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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.

Keywords: Mirdamad, Ibn Sina, Movement, Medial Motion, Traversal
Motion, Time.
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چکیده
حرکت و تغییر در مقابل ثبات ،از مسائل ديرين فلسفه است که از ديرباز فیلسوفان بزرگ هر يک سعیی
در تببین و تحلیل آن داشته اند .از اين جهت بررسی چگونگی تحقق خارجی حرکعت نیعز وارد مباحع
فیلسوفان بزرگ از جمله میرداماد شده است .میرداماد نظريۀ خويش را دربارۀ وجود خارجی حرکعت در
چند بخش کلی ارائه میکند :تیريف دوگونۀ حرکت توسطیه و قطییعه ،ارائعۀ براهینعی در اثبعات وجعود
خارجیداشتن حرکت قطییه و وجود ذهنی يا خیالی حرکت توسطیه ،وجود خارجی حرکعت قطییعه در
عبارات و نظريات ابن سینا .در پژوهش پیش رو به بررسعی نقادانعۀ نظريعۀ میردامعاد در ايعن زمینعههعا
پرداخته و اثبات شد که تیريف میرداماد از حرکت قطییه ،تبیین و تحلیل حرکت توسطیه در نظعر ابعن
سینا با توضیحات تفصیلی بیشتر است و ارتباطی به تیريف حرکت قطییه که ابعن سعینا آن را ذهنعی و
خیالی می داند ،ندارد؛ بنعابراين حرکعت قطییعهای کعه میردامعاد آن را خعارجی معیدانعد ،بعا حرکعت
توسطیهای که ابن سینا آن را خارجی میداند ،تفاوت ندارد .اگرچه میرداماد با نقل عباراتی از ابن سینا و
استدالل بدانها  ،بر تفاوت مینايی اين دو اصرار دارد ،اما به نظعر معیرسعد کعه عبعارات منقعول و معورد
استدالل ،داللتی بر مدعای میرداماد ندارند و اثباتکنندۀ نظريۀ او نیستند.
واژههای کلیدی :میرداماد ،ابن سینا ،حرکت ،توسطیه ،قطییه ،زمان.
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 .1مقدمه
از ديرباز بح حرکت که خود مسئلهای دشوار است ،میان فالسفه مطعر بعوده و آنگعاه
که اختالفی هم پیش میآمده ،مزيد بر غمعو آن معیشعده اسعت؛از کسعانی همچعون
هراکلیتوس که حرکت را اصل جهان میدانستند تا کسانی که به طور کلعی آن را منکعر
شدند ،مانند پارمنیدس و تا اعتدال ارسطويی که با مرزبندی معادی و مرعرد ،حرکعت را
ويژگی موجود مادی دانست و آن را بر اساس قوه تبیعین کعرد.حرکعت خعروت تعدريری
شیء از قوه به فیل يا به بیان ديگر ،کمال اول برای شیء بالقوه از جهعت بعالقوهبعودنش
است (ارسطو.)105 :1363 ،
با توجه به اين تیريف ،قوام حرکت به شش امر اسعت :مبعد کعه حرکعت از آن آغعاز
مىشود ،منتها که حرکت در آن پايان میيابد ،مسافت (مقولعه) کعه حرکعت در آن واقع
مىشود ،موضوع يا متحرّك ،فاعل يا محرّك و مقدار حرکت ،يینى زمان (طباطبائی:1424 ،
1
.)88/2
حرکت دارای تقسیمات متیددی اسعت کعه معالك تقسعیم در هعر يعک بعا ديگعری
متفاوت است؛ مثال تقسیم به حرکت کمی ،کیفی ،جوهری و  ...به اعتبار مقعوالتی اسعت
که حرکت در آن واق میشود .حرکت از جهت ساير مقوماتش نیز تقسعیماتی دارد؛ امعا
2
حرکت به اعتبار ذاتش به دو گونه تقسیم میشود:توسطیه و قطییه.
پس از پذيرش اصل وجود حرکت ،محل اختالف بر اساس اين تقسیم ،آن اسعت کعه
کدام مینای حرکت ،مصداق خارجی دارد؟ ابعن سعینا و بعه تبع وی ،مشعهور فالسعفه،
حرکت توسطیه را خارجی و قطییه را ذهنی میدانند.در مقابل ،میرداماد قائل بعه وجعود
خارجی حرکت قطییه است .مالصدرا نیز به دنبال اثبات آن است که هر دو مینا ،وجعود
خارجی دارد.
شايان توجه است که در مورد اين تقسیم ،پژوهشهای چندی به انرام رسیده که به
کارکرد اصلی آنها اشاره میکنیم و تفاوت اثر حاضر را با کارهای قبلی متذکر میشويم.
در مقالۀ «بح و بررسی ديعدگاه حکعیم سعبزواری در حرکعت توسعطیه و قطییعه»
(ابراهیمی ،)1372 ،نخست به بررسی تاريخچۀ بحع در معورد حرکعت توسعطیه و قطییعه
پرداخته و سپس وارد بح تفصیلی در مورد نظريه حکیم سبزواری در اين زمینعه شعده
است .در خالل بح تاريخی ،نويسنده اشارهای مختصر و کوتاه نیز بعه نظريعه میردامعاد
داشته ،ولی وارد بررسی تفصیلی و نقادی آن نشده است.
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در مقالۀ «تأمّلی بر تفاسیر حرکت قطییه و توسطیه» (فتحیلعی )1387 ،نیز نويسنده به
بررسی تیاريف ارائهشده در اين زمینه و نقادی هر يک پرداخته است .بدين جهت مسئلۀ
اصلی پژوهش خويش را از ابن سینا آغاز و سیی کرده تا تناقضعات اعاهری را در مبعانی
فلسفی او رف کند.
پژوهشهای ديگری نیز در اين زمینه انرام گرفته اسعت ،ولعی بعا نگعاهی اجمعالی و
مختصر به هر يک میتوان دريافت که در مورد نظريۀ میرداماد مقالعۀ مسعتقلی نگاشعته
نشده و جای چنین پژوهشی در میان تحقیقعات فلسعفی خعالی اسعت؛ بنعابراين ،غعر
اصلی نگارندگان در اين پعژوهش ،تمرکعز بعر تحلیعل ،بررسعی و نقعادی ديعدگاه خعاص
میرداماد دربارۀ حرکت قطییه و توسطیه است که تاکنون در اثری به صورت مستقل بعه
آن پرداخته نشده است.
