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Abstract 
Move and change versus stability, is one of the long-standing issues of 

philosophy which the great philosophers have long tried to explain and 

analyze it. For this reason, the study of the external being of the motion has 

also entered the discussions of great philosophers such as Mirdamad. 

Mirdamad presents his theory of the external existence of motion in several 

general sections: Definition of the medial motion and traversal motion, 

Providing the proof to prove external existence traversal motion and the 

mental or imaginary existence of medial motion, external existence of 

traversal motion in Ibn Sina's expressions and theories. In the present study, 

Mirdamad's theory has been critically examined in these fields and it was 

proved that Mirdamad's definition of the traversal motion is further 

explanation of the Ibn Sina's view of the medial motion and it has nothing to 

do with the definition of traversal motion, which Ibn Sina considers mental 

and imaginary. Therefore, there is no difference between the traversal 

motion that Mirdamad considers it external with the moving in the medial 

motion that Ibn Sina considers it external. However, Mirdamad insists on the 

semantic difference between the two by quoting and arguing phrases from 

Ibn Sina's books. But it seems that the quoted and argued expressions do not 

imply Mirdamad's claim and do not prove his theory.  
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 شاهد  دانشگاه و حکمت گروه فلسفهاستادیار 

 سیدمحمد موسوی
 رضوی اسالمی علوم دانشگاه ۀگروه فلسفدانشیار  

 (145تا  127)از ص              

 31/6/1399، تاريخ پذيرش مقاله: 6/9/1398تاريخ دريافت مقاله:                 
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 چکیده
که از ديرباز فیلسوفان بزرگ هر يک سعیی   استحرکت و تغییر در مقابل ثبات، از مسائل ديرين فلسفه 

اند. از اين جهت بررسی چگونگی تحقق خارجی حرکعت نیعز وارد مباحع      داشتهدر تببین و تحلیل آن 

حرکعت در   وجود خارجی بارۀدررا میرداماد نظريۀ خويش ه است. شدفیلسوفان بزرگ از جمله میرداماد 

، ارائعۀ براهینعی در اثبعات وجعود     توسطیه و قطییعه  حرکت : تیريف دوگونۀدکنمی ارائه کلی چند بخش

حرکعت قطییعه در    ، وجود خارجیو وجود ذهنی يا خیالی حرکت توسطیهحرکت قطییه  داشتن خارجی

 هعا  ايعن زمینعه  در پژوهش پیش رو به بررسعی نقادانعۀ نظريعۀ میردامعاد در     ابن سینا.  و نظريات عبارات

 ابعن  در نظعر حرکت توسطیه و تحلیل  تبیینپرداخته و اثبات شد که تیريف میرداماد از حرکت قطییه، 

را ذهنعی و   ارتباطی به تیريف حرکت قطییه که ابعن سعینا آن  و  استبیشتر تفصیلی با توضیحات سینا  

دانعد، بعا حرکعت     خعارجی معی  را  ای کعه میردامعاد آن   نعابراين حرکعت قطییعه   ب ؛خیالی می داند، ندارد

و  با نقل عباراتی از ابن سینا اگرچه میرداماد داند، تفاوت ندارد. را خارجی می ای که ابن سینا آن توسطیه

و معورد   رسعد کعه عبعارات منقعول     نظعر معی  ه ، بر تفاوت مینايی اين دو اصرار دارد، اما باستدالل بدانها

 او نیستند.  ۀنظري ۀکنند و اثبات ندارند میرداماد ، داللتی بر مدعایاستدالل
 

 حرکت، توسطیه، قطییه، زمان.ابن سینا، میرداماد،  :های کلیدی هواژ
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 مقدمه .1

ه و آنگعاه  میان فالسفه مطعر  بعود   است، ای دشوار مسئلهکه خود  باز بح  حرکتاز دير

همچعون   از کسعانی ه اسعت؛ شعد مزيد بر غمعو  آن معی   ه،آمدمیکه اختالفی هم پیش 

آن را منکعر   به طور کلعی دانستند تا کسانی که که حرکت را اصل جهان می هراکلیتوس

، حرکعت را  مانند پارمنیدس و تا اعتدال ارسطويی که با مرزبندی معادی و مرعرد   ،شدند

حرکعت خعروت تعدريری    .گی موجود مادی دانست و آن را بر اساس قوه تبیعین کعرد  ويژ

 شبعودن  بالقوه از جهعت بعالقوه   شیءبرای  کمال اول ،ديگر يا به بیانشیء از قوه به فیل 

 .(105 :1363)ارسطو،  است

کعه حرکعت از آن آغعاز     مبعد   :حرکت به شش امر اسعت قوام با توجه به اين تیريف، 

کعه حرکعت در آن واقع      )مقولعه( مسافت  يابد،پايان میکه حرکت در آن  امنته ،شود مى

: 1424، طباطبائی) يینى زمان ،مقدار حرکت و كمحرّ يافاعل  ،كمتحرّ يا موضوع ،شود مى

2/88).1 

کعه معالك تقسعیم در هعر يعک بعا ديگعری        ی اسعت  متیدد حرکت دارای تقسیمات

ی اسعت  مقعوالت به اعتبار ... و مثال تقسیم به حرکت کمی، کیفی، جوهری  ؛متفاوت است

امعا   ؛ی داردنیز تقسعیمات  شحرکت از جهت ساير مقومات .شود میکه حرکت در آن واق  

 2.قطییهتوسطیه و :شود میبه اعتبار ذاتش به دو گونه تقسیم حرکت 

پس از پذيرش اصل وجود حرکت، محل اختالف بر اساس اين تقسیم، آن اسعت کعه   

و بعه تبع  وی، مشعهور فالسعفه،     ابعن سعینا    ؟کدام مینای حرکت، مصداق خارجی دارد

قائل بعه وجعود    میرداماد .در مقابل،ندنداهنی میحرکت توسطیه را خارجی و قطییه را ذ

دو مینا، وجعود   مالصدرا نیز به دنبال اثبات آن است که هر. استخارجی حرکت قطییه 

 خارجی دارد.

که به  های چندی به انرام رسیده وهشپژ اين تقسیم،شايان توجه است که در مورد 

 شويم.   با کارهای قبلی متذکر می حاضر راو تفاوت اثر  کنیم میکارکرد اصلی آنها اشاره 

 «در حرکعت توسعطیه و قطییعه    بح  و بررسی ديعدگاه حکعیم سعبزواری   »ۀ در مقال

بحع  در معورد حرکعت توسعطیه و قطییعه       ۀنخست به بررسی تاريخچ ،(1372)ابراهیمی، 

پرداخته و سپس وارد بح  تفصیلی در مورد نظريه حکیم سبزواری در اين زمینعه شعده   

تاه نیز بعه نظريعه میردامعاد    ای مختصر و کو نويسنده اشاره ،است. در خالل بح  تاريخی

 است.ولی وارد بررسی تفصیلی و نقادی آن نشده  داشته،

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/275517
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نیز نويسنده به  (1387)فتحیلعی،   «فاسیر حرکت قطییه و توسطیهتأمّلی بر ت»ۀ در مقال

 ۀمسئل. بدين جهت استشده در اين زمینه و نقادی هر يک پرداخته  بررسی تیاريف ارائه

ده تا تناقضعات اعاهری را در مبعانی    کرابن سینا آغاز و سیی اصلی پژوهش خويش را از 

 د.  کنفلسفی او رف  

ولعی بعا نگعاهی اجمعالی و      ،زمینه انرام گرفته اسعت  های ديگری نیز در اين پژوهش

مسعتقلی نگاشعته    ۀمیرداماد مقالع  ۀدريافت که در مورد نظري توان میمختصر به هر يک 

غعر   ؛ بنعابراين،  اسعت در میان تحقیقعات فلسعفی خعالی     و جای چنین پژوهشی نشده

خعاص   تمرکعز بعر تحلیعل، بررسعی و نقعادی ديعدگاه       ،اصلی نگارندگان در اين پعژوهش 

مستقل بعه  حرکت قطییه و توسطیه است که تاکنون در اثری به صورت  دربارۀمیرداماد 

 آن پرداخته نشده است.
 

