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 چكيده

و منته،سينا حركت توسطيه دگاه ابناز دي ي حركتابودن متحرك ميان مبدأ
و حركت قطعيه، انتزاع صورت و لحـاظ هاي است خيالي از حدود حركـت

مطرح شدن اشكاالتي به وجود حركت سـبب آنها به صورت مجتمع است.
ش وگرديده كه بهمنيار قائل به نفي وجود حركت قطعيه ميرداماد حركت ود

و توسطيه؛ هر دو را در خارج موجود بداند. صدرالمتألهين در برخـي قطعيه
و در برخي موارد موارد متمايل است كه  حركت قطعيه درخارج وجود دارد

پذيرد. عالمه طباطبايي قائل بـه وجـود وجود خارجي حركت توسطيه را مي
و قطعيه هـر دو در خـارج اسـت. نگا  رنـدگان در پـژوهش حركت توسطيه

سينا توسط حكيم سبزواري بـه خـوبي اند كه مقصود ابن ضر تبيين نمودهحا
و حركت توسطيه حقيقتـي خـارجي  و حركت قطعيه امري ذهني درك شده
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 مقدمه

و بـه سـبب وجـود قـرار داردهبترين مرتدر نازل طبيعت،عالم به اتفاق همه حكماء،
دو حيثيـت مركـب از در اين عالم جسميهر ضعف وجودي، ثبات در آن راه ندارد.

و صورت است.  بـودن پـذيرا آن، فعليـت اي اسـت كـه تنهـاوه، جوهر بالقماده ماده

و حركت اسـت. هاي متفاوت است. صورت از اين رو ويژگي اصلي عالم ماده، تغيير
دو نظريه در مورد حركـت وجـود داشـت كـه يكـي،ن يونان باستاندر ميان فيلسوفا

و متحـرك حركت را به طور كلي ممتنع مي و ديگـري همـه اشـياء را متغيـر دانست
 كرد. فرض مي

مياز نظر پارمنيدس از اگر چيزى به وجود آيد، يا از وجود نشأت عـدم گيـرد يـا
اما اگر؛هستاز قبلكهزيرا؛اگر از وجود ناشى شود، به وجود آمدنى نيست.وجود

آن موجـود قبالً ستيوجود بايعدم، به وجود آيدوجود عدم از  باشـد، تـا وجـود از
آيـد، بلكـه فقـط وجود بـه وجـود نمـى يا عدم از وجود،ناشى شود. بنابراين وجود

كه هست. (كاپلسـتون، سـتا محال حركتويرتغيپارمنديس از اين بيان نتيجه گرفت
ج1375 ود آن را اثبـات كنـديپارمنيدس بود، كوشـةكه طرفدار نظرينيز زنون).1:63،

و سـيالنةهم هراكليتساز ديدگاه،در مقابل).68(همان، مبرهن سازد اشياء در جريان
زيـرا پيوسـته.گـام نهيـد رودخانـه توانيد دوبـار در يـك شما نمى«از نظر او اند. دائم
و بر شما آب رو.»دگذرمى هاى تازه جريان دارد نـد،ا تمام چيزهـا در حركـت از اين

و ساكن نيس ).51(همان،تهيچ چيز ثابت

بـراي آنچـه كـه بـالقوه كمـال اول تعريف كرده است:گونه اينارسطو حركت را
در حـالى توضيح اينكه متحـرك).1363:105(ارسطو، است از جهت اينكه بالقوه است

بهكه در مكان اول است، دو كمال دارد  د كه نسبت كمـال اول ايـن.بالقوه استو هر
كمالى براى جسم بالقوه، اولخروج از مكان يعنى؛مكان اول خارج شوداز است كه

به مكان دوم برسد، كمال ديگرى براى آن است كه كمـال جسم متحرك اينكه. است
مى دوم ل مقدمي براي تلبس جسـم بـه يـك كمـا كمال،حركت . بنابراينشود ناميده

و لكن خود اين كمال مقدم مادامي مقدمه آن كمـال ديگر است كه اكنون بالقوه است
اش باقي باشد چـه اينكـه بالفعـل شـدن حركـت بـه معنـاي دوم است كه جهت قوه
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و ديگر چيـزي بـاقي نمـي و پايان يافتن حركت است مانـد تـا مقدمـه چيـز تماميت
 ديگري محسوب شود.

كه حركت از آن آغازأمبدحركت به شش امر است: قوامبا توجه به اين تعريف،
آنامنته،شود مى ميكه حركت در كه حركت در آن واقـع(مقوله)مسافت يابد، پايان
.مقدار حركت يعنى زمانوكمحرّيافاعل،كمتحرّيا موضوع،شود مى

و بـالعرض حركت تقسيمات متعددي دارد مانند بالذات (ماننـد حركـت كشـتي)
ك(مانند مانند حركـت سـنگي(ه سوار بر كشتي متحرك است)؛ طبيعي حركت كسي

و ارادي( ماننـد حركـت  (مانند پرتاب سنگي به سـوي بـاال) از باال به پايين)، قسري
 شخص به سوي مقصدي خاص).

