقد آن استدن و استعداد پذيرش امرى را داراتو
 نسبت به دو كمال حالت بالقوه دارد، يكى ،ء در حال سكون شى. ء است و نيستى شى

سوى  و سلوك به  ديگرى سير؛مطلوب بالذات استآن  طالب آن و ءغايتى است كه شى
 كمال است و نسبت به غايت كه كمال ثانى ، بالقوهءپس حركت نسبت به شى. غايت است

 كه سيناست هاى ابن  تعريف از افزودهدر» اول« قيد .شود است، كمال اول محسوب مى
 :ده استكرفروغي آن را  نقد 

 ة اما به عقيد،حضرت شيخ الرئيس، خوب دريافته است كه حركت كمال اول است
 بهتر اين  و تعريف مزيد كرده استرا در» اول«اينجانب خوب نكرده است كه لفظ 

را در تعريف » اول«خواست لفظ  بود كه همان تعريف ارسطو را نگاه دارد و يا اگر مى
شديم، حذف كند و  را كه از آن مستغنى مى» از حيث بالقوه بودن «ة جمل،بياورد
 خود او در ابتداى اين است براى آنچه بالقوه است زيراحركت كمال اول : بگويد

ث گفت كه هر چيزى متحرك بودنش، گاه بالقوه است و گاه بالفعل، پس جمع مبح
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 بلكه مضر بوده و ،تكلفى غير الزم» از حيث آنكه بالقوه استة با جمل» اول«كردن لفظ 
 .)566، ص فن سماع طبيعيسينا،  ابن(عبارت را پيچيده كرده است

ه انسان را به كمال ثانى كه غايت و توج» اول« كه قيد توان گفتميدر برابر اين انتقاد     
» اول« از قيد ، همچنين با وجود قيد از آن حيث كه بالقوه است وكند هدف است جلب مى

 براى اخراج صور نوعيه و نفس از ، چون قيد از آن حيث كه بالقوه است،شويم نياز نمى بى
 يعنيه مقصد  در راه بودن و عدم وصول بة نشان،در صورتى كه قيد اول ،ستا  تعريف

  .كمال ثانى است
اين نكته درميان حكما مطرح بوده ناظر به وجودي بودن آن است،  ،كمال بودن حركت    

يعني در جريان حركت، متحرك چيزي را . كه آيا حركت امر وجودي است يا امر عدمي
پارمنيدس و زنون كه منكر وجود  به جز .دهدآورد يا چيزي را از دست ميبه دست مي

اما بر اين ، نكر وجودي بودن حركت نبوده استرجي حركت بودند، فيلسوف ديگري مخا
 : وارد شده است ديگري نيزتعريف انتقادات

  هايى از قبيل كمال،  اند اين تعريف، تعريف به اخفى است يعنى فهم واژه  برخى گفته. الف
  اين واژگان مفاهيم  اام .از خود حركت دشوارترست ،بالقوه، از آن حيث كه بالقوه است    
  ييهامل فلسفي است كه افقأاند و براي اهل فلسفه قابل دركند، اما حركت در تفلسفي    

  گرنه اگر بخواهيم به معني روشن و همه فهم آن توجه  وكندهستي خود را برمال مي از    
  اگر لي  و،ي از معني روشن برخوردار استي مكانيجاهنشان دهيم، حركت فقط در جاب    
 . ريف دقيق آن را روشن كنيم،گزيري از اين مفاهيم نيستبخواهيم تع    

   دوم فرع شناخت معنى تدريج  چون شناخت كمال اول و، تعريف مذكور دورى است. ب
  اين اشكال . كمال اول است در جايى كه قوه تدريجاً به فعل آيد، است و حركتو دفع    
   ناظر به خروج تدريجي از قوه به فعل است، كه خروج همان كند كه حيثيت قوه،بيان مي    

  طور كه گفتيم، قيد من حيث هو   همانزيرا ،آيد نظر درست نمى اما به ،حركت است    
  كند و نيازى به لحاظ تدريج در فهم  بالقوه، نفس و صورت نوعيه را از تعريف خارج مى    
 .معنى حركت در اينجا نيست    
  امكان . شود شامل امكان استعدادى نيز مىتعريف  چرا كه ،نع اغيار نيست تعريف ما. ج
  استعدادى مانند حركت داراى دو جهت بالقوه و بالفعل است و كماالتى كه ممكن است     
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    .موجودند  بعضى بالفعل و برخى بالقوه،به سبب امكان استعدادى در ماده تحقق يابند    
   كمال اول است براى آنچه بالقوه است از جهت ،دى مانند حركتامكان استعدا ،بنابراين    
   ةلئ اوالً، مساينكهدليل   به. قابل قبول باشد،تواند اما اين اشكال نيز نمى.  بالقوه استاينكه    
  مانند امكان  امكان استعدادى نيز اينكهرج و تحقق و عدم تحقق امكان استعدادى در خا    
  عقلى است يا متحقق در خارج است، محل ترديد و بحث است، بدين ذاتى امر اعتبارى     
  ثانياً، كمال دانستن امكان استعدادى . لحاظ كمال بودن آن نيز محل ترديد خواهد بود    
  سوى فعليت صورت پيدا   مراتب خاصى است كه در جريان صيرورت بهةواسط به    
  تحقق آن در نطفه در علقه بيشتر از امكان كه گوييم، امكان تحقق انسان   چنان،كند مى    
 . و اين عين حركت و صيرورت در جوهر استاست    
  كارگيرى   اجتناب از به تعريف، چون يكى از شرايط. تعريف فاقد شرط صحت است. د

  ان لفظ مشترك يا مشكك است، در حالى كه لفظ كمال بر نفس و حركت و امك    
  كارگيرى لفظ   اما بايد دانست كه به،شود  مىتشكيك حملاستعدادى و نظاير آن به     
   نتوانند آن لفظ را ، در صورتى نارواست كه قيود افزوده شده،مشترك در تعريف    
   اما ،شود منحصر در معرَّف سازند و گرنه در تمامى تعاريف از الفاظ مشترك استفاده مى    
 .روشن مي كنند و معني آن را سازند را مختص مى  آن،قيود    
   :كنديان مي باين صورترا به ديگر حركت تعريف ابن سينا     

 ابن سينا، ( ةـوالدفع أوعلى االتصالأالى الفعل فى زمان  ة خروج من القوةـان الحرك
 .)82، ص شفا

 از كمال و اول استفاده نشده ي با تعريف قبلي دارد، اوالًيها تفاوتاين تعريف ابن سينا    
 يا تغيير است كه اعم از كار رفته است كه همان حركتهن، خروج ببه جاي آ است و

فعل و   درست است كه بر تالزم قوه و ثانياً،فساد است تدريجي و دفعي يا حركت و كون و
 توجه صورت گرفته است، اما بر خالف تعريف پيشين، ،آميختگي آن دو در بحث حركت

 .تر زمان توجه شده استوج در بسدر اين تعريف بر تحقق اين خر
 بلكه تنها به خروج تدريجى اطالق ،شود حركت به هر خروج از قوه به فعلى اطالق نمى    

 مقوالت قابل ة ديگر بر هم،رو، اگر حركت را خروج تدريجى بدانيم  از اين.گردد مى
 در واقع تغيير اعم از .شودبحث در حركت در مقوله مطرح مي اين .اطالق نخواهد بود
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  تدريجي وغير تدريجي است، تغيير تدريجي، حركت است كه در بستر زمان تحقق 
  تحقق » آن«شود كه درساد ناميده مي ف كون و،يابد، اما تغيير غير تدريجي يا دفعيمي
» فى زمان« قيود . جوهر، كون و فساد دارد، اما حركت نداردةاز نظر ابن سينا مقول. يابدمي
 اما اين تعريف از ،براى اشاره به تدريجى بودن حركت است» ةـعـدفال«يا » على االتصال«يا 