 نظر ابن سینا در حرکت توسطیه و قطعیه .2

بعه عبعارت ديگعر، دو گونعه اعتبعار و      توجه بعه دو مینعای حرکعت و     دانیمتا آنرا که می

پرداخعت   وجعود آنهعا   ۀبعه تحلیعل نحعو    و دکعر ابن سینا مطر   اولین بار را آن ۀمالحظ

 بعه نحعو اشعتراك لفظعی     دو مینى رب حرکت ،ديدگاه او بر اساس .(11/42 :1384)مطهرى، 

 :  شود اطالق مى

 :1405)ابعن سعینا،    حرکعت اسعت   مسافت و منتهى مبد  میانمتحرك توسطیه: بودن 

1/83). 

خیعالى از آن   یصعورت  را طی کند، حرکتمسافت متحرك هر حدى از حدود قطییه: 

 امعر ، يعک  دکن ادراكها را در کنار هم  اين صورت ،خیالۀ قو هنگامی که .آيدبه ذهن مى

 :)همان شود میحاصل  های علمی حدود مختلف مسافت حرکت(دادن صورت)با کنار هم قرار متصل

84). 
نمايعد، مسعافتی   حرکت آغاز به حرکت معی  مبد از  کیتوسط محرّ متحركکه  آنگاه

های خعارجی اسعت   پديدهوجودی از  ۀبرسد. چنین نحو اتا به منته کند میی طرا  میین

دو  ،سعت و منتها مبعد  مسعافت میعان   ر حال طعی  دمتحرك  تا وقتیاما  ،امری ذهنی نه

 گعذر در حعال   او منتهع  مبد يکی اينکه متحرك میان  :از آن داشت توان میگونه ادراك 

اسعالمی   ءحکماۀ و به اتفاق هم از موجودات خارجی است ی مسلماًاست که چنین میناي

 نام دارد. «حرکت توسطیه»
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هعر يعک از حعدود    از  گذر قرار دارد،در حالت مذکور مادامی که ديگر اينکه متحرك 

صورت گذر از حد ديگعر،   ،و باز شود میخیال  ۀدر قوصورتی بستن  موجب نقش ،مسافت

بعدون اينکعه صعورت اول از خیعال محعو       ؛گرددموجب انتقاش صورت خیالی ديگری می

بعا هعم    شده باشد. به همین ترتیب، صور متیعددی در ذهعن انسعان حاصعل و مرموععاً     

حرکعت  »هنعی را  ذ ۀپیوسعت  هعم  های متصعل و بعه  ين صورت. ابن سینا اشود مینگريسته 

نیسعت کعه وی،   با توجه بعه بیعان ابعن سعینا، ترديعدی      . (83 :)همان استنامیده  «قطییه

 .داند میرا ذهنی ینای اخیر م

 اسعت میتقد به وجود خارجی حرکت قطییه  است که فیلسوفی ولینمیرداماد ا ااهراً

بودن حرکت  که ابن سینا را نیز همچون خود، قائل به خارجی کند میتالش  و در اين راه

بعه سعه بخعش     ،دردر اين معو  اوهای گفت بح  توان میبه طور کلی  .قطییه نشان دهد

ر وجعود  سه برهان بع  ۀاقام، تیريفی از حرکت توسطیه و قطییه ۀارائ: شود میکلی تقسیم 

 است.  آنخارجی حرکت قطییه و اثبات اينکه ابن سینا نیز میتقد به وجود خارجی 
 

 تعریف میرداماد از حرکت توسطیه و قطعیه .3

 : حرکت دو مینا دارداز ديدگاه میرداماد 

ای که هر به گونه او منته مبد یان متحرك در م گرفتنقرار :توسطیه حرکت الف(

اعتبارش و  ۀقبل از لحظ حركمت ،حدی از حدود مسافت مابین در نظر گرفته شود

که از لوازم جسم متحرك است، صفت  بودن ۀبیدش، در آن حد نیست. اين نحو

و ثابت  کند میيینی خود اين حالت تغییر ن ؛شخصی، واحد، بسیط و غیر متحرك است

 ۀمالحظ که به ازای ط()حدود توسّفرضی حدود میانی به اعتبار نسبتش با اگرچه  3؛است

 .باشدمیتغیر م، است مسافت  ومفر نقاط

بنابراين از جهت حدود  ؛ندارد نسبت ثابتی با حدود مسافت ين حالت واحد شخصی،ا

نهايت  قابل تقسیم تا بی دربرگرفتن آنها( پی به حدود مسافت ودر رسیدن پیۀ)با مالحظاش بالقوه

تقسیمی فر  کرد، بايد از امور دفیی گونه  هیچزيرا اگر نتوان در حرکت توسطیه،  ؛است

اگرچه تدريرش با تدريج حرکت  ،شود میبودن آن  یتدريرحکم به براين انب ؛باشد

 بیان خواهیم کرد.آن را ، سخن ۀقطییه متفاوت است که در ادام

حرکت  ایو منته مبد حالت متصلی که منطبق بر مسافت ممتد میان  قطعیه:ب( 

ای که به گونه ؛و ارف حصول آن، زمان استحرکت قطییه، وجود تدريری دارد  4است.

و  مبد میان زمان حرکت، مسافت  یط. در شود میهر حدش بر حدی از زمان منطبق 
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رو نسبت  از اين ؛ی از مسافت داردنسبت خاصی با حد« آنی»و در هر  را طی کرده امنته

 نسبتی جداگانه دارد ،متغیر است و در هر حدی ،حرکت قطییه با حدود مسافت

 .(205: 1367، میرداماد)

اند: تدريج تدريج، تفاوت گذارده ۀبايد دانست که حکمای اسالمی، میان دو نحو

 ناپذير بر زمان. پذير بر زمان و تدريج انطباق انطباق

مفرو ، يک  ۀپذير بر زمان آن است که در هر لحظ امور تدريری انطباقمقصود از 

مثال عرفی برای  ؛بید موجود شود ۀجزء از شیء به وجود آيد و جزء ديگرش در لحظ

حال ساختی را در نظر بگیريم که در هر لحظه، جزئی از ۀ در اين قسم آن است که خان

گفت فالن ديوار در زمان  توان میبه طوری که  ؛شود میافزوده  آن ساخته و بر ساير اجزا

t
tو سقف در زمان  1

 .رسد پايانبه  يند ساخت خانهآفر تا هنگامی که است ساخته شده 2

، هر لحظه در مفرو بر زمان آن است که شیء  ناپذير مقصود از امور تدريری انطباق

، حرکت توسطیه و تدريج ۀنحو مثال فلسفی برای اين دو ؛به طور کامل موجود باشد

در »شويم که وصف آنگاه که اعتبار توسطی را در نظر بگیريم، متوجه میقطییه است. 

