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Abstract 
From the analysis of the concept of inertia, two meanings can be 
deduced. The first one, that is, the body's resistance to change of state 
is accepted by all, but the second, that is, the perseverance of body in 
the state of rest or uniformly straight-line motion (Newton's first law), 
depends on what our definition of motion and rest is. If we accept the 
Cartesian definition of them, that is, they mean status, the latter 
meaning is acceptable, but it is not consistent with the Aristotelian 
definition. Avicenna proposed the theory of "mail" (Inclination/ 
Tendency) several centuries ago; resistant mail includes the first 
meaning of inertia, and the motive mail, although similar to the 
second one, he could not accept it because he rejects the Cartesian 
definition of motion. Avicenna's opinion is similar to Leibniz's, and he 
believes that the existence of the motive mail is necessary for the 
continuation of the motion. The aim of this research, as an example, is 
to provide attention to the high capacity of the opinions of Islamic 
philosophers such as Avicenna in the development of physical 
concepts and theories. 

Keywords: The concept of inertia, Newton's first law, motion and rest, 

Cartesian motion, Avicenna's theory of "mail". 
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از بستر  نایسابن لیم هیارتباط آن با نظرو  یمفهوم لَخت یواکاو

 حرکت فیتعر

 رانیقم، ا السلام،هیدانشگاه باقرالعلوم عل ک،یزیفلسفه ف یدکتر یدانشجو   یلطف یمحمدعل

 

 رانیدانشگاه قم، قم، ا ک،یزیف استاد   یرزم اللهبیحب
  

 

 

 رانیقم، ا السلام،هیفلسفه، دانشگاه باقرالعلوم عل اریدانش   ییروزجایکرد ف یارعلی
  

 چکیده
حالت را  رییمقاومت جسم در برابر تغ ی. به معناشودیدو معنا برداشت م ینرسیا ای یمفهوم لَخت لیاز تحل

)قانون  كنواختی الخطمیحرکت مستق ای جسم بر حالت سكون یبقا یعنیدوم  یهمه قبول دارند، اما معنا

 یعنی یدکارت فیتعر رما از حرکت و سكون چه باشد. اگ فیاست که تعر نی(، متوقف بر اوتنیاول ن

. ستیسازگار ن ییارسطو فیاست، اما با تعر یرفتنیپذ ریاخ یمعنا م،یریحالت بودن حرکت و سكون را بپذ

محرک هم  لیرا در بردارد و م یاول لخت یمقاوم او معنا لیرا مطرح کرد؛ م لیم هیها قبل نظرقرن نایسابن

از حرکت  یدکارت فیچون منتقد تعر رد،یآن را بپذ توانستهینم یدوم آن است، اما و یمعنا هیاگرچه شب

تداوم حرکت  یمحرک برا لیشباهت دارد و معتقد است وجود م تسینبیبه نظر لا نایسابن دگاهیاست. د

فلاسفه  یهاشهیاند یبالا تیعنوان نمونه، توجه دادن به ظرفپژوهش، به نیلازم است. از اهداف مترتب بر ا

 است. یكیزیف یهاهیو نظر میدر تكامل مفاه نایسابن رینظ یاسلام

 لیم هینظر ،یحرکت و سکون، حرکت دکارت وتن،یقانون اول ن ،یمفهوم لَخت :هاواژهکلید

 .نایسابن
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 مقدمه 

اند، اما با آمدن نظریات هایی است که در زمان خود مهم بودهتاریخ فیزیک سرشار از نظریه

های امروزی نظریه بساچهنگاه تاریخی شده است.  صرفاً هاآنیا به  شدهفراموشجدید، 

ها باشد. اگر به عقبه مفاهیمی که در فیزیک مطرح هستند، نگاهی فیزیک تداوم همان

را در طبیعیات قرون وسطای مسیحی و اسلامی پیدا کنیم.  هاآنبعید نیست سرنخ  میندازیب

جرم » عنوانبهآن  ةشدهمین مفاهیم است که امروزه کمّی  ازجملهمفهوم لختی یا اینرسی 

 شود.شناخته می« ختیل

است که مشخصه و نماد کل انقلاب در علوم فیزیكی  تیبااهم چنانآنلختی مفهومی 

 صورتبهاین مفهوم که  .(Cohen, 1964: 131)شود مبتنی بر ریاضیات و تجربه شمرده می

ست و اصل موضوع و قانون در فیزیک در آمده است، اصل مبنایی تفكر فیزیكی جدید ا

ی وایتهد از اصل لختی به بند نخست حت .(Ibid: 132) بر آن بنا شده استکل سیستم 

 .(Whitehead, 1948: 171)کند نامه علم تجربی تعبیر میمرام

اما آیا مقصود از لختی همان اصل لختی مشهور است یا مضمون دیگری دارد؟ اصل 

آن دوری است لختی امكان اثبات تجربی ندارد و حتی به ادعای ادینگتون محتوای 

(Eddington, 1929: 124) بسا بتوان آن را از قانون دوم حرکت نیوتن نتیجه گرفت، و چه

رسیم. اگر چنین باشد، چرا نیوتن آن را چرا که وقتی نیرو صفر است به اصل لختی می

عنوان اولین اصل موضوع فیزیک خود پذیرفت و در ادامه چنان اهمیتی پیدا کرد که به

سد تحلیل این مفهوم از زبان نخستین رمی به نظروایتهد و کوهن به آن اشاره کردند؟ 

و سپس  1باشد. کپلر راهگشاها اند، در پاسخ به این پرسشکسانی که آن را مطرح کرده

اند. لكن اگر اند که به لختی اجسام توجه کردهها بودهدکارت و نیوتن ظاهرًا از اولین

تر از و قبل 3بوریدانجان  2توان ردپای این مفهوم را در نظریه ایمپتوستر برویم میعقب
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3. J. Buridan. 
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اما چرا  ؛(Franklin, 1976: 532-539)کرد سینا بود جستجو آن یعنی در نظریه میل ابن

که امروز قاطعانه اصل طوریامثال دکارت و نیوتن از نظرات گذشتگان اعراض کردند، به

ین مفهوم سینا و امثال او هیچ نقشی در تكامل اشود، گویی ابنلختی به نیوتن نسبت داده می

رسد این می به نظرهای تاریخ علمی کاربرد دارد. صرفاً برای بحث دگاهشانیداند و نداشته

گردد. از متفكران درباره حقیقت حرکت و سكون برمی هاآناعراض، به نگاه متفاوت 

نیتس کسی بود که درباره مفهوم لختی، به دکارت و نیوتن انتقاد کرد و از جدید، لایب

قت حرکت، نظر گذشتگان را برگزید که نتیجه کار او معرفی مفهوم انرژی رهگذر حقی

 جنبشی به فیزیک بود.

سینا مرتبط مشكل بتوان نظریات امروزی درباره جرم و لختی را به تفكرات امثال ابن

ین، در علم و مبانی آن انقلاب پدید بنیدرازیاد است و  هاآنکرد، زیرا فاصله تاریخی 

رسد تحلیل نظریات سردمداران فیزیک جدید مانند کپلر و می به نظر اما؛ آمده است

سینا دکارت و نیوتن درباره لختی از بستر تعریف حرکت و سكون، ما را به نظریه میل ابن

 نزدیک کند.

 عنوانچیهبههای فیزیكی سینا و نظریهلازم به ذکر است، بیان ارتباط بین تفكرات ابن

های نادرست او مانند اعتقاد به طبایع چهارگانه یا مرکزیت ی نادیده انگاشتن اندیشهبه معنا

با مفهوم لختی  کهیطوربهتوان نظریه میل او را تهذیب کرد، حال میزمین نیست. بااین

 سازگار افتد.

ما در این نوشتار پس از بیان پیشینه، تحلیلی مفصل از محتوای مفهوم لختی ارائه و 

کنیم. در ادامه به بیان نظریه میل ش معنای حرکت و سكون را در آن بیان میسپس نق

تعریف سنتی حرکت و سكون خواهیم  به باتوجهسینا و ارتباط آن با مفهوم لختی البته ابن

 پرداخت.

