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(تاریخ دریافت مقاله - 2932/99/ 93 :تاریخ پذیرش نهایی)2932/29/22 :

چکيده

«تخلخل» و «تکاثف» دو اصطالح در علم طبيعيات هستند که در معاني متعدّدي بهکاار
رفتهاند .در این مقاله معاني مختلف ایان دو اصاطالح ،اعام اق ققيقاي ،قيرققيقاي ،و
مجاقي ،و تفاوت آنها با نموّ و ذبول ،سمن و هزال ،ورم و نيز قیادت و نقصان مصنوعي
بيان شده و به شرح انواع مختلف آنهاا اق قبيال :طبيعاي و قساري ،ذاتاي و عر اي،
جسماني و روقاني پرداخته شده است .ساس

باا بياان دلیال فالساف مشاا و ارائا

آقمایشهاي تجربي در اثبات تخلخل و تکاثف ققيقي ،به نقد و بررسي ایان دلیال اق
منظر دانش فيزیک پرداخته و نشان داده شده است که گرچه به برخاي اق ایان دلیال
ایراداتی وارد است ،در مجموع ميتوان اق تخلخل و تکاثف ققيقي دفاع کارد و ساخن
مخالفان این نوع اق تخلخل و تکاثف ،همچون شيخ اشراق ،صحيح بهشمار نمیآید.

كليد واژهها :تخلخل ،تکاثف ،انبساط ،انقباض ،طبيعيات ،فيزیک ،فلسف اسالمی.

 .2استادیار فلسفه و کالم اسالمي ،گروه فلسفه ،دانشگاه عالمه طباطبایي/
saeed.anvari@atu.ac.ir.

 .1استاد فيزیک ،دانشگاه صنعتي شریف.
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 .1درآمد
پدیدههاي تخلخل و تکاثف را در طبيعيات قدیم اق خصوصيات اجسام دانستهاند و باراي
هر یک اق آنهاا اقساامي ذکار کاردهاناد .تاا کناون تنهاا در مادخلهااي «کثافات» در

دائرةالمعارف تشيع (انواری )333-339 /29 ،و «تخلخل و تکاثف» در دائرةالمعارف بزرگ
اسالمي (نوربخش )181-182/22 ،به پدیدۀ تخلخل و تکاثف اق دیدگاه فالساف اساالمی
توجه شده است ،اما بررسی جامعی در این مورد صورت نگرفتاه اسات .همچناين دلیال
عقلی و تجربی تخلخل و تکاثف ققيقی که اق موارد اختالفی ميان قکمت مشا و اشراق
به شمار میآید ،اق منظر علم فيزیک مورد بررسی قرار نگرفته است .در این مقاله با بياان
خصوصيات این دو پدیده به بررسي نظرات فالسف اسالمی در توجياه آنهاا پرداختاه و
نشان داده شده است که تا چه ميزان این نظرات با آنچه امروقه در علام فيزیاک مطارح
است ،مطابقت دارد.
«تکاثف» در لغت به معناي ستبر شدن و بر هم نشستن و تراکم و هممعناي «انادما »
یعني در هم شدن و استوار شدن چيزي است ،و در اصطالح فلسفي به معناي کم شادن
قجم و طول جسم است و در مقابال ،تخلخال باه معنااي «جداشادن اجازاي چيازي اق
یکدیگر» و هم معناي با «انتفاش» (قالتي که قيوان موي خود را باد ميکند) است ،و در
اصطالح فلسفي به معناي افزایش قجم و طول جسم است (دهخدا ،لغت ناماه؛ ابوالبقاا،
992؛ مالصدرا ،اسفار61/2 ،؛ فياض ،شوارق اللهاام229/2 ،؛ سابزواري ،شارح منظوماه،
 .)186-181/2بر این اساس رابطا مياان ایان دو اصاطالح را رابطا تضااد دانساتهاناد
(تهانوي.)239/2 ،
 .2انواع تخلخل و تکاثف
تخلخل و تکاثف در دو معناي ققيقي و قيرققيقي (مشهوري) به کار رفتهاناد (تهاانوي،
2139/1؛ بهمنيار163 ،؛ سبزواري ،شرح منظومه.)186/2 ،
 .1 .2تخلخل و تکاثف حقيقي
در نظر قدما ،تخلخل ققيقي به معناي افزایش مقدار (کميت) جسم اسات بادون آنکاه
چيزي به آن ا افه شود و یا در مياان آن قفارهاي ایجااد گاردد .بناابراین اگار افازایش
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کميت جسم بدون ا افه شدن جسمي اق خار صورت گيرد ،به آن «تخلخل» ميگویناد
(اآلمدي ،933 ،ابنسينا ،الحادود138 ،؛ هماو ،نجااة133 ،؛ هماو ،عياون الحکما 28 ،2؛
قزالي138 ،؛ جرجاني .)33 ،چنانکه ابنسينا مينویساد« :متخلخال آن باود کاه جسام

جنبش کند سوي قیادت ،بايآنکاه انادر وي چيازي دیگار آیاد» (ابانساينا ،طبيعياات
دانشنامه.)3 ،
تکاثف ققيقي برخالف تخلخل و به معناي کاهش مقدار (کميت) جسم است ،بادون

آنکه چيزي اق جسم جدا گردد و یا قفرۀ موجود در آن اق ميان برود (ابانساينا ،عياون
الحکم 28 ،؛ ابوالبقا992 ،؛ فياض ،گوهر مراد .)211 ،بنابراین اگر کااهش کميات جسام
بدون خار شدن جسمي اق آن صورت گيرد ،به آن «تکاثف» مايگویناد (اآلمادي،933 ،
ابنسينا ،الحدود138 ،؛ قزالي138 ،؛ جرجاني .)62 ،ابنسينا مينویسد« :تکااثف جنابش
بود سوي نقصان ،بي آنکه چيزي بسالید» (ابنسينا ،طبيعياات دانشانامه .)29 ،بار ایان

اساس ،در تخلخل نباید فر (سوراخ و قفاره) در شاي ایجااد شاود و در تکااثف نبایاد
اکتناق (گردآمدن و پُر شدن) 1رخ دهد (فخرراقي ،شرح عيون الحکم 21/1 ،؛ شاهرقوري،
رسائل الشجرة ،)193/1 ،بدین معنا که تغيير قجم جسم نباید باه دليال ایجااد خُلال و
فر (فضاهاي خالي) و یا پُر شدن آنها باشد.
فالسف اسالمي که به تخلخال و تکااثف ققيقاي اعتقااد داشاتهاناد ،مثاالهاایي در
مورد آن بيان کردهاند که در قیر به برخاي اق آنهاا اشااره مايشاود .باه عناوان مثاال،
تباادیل (انقااالخ) بخااار آخ (هااوا) بااه آخ را اق مصااادی تکاااثف ققيق اي دانسااتهانااد
(قزالي )132 ،و یاا شکساته شادن ظاروف (اواناي) در اثار سارماي شادید را باه دليال
متکاااثف شاادن آن دانسااتهانااد (مالصاادرا ،الحاشااي علااي الهيااات .)32 ،همچنااين
قجيم شدن قذا در معده را نيز اق اقسام تخلخل ققيقي باه شامار آوردهاناد .باه تعبيار

ابنسينا« :چون طعام که اندر شکم کسي مهتار شاود و بياماساد» (ابانساينا ،طبيعياات
دانشنامه.)3 ،
« .2التخلخل الحقيقى أن یصير للمادة قجم أعظم من قير قیادة شى من خار علياه أو إیقااع
فر فيه؛ و التکاثف ده».
« .1من قير أن یحدث في باطنه شي من الکتناق».
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 .2 .2تخلخل و تکاثف غيرحقيقي
تخلخل قيرققيقي آن است که جسمي که با جسم مورد نظر ما فرق دارد ،اق خاار وارد
منفذهاي آن شده و باعث افزایش قجم جسم گردد .مانند هنگامي که پنبه قده ميشود
و با داخل شدن هوا در داخل آن ،افزایش قجم پيدا مي کند و یا اگر اسافنجي را داخال
آخ کنيم ،آخ داخل شده به خُلَل و فُرَ آن ،باعث افزایش قجم آن ميگردد.
همچنين تکاثف قيرققيقي آن است که جسمي که با جسم مورد نظر ماا فارق دارد،
اق منفذهاي آن خار گردد و بدین طری باعث کاهش قجم جسم گاردد .مانناد آنکاه
اگر پنب قده شده ،مدتي تحت فشار قرارگيرد ،با خار شدن هواي داخل منفاذهاي آن،
کاهش قجم مي دهد و کوچک مي گردد و یا آن که اسفنج خي  ،در اثر فشارده شادن،
آخ خود را اق دست ميدهد و کاهش قجم پيدا ميکند.
این قسم اق تخلخل و تکاثف که آن را «عرفي» و «مشهوري» نيز ناميادهاناد (ر اانااد،
 ،)2338/1به قالتي اق افزایش و یا کاهش قجم جسم گفته مايشاود کاه در آن اجازا
قریب (قيرذاتي و قيرمقوم ،اجسام خارجي) در ترکيب جسام داخال گردناد و یاا اق آن
خار شوند .در این معنا است که تخلخل با «انتفاش» (قالتي که قياوان ،ماوي خاود را
باد ميکند) و تکاثف با «اندما » هممعنا است (فياض ،شوارق اللهام.)229/2 ،
شهرقوري تخلخل و تکاثف قيرققيقي را مذهب اوائل دانسته و آن را در مقابال نظار

معلم اول و پيروان وي قرار داده است که تخلخل و تکاثف ققيقي را پذیرفتهاند (رساائل
الشجرة .)193/1 ،باید گفت که شيخ اشراق تخلخال و تکااثف ققيقاي را نمايپاذیرد و
معتقد است که در تمامي مصادی تخلخل و تکاثف ،جسمي لطيف بين اجازا جسام وارد
ميشود (تخلخل) و یا اق آن خار ميگردد (تکاثف) و بنابراین در نظار وي تماامي اناواع
تخلخل و تکاثف اق نوع قيرققيقي آن هستند (سهروردي ،قکم الشاراق .)66/1 ،انکاار
تخلخل و تکاثف ققيقي را باه رواقياان نياز نسابت دادهاناد (مالصادرا ،الشاواهد299 ،؛
اردکاني.)223 ،
باید توجه داشت که اصطالح تخلخل و تکاثف قيرققيقي با اصطالقات «نموّ و ذُبُول»
(باليدن و پامردن) و «سَمَن و هَزال» (چاقي و لقري) و «ورَم» (افزایش قيرطبيعي قجام
یک عضو) و «قیادت و نقصان مصنوعي» (افزایش و کاهش قجام یاک جسام باه وسايل
عاملي خارجي) که همگي به نوعي باا افازایش و کااهش قجام جسام مارتبت هساتند
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متفاوت است (تهانوي2139/1 ،؛ ابنسينا ،طبيعيات دانشنامه8 ،؛ هماو ،عياون الحکما ،
 .)28براي روشن شدن تمایز ميان آنها ،به شرح مختصار هار یاک اق ایان اصاطالقات
ميپرداقیم.
نموّ ،سَمَن ،ورَم .اگر افزایش مقدار اصلي جسم در اثر ا افه شدن مقادیري اق خار
به آن ،در هم جهتها و بر طبا نسابتهااي طبيعاي باشاد ،2آن را «نماو» ماينامناد.
(فياض ،211 ،اآلمدي933 ،؛ کاتبي292 ،؛ ابنکموناه999 ،؛ بهمنياار181 ،؛ ساهروردي،
طبيعيات تلویحات .)91 ،مانند آن که جانداران بر اثر تغذیه رشد ميکنناد و بار کميات

