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  دهيچك
حركت  يينكه تب يككالس يزيكقانون اول حركت در ف عنوان بهمفهوم ماند  واكاوي

 يككالسـ  يزيـك و ف ييارسـطو  يزيكدو بستر ف چنين بر اساس آن استوارشده و هم
 اي يژهو يتاهم ،اند غالب بوده ياتمهم كه صدها سال نظر يفكر ياندو جر عنوان  به
 يزيـك مفهوم ماند در ف يمقاله امكان طرح و بررس ينا در .دهد يمقاله م ينا عنوان به

مفهوم  يفپس از تعر نويسندگان. قرار گرفته است يلمورد پرسش و تحل ييارسطو
 يزيـك به مفهوم ماند در ف يكنزد هاي يدواژهو استخراج كل يككالس يزيكماند در ف
در  ييقـ تطب صـورت   بهو  يكمفهوم در هر دو بستر را تفك ينا يها مؤلفه يي،ارسطو
نكته الزم است كه همـواره امكـان    ينذكر ا. اند هكرد يو بررس يلتحل ديگر يككنار 

 هاي يافته. بوده است توجه مورد ديگر يكدو بستر به  يها مؤلفه يقنسبت دادن و تطب
 يعـي، ماننـد حركـت طب   يميمفـاه  يـل كه ارسطو در ذ است آناز  يحاك يقتحق ينا

 .به مفهوم ماند توجه داشته است يضمن طور  به... و  يحركت قسر

  .ييعلت غا ي،حركت قسر يعي،ارسطو، ماند، حركت طب :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
آن در  يو بررسـ  يـل و تحل ،مطالعة علوم موردمباحث  ينتر همواره از مهم» حركت« مفهوم

 فيزيـك . خـود بـوده اسـت    يرامـون در فهـم بشـر از پ   يقعلم منشأ تحوالت عم يختار يرس
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 كدام هر نظريات كه هستند سير اين در مهم فكري جريان دو كالسيك فيزيك و ارسطويي
ـ  داشـته  سـلطه  يعيبر علوم طب يطوالن يمدت يبرا  ييارسـطو  يزيـك موجـود در ف  يآرا. دان
و  يرشپـذ  مـورد  1ظهـورش تـاكنون   ياز ابتدا يككالس يزيكو ف ،به دو هزار سال يكنزد

 و مهـم  بسـيار  ديگـر  يـك  كنـار  در انديشـه  دو اين عناصرمطالعة  رو،   ينا از . اند غالب بوده
  .بود خواهد آموزنده

هسـتند و   يككالسـ  يزيـك و ف ييارسـطو  يزيـك ف يـان م يقائل به تفاوت مـاهو  برخي
در بحـث   كـه  جـا   از آن امـا دو از اساس مردود اسـت؛   ينا يانم اي يسهمعتقدند هرگونه مقا

 ،است يننظر دارند و هدف هر دو شناخت احكام و قوان يحركت هر دو به موضوع واحد
 يزيـك و ف ييارسـطو  يعيـات طب پذيري قياس« اصلبر اساس  حاضرو مقالة  اند يسهمقا قابل 
قرن  يزيكدانشمندان ف«دارد كه  يدنكته تأك ينبر ا يزن يكرومب. نگاشته شده است »يككالس

 يها از جنبه يزمتما يصورت حركت به ةدربار يقتحق يبرا اي يژهو يتهفدهم، به تصادف اهم
» بودنـد  ييانرو ارسـطو و ارسـطو   كار متأثر و دنبالـه  ينقائل نشدند، بلكه در ا يعت،طب يگرد
  ).71: 1386 ي،منصور(

قـانون   عنـوان  بهمفهوم ماند  يامكان بررس يااست كه آ ينحاضر ا ةمقال يمحور پرسش
 يهـا  مؤلفـه  تـوان  يمـ  يـا دارد؟ آوجـود   ييارسطو يزيكدر ف يككالس يزيكاول حركت ف

در پاسـخ بـه    ياصـل  يةفرض يافت؟در مورد مفهوم ماند  يفكر ياندو جر ينا يانم يمشترك
 كرد ادعا توان مي اما نبرد كار ماند را به ةواژ گاه يچاست كه هرچند ارسطو ه ينپرسش ا ينا

  منـد غايت جاويـدان،  حركت قسري، حركت طبيعي، حركت مانند مفاهيمي تعريف با ارسطو
  .مفهوم توجه داشته است ينبه ا يضمن طور  به... حركت و  بودن

 يـف در بخـش اول تعر . اسـت  شـده   يلتشـك  گيري نتيجهاز چهار بخش و  حاضرمقالة 
 در اجمـالي  توضيحات دوم بخش در شود، يم  داده يحتوض يككالس يزيكمفهوم ماند در ف

 ويمفهوم حركت در فلسـفة   يتاهم چنين هم و ارسطو فيزيك و طبيعي حكمت خصوص
انـد كـه    شـده  يارسـطو معرفـ   يزيـك از ف هـايي  يـدواژه در بخش سوم كل. است آورده شده 

و  يرد؛قرار گ يقتحق ياند تا مخاطب در فضا كرده يابيها مفهوم ماند را رد در آن گان نگارند
چهـارم،   در بخـش . يابـد ارسـطو در  يزيكرا از مفهوم ماند در ف گان نگارند منظور چنين هم

 هـاي  مؤلفـه  شد خواهد يسع و شود مي يكتفك يككالس يزيكماند در ف يفتعر يها مؤلفه
كه  شود يم يلو تحل ينكته بررس ينشوند و در ادامه ا يارسطو معرف يزيكها در ف آن متناظر

است كـه در   ينتالش بر ا گيري نتيجه بخشدر . يرخ ياآن دو را متناظر قرار داد  توان يم ياآ
  .آن مدلل شود يةفرض و شودپاسخ داده  يقتحق يپرتو مقدمات ذكرشده به پرسش اصل
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  كالسيك فيزيك در ماند تعريف. 2
ماند در اصل . است يككالس مكانيكقانون اول حركت و شالودة ) يلخت يا اينرسي (=ماند 
و  استعدادي يب مهارتي، يب يهودگي،ب عالقگي، يب يبه معن ياللفظ تحت طور به و ينالت يا واژه

