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چکيده
يکی از مباحث مهم پيرامون حرکت در جوهر طبيعت ،نظرية اشتتتدادی دودن ايح حرکت ا تتت که از
وی اندي شمندان ،تفا ير متعدد درای آن ديان شده ا ت .لکح تطبيق حرکت ا شتدادی جوهری دا
حرکت يکنواخت در دو مقوله أيح و و ضع -که در تعبير رايج امروز میتوان از آن ده حرکت يکنواخت
در ف ضا ياد کرد – م سأله و مورد مناق شه ا ت .رويکردهای متفاوتی درای حل و ف صل ايح م سأله تا
کنون مطرح شده ،اما هيچ کدام موفق ده پا خ نهايی و همه جانبه ده م سأله نبوده ا ت .مقالة حا ضر
مناق شة فوق را دديح نحو پا خ میدهد که حرکت يکنواخت در أيح و و ضع از ا اس حرکت ني ست،
دلکه در نستتبت دا دي ر موجودام معنی حرکت در آن دتتادق خواهد دود .ايح پا تتخ دا طرح منظری
جديد از معنی تغيير در أيح و و ضع ،عالوه در حل م سأله ،راهی جديد را درای معنی تغييرام و ا شتداد
در ايح مقوالم داز مینمايد.
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مقدمه

حرکت در أين يکی از آشننناترين حرکتهايی اسننت که در تبيشت مشنناهده میکنيم .بر اسنناس
اصنننر حرکت جوهري ،حرکت در اعرات نتيحه حرکت در جوهر تبيشت اسنننت .کذا حرکتهاي
أينی و وضنننشی نيت نتيحه حرکت جوهري اسنننت .از ترفی حرکت جوهري بر پاية فلسنننفة
صدراکمتاکهين ،حرکتی ا شتدادي ا ست که از آن به صورت کبس فوق کبس و أيس بشد أيس ياد
میشننود .از اين رو حرکت در اعرات نيت که نتيحه و مشلول حرکت جوهري اسننت ،ازت اسننت
مبين اين اشتداد باشد .پيش از ظهور نظرية حرکت جوهري توسط مالصدرا ،عموت فالسفه وقوع
حر کت در مقوات کم ،کيف ،أين و وضنننع را بی د هد هه تدي يد کردها ند .پس از آن نيت
صدراکمتدکهين خود اوکين کسی است که امکان وقوع حرکت در اعرات و نسبت آنها را با حرکت
جوهري مورد بررسی قرار داده است .وي در فصر بيست و چهارت از مرحله هفتم اسفار ،حرکت
در مقوات کم ،کيف ،أين و و ضع را جايت شمرده و سپس در مابقی مقوات بحث از حرکت را
مورد تحقيق قرار داده است .از اين رو حرکت در أين و وضع در نتد عموت فالسفة مشا و اشراق
و متشاکيه امري قطشی و محقق است.
با توجه به وقوع حرکت در برخی از مقوات ،سنخيت ميان حرکت در برخی از اعرات و حرکت
اشتدادي جوهري محر مناقشه است .يکی از اين مناقشات پيرامون حرکت در مقوکة أين به نحو
يکنواخت و ديگري حرکت در مقوکة وضننع به صننورت دوران يم جسننم حول خود به شننکر
يکنواخت اسننت .علت شننبهه توافق ميان حرکت در اين دو مقوکه با حرکت اشننتدادي جوهري،
يک سانی و علیاک سويه بودن موقشيت اين دو مقوکه در حال حرکت يکنواخت ا ست .زيرا حرکت
أينی و و ضشی ،بي شتر به خلع و کبس میماند تا به کبس فوق کبس .اکبته اين شبهه با تدکيد بر
يکنواختی در اين حرکتها و عدت در نظر گرفتن شنننتاع مشنی مشنیدار اسنننت .زيرا در حرکت
يکنواخت شاهد صرف تغيير در مکان ه ستيم و در صرف تغيير مکان ،هيچ کمال جديدي به
شیء افتوده نمی شود .اما اگر در حرکت أينی سرعت شیء در حال تغيير با شد ،حاکت ت شابهی
حرکت منتفی ا ست .زيرا سرعت شیء آن فآن در حال تبدل ا ست و همين تبدل میتواند وجه
ارتباط حرکت أينی با اشننتداد جوهري قلمداد شننود .در مورد حرکت وضننشی هير يکنواخت نيت
مطلب به همين نحو اسنننت .از اين رو حاکت حرکت أينی و وضنننشی به تور يکنواخت میتواند
محر مناقشننه قرار میگيرد .بر اين اسنناس ،مسنندکه داراي دو وجهه اسننت :اول اين که چگونه
حرکت اشتدادي جوهري سبب تغيير مکان يکنواخت يم جسم میگردد؟ و دوت اين که چگونه
حرکت يکنواخت أينی يا وضننشی يم شننیء ،حاکی از حرکت اشننتدادي جوهري اسننت؟ اين دو
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جهت را میتوان به صنننورت زير در يم مسننندکه خالصنننه کرد :چگونه حرکت أينی و وضنننشی
يکنواخت ،با حرکت جوهري اشتدادي سنخيت میيابد؟
براي حر اين مسنندکه ،راه حلهاي گوناگونی از ترف انديشننمندان تره شننده اسننت .ما در ادامه
پي شينة بحث را مطره کرده و سپس به نظر صدراکمتدکهين پيرامون اين م سدکه ميپردازيم .پس
از آن نظرات ديگر که در اين باع مطره شننده اسننت را وکر و هر يم را بررسننی مینماييم .در
انتها نيت نظر خود را در پاسخ به اين مسدکه ارائه خواهيم کرد.
پيشينة بحث