آنها افزوده ميشود (ابنسينا ،طبيعيات دانشنامه .)8 ،فالسفه در این تعریف باا افازودن
قيد «مقدار اصلي جسم» ا افه شدن شيئي به سطح خاارجي جسام را اق تعریاف خاار
کردهاند (مالصدرا ،شرح الهدای  .)221 ،در صورتي که این افازایش در اجازای قيراصالي
(قائد بر) جسم باشد ،آن را «سَمَن» (چاقي) مينامند (سبزواري ،شرح منظوماه.)189/2 ،
لقم به ذکر است که سمن تنها در عرض و عم پدید ميآید و نه در هم جهتهاا ،لاذا
قيد «در هم جهتها» را نيز در تعریف نمو ذکر کردهاند (مالصدرا ،شارح الهدایا 229 ،؛
ابنکمونه .)999 ،همچنين قيد «بر طب نسبتهاي طبيعي» ،مورد ورَم را اق تعریاف نماو
خار ساخته است (مالصدرا ،شرح الهدای 229 ،؛ ابنکمونه ،)999 ،چرا که ورم ،افازایش
قجم جسم به نحو قيرطبيعي تعریف شده است.
ذُبُول و هَزل .پدیدۀ ذبول در مقابل نمو و پدیدۀ هزل در مقابل سمن (چااقي) قارار
دارد .اگر کاهش مقدار اجزای اصلي جسم در اثر جادا شادن مقاادیري اق جسام صاورت

گيرد ،به این کاهش «ذُبُول» (پامرده شدن) مايگویناد (اآلمادي933 ،؛ مالصادرا ،شارح
الهدای 229 ،؛ فياض ،شوارق اللهام .)226/2 ،مانند آن که بادن جاناداران بار اثار ساو
تغذیه ،تحليل ميرود و اق کميت آن کاسته ميشود (ابانساينا ،طبيعياات دانشانامه8 ،؛
همو ،نجاة )133 ،و در صورتي کاه ایان کااهش در اجازا قيراصالي جسام باشاد ،آن را
«هَزل» (لقري) مينامند (سبزواري ،شرح منظومه189/2 ،؛ همو ،اسرار الحکم.)116 ،
زیادت و نقصان مصنوعي آن است که به وسيل عااملي خاارجي بخشاي اق هماان
نوع جسم را به آن افزوده یا اق آن جدا کنيم تا قجم جسم افزوده شده و یا کم گردد.
 .2به نحوي که طبيعت جسم مقتضي آن باشد.
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 .3بحث تخلخل و تکاثف از منظرهاي دیگر
تخلخل و تکاثف را ميتوان در مورد کل عالم و یا در مورد اشيای درون عالم مطرح نمود
(مطهري .)233 ،در مورد کل عالم این سؤال مطرح اسات کاه آیاا کال عاالم مايتواناد
متخلخل و یا متکاثف گردد؟ اساتاد مطهاري تخلخال کال عاالم را باا نظریا «انبسااط
کيهاني» مشابه دانستهاند (مطهري 2.)199 ،در مورد اشيای درون عالم ،تخلخل و تکااثف
را اق منظرهاي مختلفي دستهبندي کردهاند .یکي اق این دستهبنديها تقسايم تخلخال و
تکاثف به ققيقي و قيرققيقي است که پيش اق این بيان گردید .سایر تقسيمبناديهااي
مطرح شده به قرار قیرند.
الف) تخلخل و تکاثف مجازي .اق این منظر ،به «رقي بودن» (رقّ القوام) و «قلاي

بودن» (قلظ القوام) به نحو مجاقي ،تخلخل و تکاثف اطالق ميشود (ابنساينا ،الحادود،

138؛ بهمنيار163 ،؛ تهانوي2139/1 ،232/2 ،؛ نگري ،163/2 ،سبزواري ،شرح منظوماه،
 .)186/2قکيم سبزواري این قسام را نياز تخلخال و تکااثف «مشاهوري» نامياده اسات
(سبزواري ،شرح منظومه .)186/2 ،این معناا اق تخلخال و تکااثف باا معنااي لطافات در
مقابل کثافت یکسان است (فخر راقي ،المباقث« .)932/2 ،لطيف» در مقابل «کثيف» باه
اشتراك لف داراي چهار معنا است که تنهاا در یاک معنااي خاود باا تخلخال مجااقي
اشتراک دارد( 1مالصدرا ،اسفار .)13/2 ،در این معنا لطافت به معناي رقي بودن (رقّات)
و کثافت به معناي قلي بودن (قلظت) است که اق اقسام ملموساات باهشامار مايآیناد
(نيشابوري ،الحدود29 ،؛ قطب شيراقي ،درة التا  )328 ،و جسم کثيف به معناي جسام
سخت و محکم (قلي القوام) است و جسم لطيف یعني آنچه نرم و شُال (رقيا القاوام)
است و به آساني اشکال مختلف را ميپذیرد و اق دسات مايدهاد (فخارراقي ،المباقاث،
.)181/2
 .2اق آنجا که قدما به تخلخل اجرام فلکي قائل نبودهاند (ابنسينا ،الشاارات33/1 ،؛ سابزواري،
اسرار الحکم )62 ،و فلک اقصي را قابل انبساط ندانستهاند (نک  :ميردامااد ،قبساات ،)293 ،باه
نظر مي رسد که تخلخل کل عالم تنها یک فرض بوده است که موافقين قیادي نداشته است و
نميتوان آن را با فر يِ انبساط کيهاني قابل مقایسه دانست.
 .1جهت بررسي سه معناي دیگر نک  :سعيد اناواري ،مادخل «کثافات» ،دائارة المعاارف تشايع،
332-339/29؛ نيز :علي افضلي« ،مادۀ لطيف و مادۀ کثيف» ،ص.222
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ب) تخلخل و تکاثف طبيعيي و قسيري .تخلخال و تکااثف را اق ایان منظار باه
«طبيعي» (= طبعي) و «قسري» تقسيم کردهاند .چنانکه قرکت را به طور کلي به طبيعاي
و قسري تقسيم کردهاند (ابنساينا ،طبيعياات دانشانامه .)22 ،مطااب ایان تعریاف ،در
صورتي که عاملي خارجي در تخلخل و تکاثف دخالت داشاته باشاد ماثال چناان کاه باه
وسيل آتش ،آخ را گرم کنيم تخلخل پدید آمده را قسري مينامند و در صورتي که خود
طبيعت باعث این امر گردد و مثال به نحو طبيعي آخ به هاوا (بخاار آخ) منقلاب گاردد،
تخلخل پدید آمده را طبعي دانستهاند( 2قطب شيراقي ،درة التا  ،ص 121؛ ابانکموناه،

191؛ شهرقوري ،رسائل الشجرة.)126/1 ،

ج) تخلخل و تکاثف ذاتي و عرضي .اق این منظر تخلخل و تکااثف را باه «ذاتاي»
و «عر ي» تقسيم کردهاند ،چنا نکه قرکت را باه طاور کلاي باه ذاتاي و عر اي تقسايم
کردهاند (ابنسينا ،طبيعياات دانشانامه29 ،و .)22اگار تخلخال و تکااثف موجاب تغييار
عنصري به عنصر دیگر شود (صورت نوعيه تغيير کند) ،مانند آنکه آخ به هوا و یا هوا باه
آخ مبدل گردد ،آن را تخلخل وتکاثف ذاتي مينامناد 1و در صاورتي کاه موجاب تغييار
عنصري به عنصر دیگر نگردد (صورت نوعيه تغيير نکند) آن را بالعرض مينامناد .مانناد
آنکه هوا در روق ،گرم و متخلخل و در شب ،سرد و متکاثف ميگردد (ابنسينا ،تعليقاات،
.)19
د) تخلخل و تکاثف جسماني و روحياني .اق ایان منظار تخلخال و تکااثف را باه
«جسماني» و «روقاني» تقسيم کردهاند .تخلخل و تکاثف جسماني باه افازایش و کااهش
قجم جسم اطالق ميشود .در مقابل ،اق انبساط و انقباض روقاي باه تخلخال و تکااثف
روقاني تعبير کردهاند (نک  :مالصدرا ،اسفار .)233/2 ،مانناد انبسااطي (تخلخلاي) کاه اق
شادي (فرح) در روح انسان پدید ميآید و گرفتگي (تکاثفي) که بر اثر قام در روح پدیاد
ميآید (ابنسينا ،رسال فاي األدویا 193 ،و191؛ فخارراقي ،المباقاث298/2 ،؛ کااتبي،
 .2باید توجه داشت که امروقه فعلي مستقيما به طبيعات منساوخ نمايشاود .بار ایان اسااس،
تخلخل و تکاثف طبيعي نيز در ققيقت اق نوع قسري آن به شمار ميآیند .بدین معنا کاه آخ
همواره بر اثر عاملي خارجي به بخار تبدیل ميشود.
 . 1باید توجه داشت که اصطالح تغيير ذاتي در اینجا به معناي انقالخ در ذات نيست کاه اماري
محال به شمار ميآید.

