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  ده چکی

آن است که  حرکت قطعیو  طیحرکت توسّمناقشات موجود در باب مفاهیم  از جملۀ
در این نوشتار قصد بر  .استمطابق با حرکت واقع در عالم جسمانی  یک از این دو کدام

یک از مفاهیم مذکور ارائۀ مدلی برای هرات، به گیری از زبان ریاضیّ با بهره که آن است
 طیحرکت توسّ ،نتیجهدر د. فوق بررسی و بازنگری شو ۀلئب مسو بدین ترتیپرداخته 

خواهد افت پیوسته از زمان حرکت به مس یراسم تابع حرکت قطعیراسم تابعی پوشا و 
ای از  اند و یا در هیچ زیربازه یک به تعبیر مختلف از تعریف، یا یک ه به دوکه با توجّ بود

حرکت مانع تغییرات دفعی نبوده و  طیحرکت توسّ ،بدین ترتیب .دامنه ثابت نیستند
فاقد آن است، ضامن تدریجی بودن تغییرات  طیحرکت توسّصالی که به دلیل اتّ قطعی

 باید میاز حرکت که در خارج موجود است  یمعنای آن جسم مفروض خواهد بود. لذا
 حرکت به معنای قطع آن باشد.

 

 کتتغییر دفعی، تغییر تدریجی، حرسازی،  مدل، حرکت قطعی، طیحرکت توسّ :ها واژهکلید
 

 طرح مسئله

به دو معنای متفاوت از هم  ،ت خارجییک واقعیّ ۀحرکت به مثاباسالمی  ۀدر فلسف
و  توسّطیحرکت  ،. به بیان دیگرحرکت قطعیو  طیحرکت توسّشده است:  می استعمال

                                                                                                                                            
 . ph.mousavi@gmail.com       دانشگاه تربیت مدرس کارشناس ارشد فلسفهنویسنده مسوول : . 0
  .دانشیار فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس .3
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بلکه حرکت به اشتراک لفظی بر  ،دو قسم و یا دو نوع از حرکت نیستند حرکت قطعی
جاست که  به شود. دو معنا در ازای یک واقعیت؛ بنابراین کامالً می این دو معنا اطالق

در پاسخ بدان سه  «یک از این دو معنا است؟ ت مصداق کداماین واقعیّ» :پرسیده شود
ت حرکدر خارج و  توسّطیحرکت الف(  اسالمی مشهور است: ۀمتفاوت در فلسف ۀنظریّ

سینا این  . از ظاهر کالم ابناستواقعی  توسّطیدر ذهن موجود است. لذا حرکت  قطعی
ب( و تا زمان میرداماد گویا همین قول مشهور بوده است.  (39ـ38) ه برآمدهنظریّ

در ذهن موجود است. لذا این حرکت به معنای  توسّطیحرکت در خارج و  حرکت قطعی
 ه محسوبقائلین این نظریّ ۀاز جمل ملّاصدراو  میردامادباشد.  می قطع آن است که واقعی

 حرکت قطعیو  توسّطیحرکت ج(  (.98ـ9/91، اسفار، ملّاصدرا؛ 300میرداماد، ) شوند می
طباطبائی از  علّامهموجودند.  هر دو در خارج بوده وت واحد در واقع دو اعتبار از یک واقعیّ

 .(018، بدایة الحکمة ؛319، الحکمةنهایة ) باشد می همعتقدین این نظریّ ۀجمل

حاضر سعی شده  ۀدر مقال .هدف از این نوشتار یافتن پاسخی برای سؤال مذکور است
حرکت »و  «توسّطیحرکت »تعاریف موجود از  و بر پایۀبا استفاده از مفاهیم ریاضی 

های  با بررسی مدلگاه  و آنها پرداخته  از آن هریکبرای به جستجوی مدلی  «قطعی
یک  شود که کدام نگریستهآمده به هریک از معانی حرکت از این منظر  دست هریاضی ب
نسبت به  توسّطیحاصل شمول حرکت  ۀق در عالم خارج را دارند. نتیجت تحقّصالحیّ

حاضر با  ۀمقال ،خواهد بود. بنابراین تغییرات دفعی و تدریجی بودن حرکت قطعی
  .کند می فیتر معرّ اط حرکت قطعی را به واقعیت نزدیکاحتی
 

 شده پذیرفتهاز پیش و قضایای ه لیّاوّتعاریف  .1

 ت دارد.از ذهن بشری در عالم خارج واقعیّ امری مستقلّ ۀحرکت به مثاب ـ0ـ0

 ت دارد.از ذهن بشری در عالم خارج واقعیّ امری مستقلّ ۀزمان به مثاب ـ3ـ0

نامیده  «زمان حرکت»شود  به حرکتی می متّصفکه در آن جسمی  زمانی را ۀفاصل ـ9ـ0
 دهیم. می نشان T و آن را با

شماری است که این انقسام را نزد  بی فرضیِ ۀبالقوّ یزمان قابل انقسام به اجزا ـ8ـ0
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که از جهت  در صورتی ،نامیم می 0اجزا را یک لحظهاین ذهن انتهایی نیست. هر یک از 
طرف و  لحظۀعد و امتدادی از سنخ زمان نداشته باشد. پس بُ ،ناپذیر بوده زمان انقسام

 t» به معنای    نهایت زمان است. نسبت لحظه به زمان مثل نسبت نقطه است به خط. 
 خواهد بود. «ای از زمان حرکت است  لحظه

(a, b)ای از اعداد حقیقی مثل  است. آن را با بازه 3صلزمان امری متّ ـ1ـ0
 .دهیم نشان می 9

موضوع حرکت  الف( :استه مطرح چهار نظریّ «حرکت در مقوله»در باب معنای  ـ1ـ0
ر و متغیّ متحرّک کهدر حرکت أینی این أین است  مثالً .مفروض است ۀهمان مقول

و بالعرض به موضوع مقوله که  موضوع حرکت در واقع خود مقوله است و ثانیاً ب(است. 
                                                                                                                                            

ا در این نوشتار برای جلوگیری از مغالطات بیان شده است. امّ «آن»با لفظ  این مفهوم در متون فلسفی غالباً. 0
 «آن» به جای« لحظه»در زبان فلسفی از لفظ « آن»در زبان فارسی و « آن»ناشی از اشتراک لفظی موجود میان 
 ولی با همان معنا استفاده شده است.

دارند  الی غیر النهایةرا   هبالقوّ ت انقسام به اجزایصل هستند به این معنا که قابلیّزمان و مسافت حرکت متّ .3
زیرا اگر » الی غیر النهایة(. 031؛ میرداماد، 818ـ0/811، شرح و تعلیقه صدرالمتألهین بر الهیات شفاء،  ملّاصدرا)

ق ق پذیرد، تحقّای رسد که قابل تقسیم نباشد مستلزم این است که جزء الیتجزی تحقّ ه مرحلهصل بامر متّیک 
قواعد کلی )غالمحسین ابراهیمی دینانی،  «ر نظر عقل مردود شناخته شده است.جزء الیتجزی یا جوهر فرد د

 س االمر متصل و پیوسته است، تنهاآنچه در واقع و نف»چراکه  هبالقوّ و  .(9/333، فلسفی در فلسفه اسالمی
 صال زمان/ مسافت حرکت کفایتحال ببینیم آیا شرط مذکور برای اتّ)همان(.  «تواند بالقوّه قابل تقسیم باشد می
ی أینی است. عدبُ الخط یک روی یک خط کش در حال حرکت مستقیمر کنید که ای را تصوّ مورچه کند؟ می

: گیریم می ر نظرش دک خط    و     تمام اعداد گویای واقع میان حدود  ۀمسافت حرکت را مجموع
  {

 

 
|            

 

 
لحاظ  Bرا به اسم  Aافت دلخواه از مس حال یک قطعۀ.  {  

 ای است که ابتدا و انتهایش به ترتیب معادل اعداد گویایی مثل  قطعه ، کنیم. طبق تعریف  می
 

 
 و  

 
است.  