 پیشینه

های زیادی در فیزیک مدرن درباره مفهوم لختی و کمیت آن یعنی جرم لختی، پژوهش

صورت گرفته است که بیشترشان یا به دنبال چیستی جرم هستند یا منشأ آن. یامر که تحلیلی 
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رغم تمام به»گیرد: دهد در پایان کتابش نتیجه میاین مفهوم ارائه مینسبتاً کامل از 

 -اگرچه مفهومی اساسی در فیزیک است-و فیلسوفان، مفهوم جرم  دانانهای فیزیکتلاش

 .(Jammer, 1999: 167)« صورت معما باقی مانده استهنوز به

از معدود « نیرو و لختی در دینامیک قرن هفدهم»( با عنوان 1791پژوهش گابی )

تبیین  های کامل درباره مفهوم لختی در تفكر دکارت و نیوتن است. طارمی نیز بهپژوهش

هایی که مفهوم ( و با نقد پژوهش6تا  3: فصل 1377سینا پرداخته )طارمی، نظریه میل ابن

سینا را در تكامل مفهوم لختی، بزرگ و اند، نقش ابنای کاملًا غربی دانستهلختی را نظریه

کند. )همان: سینا معرفی میرا وامدار ابن نیمغرب زمتا جایی که  دهدبااهمیت جلوه می

بسا رغم نقاط مثبت، خود مفهوم لختی را مجمل تبیین کرده و چه( این اثر به11و  7فصل 

سینا را حتی منتقد نظریات امروزی توانست ابنداد، میاگر تحلیل جامعی از لختی ارائه می

ش عربی خود، مفهوم لختی را درباره لختی معرفی کند. همچنین نظیف در بخشی از پژوه

نگارنده در تتبع خود، پژوهشی  .(267-296: 1791با نظریه میل مقایسه کرده است )نظیف، 

شناسی کند، نیافت. البته علامه طباطبایی و شهید مطهری درباره فارسی که لختی را مفهوم

انواری در  د.اناند و آن را مخالف با نظریات فلاسفه اسلامی نیافتهاصل لختی قلم زده

پژوهشی که به تفسیر فلسفی علامه و شاگردش از قانون اول نیوتن و قانون بقا پرداخته است 

(، ذیل بحث از قانون نیوتن، از دریچه معنای ارسطویی حرکت به تفسیر 1379)انواری، 

 حالنیبااکند. سینا نیز اشاره میپردازد و در ضمن آن به نظریه میل ابنفلسفی این قانون می

معتقدیم هرگونه تفسیری از قانون اول، لازم است به معنای حرکت و سكون در اندیشه 

مهر و همكاران، )سعیدی« لیم هیو نظر نایسابن»مهر در مقاله نیوتن نظر داشته باشد. سعیدی

 جهینت ،یوتنین کیمكان میبا مفاه آن سهیمقا سینا و( ضمن بحث مستوفا از نظریه ابن1373

 ،یجنبش یانرژ رو،یمانند ن یوتنین کیمكان میاز مفاه کیچیبا ه لیمفهوم مست اگرفته 

گیری با توجه به مبانی مكانیک به نظر ما این نتیجه. ستین قیقابل تطب لختی ایتكانه و 

نیتس وجود داشت، نیوتنی صحیح است، اما از بستر مبانی متفاوت مانند آنچه در تفكر لایب

ها درباره نظریه میل، رسد از بین پژوهشلی را ارائه کرد. به نظر میتوان تطبیقات معقومی
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های فراوان پیرامون رغم وجود پژوهشباشد. ضمناً به توجهقابلکتاب طارمی بیش از بقیه 

مفهوم ارسطویی حرکت، نویسندگان با پژوهشی فارسی درباره حرکت دکارتی مواجه 

 نشدند.

 معنای لختی

او لختی یعنی مقاومت در برابر  ازنظرکپلر واژه لختی یا اینرسی را به فیزیک معرفی کرد. 

 .(Crombie, 1959: 195) به ساکن شدن در صورت متحرک بودن حرکت و تمایل

جا شدن از مكانی به مكان دیگر نیست، بلكه جنبه راین لختی صرفاً ناتوانی ماده در جابهبناب

 .(Jammer, 1961: 56)ورزد از بیرون تخاصم می القاشدهفعاله هم دارد و در برابر حرکت 

گویا در اجسام نوعی تنبلی طبیعی نسبت به حرکت وجود دارد. پس مفهوم کپلری لختی 

مقاومت در برابر انتقال از  گریدعبارتبهخودی یا كان حرکت خودبهمنحصراً به عدم ام

 سكون به حرکت اشاره دارد.

مفهوم کپلری لختی، از دو جهت از فیزیک ماقبل خود فاصله گرفته است: نخست 

تمایل رسیدن به سكون و بقای بر آن را  -القمریالقمری و تحتفوق–همه اجسام آنكه 

دارند، بنابراین برای حفظ حرکت نیازمند نیرو هستند. دیگر آنكه این تمایل طبیعی اجسام 

ندارند و تمایل به « مكان طبیعی»ی اجسام به عبارتبه سكون، نسبت به مكان خاصی نیست. 

 .(Cohen, 1964: 132-133) ر جایی منجر بشودانقطاع حرکت ممكن است به سكون در ه

معنای دیگر این اصطلاح همان است که به اصل لختی یا قانون اول حرکت شناخته 

 الخطمیمستقحرکت ]حالت [هر جسمی حالت سكون یا  این اصل بر اساسشود. می

حالت  دهد، مگر اینكه در اثر نیروهای وارده مجبور به تغییریكنواخت خود را ادامه می

 .(Newton, 2016: 416)شود 

دکارت در  .(Koyré, 1965: 79)نیوتن این اصل را مستقیماً از دکارت گرفته است 

اولین قانون طبیعت: اینكه هر چیزی، خودش باشد و خودش، »نویسد: می اصول فلسفه

بار شروع به حرکت چیزی که یکماند؛  بنابراین میهمواره بر حالت یكنواخت خود باقی 

در  .(Descartes, 1983: 59)« دهدکرده، همیشه حرکت خود را به همان صورت ادامه می
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از اندازه و -هر جزئی از طبیعت همیشه به حالت یكسانی دهد که جای دیگر توضیح می

دهد، مگر اینكه برخورد با دیگر اجزای طبیعت، آن ادامه می -شكل و حرکت و سكون

حالت را تغییر دهد. پس اگر چیزی در مكانی قرار یافت، هرگز آنجا را ترک نخواهد 

طور بار به حرکت درآید، آن حرکت را بهاگر یک ؛ وکرد، مگر اینكه او را بیرون کنند

 :Descartes, 1998)کند، مگر اینكه متوقفش کنند یا عقبش برانند یكنواخت حفظ می

، خودیخودبههر حرکتی »کند که رت بیان میقانون دوم طبیعت دکا .(25-26

نیوتن این دو را در قانون اول خود ادغام  .(Descartes, 1983: 60« )الخط استمستقیم

 کرده است.

از نتایج اصل لختی این است که حرکت منحنی که سیارات گرد خورشید دارند، 

زیک تعریف شد. نیازمند محرک بیرونی است، لذا مفهوم نیروی گرانش عمومی در فی

خاص بر بقای حرکت و سكون بدون دخالت عامل  طوربهدکارت و نیوتن در این معنا، 

سكون  ازآنجاکهکنند. پذیرش این نكته درباره سكون راحت است و بیرونی تأکید می

اما کپلر حرکت و ؛ ای همانند حرکت یافته، به حرکت نیز تعمیم پیدا کرده استمرتبه

او، بقای حرکت،  ازنظرو  (Koyré, 1965: 67)کرد ظلمت مقایسه میسكون را با نور و 

 کند.استمرار علت و نیرو را طلب می

پردازد و از به تبیین معنای لختی می اصول ریاضینیوتن در بخش تعریفات کتاب 

 دارد:پرده برمی 1«نیروی لختی»نیرویی با عنوان 

نیروی ذاتی ماده قدرت مقاومتی است که با داشتن آن هر جسم خودش باشد و 

، حالت کنونی خود را، خواه سكون باشد یا حرکت [Quantum in se est]خودش 

 دهد.بر خط راست، ادامه می جلوروبهیكنواخت  الخطمیمستق

حوه تصور این نیرو همواره با جسمی که بدان تعلق دارد متناسب است و جز از حیث ن

ما از آن، با مفهوم لختی جرم تفاوتی ندارد. به علت طبیعت لخت ماده، یک جسم بدون 

توان به نیروی ذاتی را می ؛ لذاشوددشواری از حالت سكون یا حرکت خود خارج نمی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Vis Insita. 
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ی کرد. وانگهی یک جسم فقط زمانی گذارنامیک اسم بسیار پرمعنی یعنی نیروی لختی 

تأثیر نیروی دیگری روی  سبببهکند که در حال تغییر حالت خویش این نیرو را اعمال می

توان لحاظ کرد. مقاومت، خودش باشد. این اعمال نیرو را به دو صورت مقاومت و میل می

کند؛ میل، آنجا آنجایی که جسم برای حفظ حالت کنونی خود با نیروی وارده مقابله می

مانع ی نیروی مقاومت آن عنی [مقاومع راحتی تسلیم نیروی یک مانکه همان جسم به

کوشد تا حالت آن مانع را تغییر دهد. معمولاً مقاومت را به اجسام ساکن و شود و مینمی]

، هاآنمعنای رایج حال، حرکت و سكون، بهدهند. بااینمیل را به اجسام متحرک نسبت می

شوند و اجسامی که مدیگر متمایز میاز ه ]طور نسبیبه [ ونگاه ناظر ةنقطتنها از 

طور نیست که حقیقتاً ساکن باشند رسند، همیشه اینمی نظربهساکن  طورمعمولبه

(Newton, 2016: 404-405). 