  :شود يها مشتق م قسمت يناست و از ا هنري يب
Latin: inertia=in (without=بدون) + ars (art, skill=هنر) 

 كـار  بـه  يزيـك واژه را در ف ينا ،آلماني دان يزيكشناس و ف ستاره يوهان كپلر،بار  اولين
جسـم سـاكن    يعني ي؛فعل يتجسم است به حفظ وضع يلتما يوتن،قانون اول ن ،ماند. برد
بـا   يمحركـت بـر خـط مسـتق     ةبه ادامـ  يلبه حفظ سكون دارد و جسم متحرك تما يلتما

 ييـر در مقابـل تغ  ينرسـي درواقـع، ا  .الزم اسـت  يـرو ن ينرسـي بر ا هغلب يبرا. سرعت ثابت
: مطلب اسـت  ينهم يانقانون اول حركت ب. كند يم يجادمقاومت ا ينوع ي،حركت يتموقع

 توانـد  يجسم نم يعني،كند؛  ييرتغ تواند يوارد نشود، سرعت جسم نم يرون ياگر به جسم«
 ).Holliday, 2005: 88( »يردشتاب بگ

در برابـر   يءو گاه مقاومـت شـ   كنند يم يفبه بقا تعر يءش يلماند را گاه م دانان فيزيك
 بـه  وابسـته  اوصـاف  جزو( يجوهريرغ ياما در هر حال عبارت است از امر ،حركت ييرتغ

قـانون اول حركـت    ،درمجموع. از آن است ينفكجسم و ال يذات ،كه به هر صورت) جسم
 حركـت  حال در ثابت سرعت با يا و سكون حالت در كه جسمي: است چنين) ماند اصل(

  .شود آن مانع چيزي كه اين مگر دارد خود وضعيت حفظ به تمايل است،
  

  ارسطو طبيعي فلسفةحركت در  يتاهم. 3
 ياستاخالق، س يزيك،مستقل و مجزا از منطق، متاف يرا معرفت يعيحكمت طب ارسطو
را، از  طبيعيتمام قلمرو فلسفة  ،»يعيحكمت طب« يدر تفكر و. دانست يم يانو علم ب

 جزئي يعياتطب ين،بنابرا .گيرد يبر م در ي،انسان و اجرام سماو يتا بررس شناسي ينزم
 فرشاد، ( است طبيعت شناخت آن ظايفو جمله از كه رود مي شمار به طبيعياز فلسفة 

 يزگرو شناخت علل آن چ در طبيعي جهان در چيزي هر شناختطبق نظر او، ). 1362
اصـل   تـوان  يمـ  ينبنـابرا . شناخت علل اسـت  يعيطب يلسوفف يفةوظ رو  يناز ااست؛ 

 يعـت طب بـارة در متعـددي  آثـار  ارسـطو . برشمرد ارسطو شناسي طبيعت يرا مبنا يتعل
 يآثار و ،كرده است يرا بررس يعيطب هاي يدهادعا كرد تمام پد توان ينگاشته است و م

  :اند از عبارت ينهزم يندر ا
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و زمـان   ،مكـان، خـأل   ي،نامتناه يير،تغ ياثر از اصول كل ينارسطو در ا ؛يعياترسالة طب
 گويد؛ يسخن م

جهان فوق قمـر   يانم ياساس يزرساله نشان دادن تما ينموضوع ا ؛آسمان باب در هرسال
 و جهان تحت قمر است؛

 يـت عناصـر چهارگانـه، ماه   ياثر عمدتاً بررسـ  ينموضوع ا ؛كون و فساد باب در هرسال
 است؛ ديگر يكبه  ها آنو تبدل  ،ها آن

وجود دو بخار خشـك و   يعبد يةنظر ةبه ارائ كلي، طور بهنوشته،  ينا ؛يرسالة آثار علو
 يرو يـا و در يرا كـه در جـو و خشـك    هايي يدهپد يهنظر ينا ياريارسطو به . پردازد يتر م
  .كند يم يينرا تب... باران، مه و  يري،راه ش ،دار مانند شهاب ثاقب، ستارگان دنباله دهند، يم

 يارسـطو و طبـق نظـر او از مقـوالت اساسـ      يزيكف ياز اركان اصل يكيحركت  بحث
و  كند يم يفرا تعر يمفهوم اساس چند«خود، نخست  يزيكدر ف ي،و. است يعتمطالعة طب

از  گنجانـد؛  يمـ  يرا در قالب مقـوالت  ها آنو سپس  داند يم يعتدر طب تفكررا شالودة  ها آن
 ينحركت، در ب ةمقول يتاما اهم). 19: همان( »اند مقوالت مكان و زمان و حركت ينجملة ا

مكان را بر اساس حركت  زمان و يعني يگراست كه او دو مقولة د يا اندازه  مقوالت، به ينا
: گويـد  يو مـ  دانـد  يحركـت مـ  » مقدار« يا» عدد«زمان را  يي،از سو ،ارسطو. كند يم يفتعر

 زمـان ) مقـدار  ونشـانه  ( نيـز  حركت و است آن مقدار كه زيرا است حركت گر نشان زمان«
: كنــد يمــ يــفتعر گونــه يــنمكــان را ا يگــر،د يو از ســو) 200: 1362ارســطو، ( »اســت

 ي،و). 212: همان( »است مكاناست  يچه حاو بخش از آن ترين حركت يو ب ترين يدرون«
 قـرار  طبيعـت  تعريـف  مبناي را حركت طبيعيات، در حركت بحث محوري نقش اساس بر
  :گويد يم باره  ينا ارسطو در داند؛ يم يعتفهم طب الزمة را آن معناي فهم و دهد مي

 يموضـوع مـورد بررسـ    ينا واست  شده  يفتعر “تغيير و حركت اصل” عنوان  به طبيعت
 يكـه اگـر آن ناشـناخته بمانـد معنـا      يراز يم؛را بفهم “حركت” يمعنا يدپس ما با. ماست

  ).103: همان(ناشناخته خواهد ماند  يزن »طبيعت«

 يـت در اهم. داشته است يزيكف يخيتار يرعمده در س يريحركت تأث ةدربار يو نظريات
و  يدارسطو، مورد شرح و تقل طبيعيفلسفة  يگرد هاي از بخش يشبس كه ب ينبحث هم ينا

