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  حركت فخر رازي گرايانة اتم نظرية
  حركت ارسطويي؛ رويكردي تحليلي نظريةدر تراكنش با 

  *بنفشه افتخاري

  چكيده
فخر رازي از متفكراني است كه نقش برجسته اي در گفتمان بين دو نحلـه فكـري زمـان    

نظريـات كالمـي    گري و كـالم اشـعري دارد؛ وي بـا روشـي فلسـفي،     خود، يعني مشائي
كـالم جـاي دارد.در ايـن    گرايي پروراند. نظريه حركت فخر رازي در چارچوب اتم مي  را

گرايانه كـالم چگونـه بـا مبـاني فيزيـك      مقاله قصد داريم نشان دهيم كه نظريه حركت اتم
ارسطويي در تراكنش استو چگونه فخر رازي با تكيه بر اصل تطابق پيوستگي ارسطويي با 

  .رد مقدماتي در زمان و طول به ناپيوستگي حركت حكم مي دهد
ــدواژه ــا: كلي ــم ه ــ ات ــي ك ــرد؛ پيوســته گراي ــي؛  الم؛ حركــت؛ فخــررازي؛ جــوهر ف گراي

  ارسطويي  فيزيك
  

  مقدمه. 1

اش در تاريخ فلسفه بـه  فخر رازي فيلسوف برجسته قرن هفتم هجري، عمده فعاليت فكري
هاي مختلف، عالوه بر فلسفي كردن آراء كالمي مشهور است. آراء و نظريات وي در حوزه

اي از نظريـات  هـاي نهفتـه  نزديـك مـي گردانـد، جنبـه    اينكه ما را به شناخت آراء خودش 
دهـد كـه وي بـه تحليـل عميـق      كند. اين مهـم، از آنجـا رخ مـي   متقابلش را نيز آشكار مي
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نقـاط اشـتراك و    پرداخته، تـا بـدانجا كـه   ترين مقدمات ميها تا رسيدن به زيربنايي استدالل
سـينا  رويكردي انتقادي بـه آراء ابـن  اختالف را دريابد. در حوزه طبيعيات نيز،رازي با   محل

سينوي را - پرداخته است و در كتب متأخر خويش با دفاع از آراء متكلمان، فيزيك ارسطويي
به چالش كشيده است. در عصري كه تا قرون متمادي، فيزيك ارسطويي غلبه مطلق بر آراء 

از سـواالت  دانها داشته است، آشكار شدن نقاط چـالش برانگيـز فيزيـك ارسـطويي     طبيعي
  خ و فلسفه علم، بويژه فيزيك است.محوري و بنيادين تاري

اش، هـاي فكـري  فخر رازي، در طول حيات فكري پر افت و خيز خود، در ميان نوسان
گرايـي  هاي آخر عمر خويش، به گواه منابع موجود از نظريه جزء اليتجـزي يـا اتـم   در دهه

ار كتب متأخر وي، بـويژه المطالـب العاليـة،    كالم دفاع كرده است. در سه دهه اخير، با انتش
اند. دو مقاله عدي ستيه و النور ذنـاني  اي به آثارش داشتهمورخان معاصر فلسفه، توجه ويژه

اند. به طور خاص ذناني گرايي كالم متمركز بودهگيري و براهين فخر رازي در اتمبر موضع
 ت ابـن سـينا اختصـاص دارد   هـاي فخـر رازي در پاسـخ بـه حمـال     به تحليل دقيق برهـان 

)Dhanani, 2015هاي فخر رازي در بحث جسم توجه داشته است ). البته اين مقاله بر برهان
شود. پيتر آدامسون نيز، در مقاله تحليلي خود، رديه فخـر رازي  و شامل مبحث حركت نمي

حركت  در مسئله مكان ارسطويي را بررسي كرده است، او هم به اثبات فخر رازي در مسئله
. برهان حركت فخر رازي، اثباتي است براي اتمـي بـودن   (Adamson, 2017) نپرداخته است

جسم. در اين مقاله قصد نداريموارد استداللي شويم كـه وي بـراي اتمـي بـودن جسـم بـا       
استفاده از نظريه حركت مي كند، چرا كه قائل به متنـاظر بـودن اجسـام و مقـادير مجـرد و      

در فلسفه فيزيك است. ما تنها خود نظريه حركـت، مقـدمات و    رياضي خود بحث مفصلي
اصولي كه بر آن استوار است را بررسي كرده؛ تا ببينيم كه فخر رازي تقابل ديـدگاه اتمـي و   
پيوستگي در حركت را در چه مي داند؛ با رد چه مقدماتي مي تواند نظريه اتمي حركـت را  

بدين منظور، در مقاله مختصري به چـارچوب   1در چارچوب استداللي فيلسوفان ارائه دهد.
سينوي پرداخته و سپس رويكرد خود فخـر رازي  - اصلي برهان پيوستگي حركت ارسطويي

تحليل خواهد شد. منبع اصلي اين مقاله براي استدالالت فخر رازي، المطالب العالية اسـت.  
ي در بحـث  نحصـر بـه فـرد فخـر راز    كتاب ديگر فخر رازي، اثبات جزء ال يتجزي، اثـر م 

 (Eftekhari 2017, P:144) گرايي است كه متاسفانه بخش حركت آن از بـين رفتـه اسـت.    اتم
بخش اول مقاله اختصاص به نظرات بويژه ارسطو و ابن سينا دارد و تا تقابل ديدگاه ايشـان  

  2و فخر رازي روشن گردد، سپس آراء فخر رازي بررسي خواهد شد.
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  3طو و ابن سيناحركت از ديدگاه ارس پيوستگي. 2
از ديدگاه ارسطو به فعليت رسيدن آنچيـزي اسـت كـه در طبيعـت و اجسـام بـه        4حركت،

صورت بالقوه است. به بيان ديگر، در اثرجايگاه طبيعي خود اجسام و ديگـر عوامـل، آنچـه    
در نتيجة به فعليت رسـيدن   5رسد.توانايي و قابليت آن در اجسام وجود دارد، به فعليت مي

دهند. ارسـطو در بيـان اينكـه    اي نهفته در اجسام، تغييرات در جهان طبيعت رخ ميهقابليت
حركت تدريجي پيوسته است يا نه، بحث را به پيوستگي مكان و زمان پيونـد مـي زنـد.      آيا

، 6مكان و زمان در مقوالت ارسطويي هر دو كم متصل هستند. حركت اگر چـه كـم نيسـت   
  يد ارسطو، تابع زمان و مكان است.دولي در پيوستگي يا ناپيوستگي، از 

ارسطو در كتاب ششم فيزيك، با ارائه برهاني استدالل مي كند كه حركت، طول و زمان 
در پيوستگي يا ناپيوستگي تابع هم هستند. اين قضيه را در اين مقاله، اصل تطابق مي خوانيم 

  شده است.رفته كه بعضا در تاريخ فلسفه بدون اثبات توسط نحله هاي مختلف پذي
در پيوسـتگي: انـدازه/طول، زمـان و حركـت، همـه       7طـول - حركـت - اصل تطابق زمان

ها هستند ناپذيرند و قابل تجزيه به اتممشمول يك استداللند؛ يا همه متشكل از اجزاء تجزيه
  8و يا هيچيك نيستند.

 بر اين اساس، حركت، يك واحد پيوسته است كه از لحظه شروع، تا به انتهاي آن ممتد
و بدون گسستگي است. اين پيوستگي، از پيوستگي امتداد در زمان و طول منتج مـي شـود.   
ارسطو به طور مجزا در كتاب پنجم و ششمفيزيك به پيوستگي زمان و طول پرداخته است. 

