75
فصلنامه علمی-پژوهشی آيين حكمت

سال یازدهم ،تابستان  ،8931شماره مسلسل 04

مکان و خأل در فلسفة سینوی

تاريخ تأييد5991/1/15 :

تاريخ دريافت5991/4/9 :

علی حقی *

*

مریم زارعی **

*
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طبیعیات ،بح

مکان و به تبع آن بح

خأل االف؛ بفهطفوریکفه همفواره ایفن

پرالش ،ذهن را مشغول میکند که :آیا خأل و مأل وجفود داردفدو و اگفر وجفود
داردد ،آدها غیر از مکان هستند یا منطوی در مکان شدهادفدو ایفن مقالفه دردفدد
اال؛ به این پرالشها پاالخ دهد :اوالً ،خصودفیات و ویژگفی هریفک چگودفه
اال؛و ثادیاً ،وجود و عدم وجود آدها ،با کدام ادلة عقلی قابل اثبات اال؛و
همواره دو تلقی از مکان وجود داشته اال؛ :یکی اینکه مکان ،الطح خارجی
جسم اال؛ و دیگر اینکه مکان ،ابعاد الهگاده طفول ،عمفو و عفرض ف فایی را
داراال؛ که جسم در آن واقع میشود .اما این پرالش مطرح اال؛ که :آیا جسفم
دارای ابعاد الهگاده اال؛و اگر هس؛ ،مکادی که ابعاد الفهگادفه دارد ،آیفا جمیفع
ابعاد جسم را من جمیع الجهات دربرمیگیردو به عبارت دیگفر ،آیفا جسفم مفن

* دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد.
** دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد.

مکان و خأل در فلسفة سینوی

75
جمیع الجهات در مکان قرار دارد یا بعدی از ابعفاد

در بعفدی از ابعفاد مکفان

قرار میگیردو اغلب فیلسوفان اال می ،خأل را ادکار میکنند ،ولی برخفی دیگفر
درددد اثبات آن هستند.
این مقاله از دوع تحقیقات بنیادی بوده ،رو

پاالخگویی به پرالشهفای آن،

تحلیلی ف تودیهی اال؛ .همچنین شیوه گردآوری اط عات به دورت االنادی و
گزار های علمی بوده اال؛ .دتیجه این پژوهش آن اال؛ که ابفنالفینا مکفان را
الطح خارجی جسم محوی یا الطح داخلی جسم حاوی به شمار مفیآورد و در
هر حال این مکان چیزی جز متمکن دیس؛ کفه یفا حفاوی و یفا محفوی االف؛.
بنابراین ،وی دمیتوادد خأل را به عنوان محیطی که از هرگوده ماده خفالی باشفد،
بپذیرد .ابنالینا بط ن خأل را بر اله ادل االتوار الاخته اال؛ .1 :فاقد ابعاد بودن
خأل  .2فرض بیدهای؛ بودن آن  .3اثبات بط ن حرک؛ در محیط الیتناهی.

واژگان کلیدی :خأل ،مأل ،ابعاد الهگاده ف ایی ،حیّز ،ابنالینا.
مقدمه

برای اینکه جسم در مکادی قرار بگیرد ،دخس؛ باید مکان را از وجود هفر جسفم
دیگری تخلیه کرد .بدین والیله ،مکان و خالی بودن آن برای اینکه شیء مفتمکن
در آن قرار بگیرد ،م زم؛ مییابند زیرا منطقاً هیچگاه دو جسم ،همزمان در یک
مکان قرار دمیگیردد .آیا مکان ،هویتی جدا از جسم اال؛ یا جسم با مکان خفود
جابهجا میشودو و اگر اینگوده باشد ،آیا آدچه باقی میمادد ،خأل اال؛ یا جسفم
دیگری به همراه مکان خود جایگزین آن میشودو آیا مکفان بفه دفورت الفطح
اال؛و آیا در خأل حرک؛ وجود دارد و اگفر وجفود دارد ،ایفن حرکف؛ چگودفه
خواهد بودو بدین ترتیب ،دخس؛ باید مههوم مکان روشن و تعریف شود.
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مفهوم مکان