 .2نظر ابن سینا در حرکت توسطیه و قطعیه
تا آنرا که میدانیم توجه بعه دو مینعای حرکعت و بعه عبعارت ديگعر ،دو گونعه اعتبعار و
مالحظۀ آن را اولین بار ابن سینا مطر کعرد و بعه تحلیعل نحعوۀ وجعود آنهعا پرداخعت
(مطهرى .)42/11 :1384 ،بر اساس ديدگاه او ،حرکت بر دو مینى بعه نحعو اشعتراك لفظعی
اطالق مىشود:
توسطیه :بودن متحرك میان مبد و منتهى مسافت حرکعت اسعت (ابعن سعینا:1405 ،
.)83/1
قطییه :متحرك هر حدى از حدود مسافت حرکت را طی کند ،صعورتی خیعالى از آن
به ذهن مىآيد .هنگامی که قوۀ خیال ،اين صورتها را در کنار هم ادراك کند ،يعک امعر
متصل (با کنار هم قراردادن صورتهای علمی حدود مختلف مسافت حرکت) حاصل میشود (همان:
.)84

آنگاه که متحرك توسط محرّکی از مبد حرکت آغاز به حرکت معینمايعد ،مسعافتی
میین را طی میکند تا به منتها برسد .چنین نحوۀ وجودی از پديدههای خعارجی اسعت
نه امری ذهنی ،اما تا وقتی متحرك در حال طعی مسعافت میعان مبعد و منتهاسعت ،دو
گونه ادراك میتوان از آن داشت :يکی اينکه متحرك میان مبد و منتهعا در حعال گعذر
است که چنین مینايی مسلماً از موجودات خارجی است و به اتفاق همۀ حکماء اسعالمی
«حرکت توسطیه» نام دارد.

فلسفه ،سال  ،48شمارۀ  ،1بهار و تابستان 131/ 1399

ديگر اينکه متحرك مادامی که در حالت مذکور قرار دارد ،گذر از هعر يعک از حعدود
مسافت ،موجب نقشبستن صورتی در قوۀ خیال میشود و باز ،صورت گذر از حد ديگعر،
موجب انتقاش صورت خیالی ديگری میگردد؛ بعدون اينکعه صعورت اول از خیعال محعو
شده باشد .به همین ترتیب ،صور متیعددی در ذهعن انسعان حاصعل و مرموععاً بعا هعم
نگريسته میشود .ابن سینا اين صورتهای متصعل و بعههعمپیوسعتۀ ذهنعی را «حرکعت
قطییه» نامیده است (همان .)83 :با توجه بعه بیعان ابعن سعینا ،ترديعدی نیسعت کعه وی،
مینای اخیر را ذهنی میداند.
ااهراً میرداماد اولین فیلسوفی است که به وجود خارجی حرکت قطییه میتقد اسعت
و در اين راه تالش میکند که ابن سینا را نیز همچون خود ،قائل به خارجیبودن حرکت
قطییه نشان دهد .به طور کلی میتوان گفت بح های او در اين معورد ،بعه سعه بخعش
کلی تقسیم میشود :ارائۀ تیريفی از حرکت توسطیه و قطییه ،اقامۀ سه برهان بعر وجعود
خارجی حرکت قطییه و اثبات اينکه ابن سینا نیز میتقد به وجود خارجی آن است.
 .3تعریف میرداماد از حرکت توسطیه و قطعیه
از ديدگاه میرداماد حرکت دو مینا دارد:
الف) حرکت توسطیه :قرارگرفتن متحرك در میان مبد و منتها به گونهای که هر
حدی از حدود مسافت مابین در نظر گرفته شود ،متحرك قبل از لحظۀ اعتبارش و
بیدش ،در آن حد نیست .اين نحوۀ بودن که از لوازم جسم متحرك است ،صفت
شخصی ،واحد ،بسیط و غیر متحرك است؛ يینی خود اين حالت تغییر نمیکند و ثابت
است؛ 3اگرچه به اعتبار نسبتش با حدود میانی فرضی (حدود توسّط) که به ازای مالحظۀ
نقاط مفرو مسافت است ،متغیر میباشد.
اين حالت واحد شخصی ،نسبت ثابتی با حدود مسافت ندارد؛ بنابراين از جهت حدود
بالقوهاش (با مالحظۀرسیدن پیدرپی به حدود مسافت و دربرگرفتن آنها) قابل تقسیم تا بینهايت
است؛ زيرا اگر نتوان در حرکت توسطیه ،هیچگونه تقسیمی فر کرد ،بايد از امور دفیی
باشد؛ بنابراين حکم به تدريریبودن آن میشود ،اگرچه تدريرش با تدريج حرکت
قطییه متفاوت است که در ادامۀ سخن ،آن را بیان خواهیم کرد.
ب) قطعیه :حالت متصلی که منطبق بر مسافت ممتد میان مبد و منتهای حرکت
است 4.حرکت قطییه ،وجود تدريری دارد و ارف حصول آن ،زمان است؛ به گونهای که
هر حدش بر حدی از زمان منطبق میشود .در طی زمان حرکت ،مسافت میان مبد و
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منتها را طی کرده و در هر «آنی» نسبت خاصی با حدی از مسافت دارد؛ از اينرو نسبت
حرکت قطییه با حدود مسافت ،متغیر است و در هر حدی ،نسبتی جداگانه دارد
(میرداماد.)205 :1367 ،
بايد دانست که حکمای اسالمی ،میان دو نحوۀ تدريج ،تفاوت گذاردهاند :تدريج
انطباقپذير بر زمان و تدريج انطباقناپذير بر زمان.
مقصود از امور تدريری انطباقپذير بر زمان آن است که در هر لحظۀ مفرو  ،يک
جزء از شیء به وجود آيد و جزء ديگرش در لحظۀ بید موجود شود؛ مثال عرفی برای
اين قسم آن است که خانۀ در حال ساختی را در نظر بگیريم که در هر لحظه ،جزئی از
آن ساخته و بر ساير اجزا افزوده میشود؛ به طوری که میتوان گفت فالن ديوار در زمان
 t1و سقف در زمان  t2ساخته شده است تا هنگامی که فرآيند ساخت خانه به پايان رسد.
مقصود از امور تدريری انطباقناپذير بر زمان آن است که شیء مفرو در هر لحظه،
به طور کامل موجود باشد؛ مثال فلسفی برای اين دو نحوۀ تدريج ،حرکت توسطیه و
قطییه است .آنگاه که اعتبار توسطی را در نظر بگیريم ،متوجه میشويم که وصف «در
میان بودن» برای جسم متحرك ،به سبب آن نیست که در حد خاصی از مقاط مسافت
است ،بلکه متحرك هر کرای مسافت که باشد ،حالت «بین مبد و منتهابودن» بر آن
صادق است 5.اين گونه مالحظۀ حرکت با همان تیريف مشهور کامالً انطباق دارد که
گفتهاند :حرکت عبارت است از کمال يا فیلیت اوّلیهای که مايۀ نیل به کمال يا فیلیت
ثانوی (وصول به غايت) میشود.
