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 چکیده
را نه مقدار  و زمانان و زمان را ش وط مقدم ب  ح کت ابوالب کات مکه چتد 

  یتوان ح کت را ب، با این حال معشقد است که م داندح کت که مقدار وجود م 
 حسب مفهوم  شهودی از زمان، که غی  از مفهوم نظ ی زمان است، یتع یف ک د

که خ وج  وری را که در یتع یف ارسطو از ح کت وجود داردو به این وسیله د  
کتد. در بحث از حل م  ،فعل استاز قوه به  یتدریج  )و در نشیجه، زمان (

سیتا با یتقسیم ح کت به قطعیه و یتوسطیه ب ای نوع  ابنوجود یا عدم ح کت که 
ت معشقد است دوم وجود عیت  و ب ای اول  وجود ذهت  قائل است، ابوالب کا

ار و ناپايد ای  اگ  دارای وجودی لحظهباشد، حش  یتواند مطلقاً عدمح كت نم 
ت های ابن سیتا موافق اسلت ح کت ابوالب کات با دیدگاهباشد. در بحث از ع

های ابن سیتا و همچتین در این مقاله دیدگاه مح ک غی  از مشح ک است.که 
 شود.ابوالب کات در بارۀ وحدت ح کت و یتضاد و یتقابل میان ح کات ب رس  م 

 
 ابن سیتا، ابوالب کات بغدادی، ح کت، مح ک، مشح ک :هاکلیدواژه
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 مقدمه
 بوده شتاسانفالسفه و طبیعتن از دی  باز مورد یتوجه آوجود ح کت و کیفیت وجود 

های جهان مادی، به هم اه کون و است. ح کت به معتای یتغیی ات یتدریج  در پدیده
های موجود در جهان را نران فساد که یتغیی  آن  و دفع  است، مجموع یتطورات پدیده

ش بر ی کسان  به انکار ه  گونه ح کت مبادرت دهتد. اگ  چه در یتاریخ دانم 
اند اما واقعیت ح کت انکار ناپذی  است، و اگ  چه ام وز کارک دهای مفهوم ورزیده

های دانش بیرش  است، اما فالسفه نیز همچتان به موضوع ح کت یتوجه ح کت در حوزه
در  رفت، امام جایی در مکان به کار دهتد. ح کت ابشدا ب ای اشاره به جابهنران م 

 ای که در میان فالسفه یافت، واژۀ ح کت ب  ه  یتغیی ی که به یتدریجمفهوم کل  و گسش ده
در جسم ایتفاق افشد، خواه در کمیت، کیفیت، مکان و یا وضعیت جسم باشد، اطالق 

شود. در یتاریخ فلسفه، ح کت به عتوان یک  از اع اض اساس  جسم در دو حوزۀ م 
محل بحث است، همان گونه که جسم خود در الهیات، طبیعیات و  الهیات و طبیعیات

ی های ابن سیتا و ابوالب کات بغدادریاضیات موضوع ب رس  است. در این مقاله دیدگاه
 شود.در بارۀ ح کت با یکدیگ  مقایسه م 

 
 بیان موضوع

یتع یف  ب  دو س  از ارسطو عمدیتاًأاسالم  به یت ۀدور دانانطبیع ح کت چیست؟ اگ  چه 
ب  مبتای یک  از آن دو، ح کت کمال اول است ب ای آنچه که اند یتأکید ک دهاز ح کت 

به موجب دیگ ی، ح کت خ وج یتدریج  و  ،ن جهت که بالقوه استبالقوه است، از آ
ده ش، اما یتعاریف مشفاویت  از ح کت در یتاریخ دانش طبیع  بیان از قوه به فعل است

ین ع معیار العلمغزال  در ل ذایت  یتع یف ک ده است، ل حاتدی ح کت را یتبدّکِ. است
 کت را ح المبینیتعبی  ابن سیتا را در یتع یف ح کت به کار ب ده است. آمِدی نیز در 

کمال اول از چیزی که فعل به آن مقید شده، دانسشه است ب ای چیزی که بالقوه است از 
آن جهت که بالقوه است و نه از همه وجوه بلکه از یک وجه، و مثال آن انشقال از یک 
مکان به مکان دیگ  است و یا اسشحاله از یک کیفیت به کیفیش  دیگ . ج جان  ح کت 

قوه به فعل دانسشه است و معشقد است که لفظ یتدریج به این دلیل  را خ وج یتدریج  از
به کار رفشه است یتا وجود از ح کت بی ون دانسشه شود و ح کت را در معتای مضیّق به 
کار ب ده و گفشه است که ح کت اشغال یک مکان معین است، بعد از این که درمکان  

ن دو چیز در دو زمان در دو ( و نیز ح کت را بود21دیگ  بوده است )ج جان ، ص
 مکان دانسشه است، که البشه این یتع یفِ ح کت از دیدگاه مشکلمین است. 
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نظ  به اهمیت موضوع ح کت در مباحث علم  و فلسف  و این که فالسفه و 
م اند، از متظ  یتاریخ علدانرمتدان از متظ های علم  و فلسف  به این مسأله یتوجه ک ده

 ب به زبان فارس  در این مورد نوششه شده است:و فلسفه، دو گونه مطل
دیم مورد ق ۀشتاسانتمقاالیت  که در آنها ح کت یتتها در مفهوم فلسف  و طبیعالف( 