ها، در صورتيكه از بهم پيوستن آنهـا چيـزي ممتـد و يـا بعـدي      كند كه اتموي استدالل مي
ز لحاظ نظري وجود داشته باشند. هـر آنچـه كـه بـراي آن بعـدي      توانند احاصل شود، نمي

يـا  » آن«سـيم شـدن باشـد، نقطـه،     تصور شود، قابل تقسيم شدن است. آنچه غيـر قابـل تق  
  است.  حال

كند كه نقطه هيچ بعدي ندارد، چيـزي كـه بعـدي نـدارد وقتـي بـه       ارسطو استدالل مي
آيد. اين استدالل كـه  چيزي بدست نمي اي ديگر، كه آن هم هيچ بعدي ندارد، بپيوندد، نقطه

هايسـت كـه بـر ضـد     ، از چـالش برانگيزتـرين ادلـه   9به شبهه يا مسئله تماس مشهور است
انـد كـه   گرايان همواره در دوره هاي مختلف، در تكاپو بودهگرايي به كار رفته است. اتم اتم

» آن. «ان نيـز مطـرح كـرد   براي اين برهان پاسخي بيابند. متناظرا مي توان اين شبهه را در زم
ديگر بپيوندد » آن«به » آن«ناپذير است و هيچ بعدي ندارد. پس اگر يك لحظه حال، تقسيم  يا

  آيد.از آن هيچ تزايدي بدست نمي
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با نگاهي دقيقتر به مسئله تماس مي توان مقدماتي را استخراج كـرد كـه ارسـطو بـراي     
  ، به كار گرفته است.»ا بوجود آيدهپيوستن اتمتواند از بهم هيچ امر ممتدي نمي«اثبات اينكه 

 نقطه هيچ بعدي ندارد.. 1

 ناپذير است.نقطه تقسيم. 2

 هيچ بعدي ندارد.» آن«. 3

 ناپذير است.تقسيم» آن«. 4

تن نقــاط هــيچ امتــدادي در طــول چــون نقطــه هــيچ بعــدي نــدارد، از بهــم پيوســ . 5
 شود. نمي  حاصل

ــدارد، از » آن«چــون . 6 ــدا هــيچ بعــدي ن ــات هــيچ امت ــان بهــم پيوســتن آن دي در زم
 گردد.  نمي  حاصل

  پردازيم.حال در يك بررسي دقيقتر، به ادله ارسطو در اين مقدمات مي
  
  »آن«ناپذير،  زمان؛ حال تقسيم 1.2

شـود.  از ديد ارسطو، زمان چيزي است كه بواسطه مشاهده تغيير و دگرگوني احسـاس مـي  
). Aristotle (2008), Physics, BookIV, P:108, 220a24( زمان شمارنده و عدد حركت اسـت 

» حال«ارسطو در كتاب چهارم فيزيك در ابتداي سخن در بحث زمان، تاكيد كرده است كه 
هايي بعدا هايي از زمان قبال وجود داشته است (گذشته)، بخشجزئي از زمان نيست؛ بخش

است كه پايان گذشـته را از شـروع   نهايتي » حال«وجود خواهند داشت(آينده). از ديد وي، 
آينده جدا مي كند. لحظة حال خودش بخشي از زمان نيست؛ بعـدي از زمـان نـدارد. تنهـا     
تعيين كننده و جـدا كننـده اسـت. نهـايتي اسـت كـه صـرفا بـه صـورت بـالقوه، زمـان را            

تباط مي كند، نه اينكه به صورت بالفعل آن را جدا كند. نظرات ارسطو را در ار  گذاري نشان
مي خوانيم)، به صورت زير » آن«بين زمان و حال (كه آن را به تبعيت كتب كالسيك فلسفه 

  مي توان برجسته كرد:
» آن«، بحـث مـي كنـد كـه زمـان و      شمارنده زمان است: ارسطو در كتاب چهـارم » آن«
نگونه مرتبطند. او بيان مي كند كه آنات زمان را با معيار لحظه قبل و بعد مي شمارد. هما  بهم

نيـز عـدد زمـان اسـت و خـود      » آن«زمان عـدد حركـت اسـت و خـود حركـت نيسـت؛       
 10نيست.  زمان
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بخشي از زمان نيست: ارسطو هم با استفاده از مفهوم پيوستگي و شـبهه تمـاس و   » آن«
بخشي از زماننيسـت. در كتـاب چهـارم، او    » آن«هم به طور مستقل استدالل كرده است كه 

د، چـرا كـه هيچيـك از    نمي توانـد بخشـي از زمـان باشـ    » آن« صراحتا بيان كرده است كه
هاي زمان در حال حاضر وجود ندارند، بخشي در گذشته بودند و االن نيستند، بخشي  بخش

 ,Aristotle (2008), Physics, Book IV)ناموجودنـد » آن«در آينده هستند و همچنان در لحظة 

P:103, 218a3). 

در لحظه حال موجود است، » آن«در برهان قبلي بر اينكه وجود بالقوه دارد: ارسطو » آن«
آيا زمان به «تصريح كرده است، بدون اشاره بر وجود بالقوه يا بالفعل آن. اما در بحث اينكه 

بــه صــورت بــالقوه بــر زمــان  »آن«، گفتــه اســت كــه »كنــد؟گذشــته و آينــده تقســيم مــي
 Aristotle (2008), Physics, Book( گردد و بصورت بالقوه زمان را تقسيم مي كند مي  عارض

IV, P:112, 222a10  ــ ــه وضــوح ب ــطو ب ــارحان ارس ــي  ). ش ــا وهم ــود بالقوهي » آن«ه وج
به طور خاص در اين مقاله كه رويكرد فخر رازي مدنظر است، از آنجا كه  11اند. كرده  اذعان

لب العاليـة،  )، المطا1987فخر رازي آراء ابن سينا و فارابي را خطاب قرار داده است(الرازي(
جـوع مـي كنـيم كـه صـراحتا      )، بـه راي ابـن سـينا ر   39الجزء السـادس، المقالـة األولـي،    

 در زمان وجود بالقوه دارد.» آن« است كه كرده  بيان

ابـدا در زمـان   » آن«ه اسـت كـه   ابن سينا در مقاله دوم از سماع طبيعـي شـفا بيـان كـرد    
وجود بالفعل داشته باشد، سبب انفصال  »آن«ندارد. ابن سينا استدالل مي كند كه اگر   وجود

هـاي  وجودي وهمي قائل شده كه تنها در ذهن برهه» آن«در زمان مي شود و صراحتا براي 
 12زمان را از هم جدا مي كند.

ناپذير است: از ديد ارسطو ممتد بـودن در زمـان، مسـتلزم    بدون بعد زمان و تقسيم» آن«
ني در آن تصور كرد و متعاقب آن بتوان حركتـي  اين است كه بتوان حركتي در يك بازة زما

بـر پايـه زبـان شـكل گرفتـه اسـت       را كندتر يا تندتر در نظر گرفت. وي با استدالالتي كـه  
توانيم براي لحظه آن حركتي را كـه در طـول زمـان رخ داده باشـد،     مي كند كه ما نمي  ادعا

 ان ندارد  و بدون بعد است.بعدي در زم» آن«تصور كنيم ونه حركتي كندتر و يا تندتر. پس 
)Aristotle (2008), Physics, Book IV, P:112-113, 222a10-a20  ارسطواستدالل كرده است (

» آن«نهايت گذشته و شروع آينده است بايد تقسـيم ناپـذير باشـد. اگـر     » آن«كه از آنجا كه 
 ذشته در آينـده تقسيم شود، الزم مي گردد كه بخشي از آينده در گذشته باشد و بخشي از گ

)Aristotle (2008), Physics, Book VI, P:145 (234a11)(.  در واقــع آن خــود بعــدي در
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ندارد، حدي است كه گذشته را از آينده تعيين مي كند. اين حد هم شروع آينده است   زمان
و هم پايان گذشته، و اگر تقسيم شود بخشي دو حد داريم كه در هر دو آينده شروع شده و 

» آن«است. استدالل ارسطو متكي بر ايـن اصـل اسـت كـه مفهـوم كلمـه       پايان يافته گذشته
 13خودش بعدي ندارد و نمي تواند از امتداد زمان جايي بگيرد.

ناپـذير هسـتند؛   بعـد و تقسـيم  آنات امتدادي از زمان را بوجود نمي آورند: آناتي كه بـي 
ــتن     ــم پيوس ــورت به ــا در ص ــتند، طبع ــان نيس ــي از زم ــم امبخش ــان را  ه ــدادي از زم ت

آورند. ارسطو دو حالت را در نظر مي گيرد؛ آيـا همـه آنـات يكسـانند و يـا در       نمي  بوجود
است  به اين نتيجه مي رسد كه غيرممكنهاي مختلف با هم متفاوتند: در هر دو حالت  زمان

لحظه كه از توالي آنات امتدادي از زمان بوجود آيد. اگر آنات يكسان نباشند، آني كه در يك 
قبلي از بين رفته است. پـس  » آن«موجود بوده؛ در لحظه بعد كه آني ديگر موجود شده، آن 

ها  جود آورند. اگر آنات در همه زماناينها نمي توانند بهم بپيوندند تا يك امتداد پيوسته را بو
ان، چنـين مـي شـود كـه آنچـه در      بعـد و يكسـ  يكسان باشند؛ از بهـم پيوسـتن آنـات بـي    

يگـر اتفـاق مـي افتـد همـه بـا هـم        ش اتفاق افتـاده و بـا آنچـه در هزارسـال د    پي  هزارسال
 Aristotleپس ممكن نيست كه امتداد زمان از بهم پيوستن آنات بوجود آيد. ( 14شوند.  درك