اگر اعتبار قطیی حرکت را مالحظه کنیم ،چنین میيابیم که به محض خروت
متحرك از مبد  ،ضرورتاً نمیتوان گفت که حرکت در هر لحظه ،به تمام و کمال موجود
شده است؛ زيرا تمام حدود حرکت استیفاء نشده ،بلکه همانگونه که اصل مینای «بین
مبد و منتهابودن» صدق میکند (مینای حرکت توسطیه) ،در عین حال ،با امر ممتد
کششداری مواجهايم که میتوان آن را به اجزاء و مقاط مختلفی تقسیم کرد؛ به
گونهای که هر جزئش در جزء خاصی از زمان موجود است و بر جزء میینی از مسافت
نیز منطبق میشود.
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 .4نسبت میان حرکت توسطیه و قطعیه
از ديدگاه میرداماد حرکت توسطیه ترسیمکنندۀ قطییه است؛ همانگونه که آن سیّال،
راسم زمان است .مقصود از آن سیال ،لحظۀ گذری است که ابد ًا قابل توقف نیست؛
توضیح اينکه در اصطال فلسفۀ اسالمی« ،آن» بر دو قسم است:
الف) آن به مینای طرف زمان که امری عدمی است 6و حصول آن ،فرع بر حصول
زمان است .اين مینای آن ،ارف پديدههای دفیی مانند خروت متحرك از مبد حرکت و
وصول آن به منتهاست؛ توضیح اينکه چون امتداد کمّی زمان ،قابل تقسیم تا بینهايت
است ،پس هر چه بر زمان منطبق شود ،همانند مظروفش ،قابل تقسیم نامتناهی است.
اگر خروت ازمبد و وصول به منتها ،پديدههای زمانی و تدريری باشند ،قابل تقسیم تا
بینهايت است؛ پس هر جزئی از خروت را در نظر بگیريم ،باز به اجزاء ديگری تقسیم
میشود و طبیاً ،خروت بايد در جزء آغازين رخ داده باشد و بدين منوال ،هیچگاه به آغاز
واقیی نخواهیم رسید؛ پس متحرك در هیچ جزء زمانی از مبد خارت نمیشود يا به
منتها واصل نمیگردد.
اين امر ،اختصاص به خروت از مبد ندارد ،بلکه هر حدی از حدود حرکت را نیز در
نظر بگیريم ،گذر از آن تدريری نیست ،بلکه دفیی است .بايد دانست که اين سخن فقط
در مورد مقاط و حدود حرکت صادق است که از سنخ حرکت نیستند ،نه در مورد اجزاء
حرکت که از سنخ حرکتاند .توجه به مثال نقطه و خط به وضو بیشتر مطلب کمک
میکند .ما در هر خط ممتد مفرو میتوانیم نقاط نامتناهی در نظر بگیريم که
مالحظه يا عدم مالحظۀ آنها ،موجب تفاوتی در مقدار خط نمیشود و در عین حال ،هر
نقطۀ مفرو روی خط جزء آن به شمار نمیرود .به همین نحو ،میتوان در هر امر
ممتد از جمله حرکت ،حدی را در نظر گرفت که اين حد چه در آغاز حرکت مالحظه
شود و چه در مراتب میانی و چه در پايان ،جزء آن و از سنخ خودش نیست .همانگونه
که نقطه قابل اعتبار در خط است ،ولی از سنخ خط نیست و امتداد ندارد و منافاتی
میان اين دو (ممتدبودن خط و عدم امتداد نقطه) وجود ندارد ،مالحظۀ حدود در حرکت (چه
در ابتدا يا انتها يا میان آن) منافاتی با زمانی و تدريریبودن حرکت متحرك در مسافت
ندارد.
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ب) «آن سیّال» که تحققيافتن زمان ،فرع بر حصول آن است و با تکرار خويش
زمان را به وجود میآورد 7،همانگونه نقطه با مرور خويش ترسیمکنندۀ خط است
(میرداماد.)206 :1367 ،
گفته شد که حرکت توسطیه ،بودن متحرك میان مبد و منتهای مسافت حرکت
است و قطییه ،بودن متحرك میان مبد و منتهاست ،به گونهای که نسبتی با حدود
مختلف مسافت حرکت دارد؛ حدی را پیموده و نسبت به آن بالفیل است و به حدی
هنوز نرسیده و نسبت به آن بالقوه است .الزمۀ تحقق متحرك در میان مبد و منتهای
مسافت حرکت ،پیمودن حدود مختلف آن و داشتن نسبت با هر يک از آنهاست؛ از
اينرو حرکت توسطیه ،ترسیمکنندۀ قطییه است.
«آن» سیال و حرکت توسطیه از جهت نسبت با حدود مسافت ،سبب نقشبستن
حرکت و زمان متصل در قوۀ خیال می شوند .متحرك هر حدی از حدود مسافت حرکت
را طی کند ،صورتی از آن وارد قوۀ خیال میشود که خیال آنها را به صورت مرتم و
متصل لحاظ میکند (همان .)215 :مثال میروفی که برای تشبیه رابطۀ اين دو مینا در
کتب فلسفی ذکر شده است ،شیلۀ جواله و قطرۀ نازله است؛ اگر شیلهای در خارت با
سرعت ،مقابل انسان به شکل دورانی حرکت کند ،انسان آن را دايرۀ آتش میبیند و يا
آنگاه که باران میبارد ،ما قطرات را مانند خطی از آب مشاهد میکنیم؛ در حالی که در
خارت فقط قطره و شیله وجود دارد ،نه امری ممتد ،ولی اين دو در حس مشترك،
متصل و ممتد مشاهده میشوند(8همان)217،؛ پس میتوان گفت قطرۀ آب در حال
نزول ،ترسیمکنندۀ خطی از آب ،و شیلۀ آتش که مانند يک نقطه است ،ترسیمگر دايرۀ
آتشین در خیال انسانی است (میرداماد.)446/1 :1385 ،
همانند مثالهای مذکور ،حالت گذر خارجی (حرکت توسطی) به سبب انتسابی که با
تمام حدود مسافت دارد ،موجب نقش بستن امری ممتد در خیال انسانی میشود .اصل
زمان و حرکت به گونۀ ممتد و متصل در خارت موجودند ،ولی از جهت پیمودن حدود
مختلف مسافت حرکت ،در ذهن نیز ترسیم میشوند .چنین وجودی از جهت بقاء ،ثابت
است؛ اما حدوث تدريری در ذهن دارد(9همان .)445 :آن سیال و حرکت توسطیه از جهت
