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Comparative investigation of the intrinsic mobility of natural body in the philosophy of Mulla Sadra with the continuous evolution of quantum "particles   
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Abstract 

In quantum theory, objects (particles) are intrinsically evolving and changing 
based on the Uncertainty Principle, and the particle state is described by a time-
dependent wave packet such that the wave packet corresponding to even a free 
particle is successively evolvable; a quantum particle has an indefinite and 
transformative state. In the relativistic Quantum Fields Theory, instead of the 

concepts of particle and wave packet, a continuous object named “field” with 
permanent fluctuation in its ground state (the quantum vacuum) is considered 
as the original concept. In Mulla Sadra’s philosophy, based on the Substantial 
Motion Theory, the subject of continuous evolution and change in the natural 
body appears as the intrinsic mobility of the natural body. In this paper, we are 
going to present a comparative investigation of this topic in the two areas of 

study mentioned. Initially, we present some necessary topics in physics 
including the motion of fundamental particles, the motion of quantum objects 
(quantum non-localizability), Quantum Fields Theory, quantum vacuum, and 
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the creation and annihilation of particles in the Quantum Fields Theory; then, 
we consider some necessary topics in some fields of study in philosophy about 
the natural body and the nature and the identity of physical bodies including the 
ideas and the special opinion of Mulla Sadra. Particularly and with more detail, 

we pay attention to the Sadrian philosophy about the evolution and intrinsic 
mobility of the natural body based on his famous Substantial Motion Theory. 
With a comparative study, and by considering Sadrian philosophy as the 
fundamental philosophical basis for natural sciences, particularly physics, we 
try to compare the intrinsic motion of natural bodies in Mulla Sadra’s 
philosophy with the intrinsic evolution of quantum objects in modern physics. 

Our research method is based on and uses standard resources including books 
and research papers about Mulla Sadra’s thoughts and theories and the 
internationally well-known books and papers on standard quantum physics and 
quantum fields theory. The conclusive remarks are as follows: 

1. The transformation of quantum particles or the creation and annihilation

of particles in the theory of quantum fields agrees with this point that the

intrinsic mobility of the natural body in Mulla Sadra’s philosophy

doesn’t reason on the philosophical existence and/or loss of existence.

2. That a quantum particle doesn’t have a constant status in two consecutive

instants is in agreement with the Sadrian Substantial Motion Theory that

explains ‘motion’ in the ‘bed’ of time.

Finally, we should mention that although the intrinsic motion of the natural 

body in Mulla Sadra’s philosophy is based on its completion while the 

creation and annihilation of particles in Quantum Fields Theory may be better 

compared with the emergence and extinction well known in peripatetic 

philosophy, by considering the background quantum vacuum field as the main 

basis of the so-called “particles” which is continuously in evolution and 

permanent fluctuation and is the basis for the creation and annihilation of 

particles, the comparison between the modern Quantum Fields Theory and 

Mulla Sadra’s philosophy is done well.  
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دهیچک

 تکابع مکوج بسکته  ی باذّ ه  حالت و بوده تیقطع عدم اصل از یناش تیتغ حال د  مدام( اتذّ  ) اءیروانتوم، اش نظتیهٔ  د 
 یذ ه، حکالت و اسکت پی د یپتحّول  یآزاد، دا اذّ ه   ی یحت به منتسب موج تابع ره یطو  شود؛ بهمی  یتوص زمان
 به موج، اصالت بستهٔ  وه ذّ   میمهاه یجا ، بهیتینسب های روانتومینظتیٔه میدان د  نیهمچن. دا دشونده دگتگون و نینامع
. شکودمکی داده ،اسکت( یخک  روانتکوم) هیکپا حالکت د  یدائمک زیخ و افت یدا ا ره« دانیم» نام بهای وستهیپ ءشْی 

. اسکت شکدهگت جلکوه یتککامل و یذاتک حترکت قالب د  هم مالصد ا  فلسهۀ جسم، د تحّول  دیگت، موضوع سوی از
  یکزیف نیهمچنک و صکد ایی فلسکهۀ حکوزه د  اسکتاندا د و شده شناخته منابع از هادهاست با - تا میپژوهش، بتآن نیا د 

 نیکا رکا  جکهٔ ینت. ب کتدازیم یقکیتطب یبت سکگهته به پیش حوزهٔ  دو د   -ی ارتابخانه  یتحق و مطالعه  وش به -  مد ن
سکت، ین یفلسکه بکاختن دوجکو و افتنیک وجکود بت صد ایی، دال فلسهۀ د  طبیعی جسمتحّول  ره گونههمان ره است

 نیکا بکا  یتطب قابل نیز یروانتومهای دانیم هٔ ینظتاساس  بت ،نیادیبنذّ ات  یفنا و خل  ای و یروانتومذّ ات  تیّ تغ تحّول و
ندا د،  یکسانی تیوضع یاپیپ لحظهٔ  دو د ذّ ه   ی، یروانتوم تیقطع عدم اصلاساس  بت ره نیچنین، ا؛ همستمعنا

. است  یتطب رند، قابلمی نییتب زماْن  بستت د   ا حترت ره تی مالصد انظتیٔه حترت جوه با
 هاکلیدواژه

. تیقطع عدم های روانتومی، اصلروانتوم، نظتیٔه میدان طبیعی، نظتیهٔ  ، جسمیجوهت مالصد ا، حترت فلسهه
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  مقدمه
 مراتلب از یکلی انعنلو بله) علتیطب علالم در حرکلت وتدلو    هیتوج یبرا یراهدنبا   به همواره فالسفه

 یفلسلف یمبلانبسته به اند، رفته م تل  لسوفانیف کهی مقصود، راه نیا به نین یالبته، برااند. بوده( یهست
 ی، املریذهنل فلرض حسلب بله حرکلت هر ان، دریمشائ یفلسف نظام مثا ، در است؛ برای متفاوت آنها

 یبلاق تدلوالت و رییلتغ یتملام خال  در تدو ، بستر و موضوععنوان  به که باشد داشته وجود دیبا ثابت
، ۱۳۷۶سکینا،  ابکن) انلد دانسلته« هیلوال»یلا  «ملاده اوللی» همان را ثابت امر نیا نایس ابن و ارسطو. بماند

 . (Aristotle, 1995, p. 1005؛ ۱۲۳ ص
ترکیلب انضلمامی  نظریلهٔ  گلذار، بنیلانو حرکلت دارد رییلمسلئله تغ یکه به چگونگ یارسطو با نگاه

ه و صورت اجسام . حرکت در نظام مشائی، با فنلای یلک (۲۲۳ ، ص۱۳۷۷ا سطو، ) رودشمار می به از ماد 
لق می  اسلاس  بلر کله مالصلدرافلسلفی  ، در نظلامسلو آن ازشلود. صورت و خلق صلورت دیگلر مدق 

الوجلود،  واجلب هیناح از که است یم تلف مراتب یدارا شده، وجود   بنا وجود کیتشک و وجود  اصالت
 چنلان از کله شودختم می «هیوال»یا  «ماده اولی» درجه، بهترین  یضع وترین نیییا در و شودمی هافاض

ق در موجود یاجزا، آن در که است برخوردار یثبات عدم و یقراربی  هلم بله یولل ،بیلغا هلم از شانتدق 
ا  وجود و ثابت وجود  دارد قسم او، دو منظر از وجوداند. متصن ا   دوجو مالصدرا. سی   بلا یوجلود راسی 

قزمان،  طو  در و حرکت نیح در که داندمی هم به متصن یاجزا  متصلن هم به و به شکن تکاملی، مدق 
 وجلود بلا موضلوع یراه، بقلا نیهمل از و هسلتند یش صل و یاتصال یوحدت یدارا میشوند و بنا بر این،

را حاصلن  «جسلم»مالصلدرا  چنین،. هم(۸۲ ص، ۱۳۷۸مالصد ا، ) است هیتوج قابن آنجوهری  حرکت
لدللاظ وجللود در عللالم خللارج  دانللد، یعنللی دو جللوهری کلله بللهترکیللب اتدللادی مللاده و صللورت می

 . (۲۸۳ ، ص۵ م، ج۱۹۸۱)مالصد ا،  متددند
لب  یجلوهر نله را طبیعلی دهد، جسممی ارائه جسم از که یخاص نییتب با هم اشراق حکمت از مرک 

ب  کهماده و صورت  . در دنیای فیزیک نیز تبیین حرکت و رابطلٔه ناگسسلتنی داندمی از جوهر و عرضمرک 
 انلواع شیدایلی رونلد اساس بر - نیوتنآن با جسم، از اهمیت باالیی برخوردار است و اساسا  یم از آن که 

 نیلیتب، درانلداخت طبیعلت از نلو یطرحل  - مکانیکیهای واکنش و کنشی مبنا برو   مادیهای صورت
 و عهیلو شلرایط در را، ملاده دانشلمندان. باخلت ، رنلگصلورت و ملاده میان یتثنواساس  هم بر جسم

 ملاده، نقلام م تلل های صلورت تجزیله با آرام آرامکه  آن تاکاویدند؛  آزمایشگاهی و طبیعی گوناگون
هلای دانشلمندانی نمودند. به مرور و با تالش رخ شیمیایی عناصر و رفت کنار مواد یظاهرهای تیخاص

