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 .1مقدمه
ابنباجه سیلسوسی برجسته در قرمن مسطی است که بروتی تدکتراتس ستبل الهامبخ تیهایی در
قرمن مسطی شده است م توسط سفستدة طبیعتت رای متعتددی از آکویینتاگ رستته تتا الیلته
مورد ارزیابی قرار رستهاند ()Franco, 2003: 522
به نظر حکما م ازجمله ابنباجه در ساوتار کلی طبیعت «هر جسمیی یت مکتان طبیعتی دارد
م حرکت آن به سوی مکانس نیز طبیعی استت» ازهمتینرم «حرکتت م ستکون» دارای مبتدییی
است که تحت عنوان طبیعت شناوته میشود به همین دلیل است که در میان عناصر هتر یت بته
سمت باال یا پایین حرکت کرده یا با حرکت نسبی وتود در هتر یت از ایتن دم راستتا حرکتت
میکنند ابنباجه نیز همانند دیگر حکمای در ت سیمبندی رایج م قابل قبولی از حرکتتی آن را بته
دم دستة «حرکت طبیعی» م «حرکت جبتری» 1ت ستیم کترده استت ام معت تد استت کته حرکتت
طبیعی جسم به سمت مکان طبیعیاش ناشی از عوامل وارجی نیست بلکه به «صتورت جستم» یتا
بهعبارتیدیگر به «طبیعت» م یا «ذات» وود جسم مربوط است می در مورد طبیعتتی بته تعریت
ارسطو اکتدا کرده است م آن را «مبدی حرکت م سکون» در اجسام تعری میکنتد« :ایتن همتان
2
طبیعت م همان صورت است» (ابنباجهی  1991ال 6 :ب  7 -آی « )25ستنگین یتا ستب بتودن»
( )weighجسم طبیعی نیز در کنار عامل «صورت» ( )formبهعنوان یکی از عوامل محرک جستم
طبیعی به حساب میآید که از آن حرکتی کامفً ذاتی م درمنی منعک میشود پت بتروف
جسم مصنوعی که برای حرکت به محرک وارجی نیازمند استتی جستم طبیعتی یت محترک
درمنی در جهت سعلیت یاستن وودبهوودی دارد
ابنباجه در م الة هدتم م ه تم از شر سماع طبیعی بر این اصل ارسطویی تأییتد میکنتد کته
«هتتر متحرکتتیی محرکتتی دارد» ام بتتا دقتتت زیتتاد ایتتن ادعتتا کتته «حرکتتت از درمن بتته شتتکل
وودبهوودی آغاز میشود» را رد کرد م معت د بود که چنین حرکتتی در میتان موجتودات عتالم
تحت سل قمر برقرار نیست این در حالی است کته می دربتارک حرکتت وودبتهوودی اجستام
طبیعی نیز تبیینهایی دارد پ در اینجا تناقضی رخ داده استت کته ابنباجته ستعی میکنتد رست
کند
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 .2ماهیت اجسام و چگونگی حرکت آنها
ابنباجه در تبیین ماهیت جسم از ارستطو تتأریر پریرستته استت از نظتر ام «عتالم محستوگ از سته
جوهر ت کیل شده استت :متادهی صتورتی م جتوهر مرکتل از ایتن دم کته همتان جستم استت»
(Daiber & Kruk, 1994: 71؛ ارسطوی 1۰۴2 :1378ال ) مانند مجسمة مدرغی که مدرغ را مادک
مجسمهی شکل مجسمه را صورت م مجسمه را ترکیل ماده (قوه) م صتورت (سعتل) آن میدانتد
جسم از نظر ابنباجه به دم دستة«3جسم طبیعتی» م «جستم مصتنوعی» ت ستیم میشتود آن چیتزی
که به ماسطة طبیعت مجتود دارد «جستم طبیعتی» نامیتده میشتود کته همتة اشتیای طبیعتی ماننتد
حیواناتی یاهانی م اجسام بسیط در این دسته قرار می یرند آنچه که به ماسطة صتنعت مجتود
دارد «جسم مصنوعی» نامیده میشود تمام اشیای مصنوعی یا ساوتنی ماننتد میتز م صتندلی قترار
در این دسته می یرند ابنباجه می وید که «مجود جسم با مجود ماده (قتوه) م صتورت (سعتل)
کامل میشود م هر کتدام از آن دم یت طبیعتت هستتند»( ۴ابنباجتهی  1991الت  7 :آی  )26هتر
کدام از اجسام مصنوعی یا اجسام طبیعی از رمی صورتشان م خص میشوند امتا متاده چیتزی
است که آن را م خص نمیکند بلکه م ترک است (ابنباجتهی  1991الت  7 :آی  )26قابلیتت م
امکان به حرکت درآمردن جسم بدمن نیاز به مجود یت «قاستر» یتا «رست قاستر» بتهعنوان مجته
تمایز میان اجسام طبیعی م اجسام مصنوعی است صورتهای اجستام طبیعتی قابلیتهتایی دارنتد
که به مسیلة آنها اجسام طبیعی به حرکتت درمیآینتد م در همتان زمتان حرکتت میکننتد ( Ibn
)bajjah, n.d. a: fol. 92a

 .۳نقش مكان طبیعی در حرکت طبیعی
مدسران دید اههای ارسطو م در میان آنها ابنباجه چنین سرض کردند که کارکرد مکتان طبیعتی
در تحلیل آنها از عالم به منزلة علت شکل یری «حرکت طبیعی» در عناصر تل ی میشتود جستم
به علت قدرت میژک مکان نسبت به نوع واصی از جسم به سوی مکتان طبیعتی وتودش حرکتت
میکنتتتد ایتتتن قتتتدرت جربکننتتتدک مکتتتان طبیعتتتی در اکثتتتر مواقتتت بتتته منزلتتتة شتتتاهدی از
غایتشناسانهبودن نظریتههای سیزیکتی نتزد ارستطو ( )Machamer, 1978: 377م ستایر مدسترین
درنظر رسته میشود با این امصا ی بررسی ن س «مکان طبیعی» در هنگام بررستی رمابتط علّتی
حاکم بر حرکت طبیعتی رترمری استت مکتان طبیعتی چته در تحلیتل مطلت م چته در تحلیتل
کیهانی به منزلة تعیین م خصات م اصول حاکم بر حرکت طبیعی تل ی میشود برای مثال علتت
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حرکت طبیعی آتس سب بودن آن استت کته باعتا میشتود بته شتکل طبیعتی بته ستمت بتاال
حرکت کند بااینحال مکان طبیعی نه بهعنوان ی شیء ذاتی ماقعتی بلکته س تط بتهعنوان یت
شیء ریاریاتی انتزاعی تعری شده است درماق س ط در شرایطی که مادهایی مکتان م خصتی
را اشغال کرده م بر مبنای آن بهعنوان ی مکان ماقعتی آن را تعریت کننتدی یت مترز ماقعتی
مجود دارد م مکان طبیعتی تح یاستته م متادک موجتود در آن چیتزی استت کته بتهنظر میرستد
طبیعت است ( .)ibidاز نظر ابنباجته هر تاه «جستمی طبیعتی» در «مکتان طبیعتی» وتودش قترار
رسته باشد بههیچمجه نمیتواند «حرکت طبیعی» داشته باشد (ابنباجتهی  1991الت ۴8 :بی 13۴
م 58ب )161-16۰:جسم طبیعتی هماننتد جستم جتاندار (یتا دارای ندت ( ))animate bodyاز
محرک م متحرک ت کیل شتده استت امتا ابنباجته می ویتد :متا اغلتل نمیتتوانیم محترک م
متحرک را جدا از یکدیگر بدانیم؛ بدین معنی کته جستم طبیعتی «از نظتر تعریت » از محترک م
متحرک ساوته شده م نه «از نظر ترکیل ح ی ی»