و قطعيه نيز يكي از ابتـداء توسـط حركت اسـت كـه هاي تقسيم حركت توسطيه
قسينا مطرح شده است. ابن و دو قسم حركت نيسـتند بلكـه دو معنـا از طعيه توسطيه

و توسطيه به اشتراك لفظى است نـه معنـوى. هستند. حركت  اطالق حركت بر قطعيه
و مشتركي ميان اين دو وجود نـدارد؛ همـان طـور كـه در بحـث از  زيرا معناي جامع

 سينا خواهد آمد. دگاه ابندي

و قطعيه اختصاص به حركت خاصي ندارد، لـ ذا شـامل حركـات حركت توسطيه
و وضعي نيز مي شود. از اين رو اين بحث در حركت جوهري نيز مطـرح كيفي، كمي

تابع حركت در مقوله جوهر اسـت. تقسـيم،است. زيرا حركت در مقوالت چهارگانه
و قطعيه ني گونـه كـهز تابع جـوهر متحـرك آنهاسـت؛ همـان اين حركات به توسطيه

 ست.كت آنها تابع حركت در جوهر آنهاحر

و قطعيه، يكى از مباحث پيچيـده و در فلسـفه اسـالمى حركت توسطيه از اسـت
آن مناقشاتاي پاره معاصرتا روزگار سينا ابنزمان در ميان فيلسوفان مسلمان پيرامون

حركـت حقيقـت:سخن اصـلي در ايـن مسـاله آن اسـت كـه.بوده است در جريان
و قطعيه چيست؟ كدام يك از اين دو قسم و كـدام يـك در ذهـن توسطيه در خارج

موجود است؟ بحث دوم نشأت گرفته از بحث اول است. زيرا كه با توجه به تعريفـي 
توسطيه يـا قطعيـه حركت شود، ذهني يا خارجي بودن كه از حقيقت اين دو ارائه مي

.شود مشخص مي
1
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و قطعيه ديدگاه ابن  سينا در مورد حركت توسطيه

د از نظر ابن و به عبـارت ديگـر سينا حركت به  دو معنـى بـهو نحوه قابل لحاظ است

مي شود اطالق مى : گرددو به دو گونه تصور

مي متحرك هر حدى از حدود حركت خيـالى از آن بـهيصـورت كنـد، را كه طي
كه.آيد ذهن مى ، يـك نمـودل ها را در كنـار هـم تخيـ قوه خيال اين صورت هنگامي

علمـي حـدود مختلـف هـاي دادن صـورت(با كنار هـم قـرار متصل صورت علمى
مي حركت) حاصل مي بـه كـه قطرات باران انندم؛شود گردد كه حركت قطعيه ناميده

مي از آب) تشكيل شده(يآب صورت خطي دشـود ديده حـالى كـه اينهـا قطـراتر،
راقوه خيالكهندااى جداگانه هم آنها كـه الـه شعله جو مانندياه است؛كردتصور كنار

مىرآنشخصى  مياز آتش اين شعله به شكل يك دايره.چرخاندا . شود ديده

و منته ميان؛جسم متحركحركت توسطيه عبارت است از اينكه حركـتىامبدأ
بلكه فقط حـدود مسـافت تغييـر كند نمي متحرك تغيير معنا از حركت،در اين.باشد

مى تا وقتيزيرا متحرك. كند مى و كه حركت و ايـن امـري اسـت منتهكند بـين مبـدأ
).4:81ج، 1405(ابن سينا، ثابت نسبت به متحرك است


'«نا آمده است:سي در عبارت ابن"$� ?t� �<B � .« يعني لفظ حركـت، اسـم بـراى
و قطعيه دو معنا،دو معنى است. طبق اين بيان هستند كه قدر مشترك ندارنـد توسطيه

امر متصل ممتد ذهنـى اسـت حركت به معناىسينا اند. از ديدگاه ابنو مشترك لفظي
سينا قائل است كـه حركـت توسـطيه در خـارج ابن نه خارجى. با توجه به اين معني

 قطعيه ذهني است.حركت وجود دارد ولي 

زيـرا از حركـت منطبـق بـر زمـان اسـت، حركت قطعيـه،با توجه به اين ديدگاه
توسـطيه انطبـاق بـا زمـان در حركـت شود؛ امـا متحرك در حدود حركت، انتزاع مي

و حد و منتهوجود ندارد. در همه آنات اسـت. در بـودن ود حركت، متحرك بين مبدأ
و اين نحوه از وجـود حركـت  و منتهي، انطباق با زمان وجود ندارد متحرك بين مبدأ

 اعم از انطباق با زمان است.
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و قطعيه  ديدگاه بهمنيار در مورد حركت توسطيه

درههبهمنيار شب ميقديم از فالسفه مورد انكار حركتاي  ابطـال در صددو كند نقل

شب آن برمي و تغيير فقط دفعي اسـت.هآيد. حاصل ه اين است كه حركت وجود ندارد
مي حركت قطعيهوجود شبهه از ديدگاه او اين درليو؛كند را ابطال حركت توسـطيه
و منت ميانو امر سيال استخارج موجود  از ايـن ). 422-421: 1375ر،(بهمنيـا استهمبدأ

و حركت قطعيه در ذهن موجود است.   رو طبق اين ديدگاه حركت توسطيه در خارج

و ايـن اشـكال حركـت خـارج وجـود دار طبق نظر بهمنيار حركت توسطيه در د
و مىقطعيه از حدوث تدريجى را ابطال را كند. اين رو بهمنيـار وجـود ايـن اشـكال

: از سويي دو معنـاي حركـت شده استر با دو مطلب مواجه پذيرد. بنابراين بهمنيا مي
و امـر كه توسط ابن و از سوي ديگر اشـكاالت وجـود حركـت سينا مطرح شده بود

تدريجي. لذا از نظر او با اينكه اين اشكال به وجود حركت وارد است؛ ولـى حركـت 
و اين اشكال حركت قطعيه را ابطال مي  كند. توسطيه در خارج وجود دارد

در صـدد اي احتجاجـاتم زنون است كـه بـا پـاره مقصود بهمنيار از فالسفه قدي
 طـي كـردن بـراى آمده است. از جمله داليل او اين است كـه ابطال وجود حركت بر

بـراي. شـود نهايـت نقـاط طـى بـى ستيطرف ورزشگاه به طرف ديگر باييك مسير
پيمـودن. طـي شـود هى در زمان متنارسيدن به طرف ديگر ورزشگاه بايد اين فاصله 