 اتم  )الکترون، یروتلون دهندهٔ  تشکین ذرهٔ  بیستم، سه قرن اواین تا تون، تامسون، رادرفورد و ... همچون دال
ات  ایلن . کش (۵۱۔۱۴ ، ص۱۳۵۹پانوما ی ، ) دشدن نوترون( شناسایی و  را دانلاناتملی، فیزیلک زیلرذر 
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بیسلتم ملیالدی، تلالش کالسیک تا اواین قلرن  فیزیک حوزۀ در. ارائه دهند برای اتم مدلی تا آن داشت بر
نتیجه ماند؛ تلا  اینکله فیزیلک کوانتلومی ها بیدست آمده در آزمایش جهت ارائه مدلی سازگار با نتایج به

 ، نظریلهٔ (Planck, 1901, p. 553) اساس کارهای ماکم یالنلک در حلن معضلن تلابش جسلم سلیاه بر
 Bohr, 1913a, pp. 1-24)ُمد  اتمی بور ، ((Einstein, 1905, p. 132اینشتین در توضیح اثر فوتوالکتریک 

;Bohr, 1913b, pp. 476-502 ;Bohr,1913c, pp. 857-875) هایزنبرگ، اصن عدم قطعیت (Heisenberg, 

1927, pp. 172-198) ،ات مادی در نظریلٔه للویی دوبلروی موجی ، (de Broglie, 1923, p. 540) بودن ذر 
کوانتلوم،  نظریلهٔ اسلاس  . برگرفت و. . . شکن ((Schrödinger, 1926, pp. 1049-1070معادله شرودینگر 

آمی تگلی تبیلین چیسلتی هلمو این بله معنلای در دارند ذره۔موج دوگانۀ خاصیت یاتم ریز (ذرات) اشیاا
ات  یموج که نیا توجه انیشا نکتهٔ جسم با مفهوم حرکت است.   ملوج ماننلد یکوانتلوم یایدن دربودن ذر 

ملی تیلتبع نگریشلرود موج معادلهٔ  از ، بلکهستین( یموج اصطالح به و ینوسان حرکت کی) کیکالس
 تیلقطع علدم اصلن بلر یمبتنل و داشلته نیادیلبن تفلاوت املواج   شدهٔ  شناخته و کیکالس معادالت با که کند

 کلامال   حاللت درحتی وقتلی  و نداشته ینی  مع سرعت و مکان یکوانتومی ایاش که است بدین معنا وهایزنبرگ 
 تیوضلعتدلو    و ریلتغ حلا  در ملدامنیز ( باشند متأثر یخارج یک عامن از که نیا بدون یعنی) هستند آزاد

یر  نیا البته، در که هستند( ... و سرعت ،مکان)  خود یکیزیف ه  موج تابعی، تدولسل  از یتلابع لدظله هر درذر 
 اکمیلتح تدلت یملانزتدلو    نیلا کله اسلت یبعد تیوضع یبرا یقبل حالت و قبن لدظه در موج تابع

. ما در این یلعوهش، بلرآنیم تلا (p. 86,Sukurai, 1994 ) افتدمی اتفاق نگریشرود یزمان نیفرانسید معادلهٔ 
بلارۀ حرکلت، تطبیلق و های فیزیک کوانتلوم درمتعالیه با آخرین یافته میان تبیین حرکت از دیدگاه حکمت

 دو یمبلادبلودن  متفلاوت کله میبدان دیبا الجرم، تیغا ننماییم و برای دست یازیدن به ای ای برقرارمقارنه
 مقصلد افتنیل و آنهلا یمبلاد بلهیابی دست جهت تطبیق طرف دو زبانیهم زبان افتنیق؛ یتطب مورد حوزهٔ 

ای فلسلفه بلر فلسلفه کی تمامیت، تطبیقی فلسفۀ دراست.  تطبیقی تدقیق شر  یک و یعگیو ق، سهیتطب
 و فالسلفه میلان مشلتر  زبلان افتنیل بلا مهلم نیلا و شلودملی داده قیلتطب هفلسف تاریخ بر حتی و دیگر

قهای فلسفه  ملوج بسلته ملدام ریلتغ وتدو    قیتطب در بنابراین،. (۲۵ ، ص۱۳۹۴منهتد، ) شودمی آنان، مدق 
ات  یفنا و خلق و یکوانتوم( ذرات) اایاش حرکت ذاتلی و ملدام  و یتینسب های کوانتومینظریٔه میدان درذر 

 ،نلامبردههای حوزه انیم یظاهرهای تفاوت وها شباهت از جدا دیبا زینصدرایی،  فلسفۀ درطبیعی  جسم
 . میباشها حوزه نیا اصو  و یمباد در کنکاش و تیتمام در مقارنهدنبا   به

بر این اساس، مقاله حاضر، شامن سه ب ش کلی است  ب ش ن ست، به مبادی فیزیکی ملورد نیلاز 
ات بنیلادین جهت یک طرف  این یعوهش تطبیقی اختصاص یافته و  در ایلن ب لش، ابتلدا حرکلت در ذر 

ات کوانتلومی، ضلمن  شود و سپم به منظور تعمیق هربررسی می چه بیشتر در مورد مسئلٔه حرکت در ذر 
های کوانتومی، مسئلٔه خأل و خلق و فنا در این نظریه واکاوی خواهد شد. تدلین نظریٔه میدان
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شلود و البتله، بلرای بررسلی ملی -منظر مالصلدرا  از -دوم،  مسئلٔه تدو   در جسم فلسفی در ب ش 
ییکره و شلاکلٔه فلسلفه، ابتلدا تعلاری   های این فیلسوف بزرگ در این باره درچه بیشتر نوآوری ایضاح هر

دقیق طبیعی واکاوی خواهد شلد و یلم از تل بارۀ چیستی جسمجسم در فلسفه و آرای فالسفه م تل  در
نظریللٔه »طبیعللی،  طبیعللی بللر مبنللای تعللاری  ارائلله شللده از جسللم در مسللئله تغییللر و تدللو   در جسللم

 نظر، بررسی خواهد شد.  عنوان طرف دیگر تطبیق مورد به «جوهری مالصدرا حرکت
مالصلدرا و  طبیعلی در فلسلفۀ در ب ش سوم و یایانی نیز به تطبیق و ایجاد مقارنه مسئله تدو   جسم

ات ک زبلانی و نقلا  مقارنله در وانتومی یرداخته خواهد شد و در این ب ش تالش خواهد شد تا زبان همذر 
 دو طرفل تطبیق حاصن شود. 

م است که در هر دو حوزٔه فلسفه و فیزیک، تبیین چیسلتی جسلم بلا مفهلوم حرکلت، عجلین  ُمسل 
ات در دنیای کگشته است، اما به نظر می تر وانتوم و یا بله شلکن ییشلرفتهرسد دگرگونی و تغیر دائمی ذر 

ات در دنیللای نظریللٔه میللدان های کوانتللومی کلله در تعمللیم نسللبیتی و میللدانی آن، خلللق و فنللای ذر 
تللوجهی بللا تدللو   و تدللر  دائمللی و تکللاملی در  کوانتللوم مطللرح اسللت، سللازگاری قابللن نظریللهٔ 
ه  عاَلم به یاختصاص - اهقرائت یبرخ طبق -جوهری مالصدرا  مالصدرا دارد. البته، حرکت فلسفۀ ملاد 
دات را نیللز در بللر و عللاَلم نللدارد ، ص ۱۳۸۹)فیاضککی،  گیللردمی مثللا  و طبللق نظللر برخللی، حتللی مجللر 

م  در ها، دگرگونی یی، اما طبق تمامی این قرائت(۲۶۵۔۲۶۰ یی و تکلاملی در دنیلای ملاده املری ُمسلل 
ه  عاَلم بههم  کوانتوم کیزیفاست و   دارد. اختصاص  اتیماد وماد 

هلای شلایان و تعلامالت فراوانلی تجربلی، کمک تفکر فلسفی و عللوم توان گفت کهطور کلی می به
دیگر و در نتیجله، ارتقلای سلطح معرفلت بشلر در ملورد جهلان هسلتی، درجهت ییشبرد و بالندگی یک

  ی،علمل شکلاو و یفلسلف تتبلع تلوان بلاملی کله دارند وجود یفراوان موضوعات ،راستا نیا دراند و داشته
 و جسلتههلای تالش، ریاخ دهه چند یط چه اگرالبته، . کرد یواکاو را موضوعات آن از یم تلفهای جنبه

 شلده انجام یکوانتوم کیمکانویعه به و مدرن کیزیف و صدرایی فلسفۀ نیب ارتبا  خصوص درای  تهیگر
 نیللدل بلله - حللاکم گللاهن(. ۱۶۳ ، ص۱۳۹۷؛ نصککیتی محالتککی و دیگککتان، ۴۶ ، ص۱۳۸۷)دهباشککی،  اسللت
 نقلد بله ناظر شتریب  - 1آن رینظ و سمیالئر ردل   ای و تیقطع عدم اصن بر یمبتن تیعل نقض رینظهایی چالش
های دهیلدی یتجربل هیلتوج در کنلون تلا کوانتلوم نظریلهٔ  میدانلملی کله گونلههماناما  ،بوده کوانتوم نظریهٔ 