 از آنجا ، زمان را ذكر كنيم، چون اگر در تعريف حركت.مستلزم دور استسينا ابن ديدگاه
، تعريف حالت )زمان مقدار حركت است(ايم ان نيز حركت را ذكر كردهكه در تعريف زم

 در .شود به شناخت حركت و بالعكس ميني شناخت زمان منوط يع.كنددورى پيدا مى
 چون در تعريف اتصال و تدريج هم زمان .مورد اتصال و تدريج نيز همين مشكل باقى است

الدفعه هم مستلزم دور است، در . رو، اين هم مستلزم دور خفى است شود، از اين مطرح مى
 حد در يك معني» نآ«، تغيير دفعى است و »آن« تغيير در .شود آورده مى» آن«تعريف دفع 

كه  مستلزم دور خفى شود  هم زمان لحاظ مى» آن« يعنى در تعريف .و طرف زمان است
  كند كه حركت با تعريف اجمالي زمان شناخته ابوالبركات چنين رفع دور مي .است

  .)29 ص ، بغدادى.رك(شودحركت تعريف مي زمان با شناخت تام  وشودمي
ركت را باور نداشته و بر اين عقيده است كه حركت امر فخر رازى، تدريجى بودن ح    

 :اينكهدفعى الحدوث است به دليل 
 چون ؛شود كند يا چيزى از آن زائل مى ، يا چيزى در آن حلول مىء به هنگام تغيير شى

 ءاگر در جريان تغيير، چيز معدومى تحقق نيابد يا امر موجودى معدوم نگردد، شى
  ويت يكسان برخوردار خواهد بود و متغير نخواهد بودنسبت به حالت قبلى از وضع

 تحقق يافته كه قبالً ،ءپس بايد فرض كنيم كه چيزى در آن شى. اين خلف است
 آغاز وجودى دارد و آن ، هر آنچه چنين باشد.معدوم بوده و سپس موجود شده است

پس . ه خود آن ن، خواهد بودأ آن ابتدي گرنه يكى از اجزا و غيرقابل انقسام استأابتد
 اگر موجود .آنچه حادث شده يا در ابتداى وجودش موجود است يا موجود نيست

 يا چيزى ، پس هنوز معدوم است و در آغاز وجودش نيست و اگر موجود باشد،نيست
 با تماميت خود در ء شى،اگر باقى نباشد.  بالقوه باقى است يا باقى نيست،از وجودش

اى باقى  اگر چيز بالقوه.  نه تدريجى،تحقق دفعى استاول حدوثش تحقق دارد كه اين 
 يا عين آن چيزى است كه تحقق يافته، محال است، چون محال ،باشد آنچه باقى است

يا غير آن چيزى است .  در يك لحظه هم موجود و هم معدوم باشدء يك شى،است
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يافته و آنچه  تحقق ابتدا تحقق يافته با تمام حقيقت پس آنچه در .كه تحقق يافته است
 اينجا يك چيز نيست كه تحقق از اين رو،. وجود نيافته، با تماميت خود معدوم است

 امر واحد وجود ،نتيجه آنكه محال است.  بلكه امور متتالى است،تدريجى دارد
 .)549- 550ص  رازى،(تدريجى داشته باشد

 چيزى منفك و ،يال باشد س»آن«، »آن«، اگر منظور از اند گفتهخي در پاسخ اين اشكالبر    
 منظور باشد، امر موهوم و غير ، اما اگر آنى كه طرف زمان است.خارج از زمان نيست

ى ئ اما مبد.ى كه جزء واقعى غيرقابل انقسام باشد، نداردئ مبد، حركت،بنابراين. واقعى است
خل  و شروع زمان حركت تلقى شود كه داحركتكه مفهوم عدمى داشته و به منزله انتهاى 

  .آورد  مشكلى پديد نمى،در حقيقت حركت نباشد
  . كندراتي را ايجاد مييدر ظاهر تعريف، تغي ةنجاالابن سينا در     

 تقال على تبدل حال قار فى الجسم يسيراً يسيراً على سبيل اتجاه به نحو شى و ةـالحرك
 .)203ص ( او بالفعلةالوصول به اليه، هو بالقو

 قار جسم است كه رو به سوى غايتى داشته و طالب حركت تغيير تدريجى حالت
  .  خواه غايت بالقوه يا بالفعل باشد.وصول آن باشد

 :اجزا و قيود اين تعريف به صورت زير قابل تبيين و تفسير است    
    البته.است  و نقصانتزياد وت دادن و به دست آوردن  از دسوياي گ،تبدل حالت. 1

 . ، مستلزم تعريف بنفسه استن تغيير و حركت استهماكه  تبدل استفاده از    

  قيد قار براى اين است كه اشياى متغير، در ماهيت از ثبات و دوام برخوردار است مانند . 2
  زمان غير قار هستند،   است، حركت ودوام از قرار به معني ثبات و قار .سفيدى و انسان    
  كند كه اگر در ماهيتي  اشاره ميلذا اين قيد اوالًبرند، ثبات به سر مي يعني در عدم قرار و    
  مثالًدهد، به اين معني نيست كه آن ماهيت به غير آن مبدل شود، يعني تغيير رخ مي    
  نوع به فرد ديگري از همان نوعآن  مبدل گردد، بلكه در هر فردي از  سفيدي به سياهي   
   جزء ذات و مقوم ماهيت چيزى ،و عدم قرار اگر مفهوم تدريج ثانياً .كند پيدا ميتبدل    

  هايى مانند ان يفعل، ان   پس قيد قار براى خارج كردن مقوله.پذيرد  حركت نمى،باشد    
   موجب ، از نگاه حكما حركت در اين مقوالت.ينفعل و متى از تعريف حركت است    
  نند عالمه حركت در حركت محال است، البته برخي ما وشودحركت در حركت مي    



  سينامعني و وجود حركت در فلسفة  ابن                                                                                                                      

____________________________________________________________________________________  

9 

   نفي حركت تلقي ةآن را به منزل ته وــايز دانسـركت در حركت را جـاطبائي حــطب    
 .)217،ص  الحكمهة نهايـطباطبائي،. رك(اندنكرده    
   از تعريف ،گيرد دگرگونى احوال كه در نفس مجرد صورت مى» فى الجسم«باقيد . 3

   محال  راوقوع حركت در عالم مجرداتي سينا وساير حكماي اسالم ابن.شود خارج مى    
 .دانندمي    
   چنانكه .نيست حركت ،ير دفعىي تدريجى بودن حركت است، تغويايگ» يسيراً يسيراً«. 4

   تغيير حركت، .شود دفعي و تدريجي ميشامل  ويير اعم از حركت استگفتيم تغ    
  عني همان حركت قطعيه  انطباق حركت بر زمان، يوياي گضمن اينكه.  استتدريجي    
 .پذيردنمي  در جهان خارج قطعيه رااست، با اينكه ابن سينا تحقق حركت     
  مندى حركت است، حركت بدون غايت تحقق  غايتويايگ» على سبيل اتجاه«قيد . 5