بارۀ  مسلمان در های فالسفۀمقاالت به یتفاوت دیدگاهیتوجه ق ار گ فشه است، در این 
های گاهفالسفه ب  دیدیا وجود ح کت پ داخشه شده است و یا نقد یک  از این  یتع یف و

ی مبتا همان گفشمان ارسطوی ،مقاالت گونه ، در اینگ فشه استدیگ ی مورد یتوجه ق ار 
، مکان  و  کم ، کیف است و ح کت در آن دارای مفهوم  کل  است که همه گونه یتغیی ِ

معتا و وجود ح کت در فلسفۀ »ت یتوان به مقاالم  این جملهاز شود. وضع  را شامل م 
 «تنظ یۀ ح کت جوه ی و ماده و صور» و (س اس  مقاله نجف  اف ا،) ،«اسیتابن 
 اشاره ک د. (س اس  مقالهنقدعل  و کیان ، )

های دانش های حکمت مرائ  و یافشهب( مقاالیت  که در آنها نسبت میان آموزه
ها و گفشمان این دو حوزه مورد یتوجه واقع شود و یا یتفاوت نظ گاهجدید پی گ فشه م 

شود. در این مقاالت نویستدگان یتالش دارند یتا وجوه یتمایز یا یترابه دو نظ گاه کالن م 
های حکمای شتاخش  را در موضوع ح کت مورد یتوجه ق ار دهتد و یا رد آموزهجهان

گی ی دانش فیزیک  ح کت و یتغیی  نقش ح کت را، از مفهوم مرش ک قدیم را در شکل
 ار که بیرش  یا ص فاً جتبۀ فیزیک  دارد، مورد یتوجه قمیان فلسفه و فیزیک به مفهوم  

 اس  س سجادی،)، « اسالم ۀشتاس  در فلسفای و ح کتمکانیک گالیله»دهتد. مقالۀ 
 از این متظ  قابل ارزیابی است. (مقاله

 داخشه ابن سیتا پ ۀبه صورت مسشقل یا مرش ک به مفهوم ح کت در فلسف اگ  چه
ورت به صدر موضوع ح کت  و ابوالب کات بغدادی ابن سیتاهای دیدگاهاما  استشده 

های . در این مقاله دیدگاهیا نقد و یتحلیل ق ار نگ فشه است خاص مورد یتوجه و مقایسه
، فاءشاز کشاب  فن سماع طبیعیهای که مشخذ از کشاب ح کت، موضوعابن سیتا در 

 اتیقالتعل وت و تنبیهات اشارا، عالئی ۀدانشنام، من الغرق فی بحر الضالالت لنجاةا
، مقایسه مهالحک فیالمعتبر های ابوالب کات بغدادی در جلد دوم کشاب است، با دیدگاه
های یادشده، در ابن سیتا در کشابهای آن دو نران داده شده است. و یتفاوت دیدگاه

یتفصیل، به موضوع ح کت پ داخشه است. اگ  چه اجمال و در ب خ  دیگ  بهب خ  به
مباحث او وحدت موضوع  وجود دارد، اما ب رس  ح کت در ه یک از این آثار  میان

هایی مشفاوت از نگاه او به موضوع ح کت، شامل وجود آن، به صورت جداگانه جتبه
نمایاند. ابوالب کات چگونگ  وجود آن و عوارض  را که ب  آن مش یتب است، بازم 

ه  جسم را در خالل بحث ح کت موضوعات مکان، زمان، خأل و یتتاه  یا عدم یتتا
های این دو دانرمتد در مورد مورد ب رس  ق ار داده است. در این مقاله دیدگاه
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موضوعایت  چون یتع یف ح کت، مقوالیت  که مرمول ح کت هسشتد، وجود یا عدم 
ح کت، اجزای ح کت، انواع ح کت، مالک یترخیص یک ح کت و یتضاد ح کات 

 شود.های آنها نران داده م اوت دیدگاهگی د و یتفمورد ب رس  ق ار م 
 

 تعریف و نحوۀ وجود حرکت
  كه ام وزه در زبان فارس  كمش  خواند، لفظ م «جتبش»ح كت را به فارسي  سيتاابن 

كتتد. او  اسشفاده م یجاياز یتعبي  جابه رود و عمدیتاً در مورد ح كت مکانیک  به كار م
 گويد: م

يگ  د يکن اكتون نام معت بود و ل يتد كه اندر جایحقيقت م  آن را گو جتبش به
یت  از جتبش جايگاه ، كه ه  حال  و بفعل بودن  كه چيزی را عام شده است

 است از جهت بقوت بودن آن چيز، آن را جتبش خوانتد بود كه وی بقوت چيزی
 (4ص، عالیی ۀطبیعیات دانشنام)

است  فعليت يافشن چيزیاست در مسي  یتبديل قوه به فعل و  ح كت ف ايتدی از نظ  او
یگ  کامل شود د فعلیت كه یتا کتون به صورت قوه و ظ فيت نهفشه بوده است و چون

گ دد. از قوه به فعل در آمدن به دو گونه ح کش  نیست و سکون ب  جسم عارض م 
 د:گوی( م 457)ص فن سماع طبیعیدر  آن  و یتدریج . ابن سیتا  :است

از قوه به فعل آمدن در جمیع مقوالت است و لیکن از قوه به فعل آمدن یتدریج  
 یتتها در ب خ  از مقوالت ممکن است.