 از یملوارد در، مینلدان کاملن هٔ یلنظر کیل را آن مهل اگلررو، ایلن از و بلوده موفلق اریبسل ییکروسکویم
 ییصلدرا حکملتویعه به و اسالمی فلسفۀ العادهٔ  فوق یغنا و تیظرف از بتوان دیشا آنهای یردازی هینظر

 یبلرا« یفلسلف یمبلان ارائلهٔ »، آن از شلتریب هلم دیشلا و قیلتطب ینلوع ما قصد مقاله نیا در. کرد استفاده

.میندا  قبول  ا اییفلسه جینتا نیچن البته، ما نیز. 1
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ات ذره۔ موج یانگگ دو) یدگیگزیجا غیر تیخاص  آن تلا کله است صدرایی فلسفۀ بر یمبتن یکوانتوم( ذر 
تردیلد، بلی. است نشدهارائه  ی در این زمینهتوجه درخور وهش، یعشکن نیبد و کنون تا میمطلع ما که جا

ات  یفنا و خلقتغییر و تدو   بسته موج منتسب به اشیای کوانتومی و یا  افلت و خیلز اسلاس  بر نیادیبنذر 
 فهلم یبلرا صلدرایی ویعه فلسلفۀبه ی و فلسف تفکرگرفتن  است دام به یبرا یخوب هٔ یدستمامیدان یایه، در 

تواند هلم رود و میشمار می و این هدف مهم و فایدٔه اصلی یعوهش تطبیقی حاضر به است موضوع بهتر
د و هلم در نیلن بله توجه در تأیید نظریٔه حرکت جوهری مالصدرا در اشیای کوانتلومی باشل مصداقی قابن

 نتایج درست، کمکی شایان و مقرون به صرفه به یعوهشگران فیزیک کوانتوم  بنماید. 
 نیلاگیری جلهینت و مدتلوا کلن( ال رسد  البته، ذکر دو نکتٔه مهم در مورد این نوشتار الزم به نظر می

 یدائمل زیخ و افت نینهمچ و ذره۔موج یگانگ دو ای و تیقطع عدم اصن که است  اساس این بر ،یعوهش
لی  حلداقن ای و سیشنایهست مقولهٔ  از را( ذرات یفنا و خلق بر مشتمن) یادیبنهای دانیم  از یعلیطبتجل 
 نیمنتقلد مشلابه اگلر، صورت نیا غیر در؛ میکن فرض واقع معالَ  در ختیشنایهستتر یادیبن موضوع کی

 از ایل وختی شلنامعرفت مقوللهٔ  از را تیقطع عدم نیقب از یاصول و موضوعات که میشیاندیب کوانتوم نظریهٔ 
 نگلاه بلا یلعوهش نیلا در کله یقلیتطب نیچن آنگاه، دانندمی اطالعات عبارتی، جهن به و یآمار ریتعب نوع

  -مد  بوهمی مکانیک کوانتلومی  جا الزم است به نظریه/. البته، در ایناست م دوش شده انجام یماهو
شلود در اشاره شود که در این ُمد  سعی می -یب مکانیک کوانتومی استاندارد ترین نظریٔه رقعنوان قوی به

سطح تجربه و آزمایشگاه، همان نتایج و نکات مثبت مکانیک کوانتلومی اسلتاندارد  حفلظ گلردد، املا در 
ی و رئالیستی ارائه شود سطح زیرین و بنیادی یک نظریۀ  (. Bohm, 1952, pp. 166-179 & 180-193) عل 

اسلتاندارد ُملد   حلرف آخلر وعنلوان  بله توجه این که اگر حتی مکانیک کوانتومی بوهمی را هم جالب
در مکانیلک کوانتلومی ؛ زیلرا اسلت ارائله قابن فیزیک مدرن بپذیریم، باز تطبیق انجام گرفته در این یعوهش

ه»بوهمی،  ای ای سوار بر یک ملوج زمینلهشی    -بودن معادلٔه دیفرانسین تدو   زمانی  با توجه به حاکم -«  ذر 
ملی کله موضلعی بلوهمی  غیر وجود یک یتانسینالبته، راهنماست که همان تدو   و تغیر مدام را داراست. 

ُملد   بلرهلا بعضلی نقلد و بررسلیسبب  تواند وجه اختالف این نظریه با نظریٔه استاندارد باشد و همین هم
آن هلم  کننلدهٔ تقویلت ، بلکلهکنلدنمی واردای این یعوهش خدشهبه تطبیق انجام گرفته در تنها نه ،بوهم شده

)ذرات(  اشلیاا جایگزیدگی غیر موضعی است، به ندوی غیر یتانسین بوهمی که نوعی یتانسینزیرا هست؛ 
 است.  صدرایی قابن تطبیق رساند که با فلسفۀکوانتومی در فضا و زمان مددود و معین را می

تر قیلدق شلکن بله) سلرعت و یمکلان تیلموقع ملورد درتدو    و ریغت نیا مشهور چه شکن اگر( م
 انلدازههای همؤلفل ملورد در تیلقطع علدم اصلن کله نیا به توجه است، اما با شده شناخته( حرکت اندازه

ات  بلر حلاکم یلی در ییلتدلو   رو، ایلن اسلت؛ از برقلرار ... زمان، و۔ین، انرژی، اسپیاهیزاو حرکت ذر 
ه  آن مکان م تصتنها  یکوانتوم . است یکلای ویعگی ست، بلکهینذر 
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  حرکت و نیادیبن اتذّر 
همواره با یلک دیگلر عجلین و  ماده و د، حرکتندهمی نشان یفیزیک م تل های هینظر وها حوزه آنچهبنا بر 

ات بنیادین ات  اند جدید، دو دسته کل یزیف در همراهند. ذر  هسلتند؛ ه ملاددهندٔه تشلکین بنیلادینیک دسته، ذر 
ات را میها یروتون وها نوترونکه خود، ها کوار  وها الکترون از جمله  نیلرو حاملنسازند و دسلتٔه دیگلر، ذر 

ات عجین  )رلکوز، هسلتند  حرکلت حلا  در نلور سلرعت بلا کلهها فوتون ؛ مثناستکه حرکت، ذاتا  با این ذر 
 جهلان در دملاترین یایین ،مطلق صفر ، دمایکینامیترمود هٔ ینظر اساس مبانی چنین بر. هم(۲۴، ۸ ، ص۱۳۸۷

ات  جنبشلی انلرژی متوسلطبلا  کلوین مقیاس در شود و با توجه به تناسب دماتعری  می چنلین در، ملادهذر 
ات  انرژی بایستدمایی می توجله ایلن کله ایلن انلرژی  برسد، اما نکتٔه قابلن ممکن حدترین یایین به مادهذر 

ات  سرعت بهخود  جنبشی انرژی این معنا که رسد و نظر بهنمی صفربه  هرگز  سلرعت ؛ یلمبسلتگی داردذر 
ات  حرکت ، «حرکلت» نیلز ترمودینلامیکی هٔ یلنظر نظرگلاه ازبنلابراین،  و ن واهلد رسلید صفر هرگز به نیزذر 

ات  ذاتی خاصیتعنوان  به  قطعیلت علدم اصلن اسلاس بلرنیلز،  کوانتلوم نظریلهٔ  جنبلهٔ  از. شوداثبات میذر 
ات کوانتومیزنبرگهای  . هستند یذاتتدو    و ریتغ ،حرکت یدارا ، ذر 

 های کوانتومینظریٔه میدان
ای اسلت کله از تعملیم نظریلٔه ملوجی کوانتلوم بله نظریلٔه میلدان و بلا های کوانتومی، نظریهنظریٔه میدان

 .Dirac, 1927, p)کلاربرد دارد  های باال و در ابعلاد بسلیار ریلزکردن آن حاصن شده که در انرژی نسبیتی

243; Fock, 1932, pp. 622-647)ترین نظریلٔه اسلتاندارد در توصلی  دنیلای عنوان ییشرفته . این نظریه به
ات بنیللادی مطللرح اسللت. شللاخه از  «الکترودینامیللک کوانتللومی»های گونللاگون ایللن نظریلله ماننللد ذر 

ات بنیادین است که مبانی نظلیشتوانه هلای تجربلی آن ملورد بینیری و ییشهای بنیادی ُمد  استاندارد ذر 
 کثلرات، نیادیلبن دانیلم یمدلدود تعلداد بلا تواندمی که است یمدع، هینظر نیاتأیید فیزیک روز است. 