99

مجله فلسفه و کالم اسالمی ،سال چهل و ششم ،شمارۀ یکم ،بهار و تابستان 2931
Philosophy and Kalam, Vol 46, No 1, Spring / Summer 2013

 .)999اق آنجا که این نوع اق تخلخل و تکاثف با مباقث طبيعيات قدیم مرتبت نيسات و
تنها به دليل اشتراک لف تخلخل و تکاثف ناميده شدهاند ،به بررسي آن نميپرداقیم.
 .4رابطۀ تخلخل و تکاثف با انبساط و انقباض
اصطالح انبساط و انقباض که به نوعي با مفهوم تخلخل و تکاثف مرتبت است ،در گذشته
بيشتر در قيط پزشکي به کار رفته است و مثال نبض را ناشي اق انبساط و انقبااض رگ
دانستهاند (ابنسينا ،رگ شناسي .)3 ،همچنين اق انبسااط و انقبااض نفا  .روح انساان
سخن گفتهاند و تخلخل و تکاثف روقااني را عامال آن باه شامار آوردهاناد (فخار راقي،
المباقث298/2 ،؛ هروي126 ،؛ مالصدرا ،اسافار .)233/2 ،اماا ایان اصاطالح در قيطا
طبيعيات نيز در کنار اصاطالح تخلخال و تکااثف مطارح باوده اسات( 2ناک  :ابانساينا،
طبيعيات شفا99/2 ،و123؛ شهرقوري ،رسائل الشجرة121/1 ،؛ ابوقيان .)912 ،اق ماوارد
فوق و همچنين مواردي که در متن مقاله به کار رفته است ميتوان چنين استنباط کارد
که تخلخل و تکاثف داراي دو مصداق کلي قیر است.
الف) بزرگ و کوچک شادن یاک مااده؛ مانناد آنکاه اجساام معماول در اثار سارما
(برودت) کوچک شده و در اثر گرما (قرارت) بزرگ ميگردند .در ایان ناوع اق تخلخال و
تکاثف ،قالت ماده تغيير نميکند .این نوع اق تخلخل و تکاثف را مايتاوان باا انبسااط و
انقبا ي که در علوم امروقي مصطلح است معادل دانست.
خ) تغيير قالت ماده؛ مانند آن که آخ در اثر گرما به بخار و در اثر سرما به یخ تبدیل
شود .در این نوع اق تخلخل و تکاثف بهتر است اق اصاطالحهاایي نظيار :تبخيار ،انجمااد،
تصعيد ،چگالش ،وقيره که بعضي اق آنها در قدیم نيز به کار ميرفتهاند استفاده نمود.
 .5بحث تخلخل و تکاثف از منظر حركت
تخلخل و تکاثف را نوعي تغيير یا قرکت در اجسام دانستهاند .بر این اساس مو وع ایان
قرکت در تخلخل و تکاثف ققيقي «هياولي اولاي» و در تخلخال و تکااثف قيرققيقاي
 .2به عنوان نمونه ابنسينا مينویسد ...« :فأمّا کونه مبدأ للحرک فاي الکام ،فهاو قاال الطبيعا
الموجب لزیادة تخلخل و انبساط في الحجم ،أو تکاثف و انقباض في الحجم» (طبيعياات شافا،
.)99/2
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«جسم» به شمار ميآید (مالصدرا ،اسفار .)33-32/9 ،این نوع اق قرکت و تغيير بر اساس

معاني مختلف تخلخل و تکاثف ،در مقولت مختلفي رخ مايدهاد( 2ابانساينا ،الحادود،

138؛ همو ،منط شفا236/2 ،؛ قزالي.)138 ،
 .1 .5حركت در مقولۀ كم

این قسم قرکت مربوط به تخلخل و تکاثفهاي ققيقي است .تخلخل و تکااثف ققيقاي
را اق اقسام قرکت در مقول کم دانستهاناد (ابانساينا ،طبيعياات شافا99/2 ،؛ بهمنياار،

التحصيل163 ،؛ مالصدرا ،الشاواهد299 ،؛ هماو ،اسافار226/9 ،؛ ساهروردي ،طبيعياات
تلویحات .)91 ،البته شيخ اشراق که جسم را همان مقدار مايداناد (ساهروردي ،قکما
الشراق ،)63/1 ،قرکت در کم (مقدار) را صحيح بهشمار نميآورد (سهروردي ،المشاارع،
129/2؛ مالصدرا ،الشواهد299 ،؛ دیناني ،شعاع اندیشه121 ،؛ نيز ناک  :مالصادرا ،اسافار،
 )299/3و بااه هماين دليال اساات کااه تخلخاال و تکاااثف ققيقاي را نمايپااذیرد (نااک :
سهروردي ،المشارع129/2 ،؛ همو ،قکم الشراق.)66/1 ،

 .2 .5حركت در مقولۀ كيف
این قسم قرکت مربوط به نوع مجاقي تخلخل و تکاثف است .در ایان تفساير تخلخال و
تکاثف مجاقي (به معناي رقت و قلظت) را اق مصادی قرکت در مقول کيف (و اق اقساام

کي اف محسااوس) دانسااتهانااد (ساابزواري ،شاارح منظومااه186/2 ،؛ ر ااانااد2311/1 ،؛

مالصدرا ،اسفار18/2 ،118/9 ،و .)89بر ایان اسااس سارد شادن و گارم شادن (تبارّد و

تسخّن) را که اق مصادی استحاله به شمار ميآیند ،قرکت در کيف دانستهاند (مالصدرا،
اسفار229/9 ،؛ اردکاني.)199 ،
 .3 .5حركت در مقولۀ وضع
این قسم قرکت مربوط به ناوع قيرققيقاي تخلخال و تکااثف اسات .تخلخال و تکااثف
قيرققيقي را اق مصادی قرکت در مقول و ع بهشمار آوردهاند (فارابي ،مسائل متفرقاه،
« .2مشترك یقع علي اربع معان ...واقده قرک في الکام و الخار کيفيا و الثالاث قرکا فاي
الو ع و الرابع و ع».

مجله فلسفه و کالم اسالمی ،سال چهل و ششم ،شمارۀ یکم ،بهار و تابستان 2931
Philosophy and Kalam, Vol 46, No 1, Spring / Summer 2013

91

2؛ همو ،جواخ لمسائل81 ،؛ ابنساينا ،منطا شافا236/2 ،؛ ابانرشاد ،تلخايص211 ،؛
مالصدرا ،اسفار .)18/2 ،چرا که تخلخل و تکااثف باه معنااي دوري و نزدیکاي (تباعاد و

تقارخ) اجزا جسم و تغيير و عيت آنها نسبت به یکادیگر اسات (بهمنياار ،التحصايل،

163؛ ابنرشد ،تلخيص )211 ،و بر این اساس تخلخال و تکااثف قيرققيقاي اق مصاادی

قرکت و عي بهشمار ميآید (ابنسينا ،منطا شافا236/2 ،؛ مالصادرا ،اسافار118/9 ،؛

سبزواري ،شرح منظومه186/2 ،؛ ر انااد2311/1 ،؛ فياض ،شوارق اللهام .)229/2 ،چارا
که قرکت اجزا جسم ،باعث ایجاد هيئتي در جسم مايگاردد کاه اق مصاادی قرکات
و عي است (تهانوي239/2 ،؛ سبزواري ،شرح منظومه .)186/2 ،همچنين عالوه بر آنکاه
تخلخل و تکاثف را قرکتي و عي بهشمار آوردهاند ،یکاي اق معااني تخلخال و تکااثف را

خود مقول و ع ذکر کردهاند .بدین معنا که این دو اصطالح به هيئت و اع اجازا یاک
جسم نيز اطالق ميشود (ابنسينا ،الحدود138 ،؛ قزالي.)138 ،
 .4 .5حركت در مقولۀ أین
این قسم قرکت مربوط به نوع قيرققيقاي تخلخال و تکااثف اسات (فا ال تاوني88 ،؛
ملکشاهي .)19/2 ،همانطور که گفته شد ،در پدیدههاي تخلخل و تکاثف ،در صورتي کاه
هر جز اق اجزای یک جسم را در نسبت با اجزا دیگر آن بسنجيم ،قرکت ایجاد شاده اق
مقول و ع خواهد بود ،اما در صورتي که هر جز را به تنهایي در نظار بگياریم ،قرکات
ایجاد شده ،قرکتي أیني به شمار ميآید (فياض ،شوارق اللهام .)229/2 ،اق ایان منظار
ارسطو تخلخل و تکاثف را اق نوع قرکت در مکان بهشمار آورده است که موجب اجتمااع
و افتراق و نيز کون و فساد اشيا ميگردد (.)b, 12-13119
اق مطالب فوق نتيجه ميشود که نوع ققيقي تخلخال و تکااثف ،اق سانخ قرکات در
مقول کم و نوع مجاقي آن اق سنخ قرکت در مقول کيف و نوع قيرققيقي آن نياز اق دو
منظر مختلف ،اق سنخ قرکت و عي و یا أیني به شمار ميآید.
 .6تأثيرات تخلخل و تکاثف بر اشيا
اق نظر قدما ،پدیدههاي تخلخل و تکاثف تأثيراتي بر اشيای عالم تحت القمر دارند کاه در
این بخش به آنها اشاره ميگردد .لقم به ذکر است که اق نظر قدما ،تخلخل و تکااثف در
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اجزای فلکي راه ندارد (ابنسينا ،الشارات33/1 ،؛ سبزواري ،اسرار الحکم62 ،؛ ملکشاهي،
.)12/2
 .1 .6سنگيني و سبکي اشيا
تخلخل و تکاثف با سنگيني و سابکي (ثقال و خفّات) اجساام مارتبت اسات (اباوالفر ،
883/1؛ یحيي بن عدي .)291/2 2،چنانکه «یخ چون اندر آخ افکنی بار سار آخ آیاد اق

آنک سبکتر مىگردد» (ابنسينا ،قرا

طبيعياات31 ،؛ ابوریحاان ،مسائل هشاتم.)23 ،

فخرراقي نقل ميکند که برخي معتقدند که هنگامي که جسم تخلخل قيرققيقاي پيادا
ميکند و خأل در ميان اجزای آن وارد ميشود ،به دليل آنکاه در خاأل نياروي دافعا باه
سمت بال وجود دارد ،جسم سابک مايگاردد (المباقاث .)126/2 ،ابانساينا در پاساخ
ابوریحان که اق علت سبکتر بودن یخ نسبت به آخ پرسيده است ميگوید کاه سابکتار
بودن یخ به این دليل است که اجزائي اق هوا در آن وارد شاده اسات (ابوریحاان ،مسائل
هشتم.)23 ،
 .2 .6سختي و نرمي اشيا
تخلخل و تکاثف با نرمي و سختي (لين و صالبت) اجسام مرتبت است (اباوالفر 883/1 ،؛
یحيي بن عدي .)291/2 1،این خصوصيت قبال در معناي تخلخل و تکاثف مجااقي ماورد
اشاره قرار گرفت.
 .3 .6تبدیل عناصر به یکدیگر
تخلخل و تکاثف معادل واژۀ یونااني ( ts pucnsn cai mansn tsافناان39 ،؛ ناوربخش،
 )182هستند .فيلسوفان پيش اق سقراط که در پي یافتن مادۀ نخستين هم اشيا (مادة
المواد ،اسطق ) بوده اند ،در تبيين نظریاات خاود اق پدیادۀ تخلخال و تکااثف اساتفاده
کرده اند .به عنوان مثال آناکسيمن

(1قم) این نظریه را مطرح کرد که هوا بر اثر تکاثف

« .2فالخف تتبع التخلخل والثقل یتبع التکاثف».
« .1والصالب ففي أکثر األمر تتبع الکثاف واللين یتبع التخلخل».
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به آخ و خاك و بر اثر تخلخل به آتاش مبادل مايشاود و بار ایان اسااس هاوا را ماادۀ
نخستين به شمار آورد (کاپلستون91/2 ،؛ گمسرت 61/2 ،و .)922همچناين کسااني کاه
آخ و یا آتش و یا هوا را مادۀ المواد به شمار آوردهاند اق این دو پدیده در توجياه مطالاب
خود استفاده کردهاند .به عنوان مثال کساني که مادة المواد (اسطق ) را آخ دانساتهاناد
معتقدند که آخ در اثر تکاثف به خاك و در اثر تخلخل به هوا مبدل ميشاود (ابانرشاد،
تفسير ما بعد الطبيعه .)89-81/2 ،چنانکه فخرراقي مينویسد« :آنجا که سارما ساخت