و فاصل بى در نتيجـه هرحركتـى امكان نـدارد. در زمان متناهى،نامتناهىةنهايت نقاط
).1:71ج،1375(كاپلستون، محال است

 نقد ديدگاه بهمنيار

خار در مورد حركت مطرح نموداشكالي كه بهمني از، مربوط به روج تـدريجي شـيء
م مبدأ بـه منته  و در ايـن نكتـه فرقـي و قطعيـه نيسـت. اسـت يـان حركـت توسـطيه
محـال كوشـد تـامىاو.دالئل مربوط به حركت است،زنون احتجاجات مشهورترين

و خروج تدريجي را «ثابت كند بودن حركت بـر ايـن عقيـده اسـت كـه هـر زنـون.
و هرچه داراى مقدار است، جسمانى است ولـى ايـن . ...موجودى داراى مقدار است

اسةنظري،نظريه ايـن. ناپذير ممكن است موجـود باشـد زيرا چيزى قسمت.تخامى
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مى شود، خط از نقطه سخن مانند اين است كه گفته .)112: 1385(ارسطو،»آيد ها پديد

گونـه انتقـاداتناين گونه اشكاالت به وجود حركت صحيح نيست. در عموم ايـ
و تدريجي خلـط شـده اسـت. خـروج متحـرك از مبـدأ حركـت  و ميان تغيير دفعي

و تدريجي نيست. زيرا و وصـول اگر وصول آن به منتهي، دفعي است خروج از مبدأ
بيباش به منتهي تدريجي و ابتداء يا انتها د، تا تـا؛زماني نخواهد داشـتينهايت بوده

و به آن ختم گـردد. بـا توجـه بـه بطـالن ايـن گونـه  اينكه حركت از آن شروع شود
مياشكاالت؛ اينكه بهمنيار ملتزم به  را آنها و در پـي آن وجـود حركـت قطعيـه گردد

 نمايد، صحيح نيست. انكار مي

 اشكال فخررازي به وجود حركت

مي،از شبهات زنونبا الهام فخر رازي كند. به ايـن بيـان كـه: بر وجود حركت اشكال
و متـوالي هسـتند. وقتـى چيزهايى كه در عالم حادث مى شوند، وجودات غيرمنقسـم

در يك شى مي»نآ«ء بعـد زمـانى نـدارد. موجود و شود، به امتداد زمان ممتد نيسـت
و زمانيات نيز آنيات متوالي »آن«طـور كـه اند. همـان زمان مجموع آنات متوالي است

و مى موجود و سپس معدوم آن» آنِ«شود مى موجودديگر در كنار درو معدوم شود؛
در آنيات هم شى مي»آن«ء و موجود در معـدوم مـى به كلـى شود و بعـد» آنِ«شـود

ميء ديگرى شى مى شود موجود گردد. به اين بيان محـال اسـت كـهو به كلى معدوم
و فقط وجود دفعى داردء شى ج1411(فخررازي، وجود تدريجى داشته باشد ،1:551.(

و تغييـر فقـط دفعـيهحاصل شب ه فخر رازي اين است كه حركت وجـود نـدارد
و نه تدريجي. است

 نقد ديدگاه فخررازي

و»آن«فخررازي ميان بر»آن«طرف زمان خلط نموده است. توضيح اينكه»آن«سيال
 قسم است:دو

مي» آنِ«كهطرف زمانوحدالف. فـرع بـرآن حصـول لذا.شود مفروض ناميده
 است حصول زمان 

و بـا حركـت خـويش حصول آن اسـت بر فرع،كه حصول زمان سيال»آن«ب.
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و راسم مي»آن«توالي زمان است. از اين رو زمان از تكرار آيـد. زمـان سيال به وجود
و كم متصل است. از طرف ديگر  امـر عـدمي اسـت. امـر مفروض»آن«امر وجودي
»آن«آيـد. نتيجـه اينكـه زمـان از تـوالي وجودي از توالي امور عدمي به وجـود نمـي 

 نيامده است.مفروض به وجود

و و قطعيـه به پاسخ شبهه فخر رازي آن، از اين جهت در بحث حركـت توسـطيه
و مالصدرا اين شبههاهميت دارد كه با مطرح شدن  ، انديشمندان بعدي مانند ميرداماد

و ذهـن واداشـت. از و انـواع آن در خـارج را به بحث در مورد نحوه وجود حركت
وناي مالصـدرا نيـز رو ميرداماد را به وجود خارجي داشتن حركت قطعيه سـوق داد

سـينا وجـود داشـت را برطـرف دگاه ابـن كوشيد تا ابهاماتي كه از نظر او در مورد دي
 نمايد.

و پاسـخ بـه اشـكال و قطعيـه ديدگاه ميرداماد در مورد حركت توسطيه
 فخررازي

وجـود مبنـاى كسـانى كـه قائـل بـه طبـق حتى فخررازي شكالا،از ديدگاه ميرداماد
اردو، نيـز داننـد را امـرى ذهنـى مـىيهقطعحركتو بوده يه در خارجحركت توسط

كه؛است ايـن نـوع داننـد، را امرى ذهنـى مـىيهحركت قطع زيرا طبق مبناي كساني
خييهحركت تصويرى از حركت توسط امر تـدريجي حصول اشكالاين.استلادر

مى طور را به ب ولي كند. كلى نفى كهيدليلهيچ دونبهمنيار بـر ايـن ايـراد قائل شده
).210- 1367:209(ميرداماد، توسطيهبر حركتنه، وارد استيه حركت قطع

نحوه وجـود آيد: اشكال فخررازي برميبهميرداماد اين گونه در صدد پاسخ گويي
شـ متفاوت»آن«درئش در زمان، با نحوه وجودئش ، دفعـي»آن«درئاست. وجـود

و هر حركتى ممتد به امتداد زمـان، بودهزمان امرى ممتد.تدريجي است ولى در زمان
جزهمان طور كه است.آنو منطبق بر در،ديگـر اسـتءقبل از جـزئيدر زمان، هر

هر امر زمانى هم جز وجود وگرديءجزئى قبل از است. زمـان از مقولـه كـم متصـل
).204-205(همان، غير قارالذات است، لذا تا بي نهايت قابل تقسيم است

و انتهابا زماني وجوديانتهاو ابتدا از.گاهى مقصـ اسـت منطبـق زمـانيابتدا ود
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شى ابتدا ولى ابتدا در امور مربوط به امور دفعي است، ابتدا اين معنيِ. استءحدوث
ازاستءزمانى به معناى حد شى بـه لـيورددا به يـك معنـى ابتـدا اين رو حركت.