 . تبیین کند را یماد جهان در موجود
 از یکوانتلوم کیمکان یهامد  ساختن یبرا یچارچوب های کوانتومی، نظریٔه میدانینظر کیزیف در
ات  ات  کیزیف در یاتم ریزذر  ات رایلنظر نیلا. رودمی شمار ، بهچگا  مادهٔ  کیزیف در هاهذر  شبه وذر   ه، ذر 

ات، ذر   نیلن، ایلدل نیهمل ؛ بلهگیلردمی نظلر در نلهیزم یکلیزیف دانیلم از  تلهیبرانگ یحلاالت شلکن به
ات شوندیم دهینام« دانیم یکوانتا» . . .  و فوتلون، کلوار  ترون،یالکترون، یوز مانند ینیادیبن. بنابراین، ذر 

ات  و ، الکتلرون«اسلت نلور کوانتلوم فوتلون  »مییگومی که طور همان ؛هستندها دانیم کوانتوم دیگلر ذر 
 دانیلم در کله یادهیلیک املواج رونلد، یعنلیشلمار ملی به خاص دانل یم کی کوانتوم واقع، د  هم نیادیبن
ات  به ه  ها، ازدانیم هٔ ینظر در بنابراین،. ندیآیم نظر بهصورت ذر   هلم دانیلم. شلودمی صدبت دانیم وذر 
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، املا امتداد داشته باشد تواندمی جا هر تا که است فضا در وستهییا شی   کی یسیالکترومغناط دانیم مانند
 تعلداد ازمثلا ،  بلرایدان، یلم هٔ یلنظر در چنلینهم. اسلت  یضلع ییجلا در و یقلواش دامنه ییجا در

 میبپرسل اگلر ،حلا «. میلدار یالکترونل دانیلم کیل»  مییگلومی ، بلکهآیدنمی انیم به س نها الکترون
اسلت،  وسلتهیی موج کیدور،  از که ییگوو  «است دانیم کوانتوم الکترون»  مییگومی ست؟یچ الکترون

 . هستند وستهییا شی   کی از یعضوها قله نیکه ا حالی در؛ مینیبمی را موج قلهٔ تنها  اما ما

 ءخال مسئلٔه  و های کوانتومیمیداننظریٔه الف( 

الکتلرون و یلا  هسلته و کند که میانبا غور در فضای درون و بیرون اتم، در نظر او ، چنین به خاطر خطور می
الکترومغناطیسلی  میلدان از یلر فضلا کله ایلن حلالی ندارد؛ در ها هیچ چیزی وجوددر فاصله میان خود اتم

شلود، مطلرح می «خلأل کوانتلومی»اسلت، املا آنچله  بلا عنلوان است. یم خأل در فیزیک جدید، مردود 
 از منظلور. اسلت انلرژی و میلدان از یلر، املا موج و ماده که خالی از است ییچیده موجودی بسیار واقع، د 

ات اسلت و دائما  در حا  ُافت و خیز و کوانتومی اینجا، موجودی در میدان حاصلن . منشلاا خللق و فنلای ذر 
ات  ای از، مجموعهنابودی و خلق این  «خلأل»دانان جدیلد، از دیدگاه بسیاری از فیزیک. است ذرات یاد وذر 
تبیللین هللایزنبرگ  قطعیللت عللدم اصللن بللر مبنللای هللای کوانتللومی اسللت کللهبرگیرنللدٔه ُافللت و خیز در

« هلیچ» تنهلاجالب توجه  اینکه خلأل نله. (1٠۴ ، ص۱۳۹۱؛ هاورینگ و ملودینو، ۳۰ ، ص۱۳۷۰هایزنبتگ، ) شودمی
 است. …   و خود اتم، اثر کازیمیر به شده مانند تابش خود های شناختهنیست، بلکه منشاا بسیاری از یدیده

های توجیله انلرژی تاریلک در ترین کاندیلدابا توجه به این موارد و با عنایت به این کله یکلی از قلوی
نیسلت، بلکله همله چیلز « هلیچ»فیزیکی خأل  کوانتومی است؛ این جمله که خأل  شناسی، همینکیهان

ماند، بلکه در فضلای  ن واهد خالی هرگز فضا که است است، مطرح شده است. نتیجٔه مهم این امر، این
 از دارای حلالتی کوانتومی که مشدون از حرکت اسلت وجلود دارد وخأل  خالی از ماده و انرژی متعارف،

است. « خأل انرژی»با عنوان  انرژی کمینه

  های کوانتومینظریٔه میدان در فنا و خلقب( 

ات  نیبل یکوانتلوم کیمکانهای کنشهای کوانتومی، برهمنظریٔه میدان در  یهلاکنشبرهم حسلب بلرذر 
 نظلر در وسلتهییا شی   کی توانمی را دانیه، مینظر نیا در. شوندیم انیب، متناظر نهیزمیم یهادانیم انیم

 یرو کله است یدانی ، میضعای هسته دانیمثا ، م دهد؛ برایمی رخ فنا و خلق مدام آن یرو که گرفت
ات  یفنلا و خللق ملورد در. دنشلوملی فنلا و خللق مدام ترون  ییوز و الکترون آن های نظریلٔه میلدان درذر 
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سلت؛ ین یفلسف باختن وجود و افتنی وجود یمعنا به فنا و خلق که است اهمیت حائز نکته ، اینکوانتومی
ه  کیل لدظه نیا در و نقطه نیا مثا ، در برای و شودمی  یتعر زمان و فضا هٔ حوز در دانیزیرا م  هسلتذر 

 دوبلاره توانلدملی و شلودملی یبرآملدگ یدارا تلنگر کی با که طنام کی ست؛ مانندین گرید بعد لدظهٔ  و
 نهملا کله - داشلتکله  یاصلل ای و هسته کی یاست؛ ول رفته نیب از یبرآمدگ آنجا این درشود.  هموار
 . است یباق همچنان - است طنام
ات بلرتر و عمیلقبیلان دقیلق  به خلأل  ایاسلاس ُافلت و خیلز در میلدان زمینله تر، خللق و فنلای ذر 

ات  یفنلا و خلقدهد. همچنین، کوانتومی( رخ می خأل) و   زملان بسلتر در کله اسلت ین، املریادیلبنذر 
ه  کیلک، یکالسل کیلزیف در. دهدمی رخ آن کی در نه زمان بسیار کوتاه؛ گرچه  کیل ملودنیی از یلمذر 

ه  همان ر  یمس  معادللهاسلاس  بلر ی وملوج نگلاه بلا چه -ی کوانتوم یایدن که در حالی ماند؛ درمی یباقذر 
ملی فنلا و خلق و یاتدو    و ریتغ دچار دائمأ -ی تینسب های کوانتومینظریٔه میدان حوزه در چه و نگریشرود
 یاسلخ دهد؟ رخییوسته  یمتدول تیوضع نیچن که شودمی سبب زیچ چه که است نیاسؤا   ،حا . شود

طبیعلی  حرکلت ذاتلی و تکلاملی جسلم هملان یعنی ،جست یی مالصدرا فلسفۀ در توانمی راسؤا   نیا
 . مالصدرا« حرکت جوهری»اساس نظریٔه  بر

شلایان . شلود یواکلاو یحد جسم، تابارۀ در صدرایی فلسفۀ دگاهین ست، د است که الزمرو، این از
ملی رخ بلالعکم و یانلرژ بله ملاده نیتبلد که یتینسب کیزیف حوزهٔ  در و باالهای یانرژ در که ذکر است

 رفلتن نیبل از ایل  فوتلون توسلط ترونییوز۔الکترون زوج دیتولو برای مثا ،   ماده به نور نیتبد دهد، امکان
 وجلود، فوتلون بهشدن  نیتبد و ترونییوز۔ترونالک زوج رفتن نیب ازو برای مثا ،  نور بهشدن  نیتبد و ماده
گلرفتن  نظلر در چله بلا اگلر. اسلت کیلزیف در یتجربل و ینظلر شدهٔ  شناختههای دهیید از امروزه و دارد

ها دهیلید نیلا ملورد در کله« یکیلکتر باری بقا اصن» رینظ یکیزیف یبقا اصو  گرید و یانرژی بقا اصن
 یلعوهش نیلا هلدف و مدتلوا یراسلتا در تلوانملی زیلن را فنلا و خللق گونله نیلاست، ا صادق و حاکم

ات به یفنا و خلقاساس  بر موضوع گرفت، اما خود نظر در  نلام بلهتر یادیبن موجود کی یکوانتاعنوان  ذر 
ملی نیلیتب کوانتلوم نظریلهٔ  تیلقطع علدم اصلن بر یمبتن مستمرتدو    و ریتغاساس  بر هم آن و« دانیم»

. (Dirac, 1927, p. 243; Fock, 1932, pp. 622-647) شود

 مالصدرا فلسفٔه  در طبیعی جسمتحّول 
طبیعلی و تدلو   در آن، منلو  بله داشلتن فهملی درسلت از ایلن  که فهم دیدگاه مالصدرا از جسم جا آن از

ویعه فالسلفه مشلاا اشلاره مفاهیم است و خود این فیلسوف بزرگ هم در آثار خود به آرای دیگر فالسلفه و بله
طبیعلی در فلسلفٔه  به آنها یاسخ گفته است، ما نیز در ایلن مقالله یلیش از یلرداختن بله تدلو   جسلم کرده و
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یردازیم. ویعه فلسفه مشاا میبه اسالمی و  مالصدرا، به تبیین مفاهیم مربوطه در شاکلٔه فلسفۀ

 اسالمی جسم در فلسفۀ

گیلرد می قلرار بدلث ملورد دیلق دو بلاو از جمله حکمت متعالیه،  اسالمی فلسفۀ در جسمطور کلی  به
 . یمیتعل جسم و طبیعی جسم

  یلتعر دارد؛ مالصلدرا وجلود نظلر متفکران، اختالفل  انیم طبیعی جسم  یتعردربارۀ  :طبیعی جسم
 دری متلأخر حکملا  دیلگوملی و دانلدملی «اسلت عمق و عرض و طو  یدارا جوهر جسم» را جسم جیرا