 .4حرکت از منظر ابنباجه و مناقشات پیرامون آن
یکی از مباحا چالسبرانگیز سلسدی توجه به این مستلله استت کته «علتت حرکتت اجستام بایتد
درمن وودشان نهدته باشد یا الزم است ی محرک وارجی جسم را بتدمن ایجتاد تغییتر در آن
به حرکت درآمرد» هرچند ابنباجه برای تعری حرکت از استداللهای ارستطو بهرهمنتد شتده
است م حرکت را به مثابة تبدیل پتانسیل (قوه) موجود در اشیا به شکل تمام م کمال (سعتل) تل تی
کرده استی درعینحال م ایسة توصیدی جدیدی بر ایتن تعریت میاسزایتد از دیتد اه ابنباجته
حرکت به مثابة نیرمیی است که محرک در متحرک بته جتای می ترارد استتدالل مطر شتده
راج به مجود ارر جانبیی م ابه اعمال نیرم از جانل کمان به تیر رها شده از آن جهتت بتوده کته
منجر به استمرار حرکت آن پ از ورمج از کمان میشود ()Franco, 2003: 535
ابنباجه به منظور رمشنکردن بهتر این مطلل سعی کرده است تا بتا یت توصتی هندستی
این رمابط را شر دهد م نوعی از مجود را که همان تغییتر م حرکتت استت م بخ تی از هتر دم
بال وه م بالدعل را داراست به اربات برساند ابنباجته در شتکل  1تأکیتد میکنتد کته «ایتن مجتود
همان تغییر م حرکت استی ملی همانا این حرکت به ماسطة مجود استت م نته بته ماستطة قتوهی م
مجودْ کمال است» به ع یدک ابنباجهی ارسطو بسیار ووب از عهدک تعری حرکت برآمتده استت
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وصوصاً آنجا که می وید« :حرکت کمالی است برای امر بال وه از آن جهت کته بتال وه استت»
(ابنباجهی  1991ال 9 :ب  1۰ -آی )3۴-33

شکل  :1توصی

هندسی ابنباجه از حرکت

عفمه بر تأکید ابنباجه بر ن س ماده م صتورت در امتر حرکتت در شتر ستماع طبیعتیی بته
طور م تابه ایتن مستلله در تدستیر ام بتر کتتاب اجتزای جتانوران ( The Animals, De Partibus
 )Animaliumارسطو نیز بیان شده است ابنباجه تورتی میدهتد کته «صتورتی علتت نهتایی م
غایی حرکت م جابهجایی است درماق ی صورت الزاماً م دم بر حرکت م جابهجایی استت» ( al-
)Ibn bajjah, n.d. a: fol. 92b
چون «طبیعت کار عبا م بیهوده انجام نمیدهد م همواره برای رسیدن به یت هتد عمتل
میکند» (ابنباجهی  1991ال  8 :بی )29ی «صورت» ک س ذاتی در هر جستم طبیعتی بته ستمت
کمال یا غایت نهاییاش است «طبیعتی بیستر شایستة صتورتبودن استت تتا اینکته متاده باشتد
ملی درعینحال صورت بتدمن متاده نمیتوانتد مجتود داشتته باشتد» (ابنباجتهی  1991الت 7 :آی
5
)26
مقتی در م ابل جسم هیچ شیلی مجود نداشته باشد جسمی که در مکانی غیر از مکتان طبیعتی
وود قرار دارد به طر آن حرکت طبیعتی وواهتد داشتت محرکتی کته جستم را در وتارج از
مکان طبیعی وود قرار میدهد ی «محرک وارجی» است م متدامت از متحرک است (همتان:
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۴8بی  )13۴مطاب نظر ابنباجه چنین حرکتی دم ونته استت )1( :یتا جستم در مکتان ذاتتیاش
قرار دارد؛ ( )2یا جسم باید از جسم دیگر بهمجود آید
مقتی متحرک در مکان طبیعی وود قرار داردی نیرمی «قاسری» 6بایتد آن را بته مکتانی غیتر از
مکان طبیعیاش حرکت دهد م س ط با «رس قاسر» است که جسم بته ستمت مکتان طبیعتی وتود
حرکت وواهد کرد هرچند علت مست یم در اینجا ی «محرک وارجی» یا همان «قاسر» استت
که بدمن آنی جسم وارج از مکان طبیعی م ذاتی وود قرار نخواهتد رستت م در جایگتاه ذاتتی
وود مسکوت باقی وواهد مانتدی بتاز هتم بایتد بیتان کترد کته «صتورت» م «ستبکی م ستنگینی»
محرک حرکت طبیعی اجسام به سمت مکان طبیعی وودشان محسوب میشوند
ونة دممی حرکت جسم طبیعی به منزلة ت کیلشدن جسم طبیعی از جستمی دیگتری مربتوط
به زمانی است که محرک عامل «تولید م آسرینس» م بهعبارتیدیگر «ساعل» است در ایتن متواردی
دم حالت پیس میآید :در حالت املی جسم سنگین که از جسم سب ایجاد شتده استت توستط
ی مان از حرکت به سوی مکان طبیعیاش من میشود این مان تا زمانی کته سراینتد آسترینس
جسم کامل شود ادامته دارد م بتا برطر شتدن متان ی بته مکتان طبیعتی وتود بتازمی ردد؛ مثتل
ت کیلشدن تگرگ از ابر اما در حالت دممی هیچ متانعی مجتود نتدارد در ایتن مرتعیت جستم
ایجادشده به صورت «وودبهوودی» به سوی مکان طبیعیاش حرکت میکند؛ مثل ت کیلشتدن
بخار از آب که جسمی سب از ی جسم سنگین ت کیل شده است در ایتن حالتت نیتز عامتل
محرک رانوی برای متحرکی دم عامل «صورت» یا مکان طبیعی م «سبکی م سنگینی» یا یکتی از
م وّمات جسم محسوب میشود اما محرک به صورت مست یم س تط بته شتکل عامتل آسترینس م
تولید برمز کرده استی چنانکه در حالت ممکن املی محرکْ «قاسر» یا «رس قاسر» بود
با توجه به دم مورد از انواع حرکت طبیعی که مطر شد محرک آنها هیچ یت از دم عامتل
«سبکی م سنگینی» م «صورت» جسم نبوده است بلکه یکی از ایتن سته متورد استت :قاستری رست
قاسری م ساعل
ا ر محرک جسمی «قاسر» باشد در اینصورت حرکت طبیعتی نیستت؛ زیترا بتهزعم ابنباجته
«نیرمی قاسر همان نیرمی وارج از طبیعت است» (همان ۴8 :بی  )13۴ملی در مورد «رس قاستر»
پ از اینکه نیرمی قسر برطر شد جستم بته مستیلة عامتل محترک «ستبکی م ستنگینی» بترای
تح یاستن کمالس بهطورطبیعی به سوی مکان وود حرکتت میکنتد در متورد محترک ستومی
یعنی «ساعل»ی نیز حرکت طبیعی رخ داده است
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ابنباجه ازی سو چون معت د است که «طبیعت م ابه بتا ندت ی یت محترک استت» عامتل
«صتتورت م ستتبکی م ستتنگینی» را بتتهعنوان عوامتتل محتترک جستتم طبیعتتی معرستتی میکنتتد م
ازستویدیگر معت تد استت کته «متحترک از محترک جداستت» م بتر استاگ نتیجته یری قبلتی
محرک را سه عامل «قاسری رس قاسری م ساعل» دانستته استت آیتا ایتن مطلتل در تنتاقی بتا ایتن
نظریه نیست؟ در پاسخ به این سؤال باید تناقی رخداده را بهتدصیل شر داد

 .5تناقض در طبیعت به منزلة علت حرکت طبیعی
ابنباجه هر ز انکار نمیکند که «طبیعت» عامل حرکت در اجسام طبیعی است درماقت تورتی
م نتیجه یری سوق دربارک «محرک» م اینکه این محرک چیزی غیر از «متحرک» استت بتا تصتور
«طبیعتتت» بتتهعنوان «علتتت حرکتتت طبیعتتی» تناقضتتی نتتدارد ابنباجتته صتترساً تأکیتتد میکنتتد کتته
«محرک» وود شیءی متحرک نیست یعنی «محرک با متحترک» یکستان م برابتر نیستت؛ بتدمن
اینکه بیان کند که «محرکی طبیعت نیستت» ابنباجته از ظراستت م لتزمم دقتت در ایتن مورتوع
آ اه است م شاید به همین سبل است که در کتاب شر ستماع طبیعتی م دیگتر آرتار طبیعیتاتی
وود بارها م بارها به مسللة مجزابودن محرک از متحرک اشاره میکند این مسلله نیاز به تورتی
بیستری دارد که در ادامه شر آن وواهد آمد
ال ) ازی سو در اینجا «جسم طبیعی» مطر میشود؛ جسم طبیعی همتان چیتزی استت کته
به تعبیر ابنباجه به مسیلة وودشی یعنی به صورت «وودبهوودی»ی به حرکتت در میآیتد توجته
کنیم که «حرکت» م «سکون» دم م خصة هر جسمی نیستند بلکه م خصة جستم طبیعتی هستتند
این مسلله صریحاً در شر سماع طبیعی ذکر شده است که «طبیعتی عامل حرکتت م ستکون در
اجسام طبیعی است» (ابنباجهی  1991ال 7 :آی  )26همچنین باید دت که حرکت الزمتة شتیء
طبیعی است درماق «حرکت شرط الزم بترای طبیعتت استت م ویتا طبیعتت بتا حرکتت زنتده
است؛ زیترا حرکتت برجستتهترین ن تانة حیتات استت» (همتان۴3 :آی  )122ازآنجاکته حرکتت
م هورترین ن انه م واصترین میژ ی زندهبودن م شناوتهشتدهترین آنهتا نتزد حت استت؛ بته
همین دلیل دربارک مجود حرکت باید دت که «حرکت الزم ذاتی در جهتان استت م هتر کت
میوواهد دربارک ساوت جهان چیزی بگوید قایل به حرکتی میشود» (همان۴3 :آی )122
ب) ازسویدیگر بر اساگ آنچه که در مورد اجسام طبیعی پیستر مطتر شتد «رمشتن شتد
که حرکت آنها به سبل چیزی غیتر از وودشتان استت» (همتان52 :بی  )1۴5ابنباجته در ادامته
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بیان میکند که به همین علت است که جسم طبیعی بههیچمجه امکتان نتدارد کته متوقت شتود
درماق ام در اربات این ادعا معت د است که «ی جسم طبیعی نمیتواند وتودش حرکتت وتود
را متوق کند» (همان)
ابنباجه به این مسلله بهتدصیل پاسخ داده است بته منظتور درک بهتتری مطالتل در دم بختس
ارایه شده است:
جسم طبیعی یا به ماسطة «محرکی درمنی یا بیرمنی» به حرکت درمیآید؛
حرکت جسم طبیعی نه مابسته به محرک جبری است م نته حرکتت ارادی بلکته «ماستطهای»
در کار است