واژهشناالان ،مکان را به معنای «موضع» تعریف کردهادد و جمفع آن را «مکنفه» و
(ابنمنظور،6591م،ج:61 .)464البته واژههای دیگری دیز هسفتند
«اماکن» آوردهادد 
که هریک به دوعی بر آن مههوم دالل؛ داردد از جملفه« :محفل»« ،أیفن»« ،مفأل»،
«حیّز»« ،موضع»« ،خأل» و « وعاء».
معنای فلسهی آن ،یعنی «چیزی که جسم در آن قرار میگیرد و از بقیه اجسفام
جدا میشود» ،با فلسهه یودفان هماهنفا االف؛ (عبیدی،،7002م: .)61اولفین بفار
اف طون ،مکان را به عنوان پذیردده جسم ،و ارالطو به معنای محل به کار بردهادد
و اقلیدس هم آن را واجد ابعاد ث ثه دادسته اال؛ (بدیی،،6529م: .)651تهتفازادی
میگوید :وجودِ مکان معموالً آنقدر بدیهی فرض میشود که برخی آن را محتاج
ارائه دلیل دمیدادند زیرا هر چیزی که وجود داشته باشفد ،در مکفادی قفرار دارد.
وجود چیزی که جسم از او و به الوی او ادتقال مییابد و در آن الاکن میشود و
با وجود آن جسم ،گنجایش چیز دیگری را ددارد ،آشکار االف؛ ،و همفین مکفان
اال؛ (تفتازانی،:6126 .)655االتاد آشتیادی معتقد اال؛ :مکان جسم ،غیر از جسفم
اال؛ و با ادتقال جسم منتقل دمیشود ،و اجسام یکفی پفا از دیگفری در مکفان
قرار میگیردد ،و جسم وقتی در مکان اال؛ ،با آن مساوی اال؛ (آشدتیانی،،6194

ج:7.)721
گروهی ،مکان را برای اجسام اثباتداشددی میدادند .خ ده االتداللهای آدها
به شرح ذیل اال؛:
 .1اگر مکان وجود داشته باشد ،اله فرض را میتوان دربفاره آن تصفور کفرد:
الف) اینکه مکان ،جوهر محسوس اال؛ که با این فرض ،این مکان باید خفود
دارای مکان باشد ،که مستلزم تسلسل یا دور میشفود و باطفل االف؛ .ا) اینکفه
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مکان جوهر عق دی اال؛ و بنابراین ،چیزی دمیتوادد به آن دزدیک یفا از آن دور
شود ،و دمیتوادد مورد اشاره حسی قرار گیفرد .ج) مکفان جفوهر دیسف؛ ،بلکفه
عرض اال؛ .در این دورت باید موضفع او از االفمش ،مشفتو شفده باشفد کفه
متمکن اال؛ و بنابراین مکان ،باید همواره با متمکن در حال حرک؛ باشد.
 .2مکان دمیتوادد جسم باشد زیرا اگر جسم باشد ،جسمی دیگر دمفیتوادفد
در آن واقع شود ،و دیز مکان دمیتوادد جسم دباشد زیرا اگر جسم دباشد ،چگوده
جسمی میتوادد در غیر جسم واقع گردد.
 .3هنگامی که جسم از دقطهای به دقطه دیگر جابهجا میشود ،باید دقطه ،الطح
و خط هم جابهجا شودد ،و چون جابهجایی به معنای تغییر مکفان االف؛ ،دقطفه،
خط و الطح هم باید مکان داشته باشند تا بتوادند منتقل و جابفهجفا شفودد ،و در
این دورت :الف) مکان دقطه ،باید دقطه باشد ،و چون همه دقطفههفا مادنفد هفم
هستند ،دقاط میتوادند همه در یک دقطه قرار گیردد ،و در واقع مکان در متمکن
واقع میشود .ا) اگر دقطه مکان داشته باشد ،باید البک و الفنگین بفوده ،وزن و
حجم داشته باشد ،که دقطه این ویژگیها را ددارد .ج) دقطه از مقوله عدم اال؛ و
بنابراین ،عدم چگوده میتوادد واجد مکان باشدو پا اگر دقطه مکان ددارد ،جسم
هم دباید مکان داشته باشد .ارالطو میگوید :دقطهها چون جسم دیستند ،هیچیفک
از مکانهای طبیعی را که عنادر چهارگاده طبیعی اشغال میکنند ،اشغال دمیکنند
و چون مکانهای طبیعی ،تعیینکننده حرکفات طبیعفی عنادفردد ،دقطفههفا هفیچ
حرکتی را قبول دمیکنند .بنابراین ،هیچجا دیستند و ممکن دیس؛ با اجتماع خفود
اجسامی را تشکیل دهند (ارسطو،:6125.)641
 .4هر حرکتی داگزیر اال؛ از مکان آغاز و به مکان دیز منتهفی شفود .بنفابراین
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مکان ،دوعی عل؛ برای حرک؛ اال؛ در حالی که ده عل؛ فاعلی اال؛ ،ده عل؛
دوری ،ده عل؛ مادی و ده عل؛ غایی .بنابراین ،مکان االاالاً وجود ددارد.
 .7برای اجسامی که رشد میکنند ،باید مکان آدها دیز به همراهشان رشد کند و
در این دورت ،خود مکان دیز باید رشد و حرک؛ داشته باشفد ،و بفرای رشفد و
اشغال مکان جدید ،دیازمند مکان اال؛ و بفه همفین دلیفل ،مکفان وجفود دفدارد
(ابنسینا،:6110.)411