حركـت   كه  حالي در ؛داشتبه حركت  ياو توجه خاص. قرار گرفته است نقادي يدر موارد
از  ياريبود و بسـ  ياول يشأن يارسطو دارا يداشت برا يثانو يشأن يانگرا نزد افالطون و اتم

است  يواقع در نظام او بحث حركت چنان محور در .داد يم يحرا بر اساس آن توض ها يدهپد
عـالم بـه    يمثقـل، تقسـ   يـين تب ي،شناسـ  نظام، ماننـد روش  ينا يگرد يها از مؤلفه ياريكه بس
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 شـود  يداده مـ  يحو توضـ  كنـد  يمـ  يـدا در ارتبـاط بـا آن معنـا پ   ... و  يرو فسادناپذ يرفسادپذ
ـ   از . حركت اوسـت  يةارسطو نظر يزيكف كانون). 1386 ي،منصور(  يننظـر او، حركـت در ب

بر اساس . و مكان وجود داشته باشد ،يتكم يفيت،در مقوالت ك تواند يگانه فقط م مقوالت ده
هـا   آن يو دگرگون) يرطبيعيو غ طبيعي(موجودات  يسبب حركت تمام چه ارسطو، آن يآرا
هـر حركـت جهـت و     كنـد،  ينم يجادا يهودهرا ب چيز يچه يعتطب ست،ها آن يعتطب شود يم

است كـه   ياييدر نظر ارسطو كل اش يعتطب بنابراينسمت سعادت و تكامل دارد؛  به يمقصد
  .دارد وجود بالقوه چه آن فعليت از است عبارت »حركت« واند  و معروض حركت يماد

و  يافـت ارسـطو در  يزيـك بحث حركت را در ف يتاهم يزانم توان يم يحاتتوض ينا با
حـداقل از   يـا  يلمربوط به حركت را تحل هاي يدهمباحث و پد يتمام يادعا كرد و توان يم
بحـث   يـت اهم يزانم ينمقدمات و با توجه به ا يندر پرتو ا. ها طرح پرسش كرده است آن

قـانون اول   عنـوان   بـه مانـد   يـا كرد كـه آ  يمخواه يارسطو در ادامه بررس يزيكحركت در ف
  .يرخ ياشته است ارسطو دا يزيكدر ف ييجا يككالس يزيكحركت ف

  
  ارسطو آراي در ماند مفهوم هاي كليدواژه رديابي. 4

 يافتدر توان يحركات اجسام م يينو تب ينبرد، اما در بررس كار ماند را به ةواژ گاه يچه ارسطو
 هـا  آنكه بر اسـاس   هايي يدواژهبخش كل يندر ا. از ماند توجه داشته است يفيبه تعر يكه و

ارائـه   هـا  آناز  يمختصـر  يفو تعر شوند يشده است آورده م يكارسطو به مفهوم ماند نزد
 يـابي از آثـار ارسـطو رد   يماند را در چه مبـاحث  يفتعر نويسندگان شود مشخص تا شود يم

  .داده خواهند شد يحتوض يماند در بخش بعد يفبا تعر ها يدواژهكل ينارتباط ا. اند كرده
  

  قسري حركت و طبيعي حركت 1.4
 يدر صـورت  ياعناصر چهارگانه و اشـ . يقسر يا اند يعيطب يااجسام، از نظر ارسطو،  حركات

حركـت  . خـود ادامـه خواهنـد داد    يعينگذارد به حركت طب يرتأث شان در حركات يعامل كه 
 يرمسـتد  يردر سـ  ياجـرام سـماو   يعـي و حركت طب يمدر امتداد مستق ينياجسام زم يعيطب

 حركـت « و دارد وجود »طبيعي مكاني« جسم هر براي است معتقد ارسطو. گيرد يصورت م
 يعـي طب) حيـز  (=بـه مكـان    يدنرسـ  يـل مزبور م يءاست كه ش يا گونه به ء شي آن »طبيعي
  :گويد يم روي  يناز ا. دداررا  يشخو

مكـان  « يـرا دارد، ز) اسـت  ينمركـز زمـ   كـه (به مركز عـالم   يدنبه سقوط و رس يلم خاك
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 مكـان « يـرا ز دارد؛ بـاال  بـه  ميـل  آتـش . دارد قراردر مركز عالم  يعني ييندر پا »اش يعيطب
 شـان  يكيبسته به نزد يزهوا ن و  دو عنصر آب. است يراث ةدر باال و در جهت كر »اش يعيطب

  ).21: 1362فرشاد، ( آورند يم شان يعيرو به مكان طب يادشده،به دو عنصر 

همـواره   يااشـ  يآتش، بـاد، خـاك و تمـام    ،آب يافتخود در يرامونپ دةبا مشاه ارسطو
در آن اسـتقرار   يدندكه به آن مكان رسـ  ياند و زمان در حال حركت يمشخص مكان ويس به
از عناصـر   يـك  هـر  بـراي  او. پرداخـت  اجسام طبيعي مكان تعريف به رو،  يناز ا. يابند يم

خاك را در  ،اند حركتسمت آن در حال  ها همواره به گرفت كه آن نظر در يچهارگانه مكان
 نظـر  در را آتش مكان باالترين رآن آب و سپس هوا و د يداد و رو قرار ينو مركز زم يرز

 يعـي چون مكـان طب  ،است يعيحركت طب خاك براي پايين به رو حركت مثال براي. گرفت
طبـق   امـا  سـت، آتـش حركـت رو بـه باال    يعـي است و حركت طب يهال ترين يينخاك در پا

ارسطو . دارند خود طبيعي حركت عكس جهت در يحركات ياجسام گاه يافتمشاهدات در
 بـارة كـه در  يا امـا نكتـه   يـد، نام يرا حركت قسر يعيحركت در جهت مخالف حركت طب

 يـان در م يخارج يحركت همواره عامل ينا ياست كه برا ينا كرد انبي يدبا يحركت قسر
دارد، اما اگر بخواهـد   يعيحركت طب يشخو يعيسمت مكان طب خود به  جسم خودبه. است

 يآن را وادار كـرد، پـس عـامل    يدو با يستن يخود  خودبه يگردر خالف آن حركت كند، د
 يكـه مشـت   يجسم شود؛ مانند زمـان  يوجود داشته باشد تا عامل حركت قسر يدبا يخارج