شى معناى ديگر ابتدا داراي»آن«. زيـرا كـه نـدارد آنييابتدا»آن«درء موجودندارد.
زمـان طـرف حـد حدى دارد كه منطبـق بـر،در زمانشيء موجود اما اتصال نيست.

).(همان. ابتداي وجود شيء زماني منطبق بر ابتداي زمان است؛ لذا ابتدا دارد است

اشكال فخر رازى حتى حركت قطعيه را هـم حاصل اينكه از ديدگاه ميرداماد: اوالً
ه در خارج حركت قطعي تواند ابطال كند. ثانياً آنچه كه بهمنيار قائل بود، نمىبه خالف 

در وجود دارد، به خالف آنچه كه ابن و بهمنيار قائل بودنـد كـه حركـت قطعيـه سينا
 ذهن موجود است.

 نقد ديدگاه ميرداماد

همصحي اشكال فخر رازى كامالًبهپاسخ ميرداماد و چنين اين نكتـه كـه ايـنح است
تواند ابطال كند. اما اينكه ميرداماد از اين نكته وجـود شكال حركت قطعيه را نيز نمىا

سـينا حركـت گيرد، صحيح نيست. زيرا ابنميخارجي داشتن حركت قطعيه را نتيجه 
و لحـاظ قطعيه را انتزاع ذهن از صور خيالي، از هر حدي از حدود حركـت متحـرك
و وعـاء تحقـقخي آنها به صورت متصل بيان نمود. صور الي در خارج وجود ندارنـد

ب و و اجـزاء آن اجتمـاعيآنها ذهن است. ديگر اينكه حركت امري سيال ثبات است
و قوه خيـال اسـت نـه در وجودي در خارج ندارند . لذا اجتماع صور خيالي در ذهن

 امري ذهني است. خارج. از اين رو حركت قطعيه

و قطعيه ديدگاه مالصدرا در مورد حركت توسطيه
و قطعيـه سينا دگاه ابنديبعد از نقل صدرالمتألهين هفـت در مورد حركـت توسـطيه

	 (.R���5«با عنوان بحث را  R�-�� BC"�� 9� �f�%� !
، 1383(مالصـدرا، كنـد مطـرح مـى » 1

و برخـى سـينا ابـن ديـدگاه بـرو اشكال به صورت ايراد برخي از اين موارد).3:32ج
 است.هبه صورت توجي ديگر
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 به ديدگاه ابن سينا ايراد.1

كهناسي ابن.نحوه وجود خاصى داردشيءاي هر حركت در خـارج بـه معتقد بود
دا حال آنكه،صورت امر متصل وجود ندارد وامر متصل بـه امتـداد زمـان وجـود  رد

ميوقتى آن است. منطبق با حركت قطعيه يك امر متصل ممتد است، چنين شود گفته
ا نيست -32(همـان، ممتد با تمام ابعادش، اجتمـاع در زمـان داردو مر متصلكه يك

و ). 33 اين بيان اشكال به وجود حركت قطعيه در ذهن است. حركت امري تـدريجي
سـينا چگونـه معتقـد بـود حركـتن مطلب، ابنمتصل در خارج است. با توجه به اي

و نه در خارج موج قطعيه و متصل است) در ذهن ؟ ود است(كه امري ممتد

دره اول از ديدگاه ابنتوجي.2  مورد خارجي بودن حركت توسطيه: سينا

مياجسام و در زمان به گونه دفعي حادث و اسـتمرار دارنـد، شوند . حركـت بقاء

و فنا،، حدوثيهقطع اسـت كـه امـرىيهتـدريجى دارد؛ ولـى حركـت توسـطيبقا
و در بقا حدوث دفعي آن وصـفوض بـر جسـم حركت عـار.دارد استمرار داشته

رواست، بـا توجـه شايداست. مشابه نحوه وجود جسم،نحوه وجود حركت از اين
(همـان، دانـد موجـود مـي در خارجرايهحركت توسط سينا ابنكه به اين مطالب بوده

33.(

مىهبه اين توجيمالصدرا و قابل حركـت، جسـم جواب از جهـت دهد كه محل
تأثيرپـذيرى قابليت ماده.مشتمل بر ماده است، جسمقابل حركت بلكه؛ت نيستاثب

ديگـري قابل تغيير باشد، تا با انضمام احوال ستيدارد، همان طور كه فاعل حركت باي
.شـود موجب حصول حركت در قابل شود، كه عارض بر جسم در حدود حركت مي

و علت ثابتير، متغّزيرا كه علت متغّ و كـب جسـم مرّ(همـان). ثابت است،ير از مـاده
مى،جسم از جهت ماده.صورت است  قريـب همان طور كه فاعـل؛ پذيرد حركت را

.استو متغير متجدد،حركت

ازتوجي.3  سينا: دگاه ابنديه دوم

كه تـدريجاً حـادث باشداى حركت قطعيهنفي سينا صرفاً ممكن است مقصود ابن
كه قرينه اسـت بـر آمده » .�%+I?u�& I«وي عبارتدر. است در عين حال باقيو شده 
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از سـينا ابـن است. مقصـوديهحركت قطعازيوجودچنين نحوه نفى صدداينكه در
»I?u�& I+%�. «رو. است قارد وجو حركت قطعيه در ذهن است، ولى در خـارج از اين

