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 تعهدنامه

 نامه: بررسی تطبیقی حرکت در ماده از دیدگاه حكمت متعالیه و علم زیست شناسی عنوان پایان

رشته فلسفه و کالم اسالمی دانشكده الهیات و علوم  جانب علیرضا احمدي دانشجوي دوره کارشناسی ارشد، این

اسالمی دانشگاه تبریز تحت راهنمایی دکتر حیدرضا سروریان  با تعهد به رعایت موارد ذیل اقرار و اذعان 

 نمایم :  می

جانب بوده مسئولیت صحت و  نامه حاصل مطالعات علمی این تحقیقات و نتایج ارائه شده در این پایان -1

 گیریم.  طور کامل بر عهده می طالب مندرج در آن را بهاصالت م

 هاي محققان دیگر به مرجع مورد نظر استناد شده است.در خصوص استفاده از مطالب و پزوهش -2

مطالب مندرج در این پایان نامه را اینجاب با فرد دیگري به منظور اخذ هیچ نوع مدرک یا امتیازي تاکنون  -3

 نكرده است.به هیچ مرجعی تسلیم 

کلیه حقوق معنوي این اثر به دانشگاه تبریز تعلق دارد. مقاالت مستخرج از پایان نامه ، ذیل نام دانشگاه  -4

 تبریز 

هر یک از استاد راهنما و دانشجو حق دارند مستقال نسبت به انتشار کل پایان نامه به صورت کتاب و یا  -5

نمایند مشروط بر این که با نام هر دو منتشر گردد. ضمنا درج نام استاد قسمت هایی از آن به عنوان مقاله اقدام 

 مشاور پس از نام استاد راهنما بال مانع است .

چنانكه بعد از جلسه دفاعیه محرز گردد که مطالب پایان نامه به صورت کلی یا جزئی مورد سرقت علمی  -6

 ه اعتراض و اعترافی نخواهیم داشت.  قرار گرفته است نسبت به اقدام مدرک تحصیلی حق هیچ گون

 تاریخ

 نام و امضاء دانشجو
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 تقدیم به:

کوشش ها و سختی هاي کشیده شده در این پایاننامه به جهت همراهی خانواده و باالخص همسر عزیزم به 

شیرینی و خوشی مبدل گشت، به امید جبران بخشی از فداکاریها و همراهیهایش، پژوهش حاضر رو تقدیم می 

 کنم به همسر، همراه و حیات بخش زندگی ام.  
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 تقدیر و تشكر:

چرا که  آزاد کمال قدر دانی و تشكر را دارم سروریان و جناب دکتر متفكر دکتر انگرامیم جناب آقای اساتید از

علیزاده به جهت همچنین از جناب دکتر  د. بدون راهنماییهاي ایشان تامین این پایان نامه بسیار مشكل مینمو

همراهی و دلسوزیشان نسبت به این حقیر نهایت سپاس گذاري و تشكر را دارم که همچون پدري، سایه لطفشان، 

 همیشه بر سر پویندگان مسیر علم و ایمان استوار است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 علیرضا نام: 

 احمدينام خانوادگی: 

 دیدگاه حكمت متعالیه و علم زیست شناسیبررسی تطبیقی حرکت در ماده از نامه:  عنوان پایان

 دکتر حمیدرضا سروریاناستاد راهنما: 

 متفكر آزاد اله دکتر روحاستاد مشاور: 

 کالم اسالمیگرایش:              الهیاترشته:             کارشناسی ارشدمقطع تحصیلی: 

                        الهیات و علوم اسالمی دانشکده:                                        تبریز دانشگاه: 

 تاریخ پایان تحصیل:                               تعداد صفحه: 

 ، حرکت جوهريفیكسیسم حرکت، تكامل انواع، داروینیسم،کلید واژه:    

 چکیده:

یونان باستان اغلب بر وجود مفهوم حرکت از دیرباز در بین فالسفه مطرح بوده و اکثر فالسفه من جمله فالسفه 

نوعی حرکت و سیالن در کل هستی قائل بوده اند به نحوي که برخی از آنها وجود هرگونه ثبات را در هستی 

رد نموده اند. در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی حرکت در ماده از دیدگاه حكمت متعالیه و علم زیست 

نی قابل تطبیق برخی اصول مشترک در آن دو می باشد. شناسی پرداخته شده است که هدف از آن یافتن مبا

نگارنده در تالش بوده است تا به سواالتی از قبیل چگونگی تبیین حرکت در ماده از دیدگاه حكمت متعالیه و 

 علم زیست شناسی و اشتراکات و افتراقات نهفته در آن ها پاسخ بگوید.