نمودار  :1پاسخ به تناقی در دم دید اه از نظر ابن باجه

به دلیل طوالنیبودن مباحای این دم ایده را در دم بخس مجزا شر وواهیم داد

 1.۵جسم طبیعی :محرک درونی یا بیرونی
جسم طبیعی دارای ی محرک است که در دم حالتت قترار دارد :یتا بیترمن از جستم استت یتا
درمن جسم ا ر محرک «بیرمن از جسم» باشد محرک به صورت «تصادسی» استت؛ م در م ابتل
ا ر محرک درمن جسم باشدی «غالباً ما نمیتوانیم محرک م متحرک را مجزای از هم ت تخیص
دهتتیم» (ابنباجتتهی  1991ال ت 32 :بی )98؛ زیتترا محتترک در سراستتر متحتترک حضتتور دارد م
به ونهای در سرتاسر بخسهای ونا ون متحرک پخس شتده استت کته شناستایی ایتن دم از
یکدیگر را سخت کرده است در جای دیگری ابنباجه دمباره بر این مسلله تأکید میکنتد کته در
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موارد بسیاریی بهمیژه دربارک چیزهایی که ح بهطور کامل آنها را درک نمیکنتد «محترک» م
«متحرک» برای ما از یکدیگر قابل شناسایی نیستند؛ درنتیجه مان میکنیم که مجموعتة حاصتل
وودبهوود متحرک است (ابنباجهی 13۰ :196۰ظی 111؛ م  1991ال 32 :بی )98
 ۱.۱.۵انواع سهگانة متحرک و محرک

متحرک سه ونه استت« :متحترک قستری»ی «متحترک طبیعتی»ی م «متحترک ارادی» در متورد
«متحرک قسری» ذکر میشود که محترک آن وتارج از متحترک م «قاستر» استت نتوع دیگتر
«متحتترک طبیعتتی» استتت کتته محتترک ایتتن نتتوع «ساعتتل» یتتا «رس ت قاستتر» استتت رس ت قاستتر یتتا
برطر کنندک مان به نحوی «محترک» محستوب میشتود ارستطو نیتز این ونته را بهدرستتی در
شمار محرکها قرار داده است؛ زیرا محرک ررمرتاً باید متحرک را حرکت دهد ایتن چیتزی
است که در عناصر بسیط (اسط سات) امکان نتدارد؛ زیترا آنهتا بستیط م دارای اجتزای مت تابه م
یکسان هستند پ هرچه که ند ندارد محرک نیست بلکه متحرکی تأریرپریر است م س تط بته
سبل همراهی ی محرک با آنی محرک میشود
ونة سومی متحرک از جانل وود است که متحرک است مانند حیوان م ستبل تحترک آن
چیزی غیر از آن اما در وود آن است (ابنباجهی  1991ال ۴9 :آی  )135بدین ترتیلی همتانطور
که در مباحتا پی تین اشتاره شتد محترک یت جستم طبیعتی نیتز ستهچیز میتوانتد باشتد کته
عبارتاند از :قاسری رس قاسری م ساعل
 ۲.۱.۵حرکت موافق طبیعت و حرکت مخالف طبیعت

سه عامل ذکر شده در بخس پی ین منجر به دم نوع حرکت در جستم طبیعتی میشتود کته دستتة
امل از انواع حرکتی «مواس طبیعت» یا همان «حرکتت طبیعتی» استت ملتی دستتة دمم «مختال
طبیعت» یا همان «حرکت جبری» است
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نمودار  :2محرکهای درونی یا بیرونی جسم طبیعی

ال ) در دستة امل «حرکتهای مواس طبیعت» قرار رسته است کته حرکتت طبیعتی اجستام
نامیده میشود م به دم صورت «بالرات» ( )essentialیا «باالتداق» ( )accidentalاست
«رس ی قاسر» یا ازبینبردن مان ی ی «محرک تصادسی» برای جسم طبیعی ایجتاد میکنتد
(همان۴8 :بی  )13۴مار است که «قاسر» بهعنوان «قوک جبتری» استت کته مقتتی از بتین بترمد
بهعنوان ی محرک عمل میکند م سنگ بته جتایی کته طبیعتتس اقتضتا میکنتد بتازمی ردد
بدینترتیل مقتی که جسم در مکانی غیر از مکتان طبیعتی وتود قترار دارد «رست قاستر» بتهعنوان
ی محرک تصادسی برای جسم طبیعی عمل میکند م جسم به سبل میل طبیعتیاش کته ناشتی
از «سبکی م سنگینیاش» هست به سوی مکانس حرکت میکنتد ازستویدیگر «ساعتل» بته مثابتة
محرکی است که جسم طبیعی را به صورت «ذاتی» به حرکت درمیآمرد م نه «تصادسی»
ب) دستة دمم مربوط به حرکتی است که «بروف طبیعت» یا «غیرطبیعی» است بترای مثتال
ی سنگ به مسیلة «قاستر» یتا «نیترمی جبتری» میتوانتد بته هتر جهتتی پرتتاب شتود بروتی از
«متحرکهای بالرات»ی «وودْ محرک وود» هستند م آن نوعی است کته در حرکتتدادن وتود
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به شیء دیگری غیر از وود نیاز ندارد مانند انواع حیوان این نتوع از متحترک س تط در حیتوان م
حرکتهای مکانی یاستت میشتود همچنتین بروتی از متحرکهتای بالترات «حرکتت طبیعتی»
دارند م بروی دیگر «حرکت قسری» م وارج از طبیعت دارند (همتان۴7 :آی  )131ایتن دستته از
حرکتهای وارج از طبیعت جسم طبیعی نیز وود به دم ونه هستند:
 -حرکتهایی که مخال

با طبیعتاند؛

 حرکتهایی همسو م همجهت با طبیعتاند«حرکت سنگ به سمت باالی قستری م بتروف طبیعتت استت چتون بتروف آنچته در
طبیعتاش هستی مجبور به حرکت شده م طبیعتس باید بر چیزی که مخالدس هست غلبته کنتد»
(همان۴7 :بی )132-131

شکل  :2حرکت قسری سنگ که مخالف طبیعت است.

«دربارک حرکت دایرهای یا همان حرکتت ردشتی ستنگ آستیاب بایتد دتت بته حرکتتی
بروف طبیعت وود مجبور ن ده استی بلکه «قاسر» حرکتی در سنگ ایجاد کرده کته طبیعتت
آن موجل م ایجادکننتدک آن نیستتی پت بتروف طبیعتتس نبتوده استت بنتابراین چتون ایتن
حرکت با طبیعتس ساز ار استی حرکت آن طبیعی است» (همان۴7 :بی )132-131
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شکل  :۳حرکت قسری سنگ آسیاب که مواس طبیعت آن است