اوکين کسی که پس از تره بحث حرکت اشتدادي جوهري ،در مورد نحوة سنخيت اين اشتداد
با حرکتهاي أينی و و ضشی ،بحث و برر سی انحات داده ا ست خود صدراکمتدکهين ا ست .ککن وي
نحوة سنخيت اشتداد جوهري را با حرکتهاي أينی و وضشی هير يکنواخت مورد بررسی قرار داده
است.
پس از وي برخی پيروان حکمت متشاکيه پيرامون اين م سدکه بحث و برر سی انحات داده ،هر يم
از منظري سشی در حر اين م سدکه دا شته ا ست .در ميان ک سانی که قائر به حرکت جوهري
هستند گروهی همانند مالصدرا مشتقد به اشتدادي بودن حرکت جوهري به نحو اتالقی هستند
و گروهی نيت در کنار حرکتهاي اشننتدادي ،حرکتهاي جوهري تشننابهی و تضننشفی را نيت محقق
می دانند .کذا در ميان قائلين به حرکت جوهري ،در ارتباط با ا شتدادي بودن آن اتفاق نظر وجود
ندارد (اژدر ،1391 ،ص  .)7و از اين جهت از همان ابتدا پا سخهاي اين دو گروه به م سدکه حا ضر
متمايت خواهد بود .ک سانی که ا سا ساً حرکت جوهري را به صورت مطلقا ا شتدادي نمیپذيرند و
امکان حرکتهاي تشننابهی و تضننشفی در حرکت جوهري را مطره کردهاند ،داراي مسنندکه فوق
نخواهند بود .زيرا حرکت يکنواخت در أين را مسانخ با حرکت جوهري تشابهی در نظر میگيرند.
گروه ديگر که حرکت جوهري را تنها به نحو ا شتدادي صحيح میدانند ،خود چند نحوه پا سخ
براي مسننندکه مورد نظر بيان کردهاند .گروهی وقوع اشنننتداد را در حرکت يکنواخت أينی قبول
دارند .ککن اين اشتداد وجودي را همراه با فقدان وجودي تره میکنند .کذا حرکت أينی در نظر
ايشننان به صننورت خلع و کبس تفسننير میشننود .گروه ديگر با وجود اعتقاد به حرکت جوهري
ا شتدادي ،قائر به کتوت ا شتدادي بودن حرکت در همه اعرات نيستند .از اين منظر آن د سته از
اعرا ضی که از حاق وجود جوهر منبشث می شوند ازت ا ست به علت حرکت ا شتدادي جوهري،
وجه اشتدادي در حرکت خود داشته باشند .اما اعراضی که مفارق هستند و ضرورت همراهی با
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جوهر را ندارند ،نيازي به هماهنگی در امر اشتداد با جوهر تبيشی نيت نخواهند داشت .بر اساس
اين نظر ،أين و وضننع در زمرة دسننته اخير اعرات قرار میگيرند .از اين رو نيازي نيس نت که در
حرکت يکنواخت أينی و وضشی شاهد اشتداد باشيم.
در ادامه به بررسی تفصيلی اين آرا میپردازيم .سپس نظر نويسندگان اين مقاکه را براي پاسخ به
اين مسننندکه ارائه خواهيم کرد .پاسنننخ اين مقاکه بدون ترد هيچ يم از مقدمات بحث حرکت
اشتدادي جوهري ،و نيت بر اساس تبشيت جمله اعرات از اين حرکت اشتدادي ،تبيين میگردد.
کذا با نحوة پاسنننخهاي پيش از خود متمايت اسنننت و با نگاه حداک ري به بحث حرکت جوهري
اشتدادي و نيت تبشيت اعرات از حرکت اشتدادي ،تبيين میگردد.
نظر صدرالمتألهين پيرامون حرکت أيني و اشتداد جوهري

بحث از حرکت در فلسفة مالصدرا يم بحث وجودي است .وي نه تنها بحث حرکت را در مقوکة
جوهر تره و اثبات میکند ،بلکه تبيين وجودي از حرکت بدست میدهد .زيرا اصر اوکية فلسفة
مال صدرا ا صاکت حقيقت واحد عينی وجود ا ست و اجرت بحث حرکت میباي ست در فل سفة وي
سننرانحات وجودي يابد .بر اين اسنناس ،حرکت فوق مقوکه بوده و در زمرة عوارت تحليلی وجود
قرار میگيرد.

«کر ما کانت اکحرکة من کوازت وجوده فله ماهية هير اکحرکة ککن اکحرکة ا تنفم عنه
وجودا و کر ما يکون من کوازت وجود اکشیء اکخارجی فلم يتخلر اکحشر بينه و بين وکم
اکالزت بحسننب نحو وجوده اکخارجی فيکون وجود اکحرکة من اکشوارت اکتحليلية کوجود
فاعلها اکقريب فاکفاعر اکقريب کلحرکة ا بد أن يکون ثابت اکماهية«» متحدد اکوجود و
ستشلم أن اکشلة اکقريبة فی کر نوع من اکحرکة کي ست إا اکطبيشة و هی جوهر يتقوت به
اکحسم و يتحصر به( »...مالصدرا ،1368 ،ج  ، 3ص .)62
وجود ا ست که به ثابت و سيال تق سيم می شود و ماهيت که امري محازي ا ست من شد حرکت
ني ست .از اين منظر سيالن وجود علت همه حرکتهاي عاکم تبيشت ا ست (اکبريان ،1386 ،ص
.)140
سيالن وجود ا ست که به صورت حرکت در جوهر نمود میيابد .حرکت در جوهر هر شیء نيت
سبب می شود در اعرات آن شیء باکتبع حرکتهاي گوناگون حادث گردد (مال صدرا-1360 ،ع،
ص  .)63چرا که در فلسننفه وجودي صنندراکمتدکهين ،از اعرات تبيين وجودي ارائه میشننود به
توري که اعرات از شئون وجود جوهر قلمداد میگردند (مصباه ،1365 ،ج ،2ص .)378
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مالصنندرا عالوه بر بيان حرکت جوهري ،قائر به اشننتدادي بودن حرکت جوهري نيت هسننت .از
آنحا که مشنی حرکت عبارت ست از کمال اول براي شیء باکقوه از آن جهت که باکقوه ا ست و نيت
به علت تبيين وجودي از حرکت ،فشليت اين قوه  -که کمال متحرک اسنننت  -اجرت متشلق به
وات موضنننوع خواهد بود و نه امري متفرع بر آن .کذا حقيقت هر متحرک که همان وجود آن
ا ست ،در حال تکامر ا ست (مال صدرا- 1360 ،اکف ،ص  . )96تکامر تبيشت که به مشنی ا شتداد
وجودي آن است سبب می شود که ماده در اثر سشة وجودي به سر حد تحرد دست يابد .کذا کر
عاکم تبيشت رو به سوي تحرد دارد.