).34(همان، قرار ندارد

قطعيـه سينا در مورد ذهني بودن حركـت دگاه ابنمالصدرا با اين بيان به توجيه دي
و داراي قـرار در ذهـن تفسـير مي و ذهني بودن آن را به داشتن وجـود ثابـت پردازد
 زيرا كه حركت داراي وجودي سيال در خارج است.د؛نماي مي

 سينا: . تناقض در كالم ابن4

ندارد، با آن چيـزى كـه وجود در خارج كه حركت قطعيههسينا تصريح كرد اينكه ابن
مو شفات در طبيعيا  چنـين سينا ابنمطلب.تناقض داردگفته، حل شكوك زمانرددر

بدرزمان مقدار حركت«است: و وءطحد خاصى از سرعت حركـت طريقاز است
ميزمان   ). 4:166ج،1405(ابن سينا،»شود اثبات

دا اينكـهبهدارد اين كالم صراحت«:گويد مالصدرا مى وزمـان در خـارج وجـود  رد

نـوعى سينا ابناين كالم.طرف ديگر حركت قطعيه مقدار دارد مقدار حركت است. از
روحركت قطعيهوجود خارجي داشتن تصريح است به  جـ سـينا ابن . از اين ايدر دو

كه بوعلى در يك كتاب اين نمودتوان باور است. نمى سخن گفتهيك كتاب متناقض
او ستيباي لذاباشد، استدالل كردهمتناقض گونه ويهحركـت توسـطردمودر ديدگاه
راقطع و تأويل يه وجـود يـه از نفى وجود حركت قطعاو مقصود نمود به اينكهتوجيه

شـته هـم ندا وجود غيـر قارالـذاتيه، نه اينكه حركت قطعاشتن آن استقارالذات ند
ج1383(مالصدرا، باشد  ،3:34-35.(

ديا.5  سينا: دگاه ابنبطال

و خـارجي وجـوديهتوسـط صراحت داشت كه حركت سينا ابنكالم  مالصـدرا دارد

و تأويـل خـارجي وجوديهسخن او را كه حركت قطع اكنـون نمـود. نـدارد، توجيـه
مييهحركت توسطيخارج وجوددر مورد اشكاليمالصدرا  در كند. هر چنـد مطرح

.دارداين ايرادبهسعي در پاسخ ادامه

و مستمر الب توضيح اينكه  به بيان ديگـر.قاء استحركت توسطيه دفعى الحدوث
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كلـى طبيعـى . زيـرا كلى با صفت كليت در خارج وجود ندارد.كلى بماهو كلى است
در طـولو شـود حـادث مـييوقتى حركت.استش موجودوجود افرادبه در خارج 

در هـر آنـى از آنـات(متحـرك) معناست كه جسمه اينب،بقاء داردو زمان استمرار
مي،فتدى از حدود مساح زمانى، در اين حالت بـراى جسـم اسـتمرار كند. حركت

كهاي كلىو لذا دارد در.نداردوجود در خارجاست »آن«حركت توسـطيه حصـول

را)بـودن بـين حـدود مسـافت(و يك كلى لحاظ كردهها را مجموع اين سينا ابن دارد.
كه.است انتزاع كرده كلـى بـاقى كنند ولي خودمي تغييرافراد اين كلى او گمان نموده

رو.است، در حالى كه چنين نيست  نـدارد خـارجي وجـوديهحركـت توسـط از اين

).36(همان:

مىبه خود صدرالمتألهين  جهـت از يـكيهدهد: حركت توسـط اين اشكال پاسخ

از،كلى است اگر حركت نسـبت بـه مـراتبش در نظـر دارد.ديگر تشخص جهتاما
و منتهـى، ولى اگر حركت به موضوع است.كلىشجزئياتبه نسبت گرفته شود، مبدأ

).37:(همانو كلى نيست است داده شود، جزئي نسبت

 سينا: دگاه ابنديحكامإ.6

سؤزي.در خارج وجود ندارديهحركت قطع گفته شودممكن است شـود: ال مـي را كه
يه خواهد بـود. از حركت توسط، بسيط است يا مركب؟ اگر بسيط باشديهحركت قطع

الزم قابـل تقسـيم باشـد، اگر مركب از امور غيـر.مركب استحركت قطعيه اين رو
باشد. حال آنكه وجود ايـن اجـزاء باطـل آيد هر حركتى مركب از اجزاء اليتجزى مى

اگـر حركـت بـه گونـه باشد، تقسيممركب از امور قابليهاگر حركت قطع اما.است
حال آنكـه حركـت وجـود.ذاتنه غير قارال خواهد بودقارالذات دفعي موجود شود،

و سيال دارد ن طبق ايـ. شود حركت به طور دفعي موجود نمي گفتبايد لذا. تدريجي
ميفرض، سؤ جز موجود شد، جزئي از حركتآيا وقتى شود ال منقسم است يـاءآن

 قابل تقسيم خواهد بود.حركت مركب از امور غير،غير منقسم؟ اگر غير منقسم است

كـرده اى اسـت كـه فخـررازى مطـرح شبههاشكال مانند : ايندگوي مالصدرا مى
ء اين شبهه از اينجا نشأت گرفته است كه وجود شـى).1:551ج،1411(فخررازي، است 

رو يا در زمان. موجود باشد»آن«اعم از اين است كه در وجـود هـر جزئـى از از اين
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اج. حركت بالقوه قابل تقسيم است و اء به نحوزبعضى از اين بـه ديگـرى بعضسابق
مى نحو الحق مي؛ كنند تحقق پيدا تا اينكه عقل از تقسـيم يابد همين طور تقسيم ادامه