 ، یعنلی«القلوائم الزوایلا یعلل متقاطعله ثلهثال خطلو  فیله یفرض ان نیمک جوهر  »اندگفته جسم تعری 
 ؛باشلد رییلذ، امکلان(عملق و علرض و طلو ) گانلهسله ابعاد فرض آن در که است ی، جوهرطبیعی جسم

 ،م۱۹۸۱، مالصکد ا) دیلآ دست به قائمه هٔ یزاو آنها، سه تقاطع از و کنند قطع را گرید کی، سه نیا کهای گونه به
 کله آملده نیلدل نیبلد و اسلت یعقلل  ، جوازیتعر نیا در «فرض» دیق از منظور. (۱۲۔۱۰ ، ص۵ ، ج۲سهت
 دیلق. سلتندین موجلود بالفعلن صلورت به عدبُ  سه نیاستوانه، ا ای م رو ، رهکُ  مثن اجسام از یبعض در یگاه

 اگلر، املا اسلت یکلاف آن امکانل  و باشد عنبالف فرض   که ستین الزم که شده اضافه سبب نیبد هم« امکان»
 (. ۶۳ ص، ۱۴۰۴نا، یس ابن) داشت مین واه طبیعی جسم گریم، دیکن فرض را ابعاد مینتوان

 طبیعلی جسلم بر عارض و است گانهسه ابعاد یراییذ که است یمتصل کم   یمیتعل جسم: یمیتعل جسم
 نیلتدل ثیلح از تفاوتشلان و متددالوجودنلد دو نیلا ،تقلیحق در و سلتین جدا آن ازرو، این از و شودیم

 بله یم تلفل شلکا اَ  توانلدکه می این  با که زنندمی مثا  را« موم» معنا نیا بهتر فهم یبرا است؛ حکما یعقل
. بلود ن واهلد شلتریب یکلی طبیعی ، جسمصورت هر ، اما در(است فراوان آن در یمیتعل جسم) ردیبگ خود

ن  و ابهام نظر از طبیعی جسم و یمیتعل جسم انیم فرق بنابراین، لتیاضلیر منظلر از. اسلتتعی   دانلان، کمی 
ت  در و« سطح»، یعدبُ  دومتصن ، کمی ت«خط»، یعدبُ  کی متصن  جسلم»، یعلدبُ  سه متصننهایت، کمی 

. (۵۳۷ ، ص۵ ، ج۱۳۸۴؛ مطهتی، ۱۲۔۱۰ ص، ۴ ، ج۲ م، سهت۱۹۸۱مالصد ا، ) دارد نام« یمیتعل

 طبیعی جسمبارۀ در فالسفه یهادگاهید

گلرا )گسسلته( و اتم دگاهیلد دو، کیلزیف ماننلد بله هم فلسفه شد، در اشاره هم نیا از شیی که طور همان
ات اسلت داشته طبیعی، وجود جسم مورد در( وستهیی) گراغیراتم ل. ذر  ، (میمقلراطیذ قلو ) صللبه غارصل
 بله منسلوم قلو ) ینامتنلاه یتجزایال ، اجزاا(متکلمان غالب قو ) دفر جواهر ای یمتناه یتجزایال اجزاا
 فلسلفه درگلرا اتمهای دگاهیلد عملده از( یراز یایلزکر قو ) ی  اول یوالیه با تجزایال اجزاا یبرابر و( نظام
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گلرا بلرای ، ضلمن نفلی دیلدگاه اتمفالسلفه شلتریهفلدهم، ب سدهٔ  تا سقرا  زمان از، اما روندشمار می به
 ایلن ملا کله نلدیگوملی ،ملدعا نیا شاهدعنوان  به واند قائن بوده وستهیی یساختار بیعی، برای آنط جسم

. میکنلملی مشاهده ممتد و وستهیی واحد یک شکن به که هم کنار در اایاش از یتعداد شکن به نه را اجسام
 سلتندین فکرهم نیا در ندارند؛ ولی اختالفی، است انقسام قابن طبیعی جسم که این در، یهنظر نیا روانیی

 یزیلچ بلهنهایت،  در م، آیایکن تقسیم ب ش دو به یی در یی و ا  یمتوال را طبیعی جسمی که فرض نیا با که
ات  مثن ، یاییلی ماتیتقسل نیلا که نیا یا و نباشد درآنشدن  قسمت دو امکان که میرسمی ذیمقراطیمذر 
 امکلان کله نحو    ملو  کتام صاحب تانیشهرس مدمد چون متفکرانی ازنظر  صرفل  ندارد؟ ق ی حد

 ماتیتقسل امکلان کله کردنلد اذعلان همله، داند، اما دیگر حکمامی یذیریایان طبیعی جسم در را انقسام
 یسلتیچ جهلت از ن، بلازیلا از اسلت؛ بعلدنایلذیر انییا ترکوچلک جسلم دو بله طبیعی جسم در یاییی

 . (۵۳۷ ، ص۵ ، ج۱۳۸۴)مطهتی، اند داده ارائه یمتفاوت نظرات طبیعی جسم

   دارد وجود م تل  دگاهید دو راستا نیا در
 در کله عقن و وهم درتنها نهآن،  در جوهری امتداد و اتصا که   است طیبس یجوهر، طبیعی جسم (ال 

دینکانی،  ابتاهیمکی) اسلتنسلبت داده شلده  افالطون ، بهیهنظر نیا. است میتقس قابن هم خارج عالم
 . (۲۳۷۔۲۳۵ ص، ۱۳۸۳

ب  یجوهر طبیعی جسم( م   شوندمی میتقس دسته چند به خود هینظر نیا روانیی  استمرک 
 از طبیعلی جسلمبودن  مرکباین نظریه ) طرفداران. استصورت  و ماده بیترک حاصن، طبیعی جسم. ۱

   شوندمی میتقس دسته دو به( صورت و ماده
 مشلاا، حقیقلت فالسلفه منظر از  استصورت  و ماده یانضمام بیترک حاصن، طبیعی جسمال ( 

 ، هملان«صلورت» از ملراد کله اسلت شده بیترکصورت  و ماده نام به جوهری جزا دو از جسم
 و ممتلدُجلرم  یعنلی ،اسلت جسم فعلیت ن، تمامیهم که است گانهسه جهات در امتداد ای اتصا 

، «ملاده» از منظلور و شلودملی خوانلده نیلز« جسلمیهصلورت » کله دارکشش جوهریصورت 
 دهیلنام« هیلوال» کله دارد وجلود جسم گوناگون، در نوعیهُصور  یذیرش برای که است استعدادی

 . (۲۲۳ ، ص۱۳۷۷ا سطو، ) شودمی
. استمالصدرا  نظر نیا ؛استصورت  و ماده یاتداد بیترک حاصن، طبیعی جسمم(  

، جسلم و است مقدار جوهر، همان نیا  است عرض و جوهر عنصر دو بیترک طبیعی، حاصن جسم. 2
 بله (نیمتع ریمقاد) اجسام االختالف مابه ،است یجار مقدار در کیتشک چون و ستین مقدار جز یزیچ

 سلهروردی شلهام اللدین شیخ آنل  از نظر نیا. گرددبرمی، است مطلق مقدار همان که اهآن االشترا  مابه
 . (۲۳۷۔۲۳۵ ، ص۱۳۸۳دینانی،  ابتاهیمی) است کردهتأیید  التلوتحات کتام در را آن که است



ل وسم طب یقیتطب یبررس ل مستمر  یعیتحو  ۴۳|        یکوانتوم« ذرات»در فلسفٔه مالصدرا با تحو 

  فلسفه در رییتغ با آن رابطٔه  و طبیعی جسم

  یجیتدر  و یدفع ؛فلسفه در رییتغ اقسامالف( 

هٔ  بودن، با موجود یمعنا چون سلت؛ ین هبلالقو   جهلات تمام از یموجود چیدارد؛ ه منافاتبودن  مدض قو 
 جهلات یبعضل از وانلد بالفعن تجهلا یبعضل از ایاند بالفعن جهات عیجم از ای موجود یایاش بنابراین،

دیگلری کله  حاللت و را دارنلد یوجود کماالت تمام، نوع نیا موجوداتدر حالت ن ست، . بالقوه گرید
ه به فعن باشد    در، املا مفارقله عقلو  و اقلدس الهلی ذات ست؛ ماننلدینممکن آنها  درناشی از تبدین قو 

 یدفعل ابله فعلن، دو حاللت دارد  یل - اندالقوهب که یجهات ای جهت آن از - موجودات ، خروجدوم حالت
 ایل وو بلرای مثلا ،  تبلدین آم بله هلوا،   یعنصلر انقالم ؛ مانندگویندمی« فساد و کون» به آن که است
، ۳ م، ج ۱۹۸۱، مالصککد ا؛ ۴۱ ، ص۱۳۷۸مالصککد ا،) شللودگفتلله می« حرکللت» بلله آن کلله اسللت یجیتللدر

ه به فعن ی ازجیتدر خروج نیا که آنجا از. (۲۴۔۲۱ ص  نقلص ،اسلت کما  به نقص از یریواقع، س ، درقو 
 . روندشمار می به حرکت نل یح در متدر  اشی   صفت کما ، دو و