«فاحلراكت الطبيعية و النباتية و احليوانية لكها منتهية اىل اخلري ا ألقىص الة ا أل ا و الا
بيده ملكوت ا ألش يا ( »...مالصد ا-1360 ،الف ،ص .)103

اذي

اين اشنننتداد جوهري اثر خود را در اعرات نيت بر جاي می گذارد .من جمله در أين و وضنننع.
مالصدرا به اشتدادي بودن حرکتهاي أينی و وضشی در اسفار تصريح نموده است.

«لكن املقوةل اليت فيها احلركة ال بد أأن لقبل الاش تدا و الاك تك ا و الا ن ا أللن و الو
ظاار عند الناس و ذكل متحقق فيه فان الك منه لقبل الزتلد و التنقص» (مالصد ا ،1368 ،ج ،3
ري

ص .)80
وجه اشننتداد حرکت أينی در عبارت صنندراکمتدکهين ،امکان افتايش و يا کاهش يافتن سننرعت
متحرک ا ست .بدين بيان ،تغيير سرعت خود حاکی از ا شتداد وجودي ا ست و نيت اين مشنی را
بد ست میدهد که حرکت ا شتدادي جوهري سبب تغيير سرعت حرکت أينی خواهد بود .اين
تبيين از اشننتدادي بودن حرکت در أين و وضننع بدون دهدهه اسننت و همان تور که در تره
م سدکه وکر شد ،حرکت شتاعدار میتواند وجه ا شتدادي بودن حرکتهاي أينی و و ضشی قلمداد
شود .چرا که و صف همانندي و يک سانی در آن منتفی ا ست .کذا میتوان گفت صدراکمتدکهين
مشکر اشتدادي بودن حرکتهاي أينی و وضشی شتابدار را حر کرده است .اما کماکان مسدکه در
مشنی يافتن اشتداد در حرکت أينی و وضشی به صورت يکنواخت ،بر جاي میماند.
آراي ديگر پيرامون نسبت حرکت أيني و وضعي يکنواخت با اشتداد جوهري

نظرگروهی مبتنی بر اين امر ا ست که حرکت جوهري تنها حاکت ا شتدادي ندارد ،بلکه میتواند
اساساً اشتدادي ،تشابهی و يا تضشفی باشد.

«حرکت جوهريه مانند ديگر حرکات خود بخود اقتضاى تکامر و اشتداد ندارد و داير
وجود آن هم چيتى بيش از تغير تدريحى و نو به نو شدن وجود جوهر را اثبات نمىکند
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از اين روى مانند حرکات عرضى مىتوان سه حاکت را براى آن در نظر گرفت يا آن را به
سه قسم تقسيم نمود:
 .1حرکت يکنواخت که همه اجتاء باکقوه جوهر از نظر کمال و مرتبه وجود مساوى باشند.
 .2حرکت اشتدادى که هر جتء مفروضى از آن کاملتر از جتء سابق باشد.
 .3حرکت تضشفى يا نتوکى که هر جتء احقى ضشيفتر و ناقصتر از جتء سابق باشد( ».مصباه،
 ،1365ص .)318
بر اين اساس حرکت يکنواخت در أين و وضع مسانخ با حرکت جوهري به قسم تشابهی آن است
و چون حرکت جوهري مطلق ًا اشتدادي نيست ،مشکلی پيرامون سنخيت حرکت أينی و يا وضشی
يکنواخت با اشتدادي بودن حرکت جوهري پيش نمیآيد.
نظرية ديگر قائر به حرکت جوهري به نحو اشتدادي است .اما در خصوص حرکت أينی و وضشی
يکنواخت ،قائر است که هرگاه يم شیء ،مکان جديدي را اخذ میکند ،کمال جديدي را بدست
می آورد .اين کسب کمال جديد وجه سنخيت ميان اشتدادي بودن حرکت جوهر وي و حرکت
أينی و وضشی است .اما در اين حرکت ،هم زمان با کسب کمال مکان جديد ،کمال مکان ماقبر
نيت از دست میرود .کذا به علت دست يابی به کمال جديد و از دست دادن کمال ماقبر ،در نهايت
از نظر سشة وجودي در تی تغيير مکان يم شیء ،شاهد وضشيت تشابهی هستيم.