بر هوا قند ،هوا متکاثف شود و آخ گاردد» (فخارراقي ،الرساال الکماليا  .)38 ،ابانساينا
تشریح کرده است که چگونه چهاار عنصار آخ و بااد و خااك و آتاش در اثار تخلخال و
تکاثف اق ماده اي که در قیر فلک قرار داشته ،پدید آمدهاند (ابنسينا ،رساله در ققيقت،...
 .)13-12بنابر این کساني که معتقد بودند یکي اق عناصر چهارگاناه ،ماادة الماواد ساایر
عناصر است ،نحوۀ پدید آمدن سایر عناصر اق آن را باا پدیادۀ تخلخال و تکااثف توجياه
کردهاند (فياض ،شوارق اللهام939/9 ،؛ شهرقوري ،نزه الرواح.)26 ،
 .4 .6پدید آمدن بادها
گفتهاند که چون هوا به وسيل گرماي خورشيد متخلخل شود ،هواي مجاور خود را دفاع
کند و آن هوا نيز هواي مجاور خود را دفع ميکند و در نهایت باد به وقیدن در مايآیاد.
همچنين با متکاثف شدن هوا ،هواي مجاور باه ساوي آن قرکات مايکناد و بااد پدیاد

ميآید (ابنسينا ،طبيعيات شافا33/1 ،؛ فيااض ،گاوهر ماراد211 ،؛ شاهرقوري ،رساائل
الشجرة131/1 ،؛ اردکاني982 ،؛ کاتبي.)368 ،
 .7تخلخل و تکاثف حقيقي و نتایج فلسفي آن
مهمترین مسئلهاي که در رابطه با مو وع تخلخل و تکاثف در ميان فالسفه مطارح باوده
است ،پذیرش ی ا عدم پذیرش تخلخل و تکاثف ققيقي بوده است .ایان ناوع اق تخلخال و
تکاثف داراي نتایج و تبعات فلسفي بوده است که موافقان و مخالفاني را به همراه داشاته
است .در این بخش به برخي اق مهمترین این موارد اشاره ميشود.
الف .تخلخل و تکاثف به عنوان یکي اق براهين اثباات هياولي (مااده) باهشامار آماده
است .بر طب این برهان اق آنجا که در پدیدۀ تخلخل و تکاثف جسام ،بازرگ و کوچاک
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ميشود (صورت جسم تغيير مي کند) باید امار مشاترکي مياان جسام کوچاک و بازرگ
وجود داشته باشد تا بتوان گفت که این جسم همان جسم ساب است .این امار مشاترك
همان هيولي است (ابنساينا ،الشاارات33/1 ،؛ مالصادرا ،اسافار61/9 ،و69/3؛ دینااني،

شعاع اندیشه198 ،؛ ملکشاهي .)12/2 ،این برهان را ميتوان شبيه برهاان فصال و وصال
دانست (نک  :ابنسينا ،الهيات شفا68-66 ،؛ همو ،الشارات .)33/1 ،لقم باه ذکار اسات
که پذیرش تخلخل و تکاثف ققيقي و هيولي اولي ،لقم و ملزوم یکدیگرند و باه هماين
دليل است که در برخي اق کتاخها ،پذیرش و اثبات تخلخل و تکاثف ققيقاي را اق فاروع
وجود هيولي دانستهاند (نک  :شاهرقوري ،رساائل الشاجرة6/1 ،؛ مالصادرا ،اسافار32/3 ،؛
فياض ،شوارق اللهام .)221/2 ،این امر باعث شده است تا فالسفهاي همچون ساهروردي

که منکر وجود هياولي اولاي هساتند ،تخلخال و تکااثف ققيقاي را نياز نسذیرناد (ناک :
سهروردي ،قکم الشراق.)63-62/1 ،
خ .اق آنجا که نظری جوهر فرد (جز لیتجزّي) در مقابل نظری هيولي اولاي قارار
د ارد ،پذیرش تخلخل و تکاثف ققيقي را مبتني بر نفاي نظریا جاوهر فارد دانساتهاناد
(مالصدرا ،اسفار )22/2 ،و گاه آن را دليل بر ابطال این نظریه به شمار آوردهاناد (هماان،
12/3؛ اردکاني .)228 ،قیرا جسم در نظر مثبتين نظری جز لیتجزي چيزي جاز هماان
جوهر فرد نيست که تغيير (افزایش و کاهش) نميپذیرد (فخرراقي ،المباقث.)361/2 ،
 .همچنين پدیدههاي تخلخل و تکاثف ققيقاي را دليلاي بار عر اي باودن مقادار
دانستهاند (اردکاني.)213 ،
د .برخي اق کساني که قائل به وجود خاأل در درون عاالم شادهاناد ،علات تخلخال و
تکاثف را خأل دانستهاند و گاه این پدیده را یکي اق ادلّ خود در اثباات خاأل دانساتهاناد؛
ولي ابنسينا و بسياري دیگر ،معتقدند که تخلخل و تکاثف ققيقي دليل بار وجاود خاأل

نيست (یحيي922/2 ،و983-988؛ ابنسينا ،طبيعيات دانشنامه226/2 ،؛ همو ،طبيعيات
شاافا223/2 ،؛ فخاارراقي ،المباقااث126/2 ،؛ ابااوقيااان912 ،؛ مالصاادرا ،اساافار39/2 ،؛
اردکاني .)162 ،ابوریحان بيروني آقمایش بالرفتن آخ در ظرفي که هواي آن را مکيده و
به نحو واژگون بر روي آخ قارار دادهاناد را ،دليلاي بار وجاود خاأل دانساته اسات (ناک :
ابوریحان ،مسئل ششم .)38 ،ابوسعيد معصومي این نظر ابوریحان را رد کرده است (ناک :
ابوریحان .) 81-83 ،همچنين یحيي بن عدي گزارش کرده است که قائلين به وجود خأل،

مجله فلسفه و کالم اسالمی ،سال چهل و ششم ،شمارۀ یکم ،بهار و تابستان 2931
Philosophy and Kalam, Vol 46, No 1, Spring / Summer 2013

91

شکسته شدن ظروف سربست قاوي آخ را بر اثر قرارت ،دليل بر وجود خاأل دانساتهاناد
(یحيي.)983/2 ،
 .8دالیل موافقان تخلخل و تکاثف حقيقي

پدیدههاي تخلخل و تکاثف قيرققيقي ،اموري تجربي و وا حاند (ابنسينا ،نجااة.)396 ،
اما تخلخل و تکاثف ققيقي نياقمند دليل است که در اینجا باه مهامتارین آنهاا اشااره
ميگردد .این دلیل به دو دست عقلي و تجربي تقسيم ميشوند.
الف .دليل عقلي .اق آنجا که «کم» عر ي است که بر اجسام عارض ميشاود و مقياد
به مقدار معيني نيست ،نميتوان گفت که جسم باید تنها مقدار معيناي (قجماي ثابات)
داشته باشد .بنابراین لقم است تا امکان کوچک شدن (به وسيل تکاثف) و بازرگ شادن
(به وسيل تخلخل) در جسم وجود داشته باشد .بنا بر این اق آنجاا کاه داشاتن مقاداري
معين (قجم ثابت) براي یک جسم ذاتي آن نيست ،همواره امکان تغيير مقدار جسام (در
اثر تخلخل و تکاثف) وجود دارد (ابنساينا ،نجااة396 ،؛ مطهاري ،شارح الهياات نجااة،
ص.)236-232
خ .دلیل تجربي .عدهاي پدیدۀ تخلخل و تکاثف ققيقي را نيز محسوس دانساتهاناد

(ابنسينا ،الهيات شفا )66 ،و باراي آن دلیال تجرباي ذکار کاردهاناد .در ایان بخاش
مهمترین دلیل تجربي این پدیده ذکر ميشود.
یکم .شکسته شدن ظرف (اواني) سربسته .اگر آبي که در ظرفاي سربساته قارار دارد
گرم شود ،باعث شکسته شدن ظرف ميگردد .علت این امر آن است که بار اثار تخلخال،
آخ داخل ظرف قجيم ميشود و همين امر باعث شکسته شدن ظرف ميشاود .اق آنجاا
که جسم دیگري داخل در ظرف نبوده است ،این اقدیاد قجم ناشاي اق تخلخال ققيقاي
است (خواجه نصير ،تجرید العتقاد963 ،؛ فياض ،شوارق الهام.)221/2 ،

دوم .بالرفتن آخ در ظرف بدون هوا .علت بال رفتن آخ در داخل شيشهاي که هواي

آن را مکيده ایم و آن را به صاورت معکاوس بار روي ساطح آخ قارار دادهایام ،ایان امار
دانسته اند که هواي باقي مانده در شيشه ،ابتدا به دليل امتناع خأل ،منبسات (متخلخال)
ميشود و تمام شيشه را فرا ميگيرد .سس

پ

اق تماس با آخ و در اثر برودت طبيعاي

آخ (سرماي آخ) منقبض (متکاثف) شده و اق آنجا که خأل نمايتواناد در شيشاه پدیاد
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آید ،آخ جاي هواي منقبض شده را پُر ميکند (ابنسينا ،نجاة133 ،؛ بهمنيار ،التحصيل،

189-163؛ ابوریحان ،مسئل ششم28-26 ،؛ سبزواري ،شرح منظوماه181/2 ،؛ ر اانااد،
 .)2312/1علت آنکه پيش اق مکيدن هوا چنين اتفااقي نمايافتاد آن اسات کاه هاواي
داخل شيشه متخلخل و رقي نشده و به استحکام طبيعي خود باقي است و لاذا بارودت
آخ نميتواند آن را متکاثف کند (فياض ،گاوهر ماراد .)219-211 ،در اثباات تخلخال و
تکاثف ققيقي ،آقمایشهاي دیگري نيز مطرح شده است کاه اق نظار سااختاري باا ایان
آقمایش مشابه است (نک  :مالصدرا ،اسفار.)39/3 ،
لقم به ذکر است که ابنسينا در پاساخ باه ساؤال ابوریحاان در ماورد ایان آقماایش
مدعي مي شود که اگر در درون شيشه بدميم نيز همين اتفاق رخ خواهد داد (ابوریحاان،
مسئل ششم.)28 ،
سوم .قَماقِم صَيّاقه .اگر قمقمهاي را پر اق آخ کنيم و دهان آن را محکم نمایيم و آن
را بر روي آتش قرار دهيم ،قمقمه ميترکد ،علت این امر آن است که باا گارم شادن آخ

داخل قمقمه و افزایش قجم آن (تخلخل آخ) به پوسات قمقماه فشاار وارد مايشاود و
پوسته پاره ميشود .در کتاخهاي فالسف اسالمي این آقماایش تجرباي را تحات عناوان
«قَماقِم صَيّاقه» (قمقمههاي آواق دهنده) مطرح کردهاند ،چرا که ترکيدن و انفجار قمقمه