برخی دیگر معتقددد الزم دیس؛ مکان ،جفوهر مهفاری یفا مفاده باشفد ،بلکفه
میتوادد جوهر غیرجسمادی یا مقدار باشد و در این دورت ،قرار گفرفتن جسفم
در آن مستلزم تداخل دخواهد بود (شیراز،،:6191.)40
خصوصیات مکان در اندیشه ابنسینا

ابنالینا برای اثبات مکان ،دخس؛ االتداللهای دهی مکان را باطل میکند و الپا
کیهی؛ مکان را توضیح میدهد .او در ردّ اینکه مکان دمیتوادد جوهر یفا عفرض
(ابنسدینا،:6110 )611و
باشد ،میگوید :مکان عرض اال؛ ،و از متمکن جداالف؛ 
اینکه آدها میگویند ،مکان مشتو از متمکن اال؛ ،و مکان دمفیتوادفد از آن جفدا
باشد ،دافی مکان جدا از جسم دیس؛ زیرا متمکن میتوادفد بفه دفورت وجفود
عرضی برای جسم به دام مکان تعریف گفردد (همدا)) .او همچنفین در ردّ اینکفه
مکان ،دمیتوادد جسم باشد و دمیتوادد جسفم دباشفد ،مفیگویفد :مکفان جسفم
دیس؛ ،و قابل ادطبای بر جسم دیز دیس؛ ،بلکه بر آن محیط االف؛ ،و منطبفو بفر
دهایات جسم اال؛ .او در ردّ اینکه اگر دقطه مکان ددارد ،جسم هفم دبایفد مکفان
داشته باشد ،میگوید :دقطه حرکتی ددارد ،و با حرک؛ جسم االف؛ کفه متحفر
میشود ،و همینطور اال؛ خط و الطح .پا مکان به دقطه و خفط دیسف؛ ،و بفا

02

مکان و خأل در فلسفة سینوی

حرک؛ آدها متحر دمیشود .ابنالینا همچنین ایفن الفخن مخالهفان را کفه اگفر
مکان وجود داشته باشد ،باید یکی از علل اربعه باشد ،با این توضیح ردّ مفیکنفد
که عل؛ ،دیازمند معلول اال؛ و مکان واجد این ویژگی دیس؛ و بنفابراین ،علف؛
دیس؛ (هما)) .او در ردّ االتدالل مربوط به دمو ،مبنی بر اینکفه جسفمن دمویابنفده،
باید مکان واحد داشته باشد هم میگوید :مشاهده بر خ ف این اال؛ زیرا مکان
جسم دامی پا از دمو ،تغییر مییابد همانگوده که مقدار آن تغییر میکند (هما):