«حرکت مساوى با تکامر است چيتى که هست در حرکات مکانى و وضشى همواره دو
جريان در کنار هم و همراه هم رخ مىدهد و در نتيحه اشتداد رخ نمىدهد .آن دو جريان
يکى تکامر است و ديگرى تنقص .توضيح اينکه جسم به واسطه بشد داشتن هرگاه
مىخواهد مکان يا وضع تازهاى را اشغال کند و از حاکت باکقوه يم مکان يا يم وضع به
حاکت باکفشر آن مکان يا وضع درآيد چارهاى نيست از اينکه مکان و وضع اول را رها کند
تا وضع و مکان جديد را حيازت نمايد.
از نظر تحصير و اکتساع مکان جديد و وضع جديد تکامر است وکى چون مکان سابق و
وضع سابق را مقارن با حيازت مکان و وضع جديد رها مىکند خود بخود اشتداد صورت
نمىگيرد…» (مطهري ،1368 ،ص .)67
نظرية سوت ،نظرية حرکت در حرکت ا ست که متشلق به عالمه تباتبايی ا ست .بر ا ساس نظر
ايشننان ،دو نوع حرکت در اعرات وجود دارد .هر عرضننی دامنه جوهر اسننت و هنگامیکه جوهر
يم شننیء در حال تبدل اسننت ،اعرات وي نيت که از شننئون جوهرند اجرت در تغيير و تبدل
خواهند بود .مقوکة أين و وضع نيت از اين قاعده مست نی نيستند .کذا أين و وضع يم جسم ،دت
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به دت در حال تحدد ا ست .زيرا جوهر ج سم در سيالن ا ست .از اين رو حتی اگر يم ج سم از
کحاظ تغيير مکان متشارف ،ساکن نيت با شد ،مکانش دت به دت نو میگردد و با مکان قبر متمايت
ا ست .به اين مشنی تمات اج سات در حال تغيير در أين ه ستند و أين هر شیء آن فآن حادث به
حدوث جوهري و به تبع وي است .عالوه بر اين نوع تغيير در أين ،شاهد تغيير مکان يم جسم
از نقطهاي به نقطهي ديگر نيت ه ستيم که نتد همگان ،اين نوع حرکت مکانی م شهود و مدنوس
اسننت .عالمه از اين نوع تغيير مکان به حرکت در حرکت تشبير میکند .زيرا اين نحو حرکت در
أين ،حرکتی افتون بر حرکت أينی تبشی در يم شنننیء اسنننت .عالمه حرکت اول را متشلق به
اعرات ازمة جوهر دانسنننته که از حاق جوهر منبشث اسنننت و آن را حرکت اوکی در اعرات
مینامد .و حرکت در حرکت را متشلق به اعرات مفارق دان سته و از آن با عنوان حرکت ثانيه در
اعرات نات میبرد.

« أأن ل ألعراا الالحقة ابجلواار أأاي ما اكنت حركة بتب اجلواار املعرو ة لها اذ ال معىن لثبات الصفات
م تغري املو وعات و جتد اا عىل أن ا ألعراا الالزمة للوجو لكوازم املااية جمعوةل جبعل مو وعاهتا
جعال با يطا من ري أأن لتخلل جعل بينها و بني مو وعاهتا الا ن ا ألعراا الالزمة اليت حنا بها
اثبتة ري متغرية.
و أأما ا ألعراا املفا قة اليت تعرا مو وعاهتا ابحلركة ك ن احلراكت الواقعة ن املقوالت ا أل ب ا أللن
و المك و الكيف و الو فالوجه أأن تعد حركتها من احلركة ن احلركة و أأن تامى حراكت اثنية و
يامى القام ا ألوا حراكت أأوىل( ».طباطبايي ،یب ات ،ص .)209

بر تبق نظرية حرکت در حرکت ،حرکت اوکی در اعرات و من جمله در أين و وضع ،میتواند دت
به دت شدت يابد .به اين مشنی که أين و وضع يم جسم ،دت به دت نو میگردد و نيت کامر تر از
أين و وضع در کحظه قبر خواهد بود .زيرا جوهر جسم که مکان ساز است ،کامرتر شده است .از
اين رو سنخيت ميان حرکت اوکی در أين و وضع با حرکت اشتدادي جوهري مسانخ خواهد بود.
اما ميان حرکتهاي ثانيه در اعرات مفارق ،با حرکت اشتدادي جوهري ،کتومی به وجود سنخيت
نيست .زيرا اعرات مفارق از حاق جوهر منبشث نيستند و حرکات ثانيه در آنها ،از تدثير و تدثرهاي
تبيشی ميان ايشان نشدت می گيرد و نه از تحوات اشتدادي جوهري .کذا وجود اشتداد در اين
نحوه از تحوات عرضی ضرورت ندارد (حسن زاده آملی ،1379 ،ص .)293
نقد و بررسي

راه حر نظرية اول مبتنی بر نفی اتالقی بودن حرکت جوهري اشننتدادي اسننت .با فرت وجود
حرکت جوهري ت شابهی و يا حتی ت ضشفی ،مناق شهاي پيرامون نحوه تطابق حرکتهاي يکنواخت
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أينی و وضشی با حرکت جوهري باقی نمیماند .زيرا حرکت يکنواخت در أين و وضع با قسمی از
حرکتهاي جوهري که تشابهی هستند ،تطابق دارد و از آن نشدت گرفته است.
اما رأي صدراکمتدکهين در ا سفار و عموت پيروان حکمت متشاکيه ا شتدادي بودن حرکت جوهري
به نحو اتالق بوده و اسننت نايی براي آن تره نشننده اسننت (حسننن زاده آملی ،1379 ،ص .)65
حتی مالصدرا در اسفار به اشتدادي بودن حرکت در مقوات أين و وضع تصريح کرده است که
پيشتر به آن اشاره کرديم.
گروهی دکير اشتدادي بودن حرکت جوهري را در مشنی حرکت جستحو میکنند .مشنی حرکت
خروج از قوه به فشليت اسننت و اين حاکت تنها به مشنی اشننتداد خواهد بود .زيرا همواره فشليت،
وجود کامر تري نسبت به قوه است .اما در اين بيان به نظر میرسد شبههي مصادره به مطلوع
وجود دارد .زيرا آن چه که در بحث از حرکت جوهري در ابتدا مطره می شود ،بحث از تغيير در
جوهر ا ست .تغيير اعم از حرکت ا ست .زيرا میتواند ا شتدادي ،ت شابهی و يا ت ضشفی با شد .اگر
تنها به تغيير اشنننتدادي ،حرکت گفته شنننود و از عنوان حرکت جوهري به جاي تغيير جوهري
اسننتفاده گردد ،مشنی اشننتدادي بودن در تغييرات جوهري فرت گرفته شننده اسننت و عنوان
حرکت ،دکيلی بر مدعاي اشنننتدادي بودن نخوا هد بود .همننين میتوان گفت مشنی حرکت
حاکی از اکت ساع کمال اول براي متحرک ا ست و شیء متحرک از قوه به فشليت د ست میيابد.
در اين صننورت نفس خروج از موقشيت کنونی و ورود به حرکت ،خود کمال اسننت .ککن کماکان
مناق شه به جاي خود باقی ا ست .زيرا ممکن ا ست کمال حرکت متمايت از کمال متحرک با شد.
در اين صورت کامر شدن حرکت کتوماً به مشنی تکامر متحرک نيست.