که، روش معرفت شناختی در حكمت متعالیه روش از ایناز نتایج کلی به دست آمده در این پژوهش عبارتند 

عقلی و در زیست شناسی روش مشاهده اي و تجربی است. مبدا حرکت در حكمت متعالیه جوهر جسمانی 

را بعنوان محل انتخاب « آلل»رغم اینكه متجدد و متحول دانسته شده است ولی در حوزه تكامل زیستی علی

ل بعنوان ماده ثانیه، مبدأ حرکت تكاملی و آغازین حیات شناخته شده است. قوه طبیعی مطرح نموده اند اما سلو

در فلسفه به معنی استعداد دریافت فعلیت هاي ممكنه می باشد و در زیست شناسی آنچه استعداد دریافت و 

شد. ظهور فعلیت هاي ممكنه را به واسطه روابط غالب و مغلوبی، هم توانی و غالب ناقصی دارد آلل می با

« اصالت وجود»موضوع حرکت در حكمت متعالیه جوهر جسمانی متجدد بوده و ثبات حرکت با تكیه بر اصول 

تبیین شده است، در زیست شناسی در چیستی موضوع حرکت به ذات اشیاء اشاره « تشكیک مراتب وجود»و 

اشد. مفهوم ثبات کل حیات شده است و آنچه به عنوان امر ثابت در هستی مد نظر قرار گرفته، کل حیات می ب

با جامعیت انسان به عنوان عالم صغیر قابل جمع می باشد. بطور کلی وجه مشترک اساسی در هر دو دیدگاه، 

 پذیرش وجود سیالن، تجدد و تحول در ذات و جوهر عالم ماده می باشد که ذاتا زمانمند است.
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 مقدمه

 بودند دریافته خوبی به و بودند یافته بزرگی معضل را آن ماهیت تبیین و حرکت متفكران و فیلسوفان دیرباز از

 اي عده .داشتند می مبذول خاص توجهی بدان سبب، همین به و نیست دیگر صفات همانند صفتی دگرگونی که

وقوع  امتناع زیادي دالیل با و کردندانكارمی جهان در را حرکت وقوع زنون و لوسیپوس پارمنیدس، چون

 و دید می مدام تحرک در آتش، چون را جهان ي همه هراکلیتوس ها، آن مقابل در و کردند می اثبات را حرکت

 حرکات ذرات به را اشیا ظاهري تحوالت ي همه ها اتمیست .شمرد می ها پیشرفت و ها حرکت را مادر نزاع

ارسطو  .اند تحوالت و منشأ مایه زیرین حرکات این که بودند معتقد و دانستند می ها( منتهی ها )اتم آن درونی

 کمک صورت و ماده از تفسیر این در او .دیگري داشت تفسیر حرکت براي و پسندید نمی را ها اتمیست آراي

 و غربیان افكار بر او، از پس ارسطو آراي .شود می شامل را ها حتی اتم چیز همه او گمان به که گرفت، می

 رادیو کشف .کردند پیروي ارسطو از عموماً حرکت تفسیر در نیز مسلمان حكیمان و مطلق یافت حكومت شرقیان

این  با .است تر کرده عمیق تحول و حرکت از را امروز بشر دریافت عام، و خاص نسبیت ي نظریه و اکتیویته

 آشنا خوبی به جوهري حرکت ي و زیروروکننده عمیق مفهوم خصوصاً و حرکت با جدید بشر ذهن هنوز همه،

باید  کجا در را حرکت و تحول يریشه که اندنگفته پاسخ را این پرسش علمی آوردهاي دست هنوز و نیست

 کرد؟ وجو جست

 تالشی زمان، و و حرکت فعل و قوه باب در اندیشه بدون طبیعت جهان شناخت گفت بتوان شاید حال هر به

 به شایان اعتناي معقول، و محسوس عالم از حقایق کنجكاوي موقع در که اي فالسفه لذا .آید می حساب به عبث

حقیقت  در کافی مباحث که متفكرینی بالعكس و است بوده ناقص شان نظام فلسفی اند ننموده حرکت حقیقت

 تا آنان ي قلمروي فلسفه مباحث، آن ترتیب و صحت مقدار به اند نموده آن غیرطبیعی و طبیعی و خواص حرکت