  ها داراي متحرك ها وها، محرك تمامي فاعلكهمعتقدند  حكماي اسالمي .يابد نمى    
   چيزي ممكن است داراي غايت دانند، يعنيم به غايت مييتمندي را اعم از عل، غاغايتند    
  ي است كه فاعل را فاعل يبه هر حال غايت وعلت غا. باشد، اما علم به غايت نداشته باشد    
 .كندبالفعل مي    
   .، براى آن است كه تبدل و حركت بايد عامل وصول به غايت باشد»الوصول به اليه«و . 6
   .اند  را باء سببيه ناميده"به"، باء در رض نه بالع، غايت بايد غايت بالذات باشد،بنابراين    

   غاياتي اند، غايات، مطلوب بالذاتگاهي. رسديعني به سبب تبدل، شي به غايت مي    
  . ندكهستند كه وقتي متحرك به آن دست يابد، غايت ديگر را با آن حركت، طلب نمي    
  ايات بالعرض، غاياتي هستند كه متحرك براي رسيدن به غايات بالذات بايد از آنها اما غ    
  كند، غايت بالذات، حركت مي» د «ةبه نقط» الف «ةمانند اينكه متحرك از نقط. عبور كند    
  مانند آن عبور  ، بايد از نقاط ب و ت و»د«اما براي رسيدن به .  است»د«استقرار در نقطه     
 . لذا اين نقاط، غايات بالعرض خواهند بود. كند    

   و منتهى در حركت واقعى و مبدأ گاهى ،در مورد غايت است» القوه او بالفعلبهو «. 7
  ،شود اى ديگر ختم مى اى شروع و به نقطه  مانند حركت مستقيم كه از نقطه،بالفعل است    
   چون ؛نند حركت وضعى و دورى ما، امرى فرضى و بالقوه است، و منتهىمبدأاما گاهى     
 .  شودحسوب ميغايت نيز م ، منتهي و، عيناً استمبدأين حركت، همان چيزي كه در ا    
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   وي برداشته يي فراتر از تعريف ارسطويهاامــ گرچه گريف،ــسينا در اين تعته ابنــالب    
  يابي نبوده است، اما ي از حركت را روشن نموده كه در تعاريف پيشين قابل دستيهاافق    
   از اينكه در عين عاري و خالي از اشكال نيست، شايد بتوان گفت كه اين تعريف هم    
  ، عبارت يسيراً يسيراً نيز كه به معنى مانند تعاريف پيشين استحيث پيچيدگى و دشوارى     
   واقعيت .د خواهد بومستلزم دورتدريج به معني انطباق بر زمان است كه   وتدريج است    
   فلسفي است، لذا معناي ةامر اين است حركت به معني سيالن وجودي از معقوالت ثاني    
  آن بديهي است، بنابراين، هيچ تعريف خالي از اشكالي از آن قابل ارائه نيست، بلكه    
  ركت را روشن و منكشف جهي از وجوه ح واند با اين تعاريف فالسفه تالش كرده   
   كنار نهادن اين تعاريف به زيراتوان اين تعاريف را كنار نهاد،  از اين رو، نه مي.سازند    
   حال آنكه فلسفه به دنبال روشنگري است ، در ابهام نگه داشتن معناي حركت استةمنزل    
  بلكه اينها . توان اين تعاريف را خالي از ابهام و اشكال دانستنه مي و. ييتا ابهام زا    
  تري از كنند تا معناي دقيقيمي هستند كه به فيلسوف يا هر مخاطبي كمك ميمفاه    
   تعريف ديگري ذكر تنجاكند كه در سينا تالش ميبا اينكه ابن. حركت به دست آورند    
  . ي بود، ندارديلي تفاوت چنداني با تعريف نخست او كه ملهم از تفكر ارسطو وكند    
  جوه جديدي از  وريف تالش نموده تا با استفاده از برخي مفاهيمسينا هم  در اين تعابن    
  حركت استداري و مستقيم كه در تعاريف به  حركت را بر مخاطبين آشكار نمايد، مثالً    
  حركت در معناي اوليه و غير فلسفي امر محسوس و . نمايدپيشين مورد اشاره نبود توجه     
 .سازدي تنگناهاي خود را براي تعريف بر مال ميمالت فلسفأبديهي است، اما در ت    
   

    مفهوم سكون

براي شناخت مفهوم حركت، بايد مفهوم مقابل آن را هم شناخت، مفهوم مقابل آن در 
يكى مفهوم : شود  سكون معموالً دو معنا اراده مىةاز واژ .سينا سكون استتفكر ابن

م يا كيف باشد و ديگرى مفهوم ء در أين، ك وجودى است كه همان حصول مستمر شى
متكلمان معنى اول را .  حركت استة يعنى فقدان حركت در چيزى كه شايست،عدمى است

يعنى تحقق جسم » السكون حصوله فى حيز اكثر من زمان واحد«: اند اراده كرده و گفته
  » السكون كونان فى آنين فى مكان واحد «اينكهبيش از يك زمان را سكون گويند، يا 
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اين اساس،  بر. استدر يك مكان  سكون تحقق دو كون، در دو آن، .)370التهانوى، ص(
هم سكون هر دو  ، چون هم حركت وتقابل ميان حركت و سكون تقابل تضاد خواهد بود

 . اندوجودي تلقي شده

 سكون و ثبات را امر اينكهالبته طرز تلقى وجودى ديگرى از سكون مطرح است و آن     
منكران حركت در خارج چنين تبيينى از .  كنيم و حركت را امر عدمىوجودى تلقى
از ديدگاه . كنند  تقابل ميان حركت و سكون را تقابل تناقض قلمداد مى وسكون دارند

گاه با   عدم و نيستى است كه هيچ،ست و حركت اپارمنيدس، هستى از ثبات برخوردار
 .وجود و هستى قابل جمع نخواهد بود

ب فالسفه از جمله افالطون، ارسطو و فلوطين، حركت را امرى وجودى و سكون اما اغل    
ه ثابت حقيقتى است ك. اند اند و بين ثبات و سكون تفاوت قائل شده را امرى عدمى دانسته

اما سكون متعلق به جهان طبيعت  ،مجردات تامهمانند شأنيت اتصاف به حركت را ندارد 
باشند،   فاقد آن لذا اگر ،دنيت اتصاف به حركت را دار شأنفقط حقايق جسماني يعنى ،است

   .خوانيمآنها را ساكن مي
فيكون التقابل بينهما . ، فيما من شأنه أن يتحركةـ قد بينا انا نعني بالسكون، عدم الحرك

 .)224،ص ةالنجاسينا، ابن(  ةـ و السكون، تقابل العدم و الملكةـأعني الحرك
 سكون در ، در اين صورت، طبيعت، عين حركت باشدةد در مرتبالبته اگر هستى و وجو    

اين عالم معنا نخواهد داشت و در واقع سكون و ثبات به يك معنا خواهند بود كه به جهان 
 .يابند  اختصاص مىوراي طبيعت

سينا، هم حركت را امر وجودي قلمداد كرده و بر عدمي حكماي اسالمي از جمله ابن    
 كمال اول لما هو«  بر اساس تعريف حركت اوالً: اند و برهان اقامه نمودهكيدأبودن سكون ت

اگر سكون . كمال، اول و بالقوه: سه عنصر اصلى وجود دارند»  من حيث هو بالقوهبالقوه
رو، بايد در دو قيد   از اين؛ بايد كمال در تعريف آن لحاظ شود،امرى وجودى تلقى شود