با صدا همراه است (ابنساينا ،الشاارات182/1 ،؛ هماو ،نجااة999 ،؛ ساهروردي ،قکما
الشراق .)66/1 ،اق آنجا که داخل قمقمه مادۀ دیگري (مخصوصا هاوا) وجاود نادارد تاا
بگویيم که بر اثر ورود ذرات آن ماده در ميان ذرات آخ ،آخ داخل قمقمه منبسات شاده
است ،همچنين اق آنجا که جدار خارجي قمقمه مانع اق نفاوذ آتاش باوده اسات ،امکاان
نفوذ آتش در ميان ذرات آخ نبوده است تاا تخلخال پدیاد آماده را اق ناوع قيرققيقاي
بدانيم ،لذا ميتوان نتيجه گرفت که این انبساط اق نوع تخلخل ققيقي بوده است (قطاب
شيراقي ،شرح قکم الشراق.)223 ،

چهارم .شکسته شدن ظروف بار اثار یاخ بساتن آخ داخال آنهاا .در رساال قرا ا
طبيعيات که به ابنسينا منسوخ است در پاسخ به این پرسش که چارا کاوقهاي کاه آخ
درون آن یخ ميقند ،ميشکند؟ آماده اسات« :بارودت ،اجازای آخ را انادر قاال جماود

متفرق گرداند تا بدان سبب جرم آخ متخلخل و قجم او مهتر شود چناناک انادر کاوقه
نگنجد تا کوقه بدان سبب بشکافد» (ابنسينا ،قرا ه.)31-32 ،
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نظير این پرسش را ابوریحان نيز اق ابنسينا پرسيده است که پاسخ وي باا آنچاه در
قرا

طبيعيات آمده است متفاوت است .ابوریحان مايپرساد کاه اگار ترکيادن قمااقم

صياقه به دليل منبست شدن آخ درون آن (به دليل گرما) اسات ،علات شکساته شادن
ظروف به دليل انجماد آخ درون آنها (بر اثر سرما) چيست؟ ابانساينا ایانگوناه پاساخ
ميدهد که جسم درون ظرف بر اثر سرما منقبض مايگاردد و مکاان کوچاکتاري را در
ظرف اشغال ميکند ،اما اق آنجا که خأل امري محال است و فضاي باقي ماناده در ظارف
نميتواند توست خأل پرگردد ،به ناچار ظرف ميشکند تا هواي بيرون ظرف ،فضایي را که
در اثر کوچک شدن جسم پدید آمده است ،پر نماید (ابوریحان ،مساأل هفاتم.)23-28 ،
اما ابوریحان اق این پاسخ قانع نميشود و اشکال کرده است که اگر قمقما پار اق آخ ،در
اثر گرما به طرف بيرون و در اثر سرما به طرف داخل پاره شود ،سخن ابانساينا صاحيح
است ،در صورتي که در هر دو قالت قمقمه به طارف بيارون پااره مايشاود (ابوریحاان،
اعتراض هفتم .)38 ،ابوسعيد معصومي در مقام دفاع اق ابنسينا به این اشاکال ایانگوناه
پاسخ داده است که قواس ما نميتواند پاره شدن به طرف داخل را اق پاره شدن به طرف
خار تفکيک نماید (معصومي.)81 ،
چنانکه مالقظه ميشود ،این دو پاسخ ابنسينا مخالف یکادیگر اسات و باه هماين

دليل برخي در انتساخ رساال قرا ا طبيعياات باه وي تردیاد کاردهاناد (ناک  :قرا ا
طبيعيات ،مقدم مصحح .)1 ،اما صرف نظر اق اینکه کدام پاسخ صحيح اسات ،مايتاوان
ترکيدن کوقۀ پر اق آخ را در اثر سرما دليلي بر پدیدۀ تخلخل و تکاثف ققيقاي باهشامار
آورد .این مو وع همراه با سایر مطالب مورد بحث و بررسي قرارخواهد گرفت.
 .9اشکالت مخالفان تخلخل و تکاثف حقيقي
کساني که تخلخل و تکاثف ققيقي را نسذیرفتهاند ،اشکالتي بار دلیال موافقاان مطارح
کردهاند که در این بخش به مهمترین آنها اشاره ميگردد.
 .1 .9اشکاالت فلسفي
یکم .چنانکه ذکر گردید ،تنها برهان عقلي بر وجود تخلخال و تکااثف ققيقاي بار پایا
عرض بودن مقدار بنا شده است .بر این اساس تمامي سخنان فالسف اشراقي در مخالفت
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با عرض بودن مقدار ،به نوعي این برهان را خدشهدار ميساقند .در نتيجه اگر مانند شيخ
اشراق بسذیریم که ققيقت جسم همان «مقدار» است (سهروردي ،قکم الشاراق66/1 ،؛
قطب شيراقي ،شرح قکم الشراق228 ،؛ دیناني ،شعاع اندیشه ،)129 ،کم و قیاد شدن

مقدار به معناي کم و قیاد شدن خود جسم خواهد بود .این سخن اق نظر وي بدین معناا
است که ی ک جسم ،دو جسم متفاوت باشاد و دو مقادار متفااوت داشاته باشاد .لاذا وي
معتقد است که در پدیدۀ تخلخل و تکاثف ،عاملي خاارجي باه آن وارد و یاا اق آن خاار
ميشود و در نتيجه تخلخل و تکاثف ققيقاي منتفاي اسات (مالصادرا ،الشاواهد299 ،؛

قطب شيراقي ،شرح قکم الشراق .)228 ،شهرقوري در این باره مينویسد که اق آنجاا

که جسم همان مقدار است ،نميتاوان مقادار را قاال در محال باه شامار آورد (رساائل
الشجرة.)129/1 ،

دوم .نميتوان پذیرفت که شيئي به انداقۀ یک دانه ،استعداد پاذیرش تماامي مقاادیر
عالم به وسيل تخلخل را داشاته باشاد (ساهروردي ،قکما الشاراق63/1 ،؛ شاهرقوري،

رسائل الشجرة.)121/1 ،

سوم .اق آنجا که اق نظر اکثر فالسفه ،خأل امري محال است و بر این اساس عاالم پُار
(مأل) است .همچنين عالم متناهي است ،و این دو پدیده نيز لزوما همزماان در دو جسام
مختلف پدید نميآیند (یعني با متخلخل شدن یک جسم ،لزوما جسام دیگاري متکااثف
نميشود)؛ در صورت پذیرش پدیدۀ تخلخل و تکاثف ققيقي ،با متخلخل شدن و افزایش
یافتن مقدار یک جسم ،تداخل اجسام که امري محال است رخ خواهاد داد (ساهروردي،
قکم الشراق68/1 ،؛ شهرقوري ،رسائل الشجرة.)122/1 ،
همچنين دلیل عقلي دیگري نيز در ابطال تخلخل و تکاثف ققيقي مطرح شده است
(نک  :شهرقوري ،رسائل الشجرة121-122/1 ،؛ اردکاني.)223 ،
 .2 .9اشکاالت واردشده بر برهانهاي تجربي
یکم .در مورد آقمایش انجام شده بر ظرفي که هواي آن مکيده شده است ،چناد اشاکال
مطرح است:
الف .برخي اق قدما بر این آقمایش اعتراض کرده و گفتهاند که باالرفتن آخ در لولاه،
با آخ گرم نيز رخ ميدهد و بنابر این نميتوان گفات کاه باه دليال سارماي آخ ،هاواي
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داخل شيشه متکاثف شده و آخ در شيشه بال ميرود .کساني کاه معتقاد باه تخلخال و
تکاثف ققيقي بودهاند ،در پاسخ به این اشکال گفتهاند کاه در آخ گارم ،اگرچاه بارودت
بالفعل موجود نيست ،اما صورت مائي که صورتي مبرّد اسات موجاود اسات و باه دليال
بلّت 2آخ گرم نيز ميتواند علت تکاثف گردد .چراکه فعل در عناصر منساوخ باه صاورت
است و نه منسوخ به کيفيت (فياض ،گوهر ماراد219 ،؛ نياز ناک هماو ،شاوارق اللهاام،
.)223/2
خ .مالصدرا اق قول شيخ اشراق گزارش کرده اسات کاه وي شااهد تاراوش روقان اق
ظرف شيشهاي (الزجا ) بوده است ،بر این اساس در صورتي که روقن ميتواند اق شيشاه
عبور کند ،چرا هوا که لطيفتر است ،نتواند اق جدار ظرف شيشهاي خار شاود (اسافار،
 .)31-32/3شهرقوري نيز به لطيفتر بودن هوا نسبت به آخ اشاره کارده اسات و گفتاه
است که ميتوان گفت که هوا اق لبهلي منافذ آخ خار ميشود ،همانطور کاه هنگاامي
که کوقهاي را در آخ فرو ميکنيم ،ذرات هوا اق لبهلي ذرات آخ خار ميشوند و کاوقه
پر اق آخ ميشود (رسائل الشجرة .)122/1 ،مالصدرا نيز متذکر شده است کاه در هنگاام
وارد کردن ظرف در آخ ،قباخهایي مشاهده شده است که ميتوان آنها را نشان خارو
هوا اق داخل ظرف دانست (اسفار .)32/3 ،بر این اساس ،شيخ اشراق معتقد اسات کاه باه
دليل خار شدن هواي داخل ظرف توست عمل مکش نيست که آخ داخل آن ميشاود؛
(تا آن را اق مصادی تکاثف ققيقي بدانيم) ،بلکه به دليل داخل شدن آخ به ظارف اسات
که بخشي اق هواي آن خار ميشود .وي سس

مينویسد که تشخيص اینکه کدام یاک

اق این دو نظر صحيح است ،اق طری مشاهده (تجربه) ،امکاان پاذیر نيسات (ساهروردي،
قکم الشراق.)68/1 ،
 .مالصدرا این برهان تجربي را در قایت عف دانسته اسات و همچاون ساهروردي
عنوان کرده است که راهي براي تشخيص ایان مطلاب کاه هاواي مکياده شاده مجاددا
وارد لوله نشده است ،وجود ندارد (مالصدرا ،اسافار32/3 ،؛ ساهروردي ،قکما الشاراق،
.)68/1
 « .2والبلّ هي الحال التي للجسم بسبب أنّه مع کوناه قيارمقتض للرطوبا هاو مالصا لجسام
رطب» (ابنکمونه.)212 ،
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د .شهرقوري اشاره ميکند که مشائيان باا مشااهدۀ مَشاکي کاه هاواي آن باا عمال
مکيدن خار ميشود ،گمان کردهاند که هواي داخال ظارف شيشاهاي (قااروره) نياز باا
مکيدن خار ميشود؛ در قالي که این مقایسه صحيح نيست و باه دليال ساخت باودن
جدار شيشهاي نسبت به جدار مشک ،جدار شيشهاي با مکيدن کوچکتر نشاده و هاوایي
اق آن خار نميشود (رسائل الشجرة.)122-129/1 ،
ﻫ  .ابوریحان به این سخن ابنسينا اعتراض ميکند کاه مادعي اسات باا دميادن در