«بر اساس اين دو تشريف ،پارهاي چنين استنباط کردهاند که چون متحرک به واسطة
حرکت به فشليت و کمال تازهاي میرسد ،ضرورتاً هر حرکتی اشتدادي است و موجب
تکامر متحرک میشود.
در اينحا بايد دو مطلب را از يکديگر تفکيم نمود :يکی تکامر حرکت و ديگري تکامر
موجودِ متحرک( ».هرويان ،1378 ،ص .)150
عالوه بر اين ،خروج از قوه به فشليت در مشنی حرکت ،منافاتی با از دسنننت دادن کمال موقشيت
قبر ندارد .از اين رو ک سانی که به حرکت ا شتدادي جوهري و کبس فوق کبس قائر نبودهاند نيت
به اين مشنی از حرکت اوعان کردهاند .با توجه به اين نکات ،اسننتخراج اشننتداد از تشريف حرکت
محر ابهات است.
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اما بر اسنناس برهانی ديگر ،امکان حرکت هير اشننتدادي در جوهر ،منتفی اسننت .بيان برهان به
شره زير است:
از آن جا که حقيقت حرکت جوهري همان سيالن وجود بوده و شیء تبيشی يم وجود سيال
ا ست ،کتوماً اين وجود در هر آن با آن قبر تمايت دارد .علت اين تمايت يا به رتبة وجودي ا ست و
يا در يم رتبة وجودي ،تمايت رخ داده است .اگر در يم رتبه تمايت رخ داده باشد ،بايد ديد عامر
تمايت در چيست .دو وجود که از کحاظ شدت و ضشف يکسان هستند ،تنها در حدود امکان تمايت
دارند .در اين صورت تغيير در وجود ،به کحاظ حي يت حدود و قيود يم شیء ا ست نه به کحاظ
حي يت وجود آن شیء .کذا چگونه میتوان براي اين شیء تمايت و سيالن وجودي قائر بود .در
واقع در تمايت عرضننی ،تمايت به وجود نيسننت ،بلکه به حدود وجود اسننت .از اين رو نمیتوان در
يم تغيير عرضنننی ،حرکت را عرت تحليلی براي وجود در نظر گرفت .حال آن که حرکت در
جوهر همان تور که بيان شد ،فوق مقوکه و از مشقوات ثانيه قلمداد می شود .کذا سيالن وجود،
تنها در تغير توکی امکان دارد .تغير توکی نيت يا اشتدادي است و يا تضشفی .حاکت اشتدادي به
مشنی خروج از قوه به فشليت است .و حاکت تضشفی به مشنی خروج از فشليت به سوي قوه است.
حاکت اخير مردود ا ست ،زيرا هينگاه شیء فشليت يافته کمااتش مشدوت نمی شود و به قوه باز
نمیگردد .اکبته مواردي مانند زوال يافتن موجودات جاندار در ظاهر مؤيد سننير قهقرايی اسننت،
ککن در م شاهده زوال هر موجودي ازت ا ست به محموعه عاکم تبيشت نظر شود .زيرا هر زواکی
در تبيشت سبب ر شد و ارتقاي موجودات ديگري ا ست و محموعة تبيشت میتواند رو به کمال
حرکت کند .از اين رو پوسيدگیها کتوماً يم ضشف فلسفی قلمداد نمیشود .عالوه بر اين ،مطلب
حايت اهميت در موارد زوال و پوسيدگی ،واکاوي مشنی زوال و پوسيدگی است .در شبهات فوق،
زوال در نظر بدوي نسننبت به آن چه ديده میشننود تره میگردد .در صننورتی که همان زوال
ممکن است نسبت به موجودي ديگر کمال تلقی شود ومشنی زوال يم مشنی نسبی باشد .از اين
رو آننه که از نظر فلسفی بیدهدهه است عدت امکان سير قهقرايی است و بازگشت از فشليت به
قوه ا ست و مواردي که شبهه زوال را تداعی میکند از يم منظر ن سبی قابر تره ا ست .بر اين
اسنناس با توجه به نفی حاکت تشننابهی و تضننشفی در تغير جوهري ،تنها وجهی که براي نظرية
سيالن وجود باقی میماند ،اشتدادي بودن آن خواهد بود.
با توجه به مطلب فوق نظرية اول که بر اسننناس وجود حرکت جوهري به اشنننکال اشنننتدادي،
تشابهی و تضشفی بنا شده است ،نمیتواند پاسخگوي مسدکه مطروحه باشد.
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نظريه دوت با وجود پذيرش حرکت جوهري به صورت اشتدادي ،در بحث از اعرات ،در نهايت به
خلع و کبس قائر شده ا ست .زيرا بد ست آوردن کمال مکان جديد و از د ست دادن کمال مکان
قبر جت به مشنی خلع و کبس و حرکت تشننابهی نخواهد بود .در صننورتی که اعرات جملگی از
شئون جوهرند و امکان ندارد که جوهر در حاکت کبس فوق کبس با شد ،وکی تحول در اعرات به
صورت خلع و کبس محقق گردد.
عالوه بر اين ،اخذ مکان جديد بما هو مکان ،کتوماً به مشنی ک سب يم کمال ني ست .زيرا در اين
صورت ازت است هر شیء ححيم تر در رتبه برتري از کماات قرار داشته باشد .م الً يم سنگ
بترگ کامرتر از يم خرده سنننگ باشنند ،در حاکیکه چنين نيسننت .از اين رو برقراري مسنندکه
تطابق ميان حرکت أينی و وضننشی يکنواخت و حرکت اشننتدادي جوهري کماکان به قوت خود
باقی خواهد ماند.
نظر سننوت متشلق به عالمه تباتبايی اسننت .اکبته ازت به وکر اسننت عالمه مقوکه أين را نوعی از
مقوکه و ضع میداند و حي يت م ستقلی براي آن قائر ني ست .اما چون م سدکه ما پيرامون هر دو
مقوکه أين و وضع است ،کذا اندراج مقوکه أين در وضع در اصر مسدکه تغييري ايحاد نمیکند.
بر پايه نظر عالمه دو نوع حرکت در اعرات شننکر میگيرد .حرکت اوکی و حرکت ثانيه .آننه در
نظريه عالمه ،بسننيار شننايان توجه اسننت ،اکتفات به حرکت اوکی در اعرات اسننت .و اين حرکت
شامر اعرا ضی ا ست که از حاق جوهر منبشث ه ستند .حرکت اوکی به مشنی تحدد دت به دت در
اعرات بوده و اين تحدد به علت تحول جوهري رخ میدهد .کذا میتوان گفت مقوکه أين در يم
شننیء که از شننئون جوهر آن اسننت ،به کحاظ تبدل جوهري ،دائماً متسننرت بوده و در هر کحظه،
أينی جديد حادث می شود .حتی اگر از نظر متشارف يم شیء ساکن باشد ،أين اين شیء دائم ًا
در تبدل اسننت .اما عالوه بر اين نوع حرکت أينی ،شنناهد حرکتهاي انتقاکی متشارف اجسننات از
نقطهاي به نقطه ديگر نيت هستيم که عموماً توجه در حرکت أينی به اين قسم میباشد .عالمه از
اين حرکت ،به حرکت ثانيه و حرکت در حرکت تشبير مینمايد.
بر اسننناس نظرية حرکت در حرکت ،میتوان ميان حرکت اوکی در اعرات و اشنننتداد جوهري،
نحوهاي از سننننخيت را در نظر گرفت .زيرا هنگامی که جوهر يم شنننیء تکامر می يابد ،تمات
کشننگريان و شننئون وي نيت به تبع آن کمال پيدا کرده و شننريفتر میگردند .به همين دکير در
مقوکة أين و و ضع نيت میتوان نحوهاي از تکامر را براي اي شان در م سير حدوث دت به دت قائر
شد .يشنی مکانی که از جوهر شیء ن شدت میگيرد و در حال تحدد ا ست ،دائماً کامرتر خواهد
بود .بدين صورت ميان اشتداد جوهري و حرکت در أين و وضع تناسب برقرار میشود .همننين
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به علت اين که حرکتهاي ثانيه در اعرات و من جمله در أين و وضنننع ،از حاق جوهر منبشث
ني ستند و از تاثير و تدثر اج سات تبيشی شکر میگيرند ،نيازي به برقراري تنا سب ميان آنها و
حرکت اشتدادي جوهري باقی نخواهد ماند.
ککن نظر صنندراکمتدکهين در اسننفار ،حاکی از اين اسننت که علت مباشننر مطلق تغييرات در عاکم
تبيشت ،حرکت جوهري است .کذا اين قاعده در حرکت اوکی و ثانيه است ناء نخواهد داشت.