 ( به این صورت آورده است:123)ص النجاةاو این نظ  را در 

رسد، به یتدریج به انجام م  ح کت عبارت است از یتغیی  حالش  که در جسم به
است و این رسیدن بالقوه است و نه بالفعل. از نحوی که جسم در مسی  رسیدن 

ناچار جدا شدن از حالش  باشد و باید این آید که ح کت بهاین بیان الزم م 
ا از آن حالت جد حالت جسم قابل کم و زیاد باشد زی ا یتا زمان  که جسم کامالً

نرده باشد حالت یاد شده همچتان باق  است و در غی  این صورت خ وج از آن 
 دفع  و ناگهان  خواهد داشت. لتِحا

انگیز بوده است، زی ا این یتدریج در فعل درآمدن یتدریج  مفهوم  بحث بهاز قوه 
 بتا وگی د و از دیدگاه مرائیان یتع یف زمان خود مسشلزم ح کت است زمان صورت م 

این یتع یف ح کت مسشلزم دور خواهد بود. بتا ب  این ابن سیتا به جای آن یتع یف  ب 
کتد: خ وج از قوه به سمت فعل یتحقق کمال جسم است، اما دیگ ی را پیرتهاد م 

فعلیت یافشن کمال نهایی است، ح کت حالش  بین قوه و فعل است و فاقد یتمامیت است 
جسم به دو نحو قابل درک است، یک   و لذا کمال مطلق  ب ای جسم نیست. کمال
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کمال  که یتحقق فعلیت است و دیگ ی کمال  که یتوجه به سمت آن فعلیت است و چون 
ل نامیده شده است. یتغیی  مکان ح کت یتوجه به سمت فعلیت است، از این رو کمال اوّ

 گويد كه هيچ م در مورد ح كت مکان از نظ  ابن سیتا شاهدی ب  ام  ح کت است. او 
فت در یک آن، از مسا و يا با ط  ،مسافت درنگ و بدون ط یتواند بی نم جسم 
 ه درك است و چون بخواهد از مکان  پذی به نقطۀ ديگ  ب ود، زی ا جسم یتقسيم اینقطه

آن است، جدا شود بايد جزء جزء خارج شود یتا همۀ آن از مکان اول خارج شود ودر 
 :در كار است که همان جتبش يا ح كت است  الج م یتدريج مکان دوم جايگزين گ دد؛

د، كه او را جتبش خوانت ا بچتين حال شود الّ نرايد كه جسم  از مکان  به مکان 
ه ه   بود و بپذيشود زي ا كه جسم به ه جای به جایكه نرايد كه به يك زخمْ از 

خويرشن، و ه  چه به ه به ه جدا شود به يك زخم جدا  به ه جدا شود از جای
 . (5ص ،عالئی ۀطبیعیات دانشنام) رودن

ت سيتا مکان عبارت اساين به یتع يف او از مکان نيز وابسشه است، زی ا از نظ  ابن 
سطح  و چون جسم دارای حوی يا سطح داخل ِ جسم حاویجسم م  از سطح خارج ِ

 سطح داخل  دارد، یتا جسم همۀ ب با حجم جسم ابعاد و اجزايیاست و اين سطح مشتاس
آيد. ابن سیتا در پاسخ به این سؤال که آیا الج م یتدريج در كار م  را یت ک كتد حاوی

در ذهن وجود دارد، مفهوم ح کت را به قطعیّه و  ح کت واقعیش  عیت  است یا ص فاً
ز آغاز یتا ای ب ای مشح ک اکتد. ح کت قطعیه ام  عقالن  پیوسشهیتَوَسّطیّه یتفکیک م 

باید در گذششه یتمام شده باشد و  ، به این مفهوم،ح کت ت است. چونانجام یک مساف
ح کت یتوسطیه حالش  داند. آن را ام ی ذهت  م ابن سیتا  ،اکتون وجود خارج  ندارد

و  ،که در آن مشح ک در ابشدای مسافت نیست و به انشها نیز ن سیده است است بیتابیت 
ه هم اه مشح ک است و این همان کمال اول است و در یتمام طول مسی  ط  مسافت ب

 ،فن سماع طبیعی)گ دد کمال دوم ب ای جسم محقق م  زمان  که به غایت خود رسید
 ،این زمان  است ب  است بتادر زمان گذششه به انجام رسیده ح کت قطعیه  (.461ص

د. دارح کت یتوسطیه نیز در زمان است، زی ا مشح ک در ه  نقطه از مسی  در زمان ق ار 
علیت مطلق است، این ح کت یتتها وجود ذهت  دارد و قابل نران دادن ح کت قطعیه ف

و آزمون عیت  نیست. ح کت یتوسطیه ف ایتد یتبدیل قوه به فعل است که هم اکتون در 
 یتوان گفت از نظ  ابن سیتا ح کتب  این م  ج یان است و دارای وجود عیت  است. بتا

 دد اما ح کت گم علیت کامل نزدیک یتوسطیه واقعیش  عیت  است که در ط  آن قوه به ف
قطعیه یتصوری ذهت  از ح کت است که در آن یتمام قوه به فعلیت رسیده است. باید 
یتوجه داشت که متظور ابن سیتا از یتقسیم ح کت به قطعیه و یتوسطیه این نیست که به 
وجود دو نوع ح کت قائل باشد، بلکه از نظ  او ح کش  که وجود عیت  و خارج  دارد 
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مان ح کت یتوسطیه است و ح کت قطعیه مفهوم  ذهت  است که با هیچ واقعیت ه
 خارج  مطابقت ندارد.