.)671
ویژگیهای مکان از دیدگاه ابنسینا

ابنالینا مکان را دارای چهار ویژگی االاالی مفیدادفد )1 :جسفمی کفه حرکف؛
میکند ،از مکادی به مکان دیگر میرود و جسم الاکن در یکی از مکفانهفا بفاقی
میمادد )2 .در یک مکان ،دو جسم همزمان دمیگنجد چنانکه تفا آا از کفوزه
خارج دشود ،الرکه جایگزین آن دمیشود )3 .باال و پایین و چپ و راالف؛ دارد
مکان دارای جه؛ اال؛) )4 .میگویند جسم در آن قرار دارد (همو،:6111.)64
ابنالینا میگوید :گروهی گهتهادد مکان جسم به دالیل زیر ،آن ادفدازه از بعفد
جهان اال؛ که جسم در آن قرار گرفته اال؛ .فرض کنید مکفان را الفطح جسفم
بفدادیم حفال اگفر الفنگی را در آا فففرض کنفیم کفه آا همفواره از الففطح آن
میگذرد ،اگر الطح ،مکان آن باشد ،باید مرتباً تغییر مکان بدهد .بنابراین ،الفطح،
مکان جسم دیس؛ ،و مکان ،بعد اال؛ .وقتی جسمی را کفه در مکفادی قفرار دارد
خارج کنیم ،تنها چیزی که باقی میمادد ،بعد اال؛ ،بنابراین ،مکان ،بعد اال؛ .اگر
مکان با جسمی که در آن قرار دارد یکی اال؛ ،پا باید ابعاد مکان دیفز بفا ابعفاد
متمکن برابری کند .مکان جسم باید بیحرک؛ باشد درحالیکه الفطح جسفم در
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بع ی مواقع متحر میشود.
مکان با الطح یکی دیس؛ زیرا الطح را دمیتوان پفر یفا خفالی دادسف؛ ،امفا
درباره مکان« ،پر» و «خالی» به کار میرود .اگفر تنهفا الفطح را مکفان بشفماریم،
آنگاه درباره فلکاالف

که الطح ددارد ،باید بگوییم فاقد مکان اال؛.

بودن جسم در مکان به الطحش دیس؛ ،بلکه به حجمش اال؛ .پا مکادی که
جسم با همه جسمیتش در آن اال؛ ،باید بعد باشد و اگر مکان را الفطح بفدادیم،
الزم می آید تنها بخشی از جسم مکان داشفته باشفد .اجسفام بفا همفه وجفود در
جس؛وجوی دالتیابی به مکان طبیعی خود هستند ،و تنها با الطح دیسف؛ کفه در
طلب این مکان طبیعیادد ،و با همه وجود خود به مکان طبیعی خود میرالند ،ده
فقط با الطح خود زیرا درایندورت ،برخی از اجزای جسفم بفه مکفان طبیعفی
خود دمیرالند (همو،:6110.)641
برایناالاس ،مکان بفهطورمطلفو ،قابلیف؛ ادکفار دفدارد و جسفم در آن قفرار
میگیرد .مکان ،بر جسم محیط اال؛ و جسفم در آن محفاط .بنفابراین ،جسفم در
مکان قرار میگیرد ده ابعاد جسم .جسمی که در مکان قرار میگیرد ،منحصربهفرد
اال؛ .مکان ،الطح جسم اال؛ که جسم در آن وارد میشفود و بفا حرکف؛ از آن
خارج میگردد .قابل قسم؛ به جه؛ باال و پایین ،راال؛ و چپ) اال؛ ،اما این
جهات داخل در تعریف مکان دیس؛ چون جسم طبیعی متناهی اال؛ ،مکان دیفز
متناهی اال؛.
مفهوم خأل