  در ، كمال ثانى براى امر بالقوه است،ر تعريف سكون بگوييم مثالً د.ديگر تغيير ايجاد كرد
 در تعريف سكون گفته اينكه حركت باشد يا ، قبل از هر سكونى،آيد اين صورت الزم مى

 كمال اول است براى آنچه بالفعل است كه وجود حركت بعد از سكون ضرورى ؛شود
قبل از او حركتى باشد و نه حال آنكه ماهيت سكون نه محتاج به آن است كه . خواهد بود



   88، سال هفتم، شمارة بيستم، پاييز آينة معرفت پژوهشي –فصلنامة علمي        
_____________________________________________________________________________________ 

12

 يعنى امر ، پس بايد بگوييم كه سكون مقابل كمال.كمال اول است تا كمال دوم داشته باشد
 .عدمى است

 مثالً بگوييم سكون تحقق جسم در يك مكان ، ابتدا سكون را تعريف كنيماينكه ثانياً    
. ستن و مانند اينها بودن جسم در مكان بيش از يك زما، است يا سكون»آن«بيش از يك 

 است زمان را كه طرف و مستلزم »آن« زمان و ، در تعريف سكون،شود كه مالحظه مى چنان
ايم و شناخت زمان به شناحت حركت وابسته است؛ بنابراين، شناخت حركت به  لحاظ كرده

 .  تعريف مستلزم دور استلذا ،سكون و شناخت سكون به حركت متوقف خواهد بود

ملكه خواهد  و تقابل عدم ، و حركتسكون سكون امر عدمى باشد، تقابل ميان  وقتىاما    
 بايد هر غيرمتحركى ساكن ، تقابل تناقض باشد،چون اگر تقابل بين حركت و سكون. بود

 بلكه ،شود  سكون نيز اطالق نمىنها اما به آ،كه موجودات مجرد فاقد حركتند  چنان.باشد
 .ناميم ت مىآنها را ثاب

  

  ركتوجود ح

 تحقق آن در خارج است كه نحوة حركت، ةيكى از مباحث مهم و مورد اختالف در زمين
باشد كه تحليل  اين    شايد درست.كند نقش اساسى در طرز تلقى و تعريف حركت ايفا مى

 تحقق نحوةچون تلقي ما از . مقدم گرددن نيز آتعريف   حتى بر، وجود حركتنحوة
يعني اگرچه تعريف حركت از آن حيث . راهم مي آوردحركت، تعريف ما را از حركت ف

 آن است، اما بحث ةمفاد هل بسيط كه مفاد ماي شارحه است، مقدم بر بحث وجود و
خر ؤ آن، ارتباط تنگاتنگ با وجود حركت و مة حركت يا مفاد ماي حقيقيةماهوي در بار

  حركت است و تحققة وجود، هم يك بحث در بارنحوة آن است، در واقع ةبر هل بسيط
براى . دهد حركت را در جهان خارج نشان ميهم يك بحث ماهوي است كه حد وجودي

 كه از ديدگاه حكماى پيش از ،توان لحاظ كرد معنا مىدو  دو نحو وجود يا ،حركت
د و ديگرى تنها ارتسام ذهنى و خيالى ن در خارج متحقق باشآنهاميرداماد، بايستى يكى از 

 دو تلقي از مفهوم حركت داشتند، يعني اينكه حركت، قطعي يا  آنها در واقع.داشته باشد
د، در تعريف از حركت نقش اصلي را ايفا خواهد كرد، توجه نداشتن برخي توسطي باش
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 تحقق حركت، موجب گرفتاري آنها در تعاريفي شده است كه با تلقي آنها نحوةفالسفه به 
 .  از تحقق حركت سازگاري ندارد

احدهما اليجوز بالفعل قائماً فى االعيان واالخر يجوز ان :  مفهومها اسما لمعنيين كان
 .)83، ص شفا ابن سينا، (يحصل فى االعيان

حركت به دو   تقسيم  نه سخن از،است معنى براى حركت  سخن از دودر بيان ابن سينا،    
كت توسطيه و  مشترك لفظى گرفتن حركت در حرةدو معنى داشتن حركت به منزل. قسم

 اما وقتى سخن از تقسيم است ، نفى ديگرى خواهد بودة كه قبول يكى به منزل،قطعيه است
 ،مقْسمخود رو،   از اين.يعنى معنى و وجود مقْسم در اقسام جارى و سارى خواهد بود

 حركت .ب؛  حركت توسطيه.الف:  اين دو معنى عبارتند از،مشترك معنوى خواهد بود
  .قطعيه

  : تعريف حركت توسطيه مي گويدابن سينا در    
 أن تكون  وو اما المعني الموجود بالفعل الذي بالحري أن يكون االسم واقعا عليه...

حين يكون ليس في الطرف  ةـ التي توجد في المتحرك فهي حالته المتوسطةـالحرك
ا هو صوره و هذ...  ، بل هو في حد متوسطةـ و لم يحصل عند الغايةـاالول من المساف

 المفروض و مبدأ الموجوده في المتحرك و هو توسط بين الةـالحرك
   .)همانجا(االولل هوالكما ةـوهذابالحقيق...ةـالنهاي

ي كه تحقق بالفعل داشته و شايسته نام حركت است، حركتي در متحرك است يمعنا    
...  منتها است،  ومبدأكه در آغاز مسافت نبوده و به غايت هم نرسيده است، بلكه بين 

فرضي و  مبدأاين همان صورت حركت متحقق در متحرك است و آن در وسط ميان 
  .اين در حقيقت كمال نخستين است و... منتهي اليه است

، التعريفاتجرجانى، .  رك(اند همان تعاريف را تكرار نموده،ديگران نيز در تبعيت از او    
 .)99ص 

 كه قبل و بعد از آن در آن ،رسد  مى»آن«مسافت در هر  مقاطع از مقطعيهر به  جسمى    
 در ضمن حركت ، شروع و پايانى داردةاين توضيح كه هر حركتى نقط با.  نبوده استمقطع

 اما متحرك يا جسم در حال حركت وقتى ،كند پيمايد و زمانى را سپرى مى مسافتى را مى
 ؛و يك نقطه از مسافت است در يك حد »آن« در هر ، و منتهى لحاظ شودمبدأدر بين 
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ء متحرك در هر   شى، بنابراين.بعد در آن حد و نقطه نيست» آن«قبل يا » آن«طورى كه در  
 ،كند آن در يك حد معينى از مسافت قرار داشته و لحظه به لحظه حدود مسافت تغيير مى

تحقق حركت در واقع حركت با تمام هويت خود در يك مقطع تحقق پيدا مي كند،  در
گونه  و حدى است كه متحرك در آن قرار دارد، در اين صورت حركت هيچ» آن«همان 

كشش و امتدادى در مسافت و زمان ندارد، حركت در اين معنا امر بسيط و غير قابل انقسام 
سينا، بهمنيار و انديشمندانى چون امام فخر رازى، قطب الدين شيرازى  از ديدگاه ابن.است

 بهمنيارچنانكه . ين مفهوم حركت استمتحقق در عالم خارج او جرجانى، تنها حركت 
 :گويد مى

آنچه از حركت موجود است، بودن بين مبديى است كه حركت از آنجا شروع 
اى كه هر حدى در  گونه  به،سوى آن روانه است شود و منتهايى است كه حركت به مى

 صورت حركت اين توسط. وسط فرض شود، متحرك قبل و بعد از آن در آن نيست
 بهمنيار،  ( تغييرى در آن باشداينكه بدون ،است و وصف واحد مالزم با متحرك است