، به سبب آن نیست که در حد خاصی از مقاط  مسافت برای جسم متحرك «میان بودن

بر آن  «بودناو منته مبد بین »حالت  ،باشد بلکه متحرك هر کرای مسافت که ،است

انطباق دارد که  حرکت با همان تیريف مشهور کامالً ۀمالحظاين گونه  5صادق است.

 یتفیل ياکمال  نیل به ۀمايای که یهوّلا یتفیل ياکمال عبارت است از  حرکت :اند گفته

 . شود می ت(غاي بهوصول ) ویثان

به محض خروت يابیم که چنین می ،حرکت را مالحظه کنیماگر اعتبار قطیی 

حرکت در هر لحظه، به تمام و کمال موجود گفت که  توان مین ضرورتاً، مبد متحرك از 

بین »اصل مینای گونه که  بلکه همان ،زيرا تمام حدود حرکت استیفاء نشده ؛شده است

ممتد  امر در عین حال، با، )مینای حرکت توسطیه( کند میصدق  «بودناو منته مبد 

؛ به آن را به اجزاء و مقاط  مختلفی تقسیم کرد توان میکه يم ا مواجهداری کشش

جزء میینی از مسافت و بر  استاز زمان موجود  در جزء خاصیهر جزئش ای که  گونه

 .شود مینیز منطبق 
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 حرکت توسطیه و قطعیه نسبت میان .4

ال، گونه که آن سیّ همان ؛قطییه است ۀکنند ترسیماز ديدگاه میرداماد حرکت توسطیه 

نیست؛ قابل توقف  گذری است که ابداً ۀمقصود از آن سیال، لحظراسم زمان است. 

 :قسم استبر دو  «آن»اسالمی،  ۀتوضیح اينکه در اصطال  فلسف

فرع بر حصول آن،  حصولو  6استامری عدمی طرف زمان که آن به مینای  الف(

حرکت و  مبد خروت متحرك از های دفیی مانند اين مینای آن، ارف پديدهاست. زمان 

نهايت  تا بیقابل تقسیم  ،زمانامتداد کمّی ون چتوضیح اينکه  ؛ستاوصول آن به منته

 همانند مظروفش، قابل تقسیم نامتناهی است. ،منطبق شودر زمان پس هر چه ب ،است

قابل تقسیم تا د، نباش های زمانی و تدريری ، پديدهاو وصول به منته مبد گر خروت ازا

باز به اجزاء ديگری تقسیم  ،پس هر جزئی از خروت را در نظر بگیريم ؛نهايت است بی

گاه به آغاز  چهیين منوال، بد ، خروت بايد در جزء آغازين رخ داده باشد وو طبیاً شود می

يا به  شود میخارت ن مبد زمانی از  پس متحرك در هیچ جزء ؛واقیی نخواهیم رسید

 گردد. واصل نمی امنته

بلکه هر حدی از حدود حرکت را نیز در  ،ندارد مبد اين امر، اختصاص به خروت از 

بلکه دفیی است. بايد دانست که اين سخن فقط  ،نظر بگیريم، گذر از آن تدريری نیست

نه در مورد اجزاء  ،حرکت صادق است که از سنخ حرکت نیستند و حدود در مورد مقاط 

ه مثال نقطه و خط به وضو  بیشتر مطلب کمک ند. توجه با حرکت که از سنخ حرکت

یم نقاط نامتناهی در نظر بگیريم که توان می. ما در هر خط ممتد مفرو  کند می

و در عین حال، هر  شود میآنها، موجب تفاوتی در مقدار خط ن ۀمالحظه يا عدم مالحظ

امر  در هر توان میرود. به همین نحو،  مفرو  روی خط جزء آن به شمار نمی ۀنقط

ممتد از جمله حرکت، حدی را در نظر گرفت که اين حد چه در آغاز حرکت مالحظه 

 گونه شود و چه در مراتب میانی و چه در پايان، جزء آن و از سنخ خودش نیست. همان

و منافاتی  ولی از سنخ خط نیست و امتداد ندارد ،ر خط استد که نقطه قابل اعتبار

)چه حدود در حرکت  ۀمالحظوجود ندارد،  عدم امتداد نقطه(بودن خط و )ممتدمیان اين دو 

حرکت متحرك در مسافت بودن  منافاتی با زمانی و تدريری يا میان آن( در ابتدا يا انتها

 .ندارد
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خويش  تکراربا  و استفرع بر حصول آن  ،زمان يافتن تحققکه  «سیّالآن » ب(

 خط است ۀکنند ر خويش ترسیممروگونه نقطه با  همان 7،آورد را به وجود میزمان 

 .(206: 1367، میرداماد)

مسافت حرکت  و منتهای مبد گفته شد که حرکت توسطیه، بودن متحرك میان 

ای که نسبتی با حدود  به گونه هاست،و منت مبد است و قطییه، بودن متحرك میان 

حدی مختلف مسافت حرکت دارد؛ حدی را پیموده و نسبت به آن بالفیل است و به 

ی او منته مبد میان در متحرك  تحقق ۀهنوز نرسیده و نسبت به آن بالقوه است. الزم

؛ از ستو داشتن نسبت با هر يک از آنها مسافت حرکت، پیمودن حدود مختلف آن

 قطییه است. ۀکنند میرست ،حرکت توسطیهرو  اين

 بستن ، سبب نقشبا حدود مسافت از جهت نسبتسیال و حرکت توسطیه  «آن»

شوند. متحرك هر حدی از حدود مسافت حرکت  خیال می ۀحرکت و زمان متصل در قو

که خیال آنها را به صورت مرتم  و  شود میخیال  ۀرا طی کند، صورتی از آن وارد قو

اين دو مینا در  ۀمثال میروفی که برای تشبیه رابط .(215 :همان) کند میمتصل لحاظ 

ای در خارت با  اگر شیله ؛نازله است ۀجواله و قطر ۀ، شیلاست کتب فلسفی ذکر شده

بیند و يا  آتش می ۀانسان آن را داير ،حرکت کند مقابل انسان به شکل دورانی ،سرعت

در در حالی که  ؛کنیم میرات را مانند خطی از آب مشاهد ما قط ،بارد ه که باران میانگآ