  .دست ما ةواسط  اما به يابد يرو به باال م يخاك حركت قسر داريم، يبرم ينزم يخاك از رو
  
  طبيعت حكم بودن ضروري و غايي علت 2.4
در گرو شـناخت علـل اسـت، لـذا      عتيكه اشاره شد، از نظر ارسطو شناخت طب طور همان

 كيـ در مـورد   ايـ و  هـا  دهيپد انيمتقابل م ةرابط كيدر مورد  يعلم نيياصرار داشت هر تب
 ييهـا  نيـي تب ييغا يها نييتب(آن باشد  تيغا اي ييغا علت از يفيشامل توص ديبا يم ند،يفرا

 يرهايارسطو تفس). كنند يمعادل آن استفاده م اي »كه نيا منظور  به« رينظ يهستند كه از عبارات
ـ  يايحركت اش بارةرشد و نمو موجودات زنده، بلكه در بارةفقط در را نه ييغا  زيـ ن جـان  يب

كـه   خود، يعيطببه مكان  دنيرس منظور بهمثال او معتقد بود كه آتش  يبرا .دانست يالزم م
 ةيـ ارسـطو نظر  ،از نظـر گمپـرتس  . رود يمـدار مـاه اسـت، بـاال مـ      ريدر ز يكرو يا پوسته

 يزندگ سان ينبد«: سدينو يم نيچن را از افالطون به ارث برده است و هم »يعيطب يها مكان«
حكـم ضـرورت    يكـي كـه در   شـود  يم يمارسطو به دو حوزه تقس يبرا حقيقت در يعيطب

  ).1359: 1375گمپرتس، ( »غايت حكم يگرياست و در د يجار
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از نظـر ارسـطو هـر    . و ضـرورت  يـت غا: وجود دارد ارسطودر فلسفة  ياساس ةدو واژ
 يـن ا يـز، ن يعـت حكـم طب  ضرورت و بـه  يلدل در حركت باشد و به يتيرو به غا يدبا يزيچ

پـس بنـا بـر    . يرددر برابرش قرار گ يمانع كه ينادامه داشته باشد؛ مگر ا يشههم يدحركت با
گرفـت كـه هـر     نظـر در  يعيمكان طب طبيعت در جسم هر يخود، برا گرايانة يتغا يدگاهد

در . رود يخـود مـ   يـت غا يسـو   و بـه  كنـد  يم يعيسمت آن حركت طب ضرورت به جسم به
  ؛آن جسم است يتغا ةمنزل جسم به يبرا يعيمكان طب ارسطوفلسفة 

خـاك  . شـود  يقائـل مـ   يااشـ  يبرا ييهدف غا يا گونه يعيفهوم مكان طببا طرح م ارسطو
 كه آن يبلكه برا دهد يسوق م يينآن را به پا ينه بدان سبب كه عامل گرايد يم يينپا سوي به
حركـت  ) هـدف (بـه مركـز    يدنبه مركز است و آن عنصر در شوق رس يدنرس “هدفش”
  ).22: 1362فرشاد، ( كند يم
: گويـد  مـي حركت شـهاب   ييندر تب يعتبودن حكم طب يدر خصوص ضرور ارسطو

از نظر  چنين هم). 61: 1388ارسطو، ( »به باال دارد يلم يعت،طب حكم  به يگرم يزهر چ يراز«
 ةعلل چهارگان يحخود خارج شوند و در توض يعياز ضرورت طب توانند يموجودات نم ي،و

 »خـود منحـرف شـوند    يعـت از ضـرورت طب  تواننـد  ينم يزهاچ«: و فساد معتقد است كون 
  ).123: 1377ارسطو، (

  
  جاويدان و كامل حركت مستدير؛ حركت 3.4

 يدر تفكـر و  نتيجه است در يرهمعتقد بود شكل كامل دا يزارسطو ن يشينيان،تفكر پ ةدر ادام
. باشـد  يدانحركت جاو تواند يحركت م يناست و تنها ا يرحركت كامل هم حركت مستد

دارد،  يجهـت مخـالف   راسـت  خط در حركتي هر آورد؛ يم نظمي يحركت در خط راست ب
 يررا حركـت مسـتد   2ينرسـيال ارسـطو حركـت ا  . باشـد  يـدان حركـت جاو  توانـد  يپس نم
  كرد؛ يدار تصور م در عالم نظم اش يعيطب يگاهجسم در جا يعيو حركت طب نواخت يك

 يشـه حركـت كنـد، هم   اش يعـي طب يدر جـا  يشههم تواند ياست كه جسم م يرهدر دا فقط
 يرمسـتد  يها حركت در فقط كيهان اجسام و كند حفظ سان يك ةرا از نقط ساني يك ةفاصل

  ).30: 1379 وستفال،(حفظ كنند  يشههم يرا برا شان يهروابط اول توانند ياست كه م
  

  بررسي و تحليل. 5
 يزيـك مفهـوم مانـد در ف   يفتعر ياساس هاي مؤلفهمفصل و جداگانه  طور بهبخش،  ينا در

  .شوند يم يو بررس يلارسطو تحل يزيكو ف يككالس
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  اينرسيال حالت تعريف بستر 1.5
است و در عـالم تجربـه اتفـاق     آل يدهاصل و فرض ا يكماند فقط  يككالس يزيكدر ف
حركـت   ينقـوان  يـة تـا بق  گيرد يفرض م يننخست ياصل عنوان بهماند را  يوتنن. افتد ينم

كـه   يافـت  يجسـم  تـوان  يو عالم تجربه نم يعتدر طب. دنكن يينخود را بر اساس آن تب
 جاويـدان  و ابـدي  حركتـي  هـيچ  طبيعـت  در نتيجـه  در ،نباشد يرويين يچه تأثيرتحت 
 يـن متنـاظر ا . شـود  يمفروض گرفته مـ  آل يدهفرض ا يكماند فقط در حد  پس، نيست،
 ينو علـت نخسـت   ياجـرام سـماو   يربودن حركت مسـتد  يارسطو ابد يزيكدر ف مؤلفه
 يـان او در م. اسـت  يو ابـد  يـدان جاو ينارسطو معتقد است حركت علت نخسـت . است

كه حركتش حد نـدارد و تـام    شود يقائل م يريفناناپذ يزموجودات متحرك به وجود چ
حركـت   يـد لزومـاً با  يحركت نامتنـاه  ينا. يابد يادامه م ينامتناه يزمان ياست و در ط

بـا   يرمغـا  يـن اسـت كـه ا   يـاز ن يبه عامل خارج يحركت قسر يباشد؛ چون برا يعيطب
 يعـي بـه حركـت طب   ينامتنـاه  طور به يمانع يچبدون ه يز،چ ينپس ا. مفهوم كمال است

  دهد؛ يخود ادامه م
 و يابـد  يادامه مـ  ينامتناه يزمان يو در ط وقفه يبلكه ب ي،دارد و نه انجام ينه آغاز خود ...