 .است شده تر روشن اي اندازه

 پژوهشی آن در که است، یافته در حكمت متعالیه و زیست شناسی اختصاص حرکت بررسی به حاضر تحقیق

گیرد که سعی دارد ارتباطی منطقی بین مسئله حرکت جوهري در حكمت متعالیه و حرکت  می صورت تطبیقی

 تكاملی در زیست شناسی برقرار نماید.
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 گذری اجمالی پیرامون پیشینه حرکت در رهیافت فلسفی

 گردد می معلوم چنین آمده است، عمل به سكون و حرکت بحث موارد از فلسفی مقاالت و کتب در که تتبعی از

 بوده است. حوزه هستی شناختی در عمدتاً حرکت بحث طرح معرفتی جایگاه که

از جمله فالسفه اي که بر وجود حرکت و صیرورت در ذات و جوهر اشیاء استدالل نموده است هراکلیتوس 

رو وجود دارد.  و از این« در حال صیرورت»نام این باور است که بین وجود و عدم حد واسطی بهاست. او بر 

ي خود یعنی لوگوس، . او بر اساس اصول اساسی  فلسفه1عنوان مكتب صیرورت یاد کردتوان بهاز مكتب او می

طبیعت و عالم ماده تغییر، تضاد و وحدت در عین کثرت به تبیین اصل تغییر و صیرورت در ذات وجوهر 

 دیگر دانسته است.پرداخته و صیرورت و وجود یا هستی را مساوق یک

را « واقعیت». او 2هراکلیتوس بر این باور است که همه چیز در حرکت است و هیچ چیز ثابت و ساکن نیست

 داند.داند و حرکت، تغییر و دگرگون شدن را اساس و ذاتی طبیعت میدائما در حال تغییر می

یكی دیگر از فالسفه یونان باستان که در فلسفه خود بر مسئله حرکت پرداخته است پارمنیدس است. او که پایه 

 گذار مكتب الئایی است، بر خالف هراکلیتوس، وجود هر گونه حرکت را در هستی انكار کرده است.

م، وجود هرگونه حرکت و تغییر پارمنیدس در میان فالسفه نخستین یونان اولین فیلسوفی است که با قاطعیت تما

 را در هستی رد نموده است.

از جمله تحول ناپذیري، بی   پارمنیدس و پیروان او )الئائیان( بر این باورند که وجود و هستی داراي چند ویژگی

 حرکتی و واحدبودن، است.

الئایی، نفی حرکت و  فالسفه مكتب الئایی بر نفی حرکت و نفی کثرت اتفاق نظر دارند. فصل المشترک فالسفه

 باشد. آنان معتقدند که عالم صیرورت هیچ گونه پاي در واقعیت ندارد.نفی کثرت در عالم وجود می

                                                           
1
  28، ص، بی تاشرکت سهامی کتابهای جیبی ،خسروپناه، عبدالحسین، تاریخ فلسفه غرب 
2
 1380، تهران، سروش، 68، ص1، جترجمه سید جالل الدین مجتبویکاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه،  
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 را حرکت وجود موضع، چند در ارسطو نیز از جمله فالسفه اي است که در مسئله حرکت صاحب نظر است. او 

محال  طبیعت وجود حرکت، بدون که دارد عقیده و است داده قرار طبیعی علم براي مبدأ اصلی و اساسی ي پایه

کرده است، درباره وجود  انكار طبیعت در را حرکت وجود که پارمنیدس، رأي و با انتقاد به  است ناممكن و

 هست آنچه از آشكارتر و ظاهرتر طبیعت در را حرکت وجود مشاهده،  و استقراء حرکت بر این باور است که، 

 حیث من بالقوه لما اول کمال»از  عبارت است حرکت ارسطو، به منسوب تعریف براساس. 1کند می معرفی ما به

 حرکت بنابراین تعریف، .است پرداخته ن آ بسط و شرح به و مطلوب دانسته را تعریف همین سینا ابن« بالقوه انه

 2است. بالقوه موجود براي اول کمال سرانجام و است اول کمال در ثانی، است، کمال اوالً

 طلوع از قبل تا حكیمان .اند داده قرار نظر مد مختلف، هاي شكل به را حرکت بحث نیز مسلمان اندیشمندان

 شیء، یک جوهر و ذات در تحول و حرکت اگرچه که بودند متفق مطلب این بر عموماً جوهري، حرکت نظریه ي