(2008), Physics, Book IV, P:103, B: 218a8-a29  ( 

در زمــان  ر مشــائيان، آنچــهاز مــرور بــراهين ارســطو مــي تــوانيم دريــابيم كــه از نظــ 
بخشي از زمان نيسـت. پيوسـته گرايـان    » آن«خوانيم، وجود بالفعل در زمان ندارد.  مي  »آن«

بالفعلِ بخشي از زمـان، ديگـر زمـان را    » آنِ«مشائي مي دانستند، كه در صورت پذيرش كه 
(كه از نظـر آنهـا، موجـودي    » آن«نمي توان يك امتداد پيوسته در نظر گرفت. در صورتيكه 

پذير بود)، بخشي بالفعل زمان باشد (چنانكه خود ارسطو نيز استدالل كرده اسـت)،  ناتقسيم
جود، پـس زمـان را نمـي تـوان     آني كه در اين زمان موجود اسـت و در زمـان ديگـر نـامو    

دانست. از طرف ديگر، همچنانكه كه ابن سينا نيز استدالل كرده بود، آنـات بالفعـل،     پيوسته
صورتيكه ناپذير باشد، درنهايت تقسيم.  زماني كه كميتي تا بيشبهه زنون را بوجود مي آورد

اين تقسيمات به صورت تركيبي موجودات بالفعل در نظر گرفته شود، بنا بـه شـبهه زنـون،    
  15زمان مي ايستد.
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  مكان؛ نقطه 2.2
گرا، هر دو بر اينكه مسافت در ذهن با طول متناظر اسـت  گرا و متكلمان اتممشائيان پيوسته

هم توافق داشتند. محل اختالف آنهـا در  » نقطه تقسيم ناپذير است«وافق داشتند. بر اين كه ت
اين بود كه آيا نقطه بخشي از خط است يا نه؟ از ديد متكلمان، نقاط تشكيل دهنده خـط و  

آيد. بخشي از خط بودند. به عبارتي از بهم پيوستن نقاط، امتدادي از خط يا طول بوجود مي
گراها معتقد بودند كه نقطه بعدي از طول ندارد، تنها نهايت خـط اسـت و از   يوستهمتقابال، پ

خـط در  - بهم پيوستن آنها امتدادي در طول بوجود نمي آيد. در واقع، احكام و براهين نقطه
  16بازة زماني در زمان است.- »آن«مسافت معادل 

داشتند، وليكن داليل آنها ناپذيري نقطه توافق چنانكه اشاره كرديم، هر دو نحله بر تقسيم
يكسان نبود. ارسطو استدالل مي كند كه هر بعدي را مي توان در ذهـن تقسـيم كـرد، تنهـا     

دانـان،  چيزي كه نمي توان تقسيم كرد بايد چيزي باشد كه بدون بعد باشد. او به تبع هندسه
اسـت.   اي كـه تنهـا نهايـت خـط    ). نقطـه 1397بعد را نقطه ناميـد(افتخاري  اين موجود بي

خط اسـت. درسـت   كند. پايان امتداد يك پارهعبارتي، نقطه مكاني را در خط مشخص مي به
كند. به همـان شـكل نيـز،    كه پايان گذشته است و زماني خاص را مشخص مي» آن«بمانند 

كند. پس، از بهم پيوستن نقـاط هـيچ   چون بعدي ندارد فضا يا بعدي را در طول اشغال نمي
آيد. اين استدالل چنانكه پيش از اين هم اشاره شـد، شـبهه يـا    بدست نميامتدادي از طول 

  مسئله تماس نام دارد.
 تنها بالقوه خط را تقسيم مي كند و وجود بالفعـل نـدارد.  » آن«نقطه از ديد ارسطو چون 

)Aristotle (2008), Physics, Book IV, P:112, 222a10  او نقطــه را در هيچيــك از .(
مقوالت عشر قرار نداده است؛ چرا كه اساسا براي نقطه موجوديت بالفعـل   ها در بندي طبقه

خط است. خط، سطح و صفحه در مقوله كم متصل قرار دارند.  يتنقطه نهاقائل نبوده است.
 يسـت ن يرپـذ يمتقسـ  كـه چرا يسـت، ن ينهـا اما ارسطو خاطر نشان كرده است كه نقطه مانند ا

)Aristotle (2008), Physics, Book VI, P:138عدد  ياكرده است كه كم منفصل  يدتاك ي). حت
به هر روي، در مورد اينكه  :).Aristotle (2008), Physics, Book V, P127( تواند باشدينم يزن
، توسط خود ارسـطو اشـاره مسـتقيمي نشـده و     »ماهيتا نقطه در كدام مقوله قرار مي گيرد؟«

وجـود مـي تـوان بـا قطعيتـي      اند. با اين نرسيده ديگر مشائيان نيز به توافق دقيقي درباره آن
وجـودي بالفعـل نبـوده اسـت و     قبول چنين برداشت كرد كـه نقطـه از ديـد ايشـان، م     قابل
قطع موجوديت قائم به ذاتي چون جواهر ندارد. حتي اگر بخواهـد در مقـوالت نيـز      طور به
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بدين منظـور بـه   بحث شود به طور قطع در دسته بندي هاي اعراض قابل طرح بوده است. 
  پردازيم.بررسي راي ابن سينا درباره نقطه مي

قطه حتـي بـه عنـوان محـل يـك جـوهر       ابن سينا در النجاةصريحا بيان كرده است كه ن
اسـتدالل كـرده اسـت كـه نقطـه       تواند وجـودي قـائم بـه ذات داشـته باشـد. وي     نمي  هم

ازه يا مقداري است كه است؛ چيزي كه موضع آن از خود خط قابل تمايز نيست؛ اند  نهايت
حد آخرش يك نقطه است. خودش جزء يا بخش از اندازه و مقدار نيست (ابن سينا، النجاة، 

زبان پارسي چنـين   ). در دانشنامه عاليي نيز اين مطلب را به101طبيعيات، المقالة السادس، 
  بيان كرده است:

و نقطه كنارة خط است و نقطه را هيچ اندازه نيست كه اگر يك انـدازه بـود خـط بـود     
  ) 32)، دانشنامه، الهيات، پيدا كردن حال عرض، 1381(ابن سينا( كنارة خط...  نه

  در ادامه ابن سينا، تشكيل خط بر اثر حركت نقطه را وهم دانسته است.
از جنبش وي خط آيـد انـدر وهـم،     هر گاه كه وهم كنيم كه نقطه بجنبد در جايگاهي،

[...] و مپندار كه اين سخني است بحقيقت وليكن بمثل است زيرا كه مردمان پندارند كه 
بحقيقت خط از جنبش نقطه آيد و ندانند كه اين جنبش اندر جاي بود و آن جايگـاه را  

، الهيـات،  )، دانشـنامه 1381(ابن سينا( بود پيش از آنكه نقطه خط آورد...ستبرا و اندازه 
  )32پيدا كردن حال عرض، 

ابن سينا نيز وجود با تاييد كناره يا نهايت بودن براي نقطه، وجود بالفعل نقطه را رد كرده 
» آن«را بـراي نقطـه و   » همـي و«و مدعي بـالقوه بـودن آن اسـت. ابـن سـينا صـراحتا واژه       

 17است.  كاربرده به

مسـافت و حركـت در پيوسـتگي يـا     تا بدين جا رسيديم كه بر طبق اصل تطابق، زمان، 
دانسـت. وي  گسستگي از يكديگر پيروي مي كنند. ارسطو زمان و مسـافت را پيوسـته مـي   

سازند، و نقطه كه در ذهن امكان انفصال زمان و مسافت را به متبادر مي» آن«مفاهيمي چون 
كردند كه  را جز و سازنده زمان و مسافت ندانست. ارسطو و پيرو آن ابن سينا داليلي عرضه

و نقطه را در زمان و مسافت بالقوه و وهمي بدانند. آندو را تنها نهايتي دانستند » آن«حضور 
  كند.كه زمان و مسافت را در ذهن نشانگذاري كرده و به صورت بالقوه تقسيم مي

، صرفا نهايت و موجـودات بـالقوه نيسـتند، بلكـه     »آن«مسلما اگر ثابت شود كه نقطه و 
تــوان زمــان، خــط و مســافت را بالفعــل ســازنده زمــان و مســافت هســتند، ديگــر نمــي  