از  يمعروض تعب نه ،عالوه به. است يگرد يبعض يانپا يرايحركات و پذ يعلت آغاز بعض
 يچبـه هـ   يـاز ن يـرا ز ي،از كوششـ  يرنـه نـاگز   و شود يوارد م يرانگونه است كه بر فناپذ آن
 طبيعـي  حركـت نگاه دارد و نگذارد كه به  يرشندارد كه آن را در مس اي قسري »ضرورت«

 بود خواهد كوشش صرف مستلزم نوع اين از حركتي هر يقت،حق در. كند حركت متفاوتي
) نـوع  اين از حركتي هر بنابراين،(است؛  تر يشب يزباشد، كوشش ن تر يهرچه حركت ابد و

  ).72: 1379ارسطو، ( بود خواهد كمال حالت با مغاير

انـواع حركـت،    يحپس از توضـ  علوي آثاراز كتاب » عناصر«بخش  يدر ابتدا چنين هم
  ؛ندارد يكامل است و حد ينكه حركت علت نخست كند يم تأكيد

قـوت آن تـابع    ةكه هم ياست به قسم يفوقان يمتصل به حركات انتقال ضرورتاًجهان  اين
 ينعلـت نخسـت   يدبا گيرد ياز آن نشئت م چيزي هر حركت كه اصلي زيراجهان باالست؛ 

نـدارد؛ بلكـه    مكان در حدي هيچ آن حركت و است ابدي اصل اين ،عالوه به. دانسته شود
  ).49: 1388ارسطو، (همواره كامل است 

 اصـل  معنـي  بـه  عليت، بايد ولي«: گويد يم ينحركت علت نخست يفادامه در توص در
از ). 50: همان( »اند ينسبت داد كه متحرك به حركت ابد ياجسام ةبه قو را حركت آغازين

  ؛است يدانجاو يزن ينظر ارسطو حركات اجرام سماو
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 ؛سـتارگان سـرگردان   يدانجاو هاي حركتمانند  ،هم موجودند يگريد يمكان هاي حركت
 يـن از ا يـك اسـت، پـس هـر     ناپـذير  يسـت و ا يدانجاو يرحركت مستد يجسم دارا يراز

بـه حركـت آورده    يـدان جوهر بذاته نامتحرك و جاو يك وسيلة  به يدبا يزن يحركات مكان
  ).404: 1366 ارسطو،(است  يدانجاو جوهر يا ستارگان گونه يعتطب زيراشود؛ 

اسـت كـه    يآرمـان  يمفهـوم  صرفاً ينرسيا يست،كجا ن يچدر ه ينرسيالحركت ا ةتجرب
كـه از تجربـه    ،ارسطو عكس بر يلهگال رو،  اين از. محقق ساخت يتآن را در واقع توان ينم

ها را بشناسـد آغـاز    آن تواند ينم گاه يچكه تجربه ه آل يدها يطشرا يلشروع كرده بود، از تحل
شـناخت   يعـي هدف عالم طب شود، يكسب دانش با تجربه آغاز م ينددر نظر ارسطو فرا. كرد
 يمبنـا  كـه  جـا   گفـت از آن  توان ينظر م يكاز . و مشاهدات روزمره است ياتتجرب ينهم

چون  يميمفاه يفبه تعر توانسته ينم گاه يچمشاهده و تجربه بوده است؛ پس ه صرفاًارسطو 
 ارسـطو  هـاي نظرو  هـا  يبررس يگان اگرچه مبنا از نظر نگارند ،حال اين با .يابدماند دست 

در عالم تجربه اتفاق  يبود كه حركت ابد يافتهدر يدرست مشاهده و تجربه بود، اما ارسطو به
حركـت   ي،از نظـر و . داشته باشد يحركت دائم يعتدر طب يو امكان ندارد جسم افتد ينم

خود برسند و سپس در آن مكان  يعيكه به مكان طب يابد يادامه م ياجسام تحت قمر تا زمان
حركـت   يلدل ينهم به. نبود يمعتقد به حركت ابد گاه يچاجسام ه ينا بارةو در يابنداستقرار 

ادعا كرد ارسـطو   توان يپس م داد؛ ينسبت م يو اجرام سماو ينعلت نخست را فقط به ابدي
  .بود يافتهرا در ينرسيالبستر حركت ا يتدرس به

  
  اينرسيال حالت داشتن اول شرط 2.5
حركت كـردن بـا سـرعت ثابـت و      ياساكن بودن و  اينرسيال حالت داشتن شرايط از يكي
 يحركت ابد ير،حركت مستد يعنياز نظر ارسطو حركت كامل،  اما ؛است جسم نواخت يك

 يمعتقد است جسـم  يزتداوم حالت سكون ن بارةاشاره شد در تر  يشطور كه پ است و همان
و حالـت   يابد يباشد در آن مكان استقرار م يدهرس اش، يعيمكان طب يعنيخود،  يتغا كه به 

  :گويد يارسطو م يآرا يحدر تشر يسياسكندر افرود. كند يخود را همواره حفظ م
و  شود يم ياو ناش يعتاست كه از نفس و طب يحركت يزو ن يعتنفس، طب يدارا يا ستاره هر
 يچاوسـت، البتـه هـ    يـار از طبـع و اخت  يحركتش ناش رو  اين از. پذيرد ينم تأثيرخود  يراز غ
  ).96: 1389 فر، يحسام(است  يحركات او دور يراز شود يدر حركات او حاصل نم ييريتغ

 كـون،  دوام اين علت«: گويد يمستمر است و م يرمعتقد است تنها حركت مستد ارسطو
  ).130: 1377ارسطو، ( »است مستمر كه است حركت اين تنها يراز است؛ مستدير حركت