از نظ  ابوالب کات بغدادی نیز ح کت خ وج یتدریج  از قوه به فعل است چتان که 
  گوید:م 

 آنچه .اندبالقوه هسشتد و از جهت ديگ  بالفعل  ب خي از موجودات از جهش
و ، قوه استبال كه معادل آن حالت به فعليت ب سد، فعليش  یتواند بالقوه است م

 تبه فعليت رسيدن اس الزم ب ای ۀفاقد قو درآيد كه نشواند به فعليت ه چيزی
 (.28ص)

د اين كه مانت ،باره صورت گي دکیتواند ي خ وج از قوه به فعل م ابوالب کاتاز نظ  
  يچ جتسه .باشد  یتواند یتدريج منیزو  ،شودنور چ اغ روشن  ۀبه وسيل هبارایتاق به يک

وجود دارد، مثالً در  در آن مگ  آن كه حالت خ وج از قوه به فعل نیستدر موجودات 
ه انسان ب ۀهمان گونه كه نطف ،وجود داششه باشد یتواند مخ وج از قوه به فعل جوه  

  در ریجگوید خ وج یتد ابوالب کات م .آيد رسد و انسان در آن به وجود م فعليت م
ر شود، این یتع یف مسشلزم دوافشد و چون زمان خود با ح کت شتاخشه م زمان ایتفاق م 

 :كه کتداست. او ب ای اجشتاب از دور، پیرتهاد م 

سم ح كت و جزء حد داخل در ش ح اال ،اوليه ۀعاميان معتای در همان ،زمان را
  كه شتاخت آن است بدانيم پس هتگام یمعتا ۀكتتد در یتع يف آن كه محدود

ه دست آمد از ح كت اعم از ماهيت آن، علت آن، فاعل و موضوع آن ب كامل 
 (. 31ص) آيدیتع يف حقيق  زمان در اين شتاخت به دست م 

ابوالب کات این است که ب ای آن که بتیان دانش خود را اسشوار سازیم،  حلراه 
پذی یم، یتا سای  مفاهیم را به مفاهیم اصل  را بدون یتع یف و در معتای شهودی آنها م 

آید . ه چتد از عباریت  که نقل ک دیم چتین ب م کتیمهایی میان آنها یتع یف صورت نسبت
داند، اما در  یف زمان را وابسشه به یتع یف ح کت م که ابوالب کات مانتد مرائیان یتع

واقع او در این جا بتا ب  مر ب مرائیان سخن گفشه است، وگ نه ابوالب کات فهم زمان 
ت. ح کش  اسداند از نظ  او زمان ف ایت  از ح کت و بیرا در گ و یتحقق ام  ح کت نم 

 . او زمان و مکانشودوقف نم مشانواع ح کت مشوقف شوند نیز از نظ  او زمان  ۀاگ  هم
از از نیویژه زمان را ام ی بدیه  و بیو به  داندرا مقوالیت  مقدم ب  ح کت و سکون م 

 شمارد.یتع یف م 
کتد این است که آیا ح کت وجود عیت  دارد که ابوالب کات مط ح م  دیگ یبحث 

ح کت اعم از  های دخیل در یتحققو یا وجود آن ذهت  است؟ او پس از آن که وضعیت
را مورد  نزدیک  با یک جسم و جدایی از آن یتا نزدیک شدن و رسیدن به جسم دیگ 



 35ح کت از نگاه ابن سیتا و ابوالب کات بغدادی /

 

گی د که حش  اگ  وجود ح کت را در یک لحظه دهد، در نهایت نشیجه م یتوجه ق ار م 
در نظ  بگی یم و وجود آن را وجودی نوشونده )مشجدّد( بدانیم نیز ناچاریم ب ای آن 

ند یتوا یتحقق ح كت الزم است و ح كت نم یوجود ب ااز نظ  او وجودی قائل باشیم. 
را   یتوان ح كش و نمو ناپايدار باشد  یالحظه یاگ  وجود  حش ،باشد  مطلقاً عدم
 گوید:آن قابل اثبات نباشد، او م  یوجود ب ااز   كه هيچ نوع یتصور ک د

س پچون هیچ یک از مقّومات ح کت نیست که به نحوی وجود نداششه باشد، 
اشد و اگ  اين وجود يکپارچه نب است، حش  وجود مجموعاً ح كت دارای

 (.32ص) جز مقوّمات ح كت نباشد وع آنها چيزیمجم

کتد و ای به یتفکیک ح کت به قطعیه و یتوسطیه نم ابوالب کات اشاره ایتجادر 
ین یتفکیک  قائل نیست. او از ح کش  که در گذششه انجام شده است به چت احشماالً

داند و ح کت قطع  یتمام شده را کتد و ح کت را ام ی سیال و جاری م صحبش  نم 
یتع یف ح کت قطعیه با آنچه از ح کت به  کتد. ظاه اًاز شمول این یتع یف خارج م 
انجام  ی ا ح کش  که در گذششه بهدانیم ناسازگار است، زخ وج یتدریج  از قوه به فعل م 

رسیده است نباید در وضعیت کتون  به صفت ح کت شتاخشه شود و باید آن را سکون 
 نامید.