و نقطـه  » آن«ماند. بنابراين بالقوه بـودن  دانست و به تبع آن، حركت نيز ناپيوسته مي  پيوسته
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شـود. اسـتدالل بـراي پيوسـتگي     گي حركت از آن منتج مـي مقدماتي است كه از آن پيوست
 ر نمودار زير مي توان خالصه كرد:حركت را د

  
  . نمودار حركت ارسطويي1رسم توضيحي 

  
  حركت فخر رازي ةنظري. 3

طريق فخر رازي در مقاله اول جزء ششم المطالب العالية، يك فصل را به اثبات اتمگرايي از 
  برهان حركت اختصاص داده است. وي حركت را اينگونه تعريف مي كند:

صقة، بحيـث يكـون كـل واحـد منهـا      الحركة عبارة عن الحصوالت متعاقبة في أحياز متال«
،المطالب العالية، الجزء السادس، المقالـة األولـي، الفصـل    1987الرازي، » (قابل للقسمة البتةغير

 )29الرابع، 

اي كـه  هاي متوالي بهم چسبيده؛ بگونـه كت عبارت است از جايگيريبر اين اساس،حر
تـوان  هاي متوالي را ميها قابل تقسيم شدن نباشند. اين جايگيريهيچ يك از اين جايگيري

طـول دانسـت. فخـر رازي    - هاي مكـان هاي غير قابل تقسيم يا همان اتمحضور در مكانك
ير از حركت، مشمول اين ادعاست كه زمـان  كند كه اين تعبتكميل مفهوم حركت بيان ميدر

نيز عبارت است از آنات پشت سرهم غير قابل تقسيم است، همين دليـل اثبـاتي اسـت بـر     
نظـر فخـر رازي حركـت، اتمـي و     اتمي بودن جسم. در اين تعريف آشـكار اسـت كـه از    

هايي است كه هـر يـك   است. حركت متشكل از جاري شدن تغييرات يا جايگيرك  گسسته
اي از جايگيري هاي قابل تقسيم باشند، به عبارتي يك اتم حركتند. مسافت نيز به رشته غير

اتمــي تعبيــر شــده كــه از نظــر فخــر رازي در دل خــود، تعبيــر اتمــي بــودن زمــان را نيــز 
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شـود كـه   گردد. در ادامه رازي توضيح مي دهد كه اين ادعا از برهاني استنتاج مـي  مي  شامل
  ر است.مسافت و حركت در مسئله پيوستگي يا گسستگي استواتطابق سه امر زمان، بر

وأعلم: أن الزمان والحركة والمسافة، أمور ثالثة متطابقة. فإن ثبت في واحد منها، كونه مركبا «
، المطالـب العاليـة،   1987ي، (الـراز  »مة، ثبت في الثالثة: كونهـا كـذلك  من أمور غير قابلة للقس

 )29الفصل الرابع،  السادس، المقالة االولي،  الجزء
حركـت،   در اين نقل قول شاهديم كه فخر رازي بر اصل تطابق را كه مـدلّ بـر پيـروي   

ــان د     ــت، اذع ــتگي اس ــا گسس ــتگي ي ــئله پيوس ــديگر در مس ــان از يك ــافت و زم ارد. مس
بينيم كه فخر رازي اصلي را مي پذيرد كه مورد قبول ارسـطو و پيـروانش اسـت.     مي  تااينجا

تون مركزي نمودار نظريه حركـت فخـر رازي بـا حركـت ارسـطويي در      پس تا به اينجا، س
  مشترك است. 1  شكل

 

  اصل تطابق .2رسم توضيحي 

دن زمـان و مسـافت چيسـت كـه طبـق      حال بايد ديد كه ادله فخر رازي بـر اتمـي بـو   
  دن حركت را از آن نتيجه مي گيرد.تطابق، او اتمي بو  اصل
  
 زمان 1.3

امتـدادي در بعـد زمـان نـدارد.     » آن«در بحث زمان ارسطويي ديديم كه از ديد ارسطوييان، 
وجودي بالقوه است كه به فعليـت  » آن«نهايتي است كه گذشته را از آينده متمايز مي سازد. 

كـم ابـن سـينا    رسيدنش تنها مرزي بين گذشته و آينده در ذهـن اسـت. ديـديم كـه دسـت     
ان، مسـتلزم پـذيرش گسسـتگي در    وجـود بالفعـل آن در زمـ    بوده است كـه پـذيرش    آگاه
است. فخر رازي، در كتب متاخر خود كه آشكارا از اتمگرايي دفـاع كـرده اسـت، بـه       زمان
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شكل منسجم از همين مقدمه آغاز كرده است. فخر رازي، جزء پنجم از المطالب العاليةرا به 
كامل آراء و نظرات مختلفي كه  زمان و مكان اختصاص داده است؛ او طي فصولي به تشريح

  توان در شاخص هاي زير منظم كرد: درباره زمان هست پرداخته است. نظريه وي را مي
وجود دارد و بخشپذير نيست:در فصل هفـتم از مقالـه اول، فخـر رازي بـه طـور      » آن«

و چگونگي آن پرداخته است. در گام نخست بيان مي كند كـه هـر چيـزي    » آن«مبسوط به 
اسـت كـه ماضـي و مسـتقبل هـر دو       حاضر است. دليـل وي ايـن  » آن«فقط در  موجودي

حاضر نباشد و وجود نداشته باشد، الجرم ما بايد » آن«محض مي باشند و نيستند. واگر   عدم
» آن«عالوه بر اين، او مدعي مـي شـود كـه اگـر      18بودن يا نبودن هر چيزي را نيز رد كنيم.
تي نمي توانيم بپذيريم كه ماضي زماني وجود داشته و حاضر نباشد و وجود نداشته باشد، ح

تواند در آينده وجود داشـته باشـد. بـه عبـارتي، گذشـته بـودن و آينـده شـدن         يا آينده مي
  19منوط به بودن خود حال حاضر است. (صيرورت) آنها،

ز آن در اصـل متعلــق بــه  در گـام بعــدي، رازي بـا بكــارگيري اســتداللي كـه بخشــي ا   
  شود كه زمان فقط حال حاضر است.را فراتر گذاشته و مدعي مي پا است،  ارسطو

زمان موجود، فقط حال حاضر است: فصل پنجم از مقالـه اول جـزء پـنجم، بـه مسـئلة      
كـرده اسـت كـه پيوسـتگي زمـان بـه        پيوستگي زمان اختصاص دارد و فخر رازي تصريح

ت، برهان پنجم مواضع و از ميان پنج برهاني كه بر عدم اتصال زمان آورده اس 20نيست.  حق
استدالل فخر رازي را شفافتر مي نماياند. وي استدالل كرده است كه هر حكم عقالنـي كـه   
بر ماضي يا مستقبل صدق كند، بايد بر مجموعش هم صدق كند. چيزي كه نه هـر يـك از   

اگـر زمـان متشـكل از گذشـته و     اجزائش و مجموعش حاضر نباشند، عدم محض اسـت.  
حال آنكه هيچيك از آنها حاضر و موجود نيست، پس زمان نيـز عـدم اسـت.    باشد و   آينده

چراكه گذشته موجود نيست، بلكه قبال بوده است و آينده نيز بعدا خواهـد بـود. پـس اگـر     
د پـذيرفت كـه تنهـا زمـان موجـود      معتقد به وجود زمان و حقيقي بودن زمـان باشـيم، بايـ   

  حاضر است. حال
نمي تواند بخشي از زمان باشد، چرا كه زمان » آن«بود كه  در واقع ارسطو استدالل كرده

بايد داراي ويژگي هايي باشد كه تك تك اجزائش دارا هستند. ارسطو استدالل مي كند كـه  
در حال حاضـر موجـود نيسـت، پـس     گذشته قبال بوده و آينده بعدا خواهد بود. پس زمان 

ين نكته استفاده كرده است كه اگر زمان تواند بخشي از زمان باشد. فخر رازي، از انمي  »آن«
در حال حاضر موجود نباشد، مفهوم حقيقي بودن زمان دچـار اشـكال اسـت. از آنجـا كـه      
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ند، پـس بـه كنـار گذاشـتن مفهـوم      ارسطوييان همگي بر حقيقي بـودن زمـان اذعـان داشـت    
آينـده و  حاضر در زمان تناقض است. پس به جاي اينكه بگوييم زمان يعني گذشـته و    حال

نـد، زمـان تنهـا در حـال     جزئـي از زمـان نيسـت، بگـوييم، گذشـته و آينـده ناموجود      » آن«
است. امتداد زمان، به معناي توالي آناتي است كه بخشي از آنها در گذشته بودند كه   موجود

نـد. تنهـا در حـال حاضـر زمـان      اكنون ناموجودند و بخشي در آينده كه آنهـا نيـز ناموجود  
تواند پيوسته باشد، چراكه بخشي از آن موجـود و بخشـي از   ن امتداد نمياست و اي  موجود