 ۳.۱.۵تمایز در ترکیب اجسام ساده و مرکب به لحاظ محرک و متحرک

ابنباجه معت د است کته در متورد اجستام طبیعتی «محترک از متحترک قابتل ت تخیص نیستت»
محرک جسم طبیعی چه بهطور ذاتی (ساعل) عمل کنتد م چته بتهطور تصتادسی (رست قاستر)ی در
بیستر مواردی محرک م متحرک از یکتدیگر قابتل شناستایی نیستتند ازآنجاکته «جستم طبیعتی»
همانند جسم جاندار ( )animate bodyاز «محرک م متحرک» ت کیل شده استت ابنباجته ایتن
مستتلله را صتتحی میدانتتد م می ویتتد «متتا اغلتتل نمیتتتوانیم محتترک م متحتترک را مجتتزای از
یکدیگر بدانیم» اما باید به ی نکته توجه داشت که بتروف «جستم جتاندار» کته از ترکیتل
ند م جسم ت کیل شده است م درماقت «ترکیبتی» از محترک م متحترک محستوب میشتودی
جسم طبیعی «از نظر تعری » از محرک م متحرک ساوته شده است نه «از نظر ترکیل ح ی تی»
بنابراینی جسم طبیعی مانند ی جسم جانداری که محرک یت بختس آن م متحترک بختس
دیگر آن استی ترکیبی از دم بخس نیست این ی ن طة تمایز بسیار مهتم بتین «ترکیتل اجستام
ساده» م «ترکیل اجسام مرکل» است که الزم است با دقت بی تری به آن توجه شود
اما درم ابل ممکن است چنین دته شود که اجسام طبیعی بتهوودیوود حرکتت نمیکننتد
بلکه محرک آنها وارج از آنهاست این اجسام قوک بهمجودآمردن حرکت را ندارندی بلکه قتوک
پریرش حرکت یا سکون را دارند به همین سبل دته نمیشود که آنهتا بتهوودیوود حرکتت
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میکنند چراکه چیزی کته بتهوودیوود حرکتت میکنتد بتهوودیوود نیتز ستاکن میشتود م
چنین چیزی س ط در اجسام جاندار یاستت میشتود جتانور بته ماستطة وتود حرکتت میکنتد م
ساکن میشود اما محرک بهظاهر در ام مجتود دارد؛ بته ایتن دلیتل کته جتانوارن بتا جستم وتود
حرکت میکنند م ند آنها این جسم را حرکت میدهتد بنتابراین حرکتت اجستام جتاندار از
محرک م متحرک ت کیل شده است به همین علت دان مندان مکانیت ی اجستامی از جمتادات
تهیته میکننتتد م محترک را در آنهتتا مخدتتی میکننتد ازایتتنرم بتتهراحتی احستاگ میشتتود کتته
حرکت آنها محرکی ندارد م باعا تعجل میشتود (ابنباجتهی  1991الت 58 :ب 59 -آی -16۰
)161
اجسام بسیط از محرک م متحرک ت کیل شدهاند؛ ملی این ترکیل همانند «تعریت » استت
که از ی جن م سصل ت کیل شتده استت بته بیتانی رمشتنتر بنتابر تعبیتر ابنباجته در کتتاب
الحیوان میتوان دت که جسم طبیعی از دم عامل ت کیل شده است :یکی «بال وهبودن» یتا متادک
جسم طبیعیی م دیگری «بالدعلبودن» یا صورت جستم طبیعتی بتال وهبودن (متاده) جستم طبیعتی
برای به حرکت درآمرده شدن است م صورت جستم طبیعتیی جستم را بته حرکتت درمتیآمرد
()Ibn bajjah, n.d. a: 94a
 ۴.۱.۵نقش معقوالت بهعنوان محرک

ابنباجته در رابطتته بتتا موجتودات دارای ندت م چگتتونگی حرکتتت آنهتا بتته ماستتطة محتترک م
متحرک م رمشنشدن تمایز میان آنها به ن س «مع توالت» بتهعنوان محترک اشتاره میکنتد کته
عامل تمایز محرک از متحرک محسوب میشوند:
هنگامی که جسمی با ی حرکت پیوسته (متصل) جابهجا میشودی این امر لزمماً به این علتت استت
که آن جسم به طری ی م ابه با دنبالکردن مخالدتت توستط ندت ی مختالدتی را دنبتال میکنتدی م بته
همین دلیل است که به رمشی م ابه با ساکنشدن اجسام طبیعیی ستاکن نمیشتود بنتابراین محترک
چنین جستمیی رترمری استت کته مع تول باشتد؛ زیترا ایتن محترک مخالدتهتا را درمن وتودش
میپریرد م نیز چون آن محرک ی چیز کته متدامم م متصتل استت را طلتل میکنتد بنتابراین آن
جسم به طور مدامم م پیوسته حرکت میکنتد بتههرحال ممکتن استت محترک درمن آن جستم بتا
آنچه که حرکت کرده است یعنی متحرک متدامت باشد (ابنباجهی )123-122 :1978
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 ۵.۱.۵ابهام و سردرگمی در حرکت اجسام طبیعی

سخن دربارک اجسام طبیعی پیستر آمد م رمشن شد که حرکت آنهتا بته ستبل غیتر از وودشتان
است به همین علت امکان ندارد که متوق شتوند همچنتین رمشتن شتد کته «جستم طبیعتی از
محرک م متحرک ت کیل شده است» که البته این ت کیل از جهت «تعری » استت نته از جهتت
«ترکیل»ی تا متحرک در ی جزء م محرک در جزیی دیگر قرار یترد (ابنباجتهی  1991الت :
52بی  )1۴5در اینجا ابنباجه سؤالی مطر میکند کته حکایتت از ابهتام م ستردر می در ایتن
موروع دارد که به علت همین پیچید ی در مدهومی مجبور به ارایة استتدالالت زیتادی میشتود
ام میپرسد« :آیا ممکن است این دم (یعنی متحرک م محرک) از ی جهتت موجتود باشتند؟»
همان52 :بی  )1۴5ابنباجه وود میپتریرد کته «ایتن مطلتل جتای بحتا دارد م بستیار م تکل
است» (همان52 :بی )1۴5؛ درنتیجه برای اربات اینکته دیتد اهس غیترممکن نیستت بحاهتا م
استداللهای مدصلی در این زمینه مطر میکند
در اینجا الزم است بررسی شود :آیا ررمری است که هر محرکی بیرمن از متحرک باشتد یتا ویتر؟
پ ا ر محرک همی ه بیرمن از متحرک باشد محرک بالرات از ی ناحیته هتم محترک استت م
هم متحترک امتا ا تر اجستام صتناعی کته محترک آنهتا در وودشتان استتی ماننتد اشتیای مت تابه
(المتکاسیات :به ونهای ساوته شدهاند که میتوانند همدیگر را به حرکت درآمرنتد حرکتت املتیی
دممی را به حرکت درمیآمرد م حرکت دممیی به نوبة وودی باعا حرکت املتی میشتود) م ماننتد
آنها از صناعت پدید آیندی در این صورت چه چیزی مان میشود کته طبیعتت ماننتد آنهتا را دمبتاره
بسازد؟ چراکه انسان ح میکند این اشیا مت تابه (متکتاسی) م اشتیای صتناعی (ساوتهشتده) کته در
آنها محرک پنهان م نامعلوم است متحرک وودبهوودی هستند؛ درنتیجته باعتا تعجتل م شتگدتی
میشوند بهعفمهی هر اه ی محرک م متحرک به یکتدیگر ملحت میشتوند مجموعتة حاصتل از
آنهای یعنی اشیاء صناعیی دارای حرکت وواهد بود یعنی کلیت هر دمی آنها را میتتوان بته مستیلة
قسمتی که محرک است به حرکت درآمرد م در موارد بسیاریی بهمیژه دربارک چیزهتایی کته حت
به طور کامل آنها را درک نمیکند محرک م متحرک بترای متا از یکتدیگر قابتل شناستایی نیستتند
درنتیجه مان میکنیم که مجموعة حاصل وودبهوود متحرک است ا ر ایتن مورتوع بتا دقتت م
تأمل بیستری بررسی شود معلوم وواهد شد که این ونته متوارد را در طبیعتتی یعنتی جهتان متادی
وارجیی مییابیم (همان32 :ب 33 -آی )98-97

ابنباجه برای توری چنین حالتی پزش -بیماری را مثتال میزنتد؛ یعنتی حتالتی کته یت
بیماری علم طل میداند م وود را درمان میکند این پزش وود را از بیماری به سمت ستفمتی
حرکت میدهد این نمونه «محرک بالرات» است که در آنی «محترک» همتان صتناعت طتل م
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تکنی معالجه است م «متحرک» پریرندک سفمتی یا یرندک درمان است مثفً جالینوگ وتود را
از بیماری رهاند؛ پت جتالینوگ دم شتیء دارد :یکتی پریرنتدک ستفمتی کته متحترک استت م
دیگری طل که محرک است این دمی یعنی انجامدهندک سن معالجه م موجتود بیمتار هتر یت از
دیگری جداست م به طور ذاتی به یکدیگر مابسته نیستند؛ زیرا هیچ ی ذاتاً دیگری نیست ا تر
یکی از این دم ذاتاً دیگری بود م الزم ررمری آن بود (یعنتی بتهطور ذاتتی بته یکتدیگر مابستته
بودند)ی باید مانند این مبدی ی متحرک بالرات میداشت م چیستی این متحرک بتر متا پوشتیده
میبود یعنی متحرک توسط وودش حرکت میکرد م محرک از دید ما پنهان میمانتد (همتان:
32ب  33 -آی )98
 ۶.۱.۵کلیتی که به وسیلة یکی از اجزائش ،متحرک است