محققان  موردتوجهطور ویژه به Quantum in se estدر این تعریف عبارت لاتین 

استفاده  1بوده است. این عبارت در اصل اول دکارت و قبل از او در عبارات لوکرتیوس

پس از بررسی عبارات لوکرتیوس که دکارت و  کوهن .(Cohen, 1964: 139) شده است

گیرد که دکارت و نیوتن این عبارت را در آشنا بودند، نهایتًا نتیجه می هاآننیوتن هر دو با 

شد؛ یعنی آن اطلاق می« طبیعی»اند که در فیزیک سنتی به حرکت کار گرفتهمعنایی به

خیزد یا به معنای چیزی است از سنخ حرکتی که حرکتی که از طبیعت و ذات جسم برمی

را « طبیعی»نتیجه کاربست نیروی خارجی برای ایجاد حرکت قسری نیست. دکارت معنای 

کند. ا حرکت یكنواخت خود را حفظ میبه این ترجمه کرد که یک جسم حالت سكون ی

نیوتن نیز پذیرفت فقط او معتقد بود از این عبارت، محدود بودن نیروی جسم در تحفظ بر 

شود. این نیروی محدود با مقدار ماده جسم )جرم( متناسب است حالت خویش نیز فهم می

(Ibid: 148). 

کند ذاتی بودنش است. نخستین ویژگی که نیوتن در این تعریف برای لختی بیان می

دیگر  .(Newton, 2016: 796) کندیمدر جای دیگر وی بر تغییرناپذیر بودن آن نیز تأکید 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Lucretius. 
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الخط سكون یا حرکت مستقیم-نفسه حالت خود دلیل طبیعت لختش، فیاینكه جسم، به

کند. در این معنا، جسم کاملاً منفعل است. نیوتن به دهد و حفظ میرا ادامه می -یكنواخت

سایر قوانین  کهیطوربهبخشد این ویژگی که همان قانون اول حرکت است، اصالت می

اصل لختی، ذات  نییتبرغم ، موجه نخواهند بود. البته دکارت بهحرکت بدون تعریف آن

او،  ازنظرکرد. تأکید می هاآنداشتن اجسام را قبول نداشت و صرفاً بر ساختار هندسی 

 ;Descartes, 1983: 59)خداوند عامل اصلی بقای یک جسم بر حالات و کیفیاتش است 

کند. دهای اجسام مانند نیرو عمل میویژگی سوم، لختی در برخور بر اساس .(25 :1998

الخط سكون یا حرکت مستقیم-مقاومت در برابر تغییر حالتی  صورتبهاین نیرو خودش را 

دهد. نهایتًا جسم به دلیل شود، نشان میکه از طرف نیروی خارجی تحمیل می -یكنواخت

 روینکوشد وضعیت جسم میل به حفظ حالت و مقاومت در برابر نیروی خارجی، می

کند و منفعل دو ویژگی اخیر، جسم نیرو اعمال می بر اساسرا تغییر دهد.  واردکننده

 محض نیست.

الجمله به معنای کپلری لختی اشاره در این تعریف نیوتن در ضمن ویژگی سوم فی

کرده است، چرا که جسم مقاومت فعالانه دارد، اما کپلر ویژگی دوم را قبول ندارد، چون 

میل به تداوم و بقای حرکت خویش ندارد و جسم برای  نفسهیفرکت، جسم در حال ح

در پذیرش ویژگی اول  هاآن حالنیبااطلبد. مداوم علت را می ریتأثبقای حرکت، 

 .اندمشترک

نكته برجسته دیگر در تعریف، نیرو بودن لختی است، گویی لختی خاصیتی ذاتی 

واخت است، عامل تداوم حرکت و الخط یكناست که جسم اگر در حال حرکت مستقیم

کند که لختی اما نیوتن تصریح می؛ آیدمی شمارهباگر ساکن است، عامل تداوم سكون آن 

 عامل حرکت و تحرک نیست:

واسطه آن، اجسام حرکت یا سكون خود را نیروی لختی یک اصل منفعل است که به

همان اندازه که در برابر  پذیرند و بهکنند و متناسب با نیروی قسری، حرکت میحفظ می

این اصل هرگز حرکتی در جهان محقق  صرفبهکنند. شود، مقاومت میمقاومت می هاآن
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برای به حرکت انداختن اجسام لازم است؛ ]گرانش مانند [نخواهد شد. برخی اصول دیگر 

 :Newton, 1979)، اصل دیگری برای حفظ حرکت لازم است اندحرکتو حال که در 

397). 

و نیرو دانستن آن از طرف دیگر،  طرفکیازاین تأکید نیوتن بر انفعالی بودن لختی 

شود که مفهوم لختی پارادوکسیكال باشد، چرا که معنایش فعالیت انفعالیت موجب می

، غیر از علت تداوم 1دهد علت موجده حرکت یا سكوناما نیوتن توضیح می؛ خواهد بود

کند، ولی دومی عاملی درونی است. لكن هنوز اشكال میاست؛ اولی از بیرون عمل  هاآن

باقی است که حرکت یعنی تغییر مستمر مكان یک جسم؛ در این معنا جسم در  جهتنیازا

دهد، نیازمند تجدید اثر عامل است. همان عامل که ای که مكان خود را تغییر میهر لحظه

ر مكان جسم باید اثر خود را اثر را ایجاد کرده است، برای تحقق حرکت و تغییر مستم

بنابراین علت موجده چنین تغییری، با علت مبقیه آن تفاوتی ندارد. ضمن ؛ تداوم بخشد

که اینكه نیوتن نیروی لختی را عامل هم حرکت و هم سكون در نظر گرفته است، درحالی

ک مكان ی رییتغعدمدانیم حرکت و سكون با یكدیگر تقابل دارند. سكون به معنای می

خواهد. فرضاً علت بخواهد، باید با علت حرکت متفاوت جسم است، بنابراین علت نمی

بنابراین لختی به معنای نخست ؛ دو اثر متضاد داشته باشد تواندینمباشد، زیرا یک علت 

در قانون اول حرکت متبلور شده با این اشكال مواجه است که معنای حقیقی حرکت  آنكه

 را با سكون یكسان گرفته است. را در نظر نداشته و آن

 هاآناند، چرا که جا است که نیوتن و دکارت از پیشینیان فاصله گرفتههمین قاًیدقاما 

تعریف سنتی از حرکت را قبول نداشتند. به همین دلیل قانون اول حرکت )معنای  اساساً

یتی نداشت و دانان موضوعنیوتنی لختی( تا قبل از ایشان برای فلاسفه و فیزیک-دکارتی

شد، زیرا لازمه فهم و پذیرش قانون اول حرکت این است اثری از آن در آثارشان یافت نمی

 که ما معنای جدید از حرکت و سكون را بپذیریم.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

نیوتن و تفكیک حرکت  ازنظراین تعبیر، خام و با تسامح بیان شده است. در ادامه با اشاره به معنای حرکت و سكون  .1

 بخشیم.شتابدار از غیر آن، تعبیر فوق را وضوح بیشتری می
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 های آنحرکت دکارتی و ویژگی