  توان ثابت کرد که  می به راحتی
 

 
 
 

 
          

 

 
   

 

 
   را e کافی است  .)*(  

   
 قرار دهیم.  

  با ابتدای cقابل انقسام به دو قطعه دیگر است:  B بنابراین قطعه

 
 و انتهای   

   

   
    با ابتدای Dو 

   
 و انتهای  

 

 
قابل    توان این حکم را که هر قطعه از مسافت  بود. پس می از  دلخواه یک قطعۀ  . از طرفی قطعۀ 

قسام به شود که این قابلیت ان می نتیجه *() جاری دانست. و بنا بر قضیۀ دیگر است را در  انقسام به دو قطعۀ
 ا به دلیل زیر ثابتصل است. امّشرط مذکور را تأمین کرده، متّ شود. پس مسافت  هیچ حدی ختم نمی

عا کافی است تمام حدودی را در نظر بگیرید برای اثبات این ادّصل نیست. مطلوب ما متّشود که به معنای  می
مثل تمام اعداد گنگ  ،قرار دارند ولی معادل هیچ عدد گویایی نیستند    و     که بین دو حد 

    √
  

  
 √

  

  
   √

 

 
صل را . پس جسمی که مسافتی اینچنین متّ     √ 

لذا در این صال کافی نیست. ق اتّکور برای تحقّ، شرط مذدچار تغییرات دفعی شده است. بنابراین کند قطعاً طیّ
 شود ارجاع به فهم شهودی از این دو معنا خواهد بود. می استفاده «انفصال»و « صالاتّ»نوشتار هر جا از لفظ 

 .(93است )والتر رودین،  aر از و بزرگت b از تر کوچکمجموعه تمام اعداد حقیقی  (a, b) . منظور از بازۀ9
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جوهر به تبع و به  ،به عبارت دیگرود. ش ان جوهر جسمانی است نسبت داده میهم
حرکت خود  موضوعِ در حرکت أینی ،کند. طبق این نظریه آن مقوله حرکت می ۀواسط

مقوله برای حرکت جنس  ج( 0شود. به جوهر نسبت داده می حرکت مجازاًأین است و 
ال و دیگری ای که در آن حرکت است دو نوع دارد: یکی سیّ و بنابراین مقوله استلی عا

موضوع حرکت موضوع  د( إمّا قارّ و إمّا سیّال. :الکیف علی القسمین ،مثالًال. سیّغیر
در حرکت أینی این جوهر  همان جوهر است و نه خود عرض. مثالً یاعرضی  ۀمقول

عرضی أین حرکت کند.  ۀکه مقول کند نه این می جسمانی است که در أین خود حرکت
جسمی  آنبر مبنای  کهه پذیرفته شده نظریّاین  ماًو بلکه عمو اسالمی معموالً ۀدر فلسف

یک نوع از  که دارای عرضی مانند أین است، دو حالت دارد: وقتی ساکن است یک فرد و
که جسم در أین  همین امّاکند.  می زمانی برای خود حفظ ۀاین عرض را در یک باز

 و فرد دیگری را کند میس به آن است رها فردی را که متلبّ کند دائماً می حرکت
فقط  ،یابد. در بعضی از موارد می گیرد و این روند در تمام طول مدت حرکت ادامه می

ولی گاهی از صنفی خارج شده و به  ،که صنف تغییر کرده باشد شده بدون آن فرد رها
کند. حاصل  می ی گاهی جسم از نوعی به نوع دیگر تغییرحتّ .شود می صنف دیگری وارد

فی  متحرّکلل :بدین معناست اخیر ۀای مفروض، بنابر نظریّ سم در مقولهکه حرکت ج آن
 ة.کل آنٍ )لحظة( فرد من المقولة بالقوّ

چهارم آمده است که به تفصیل  ۀدر این نوشتار به معنای مذکور در نظریّ «حرکت در مقوله
به نحوی که هر صاف جسم در هر لحظه از زمان حرکت به فردی از افراد مقوله اتّ :زست اا عبارت
 افراد تحت جنس واحد مندرج باشند. ۀیش از یک لحظه پایدار نباشد و همفرد ب

ای  مقولهدهیم طبق تعریف عبارتست از  می نمایش مسافت که همه جا آن را با  ـ1ـ0
 . (318، نهایة الحکمةطباطبائی،  علّامه) که در آن حرکت است

شماری بوده و این انقسام  بی فرضیِ ۀبالقوّ یمسافت حرکت قابل انقسام به اجزا ـ3ـ0
ی از حدود مسافت خوانیم در حدّرا  اجزااین نزد ذهن نهایتی ندارد. هر یک از 

عد و امتدادی از سنخ آن نداشته ناپذیر بوده، بُ که از جهت مسافت مذکور انقسام صورتی
ی حدّ  »ای به معن     افت مثل نسبت نقطه است به خط. پسبه مس باشد. نسبت حدّ
 خواهد بود. «است از حدود مسافت 

                                                                                                                                            
توان  ه را میل هم انتساب مجازی به جوهر را نفی نکرده و منافاتی با آن ندارد، هر دو نظریّاوّ ۀکه نظریّ جا از آن. 0

 واحد جمع آورد. ۀذیل یک نظریّ
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فردی از  به معنای مقوله    »داشتن  با در نظرو  3ـ0و 1ـ0، 1ـ0، 8ـ0 طبق ـ3ـ0
به زبان مجموعه ای مشخص می کند که  «مسافت»می توان گفت که ، «افراد مقوله است

 ست از:ا عبارتریاضی 

A= {    شیء در لحظه   در حد   باشد       |مقوله }  
آن را با یک  .(011، بدایة الحکمةطباطبائی،  علّامه)است  صلمتّ حرکت مسافتِ ـ01ـ0

 .دهیم می ( نمایشa, bبازه از اعداد حقیقی مانند )

واحد در دو  ۀکه جسم است امکان ندارد در لحظ طور که جسم مادامی همان ـ00ـ0
واحد از جهت واحد  ۀلحظ پذیریم که ممکن نیست در می ،مکان باشد، به همین ترتیب

  ای واحد گردد. به دو فرد متفاوت از مقوله متّصف

 xیکتا بودن  با نظر به .«است x در حدّ t ۀدر لحظ متحرّکجسم » یعنی M(t, x) ـ03ـ0
 داد. توان نمایش می همx  (t) M =آن را به صورت 00ـ0طبق  tبه ازای هر 

نهایة ، طباطبائی علّامه) تغییر تدریجیتغییر بر دو نوع است: تغییر دفعی و  ـ09ـ0
 .(019، بدایة الحکمةهمو،  ؛313 الحکمة،

 ما  (9/33، اسفار ،ملّاصدرا) ،«هدفع»و  «تدریج»با نظر به بداهت مفاهیم ـ 08ـ0
 ی که این مفاهیم تا حدّ برای اینا امّآییم.  ها برنمی درصدد تعریف کردن آن