حصول در قوۀ خیال ،ثابت و نامتغیر هستند .تغییر و سیالن از جهت نسبت متحرك با
حدود مسافت حرکت است (میرداماد .)216 :1367 ،زمان و آن سیال در قوۀ خیال ،ممتد و
متصلاند و ثبات دارند (میرداماد.)453/1 :1385 ،
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 .5نحوۀ وجود حرکت توسطیه و قطعیه
ذهنیبودن حرکت توسطیه از هیچيک از حکماء اسالمی نقل نشده اسعت؛ امعا میردامعاد
ضمن طعر سعؤالی در ايعن معورد ،بعه تبیعین ذهنعینبعودن آن و حصعول خعارجیاش
میپردازد .اشکال چنین است :حرکت توسعطیه ،بعودن متحعرك میعان مبعد و منتهعای
مسافت حرکت است و به تمام حدود مسافت حرکت صدق معیکنعد .بعا توجعه بعه ايعن
مطلب ،حرکت توسطیه مینايی کلی میشود؛ با اينکه هر حرکتی به دلیل داشعتن مبعد ،
منتها ،مسافت و زمان مشخص ،تشخص دارد و کلی نیست (میرداماد.)207 :1367 ،
میرداماد به اين اشکال چنین پاسخ معیدهعد :کلعی مفهعومی اسعت کعه نسعبت بعه
مصاديقش حالت ابهامی دارد (همان .)207 :حرکت توسعطیه نسعبت بعه بعودن در حعدود
مختلف مسافت ،اين گونه نیست و حالت ابهام ندارد .مالك تشخص در حرکت توسعطیه
وحدت مقومات حرکت (موضوع ،زمان ،مسافت ،مبد و منتهعا)سعت .در صعورتی کعه مقومعات
حرکت متیدد باشند ،حرکت تشخص ندارد؛ امعا حرکعت در صعورت وحعدت ايعن امعور،
تشخص دارد (همان)208 :؛ به بیان ديگر ،توسط شخصی میان مبد و منتهعا ،منافعاتی بعا
عموم آن نسبت به حدود مسافت حرکت ندارد (علوی.)449 :1376 ،
و اما نسبت به حرکت قطییه ،ااهراً قول به وجود خارجی آن ،تعا پعیش از میردامعاد
سابقه نداشته است .وی براهین سهگانه ای در اثبات وجود خارجیداشتن حرکت قطییعه
اقامه میکند:
الف) حرکت قطییه و زمان از حرکت توسطیه و آن سیّال انتزاع میشعوند و حرکعت
توسطیه و آن سیّال رسمکنندۀ حرکت قطییعه و زمعان هسعتند .حرکعت توسعطیه و آن
سیال در خارت موجودند؛ از اينرو بايد حرکت قطییه و زمان نیز در خارت موجود باشند؛
«پس آنگاه که حکم کنی که هر دو ترسیمکننده در خارت وجود دارنعد ،همانعا الزم آيعد
که حکم کنی که دو هويت ترسعیمشعدۀ متصعل ،در خعارت موجودنعد» (میردامعاد:1367 ،
.)209
ب) ازبینرفتن موجودی در دهر محال است؛ زيرا الزمۀ آن امتداد داشتن ععالم دهعر
است ،حال آنکه اين عالم ،مررد از امتداد است (همعان .)210 :بودن متحرك میان مبعد و
منتهای مسافت حرکت و همچنین آن سیّال ،در خعارت و در هعر جزئعی از اجعزاء زمعان
حرکت حاصلاند .اگر چه اين دو از افق زمان سپری شوند ،از وعاء دهر باطل نمیشعوند.
اجزاء زمان و حدود مسافت حرکت ،در مرتبعۀ دهعر مرتمع انعد؛ هرچنعد در نسعبت بعا
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سلسلۀ زمان بیضی از حدود مسافت حرکت سپری شده و برخی ديگعر هنعوز بعالقوهانعد.
سپریشدن اجزاء زمان و ازبینرفتن آنها در نسبت با زمان است ،ولی از جهت نسعبت بعا
عالم دهر تغییری در آنها نیست و همگی ثابتاند (همان).
حاصل اين برهان چنین است که حرکت قطییه و زمان در عالم دهر کعه مرتبعهای از
مراتب واق و نفساالمر است ،حاصلانعد .تمعام اشعیاء متغیعر ،نسعبت بعه مرتبعۀ دهعر،
موجوداتی ثابتاند و تغییری در آنها نیست ،بلکه گذر ،آنگعاه مینعا معیدهعد کعه برخعی
موجودات مادی با برخی ديگر از ماديات مقايسه شود؛ چون نحوۀ وجود ماديعات ضعییف
است و در حضور يکديگر نیستند ،گذر و غیبت مینادار میشود؛ امعا آنگعاه کعه از منظعر
مرردات نگريسته شود ،همگی دفیتعاً موجودنعد .از جملعه مراتعب موجعودات در مرتبعۀ
طبییت ،حرکت و زمان به نحو ممتد و متصل است؛ پس بايد آن هعم بعه لحعاظ دهعری
وجود داشته باشد.
ج) حرکت توسطیه و آن سیّال با حدود مسافت حرکت انطباق ندارند ،بلکعه در ايعن
حرکت ،متحرك در همۀ آنات زمان حرکت حاصعل اسعت؛ از ايعنرو ،اگعر فقعط حرکعت
توسطیه و آن سیال در خارت وجود داشته باشند و حرکت قطییه و زمان ،ذهنعی محعض
باشند ،طفره الزم میآيد (همان)211-210 :؛ زيرا الزمۀ عدم قطییه و زمعان ،آن اسعت کعه
متحرك خارجی ،مسافت را بدون اتصال طی کرده باشد ،چه اينکه حرکت توسطیه و آن
سیّال ،بودن متحرك میان مبد و منتهای حرکت است؛ اما در اين مینعا ،اتصعال نیسعت.
پس اگر حرکت قطییه و زمان در خارت وجود نداشته باشند ،الزم میآيد متحرك بعدون
طیکردن برخی از حدود مسافت حرکت با طفره به حعدود ديگعر برسعد .حاصعل اينکعه
حرکت قطییه پیمودن مسافت حرکت به نحو اتصالی و با انتساب به حدود آن است.
از اين براهین سهگانه مشخص میشود متحرك ،مسعافت حرکعت و حعدود آن را بعا
حرکت قطییه طی میکند .حرکت قطییه با زمعان حرکعت انطبعاق دارد؛ از ايعن جهعت
وجود زمان در وعاء (ارف) دهر ضروری است و متن دهر ،وعاء وجود زمعان اسعت (همعان:
)211؛ پس بايد به وجود خارجی قطییه حکمکرد.