  .)419ص 
  :ابن سينا در تعريف حركت قطعيه مي گويد    

 و المنتهي، فذلك ال يحصل مبدأتحرك من الم ان عني بها االمر المتصل للةـفانّ الحرك
 بل انّما يظن أنه قد حصل نحوا من الحصول  و المنتهي،مبدأالبته للمتحرك و هو بين ال

  .)84، ص شفاابن سينا، ( المنتهي اذا كان المتحرك عند
   و منتهي به دست مبدأاگر منظور از حركت، امر متصلي باشد كه متحرك در بين     
 و منتهي است، تحقق پيدا مبدأآورد، البته چنين چيزي براي متحرك تا وقتي كه بين مي

  يابد كه متحرك به منتهي اليه رود چنين امري وقتي تحقق ميكه گمان مينمي كند، بل
  .رسدمي
   :   كنيمي قيودي را به تعريف افزوده كه براي روشني بيشتر به آن اشاره مييمرحوم طباطبا    

 و الزم ذلك ه و المنتهى مع نسبته الى كل حد من حدود المسافمبدأكون المتحرك بين ال
 ه الى االجزاء و التقضى و االنصرام والسيالن لكون كل حد من الحدود فعليجواز االنقسام

، ص رسالة قوه وفعل ، طباطبايى( الحقه و تسمى الحركه القطعيهه لفعليه سابقه و قوهلقو
77(. 
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تمام حقيقت .  و منتهى منطبق استمبدأحركت در اين معنا بر تمام مسافت و زمان بين     
 بلكه امر ممتد متصل بين ،كند د و در يك آن تحقق پيدا نمىحركت در يك حد از حدو

سط  وسط و انتهاى آن بر اول و اول.آيد صورت تدريجى پديد مى  و منتهى است كه بهمبدأ
 ،چنين حركتى تحقق و بقاى خود را در زمان دارد. و انتهاى زمان و مسافت منطبق است

جودى سيال وگذرا  وباشد سام به اجزا مىبدون واسطه بر زمان منطبق است، بالقوه قابل انق
حقيقت غير .  هر حدى از حدود آن فعليت حد قبلى و قوه براى حد بعدى است ودارد

قارى است كه تحقق جزء بعدى وابسته به انعدام جز قبلى است و اجزاى آن هرگز در 
  .يابند وجود اجتماع نمى

 مفهوم حركت به از بحث درل آن ي اسالمي در بحث از تعريف حركت يا به دنباحكما    
   گذشته، ةفالسف در ميان متكلمان و. اندقطعيه پرداخته  حركت توسطيه ودر بارةبحث 

بايد توجه داشت كه  .يري در اين باره نپرداخته باشدگتوان كسي را يافت كه به موضعنمي
ه آن است، اگر كسي به دنبال ايجاد تصويري درست از حركت باشد، ناچار از پرداختن ب

سينا به بعد در بحث حركت مطرح شده است و در آثار اين بحث به طور صريح از زمان ابن
توان  لذا مي.تارسطو تصريحي به آن نيست، گرچه به طور تلويحي به آن اشاره شده اس

  :ها را تا به امروز در چهار موضع خالصه كردمجموعه ديدگاه
  

 معتقدان به حركت توسطيه

درك اين . دانندمي را بديهى و محسوس  شايد آن.كنند ه نمىئى بر وجود آن ارا دليلاآنه 
 و منتهى باشد و هنوز در جريان و سيالن بوده و به مبدأحالت كه حركت در وسط، بين 

از اين رو در تبيين و .  اذهان استة حقيقتى است كه مورد پذيرش همباشد،منتهى نرسيده 
 اين گروه در اما. اثبات الزم ندارد واسطه در  وماند نميباقي دليلاثبات آن حاجتى به 

اند كه مانع قبول وجود حركت قطعيه در خارج  پذيرش حركت قطعيه اشكاالتى طرح كرده
 :شده است

   مبدأكه امر متصل بين  است  اين ،اند  ديگران نيز آن را تكرار كردهكه اشكال ابن سينا. الف
   ،اين حالت اتصالى. ابدينمي  در حال حركت است، تحقق مادامى كه متحرك ،و منتهى    
   يعنى ذهن، متحرك را در مكان ،آيد كه متحرك به منتهى رسيده باشد زمانى پديد مى    
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  كند و سپس آن را در بين مسير با نسبت قرب و بعدى كه به  شروع حركت درك مى    
   ،هاى خيالى نارهم چيدن اين صورتازك. دهد  مورد ادراك قرار مى،كند اجسام پيدا مى    
   اين معنى تا حركت در لذا. يابد ذهن تحقق مى  در،صورت واحدمتصلى براى حركت    
  .ندارد ديگرحركتى وجود، وقتى به منتهى برسد. يابد تحقق نمى، به منتهى نرسد    
      وله حقيقي و هناك يكون هذا المتّصل المعقول قد بطل من حيث الوجود، كيف يكون له حص    
   انّما ترتسم في الخيال، الن  و مما ال ذات له قائما في االعيانةـفي الوجود، بل هذا االمر بالحقيق    
  ان ادراكه، او يرتسم مكان تركه و مك:  في الذهن بسبب نسبه المتحرك الي مكانينةـصورته قائم    
  .)84، ص شفاابن سينا، ( في الخيال    
  تواند تحقق حقيقي تصل معقول وجود خارجي ندارد، چگونه چنين چيزي مياين امر م    
  بندد، پيداكند، چنين امري ذات متحقق در خارج نداشته و فقط در خيال نقش مي    
  صورت اين حركت برحسب ارتباطي كه با دو مكان يعني مكان ترك و مكان ادراك     
  . بندد ميدر خيال نقشدارد، قائم به ذهن است، يا     
 :   كندجود حركت قطعيه را نفي مي وجرجاني هم به پيروي از ابن سينا    
   بمعنى القطع و هواالمر المتصل الذى يعقل ة كما سياتى تطلق باالشتراك اللفظى تارةـان الحرك    
 .)89، ص شرح مواقف ،جرجانى( والمنتهى وال وجودلها بهذا المعنىمبدأللمتحرك فيما بين ال    

   .كند باهمان بيان شيخ عنوان مىسپس علت تحقق نيافتن آن را    
   اين است كه حركت يا مركب از ،ام فخر رازى مطرح شدهــوى امــه از ســاى ك ههـ شب.ب

 غير ي مركب از اجزااينكه. اند اجزاى غير قابل انقسام است يا اجزاى آن قابل انقسام
حقق جزء اليتجزى است و در حالت دوم، اگر  چون مستلزم ت.منقسم باشد، باطل است

 آن قابل تحقق ي تمام اجزا، چون حركت حقيقت غيرقار است، قابل انقسام باشندياجزا
ى كه در حال ئجز. ديگر تحقق خواهد يافت به دنبال جزء نخواهد بود، پس هر جزء

پس  . قبل و بعضى بعد است، آنيباشد، بعضى از اجزا تحقق است، قابل انقسام مى
قتى در زمان حال تحققى نداشته  وگونه تحققى در زمان حال نخواهد داشت حركت هيچ

 .آينده نيز تحقق نخواهد داشت باشد، در گذشته و
   تدريجى در خارج ءكه تحقق يك شياست  آن ،كال ديگر در مورد حركت قطعيهـ اش. ج
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دوم   در جزءيابد با آنچه اول تحقق مى  چون آنچه از حركت در جزء.معقول نيست
 چرا كه جزء قبلى ، تفاوت دارد و اتصال ميان آن دو محال و ممتنع است،شود متحقق مى

