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معظم    لكون  . ومع ذلك، نظًراالطبائعهي دراسة    -  ابملعىن الدقيق للكلمة  أو الفيزايء  -  الفلسفة الطبيعية
مبدأ داخلًيا للتغيري أو احلركة ينتمي  "  الطبيعةبـ "  الفالسفة الطبيعيني يف العصور الوسطى كانوا يقصدون

اليت يُزعم    الشروط و دراسة احلركة  بلورة بالطبيعية بشكل أكثر    الفلسفةُ   ُحددت  ، فقد  إىل شيء ماجوهرايً  
للحركة ضرورية  الفراغ  الالهنائي  :مثل  ،أهنا  املكان،  العامل  والزمان،  يف  اإلسالمي.  العصور    العريب  يف 

فيهما الفلسفة الطبيعية: الكالم والفلسفة. اقرتب    تبلورت  تقليدان فكراين أساسيان    مثة ، كان  الوسطى
متضمناً  ذري،  يف قالب  القضااي يف الفيزايء  ، بشكل عام من  أو علم الالهوت التأملي اإلسالمي،  كالمال

  عند-ا  وبلغت ذروتُ  ،أيًضا  والزمن، ولكن أيًضا احلركة تكوين األجسامليس فقط  املتكلمني عند بعض 
الكالم  للعاملم    النظرة   يف  - الالحقني   أهل  ابلالسببية  احتفظت  الفلسفة اليت  وحده.  هلل  السببية  هلا    قوة 

وفق تفسريات    أرسطوـ  وبشكل أكثر حتديًدا يف الفكر الفلسفي ل   ،الفكري اليوانينجذورها يف العامل  
  ، جالينوس يف علم األحياء وعلم التشريح  جبانب إسهامات  ،األفالطونيني احملدثني و   ،املشائيني الشراح  

متبوعة ابلتطورات يف الفلسفة الطبيعية    كالميةذرية  نظرايت    مثة   عقب ذلك وبطليموس يف علم الفلك.  
 .يف هذا اجملال املتفردة وإسهاماتم  العرب الفالسفة   لدناألرسطية من 
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 ذرية الكالم    1-

 الذرات واحلوادث    1.1

  تركيب عبارة عن    األجسام وأن    ،حوادث فقط مثة األوائل أكدوا أن   املتكلمني على الرغم من أن بعض   
وأن كل شيء آخر يتكون من تداخل    ،فقط  عينية  أجساماً   هنالك، رأى آخرون أن  حوادثة  من جمموع

جبانب ما    ي الوجودإطارهم  واحلوادث يف    [ 1]الذرات   يتبنون  املتكلمني معظم    على أن،  جساماألهذه  
. قيل أنه إذا مل  تربير هذه األنطولوجيا هي البدء إبثبات اخللق الزمين للعاملم . إحدى طرق  يتعلق ابإلله

لذلك جيب أن يكون العامل  تسلسل زمين يف إطار ال متناٍه، وهذا أمر مستحيل.    فسيكون مثة،  العاملم   ُُيلق
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  وهو ،  يكون مثة خالق خالق. وهكذا  أن يكون للعاملم ، جيب  يف حلظة ما. ولكن يف هذه احلالة  قد ُخلق 
 أي احلوادث. ه ، وما ال يشغلأو الذرات اجلواهر، أي  إىل ما يشغل حيًزاينقسم  ُُيلقخملوق. ما ، و هللا

، وهذه السمة املتمثلة  جوهرضرورية لكون أي شيء  نتيجة    للمتكلمني ز( ابلنسبة  )التحيُ شمغ ل احليز  كان  
ال    ومن ثم ،  صفة تدركها احلواس مباشرةشمغ ل احليز  ؛ ألن  اجلواهرهي اليت أكدت وجود  شمغ ل احليز  يف  

أن هلذه    املتكلمني ، أكد معظم  . ابإلضافة إىل ذلكبشكل مباشر  اجلواهروجود  يُعرف  ميكن إنكارها.  
منفردة؛ ومع  ذرة  املباشر ل   يسعهم اإلدراكنية ذرية. هذا ال يعين أهنم اعتقدوا أن البشر  أيًضا ب    اجلواهر

 جيب أن تكون منفصلة  ، فقد اعتقدوا أنه ميكن للمرء أن يثبت أن املكوانت املادية النهائية للعاملم ذلك
عامو .  متصلةال   الطابعحججهم    تضمنت  ،  بشكل  من    الذري   ذات  مفارقات    املتصلة   اجلواهربدالً 

،  هناية، فسيكون قاباًل للقسمة بال  متصالً . على سبيل املثال، قيل إنه إذا كان اجلسم  الالهنائي  خبصوص
  تستجيبواليت    ،من األجزاء اليت تلتصق مًعا لتشكل اجلسم   ال هنائي  ويف هذه احلالة سيكون للجسم عددُ 
ولذا  ، متعذرن وجود الالهنائي الفعلي أمر إ كمع ذل يسعنا القول و  .مع عدد ال هنائي من االنقسامات

مفيداً  جيب أن ينتهي تقسيم اجلسم عند عدد حمدود من األجزاء أو الذرات غري القابلة للتجزئة. ليس  
عوض القول   ،مع التقسيمات املتوافقة ال حصر له من األجزاء   اً عدد  يتضمن ن اجلسم االكتفاء ابلقول إ

، فيجب أن يكون لبعض الفاعلني، يف هذاحمتمل حًقا    مثةألنه قيل أنه إذا كان هناك    ،عدد غري حمدودب
  اً مفرتضاً عددُيحدث  ل  فإن املسألة موكولة إىل هللا،  وهلذا.  لقدرة على حتقيق هذه اإلمكانيةامن حيث  ،  هللا

،  ا. وابملثل أيضً   عذرمتعدد ال حصر له من األجزاء، وهو أمر  حينها سيكون مثة  ،  من االنقسامات  الهنائياً 
ما هو مستحيل  ، ألن  النقسامات ليست فعلية وال حمتملة، ولكنها متخيلة فقطال جدوى من القول إن ا 

. كانت احلجة األخرى للرتكيب  ابمتياز، وكان يُعتقد أن وجود الهنائي فعلي مستحيل  ختيله  يسعناحًقا ال  
يف مشهد يظهر  ، واليت صيغت  ية االنقسامثنائ  Zenoن  الذري للمادة هي االختالف يف مفارقة زينو 

إذا كان   إذا حاولت منلة عبور صندلمتصالً   اجلسم زحف منلة على صندل.  قائم، ث  فإن اجلدل   ،  ،
،  لكن قبل أن تصل إىل نقطة املنتصف، و صول إىل نقطة املنتصف على الصندلفستحتاج أواًل إىل الو 

ال  فإنه  ،  ًرا ألنه ال ميكن عبور الالهنائينظ  .هنايةجيب أن تصل إىل نقطة املنتصف. وهكذا إىل ما ال  
أبًدا  ميكن   تعرُب  لنملة  الصندل، ولكن  الصندلأن  ف ،  ابلطبع ميكن عبور جسم مثل  ال ميكن  ومن ثم 

  ذهبت لألجسام أن تكون متصلة، ولكن جيب أن تتكون من عدد حمدود من األجزاء الذرية. ومع ذلك،  
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من خالل االختالف يف عدد األجزاء املكونة للجسم.    حُتسب أن االختالفات يف احلجم    إىل  حجة أخرى
األجزاء املكونة    ، فإن عددونة من عدد ال حصر له من األجزاءومتك  متصلةاآلن إذا كانت األجسام  

املكونة للجبل سيكون هو   وهلذا، يتوجب عدم اختالف  الهنائي.  ذاته:  لبذور اخلردل وعدد األجزاء 
، ومع ذلك فإن هذا االستنتاج خاطئ  ة واحدة ال ميكن أن تتعدى األخرى؛ ألن الهنائييف احلجمتني  اهليئ
النهايةمتاماً  يف  معظم  .  استنتج  املكو   املتكلمني ،  املادة  وليست  أن  منفصلة  تكون  أن  جيب  للكون  نة 

 .متصلة

  املتكلمني فيزايء  ضمن  ما إذا كان ينبغي النظر إىل األجزاء غري القابلة للتجزئة  اختلفوا حول    العلماء إال أن  
نه على الرغم من أن  أب  Shlomo Pines  على أهنا ممتدة أو شبيهة ابلنقاط. جادل شلومو ابينز 

سلُفهم  ، فقد تصورها  بارها ممتدةاعتومن ثم    ،قياس معني للظفر مبيف وقت الحق أخذوا الذرات    املتكلمني 
اإلسالمية الذرية  عن  الرائدة  دراسته  ابينز   Beiträge zur islamischen  ،كنقاط. كتب 

Atomenlehre    نصوص الكالم. يف  فقد أُتيح بعد ذلك املزيد من    ومع ذلك  ؛1936يف عام
النور دادر اجلديدةضوء هذه املص   ، Alnoor Dhanani  (Dhanani 1994اانين  ه، طعن 

هي أقرب إىل األجزاء    سلفاً وخلفاً   املتكلمني أبن ذرات    بدوره( بنجاح يف اقرتاح ابينز وجادل  90-140
الذرة هي احلد األدىن من الوحدة    ميكن القول إن،  . يف هذا الصددالبسيطة  Epicureanالبيقورية  

، ال متتلك الذرة مسات مادية أو مفاهيمية  هذا النحونية داخلية بسيطة متاًما. على  اليت تشغل حيًزا وهلا بٍ 
مكوانت  بوصفها  على الرغم من أهنا تعمل  و ،  الفهم للذراتوفق هذا  .  من خالهلا أن نقسمها  ميكن 

ال ميكن من الناحية الفنية  فإنه  ،  طوط والطائرات واملواد الصلبةاخل، مثل  منها  املركبةلألحجام املختلفة  
مقيدة  دوماً  ، تكون  من حيث الطول والعرض والعمقإذ إهنا  ؛ لعمقالقول أبهنا متتلك الطول والعرض وا

تلعب    ،بدالً من ذلكبيد أهنا  أي أطراف،  يسعها امتالك  ابألطراف، يف حني أن الذرات ببساطة ال  
 الطول والعرض والعمق.  ذاتف لتلك األشياء دور األطرانفس 

أيًضا    املتكلمون، افرتض  من بني األشياء املخلوقةفإن    ومع ذلك  ؛تشغل حيزاً ذاتا  بالذرات    ،مرة أخرى
لذرات. األشياء من هذا النوع األخري هي ما يسمى  إذ إهنا مالزمة ل  ،أشياء مل تكن يف ذاتا تشغل حيًزا

النحوانبثاقاً    ،وادثاحلبوجود    املتكلمونبـ "احلوادث". وقد جادل   الذرات على هذا  أن    من حقيقة 
وجود مثل هذه    اجللي ملموسة بني األجسام )ومن    مثة متايزات   كانن  إولذا، ف،  متشاهبة أو متجانسة
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االختالفات بني احلوادث املوجودة يف    حاصلة من جراء  التمايزاتيجب أن تكون هذه  ف،  (التمايزات
، واليت تشمل  عشرين نوًعا خمتلًفا من احلوادثحتديد ما ال يقل عن اثنني و   املتكلمون الذرات. ث واصل 

،  ادةواإلر   والتحكموالقوة    adhesion  اإلذعانوكذلك    ،الذوق واللون والرائحة  :مثل  اجلليةاحلوادث  
     ، والعدم.احلياة :حوادث أقل وضوًحا مثلجبانب  

 

 املكان والزمان 2.1

املكان أيًضا    املتكلمني   طرح بعض،  هللا والذرات واحلوادث  جبانب ذلك فيما ُيض (.  فارغال)  مسألة 
هللا الذرات واحلوادث بشكل    مكان ُيلق فيه  مثةأهنم فعلوا ذلك من أجل أن يكون    ابن رشد  ادعى

،  ابملكانأنفسهم. فيما يتعلق    املتكلمني ذكر بوضوح من قبل  ، على الرغم من أن هذا االدعاء مل يُ مؤقت
 ،منفصل )مثل الذرات اليت تشغله( أم متصل؟" واثنًيا املكان "هل  ،: أحدمهايني الذر نوقش سؤاالن بني  

فراغات بينية بني   مثة ، هل ميكن أن يكون  حتديًدا، أو بشكل أكثر  غري مشغول  مكانأي    مثة"هل  
 ؟"جيسد امتالء الذرات أم أن الكون 

الذي    املكانتكوين  خبصوص  ، إال أهنم اختلفوا  وا تقريًبا على أن املادة منفصلةأمجع  املتكلمني يف حني أن  
، أو ما إذا كان  متاماً بقالب مناسب    من خالاي حبجم الذرة مكواًن    املكان، أي ما إذا كان  تشغله الذرات

  ترتكز النقاش حول مسألة ما إذا كان ميكن وضع الذرة فوق ذرتني حبيث    يدور.  ومتصالً امتداًدا مفتوًحا  
 ، إذ إنه الكتلة العلوية يف هرم صغريومن ذلك مثاًل  ،  متساوٍ   بقدر الذرات السفلية  الذرة العلوية على  

  تبنوا جيب أن يكون منفصاًل    املكان جادلوا أبن    يتكون من ثالث كتل متساوية احلجم. أولئك الذين
إذا مل أنه  للقسمة    فسيرتتب على ذلك ،  يكن كذلك  ذلك على أساس  قابلة  الذرات  الناحية  أن  من 