 مشاء فلسفه مبنای بر طبیعی جسم در رییتغب( 

ن، وضلع، یلأها )نسلبت و اتیات، کمیفیجواهر، ک  کندمی میتقس دسته چهار به را موجودات ،ارسطو
.((Aristotle, 1995, p. 1005 ناملدملی« مقولله» را نهایا از کدام هر و( فعن، انفعا  ، ملک، اضافه،ی  مت
 ندلو بله جوهر در یدگرگون. نیأ و  یجوهر، کم، ک  دهدمی رخ مقوله چهار در ، تنهایدگرگون و رییتغ

 دلون بله (نیلأ)کلم، کیل  و  عراضاَ  در یدگرگون و است (رفتن انیم از) فساد و (آمدن وجود به) کون
 کله دیلآملی مطللق، الزم کلون در؛ زیلرا تابدیبرنم را مطلق فساد و مطلق   کون ،البته، ارسطو. حرکت

. اسلت صلادق یاسلتدالل چنلین هلم مطللق فسلاد ملورد در. شود مطلق، حاصن الوجود موجود، از
ینمل حاصن عدم، وجود از و وجود، عدم از که داشت اذعان دسییارمن با صداهم قت، ارسطویحق در

 عقلال   کله گرفلت نظر در یسومحالت ، عدم و وجود انیم در توانمی که کرد اضافه زین را نیشود، اما ا
 املر بلر آن و در نظر گرفلت یگرید موجود، مرتبه و ممکن انیم سپم ومدا  نیست و ممکن است. ا

 . (۷۳۔  ۷۲ ، ص۱۳۶۶، فولکیه) نهاد نام «بالقوه»
 هلم و( یآنل و دفعتلا  ) فساد و کونصورت  به جوهر در هم را رییتغ کانارسطو، امبا تأسی به  هم نایس ابن

 او کله تفلاوت نیلا رد؛ بلاییلذ( ملیزملان بستر در و یجیتدر طوربه) حرکتصورت  به اعراض از یبرخ در
 را جسلم و (۹۸ ص، ق۱۴۰۴، سکینا ؛ ابکن۱۰۵ ص، ۱۳۷۵نا، یسک ابکن) شلمردمی زیجا زین وضع مقوله در را حرکت
 سلبب بله کهها آنصورت  از یناش دارند یعگیو کی اجسام. داندصورت می و ماده یانضمام بیترک حاصن

 زیلچ بله و کلرده رییلتغ آن سلبب به که ملاده از یناش یگرید یعگیو و هستند بالفعنبنابراین،  و لعدبُ  یدارا آن
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 و کیتشلک کله اسلت معتقلد وا. (۷۷ ص، ۱۳۷۶سکینا،  ابکن) اندبللالقوه لداظ نیا به و شوندمی نیتبد یگرید
 یدگرگلون در. (۱۲۳ ، ص۱۳۵۷، ابن سینا) ندارد اجسام، راه یجوهرهای صورت و جواهر در ضع  و تشد  

 بلر گلریید( صورت) جامهٔ  و کرده در به تن از را( یصورت) ایهجام وستهیجهان، ی نیمادۀ ن ست، جوهری
 کله اسلت والیله درصورت  حدوث یی مادۀ آن؛ در به نه ،است آنصورت  به اشی   تیالبته، هو. کندمی تن

. در (۱۲۴ ، ص۱۳۵۷سکینا،  ابکن) شلودملی معلدوم ایل و دیلآملی دیلید ملادی اشلی   در علراضاَ  و خواص
 ترکیلب للزوم هملین و گشلته نیعج دیگر یک بانایذیر ییجدا یندو به ماده و و فساد، صورت کون   عاَلم
 را یصلورت ییوسلتهملاده،  کله شکن نیبد ؛شودمی موجب ار دائمیهای یدگرگون که استصورت  و ماده
 . (۱۳۵۔۱۳۴ ، ص۱۳۸۳ابن سینا، ) کندمی تن بر را دیگریصورت  و کندمی رها

 متعالیه حکمت یمبنا بر طبیعی، جسم در رییتغج( 

 تیلماه اقسلام از کله عشلر مقلوالت و خمسله جلواهر جمله از مشاا حکمت اتیکل قبو  مالصدرا، با
 و نهلاده بنلا« وجلود کیتشک» و« وجود وحدت» ،«وجود اصالت» اساس  بر متعالیه را متهستند، حک

، یفلسلفهای شلاهراه از یاریبسل دربا یک دیلد نوآورانله،  تا شده سبب دست نیا از یموضوعات به اعتقاد
 و ن سلتین. اسلت« جلوهری حرکلت» موضلوعکله یکلی از آنهلا،  کنلد جلدا انیمشلائ از را خود ریمس

د معنلای بله حرکلت چلون کله است نیا جوهری حرکت بر او دلین نتریعمده اسلت،  قلراریبی و تجلد 
د باید نیز حرکت مباشر فاعن د باشلد؛ زیلرا صلدور قلراربی و متجد   ایلن و اسلت مدلا  ثابلت   از متجلد 
ا   ذاتا که آنهاست طبیعت یا اجسام یُصور جوهر همانا مباشر فاعن  ،۱۳۷۸مالصکد ا،) اسلت آرامنلا وسی 

 هلم تیلماه و اسلت برخلوردار خلاص یتیاهم از - انیمشائ در نظر - «تیماه» که آنجا از، اما (۳۴ ص
 و هسلتند طبیعلی جسلم تیلماه ممقلو   ی، اجزاصورت و ماده که آنجا از و است عراضاَ  و جوهر شامن

 آن یش صل وحلدت و قلتیحق رفلتن نیب از و حرکت موضوع یبقا عدم جواهر، مستلزم نیا در حرکت
وجلود ملی بله را اصالت چونمالصدرا اند، اما کرده رد و دهیبرنتاب را جوهر در حرکتمشائیان، شود، می

 بلا که« تیماه» نه و داندمی آن« وجود» را موجود یش ص وحدت عامنل  و قتیت، حقیماه به نه و دهد
 . شود م دوش جسم یش ص جوهر، وحدت در حرکت

لقعالَ  در وجود جود، تنهاو اصالت  دیدگاه بنا بر که  آن حیتوض  مراتلب و اسلت آثلار منشلأ و م، مدق 
وجلود،  شدت جهت به - هستی حقیقت و مطلق کما عنوان  به - الوجود واجب هٔ یناح از هستی م تل 

 کله والیله ای ماده تا (وجود مرتبه نیدتریشد) الوجود واجب ذات از هستی، ترتیب ؛ بدینندشومی افاضه
 از کمشلک   طلولی نظام یک سان بدین و ابدیمی است، تنز   وجود ممکن سطح ترین یضع وترین یایین
لق و داشتن وجود ، الزمهٔ البته. آیدمی در ظهور منصهٔ  به الوجود واجب نمودهای و یاتتجل    و ، ثبلاتتدق 
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د  موجودهای ویعگی از نیا و است قرار  کله یهست عوالم از درجهترین یایین درآید، اما به حسام میمجر 
ه  عاَلم همان فلر  وجلودی، مُ  ضع  علت به و بوده عدم مرز در واقع، د  که هستند است، موجوداتیماد 
موجلودات،  ایلن ،مالصلدرا بلاور بله. ندارند هم را خود ازتر یایینای مرتبه ایجاد قدرت و ندارند قرار و ثبات
ریوجود ضع  نیهم علت به دقیقا   لر نفلم در هکل یندلو بله؛ هسلتند باللذات ، متغی   و ثبلاتبلودن  متغی 
د  و ثابلت عللت یلک به است موجودات این ارتبا  تغییر، عامن در ثبات همین و دارند قرار  همانلا کلهمجلر 

 از یخاصل نلوع بلا ملالزم ذات آن افاضله کله کنلدمی افاضه را علت، ذاتی که ترتیب این به؛ است آخر عقن
 دیلید را زملان و حرکلت، واقلع علت، در ،و است امتداد عینکه ، بلو( زمان و قوه، فعن امتداد) داشتن امتداد

ر و نابنابراین،  (۶۸ ص، ۱۳۸۳، یمطهت) آوردمی  آرام هستند. هم جوهر مادی و هم جوهر صوری، ذاتا  متغی 

 عینیت حرکت و متحرک در نظریٔه حرکت جوهری د( 

  شلودملی میقسلم، تقسل دو به هیولا ماتیتقس طهیح در وجود که گفت توانه، مییمتعال حکمت نظام در
ا  و ثابت ا   مرتبهٔ  وجود ندوهٔ در این نگاه و نظام، حرکت، . سی   ، ذاتلا  متجلددعلتیطب علالم و اسلتسلی 
 نین، بلیشلییهای فلسلفه در کله گونله  آن - یزیتملا متدلر    و حرکت نیب توانرو، نمیینهم از و است

. است متدر  نیع ،حرکتاین اساس، بر   و ن شدئقا  - بودند قائن موضوع و ضعَر 
ا   وجلود ،جملله از و وجود علت و العلن، خالق علتعنوان  به آن جا که واجب از ،نیابر  افزون سلی 

مالصلدرا،  نیهمچن. متدر  خلق بر زائد و یتألیف نه؛ است طیحرکت، بس جعن که گفت توانمیاست، 
ا   وجود یبرا یلیتدل وص  دو را ثبات و النیس  ینلیع موضوع به ازین یاوصاف نیچن. داندمی ثابت وسی 