 ،اين دو در حس مشتركولی  ،نه امری ممتد ،جود داردخارت فقط قطره و شیله و

در حال آب  ۀقطرگفت  توان میپس  ؛(217،همان)8شوند میمتصل و ممتد مشاهده 

گر دايرۀ  ترسیماست، نقطه آتش که مانند يک  ۀشیلو  ،از آب خطی ۀکنند نزول، ترسیم

 .(1/446: 1385، میرداماد)است خیال انسانی  آتشین در

با  به سبب انتسابی که )حرکت توسطی(حالت گذر خارجی های مذکور،  همانند مثال

. اصل شود میخیال انسانی موجب نقش بستن امری ممتد در  دارد، حدود مسافتتمام 

ولی از جهت پیمودن حدود  ،ممتد و متصل در خارت موجودند ۀزمان و حرکت به گون

ثابت  ،. چنین وجودی از جهت بقاءشوند میمختلف مسافت حرکت، در ذهن نیز ترسیم 

آن سیال و حرکت توسطیه از جهت  .(445: همان)9اما حدوث تدريری در ذهن دارد ؛است

متغیر هستند. تغییر و سیالن از جهت نسبت متحرك با ناثابت و  ،خیال ۀدر قو حصول

خیال، ممتد و  ۀدر قوزمان و آن سیال  .(216 :1367، میرداماد) حدود مسافت حرکت است

 .(1/453: 1385 ،میرداماد) و ثبات دارند ندا متصل
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میردامعاد   امعا  اسعت؛  نقل نشده يک از حکماء اسالمی از هیچ حرکت توسطیهبودن  ذهنی

اش نبعودن آن و حصعول خعارجی    ذهنعی ، بعه تبیعین   الی در ايعن معورد  ؤضمن طعر  سع  

 و منتهعای  مبعد  بعودن متحعرك میعان     ، حرکت توسعطیه  :چنین است اشکال پردازد. می

. بعا توجعه بعه ايعن     کنعد  معی مسافت حرکت است و به تمام حدود مسافت حرکت صدق 

، مبعد  ؛ با اينکه هر حرکتی به دلیل داشعتن  شود میمطلب، حرکت توسطیه مینايی کلی 

 .(207 :1367، میرداماد) ، مسافت و زمان مشخص، تشخص دارد و کلی نیستامنته

کلعی مفهعومی اسعت کعه نسعبت بعه        :دهعد  اين اشکال چنین پاسخ معی  به میرداماد

حرکت توسعطیه نسعبت بعه بعودن در حعدود       .(207: همان) دارد  میمصاديقش حالت ابها

ندارد. مالك تشخص در حرکت توسعطیه   افت، اين گونه نیست و حالت ابهاممسمختلف 

سعت. در صعورتی کعه مقومعات     (او منتهع  مبد )موضوع، زمان، مسافت، وحدت مقومات حرکت 

ت وحعدت ايعن امعور،    در صعور حرکعت  حرکت متیدد باشند، حرکت تشخص ندارد؛ امعا  

منافعاتی بعا    ا،و منتهع  مبد توسط شخصی میان  ،به بیان ديگر؛ (208: همان) تشخص دارد

 .(449 :1376علوی، ) عموم آن نسبت به حدود مسافت حرکت ندارد

 میردامعاد قول به وجود خارجی آن، تعا پعیش از    و اما نسبت به حرکت قطییه، ااهراً

داشتن حرکت قطییعه   ای در اثبات وجود خارجی  گانه براهین سه سابقه نداشته است. وی

 :  کند میاقامه 

حرکعت   و شعوند  میانتزاع  الحرکت توسطیه و آن سیّحرکت قطییه و زمان از  الف(

توسعطیه و آن  حرکعت  حرکت قطییعه و زمعان هسعتند.     ۀکنند سمال رتوسطیه و آن سیّ

 ؛باشندان نیز در خارت موجود حرکت قطییه و زم درو باي از اين ؛ندسیال در خارت موجود

همانعا الزم آيعد    ،کننده در خارت وجود دارنعد  پس آنگاه که حکم کنی که هر دو ترسیم»

 :1367میردامعاد،  ) «متصعل، در خعارت موجودنعد    ۀشعد  که حکم کنی که دو هويت ترسعیم 

209). 

 ععالم دهعر   داشتن امتدادآن  ۀالزمزيرا  ؛ستدهر محال ا ی درموجود رفتن بیناز ب(

و  مبعد  بودن متحرك میان . (210: همعان ) است مررد از امتداد ،اين عالمحال آنکه  ،است

در خعارت و در هعر جزئعی از اجعزاء زمعان      ، چنین آن سیّالو هممسافت حرکت  ایمنته

. شعوند  میاز وعاء دهر باطل ن از افق زمان سپری شوند،اين دو گر چه ا .اند حرکت حاصل

در نسعبت بعا    چنعد هر ؛انعد  مرتمع   دهعر  ۀمرتبع در  ،اجزاء زمان و حدود مسافت حرکت
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 .انعد  بعالقوه بیضی از حدود مسافت حرکت سپری شده و برخی ديگعر هنعوز    زمان ۀسلسل

سعبت بعا   ولی از جهت ن ،نسبت با زمان استرفتن آنها در  بینزشدن اجزاء زمان و ا سپری

 .)همان( اند و همگی ثابت عالم دهر تغییری در آنها نیست

ای از  است که حرکت قطییه و زمان در عالم دهر کعه مرتبعه   چنینحاصل اين برهان 

 دهعر،  ۀ. تمعام اشعیاء متغیعر، نسعبت بعه مرتبع      انعد  االمر است، حاصل مراتب واق  و نفس

برخعی   دهعد کعه  نگعاه مینعا معی   آگذر،  بلکه ،تغییری در آنها نیست اند و ی ثابتداتموجو

وجود ماديعات ضعییف    ۀچون نحو ؛از ماديات مقايسه شودبرخی ديگر با موجودات مادی 

امعا آنگعاه کعه از منظعر      شود؛ میگذر و غیبت مینادار  ،است و در حضور يکديگر نیستند

 ۀدر مرتبع  ه مراتعب موجعودات  از جملع  موجودنعد.  همگی دفیتعاً  ،مرردات نگريسته شود

بعه لحعاظ دهعری    پس بايد آن هعم   ؛ممتد و متصل است حرکت و زمان به نحو، طبییت

 .اشدوجود داشته ب

در ايعن  بلکعه   ،دنحدود مسافت حرکت انطباق نداربا ال حرکت توسطیه و آن سیّ ج(

اگعر فقعط حرکعت    ، رو از ايعن  ؛حاصعل اسعت  آنات زمان حرکت  ۀممتحرك در ه ،حرکت

 محعض  ذهنعی  ،و حرکت قطییه و زمان ندباشوجود داشته در خارت توسطیه و آن سیال 

عدم قطییه و زمعان، آن اسعت کعه     ۀزيرا الزم؛ (211-210: همان) آيد ، طفره الزم میباشند

حرکت توسطیه و آن چه اينکه  ،متحرك خارجی، مسافت را بدون اتصال طی کرده باشد

 .اما در اين مینعا، اتصعال نیسعت    ؛حرکت است ایو منته مبد  بودن متحرك میان ،السیّ