«حنن نتيقن ابلوجدان فضال عن الرباان أأن ا ألمر املميل للجام و الصا ف هل من ماكن اىل ماكن أأو
من حاةل اىل حاةل ال لكون اال قوة فعلية قامئة به و يه املا ة ابلطبيعة فاملبد أأ القرلب للحركة اجلامية
قوة جوارلة قامئة ابجلا م اذ ا ألعراا لكها اتبعة للص و ة املقومة و يه الطبيعة» (مال صدرا،1368 ،
ج  ،3ص .)65

بر پاية تبيين وجودي از جوهر و عرت ،تمامیاعرات از شئون جوهر ه ستند ،کذا نمیتوان هيچ
تاثير و تدثري را در تبيشت مشننناهده کرد مگر اين که در نهايت به حرکت جوهري بازگشنننت
میکند (مالصنندرا ،1363 ،ص  .)389بر اين اسنناس حتی حرکتهاي ثانيه نيت ريشننه در حرکت
جوهري دارند .و تدثير و تدثرات ميان اجسننات تبيشی هينگاه مسننتقر از حرکت جوهري نبوده
اسننت .زيرا نيرويی که اجسننات در تاثيرات فيتيکی به هم وارد میکنند به کنشننهاي بنيادين در
تبيشت بازگشت دارد .به عنوان م ال سنگی که از بااي کوهی میافتد و در انتهاي مسيرش به
جسننم ديگري ضننربه وارد میکند ،در تمات اين مراحر تحت عملکرد نيروهاي بنيادين تبيشت
قرار دارد که در تمات اج سات فشال ا ست .و ري شة تمات کن شهاي بنيادين در تبيشت نيت حرکت
جوهري ا ست .مال صدرا به عنوان م ال ،يم حرکت ق سري را که منحر به تغيير مکان سنگی
می شود نيت نتيحه حرکت جوهري میداند (مال صدرا ،بی تا ،ص  .)233کذا آننه در تمات جنب و
جوشننهاي تبيشت وجود دارد ،ريشننه در تحول جوهري تبيشت داشننته ،با دنبال کردن علر هر
حادثه در نهايت به تحول جوهري تبيشت خواهيم رسننيد .اگر اين گونه نبود ،بايد براي افشال و
عملکردهاي اعرات حي يت مسننتقر قائر میشننديم .در حاکی که اسننتقالل اعرات از جوهر بر
خالف اصول حکمت متشاکيه است.
از اين رو حرکتهاي ثانيه را نيت بايد متکی به حرکت جوهري و ثمرة آن بدانيم .در اين صنننورت
نياز به تبيين تنا سب ميان ا شتدادي بودن حرکت جوهري و حرکتهاي ثانوي در أين و و ضع به
قوت خود باقی اسننت (مالصنندرا ،1377 ،ص  .)44گويا نظرية حرکت در حرکت در اين قسننم از
حرکات گشايشی ايحاد نمیکند.
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نظر نگارندگان

با توجه به راه حر هاي مطره شده ،پاسخ مسدکه فوق از نظر اين مقاکه به شره زير است:
اساس مسدکه مطره شده در اين مقاکه از اعتقاد به وجود نحوهاي از حرکت در حرکت يکنواخت
مقوکههاي أين و وضع ،شکر میگيرد .اما پاسخ در اين مطلب است که در واقع تغيير در مقوکه
أين و وضع به صورت يکنواخت ،يم تغيير واقشی نيست و به خطا ،يم تغيير قلمداد شده است.
يشنی هنگامیکه جسننمی با سننرعت ثابت در مسننيري حرکت میکند ،تنها مکان وي در حال
تغيير اسننت و نه چيت ديگر و تغيير مکان صننرف ،در واقع تغيير نيسننت .بلکه موهِّم يم تغيير
ا ست .زيرا تمايت فل سفی ميان نقاط مکان ،از آن جهت که مکانند ،وجود ندارد .بلکه آن چيت که
توان پذيرش يم تغيير واقشی را دارد ،نسبت مکان يم شیء با يم شیء ديگر است .براي فهم
بهتر می توان يم جسم را به صورت تنها در فضا تصور نمود .در اين حاکت نمیتوان تشيين کرد
چنين جسمی ساکن است و يا در حرکت با سرعت ثابت .به تشبير دقيقتر تمايتي ميان ساکن
بودن يم ج سم و يا حرکت وي با سرعت ثابت وجود ندارد .آننه که ميان اين دو تفاوت ايحاد
میکند ،وجود جسم ديگري است که باعث میشود يم نسبت ميان اين دو جسم به وجود آيد.
اين ن سبت می تواند ميان حاکت سکون ج سم اول و يا حرکت يکنواخت آن در ن سبت با ج سم
ديگر ،تفاوت ايحاد کند .اين ن سبت هير از صرف مکانمندي ج سم اول ا ست و همننين قابر
تغيير .کذا با وجود جسننم دوت ،ميان سننکون جسننم اول و حرکت وي با سننرعت ثابت ،تمايت به
وجود میآيد که همان تغيير موقشيت جسم اول نسبت به جسم دوت خواهد بود .بر اين اساس،
تغيير مکان بما هو مکان يم تغيير نيسننت ،بلکه آننه میتواند حقيقتاً دسننتخوش تغيير واقع
گردد ،موقشيت مکانی دو يا چند جسم نسبت به يکديگر است.
اکبته ممکن ا ست اين مطلب با ت صوري که در وهن خود از يم شیء ساکن يا متحرک وجود