فقط غري قابلة  على أن الذرات ليست    الذريني املسلمني ، ومع ذلك اتفق مجيع  املفاهيمية على األقل
. بدأت إحدى أكثر حججهم شيوًعا  أيًضا  تجزئة من الناحية املفاهيميةغري قابلة لل  وإمنا ،  للتجزئة فيزايئًيا

على ذرتني    ترتكزمتصاًل حبيث ميكن للذرة أن    املكانبفرضية أن الذرة متثل أصغر حجم ممكن. إذا كان  
، ختيل إذن هرمني من هذا القبيل  ا مثل اهلرم املكّون من ثالث كتلوابلتايل تشكل شيئً   ،عند حدودمها

ا بني  فجوة  تتشكل  حبيث  قاعدتما  يف  احلالةمرتبطني  هذه  يف  العلويتني.  ن  الذرت   سُتفصل،  لذرتني 
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وإذا قدران أن  ،  الذرة هي أقل حجم ممكن  لكوننظًرا  و ن عن بعضهما مبقدار أقل من الذرة.  االعلويت
أقل من أصغر حجم  ؛ ألن هناك مقدارًا  تناقض  فيكون ثم ،  الذرتني العلويتني أقل من الذرة  احلجم بني 

بدأوا بفرضية أن  حيث إهنم  ،  على النقيض من ذلك  متصل فهم  مكانالذين دافعوا عن  وأما  ممكن.  
تخيل خطًا طوله  ي   من  كان لديهم    ،حبجم كاٍف الحتوائها. وهكذا  شاغر  مكانالذرة ميكن أن تشغل أي  

لضبط فوق أقصى اليمني، ، حيث توجد ذرة واحدة ابت فوق هذه الذرا ني  إضافيتني ثالث ذرات ث ذرت
القاع يف أقصى اليسار. املستقرة يف  ذرة  الفوق    تتموضع ذرة أخرى  مثة  والذرة السفلية، على سبيل املثال، و 

العلويتني جتاه  ، ختيل أحدُ بعد ذلك الذرتني  اللحظة ابلضبط تدفع قوتن متساويتان  أنه يف نفس  هم 
ركبوا بعضها  ي الذرات الثالث السفلية أم ال. إذا  بعضهما البعض. إما أن تكون الذرتن على جانيب حد

  ، فإنه ا تتخطى التخومإذا أنكر اخلصم أهنف.  منفصالً   وليس  متصالً   املكانكون  ي، فيجب أن  على بعض
جابة عن سبب ذلك. ابلتأكيد ميكن حتريك الذرتني ابلطريقة املوصوفة؛ ألن الشيء الوحيد  إل ابُملزم  

اجملاور الذي تتحرك فيه الذرات يُفرتض    املكانالذي ميكن أن مينع احلركة هو وجود عائق، ومع ذلك فإن  
، إال أن معظم  نفصلامل  املكانأنه فارغ. على الرغم من أن هذه احلجة األخرية قدمت حتداًي خطريًا ملفهوم  

  جسماً ، سواء كان هذا احلجم  لون إىل جعل مجيع األحجام منفصلةالالحقني كانوا يف الواقع ميي  املتكلمني 
 .temporal زماانً أو حىت، كما سنرى،  أو مكاانً 

ا إذا  اإلشارة إىل ممتضمناً   البينية،الوجود احملتمل للفراغات مسألة  تضمن ي  ابملكان السؤال الثاين املتعلق 
صنف بينهما.  اثلثة  ذرة  وجود  دون  البعض  بعضهما  عن  ذرتني  فصل  ميكن  د  كان    اانين هالنور 

(Dhanani 1994 , 74-81)    احلجج ضد مثل هذا االحتمال إىل نوعني: تلك اليت تنطوي على
النوع األول من  مثال على ميكن طرح  وتلك اليت تنطوي على مبدأ "الطبيعة متقت الفراغ".  ،عدم وجود

ن للمرء أن  وأنه ال يوجد شيء بينهما. مبا أنه ال ميك  ،ذرتني منفصلتني مثة  افرتض أن  كما يلي:  احلجة  
ا  احلالة ال ينبغي أن يكون املرء قادرًا على إدراك مساحة فارغة حقً هذه  ، إذن يف  يدرك ما هو غري موجود

  ،ملرء سيكون قادرًا على إدراك املسافة بينهما، يبدو من الواضح أن اومع ذلك  ؛بني الذرات املنفصلة
ثال على النوع الثاين من  وأما املجيب أن تشغله الذرة.    إذ ،  فارًغا حًقا  املكانال ميكن أن يكون  ومن ثم ف 

لدم. ُيالحظ  املسيلة ل احلجامة    أدواتمأخوذ من الفنون الطبية واستخدام  البينية، فاحلجة ضد الفراغات  
اللحم إىل الكوب. استخدم منتقدو    يُسحب،  احلجامة فوق الوريد وسحب اهلواء  كأسأنه عند وضع  
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مبا أن و ،  وعليهن الطبيعة متقت الفراغ.  من املبدأ القائل أب  اً حتققبوصفها    هذه الظاهرة   البينيةالفراغات  
  البينية الفراغات  ، أن أنصار  يف الطبيعة. ومن املثري لالهتمامفراغات    يكون مثةالطبيعة متقت الفراغ، فلن  

يكون   أن  جيب  الفراغ  أن  إلظهار  خصومهم  ضد  الزجاجية  احلجامة  ظاهرة  قلب  على  قادرين  كانوا 
  يُزال ث    ،حجامة  موجوًدا. لقد ختيل أحدهم أن ورقة من الذرات بسمك ذرة واحدة موضوعة بني كأسي

أو   الكأسني فيحة يف أحد  الص  ُتسحبإما أن    يف هذه احلالة،   .الكأسني اهلواء يف نفس الوقت من كال  
  تسحب إذا مل  و ؛  اآلخر  الكأسيوجد فراغ يف  إنه  ، فجامةاحلإذا سحبت الصفيحة يف كأس  ُتسحب، فال  

 فراغ.  مثةفراغ يف كليهما. يف كلتا احلالتني إذن ، فيحل أي منهما  الصفيحة يف

املتكلمني  أن    "احلائرين  كتابه "داللة قد ادعى يف    موسى بن ميمون ، على الرغم من أن  خبصوص الزمان
من قبل املصادر السابقة املتاحة لنا    أنكرمثل هذا االدعاء قد  فإن  ،  للزمانلديهم نظرية ذرية واحدة  

  األشعري ما ال يقل عن ثالث   املتكلم. يذكر  (3املقدمة    ،73الفصل    ،1963)موسى بن ميمون  
جمموًعا    الزمان إحدى النظرايت جتعل    (.443  ،1980رواايت خمتلفة عن اللحظة والزمان )األشعري  

" )املرجع نفسه(. ليس من املوايلواإلجراء    معني عينة بني فعل  املدة  املاللحظة "  متثل، حيث  للحظات
الواضح ما إذا كانت املدة املعنية عبارة عن وحدة زمنية صغرية أو وحدة زمنية قابلة للقسمة أو حىت ما  

، فإن وجهة  عين. إذا كانت وحدة زمنية صغرية، أو ذرة زمنيةامل  إذا كان ميكن أن تعتمد على اإلجراء 
هبذا  مبثابة حادث.    الثانية اللحظةم   النظريةُ   تعد.  للزمانالنظر هذه ستدافع بوضوح عن وجود بنية ذرية  

، على  بعد أكثر من جيل بقليل  جاء   الذي  ، (1037- 980)الفيلسوف ابن سينا    علقاخلصوص،  
  ، هي ما حيدد موقع الذرة مؤقًتا  املتكلمني أن الصدفة اللحظية اليت يفرتضها بعض  إىل  مشرياً    هذا الرأي

، واليت كانت األكثر شيوًعا  للزمانهو جمرد جمموعة من هذه احلوادث. جعلت النظرية النهائية    الزمانوأن  
ليس ، فومن ثم ،  ول شخص ما إىل منزل ، مثل دخظة ببساطة حداًث حمدًدا تقليدايً ، اللحاملتكلمني بني  

. ومع ذلك،  األفالكاسم حلركة    ، هو جمرد حدث آخر  "الزمان"هلا وضع وجودي خاص، يف حني أن  
، وابلفعل أيد  الفعلي سيكون ذرايً  الزمان، فإن نية ذرية جتدر اإلشارة إىل أنه إذا كانت احلركة املعنية هلا بٍ 

ما إذا كان  بيد أنه ليس واضحاً متاماً  ية.  احلركة الذر   للزمانالعديد من أولئك الذين اعتنقوا هذا املفهوم  
  مذهب تبىن بعضهم    إذ ،  الالحقكما سنرى يف القسم    ،قد تبنوا صراحة نظرية الزمن الذري  املتكلمون 

https://hekmah.org/%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%89-%d8%a8%d9%86-%d9%85%d9%8a%d9%85%d9%88%d9%86/
https://hekmah.org/%d8%a7%d8%a8%d9%86-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7/
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 إىل هللا مباشرة جتسيداً  ]عزو كل مسّبب يف العاملم   occasionalism  أو االقرتان  الظرفية أو    املناسبة 
 مثل هذا الرأي.  -على األقل-ضمنًيا ؤيد والذي ي، ال هبا"[ ،ملقولة: "عندها

 

 والسببية  التغري 3.1

رح معظم  ، شُ يالوجودإطارهم  الذرات واحلوادث يف    وضعواالذين    املتكلمني   ، ضمن أولئكعلى األقل
.  بطريقة مناقضةبشيء يتصرف    تقدير   أقلأو على    ،بعكسها  حمددة ات من حيث استبدال حادثة  التغري 
الذرة، وليس احلادثيف   الواقع    اليت،  هذه احلالة تتغري  الرغم من أن استبدال  بنقيضها  تبيديف  . على 

  انبع   ية ات اليت تنطوي على نوع واحد من اجلسماألكثر عمومية للتغري، فإن التغري   األساس احلوادث كان  
رة انجتة عن  )على سبيل املثال عندما ينشأ حريق من حرق خشب أو شرا  يةمن نوع آخر من اجلسم

هذا النوع من    املتكلمني   بعض . شرح  للتغري  إىل حتليل خمتلف  مفتقرة احلجارة( متثل حالة خاصة    احتكاك
كانت  أي أهنا  ، ابلفعل يف اخلشب أو احلجر  قابعة ذرات النار  الذاهبة إىل أننظرية الكمون، عرب  التغري

  .احلك أو  اإلحراق ، ث ظهرت من خالل فعل كامنة فيهما

، "هل التغري من نوع  ن: األولان آخر سؤاال  طُرح ، أي استبدال احلوادث،  نوع التغري األكثر بروزًاإبزاء  
  لحركة الحقة لالذرات  أم  قبل احلركة  الذرات  حتدث  ، أي هل  واحد أم ال؟" والثاين، "أين حتدث احلركة

اليت    ،من احلركة   عديدةاً أنواع  مثةاستخدمت إحدى احلجج إلظهار أن    .تتلقى حادث احلركة؟"  أي أهنا
برودة ودفئاً  النار ال تنتج    ،أشياء متناقضة، على سبيل املثالأن نوًعا واحًدا ال ميكن أن يؤدي إىل    تقرر
أو    ،اليمني أو إىل اليسار  إىل، فإن احلركات تؤدي إىل وجود متناقضات مثل أن تكون  ؛ ومع ذلكمعاً 

على هذا    الالفت حركة أن تشكل نوًعا واحًدا. كان الرد  ال ميكن للولذا، ف .  أو بيضاء  سوداء أن تكون  
عندما يقرر  كما يلي:  ،  حجة أن احلركة تشكل نوًعا واحًدا، والذي شكل يف حد ذاته  الفكري  االجتاه

جود  مصحوبة حبالة  حركة،    مثة، فعندئٍذ يف اللحظة التالية  الشخص التحرك، على سبيل املثال إىل اليمني 
حركة مع    مثة ، فسيكون  اختار املرء االنتقال إىل اليسار، إذا  . وابملثلميىنحركة    مثة ، وابلتايل  اليمني   إىل

. ميكن بعد ذلك حتليل احلركة يف كل من احلركة وحالة  يسرى، وابلتايل حركة  حالة وجود إىل اليسار
، على الرغم من عدم  ةللحرك تُفهم احلالة املصاحبة على أهنا نتيجة  إذ قد  صاحب احلركة )الوجود اليت تُ 
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وصفها صراحًة على هذا النحو(. ختتلف احلركة املعتربة يف حد ذاتا عن كل من احلالة املصاحبة )أو  
متشاهبة فيما يتعلق    ، فإن احلركات املدروسة يف حد ذاتافة إىل مركب احلالة واحلركة. إذنالنتيجة( ابإلضا 

فإن    ومن ثم ،  طريقة الوجود اليت تصاحب احلركاتلة أو  ختتلف فيما يتعلق ابحلا  بيد أهنا،  بكوهنا حركة
 منفصلة عن احلالة املصاحبة هلا نوع واحد. تعد احلركة اليت 

احلركة هي ما إذا كان ينبغي التفكري يف أن احلركة    خبصوص  املتكلمون  تناوهلاكانت املسألة الثانية اليت  
حركة يف اللحظة ذاتا اليت يقرر    مثة ، على سبيل املثال ما إذا كانت  يةالثان  يف  حتدث يف اللحظة األوىل أو 

ما ال يقل عن ثالث    مثة.  اليمني   إىلأو يف اللحظة اليت يكون فيها املرء    ،فيها املرء التحرك إىل اليمني 
إحداها  عنإجاابت   السؤال:  املتحركأن    ،هذا  للجسم  األول  املوقع  يف  يقع  احلركة    والثانية ؛  حادث 

أن احلركة تتطلب وجود اجلسم يف موقعني يف حلظتني    ت ، أكدوالثالثة؛  احلركة يف مكان آخر  جعلت
أن احلركة هي قوة    زعموا   ث احلركة حيدث يف املواقع األوىلالذين أكدوا أن حاد  الفريق األول خمتلفتني.  