بحا مدصل دیگری که توسط ابنباجه مطر شدهی دربارک تمامیتی(کلیت) استت کته بته مستیلة
یکی از اجزایس به حرکت درآمده است برای مثال ا ر تمامیتی مثل «ا ب» را سترض کنتیمی کته
در آن «ا» محرک م «ب» متحرک باشدی «ا»ی «ب» را یا به مسیلة هلدادن یتا ک تیدن بته حرکتت
درمیآمرد (همان 3۴ :آی  )1۰۰در هر حالتی برای هر دم صتورت یت تمامیتتی ا تر «ب» در
حرکت باشد «ا» نیز باید در حرکت باشد؛ هنگامی که «ب» از حرکت بایستد محرک «ا» نیز بایتد
از حرکت بایستد مطاب با ایتن قاعتدهی در شتکل ۴ی «ا» موتتور استت م کتل ماشتین «ا ب» را بته
حرکت درآمرده است

شکل  :۴تمامیتی که به وسیلة یکی از اجزایش به حرکت درآمده است.
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حتی در صورت سرض اینکه هر بخس از تمامیتْ متحرک وودبتهوودی استت مقتتی یت
بخس در حال سکون است بخس یا بخسهای دیگر نیز باید در حالت سکون باشند درماقت هتر
ی یا به سبل سکون دیگری ساکن میشود م یا بته ستبل حرکتت آن دارای حرکتت وواهتد
شد همچنین ا ر از یکی از متحرکها جزیی را بر یریم م این جزء ساکن شود ررمرتاً اجتزای
بعدی نیز ساکن وواهند شدی همانطورکه در صورت سکونْ کل ایتن متحترکْ ستاکن میشتد؛
مانند اعضای ی مجموعه که به مسیلة پیوندی که ای ان را به یکتدیگر مترتبط کترده استت در
ی رشته قرار رسته باشند شبیه کسانی که از ناحیه سر م ردن به زنجیر ک تیده شتده باشتند یتا
کسانی که با ی طناب به یکدیگر بسته شده باشند م در حال عبور از میان ی تونتل باشتند در
اینجا تمامیت متحرک وودبهوودی استی اما مقتی که ی بخس ساکن میشتود تمامیتت بایتد
ساکن شود م مقتی که ی بخس در حرکت است تمامیت باید در حرکت باشد؛
این مسلله برای هر تمامیتی صادق استی چه آن تمامیت از محرک م متحترک ستاوته شتده باشتد م
چه از بخسهای متحرک وودبهوودی ساوته شده باشد (ابنباجهی  1991ال 33 :آی .)99-98

شکل  :۵اربات سکون م حرکت کل تمامیت با مجود محرک م متحرک
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 ۷.۱.۵ترکیب محرک و متحرک در حرکت انجذابی و اندفاعی

ابنباجه برای ن اندادن اینکه «چگونه اجسام طبیعی ساده م ترکیباتشان متحترک وودبتهوودی
هستند م درعینحالی مرکل از محرک م متحرکاند»ی یکی پ از دیگری بتا جزییتات مدصتل
مثال ارایه میکند چون توجه عمدک ابنباجه رستیدن بته محترک املیته بتا استتداده از ایتن «اصتل
بدیهی سیزی ارسطویی» است که «هر متحرکی ی محرک دارد»

شکل  :۶جدابودن محرک از متحرک در اجسام طبیعی ساده و ترکیباتشان

در شکل باالی «ی ب» را ی محرک بالترات م «ب ج» م «ی ب د» را متحترک بته ستبل آن
درنظر می یریم ا ر «ب» به سوی ناحیة «ج» حرکت کندی این ی حرکتت انتدساعی بته علتت
مجود عامل دس کننده وواهد بتود م ا تر بته ستوی ناحیتة «ی» حرکتت کنتد ایتن یت حرکتت
انجرابی به علت مجود عامل جربکننتده وواهتد بتود ا تر «یب ج د» را بته آنهتا ارتاسه کنتیم
آن اه باز هم حرکت به همین صتورت وواهتد بتود پت ا تر محترک بالترات «ب ج» باشتد
حرکت همی ه از ی انجراب م اندساع ت کیل میشود م منجرب م منتدس «یب ج د» هستتند م
«ب ج» هم جرب م هم دس میکند ا ر یکی از حرکتت بایستتد همته ستاکن میشتوند م ا تر
یکی حرکت کند همه حرکت میکنند مار است که ا ر «ی ب» از حرکت بازایستد مجمتوع
حرکت متوق میشود؛ زیرا «ی ب» محرک نخستتین استت م ا تر «ی ب» ستاکن ن تود م «ی ج»
ساکن شود همة متحرکها از حرکتت بتاز میایستتند م «ی ب» یتا بته ستبل ستکون آنهتا ستاکن
میشود یا به سبل حرکت «ی ج» دارای حرکت وواهد بود همچنین ا ر «ی ب» ستاکن شتودی یتا
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با سکون آنْ مجموعه ساکن می شود م این در صتورتی استت کته اعضتای مجموعته بته مستیلة
پیوندی که ای ان را به هم بپیوندد در ی رشتته قترار یرنتد (ماننتد کستانی کته از ناحیتة ستر م
ردن به ی زنجیر ک یده شده باشند)ی یا با سکون «ی ب»ی دیگر اعضا دارای حرکتی میشتوند
که مرعیت اجزا مجموعه به سبل آن حرکت تغییر میکند (مانند کسانی که با ی طناب بستته
شده باشند) .هرچ در هم که به تعداد اجسام طبیعی ستاده در ایتن تمامیتت ارتاسه شتود در رمنتد
سکون م حرکت این تمامیت م اجزای آن تأریری ندارد م ن تس نهتایی مربتوط بته «یب» م «ج د»
است ابنباجه درنهایت به این نتیجه میرسد که تمامیتی مجود دارد کته نیرمهتای متضتاد (عامتل
انجتتراب م انتتدساع) درمن آن هستتت م درعینحتتال «محتترک از متحتترک جداستتت» (ابنباجتتهی
 1991ال 33 :آ 33 -بی )1۰۰-99

 2.۵وجود میانجی در حرکت جسم طبیعی
املین جنبة مسللة تناقینمایی در ع یدک ابنباجه دربارک حرکت طبیعی اجستام را بررستی کتردیم
م اکنون از جنبة دیگتر ایتن ابهتام بحتا وتواهیم کترد حرکتت جستم طبیعتی مابستته بته یت
«محترک جبتتری» وتارجی نیستتت م از «حرکتت ارادی» م اوتیتار آن نیتز ناشتتی نمیشتود بلکتته
حرکت جستم طبیعتی از یت «میتانجی» ( )intermediaryناشتی میشتود بته ایتن ترتیتل ایتن
حرکت نه مابستته بته یت قاستر وتارجی استت م نته بته شتکل ارادی صتورت می یترد بلکته
ماسطهای بین این دم در جریان است

نمودار  :3وجود میانجی در حرکت جسم طبیعی
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ابنباجه به دم نوع متضاد از حرکت معت د است که حرکتت طبیعتی را بتهعنوان میتانجی بتین
این دم نوع متضاد میداند:
نوع امل :حرکت اجباری به مسیلة ی

«قاسر» است

نوع دمم :حرکت وودبهوودی ارادی م اوتیاری انسان است
ابنباجه با مطر کردن بیستر از ی علتی دستهبندی متعالی وود را برای سته نتوع کلتی از
حرکت تثبیت کرده که در این دستهبندیْ حرکت طبیعی در میانتة دم نتوع متضتاد حرکتت قترار
رسته است
 ۱.۲.۵حرکت جبری با وجود یک «قاسر» خارجی