  ال موجود و ناموجود امكان ندارد.آن نا موجود است و اتص
دانستند كه پـذيرش بالفعـل   امتداد زمان وهمي است:در واقع مشائيان بويژه ابن سينا، مي

كـه فخـر رازي بـر آن     ان دليلـي ، پيوستگي زمان را بـه همـ  »)آن«(يعني موجود بودن » آن«
بخشـي از  » آن«بـالقوه و اينكـه   » آن«كرد، دچار خدشه مي كند. بـه همـين دليـل بـر       تكيه
نيست تاكيد داشتند. زمان گسسته بنا به اصل تطابق، مسـتلزم گسسـتگي در مسـافت،      زمان

بـا توسـل بـه شـبهه تمـاس دليـل       طول هم بود. حال آنكه مشاييان براي پيوسـتگي طـول   
  د.داشتن  محكمي

گرايـي و  اي نوشـته اسـت كـه مخـالف اتـم     فخر رازي المباحث المشـرقية، را در دوره 
دانسته است. تاثير ابن سينا بوده است و برهان هاي هندسي عليه اتمگرايي را قوي مي  تحت

وليكن حتي در اين دوره نيز، اعتـراف نمـوده اسـت كـه وي مفهـوم زمـان را نـزد آنهـا را         
(رازي، المباحـث   مفهـوم آن را بـه درسـتي درك نكـرده اسـت     داند و خـود  مي دار مشكل

» آن«وي به سادگي به بـالقوه بـودن    21) .761، ص:62المشرقية، جلد اول، فن پنجم، فصل 
تن نداده است، وليكن، اشكال عمده اي كه فخر رازي در اين كتاب با آن مواجه بوده است، 

سته باشد. اما در كتب بعدش كه ايـن  مفهوم امتداد زمان است كه از نظر وي مي بايست پيو
ــذيرش   ــه ســادگي از پ ــرده اســت، ب ــالق» آن«مفهــوم را رد ك ــده و آن را ب ــاع ورزي وه امتن

). 39(رازي، المطالب العالية، جلد ششم، مقاله اول، فصل چهـارم، ص:  خوانده است  ناپسند
زير بار اسـتدالل  اش، قيدي به پيوستگي امتداد زمان ندارد، در واقع، وي در كتب اتمگرايانه

كند كـه  نمي رود. او در جلد پنجم المطالب العالية، تاكيد مي» آن«مشائيان براي بالقوه بودن 
زمان حقيقي در حال حاضر موجود است، ولي امتداد زمان تنها يك وهم اسـت. اينكـه مـا    

وجود را بـه عنـوان امـري ممتـد     امتدادي را از گذشتة ناموجود، حال موجـود و آينـدة نـام   
تنها بخش حقيقي زمان، حال حاضر است كه در يـك   22مي كنيم، صرفا توهم است.  تصور

  ريان است.لحظه تقسيم ناپذير در ج



 13   ... حركت در تراكنش با نظرية حركت فخر رازي گرايانة اتم نظرية

تا اينجا ديديم كه فخر رازي، اصل انطباق مشائيان را پذيرفته است. اين را هـم پذيرفتـه   
» آن«بايـد  كه ماضي و مستقبل، در حال حاضر ناموجودند، زمان اگر بخواهد پيوسته باشـد،  

وجود بالفعل نداشته باشد. ولي از آنجا كه قيدي براي پيوستگي زمان ندارد و مفهوم امتـداد  
تگي زمـان را پذيرفتـه و بـر    دانـد، بـه سـادگي گسسـ    پيوسته زمان را امـري موهـومي مـي   

  گذارد.صحه مي» آن«بودن   بالفعل

  
 در دو نظريه» آن«تقابل مفهوم  .3 رسم توضيحي

  توان پارادايم نظريه حركت فخر رازي را در تقابل با نظريه مشائيان چنين ترسيم كرد.ميپس تا اينجا 

  
  گرايي . زمان در نظرية اتم3رسم توضيحي 

  
  مسافت 2.3

گراهاي مشائي و هم متكلمان، هر دو مسافت مجرد شده و انتزاعـي را بـا طـول    هم پيوسته
گرايي هندسـي مـورد قبـول مشـاييان،     ند. چنانكه اشاره شد، در پيوستهاهندسي يكي دانسته

تبع ارسطو، نقطه هيچ بعدي ندارد و وجود بالفعل برايش در طول متصور نيست. نقطه به  به
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كند. خودش بعدي شكل بالقوه، نهايت يك خط است. يا مكاني را در يك خط مشخص مي
  د طول ندارد و بخشي از طول نيست.در امتدا

گراهـا قابـل قبـول نبـود. در اغلـب متـون       ديدگاه مشائيان درباره مكان و طول براي اتم
اند. در گراها، در متون خود اتم را جوهر ناميدهاند. اتمگرايان، نقطه و اتم يكي فرض شده اتم

هـاي هندسـي، آشـكارا    گرايي كالم، بويژه متون خود فخر رازي، در برهـان متون متاخر اتم
اند. براي يك اتمگرا، نقطه، يك جوهر، يعني هندسي متشكل از جواهر خوانده شدهاشكال 

اي كـه  يك موجود قائم به ذات است. نقطه وجـودي حقيقـي و مسـتقل دارد.  پـس نقطـه     
گراها وجودي بالقوه داشته باشـد. وقتـي نقطـه    تواند، همچون نقطة پيوستهاست نمي  جوهر

اسـت.   23يت خط نيست. بلكه داراي امتدادي با بعد طولوجود بالفعل داشته باشد، تنها نها
گرايـي كـالم يـك    دهنده خـط اسـت. اتـم اتـم    نقطه از بخشي از خط و به عبارتي تشكيل

گراهايي بودند كه امكان وجود اتم را گرايي رياضي و مفهومي است. آنها در برابر پيوسته اتم
اور بودند كه اگر بتوانند ثابـت كننـد كـه    گراها بر اين بكردند.  لذا اتمبه لحاظ نظري رد مي

اند. از اين رو نقطه يا اتم جوهر است نه يك عرض، وجود اتم را به لحاظ نظري ثابت كرده
 گرايي معموال برهاني دال بر جوهر بودن و بالفعل بودن نقطه وجـود دارد. هاي اتمدر برهان

(برهـان هفـتم)).    276الفصـل الثالـث،   (ابن سينا، الشفاء: السـماع الطبيعـي، المقالـة الثالثـة،     
وي  اين برهـان را آورده اسـت.   فخررازي نيز در فصل پنجم از جزء ششم المطالب العالية،

ت و اگر چنـين باشـد جـوهر فـرد     ناپذير اسنقطه داراي وضعي تقسيم«مدعي مي شود كه 
سه قيـد   رازي سپس استدالل مي كند كه داراي وضع تقسيم ناپذير بودن، 24»مي شود.  ثابت

  را ايجاب مي كند:
 نقطه چيزي است؛ وجود عيني دارد.. 1

 نيم؛ يعني نقطه نهايت يك خط است.داشتن وضع، يعني اينكه بتوانيم به نقطه اشاره ك. 2

 25پذير نيست.تقسيم .3

ت كـه وجـود دارد و قابـل اشـاره     كند كه پس نقطه، چيزي اسـ رازي، در ادامه ادعا مي
هر اسـت،  هاسـت ، جـو  است و هـر آنچـه داراي ايـن ويژگـي     ناپذيراست و تقسيم  حسي

و يا حتي فراتر از » چيزي بودن«عرض و همين اثباتي است بر وجود جوهر فرد. در واقع   نه
كه داراي وضع و قابل اشاره باشد، اثبات وجود بالفعل نقطه است. اثبـات  » جوهر بودن«آن 

ناپـذير و  ز اتـم هـاي تقسـيم   وجود بالفعل نقطـه بـه معنـاي آن اسـت كـه خـط متشـكل ا       
  است.  گسسته
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ناپذير اسـت. البتـه داليـل    نقطه از ديدگاه هم اتمگراها و هم مشائيان پيوسته گرا تقسيم
ايندو بر اين امر كامال متفاوت است. همانطور كه اشاره كرديم بر اساس نظر ارسـطو، نقطـه   

اه اتمگراهـا، نقطـه   از ديـدگ  ناپذير است چـون بعـدي نـدارد كـه تقسـيم شـود. امـا       تقسيم
نيست، چون جوهري است بسيط، قـائم بـه ذات و صـاحب وضـع. از ديـدگاه        پذير تقسيم