متحرك بعدون  آيد  ، الزم میاگر حرکت قطییه و زمان در خارت وجود نداشته باشند پس

حاصعل اينکعه   گعر برسعد.   يبرخی از حدود مسافت حرکت با طفره به حعدود د کردن  طی

 .آن استحدود  هب انتساب ی و بابه نحو اتصال مسافت حرکت پیمودنحرکت قطییه 

و حعدود آن را بعا   حرکعت  مسعافت   ،متحرك شود میگانه مشخص  از اين براهین سه

از ايعن جهعت    ؛انطبعاق دارد . حرکت قطییه با زمعان حرکعت   کند میحرکت قطییه طی 

 :همعان ) ء وجود زمعان اسعت  وعا ،دهر ضروری است و متن دهر)ارف( وجود زمان در وعاء 

 د.کرحکمپس بايد به وجود خارجی قطییه ؛ (211
 

 حرکت توسطیه و قطعیهخارجی وجود اثبات میرداماد در  براهین .6

متصل  ۀسه برهانی که میرداماد در اثبات وجود خارجی حرکت قطییه و زمان به گون

 :دنشو میکه به ترتیب بررسی و نقد  اند يص جدی، دچار نقاکند میاقامه 
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راسم حرکت قطییه و و توسطیه و آن سیال در خارت موجودند  اينکه حرکتاز  الف(

يینی زمان در خارت  ،رکت آنمتحرك و مقدار ح که شود میاين نتیره حاصل  ،ندا زمان

 وجود آن دو در خارت چگونه است؟  ۀاين است که نحو پرسشولی  ،ندموجود

ديگر تحقق  حوادثیدر پى  عالم ماده حوادثیدر  :دلیل اثبات زمان چنین است

تحقق يکى با زوال ديگرى و وجود  و محال استآن دو  اى که اجتماع به گونه؛ يابند مى

؛ برخالف انواع ديگر تقدم و تأخر که متقدم و متأخر استمراه ه يکى با عدم ديگرى

حادث ازسوى ديگر  ت ناقص بر میلول.ت تامّ يا علّمانند تقدّم علّ ،مییت وجودی دارند

؛ است از آن بیداز ديگرى و ديگرى  قبلکه يکى  دشو م مىیقستنیز به دو جزء  قبلی

قابل تقسیم هر جزئى ، اى که اجتماع آنها باهم ممکن نیست. به همین ترتیب گونه به

دهد  اين نشان مىد. شوتقسیم در آن متوقف  ختم شود کهجزئى  بهکه بدون آن ،است

نیازمند عر  است و عر   ،ود دارد. کموج السیّو  متصل یکمّ عالم مادهکه در 

د و حرکت موضوع شو عار  بر حرکت مىی کمیت چنین ؛برآن عار  شود که موضوعى

متقدم و متأخر در تقدم و تأخر زمانی، نتیره اينکه  ؛(2/114: 1424طباطبائی، ) استآن 

 .(143: همان) اجتماع وجودی ندارند

راسم حرکت قطییه و  ،الکه حرکت توسطیه و آن سیّ کند میبرهان میرداماد اثبات 

لی اثبات ودر خارت وجود داشته باشند؛ دحرکت قطییه و زمان بايلذا زمان هستند و 

حرکت قطییه مانند  در خارت وجود دارند. اجتماعیل اتصاين دو به نحو ا کند مین

يینی حرکت  ،بلکه به وجود منشأ انتزاع آن ،مستقل در خارت ندارد یوجود ،اضافه

گونه که امور اضافی مانند پدری و پسری وجودی  همان ؛در خارت موجود استتوسطیه 

از ؛ (3/32: 1383)سبزواری،  ندمنشأ انتزاع آنها موجود مستقل در خارت ندارند و به وجود

ند و زمان متصل و ا تحققدر خارت متوسطیه  حرکت آن سیّال و که گفت توان می رو اين

 وجودی داشته باشند. نه اينکه مستقالً ،ندبه تب  منشأ انتزاع آنها موجودت قطییه کحر

از طريق آن میرداماد وجود خارجی حرکت  کهترين نکته در برهان دوم  مهم ب(

اند  اين است که موجودات زمانی در عالم دهر حاصل، گیرد نتیره میقطییه را در خارت 

حصول  ،اند. با توجه به اين نکته تغییر در آنها نیست وثابت ،و در مقايسه با اين عالم

 موجودات زمانی در عالم دهر چگونه است؟ 

وجودشان ثابت  ۀو نحواند  موجودات دهری و عقول جبروتی علّت عالم مادهچون 

بنابراين از جهت علم موجود مررد به موجود  است؛نها به ماديات، ثابت آپس علم ، است
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ارتباطی به چگونگی تحقق  مسئلهاين که پر واضح است . در آن نیستمادی، تغییری 

و مقصود میرداماد از وجود دهری ماديات نیز علم  طبییت ندارد ۀحرکت در مرتب

مالك  از ديدگاه اوداشت که توجه يد باهمچنین  .نیستمرردات به اشیاء طبییی 

با نسبت، نیز وجود شیء حقیقت و  (160 :1367)میرداماد، 10وجود آن است ،شیء تشخص

در  و هستند متغیر و مادی ،بالذات مادى افراد» .شود مین متفاوت ۀمقايس و اضافه

: 138مالصدرا، ) «پذيرند را نمى و ثبات مقايسه با مرردات، مررد نشده و احکام تررد

2/51). 

در است. طفره طفره بر اساس دلیل سوم، عدم خارجی حرکت قطییه مستلزم  ج(

در حالی که  ؛ت را به نحو متصل طی نکندآيد که متحرك مسافت حرک الزم میصورتی 

 نیز طفره و لذا شود مینفی نمسافت  اتصال ،او منته مبد بودن متحرك میان  به سبب

به  ؛ی مسافت حرکت استاو منته مبد میان  ،ت توسطیهآيد. متحرك در حرک الزم نمی

، او منته مبد بودن میان  ۀولی الزم، ردای که نسبتی با حدود مسافت حرکت ندا گونه

 . استبا حدود مسافت  داشتن تنحو متصل و نسب پیمودن مسافت حرکت به
 

 نزد سایر حکما بر اساس برداشت میردامادقطعیه  خارجی حرکتوجود  .7

 ،ندزمان و حرکت قطییه نیسعت  بودن ذهنیيک از حکماء قائل به  هیچمیرداماد از ديدگاه 

-211: 1367)میردامعاد،   انعد  اند، چنین نظری داشعته  اوهام و شکوك بلکه کسانی که گرفتار

میرداماد، اگر وجود حرکعت قطییعه را بپعذيريم، هعم مشعکل منکعران        به نظر زيرا ؛(212

بعه   .شود؛ چون زمان مقدار حرکت قطییه است زمان حل می ۀحرکت برطرف و هم مسئل

نعه   ،تواند امری عینی و خارجی باشعد  ارد، زمان هم میدلیل اينکه حرکت قطییه وجود د

حرکعت قطییعه را از آن    توان وجعود  به تیبیری ديگر، چون زمان وجود دارد، می ؛توهّمی

عبعاراتی از   ،برای اثبات ايعن مطلعب   . میرداماد(102 :1387ی، )فتحیلی و رضاي نتیره گرفت

داشتن حرکت قطییه را بیعان   داللت آنها به وجود خارجی ۀنحوو  نمايد ابن سینا نقل می

 :  کند می

و انّه ال وجود له، فهو مبنىّ على  فانّ جمی  ما قیل فى امر اعدامه امّا الزمانو» الف(

هو  بل فى آن و ال فى زمان و ال له متى فانّ الزمان موجود ال... انّ ال وجود له فى اآلن