 البداية يف اجلسم  اجلسم اليت تتطلب وجوده يف املوقع الثاين. نظًرا ألن القوة جيب أن تكون موجودة يف
ا  جيب أن يكون حادث احلركة موجوًدا بينمو ،  احلركة هبذه القوة   وحُتدد،  الثاين  املوقعإذا كانت ستنتقل إىل  

  ، الذين أكدوا أن حادث احلركة حيدث يف املوقع الثاينوأما الفريق الثاين  .  ال يزال اجلسم يف املوضع األول
  انتقال "احلركة" وجود ممر أو  تعين  إذ    ؛ملصطلح "احلركة"  لغوي تحليل  فقد ذهبوا إىل ذلك متوسلني ب

يجب أن يقع  وهلذا، ف.  بينما ال يزال يف موقعه األول  ،ممر أو انتقال جلسم  مثة ، مل يكن  ؛ ومع ذلكمجلس
أو    ،أن احلركة خمتلفة عن احلالة  ى ر ي(  841)تويف    العاّلف   ذيلاهلحادث احلركة يف املوقع الثاين. أبو  

حركة اجلسم عن املكان األول إىل    "  أن احلركة تتطلب مكانني وحلظتني   مؤكداً واحلركة،    مركب احلالة 
الثاين حتدث فيه وهو يف املكان الثاين يف حال كونه فيها وهي انتقاله عن املكان األول وخروجه عنه، 
وسكون اجلسم يف املكان هو لبثه فيه زمانني فال بد يف احلركة عن املكان من مكانني وزمانني وال بد  

 (. 355 ،1980)األشعري " للسكون من زمانني 

 تبىن  .؟"و من هو الفاعل الذي حُيدث التغري ، أي "ما أري ابلسببيةتعلقة ابحلركة والتغ القضااي امل  تواشجت  
درجة من الفاعلية    حافظت على   وهي تلك النظرية اليت،  األوائل يف نظرية التوالد  املتكلمني العديد من  

هلل    الفاعلية ، احتفظت بكل  رضية للعاملم الالحقني نظرة ع  املتكلمني ، يف حني تبىن معظم  السببية للبشر
)العلم(  تستلزم،  األوائل  املتكلمني هلل وحده. ابلنسبة إىل  و  السببية معرفة كاملة  املرء  ، من  الفاعلية  أن 
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معرفة ما ينتج عن هذا الفعل. وهكذا تقتصر الفاعلية السببية على هللا والبشر. لقد    يف ضوء يتصرف  
األوائل أن البشر لديهم القدرة على توليد أفعال معينة. كان السؤال إذن هو ما   املتكلمني افرتض معظم  

ى احلجج  إذا كان لدى البشر القدرة على توليد الفعل يف أنفسهم فقط أو يف أشياء أخرى أيًضا. إحد
اليت استخدمها أولئك الذين اعتقدوا أن البشر ميكن أن يولدوا أتثريات يف أشياء أخرى غري أنفسهم  

املعرفة  نبعت  من   فإنه يعرف مصدر  يضرب شخص آخر  حينماأنه    ،. ومثال ذلكابلفاعليةمعيار   ،
حلجة  (. يبدو أن ا402-401  ،1980العلم بفعل ضرب أحدمها لآلخر )األشعري  أي  ،  ضربال

أن البشر    إىل  األوائل  املتكلمون  ذهب فقد    ،املعممة هي أنه إذا علم املرء أن املرء فاعل )ومرة أخرى 
،  عديدةيعرف املرء آاثر أفعال معينة يف حاالت    أي أن ،  أن يعرف آاثر عمله  عليهيجب  ف،  (فاعلون

الض  يف حالة  املقابلكما  يف  األمل.  يف  والتسبب  البشررب  جادل آخرون أبن  داخل  يولّ    ،  أفعااًل  دون 
 اإلنسانينتج  على سبيل املثال، قد  ف،  دث أتثريًا يف اآلخرينهو الذي حيُ وحده  ، وأن هللا  فحسبأنفسهم  

. كانت إحدى طرق  حيدث فعالً احلركة يف احلجر، لكن هللا هو الذي  لرغبة يف رمي حجرفعالً ممثاًل اب 
  وأنه يف كل حلظة يعيد تكوينها   ،دفعة واحدةماً  أجساهي مالحظة أن هللا ُيلق    الدفاع عن هذه األطروحة

،  [اخللق املستمر ]فكرة    معيد تكوين األجسا(. يبدو أن االفرتاض هو أنه مبا أن هللا ي404  ،)نفس املرجع
الفعل الذي  ، وذلك أن  حلظتني من إحدى    ينعتق  من ثم   ، فال أحد يف كل حلظةأم ال  سواء كانت بشرية  

مبعىن   ؛ةسببًيا على جسم آخر يف حلظة اثني عامالً ميكن أن يكون   ،يف جسم اإلنسان يف حلظة ما يقدر
 . أخرى يف حلظة ما تكون منفصلة متاًما عن أحداث حلظة اثنية أُريدملا   مفرتضةفإن أي فعالية  ،ما

تبين مذهب املناسبة  ملًيا  إىل استنتاجاتا املنطقية تستلزم ع   طُردت، فإن هذه احلجة األخرية اليت  ومع ذلك
occasionalism،  وذراته وحوادثه وكذلك    ، أي الرأي القائل أبن هللا يف كل حلظة يعيد خلق العامل

اليت حتدث    إن هللا وحده هو الذي يصنع األحداثفوهكذا.    ، مجيع األفعال، سواء كانت بشرية أم ال
مع ذلك، مل تكن  و .  لعاملم ا املذهب حيال امثل هذيف وقت الحق   املتكلمون، اعتنق يف عاملنا. يف الواقع

بشأن   املفضلة  املناسبة حجتهم  أعاله  مذهب  املوضحة  احلجة  فكرة  هي  إىل  تستند  ولكنها كانت   ،
إذا كان    ،كانت احلجة تقريًبا هي أن املخلوق ال يقوم إال ببعض اإلجراءات  .[3]االحتمال )االستطاعة(  

، فإن االحتمال إما أن يتحقق أم  دما ميتلك املخلوق هذه اإلمكانيةميتلك إمكانية القيام هبذا الفعل. عن
يد  مبثابة أتك  ال. من انحية أخرى، فإن التأكيد على شيء موجود غري حمقق، مثل احتمال غري حمقق، هو
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فيجب على املخلوق    ،االحتمال  حقق، إذا  . من انحية أخرىاخللقناقض  وهذا ي،  على شيء غري موجود
غري أنه يف الواقع  ،  ةالفعلي   حاملا امتلك اإلمكانية  دوماً سوف يفعل ذلك  هو  ، و الالزمأن يقوم ابإلجراء  

خملوق أبي فعل معني    إمكانية قيام  أتسيسيجب  وهلذا، ف  ذلك وقد ال تفعله.  املخلوقات  تفعل بعض
، يف كل حلظة يعمل  الالزمالفعل    ومن ثم ،  لذي ُيلق ابستمرار إمكانية الفعل، وهللا هو ايريديف أي وقت  

 .وحده ال شريك له  هلل فاعلية جيب أن تكون كل  ،فيها شيء ما. ابختصار

 

 والطفرة ام ظ  الن   4.1 

هذا املوقف  ، فإن مثل  لشرح الظواهر الطبيعية. ومع ذلك  إطارًا ذرايً يتبىن أكثر أهل الكالم    كقاعدة عامة
النظم   همأشهر   ومن بني ،  كالميني   ليس خلواً من منتقدين النظم 840ام )تويف حوايل  إبراهيم  ام  (. أنكر 

، فإن كل  ابستثناء حادث احلركةلك أكد أنه  ، وبداًل من ذجلمهور الكالميني أنطولوجيا الصدفة الذرية  
فضاًل عن    ،لألجساميذهب النظمام إىل أنه ليس    على ذلك . عالوة  جسمهو  إمنا  شيء آخر يف عاملنا  

  ة فارق مل ام عرضة  جعل النظم   ،، بل بنية متصلة. إن التأكيد على الفراغ املستمر واحلركةنية ذرية، ب  الفضاء
  امالنظم   بلور.  سابقاً   املشار إليهامنل الصندل  مبفارقة  هذيل    أبو الذري  عالنية  حيث واجهه    ،Zenoزينو  

ميكنه عبور مساحة متصلة بعدد ال هنائي من نقاط    ،، مثل النملةجسًما متحرًكاحاًل، متثل يف القول إن  
مساحة    يقطعكانت الفكرة العامة هي أن اجلسم املتحرك ميكن أن  و (.  طفرةاملنتصف عن طريق قفزة )

با  عرب متصلة   القفزاتلقيام  قفزة اجلسمُ   حبيث يتجاوز  ،عدد حمدود من  الفراغات    خالل كل    املتحرك 
قدار مستمر دون املرور أبي  مباثلث  موضع  من مكان ما إىل  يقفز  تحرك  املسم  اجلاملتداخلة. مبعىن آخر،  

 مكان آخر بني االثنني.

كان عليهم أن يتخذوا    الذريون، إال أنه جادل أبنه حىت  امعلى الرغم من الطبيعة غري البديهية القرتاح النظم 
يف دورة واحدة، ستقطع الذرة عند  ، إذ  كبرية أيًضا. كان يتخيل دوران حجر رحىالقفزات  منظور ال

  ،، يف حني أن الذرة عند احملور ستقطع مسافة أقصرالرحىمسافة مساوية حمليط    للرحىاحلافة اخلارجية  
وقت مساٍو للذرة عند    ًرا ألن الذرة عند احلافة اخلارجية تعرب مسافة أكرب يف مساوية حمليط احملور. نظ

ام  جيب أن تتحرك عند احلافة اخلارجية بشكل أسرع من الذرة عند احملور. الحظ النظم الذرة  فإن  ،  احملور
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افة  طريقة واحدة فقط من طريقتني لتفسري هذه الظاهرة: إما أن تقفز الذرة عند احل  مثةبعد ذلك أن  
  التجويفات املتداخلة، أو أن الذرة املوجودة يف احملور تقع يف بعض    التجويفات الذريةاخلارجية فوق بعض  

سيناريو  احلافة اخلارجية. كان احلل الذري املفضل ل  إىل الذرة املوجودة    تصل بينما    ، لحظاتلبعض ال  الذرية 
الفاصلة    الرقداتالختالفات يف السرعة هو افرتاض أن األجسام املتحركة األبطأ لديها عدد أكرب من  ا

حجر الرحى الدوار  خبصوص  ام هذا احلل  رفض النظم فقد  ،  ذلكومع    ؛ألجسام املتحركة األسرعمقارنة اب
ذرات   ستمرتا حى مع استقرار بعض الذرات بينمعلى أساس أنه يف هذه احلالة سوف يتفتت حجر الر 

، كانت بعض الذرات اليت كانت يف بداية احلركة جبوار ذرات أخرى قد  يف احلركة. بعبارة أخرىأخرى  
املسافة    قطعابتعدت عن بعضها البعض ألن الذرات القريبة من احلافة استمرت يف التحرك من أجل  

، وهكذا من خالل  بعضها البعض  بني سافة  لقطع املاألكرب واألخرى القريبة من احملور استقرت ابلرتتيب  
يقول   ذلك،  ومع  ويتفكك.  يتفتت  سوف  الرحى ككل  حجر  فإن  البعض،  بعضها  عن  الذرة  ابتعاد 

بامالنظم  املالحظ  من  يتفتت،  ال  احلجر  أن  مباشر  ف،  شكل  ثم،  أن  ومن  بفكرة    يتبىنيجب  الذريون 
 القفزات.