مشائيان نقطه موجودي است كه وجود بالفعل ندارد، بالقوه است و مختصات ونهايات را در 
ه بـالقوه سـبب تميـز داده شـدن     كه بدون بعد زمان ك» آن«خط مشخص مي كند. همچون 

  از يكديگر است.هاي زماني  بازه
پـذيرد را  فخر رازي، سخن ارسطو را در اينكه هر بعد قابل تصوري در ذهن تقسيم مي

ود قابـل تقسـيم شـدن اسـت، امـا      پذيرد كه هر بعدي كه ذهن تصور شرد نمي كند. او مي
كل نامحـدود هـر بعـدي خـردي را     پذيرد اين است كه ذهن انسان بتواند بـه شـ  نمي  آنچه
الل مي كند كه ذهن ما در تصور كوچك ها محدود است و تا جـايي را  كند. او استد  تصور

قادر به تصور هستيم. در واقع تفاوت ديدگاه فخر رازي و ارسـطو در ايـن مسـئله تفـاوتي     
در مـورد مفهـوم    26معرفت شناختي است تا جدلي و استداللي. او با دامن زدن به شكاكيت

) تقابـل دو ديـدگاه دربـاره    Eftekhari 2017( اتم، آن را از حوزه استدالل خارج كرده است.
  صه نمود.نقطه و طول را مي توان در نمودار زير خال

  

  تقابل مفهوم نقطه در دو نظريه .4توضيحي  رسم
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وان گرايي كالم از ديدگاه فخر رازي را مي ت ويژگي خط و نقطه در هندسه متكي بر اتم
  خالصه نمود.در شاخص هاي زير 

نقاط داراي بعد بسيار كوچكي هستند: فخر رازي در المباحث المشرقيه مي پـذيرد كـه   
هر آنچه در ذهن قابل قسمت است در عـالم خـارج نيـز قابـل قسـمت اسـت. ولـيكن در        

ذهن قادر باشـد تقسـيم و تفكيـك     المطالب العالية تصريح كرده است كه اينطور نيست كه
تـا حـدي مـي توانـد هـر بعـدي را       و مدعي مي شود كه ذهن ما بعدي را تصور كند. ا  هر

كند. اتم ها در اندازه اي هستند كه ذهن ما قادر به تصور و تفهـم آن نيسـت. سـپس      تصور
شود كه اين اتم هـاي بسـيار كوچـك وقتـي بهـم بپيوندنـد، از تزايـد آنهـا بعـد          مدعي مي

ـ   گـردد. او در پاسـخ پيوسـته   محسوسي حاصل مـي  تمـاس  ر اسـاس شـبهه   گراهـايي كـه ب
  دهد:آيد پاسخ ميبعد طولي بدست نميهاي بيبودند كه از بهم پيوستن اتم  مدعي
كه گرچه هر يك از اجزا في نفسه بلند نيستند، ولي وقتي بـه ديگـري بپيونـدد،    براستي«

بلند مي گردند. چنانكه يك دانه گندم به خودي خود يك من نيست ولي جمع دانـه هـاي   
، جلـد ششـم، مقالـه اول،    )1987(رازي، المطالـب العاليـة (  » د يك من گردد.گندم مي توان

  27)129پنجم، ص:   فصل
ــم چســبيده   ــاط در يــك خــط پشــت ســرهم و به ــد: نق ــي ان ــارات از براهين ــن عب اي

گرايانه به كار رفته است. مختصات يـك جسـم   اند كه براي اثبات حركت اتم شده  استخراج
تـوان  دهند كه ميي را در يك مسير مستقيم قرار ميمتحرك در طول حركت، مجموعه نقاط

 28انـد. انـد تشـكيل يافتـه   چنين برداشت كرد كه خط از نقاطي كه پشت سرهم رديف شـده 
باشند كه حركتي كه در طول يك مسير خطي شكل گرفته كه اين خط متشكل از نقاطي مي

 ين، فخـر رازي (متالصـق). در پايـان ايـن بـراه     انـد پشت سرهم (متشـافع) بهـم چسـبيده   
  دهد كه:مي  حكم
كند و الزم است كه حكـم بـه تـاليف خـط از     ثابت شد كه نقطه تنها با نقطه تالقي مي«

ــاليف خــط از   ــن ت ــاط متشــافع و متالصــق داده شــود و اي ــذير را   نق ــه ناپ ــاطي تجزي نق
لـد ششـم، مقالـه اول، فصـل پـنجم،      )، ج1987(رازي،المطالـب العاليـة (  » كنـد.  مي  ايجاب

  29)129  ص:
اگر بخواهيم جايگاه نظريات فخر رازي در نقطه و مسافت را در نظريـه كلـي حركـت    

  ار قبل را به شكل زير كامل كنيم.بياييم مي توانيم نمود
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  گرايي مسافت اتم- . نمودار زمان5رسم توضيحي 

  
  حركت 3.3

هـم اكنـون قـادر هسـتيم برهـان       پس از بررسي نظريات فخر رازي درباره زمان و مسافت،
» آن«حركت وي را به شكل كامل تحليل كنيم. به اينجا رسيديم كه فخر رازي مدعي شد كه 

و نقطه به صورت بالفعل در زمان و طول وجود دارند، در نتيجه او بالقوه بودن و نگسسـتن  
ول و طـ  پـذيرد كـه زمـان   كنـد. متقـابال مـي   و نقطـه را رد مـي  » آن«زمان و طول را توسط 

حركـت مـورد موافقـت متكلمـان و     - زمـان - هستند. ديديم كه اصـل تطـابق طـول     گسسته
رازي نيز بود. پس حاال كه فخر رازي به اين قضـيه رسـيده اسـت كـه طـول و زمـان         فخر

كـه حركـت نيـز پيوسـته نيسـت و      تواند حكـم دهـد   اند، پس ميپيوسته نيستند و گسسته
توان به شـكل  در برابر حركت ارسطويي را مياست. پس برهان حركت فخر رازي   گسسته

  زير تكميل نمود.
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  گرايي ناپيوستگي حركت اتم ةنظري .6رسم توضيحي 

بـه ناپيوسـته بـودن حركـت تـدريجي      و نقطـه  » آن«بنابراين، با پذيرفتن وجود بالفعـل  
گرايـي  دي در نظريـه اتـم  و نقطـه دو قضـيه كليـ   » آن«رسـيم. در واقـع وجـود بالفعـل      مي

  هستند.  حركت
باشـد. در واقـع   دهد يك اتـم حركـت مـي   هر آنچه در يك لحظه تقسيم ناپذير رخ مي

حركت در يك بازه زماني بزرگتر آن، قابل تجزيه با به بسته هاي تقسيم ناپذيري اسـت كـه   
در مكان يـا  رخ داده است. اين بسته تغيير مي تواند خلق يا نابودي بودن » آن«در طول يك 

هايي است كه به بيان سنتي اعراضي هستند كه وضعيتي باشد. اين بسته ها دارا شدن ويژگي
بر جوهر فرد حلول كرده اند. به عبارتي، اتمي كه نمي تواند مكاني بيش از يك اتم مكان را 

صاحب يك ويژگي مي شود و يا آن را از دست مي دهد كـه  » آن«اشغال كند در طول يك 
ايم كه اتم حركت است. در نتيجه ما اكنون به تعريف حركت فخر رازي دست يافتهآن يك 

هاي بهم چسبيده كه به قسمي كه هيچيك از حركت عبارت است از حضور متوالي در مكان
در پـي اسـت.    آنها قابل تقسيم نباشد در طول زمانيكـه كـه متشـكل از آنـات متـوالي پـي      

استفاده بر اصل تطابق با تكيه بر ناپيوسته بودن زمـان و طـول،   رازي عالوه بر اينكه با   فخر
پردازد  د ناپيوسته بودن خود حركت نيز ميناپيوستگي حركت را اثبات مي كند، به اثبات خو

و نقطـه  » آن«كه چنانكه خواهيم ديد، همچنان براهين بر تقسـيم ناپـذيري و بالفعـل بـودن     
ز مقاله اول جلد ششم المطالب العاليةبراهيني كه استوار است. رازي در همان فصل چهارم، ا

به قصد اثبات اينكه حركت عبارت است از بسته هاي كوچك تغيير كـه قسـمي هـر يـك     
از بـراهين   30ناپذير باشند يا به بياني ديگر حركتي كـه اتمـي باشـد را ذيـل نـوع اول     تقسيم
  ينجا آورده مي شوند:اين براهين پنج برهان هستند كه به طور خالصه در ا است.  آورده
گيرد  مي  د. اين حركت يا در زمان حال صورتحركت به صورت بالفعل وجود دار. 1