حرکت اجسام مصنوعی به سبل «قاسر وارجی» ایجاد میشود «صورت» مصنوعی یت جستمی
ظرسیت به حرکت درآمردن مادهاش یا به حرکت درآمردن هر چیز دیگری را نتدارد «همچنتین
اهی میبینیم که امکان هست م مان نیست ملی حرکت مجود ندارد؛ مانند چوب تتا مقتتی کته
صناعتی رمی آن انجام ن ده است» (ابنباجهی  1991ال 52 :بی  )1۴5این مسلله بتهعنوان مجته
تمایز میان «صورت اجسام مصنوعی» م «صورت اجسام طبیعی» است صورتهای اجسام طبیعتی
قابلیتهایی دارند که به مسیلة آنها اجسام طبیعی به حرکت درمیآیند م در همان زمتان حرکتت
میکنند ( )Ibn bajjah, n.d. a: fol. 92aقطعة چوب توسط وودش نمیتواند به ی میتز تبتدیل
شودی یا اینکه ی میز نمیتواند از مکانی به مکان دیگر حرکت کنتد مثتال دیگتر از دستتة املی
«سنگ» است؛ حرکت طبیعی در سنگ امکان ندارد م پ از ت دم قوک قسری است که حرکتت
برایس امکانپریر میشود ا ر مانعی نباشد سنگ به سمت پایین حرکتت میکنتد م ا تر متانعی
باشد از حرکت باز میایستد به این علت حرکتتی از جانتل وتود نتدارد (ابنباجتهی  1991الت :
53آی  )1۴6این نوع حرکت سنگ به سبل محرکی که متحترک نیستت م بیترمن از آنهاستت
دارای آن حرکت است (همان53 :بی  )1۴8همة مکانهای طبیعی برای سنگی یکستان م برابتر
هستند م بودن در ی مکان م نبودن در مکان دیگری بر اساگ «تصاد » رخ میدهتد لترا یکتی
از این مکانها برای این جسم نسبت به مکان دیگر املویتی ندارد م ررمرتاً به ی محترک نیتاز
دارد (همان51 :آ 51 -بی  )1۴3-1۴2الزم به ترکر است که این دستهی پایینترین نوع حرکتت
است
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 ۲.۲.۵حرکت طبیعی

این دسته از حرکات مربوط به اجسام طبیعی است آنچه به مسیلة درمن وتود حرکتت میکنتد
م به مسیلة درمن وود ستاکن میشتودی ایتن دم حالتت جستم یعنتی حرکتت م ستکونی از مجته
«بودن جسم» نیستی بلکه از مجه «حالت جسم» است (همان6 :ب 7 -آی  )25پت مارت استت
که این نوع از حرکت به هر جسمی مربتوط نیستتی بلکته بته یت جستم بتا «مرتعیت وتاص»
مربوط میشود ابنباجه برای رمشنکردن مطلل مثال آتس م واک را میزند که هتر دم جستم
طبیعی هستند با این حال واکی حرکت رم به پایین م آتس حرکت رم به باال دارد امتا مقتیکته
واک استحاله یابد م در چوب ندوذ کند آتس میشود م به ستمت بتاال متیرمد م ایتن بته ستبل
آتسبودن آن است پ آنچه در این نوع حرکت مهم است «هو جسم» نیست بلکه «هتو جستم
بحال ما» است این نوع از حرکتی حرکتی در تمام جهتها نیست؛ بلکه یت حرکتت در یت
راستا م به سوی «مکان طبیعی» جسم است
اشیای طبیعی به سمت مکان طبیعی وود حرکت میکنند البته ا ر در مکانی وتارج از طبیعتت وتود
قرار داشته باشند درماق در جسم طبیعی قوه م نیرمیی مجود دارد که جسم را به سمت مکان طبیعتی
وود حرکت میدهد ازآنجاکه حضور آن در مکانهای غیرطبیعیی به علت مانعی است کته متان از
حرکت جسم به مکان طبیعی میشودی پت مقتتی ایتن متان برطتر شتود جستم بته طبیعتت وتود
بازمی ردد (ابنباجهی 25-26 :196۰؛ ابنباجهی  1991ال 5۰ :آ؛ )Aristotle, 1936: 224b

همین مسلله سبل این تصور میشود که در جسم طبیعتیی «محترک همتان متحترک استتی
ملی چنین نیست» ابنباجه در ادامه باز هم به مثال سنگ اشاره میکند م می وید:
تا آنجایی که سنگ در حالت بال وه باشدی در پایین قرار دارد سنگ به ستبل ستنگینیاش حرکتت
میکند پ متحرک در سنگ بال وهبودن آن برای حرکت به سوی پتایین استت م محترک همتان
سبکی م سنگینی است بنتابراینی ستنگ بتا نتوعی از حرکتت کته بتالطب در آن قترار دارد حرکتت
میکند (ابنباجهی )26 :196۰

ازاینرم سنگ به مسیلة وودش حرکت کرده است اما با «قیدهایی»؛ زیرا عبتارت «متحترک
به مسیلة وودش» برای ن اندادن این است که یا آن سنگ «متحرک وودبهوودی» است یتا «بته
طور طبیعی حرکت میکند» (ابنباجهی  1991ال 52 :بی  )1۴5تدامت اصلی در این استت کته
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جسم طبیعی «در ی راستتا حرکتت میکنتد» م نمیتوانتد از رمی میتل یتا آ اهانته از حرکتت
بازایستد مرعیت واص جسم طبیعی را میتوان بدین صورت وفصه کرد:
در کلیت جسم طبیعیی اجزای محرک م متحرک در شرایط «بال وه» قرار دارد برای اینکه یتا
به ی «سعل رانویه» برسد همانند «رس قاسر» یا برای رستیدن بته یت سعتل املیته هماننتد «ساعتل»
(عامل کون م آسرینس) در ادامهی هنگامی که هر ی از این دم سعتل رخ دهتد بختس محترک
جسم طبیعی بر رمی بخس متحرک ارر می رارد م کلیت حرکت میکند
بر اساگ توریحاتی که برای هر دم نوع از حرکت (قسری م طبیعتی) ذکتر شتد میتتوان بته
ن اط ت ابه م تمایز این دم دسته اشاره کرد شباهت نوع امل م نوع دمم حرکت در این استت کته
هر دم نستبت بته «سعلهتای وتارجی» ( )external actsدر حالتت بتال وه قترار دارنتد بااینحتالی
تدامت بین این دم نوع حرکت در ایتن استت کته در حرکتت نتوع دممی یعنتی حرکتت طبیعتیی
هنگامی که آن سعل رخ میدهد به مسیلة وودش حرکت میکند ایتن مستلله آن را بته حرکتت
نوع سوم نزدی تر میکند اما در حرکت دستة املی حتماً نیاز به یت قاستر هستت تتا جستم از
ی مکان به مکان دیگری جابهجا شود
 ۳.۲.۵حرکت ارادای و اختیاری

نوع سوم از انواع حرکتی مربوط به «حرکت ارادی م اوتیاری انستان» استت ردهبنتدی ابنباجته
از نظر سلسلهمراتبی در کتاب تدبیرالمتوحدی از اجسام طبیعی به سوی انسان پتیس میآیتد کته از
قوک ع لی م تتدبر بروتوردار استتی م انستانها نیتز از انستان مستلمان تتا انستان موحتد ردهبنتدی
میشوند «ند »ی ابزار صعود ی اصل حرکتی در موجودات زنده است «ند نامی استت کته
برای نوع واصی از طبیعت استداده میشود اصل مجودی کته در اجستام طبیعتی بته حرکتت یتا
سکون میانجامدی طبیعت یتا ندت استت» (ابنباجتهی  1991الت 7 :بی  )26بهرمشتی م تابه بتا
«طبیعت»ی که اصل حرکت در اجسام طبیعی استتی «ندت ْ» اصتل حرکتت در موجتودات زنتده
است
ابنباجه این ماقعیت را کته «ندت » ماننتد طبیعتت بترای اجستام آلتی طبیعتی (اجستام طبیعتی
حیوانی) است م «طبیعت» م ابه ند برای اجسام طبیعی ستاده استتی در کتتاب التند م شتر
سماع طبیعی تبیین کرده است؛
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 1۴8تناقض در حرکت طبیعی اجسام در چهارچوب ...
صورتها دم نوع هستند :نوع امل ت کیل اجسام طبیعتی استت کته در آن محترک م متحترک ذاتتاً
پیوند م مابستگی ندارند این جسم طبیعی بدمن ابزار حرکت میکند اما بهعنوان ی کتل م تمامیتت
حرکت میکند این نمونهای از اجسام طبیعی ستاده استت نتوع دممی ت تکیل م تح ت یت جستم
طبیعی است که از طری ابزار حرکت میکنتد املتی طبیعتت نامیتده میشتود م دممتی ندت استت
(ابنباجهی 28 :196۰؛ همچنین بنگرید به ابنباجهی  1991ال 7 :آی )26-25