 

 مل اإلسالميالفلسفة: األرسطية األفالطونية احملدثة يف العا  .2  

   احلركةوشكل تعريف ال 1.2 

خمططًا عاًما جًدا ألحد املناهج الفكرية البارزة للفلسفة الطبيعية يف العامل الناطق    عرضت  األجزاء السابقة
، إىل  الرئيس الثاين للفلسفة الطبيعية، وهو الفلسفة  العرف   جوهرالعصور الوسطى. يعود    إابنابلعربية  

،  هلا. نظًرا ألن الفلسفة الطبيعية الفيزايئية وتقليد التعليق اليوانين العريب الذي نشأ حو كتاابت أرسطو  
لطبيعة هي أسباب احلركة أو  العلمي اليوانين، هي دراسة الطبيعة، وا  العرفعلى األقل كما حدث يف  

هو نقطة  رسطو كان  الواسع أل  طاراإل، فإن فهم ماهية احلركة والظروف الالزمة للحركات ضمن  التغري
الفلسفة. كان أرسطو نفسه قد عّرف احلركة على    حقل يف  ني لعامل اني لفالسفة الطبيعيلـ  األكربالرتكيز  

(. كانت  1اجلزء الثالث    ،إلمكاانت بقدر ما هي كذلك" )فيزايءل  entelekheiaاالكتمال    أهنا "
اليت   التفسريية  القضااي  السا  الشروحات  جهدت  إحدى  بفبقة  اليواننية  الغامض  للظفر  املصطلح  هم 
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entelekheia  بنفسه. جادل البعض أبن    قد حنته، وهو مصطلح يبدو أن أرسطو  يف تعريف أرسطو
entelekheia    البعض اآلخر    يشريالكمال.  بلوغ  نهاية أو  الجيب أن تشري إىل تقدم أو عملية حنو

أن    entelekheiaأن  إىل   ما  حتمل  جيب  الكامل    حيالمعىن  أو    خبصوص الواقع  اجلزئية  النهاية 
تعكس  حبد ذاتا    entelekheia، حسم اخلالف يف العامل القدمي حول ما إذا كانت  الكمال. إذن

تعريف أرسطو  أن  مصطلح عملية، فمن الواضح    جتسد   entelekheiaعملية أم ال. إذا كانت  داللة ال
، يف حني أن تعريف  صطلح عملية يف التعريفم   إبدماجيفعل ذلك    غري أنه،  عملية مايصف  للحركة  

العملية  املعىن أرسطو للحركة كان يهدف إىل توفري     نفرتض وجود ولذا ال ينبغي أن    ، األساسي ملاهية 
تجنب  سعى لتعريف أرسطو ي  هذا يعين أن  ، فإنمصطلًحا للعملية  entelekheiaعملية. إذا مل يكن  

العملية    ال،  كمال أو الكمال هو هناية العمليةألن اإل   ،واضًحا كيف يصف العملية  ليس، ولكن  الدور
نفسها. يقدم ما ورد أعاله تقريًبا نقاًشا فلسفًيا رئيسًيا حول تعريف أرسطو للحركة عندما وصلت إىل  

 .]5[ الفالسفة الناطقني ابلعربية 

تعريف    إذ إن من خالل الرتمجة العربية لفيزايء أرسطو نفسها.    االصطالحية   اإلشكالية من هذه    جزءُ   ُعوجل
  entelekheiaترمجة  جرت  حيث    ،" كمال ما هو فعال بقدر ما هو كذلك"  للحركة أهنا:  ثم أرسطو  

  العمليات تفسري  ابجتاه مضادر للاألرسطيني الناطقني ابلعربية    ه يدفعأن  من شأنه، وذلك  كمال"على أهنا "
  تعريف ال  يسعشرح كيف    تتمحور حول فإن القضية األساسية هلؤالء الفالسفة    وعليه،هلذا املصطلح.  

  ، ابن سيناانبعاً من    ل األكثر تعقيًدا هلذه املسألةعملية ما. رمبا كان احل  أن يصف  للحركةاألرسطي  
 Hasnawi؛  Avicenna 2009  ،II.1  ،4–6احلركة يف حلظة )عن  جادل يف الواقع    حيث

:  للحركةاثنتني    حاستني   بني   ابلتمييز   حتليلهيبدأ ابن سينا    . McGinnis 2006a[ )6]؛  2001
بـ ميكن تسميته  إحدامها  بـ "حركة املرور"    ا  الوسيطة". حتدث احلركة االنتقالية    واألخرى    حينما "احلركة 

  ث الوجود هناك. اآلن  ،هنا  الوجود ،  ا يف حالتني خمتلفتني متعارضتني، على سبيل املثاليالحظ املرء كائنً 
في  ف ،  لى ذلكوبناء عنفس الوقت أثناء حركته.  يف    وهو جزئي  ،، اجلسم املتحرك ليس هنا جزئًيايف العاملم 

ا املسافة  ، احلركة ليست شيًئا مستمًرا ميتد فعلًيا يف أي حلظة بني هنا وهناك ابلطريقة اليت متتد هبالعامل
فإن العالقة بني هاتني احلالتني مؤثرة على العقل، وهذا االنطباع    ،داًل من ذلكفب  ،ابستمرار بني نقطتني 

 أي فكرة احلركة ابعتبارها مقدارًا ممتًدا مستمًرا.العقلي هو الذي يؤدي إىل فكرة حركة العبور، 

https://plato.stanford.edu/entries/arabic-islamic-natural/notes.html#note-5
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بن سينا  اجلديد ال  تحليلال  دورُ هاهنا    يأتف،  طة، أي احلركة املوجودة خارج العقلحلركة الوسيوخبصوص ا
نقطة  ال إىل  أواًل أن الكمال املعين يف تعريف أرسطو ال ميكن أن يشري    يقرر هو.  حلظة  يف  للحركة  

ويف احلالة الثانية تكون احلركة    ،، ألنه يف احلالة األوىل مل تبدأ احلركة بعدُ إىل نقطة هناية احلركة، وال  البداية
املتحرك    جيب أن يشري إىل بعض الكمال يف اجلسمالكمال  فإن ذلك    ،ومن ثم قد اكتملت ابلفعل.  

و  )س(  ، اجلسم املتحرك بني  ة وسيطة بني هذين النقيضني. لذلك، على سبيل املثالبينما يكون يف حال
حلالة الوسيطة،  . هذه اصو    س، ولكن فقط عندما يكون يف الفراغ بني  صأو    سال يتحرك عند    )ص(

،  مرة أخرىف ،  وهلذانقطة.  مل بني الطرفني أو إىل  أن تشري إما إىل الوسط املستمر الكا  يسعها،  بدورها
أو إىل    ص،و    ساملسافة املستمرة أبكملها بني  طول  قد تشري احلالة الوسيطة إىل احلركة أبكملها على  

،  . بعد ذلكع  ،، على سبيل املثال سافةأن الكائن املتحرك يقع عند نقطة واحدة أو أخرى على طول امل
ال توجد حلظة    إال أنه،  ثناء احلركة املستمرة جلسم متحرك، فإنه يتحركأ  حلظة  كل  يف  أنهالحظ ابن سينا  

، فإن الكمال يف تعريف احلركة جيب أن يشري إىل كمال  إذنكبري.    بشكلفيها احلركة أبكملها    تتجسد
، وإن كان الشيء املتحرك يف تلك النقطة  أخرى بني نقطيت البداية والنهايةالشيء املتحرك عند نقطة أو  

تضمن أن    معينةحظة فقط. إهنا حقيقة أن اجلسم املتحرك يقع فقط يف النقطة الوسيطة للحظة  للهو  
، فسيكون الكائن  ذا بقي يف نقطة ما ألكثر من حلظة، وهكذا لفرتة من الوقتألنه إ  ؛ الكائن مير ابحلركة

 يف الواقع يف حالة سكون يف تلك املرحلة.

املؤلفني ابن سينا    بعضُ   للحركة، ومل يتحدم   األرسطيتعريف  لل بتفسري ابن سينا    جمذىل  مل يكن اجلميعُ 
بل فحسب ا  ،  أصل  لتحدي  ذلك  مصطلح  جتاوز  يف  للحركة  املتجدد  أرسطو  تعريف  إىل  حلاجة 

entelekheia  كان هذا املوقف ابلتأكيد هو احلال يف الشرق اإلسالمي خالل الفرتة اليت أعقبت .
لرازي )ت  فخر الدين ا( و 1165عمال أبو الربكات البغدادي )ت  كما شهدان يف أ  ،مباشرةابن سينا  

، قارًًئ نقداًي لكل من أرسطو  يالفلسفالرتاث  ، على الرغم من كونه جزًءا من  (. كان أبو الربكات1209
  تفاعل مع الكالم،    تراث  ضمن  عمله  أثناء  الرازي،  الدين  فخر  أن  حني   يف  ،على حد سواءوابن سينا  

بن  املختصرة ال  الفلسفية وسوعات  املكتب تعليًقا على أحد    ليس ذلك فحسب، بل،  الفالسفة جبدية
. لقد فضلوا تعريف احلركة على أهنا ظهور تدرجيي أو ليس يف وقت واحد من الفاعلية إىل الفعل.  سينا

ن  ماشتكى ابن سينا    ، لكنه وجده انقًصا. على وجه التحديد  ،هذا التعريف  تعاطى مع   نفسهابن سينا  
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(. وهكذا أشار إىل أن  Avicenna  ،2009  ،II.1  ،3)  دو راً   يف النهاية  يتضمنأن هذا التعريف  
من حيث    يُعرف  ، وفًقا ألرسطو  ،ليس الكل يف وقت واحد يُفهم من حيث الوقت، والوقتالتدرجيي/

الوقت يتطلب    من أن فهمابن سينا    جيادل،  وعليهبعد.    وقبل  :    بـ  ، أي مقياس احلركة فيما يتعلقاحلركة
،  الوقت. رداً على هذا االعرتاض   همم ، لكن الفهم املقرتح للحركة يستدعي فابلفعل  احلركةم   فهم املرءُ أن يم 

  كتاب)( وابن سينا  78a22-b32  ،1.13  ،أشار أبو الربكات إىل أن أرسطو )التحليالت الالحقة
، وذلك  بشكل أفضل  املعروف لناالذي  لفرق بني الشيء  كليهما يعرتفان اب(  III.2،  202-3  ،الربهان

، إذا كان يتعلق ابملالحظة  لنا بشكل أفضل  اً معروفيكون  شيء  أي  لطبيعة.  اببشكل أفضل  املعروف  
لتفسري السبيب  مستوعباً لاملرء كان إذا   ،طبيعتهببشكل أفضل  اً معروف يكونيف حني أنه   ،احلسية املباشرة

، والكواكب ال تومض. وهكذا  من مالحظة أن ما هو قريب ال يومضاألساسي. واملثال القياسي مأخوذ  
  لنا   معروفة   حقيقة  وهي)  تومض   ال  الكواكب   أن  حقيقة  خالل  من  أنهمعاً  الحظ أرسطو وابن سينا  

عد ذلك حتويل هذا االستنتاج  ملرء بيسع اميكن للمرء أن يستنتج أن الكواكب قريبة.    ، فإنه(أفضل  بشكل
، أي ألهنا قريبة )اآلن حقيقة معروفة  عدم تأللؤ الكواكبيوضح بقالب سبيب ابعثم  واستخدامه إلثبات  

بطبيعتها أن  أكثر  يُزعم  االستنتاجني   الدو ر  ظهور(.  يف  ألنه  ال  خادع،  ابلطريقة    املقدماتم  ستخدت، 
لنا بشكل أفضل، تشرح  يف إحدى احلاالتإذ إنه    نفسها: ويف احلالة األخرى    ،املقدمة شيًئا معروفًا 

  أمهية  أقلهي قبول املرء لتحليل أرسطو وابن سينا مسألة  لطبيعة. إن اب  بشكل أفضلشيئاً معروفاً  تشرح
  يف الكامن    املفرتض الدو ر يجادل أبن ، ف، ويستغل أبو الربكات هذه احلقيقةبدا ملتزًما به كليهما  أن من

أكثر من حالة حتول من شيء    ليس  ،حلركة من حيث الظهور التدرجيي من الفاعلية إىل الواقعيةتعريف ا
 .معروف لنا إىل شيء معروف أكثر بطبيعته

 . حلركةابشكل أفضل هو: الوقت املعروف لنا  .1
 ة.طبيعلاب املعروف الوقت : هو احلركة .2

 :كتابه املباحث املشرقية اقرتاح أبو الربكات ابستحسانيكرر فخر الدين الرازي يف   ،عالوة على ذلك

و"التدرجيي" كلها    ،و"ليس الكل يف وقت واحد"  ،إن تصور الطبيعة احلقيقية لـ "الكل يف وقت واحد"
، حنن نفهم أن هذه األشياء ال تُعرف إال  اإلحساس. ابلتأكيد  معاونة  من جراءبدائية    يةتصورات مفاهيم
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يقية للحركة  ، لكن هذا يتطلب توضيًحا. من املمكن أن تكون الطبيعة احلقان احلاضر والزمبسبب الوقت  
أسباب لتصور هذه األشياء    ، وهيالوقت واحلاضر  معرفةم   ، وبعد ذلك حتدد احلركةُ معروفة هبذه األشياء

  ، 1اجمللد    ،1990  ،فخر الدين  ،هذه إجابة جيدة )الرازييس مثة دور. و يف هذه احلالة ل  بيد أنه،  األوىل
670). 