شيشه نيز همان نتایج به دست ميآید .وي متذکر ميشود که در عمل ،چنين نتيجاهاي
به دست نياورده است (همان ،)38 ،اما ابوسعيد معصومي در مقام دفاع اق سخن ابنساينا
معتقد است ابوریحان به درستي این آقمایش را انجام نداده است و اگر آنقادر در شيشاه
بدميم که هواي داخل آن گرم شود ،این اتفاق مشابه هنگامي که هواي داخال شيشاه را
مکيدهایم رخ خواهد داد (همان.)81 ،
دوم در مورد آقمایش قمقمه ،برخي چون شيخ اشراق با نتيجهاي که اق این آقماایش
گرفتهاند مخالفت کردهاند و علت ترکيدن قمقمه را ناشي اق تخلخل (انبساط) آخ داخال
آن نمي دانند ،بلکه علت آن را سوختن جدار خاارجي قمقماه باه شامار آوردهاناد .شايخ
اشراق مينویسد که نميتوان ثابت کرد که آیا ابتدا آخ داخل قمقمه افزایش قجام پيادا
ميکند (متخلخل ميشود) و سس

قمقمه منفجر ميشود (تا آن را اق مصاادی تخلخال

ققيقي بدانيم) و یا آنکه ابتدا پوست قمقمه پاره ميشود و ساس

آخ داخال آن بار اثار

داخل شدن ذرات هوا در ميان آن ،افزایش قجم مي دهد (تاا آن را اق مصاادی تخلخال

قيرققيقي بدانيم) (سهروردي ،قکم الشاراق66-68/1 ،؛ نياز ناک شاهرقوري ،رساائل
الشجرة.)129-121/1 ،
 .11نقد و بررسي
در مطالبي که در تأثيرات تخلخل و تکاثف بر اشيا بياان گردیاد چناين گفتاه شاد کاه
تخلخل و تکاثف اق پدیدههایي هستند که بر اشياي عالم تحت القمار تاأثير داشاته و در
اجزاي فلکي راه ندارند .اگرچه بحث اق اجزا فلکي ،در این مقاله ماورد نظار نيسات ،امّاا
باید اشاره کرد که امروقه بين مواد مختلف موجود در عالم ،اعّم اق اینکه در قمين یافات
شوند و یا در اجرام دیگر آسماني باشند ،تفاوتي موجود نيست و قوانين فيزیک بر تمامي
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آنها به طور یکسان قاکم است و لذا تقسيم مواد به قميني و آسماني صاحيح باه شامار
نميآید؛ چرا که در ققيقت ،قمين نيز جسمي آسماني

است2.

ذکر این نکته نيز لقم است که در طبيعيات قادیم ،عناصار عاالم را در چهاار گاروه
خاک ،آخ ،باد و آتش دستهبندي کردهاند و آنها را عناصر چهارگانه ميناميدهاند و براي
هر کدام خواصي قایل بودهاند .جالب است که امروقه نيز این تقسيمبنادي تحات عناوان
چهار قالت جامد ،مایع ،گاق و قالتي که آن را قالت چهارم یا پالسما 1ماينامناد انجاام
ميگيرد که اق نظر ظاهري شبيه تقسيمبندي فوق است ولي البته شامل خصوصياتي کاه
قدما براي هر یک اق آن قالت قایل بودهاند ،نميشود.
در تقسيمبندي امروقي ،جسمي که در قالت جامد است ميتواند در تحات برخاي اق
عوامل خارجي مثال قرارت و یا فشار ،تغيير قجم دهد .هرگاه قرارت اعمالشده آنقادر
قیاد شود که انبساط اق قد معمول خود خار شود ،جسم اق قالت جاماد خاار شاده و
پ

اق ذوخ به قالت مایع درميآید .مایع در این قالت نيز ميتواناد انبسااط و انقبااض

یابد .مجددا قرارت بيشتر ميتواند جسم مایع شاده را تبخيار نماوده و آن را باه قالات
دیگر سوق دهد .که البته هر یک اق قالتهاي فاوق بساته باه ناوع جسام ماورد نظار و
شرایت اعمال شده ،ویاگيهاي خاص خود را خواهند داشت.
ققيقت آن است که در پدیدۀ انبساط و انقباض ،به ویاه هنگامي که جسم در قالات
جامد و یا مایع است ،ميزان بزرگ و کوچک شدن در شرایت عادي بسيار انادک اسات و
این مقدار به سادگي قابل مشاهده نبوده و وسایل دقيقي نيز در آن قمان وجاود نداشاته
است تا بتوان اق طری تجربي مو وع را روشن نمود .چنانچه دیده شاد ،کسااني کاه باه
این مو وع اعتقاد داشتهاند به ناچار براي اثبات آن به دليلهاي عقلاي متوسال شاده 9و
 .2جهت بحث بيشتر در قمين طبيعيات قدیم و نظری افالک ،نک  :اناواري ،ابانساينا و...؛ هماو،
نظری افالك و. ...
 .1پالسما یا قالت چهارم ماده ،قالتي شبه گاق است که اجزا آن به الکترونها و یونها تفکيک
شدهاند .جن خورشايد ،ساتارگان ،شاعل آتاش و قوساي کاه در تخليا الکتریکاي ایجااد
ميشود ،همگي اق پالسما است ).(Chen, 1-2; Reitz, 291
 . 9باید یادآور شد که استدلل عقلي مشائيان بر فارض صاحّت ،تنهاا امکاان تخلخال و تکااثف
ققيقي را مجاق ميشمارد و نميتواند دليلي بر وجود خارجي آن به شمار آید.
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قتي آنان که دليلهاي تجربي ارائه کردهاند ،نيز نتوانساتهاناد برخاي اق ایرادهااي وارده
را به نحوي پاسخگو باشند که اتفاق نظر قاصل گردد .ميتاوان گفات کاه شايخ اشاراق
بااه درسااتي بااه عاادم دقاات وسااایل آقمایشااگاهي آن روقگااار اشاااره کاارده اساات و بااه
مشکل بودن دست یافتن به نتایج مورد نظار تاکياد ورقیاده اسات 2.اماا باا وجاود ایان،
دليلهاي تجربي ارائه شده ،نشان دهندۀ دقت نظري اسات کاه در اماور تجرباي وجاود
داشته است.
چنانکه گفته شد ،بحث در تخلخل و تکاثف بيشتر در مورد ناوع ققيقاي آن مطارح
است .قیرا وجود نوع قيرققيقي آن امري بادیهي باوده و مناقشاهاي در ماورد آن وجاود
نداشته است .اق این رو در ادام بحث ،به نقد و بررسي استدللهایي ميپارداقیم کاه در
اثبات و یا نفي تخلخل و تکاثف ققيقي ارائه شده است.
آزمایش اول .اق اهّم دلیل تجربي ارائه شاده باراي انبسااط ققيقاي آخ ،آقماایش
ظرف شيشهاي دربسته است که بسيار هوشمندانه و دقي طراقاي شاده اسات .در ایان
آقمایش به ظرفي پر اق آخ که دهانه آن بسته شده است قرارت داده مايشاود .قارارت
داده شده باعث انبساط آخ داخل ظرف شده و این انبساط باعث شکستن ظرف ميشاود
که تحمل فشار قیاد را ندارد .این آقمایش ،صحيح و دقي بوده و تأیيدي تجربي و علمي
بر انبساط آخ است.
در این رابطه اشکال و ایراد خاصي مطرح نشده است تا به بررسي آنها بسرداقیم ،اماا
این آقمایش اگرچه ميتواند ققيقت انبساط آخ را تأیياد نمایاد ،ظرایاف و نکااتي را باه
همراه دارد که ذکر آنها خالي اق لطف نيست.
یک) اگرچه آخ داخل ظرف شيشهاي در اثر قرارت منبست مايشاود ،اماا باه طاور
همزمان ظرف شيشهاي نيز منبست ميگردد .البته اق آنجا که اریب انبسااط قرارتاي
آخ بيشتر اق شيشه است ،انبساط آخ باعث شکسته شدن ظرف شيشهاي مايشاود .اماا
اگر ظرف آقمایش قابل شکستن نباشد (مثال اق جن