یزی چحکم به وجود ما  یتوضیح ابوالب کات در مورد نحوۀ وجود ح کت این است که
ز ا ام و چون ادراک ك ده باشيم از اين كه موجود بودن آن را ادراکمگ  بعد  ،كتيم نم
  او از نظ .خواهد بود ما نيز یتك ارپذي  و مشكث  باشد، حکم و داوری پذي ی یتك ارام 

 کیتك ار ادراکتد اگ  چه یتک ار ادراک ما از ح کت وجود واقع  ح کت را یتضمین م 
س یان وجود در  ۀای به نحوآن اشارهاو پس از  ست،نی  ءشیتك ار وجود  مسشلزم
 گوید:کتد و م های مادی م پدیده

سان يک ،شوند كه به آن مفهوم یتوصيف م ۀ اشيائ هم ب ای« وجود»چون مفهوم 
انواع موجودات ق ار  معلم اول )ارسطو( آن را جتس ب ای اين ب  بتا ؛نيست

با اخشالف در مفهوم ]ب  موجودات نامد كه  م  دهد و آن را اسم مرش ك نم
ح كت را  ،از مشقدمين ی،ايگ دد. شايد اين كه زنون الئمخشلف[ اطالق م 

ه است ك ای مرشمل ب  معانح کت داند به اين دليل باشد كه  وجود نم دارای
 موجودگ دد، زی ا  ، حاصل نمطور ثابت موجود باشده كه ب واحدیش ء  از آنِ

 ]از معدوم زائل و موجود حاصل[ - با معدوم زائل قابل جمع نشواند بود حاصل
آن است كه  شود و ديگ ی  كت از آن آغاز مه[ ح]همان است کاز آنها  يک 

 «ح كت»گي د همان  بين اين دو ق ار م گ دد و آنچه ما م  ح كت بدان متشه
 (.34صیتا از این دو موجود واحدی حاصل شود ) – است
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 اقسام حرکات
 ی از گوه»سیتا به ح کت در جوه  باور ندارد، از میان مقوالت ده گانۀ ارسطویی، ابن 

در میان مقوالت  .(5ص ،عالئی ۀطبیعیات دانشنام)« دگوه ی جز به یک زخم نرای به
ن در بیشمارد. ین و وضع را واجد ع ض ح کت م أض  نیز چهار مقولۀ کم، کیف،   ع 

)مکان ( و وضع  مقدم ب  دو ح کت کم  و کیف   یت أنیز دو ح کت چهار ح کت این 
ح کات کم  و کیف  نیازی ندارند، اما آنها  های مکان  و وضع  بههسشتد، زی ا ح کت

 های مکان  نیز ح کت مکان  مسشدی به این دو ح کت نیازمتدند. در بین انواع ح کت
  یت ین ح کات ح کت مکاناین قدیم  ب  بتامقدم ب  ح کت مکان  مسشقیم است. 

را ین( أمسشدی  )ح کت وضع ( است. علت این که ابن سیتا ح کت مکان  )ح کت در 
کتد این است که او معشقد است ح کت مکان  به مکان از ح کت وضع  مشمایز م 

 است و شدن  نیازمتد است اما ح کت وضع  به معتای عام در غیاب مکان نیز انجام
ابن  .، به ویژه فلک آخ  است که مکان  ندارداین یتمایز با نگاه به ح کت وضع  افالک

 گوید:سیتا در این باره م 

یت ین ح کات است زی ا که م ح کات ح کت مسشدی  است که ش یفپس اقد
 دهد وشود و جوه  را یتغیی  نم مال و فعلیت یافشن جوه  موجود م پس از ک

ی د پذدارد، شدت و ضعف نم کاهد، یتمام است و زیادیت  ب نم چیزی از او نم 
اع مفن س) کتد اقدم اجسام و محدد جهات استو جسم  که ح کت مسشدی  م 

  (.525ص ،طبیعی

 ین و وضع جاریأابوالب کات  نیز مانتد ابن سیتا ح کت را در مقوالت کم، کیف، 
 کتد.داند و ح کت درجوه  را نف  م م 
 

 عامل ایجاد حرکت
خود را به ح کت در آورد؟ اگ  یتفکیک نی وهای مح ک به درون  و  یتواندجسم م آیا 

ز درون طبیعت و نفس ا بی ون  را که ابن سیتا بدان قائل است، و ب  مبتای آن نی وهای
کتد ثی  نی وهای درون  ح کت م أکتتد، مبتا ق ار دهیم وقش  جسم یتحت یتجسم عمل م 

ت، ح کت ذایت ِ جسم طبیع  نیس ن سیتاباید خود باعث ح کت خود باشد اما از نظ  اب
مشح ک غی  از مح ک است، به عبارت دیگ  جسم خود متراء ح کت خود نیست و 

ون بودند و چاگ  ذات جسم مقشض  ح کت بود باید همۀ اجسام در حال ح کت م  زی ا
که  ب  این ح کت به چیزی گ دید، بتاشد، ذات جسم نیز متشف  م ح کت مشوقف م 

 شود، خواه درون جسم باشد و خواه ب ون آن. بتاجسمیت جسم است م بوط م زائد ب  
یتواند هم مح ک باشد و هم مشح ک، مگ  این که با صورت خود ب  این یک جسم نم 

مح ک و با موضوع خود مشح ک باشد، به عبارت دیگ  با صفش  مح ک باشد و با 
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 ده خود را این طور بیان کنظ   المباحثاتصفش  دیگ  مشح ک، ابن سیتا در کشاب 
یتواند خود خویرشن را به ح کت وادارد، اما صفت مح ک بودن او مح ک م است که 