متصل در خارت زمان  که دارد میبیان ت اين عبار .(1/167 :1405ابن سینا، ) «موجود مطلقا

 ؛(212 :1367میرداماد، ) داردبا زمان  منطبق زمانی ،همچنین متحرك فردی. وجود دارد

نی انطباق با زمان دارد، ذهزمان در خارت موجود است. حرکت قطییه نیز که  ،اينبنابر
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وجود  ۀدهند وجود زمان در خارت نشان ،به بیان ديگر؛ و وجود خارجی دارد یستن

زيرا زمان بالذات  ؛وجودی آنی يا زمانی ندارد ،زمان لبتها؛ حرکت قطییه در خارت است

متغیر است و در تغیر خويش نیازمند زمانی ديگر نیست و لذا ابتداء يا انتهاء زمانی ندارد 

 ابتداء يا انتهاء حصول داشته باشد.« آن»تا اينکه 

و  فانّه فرق بین ان ال يکون له وض ... یل ان الرسم المتحرّك ال وض  لهو قد ق» ب(

و ان  ال تخرت الرسم عن ان يکون ذا وض  كةالحر... بین ان ال يکون له وض  قارّ. 

 دهد که عبارت نشان میاين  .(1/214: 1404ابن سینا، ) «رّاخرجته عن ان يکون ذا وض  قا

 داردبا زمان و منطبق  لسیاّ یوجود، متحرك و وجود داردحرکت در امتداد زمان 

زيرا ؛ است )ثابت( زمان موجودی خارجی است که وجود ثابتی ندارد و غیر قار. (همان)

حرکت قطییه نیز که  نتیره اينکه است.)سیاّل( غیر قار  ووجود خارجی اعم از قار داشتن 

 است، وجود خارجی دارد.با زمان منطبق 

 ن يحصل بالفیل قائما فی األعیانو اسم لمینیین،  حدهما ال يروز  كةإنّ الحر» ج(

ل إن عنى بها األمر المتصل المیقو كةفإنّ الحر .اآلخر يروز  ن يحصل فی األعیان

ممّا ال ذات له قائمۀ فی األعیانو إنّما يرتسم ألنّ  …و المنتهى مبد للمتحرّك بین ال

 و  مکان ترکه و مکان  درکه ك إلى مکانینفی الذّهن بسبب نسبۀ المتحرّ ئمةصورته قا

حین يکون  سّطةفهى حالته المتو... و  مّا المینى الموجود بالفیل... يرتسم فی الخیال

ابن ) «، بل هو فی حدّ متوسّطيةو لم يحصل عند الغا فةلیس فی الطرف األوّل من المسا

 .(1/83: 1405، سینا

دارد. در خارت  داشتن حرکت قطییه در وجود ذهنی ااهر عبارت ابن سینا تصريح

 رو ز اينا ؛نه از جهت حدوث ،شوند میدر خیال مرتسم  ءاز جهت بقاحرکت اجزاء 

دلیل اين مطلب اين است که در عبارت آمده وجود خارجی نیست.  ابن سینامقصود 

و عدم  ذات ثباتيینی  ،که حصول مقید به قیام «ال يروز  ن يحصل بالفیل قائما» :است

إذ  ،ال يکون لها فی الوجود حصول قائم کما فی الذهنو »چنین . هماست شدهسیالن آن

بید از ؛ زيرا دنندار یوجود حرکت اجتماع ایو منته مبد که  دهد نشان می ،... .«الطرفان

 ن يینى  إمّا ... ففى زمان كةمن  نّ کلّ حر يقال إنّ الّذی»: گفته استنیز اين عبارت 

على  نّه ال يخلو من حصول قط  ذلک ...فیکون کونه فی زمان الکمال األوّل كةبالحر

ال  نّه کان ثابتا فی کلّ آن من ذلک  بق للزمان فال يخلو من حدوث زمانالقط  مطا

و به تب  زمان  حرکت وجود ثابتی ندارد .(1/382: 1385 ،میرداماد) «الزّمان مستمرّا فیه
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ابن سینا در چندين سطر  اجتماع وجودی ندارند. ،آن ایو منته مبد سیالن دارد. 

. (383:همان) هستندمتغیر در وجود و بقاء حرکت اجزاء رو  از اين؛گويد متناقض سخن نمی

در  زمان مقدار حرکت است ودارد که  بیان می به صراحتالرئیس  شیخحاصل اينکه 

 موجود است.خارت 

و لیست من األمور  و الفیل المحض لمحضةا ةوجودها فی زمان بین القوّ كةفالحر» د(

 ن سینا وجودمقصود اب .( 205  :1364ابن سینا، ) «التی تحصل بالفیل حصوال قارّا مستکمال

زيرا حرکت در ذهن بالفیل و باثبات حاصل  ؛(1/444: 1385میرداماد، ) حرکت نیست ذهنی

اجزائی  ا،و منته مبد بودن میان زيرا  ؛حرکت توسطیه نیز نیستاو مقصود . شود می

در اين  الرئیس شیخنظر . تا اينکه برخی از آنها بالفیل باشد و برخی ديگر بالقوه ندارد

از همین جهت ندارد.  تباو ث است و اينکه حصول با قرار حرکت به اصل وجود ،عبارت

 هيئةخروجه عن هی ما يتصوّر من حال الرسم، ل كةفالحر»: گويد میبید از چند سطر 

 .(208  :1364ابن سینا، ) «فعةإلى الفیل ممتدّا ال د ةوّو هو خروت من الق يسیرا يسیرا ةقارّ

 کند می داللتحرکت قطییه  نیز بر عدم وجود خارجیالفاای از بهنمیار  هـ(

بأناس يرتاز واحد منهم  لمنقضية نّ الوهم يقیس الحرکات ا»: (212-211 :1367میرداماد، )

 :1375)بهمنیار،  «فیرتمیون فی مکان واحد و لیس الحال فی الحرکات کذلک . ثر الواحد

448). 

اجتماع در  ،که اجزاء حرکت کند میبهمنیار در اين عبارت تصريح از نظر میرداماد، 

و اجزاء حرکت مانند افراد انسان نیست که  (1/383: 1385، میرداماد) وجود و بقا ندارند

؛ وجود خارجی آن است ۀدهند عدم اجتماع اجزاء نشان کنند. ند در مکانی اجتماعتوان می

 زيرا اين اجزاء در وجود ذهنی اجتماع دارند.