. اسلت حرکلت در کله یزیلچ نله ؛اسلت متدر  وجود همانا شی   خود ند، بلکهندار وص  از مستقن
 واقلع جلوهر در حرکت اگر کهالشکا   نیا به یاسخ در مالصدرا بنابراین،. (۱۱۰ ص، ۳ ، جم۱۹۸۱صد ا، مال)

 یجهتل از دیلبا حرکلت موضلوع که است شود، معتقدمی وشم د حرکت   در موضوع یبقا شود، مسئلهٔ 
 بلالقوه اگلر. بالفعلن ای و است بالقوه ای زین ثابت امرل  نیا ،حا . شود آن عارض حرکت   بتواند تا باشد ثابت
ق  هنوز، یعنی باشد  تیلفعل و وجلود هنلوز کله شلود یزیچ عارض، حرکت که است مدا  و نشدهمدق 

 حاللت دو از نیلز بالفعلن ثابلتل  امرل  نیا. باشد بالفعن و ثابت یامر دیبا حرکت موضوع ،یماست.  افتهین
 املر گلرید چلون ن سلت، حالت در. جهات از یبرخ از ای است بالفعن جهات تمام از ای  ستین خارج
ه  از یجیتلدر خلروج حرکلت   و ندارد وجود آن درای بالقوه  نیچنل در حرکلت اسلت، وقلوع فعلن بلهقلو 

 جهلات   یبرخل از و بلالقوه جهات   یبرخ از و ثابت یموضوع، امرکه  دیآمی الزم و است مدا  یموضوع
 بلر دالللت اسلت بلالقوه که جهت آن. است طبیعی جسم م صوص یتیخصوص نیچن که باشد بالفعن

نکته ایلن  (۶۰۔۵۹ ص، ۳ ، جم۱۹۸۱مالصد ا، ) کندصورت می بر داللت، است بالفعن که جهت آن و ماده
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 و ملاده یاتدلاد بیلترک حاصلن و مکان و زمان دربالذات  ممتد وجود یک را طبیعی جسم مالصدراکه 
  جملله از؛ شلمردمی بر را یچند نیدال ،صورت و ماده یاتداد بیترک اثباتبام  در او. داندصورت می

 وصلورت  تیماهبودن  یکی، مرکب اایاش سازنده عناصر نبودن ، بالفعنصورت و ماده نیب حمن صدت
 . (۲۸۶۔۲۸۳ ص، ۵ ، جم۱۹۸۱مالصد ا، ) بدن عهیو صفات به نفم افاتص و جسم

 الف( نفی خلع و لبس در نظریٔه حرکت جوهری

 جهلاننلدی متیغا بلا - معتقدنلد انیمشلائ کله گونله  آن - ُصور خلع ای وشدن  معدوم مالصدرا دگاهید از
 حرکلت در آنسلوی  بله کله باشدمند تیغا تواندمی یامر و است تیغا یدارا عت  یطب؛ زیرا دارد منافات

 یبلرا تنهلا شلود، حرکلت   آن نیگزیجلا گلرید یصورت و شود معدوم یصورت اگر ،طبیعی جسم در. باشد
 کیل دیلبا ،یلم. کنلدمی جا هب جا راُصور  آن که یموجود آن خود یبرا نه و است فرض صورت قابن آن

ملا،  ةورصل نیلا کله باشلد حرکلت در تیغا آن یسو به آخر تا او  از که باشد داشته وجود واحدصورت 
 هلر قبو  با ، مادهیجوهر حرکت هٔ ینظر در. مستمر و ثابت یامر ؛ یعنیاست« هیتوسط حرکت» بر منطبق

 برتلرصلورت  یبراای ماده  باز مجموعه نیا خود و کندمی دایی را یبرترصورت  رشییذ تی، قابلصورت
 اشلاره تلریلیش کله  طور همان .شودنمی معدوم یصورت اساسا   دگاهید نیا در . بنابراین،شد خواهد یبعد
نملی یکیتشلکای مقولله را« جلوهر» کله اسلت آن از یناش طرفدارانش و نایس ابن کون و فساد هینظر؛ شد

 حلا  در دائملا، اسلت اشلی   قلتیحق همان که اشی   تیماه که دیآمی الزم، باشد یکیتشک اگر؛ زیرا دانند
نهلاد جهلان . بردسؤا  می ریز طبیعی جسم بر عارض حرکت در را موضوع یبقا نیا و باشد یدگرگون و رییتغ

ملادی در هلیچ دو ا شلی   و مدام در حا  حرکت و یویایی است؛ بله ندلوی کله هلیچ قراراساسا  بیمادی، 
ه  عاَلم در و یویایی حرکتاین  عامن ویکسان نیست ای لدظه  فقلر  -ی جلوهر حرکت هینظراساس  بر -ماد 

ر و قرار عدم و یجودو  «.  معلال   کنی لما شی   یذات» و است یماد جوهربودن  بالذات متغی 

 ب( حرکت جوهری، زمان و وحدت اتصالی و شخصی

ه  ازا شی   یجیتدر خروج -منظر مالصدرا  از -حرکت   «زملان» بسلتر درایلن املر  کله اسلت فعلن بلهقو 
ا   ودوج ندوه ضروریات از اتصا چنین هم. شودمی مدقق  است؛ زیرا این ندوه از وجلود، بلا آن کلهسی 
لق میقطعات و اجزاا، لدظه هرگام با حرکت و در و هم است گسترده و ی ش شلوند، املا در ایلن ش مدق 
ق در این لدظه حاضر باشلد و ایلن هملان معنلای  اشی   هستی در ییشینهای هستی همهٔ  یافتن، باید تدق 

های هسلتی وجلودی کملاالت تملامی کله واحد   ی است، حقیقتفعلی هستیاتصا  وجودی است؛ این 
 و اجلزاا . بنلابراین،دارد - وحلدت و بساطت ندو به - خود در باالتری وجودی کماالت همراه با را ییشین
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ا  قطعللات . اشللته باشللندد ش صللی وحللدتل  ،نتیجلله در و اتصللالی وحللدتیبایسللت ، مللیوجللود سللی 
 متدلر طلوری کله  به ؛شودمی تصور زمان طو  دراری ییوست و واحد امتدادبسانل  اساس، حرکت این بر
 (.۲۷۵ ، ص۴ م، ج۱۹۸۱مالصد ا، ) کندمی حفظ را خود حقیقی حرکت، وحدت مدت تمام در

 یکوانتومذّرات  درتحّول  بامالصدرا  بر مبنای فلسفه طبیعی جسمدر تحّول  تطبیق
تدلو   بلا طبیعلی جسممالصدرا  فلسفۀ در هم که تگف تیقاطع با توانشد، می گفته کنون تا آنچه اساس بر
ات  هم و استتنیده  هم در و نییی، عج در یی یدگرگون و  حلا  در دائملا یکوانتلوم کیلزیف در یکوانتومذر 

 قیلتطب ملورد حلوزهٔ  دو انیلنوشلتار، م نیلا در مانظر  مورد یزبانهم نین ست نیا و هستند مدام رییتغ وتدو   
ه  از اشی   لسفه، خروجف در رییتغ، اما است  و کلونگیلرد )صلورت می یدفعلصورت  به ای که است فعن بهقو 
 و کلون هٔ یلنظر رد   ، ضلمنیجلوهر حرکت هٔ ینظر طرح با مالصدرا(. حرکت) یجیتدرصورت  به ای و( فساد
 . کندمی نییتب یدائم یجیتدر رییتغ و یذات حرکت قالب در را طبیعی جسم در، تدو   ییارسطو فساد

لتغ کوانتوم، تدلو   و کیزیف در واقع، هم در ات  ری  ات  یفنلا و خللق هلم و یکوانتلومذر   هٔ یلنظر درذر 
، مالصلدرامتعالیله  حکمت در هم و است نییتب قابن« تیقطع عدم اصن» یمبنا ، بریکوانتوم یهادانیم

 در گلرید توجله نایشلا نکتلهٔ ، املا شودمی انیب یمئدا رییتغ وجوهری  حرکت یمبنا بر اایاش یذات حرکت
 بلاختن وجلود و افتنی وجود با است؛ نه همراهُصور  توارد با مورد دو هر ر، درییتغ نیا که است نیاجا این

هٔ  کی که یزمان، یعنی یفلسف شلود، ملی فنلا سلپم و نه، خللقیزم یم یکوانتوم دانیم کی در نیادیبن ذر 
 را حاللت نیلا ،حلا . دهلدمی دست از رات صور آن باز و رفتهییذ خود به را دیجدصورت  کیواقع،  در

 علدبَ  للبم یمبنلا بلرمتعالیله  حکملت و کندمی نییتب لبم و خلع و فساد و کون یمبنا بر مشاا حکمت
 هذر  ) هذر   بلر یگلریدصلورت  دیلبا بله یقلینه، ذر   یفنلا از یم که است نیا نکته. یجوهر حرکت و لبم
 تیل، فعلصلورت بلدون ماده که دیآمی الزم ،صورت نیا غیر ند؛ دریبنش( دانیم بستر بر شده خلق دیجد

ق  و  . است مدا  که ابدیتدق 
م  آنچهبنابراین،  ات  درُصور  توارد نیا که است نیا استُمسل   چله و باشلد للبم و خلع چه نیادیبنذر 

 نلینچهم. سلتین آن یفلسف یمعنا در باختن وجود و افتنی وجود یمعنا به عنوان چیه لبم، به بعد لبم
ات  علالم باللذات و مدام حرکت و یدائم ییاییو از یزنبرگ، نمودهای تیقطع عدم اصن گفت توانمی ذر 