آهن باشاد) و یاا خاصايت اتّسااع

داشته باشد ،انبساط آخ ،منجر به شکسته شدن آن نميشود.
« .2و مثل هذه الشيا یعسر علينا بطه بالمشاهدة» (قکم الشراق.)68/1 ،
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دو) در مورد این اصال کاه «آخ در اثار قارارت منبسات و در اثار بارودت منقابض
ميشود» 2،استثنایي وجود دارد و آن این است که آخ بارخالف معماول ،در دمااي باين
صفر تا چهار درجه به جاي منبست شدن ،منقبض ميگردد .این پدیاده کاه باه انبسااط
قيرعادي آخ موساوم اسات ( ،)Halliday, 1/483بایاد در طراقاي آقماایش ،مادّ نظار
قرارگيرد .عدم توجه به این نکته در آقمایش چهارم موجب بروق اشکالي ميشاود کاه در
ادامه به طور جداگانه به آن ميپرداقیم.
آزمایش دوم .دليل دیگري که در تأیيد انبساط و انقباض ققيقي آورده شده اسات،
آقمایش لولهاي شيشهاي است که هواي آن را مکيده و به طور معکوس بر روي آخ قارار
دادهاند .در این آقمایش همانگونه که به درستي توجيه شده است ،ابتدا بخشي اق هاواي
داخل لوله در اثر مکيدن ،خار ميشود و هواي باقيمانده در اثر کم شدن فشار منبسات
شده و قجم داخل لوله را پر ميکند .قال چنانچه دهان این لوله را بار روي ساطح آخ
قراردهيم ،آخ در داخل لوله (به علت اختالف فشاري که نسابت باه هاواي بيارون پيادا
کرده است) ،بال آمده و هواي منبست شده مجددا منقابض مايشاود .ایان آقماایش باه
خوبي انبساط و انقباض ققيقي هواي داخل لوله را تو ايح مايدهاد .در خصاوص ایان
آقمایش نيز ذکر چند نکته ،روري است.
یک) همانگونه که در ابتداي بحث گفته شد ،قرارت یکي اق عوامال خاارجي اسات
که ميتواند باعث انبساط و انقباض گردد .عامل مؤثر دیگر ،فشار است که همانگونه کاه
ذکر گردید ،در آقمایش فوق دخالت داشته است.
دو) برخالف نظر برخي اق اندیشمندان قدیم ،اگرچه باه خااطر مکاش هاواي داخال
ظرف ،در آن خأل نسبي ایجاد شده است .اما بالرفتن آخ در ظرف به دليل نيروي جاذب
خأل نيست 1،بلکه چنانکه ذکر گردید به دليل اختالف فشااري اسات کاه هاواي ظارف
نسبت به هواي بيرون پيدا ميکند.
 .2ابنسينا در مورد تخلخل مينویسد« :چنان کاه آخ کاه گارم شاود مهتار شاود» (طبيعياات
دانشنامه )3 ،و در مورد تکاثف مينویسد« :چنان که آخ کاه بفسارد خردتار شاود» (هماان،
.)29
 .1برخي اق قائالن به وجود خأل ،به قلت آن را داراي قوۀ جاذبه دانستهاند (ناک  :اناواري ،خاأل اق
دیدگاه ،...ص.)16
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سه) در تأیيد نظر ابنسينا که معتقد است ميتوان این آقمایش را با دميدن هاوا نياز
تکرار کرد ،باید گفت که هرگاه بر اثر دميدن ،هواي داخل ظارف گارم شاود ،چگاالي آن
کاهش ميی ابد و با قرار دادن ظرف به صورت معکوس بر سطح آخ ،به مرور قماان هاواي
داخل ظرف مجددا به دماي محيت برگشته و منقبض ميشود؛ لذا همان شرایطي کاه در
اثر مکش ایجاد ميشود برقرار شده و آخ در ظرف بال خواهد آمد.
چنانکه در متن مقاله ذکر گردید ،در مورد این آقمایش اشکالتي مطرح شاده اسات
که در اینجا به بررسي آنها ميپرداقیم.
الف) یکي اق اشکالت مطرح شده این است که اگر سرماي آخ علت بال آمدن آخ در
ظرف است ،چرا با آخ گرم نيز همين اتفاق ميافتد؟ این ایراد کامال بهجا است ،چارا کاه
آخ گرم نيز همان نتيجه را در پي دارد .البته همانگونه که اشاره شد ،در ققيقات علات
بال آمدن آخ ،سردي و یا گرمي آن (و یا به طوري که گفتهاناد :بلّات ذاتاي آن) نيسات،
بلکه اختالف فشاري است که هواي خار ظرف نسبت به هواي داخل آن پيدا ميکند.
خ) اشکال دیگري که ذکر شده است بر مبناي مشاهدۀ عباور روقان اق جادار ظارف
شيشهاي و امکان عبور هوا اق آن است که معتبر به نظر نميرسد.
 ،د) اشکالي که شهرقوري در مورد خار نشدن هواي داخل ظرف شيشهاي بار اثار
مکيدن مطرح کرده است وارد نيست ،قیرا در عمل ،بخشي اق هواي شيشه بر اثر مکيادن
خار ميشود .این مطلب را ميتوان باا تکارار ایان آقماایش در ماورد دو ظارف مشاابه
تشخيص داد که مقداري اق هواي یکي را با مکش خاار کارده و هاواي ظارف دیگار را
دست نخورده باقي گذاشتهایم .مقایس این دو ظرف نشان ميدهد که در ققيقت ،خرو
هوا باعث بال آمدن آخ در ظرف شده است.
ها) همانگونه که تو يح داده شد ،اعتراض ابوریحان به سخن ابنسينا وارد نيست و
همچنانکه ابوسعيد معصومي نيز اشاره کرده است ،اگر آنقدر در شيشه بدميم که هواي
داخل آن به قدر کافي گرم شود ،همان اتفاق رخ خواهد داد .البته ميزان باال آمادن آخ
لزوما با قالت قبل یکسان نخواهد بود ،قیرا ميزان باال آمادن آخ در قالات نخسات باه
مقدار مکش و در قالت دوم به مقدار گرم شدن هوا بستگي دارد.
آزمایش سوم .آقمایش تجربي دیگري که در اثبات تخلخل ققيقاي آخ ارائاه شاده
است ،آقمایش قماقم صياقه است که با آقمایش اول مشابهت قیادي دارد ،بجز آنکاه باه
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جاي ظرف شيشهاي اق ظرفي چرمي استفاده شده است .در این قالات هماانگوناه کاه
اشاره شد ،جدار چرمي مقاومت بيشتري داشته و لذا انبساط آخ در قالت مایع نميتواند
موجب پاره شدن آن گردد .اما در صورتي که قرارت اعمال شده باعث بجوش آمادن آخ
داخل مشک شود ،بخار قاصله قدرت قیادي یافته و باعث ترکيدن مشک ميشاود .ایان
آقمایش به خوبي انبساط ناشي اق تغيير قالت آخ به بخار را که باا تغييار قجام بسايار
بزرگتري همراه است به نمایش ميگذارد.
ميتوان گفت که ایرادهاي وارده به این آقمایش به این دليل بوده است کاه ترکيادن
ظرف را ناشي اق سوختن جدار آن (و نه به خاطر اقدیاد فشار داخلي آن به علت انبساط)
فرض کردهاند و چنين گفته اناد کاه ابتادا مشاک در اثار ساوختن پااره شاده و ساس
آخ درون آن در اثر مخلوط شدن با هوا و تماس باا آتاش منبسات گشاته اسات .بادین
ترتيب تخلخل ققيقي آخ را قيرققيقي توجياه کاردهاناد .البتاه شااید اق نظار وساایل
و امکانات آن قمان قضاوت در اینکه کدام اتفاق در ابتدا رخ داده است مشکل بوده اسات
و به همين دليل نيز ایان آقماایش نتوانساته اسات قضااوت صاریحي در مو اوع ماورد
مناقشه انجام دهد .گرچه امروقه وا ح است که ق با کساني باوده اسات کاه ترکيادن
ظرف را ناشي اق انبساط و تبخيار آخ دانساتهاناد و ناه ناشاي اق ساوختن جادار ظارف
و مخلوط شدن آخ با هوا .ققيقت آن است کاه اگار در ایان آقماایش باه جااي مشاک،
ظرفي به کار گرفته ميشد که در مقابل سوختن مقاومت کافي داشت و یا نحاوۀ انتقاال
قرارت به گوناهاي باود کاه موجاب تمااس مساتقيم جادار ظارف باا آتاش و ساوختن
آن نميشد ،به راقتي مشاهده ميشد که ترکيدن ظارف باه دليال تخلخال آخ اسات و
نه سوختن جدار خارجي آن .بدین ترتيب صحت ادعاي طراقان آقمایش به خوبي نشاان
داده ميشد.
آزمایش چهارم .در مورد شکستن کوقهاي که آخ درون آن یخ قده است ،دو پاساخ
متفاوت اق ابنسينا نقل شده است:
 -2آخ در اثر برودت و یخ قدن تخلخل یافته و قجم بيشتري را اشاغال ماينمایاد و
باعث شکستن کوقه ميشود.
 -1آخ در اثر سرد شدن و یخ قدن متکاثف شده و قجم کمتري اشغال مينمایاد .اق
آنجا که به اعتقاد او ،پدید آمدن خأل (فضاي خاالي) در ظارف محاال اسات ،ظارف باه
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طرف داخل ميشکند تا هواي بيرون ،فضایي را که در اثر کاهش قجم آخ پدید ميآیاد
پر نماید.
امروقه ميدانيم که تنها پاسخ نخست صحيح به شمار ميآید .اما اشکالي که اق طارف
ابوریحان مطرح ميشود آن است که اگر در آقمایش قمااقم صاياقه آخ در اثار قارارت
قجم بيشتري ميیابد ،چرا باید در قالت معکوس یعني در اثر برودت نيز ظرف بشاکند؟
این اشکال اق آنجا ناشي شده است که پدیدۀ انبساط قيرعادي آخ در نظر آنان مغفاول

بوده است .اگرچه در رسال قرا

طبيعيات به درستي به افزایش قجم آخ در هنگام یخ

قدن اشاره شده است ،اما به هر قال پاسخ اخيار ابانساينا باه ابوریحاان و اساتدلل او،
صحيح بهشمار نميآید.
مجددا اشکال کامال صحيح ابوریحان به پاسخ فوق مبني بر آن کاه در فارض صاحت
مطلب ،کوقه باید به طرف داخل شکسته شود و نه به طارف خاار  ،بادون پاساخ ماناده
است و عجيب است که عليرقم آنکه شکسته شدن ظرف به طرف داخل و یا خار اق نظر
تجربي کامال قابل تمييز است ،ابوسعيد معصومي آن را قير قابل تشخيص دانسته است.
 .11چند توضيح ضروري
الف) در بحث تأثيرات تخلخل و تکاثف بر اشيا ذکر گردید که این پدیده موجب سبکي و
سنگيني اجسام ميشود و به عنوان مثالي اق آن به سبکتر شدن یخ و قرارگرفتن آن بار
روي آخ اشاره شده است .همچنين بيان گردید که برخي علت سبکي یاخ را ورود هاوا و
برخي جاذب خأل دانستهاند .لقم به ذکر است که یک قطعه یخ همان جرمي را دارد کاه
در قالت مایع داشته است و لذا وقن آن تغييري نکرده و سبکتر نشده است .این مسئله
را ميتوان با مشاهدۀ آخ شدن یک تکه یخ در تراقو تجربه نمود .اما باه دليال آنکاه آخ
در اثر تغيير قالت ،تغيير قجم ميدهد ،وقن مخصاوص یاا چگاالي آن تغييار مايیاباد.
چگالي کميتي است که اق تقسيم وقن جسم (جرم جسم) بر قجم آن به دست مايآیاد.
تفاوت چگالي یک جسم ،مثال یخ ،نسبت به ماایعي (سايّالي) کاه در آن قوطاهور اسات
باعث ميشود که یاا باه کاف ماایع ساقوط کارده و یاا بار روي آن قارار گيارد (قاانون
ارشميدس ،نک  .)Resnick, 1/338 :اق این رو آنچه قادما آن را سانگين و سابک شادن
اجسام بر اثر تکاثف و تخلخل ميدانستند ،امروقه تغيير چگالي اجسام بهشمار ميآید.
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خ) در فيزیک امروق ،تخلخل و تکااثف اجساام اق منظار خُارد (ميکروساکسي) ناوعي
تغيير فاصل متوست اتمها و یا ملکاولهااي تشاکيل دهنادۀ جسام اسات .ایان فواصال
ميتوانند در اثر قرارت و یا فشار ،تغيير یابند که موجب ميشود ابعاد جسم تغيير کناد.
هنگامي که قرارت بيشتري به جسم داده شود ،اتمها و یاا ملکاولهاا مايتوانناد بادون
آنکه اق هم جدا شوند ،نسبت به یکدیگر قرکات کنناد و بادین ترتياب مااده در قالات
مایع قرار ميگيرد .در ادامه در اثر قرارت بيشتر ،فاصل ملکولها باقهم بيشاتر مايشاود
تا آنکه مادۀ مورد نظر به قالت بخار و یا گاق در ميآیاد .در تماام ایان مراقال ،تخلخال
و تکاثف اجسام ،بر اساس تعریفهاایي کاه در آقااق مقالاه آماده اسات ،اق ناوع ققيقاي
است ،یعني تغيير قجم قاصله به واسط مخلوط شدن جسم با جسمي اق نوع دیگار باه
دست نيامده است .همين مبنا ،مالک قضاوتهاي انجام شاده در ایان مقالاه قرارگرفتاه
است.
) لقم به ذکر است که در این مقاله تنها به بررسي دلیل تجربي مشائيان در اثبات
تخلخل و تکاثف ققيقي پرداخته شده است و بررسي تنها دليل عقالني مطارح شاده در
این قمينه و ایرادهاي اشراقيان بر آن ،نياقمند بحثاي جاامع در خصاوص هياولي اولاي
است که این مختصر گنجایش پرداختن به آن را ندارد.