دکارت به حرکت و سكون، شكل و معنایی جدید داد. او تعریف رایج از حرکت یعنی 

« آنچه بالقوه است از آن جهت که بالقوه است. ]یا کمال اول[فعلیت »-و تعریف ارسط

 :Descartes, 1998)کند دانست و از آن انتقاد میرا نامفهوم می -ب(211: 1319)ارسطو، 

واسطه آن اجسام از مكانی به به نظر وی، حرکت مفهومی کاملاً بدیهی دارد و به .(26-27

شود. دکارت فضای بین دو مكان متوالیاً اشغال می کهیطوربهشوند، مكان دیگر منتقل می

کند: اولاً حرکت تنها به تغییر مكان اطلاق از چند جهت با تعریف ارسطویی مخالفت می

تر از سكون نیست و سكون هم شود و حرکات کمّی و کیفی نداریم. ثانیاً حرکت واقعیمی

یت برای جسمی است که طور که حرکت، کیفآید، بلكه همانشمار نمیعدم حرکت به

دهد، سكون نیز نوعی کیفیت است برای جسم ثابت در یک مكان. ثالثاً مكانش را تغییر می

که این با قوانین طبیعت  شودحرکت ارسطویی خودمخرب است و به سكون منتهی می

موجب طبیعت خویش، به طرف چیز بهسازگاری ندارد. سكون مقابل حرکت است؛ هیچ

گوید دکارت می .(Descartes, 1983: 59)شود ی خویش متمایل نمیمخالف یا نابود

ای تبیین شود که با قوانین طبیعت همراهی کند، کما اینكه سایر گونهحرکت باید به

 داند.های ماده چنین هستند، لذا او حرکت را خودحافظ میویژگی

ن را عبارت دکارت در کتاب خود، پس از بیان تلقی عموم درباره حرکت، حقیقت آ

 داند از:می

انتقال یک قسمت از ماده یا یک جسم، از مجاورت اجسامی که بدون فاصله با آن 

 .(Ibid: 51)کنیم، به مجاورت اجسام دیگر را ساکن تلقی می هاآناتصال دارند و ما 

حرکت  علاوهبهنویسد که حرکت نفس همین انتقال است. وی در توضیح بیشتر می

که شكل حالتی از  طورهمانشود، حالتی از شیء متحرک شمرده می جوهر نیست بلكه

شیء متشكل و سكون حالتی از شیء ساکن است. وقتی جسم از مكان اول که به دید ناظر 

طور ثابت شود و این حالت را بهکند، متصف به حالت حرکت میساکن است حرکت می

نی، این حالت از او گرفته شود و جسم تا اینكه با دخالت عامل بیرو و پیوسته با خود دارد



 7047پاییز  | 17شماره | هجدهم سال |حکمت و فلسفه  یفصلنامه علم  | 766

 حالت سكون به خود بگیرد.

طور خاص در به آنكههمین تغییر در مفهوم حرکت و کیفیت و حالت دیدن  قاً یدق

تفاوت دوم بر آن تأکید شد، دکارت و به دنبالش نیوتن را قادر ساخت تا اعتبار اصل لختی 

ی تعبیر به کیفیت، حرکت و جابهرا تضمین کنند. دکارت و نیوتن هر دو در قانون اولشان 

 گیرند.در نظر می 1«حالت»سكون را 

تغییر فرایند ی، حرکت دیگر وجودشناخت ازلحاظاین تغییر در تعریف،  ةجینتدر 

ثبات نخواهد داشت که برای پایدار ماندن، علت مستمر تدریجی نخواهد بود و چهره بی

طلب کند. سكون و حرکت هر دو از جهت حالت و کیف بودن، رتبه وجودی یكسانی 

که یک جسم بدون دخالت نیروهای خارجی،  طورهمانسان نیبدارز هستند. دارند و هم

های ، حالت حرکت در مكانبه همان نحوماند، سكون در یک مكان باقی میدر حالت 

کند، اما که مكانش تغییر می حالنیدرعدهد. روشن است که جسم مختلف را نیز ادامه می

بنابراین دکارت و پیروانش موفق شدند تا تداوم ؛ حالت متحرک بودن برای او ثابت است

 ک به عاملی درونی یا بیرونی توجیه کنند.ها را بدون تمسحرکت در مثل پرتابه

است،  هاآنارزی، وجودی بودن حرکت و سكون و تقابل تضاد نتیجه دیگر این هم

دانستند. دکارت معتقد است کل که سكون را عدمی می -حتی کپلر-برخلاف پیشینیان 

چیز است که خداوند به عالم داده است، پس حرکت مقابل حرکت حرکت در جهان یک

 کنند.لذا حرکات یكدیگر را خنثی نمی ،(Ibid: 63)است یست، بلكه مقابل سكون ن

نیوتن در این نتیجه اخیر چندان با دکارت موافق نیست. وی معتقد است دکارت 

ی فهم نكرده و به نتایج آن پایبندی کامل نداشته است. درستبهارزی حرکت و سكون را هم

نیازی از ارزی فقط به همان بیگوید اگر ما تقابل حرکت و سكون را بپذیریم، همنیوتن می

گیری شود. با پذیرفتن نظر دکارت، در اندازهعلت بقا و عدمی نبودن سكون محدود می

است، مقدار آن وابسته به شویم. یک طرف که حرکت مقدار لختی دچار مشكل می

جسم  ازآنجاکهسرعت و حجم جسم است، اما در طرف ساکن سرعتی وجود ندارد. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. State. 
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تواند مراتب مختلفی از سرعت را داشته باشد ولی سكون ذومراتب نیست، متحرک می

اندازه بقا بر حالت حرکت متفاوت از اندازه بقا بر حالت سكون خواهد بود. در نتیجه اندازه 

که جسم متحرک در برابر تغییر حالت دارد، متفاوت از اندازه مقاومت جسم  مقاومتی

 1ساکن خواهد بود.

نظر دکارت بقای بر حالت و مقاومت حاصل از  بر اساسگفت  توانیمترتیب بدین

شوند؛ در معنای دوم لختی اشاره کردیم، به دو چیز متضاد و متفاوت منتسب می آنكه

شوند که مقدارشان متناسب با خود حرکت )به تعبیر یگاهی به حرکت نسبت داده م

شوند که مقدارشان متناسب تر اندازه حرکت( است و گاهی به سكون نسبت داده میدقیق

 با تغییر حالت )از سكون به حرکت( است.

تر مطرح کردیم این نقش دوگانه لختی در حرکت و سكون، آن اشكالی را که پیش

اما نیوتن ؛ کندتواند عامل بقای دو امر متضاد باشد، رفع مینمی مبنی بر اینكه نیروی لختی

ارزی وجودشناختی حرکت و سكون دهد. به اعتقاد او هماشكال را جور دیگری پاسخ می

معنایی فراتر از آنچه گفتیم دارد و در حقیقت اشاره دارد به اینكه اساساً حرکت و سكون 

ست. پس نیروی لختی عامل بقا و تداوم یک چیز کمّی ا صرفاًیک چیز هستند و تفاوتشان 

ارزی وجودشناختی حرکت و سكون اگر گوید هماست نه دو چیز متضاد. نیوتن می

درست فهمیده شود، معنایش این است که بین تغییر از سكون به حرکت یا برعكس و تغییر 

ی لختی از یک حرکت به حرکت دیگر نباید هیچ تفاوت عّلی وجود داشته باشد. نیرو

شود که جسم به حالتش ادامه دهد و در برخوردها در برابر تغییر حالت مقاومت باعث می

اندازه لختی در هر سه وضعیت فوق  .(Gabbey, 1971: 39)کند و واکنش نشان دهد 

یكسان است، با این تفاوت که جسم مادامی که در وضعیت نخست است، امكان 

ن اثرگذاری ندارد؛ گویی نیرویی بالقوه است که در گیری لختی وجود ندارد، چواندازه

 گذارد.برخوردها اثر خویش را می

الخط یكنواخت است نه البته مقصود نیوتن از حرکت در اینجا، حرکت مستقیم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 .(Gabbey, 1971: 37-38). گابی، این تفاوت نظر دکارت و نیوتن را برای هدفی دیگر بیان کرده است 1
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حالت کند و آن را که گفتیم، اولی را به سكون ملحق می طورهمانر. وی داشتابحرکت 
جسم است.  تغییر حالت دارشتابحرکت  کهیحالدرگیرد، برای جسم در نظر می ثابت

کند؛ یک در نگاه نیوتن، آن دوگانگی دکارتی جور دیگر بروز پیدا می گریدعبارتبه

 هاآنیكنواخت هستند که عامل  الخطمیمستقسكون و حرکت  باثباتطرف دو حالت 

است که عامل آن نیروی  دارشتابنیروی لختی و طرف دیگر تغییر حالت یعنی حرکت 

 قسری است.

، نظر دکارت درباره حرکت را بعدازآنتقریباً همه اندیشمندان آن دوران و حتی 

نیتس از معدود فلاسفه مدرن است که صراحتاً، حالت و کیف بودن اند. لایبپذیرفته

كون ارز نیستند. با انتفای حرکت، سکند. به اعتقاد او حرکت و سكون همحرکت را رد می

شود و تمام حالاتش یكسان است، اما برای تحقق حرکت، انتفای سكون کافی محقق می

خواهد که مراتب آن را مشخص کند، زیرا حرکت بالذات متصف نیست و چیزی بیشتر می

 .(Leibniz, 1996: 130)شود به تندی و کندی می

که وی  دعاشدهاحتی معنای دوم لختی را قبول نداشت و  تسینبیلابه همین دلیل 

نیتس متمایل به لایب .(Koyré, 1965: 76-77)نتوانسته اصل لختی را فهم کند  اساساً

 دیدگاه کپلر بود:

تواند خود را به حرکت درآورد یا بدون بروز اگر جسم ساکن فرض شود، نمی

خود جهت و میزان تواند خودبهمقاومت بگذارد جسم دیگری حرکتش دهد. همچنین نمی

آسانی و بدون مقاومت، جسم دیگر در ا که دریافت کرده تغییر دهد یا بگذارد بهحرکتی ر

مسلم است که هر جسم نیروی جنبش خود را پس از  ..؛ واو چنان تغییراتی را ایجاد کند.