 عرفی است پیراسته شود، به ایراد توضیحاتی از ابهاماتی که همراه معانی الفاظ 
 تغییری را دفعی نامند که ظرف حصول آن لحظه  .کنیم می در این باب مبادرت

 ی دیگر جهش داشته ی به حدّاز حدّ در یک لحظه ربدین نحو که متغیّ ،باشد
 کرده باشد. به زبان ریاضی چنانچه تغییرات جسم را  که حدود میانی را طیّ آن بی

 گاه جسم  ( آنآمدت نمایش دهیم )بیان آن خواهد از زمان به مساف 0به تابعی
  3حدّای موجود باشد که  اگر لحظه تنهادفعی شده است اگر و مفروض دچار تغییر 

                                                                                                                                            
و فقط اگر شرایط ذیل را تأمین کند:  گویند اگر به  از  تابعرا یک    گاه  دو مجموعه باشند، آن  و  اگر . 0

( 3.    و       ( که در آنx, yی مانند )مرتب های ای باشد از زوج مجموعه    (1
 مقدار تابعنمایش داده و آن را       را به که در این صورت                            

عبارتست از  دامنه تابعو   {           |   }ست ازا عبارت برد تابعنامیم. 
 (.91؛ والتر رودین، 31ـ33)غالمحسین مصاحب،  {           |   }

لذا برای  .3ـ0، و مفهوم فلسفی مذکور در بند t    مشترک لفظی است میان یک مفهوم ریاضی معادل  «حدّ. »3
نمایش ( حددار) ریاضیات را همه جا به صورت زیرخطموجود در  «حدّ»وگیری از خلط میان این دو معنا، جل
          دهیم. می
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در  9تابع با مقدار تابع حدّکه  و یا این تابع در آن لحظه مساوی نباشد 3راست حدّو  0چپ
 1در غیر این صورت تغییر موجود را تدریجی نامند. 8آن لحظه برابر نباشد.

                                                                                                                                            
ست از ا و معنای آن عبارت برابر است با  در  چپ تابع  حد خوانیم می را               عالمت . 0

εکه به ازای هر  این δعددی چون     گاه  آن         که هرگاه  طوری هست به   
          ε  ،(.0/18 ،؛ جورج توماس و راس فینی013)تام م.آپوستل 

ست از ا و معنای آن عبارت Lبرابر است با  pدر  fراست تابع  حدخوانیم  می را              عالمت . 3
εکه به ازای هر  این δعددی چون     گاه  آن        که هرگاه  طوری هست به   

 ε  (.0/18؛ جورج توماس و راس فینی، 013آپوستل،  . )تام م.          

 حاضر. از مقالۀ 003صفحه  از 0پانوشت . ر.ک: 9

 دهند. می را نشان 00ـ0نمودارهای زیر مثالی از هر مورد مذکور از تغییر دفعی در . 8

  
 پریده است.   به حد    از حد  t لحظۀگویی متغیر در 

ه به فرمولهای موجود در فیزیک تغییر دفعی وجود دارد؟ تغییرات در طبیعت با توجّ آیا در طبیعت اصالً. 1
کالسیک بتوان مثالی از تغییر ا شاید در فیزیک غیرصل است. امّو مسافت نیز امری متّ کالسیک تدریجی بوده

 واسطه بین مکانیک ۀکوانتومی اتم هیدروژن که توسط بوهر مطرح شد یک نظریّ ۀدفعی  یافت: نخستین نظریّ
مقدار ثابتی های مانا  کالسیک تابش، انرژی اتم در حالت ۀخالف نظریّکالسیک و مکانیک موجی است که بر

    ۀاتم هیدروژن از رابط های ممکن و مجاز کلّ شود. تنها انرژی می اختیار
   

محاسبه شده که در    
است. پس  eV  13/09)انرژی یونش( برابر با مقدار ثابت   شود.  می و عدد کوانتومی اصلی نامیده    آن

های مجاز با حالت مانایی  ست. هر یک از این انرژیاند و بنابراین انرژی کوانتیده ا های مجاز اتم، گسسته انرژی
های مانا به ازای  که تابش کند وجود داشته باشد. تمام حالت تواند بدون این می متناظر است که در آن اتم

n   تر را دارد. اتمی را در  های برانگیخته نام دارند که در آن اتم گرایش به گذار به حالت مانای پایین حالت
قرار داشته و بنابراین گرایش به گذار به    باالتر و با انرژی  ۀکه در آغاز در یک حالت برانگیخت یریمگ می نظر

توان فرض کرد که الکترون به طور ناگهانی از یک مدار  می تر را دارد. در گذار به سوی پایین حالت مانای پایین
محاسبه شده و           ۀا  از رابطهای مجاز مدارهای مان کند که شعاع می تری جهش به مدار کوچک

تغییرات اتم »(. حال اگر330،339،338،331سلز،  اند )ریچارد وایدنر و رابرت ها نیز گسسته بنابراین آن
نظر قرار دهیم،  را مدّ «الکترون از یک مدار به مدار دیگرتغییرات أینی »و یا  «اش برانگیخته در سطح انرژی

صل نبوده )خالف د، متّنباش می «أین»و  «انرژی»لی و دومی که به ترتیب تغییر در اوّشود که مسافت  می نتیجه
 که  اتم/ الکترون در انرژی/ أین  خود تغییرات دفعی دارد. ( و یا این01بند 

 

t 
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t 
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کت مواجه شدیم منظور حرکت در مابقی این نوشتار هرجا که با لفظ حر ـ01ـ0
 ، مگر خالف آن تصریح شود.است عدی یک جسمالخط یک بُ مستقیم

 
 بررسي تعریف .2

بخش مفاهیم  هایی هستیم که نه تنها روشنی نیازمند گزارهافتن یک مدل ریاضی برای ی
به  در ابتدا ،بلکه به زبان صوری ریاضی نیز ترجمه شده باشند. بنابراین اشند،مربوطه ب

 های موجود برای معرِف بودن، بهترین گزینه ،تر تعاریف، یا به بیان دقیق بندی صورت
تعریف  و توسّطیحرکت های موجود تعریف شیخ از  بهترین گزینهبه نظر  که پردازیم می

  . استاز حرکت قطعی  علّامه
 

 به زبان ریاضی توسّطیحرکت تعریف  تبیین .1. 2

ل من المسافة و وّمتوسطة حین یکون لیس من الطرف األ...فهی حالته ال» تعریف:
تی الّ اآلناتال فی آن من ط بحیث لیس یوجد و متوسّ یحصل عند الغایة بل هو فی حدّ

وقت فرضته  فی أیّفیکون حصوله  فی ذلک الحدّ خروجه الی الفعل حاصالً ةیقع فی مدّ
و هو  متحرّکو هو بعد فی القطع و هذا هو صورة الحرکة الموجودة فی ال لمسافة مّا قاطعاً
یفرض فیه ال یوجد قبله و ال بعده  حدّ أیّ ط بین المبدأ المفروض و النهایة بحیثتوسّ
ک و الطرفین فهذا التوسط هو صورة الحرکة و هو صفة واحدة تلزم المتحرّ یِ، ال کحدَفیه

 .(38 ابن سینا،) «اًمتحرّکالیتغیر البتة مادام 
 را طی کرده است. A، مسافت Tکنیم جسم مفروضی در مدت زمان  فرض می