ه  کی تکانهٔ  و مکان نییتع ،اصن نیااساس  بر. است یکوانتوم  رییلذامکان کسانی دقت با و واحد آنل  درذر 
ه  کی که معناست نیبد نیا، واقع در. ستین  لدظلهٔ  دو در - دارد کله یتلذاتدلو    و حرکلت نیلدل به -ذر 
 للبم بلر داللت که نظریٔه حرکت جوهری مالصدرا با حالت نیا. داشت ن واهد یکسانی تیوضع یاییی

 در کله للبم و خلع هینظر تا دارد یشتریب کند، تطابقمی نییتب زمان بستر در را حرکت و کندمی لبم بعد
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 هلم و للبم و خللع در هم که آن حیتوض. دارد یبهتر انهیم جوهر در کیتشک عدم با و دهدنمی رخ زمان
ه  از یا مادلبم، شی   بعد لبم در ه  ازا شلی   یدفع لبم، خروج و رود، اما خلعمی فعن بهقو   فعلن بلهقلو 

ه  ازا شی   یجیتدر لبم، خروج بعد لبم و دهدمی رخ «آن» در که است  «زملان» در کله است فعن بهقو 
ق می  . شودمدق 

 در ملدام علتیطب علالم است، یعنی جوهر در حرکت مقدار «زمان» ،مالصدرا ظرمن قت، ازیحق در
 از یکلی، املا رودشلمار ملی بله عتیطب در رییتغ و دتجد   نیا مقدار زمان   و است دتجد   و ییایحرکت، یو

جلوهری  حرکلت بلا رابطله درمتعالیله  حکملت در هم و مشاا فلسفه در هم کههایی چالشاشکاالت و 
، یعنلی اسلت موضلوع ثبلات بدلث، داده یاسلخ آن بله م تل  نیبراه با البته، مالصدرا که است مطرح

 اتیضلرور از یکلیعنلوان  بله را موضلوع در ثباتد که انکرده رد را جوهر در حرکت نیدل نیا به نیمشائ
هٔ  کیل کله نیلن، اینلو کیلزیف در ،حا . دانندجوهری می حرکت با یتناف در حرکت  بسلتر در نیادیلبن ذر 

های نظریلٔه میلدان، یعنلی یکوانتلوم اسلتاندارد دٔهلینظرترین ملدرن در که نیا به تیعنا با) خاص دانیم
ات  و است دانیم با کوانتومی، اصالت  کله هسلتند نلهیزم دانیم  تهیبرانگ حاالت اتیتجل   ای وها نمودذر 

 دوبلاره و شلودمی فنا ی، وقت(شود یادیبن زوا  دچار که نیا بدون ؛است ری  تغ و زیخ و فتاُ  حالت در مدام
ه نوع) همان  اسلت یزیلچ هملان نیلا و است  تبد   نیا یبرا موضوع ثبات دهندهٔ شود، نشانمی خلق( ذر 

متدلر  و حرکت تینیع به و داندمی وجود از ینوع را حرکت که نیا به توجه با هم صدرایی فلسفۀ در که
 . است قیتطب قابن و یرفتنیاست، یذ قائن

ب  طبیعی جسم صدرایی فلسفۀ در که آنگر  دی نکتۀ ه  ازمرک  ه  که است فعن وقو   و ملاده بلر دالللتقو 
 ملورد در. اسلتتنیلده  هلم در طبیعلی جسلم بلابلودن  بلالقوهبنابراین،  و کندصورت می بر داللت فعن
 بلرای امکلانی»  میگویدهایزنبرگ  که چنان خورد؛ هممی چشم بهبودن  بالقوه ازای نشانه هم بنیادین ذرۀ

ات  کله کنلدملی دالللت معنلا نیلا جمله، به نیا«  است موجودیت به میلی یا موجودیت  نیلز بنیلادینذر 
ملی حاصلن بالفعلن ذرات، ملادۀ ایلن ییوسلتن هلم بهدنبا   به و بالفعن مادۀ نه هستند ماده بالقوه طور به

حرکللت،  کلله اسللتتأمللن  بللنقا نکتلله نیللچنللین، اهم (۱۱۰ ، ص۱۳۹۵، یقاسککم و یاصککههان ینککاج) شللود
ه  از یجیتدر ه، خروجیمتعال حکمت در  کملا ، دو و نقلص اسلت؛ یلم کملا  بله نقلص از و فعن بهقو 

اسلاس  بلرجلوهری  صلدرایی، حرکلت فلسلفۀ دربنابراین، . هستند حرکت طو  در متدر  اشی   وص 
ات  یفنا و خلق رد، اما درییذصورت می ماده استکما   فسلاد و کلون هٔ یلنظر بلا ظلاهر کله در نیادیلبنذر 

 یبلرا گر چه افت؛ی نتوانوضوح  به و مصداقا   را یاستکمال جنبهٔ  نیا دیدارد، شا تطابق شتریبمشائی  فلسفۀ
. شلودملی حاصلن بهتلر یاسلتکمال مقارنلهٔ  نیلاست، ا(  تدو  ) زیخ و فتاُ  دچار همواره که نهیزم دانیم

ات  ملورد در گفتهییشُصور  واقع، توارد در  بلا مقارنله نیلا و اسلت تکاملن ینلوع ایمعنل ن، بلهیادیلنبذر 
 هٔ یلنظر کله یلابیممیدر شلتریب یموشلکاف و کنکلاش بلا چنلینهم. کنلدتر ملییررنگ رامتعالیه  حکمت
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هٔ  که هیاول مادهٔ  کی وجود فرض با طبیعی جسم یتکامل و یذات حرکت  جلز یتیفعل چیه و است مدض قو 
ات  هیلاول ملادهٔ  کله اگلر حالی شود؛ دریم نییندارد، تببودن  بالقوه نیهم های دانیلم هملان را نیادیلبنذر 

 ،یلم. صلورت هسلتند یدارا خلودرو، ینهمل از و هسلتند تیلفعل یداراها دانیم نیم، ایبدان یکوانتوم
ات  معالَ  در را آن هیاول مادهٔ  و طبیعی جسم  یفلسلف فکلرتنها  نجایا. ستُج  یگرید امر در دیبا یکوانتومذر 

 اثبلات بله راای ملاده توانلدنملی یشلگاهیآزما چیه، یعنی یتجربهای شیآزما باشد؛ نهگشا راه تواندمی
 . باشد نداشته یاثر چیه که برساند

 گیرینتیجه
 ملدام ریلتغ وتدلو    ومالصلدرا نظریٔه حرکت جلوهری  در طبیعی جسمتدو    انیم مقارنه خصوص در

ات   مبلرهن و ملتقن یحلوزه، املر دو هلر در یدائمل ییاییو وتدو    وجود که گفت توانمی ی،کوانتومذر 
ات  یفنلا و خللق عنلوان بلا آنچله و اسلت همراهُصور  توارد ک، بای هر در رییتغ نیا. است  در نیادیلبنذر 

 بلاختن وجلود و افتنی وجود یمعنا به نه و استُصور  توارد نیهم یمعنا به شودمی مطرح کوانتوم کیزیف
ات  یذات و مدام ییاییو بر یگواه کههایزنبرگ  تیقطع عدم اصناساس  رب نینچهم. یفلسف  یکوانتلومذر 

ه  کیرود، شمار می به نظریلٔه  بلا ،حاللت نیلا. داشلت ن واهلد یکسلانی تیوضع یاییی لدظهٔ  دو درذر 
. اسلت تطلابق قابلن «آن» کیل در نه و کندمی نییتب زمان بستر در را حرکت که حرکت جوهری مالصدرا

هٔ  کی که نیا نینهمچ ه نلوع) هملان دوبلاره و شودمی فنا یخاص، وقت دانیم بستر در نیادیبن ذر   خللق( ذر 
مالصلدرا  فلسلفۀ در کله است یزیچ همان نیا و است  تبد   نیا یبرا موضوع ثبات دهندهٔ شود، نشانمی
 . است قیتطب است، قابن قائن متدر  و حرکت تینیع به که هم

ه  هلم و مالصدرا طبیعی جسم هم که آندیگر   نکتۀ . انلد تلهیآم هلم دربلودن  بلالقوه ن، بلایادیلبنذر 
ه  از یجیتدر خروج - مالصدرا منظر از - حرکت جلوهری  حرکلت و اسلت کملا  به نقص از و فعن بهقو 

ات  مورد درُصور  توارد و دهدمی یرو ماده استکما اساس  بر  اسلت تکامن ینوع ایمعن به هم نیادیبنذر 
هٔ  که هیاول مادهٔ  کی وجود فرض با طبیعی جسم یتکامل و یذات حرکت هٔ ینظر که نیا آخر هٔ نکت و  مدلض قو 

ات  هیاول ماده همان را یکوانتومهای دانیم که اگر حالی شود؛ درمی نییتب، است م، یکنل قلملداد نیادیبنذر 
آنهلا  بله یلرداختن مجا  مقاله نیا در که یگرید قرائن به توجه با و هستندصورت  و اثر یداراها دانیم نیا
 . باشند یفلسف هٔ یاول مادهٔ  همان توانندست، نمیین
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