 ة پس اتصال بين جزء قبلى با جزء بعدى به منزل؛ تا جزء بعدى تحقق يابد،از بين برود بايد
 .اتصال موجود به معدوم است كه محال بودن آن آشكار است

  
  جهان خارجتحقق هر دو حركت درمعتقدان به 

ا كرد، ميرداماد ،  از نخستين كسانى كه به وجود حركت قطعيه در جهان خارج اعتقاد پيد
گرچه طرح ديدگاه وي در اينجا مدنظر ما نيست، اما براي فهم .  استقبسات صاحب

  .اي به آن الزم استن سينا اشارهمقصود اب
  . كت قطعيه است از ديدگاه ميرداماد، حركت به معنى توسط راسم و فاعل حر

 اياها و هبل راسم،  بهذاالمعنى، غير قائم بهاةـ عن الحركه بالمعنى االول خارجهفالحرك
 .)205ص ( بموضوعهاهقائم

شود، در مورد زمان  گونه كه در حركت دو مفهوم متفاوت يافت مى  از نظر ايشان همان   
ت توسطيه است و  يكى آن سيال است كه مقياس حرك،نيز دو امر مختلف وجود دارد

 كه غير از آنِ اين آنِ سيال. حركت قطعيه استديگرى زمان ممتد متصل است كه مقدار 
از طرفى . زمان است  طرف زمان است، امر موجود در خارج و راسماست، مفروض 

كند و ميان اين نقاط اتصالى  كه آن سيال نقاط را يكى پس از ديگرى طى مى طورى همان
در هر حدى از حدود حركت كه حركت توسطى در . شود مان تعبير مىاست كه از آن به ز
ندى ميان اين حدود باشد كه همان حركت قطعيه پيو  بايداتصال و،كند آن تحقق پيدا مى

  .)211، ص همان .رك(است
 هر ماهيتى وجود خاصى دارد و ؛دهد در اثبات حركت قطعيه چنين توضيح مىمال صدرا     

همين صدق ماهيت بر آن امر خارجى و تحقق حد ماهيت در آن امر در خارج بودن ماهيت 
 آن امر خارجى نيز  ومنطبق شد  طور حقيقى  يعنى اگر مفهومى بر چيزى در خارج به.است

توان گفت كه مفهوم داراى واقعيت و از   مى،ديطور حقيقى تحت آن مفهوم مندرج گرد به
در مورد تحقق خارجى مضاف نيز اين كه ابن سينا  مصداق حقيقى برخودار است، چنان

اگر در خارج . ندان و قوا و استعدادها نيز چنينكند و ماهيت حركت و زما مطلب را بيان مى
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 يعنى از حالت خروج تدريجى از قوه به فعل ،حركت بر آن صدق كند  امرى باشدكه
مصداق  حاكى از آن است كه ،برخوردار باشد و بتوان اين حركت را بر آن حمل نمود

جاى تعجب است از شيخ كه وجود زمان . چنين حركتى در خارج موجود و متحقق است
پذيرد و  ها، روزها و ساعات قابل انقسام است در خارج مى ها، ماه  كه به سالرامتصل 

. شود  منكر مى،حركت قطعى را كه از نظر وى بر آن زمان، محل و علت زمان منطبق است
 .)33 و 32ص .  شيرازى. رك(ل و علت امر موجود باشد مح، معدوم،شود چگونه مى

 چگونه اينكه ذكر است كه منكران حركت قطعى در انطباق حركت با زمان و شايان 
چنين توجيه  بهمنيار انطباق حركت را. اند تواند زمان مقدار حركت باشد با مشكل مواجه مى
 :كند مى

ا منظور حركت توسطيه است، در شود هر حركتى در زمان است ي  گفته مىاينكه اما 
 بلكه حركت توسطى خالى از تحقق ،زمان بودن به معنى مطابقت با زمان نخواهد بود

 منظور از حركت به اينكه يا ، آن حركت قطعى مطابق با زمان است وقطعيه نيست
معنى قطع است كه تنها تحقق آن در ذهن و انديشه است و هميشه منطبق و مطابق با 

 .)422 بهمنيار، ص (زمان است
 انطباق حركت قطعى كه ،كه گفتيم وقتى زمان در خارج موجود باشد طورى اما همان    

 انطباق حركت در ذهن با زمان به  وزمان بى معنا خواهد بود متحقق در خارج نيست، بر
 درر رازى  فخ. را بپذيرد ن شيخ بتواند آ،آيد نظر نمى  ذهنى دانستن زمان است كه بهةمنزل

 .گويد شيخ ميةنقد انديش
 با ، چيزى كه در خارج نباشداينكه در اين بيان شيخ، اشكاالتى وجود دارد مبنى بر

 محل و ،حركت نزد شيخ.  چگونه قابل سنجش است،زمانى كه متحقق در خارج است
 وجود اينكه  مگر؟تواند محل و علت باشد  و امر معدوم چگونه مى.علت زمان است

. تواند اعتقاد شيخ باشد را ذهنى بداند كه اين نمى  انكار كرده و آنخارجى زمان را 
 با ،تواند در زمان گذشته تحقق داشته باشد  چگونه مى،همچنين حركت به معنى قطع

 در . تحقق در آنى از آنات گذشته است،اين اعتقاد كه تحقق يك چيز در گذشته
 .)551 ، صرازىفخر ( وجود نداردكه چنين حركتى اصالً حالى

تحقق يافته و در زمان » آن«در  داند كه مانند ساير اعراض مى فخر رازى حركت را    
 حركت بر ي در اين صورت نيز اجزا.استمرار و بقا دارد و از اين جهت بر زمان منطبق است
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 تحقق اينكه ضمن ، چنين حركتى قطعيه است نه توسطيه،د بودن منطبق خواه، زمانياجزا
 .كه امر موهوم و فرضى است، مشكلى كمتر از تحقق در زمان ندارد »آن«حركت در 

 حركت توسطيه يك امر: توان براي اثبات حركت قطعيه ارائه كردبرهان ديگري ميه البت    
بسيط است كه حالت ثبات و قرار دارد و به اوصافى مانند تندى و كندى، كوتاهى و بلندى 

ج اين مفاهيم تحقق داشته باشند بر حركت قطعيه اگر در خار. شود و مانند آن متصف نمى
تر از  يكسان را سريع  منطبق خواهند بود و وقتى تفاوت دو متحرك كه يكى مسافت

پيمايد، حاكى از آن است كه سرعت، تندى و كندى به دليل اثر خارجى كه  ديگرى مى
يه باشد،  پس موصوف تندى و كندى نيز كه همان حركت قطع،دارند، در خارج موجودند

 .ر خارج تحقق داشته باشدبايد د
 ،سه اشكال عمده در تحقق قطعيه از سوى مخالفان بيان شد و حال كه با داليل مبرهن    

  :پردازيم تحقق حركت قطعيه در خارج اثبات شد، به پاسخگويى آن اشكاالت مى
 
    اشكال اولاسخپ

قيقت قار الذات است كه براى سينا از آنجاست كه وى پنداشته، حركت قطعيه ح خطاى ابن
 اجزاى ة بله، تحقق هم. آن با هم تحقق و وجود پيدا كنندي اجزاة بايد هم،تحقق آن

 خيال ةصورت حقيقت واحد متصل قارالذات تنها در دنياى ذهن و قو حركت قطعيه به
به صورت حقيقت تدريجى الحصول   اما وقتى حركت قطعيه را،استممكن و ميسر 