، هر لحظه از این عبارتطبق «: المسافة مّ وقت فرضته قاطعاً یّأفی » ـ0ـ0ـ3
مسافتی بوده و  را که در نظر بگیریم، جسم مفروض در حال طیّ tلحظات حرکت مانند 

را به خود اختصاص داده است. به زبان  xی از حدود مسافت مانند به عبارت دیگر حدّ
 .                 : ریاضی یعنی

، جسم عبارتاین طبق  :«یوجد قبله و ال بعده فیهیفرض فیه ال حدّ أیّ» ـ3ـ0ـ3
 که واقع شود، نه قبل و نه بعد از آن، در آن حدّ x ی از مسافت مانندمفروض در هر حدّ

 که شیء در حدّ است Tای از  همان لحظه «بعده»و  «قبله»مرجع ضمیر در است.  نبوده
x  بوده است؛ آن راt ّی مانندمینامیم. پس هر حد x  در شیء چنانچه را که لحاظ کنیم

ن دو ارنبوده است. متأخّ xدر حد  t بعد ازو نه  tقبل از بوده باشد، نه  در آن حدّ t ۀلحظ
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گاه  و آن ،را بررسیاند، که جداگانه هریک  داشته «بعده»و  «قبله»از عبارات تعبیر متفاوت 
 کنیم. می بندی را صورت توسّطیاساس هر تعبیر، تعریف حرکت  بر

و تمام لحظات t ۀ تمام لحظات قبل از لحظ ،«بعده»و  «قبله»منظور از : اولتعبیر 
دی از عین عبارت شیخ از تعریف بر این تعبیر مؤیّ .از زمان حرکت است tۀ لحظ بعد از

جاست که برای وقوع حرکت آیا ضرورتی دارد که شیء  ا سؤال اینامّ 0نیز موجود است.
قیدی  «یک هیچ»نبوده باشد؟ به نظر  x مفروض از لحظات قبل و بعد در حدّیک  هیچدر 
کند که با فهم متعارف از حرکت منافات دارد.  ضروری را برای حرکت شیء لحاظ میغیر

 ای که در حال رفت و برگشت از یک مسیر خاصّ ما تغییرات مکانی پرنده ،برای مثال
که شرط  شماریم حال آن حرکت می یک ،ه به حفظ وحدت حرکتاست را نیز با توجّ

موجود است که  xاز مسافت مانند  کم یک حدّ سازد؛ زیرا دست مذکور را برآورده نمی
 'tو  tمتفاوت مانند  ۀو به عبارت دیگر در دو لحظ پرنده حداقل دوبار از آن گذشته

 ای به وحدت که این مطلب خدشه واحد قرار داشته است. با این ک در یک حدّمتحرّ
ا برای تعریف حرکت قیدی اضافی است امّ «یک هیچ»حرکت وارد نساخته و به نظر قید 

ی از دارد. پس جسم مفروض هر حدّ ه میعین عبارت شیخ ما را در چنین برداشتی موجّ
در آن حد بوده    را که به خود اختصاص دهد، چنانچه در زمان    مسافت مانند 

در حد    یک از لحظات بعد از  و در هیچ   یک از لحظات قبل از  گاه در هیچ باشد، آن
در آن     ۀرا در نظر بگیریم که شیء در لحظ   نبوده است. پس اگر حد دلخواه    
 ی مانند حدّ tدلخواه مانند  ۀبه ازای هر لحظ 0ـ0ـ3طبق  الًاوّگاه  آن ،بوده است حدّ

 .      داریم 3ـ0ـ3 طبق و در ثانی       وجود دارد که 
: لبا تعبیر اوّ «یفرض فیه ال یوجد قبله و ال بعده فیه حدّ أیّ» بندی صورت ـ0ـ3ـ0ـ3

 باشد داریم: در آن حدّ    ۀکه شیء در لحظ   به ازای هر حد دلخواه 
                                            

 ای لحظه از بعد ۀلحظو  قبل ۀلحظ دقیقاً «بعده»و  «قبله»منظور از : تعبیر دوم
  جاست که له اینئمسقرار گرفته است.    مذکور  ( است که جسم در حدّ  ) 

فاقد معنا  3ه به چگال بودن زمانبا توجّ «  بعد از ۀلحظ»و  «  قبل از ۀلحظ»عبارات 

                                                                                                                                            
 .(38سینا،  )ابن« التی یقع فی مدة خروجه الی الفعل حاصال فی ذلک الحد اآلناتال فی آن من . »0

که بین هر دو عضو  چگال خوانیم در صورتی Aرا در  Aاز  B ۀگاه زیرمجموع یک مجموعه باشد، آن Aاگر . 3
 .A=B=Tکافی است  (.909)غالمحسین مصاحب،  واقع باشد Bعضوی از  Aمتمایز 
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ها با در نظر  ن از ذکر چنین قیودی و مجاز دانستن آنه به هدف قائالا با توجّامّ 0.هستند
ئه داد از آن ارا توان تبیینی دسترسی به ابزار زبانی الزم در عصر گذشته میگرفتن عدم 

 که همانا "  قبل و بعد از ۀر لحظد    نبود شیء در حدّ»که هم هدف گوینده از ذکر 
ت کافی جهت رفع است، تأمین شده باشد و هم از دقّ «خروج حالت سکون از تعریف»

ای دیگر  دلخواه از زمان، لحظه ۀکه بین هر دو لحظدانیم  می ابهام موجود برخوردار باشد.
بعد از یک  ۀقبل یا لحظ ۀلذا لحظ .ر داردم و بر دیگری تأخّشود که بر یکی تقدّ یافت می

تی در زمان از خاطر وجود چنین خاصیّه توان ب خاص مفهوم نیست. پس می ۀلحظ
و  «قبل ۀلحظ»برای بیان به ترتیب  9«همسایگی راست»و  3«چپ همسایگی»م اهیمف
متوالی )به تعبیر نادقیق  ۀعدم توقف شیء در دو لحظ»کمک گرفت که  «بعد لحظۀ»

ی از جسم مفروض هر حدّپس ق حرکت است نیز برآورده شود. تحقّ ۀکه الزم «آن(
بوده باشد  در آن حدّ   را که به خود اختصاص دهد، چنانچه در زمان    مسافت مانند 

شود به  یافت می   گاه دست کم یک همسایگی چپ و یک همسایگی راست از  آن
نبوده     حدّها، شیء در  ک از لحظات موجود در این همسایگینحوی که در هیچ ی

ی حدّ 0ـ0ـ3طبق  الًها، اوّ از این همسایگی مانند دلخواه  ۀلحظ به ازای هراست و یا 
  .    داریم  3ـ0ـ3و در ثانی طبق        وجود دارد که  مانند 
 با تعبیر دوم: «یفرض فیه ال یوجد قبله و ال بعده فیه حدّ أیّ»بندی  صورت ـ3ـ3ـ0ـ3

 واقع شده باشد داریم: حدّدر آن     لحظۀشیء در  که    دلخواه حدّبه ازای هر 

  

                                                                                                                                            
قبل از آن، هیچ فاصله زمانی  لحظۀو    گاه میان دو لحظه،  معنادار است. آن   قبل از  لحظۀفرض خلف: . 0

 ۀالیتجزی است که بطالن آن در فلسفآید و تتالی آنات خود مستلزم ثبوت جزء  می نیست. پس تتالی آنات الزم
 فاقد معنا است. به طریق مشابه ثابت   قبل از  لحظۀاسالمی ثابت شده است. تناقض! پس فرض خلف باطل و 