معروفة على    ،والتدرجيي  ،هي أن املفاهيم مثل الكل يف وقت واحدو الربكات،    فكرة أيبتشبه    فكرة الرازي
يوفران األساس    ،، على التوايل أنه من الصحيح أن الوقت واحلاضر  الفور من خالل اإلحساس. يف حني 

فورية.  ال على ال  ،، جيب إثبات هذه العالقةيف كل مرة ء الناشئة تدرجيًيا أو  يف الواقع لتصوراتنا لألشيا
تزويدان ابلطبيعة احلقيقية    حينذاك  ، فيمكنهمافوريةهي  نظًرا ألن مفاهيم التدرجيي واجلميع يف وقت واحد  

شرح    ومن ثم   ،، ميكن للمرء استخدامها بعد ذلك لتحديد الوقتبعد حتديد ماهية احلركةو ملاهية احلركة.  
 .شابه التدرجيي وما

، (1265أو    1262الدين األهبري )ت    الربكات والرازي للحركة من قبل املوسوعي أثري   أيب  تعريفُ   اختري 
  وأدى ذلك إىل شيوع .  احلكمة"هداية  "استخدمه يف كتابه الناجح للغاية يف الفلسفة الطبيعية    حيث
املال صدرا )املتويف عام   البارزبل الفيلسوف والالهوت الشيعي  حتديه من ق  ، إىل أن جرى  التعريفهذا  

يدافع عنها املال صدرا على األقل يف    حيث ،  للحركة  السابقةرواية ابن سينا  ابالعتماد على  ،  (1636
ه أبن احلركة يف حد ذاتا  ر قارئم ذكّ يُ إذ إنه  (،  105-103  ،2001  ،كتابه شرح اهلداية )املال صدرا

واب  وفيما يتعلق جبجتياز واحلركة الوسيطة.  حركة االمفهوين:    ما ال يقل عنقال فيويُ   ،سمصطلح ملتب
املال صدرا    فيضع،  خبصوص الدورالبن سينا    األساسي  االتام  حيالالربكات وفخر الدين الرازي    أيب

يف حني أنه من الصحيح أنه ميكن   ني.تاحملول املقدمتني إذا كان اإلحساس ابحلركة هو نفسه يف مالحظة 
احلركة  استخدام الوقت الذي نعرفه جيًدا لفهم احلركة، فإن احلركة املعنية هي حركة اجتياز، أي فكرة  

، فإن إحساس احلركة املستخدم لشرح طبيعة  موجودة عقلًيا فقط. يف املقابلهي  ،  وفًقا البن سينا  ،اليت
  فاملقدمات ،  . وعليهأي احلركة غري الذهنية املوجودة يف العاملم   ،ت ليس حركة اجتياز بل حركة وسيطةالوق 

 :ني ا أبو الربكات وفخر الدين الرازي، بل هي اآلتيتذكرمه  اللتان تاليس مها الفعلية 

 . احلركة االجتياز هو:أفضل  املعروف لنا بشكل  الوقت .1
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   املعروف بشكل أفضل ابلطبيعة. الوقتهي:  احلركة الوسيطة .2

. ث ُيتتم املال صدرا  كلتا املقدمتني ، نظًرا لعدم شيوع أي من املصطلحني يف  ال يتم التحويلف،  وعليه
 يتضمن  أبن شكل احلركة كما هو موجود يف العاملم   ،عنها  والدفاعروايته للحركة بتكرار فكرة ابن سينا  

هو الذي سيطر على الشرق املسلم )اهلند املسلمة ابلتأكيد( على األقل    املعىن ، وهذا  احلركة يف حلظة
 .أواخر مخسينيات القرن التاسع عشرحىت 

 

 واملتصل   األبدي  2.2 

تقدم بعض التفسريات العربية يف العصور الوسطى لشكل احلركة    سالفاً،على الرغم من أن احلجة املذكورة  
عوامل سببية أخرى وشروط ضرورية متضمنة يف حتليل    مثة، إال أن  يالفلسف  الرت اثتا يف  امناقشوفق  

  - مثالً -، ابعتباره  املتصلسيما كما يظهر يف أوصاف    ( الالهنائي )ال1)  :الشروطهذه  أهم    ومناحلركة.  
(  4وكذلك )  ،( الفراغ3( املكان، واملرتبط ارتباطًا وثيًقا ابملكان، )2إىل ما ال هناية(، )  ما ميكن تقسيمه

 . الزمن

ومتتد    الكندي  كما هي عند  ،وقت مبكر  إىلاحلجة القياسية ضد الوجود الفعلي للالحمدود    إرجاع ميكن  
  ،1950طوال الفرتة الكالسيكية للفلسفة العربية أو اإلسالمية حىت السهروردي على األقل )الكندي  

  ، 1985  ،سابق  مرجع   ؛III.8،  212-214  ، 1983ابن سينا    ؛203- 202. &  116- 115
IV.11،  244-246ي  والسهرورد  ؛77- 75  ،1936ابن طفيل    ؛ 37- 36  ، 1978ابن ابجة    ؛
زماً ختيل    تشتغل كما يلي:احلجة  تلك  نسخة مبسطة من  مثة    .[7( ]44  ،1999 صلبة ال ميكن أن    ح 
زم متتد من األرض إىل الفضاء بال حدود. بعد  ، افرتض أن هذه احل  جبانب ذلك.  للتمدد  جماالً تفسح  

املسافة بني األرض    ،، على سبيل املثالزماحل    إحدىمن    أُزيل،  )س(ذلك، ختيل أن بعض الطول احملدد،  
حنو  ُسحبت    )ر(  أن  راهناً ختيل   . بـ )ر(  منهأزيل س  ذلك الشعاع الذي    تسمية  وأنه جرى  ؛وهناية جمرتنا

يف    )و(.  زمة األصلية احلُ   تلك نسمي  ل  .أي شيء منه  يُزلمقارنتها ابلشعاع الذي مل    جرت، ث  األرض
جيب  فإنه  ،  وابلتايل  )س(،  الطول اإلضايف  لزايدة ر( )متتدال ميكن أن  ف ،  زم صلبة، نظًرا ألن احل  هذه احلالة

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A/
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 جنًبا إىل جنب وقارن  ت مستلقي  احل زمتني اآلن ختيل  )س(.    بطول يساوي) )و أقل من ) ر (أن يكون
يف املدى   )و( تساوي  ومن ثم  )و(، متاًما مع ) ر ( ، فإما أن تتوافق جنًبا إىل جنبلكوهنما  بينهما. نظًرا  

)و( ومن    مع وجرى توافق تم   )و(، عن  )ر( ر قصُ إذا مل تم فمن انحية،   )و(   تقصر عن أن )ر(  ، أو املكاين
  ابلطول   )و(  أقل من)ر(    أن  فُر ضولكن   ثم مساواة هلا، فإن مؤدى هذا أن )ر( ليست أبقل من )و(.

مثة  ،  )س( فإن  أخرىمن    اً تناقض وعليه،  إذا  زاوية  من  كانت )ر(،  املمتد إىل    )و(  أقل  اجلانب  على 
حمدودة على كل من    )ر(  ، ويف هذه احلالة تكون)و( هو حد )ر(  ، فعندئٍذ حيث تكون أقل من الفضاء

امل احلالةاجلانب  يف هذه  األرض.  جانب  الفضاء وعلى  إىل  تكونمتد  من  )ر(    ،  لكن كان  حمدودة، 
ملمكن وجود امتداد الهنائي فعلًيا وميكن  إذا كان من ا   ،املفرتض أهنا الهنائية، وهو تناقض آخر. ابختصار

قل  املختصر إما مساواًي أو أ  املدى، فيجب أن يكون  ار معني )والذي يُفرتض أنه معطى(تقصريه مبقد
األصلي الالهنائي  االمتداد  ذلكمن  ومع  التناقض.    ،؛  إىل  تؤدي  احلالتني  رفض    يتعني ،  إذنفإن كلتا 

 .يوجد ابلفعل امتداد الهنائي هأن تمثلة يف امل ،االفرتاض الذي أدى إىل التناقضات

،  أن يكون حمدوًدا  يتوجب ه  هذه احلجة إلثبات أن الوقت نفسم   خالصةيف استخدام    الكنديُ   واصل 
على   فقد انتهي الكندي ،  لذلكو  حمدودة. جيب أن تكون الفرتة الزمنية اليت ُوجد فيها العاملم  وعليه، فإنه

فهو ليس أبداًي    ومن ثم   زمنية معينة،ب أن يكون قد ُخلق يف حلظة   جي أساس هذه احلجة إىل أن العاملم 
الزمنية  206- 205و    122- 121  ،1950)الكندي   احملدودية  بشأن  الكندي  حجة  أن  (. كما 

، اليت  الكونية"  الكالميةجة  احل، وهي ليست سوى "الكالم  أهلُ للكون هي نفس احلجة اليت يفضلها  
لني كريج   ويليام  )أعاد  مؤخًرا  على  Craig،  2000نشرها  للحجة  من  عكس  ال(.  الكندي  تطبيق 

احلجة    خبصوص خالصة  الرتاث الفلسفيمعظم الفالسفة الالحقني يف    ذهب  الزمن،  خبصوصالسابقة  
، أي أنه ال ميكن أن   هنائي من األشياءعدم وجود حجم أو عدد ال بفقط  إىل أهنا تُلزم    املذكورة أعاله
واليت توجد    ،وجد بعض الالهنائيات املكتملة ابلكامليمن األشياء. ال ميكن أن     هنائييوجد عدد ال

مجيع أجزائها يف وقت واحد ونفس الوقت. يف تلك احلاالت اليت ال يوجد فيها كل احلجم أو أجزائه  
كن  ادلوا أبنه ميفقد ج  -، املاضي واحلاضر واملستقبل  وأجزائه  كما يف حالة الوقت   -مًعا يف حلظة واحدة  

 .، وإن كان ذلك ممكًنا فقطأن يوجد الهنائي
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، فإن فكرة وجود الهنائي حمتمل كانت مفيدة للعديد من الفالسفة  تقدمي وسيلة لفهم أبدية الكونجبانب  
  تبنوا لعربية قد  اب. على الرغم من أن الفالسفة الناطقني  املتصللتفسري    وسيلة  أممنت    لكوهناالطبيعيني  

حداً  يصبحان    متالمسني أن حدين  يقرر  ، والذي  V 3  مه أرسطو يف الفيزايء الذي قد   املتصلتعريف  
للقسمة إىل أجزاء أصغر من أي   جهة قابليتهمن  ، هذا التعريفطوروا ، إال أهنم مع ذلك متماثالً واحًدا 

أن فكرة استمرار    اجللي. من  هناية، مبعىن أنه حيتمل أن يكون قابالً للقسمة بال  بال حدود  وقت مضى 
،  رًدا على مثل هذه احلججانقشناها سابقاً، إال أن مثة  ، واليت  حجج علماء الذرة ضد االستمرارية  تعارض
ن من عدد  كو ، وابلتايل فهو ال يتاً موحد  اً واحد  متاماً   يبدو  املتصل أصر الفالسفة على أن احلجم  حيث  

األجزاء من  له  حصر  فإنه،  ال  األقسام  وعليه،  من  له  حصر  ال  عدد  على  حيتوي  مثاًل:) ال    ، انظر 
Avicenna 1983 ،III .2، 8-10.) 

حيتوي    املتصلاحلجم  الزعم أبن  ال ميكن حىت    ، فإنهبشكل صحيح  انقشنا ذلكلقد أكدوا كذلك أنه إذا  
، على األقل ليس مبعىن أن عدًدا ال حصر له من األقسام  التقسيمات احملتملةال حصر له من  على عدد  

تتحقق  و   مجيعها يف الوجود  تظهرحبيث ميكن أن    املتصل،غري احملققة موجودة بشكل خفي يف احلجم  
، سواء  يف احلجمهي  ىن حقيقي أن االنقسامات  من مع  مثة ، ليس  لها مرة واحدة. ابلنسبة للفالسفةك

قاباًل للقسمة إىل    املتصل، فإن املعىن الذي يكون فيه املقدار  بداًل من ذلكو اقع أو حمتملة؛  كانت يف الو 
ما ال هناية هو أنه ميكن للمرء أن يفرتض عقلياً انقسامات عرضية ضمن احلجم دون هناية. ستكون هذه  

 .ند اإلشارة إىل اليمني التقسيمات العرضية مثل اجلانب األيسر عند اإلشارة إىل اليسار، واجلانب األمين ع

  ، . بعبارة أخرى، وإمنا افرتاضضمن احلجم  ذات اليمني وأخرى ذات الشمالحقيقية    ال توجد انقسامات 
  ، نقسامات أصغر. على سبيل املثالابشيء يف احلجم مينع أو يعيق املرء من االفرتاض العقلي  يس مثة  ل

فإن هذين النصفني ال يكوانن فعلًيا أو    ،ومع ذلك ؛وهكذا دواليك ،مرة أخرى 1/2و    ،1/2فكر يف  
عندما يقول الفالسفة أن  وعليه، ف(.  حسياً يف احلجم ما مل مير املرء بعملية متييزها عقلًيا )أو حىت    واقعياً 

يعنون أنه من املستحيل إكمال عملية القسمة حبيث    إمنا  ، فإهنم هنايةللقسمة إىل ما ال  قابلُ   املتصلم 
على أنه إذا    الكالميني تناقض متأصل يف اعرتاض    فثمة ،  وهلذايكون الناتج عدًدا ال هنائًيا من األجزاء.  