بر االاس آدچه به دظر بدیهی میرالد ،خأل ،ف ایی اال؛ که در آن چیزی وجفود
ددارد .با دریاف؛های جدید دادش فیزیک ،مههوم خأل دچفار دوالفادات مههفومی
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گردید .تا اواخر قرن ههدهم ،ف ایی را که از هر جسفم جامفد یفا مفایعی خفالی
میگردید و گازهای موجود در آن دیز از طریو پمپ تخلیه بیرون کشیده میشفد،
«خأل» میدامیددد زیرا تصور میشد که دیگر چیزی در آن وجود ددارد .بفه طفور
کلی با توجه به فراز و فرودهای تعریف خأل در اددیشفههفای مختلفف علمفی و
فلسهی ،دو تعریف از آن قابل ذکر اال؛:
 .1مکادی که در آن چیزی وجود ددارد .ایفن معنفا از خلفط میفان دو مههفوم
«موجود» و «جسم» به وجود میآید .بر االاس این خلط ،هفر چیفزی کفه وجفود
دارد ،جسم اال؛ و هر جسمی در مکادی قرار مفیگیفرد .بنفابراین ،خفأل ،مکفادی
اال؛ که در آن ،جسمی که با حواس ما قابل فهفم باشفد ،وجفود دفدارد .در ایفن
مههوم ،خأل حالتی خاص از مکان اال؛ .وقتی جسمی در مکان واقفع مفیشفود،
مکان ،مأل اال؛ و وقتی از جسم خالی میشود ،خأل.
 .2تعریف دوم ،به تعریف از جسم برمیگفردد .در یکفی از تقسفیمبنفدیهفا،
جسم دو گوده اال؛ :طبیعی و تعلیمی .بر االاس تعریف ابنالینا ،جسفم طبیعفی،
جسمی اال؛ که دچار تغییر میشود (هما)) و جسم تعلیمی ،فاقد وجود خفارجی
و مهاری از ماده بوده ،دارای خادی؛ بعد اال؛ ،ادقسام ذهنی و وهمی را در همه
جهات میپذیرد ،و دارای وضعی؛ اال؛ (همو،:6111 .)719بنابراین ،برای جسفم
طبیعی همواره این فرض وجود دارد که قابل لما اال؛ ،و لما ویژگی جسمی
اال؛ که النگین یا البک باشد .از اینجا خأل را محیطی تعریف میکنند که در آن،
هیچ جسم البک یا النگینی وجود ددارد و وجود آن مادند جسفم تعلیمفی االف؛.
برایناالاس ،فرض مکان به عنوان بعد ،مبنای پذیر
.)646

خأل اال؛ (عبیدی،،7002م:

سال یازدهم ،تابستان  ،8931شماره مسلسل 04

07

فخر رازی معتقد اال؛ :خأل ،امری وجودی اال؛ .ابعاد ث ثه اگر با ماده همراه
شود ،جسم به وجود میآید و اگر ماده همراه آن دشود ،خأل اال؛ (راز،،6466ق،

ج:6.)755
پارهای از گفتار شیخ در مسئله خأل

ابنالینا میفرماید :دخستین چیزی که بر ما الزم اال؛ ،این اال؛ که قائ ن به خأل
را آگاه کنیم که خأل الشیء به طور مطلو دیس؛ چنانکه گروه بسیاری از ایشفان
پنداشته ادد اگر خأل الشیء باشد ،دزاعی میان ما و ایشان دخواهد بفود .پفا بایفد
خأل ،الشیء حادل فرض کنیم ،و این معنفا را از ایشفان تسفلیم دمفاییم ،آنگفاه
درباره اودافی که برای خأل گهتند یا ملزمادد بگویند بح