 (.099/ 0ا است. )غالمحسین ابراهیمی دینانی، نیز بی معن   بعد از  لحظۀشود که  می

 همۀنام داردکه از   همسایگیش باشد یک ا وسط ۀنقط ، که  ۀحاوی نقط       بازی مانند  ۀهر باز. 3
را  rکنند. عدد مثبت  می صدق          در    هایی تشکیل شده که به ازای عددی چون 

 عبارت rبا شعاعی مانند  pای مانند  نقطه همسایگی چپ که کنیم می خوانند. حال تعریف می شعاع همسایگی
دهیم  می نشان       کنند. آن را با نماد  می صدق         هایی که در نامساوی x همۀست از ا

 (.011)تام م. آپوستل، 

      نامساویهایی که در x همۀست از ا عبارت rبا شعاعی مانند  pای مانند  نقطه همسایگی راست. 9

 (. 011دهیم )تام م. آپوستل،  می نشان       کنند. آن را با نماد  می صدق    
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 حرکت قطعیتبیین تعریف  ـ2ـ2

صل نی بها األمر المتّالحرکة إن عُ نّإف» :ابن سینا به بیان حرکت قطعیتعریف 
است که از  یصلامر متّ حرکت قطعی .(38) «...من المبدأ الی المنتهی متحرّکالمعقول لل

حرکت خود از مبدأ تا  ۀواسط هب متحرّکو  بوده متحرّکهمراه  مسافتابتدا تا انتهای 
ن چنداواضح است که عبارت مذکور در فهم حرکت قطعی  گردد. می صفمنتهی بدان متّ

ا منتهی، که یادآور مفهوم این مفهوم از مبدأ ت «صالاتّ»دقیق و رسا نیست. البته ویژگی 
 بنابراینباشد. تواند  می «هقطعیّ»کلید خوبی برای حل معمای  است «پیوستگی»ریاضی 

 .پردازیم می ارائه داده یقطعطباطبائی از حرکت  علّامهبه بررسی تعریفی که 
و تعتبر تارة بمعنی کون الشیء ... الحرکة ثمّ» :علّامهبه بیان  حرکت قطعیتعریف 

واحد منها  کلّتی ود المسافة المفروضة الّحدبین المبدأ و المنتهی، بحیث له نسبة إلی 
 ذلک الزمیستقبله، و  حدّیترکه و من  حدّ، من فعلیة للقوة السابقة و قوة للفعلیة الالحقة

ی الوجود، و ع االجزاء ف، و عدم اجتمانقسام الی االجزاء و االنصرام و التقضی تدریجاًاإل
طبق تعریف مذکور، بودن شیء بین  .(319ـ318 ،نهایة الحکمة) «تسمی الحرکة القطعیة

شود که نسبت  می مبدأ و منتهای مسافت در صورتی حرکت به معنای قطع محسوب
واحد منها فعلیة للقوة السابقة و قوة  کلّ» ذیل را با حدود مسافت مفروض داشته باشد:

تی بایست: الف( فعلیّ می ی از مسافت را که در نظر بگیریم،حدّپس هر . «للفعلیة الالحقة
که اگر  ت پسین. توضیح آنای باشد از برای فعلیّ قوّهب(  و ،پیشین ۀباشد از برای قوّ

(   در منتهی )    لحظۀ( شروع به حرکت کرده و در   از مبدأ )    لحظۀجسمی در 
تمام حدودی از  ۀست از مجموعا عبارت 3ـ0طبق  Aگاه مسافت  نآ ،ایستداز حرکت باز

 متّصفاز زمان حرکت بدان  ای لحظهدر  متحرّککه    مانند  «مقولة ما فیها الحرکة»
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 (2شکل) (1شکل)

لحاظ  {                   }ای به شکل  توان مجموعه می را A بوده است. پس
 :با این شرط که 0کرد

  :{       |   }     در حرکت مفروض باشد   بعدی  حدّ     
ای برای  هسابق و قوّ ۀتی برای قوّی از مسافت فعلیّحدّاز طرفی بنا به تعریف قرار شد هر 

و       فعلیّترا که در نظر بگیریم،  A    ی مانند حدّت الحق باشد، یعنی هر فعلیّ
است نتیجه این       فعلیّتنگاه کنیم که    باشد. در واقع اگر از این نظر به       ۀقوّ

که شیء نسبت بدان     حدّوارد شده و     حدّبه      حدّاز  متحرّکخواهد بود که 
گردد. و اگر از  می قرار داشت، حال برای او بالفعل       حدّکه در  ه بود، مادامیبالقوّ

 متحرّکاست، معنای حاصل این خواهد بود که       ۀقوّنظر کنیم که    این جهت به 
برای شیء،       حدّرود و به بیان دیگر  می     خارج شده و به استقبال     حدّاز 
در نظر دارید که این روند  امّاشود.  می فعلیّتای است که به سبب حرکت تبدیل به  قوّه

است  حرکت قطعیبه  متحرّکیک شیء برقرار است. لذا  «واحد منها کلّ»به ازای 
 حدّاز  متحرّکرا که در نظر بگیریم  A از حدود مسافت   ی مانند که هر حدّ چنان
 متحرّکخارج شود. پس      بعدی  حدّآن به سوی  بدان وارد شده و از     قبلی 

 و بدون طیّ دفعتاًی حدّکرده و چنین نباشد که از  حدود مسافت را طیّ ۀبایست هم می
ی که حدّدیگر وارد شده و یا جهشی داشته باشد. اگر برای نمایش  حدّحدود میانی، به 

ای  توپر و از نقطه ۀاست از نقط متّصفبدان  متحرّکرسیده و  فعلیّتحرکت به  واسطۀ به
قوّه مانده سابق بال حدّی استفاده کنیم که نسبت به حدّتوخالی برای نشان دادن 

 ۀنمایند 0گاه شکل  از آن پریده است(، آن متحرّکی که حدّبرسد ) فعلیّتکه به  آن بی
 3و شکل  یستن قطعیتعریف، آن را مانع بوده و مصداق حرکت  که استحالتی 
 یقطع یحرکت ۀدهند شانن یدبا می و دنک میحالتی است که در تعریف صدق  ۀنمایند
 باشد.

  
 

به شکل  Aخورد آن است که مسافت  می لین مشکلی که در سطور فوق به چشماوّ
 «بعدی حدّ»و  «قبلی حدّ»صل در نظر گرفته شده و در نتیجه ای از نقاط منف مجموعه

                                                                                                                                            
 (.319ـ318 ،نهایة الحکمةطباطبائی،  علّامه) نیستند حرکتو از جنس  اند الوقوع . مبدأ و منتهی دفعی0
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 (3)شکل (4)شکل

 )1نمودار(

            

   

   

 

   

لذا  است.صل مسافت خود امری متّ 01ـ0که طبق  اند، حال آن ی شدهمعنادار تلقّ
نماید، در  معنا می بعد بی لحظۀقبل و  لحظۀطور که در زمان حرکت، سخن از  همان

تبیین فوق از  ،بنابراین 0.باشند می الحق فاقد معنا حدّسابق و  حدّمسافت حرکت نیز 
 .بازخوانی گرددصل متّاز حدود  مجموعهبرای یک  تنها در صورتی معتبر است کهتعریف 

که هر  بود در صورتی به معنای قطعحرکت حدود منفصل از مسافت،  ۀدر فرض مجموع
رسید. به  می فعلیّتبه      بعدی یعنی  حدّترک شده و بالفاصله     دلخواه مانند حدّ