،  ال بد من وجود قوة، مثل هللاإنه  ، فقاباًل للقسمة إىل ما ال هناية  املتصل كان من احملتمل أن يكون  



26/7/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 21

 

احملتملةميكنه التقسيمات  مجيع  حتقيق  احلجة  ا  هذه  مثل  ألن  مفاده ؛  ُخلفاً  ميكن    تتضمن  ال  ما  أن 
 .التعريف قد اكتمل عرب استكماله 

 

 Minima Naturalia واحلدود الدنيا الطبيعية نقد الذرّة  2.3 

هي  أبن الذرية نفسها  علماء الذرة، جادل فالسفة  ليست ُخلفاً كما يقدم    املتصل أن فكرة    ظهوربعد  
،  نظرية الذريةاملعارضني ل  التفكري يف حجج الفالسفةوعند  غري متماسكة من الناحية املفاهيمية.  فكرة  

 من الكلمة اليواننية "Atom"  تشتق كلمة "ذرة"  لعله من املهم مراعاة العوامل اليت تدعوهم لرفضها.
atomos،  عصر احلضارة العربية  ه. يف العامل اإلسالمي يف  ال ميكن قطعه أو تقسيم  وتعين حرفياً ما

التقسيماإلسالمية من  نوعني  سواء  حد  على  الدين  وعلماء  الفالسفة  أدرك  ومها ،  املادية  ،  "القابلية   :
، القابلية  ا  للتقسيم ". املعىن األول واحلقيقي لقابلية القسمة عند ابن سين  ةاملفاهيميللتقسيم" و "القابلية  

املقدار  ، املادية االنفصال واالنقطاع ضمن  الواقع إىل  اليت تؤدي يف  القسمة  احملدد، حبيث    هو شكل 
أي القسمة    ،النوع الثاين من التقسيمو ينطوي على قسمة مقدار ما ماداًي إىل جزأين خمتلفني ابلفعل.  
يف هذا النوع من القسمة هي    اخلةالداملفاهيمية، ينطوي فقط على التقسيم العرضي للحجم. األجزاء  

املذكورة   العرضية  الناجتة من  األجزاء  االنقسام  عملية نفسية معينةآنفاً  الوضع احلاصل من  ، أي    جمرد 
عامني:   توصيفني يف  ت حججهم  بة لنقدهم للنظرايت الذرية للحجم، فقد جاء. أما ابلنس)االفرتاض(

تسعى  احلجج اليت تلك  ، و بشكل جيدرايضيات عيل ال تف يسعهاظهار أن الذرية ال جتهد إلاحلجج اليت  
  كافية غري  ، إذ إهنا  األجزاء ال ميكن تقسيمها من الناحية املفاهيميةاحلد األدين من  ظهار أن مفهوم  إل

 .لوصف بعض الظواهر الطبيعية األساسية

نه إذا كانت الذرية صحيحة، فلن يتمكن  يف القول أبضد النظرية الذرية    األشيع النقد الرايضي  يتمثل  
  ن نظرية فيثاغورس هي أفضل نظرية مثبتة يف الرايضيات ابعتبار أ،  من تقريب نظرية فيثاغورسحينذاك  املرء  

  كما لو كان تبدأ احلجة بتصور الفضاء الذري    (.III.4  ،190،  1983،  : ابن سيناعلى سبيل املثال)
تخيل  لن،  يف الفضاء الذري. بعد ذلك  أهل الكالملكيفية تفكري  د  وهذا توصيف تقرييب جي،  رقعة شطرنج

الساقني  مثة    أن الذريواقعاً يف  مثلثًا متساوي  الفضاء  أن  هنا،  أربع ذرات.    أضلعه، طول  هذا  جيب 
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  ،؛ ومع ذلكاملفرتضيتساوى طول وتر املثلث مع عدد الذرات اليت تنساب على القطر يف املربع الذري  
ابالنظر إىل أن الفضاء ذري ف وفًقا  كما هو معلوم،    لطول سيكون فقط أربع ذرات طويلة.، فإن هذا 

=    24+    24لدى املرء  صل  وهنا حي ،  ي مربع جمموع الساقني مربع الوتر، جيب أن يساو لنظرية فيثاغورس
معاً،  االفرتاضني    تبينمن    نشأ  اخلطأنظًرا ألن  .  خاطئمن الواضح أن هذا  و ،  إذا كان الفراغ ذرايً   ،24

هو إنكار  واألكثر ترشيحاً للرفض ، رفض أحدمهافإنه يتوجب ، ونظرية فيثاغورس ،الفضاء ذري ومها أن 
؛  ن قطر الذرة أطول من جوانبهامثة فائدة إذا قرران أمن حيث احلجم. ليس    حمدودةوجود وحدات ذرية  

ن يكون  الكمية اليت يفرتض أ  ، أيوجود أطوال أقصر من أصغر جزء  يستوجبمثل هذا االفرتاض  إن  إذ  
، تناقًضا. ابختصار  يعد أقصر طول  الذي يقصر عن مساواة  الطول  بيد أن  ،  قطر الذرة أطول من جانبها

البد أن    أهل الكالم، فإن ذرية  نظرية فيثاغورس صحيحةران أن  قدم ا  إذل ذلك ابلقول إنه  ميكن إمجا
 .خاطئةتكون 

أن مفهوم األجزاء الدنيا من الناحية املفاهيمية    بيان  ضد النزعة الذرية املبنية  الثاين من احلجة  تضمن الشق  
املسألة    هذه  .(III.4  ،189–190،  1983  ابن سينا  ،على سبيل املثال)  كان مطلواًب فلسفًيا وعلمًيا

يف  ؤدي إىل ظهور األجسام املادية اليت نالحظها من حولنا.  ، على حنو يبكيفية جتميع الذرات  تتعلق
ال    بيد أهنا،  بعضإثر    أن تتعاقب بعضهاميكنها  لذرات  ا (  1طرق ممكنة: ) هذا املسار، يبدو أن مثة أربع  

حيدث ذلك  ، ويف هذه احلالة ميكن أن تالمستتالمس أبي شكل من األشكال؛ أو ميكن للذرات أن ت
البعض3)  ،البعض  ع بعضها( متجاورة م2)  لكوهنا: ببعضها  أو )( متصلة  أن    جلي  ( متداخلة.4، 

  موادم مما جيعلها تكّون  ها مرتابطة  ءنالحظها من حولنا هي كليات موحدة، أي أن أجزااألجسام اليت  
. إذا كانت  متعاقبة فحسبال ميكن للذرات أن تكون  وهلذا، ف السحابة".    شبيهة " عوض كوهنا  صلبةً 

جسام  لن تكون األ في هذه احلالة  ، فالتداخل مع بعضها البعض  عرب  اتصال ببعضها البعضالذرات على  
وبناء على    هذه النتيجة خاطئة من الناحية التجريبية.إىل  مرة أخرى  وهنا ننبه  ،  أكرب من ذرة واحدة  قطعاً 

لبعض. ومع  أو متصلة ببعضها ا   كوهنا متصلة  عرب إما ما، أن تكون الذرات على اتصال يتعني ، ما سبق
احلالة  ، ذلك ثالث ذرات  ، يف هذه  أهنا  ،  (ج)   (ب)  (أ)  ، ختيل  افرتاض  أو متصلة  على  متجاورة  إما 

)ب( فاصلة    كنت؛ ألنه إذا مل  ( ج ) و  أ( )بني  )ب( ، جيب أن تفصل يف هذه احلالة  ببعضها البعض. 
على الرغم من  )ج(    اتصال بـعلى  )أ(    كونت، ميكن أن ، على سبيل املثالإنه حينئذ، فبني )أ( و )ج( 
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وهذا ما  استبعاد هذا البديل. غري أنه جرى  ؛متداخلة مع )ب(يف الواقع  )أ( كونتحبيث )ب(،  وجود
)أ( وشيء    اتصال بـتكون )ب( على  مبوجبه  يدعو إىل التقرير أبنه يتعني أن يكون مثة شيء آخر )د(، إذ  

عن بعضهما  )د( و )هـ( منفصلتني    كون توجيب أن    ،)ج(  على اتصال بـ   وذلك لكون )ب(،  آخر )ه(
 ، ميكن تقسيم، يف هذه احلالةما قررانه. ومع  وإن مل يكن ذلك فلن تكون )أ( منفصلة عن )ج(،  البعض

ة للتجزئة من الناحية  غري قابل   )ب(  أن افرتضنا  ، ومع ذلك  )د( و)هـ(  من الناحية املفاهيمية إىل )ب(
األجزاء غري القابلة للتجزئة من الناحية  أن  ابختصار  إذن، ميكن القول  .  اً تناقضمما يوجد  ،  املفاهيمية

 .غري كافية لتفسري وجود األجسام املادية اليت نالحظها من حولنا -لذريني وفقاً ل-املفاهيمية  

الذين درجوا على  الفالسفة املسلمني    فقد تبىن بعض ،  ء املصغرة من الناحية املفاهيميةرفضهم لألجزامع  
( وبعض املعلقني اليواننيني مثل جون فيلوبونوس  21  -   13ب    187  ،1.4  ، أرسطو )الفيزايءهنج  

نظفر ابلدقة، فإنه يتعني  لكي  و أبن األجسام حتتوي على أجزاء صغرية ماداًي.    القول،  (570  )املتوىف
نوع معني من    جتزئة   اكن فيهاليت ميدود  احل  هي  ه طبيعة، وهذعلى احلد األدىن من التعرفوا  القول أبهنم قد  

اللحماألجسام أو  املاء  النوع احملدد من اجلسم    ومثل،  ، مثل  )ابن سينا،    إىل نوع آخر  حيولال  هذا 
2009  ،III.12  ،2–91962،  ابن رشد  ؛  ،ad 1.4 & 3.7للدراسات انظر  ؛ Glasner ،

2001 & 2009  ،ch.8؛ Cerami  ،2012؛ McGinnis  ،2015    ولالطالع على .)
على املرء أوالً أن  ، يتوجب  (  III.12  ،8،  2009  )ابن سينا  حجتهم حول احلدود الدنيا الطبيعية

العناصر    وفًقا لنظرية   تفرتضه مسبًقا.  اليت،  elemental change  نظرية العناصر والتغيري األويليراعي  
، أساسيتني   خباصيتني كل عنصر من العناصر األربعة التقليدية    ُيتص،  العصور الوسطىونظريتا يف  القدمية  

  يتسم الساخنة / الباردة والرطبة / اجلافة.    :هذه األزواج الصفات األساسية  تتضمن واحدة لكل زوجني.  
عنصر األرض ابلصفات الباردة اجلافة واملاء البارد الرطب واهلواء الساخن الرطب والنار ابحلرارة اجلافة.  

عرب  تغيري هذه الصفات األولية    جيريبط هذه الصفات األساسية ابلسبب املادي للعناصر. عندما  ترت
بعض احلركة أو التغيري يف العنصر مثل زايدة أو نقصان درجة  وذلك من خالل    –  املاديةعملية السببية  

كون  يحبيث  ة األساسية  معرضاً للمادأو    يكون مهيأ  التعديلفإن    -احلرارة أو الربودة أو اجلفاف أو البلل  
وهو  ،  كافٍ على حنو  املاء  يسخن  ، عندما  على سبيل املثالوهلذا فتلقي شكل جوهري جديد.  جاهزاً ل

ومن  للشكل األساسي للمياه.    ة عد مناسبتمل    ة األساسي  ةالنوعي   الصفة، فإن  رطبال بارد و ال  املتعلق بزوج:
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  ة النوعي  الصفةيتوافق مع    جديد  جوهري  بشكلاملادة    تصطبغ،  في مرحلة ما من عملية التسخني ف،  ثم 
البخار الناتج عن  يسعنا القول إن  ،  وبناء على ذلكشكل اهلواء.    تتقبل، أي أن املادة  ةاجلديد   ة األساسي

نطبق أيًضا  ة للقيمة اليت سقناها تواً تمشاهب  مثة قيمةحمددة شبيهة ابهلواء.    صفةتسخني املياه بقوة له  
األ احلاالت  للخالئطعلى  تعقيًدا  والبذوراملختلفة  كثر  واللحم  الدم  مثل  تكوين    ،،  يف  تشارك  واليت 

 .احليواانت والنباتت

بتكرار   يبتدئ، فإنه  نفسه  minima naturalia  احلد األدىن الطبيعي  ي لـوجودالثبات  وخبصوص اإل
؛  فصل أو جتزئة للحجم الذي يؤدي إىل تقسيم فعلي أو  وهو    –: تقسيم مادي  بنهجني هذا التقسيم  

،  ملقدار كما هو. مرة أخرىاً يدع ا وضعأو    ة جمردة عقليجتزئة  الذي يتضمن  وهو    – مفاهيمي  تقسيم  و 
على هذا النحو: كلما كانت كمية  تبىن    احلجة  هذه .  املاديةحول القسمة    رئيساجلدل بشكل    يتمحور

تساوي  يف حالة  على سبيل املثال،  ف،  لذلك.  أن تتحرك  ألجسام احمليطةأدعى لكان    ،مادة معينة أصغر
من املاء طًنا من احلديد املصهور مقارنًة بنفس   قدر د  ربّ ، يستغرق األمر وقًتا أطول حىت يُ مجيع األشياء

  عايل السخونة ، فإن الفرن  من احلديد املنصهر، وابملثلفقط  أوقية  إذا كان موجهاً لتربيد    من املاء  القدر
كلما كانت التقسيمات الفيزايئية    وهلذا نؤكد أبنهوقية بسرعة أكرب من الطن.  تسخني نفس األعلى  قادر  

أصغر معينة  األساسية    أضحت   ،ملادة  الصفات  إىل  مياًل  أكثر  املادة  من  املخفضة  لألجسام  الكمية 
النسبة بني قوة الصفات األولية لألجسام احمليطة  تكون  ،  أقل من حد معني ابفرتاض أننا إزاء  احمليطة.  