کنیم چه دفهاتی کفه

برای خأل گهتند موجب اال؛ که شیء موجود و دارای کمیف؛ و جفوهر و دارای
قوّت فعّاله باشد ،آنگاه این خواص و آدچه را تالیفاالد آن اال؛ ،مشفروحاً بیفان
کنند.
آنگاه در بعد مهاری و شقوی آن الخن مفیرادفد و در ففرض تنفاهی و عفدم
تناهی بعد ،خأل و لوازم آن ،و دورت مداخله مأل و خفأل ،و اثبفات آدکفه خفأل،
مکان دیس؛ ،و اللب حرک؛ و الکون از خأل ،و اقامه برهان به شکل هندالی بفر
عدم جواز حرک؛ مستدبره طبیعیه بفر خفأل ،و بفر عفدم جفواز حرکف؛ طبیعیفه
مستقیمیه با تهادیل وجوه و فروض و عدم جواز حرک؛ قسفریه ،و بیفان جمیفع
شقوی آن ،تا آدکه میفرماید :از عجایب آدکه پراکندگی خفأل میفان اجفزاء خفأل،
موجب حکمی در مجموع اجزاء شود ،و در یک از اجزاء دشفود ،و بطف ن آن را
مبرهن دماید ،تا آدکه گوید :از عجایب تصور ففرار ایفن اجفزاء متجادسفه االف؛،
بع ی از بع ی تا حادل شود میان آدها ،بُعدهای محدود و فرار به جهفات غیفر
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محدود گردد ،بع ی بالطبع ،بع ی به فوی ،بع ی به زیر ،و جزئی بفه یمفین ،و
جزئی به یسار ،تا حادث شود تخلخل ،و الزم آید هریک از این اجزاء را ،عارض
شود فرار ،یا یکی برقرار باشد و اجزاء دیگر از او فرار کننفد و قفرار دگیردفد ،بفا
آدکه اجزاء متشابه اال؛.
از اینجا آشکار شود در آالت الرافه و زرافه امفوری االف؛ خفارج از مجفرای
طبیعی برای امتناع وجود خأل ،و وجوا ت زم دهائح اجسام ،مگر هنگام تهریفو
قسری که با هدفی باشد م قی در عوض مهاری ،بفدون آدکفه زمفادی الفطحی از
الطحی م قی خالی شود .پا اگر دهحه آبی کفه در الفرافه االف؛ ،الزم االف؛
بالطبع که دهحه جسمی با او م قات کند ،مادند الفطح ادفبع ،پفا الزم االف؛
محبوس از دزول باشد ،هنگام احتباس آن الطح به فشاری که مادع از دزول اال؛،
پا داچار میایستد و پایین دمیآید ،و اگر جایز میشفد ،خفأل و افتفرای الفطوح
بدون بدل هرآینه دزول میدمود .از این جه؛ االف؛ کفه آا منجفذا دشفود در
زرافه ،آدچه از یکی از دو طرفش دازل شده ،الزم اال؛ طرف دوم را ،و ادقطاعش
که موجب وجود و اطاع؛ مکیددیها مکیدن راالف؛ ،محفال االف؛ .لفذا ممکفن
دیس؛ بلند کردن النگینی بزرگی را به قدح کوچکی که منطبو بفر آن باشفد الفی
غیر ذلک از حیل؛های عجیبی که تمام دشود جز با امتناع خأل (حائر،مازندیرانی،