و  صلها را یک سری حدود متّ  پرید. حال اگر  ی نمیحدّاز هیچ  متحرّک ،عبارت دیگر
 ۀدر باز متحرّکاین مطلب است که  ۀکنند فوق بیان ۀپیوسته در نظر بگیریم نتیج

 تال یا جهشی در موافابایست انفص مسافت و بستر حرکت خود نمی ۀبه مثاب        
 ، حدود داشته باشد. با قراردادی که چند سطر پیش راجع به نقاط توپر و توخالی کردیم

جهش     حدّدر  متحرّککه در آن  خواهد بودحدود  گر حالتی از طیّ نشان 9شکل 
 در تعریف صدق کرده و  8شکل  امّا. کند لذا در تعریف حرکت قطعی صدق نمی و داشته

 تواند چنین نباشد. چرا؟  می امّاحرکتی بالمعنی القطع باشد.  ۀبایست نمایند می القاعده علی

 

 
 

 
در ( شروع به حرکت کرده و   از مبدأ )    لحظۀجسمی را در نظر بگیرید که در 

دوباره شروع به حرکت     لحظۀایستد. سپس در  می از حرکت باز    حدّدر     لحظۀ
نمودار حرکت  .شود می فمتوقّ( رسیده و   به منتهی )    لحظۀکه در  کند تا این می

را بر  نموداراین اگر  رو است. هچنین جسمی به شکل روب
یا همان محور مسافت محور عمودی دستگاه مختصات 

این بدین رسیم.  می 8تصویر کنیم به شکلی شبیه شکل 
 ،حدود مسافت در طیّکور ذمعناست که جسم م

ی حدّو از هیچ صال را حفظ کرده ، شرط اتّ        
دلخواهی از  حدّبه بیان نادقیق آن هر  نپریده است.
قبلی،  حدّرا که لحاظ کنیم شیء از     مسافت مانند

                                                                                                                                            
 از مقاله حاضر. 039از صفحه  3ر.ک: پانوشت . 0
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بعدی،  حدّوارد شده و از آن نیز خارج و به استقبال     بعدی حدّ، خارج و به     
پیشین و  قوّهی برای فعلیّت. به بیان دیگر هر یک از حدود مسافت رفته است،     

در صال سینوی را برآورده و هم هم شرط اتّ 0نمودار  اذلپسین است.  فعلیّتای برای  قوّه
 .دی باشحرکتی قطع ۀد نمایندتوان می کند. پس می صدق حرکت قطعیاز  علّامهتعریف 
 تعریف بنابراین حرکت را ساکن بوده است. تی از زمانمدّ متحرّککه طبق آن،  حال آن

مثالی است که با صدق خود در  0نمودار  زیرا ،حرکت قطعی البشرط از سکون است
شواهدی وجود دارد  امّا .کردنقض  «مانع بودن آن را از سکون» حرکت قطعی تعریف

حرکت سکون را داخل در تعریف  قطعاًبر بداهت این امر که قدمای ما  دالّ

 آیند. در پی میبرخی از این شواهد  اند. دانسته نمی قطعی
 را واقعی حرکت قطعیطباطبائی  علّامهو  ملّاصدرابزرگانی چون میرداماد، شاهد اول: 

باشد. لذا  واحد می حدّف در یک دانستند. حرکت بما هو حرکت مستلزم عدم توقّ می
و یا همان حرکت واقعی  حرکت قطعیه شمول بعید است که این بزرگان متوجّ کامالً

 نسبت به سکون نشده و یا آن را مجاز دانسته باشند.

برای  امّا (38) شمرد را غیرواقعی و ذهنی می حرکت قطعیسینا  ابنشاهد دوم: 
 کند. ای نمی آن هیچ اشاره «مانع سکون نبودن»عای خود به اثبات مدّ

 شاهد سوم:
 .(31) داند می مند را زمان حرکت قطعیسینا  ابنالف( 

 کند )همان(.  آن تفسیر می «در زمان بودن»مند بودن حرکت قطعی را به معنای  شیخ زمانب( 

  به امتداد زمان و منطبق بر زمان است. گاه ممتدّ اگر امری در زمان باشد آنج( 
گاه هر جزء آن نیز  آن ،به امتداد زمان و منطبق بر زمان باشد اگر امری ممتدّ د(

 جزئی از زمان خواهد بود.منطبق بر 

ت انقسام به قابلیّبه سبق و لحوقی ذاتی است. بنابراین  متّصفو  امری ممتدّزمان  (  ه
ر از م بر جزء بعدی و متأخّشماری را دارد به نحوی که هر جزئی از آن متقدّ بی یاجزا

 جزء قبلی باشد.
 جزء قبلی خواهد بود.ر از م بر جزء بعدی و متأخّمتقدّ حرکت قطعیهر جزئی از    

حرکت شود  ف نمیمتوقّ ای لحظهدر هیچ  وطور که زمان امر گذرایی بوده  پس همان
 ی متوقف نخواهد شد.حدّنیز گذرا بوده و در هیچ  قطعی
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نهایة شمارد ) انصرام و گذر تدریجی را از لوازم حرکت قطعی می علّامهشاهد چهارم: 
پس  به معنای وقوع آن امر در زمان است. تدریجی بودن یک امر(. 319ـ318، الحکمة

 ،شمارد. به بیانی مشابه می در زمان را از لوازم تعریف آن حرکت قطعیوقوع  علّامه
را در هیچ  حرکت قطعیبه  متحرّکعدم توقف  توان میچه در بخش فوق گذشت  آن
 ی از حدود مسافت نتیجه گرفت. حدّ

که معــرّفانش سکون را داخل  حالیمانع سکون نیست در حرکت قطعیتعریف پس 
 . مشکل از کجاست؟در تعریف آن نمی دانستند

 تواند شامل سکون باشد و منافاتی با آن ندارد. می حرکت قطعییا ( 0
 از تعریف خارج باشد. یدبا می یا چنین نیست و سکون( 3

یا اینکه با ذکر عبارتی سکون از تعریف خارج شده که در این صورت تنها  (3-0
 مستلزم طرد سکون نیز باشد. دبای صال، می، اتّحرکت قطعیویژگی مذکور در تعریف 

که  بر خروج سکون در تعریف موجود نیست حال آن که هیچ عبارتی دالّ یا این (3-3
 از تعریف خارج باشد. دبای سکون می

 0به نمودار  نظربا  قابل قبول نیست. 0عای به هیچ وجه ادّ مذکوره به شواهد با توجّ
 0ـ3 عایکرد و شامل سکون نیز بود، ادّ صدق می حرکت قطعیدر تعریف  که دقیقاً

محتمل است.  3ـ3عای بنا به حصر عقلی تنها ادّ .شود میاین فرض نیز باطل نقض شده، 
 است،باشد ضروری  حرکت قطعیپس وجود قیدی که مستلزم خروج سکون از تعریف 

م بر وجوب وجود چنین قیدی، بیان ی مقدّکه ذکر آن در تعریف نرفته است. حتّ حال آن
میان زمان  ۀنماید. اگر رابط میان لحظات زمان و حدود مسافت الزم می «رابطة مّا»وجود 

است )صدق در تعریف( که  قطعی یحرکت ۀنمایند 8ماند، شکل مغفول  حرکت قطعیو 
که عنصر  جا ناشی شده نیست )بنا به نظر فالسفه(. و این همه از آن حرکت قطعی اصالً