دارد هماهنگ نباشد .علت در اين است که در اين تصور وهنی ،خود ما که ناظر جسم هستيم
به عنوان شیء دوت خواهيم بود و سکون يا حرکت يکنواخت جسم فرضی خود را نسبت به خود
يشنی ناظر م شاهده میکنيم .از اين رو حرکت و سکون ج سم از ديد ما و در ن سبت با ما که به
منتکة شی دوت هستيم ،متمايت میگردد .از اين رو تبيشتاً ميان سکون وحرکت شیء تصور شده
تمايت قاير میشننويم .براي عدت پيدايش شننیء دوت و درک عدت تمايت در مکان بما هو مکان،
ازت ا ست ناظر همان شیء در حال حرکت يکنواخت با شد تا تنها يم ج سم در ف ضا تر سيم
گردد .کذا بايد در ت صور وهنی ،خود را به عنوان شیء فر ضی به تنهايی در ف ضاي خاکی ت صور
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کنيم .در اين صنننورت ديگر نمیتوانيم ميان حرکت يکنواخت و يا سنننکون خود تمايتي قائر
شويم.
اين مطلب در مورد تغيير وضع يم جسم به صورت حرکت يکنواخت نيت صادق است .جسمیکه
در حال دوران يکنواخت پيرامون مرکتي ا ست ،آننه سبب تغيير و ضع وي می شود ،تغيير در
جهت حرکت است .زيرا مقدار سرعت وي ثابت است .در واقع تغيير وضشی يکنواخت ،چيتي جت
تغيير در جهت حرکت ج سم ني ست .در ادامه پا سخ به م سدکه از نظر اين مقاکه ،تغيير جهت بما
هو جهت نيت يم تغيير واقشی نيست .زيرا اگر جسمی تنها در ف ضا فرت شود ،ميان ثابت بودن
آن و يا دوران وي حول يم مرکت ،تمايتي وجود ندارد .اين مطلب را نيت میتوان در تصور وهنی
برر سی کرد .اگر يم شی که در حال دوران ا ست را ت صور کنيم ،تغيير جهت وي را م شاهده و
ادراک مینماييم .اما اين تغيير جهت در نسننبت با ما که به عنوان ناظر و شننیء دوت هسننتيم،
مشنی می يابد .براي ت صور صحيح از وجود يم شیء تنها در ف ضا که در حال دوران ا ست ،ازت
اسنت آن شنیء خود ناظر باشند .از اين رو اگر خود را در فضناي خاکی تصنور نماييم ،مشنخص
نمیشننود که سنناکن هسننتيم و يا در حال دوران يکنواخت .بنابراين آننه س نبب میشننود ميان
دوران يم شیء ن سبت به يم نقطه و يا ساکن بودن يم ج سم ن سبت به همان نقطه تفاوت
ايحاد شود ،وجود شیء ديگري ا ست که جهت حرکت ،در ن سبت با وي مشنی پيدا میکند .بر
اين ا ساس تغيير جهت بما هو جهت نيت يم تغيير واقشی ني ست .بلکه در ن سبت با شیء ديگر،
يم تغيير واقشی خواهد بود.
با توجه به مطلب فوق ،عر ضی که ازت ا ست با حرکت ا شتدادي جوهري تنا سب يابد ،ن سبت
مکانی دو يا چند جسننم با يکديگر اسننت و نه تغيير مکان صننرف بما هو مکان و نه تغيير جهت
صرف بما هو تغيير جهت.
مش ضر م سدکه ساز در حرکت أينی و وضشی يکنواخت ،همانندي و يکسانی در متن اين حرکتها
است که سبب می شود نسبتی ميان حرکت اشتدادي با اين همانندي برقرار نگردد و جسمیکه
تنها داراي تغيير مکان يکنواخت و يا تغيير جهت يکنواخت اسننت ،نمیتواند از اين جهت داراي
ا شتداد با شد .پا سخ اين مقاکه به اين ا شکال ،بدينگونه تبيين گ شت که تغيير مکان صرف و
تغيير جهت صرف براي يم جسم ،اساساً تغيير نيست و هيچ حرکتی در اين وضشيت رخ نداده
اسنت تا ازت باشند بررسنی شنود که چگونه با حرکت اشنتدادي جوهري تناسنب میيابد .بلکه
همواره ن سبت ميان يم شیء با ديگر ا شيا ا ست که مشنی تغيير را میتواند متقبر شود .از اين
رو عرضی که ازت است مورد بررسی قرار گيرد نسبت موقشيت هر شیء با ديگر اشيا است و اين
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ن سبت ا ست که در حرکتهاي يکنواخت أينی و و ضشی ازت ا ست با حرکت ا شتدادي جوهري
تناسب پيدا کند .اکبته اين نسبت با حرکت اشتدادي جوهري امکان تناسب نيت دارد .زيرا وقتی
ج سمیدر حرکت يکنواخت أينی و يا و ضشی ا ست ن سبتش با هر شیء ديگري در حال تغيير
خواهد بود و اين تغيير در حال شدت افتايشی يا کاهشی است و وضشيت يکسانی و همانندي در
اين عرت جديد رخ نخواهد داد .از اين رو سنخيت اين نسبت با حرکت اشتدادي جوهري محر
اشکال نخواهد بود.
نتيجه گيري