،6117ج:6.)49
استدالل شهرستانی بر نفی خأل

شهرالتادی در دهی خأل میگوید :اگر فرض شود خأل خالی االف؛ ،البتفه الشفیء
محض دخواهد بود ،بلکه ذاتی اال؛ دارای کمی؛ چراکه هر خ ئی فرض شود،
مستلزم این معناال؛ که خأل دیگری دیز فرض شود خواه کمتفر از اولفی ،خفواه
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بیشتر از آن ،و در مقام ذاتش تجزیه را میپفذیرد درحفالیکفه معفدوم و الشفیء
دارای چنین خصودیتی دیس؛ .بنابراین ،خأل ،الشیء دمفیتوادفد باشفد .پفا آن
شیء اال؛ ،و شیء دارای «کمّ» ،و هر «کمّ» ،یا متصل اال؛ ،و یا منهصل .کمّی که
بالذات منهصل اال؛ ،البته فاقد حدّ مشتر بین اجزاء خویش اال؛ حفال آدکفه
فرض آن اال؛ که خأل دارای حدّ مشتر بین اجزاء خفویش االف؛ .پفا خفأل،
متصلاالجزاء اال؛ که هر جزء را جهتی االف؛ از جهفات لفذا خفأل بایفد دارای
وضع باشد .پا خأل ،کمیتی اال؛ دارای وضع و قابل ابعاد ث ثه ،مادنفد جسفمی
که با او مطابو اال؛ ،و گویا جسم تعلیمی مهاری از مادّه اال؛ .پفا مفیگفوییم
خأل ،تقدّر به مقدار یا موضوع آن مقدار اال؛ ،یا وضع و مقدار دو جزء از اجفزاء
خأل هستند .شوّ اول باطل اال؛ زیرا اگر مقدار در توهّم رفع شود ،خأل بهتنهایی
بی مقدار باقی میمادد حال آدکه مهروض این اال؛ که دارای مقدار االف؛ پفا
این خلف اال؛ .اما اگر باقی بمادد بنهسه با مقدار ف که شو دوم االف؛ ف پفا او
به ذات خود مقدار اال؛ ،ده آدکه مقدار جزء اوال؛ ،و حلول در او کفرده االف؛
که این هم خلف اال؛ زیرا خأل ،ذاتی اال؛ دارای مقدار و وضع ،ده دها مقدار
بدون معروض مقدار و وضع .دیز اگر خأل ،مجموع ماده و مقدار باشد ،پا خفأل
جسم خواهد بود ،و جسم ،مأل اال؛ و هر چیز که قبول اتصفال و ادهصفال کنفد،
دارای ماده اال؛ ،و خأل قبول اتصفال و ادهصفال مفیکنفد پفا جسفم االف؛ و
بنابراین ،مأل اال؛ ،ده خأل (شهرستانی،،6114ج:7.)990
ویژگیهای خأل در اندیشه ابنسینا

ابنالینا معتقد اال؛ :خأل با «هیچ» متهاوت اال؛ زیرا خأل ،میان دو چیفز کفم یفا
بیش وجود دارد ،و در ذات خود قابل تجزیه اال؛ و «هفیچ» چنفین خصودفیتی
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(ابنسینا،:6111
ددارد .بنابراین از دظر او ،خأل ،ذات اال؛ ،کمّ اال؛ و جوهر اال؛ 

 .)714او این فرضها را بیان میکند تا بتوادد با موضوع خأل مواجه شود زیرا اگر
خأل را معدوم بشماریم ،درباره آن الخن دمیتوان گه؛ .این ویژگیهای خأل ،یفا
ذاتی اال؛ یا عرضی .اگر خأل ،خواص یادشده را بالذات مفیپفذیرد ،یعنفی ذاتفاً
کمی؛ اال؛ ،و کمی؛ اله بعد دارد که ماده را بر االاس آن تصور میکنفیم .حفال
اگر دتوان ماده را بر االاس خأل که ف ای الهبعدی و کمی؛ پیوالته اال؛ تصفور
کرد ،ده به واالطه کمی؛ آن اال؛ ،بلکه باید چیزی بر آن ف ا عارض شده باشفد
(همو،:6110.)691
از دظر ابنالینا ،اگر خأل دارای موضع و ابعاد الهگاده باشد ،از اله حال خارج
دیس؛:
 .1این ویژگیها ،ذاتی خأل اال؛.
 .2اینها ویژگیهای چیزی اال؛ که خأل در آن منحل شده اال؛ .پا آن چیفز
دارای مقداری غیر از خأل اال؛ ،که باید مأل باشد و ادح ل خفأل در مفأل ،امفری
محال اال؛.
 .3اینها ویژگیهای چیزی اال؛ که در خأل منحل شده اال؛ و مقدار موضوع
آن خأل اال؛ .اگر چیزی در خأل منحل شود ،یعنی خأل به آن مقفدار مفیدهفد و
این مقدار در جایی اال؛ که قابل جدا شدن دیس؛ ،و مجموع خأل و مفأل جسفم
خواهد بود ،و خأل ماده خواهد شد ،و خأل جزئی از مأل خواهد بود که ایفن دیفز
امری محال اال؛ (همو،:6111.)711
پا خأل وجود ددارد و آدچه هس؛ ،مأل اال؛ ،و خأل ،جسم االف؛ ،و چفون
جسم دارای بُعد اال؛ ،و مکان به معنای بُعد دیس؛ ،بلکه بعد در مکان بفه دلیفل
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جسم اال؛ ،ده خود مکان ،پا خأل ،یا باید بُعد داشته باشد یا دداشته باشد .خأل،
با بُعد مأل اال؛ ،و بدون بُعد محال اال؛.
نتیـجهگیری