 بررسي امكان مفهوم ماند در فيزيك ارسطويي   106

كه بـه جسـم در    يجانب مركز يروين يلدل به يو دوران يرحركت مستد دانيم يم امروزه
 يدارا توانـد  ينمـ  گـاه  يچاسـت و هـ   دار شـتاب  حركتي شود، يوارد م يحال حركت دوران

 حركـت  نيـوتن،  اول قـانون  اسـاس  بر بنابراين، .باشد نواخت يكحركت با سرعت ثابت و 
 آراي بـه  اتكـا  بـا  ارسـطو  امـا  .باشـد  ينرسـيال حركت ا تواند ينم گاه يچه يدوران دار شتاب

 ابـدي  حركـت  داشـتن  شـرايط  واجد و كامل حركت را مستدير حركت چنان هم پيشينيان،
 حـال،  ايـن  بـا . يابـد در يدرسـت  را به ينرسيالحركت ا يطشرا نتوانست رو  اين از و دانست

خود  يعيكه در مكان طب يبود جسم يافتهشده بود و در ينرسيالمتوجه تداوم حالت سكون ا
  .كند يساكن باشد همواره حالت خود را حفظ م

  
  ينرسيالتداوم حالت ا علت 3.5
بـا سـرعت   جسم در حال حركـت   ياتداوم حالت جسم ساكن و  يلدل يككالس يزيكدر ف

 عامـل  سـه ارسطو  يزيكدر ف اما ،به جسم مذكور است يرود نشدن نوار نواخت يكثابت و 
  .يعتبودن حكم طب يو ضرور يي،وجود علت غا يعي،حالت طب :اند از عبارت تداوم

 يلباشد همواره تما يعيكه در حالت طب يارسطو معتقد است جسم: طبيعي حالت تداوم
 يـل باشد، تما يدهخود رس يعيكه به مكان طب يجسم يعنيخود دارد؛  يعيبه حفظ حالت طب

دارد  يعـي خود حركت طب يعيسمت مكان طب كه به يدارد در آن حالت ساكن بماند و جسم
 يدر آثار متعـدد . حفظ كند اش يعيبه مكان طب يدنخود را تا رس يعيدارد حركت طب يلتما

. كند يحالت اشاره م ينا يشگيبه تداوم هم...  و »چنان هم«، »همواره«مانند  يبا آوردن كلمات
هـم   يگـر شـد و در ادامـه دو مـورد د    اشاره موردبه چند  يعيحركت طب يحدر توض تر پيش

  ؛آورده خواهد شد
چطور ممكن  گويد ياست و م يهيروشن و بد ياراز نظر ارسطو بس ينبودن زم متحرك
امـا   ،ينـد بب كنـيم  ياز خاك را كه در هوا رها م يكوچك ةتك يينحركت رو به پا ياست فرد

خـاك،   يينمداوم رو به پـا  يعيبا توجه به حركت طب يو! ساكن است ينمعتقد باشد كه زم
  :كند يم يينتب گونه ينرا ا ينمتحرك بودن زم

در حال  ةآن تك يررا از ز ين؛ و اگر زماست ساكن واقع، عالم در خاك، از سنگيني مقدار ...
خود ادامـه   يينبه حركت رو به پاچنان  از سقوط آن، بردارند، خاك هم يشحركت خاك، پ
  ).113: 1379ارسطو، (رو نشود  روبه يكه البته با مقاومت شرط آن  خواهد داد، به

دارد  يشخود گرا يعيسمت مكان طب است كه همواره به يا گونه جسم به يعيحركت طب
حركـت   يعيآن مكان طب سوي  به مزبور جسم نباشد، حركتي چنين راه در مانعي چه و چنان
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 ارسـطو  .شـود  يو سـاكن مـ   يابـد  يمـ  يـان پا يعيحركت طب ،به آن يدنو پس از رس كند يم
  :نويسد يم باره   ينا  در

 يـزي هـر چ . يعـي طب طور  بهو چه  يقسر طور  بهدر حركت، چه  يااند  ساكن ياهمة اجسام 
 طـور  بـه و  مانـد  يكه در آن بدون قسر م كند يحركت م يرو به مكان يعيطب طور بههمواره 

 يـزي هر چ  يگر،د ياز سو. كند يكه بدون قسر رو به آن حركت م ماند يم يدر مكان يعيطب
كه  ماند يم يبه قسر در مكان و ماند يكه به قسر در آن م كند يحركت م يبه قسر رو به مكان

  ).37: همان( كند يبه قسر رو به آن حركت م

 چيـز  هـيچ  و اسـت  ضـروري  طبيعت حكم ارسطواز نظر : يعتبودن حكم طب ضروري
 يو ضـرور  يعـت حكـم طب  يـز ن يعيحركت طب. خود خارج شود يعتاز حكم طب تواند ينم

  ؛باشد يابد يداست با يضرور چه است و آن
آمـدن باشـد؛    يدهمواره در حال پد يدبا يزباشد، آن چ يدبا ضرورتاً يزياگر چ حقيقت، در
باشد  ضرورتاً يدبا چه همواره باشد، چه آن حال  يندر ع يدباشد، با ضرورتاً يدبا چه آن زيرا

 ياگـر ابـد   واسـت   يابـد  يزباشد، آن چ ضرورتاً يزياگر چ ين،نباشد؛ بنابرا يستممكن ن
  ).134: 1377ارسطو، (هست  ضرورتاًباشد، 

خـود در حركـت    يـت سمت غا به يارسطو معتقد است هر جسم: غايي علت وجود
 مـانعي  بـا  كـه  يـن مگر ا ايستد يحركت بازنم خود نرسد از يتكه به غا ياست و تا زمان

  شود؛ رو روبه
قطعـاً در هـر    اما؛ است پايانيچنان  يبرا يدارد، همة مراحل قبل يانيپا يا كه رشته جايي

. خواهـد بـود   ينچن ينباشد هر عمل يتداخل چه چنان يعتهمانند طب يزاقدام هوشمندانه ن
گونـه اسـت    ينبـد  يـز ن يزهـا طبـع چ  يناست و بنابرا يتيغا “خاطر به”اقدام هوشمندانه 