 .6براهین میرداماد در اثبات وجود خارجی حرکت توسطیه و قطعیه
سه برهانی که میرداماد در اثبات وجود خارجی حرکت قطییه و زمان به گونۀ متصل
اقامه میکند ،دچار نقايص جدیاند که به ترتیب بررسی و نقد میشوند:
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الف) از اينکه حرکت توسطیه و آن سیال در خارت موجودند و راسم حرکت قطییه و
زماناند ،اين نتیره حاصل میشود که متحرك و مقدار حرکت آن ،يینی زمان در خارت
موجودند ،ولی پرسش اين است که نحوۀ وجود آن دو در خارت چگونه است؟
دلیل اثبات زمان چنین است :در عالم ماده حوادثی در پى حوادثی ديگر تحقق
مىيابند؛ به گونهاى که اجتماع آن دو محال است و تحقق يکى با زوال ديگرى و وجود
يکى با عدم ديگرى همراه است؛ برخالف انواع ديگر تقدم و تأخر که متقدم و متأخر
مییت وجودی دارند ،مانند تقدّم علّت تامّ يا علّت ناقص بر میلول .ازسوى ديگر حادث
قبلی نیز به دو جزء تقسیم مىشود که يکى قبل از ديگرى و ديگرى بید از آن است؛
بهگونهاى که اجتماع آنها باهم ممکن نیست .به همین ترتیب ،هر جزئى قابل تقسیم
است ،بدون آنکه به جزئى ختم شود که تقسیم در آن متوقف شود .اين نشان مىدهد
که در عالم ماده کمّی متصل و سیّال وجود دارد .کم ،عر است و عر نیازمند
موضوعى که برآن عار شود؛ چنین کمیتی عار بر حرکت مىشود و حرکت موضوع
آن است (طباطبائی)114/2 :1424 ،؛ نتیره اينکه در تقدم و تأخر زمانی ،متقدم و متأخر
اجتماع وجودی ندارند (همان.)143 :
برهان میرداماد اثبات میکند که حرکت توسطیه و آن سیّال ،راسم حرکت قطییه و
زمان هستند و لذا حرکت قطییه و زمان بايددر خارت وجود داشته باشند؛ ولی اثبات
نمیکند اين دو به نحو اتصال اجتماعی در خارت وجود دارند .حرکت قطییه مانند
اضافه ،وجودی مستقل در خارت ندارد ،بلکه به وجود منشأ انتزاع آن ،يینی حرکت
توسطیه در خارت موجود است؛ همانگونه که امور اضافی مانند پدری و پسری وجودی
مستقل در خارت ندارند و به وجود منشأ انتزاع آنها موجودند (سبزواری)32/3 :1383 ،؛ از
اينرو میتوان گفت که آن سیّال و حرکت توسطیه در خارت متحققاند و زمان متصل و
حرکت قطییه به تب منشأ انتزاع آنها موجودند ،نه اينکه مستقالً وجودی داشته باشند.
ب) مهمترين نکته در برهان دوم که از طريق آن میرداماد وجود خارجی حرکت
قطییه را در خارت نتیره میگیرد ،اين است که موجودات زمانی در عالم دهر حاصلاند
و در مقايسه با اين عالم ،تغییر در آنها نیست وثابتاند .با توجه به اين نکته ،حصول
موجودات زمانی در عالم دهر چگونه است؟
چون موجودات دهری و عقول جبروتی علّت عالم مادهاند و نحوۀ وجودشان ثابت
است ،پس علم آنها به ماديات ،ثابت است؛ بنابراين از جهت علم موجود مررد به موجود
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مادی ،تغییری در آن نیست .پر واضح است که اين مسئله ارتباطی به چگونگی تحقق
حرکت در مرتبۀ طبییت ندارد و مقصود میرداماد از وجود دهری ماديات نیز علم
مرردات به اشیاء طبییی نیست .همچنین بايد توجه داشت که از ديدگاه او مالك
تشخص شیء ،وجود آن است(10میرداماد )160 :1367 ،و حقیقت وجود شیء نیز با نسبت،
اضافه و مقايسۀ متفاوت نمیشود« .افراد مادىبالذات ،مادی و متغیر هستند و در
مقايسه با مرردات ،مررد نشده و احکام تررد و ثبات را نمىپذيرند» (مالصدرا:138 ،
.)51/2
ج) بر اساس دلیل سوم ،عدم خارجی حرکت قطییه مستلزم طفره است .طفره در
صورتی الزم میآيد که متحرك مسافت حرکت را به نحو متصل طی نکند؛ در حالی که
به سبب بودن متحرك میان مبد و منتها ،اتصال مسافت نفی نمیشود و لذا طفره نیز
الزم نمیآيد .متحرك در حرکت توسطیه ،میان مبد و منتهای مسافت حرکت است؛ به
گونهای که نسبتی با حدود مسافت حرکت ندارد ،ولی الزمۀ بودن میان مبد و منتها،
پیمودن مسافت حرکت به نحو متصل و نسبتداشتن با حدود مسافت است.
 .7وجود خارجی حرکت قطعیه نزد سایر حکما بر اساس برداشت میرداماد
از ديدگاه میرداماد هیچيک از حکماء قائل به ذهنیبودن زمان و حرکت قطییه نیسعتند،
بلکه کسانی که گرفتار اوهام و شکوكاند ،چنین نظری داشعتهانعد (میردامعاد-211 :1367 ،
)212؛ زيرا به نظر میرداماد ،اگر وجود حرکعت قطییعه را بپعذيريم ،هعم مشعکل منکعران
حرکت برطرف و هم مسئلۀ زمان حل میشود؛ چون زمان مقدار حرکت قطییه است .بعه
دلیل اينکه حرکت قطییه وجود دارد ،زمان هم میتواند امری عینی و خارجی باشعد ،نعه
توهّمی؛ به تیبیری ديگر ،چون زمان وجود دارد ،میتوان وجعود حرکعت قطییعه را از آن
نتیره گرفت (فتحیلی و رضايی .)102 :1387 ،میرداماد برای اثبات ايعن مطلعب ،عبعاراتی از
ابن سینا نقل مینمايد و نحوۀ داللت آنها به وجود خارجیداشتن حرکت قطییه را بیعان
میکند:
الف) «وامّا الزمان فانّ جمی ما قیل فى امر اعدامه و انّه ال وجود له ،فهو مبنىّ على
انّ ال وجود له فى اآلن ...فانّ الزمان موجود ال فى آن و ال فى زمان و ال له متى بل هو
موجود مطلقا» (ابن سینا .)167/1 :1405 ،اين عبارت بیان میدارد که زمان متصل در خارت
وجود دارد .همچنین متحرك فردی ،زمانی منطبق با زمان دارد (میرداماد)212 :1367 ،؛
بنابراين ،زمان در خارت موجود است .حرکت قطییه نیز که انطباق با زمان دارد ،ذهنی
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نیست و وجود خارجی دارد؛ به بیان ديگر ،وجود زمان در خارت نشاندهندۀ وجود
حرکت قطییه در خارت است؛ البته زمان ،وجودی آنی يا زمانی ندارد؛ زيرا زمان بالذات
متغیر است و در تغیر خويش نیازمند زمانی ديگر نیست و لذا ابتداء يا انتهاء زمانی ندارد
تا اينکه «آن» ابتداء يا انتهاء حصول داشته باشد.