دگر

ابنالینا را به موضوع خأل ،باید در تناالب و ت ئم کامل با دظفر او دربفاره

مکان تحلیل کرد .ابنالینا چون مکانن جفدا از مفتمکن را دمفیپفذیرد و مکفان را
الطح خارجی جسم محوی یا الطح داخفل جسفم حفاوی بفه شفمار مفیآورد و
درهرحال ،این مکان چیزی جز متمکن که یا حاوی و یا محفوی االف؛ ،دیسف؛،
بنابراین ،دمیتوادد خأل را به عنوان محیطی که از هرگوده ماده خالی باشد ،بپذیرد
درحالیکه اددیشه خأل ،امری کام ً قابل تصور بوده ،تصدیو آن دیز با خالی شدن
دسبی آن از هر متمکن امکانپذیر اال؛.
پذ یر

وجود خفأل ،یعنفی پفذیر

ابن الیناال؛ ،و پذیر

مکفان بفه منزلفه بُعفد کفه مفورد ادکفار

مکان به منزله بُعد ،تعریف مکان را به عنوان الطح داخلی

جسم حاوی ،و الطح خارجی جسم محوی فرومیریزد درحالیکه ابنالفینا ایفن
تعریف را بهشدّت تقوی؛ میکند و بر دّح؛ آن پای میفشارد.
بهطورکلی ،االتداللهای شیخ بر ابطال خأل بر چند محور االتوار شفده االف؛.
یکی از این محورها آن اال؛ که اگر خأل وجفود داشفته باشفد ،بایفد دارای بُعفد
باشد ،و چون جسم در آن قرار گیرد ،باید ابعاد آدها با هم تداخل کند ،کفه امفری
محال اال؛ .محور دیگر این اال؛ که الخن ابنالینا بر فرض بیدهای؛ بودن خأل
اال؛ که درایندورت ،یا تمام عالم باید خأل باشد ،یا خ ئی وجود دداشته باشد،
و چون همه جهان از خأل تشکیل دشده اال؛ ،پا خأل وجود ددارد .محور دیگر
در الخأل از دظر ابنالینا ،این فرض اال؛ که چفون همفه دقفاط محفیط خفأل ،در
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دورت وجود همادند هستند ،پا امکان حرک؛ یا الفکون در آن منتهفی االف؛
زیرا قرار گرفتن ذرهای خاص در دقطهای معیّن ،دیازمند وجود تمفایز میفان دقفاط
اال؛ و همینطور درباره حرک؛.
اددیشه ابنالینا در ابطال خأل ،بر این االاس االفتوار االف؛ کفه جسفم طبیعفی
مرکب از اجزاء ال یتجزی دیس؛ .همچنین ،جسم طبیعی و ابعاد آن متناهیادفد ،و
چنین جسمی در محیط دامتناهی قرار دمیگیرد .او میگوید :با فرض خفأل ،دقفاط
آن یکسانادد ،و حرک؛ یا الکون در آن مقدور دیس؛ ،و وجفود چنفین محیطفی
محال اال؛ .همچنین او با اثبات بط ن حرک؛ در محیط الیتناهی ،به بط ن خفأل
االتدالل میکند .
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