بدینترتیلی محرک در اجسام جانداری «ند » استت م چیتزی کته حرکتت میکنتد وتود
جسم است ند ی بدن را مست یماً حرکت نمیدهد بلکه از طری اعضای ( )organجستم طبیعتی
حرکت میدهد بروف «اجسام مصنوعی» کته محترک آنهتا وتارج از جستم متحترک قترار
رسته استی محرک اجسام طبیعی داول در تمامیت جسم است؛ م جسم طبیعتی نیتز از محترک
م متحرک ت کیل شده است محرک در اجسام طبیعتی «ممکتن استت وتودی وتود را حرکتت
دهد؛ یا ممکن است از طری میانجی ری ی یا چند چیز دیگر حرکت کنتدی م ایتن ماستطهها
ابزار یا شبهابزار برای محرک هستند» (ابنباجتهی  )25 :196۰جستمی کته از طریت میتانجی ری
ابزارها یا اعضا حرکت میکند درماق بیس از ی محرک دارد ابنباجته در رستاله ستی اتصتال
الع ل باالنسانی تمایز رمشنی میان ابزار م اعضا قایل استت از نظتر ام ابزارهتای طبیعتی کته دارای
محدمدیتهای م خص م واص وود هستند اعضا نامیده میشوند (ابنباجهی  1991ب)11 :
جسمی که حرکت ارادی م اوتیاری دارد در میان چندین محرک که باماسطه یتا بیماستطه
در امر حرکت دویل هستند ی محرک آور دارد که در تمتاگ مستت یم بتا چیتزی استت کته
حرکت کرده م ی املین محرک دارد که جابتهجایی م حرکتت از آن ن تلت می یترد پت
7
املین محرکی عامل ماقعی حرکت است که حرکت میدهد ملی وود حرکت نمیکند
انسان حرکتس را هر زمان که میوواهد متوق میکند مقتی که میتل واصتی را از دستت
میدهد یا زمانی که میل جدیدی پیدا میکندی حرکت قبلی وتود را متوقت کترده یتا حرکتت
جدیدی را آغاز میکند م به ستمت وواستتههای وتود متیرمد پت ابنباجته درنهایتت نتیجته
می یرد که «حرکت ارادی م اوتیاری» انسان از «ی محرک م چندین متحرک» ت تکیل شتده
است بنابراینی مطتاب بتا اراده م انتختاب آزادی عملکترد م اقتدامات انستانی در سته ستط یتا بته
عبارتی سه نوع هستند:
نوع امل :اقدامات انسانیای که در همة جزییات ارادی م اوتیاریاند؛ متثفً زمتانی کته یت
انسان بخواهد از انجام عملی وودداری کند (مثل انواع حرسهها)؛
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نوع دمم :اقدامات انسانیای که در اکثریت جزییاتشان ارادی م اوتیتاری هستتند م در آنهتا
استعداد ع فنی با عنصر غیرع فنی م ارکت دارد (مثل هوانوردی م ک امرزی)؛
نوع سوم« :دستة سوم از اقدامات از دم بخس متدامت ت تکیل شتده استت کته املتین بختس
شبیه به علتی است کته بته صتورت ارادی م اوتیتاری توستط انستان آغتاز میشتودی درحالیکته
«انتخاب» با بخس دمم هیچ ارتباطی ندارد» ازاینرمی بخس ارادی م اوتیتاری بته اراده م وواستتة
آزاد انسان اوتصاص مییابتد درحالیکته در بختس دمم چنتین چیتزی مجتود نتدارد (ابنباجتهی
)87 :1978
حرکت استفک ( )sphereنیتز ترکیبتی از دم نتوع حرکتت ذکرشتده در باالستت :حرکتت
طبیعی م حرکت ارادی م اوتیاری چراکه اسفک هم سهمی در طبیعت دارند م هم در ندت بته
همین دلیل است که در مورد استفک دتته میشتود کته تاهی امقتات حرکتت آنهتا ناشتی از
طبیعت م اهی امقات ناشی از ند است سهم اسفک از حرکت طبیعتی بتدین صتورت استت
که آنها نمیتوانند به طور ارادی م اوتیاری از ی طر متوقت شتوند م همچنتین بتدمن هتیچ
ابزار م مسیلهای از طرسی دیگر حرکت میکنند همینطور در مورد سهم اسفک از حرکتتی کته
به علت ند (حرکت ارادی م اوتیاری) رخ داده است نیز حرکت آنها در مکانهای ونتا ون
از ی ن طه به همان ن طه را شامل میشود در هر حتالی صتورت استفک نته طبیعتت م نته رم
است؛ زیرا هر طبیعتی ی مخال داردی م هر ندسی نیتز وواستتههای مختال داردی م هیچیت
از آنها جابهجایی م حرکت مستمر ندارند
اما درنهایت باید دت که هر چیزی که حرکت میکند (اعتم از یت جستم طبیعتیی یت
حیوان یا ی سل ) پیس از این سعلی را به سمتی کته در آن حرکتت کترده استت انجتام نتداده
است؛ بلکه س ط قوک این سعل را دارا بوده استت امتا هنگتامی کته حرکتت ایجتاد میشتود «بایتد
چیزی مجود داشته باشد که از وودش سعل داشته باشدی به این معنی که بته هتیچ رمشتی بتا هتیچ
چیز دیگری سعلیت پیدا نکرده باشد» (ابنباجهی  1991ال ۴1 :بی )116-115

 .6نتیجهگیری
در این م الهی تناقی پیسآمده در نظریات ابنباجه دربارک عوامل محترک جستم طبیعتی م تتأریر
طبیعت یا ند بر حرکتت اجستام طبیعتی بررستی شتد بحتا «علتت حرکتت اجستام» یکتی از
مباحا چالسبرانگیز سلسدی است که طب آنی علت یا باید در وود اجسام نهدتته باشتد یتا یت
پژوهشنامة فرهنگ و تمدن اسالمی

 150تناقض در حرکت طبیعی اجسام در چهارچوب ...