 نبايد آن را ، منوط به انعدام جزء قبلى باشد،اد كنيم كه تحقق جزء بعدى آنوالوجود قلمد
 پس اين حقيقت متصل غير قارالذات ، آغازين حركت يا در منتهى جستجو كنيمةدر نقط

تواند تحقق داشته باشد بدون  منطبق بر تمام زمان و مسافت است، مىي،  و منتهمبدأبين  در
 . آن در يك زمان ممكن باشد اجزاى بالقوهة تحقق هماينكه
   اشكال دومپاسخ 

 چون اگر اين اجزا ،تواند باشد پذيرد و مركب از اجزاى بالفعل نمى حركت تقسيم بالقوه مى
 كه محال است و اگر قابل تقسيم نامتناهى  استتلزم تحقق جزء اليتجزىالينقسم باشند، مس

 و منتهى مبدأق امور نامتناهى بين  تحق، در اين صورت.اندكه اجزا بالفعل  در حالى،باشد
 با قطع نظر از اين قابليت انقسام، حركت ،بنابراين. آيد كه اين هم ناممكن است الزم مى

  آن كامالًيحقيقت واحد متصل بالفعل است و انفكاك و جدايى در آن راه ندارد، اجزا
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 اشكال در ،اين بنابر.در آغوش يكديگرند و گذشته در آينده و آينده فعليت گذشته است
 مالصدرا ،از سوى ديگر. آيد مورد حقيقت واحد بالفعلى كه كثرت بالقوه دارد، الزم نمى

 را اعم از تحقق ء تحقق شى،به اشكال تحقق زمان  كند كه شيخ در پاسخ در پاسخ عنوان مى
 پس ،ء اعم از تحقق در آن است كند كه تحقق شى رو، عنوان مى داند؛ ازاين  مى»آن«در 
  .داشته باشد» آن« تحقق در حال و اينكه اما نه ،كت متحقق استحر
 

  پاسخ اشكال سوم
 اجزاى آن ة موجود بودن هم، تحقق حركتة اين توهم است كه الزمةاين اشكال هم زاييد

حقيقت .  حال آنكه حركت يك حقيقت غير قار است،است» آن«در يك زمان و در يك 
جودش ممزوج با عدم و فعليتش مقارن با  وىواحد متصلى است كه به دليل ضعف وجود

 بلكه ،قبلىء  انعدام جزةتحقق هر جزء به منزل. حدوثش عين زوالش است.  آن استةقو
اى از مراتب حقيقت ذو مراتب   اين هم يك نحو وجود و مرتبه وعين عدم جزء قبلى است

 خاص جود واحد متصلى است كه هر جزء آن در ظرف وبنابراين، حركت. وجود است
  .شود  از وجود يك جزء، عدم جزء ديگر اعتبار و انتزاع مى و موجود است،خود
 

   اشكال حركت توسطيه

 يك مفهوم كلى  و منتهى، صرفاًمبدأاند كه حركت توسطيه به معنى بودن جسم بين   گفته
 تحقق ، چون حركتى كه در هر حدى از حدود،است كه تحقق و تشخصى در خارج ندارد

 نسبت به حدود مختلف مسافت، ، حركت توسطيه، بنابراين.د قبلى و بعدى نيستيابد در ح
 چيزى كه معروض و موضوع اين كلى واقع  وشود قدر مشترك و كلى محسوب مى

انعدام آن هم به   چون تحقق كلى طبيعى به تحقق يك فرد و، در خارج نيست،شود مى
 مانند انسان با تحقق افراد متعدد، توان گفت كه كلى طبيعى انعدام همان فرد است و نمى

كه افراد آن   حركت توسطيه، مفهوم واحد است در حالى، بنابراين.يابد و وجود مى  هستى
در . توان اثبات كرد با وجود افراد متعدد و متكثر نمى پس وجود آن را. متعدد و متكثرند

دد و اين حصوالت متع.  حركت موجود نيستةواقع حركت توسطيه وصف كلى هم
  .متكثرند كه در خارج وجود دارند
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  پاسخ اشكال

 وحدت ة، حركت در خارج وحدت اتصالى دارد و اين وحدت اتصالى به منزل اوالً
، با نظر به ثانياً. كند اى وارد نمى شخصى است و انقسام بالقوه به اين وحدت شخصى لطمه

خاصى كه در  و منتهى مبدأوحدت موضوع و مسافت و زمان و محرك و متحرك، 
از ديدگاه صدرا چون . توان آن را امر واحد شخصى تلقى كرد  مى،حركت توسطيه است

 همين ميزان تعين در تحقق و تشخص آن كافى ،حركت از وجود ضعيفى برخوردار است
 .شود  محسوب مىآنها كلى و مشترك ميان ،است هر چند نسبت به جزييات

          
  ركت قطعيه و توسطيهاعتباري بودن تفاوت ح       

 يعنى .انداين است كه حركت توسطيه و قطعيه دو اعتبار از يك واقعيت سومديدگاه 
صورت كل و قطع نظر از حدود و قابليت انقسامى آن در نظر  بار به حركت را يك

 ، در اين صورت حركت امر بسيطى خواهد بود كه همان حركت توسطيه باشد.گيريم مى
 هر حدى نسبت به حد بعدى بالقوه و اينكهبه اعتبار حدود مسافت و اما يكبار حركت را 

كنيم كه به آن حركت قطعيه اطالق  كند، لحاظ مى حد قبلى، بالفعل است و قبول انقسام مى
 :شود مى

 الى ه نسبةـ واالعتباران جميعا موجودان فى الخارج النطباقهما عليه بمعنى ان للحرك
 والمنتهى و حدود مبدأك انقساما و السيالنا و نسبته الى ال والمنتهى ال يقتضى ذلمبدأال

 )203، ص الحكمهةنهايـ طباطبايى، ( تقتضى سيالن الوجود واالنقسامةـالمساف
توان گفت، حركت توسطيه همان جهت ثبات و قرار حركت قطعيه   مى،به بيان ديگر     

ه در سيالن ثبات دارد، حركت از آن نظر كه سيالن است، قطعيه و از آن حيث ك. است
حركت توسطيه .  يعنى در تجددش سيالن و تجدد راه ندارد،شود توسطيه خوانده مى

 وجود پايدار و بسيط است و حركت قطعيه تجدد و گذر، اتصال و به هم پيوستگى ويايگ
 نگرشى است كه گذشتگان نسبت نحوةالبته اين نگرش ديگرى غير از . سازد را نمودار مى

 اما راه حل ،و حركت داشتند، اگر چه درجاى خود سخنى سنجيده و درست استبه اين د
 بلكه يك ،انددو در خارج موجود هر  توان گفت كه شود و نمى مشكل محسوب نمى



   88، سال هفتم، شمارة بيستم، پاييز آينة معرفت پژوهشي –فصلنامة علمي        
_____________________________________________________________________________________ 

22

شود و جاى اين پرسش باقى است كه واقعيت،  واقعيت است كه به دو صورت لحاظ مى
  ؟!باشدتواند  اعتبار مى مصداق كداميك از اين دو لحاظ و

 
 معتقدان به حركت قطعيه

  قبـولدر مورد تشخص و تحقق حركت توسطيه قابل را يد مطهرى توجيه مالصدرا ـشه
 اگر .اند يا حصوالت زمانيه  مصداق حركت توسطيه يا حصوالت آنيهاز نظر او .داند مىن