به غی  از صفت مشح ک بودن اوست و ه  چیزی که مح ک بودنش مشفاوت از مشح ک 
 (.175صیتوان آن را مح ک خودش دانست )الع اق ، بودنش باشد، نم 

لش  معین شود به دلیل عه  ح کش  که در جسم  پیدا م » این به نظ  ابن سیتا ب  بتا
درون  ازكه  اگ  ني وی طبيع  (.251ص ،النجاة) «ۀ جسم استاست که نی وی مح ک

اين  هبايد هم داشت اوالًم   كتد، به جسم بودن جسم بسشگ در جسم ح كت ايجاد م
ی ني و پس بود  ار مبايد همواره اين وضعيت در جسم ب ق داششتد و ثانياً را م  ويژگ
 شود. جسم در یتع يف جسم وارد نم درون 

د، یتواند ناش  از خود جسم باش ابوالب کات بغدادی نیز معشقد است که ح کت نم
در حال  که نه یتتها ح کت از جسم زایل  شد،م زی ا در این صورت نباید از جسم جدا 

اری هم ندارد و ه  لحظه رود، بلکه ح کت وجود ثابت و اسشوشود و از بین م م 
باید  شودانجام م وجودش در حال یتغیی  و یتبدیل است. به همین دلیل ه  گاه ح کش  

 وید:گ به دنبال علت آن بود و نباید آن را در خود جسم س اغ گ فت. ابوالب کات م

مشفاوت است،  کاست كه با آن مشح    ناش  از مح ك ح كت ه  مشح ك
گ دد،  آيد و زايل م ست و چون ح كت به وجود ما  زايل شدن یح كت ام 

 (. 33صداششه باشد ) ذایت  نيست و به ناچار بايد علش 

 

 حرکت یگانه
 گويد: وحدت یک ح کت چیست؟ ابن سيتا م ۀالزم

یا نوع یا شخص واحد باشد ح کش  که در  جتسح کت ممکن است از نظ  
گتجد یا در یک جتس واحد باشد آن نوع ح کش  است که در یک مقوله م 

جتس معین از اجتاس  که یتحت آن مقوله هسشتد، مانتد رشد و کاهش که در 
جتس یا در کم خود یکسان هسشتد، و مانتد سیاه شدن یا سفید شدن که در 

 ۀیا بخار شدن و یخ زدن که ه  دو یتحت مقول جتس یا در کیفیت یک  هسشتد،
ن است که در یک جهت معی شوند و ح کت یگانه نوع  ح کتکیفیت واقع م 

 (.215ص، النجاةاست )

 :سيتا دو وجه مميزه ب ای يك ح كت وجود دارد از نظ  ابن
  اگ مثالً بماند؛ یدر تمام فرايند حركت، جنس، نوع و شخص حركت ثابت باق -1

، اين ف ايتد در ط  ح كت به صورت افزايش است يا كاهش  است، ح كت كم
باشد و اگ  كاهش به افزايش یتغيي  كتد به دليل اين كه ح كت یتغيي   ثابت باق 
 ماند. به بیان ام وزی اگ  ح کش  که مثالً نم وحدت ح كت باق  ك ده است
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ست، ه ایتتدشونده است به همان صورت یتتدشونده باق  بماند این ح کت یگان
اما اگ  ح کت یتتدشونده به ح کت کتدشونده مبدل شود دیگ  ح کت اول  باق  

 ماند و ح کت دیگ ی به وجود آمده است.نم 
يا نُقله اگ  جسم در  در ح كت مکان  مثالً جهت معين باشد؛ حركت در يک -2

 و اگ  ح كت كيف يك راسشا در حال ح كت است، جهت ح كت آن یتغيي  نكتد 
 یتغیی كيفيت آن ثابت بماند. جهتاست 

د که دانگ دد، ح کش  م  ابوالب کات یک ح کت واحد را که با سکون قطع نم
واحد آن را به انجام ب ساند. از نظ    واحد و در زمان  مسافش مشح ك واحد و در

تد کتد و دو یا چه  حالت دیگ ی که پیش آید وحدت ح کت را مخشل م  ابوالب کات
خواهد شد. پس وحدت ح کت به پیوسشگ  آن ح کت در قالب زمان و ح کت ایجاد 

مسافت است و چون در زمان یا در مسافت ح کت گسسش  حاصل شود ح کت پیوسشه 
به نظ  ابوالب کات به محض این که ح کت به سکون بیانجامد و  و یگانه نخواهد بود.

شح ک و یگانه بودن دوباره ش وع شود دیگ  ح کت واحد نخواهد بود. یگانه بودن م
کتد مگ  به ش ط  که پیوسشگ  در زمان وجود ح کت را ض وری نم  وحدتِ ،مسافت

بل خواهتد ها مشضاد و یا مشقاداششه باشد. اما اگ  ح کت مشکث  باشد به یتعبی  اوح کت
های مشکث  به دلیل مشفاوت بودن است و این اعم از یتضاد دو ح کت بود. یتقابل ح کت

واحد معتا   واحد و زمان  واحد و درمسافش کيك مشح  یاحد ب اح كت و است.
یوسشه محدود به صورت پ  زمان ۀبلکه در باز گ دد  يابد. اين ح كت با سکون قطع نم م

مسافت  يك یتوانتد در يك زمان عيتاً مشح ك داششه باشيم نم يابد و اگ  یتعدادی ادامه م
 اين مسافت را بپيمايتد.   كتتد، بلکه بايد يک  پس از ديگ یرا ط
 