  ).98: 1362ارسطو، (

كه دارد  يحالت ياقتضا وجود ندارد و جسم به يتيغا كيكالس كيزيماند در ف فيتعر در
 .داشـته باشـد   الينرسـ يحالت ا تواند يم) نواخت كي و ثابت سرعت با حركت اي و سكون(

 مكـان  گـرفتن  نظـر  و در انهيگرا تينگاه غا. ندارد زين يجسم جهت حركت ارجح نيبنابرا
او . نبـرد  ياجسام پ الينرسيحركت ا ياصل علت به ارسطو شد باعث عنصر هر يبرا يعيطب
 آن اسـاس  بـر  و داد قرار مبنا را ييغا علت ،اش در فلسفه ييفراوان علت غا تياهم ليدل به

 كيـ زيف در ميمفـاه  از ياريبس درست فهم از ليدل نيهم به و كرد ليتحل را اجسام حركات
گرفت،  دهيرا ناد يكيزيو ف يعيطب قياز حقا يارينگاه بس نيداشتن ا ليدل ارسطو به. ماند باز
 يعيـات سـاختن موضـوع طب   يـد با مق گاليله« ؛هم بعدها به آن توجه داشت لهيكه گال يزيچ
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را از قلمـرو گفتـار    انگارانـه  يـت غا يرهايتفس ها، آن يانو روابط م يهاول يفياتبه ك) يزيكف(
  ).60: 1372 الزي،( »طرد كرد يزيكمجاز دربارة ف

 علتنتوانست  يدرست به يعيو حركت طب يتگرفتن غا نظر درست است كه ارسطو با در
حكـم   ياقتضـا  علت به جسم كه شد موضوع اين توجهاما م كند، تبيين را جسم حالت تداوم

 »يعـت بودن حكـم طب  يضرور«با مفروض گرفتن  يو. داردتداوم حركتش  درخود  يعتطب
 در بـا  ارسـطو . كنـد  توجيه را جسم تحال يعلت اقتضا توانست تداوم حركت به درستي به

 يـف تعر بـا امـا   يابدرا در ينرسيالحالت ا علت نتوانست طبيعي حركت و غايت گرفتن نظر
 تواننـد  يدر عـالم مـ   يشده بود كه حركـات  يحركت ينمتوجه اصل وجود چن يعيحركت طب

 تـوان  يمـ  پس .يابندتا ابد ادامه  يرددر سر راهشان قرار نگ يوجود داشته باشند كه اگر مانع
  .بود شده اينرسيال حالت وجود متوجه طبيعي حركت گرفتن نظر ادعا كرد ارسطو با در

  
  اينرسيال حالت داشتن دوم شرط 4.5
 گـاه  آن نگيـرد،  قـرار  جسـم  راه سر بر مانعي اگر كالسيك فيزيك در ماند تعريف اساس بر

بود  يافتهموضوع را در ينارسطو صراحتاً ا. خود را حفظ كند ينرسيالحالت ا تواند يجسم م
  آورده خواهد شد؛ ها آنبه آن اشاره كرد كه در ادامه چند نمونه از  گوناگون يو در جاها
را  اش يمعتقد است هر جسم اگـر توانمنـد   ،»توانمند« عقالنيِ مفهوم توضيح در ارسطو

عدم وجود  يو. در حركت است) يعيدر اجسام مكان طب(خود  يتسمت غا داشته باشد به
  ؛كند ينكته اشاره م ينو به ا گيرد يمانع را در توانمند بودن مفروض م

 يـن و به ا جا تا آن ينا يراز يست،الزم ن “مانع نشود يروناز ب چيز يچه اگر” كه اين افزودن
در همـة احـوال    يـز ن يـن اسـت؛ و ا  يتوانمند يفعل است، دارا يبرا ياعتبار كه توانمند

پس رانـده خواهنـد شـد     يرونيب يها مانع ها آندر  كهاست  ينيبلكه در احوال مع يست،ن
  ).291: 1366ارسطو، (

 يكماند كالس يفتعر يهشب ياركه بس برد يم كار به را يحركت اجسام عبارت يينتب بارةدر
 يعـامل  كـه  تا ابد حركت كند، مگر آن يدكه با آن ياساكن خواهد ماند و  ياجسم  يك«است 

  ).148: 1362ارسطو، ( »يرددر سر راهش قرار گ تر يقو
 در او. شود يم يلنباشد حالت بالقوه فعاالنه به حالت بالفعل تبد ينظر ارسطو اگر مانع از
و سـپس بـه عـالم اجسـام      دهـد  يم يحبالقوه به بالفعل توض دانش يلتبد بارةدر را اين ابتدا
  دهد؛ يم يتسر
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كـه سـرد اسـت بـالقوه داغ      يئياست، لذا شـ  ينا يهوضع شب يزن يعيرابطه با اجسام طب در
 يعامل كه آن مگر سوزاند، يو م شود يآتش م يءو آن ش دهد يرخ م ييريتغ گاه آن. باشد يم

 يءكه شـ  است آنمشتمل بر  يسبك يتفعال. نموده و مانع آن گردد يريعمل جلوگ يناز ا
 يمتضاد جا يتيدر وضع يئيش ينكه چن يوقت. در باال، باشد يعنيخاص،  يتسبك در وضع

است  ينامر چن يزن “كيفيت”و  “كميت”در مورد . دارد از برخاستنش ممانعت گشته است
  ).263: همان(

  :دهد مي ادامه و
 چـه  چنـان  كه  يباال را اشغال نكند، در صورت يتموقع شيء ممانعتي اثر در كه است ممكن
و به صعود بـه سـمت    يابد يرا بازم يشخو يتفعال شيء شود برطرف كننده ممانعت عامل

  ).همان( دهد يباال ادامه م

شـرط دوم    به يحكامل و صح طور  بهگرفت ارسطو  يجهنت توان يشواهد م ينتوجه به ا با
  .نبودن مانع بر سر راه حركت جسم، اشاره كرده است يعني ،ينرسيالحركت ا

  
  ينرسيالحالت ا ياقتضا 5.5
ادامـة   يجسم ساكن را مقتض يعني .است يلتفص  قائل به يككالس يزيكاصل ماند ف بارةدر

 فيزيـك  بـارة در اما. داند يادامة حركت م يسكون و جسم متحرك با سرعت ثابت را مقتض
از اصول مهم فلسفة ارسـطو بـود،    يكي ييعلت غا كه  ييجا معتقدند از آن يگروه ارسطو،