تمایل دارد در  گریدعبارتبهماند؛ کند و در سرعت خود ثابت میدریافت، حفظ می

 .(Leibniz, 1989: 503)باقی بماند مجموعه تغییراتی که دچارش شده 

کند و در رساند که طبیعت لخت ماده با حرکت مقابله میمی وضوحبهعبارت فوق 

خواهد و عامل می -و یكنواخت باشد الخطمیمستقو لو -نتیجه جسم برای تداوم حرکت 

 چون خبری از عامل بیرونی نیست، پس باید چیزی از درون بقای حرکت را تضمین کند.
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ی همان نظریه مشهور تا حدودکند، نیتس به آن اشاره مینیروی جنبش که لایب

خوبی توانسته بود حرکت یكنواخت کرات آسمانی است. این نظریه به 1ایمپتوس بوریدان

را تبیین کند، با این توجیه که خداوند به هر کره، مقدار معینی ایمپتوس داده است که بدون 

ها نیز تمایلی به نوع دیگر از مقاومتی در برابر آن نیست و کره ماند، چونتغییر باقی می

حرکت ندارند. در نتیجه برای بقای حرکت کرات آسمانی، دیگر استمداد از نظریه عقول 

ای بود که برای توجیه حرکت نظریه مپتوسیا .(Clagett, 1961: 536)ضرورت نداشت 

ده شده بود. قبلًا اشاره القمر تعمیم داالقمر ارائه و به جهان فوقها در جهان تحتپرتابه

شود. علتش القمر را شامل میالقمر و تحتکردیم که مفهوم کپلری لختی، همه اجسام فوق

 این است که دیدگاه کپلر برای توجیه تداوم حرکت اشیا، متضمن نظریه ایمپتوس است.

سینا دانان علم، عقبه ایمپتوس بوریدان به نظریه میل ابنبه اذعان عمده تاریخ

 اندگردد، حتی برخی پژوهشگران از شباهت زیاد عبارات این دو متفكر پرده برداشتهمیبر

 .(111-192: 1377)طارمی، 

 سینانظریه میل ابن

کار گرفته بود و سینا، ارسطو مفهوم میل را برای تبیین حرکت طبیعی اجسام بهقبل از ابن

 299: 1319)ارسطو،  استاعتقاد داشت هر حرکت طبیعی متوقف بر وجود میل طبیعی 

گونه که هوا و محیط کند، ایندرباره حرکات قسری وی نظریه جذب را مطرح می .ب(

اما افلاک به دلیل طبیعت اثیری  .الف( 269: )همان واسط عامل بقای حرکت اجسام است
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ای قرون وسطایی است که شود، نظریه. اصطلاح ایمپتوس که در لغت به قوه محرک، میل، انگیزه و شوق معنا می1

ظاهراً ریشه در شرح و تفسیر جان فیلوپونوس از کتاب فیزیک ارسطو دارد. وی این نظریه را در مخالفت با تبیین 

نظریه میل، اصلاحات عمیقی بر آن وارد کرد و بوریدان  سینا با طرحها مطرح کرد. بعدها ابنارسطو از حرکت پرتابه

ای برای بحث و بررسی درباره مفاهیمی همچون زمینهبه توسعه آن در تفكر علمی پرداخت. این نظریه پیش 11در قرن 

، دیدگاه شودامروزه نظریه ایمپتوس با نام جان بوریدان شناخته می اگرچهآید. شمار میلختی، تكانه و انرژی جنبشی به

سینا و قوه محرک فیلوپونوس است. برای اطلاع بیشتر درباره این نظریه ر. ک او به لحاظ مبنایی همان نظریه میل ابن

(Duhem, 1913: 51ff.) 

 ما در ادامه و در سرآغاز بحث از نظریه میل، توضیح بیشتری درباره این اندیشه ضدارسطویی ارائه خواهیم کرد.



 7047پاییز  | 17شماره | هجدهم سال |حکمت و فلسفه  یفصلنامه علم  | 714

 حرکتشان مستدیر و سرمدی است. سنخکه دارند 

به  1اسفه بعدی بود. فیلوپونوساین گسستگی در دینامیک ارسطو، چالشی برای فل

تبیین ارسطو از حرکات قسری اعتراض کرد و معتقد بود محیط در برابر متحرک مقاومت 

بر را ارائه کرد که « درونی مؤثرقوه »کند، نه اینكه علت بقای حرکت آن باشد. او نظریه می

 ,Crombie)گیرند ئت مینشاز محرک درونی  -طبیعی و قسری-آن تمامی حرکات  اساس

سینا در امتداد نظریه فیلوپونوس است. او موفق شد هم نظریه میل ابن .(51-52 :1959

و هم حرکت افلاک را مطابق این مفهوم توضیح دهد و  -طبیعی و قسری-حرکات زمینی 

 یک دینامیک پیوسته برای تمام حرکات عالم مادی طراحی کند.

است دیگر مفهوم مرتبط با آن یعنی  سینا، لازمپیش از بحث درباره نظریه میل ابن

 را توضیح دهیم.« طبیعت»

سبب خارجی نباشد، به دلیل قوایی  واسطهبهشود، اگر حرکاتی که از اجسام صادر می

شود. در اجسام می هاآنخواهد بود که در خود اجسام است و مبدأ حرکات و افعال 

اصل  به نحوجسام در طبیعیات نامند. طبیعت داشتن امی« طبیعت»جان، این قوا را بی

دان تنها درباره عهده فلسفه است. یک طبیعیشود و اثبات آن بهموضوع، مسلم فرض می

طبیعت، مبدأ حرکت و »نویسد: کند. ارسطو درباره مفهوم طبیعت میماهیت آن تحقیق می

فتی ص عنوانبهخاصیت ذاتی شیء در آن است نه  عنوانبهسكون شیئی است که این مبدأ 

مقصود از مبدأ اول، محرک قریب است که میان او و  .ب( 172: 1319)ارسطو، « عرضی

خاصیت »شیء متحرک واسطه نیست. نكته برجسته تعریف این است که ارسطو طبیعت را 

 کند.معرفی می« ذاتی

کند و مفهوم طبیعت اکتفا نكرده و مفهوم میل را معرفی میسینا به دلیل اینكه ابن

این است  (،211: 1361سینا، ابنیابد )واسطه وجود میل تحقق میاست هر حرکتی بهمعتقد 

اجسام نسبت داد. محقق طوسی درباره چرایی این  توان مستقیماً به طبیعتکه حرکت را نمی

شود و همواره حدی دهد که حرکت متصف به شدت و ضعف میعدم انتساب توضیح می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. J. Philoponus. 
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جوهر بودن،  سبببهاما طبیعت که مبدأ حرکت است ؛ از تندی و کندی را با خود دارد

پذیرد، لذا نسبت طبیعت به تمام حرکاِت شدید و ثابت و پایدار است و شدت و ضعف نمی

بنابراین لازم است ؛ توان هیچ حرکتی را به آن نسبت دادضعیف، یكسان خواهد بود و نمی

در جسم  -و ضعف است که قابل شدت-به حرکت را « میل»طبیعت یک جسم در ابتدا 

 .(211-211: 1113)نصیرالدین طوسی،  واسطه آن، جسم را حرکت دهدو به ایجاد کند

واژه میل در طبیعیات کاربردهای مختلفی دارد. گاهی به معنای قوه حرکت استعمال 

سینا، )ابن «کندآن حرکت می سبببهجسم در حال حرکت، میلی دارد که »شود: می

میل »قسم است: قوه طبیعی که به سنگینی جسم ربط دارد و به آن  دوو بر  (219: 1311

میل »شود و گویند. در مقابل، قوه قسری است که از خارج بر جسم مسلط میمی« طبیعی

نام دارد. کاربرد دیگر میل، مدافعت جسم از حالتی است که در آن قرار دارد. « قسری

سینا، )ابن اند همین کاربرد اخیر استیل نامیدهکند دلیل اینكه میل را مسینا اشاره میابن

1119 :271). 