 های متضادحرکت
تد گویهسشتد؟ دو مفهوم را در ش ایط  مشضاد م   چگونه ح كایت مشضاد هایح كت

یتوانتد یک  پس از دیگ ی در آن واقع شوند که اگ  چه موضوع آنها یک  است، یتتها م 
،  كحم یتحقق ح كت شش ام ِ یو محال است که با هم حضور داششه باشتد. اگ  ب ا

جسم مشح ك، مسافت، مبداء، مقصد و زمان در نظ  گ فشه شود، بايد ديد یتضاد در دو 
 وآيا یتضاد د گانه است؟از اين عوامل شش يک وجود یتضاد در كدام یح كت به معتا

 دهد: ابن سيتا در اين مورد پاسخ مآنهاست؟ های ح كت به یتضاد مشح ک

ه ممکن است ک ح کات آنها نیست،یتضاد دو مشح ک به معتای وجود یتضاد در 
 ،هایی را انجام دهتد که در نوع خود یکسان هسشتدهای مشضاد ح کتمشح ک

یا شهای یکسان  را انجام دهتد. ب خ  اتد این که دو جسم گ م و س د ح کتمان
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 تدکتم یتتهایی دو ح کت مشضاد را ایجاد  هسشتد که در حال ح کت خود به
 (. 256ص ،النجاة)

 ، دس يک  گ م و ديگ ی مثالً ،مشضاد دو مشح کابوالب کات نیز معشقد است 
ه ك در حال  ،را انجام دهتد، يا دو مشح ك سياه و سفيد های يکسان یتوانتد ح كتم 

ممکن دهتد.  ه  دو يك نوع ح كت را انجام م ول  ،از يك وجه با هم مشضاد هسشتد
را انجام دهد )ابوالب کات،  یمشضاد یاهح كت ییتتهاي نیز خود به کمشح  کاست ي

 (.72ص

ضاد یت گویدابن سیتا م  دارد؟ ها به یتضاد زمان ح كت بسشگ آيا یتضاد ح كت
ضادی های مشبیتیم که ح کتم » زی ا: ح كات به معتای یتضاد در زمان انجام آنها نيست

در مورد زمان گوید ابوالب کات م  .(همانجا ،النجاة)« رستددر یک زمان به انجام م 
نیز اگ  زمان  پیوسشه را در نظ  بگی یم، آنگاه یک ح کت به صورت مشح ک  است که 

ب د کتد و یتعدد زمان پیوسشگ  ح کت را از بین نم مسافت یکسان  را پیوسشه ط  م 
 (.، همانجا)ابوالب کات

ایم که هیدزی ا ف اوان د باشدضاد ح کات به دلیل مسافت نیز نم یت گویدابن سیتا م 
ی میان دو ارستد و یا راه یگانهواحد به انجام م دو ح کت مشضاد در یک مسافت 

 که دگویم )همانجا(  ابوالب کات ، همانجا( والنجاة) شودکیفیت مشضاد پیموده م 
ه یتوان یتصور ک د کو نم  ،یک مسافت ب ای یک ح کت معتا دارد، در یک زمان معین

 .چتد مشح ک بشوانتد ح کت کتتددر مسافش  معین هم زمان 

و به  ییتتهاي و مقصد خود به أد است؟ مبدو مقص أها آيا به یتضاد مبدیتضاد ح كت
 هاآنشوند، اما جهت ح كت به سمت  از مسي  موجب یتضاد در ح كت نم  عتوان نقاط

در  د اين ام  ايجاد یتضادمقصد ح كت ديگ  باش  ح كش أكتد، اگ  مبد ايجاد یتضاد م
 ،النجاة)« ها بسشگ  داردها به یتضاد راسشا و جهت ح کتیتضاد ح کت» كتد: مح كت 

، عد وجود خواهد داشتهای مشفاویت  دارند، غایت بُبین دو ح کش  که غایت. (257ص
مسی .  دیگ  و ب گرت همان ۀدر ح کت مکان  ح کت مسشقیم از یک نقطه به نقط مثالً

ح کت  نیز باشتد؟ ابوالب کات ب ای چتین ح کش یتوانتد پیوسشه های مشقابل م آیاح کت
د و دوباره به همان نقطه شوای آغاز م زند که از نقطهای را مثال م  هب  مسی  دای

گ دد و ح کت ب  آن اگ  زمان و مسافت پیوسشگ  داششه باشد، ح کش  پیوسشه بازم 
. یایداست به وجود نای در مسی  ح کت که مسشلزم ایجاد سکون است یتا زمان  که زاویه
ر دهایی که ح کتهای مثلث  وم بع  و مانتد آن و به طور کل  اما ح کت ب  مسی 

 ، پیوسشگ  ندارند.شونددار انجام م مسی های زاویه
دو ح كت نيز بسشگي ندارد،  هایکها به یتضاد مح از نظ  ابن سیتا یتضاد ح كت

مرابه  هایايجاد كتد و هم ح كت های مشضادییتواند ح كت م کمح  کزي ا هم ي
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ها ابوالب کات معشقد است که یتکث  مح ک. پدید آیتدمشضاد  هایکاز مح یتوانتد  م
ایجاد وحدت یا کث ت در ح کت نخواهد ک د ، زی ا ممکن است ح کت معیت  حاصل 