ب) «و قد قیل ان الرسم المتحرّك ال وض له ...فانّه فرق بین ان ال يکون له وض و
بین ان ال يکون له وض قارّ ... .الحركة ال تخرت الرسم عن ان يکون ذا وض و ان
اخرجته عن ان يکون ذا وض قارّ» (ابن سینا .)214/1 :1404 ،اين عبارت نشان میدهد که
حرکت در امتداد زمان وجود دارد و متحرك ،وجودی سیاّل و منطبق با زمان دارد
(همان) .زمان موجودی خارجی است که وجود ثابتی ندارد و غیر قار (ثابت) است؛ زيرا
داشتن وجود خارجی اعم از قار و غیر قار (سیاّل) است .نتیره اينکه حرکت قطییه نیز که
منطبق با زمان است ،وجود خارجی دارد.
ج) «إنّ الحركة اسم لمینیین ،حدهما ال يروز ن يحصل بالفیل قائما فی األعیانو
اآلخر يروز ن يحصل فی األعیان .فإنّ الحركة إن عنى بها األمر المتصل المیقول
للمتحرّك بین المبد و المنتهى… ممّا ال ذات له قائمۀ فی األعیانو إنّما يرتسم ألنّ
صورته قائمة فی الذّهن بسبب نسبۀ المتحرّك إلى مکانین مکان ترکه و مکان درکه و
يرتسم فی الخیال ...و مّا المینى الموجود بالفیل ...فهى حالته المتوسّطة حین يکون
لیس فی الطرف األوّل من المسافة و لم يحصل عند الغاية ،بل هو فی حدّ متوسّط» (ابن
سینا.)83/1 :1405 ،
ااهر عبارت ابن سینا تصريح در وجود ذهنیداشتن حرکت قطییه در خارت دارد.
اجزاء حرکت از جهت بقاء در خیال مرتسم میشوند ،نه از جهت حدوث؛ از اينرو
مقصود ابن سینا وجود خارجی نیست .دلیل اين مطلب اين است که در عبارت آمده
است« :ال يروز ن يحصل بالفیل قائما» که حصول مقید به قیام ،يینی ثبات ذات و عدم
سیالن آنشده است .همچنین «و ال يکون لها فی الوجود حصول قائم کما فی الذهن ،إذ
الطرفان ،». ...نشان میدهد که مبد و منتهای حرکت اجتماع وجودی ندارند؛ زيرا بید از
اين عبارت نیز گفته است« :إنّ الّذی يقال من نّ کلّ حركة ففى زمان  ...إمّا ن يینى
بالحركة الکمال األوّل فیکون کونه فی زمان...على نّه ال يخلو من حصول قط ذلک
القط مطابق للزمان فال يخلو من حدوث زمان ال نّه کان ثابتا فی کلّ آن من ذلک
الزّمان مستمرّا فیه» (میرداماد .)382/1 :1385 ،حرکت وجود ثابتی ندارد و به تب زمان
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سیالن دارد .مبد و منتهای آن ،اجتماع وجودی ندارند .ابن سینا در چندين سطر
متناقض سخن نمیگويد؛از اينرو اجزاء حرکت در وجود و بقاء متغیر هستند (همان.)383:
حاصل اينکه شیخالرئیس به صراحت بیان میدارد که زمان مقدار حرکت است و در
خارت موجود است.
د) «فالحركة وجودها فی زمان بین القوّة المحضة و الفیل المحض و لیست من األمور
التی تحصل بالفیل حصوال قارّا مستکمال» (ابن سینا .) 205 :1364 ،مقصود ابن سینا وجود
ذهنی حرکت نیست (میرداماد)444/1 :1385 ،؛ زيرا حرکت در ذهن بالفیل و باثبات حاصل
میشود .مقصود او حرکت توسطیه نیز نیست؛ زيرا بودن میان مبد و منتها ،اجزائی
ندارد تا اينکه برخی از آنها بالفیل باشد و برخی ديگر بالقوه .نظر شیخالرئیس در اين
عبارت ،به اصل وجود حرکت است و اينکه حصول با قرار و ثبات ندارد .از همین جهت
بید از چند سطر میگويد« :فالحركة هی ما يتصوّر من حال الرسم ،لخروجه عن هيئة
قارّة يسیرا يسیرا و هو خروت من القوّة إلى الفیل ممتدّا ال دفعة» (ابن سینا.)208 :1364 ،
هـ) الفاای از بهنمیار نیز بر عدم وجود خارجی حرکت قطییه داللت میکند
(میرداماد « :)212-211 :1367 ،نّ الوهم يقیس الحرکات المنقضية بأناس يرتاز واحد منهم
ثر الواحد .فیرتمیون فی مکان واحد و لیس الحال فی الحرکات کذلک» (بهمنیار:1375 ،
.)448
از نظر میرداماد ،بهمنیار در اين عبارت تصريح میکند که اجزاء حرکت ،اجتماع در
وجود و بقا ندارند (میرداماد )383/1 :1385 ،و اجزاء حرکت مانند افراد انسان نیست که
میتوانند در مکانی اجتماع کنند .عدم اجتماع اجزاء نشاندهندۀ وجود خارجی آن است؛
زيرا اين اجزاء در وجود ذهنی اجتماع دارند.
از اين بیانات مشخص میشود زمان و حرکت نسبت به وجود در زمان متغیر بوده،
ثبات ندارند؛ اما از جهت وجود در دهر ،ثابتاند و تغییر ندارند (میرداماد.)212 :1367 ،
 .8نقد برداشت میرداماد از عبارات حکما دربارۀ وجود خارجی حرکت قطعیه
از آنرا که بیان شد از نظر میرداماد ،ابن سینا به وجود خعارجی حرکعت قطییعه میتقعد
است ،در اين قسمت به بررسی نقادانۀ برداشعتهعای میردامعاد در ايعن زمینعه پرداختعه
میشود.
الف) ابن سینا در اين عبارت درصدد اثبات نحوۀ وجود زمان در خارت اسعت .او بیعان
میدارد که وجود زمان« ،آنی» و زمانی نیست؛ به عبارت ديگعر ،زمعان بالعذات تعدريری
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است و در سعیالن و تغییعر خعويش نیازمنعد زمعانی ديگعر نیسعت .از همعینرو ،چنعین
موجععودی آنععی نیععز نیسععت؛ زيععرا آن ،طععرف عععدمی زمععان اسععت و تععدريری نیسععت.