وجود حرکت طبیعی و قسری برای جسم، دو نوع میل را برای  تبعبهفلاسفه اسلامی 

گذارد تا در موضعی که ی که بر جسم اثر میاقوهکنند: میل طبیعی یعنی آن اثبات می

 نویسد:سینا میطبعش اقتضای آن را دارد، قرار بگیرد. ابن

اجسام موجود، دارای میل هستند مانند سنگین و سبک. سنگین آن چیزی است که 

میل به زیر دارد و سبک چیزی است که میل به بالا دارد و هرچه میل جسمی زیادتر شود، 

یا کشیدن سنگ بزرگ  دادنحرکت چنانچهشود، تر میقبول تحریک قسری در او سخت

 .(311: همان) وزن نیستیدن سنگ کوچک کمیا کش دادنحرکتپُروزن مانند 

سینا درباره اجسام سنگین گفته، شبیه نیروی گرانش نیوتنی است، اما تفاوت آنچه ابن

اش سبب میل آن به مكان طبیعیمبنایی با آن دارد، زیرا حرکت جسم سنگین به زیر، به

هم تندتر خواهد تر است، در نتیجه حرکت تر باشد این میل قویاست. هرچه جسم سنگین

اش بالا است. میل کند، چون مكان طبیعیبود. جسم سبک برخلاف جسم سنگین عمل می

دهد و منجر به حرکت قسری آن ای است که محرک بیرونی به جسم میقسری نیز قوه
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 شود.می

تر باشد، قبول ارتباط بین میل طبیعی و قسری چنین است که هر چه میل طبیعی قوی

دهد، در نتیجه تر خواهد بود و جسم مقاومت بیشتری از خود نشان میمیل قسری سخت

 .(219: 1311سینا، )ابن حرکت قسری جسم نیز کندتر خواهد بود

معنای دوم میل، مدافعت و مقاومت است. یک جسم گاهی در برابر حرکت مقاومت 

بدین  کند و گاهی در برابر سكون؛ اما میل و مقاومت جسم ساکن در برابر حرکتمی

سینا، )ابن مند نخواهد بود و این محال استسبب است که اگر این میل نباشد، حرکت زمان

شود، اگر میل نباشد، مقاومت نخواهد بود و با نبودن مقاومت حرکت آنی می .(311: 1119

اما میل جسم به استمرار حرکت و مقاومت نسبت به سكون ؛ دانیم آنی نیستمی کهیدرحال

واسطه آن در برابر میل کیفیتی است که جسم به»آمده است:  رساله حدودوضوح در به

: 1111سینا، )ابن «کندشود، مدافعت و مقاومت میآنچه مانع از حرکتش به سمتی می

111). 

سینا، )ابن گیردا شاهد بر آن میداند و تجربه حسی رسینا وجود میل را بدیهی میابن

مثلاً سنگ در حال سقوط، دستی را که از افتادنش جلوگیری  .(112: 1396 ؛219: 1311

وجود ندارد،  -بالقوه باشد یا بالفعل–زند. وی معتقد است جسم بدون میل کند پس میمی

داشت. لكن چرا که اگر در اجسام میل وجود نداشته باشد، اساسًا حرکتی وجود نخواهد 

 وجود حرکت بدیهی است و تجربه نیز مؤید آن است.

کند حرکت قسری جسم بدون میل ممكن سینا از طریق برهان خلف اثبات میابن

 بندی کرد:گونه صورتتوان استدلال او را اینمی .(211-219، ص 1311سینا، )ابن نیست

حرکت  Fا با قوه کنیم که محرک قاسری آن ررا فرض می 𝑏0. جسم بدون میلی1

 𝑑1کند:طی می 𝑡1را در زمان 𝑑1داده است و مسافت

𝑡1
. 

قاسر با کنیم که میل و مانع درونی دارد و در مقابل تحریک می فرضرا  𝑏1. جسم2

کند: طی می 𝑡2تررا در زمان طولانی 𝑑1در نتیجه همان مسافتکند. مقاومت می Fهمان قوه 

𝑡2 > 𝑡1. 



 711 |   و همکاران یلطف؛  حرکت فیاز بستر تعر نایسابن لیم هیو ارتباط آن با نظر یمفهوم لَخت یواکاو

حرکت داده  Fکنیم که محرک قاسری آن را با همان قوه میرا فرض  𝑏2. جسم3

است. اگر زمان حرکت  𝑏1از میل جسم ترکوچکاست، لكن میل درونی این جسم 

𝑡2یكسان باشد ) 𝑏2و جسم  𝑏1جسم = 𝑡1شده (، مسافت طی𝑑2 از  ترکوچک𝑑1  خواهد

𝑑1بود:  > 𝑑2. 

𝑑2طی شده به دو زمان چنین باشد: مسافت. اگر نسبت دو 1

𝑑1
=

𝑡2

𝑡1
تندی  آنگاه، 

𝑑2خواهد بود:  صورتنیبد 𝑏2حرکت جسم 

𝑡2
=

𝑑1
𝑡2
𝑡1

𝑡2
=

𝑑1

𝑡1
. 

یكسان خواهد بود؛  𝑏2با جسم دارای میل 𝑏0جسم بدون میلیعنی تندی حرکت 

ر تندی و بنابراین اختلاف د ؛عبارتی بود و نبود میل یكسان باشد که امری محال استبه

سینا از همین در جای دیگر ابن 1سبب داشتن میل درونی است.کندی حرکت اجسام به

 .(132-131: 1119سینا، )ابنکند استدلال برای بطلان حرکت طبیعی در خلأ استفاده می

هایی که او برای سینا درباره نظریه میل، مفصل است. یكی از ویژگیتوضیحات ابن

پذیرد، ای ثابت در جسم است که البته فنا میکند این است که میل قوهمیل قسری بیان می

که تمام بشود و کند تاجاییلكن به این معنا که برای استمرار حرکت، از خودش خرج نمی

د. این مقاومت بیرونی )محیط( و مقاومت درونی جسم )ثقل( جسم از حرکت باز ایست

 نویسد:باره میدراین نایسابنشوند. سبب فنای حرکت می تیدرنهاهستند که 

شود. اگر باقی است حرکت قوه هرگاه در جسمی پیدا شد، یا باقی است یا معدوم می

 شود و نه متوقفو حرکت قسری در خلأ محض نه سست می ... باید دائماً باقی باشد

 .(133)همان: 

اگر خلأ ممكن بود، امكان استمرار دائمی حرکت وجود داشت، زیرا برای تحقق 

را  خودش، خودشتواند حرکت قسری میل طبیعی باید مغلوب شود. میل قسری نمی

شرط تحقق حرکت قسری، غلبه میل قسری بر میل  ازآنجاکهتضعیف یا معدوم کند و 

محیط واسط برای تضعیف میل قسری لازم است و اگر نباشد، جسم  طبیعی است، تصادم با

مشهور است که  .(31: 1363سینا، )ابن دائماً بر همان حرکت قسری باقی خواهد ماند
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 .(261: م 1791سینا، برگرفته از مقاله نظیف است )نظیف، بندی از استدلال ابن. این صورت1
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تا رسیدن به سطح  شدهپرتاباگر تصادمات هوا با قوه قسری نبود، سنگ »سینا گفته: ابن

سینا در در ضمن ابن .(211: 1361ازی، )صدرالدین شیر «دادفلک حرکت خود را ادامه می

صورت که میل طبیعی به کند، بدینالخط بودن حرکات طبیعی استدلال میبر مستقیم النجاة

گیرد و پیمایش ترین مسیر به آنجا تعلق مییک مكان، همیشه به پیمودن نزدیک

استدلال او  .(213: 1361سینا، ترین مسیر قاعدتاً روی خط مستقیم خواهد بود )ابننزدیک

توان از آن الغای خصوصیت کرد و آن را به تمام حرکات تسری ای است که میگونهبه

 داد.