بىزيرا كه كم نمايد.كردن غفلت  ج1383مالصـدرا،(نهايت قابل تقسيم هستند يات تا ،3:

26-27.(

 يه:حركت قطعبر وجود ايراد.7

و،اگر حركت قطعى موجود باشد و اشـدكهبيمتصل واحدبايد ممتد ميـان ماضـى
رواتصال،مستقبل مىو امتداد برقرار است. از اين آيد نيمى از امر ممتد موجـود الزم

و نيم ديگر معدوم باشد.
مي صدرالمتألهين و زمان دهد: خود به اين اشكال پاسخ يفيضـع وجـود حركت

آن دارند. بااهفعليت جزئىره.زوال است راههمو حدوث آنهاو استعداد؛ قوه همراه
و،زيرا كه حركت است.عدم جزء ديگر،از حركت زوال چيزى بعـد از چيـز ديگـر

).27:(همان قبل از چيز ديگر است،حدوث چيزى

 نقد ديدگاه مالصدرا

رو است. او بـه طـور سينا با ابهامات فراواني روبهه ابنديدگاه مالصدرا در مورد نظري
ن و إحكـام قاطع در مورد آن اظهار و مباحث خويش را به صـورت نقـض ظر نكرده

آورده است. صدرالمتألهين در برخي مـوارد متمايـل اسـت كـه حركـت قطعيـه ونـه 
و در برخي موارد ديگر وجود خارجي حركت توسـطيه  توسطيه درخارج وجود دارد

و سعي مي و توجيه نمايد. لذا را پذيرفته  نمايد وجود حركت قطعيه را در ذهن تأويل

خود اين موارد نيز با يكديگر سازگار نيستند. نگارنده به ارزيابي تك تك ايـن مـوارد
 پردازد. مي

و لحـاظ آنهـا بـه . ابن1 سينا بيان نمود كه انتزاع صورت ذهني از حركت متحرك
كه يـك امـر نيستچنين سينا دگاه ابنصورت مجتمع، حركت قطعيه است. لذا از دي

داممتد با تمام ابعاو متصل زيـرا كـه حركـت امـري شته باشد؛دش، اجتماع در زمان
و اجزاء آن اجتماع وجودي در خارج ندارنـد. ديگـر اينكـه چنـين نحـوه  سيال است

و زمان منطبق با آن در خارج ندارد.  وجودي حركت منافاتي با وجود حركت

دي2 و منته،سينا دگاه ابن. از مسـافت حركـت، حركـتايبودن متحرك بين مبدأ
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و نيـازي بـه توجيـه تو سطيه است. لذا وجود خارجي داشتن آن امري واضـح اسـت
اي وجود خارجي آن را اثبات نمـوده اين زمينه نيست. مالصدرا به گونهديدگاه او در 

و به پاسخ آن پرداخته است. از اين رو مقصود مالصدرا در اين نكته مشخص نيست. 
و فهم دي  مشخص است. سينا كامالً دگاه ابنبه بيان ديگر ترديد او در ارزيابي

¢«سينا چنين است: . عبارت ابن3 �{ M%5� X1 ����� ¢ ��) 	*%�%�� I?u�& I+%�. [V< 

و ذهـن بـا مقصود ابن»¢ ��[�9 سينا اين است كه حركت قطعيه قائم به ذهـن اسـت
كنـد. اينكـه انتزاع صورت از هر حدي از حدود حركت، چنين حركتي را لحـاظ مـي 

و سيال اسـت ولـي مالصدرا مي در ذهـن ثابـت گويد حركت در خارج قرار نداشته
دياست؛ مؤ سينا ذهني است. زيرا كه اجـزاء دگاه ابنيد اين است كه حركت قطعيه از

سـينا بسـيارر او از عبارت ابنحركت در خارج اجتماع وجودي ندارند؛ هر چند تفسي
و با ظاهر عبارت سازگار نيست.  بعيد است

و لحاظ آنهـا بـه . ابن4 سينا بيان نمود كه انتزاع صورت از حدود حركت متحرك
صورت مجتمع، حركت قطعيه است. از اين رو ايـن معنـي بـا خـارجي بـودن زمـان 

 منافاتي ندارد بلكه انتزاع صورت مبتني بر آن است.

ديحركت توسط.5 و منتهس دگاه ابنيه از  اسـت، لـذا ينا بودن متحـرك بـين مبـدأ

زيرا كه تشخص همـراه بـا متشخص است؛ . هر موجود خارجيدارد خارجيدوجو
و منتهـى نسـبت، اگر حركت به موضوعوجود است. از سوي ديگر  داده شـود، مبدأ

و ايـراد حركـت توسـط . حاصل اينكـهو كلى نيست بوده جزئي يه متشـخص اسـت
و نيازي به پاسخ مالصدرا مطرح نمي  آن نيست.به شود

ك6 دي. با بياني سينا در مورد حركت قطعيه شـد، ايـن نحـوه حركـت دگاه ابنه از
كنـد، مطـرح امري ذهني است. از اين رو هيچ يك از شقوقي كه مالصـدرا بيـان مـي 

 شود. نمي

سينا وجود خارجي نداشتن حركت قطعيه واضح است. لـذا طـرح ابن . طبق نظر7
و پاسخ   آن بي مورد است.بهاين اشكال

مي مقصود مالصدرا در دگاه نمايد، مشخص نيست؛ گاهي بـه ديـ مواردي كه بيان
مي ابن و گاه سينا انتقاد آيد. مطرح شدن اشـكال فخـر در صدد استحكام آن برمي كند
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و پاسخ ميرداماد از آن سبب شده است تـا مالصـدرا نتوانـد فهـم صـحيحيبهرازي
 يابد.بسينا عبارت ابن