يا غير حال (گذشته يا آينده). وقتي گذشته و آينـده وجـود ندارنـد پـس حركتـي كـه       
تقسـيم ناپـذير روي   » آن«موجود است نيز تنها در زمان حال صورت مي پذيرد كه در 

ست كه در يك لحظه تقسيم ناپذير موجـود اسـت و امتـداد    دهد. پس حركت آن امي
حركت، همان است كه در آنات متوالي رخ داده است. چنانكه مالحظه مي شـود ايـن   

 استوار است.» آن«برهان بر قضيه وجود بالفعل و تقسيم ناپذير 

مي   طح صاف كشيده مي شود. الزممكعبي كه بر سطح صافي قرار دارد و بر روي س. 2
اي قرار ه حين كشيده شدن، نقاط انتهايي سطح بر خط راستي كه بر روي صفحهآيد ك
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دارد منطبق شود. اين امر بدان معناست كه حركت كلي مكعب، از حركـات كـوچكي   
گيرد و تشكيل شده است كه هر يك جابجايي به اندازه يك نقطه در طول را در بر مي

شود ايـن برهـان بـر    مشاهده ميچنانكه 31اين جابجايي حداقل جابجايي ممكن است.
 و تقسيم ناپذير نقطه داللت دارد.وجود بالفعل 

برهاني است كه ساختاري شبيه برهان اول دارد و بر وهمـي بـودن مفهـوم امتـداد،     . 3
. اســتدالل ايــن برهــان بــه ايــن اســتوار اســت» آن«تقســيم ناپــذير و وجــود بالفعــل 

ارد. چرا كـه بخشـي از امتـداد    است كه حركت ممتد وجود عيني و حقيقي ند  صورت
حركت تدريجي در گذشته و آينده است كه آنها معدومنـد و تنهـا حركـت موجـود و     

تواند در حقيقي حركتي است كه در حال رخ مي دهد. پس حركت حقيقي و عيني نمي
انجام پذيرد و نه البته كوچكتر از آن. پس حركـت نيـز داراي   » آن«زمان بزرگتر از يك 

 باشد.اتم حركت مي

برهان چهارم، برهاني كالمي است و مرتبط با صفات بـاري تعـالي كـه بـه جهـت      . 4
 دن از دايره بحث مقاله خارج است.متافيزيكي بو

دهنـد،   مي  ي كه در طبيعت به صورت تدريجي رخاين برهان مدعي است كه تغييرات. 5
هـاي  شدن ها و موجودمانند طلوع يا غروب خورشيد، مجموعه ايست از معدوم شدن

شود و يا بالعكس در حاليكه نقطه ديگـر  اي كه تاريك بوده روشن ميمكرر، مثال نقطه
هنوز خالف آن است. و اين خود دليلي بر اين است كه حركت تدريجي جرياني است 

 دهند.يا يك نقطه مي» آن«از حركات دفعي مكرر كه در مكان و زمان به كوچكي يك 

كه فخر رازي درباره حركت آورده اسـت، زمـان، طـول و     با بررسي هر سه نوع برهاني
قضـيه محـوري وجـود بالفعـل و      هـاي در نهايـت بـه دو   بينيم كـه ايـن برهـان   حركت مي

و نقطه ختم مي شود و باقي استدالالت در چارچوب استداللي منـتج بـر   » آن«ناپذير  تقسيم
اي كـه ارسـطوييان    اصل ارسطويي انطباق شكل مي گيرد. در واقـع فخـر رازي  دو قضـيه   

سرسختانه كوشيده بودند كه تا آن را رد كنند را پذيرفته و با استفاده از چارچوبي اسـتداللي  
  ريزد.ايشان، نظريه حركت خود را پي مي

  
  گيري نتيجه. 4
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- مسافت/طول- در اين مقاله، بررسي شد كه فخر رازي با تكيه بر اصل مشترك تطابق زمان
در زمان و نقطه در مسافت، به نتـايجي نتـايجي رسـيد كـه     » آن«حركت، با رد وجود بالقوه 

مشائيان از آن روگردان بودند؛ يعني ناپيوستگي حركت. به عبارتي، ناپيوستگيِ حركت منتجِ 
از ادله فخر رازي، نتيجه منطقي استدالالت خود ارسطو و ابن سـينا بـا رد مقـدماتي چـون     

  ت است.و نقطه در زمان و مساف» آن«وجود بالفعل 
  
ها نوشت پي

 

الزم به ذكر است كه در فيزيك و طبيعيات قديم، حركت به مفهوم هر نوع تغييـر و جنبشـي در   . 1
هاي كيفي هر دو، مـورد  محسوسات ماست. تغيير چه در وضعيت مكاني و چه در ويژگيدنياي 

ور بـراهين در حركـت مكـاني    بحث حكما و متكلمـان بـوده اسـت. ولـيكن از آنجـا كـه تصـ       
است، از اين رو عمده براهين هر دو مكتب در ابتداي بحث بـر قواعـد حركـات مكـاني       تر ساده

  شكل گرفته است.
 يكه فخـر راز  هاومقدماتيآن بخش نمي باشد،يناابن س ياارسطو  يكرددف مقاله روهاز آنجا كه . 2

اصـول مشـترك    يدارا يوستگيدر مقوله پ يناس ناب ين. براههاتوجهكردهرامدنظرقراردادهايمبدان
 ييمقاله تا جـا  يندر ا يل،دل يناست، به هم يشتريب يلو تفاص ياتجزئ يارسطو و دارا يمبا تعال

شده تـا مقالـه بـه درازا     يزپره يناابن س هاييلكرد، از تفص يم يتخود ارسطو كفا يهاكه برهان
  ود. نش يدهكش

) بيشـتر بـر   مانند شرح االشارات و المباحث المشـرقية رويكرد فخر رازي در كتب ابتدايي خود(. 3
نكات ريزي كه توسطخود ابن سينا مطرح شده متمركز بوده است. وليكن در كتب متأخر خـود،  
بر خالف آثار اوليه اش، مكتب مشائي را به طور كلي خطاب قرار داده اسـت، از اينـرو مباحـث    
وي بيشتر با براهين كلي خود ارسطو درگير است. لذا در اين بخـش از مقالـه بـه بـراهين خـود      
ارسطو توجه شده است و آنجا كه براهين ارسطو شموليت يا صراحت الزم را نداشته، نكاتي كه 

  سينا مطرح شده است نيز اضافه شده است. توسط ابن
 يجيو تـدر  يارسطو بـه دو دسـته حركـات دفعـ     يدگاهاز د ي،در جهان هست ييراتحركت و تغ. 4

 يـن مرتبط با كـون و فسـاد كـه خـارج از بحـث ا      يستمقوله ا يگردند. حركات دفع يم يمتقس
  است.  مقاله

5. “Change is the actuality of that which is potential when that which is potential is actuality 

active not as itself but as something which is capable of change.”(Aristotle (2008), Physics, 

Book III, P:58,  201a27 ) 

 )Studmann, 2013در مقوالت دهگانه، از ديد ارسطو حركت هم فعل است و هم انفعال( . 6
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ــد و  . 7 ــي واترفيل ــه انگليس ــاردر ترجم ــاني راس، واژه  - ديه ــحيح يون ــي از تص  Magnitudeگ
را به كار برده شده است كه معادل مناسبي » مقدار«است؛ در ترجمه هاي فارسي، واژه   كاررفته به

هـم   كـه » انـدازه «است. وليكن اينجانب با توجه به استدالالت پسين، واژه  Magnitudeبراي واژة 
را مناسبتر يافتم. به دليل ناآگاهي اينجانب از زبـان  » طول«است و يا  Magnitudeقي از ترجمه دقي

يوناني نمي دانم كدام واژه ترجمه دقيقتري از واژه خود ارسطو است، اما با توجه به اسـتدالالت  
 Distanceو واترفيلد واژه  lengthبعدي، و اينكه مترجاني چون هاردي و گي در طي برهانها، واژه 

)، اينجانب نيز در ادامه بـا قـوت قلـب    .Aristotle(Hardie-Gaye), P: 145, Line18اند(را به كار برده
تاكيد دارم. به هر روي، در متون عربي، واژه مسافت توسـط ابـن سـينا و    » طول«بيشتري بر واژه 

افت يـم، واژه مسـ  فخر رازي به كار رفته است. در بخش دوم چون با مـتن آنهـا سـر و كـار دار    
  جايگزين شده است.