آن هم به  حرکت قطعیای میان زمان و  تعریف غایب است. گویا بودن رابطهزمان در 
م انگاشته شده است. ی ما مسلّای که مستلزم خروج سکون از تعریف باشد، نزد قدما گونه

 حدّ أیّ»لحاظ نشده است؟  توسّطیحرکت در تعریف  ای انگاری مچرا چنین مسلّ امّا
چرا در  دکن که خروج حالت سکون را تضمین می «جد قبله و ال بعده فیهیفرض فیه ال یو

شاید کلید پاسخ در این باشد که در ؟ نهدر حرکت قطعی  امّاکر شده ذ توسّطیحرکت 
 توسّطیحرکت ویژگی مختص این معنا از حرکت در مقایسه با  حرکت قطعیفی معرّ

حرکت های  واجد تمام ویژگی حرکت قطعی. به عبارت دیگر است بیان شده
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 امّا .ستا «صالاتّ»خود اوست و آن  یک ویژگی که مختصّ ۀاست به عالو توسّطی
ها  و آن نیمت کدو تعریف دقّ عا چندان هم دور از ذهن نیست. کافی است به قیوداین ادّ

 را با هم مقایسه کنیم.
 

با بیان  حرکت قطعی توسّطیحرکت 
 شیخ

 با بیان حرکت قطعی
 علّامه

کون الشیء بین المبدأ و 
 المنتهی

من المبدأ  متحرّکلل
 إلی المنتهی

کون الشیء بین المبدأ و 
 المنتهی

یفرض فیه ال یوجد  حدّ أیّ
 قبله و بعده فیه

انگاشته شده مسلم 
 است

 مسلم انگاشته شده است

واحد منها فعلیة للقوة  کلّ صلمر المتّاأل فاقد این ویژگی است
 السابقة و قوة للفعلیة الالحقة

 
عای فوق ثابت و ادّ ،شده را به تعریف بیفزاییم انگاشته محال اگر بپذیریم که امر مسلّ

یک ویژگی مخصوص به خود یعنی  ۀبه عالو است توسّطیحرکت همان  حرکت قطعی
در  دبای . ولی اگر این مطلب را نپذیریم و بر همان تعریف قبلی باقی بمانیم، می«صالاتّ»

باشد که الزم است  فرضی همراه می با پیش حرکت قطعیذهن داشته باشیم که تعریف 
 عبارتی خود از این معنای از حرکت لحاظ کنیم و آن زاس همواره آن را در فهم و مدل

خروج سکون از تعریف  ۀالزم که «فرض فیه ال یوجد قبله و بعده فیهی حدّ أیّ»ست از ا
 است.
 

 عاو اثبات ادّ مدل ۀارائ .3

مدلی برای  ۀها، به ارائ آمده از شرح و بررسی آن دست هتعاریف و نتایج ب ۀحال بر پای
 توسّطیعا را که حرکت و در آخر این ادّ زیمپردا میک از معانی موجود از حرکت هری

 کنیم. می ای اثبات ت دفعی البشرط است، در قالب قضیهنسبت به تغییرا
 توسّطیحرکت در تعریف  «بعده»و  «قبله»از  لاوّبه ازای تعبیر  قضیه: ـ1ـ3
کند، یک تابع  می را طیّ Aمسافت  توسّطیحرکت ، جسم مفروضی که به (0ـ3ـ0ـ3)
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رسم  A، به مسافت 9تابع ۀدامن ۀبه مثاب Tاز زمان حرکت  Mبه نام  3پوشا 0یک به یک
 کند. می

 
  :برهان

ای است میان زمان  رابطه M، توسّطیحرکت از تعریف  0ـ0ـ3طبق عبارت ( 0   
 .Aو مسافت مفروض  Tحرکت 

 امّا. است {           | }   به زبان ریاضیتعریف مسافت  3ـ0طبق ( 3   
برابر با  Mاست. بنابراین برد تابع  M تابع 8این مجموعه، طبق تعریف، همان برد

 .پوشاست Mاست. پس تابع  A ۀمجموع

 .T ۀصدق کرده لذا تابعی است با دامن در تعریف زیر M، 00ـ0طبق  (0

                             :تعریف تابع

               که ثابت کنیم باید ،Mیک بودن تابع  به برای اثبات یک ( 3

گیریم. ثابت شد که  می را در نظر     ه ادلخو لحظۀبه این منظور  .          
M  حال         شود که  می یافت     ی یکتا مانند حدّتابع است پس .
ی از مسافت مانند حدّ     که  tکند که به ازای هر آنی مانند  می تضمین 3ـ0ـ3ـ0

. از طرفی         و یا     در ثانی         الًشود که اوّ می یافت 
      که    و    لحظۀ. بنابراین به ازای دو           پس          

 یک است. به یک Mتابع دلخواه بودند لذا  لحظۀدو    و    امّا.           داریم: 

 حکم ثابت شد. 8و  3طبق    

 توسّطیحرکت در تعریف  «بعده»و  «قبله»به ازای تعبیر دوم از  قضیه: ـ2ـ3
کند تابع  می را طیّ A مسافت توسّطیحرکت ، جسم مفروضی که به (3ـ3ـ0ـ3)

ای  کند که در هیچ زیربازه رسم می Aبه مسافت  T از زمان حرکت پوشایی را به نام 

                                                                                                                                            
 است چنانچه داشته باشیم: Bبه  Aیک تابع یک به یک از  fدو مجموعه باشند،  Bو  Aاگر . 0

                         .(33)غالمحسین مصاحب،    

از صفحه  0نامیم چنانچه برد تابع )ر.ک: پانوشت  Bبه  Aرا یک تابع پوشا از  fدو مجموعه باشند،  Bو  Aاگر . 3
 .(33برابر باشد )غالمحسین مصاحب،  B ۀاز مقاله حاضر( با مجموع 003

 از مقاله حاضر. 003از صفحه  0ر.ک: پانوشت . 9

 از مقاله حاضر. 003از صفحه  0ر.ک: پانوشت . 8
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 نیست.  0خود ثابت ۀاز دامن
 Mگذشت،   9و  3، 0های  ذیل بخش 0ـ9چه در قضیه  به بیانی مشابه آن :برهان

نیز  ای از  است ثابت کنیم که در هیچ زیربازهاست. کافی  به  یک تابع پوشا از 
از برهان خلف استفاده  در هر زیربازه از  ثابت بودن  ثابت نیست. برای اثبات غیر

 کنیم: می
شود که  می یافت        مانند  کنیم حداقل یک زیربازه از  می فرض خلف: فرض( 0

 .                       روی آن، ثابت است. بنابراین  Mتابع 

        گیریم نظر می طور دلخواه در را به             (3
 
←. 