«و الزمان لیس وجوده فى زمان فکذلک لیس بیدم فى زمعان» (ابعن سعینا ،بعیتعا .)43 :بعا
توجه به اين نکته ،اين عبارت نکتهای دربارۀ اينکه زمان در خعارت امعری متصعل اسعت،
بیان نمیکند؛ بنابراين ،داللتی بر اتصال خارجی زمان ندارد .از ديدگاه ابن سعینا ،مقعدار
حرکت شیء مادی ،زمان است« :الزمان يقدر الحركة» (همان .)90 :با وجود اين ،هر جزئی
از زمان بالذات مسبوق به جزء ديگر اسعت؛ از ايعنرو ،متحعرك در هعر حعدی از حعدود
مسافت حرکت دو عدم سابق و الحق دارد؛ زيرا از حدی گذر کرده و به حد بیدی هنعوز
نرسیده است.
ب) حرکت در خارت وجود دارد؛ زيرا خروت تدريری شعیء از قعوه بعه فیعل اسعت و
چنین خروجی از موجودات خارجی است ،نه ذهنی .به تب حرکت ،زمعان نیعز در خعارت
وجود دارد .اکنون پرسش دربارۀ نحوۀ وجود زمان در خارت است؛ آيا هعويتی اتصعالی در
خارت دارد يا اينکه متصل و ممتدبودن آن در خارت محال است و وجود اتصالی آن ععین
گذر و سیالن است؟ با توجه به اينکه حقیقت زمان ،سعیالن و گعذرابودن اسعت و وجعود
آن ،متغیر و تدريری است ،متصل و ممتدبودن آن در خارت محال است و زمان فقعط در
ذهن به نحومرتم و متصل تیقل میشود؛ از همینرو ابن سینا زمان را کمّ متصل غیعر
11
قارمیداند.
ج) ابن سینا در اين عبارت به تصريح بیان میدارد کعه حالعت توسعط میعان مبعد و
منتها وجود خارجی دارد؛ اما با حرکت متحرك در هر حدی از حعدود مسعافت حرکعت،
صورتی از آن وارد ذهن و قوۀ خیال میشود که لحاظ آنهعا بعه صعورت مرتمع حرکعت
12
قطییه است (ابن سینا.)84/1 :1405 ،
د) متحرك هر حدی از حدود مسافت حرکت را طعی کنعد ،صعورتی از آن بعه ذهعن
میآيد و هر حدی از حدود مسافت حرکت را در نظر بگیريم ،نسبت بعه حعد قبعل از آن
بالفیل و نسبت به حد بید از آن بالقوه است .ايعن مطلعب نشعاندهنعدۀ وجعود خعارجی
حرکت و متحرك در خارت است؛ ولی مسئله اين است که انتزاع صورت از حدود مسافت
حرکت و لحاظ آنها به صورت مرتمع فقعط در ذهعن وجعود دارد و وجعود خعارجی آن
محال است .عبارت بیدی نیز که میرداماد بیان میدارد ،نشاندهندۀ همین مطلب اسعت؛
زيرا متحرك از قوه به فیل تدريری و نه دفیی خارجی میشود ،ولی اين مطلب دلیل بعر
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وجود خارجی داشتن صورت ذهنی از حعدود مسعافت حرکعت و لحعاظ آنهعا بعه صعورت
مرتم نیست.
هـ) بهمنیار بهخوبی در اين عبعارت در معورد نحعوۀ وجعود خعارجی و ذهنعی بیعان
میداردکه صور وهمی و ذهنی از حدود حرکعت ،وجعود خعارجی ندارنعد؛ زيعرا حرکعت،
خروت تدريری از قوه به فیل است.
حاصل اينکه از ديدگاه ابن سینا،زمان بعا حرکعت قطییعه انطبعاق دارد کعه در ذهعن
حاصل است و آن سیال با حرکت توسطیه که در خارت موجعود اسعت .زمعان متصعل در
خارت وجود ندارد؛ زيرا وجود آن سیالنی و گذرابودن است و هر حد آن مسبوق به ععدم
حد قبلی است 13.قائلشدن به اينکه حرکت قطییه و زمعان متصعل در خعارت موجودنعد،
ناشی از خلط خیال با حس است؛ زيرا زمان متصل و به تب آن حرکت قطییۀ منطبق بعا
آن ،موجودات ذهنیاند و منشأ انتزاع آنها در خارت موجود است (سبزواری.)33/3 :1383 ،
 .9سرنوشت حرکت قطعیه ابن سینا در نظر میرداماد
پرسش مهمی که در مورد چگونگی تحقق خارجی حرکت مطر میشود ،سرنوشت
حرکت قطییۀ مورد نظر ابن سینا در نظريۀ میرداماد است؛ مسئله اين است که میرداماد
تفسیر خاصی از اقسام حرکت در فلسفۀ مشائی ابن سینا ارائه کرد .همچنین میرداماد
اصرار نمود که حرکت قطییۀ مورد نظر ابن سینا وجود خارجی دارد و نگارندگان اين
پژوهش نیز به نقادی ديدگاههای میرداماد در اين زمینه پرداختند؛ بنابراين ،پرسش
اساسی اين است که سرنوشت حرکت قطییۀ مورد نظر ابن سینا در فلسفۀ يمانی
میرداماد چیست؟
اولین نکتهای که در اين زمینه بايد به آن توجه کرد ،اين است که میرداماد اصرار
دارد که حرکت قطییه در فلسفۀ ابن سینا وجود خارجی دارد و نه ذهنی .او تأکید
میکند که صرفاً عدهای اندك که شايستۀ توجه در مسائل فلسفی نیستند ،به
ذهنیبودن حرکت قطییه میتقد بودهاند و نه فالسفۀ بزرگی مانند شیخالرئیس (میرداماد،
)212-211 :1367؛ بنابراين سرنوشت حرکت قطییه در نظر میرداماد و فلسفۀ يمانی او،
خارجیپنداشتن آن با همان تیريف خاصی است که بیان و نقد شد .گويی در نظر
میرداماد تحلیل ذهنی حرکت ،تحقق علمی آن در ذهن و صورتهای علمی انسانی،
جايگاهی ندارد؛ زيرا حرکت و تغییر صرفاً خارجی است ،نه ذهنی.
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چنین امری با ساير مبانی فلسفی میرداماد ،مانند حدوث دهری عالم نیز کام ً
ال
انطباق میيابد؛ زيرا جهت ثبات موجودات متحرك طبق مبانی میرداماد ،تغییر و حرکت
دائمی يا همان «بودن میان مبد و منتها»ست .چنین نکتهای به مینای تأخر دهری
موجودات زما نی و متحرك ،نسبت به موجودات دهری و عقول مررد است .اگر
موجودات زمانی فی نفسه در نظر گرفته شوند ،متغیر و متردد هستند ،ولی در صورت
لحاظ آنها با موجودات دهری ،ثابت و بدون تغییرند؛ زيرا موجودات دهری از ابتدا تا
انتهای وجود آنها علم دارند (همان ،)164 :بدون اينکه حرکت يا تغییری در علوم آنها رخ
دهد.