 هرچيـزي  بـود  معتقد بنابراين دانست؛ يم يتشبه غا يدنرا رس يزيعلت حركت هر چ يو
برابـر بـا    يـت ساكن شود؛ پس مبنـا قـرار گـرفتن غا    بايد  رسيد خود غايت به كه از آن  پس

  ؛است يمركز سكون يةفرض پذيرفتن
 يعينظر ارسطو، حركت طب به. بر سكون است يارسطو مبتن يدگاهاز د يعيحركت طب تعريف

 يءكه ش از آن  پس. است يدهنرس اش يعيبه مكان طب يءكه ش يابد يادامه م ياجسام تا هنگام
كـه   يحـالت  يعني نو جسم به حالت سكو شود يتمام م شحركت يدرس اش يعيبه مكان طب

  ).21: 1362فرشاد، ( آيد ياست درم تر  “طبيعي”آن  يبرا

ــازه  ياضــياتر قــرن چهــاردهمدر  ــد ت ــة حركــت رون ــه يافتنــد يا و مقول ــدر و ب  يجت
رابطـه، مسـئلة    يندر همـ . داد »ييـر تغ«بـر   يمبتن هاي يهخود را به نظر يجا »مركزي سكون«

را بـه   خـود  جاي باشد همراه متحرك با بايد محرك كه ينارسطو بر ا يو رأ يحركت قسر
و حركـت را   يءذات شـ  يارسطو كه سـكون را مقتضـ   يعياترغم طب  به. داد گرييد يةنظر

  .شد يلقائل به تفص يمركز سكون يجا  به يوتنن يزيكف دانست، يآن م يخالف اقتضا
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 يـة نسـبت دادن نظر  ينرسـيال، مفهـوم مانـد و حالـت ا    بـارة در گـان،  نگارنـد  نظـر  از اما
ارسطو را به  يزيكدر ف ينرسيالاگر حالت ا. رسد ينم نظر به يحبه ارسطو صح يمركز سكون

حالـت اجسـام را    ياقتضـا  درستي به يزكه ارسطو ن شويم يمتوجه م يم،كن يمدو قسمت تقس
 يرقائل به حركت مسـتد  ينو علت نخست ياجرام سماو بارةدر ارسطو. داده است يصتشخ

اجسام تحت قمر حركـت   بارةكرد و در يفتعر يشد و حركت آنان را حركت كامل و ابد
و ساكن شدن پـس   يتسمت غا اجسام را حركت به ينا يگرفت و اقتضا نظر  در را طبيعي
قائـل بـه    فقـط  بـاره  يـن ادعـا كـرد ارسـطو در ا    تـوان  يمـ  پـس  .به آن دانسـت  يدناز رس
 و ثابـت  سـرعت  بـا  حركـت  و سـكون ( ينرسـيال دو حالـت ا  يـان نبـود و م  يمركز سكون
  .شده استقائل  يكتفك) نواخت يك

  
  گيري نتيجه. 6
بود  ينا يقتحق يمدعا. شد يبررس ارسطومفهوم ماند در فلسفة  يفمقاله امكان تعر ينا در

 ينپاسخ به ا يوجود دارد؟ برا ارسطوامكان طرح و پرسش از مفهوم ماند در فلسفة  ياكه آ
مقولـة حركـت در    يـت و اهم يككالسـ  يزيكاز مفهوم ماند در ف يفپرسش ابتدا چند تعر

حركـت در فلسـفة    يـزان كه بـه چـه م   يابدخواننده در تاآورده شد  يلتفص به ارسطوفلسفة 
 هـاي  يـده موضوع و پد ينوجوه متعدد ا يارسطو به واكاو ينبوده و بنابرا يرگذارتأث ارسطو

ارسـطو در   گـان  كه از نظـر نگارنـد   هايي يدواژهدر بخش بعد كل. مرتبط به آن پرداخته است
بـا   هـا  يدواژهكل ينارتباط ا يزدر بخش آخر ن. شده بود آمد يكبه مفهوم ماند نزد ها آن طرح
روش  ي،ارسطو در مبان يزيكو ف يككالس يزيكگرچه ف. شد يو بررس يلماند تحل يفتعر

با  يعتدرك ارسطو از طب واند  متفاوت ديگر يكاز  يممفاه يفو تعر ،پردازي يهاستدالل، نظر
را از  يزيكعلم ف يبرا يرگذارتأث يها جنبه يمتفاوت است، اما برخ يكل از آن به يوتندرك ن

كـار نبـرد امـا     آن را به يمعن هم يها واژه ياواژة ماند  گاه يچارسطو ه. گذاشت يخود بر جا
به مفهوم حركـت   يو يو توجه اساس يو حركت قسر يعيحركت طب ينقائل شدن ب تمايز
مانـد و حركـت    يـف از تعر اي يـه اول يهـا  شـكل  وي ايهـ نظركـه   كنـد  يروشن م يعيطب
از پنج  مؤلفهارسطو به چهار  يق،تحق ينا يبر اساس بررس. است داشته بر در را نواخت يك

 ينرسـيال، تداوم حالت ا علت اينرسيال، حالت تعريف بستر يعنيماند  يفتعر يمؤلفة اساس
از شـرط اول داشـتن    يو بخش ينرسيالحالت ا يو اقتضا ينرسيالشرط دوم داشتن حالت ا

به مفهوم ماند  يضمن طور بهگفت ارسطو  توان يم بنابرايناشاره كرده است؛  ينرسيالحالت ا
  .گفت سخن ارسطوماند در فلسفة  يفاز امكان تعر توان يتوجه داشته است و م
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  ها نوشت پي
 يوجـود آورد آگـاه   به يككالس يزيككه در ف ييها و تناقض يدجد يزيكنسبت به ف گان نگارند. 1

 بـه  و صـحيح  چنـان  هـم  يكدر بعد ماكروسكوپ يككالس يزيكتوجه داشت كه ف يداما با ،دندار
  .است باقي خود قوت

 يلدل ينبه هم رود، ينم كار به و نيست رايج »ماندي حالت داراي« معني به ماند از شده واژة مشتق. 2
  .شود ياستفاده م ينرسيالاز واژة ا پس  زين
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