نسبت به وجود در زمان متغیر بوده، زمان و حرکت  شود میاز اين بیانات مشخص 

 .(212 :1367، میرداماد) اند و تغییر ندارند ثابت ،اما از جهت وجود در دهر ؛ثبات ندارند
 

 وجود خارجی حرکت قطعیه  دربارۀاز عبارات حکما میرداماد  برداشتنقد  .8

د قع تجی حرکعت قطییعه می  از نظر میرداماد، ابن سینا به وجود خعار  شدبیان از آنرا که 

میردامعاد در ايعن زمینعه پرداختعه      هعای  برداشعت  ۀدر اين قسمت به بررسی نقادان ،است

 .  شود می

وجود زمان در خارت اسعت. او بیعان    ۀاثبات نحوصدد ابن سینا در اين عبارت در الف(

زمعان بالعذات تعدريری     ،به عبارت ديگعر  ؛زمانی نیست و «آنی» ،دارد که وجود زمان می
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چنعین   ،رو از همعین  .است و در سعیالن و تغییعر خعويش نیازمنعد زمعانی ديگعر نیسعت       

 طععرف عععدمی زمععان اسععت و تععدريری نیسععت.  ،زيععرا آن ؛موجععودی آنععی نیععز نیسععت

بعا   .(43 :تعا  ابعن سعینا، بعی   ) «لیس وجوده فى زمان فکذلک لیس بیدم فى زمعان  الزمان و»

، زمان در خعارت امعری متصعل اسعت     اينکه بارۀدر ای نکتهعبارت اين  ،توجه به اين نکته

. از ديدگاه ابن سعینا، مقعدار   داللتی بر اتصال خارجی زمان ندارد ،بنابراين ؛کند نمی بیان

هر جزئی  ،. با وجود اين(90 :همان) «كةيقدر الحر الزمان»: استزمان  ،حرکت شیء مادی

متحعرك در هعر حعدی از حعدود      ،رو از ايعن  ؛از زمان بالذات مسبوق به جزء ديگر اسعت 

ده و به حد بیدی هنعوز  کرزيرا از حدی گذر  ؛مسافت حرکت دو عدم سابق و الحق دارد

 نرسیده است.

زيرا خروت تدريری شعیء از قعوه بعه فیعل اسعت و       ؛حرکت در خارت وجود دارد ب(

زمعان نیعز در خعارت     ،حرکت نه ذهنی. به تب  ،وجودات خارجی استچنین خروجی از م

آيا هعويتی اتصعالی در    ؛وجود زمان در خارت است ۀنحو بارۀدر پرسش اکنونوجود دارد. 

اتصالی آن ععین  بودن آن در خارت محال است و وجود و ممتدخارت دارد يا اينکه متصل 

اسعت و وجعود    بودنذراگع سعیالن و   ،گذر و سیالن است؟ با توجه به اينکه حقیقت زمان

بودن آن در خارت محال است و زمان فقعط در  و ممتدر و تدريری است، متصل متغیآن، 

متصل غیعر   رو ابن سینا زمان را کمّ از همین ؛شود میذهن به نحومرتم  و متصل تیقل 

 11.داند میقار

و  مبعد  دارد کعه حالعت توسعط میعان      ابن سینا در اين عبارت به تصريح بیان می ج(

  ،اما با حرکت متحرك در هر حدی از حعدود مسعافت حرکعت    ؛وجود خارجی دارد امنته

نهعا بعه صعورت مرتمع  حرکعت      که لحاظ آ شود میخیال  ۀصورتی از آن وارد ذهن و قو

 12.(1/84: 1405، ابن سینا) قطییه است

صعورتی از آن بعه ذهعن     ،هر حدی از حدود مسافت حرکت را طعی کنعد   متحرك د(

آن  از نسبت بعه حعد قبعل    ،گیريمبدر نظر را حدی از حدود مسافت حرکت و هر  آيد می

وجعود خعارجی    ۀدهنعد  آن بالقوه است. ايعن مطلعب نشعان   از ت به حد بید سببالفیل و ن

ع صورت از حدود مسافت اين است که انتزا مسئلهولی  ؛حرکت و متحرك در خارت است

دارد و وجعود خعارجی آن    حرکت و لحاظ آنها به صورت مرتمع  فقعط در ذهعن وجعود    

؛ همین مطلب اسعت  ۀدهند نشان ،دارد عبارت بیدی نیز که میرداماد بیان می محال است.

ولی اين مطلب دلیل بعر   ،شود میزيرا متحرك از قوه به فیل تدريری و نه دفیی خارجی 
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داشتن صورت ذهنی از حعدود مسعافت حرکعت و لحعاظ آنهعا بعه صعورت         وجود خارجی

 .نیستمرتم  

وجعود خعارجی و ذهنعی بیعان      ۀنحعو در معورد  خوبی در اين عبعارت   بهمنیار به هـ(

 ،زيعرا حرکعت   ؛وجعود خعارجی ندارنعد    ،صور وهمی و ذهنی از حدود حرکعت که دارد می

 خروت تدريری از قوه به فیل است.

کعه در ذهعن    ،زمان بعا حرکعت قطییعه انطبعاق دارد    ه ابن سیناحاصل اينکه از ديدگا

زمعان متصعل در   . موجعود اسعت  که در خارت  و آن سیال با حرکت توسطیه حاصل است

است و هر حد آن مسبوق به ععدم   بودنراگذو زيرا وجود آن سیالنی  ؛نداردخارت وجود 

 ،نعد خعارت موجود زمعان متصعل در   طییه و شدن به اينکه حرکت ق قائل 13ست.حد قبلی ا

منطبق بعا   ۀتب  آن حرکت قطییزيرا زمان متصل و به  ؛ا حس استخیال بناشی از خلط 

 .(3/33: 1383)سبزواری،  است اند و منشأ انتزاع آنها در خارت موجود ، موجودات ذهنیآن
 

 شت حرکت قطعیه ابن سینا در نظر میردامادونسر .9

د، سرنوشت شو مهمی که در مورد چگونگی تحقق خارجی حرکت مطر  می پرسش

اين است که میرداماد  مسئله است؛میرداماد  ۀمورد نظر ابن سینا در نظري ۀحرکت قطیی

چنین میرداماد کرد. هممشائی ابن سینا ارائه  ۀتفسیر خاصی از اقسام حرکت در فلسف

اين  وجود خارجی دارد و نگارندگان مورد نظر ابن سینا ۀاصرار نمود که حرکت قطیی

پرسش  ،بنابراين ؛های میرداماد در اين زمینه پرداختند نیز به نقادی ديدگاه پژوهش

يمانی  ۀمورد نظر ابن سینا در فلسف ۀاساسی اين است که سرنوشت حرکت قطیی

 میرداماد چیست؟ 

اين است که میرداماد اصرار  کرد،توجه  به آن دای که در اين زمینه باي اولین نکته

و نه ذهنی. او تأکید  ابن سینا وجود خارجی دارد ۀدارد که حرکت قطییه در فلسف

در مسائل فلسفی نیستند، به  توجه ۀای اندك که شايست عده که صرفاًکند  می

)میرداماد،  الرئیس شیخبزرگی مانند  ۀنه فالسف و اند بودن حرکت قطییه میتقد بوده ذهنی

يمانی او،  ۀبنابراين سرنوشت حرکت قطییه در نظر میرداماد و فلسف ؛(211-212 :1367

ی در نظر شد. گويکه بیان و نقد است پنداشتن آن با همان تیريف خاصی  خارجی

، انسانیعلمی های  میرداماد تحلیل ذهنی حرکت، تحقق علمی آن در ذهن و صورت

 نه ذهنی.  ،خارجی است زيرا حرکت و تغییر صرفاً؛ جايگاهی ندارد
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 مانند حدوث دهری عالم نیز کامالً ،چنین امری با ساير مبانی فلسفی میرداماد

زيرا جهت ثبات موجودات متحرك طبق مبانی میرداماد، تغییر و حرکت ؛ يابد انطباق می

ای به مینای تأخر دهری  . چنین نکتهست«او منته مبد بودن میان »دائمی يا همان 

نی و متحرك، نسبت به موجودات دهری و عقول مررد است. اگر موجودات زما

ولی در صورت  ،نفسه در نظر گرفته شوند، متغیر و متردد هستند موجودات زمانی فی

زيرا موجودات دهری از ابتدا تا  ند؛لحاظ آنها با موجودات دهری، ثابت و بدون تغییر

حرکت يا تغییری در علوم آنها رخ  بدون اينکه ،(164 همان:) وجود آنها علم دارند یانتها

 دهد. 