محرک وارجی میتواند جسم را بدمن ایجاد تغییر در آن به حرکت درآمرد ابنباجته بتا تأکیتد
بتر جتتدابودن متحتترک از محتترک تتام املیتته را بتترای تأییتتد تتتأریر محتترک وتتارجی بتتر جستتم
برمیدارد؛ ایدهای که در نظریة نیوتن ن س مهمی ایدا میکند نیوتن حرکتت بتا سترعت رابتت م
سکون را نسبی میداند اما به مطل بودن شتتاب بتامر دارد ام علتت تغییتر شتتاب اجستام را تتأریر
محرک وارجی میداند ابنباجه بته مجتود محرکهتای وتارجی بتامر دارد م در شتر ستماع
طبیعی بارها به این نکته اشاره کرده است یکی از مثالهتای ام بترای تبیتین محترک وتارجی در
م الة ه تمی سنگی است که به باالی پایینی چت یتا راستت متیرمد م ایتن حرکتتی نمونتهای از
حرکت قسری است که ررمرتاً به ماسطة محرکی صورت رسته استت کته وتارج از متحترک
قرار دارد اما محرکهای وارجی نزد ابنباجه به لحاظ دید اه می بته تغییترات م جابتهجایی بته
ماسطة محرک وارجیی درنهایت به «حرکت قسری» م اه نیز «حرکت در مستیر طبیعتی جستم
طبیعی» م جابهجایی می به سمت مکان طبیعیاش منتهی میشود از نظتر ام محترک وتارجی از
نوع «قاسری رس قاسری م ساعل» است که مقتی جسمی را تحت تأریر قرار میدهنتد ستبل حرکتت
آن میشوند این حرکت متحرک تا زمانی که «عوامل محرک» قدرت تأریر داشتته باشتند ادامته
وواهد داشت؛ ملی با رس قاسری جسم به مکتان طبیعتی وتود بتازمی ردد همچنتین ابنباجته بته
عامل محرک رانویهای نیز تحت عنوان «صورت» م به تب آن «سبکی م سنگینی» معت د است کته
آنها را محرک داولی م عاملی برای حرکت طبیعی قلمداد میکند درماق ام معت د استت مقتتی
عوامل محرک وارجی مثل «قاسر» رس میشتود جستم در درجتة امل بتا کمت «رست قاستر» م
«ساعل» بهعنوان دم محرک مجزای از متحرک آماده برای حرکت میشود م درنهایت به ماستطة
محرک داولی «صورت» م «سبکی م سنگینی» به مکان طبیعیاش بازمی ردد
هر چیزی به طور طبیعی به ماسطة عامل محرک «صورت» م بته کمت «متادهاش» بته ستوی
کمال وودی مکان طبیعی م سعلیت یاستن وودبهوودی حرکت میکنتد پت ا تر هتر چیتزی بته
دنبال مکان وود باشد «مکان» تعیینکنندک وصوصیات جسم وواهتد بتود ابنباجته معت تد استت
که «طبیعت» عامل پریرش حرکت در اجسام طبیعتی استت م «ساعتل» م «رست قاستر» بتهعنوان دم
عامل ایجادکنندک حرکت به حساب میآیند بته همتین دلیتل تورتیحات می دربتارک محترک م
اینکه محرک چیزی غیتر از متحترک استتی بتا تصتور طبیعتت بتهعنوان علتت حرکتت طبیعتی
تناقضی ندارد ام صرساً بر این نکته تأکید میکند که «محرک وود شیءی متحترک نیستت یعنتی
محرک با متحرک یکسان م برابر نیست» ایتن مستلله بته معنتای ندتی «محترکی طبیعتت استت»
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نیست م ابنباجه بارها به آن اشاره کرده است که حکایت از آن دارد که به نظر می به این مستلله
باید با دقت زیادی نگریسته شود
پاسخ به تنتاقی مطر شتده در نظریتات ابنباجته دربتارک «چگتونگی مجزابتودن محترک از
متحرک» با مجود عامل املیه م عامل رانویه در حرکت قابل توجیته استت تتأریر طبیعتت م ندت
در حرکت اجسام طبیعی با مجود «عامل املیه محترک» یعنتی «صتورت» م بته تبت آن «ستبکی م
سنگینی» م تأریر «عامل رانویه حرکت» یعنی «قاسری رس قاسر م ساعل» در حرکتت اجستام طبیعتی
از دم دید اه «محرک درمنی یا بیرمنی جسم طبیعی» م «مجود میانجی در حرکتت جستم» قابتل
تبیین است م این تناقی توجیهپریروواهد بود
در مورد دید اه املی یعنی محرک درمنی یا بیرمنی جسم طبیعیی باید توجه کرد که جستم
طبیعی دارای ی محرک است که بیترمن از جستم یتا درمن آن قترار دارد؛ ا تر ایتن محترک
بیرمن از جسم باشد محرک تصادسی استی م ا ر درمن جسم باشتد غالبتاً ت تخیص محترک از
متحرک کار دشواری است ابنباجه تأکید میکنتد کته در چیزهتایی کته بتهطور کامتل توستط
ح درک م دریاست نمیشوندی مانند مع والتی محترک م متحترک قابتل شناستایی نیستتند م
این مان اشتباه حاصل میشود کته ایتن مجموعته «وودبتهوود» متحترک استت جستم طبیعتی
بروف «جسم جاندار»ی که «ترکیبی» از محرک م متحرک استی «از نظر تعریت » از محترک
م متحرک ساوته شده است م نه «از نظر ترکیل ح ی ی»
ابنباجه در مورد تمایز میان اجسام طبیعی م اجسام ندسانی به مسللة محرک م متحرک اشتاره
دارد م معت د است که در اجسام طبیعیی ت خیص حرکت وودبهوودی کاری ستخت م دشتوار
است؛ زیرا محرکی وارج از متحرک قرار دارد م هر آنچه که حرکت میکند عامتل حرکتت
نخواهد بود لرا باید محرکی وارجی در میان باشد تا بتواند متحرک را به حرکت مادارد امتا در
اجسام ندسانی یا بهاصطف موجتودات جتانداری تمتایز قایلشتدن میتان محترک م متحترک بته
لحاظ مقوع حرکت وودبهوودی کار سختی نخواهد بود؛ زیرا محرک چنین جسمیی رترمری
است که مع ول باشد چون این محرک است که اوتفسات درمن وود را پریرستته استت م منجتر
به حرکتی مدامم م پیوسته میشود
ند همانند «طبیعت» که اصل حرکت در اجسام طبیعی استی اصل حرکتت در موجتودات
زنده م عامل حرکتت ارادای م اوتیتاری استت جستم طبیعتی آلتی کته دارای حرکتت ارادی م
اوتیاری است دارای ند است که از ی محترک م مجمتوع چنتدین متحترک ت تکیل شتده
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است درعینحال این محرک نیز میتواند از مجمتوع چنتدین محترک ت تکیل شتده باشتد کته
درنهایت حرکت وود را از محرک نخستین دریاست میکند ایتن جستم یت محترک آوتری
دارد که در تماگ مست یم با چیزی است کته حرکتت کترده م یت محترک نخستتین دارد کته
جابهجایی م حرکت از آن من أ می یرد اسزمنبراین ممکن است ی یا چنتد محترک میتانجی
داشته باشد که آورین محرک را به املین محرک مرتبط میکنتد بنتابراین بتا توجته بته ستاوتار
کلی طبیعت م ررمرت یا نظم آن نتزد ابنباجته رمشتن میشتود کته پرستس دربتارک «حرکتت»
مست یماً با پرسس دربارک «محرک املیه» مرتبط است
ابنباجه دستهبندی سه انهای از انواع متحرک ارایه میدهد )1 :متحرک قسری کته محترک
آن وارج از متحرک است؛  )2متحرک طبیعی که محرک آن مکوّن م ساعتل یتا برطر کننتدک
قاسر است محرک ررمرتاً باید متحرک را حرکت دهد م ارسطو نیز بهدرستی این عامتل (رست
قاسر) را در شمار محرکها قرار داده است اما این چیزی است که در اسط ستات امکتان نتدارد؛
زیرا آنها بسیط م دارای اجزای مت ابه م یکستان هستتند؛  )3متحترک وودبتهوودی استت ماننتد
حیوان متحرکی که سبل تحرک آن چیزی غیر از آن اما در وود آن است پت هتر متحرکتی
به سبل چیزی غیر از وودی متحرک است م محرک بر اساگ ت ابلی مخصوص بته وتود ت ستیم
میشود م وود را حرکت میدهد تا محرک املی در این نوع باشتد پت محترک امل ازجملتة
مضا هاست م اهی غیر وود را حرکت میدهد
در پایان سخن الزم به یادآمری است که اعت اد ابنباجته بته «حرکتت وودبتهوودی اجستام
طبیعتتتی» ازی ستتتو م «اصتتتل مجزابتتتودن محتتترک از متحتتترک» م قبولنداشتتتتن آغتتتاز ر
وودبهوودیبودن اجسام طبیعی ازسویدیگری در اصل سبل تناقی ن تده استت؛ بلکته اهمیتت
این مسلله نزد ابنباجه بهقدری است که بارها در کتاب شتر ستماع طبیعتی آن را تحلیتل کترده
است به ع یدک می از میان سه محرک وارجی «قاسری رس قاسری م ساعل» یت محترک (قاستر)
سبل ایجاد حرکت قسری م دم محرک دیگر (رس قاسر م ساعل) ستبل ایجتاد حرکتت طبیعتی
شدهاند پ ازمیانرستن متان یتا سعالشتدن عامتل کتون م آسترینس در ن تس ساعتل را میتتوان
بهعنوان محرکی مجزای از متحرک درنظر رست که جستم طبیعتی را آمتاده بترای حرکتت بته
سمت مکان طبیعتی وواهتد کترد کته در اینجتا بتر استاگ «طبیعتت» آن جستم یعنتیی دم عامتل
«صورت» م «سبکی م ستنگینی»ی بتهعنوان عامتل پتریرش حرکتتی ایتن اتدتاق رخ داده م جستم
طبیعی حرکت وواهد کرد بااینترتیلی ابهام دیتد اه ابنباجته رست م ستخن می در ایتن زمینته
رمشن شد
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ابنباجه برای حرکت جبری از لفظ  qasirبه معنای «قاسر» استفاده کرده و بر همین مبناا حرکات
را به دو دسته تقسیم کرده است« :حرکت طبیعی» و «حرکت قسری».
ظاهراً سنگین یا سبک بودن در چهارچوب اندیشة طبیعی ابنباجه یکی از ویژگیهاای صاورت
است یعنی در نسبت عام و خاص با همان عامل «صورت» قرار دارد .اما ابنباجه در پایان کتااب
شرح سماع طبیعی در مواردی به مادیبودن این ویژگی اشاره کرده است که از این نظار ایان دو
عامل مکمل یکدیگر نیستند و با یکدیگر متناقض خواهند باود .در برخای از منااب و ترجماه از
متون طبیعیاتی به جای واژة سبکی و سنگینی از اصطالح «وزن» استفاده شده است ولی الزم باه
ذکر است که در زمان ابنباجه هنوز این اصطالح ،یعنای وزن ،کااربرد نداشاته اسات باه هماین
جهت در مقالة حاضر همواره از سبکی و سنگینی استفاده شده است.
از بررسی آثار او برمیآید که جسم ،به جسم ساده و مرکب ،یاا جسام جااندار و غیرجااندار و
غیره نیز تقسیم میشود.
اما شایستهتر این است که «صورت ،طبیعتی از ماده باشد» (ابنباجه ۱۹۹۱ ،الف۷ :آ.)۲۶ ،
برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه بنگرید به کتاب شرح ساماع طبیعای ابنباجاه55 ،ب،
صفحة .۱54
قاسر از لفظ قسیر « »qasirدر توضیح حرکت قسری میآید؛ بالطب «رف قاسر» نیز بهعنوان رفا
مان برای حرکت جسم طبیعی است که در دیدگاه طبیعی ابنباجه بدین نحو بهکار رفته است.
ابنباجه این مسئله را در مقالة هشتم از شرح سماع طبیعی توضیح داده است.
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