 .است مستمر تغییري و تبدل در موجودات، اعراض است، ناپذیر امكان و نامعقول امري

 در حرکت نفی به نشدنی، تأویل صراحتی با موضوع، بقاي عدم ي شبهه استناد به الشفاء، کتاب در سینا ابن

 که است موضوعی نیازمند حرکتی هر که این بر تأکید با او .داند می ناممكن را آن و پرداخته اشیا ذات و جوهر

 کند، حفظ باهم را آن اجزاي پیوند و حرکت وحدت بتواند تا باشد داشته باقی و مستمر وجودي حرکت، طول در

 اما است،  باقی حرکت طول در که داند می ثابتی جوهر را حرکات این موضوع و پذیرفته را اعراض در حرکت

 .3پردازد می جوهر در حرکت انكار به صریحاً است، مذکور شبهه ي گرفتار چون

 این به خود، فلسفی نظام در داند، نمی لحظه هر در مداوم عالم تجدد و تجدید جز چیزي را حرکت صدرالمتالهین

 .است نوآفرینی و حرکت در همواره، هم، عالم جواهر اعراض، بلكه تنها نه که رسد می نتیجه

 ی حرکت در زیست شناسیپیشینه

مسئله ثبات و حرکت از جمله مباحثی است که بین فلسفه و علم زیست شناسی، هم از نظر سیر تاریخی مباحث 

و هم از لحاظ محتوایی داراي وجوه اشتراکی بسیار زیادي می باشند. مسئله حرکت در زیست شناسی از قرن 
                                                           

1
 3، ص 1388ملکشاهی، حسن، حرکت و استیفای اقسام آن، تهران، سروش،  
2
 81، ص 1، ج 1404ابن سینا، الشفاء، به تصحح سعید زاید، قم مکتبه آیت هللا مرعشی،  
3
، تحقیق ابراهیم مدکور، قم، منشورات مکتبه آیه هللا مرعشی النجفی، «الطبیعیات فی السماع الطبیعی»، الشفاء ابن سینا، حسین بن عبدهللا 

 257، ص 1405
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زیادي در این خصوص به ایراد  با عنوان ترانسفورمیسم در مقابل مفهوم ثبات مطرح گردید. اندیشمندان 19

نظریه هاي خود پرداخته اند اما اولین قواعد تئوریک مسئله حرکت و تحول ذات و جوهر انواع ابتدا توسط 

المارک مطرح و بعدها بوسیله زیست شناسان به فراگیري قابل توجهی رسید به طوري که امروزه ساختار اصلی 

 د حرکت و تكامل در ذات و جوهر عالم ماده استوار است.زیست شناسی مدرن بر پایه اعتقاد بر وجو

 

 بیان مسئله

موضوع حرکت از جمله مباحثی است که از همان ابتدا در فلسفه مطرح بوده است و داراي اقسام گوناگونی می 

باشد. آنچه فالسفه بطور مشترک در تعریف حرکت بدان تصریح نموده اند وجود اصل تغییر در تمامی اقسام 

ت می باشد. کوتاهترین تعریف ارائه شده در مفهوم حرکت را می توان تعریف عالمه طباطبایی از آن دانست حرک

که فرموده اند: حرکت، تغییر تدریجی است.  وجود اصل تغییر تدریجی در مفهوم فلسفی حرکت، ما را بر آن 

که در مقابل اندیشه سنتی  داشت تا این موضوع را در تطابق با مسئله حرکت در علم زیست شناسی نوین

فیكسیسم یا ثبات انواع در قالب فرضیاتی بیان گردیده قرار دهیم و در پی یافتن نقاط مشترک و افتراق آن دو 

 باشیم.

فالسفه و زیست شناسان، آراء مختلفی در خصوص اصل حرکت و تكامل داشته و هر کدام نقدهایی را به رأي 

م بین فالسفه و هم بین محققین زیست شناسی مطرح است این است که آیا مقابل وارد نموده اند. آنچه که ه

خلقت داراي یک نوع حرکت و سیر تكاملی بوده که تدریجا انواع مختلف در این سیر بوجود آمده اند یا اینكه 

اقی هر کدام از انواع موجود، بأذن اهلل و طی تكاملی دفعی به این نوع خلقت از خود رسیده و در آن حالت ب

مانده اند. اصل تكامل تدریجی فرضیه ایست که در علم زیست شناسی نوین بدان اصرار می شود و تكامل دفعی 

یا فیكسیسم نیز عقیده ایست که اندیشه غالب مفسران ادیان توحیدي است. با ظهور داروینیسم عده اي این 