صفات األجسام احمليطة على تلك املوجودة يف  فيه  تتغلب  على حنو  وتلك اخلاصة ابجلسم املقسم هي  
يف   املنقسم.  تغري  ،  اللحظة  هذه اجلسم  املقسمةجيري  للمادة  أساسي  ال    ،نوعي  مناسبة    تغدوحبيث 

هبواء    حموطاً كواًب من املاء    لنفرتض أن،  وبناء على ذلك.  يدشكل جوهري جدب  وتصطبغ،  لشكلها األويل
. اآلخر منه  النصفنتخيل أزاء  ، ث  نصف هذه الكمية من املاءدعوان نتخيل إزاء  حار جاف.  صيفي  

، أو كما يعتقد  على الفور ، تكون كمية املاء صغرية جًدا لدرجة أن املاء ببساطة يتبخر  يف مرحلة ما
على الفور    شكل املاء هبذه الكمية املادية الضئيلةيستبدل  ،   العصور الوسطىسفة الطبيعيون يفالفال

  ، ابإلضافة إىل اخلالئط األكثر تعقيًدا  ،، فإن العناصرالفالسفة، ابلنسبة هلؤالء  بشكل اهلواء. ابختصار
، ألن الصفات  نوعها  شكل بفاظ  تحعلى اال مع قدرتا على    هلا حدود طبيعية ال ميكن بعدها تقسيمها 
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حلفاظ على شكله األويل.  قادراً على ااألولية لألجسام احمليطة تغري ذلك اجلسم حبيث يكون مل يعد  
  .minima naturalia احلدود الدنيا الطبيعية : احلجةخنلص إىل أن   ،جيب، إذن

 

 املكان والفراغ    2.4

لجسم.  لال يتحرك    جانب أن املكان هو أول  فكرة  (  IV 4،  212a2–6أرسطو يف كتابه الفيزايء )تبىن  
النتقادات    فكرتهلكن   األفالطوين    الذعةتعرضت  اليوانين  املفكر  فيلوبونوس   احملدثمن    جون 

Philoponus على الرغم من أنه ال ُيلو  هو امتداد ثالثي األبعاد )حمدود(أكد أن املكان ، إذ إنه ،
من الناحية النظرية ميكن أن  ولذا ف،  بنفسهذاته قائًما  يف حد    فإنه يعد، ومع ذلك  اجلسدملمح  أبًدا من  

يوجد بشكل مستقل عن اجلسد. كانت إحدى الطرق اليت دافع هبا فيلوبونوس عن هذه األطروحة هي  
أن  وذلك  القول أبن وصف أرسطو للمكان كان غري متسق مع السمات األخرى لنظامه الفلسفي.  

، فبالنظر إىل تعريفه لـ  إذا كان لشيء ما مكاناألول أنه  :  وهي،  ملتزًما ابدعاءات ثالثةيبدو  أرسطو  
يكون   أن  جيب  حيتويه  مثة "املكان"  الذي  الشيء  ذلك  يتجاوز  آخر  مرة    ؛شيء  أنه  أربع  والثاين  كل 

ال يوجد سوى  والثالث أنه  دورة كاملة ابجتاه الغرب؛  الكرة السماوية اخلارجية  تدور  وعشرين ساعة تقريًبا  
. ابلنظر إىل  النوع(  3( الكمية و )2)  ،( املكان1: احلركة ابلنسبة إىل )، وهيعامة من احلركة  ثالثة أنواع

  ، إما أن الكون ككل له مكان أو ال. إذا كان له مكان:  املعضلةهذه  فيلوبونوس  طرح    ،هذه املعتقدات
مل يكن للكون  إذا  و فإن تعريف أرسطو للمكان خاطئ ألنه ال يوجد شيء خارج الكون نفسه حيتويه.  

 .اليومية؟"  اتحرك الكرة السماوية اخلارجية أثناء حركتهت"أبي شكل  :  فإن فيلوبونوس يسأل  ،ككل مكان
( فيما يتعلق بفئة املكان )كما هو احلال عندما ُيضع شيء  1، ميكن أن تكون احلركة إما )مرة أخرى
( فيما  3( أو )ينكمشينمو شيء ما أو    ( فيما يتعلق بفئة الكمية )كما هو احلال عندما2)  ،ما للتنقل(
)مثل عندما يتغري شيء ما يف اللون أو درجة احلرارة وما شابه(. من الواضح أن احلركة    النوع يتعلق فئة  

ومع    ؛ابملكانتتعلق  أن  ومن ث وجب  ،  تصنيفات الكمية أو النوعيةالاليومية للكون ال تتعلق أبي من  
تناقض.  مما يؤدي إىل وجود   ،كان من املفرتض أن الكون ليس له مكان  ،املعضلة زمن تلك في ف،  ذلك
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  ، كان لديه حجج أخرى العتقاده أن املكان هو املكان الذي يشغله اجلسدفيلوبونوس  على الرغم من أن  
 الفالسفة الطبيعيون الالحقون الناطقون ابلعربية.  وظفهافإن هذه املعضلة هي اليت 

كان    ولذا،  دود اجلسدىن مجيع الفالسفة الناطقني ابلعربية تفسري أرسطو للمكان على أنه حتب  ، يف الواقع
ك  لالتحدي هو شرح ما إذا كان للكون ككل مكان وأبي معىن ميكن القول أنه يتحرك. كانت هنا

الثانية    ت، بينما كانمعىن حتركهث شرح    ،إنكار وجود مكان للكوناألوىل هي  طريقتان هلذه املشكلة:  
. املكان يتوافق مع تعريف أرسطو للمكان.  يكون ذلكأن الكون له مكان ث إظهار كيف    أتكيدهي  

 .الثاين النهج ( الفارايب أيًضا  ويبدو) رشد  وابن  ابجة ابن اختذ  بينما ،األول النهجميثل ابن سينا 

أن تكون قائمة أنواع احلركة اليت    نفى   أيًضا  لكنه  ،مكاانً   للكون  أنأنكر ابن سينا    ،على سبيل املثال
جيب على املرء أن يضيف إىل تلك  ، حيث يقرر ابن سينا أبنه  فيلوبونوس يف معضلته شاملة  وظفها
فئة    ،القائمة بـ  يتعلق  فيما  )احلركة   ؛ Avicenna 1983  ،II.3  ،103 -105.13  املوضع 

McGinnis 2006b  .)  أي احلركة من نقطة    ،املستقيمة  احلركة   حاالت  مجيع  فإن  ،وفًقا البن سينا
يف حني أن مجيع    ، هي حاالت حركة فيما يتعلق بفئة املكان  ،y  أخرى إىل نقطة مكانية   x مكانية معينة 

هي حاالت    ،م املتحرك عن موقع مكاين معني حيث ال ينحرف اجلس  ،االلتفاف حاالت الدوران أو  
ىل أنه نظًرا ألن الكون أثناء دورانه اليومي ال ينحرف  إ. وخلص ابن سينا  املوضع حركة فيما يتعلق بفئة  

وإن كان فيما يتعلق بفئة    ،التحركمع قدرته على    ،فإنه ال حيتاج إىل مكان  ،من موقع مكاين إىل آخر
 .املوقع

. سيكون هذا املوقف  يف ذلك  أما املقاربة املتناقضة فهي هنج ابن ابجة الذي يقال لنا أنه اتبع الفارايب  
 Lettinck) .التحفظات والتعديالت   مع قدر منأيًضا هو املوقف الذي سيتبناه ابن رشد بشكل عام  

ابن ابجة بتعديل طفيف    يشرع .(Averroes 1962،  141E-144I ؛297-302  ،1984
املكان  دد  حي  ،الذي حيتوي على احلدهو  أن يكون املكان األول  إذ عوض    ؛يف تعريف أرسطو للمكان

  مفاهيميتيح البن ابجة الفرصة للتمييز بني    بيد أنه  ،طفيفهذا تغيري لغوي  بـ "السطح احمليط القريب".  
. اجلسم  بسطح مقعر أو حمدب  حموطةميكن أن تكون األشياء إما  ابن ابجة يقرر أبنه  "السطح احمليط".  

يف حني أن اجلسم الكروي    ،سطح مقعر خارجهمكانه    ،أي اجلسم الذي ُيضع حلركة مستقيمة  ،املستقيم
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وهو داخل اجلسم الدوار    ،سطح احملدبله مكانه امل  ،أي اجلسم الذي ُيضع حلركة دائرية أو دوران  ،حًقا
على األقل  ف،  نظرًا ألن الكون يدور حول األرض، فوهو يف الواقع سطح املركز الذي يدور حوله اجلسم

القدمي و  الكونيات  لعلم  الوسطىوفًقا  حم  ،العصور   `` الكون  األرض    وطفإن  سطح  على  '' ابألرض 
أي سطح األرض . جعلت تعديالت ابن رشد سطح    ،يكون للكون ككل مكان  ولذا فإنه  ،احملدب

ولكن منذ أن حتدث أرسطو عن وجود    ،اجلوهرياألرض فقط املكان العرضي للكون بدالً من املكان  
 .راضًيا  الشارحكان   ،مكان للكون فقط عن طريق الصدفة

ابلضرورة عن وصف أرسطو للمكان ضد نقد فيلوبونوس    يف العامل اإلسالمي مل يدافع الفالسفة الطبيعيون  
ملكان يستلزم إمكانية وجود  حيال ا  فيلوبونوسل  البديل تفسري ال، ولكن ألن  رسطوإذعاين ألمن منطلق  

من الناحية املادية، جبانب  الفالسفة أن وجود الفراغ كان مستحياًل  هوالء  مساحة فارغة، ويعتقد معظم  
تحيالت املادية املرتبطة  لعديد من املسأقر اب  غري متماسك من الناحية املفاهيمية. أرسطو نفسهكونه  
، بغية  غري املرتابط من الناحية املفاهيمية ملفهوم الفراغ الفالسفة اجلانبهوالء   اكتشف، يف حني ابلفراغ

الحظ الكندي أن معىن "الفراغ"    رسالة الفلسفة األوىل،  ، يف. على سبيل املثالوجوده  استحالة ظهار  إ
حان  مصطل  والشيء املتوضع مهااملكان  القول إن    تبع   ،ومع ذلك  ؛هو املكان الذي ال يوضع فيه أي شيء

  وإذا كان  ، شيء ما مثة فيجب أن يكون    ،مكان  مثة ذا كان ولذا فإ،  آلخراتقدم أي منهما  مرتابطان ال ي
ك مكان  لال ميكن أن يكون هناوبناء على ما سبق، ك مكان. لفيجب أن يكون هنا  ،شيء ما هنالك

إن املكان الذي ال يوضع فيه شيء هو ابلضبط  وأتكيداً على ما سبق،  .  ما  دون أن يوضع فيه شيء
  ، 1950  ،من املستحيل وجود فراغ مطلق )الكنديأنه  استنتج الكندي    ،الفراغ". لذلكصود بـ "املق

109). 

 

الفراغ هنًجا مشاهبًا  سلك "اجلسد" )الفارايب من    املقصودمستكشفاً    ،الفارايب يف أطروحة صغرية عن 
تجربة قد تقود املرء إىل استنتاج أن الفراغ موجود. تتضمن التجربة  بيسرج الفارايب تفكريه  (.  1951

  رفع ث ي  ،لقارورة يف وعاء من املاء، ث تقلب ا على فم القارورة  اإلصبعشفط اهلواء من قنينة ث وضع  
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ا  فراغً   يستنتج أن ملرء  مما جيعل ا،  مية معينة من املاء إىل القارورةتنجذب ك حينها  اإلصبع من فم القارورة.  
فم القارورة.  اإلصبع مطبقاً على  يتناسب مع كمية املاء املسحوبة إىل القارورة كان موجوًدا بينما كان  

  املفرتض م أبن الفراغ  ألنه كان يعتقد أنه جيب على املرء أن يسلّ  ليس منطقياً،  الفارايب أبن االستنتاج  يقرر  
إن ذلك يتطلب  ، فعمقطول وعرض و ذو  ولكن مبا أن احلجم هو جمرد جسم    ،يف القارورة له حجم معني 

لـ  يتبين    ، كان الفارايب ببساطةيف هذا الصددو .  املفرتضالفراغ  هذا  وجود جسم يف   التعريف القياسي 
يًئا غري متماسك  فقد اقرتح أيًضا أن هناك ش  ،ومع ذلك  ؛" على أنه أي شيء له ثالثة أبعادم"اجلس

املطلق    خبصوص العدم  من  نوًعا  الفراغ  أبعادالذي  اعتبار  ثالثة  ال  ميتلك  حيث  توليد  ،  معىن  ميكن 
  املسوغات ظر إىل هذه  العدم موضوًعا للصفات العرضية للطول والعرض والعمق. ابلنجيعل من  متماسك  
يستنتج من التجربة املذكورة أعاله أن  ينبغي للمرء أن  فكرته، حيث يقرر أبنه   الفارايب   يتابع،  ضد الفراغ

س القدر من املساحة. بعبارة  نف  يف الوقت ذاتهفإن كمية أقل من اهلواء تشغل  ولذا  ،  متدد  قد   حجم اهلواء 
وابلتايل    ،ليس ضروراًي لذلك اجلسم  ،، وخاصة يف احلالة أو اهلواءاحلجم املعني الذي ميتلكه اجلسم  ،أخرى

  أضحى ميكن أن يتوسع حجم اجلسم أو ينقص.    ، فإنهظروف السببية الصحيحةابلنظر إىل العوامل أو ال
عند التعامل مع الفراغات املصطنعة    يف العامل العريباملعيار بني فالسفة الطبيعة    هذا هو اقرتاح الفارايب  