و قطعيهديدگاه حكيم سبزواري در مورد حركت توس  طيه

مىاز ديدگاه سبزواري  شود: حركت به دو معنى اطالق

و منته بين متحرك جسم- اى كـه در هـر به گونـه.باشد مسافت حركتىامبدأ
آن،حدى از حدود مسافت فرض شود و در حد بعـد ايـن.باشـدن در حد قبل

مى،معنى .شود حركت توسطيه ناميده

و منتهنگامي- هـر حـدى از حـدود،هى در حركـت اسـت كه متحرك بين مبدأ
قبـل از اينكـه.آيدمى قوه خيال)(از آن به ذهني صورت را كه طي كند،مسافت 

وارد خيـال صورت خيالى حد بعـد هـم،اين صورت از خيال انسان زائل شود
بـه اين صـور خيـالى خيالي حدود بعد. لحاظ هاي صورت طور همينگردد؛ مي

و متصل قط،نحو مجتمع مي عيهحركت وشعله جو مانند شود ناميده قطـرات اله
امـرى(كـه راسـم زمـان،لآن سياّ سينا گذشت. ديدگاه ابن توضيحباران كه در 

و باشـدميمتصل   راسـم حركـت قطعيـه اسـت نيـز حركـت توسـطيه ) اسـت

).4:355ج، 1383،(سبزواري

يه اسـت كـه حركـت توسـط با توجه به توضيح اين دو معنـي، سـبزواري معتقـد
و حركت قطعيه، ذهنى است. زيرا كه حركت توسطيه بـودن متحـرك ميـان،خارجي

و منته و منتهامبدأ ي مسافت حركـت؛ امـري خـارجياي مسافت حركت است. مبدأ
است نه ذهني. لذا اينكه متحرك ميان آن دو است نيـز امـري خـارجي خواهـد بـود.

ازحركت قطعيه نيز  آن انتزاع صورت و لحاظ هـا بـه صـورت مجتمـع حدود حركت
و لحاظ آنها به صورت مجتمع امـور خـارجي نيسـتند بلكـه  است. انتزاع صور ذهني

آن ذهني و وجود خارجي داشـتن اند. نتيجه اينكه حركت قطعيه نيز امري ذهني است
 معني ندارد.

سـينا دربـاره است كه مقصود ابـن سبزواري تنها كسي،اسالمي ان حكمايدر مي
ق و و حركت توسطيه طعيه را به نيكي دريافته اسـت. بـه بيـان ديگـر شـبهات زنـون

ـ  بي دگاه ابـن فخررازي سبب نگشته كه سبزواري در فهـم دي و بـه سـينا بـه راهـه رود
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و تحليل ديدگاه او در اين زمي گونه سـينا نه بپردازد كه با عبارات خود ابناي به تفسير
و لذا در تطبيق تفسير خوي سـينا بـا مشـكالتت واضح ابنش بر عباراناسازگار باشد

 پيچيده فلسفي رو به رو گردد.

با توجه به تحليل حكيم سبزواري، حركت توسطيه جهت ثبـات حركـت اسـت.
و منته بينزيرا كه بودن متحرك  و غيـر متغيـر،ي مسافت حركتامبدأ امـري ثابـت

و زماني  (عقـول است. از اين رو موجودات متغير و از اين جهت به موجودات ثابـت
به عبارت ديگـر معلول ثابت، ثابت است. شوند؛ زيرا كه علّت ارباب انواع) مرتبط مي

متحرك در حركت خود ثابت است پس دوسويه است. از سويي مالك ربط با ثابـت 
و از سويي  ميبارا داراست زيرا كه متغير با متغيـر يابد. موجودات متغير زماني ارتباط

و علّت شيء متغير ، متغير است. حكيم سبزواري بـا توجـه بـه تفـاوت سنخيت دارد
(جهـت تغييـر)؛ بـه حـل مسـأله و حركـت قطعيـه (جهـت ثبـات) حركت توسطيه

ج پردازد چگونگي ارتباط متغير با ثابت يا حادث با قديم مي ).677-3:676(همان،

و قطعيهديدگاه عالمه طباطباي ي در مورد حركت توسطيه
دوحركت از ديدگاه مرحوم عالمه مى نحو به :شود اعتبار

و منته- اى كـه هـر حـدى از حـدود به گونه؛است حركتىامتحرك بين مبدأ
و بعد آن نيستحددرمتحرك،فرض شودكه مسافت  ،حركـت گونه اعتبار اين.قبل

و غير منقسم است كه حركت توسطيه ناميده مـى،حالتى بسيط زيـرا كـه شـود. ثابت
و بينبودن متحرك  و لـذاو تهاي حركت امـري متغيـرمنمبدأ قابـل مركـب نيسـت
 باشد. تقسيم نيز نمي

و منتهشى- اى كه نسبتى بـا حـدود است، به گونه حركتىاء متحرك بين مبدأ
به يعني.مسافت دارد كههر نسبتي  قـوه فعليـت حدي از حدود مسافت حركت دارد

و قوه فعليت بعدى است استعداد)( كه.سابق هر متحركنسبت به اين بيان حـدى به
آناز حدود مسافت  آنكهو به حدىاست را ترك كرده حركت است كه خواهـد به

وجكهگذراوالامر سي اين رسيد. ناميـده حركت قطعيه،ندارنديدواجزاء آن اجتماع
و قابل تقسـي).255: 1424ي،(طباطباي شود مي م بـه از اين رو حركت قطعيه امري مركب

و حالتز اجزاء است؛ و بالفعـل هاي يرا كه در مقايسه با حدود مسافت حركت بالقوه
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 شود. آن حاصل مي

وافزايد عالمه مي بـ.قطعيه هر دو در خارج موجود هستند : حركت توسطيه ازيـرا
كه. خارج انطباق دارند و منتهى دارد و انقسـاممحركت نسبتى به مبدأ قتضى سـيالن