بدين نظر همۀ تالش میرداماد برای يافتن شیوهای برهانی و طريقی استداللی در
جهت ارتباط دادن موجودات متغیر و متحرك به موجودات ثابت و تبیین يا تحلیل جهت
ثبات آنهاست؛ از اينرو ،با قط نظر از درستی يا نادرستی مبانی و داليل میرداماد در
اثبات خارجیبودن حرکت قطییه و عبارات مورد استشهاد او در مبرهنکردن آن در
فلسفۀ ابن سینا ،همۀ تالش عقالنی اين فیلسوف يمانی ،يافتن راهی استداللی برای
تبیین برهانی ثبات موجودات مادی و متحرك است .هر امری نیز که با اين ديدگاه
هماهنگ نباشد ،به ناچار بايد توجیه شود؛ همانگونه که میرداماد چنان کرد.
حاصل اينکه حرکت قطییۀ مورد نظر ابن سینا در نظر میرداماد همان انطباقداشتن
حرکت متحرك با زمان و مسافت حرکت است و از نظر او نیز دقیقاً ابن سینا نیز همین
را بیان میدارد؛ البته بیان شد که اين تیريف ،توضیح بیشتر حرکت توسطیۀ مورد نظر
ابن سیناست.
 .10نتیجه
از ديدگاه میرداماد حرکت قطییه ،عبارت است از اينکه متحرك حدود مسافت حرکت را
طی کند .از اينرو ،اينگونه حرکت به تب آن زمان ممتد و متصل را دارای وجود
خارجی میداند .الزمۀ بودن متحرك میان مبد و منتهای مسافت حرکت ،داشتن نسبت
با حدود آن است؛ بر اين اساس ،میرداماد الزمۀ حرکت توسطیه را از ديدگاه ابن سینا،
حرکت قطییه میرفی و میان الزم يک شیء با قسیم آن خلط کرده است.
هر سه برهان میرداماد در اثبات وجود خارجی حرکت قطییه و زمان متصل ،دچار
کاستیاند؛ به اين بیان که حرکت قطییه و زمان ،به وجود منشأ انتزاع آن ،يینی حرکت
توسطیه موجودند و دارای وجود مستقل در خارت نیستند .موجود مادی در مقايسه با
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موجود دهری مررد و با ثبات نمیشود؛ زيرا الزمۀ آن تغییر حقیقت يک شیء با نسبت
و اضافه است .اگر متحرك مسافت حرکت را به نحو ممتد و متصل طی نکند ،طفره الزم
میآيد .حال آنکه بودن متحرك میان مبد و منتهای مسافت حرکت ،به مینای عدم
امتداد آن نیست و لذا طفره الزم نمیآيد.
عباراتی که میرداماد از ابن سینا در تأيید مدعای خويش در اثبات وجود خارجی
حرکت قطییه و زمان متصل نقل میکند ،داللتی بر مدعای او ندارند.
پینوشت
 .1شايان ذکر است که میرداماد بیاناتی دربارۀ تیريف حرکت دارد و سیی میکند تا به اشکاالت
فخررازی در اين زمینه پاسخ دهد که در مقالۀ ديگری با عنوان «بررسی و تحلیل حرکت توسطیه و
قطییه» اين موضوع را بررسی کردهايم و از تکرار آن در اينرا خودداری میشود .از اين جهت در اين
مقاله اختصاصاً به خوانش میرداماد از اين نظريه و نقادی آن میپردازيم.
 .2از اين تقسیم ،در توجیه ربط حادث و سیال به قديم و ثابت استفاده شده است.
 .3مقصود از تیبیر بهااهر متناقض «ثبات حرکت» اين است که جسم پس از اتصاف به حالت حرکت،
به طور يکسان ،متلبس و متصف به آن بوده و مادامی که در اين حال است در خود اين حالت ،تغییر
نمیکند؛ به عبارت ديگر ،جسم از گذر خود ،گذر نمیکند.
« .4األمر المتصل المنطبق على الممتدّ من المسافة بین طرفیها و هذا يسمّى الحركة بمینى القط »
(میرداماد.)375/1 :1385 ،
 .5لیس کون المتحرّك هو متوسّطا ،ألنّه فی حدّ دون حدّ ،بل ألنّه على الصفة المذکورة (همان.)374 :
 .6مقصود از عدمیبودن ،اين است که وجود محصل ندارد ،بلکه به وجود منشأ انتزاعش موجود است.
 .7به عبارت ديگر ،آن سیال همان لحظۀ گذراست که هر انسانی در مقاط گوناگون حیات طبییی خود،
لحظهبهلحظه آن را ترربه میکند و در نفس خود گذر را میيابد.
 « .8فالمشاهد هو الخطّ المستقیم و الخطّ المستدير ال القطر و النقطة و هما راسماهما من جهة الوجود
فی األعیان م تبدّل األمكنة و األيون و السّموت» (میرداماد.)446/1 :1385 ،
 « .9فإذن الزمان الممتدّ موجود فی األعیان و مرتسم فی األوهام يضا من اآلن السیّالو کذلک الحركة
القطعيّة المتقدرة به من الحركةالتوسطيّة» (همان.)445 :
« .11انّ درجة الوجود هى بیینها درجة التشخص» (میرداماد.)160 :1367 ،
« .11إن الکم المتصل ال يخل و إما ن يکون قارا حاصل الوجود برمی جزائه ،و ال يکون؛ فإن لم يکن،
بل کان متردد الوجود شیئا بید شىء فهو الزمان» (ابن سینا.)124 :1385 ،
 ...« .12ممّا ال ذات له قائمة فی األعیانو إنّما يرتسم ألنّ صورته قائمة فی الذّهن( » ...ابن سینا:1405 ،
 .)84/1اينکه ذاتی قائم بالذات در خارت ندارد و اينکه صورت آن قیام به ذهن دارد ،بهوضو نشاندهندۀ
وجود ذهنی آن است.
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« .13کما ن الحركة قسمان کذلک الزمان حدهما منطبق على الحركة القطعية و هو مثلها غیر موجود إال
فی النفس و اآلخر منطبق على الحركة التوسطية و هو اآلن السیال و هو موجود مثلها و ما قال الشیخ
بوجوده هو هذا و کیف يکون الزمان بالمینى األول موجودا و الماضی میدوم و المستقبل لم يوجد بید»...
(سبزواری.)33/3 :1383 ،
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