شود. سینا با مفهوم لختی دانسته میشباهت نظریه ابن وضوحبهاز آنچه بیان کردیم 

توان گفت همان لختی در تعبیر کپلر و میل تا آنجا که نقش مدافعت و مقاومت دارد، می

سبب میل داشتن، در برابر تغییر وضعیت خود مقاومت نیتس است، چرا که جسم بهلایب

کند؛ متحرک در برابر ساکن شدن و ساکن در برابر متحرک شدن از خود مقاومت می

 دهند.نشان می

در  چنانچهکند، میل به معنای محرک درونی نیز نقش عامل تداوم حرکت را ایفا می

رساند که میل محرک بسیار نزدیک به سینا اشاره شد. ظاهر تعابیر میعبارات اخیر ابن

نیوتنی از لختی است، چرا که گفتیم اگر محیط واسط نباشد، حرکت -مفهوم دکارتی

سینا عباراتی دارد که گویی به تصویری بسیار عام از قسری دائمی خواهد بود. حتی ابن

شود. اصل لختی فراتر از مفاهیم حرکت و سكون را شامل میاصل لختی باور داشت که 

کند هر جسمی خودش باشد و خودش در همان وضعیت باقی در معنای عام آن، بیان می

های خویش مانند شكل و ماند؛ هیچ جسمی تا آنجا که به حال خودش است، ویژگیمی

کند و اگر نمیحرکت  خودخودبهدهد؛ پس اندازه و حرکت و سكون را تغییر نمی

 نویسد:سینا میشود. ابنساکن نمی خودخودبهمتحرک است 

 ناچاربهاگر جسم خودش باشد و خودش، تأثیری بیرون از ذات بر آن عارض نشود، 

در نهاد جسم مبدئی هست که این را  نی؛ بنابرادارای مكان معین و شكل معین خواهد بود

 .(216: 1311سینا، )ابن کنداقتضا می
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 شودهمان مدعای بالا می قاً یدقشناسی قدیم آزاد کنیم، ر این بیان او را از بند کیهاناگ

 موردنظرنتیجه اصل علیت است. اگر تنها حرکت و سكون را در نظر بگیریم، آن مبدأ که 

سینا، طبیعت جسم و میل آن است که به هنگام سكون بالقوه است و به هنگام حرکت ابن

 ازنظراسری در کار نباشد، این میل بالقوه یا بالفعل تغییر نخواهد کرد. بالفعل. مادامی که ق

دکارت مبدئیت را به خدا  اگرچهی دوم( است، معنانیوتن آن مبدأ همان لختی شیء )

 دهد.نسبت می

این  -هاآنبرخلاف دکارت و نیوتن و تابعین -و دیگر همفكرانش  نایسابناینكه چرا 

ون استفاده نكردند در حقیقت به تلقی ایشان از مفاهیم اصل را در مورد حرکت و سك

ی دودسینا و پیروان او در تحلیل حرکت و سكون تا حگردد. ابنحرکت و سكون بازمی

شبیه نظر  آنكهسینا بیشتر از های ارسطو هستند به همین دلیل میل محرک ابنتابع اندیشه

نیتس است. نیروی جنبشی لایب دکارت و نیوتن باشد، شبیه نظریه ایمپتوس بوریدان و

 گشاید.تفصیل این اجمال زوایای متفاوتی از مسئله را به روی ما می حالنیدرع

 معنای حرکت در فلسفه

و سكون را  (211: 1361؛ 13: 1119سینا، )ابن پذیردسینا تعریف ارسطو از حرکت را میابن

سینا، سكون دهد، البته نه تقابل تضاد بلكه تقابل عدم و ملكه. در نگاه ابنمقابل آن قرار می

 .(221: 1361؛ 111-111: 1119، )همان الحرکه استعدم ملكه یعنی عدم

آید. دو شیء وقتی اگر ما برای سكون معنای وجودی در نظر بگیریم مشكل پیش می

كی از اجزای تعریفشان مشترک باشد. با عدمی دانستن سكون این تقابل دارند که حداقل ی

الكمال خواهد بود، اما با فرض وجودی بودن شود، چرا که سكون عدمامر محقق می

سینا به طریق برهان خلفی، تقابل عدم و ملكه را اثبات سكون، تقابل محقق نخواهد شد. ابن

یعنی کمال -ل باشد مابالفعمال اول یک کند. اگر سكون امری وجودی باشد، یا باید کمی

 ازآنجاکهکه این فرض باطل است.  -اول برای چیزی که بالفعل در یک مكان قرار دارد.

هر کمال اولی )فعلیت ناقص( کمال دومی )فعلیت تام آن فعلیت ناقص( را به دنبال دارد، 

در واقعیت سكون،  آنكهحالآید که هر سكونی حرکتی را به دنبال داشته باشد، لازم می
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چنین چیزی اخذ نشده است. فرض دیگر این است که سكون، کمال دوم یک مابالقوه 

که این نیز باطل است،  -کند.ی که بالقوه مكانی را طلب میزیآن چیعنی فعلیت تام -باشد 

 زیرا حقیقت سكون این نیست مسبوق به حرکت باشد.

یعنی وجودی بودن سكون و عدمی -نیتس باطل کرد سینا آن فرض را که لایبابن

کند. به اعتقاد او اگر سكون وجودی و حرکت عدمی جور دیگر رد می -بودن حرکت

شود و خود زمان نیز آید، زیرا زمان در تعریف سكون داخل میباشد، دور مضمر پیش می

 شود.با حرکت تعریف می

ه افلاطون است: کند که منتسب بسینا تعریفی از حرکت ذکر می، ابنطبیعیاتدر 

گوید که ثبات )و وی در توضیح می (13: 1119سینا، ابن) «خروج از مساوات و یكسانی»

سكون( یک شیء در یک صفت به معنی یكسان بودنش است نسبت به هر  گریدعبارتبه

گذرد. حرکت یعنی خروج از )و به تعبیر دیگر عدم( مساوات و زمانی که بر او می

ی است که در هیچ زمانی مساوی حالت قبل اگونهبهی که حالت شیء یكسانی، به این معن

 یا بعدش نیست.

در این تعریف گویی سكون امری وجودی و اصیل دانسته شده و حرکت امری 

خواند و رد آن را به ذهن سلیم سینا این تعریف را تعریف به رسم میعدمی و تبعی. ابن

 .)همان( کندواگذار می

به تعریف دکارت نزدیک است. حالت ثبات بر یک صفت، یعنی  این تعریف ظاهراً

یک جسم دارد همان سكون است. حرکت، که  هاثابت بودن در یک مكان در همه زمان

خروج از این حالت و تغییر مكان و انتقال است. این خروج از یكسانی، حالت و کیفیتی 

و البته در تقابل با آن  ارز با سكونمحصل برای جسم است و به لحاظ وجودشناختی هم

الخط یكنواخت در قرار دارد. نیوتن در این تقابل یک طرف را سكون و حرکت مستقیم

 .دارشتابگیرد و طرف دیگر را حرکت نظر می

خواهد، ، سكون چون عدمی است، علت نمیهاآننیتس و پیروان سینا، لایبابن ازنظر

امری وجودی است و بقای بر این حالت و  برخلاف دکارت و نیوتن. در نگاه ایشان سكون
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خواهد. برای دکارت، خدا عامل بقا و برای نیوتن، نیروی لختی نقش کیفیت، علت می

الخط یكنواخت را به سكون کند. اشاره کردیم که نیوتن حرکت مستقیمعلت را ایفا می

 کند.ملحق می

نیوتن  دارشتابت خواهد نه بقا. حرکاما حرکت دکارتی فقط برای حدوث علت می

با تغییر مرتبط است، برای  هاآنو حرکت در معنای ارسطویی آن، به این دلیل که حقیقت 

اصل علیت، هر تغییری فاعل مباشر  بر اساستداوم و بقا، به تأثیر مستمر علت نیاز دارند. 

شود موجود باشد و سببش خواهد و محال است که حرکتی که همواره تجدید میمی

سینا، میل قسری مادامی که باشد، جسم حرکت قسری خواهد موجود نباشد. برای ابن

شود نیتس نیروی جنبشی که امروزه به انرژی جنبشی شناخته میداشت و برای لایب

(, 1900: 96Russell)1به  تیدرنهااستمرار حرکت است. ازآنجاکه حرکات قسری  ، عامل

گردند، میل طبیعی و ثقل ذاتی اشیا نقش اصلی در وقوع حرکت در حرکات طبیعی برمی

 تیدرنهاکند و اما در نگاه نیوتن این عامل از بیرون بر اشیا عمل می؛ کندعالم را ایفا می

گردند. نیروی لختی درونی صرفاً ی گرانش و مشابه آن برمیدار به نیروتمام حرکات شتاب

نقش مقاومت بر حالت و وضعیت جسم را دارد و ثابت و تغییرناپذیر است، اما نیروی 

کند گرانش وصف ذاتی و غیرقابل انفكاک اشیا نیست و با فاصله جسم از زمین تغییر می

(Newton, 2016: 796). 

: 1119سینا، )ابن ل محرک و میل مقاوم هر دو یكی استسینا موضوع میبه اعتقاد ابن

لذا سنگینی و سبكی مثل مقاومت و مدافعت، چیزی است که طبیعت اجسام اقتضای  .(271

ی زمین جسم سنگین، ناشی از چیزی است سوبهآن را دارد. در نتیجه حرکت رو به پایین و 

 که خود جسم مقتضی آن است.