 .12نتيجه
در این مقاله انواع مختلف تخلخل و تکاثف اق دیدگاه طبيعيات قدیم ماورد بررساي قارار
گرفت و نظرات مختلفي که فالسفه در مورد انواع پدیدههاي تخلخل و تکاثف و باه ویااه
نوع ققيقي آن بيان کردهاند ،گردآوري و تبيين شد .اق آنجا که پذیرش یا عدم پاذیرش
تخلخل و تکاثف ققيقي نتایج فلسفي خاصي را به همراه دارد ،مهمترین دلیال عقلاي و
تجربي مربوط به آن مورد اشاره قرارگرفت .در پایان ،دلیال تجرباي مطارح شاده و نياز
تبيينهاي مختلفي که در وافي به مقصود بودن یا نبودن آنها ارائه شده اسات ،اق منظار
فيزیک امروق مورد قضاوت قرارگرفت و نشان داده شاد کاه ایان آقماایشهاا مؤیاد نظار
کساني بوده است که تخلخل ققيقي را قبول داشتهاند ،گرچه در مواردي نتوانستهاناد اق
عهدۀ پاسخ به ایرادهایي برآیند که به برخي اق این آقمایشها وارد شده اسات .همچناين
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نکات و ظرایفي که اق منظر دانش فيزیک در ایان قميناه وجاود دارد ،ماورد اشااره قارار
گرفته است.
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 .13انواري ،سعيد و اصغر دادابه« ،ابنسينا و فلک محاددالجهات» ،مجلا مقاالت و بررسايهاا،
دانشکدۀ الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران ،دفتر  ،)1(66بهار و تابستان 2982ش.
 .11همانها« ،نظری افالك و تأثير آن بر فلسف اسالمي» ،دو فصلنام تخصصي قکمات ساينوي
(مشکوة النور) ،واقد خاواهران دانشاگاه اماام صاادق ،ساال یااقدهم ،شامارۀ  ،98پاایيز و
قمستان 2981ش.
 .16انواري ،سعيد و عباس انواري« ،خأل اق دیدگاه متکلمان و فالسف اسالمي (بحثي منتقدانه اق
منظر دانش فيزیک)» ،مجل مقالت و بررسيها ،سال ،22دفتر ،39قمستان 2986ش.
 .18انواري ،سعيد« ،کثافت (فلسفه)» ،دائرة المعاارف تشايع ،29 ،تهاران ،نشار شاهيد ساعيد
محبي2988 ،ش.
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 .13بهمنيار بن مرقبان ،التحصيل ،تصحيح :مرتضي مطهري ،تهاران ،انتشاارات دانشاگاه تهاران،
2963ش.
 .99تهانوي ،کشاف اصطالقات الفنون ،به اهتماام اساسرنگر( ،کلکتاه2811 ،م) ،افسات تهاران،
مکتبه خيام و شرکا 2361 ،م.
 .92جرجاني ،مير سيد شریف ،التعریفات ،تصحيح :محمد علي ابوالعباس ،قاهرة ،مکتب القارآن،
1999م.
 .91خواجه نصير ،أجوب المسائل النصيریّ (مشتمل بر  19رساله) ،باه اهتماام :عبادهللا ناوراني،
تهران ،پاوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي2989 ،ش.
 .99همو ،تجرید العتقاد ،بخشي اق کتاخ کشف المراد في شرح تجریاد العتقااد عالما قلّاي،
تصحيح و تعلي  :قسن قسنقادۀ آملي ،قم ،مؤسس النشر السالمي2226 ،ق.
 .92برخواه ،انسيه« ،جسم» ،دانشنام جهان اسالم ،29 ،تهران ،انتشارات بنيااد دائارة المعاارف
اسالمي2983 ،ش.
 .93دبيران کاتبي ،نجم الدین ،قکم العين ،تصحيح :جعفر قاهدي ،مشاهد ،انتشاارات دانشاگاه
فردوسي2939 ،ش.
 .91دیناني ،قالمحسين ،شعاع اندیشه و شهود در فلساف اساالمي ،تهاران ،انتشاارات قکمات،
2963ش.
 .96همو ،قواعد کلي فلسفي در فلسف اساالمي ،تهاران ،پاوهشاگاه علاوم انسااني و مطالعاات
فرهنگي2989 ،ش.
 .98دهخدا ،لغتنامه ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران2921 ،ش.
 .93ر انااد ،قالمحسين ،قکمتنامه (شرح کبير) ،تهران ،انتشارات الزهرا 2989 ،ش.
 .29سبزواري ،مالهادي ،اسرار الحکم ،تصحيح :کریم فيضي ،قم ،مطبوعات دیني2989 ،ش.
 .22همو ،شرح منظومه قکمت ،تصحيح :مسعود طالبي؛ به هماراه تعليقاات قسان قسانقاده
آملي ،قم ،نشر ناخ2211 ،ق.
 .21سجادي ،سيد جعفر ،فرهنگ علوم فلسفي و کالمي ،تهران ،انتشارات اميرکبير2963 ،ش.
 .29سهروردي ،شهاخ الدین ،طبيعيات تلویحات ،تصحيح :سيد قسين سيدموسوي ،تهران ،نشر
جابر2989 ،ش.
 .22همو ،قکم الشاراق  ،مجموعاه مصانفات شايخ اشاراق ،تصاحيح ،هاانري کاربن ،تهاران،
پاوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي2989 ،ش.
 .23همو ،المشارع و المطارقات ،مجموعه مصنفات شيخ اشراق ،تصحيح :هانري کاربن ،تهاران،
پاوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي2989 ،ش.
 .21شهرقوري ،شم الدین ،رسائل الشجرة اللهي في علوم الحقای الرباني  ،تصحيح :نجفقلاي
قبيبي ،تهران ،مؤسس پاوهشي قکمت و فلسفه ایران2989 ،ش.
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 .26همو ،نزه األرواح و رو األفراح (تاریخ الحکما ) ،ترجم  :مقصود علاي تبریازي ،تصاحيح:
محمدتقي دانشپاوه ،تهران ،انتشارات علمي و فرهنگي2913 ،ش.
 .28قزالي ،ابو قامد ،الحدود ،بخشي اق کتاخ :مصطلح الفلسفي عندالعرخ ،د .عبداألمير األعسام،
بيروت ،المؤسس العربي للدراسات و النشر2336 ،م.
 .23فارابي ،جواخ لمسائل سئل منها ،بخشي اق کتاخ :التنبيه علي سبيل السعادة و التعليقاات و
رسالتان فلسفيتان ،تصحيح و تعلي  :جعفر آلیاسين ،تهران ،انتشارات قکمت2962 ،ش.
 .39همو ،مسائل متفرقه ،قيدر آباد دکن ،دائرة المعارف النظامي 2922 ،ق.
 .32فا ل توني ،محمد قسين ،قکمت قدیم ،به اهتماام :مهنااق رئاي قاده ،تهاران ،انتشاارات
مولي2981 ،ش.
 .31فخرراقي ،الرسال الکمالي في الحقائ اللهي  ،تصحيح :سيد محمد بااقر سابزواري ،تهاران،
انتشارات دانشگاه تهران2993 ،ش.
 .39همو ،شرح عيون الحکم  ،تصحيح :اقمد قجاقي اقمد السقا ،قاهرة ،مکتب األنجو المصری ،
بيتا.
 .32همو ،المباقث المشرقي في علم اللهيات و الطبيعيات ،قم ،انتشارات بيدار2222 ،ق.
 .33فياض لهيجي ،عبدالراقق ،گوهر مراد ،تصحيح :موسسه تحقيقاتي امام صادق ،تهاران ،نشار
سایه2989 ،ش.
 .31همو ،شوارق اللهام ،تصحيح :اکبر اسدعليقاده ،قم ،مؤسس امام الصادق (ع)2218 ،ق.
 .36قطب شيراقي ،درة التا  ،تصحيح :سيد محمد مشکوة ،تهران ،انتشارات قکمت2983 ،ش.
 .38همو ،شرح قکما الشاراق (باه انضامام تعليقاات صادرالمتألهين) ،تحقيا  :سايد محماد
موسوي ،تهران ،انتشارات قکمت2988 ،ش.
 .33کاپلستون ،فردریک ،تاریخ فلسفه (  :2یونان و روم) ،ترجم  :سيد جاالل الادین مجتباوي،
تهران ،انتشارات سروش2989 ،ش.
 .19گمسرت  ،تئودور ،متفکران یوناني ،ترجم محمد قسن لطفي ،تهران ،انتشاارات خاوارقمي،
2963ش.
 .12مطهري ،مرتضي ،درسهاي نجات ،مجموعه آثار ،جلد ،6قم ،انتشارات صدرا2982 ،ش.
 .11مالصدرا ،اسفار (الحکم المتعالي في األسفار األربع ) ،بيروت ،دار اقيا التراث2382 ،م.
 .19همو ،الشواهد الربوبي في المناهج السلوکي  ،تحقي و تعليا  :سايدجالل الادین آشاتياني،
مشهد ،المرکز الجامعي للنشر2919 ،ش.
 .12همو ،الحاشيه علي الهيات الشفا ،قم ،انتشارات بيدار ،بيتا.
 .13ملکشاهي ،قسن ،ترجمه و شرح اشارات و تنبيهات ،تهران ،انتشارات سروش2919 ،ش.
 .11نگري ،اقمد ،دستور العلما (جامع العلوم في اصطالقات الفنون) ،بيروت ،مؤسسا األعلماي
للمطبوعات2363 ،م.
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 .16نوربخش ،سيما« ،تخلخل و تکاثف» ،دائرة المعارف بزرگ اساالمي ،22 ،تهاران ،انتشاارات
دائرة المعارف بزرگ اسالمي2983 ،ش.
 .18نيشابوري ،قطبالدین أبيجعفر محمد بان الحسان المقاري ،الحادود (المعجام المو اوعي
للمصطلحات الکالمي ) ،تصحيح :محمود یزدي مطل  ،قم ،مؤسس المام الصادق2222 ،ق.
 .13هروي ،محمد شریف ،انواریه (ترجمه و شرح قکما الشاراق ساهروردي) ،ماتن انتقاادي و
مقدمه :قسين يایي ،به اهتمام :آستيم ،تهران ،انتشارات اميرکبير2919 ،ش.
 .69یحياي بان عادي ،تعليقاات بار طبيعياات ارساطو ،ترجما قناين بان اساحاق ،تحصايح:
عبدالرقمان بدوي ،قاهرة ،الدار القومي للطباع و النشر2983 ،ق.
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