رآمدند و عده اي نیز با پذیرش آن دست به نظریه را در تقابل با آموزه هاي دینی دانسته و در پی انكار آن ب

تفسیر آیات قرآنی بطور همراستا با این فرضیه زدند. آنچه در این پژوهش دنبال می شودبررسی بعد و جهت 

حرکت در فرضیه تكامل است که روشن شود فرضیه تكامل است که روشن شود فرضیه تكامل با حرکت 
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یر و در صورت وجه شباهت، تفاوتهاي احتمالی این دو حرکت، جوهري مالصدرا آیا وجه شباهتی دارد یا خ

 یعنی حرکت جوهري و حرکت تكاملی در چیست؟

 

 سئواالت تحقیق

 ي زیر برسد:پژوهش حاضر سعی دارد به پاسخی جامع در خصوص سواالت مطرح شده

 سوال اصلی:

 گردد؟ حرکت در ماده از دیدگاه حكمت متعالیه و علم زیست شناسی چگونه تبیین می

 سواالت فرعی:

 حرکت از دیدگاه فلسفه و مخصوصاً حكمت متعالیه تبیین کننده چه اصلی در عالم ماده می باشد؟ -1

 دیدگاه علم زیست شناسی در خصوص حرکت و تكامل و یا ثبات انواع چیست؟ -2

 ست؟یدر خصوص حرکت در ماده چ یشناس ستیو علم ز هیحكمت متعال نیباشتراکات و افتراقات  -3

 

 یات تحقیقفرض

حرکت با تمام اقسام آن از چه حرکت در اعراض و چه حرکت در جواهر در فلسفه و حكمت متعالیه  -1

 بیانگر انفكاک ناپذیري اصل تغییر و تحول از ماده می باشد.

برخی از دانشمندان علم زیست شناسی نوین با رد نظریه فیكسیسم یا ثبات انواع، در قالب فرضیه اي،  -2

 حرکت و تغییر و تحول در طبیعت و تكامل انواع اذعان دارند.به وجود اصل 

اصل مشترک بین حكمت متعالیه و دیدگاه تكامل انواع، وجود نوعی تكامل تدریجی است که حاکم بر  -3

 قوانین ماده می باشد.
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 مواد و روش ها  

 ابخانه اي می باشدروشی که در این تحقیق از آن بهره برده شده، روش تطبیقی ، توصیفی ، تحلیلی و کت

 

 ساختار کلی:

پژوهش حاضر در چهار فصل آماده گشته است. فصل اول به تبیینی در خصوص مسئله حرکت از طالس تا 

ارسطو می پردازد. فصل دوم حرکت جوهري در حكمت متعالیه را مورد تبیین و تشریح قرار می دهد. فصل 

علماي زیست شناسی را بر اساس سیر تطوري آنان سوم به مفهوم حرکت در زیست شناسی پرداخته و آراء 

بیان می دارد و در نهایت فصل چهارم به مباحث تطبیقی بین حكمت متعالیه و زیست شناسی در خصوص مفهوم 

 حرکت می پردازد.
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 فصل اول:  مفاهیم و کلیات 1
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 طرح مسئله

و تطور اجمالی آن براي تصور بهتر از موضوع پژوهش که به نظر می رسد واکاوي مفهوم حرکت و شكل گیري 

بررسی حرکت در حكمت متعالیه و زیست شناسی است ضرورت دارد، لذا در این فصل به واکاوي مسائل 

 مذکور می پردازیم.

 

 معنای لغوی حرکت: 1-1

ااین اساس آنچه از از آنجائیكه آشنایی با معناي لغوي ما را بهتر در درک معناي اصطالحی هدایت می کند بر 

 1کتب لغت به دست می آید عبارت است از اینكه حرکت در لغت به معنی ضد سكون می باشد.