ری ک ده و جسم  را به ح کت عملک د چتدین مح ک باشد که در مسی ی با هم همکا
  کتتد.جا م رند، مانتد ده نف  که یک ستگ را در مسافش  معین با همدیگ  جابهآودر م 

 كت يتا اين دو حمشضاد هسشتد؟ ابن س هایمسشقيم و مسشدي  ح كت یهاتآيا ح ك
 گي د: را در نظ  نم  مسشدي  جهت مرخص ح كت یداند زي ا ب ا را مشضاد هم نم

ای مکان  نیست زی ا آن دو در در یتضاد با ح کت دای ه راستح کت ب خط 
بالفعل  ندارد، آن هم ای جهت جهت با هم در یتضاد نیسشتد، زی ا ح کت دای ه

 ،النجاة).به اين دليل كه نهایت بالفعل  ندارد زی ا ح کش  پیوسشه و یگانه است
 . (261ص

ابن سيتا از اين سخن كه ح كت مسشدي  با ح كت مسشقيم در یتضاد نيست اين نشيجه 
مسشقيم وجود دارند و یتضاد  هایمشضاد یتتها در ح كت هایگي د كه ح كتم را 

ها اگ  از یک جتس نباشتد هم هاست. ح کتها مسشلزم مسشقيم بودن ح كتح كت
اگ   اند، به این معت  کههای مکان  و اسشحاله قابل جمعح کت قابل جمع هسشتد، مثالً

یتواند اسشحاله نیز بیابد و بزرگ و کوچک زمان م جسم  در حال یتغیی  مکان باشد هم
 یتوانتد مشضاد باشتد، مانتد دو ح کتهایی که از یک جتس باشتد م نیز برود. ح کت

های مخشلف انجام شوند، اما در ح کت وضع  مکان  که رو به یک نقطه اما در جهت
 یتضاد معتا ندارد.

 
 مقایسۀ آراء

 نقد ح و بتا را ب  ش ،المعتبر فی الحکمه ،بغدادی اگ  چه در کشاب خویش ابوالب کات
 های ارسطو که کشاباو نه کشابنظ ات ارسطو گذاششه است، اما م جع ب رس  و نقد 

و شاید در همه موارد، عتاوین مباحث ابوالب کات  ،ی ابن سیتاست. در اغلب مواردشفا
هم  که پرت س ابن سیتاست و در ب خ  موارد گاه چتد سط  از مطالبی را همان عتاوین 

ب داششه است، اگ  چه در گذششه رسم ارجاع  ءشفااز مشن کشاب  ذک  ک ده است عیتاً 
نام   اند و یاک دهدر نوششجات کمش  بوده است، اما حداقل ناقدان یا نقل به مضمون م 

سیتا  نام  از ابن المعتبر فی الحکمهدر س یتاس  کشاب  ،اندآوردهمطالب م  ۀاز گویتد
 ده است و این در نوع خود متحص  به ف د است.ب ده نر

 طبیعی فن سماعمطالب کشاب المعشب  در بحث ح کت اگ  چه به یتفصیل مطالب 
ست مشع ض امهات مطالب فن سماع طبیع  شده ا سیتا نیست، اما ابوالب کات یتق یباً ابن

 ا یتفصیل بیرش  به آن پ داخشه است.و ه  جا که نظ ی مشفاوت داششه است ب
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  کتحیتع یف ح کت که هم ابن سیتا و هم ابوالب کات به یتأس  از دیدگاه ارسطو ،  در
کتد اند، دوری وجود دارد. ابوالب کات پیرتهاد م را خ وج یتدریج  از قوه به فعل دانسشه

مفهوم اولیه و مورد یتوافق  از زمان را که همه فهم است و همگان از آن درک  شهودی 
ذی یم یتا بشوانیم ح کت را به همان نحو خ وج یتدریج  از قوه به دارند به عتوان پایه بپ

 .کتدفعل به شمار آوریم. به یتعبی  او این پذی ش کار ما را در مباحث بعدی یتسهیل م 

در بحث از وجود یا عدم ح کت که بوعل  با یتقسیم ح کت به قطعیه و یتوسطیه اول  
گوید ب ای ح کت د، ابوالب کات م دانرا واجد وجود ذهت  و دوم  را موجود عیت  م 

یتحقق ح كت الزم است و ح كت  یكتيم و وجود ب ا را ف ض م در مجموع وجودی
 و ناپايدار باشد. یالحظه یاگ  وجود  باشد، حش  یتواند مطلقًا عدم نم

 

 نتیجه
 های ابن سیتا و ابوالب کاتم یتبط با بحث ح کت در دیدگاه موضوعاتبا ب رس  

کتیم که ابوالب کات بغدادی در بسیاری از امهات مسائل با ابن سیتا مراهده م ی بغداد
یتا کتد ، با نقد یتع یف ابن سی است و در مواردی نیز که دیدگاه مشفاویت  ارائه م أهم ر

ا اگ  چه در ب خ  وجوه برا،  های ابوالب کاتکتد. دیدگاهبه یتکمیل بحث کمک م 
وان یتگی د، اما در اکث  موضوعات مط ح شده م ار م نظ گاه ابن سیتا در یتقابل ق 

های آن دو در مبحث ح کت را شاید مکمل نگاه ابن سیتا به شمارآورد و مجموع دیدگاه
ح کت در قالب گفشمان اصل   ۀیت ی از مباحث م بوط به حوزبشوان یتوصیف کامل

  حکمت مراء به شمار آورد.
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