ح نسبتى»يهحركت توسط«.يستن كهبه وم دود مسافت حركت دارد قتضـى سـيالن
و خروج شيء متحـرك از قـوه(همان).است انقسام  زيرا حركت امري خارجي است

و تحليل اين دو معني براي حركـت  امـري خـارجي،به فعل است. لذا اين دو اعتبار
و خروج شيء از قوه به فعل انطباق دارد. نتيجه اينكه توسطيه  و به خارج خواهد بود

(همان). هستند نه ذهني انطباق با حركت، خارجيقطعيه هر دو به دليلو 

مىعالمه در پايان دهدكه صورت خيالى كه از هر حدى از حـدود مسـافت تذكر
راو قوه خيال شود حركت انتزاع مي امـرى،گيـرد به صورت متصـل در نظـر مـى آن

وجوذهنى است  اما شود،اهى تقسيم حركت به اجزاء نامتن؛ گرچهد نداردودر خارج
اجتمـاع اجـزاء حركـت از طرف ديگر.دنخارجى ندارو وجود بودهاجزاء ذهنىنيا

نتيجـه اينكـه(همـان).و گـذرا اسـتالسـي بالذاتزيرا كه حركت در وجود ندارند.
مىحدود مسافت صورت خيالى كه از  و،شود حركت انتزاع امـرى خـارجى نيسـت

و قطعيه در خارج  ند.وجود دار حركت توسطيه

ييعالمه طباطبانقد ديدگاه
و قطعيه تـذكر مـي در پايانطباطبايي عالمهكه آنچه كـه دهـد بحث حركت توسطيه

و حركـت از حـدود مجتمعو واحد،صورت خيالى متصل و ذهنـي اسـت در بـوده
را همان است كه ابن؛خارج وجود ندارد مي سينا آن بـديهى زيـرا. نامد حركت قطعيه

و عالم طبيعت. وذهن موجود صورت خيالى در خيالاست كه   است نه در خارج

و توضـيح نمايـد؛ يـه بيـان مـي حركت قطعدر واقع آنچه عالمه به عنوان تعريف
و اسـت بيـان نمـوده سينا حركت توسطيه است كه ابن دربارهيبيشتر عبارت پردازي

ديسينا در مورد حركت قطعيه ندارد. حركت توس ان ابنربطي به بي سينا دگاه ابنطيه از
و منته بينبودن متحرك  با تحليـل بيشـتري،ييطباطباي حركت بود ولي عالمهامبدأ

و در مقايسه با حـد بيان مي دارد كه اين نحوه بودن در مقايسه با حد قبل از آن بالفعل
 بعد از آن بالقوه است.
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و بعد هر حد مفروض، متحرك در آن حـد اگر در حركت توسطيه نسبت به قبل
و اين تفسير چه تفاوتي بـا حركـت قطعيـه  و فعل سابق است نبوده، يعني قوه الحق
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سـينا در مـورد اگر عالمه در مقـام بيـان ديـدگاه ابـن با توجه به نكات گفته شده،
و قطعي ه باشند ايراد بر ايشان آن است كه معناي حركـت توسـطيه را حركت توسطيه

و يك و بسط داده يك شرح و بار به عنـوان قطعيـه مطـرح بار آن را به عنوان توسطيه
و اند. شايد بحث كرده و حقيقـت ايـن دو نحـوه حركـت هاي بسيار در مورد تعريف

اگر شـده باشـد. سـينا برداشـت از كـالم ابـن بودن آن دو، سبب اين خارجي يا ذهني
و بيان معناي جديدي باشد واضح است كه دو معنـاي  مقصود عالمه، جعل اصطالح

ن در . تا زمـان عالمـه دو دارنداولي كه در مورد حركت گفته شد تفاوتي باهم اعتبـار
ولي عالمه به بيان سه معني از حركت پرداخته است،شده است مورد حركت بيان مي

و سينا دگاه ابـن معناي اول از ديـ كه معناي دوم توضيح بيشتر را سـت  معنـاي سـومي

سينا گفته بود. با توجه به ايـن است كه ابنايهدارد همان حركت قطعي عالمه بيان مي
دو دگاه ابننحوه تفسير از دي و قطعيه هر سينا، عالمه قائل گرديده كه حركت توسطيه

خيالي امري واضح در خارج موجود است. حال آنكه وجود خارجي نداشتن صورت 
 است.

 نتيجه

و  وجود دارد:ه سه نظرحركت قطعي در باب حركت توسطيه

و اسـت. ابـن حركت توسطيه در خارج وجود دارد وحركت قطعيه ذهني.1 سـينا
 ند.ا سبزواري قائل به اين نظريه

و حركت توسطيه ذهنى اسـت. مالصـدرا.2 حركت قطعيه در خارج وجود دارد
م مىبه همين نظريه به عتقد است هر چند و توجيه نمايد. گونه خواهد آن را  اي تفسير
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و قطعيه هر در خـارج وجـود دارنـد. ظـاهر برخـي عبـارات3 . حركت توسطيه

مالصدرا اين گونه است. وي اين گونه توجيه نمود كه حركت توسطيه از يـك جنبـه 
و از جنبه ديگر تشـخص، لـذا در خـارج وجـود دارد. ميرد  و عالمـه ابهام دارد امـاد

 ند.ه معتقدطباطبايي نيز به همين نظري

و سـوم از،در طي پژوهش حاضر اثبات گرديـد كـه نظريـه دوم فهـم نادرسـت
و صحيح نيستند.ستناسي دگاه ابندي

ها نوشت پي
كه.1 و بايد دانست يك تفنن فلسفي بدون فايده در امور قطعيه صرفاً بحث از حركت توسطيه

و صحيح آن در مس اعتقادي نيست بلكه شناخت دقيق جبرخي مله ربط ثابت به ائل اعتقادي از
و همچنين تبيين نحوه رابطه نفس وبدن مادي نقش اساسي دارد.  متغير
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