 یلخت نیها نتوانستند بنداشت و آن تیفلاسفه موضوع یگرانش برا یرویچرا ن نكهیا

تأمل است. قابل یقائل شوند، خود موضوع کیها تفكثقل و وزن آن نیاجسام و ب یذات

و معقول نبودن کنش از  نیزم گرانش نیروینامحسوس و ناشناخته بودن  لیاز قب یعوامل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 ( است.Vis Viva=Living Force« )نیروی زنده»برد، اصطلاح نیتس به کار میلایب آنچهالبته در بیشتر موارد  .1
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 یهمگ گر،ید یاز سو یچهارگانه اجسام عناصر اصل عیادادن به طبسو و تن کیفاصله از 

کنند  نییگونه تبرا آن نیاجسام سنگ یعیسبب شدند که فلاسفه حرکت طب ینوعبه

 شود،یبر آن عارض م رونیآنچه مربوط به ذات جسم است و آنچه از ب نیکه بیطوربه

باشد که آنچه  نیا زیین عدم تمیا یسبب اصل رسدیقائل نشوند. لكن به نظر م درستی زییتم

است، ملازم جسم  نیسطح زم کیکه جسم نزد یمادام شود،یعارض جسم م رونیاز ب

متوقف بر آن  یرونیعارض ب نی. اثر اگذاردیاثر م وستهیو پ شودیاست و از آن منفک نم

 ستین یحرج شانیدارد. البته بر ا میجسم است و با مقدار آن تناسب مستق یذات تیخاص

 زین گنسیها که معاصر بودند مانند هوو آن لهیگال رینظ وتنیقبل از ن دانانکیزیچرا که ف

 .(Mach, 2013: 251قائل نبودند ) یكیو وزن تفك یلخت نیب

داد از بصیرت نافذ نیوتن خبر می اگرچهو طرح قانون گرانش،  هاآنتفكیک بین 

ذاتی نبودن  اولاًباید موفق نبود. موضع رسمی وی  کهچنانلكن وی در تبیین مبانی آن، 

 سكوت درباره منشأ آن بود: اًیثانگرانش و 

ی کلی هر تكاپویی برای نزدیک شدن اجسام به به معنارا « جاذبه»من در اینجا واژه 

باشد،  هاآنبرم؛ خواه این تكاپو به خود اجسام برگردد و نتیجه اندرکنش کار مییكدیگر به

توسط ساطع کردن پرتوهای کدام دیگری را، یا بههر ]یدرون [رت کششیا به صو

مادی یا -روحانی؛ و خواه این تكاپو برخاسته از کنش اتر یا هوا یا هر محیط واسطی 

دهد نحوی اجسام شناور در خود را به سمت یكدیگر سوق میباشد که به -غیرمادی

(Newton, 2016: 588). 

 2طبع دوم کتاب نیوتن( و کلارک شگفتاریپ)نویسنده  1لكن همفكران او مثل کوتس 

یا جاذبه را ذاتی ماده دانستند یا وجودی غیرمادی را به عالم طبیعت راه دادند که فاصله بین 

ساخت. بیان و کنش از راه دور را موجه می (31: 1311)الكساندر،  کرداجسام را پر می

های ناصواب نزدیكانش از سوی دیگر، سبب شد سربسته نیوتن از یک سو و تبیین

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. R. Cotes. 

2. S. Clarke. 
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های مكانیكی را رها کرده و پای معجزه و مبادی نیتس وی را متهم کند که علتلایب

 تیاهم .(Koyré, 1957: 223, 299)نامحسوس را به قلمرو فلسفه طبیعی باز کرده است 

 نقدها به حدی بود که نیوتن را به افزودن مستدرک بر طبع دوم کتابش مجبور کرد.

نیوتن دریافت که لختی و ثقل دو مفهوم متفاوت هستند، اما در  اگرچه درهرحال

 کنند.می دییتأارز هستند و مقادیر یكسانی دارند. آزمایشات نیز این برابری را عمل هم

کیفیت واحدی از جسم وجود دارد که بنا بر شرایط، گاهی » (336-321: 1362)آینشتاین، 

 .(91)همان:  «شودو سنگینی متجلی می« وزن» صورتبهو زمانی  «لختی» صورتبه

 گیرینتیجه
مفهوم لختی برخلاف تصور رایج صرفاً به همان قانون اول حرکت اشاره ندارد. این مفهوم 
در سنت فلسفه طبیعی در قالب اصطلاحات دیگر همچون قوه محرک، میل و ایمپتوس و به 

خودی و مقاومت در برابر تغییر حالت به معنای کپلری آن یعنی عدم امكان حرکت خودبه
گردد. تفاوت در معنا در حقیقت به تعریف حرکت و سكون برمیکار رفته است. علت این 

معنای اول را در اصل، دکارت بیان کرده است و پس از او نیوتن بین هر دو معنا جمع 

کند. دکارت با رد اندیشه ارسطویی، حرکت و سكون را کیفیات و حالات محصّل برای می
ناداری اصل لختی باز کرد. در تعریف گرفت و از این طریق راه را برای معجسم در نظر می

دکارت از حرکت و سكون، جسم برای بقای بر حرکت و سكون دیگر نیازی به عامل 
، اولی را به دارشتابالخط یكنواخت و حرکت ندارد. نیوتن با تفكیک بین حرکت مستقیم

الخط سكون ملحق کرد و لختی را علت بقای جسم بر حالت سكون و حرکت مستقیم

 اخت برشمرد.یكنو
دانست و نه سكون را امری محصل.  کرد؛ نه حرکت را کیف مخالفتنیتس اما لایب

در نتیجه اصل لختی را نپذیرفت و فقط معنای کپلری را قبول داشت. او معتقد بود تداوم 
ی دیدگاه او نوعبهخواهد که همان نیروی جنبشی یا ایمپتوس است و حرکت علت می

 ید.آشمار میبه گردعقب

سینا متأسفانه در سنت فلسفه طبیعی به ظرفیت بالای تفكرات بزرگانی همچون ابن
شود. سابقه مفهوم ایمپتوس که لختی از طریق آن به فیزیک شناسانده شد، کمتر توجه می
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رود که دو کار میگردد. میل نیز گاهی به معنای قوه محرک بهبرمی سیناابنبه نظریه میل 
میل قسری است؛ گاهی نیز به معنای مقاومت و مدافعت در برابر حرکت قسم میل طبیعی و 

و سكون است. مفهوم میل آنجا که نقش مقاومت دارد، همان لختی کپلری است. ظاهر میل 
داند، نیتس این معنا را باطل میسینا مثل لایبمحرک نیز شبیه لختی دکارتی است، اما ابن
های ارسطو و همچنین منتقد حرکت اندیشهچون تعریف او از حرکت و سكون همان 

 دکارتی است. پس تداوم حرکت باید معلول چیزی باشد که از درون جسم عمل کند.
کند. علت دارد ولی از بیرون عمل می دارشتاب حرکتدر نظر نیوتن نیز 

نا، ثقل سیبرای ابندد. گر، منشأ حرکت پرتابه نهایتًا به امثال نیروی گرانش برمیمثالعنوانبه
برد، پس ی پایین میسوبهاجسام حكم گرانش را دارد و میل طبیعی است که جسم را 

سینا لختی )میل مقاوم( و ثقل )میل محرک طبیعی( یكی هستند، اما نیوتن گویی در نگاه ابن
فراگیر شد، لكن خود وی نتوانست  اگرچهشود. نظریه نیوتن تفكیک قائل می هاآنبین 

یک کیفیت در اجسام هست  دانیمی تبیین کند. وانگهی، امروز میدرستبه مبانی گرانش را

 کند.وزن بروز می صورتبهلختی و گاهی  صورتبهکه گاهی 
در طبیعیات سینوی بر وجود  خصوصبهمبانی فلسفی و  بر اساسآن تأکیدی که 

نیتس منجر به تولد مفهوم انرژی شد، در فیزیک لایبعامل محرک در بقای حرکت می
شد؛ مفهومی که هیچ جایگاهی در مكانیک خود نیوتن نداشت. به اعتقاد نویسندگان از 

سینا و توضیح مبانی آن مثل مفهوم حرکت و اقسام آن )توسطی و رهگذر نظریه میل ابن

توان تبیینی مناسب از مفهوم انرژی ارائه کرد؛ مفهومی که در فیزیک پرکاربرد، ی( میقطع
شود های فلسفی درباره نظریه نسبیت، ادعا میذیل بحث کهیدرحالاما ماهیتش مبهم است، 

 که حقیقت اجسام از انرژی تشكیل یافته است.
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