راه حر هاي ارائه شننده براي مسنندکه حرکت اشننتدادي در مقوات أين و وضننع هر يم به نحوي
دچار خد شه يا ابهات ا ست .ککن تبيين اخيري که از مشنی تغيير در مقوکههاي أين و و ضع ارائه
شننند ،بيان میدارد که حرکتهاي فوق اسننناسننناً حرکت نيسنننتند و از يم تغيير واقشی حکايت
نمیکنند .آننه که در اين واقشه قابليت تغيير را دارد محاوات اشننياء با يکديگر اسننت .با خارج
کردن حرکتهاي أينی و وضنننشی يکنواخت از مصننناديق يم حرکت واقشی ،و همننين با تره
اهميت مقوکه نسننبت أشننيا با يکديگر ،مسنندکة مورد نظر پاسننخ داده میشننود .بر اين اسنناس
حرکتهاي أينی و و ضشی يکنواخت در يم ج سم ،در واقع يم حرکت وتغيير واقشی ني ستند تا
ازت با شد ميان آنها و حرکت ا شتدادي جوهري سنخيت به کحاظ ا شتداد برقرار گردد .اما در
حرکت أينی و وضشی يکنواخت ،حي يت تغيير نسبت يم شیء با اشياي ديگر ،يم تغيير واقشی
است .از اين رو آننه ازت است با حرکت اشتدادي در جوهر مناسبت داشته باشد محاوات اشيا
با يکديگر ا ست .وجود تغيير در اين ن سبت در حرکت يکنواخت أينی و و ضشی نيت به و ضوه بی
اشننکال اسننت .زيرا در حرکتهاي يکنواخت ،قطشاً نسننبت يم شننیء با ديگر اشننيا همانندي و
يک سانی ندا شته ،بلکه دائماً د ستخوش تغيير ا ست .از اين رو حذف مشنی حرکت از مقوات أين
و و ضع در تغيير مکان يکنواخت و نيت اهميت يافتن مفهوت ن سبت ا شياء با يکديگر ،عدت امکان
حرکت اشتدادي در اين دو مقوکه ،به امکان وقوع حرکت اشتدادي در آنها تبدير میگردد.
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