 .املفرتضة

  

 واخللود  الزمان 5.2

الزمنية    الكالسيكيونالفالسفة    تبىن،  من القضااي يف الفلسفة الطبيعية  العديد ك   وفق آراء املوضوعات 
ابلعربية   الناطقني  الفالسفة  معظم  فإن  وهكذا  منأرسطو.  مقياس  جعلوا  يتعلق    اً الوقت  فيما  للحركة 

سألة  لوقت تتعلق مبالقضااي واملشكالت املرتبطة ابمن  أن كثرياً على الرغم من   .[10ابألولوية والتاريخ ]
بعض األسئلة امللحة املتعلقة  مثة    كانعلى أنه    ،ما  بشكلإىل امليتافيزيقيا  مبا جيعلها منتمية  ،  خلود العامل

كانت  ميكن القول إن أهم هذه األسئلة املادية  و الفلسفة الطبيعية.  عوجلت ابلكامل داخل  بطبيعة الوقت  
املشكلة على احملك   ابن رشد  ويف هذا، وضع س الوقت.  تقي  هي اليت   تتعلق بتوضيح أي حركة أو حركات 

 .(Averroes 1962, 178F-179I) أرسطو   فيزايءالطويل على   تعليقهبشكل جيد يف 
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ركة خاصة واحدة فقط. إذا كان  حب بسؤال عما إذا كان الوقت مرتبطًا بكل حركة أم  حتليله   ابن رشد  شرع
، ومع ذلك يبدو واضًحا  لحركاتلتكرار  مثة  ، فسيكون  ابلفعلمنها    ومولداً ،  مرتبطًا بكل حركةالوقت  

الفور أنه ال يوجد سوى وقت واحد القول إ.  فقط  على  ب أن يقرتن حبركة  ن الوقت جي ولذا، أمكن 
سكندر األفروديسي،  ، على األقل ابلعودة إىل اإلالتقليد األرسطي؛ وابلفعل فقد ربط  خاصة واحدة فقط

  وهنا جيادل ابن رشد ، أال وهي حركة السماوات.  قت حبركة خاصة واحدةإن مل يكن أرسطو نفسه، الو 
، فإن إحساس املرء وإدراكه  على وجه التحديدإذا كان الوقت مرتبطًا بشكل فريد هبذه احلركة    مقرراً أبنه

  ، ما أبًدا هبذه احلركة  إذا مل يشعر شخصُ وهلذا فللوقت سريتبط إبحساس املرء وإدراكه حلركة السماء.  
،  ا الشخص على دراية ابلوقت متاًما، فلن يكون هذاجلمهورية  كما يفمثل سجناء أفالطون يف الكهف  

حجته لتشمل مجيع احلركات اخلاصة   ابن رشد يبدو خاطًئا ببساطة. يف الواقع، عمم  ومثل هذا االستنتاج
،  تشري إىل حركة نفسية  لوقت جيب أن املوجودة خارج أرواحنا. ومن ث يبدو أن احلركة املعنية يف تعريف ا

خلص ابن رشد إىل أن الصعوبة يف هذا االقرتاح ذات شقني:  وقد  أي بعض احلركة اليت متر هبا أرواحنا. 
نظًرا ألنه سيكون هناك العديد من احلركات النفسية    ،، واثنًيايعين أنه ال يوجد وقت خارج الروح  ، أوالً 

 .وجود عدة مرات: الاليت واجهناها األوىل ، فقد عدان إىل الصعوبة حمثل األروا 

  منر به القول أبن وعينا ابلزمن هو أوالً وعينا ألنفسنا بشكل أساسي بقدر ما  يكمن يف  حل ابن رشد  
على سبيل   ،من التغيري. حنن ندرك بدوران أننا مرران بنوع من التغيري من خالل إدراكنا حلظتني خمتلفتني 

، ويف هذه  ول مرة ختتلف عن اللحظة احلاليةأل  النصأدرك أن اللحظة اليت بدأت فيها كتابة هذا    ،لاملثا
أن تغيريان اجلاري ال   مباغتاً أضاف ابن رشد  فقد    ،احلالة أدرك أنين خضعت لنوع من التغيري. ومع ذلك

، ومن ث لن  ات عن احلركةالسماو جيب أن تتوقف  مشرياً إىل أنه  اجلارية،    السماواتينتج إال عن حركة  
ميكننا أن   فإنه،  لوقت يرتبط فورًا بتغريان اجلاريعلى الرغم من أن وعينا ابف،  ومن ثم .  الحقاً خنضع للتغيري  

مع أن  ،  خارج العقلحتدث  لى علم أبي حركة خاصة  نكون مدركني للوقت على الرغم من أننا لسنا ع
، وابلتايل فإن الوقت واحد  السبب النهائي حلركتنا اجلاريةهي    الوقت نفسه يرتبط حبركة السماوات اليت

 .متعدداً وليس 

وتتعلق بتضاريس الزمن:    اإلسالمي  العاملكانت تم الفالسفة الطبيعيني يف  ك قضية زمنية أخرى  لهنا
، كان  الفالسفةهوالء  من بني    ."هل هي حمدودة أم الهنائية؟" و "هل هي" مستقيمة "أم" دورية "؟"
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جادل معظم الفالسفة اآلخرين أبن الوقت جيب  حيث  الكندي وحيًدا تقريًبا يف أتكيد حمدودية الوقت.  
هبا العديد من الفالسفة    يناقشالطريقة اليت  تكشف  ، لكونه ال بداية له. و أن يكون ابلضرورة الهنائًيا

، حيث ينادي  ليد الفلسفةضمن تق  حاضرةكانت    ،للوقت  املستقيم والدوريمفاهيم:  هذه األطروحة أن  
 .دوري للوقتالفهوم امل ابن رشد يقر  بينما ،للوقت مستقيم  مبفهومابن سينا 

، على سبيل  برباهني أبدية الزمن. لذلك  مقتنعة، كانت املنطقة اليت نشأت فيها هذه القضية  مرة أخرى
تغطيها    املثال، يف إثبات جديد لوجود الوقت بناًء على االختالفات يف مقدار املسافة اليت ميكن أن

متحركة   بسرعةأجسام  أو  سينا  ببطء  ابن  ربط  للحركة إمكان)  قدرة  أو  إبمكانية  الوقت،   )  
(Avicenna 1985, 228–229)،    جيادل شرع  الفرض  ث  نقض   reducto adبربهان 

absurdum . يجب أن يكون حلركة الكون حلظات أوىل  ولذا ف،  لقد جعلنا نفرتض أن الوقت حمدود
تزال    مامن الواضح أنه  فإنه  حىت لو بدأت حركة الكون يف حلظة ما،  ث يواصل القول،  بدأت.    حينما

ركة تسبق  ، توجد قدرة أو إمكانية للح متتد إىل الوراء. يف هذه احلالة  للقيام حبركةإمكانية خلالق العاملم  مثة
.  للحركة معينة  إمكانية  أو   قدرة  جمرد  أخرى  مرة  هو، لكن الوقت وفًقا البن سينا  اللحظة األوىل املزعومة

ق على أي حلظة  . مبا أن نفس احلجة تنطب عبث، وهذا  زعومةامل   األوىل  اللحظة  يسبق  زمن   كان  وهكذا
أن يكون  ولذا وجب    ،بداية  له  يكون  أن   ميكن   ال   الوقت   فإن   ، ، كما خلص ابن سينا  ية أوىل مزعومةزمن

  ال   ما  إىل   ميتد  الزمين  اخلط  أن   هوالهنائًيا. من الواضح أن مفهوم الوقت الضمين يف حجة ابن سينا  
 .هناية

  ن حيث تصور الوقت كدائرة م  وكان ذلك،  أيًضا حجة أن الوقت ليس له بدايةقدم ابن رشد  من جهته،  
(Averroes 1991, question III).   هو  البن رشد  أعاله، فإن الوقت ابلنسبة  ُوضح  كما  و

أي نقطة على    أن  مثل وإذا تقرر هذا، فنفسه دائري.  والوقت  ،  جة وقياس للحركة الدائرية للسماءنتي
 الوقت جيب أن تكون بداية وهناية  ، فإن أي حلظة مفرتضة يفداية وهناية لقوس ما على الدائرةدائرة هي ب

، فإن عدم وجود بداية له ليس مبعىن أن  الوقت ليس له بداية. ومع ذلك  وهلذا، فإن لفرتة زمنية معينة.  
ولكن مبعىن أنه ال توجد نقطة على دائرة ميكن القول أهنا بداية الدائرة.    ،اخلط املستقيم ليس له بداية 

فإن    ،أن كل األحداث واألشياء ستعود مرة أخرى  بقالب صريح  عمز مل ي  ابن رشد  على الرغم من أنو 
 .تشري إىل مثل هذا االستنتاجعلى ما يبدو حجته 
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 الرازي والزمان واملكان املطلقان  6.2

،  الالحقني   وشراحهاستوحوا إهلامهم من أرسطو    الفالسفة الكالسيكيني قد أن معظم  وفق ما بيناه من  
أو    925- 864ر الرازي )حوايل  والطبيب أبو بكاملستقل  االستثناء األكثر بروزًا هو الفيلسوف  فإن  

  ط يمماُوس من    النسخ العربية  متكئة على  كانت فلسفته الطبيعية وعلم الكونيات اخلاص به  حيث،  (930
Timeaus  وهيمخسة أزواجأكد الرازي أن هناك  لقد  بعض املصادر غري اليواننية.  ، مع  ألفالطون ،  :

( الفضاء املطلق )يُفهم  5( الوقت املطلق و )4)  ،( املادة األولية3)  ،( الروح العاملية2)  ،( اخلالق1)
جتد املبادئ الثالثة األوىل اخلالدة  .   (ar-Razi 1939, 195–215)  على أنه شيء مثل الفراغ(

الفلسفة الطبيعية لألرسطنظري  العامل اإلسالمي  ةدثاحمل   ةياألفالطون  ية اتا يف  املفهومني  يف  ، يف حني أن 
 .األخريين مها اللذان مييزان الرازي عن غريه من الفالسفة الطبيعيني يف العصور الوسطى 

، تعتمد  واملكان عبارة عن مصطلحات نسبية  ، فإن الزمانطرحنا رؤاهميع الفالسفة الذين  مجخبصوص  
ادل الرازي أبن على املرء أن مييز بني التصور  جي،  . يف املقابلالوجوده  املتموضع احلركة والشيء    :علىتباعاً  

ز بني الوقت )مفهوم زمين نسيب( واملدة )مفهوم زمين  ميّ ولذاـ فقد  النسيب هلذه املفاهيم واملفهوم املطلق.  
لقول  وميضي اببني املكان )مفهوم مكاين نسيب( والفراغ )مفهوم مكاين مطلق(.  مّيز    كما أنه قد   ،مطلق(

يمكن أن  وهلذا، ف،  ما وجوًدا مستقاًل عن أي شيء آخرمبعىن أن هل   جوهران،ن كال من املدة والفراغ  أب
 .شيء آخر يف الوجودتعذر وجود أي من حيث املبدأ إذا  يوجدا 

ابستمرار  أشار الرازي إىل أن الزمن )املفهوم الزمين النسيب( يتالشى فقد  ، خلود املدة وفيما يتعلق مبسألة 
، يف حني أن الزمن يف املستقبل  فعالً   ل األوقات املاضية مل تعد موجودة ألن ك وذلك    ،ويقرتب من الوجود

ذا  إو تغري خالهلا.  يمدة    يستلزمكل تغيري    بيد أن،  هيف هذه احلالة، يتغري الوقت نفسُ   ابستمرار.  حيضر
وهكذا إىل ما ال هناية. لوقف    ضافيةد إمد ك حاجة إىل  ل، فستكون هناخضعت هذه املدة نفسها للتغيري

  ألولئك   املقيس، واليت هي يف حد ذاتا الشرط املسبق للوقت  اثبتةالرازي مدة  مثل هذا التسلسل، يفرتض  
 .أرسطو اتبعوا سمنن الفالسفة الذين  
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املكان    يف العامل العريب اإلسالمي، فقد رأينا كيف ربط الفالسفة  املطلق  أو الفضاء  أما ابلنسبة للفراغو 
،  الفالسفة   هأكد جوهري وفق ما  إذا كان املكان وما يوضع فيه مرتابطني بشكل  فبشيء موضوع فيه.  

اآلخر.  الشيء ختيل تدمري يف حالة كهذه  جيب على املرء إذ ،  ختيل تدمري أحدمهاجيادل عرب  الرازي  فإن 
حيث ال يكون  أو الفراغ،    الفضاء تدمري فكرة  ، فإنه ال يتخيل  ختيل تدمري الكونلو  املرء  أن  ويزعم الرازي  

زعم الفالسفة. ومن  يفإن الفراغ وما يوضع فيه ال يرتبطان كما    وهلذا،كل شيء حيتله.  جارايً على  التدمري  
،  ه عندما يتخيل املرء تدمري الكونتدمري   جيريالذي ال    ، ث جيب على املرء أن مييز بني فكرة الفضاء الفارغ

يف حني أن األخري    ،تدمريه عندما يتخيل املرء تدمري الكون. األول مطلق  جيري الذي    ،ومفهوم املكان
 .فقط نسيب
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