 

 معنای حرکت در اصطالح فلسفی: 1-2

 که گونه اي به می رود فعل سوي به قوه از تدریج به آن واسطهه ب شی که وجودي نحوه از عبارت است حرکت

 و سابق جزء فعلیت حرکت، وجود فرضی اجزاي از یک هر دیگر عبارت نمیشود به هم جمع با آن فرضی اجزاي

 . و این تعریفی است که از دیرباز در میان فالسفه مطرح بوده است.2است بعدي جزء  قوه

 :میكنند تعریف گونه این را حرکت و میدانند دور مستلزم و باطل را تعریف این الرئیس شیخ و ارسطو

 براي اول کمال .  یا3است بالقوه که جهت آن از چیزي، هر در اول است از کمال حرکت از دیدگاه ارسطو عبارت

  .4است بالقوه که جهت آن از بالقوه، شی

 و تجدد وراي امري حرکت یعنی حدوث و تجدد نفس از است عبارت و است بسیط صدرالمتالهین نزد حرکت اما

 .5آنهاست عین نیست بلكه حدوث

                                                           
1
 ابن منظور، محمد بن مکرم، بیروت، دارصادر، چاپ سوم، بی تا 
2
 219-218، ص 2، ج1422قم، موسسة النشر االسالمي، عالمه طباطبایی، نهایه الحکمه،  
3
، ص 1، ج 1337،تلخیص و ترجمه کتاب اسفار، طهران، انتشارات دانشگاه تهران لح، جواد، فلسفه عالی یا حکمت صدرالمتالهین، مص 

121 
4
 219، ص 2عالمه طباطبایی، نهایه الحکمه، ج 
5
 ، 124، ص 1، جفلسفه عالی یا حکمت صدرالمتالهین مصلح، جواد، 
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 حرکتشکل گیری و تطور مفهوم  1-3

در این پژوهش سعی داریم تا به بررسی مفهوم حرکت در حكمت متعالیه و سپس به تطبیق آن با حرکت در 

زیست شناسی بپردازیم. سیر تطور شكل گیري نظریه حرکت جوهري ریشه در فلسفه آغازین یعنی فلسفه یونان 

ا نتیجه تاثیرپذیري او از باستان دارد بگونه اي که نظریه حرکت جوهري مطرح شده از طرف مالصدرا ر

دیدگاههاي فالسفه یونان باستان من جمله هراکلیتوس می دانند. این تاثیرپذیري به گونه اي است که 

چنین بیان « درآمدي بر نظام حكمت صدرایی»در ابتداي مبحث حرکت خود در کتاب « عبدالرسول عبودیت»

ذا  ضرورت دارد تا براي واکاوي نحوه شكل می دارد که، حرکت جوهري بازگشت به هراکلیتوس است. فل

گیري حرکت جوهري در سیر تطوري فلسفی به دیدگاههاي فالسفه یونان باستان از طالس تا ارسطو بپردازیم و 

در این میان به جهت اشرافیت و سیطره دیدگاه ارسطو در خصوص مسئله حرکت تا زمان مالصدرا و عدم 

با سیر منطقی مباحث حاضر از بیان دیدگاه شیخ « حرکت استكمالی»تناسب دیدگاه حكمت اشراق در خصوص 

اشراق در خصوص مسئله حرکت صرف نظر نموده ایم و به بیان سیر تطور از طالس تا ارسطو اکتفا می کنیم و 

باحث تئوریک حرکت به در ادامه با ورود به بحث حرکت جوهري در فصل دوم، با تكمیل حلقه هاي زنجیره م

 دیدگاه ها با مسئله حرکت در علم زیست شناسی خواهیم پرداخت. بق اینتطا

 ثبات و تغییر مسئله به فراوانی عالقه ایشان که یافت یمھخوا سهولت در به سقراطی، پیش فالسفه آراء بررسی با

 میشود باعث تغییر و دگرگونی که این آن و شد مواجه پارادکسی با ثبات، و تغییر درباره ایشان سؤال .داشته اند

 دیگر بماند، باقی خود قبلی حالت به دھبخوا شئ اگر و نمانند باقی خود قبلی حالت مانھ به دیگر اشیاء،

 به را ثبات عده اي آمد، پدید باستان یونان در رقیب جریان دو رو این شود. از تغییر و دگرگونی مشمول نمیتواند

دو  این العمل عكس .پرداختند تغییر و دگرگونی رگونهھ انكار به دیگر عده اي و کردند آن انكار ممكن نحو رھ

 تغییر از متعارف مغایر درک که جریانات این مقابل در که داشت آن بر را باستان یونان اندیشمندان فكري، جریان

پرداختند،  حرکت بحث به طور مستقیم به که افرادي جمله از .کنند مطرح را خود نظریات است، ثبات و

حرکت و ثبات از جمله امور اولیه اي است که از ابتداي شروع تفكر عقالنی  می باشند.  پارمیندس راکلیتوس،ھ

در حوزه هستی شناسی مطرح بوده است. عده اي از فالسفه همچون پیروان مكتب الئایی از جمله پارمنیدس 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