8. “Magnitude, time and movement are all liable to the same reasoning. Either they all consist of 

indivisible components and are divisible into indivisibles, or none of them does.”(Aristotle 

(2008), Physics, Book VI, P:139,  231b18-20 ) 
ره ايـن اصـل   ، فصـل ششـم اختصاصـا دربـا    سـماع طبيعـي شـفا   ابن سـينا در مقالـه سـوم    

 است. كرده  بحث

دان دارد. بـراي  اينكه اين استدالل شبهه يا مسئله باشد بستگي به مكتب فكري فيلسـوف طبيعـي  . 9
  گراها شبهه.گراها مسئله است و براي اتمپيوسته

10. “the now determines time, in respect of before and after” (Aristotle (2008), Physics, Book 

IV, P:106, 219b9) 

 به اين شكل بيان شده است: گي- هارديجمله آخر در ترجمه 

The‘now’ measures time, in so far as time involves the ‘before andafter’. 
در زمـان، تاكيـد كنـد،    » آن«رسطو جمله اي را كه صراحتا بر وجود بالقوه ا فيزيكاينجانب در . 11

زمان با احكام - نيافتم. وليكن، ارسطو در جايجاي فيزيك تاكيد كرده است كه احكام مربوط به آن
خط متناظر است. درنتيجه مي توان استدالل كرد كه از نظر وي، همچنان كه هم در بحـث  - نقطه

و هم در حل شبهات زنون تصريح شده است كه نقطه در خط وجودي خط و نقطه در پيوستگي 
نيـز در زمـان وجـود بـالقوه دارد.     » آن«بالقوه دارد و تنها نهايتي كه پايان خط را تعيين مي كنـد،  

كه قيد زمان، در زمان به صورت بالقوه وجود دارد، پس معادل آن است » آن«واينكه وقتي بگوييم 
  قوه است.اساسا وجودش بال» آن«كه 

12.  
نقول إن اآلن يعلم من جهة العلم بالزمان، فإنّ الزمان لما كان متّصال فله ال محالة فصل متوهم وهـو  
الذي يسمي اآلن. وهذا اآلن ليس موجوداً البتة بالفعل بالقياس إلي نفس الزمان، وإلّا لقطـع اتصـال   
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مستقيم امتـداداً، والواصـل لـيس موجـوداً     الزمان؛ بل إنما وجوده علي أن يتوهمه الوهم واصالً في 
م االمتداد مـن حيـث هـو واصـل     بالفعل في مستقيم امتدادا والواصل ليس موجودا بالفعل في مستقي

)، الشفا؛ السماع الطبيعي، المقالة الثانية، 2009(ابن سينا ( واصالت بالنهاية -كما نبين بعد لكانت والّا
  )237الفصل الثاني العشر، 

و اينكه بالفعل بودن مستلزم  زمان- خط و آن- نقطه ينحكم را با توجه به تناظر ب ينا يناابن س
  )نوشت قبلگرفتاري در شبهه زنون است استنتاج كرده است. (رجوع شود به پي

ـ » آن« يريناپذ يمزنون، تقس يكانه پهشب يرسد كه به گواه يبه نظر م. 13 از ارسـطو، توسـط    يشپ
تقسيم ناپذيري كه ارسطو مطرح مي كند درست مانند نقطه منتج از البته زنون مطرح شده است. 

اسـتدالل مـي شـود كـه اگـر آن       بدون بعد بودن و نهايت بودن آن است. در شبهه پيكان چنـين 
و ديگـري متقـدم اسـت. پـس يكـي      شود، دو قسمي كه بدست مـي آيـد يكـي متـاخر       تقسيم
ري آينـده. پـس آن نمـي توانـد     يگـ مي شود و ديگري حال و يا يكي حال مي شود و د  گذشته
است چنانكه » آن«التزام معناشناختي مفهوم خود كلمه » آن«شود. در واقع تقسيم ناپذيري   تقسيم

 Aristotle (2008), Physics, Book( ، بر اين امر تاكيد مي كند.»آن«ارسطو نيز در آغاز سخن درباره 

VI, P:145 (234a11)(  
در خط متناظر است كه ارسطو استدالل مي كند كه از بهم پيوسـتن  اين استدالل با شبهه تماس . 14

  نقاط، بعدي از طول بدست نمي آيد. 
الكپشت، تقسيم پذيري نامتناهي كميات پيوسته - شبهه اول و دوم زنون، ديچوتونومي و آخيلس. 15

ر زمان را زير سوال مي برد. اين دو شبهه اگر چه در طول مطرح مي شوند، متناظرا قابل تعميم د
خواهد حركتي را شروع كند در ابتدا ساكن بايد نيم زمان را بگذراند، اي كه مينيز هستند؛ دونده

س در ســر جــاي خــود ايســتاده و ســپس نــيم ديگــر و نــيم ديگــر وهمينطــور الــي آخــر... پــ
كند. در صورتيكه بپذيريم سازنده هاي زمان، موجودات بالفعلي باشند با ايـن شـبهه    نمي  حركتي

ير مي شويم، چراكه پاسخ ارسطو به اين شبهه اين بـوده اسـت كـه تقسـيمات نامتنـاهي در      درگ
  ).  Aristotle (2008), Physics, Book VIII, P:183, 250a19اند نه بالفعل(كميات پيوسته بالقوه

گــرا و ) مســتقال دربـاره اخــتالف ديــدگاههاي هندسـي متكلمــان اتــم  1397مقالـه (افتخــاري  . 16
خـط  - زمـان و نقطـه  - »آن«هانهـاي  كند و همچنين از آنجا كـه بر گرايان مشائي بحث مي پيوسته
انطباق هستند، در اين قسمت،براهين، بمانند قسمت قبلي تجزيه و تحليل نخواهـد شـد تـا      قابل

  مقاله به درازا نكشد.
 سـافة و وشيء كالنقط الداخلة في الخط الذي لم تفعله، وذلك أنه يتوهم منتقـل وحـد فـي الم   «. 17

  ) 243عشر، يةالفصل الثان ية،المقالة الثان يعي،)، الشفاء: السماع الطب2009(ينا (ابن س. » زمان
  و همچنين در مقاله سوم، فصل سوم:
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 منها متصل فيبقي أن يكون إنتقاضه إلي أجسام ليس في طبيعتها أن تنفصل وتنقسم، إلّا بالوهم و
  ) 278،الثالثالفصل  لثة،المقالة الثا ،يعيالشفاء: السماع الطب)، 2009(ينا(ابن س.الفرض 

  اين نقل قول شامل شبهه تماس هم مي شود. 
ان ماضي والمستقبل كل واحد منهما عدم محض، فلو كان الحاضر أيضاً عدماً محضاً، لما تقرر «. 18
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الفصـل  ، جزء الخـامس، المقالـة األولـي،    1987(الرازي، المطالب العالية،  »ذلك جهالة األمور و
  )83السابع، 

19 .  
إنه ال شك في حصول أمور يحكم العقل عليها بكونهـا ماضـية ويكونهـا مسـتقبلة، والمعقـول مـن       

ل هـو الـذي يتوقـع حضـوره، ولكنـه      الماضي هو الذي كان حاضراً ثم مضي، والمعقول من المستقب
(الـرازي،  متنعـاً.  يحضر، فلو كان حضـوره ممتنعـاً، لكانـت صـيرورته ماضـياً ومسـتقبالً أيضـاً م        لم

 )83، جزء الخامس، المقالة األولي، الفصل السابع، 1987العالية،  المطالب

بيان أن ذلك  والفصل الخامس في التفحص عما قيل أن الزمان كم متصل «عنوان فصل چنين است: . 20
  .»ليس بحق

  »واعلم إني اآلن ما وصلت إلي حقيقة الحق في الزمان...«. 21
أنه ال يعقل من قولنا: الزمان مقدار الحركة، إال أنه مقدار امتداد الحركة. اذا عرفـت هـذا،   إنا قد ذكرنا . 22

فنقول: امتداد الحركة ال وجود في االعيان، واذا كان كذلك، امتنع أن يكون مقدار ذلك االمتـداد أمـرا   
  )58- 57فصل الخامس، موجوداً في األعيان. (الرازي، المطالب العالية، جزء الخامس، المقالة األولي، ال

بعد اتم ها در اتمگرايي كالم، مبحـث پيچيـده و مسـئله سـازي اسـت. برخـي از متكلمـان از        . 23
رازي، تلويحـا از بعـد اتـم هـا     بعدي اتم صحبت كرده اند. وليكن بـه طـور مشـخص فخـر      بي

  )Eftekhari, 2017, 121كرده است.(  دفاع
ينقسم، ومتي كان األمر كذلك، فالقول بإثبات جوهر  أن نقول: النقطة شيء ذو وضع ال«متن اصلي: . 24
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  )1397(افتخاري، 
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