به    یک همسایگی راستِ         و با در نظر داشتن  3ـ3ـ0ـ3حال طبق  ( 9
 وجود خواهد داشت به نحوی که: شعاع 

   (      δ)                
    تابع است

→         (      δ)      

   

εدهیم:  قرار می   (8     {δ      }    

1)            ε  گیریم می را به دلخواه در نظر 
                 
←                      

طبق 
←   

       
       عضو  1در  مفروض پس   ε         δ       داریم  8طبق    (1

δ   داریم: 9 . حال بنابرهستنیز         

رسیم. پس فرض خلف باطل و  می                به تناقض  1و  1 طبق   (1
 ثابت نیست. ای از  روی هیچ زیربازه بنابراین تابع 

 حرکت قطعی، (0ـ3ـ0ـ3) «بعده»و  «قبله»از  لاوّبر مبنای تعبیر  قضیه: ـ3ـ3
 باشد. می Aبه مسافت  Tاز زمان حرکت  mبا نام  3یک و پیوسته به اسم تابعی یکر

 علّامهذیل بیان شیخ و تعبیر  حرکت قطعیه به شرحی که از تعریف با توجّ برهان:
از  .شود می تبیینات با ویژگی پیوستگی در ریاضیّ صال در تعریف مذکورویژگی اتّ ،آمد

                                                                                                                                            
0 .f  را یک تابع ثابت ازA  بهB  :(.33)غالمحسین مصاحب،                   گویند چنانکه داشته باشیم 

. و یک تابع پیوسته است به                موجود باشد و  f(p)پیوسته نامند هرگاه  p ۀرا در نقط fتابع . 3
از مقاله حاضر( پیوسته باشد )تام م.آپوستل،  003از صفحه  0اش )ر.ک: پانوشت  که در هر نقطه از دامنه شرط آن

019.) 
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یفرض فیه ال  حدّ أیّ»ح مربوطه، لحاظ قید و توضی 3ـ3طبق جدول موجود در  ،طرفی
ل این قید با تعبیر اوّ امّادر تعریف حرکت قطعی ضروری است.  «یوجد قبله و ال بعده فیه

 دهد. فهو المطلوب. می دسته بیک  به یک یک تابع 0ـ9طبق قضیه 

 راسم یک تابع پیوسته به نام حرکت قطعی، (3ـ3ـ0ـ3) اساس تعبیر دوم بر قضیه: ـ4ـ3
m از زمان حرکت T به مسافت A ای از زمان حرکت ثابت نیست. باشد که در هیچ زیربازه می 

گذشت مطلوب  9ـ9مشابه آنچه در قضیه  بیانی اب ،3ـ9 ۀاز قضی با استفاده برهان:
 حاصل است.

حرکت قطعی  امّامانع تغییرات دفعی نیست  توسّطیتعریف حرکت  قضیه: ـ5ـ3
 دریج هم هست.تمستلزم  بلکه استنسبت به هرگونه تغییر دفعی مانع نه تنها 

یک مثال  ۀرای اثبات مانع نبودن تعریف ارائب برهان:
مثال نقضی است بر  زیرکند. نمودار  نقض کفایت می

که  چنان «.توسّطیمانع تغییر دفعی بودن حرکت »
     لحظۀکه در  متحرّکنمودار این کنید در  می مالحظه

شروع به حرکت         در مسافت      از مبدأ 
 از حرکت    لحظۀکرده و در 

کرده )پوشا است( و هر یک از  که تمام حدود مسافت را طیّ بازایستاده است، با این
نبوده است )در  حدّلحظات قبل و بعد در آن حدود مسافت که لحاظ شود در لحظه/

در  امّا .کند( صدق می چه در تعبیر نخست چه در تعبیر دوم توسّطیتعریف حرکت 
لذا  ،، جهش داشته   حدّبه     حدّاز  دفعتاً    و   ود میان حد بدون طیّ    لحظۀ

تغییر دفعی داشته است.  متحرّک، 08ـ0چپ و راست آن با هم برابر نیستند و بنابر  حدّ
 مانع تغییرات دفعی نیست. توسّطییک از تعابیر موجود از تعریف حرکت  پس هیچ

 Aبه  Tاز  mای به نام  ، حرکت قطعی راسم تابع پیوسته8ـ9و  9ـ9طبق قضایای
باشد، مستلزم برابر  می خود که همان زمان حرکت ۀروی دامن mباشد. پیوستگی  می

باشد. بنابراین طبق  می چپ و راست موجود در هر لحظه از لحظات حرکت حدّبودن 
باز شود.  لحظات حرکت دچار تغییری دفعی نمیاز  ای لحظهدر هیچ  متحرّک، 08ـ0

اگر دفعی نباشد، تدریجی است. حال اگر بپذیریم که تعریف حرکت تغییری  08ـ0طبق 
شود که حرکت قطعی  می گاه چنین نتیجه آن ،رحال معرّف نوعی تغییر استه قطعی به

 تغییری تدریجی است.
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 نتیجه . 4

 و حرکت قطعی، اکنون توسّطیهای اساسی موجود میان حرکت  ه به اثبات تفاوتبا توجّ
 شود: حرکت به معنای می حرکت به اشتراک لفظی بر دو معنا اطالقتوان گفت که  می
هر یک از این دو معنا به طور که شرح آن گذشت،  ط و حرکت به معنای قطع. همانتوسّ

که بر اساس هر تعبیر، تبیین ریاضی هر یک متفاوت خواهد  ،قابل تعبیر است دو صورت
یک پوشا و حرکت  به تابعی یکبا  مطابق توسّطیشد. بر اساس تعبیر نخست، حرکت 

. بر مبنای تعبیر دوم، است یک و پیوسته از زمان به مسافت به متناظر با تابعی یک قطعی
دست ه ب از زمان به مسافتو حرکت قطعی تابعی پیوسته  ی پوشاتابع توسّطیحرکت 

 ای از زمان حرکت ثابت نیست. یک در هیچ زیربازه دهند که هیچ می
 مانع تغییرات دفعی توسّطیمثال نقض ثابت شد که تعریف حرکت یک  ۀبا ارائ  (0

دهد. حرکت قطعی  ی بودن تغییرات شیء را نتیجه نمیمفهوم تدریج نیست و بنابراین
، نه تنها صال آن استکه همانا اتّ توسّطیاش در مقابل حرکت  ت ویژهبه سبب خصوصیّ

تغییراتی است که شیء بدان  تدریجی بودن بلکه مستلزم است،مانع تغییرات دفعی 
 گردد.  می متّصف

 خروج» اسالمی ۀشده از حرکت در فلسف مشترک تمام تعاریف پذیرفته حدّ( 3
  جزء الینفک حرکت است. «دریجت»پس  است. «به فعل قوّهشیء از  تدریجی

حرکت  ماًو در خارج وجود دارد، مسلّ استآن معنایی از حرکت که واقعی : بنابراین
مناسبی برای  ۀتواند نمایند می تنها در صورتی حرکت قطعی نیز 0.نخواهد بود توسّطی

ه که در این نوشتار بدان پرداخته نشده است. ب اشدت باشد که مستلزم محذوری نبواقعیّ
و حرکت قطعی  توسّطیمنحصر در حرکت  ر برای حرکت عقالًاگر معانی متصوّ ،حال هر

 ت باشد.صداق واقعیّآید که حرکت قطعی م می الزم ،باشد

، مبتنی آمده دست هبچه گذشت به همراه نتایج  از نظر دور داشت که تمامی آن ده نبایالبتّ
ای است که در بخش نخست ذکر آن رفت. «شده پذیرفته ه و قضایای از پیشلیّتعاریف اوّ»بر 

جسم  عدی یکبُ الخط یک حرکت مستقیم ۀآمده را در حیط دست هنتایج ب 01ـ0، بند مثالً
نه تنها واقعی فرض شده بلکه  1ـ0و  3ـ0که زمان طبق بندهای  بخشد و یا این می اعتبار

                                                                                                                                            
ـ  یافتیم، آن. بدین ترتیب از منظری دیگر تأییدی بر قول میرداماد 0 ت در حرکـت  جا که وی منحصر دانستن واقعیّ

 (.300داند )میرداماد،  را مستلزم وقوع طفره می توسّطی
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