ای برهانی و طريقی استداللی در  يافتن شیوه برایتالش میرداماد  ۀبدين نظر هم

دادن موجودات متغیر و متحرك به موجودات ثابت و تبیین يا تحلیل جهت  جهت ارتباط

مبانی و داليل میرداماد در  نادرستیيا  درستیرو، با قط  نظر از  از اين ست؛ثبات آنها

دن آن در کر بودن حرکت قطییه و عبارات مورد استشهاد او در مبرهن اثبات خارجی

برای تالش عقالنی اين فیلسوف يمانی، يافتن راهی استداللی  ۀابن سینا، هم ۀفلسف

 ديدگاهتبیین برهانی ثبات موجودات مادی و متحرك است. هر امری نیز که با اين 

 د. کرگونه که میرداماد چنان  همان ؛دشوتوجیه  دباشد، به ناچار بايهماهنگ ن

داشتن  مورد نظر ابن سینا در نظر میرداماد همان انطباق ۀحاصل اينکه حرکت قطیی

ابن سینا نیز همین  و از نظر او نیز دقیقاً استحرکت متحرك با زمان و مسافت حرکت 

ۀ مورد نظر يف، توضیح بیشتر حرکت توسطید که اين تیرشالبته بیان  ؛دارد میرا بیان 

 . ابن سیناست
 

 نتیجه  .10

حدود مسافت حرکت را از ديدگاه میرداماد حرکت قطییه، عبارت است از اينکه متحرك 

 جودودارای را به تب  آن زمان ممتد و متصل گونه حرکت  اين ،رو از ايند. کنطی 

مسافت حرکت، داشتن نسبت  ایو منته مبد بودن متحرك میان  ۀ. الزمداند میخارجی 

 ،از ديدگاه ابن سینارا حرکت توسطیه  ۀمیرداماد الزم ؛ بر اين اساس،ن استبا حدود آ

 . ده استکرمیرفی و میان الزم يک شیء با قسیم آن خلط حرکت قطییه 

، دچار وجود خارجی حرکت قطییه و زمان متصلهر سه برهان میرداماد در اثبات 

، يینی حرکت به وجود منشأ انتزاع آن ،حرکت قطییه و زمان یان کهبه اين ب ؛اند کاستی

موجود مادی در مقايسه با  در خارت نیستند.و دارای وجود مستقل  ندتوسطیه موجود
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يک شیء با نسبت حقیقت آن تغییر  ۀزيرا الزم ؛شود میموجود دهری مررد و با ثبات ن

، طفره الزم ممتد و متصل طی نکندمتحرك مسافت حرکت را به نحو اگر و اضافه است. 

عدم به مینای مسافت حرکت،  ایو منته مبد حال آنکه بودن متحرك میان  .آيد می

 .آيد میو لذا طفره الزم ن نیست امتداد آن

ی خويش در اثبات وجود خارجی اعباراتی که میرداماد از ابن سینا در تأيید مدع

 ی او ندارند.ابر مدع ، داللتیکند نقل میحرکت قطییه و زمان متصل 
 

 نوشت پی
کند تا به اشکاالت تیريف حرکت دارد و سیی می بارۀشايان ذکر است که میرداماد بیاناتی در  .1

بررسی و تحلیل حرکت توسطیه و »ديگری با عنوان  ۀفخررازی در اين زمینه پاسخ دهد که در مقال

شود. از اين جهت در اين داری میاينرا خودايم و از تکرار آن در بررسی کرده اين موضوع را« قطییه

 پردازيم.به خوانش میرداماد از اين نظريه و نقادی آن می مقاله اختصاصاً

 از اين تقسیم، در توجیه ربط حادث و سیال به قديم و ثابت استفاده شده است.  .2

اين است که جسم پس از اتصاف به حالت حرکت،  «ثبات حرکت»ااهر متناقض  مقصود از تیبیر به  .3

به طور يکسان، متلبس و متصف به آن بوده و مادامی که در اين حال است در خود اين حالت، تغییر 

 کند. به عبارت ديگر، جسم از گذر خود، گذر نمی ؛کند نمی

 «بمینى القط  كةبین طرفیها و هذا يسمّى الحر فةاألمر المتصل المنطبق على الممتدّ من المسا»  .4

 (.1/375: 1385)میرداماد، 

 (.374)همان:  ةالمذکور لصفةلیس کون المتحرّك هو متوسّطا، ألنّه فی حدّ دون حدّ، بل ألنّه على ا  .5

 انتزاعش موجود است. أبلکه به وجود منش ،بودن، اين است که وجود محصل ندارد مقصود از عدمی  .6

گذراست که هر انسانی در مقاط  گوناگون حیات طبییی خود،  ۀبه عبارت ديگر، آن سیال همان لحظ  .7

 يابد. کند و در نفس خود گذر را می لحظه آن را ترربه می به لحظه

الوجود  جهةو هما راسماهما من  لنقطةفالمشاهد هو الخطّ المستقیم و الخطّ المستدير ال القطر و ا»  .8

 (.1/446: 1385)میرداماد،  «و األيون و السّموت مكنةفی األعیان م  تبدّل األ

كة فإذن الزمان الممتدّ موجود فی األعیان و مرتسم فی األوهام  يضا من اآلن السیّالو کذلک الحر»  .9

 (.445)همان: « سطيّةالتوكةبه من الحر ةالمتقدر لقطعيّةا

 (.160: 1367)میرداماد، « التشخص جةالوجود هى بیینها در جةانّ در» .11

و إما  ن يکون قارا حاصل الوجود برمی   جزائه،  و ال يکون؛ فإن لم يکن، إن الکم المتصل ال يخل» .11

 (.124: 1385)ابن سینا، « الزمان بل کان متردد الوجود شیئا بید شىء فهو

 :1405، سینا ابن) ... «فی الذّهن ئمةفی األعیانو إنّما يرتسم ألنّ صورته قا ئمةممّا ال ذات له قا»...  .12

 ۀدهند و  نشانوض به ،قائم بالذات در خارت ندارد و اينکه صورت آن قیام به ذهن دارد(. اينکه ذاتی 1/84

 وجود ذهنی آن است.
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و هو مثلها غیر موجود إال  لقطعيةا كةقسمان کذلک الزمان  حدهما منطبق على الحر كةکما  ن الحر» .13

د مثلها و ما قال الشیخ و هو اآلن السیال و هو موجو سطيةالتو كةفی النفس و اآلخر منطبق على الحر

 «...بوجوده هو هذا و کیف يکون الزمان بالمینى األول موجودا و الماضی میدوم و المستقبل لم يوجد بید

 .(3/33: 1383سبزواری، )
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