  نيز موهوم خواهد بوديه امر موهوم باشد، حركت توسط»آن«مصداق آن حصوالت آنيه و 
و اگر حصوالت آنيه را امر بالفعل و واقعى تلقى كنيم، اعتقاد به جزء اليتجزى در زمان 

 ،توانيم در نظر بگيريم صورت يك امر متصل نمى رو، هرگز حركت را به  از اين.خواهد بود
 »آن« از طرفى قبول . خواهد بودمتتالى و منفصلهاى اى از سكون بلكه حركت مجموعه

 چون بين دو آن، زمان قرار دارد و حركت ،ول حركت قطعيه است قبةمفروض به منزل
نيز فرضى و » آن« حركت قطعيه خواهد بود و حركت توسطيه منطبق بر ،نزمامنطبق بر 

 .اعتبارى خواهد بود
 يعنى وجود مقدارى از مسافت در ، حصوالت زمانيه باشد،اگر مصداق حركت توسطيه    

ن هر قدر از نظر كشش كوتاه باشد، امتداد داشته و حركت ، زمامقدارى از زمان باشد اوالً
 ،ى حركت توسطى نيستندئاين حصوالت جز.  از مصاديق حركت قطعيه است،آن واقع در

 حصول در زمان هم جزيى حركت قطعيه و هم ،بنابراين.  بسيط است،چون حركت توسطى
وى . توسطيه باشدتواند مصداق حركت  رو، حصوالت زمانيه نمى جزء آن است، از اين

شود حركت توسطى از  كند كه مگر مى حتى از سخن مرحوم آخوند ابراز تعجب مى
 .)58 – 61  ص مطهرى،(ازجهتى امر شخصى باشد اى كلى و جنبه

  

  نتيجه

  بحث مشترك ميان فلسفه و فيزيك است، هم در جهان شناسي فيلسوف و، بحث حركت
ت را بدون حركت توان طبيعنه مي. ي داردي بسزاتأثيرهم در طبيعت شناسي فيزيكدان 

 سيالني وجود، به درك درستي از هستي نائل ةبدون توجه به جنبتوان مي نه فهميد و
متافيزيكي حركت توجه نشان   فلسفي وةاين مقاله به جنب  اما تعاريف ارائه شده در؛گشت

با توجه به سه . اندهوديك مورد اعتنا نباين اساس، اين تعاريف چندان در فيز  بر.اندداده
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  حركت امر وجودي واوالً: توان چنين نتيجه گرفت حركت، ميةبار تعريف ارائه شده در
يعني موجود مادي از راه حركت، نقصان وجودي . فقداني  عدمي وةكمالي است، نه جنب
حركت بدون غايت  ثانياً .كند خود را آشكار ميةسازد، قواي نهفتخود را برطرف مي

 ثالثاً.  معطوف به غايت بوده و روبه سوي آن داردكند، لذا هر حركتي ذاتاً پيدا نميتحقق
كند كه اين دو ي معني پيدا مييفعل است، يعني حركت در جا هر حركتي آميخته به قوه و

 محض يا فعليت محض باشد، حركت رخ ةي كه قويبا هم، هم آغوش شده باشند، در جا
   هر حركتي در بستر زمان تحقق رابعاً. يابدنميجردات  لذا حركت در م،نخواهد داد

  . يابندحركت در پيوند باهم معني مي زمان و  ويابدمي
مختلف است، اما حركتي كه در خارج   تحقق حركت گرچه متعدد ونحوةتلقي ها از     
  حركت توسطيه  وتدريجي داشته و منطبق بر زمان است همان حركت قطعيه است ةجنب

 تصور ابن سينا در جهان خارج قابل تحقق نيست، چون حركت توسطيه منطبق بر آن رغمبه
 ،بنابراين. كيد داردأمفروض يا آن سيال است كه خود ابن سينا نيز بر وهمي بودن هر دو ت

چه با آن مفروض و چه با آن سيال كه آن هم امر موهومى بيش نيست و با تشبيه به نوك 
را مبرهن ساخت و با مقدارى از زمان كه تمام حركت در آن » آن«توان وجود  مداد نمى

 و تنها حركتى كه در نمودخارج مدلل  در را  توسطيه  توان وجود حركت  نمى،تحقق يابد
ريف ا در تمامي تع ضمناً.تواند موجود و محقق باشد، همان حركت قطعيه است خارج مى

 تدريجي ةها حركتي كه از جنب تدريج و انطباق آن با زمان بيان شده است، تن،حركت
 .، حركت قطعيه استمي تواند بر زمان منطبق باشدبرخوردار بوده و 

  

 منابع

  اهللا نجفي،  ةـمكتبه آي، قم،  منشورات،1 ج،)طبيعيات(شفا بن عبداهللا، حسينابن سينا، 
  .ق1405    

  ن، تهرا فروغي، محمد علىترجمة ، از كتاب شفا فن سماع طبيعى ،____________ 
  .1361اميركبير،     
  .1364دانشگاه تهران، انتشارات ، ةالنجا ،_______ ___
 



   88، سال هفتم، شمارة بيستم، پاييز آينة معرفت پژوهشي –فصلنامة علمي        
_____________________________________________________________________________________ 

24

 .1353كتابفروشي دهخدا،  تهران، ،طبيعيات،  عالئيةدانشنام ،____________ 

 .1367نشر گفتار، تهران، خراساني شرف،  شرف الدينترجمة ، متافيزيكارسطو، 
 . 1385طرح نو، تهران،  محمد حسن لطفي،ترجمة ، فيزيك ،__________ 

 . 1367خوارزمي، تهران، ، 4و3محمد حسن لطفي، جترجمة ،  آثارةدورافالطون، 

  .1364دانشگاه تهران، انتشارات ، التحصيل، ابن المرزبان بهمنيار،
 . ق1358،  المعارف العثمانيهةدائر، 2، ج المعتبر ابوالبركات، ،بغدادى

  .1907منشورات الشريف الرضي، قم،  ،5، ج شرح مواقفميرسيدشريف، جرجاني، 
  .1991دارالكتاب المصري، قاهره ، ، التعريفات ،__________ 

 .1343، 1ج، ه المباحث المشرقي،محمدبن عمررازى، فخر 
  بيروت،  ،3 ج ،ةـ االربعة في االسفار العقليـةـ المتعاليةـلحكما،  محمد صدرالدين،شيرازى

  .1990دارالحياء التراث العربي،     
  الموسسه المصريه مصر، ، كشاف اصطالحات الفنون محمد على بن على، ،التهانوىالفاروقي 

  .1963العامه،     
 .ق1406، دارالمعرفه االسالميه، ه الحكمةـنهايطباطبايى، محمد حسين، 

  مطالعات تهران، مؤسسة ، محمد محمدي گيالني،  قوه و فعلةرسال ،__________ 
 . 1364ي، وتحقيقات فرهنگ    

 . 1369حكمت، ، تهران، 1ج، حركت و زمان مرتضى، ،مطهرى

  دانشگاه تهران، به اهتمام دكتر مهدي محقق، انتشارات ، القبساتمحمد باقر، ميرداماد، 
    1374.  
  

Bergson, Henry, Creative Evolution, New York, 1944. 

 

Cottingham , John, A Descartes Dictionary, Blakwell, 1993. 

 

 

 

 

 

 



  سينامعني و وجود حركت در فلسفة  ابن                                                                                                                      

____________________________________________________________________________________  

25 

Descartes ,R.,The Philosophical Work of Descartes, Cambridge University Press.  

    1978 .  

Wisnovsky, Robert, Avicenna’s Metaphysics in Context, New York, Cornel          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

