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 چكيده
گردش سيارات در آسمان و توضيح آنكه افالک در كجای آسمان قرار دارند  تبيين فيزيكی

تا به  شد كه در آنها تالش میملۀ آثاری از ج .است پيشينيانهای اصلی نجوم  از پرسش
در نويسندگان اين آثار . نظر اين پرسش پاسخ داده شود آثار هيئت دوران اسالمی است

 »منشورات«نظريۀ و  »عنصر پنجم« يۀ ارسطو در بارۀنظر ريشه در دو نظريه دارد:اين باره 
رام نظريۀ عنصر پنجم ارسطو بر اين اساس است كه مادۀ تشكيل دهندۀ اجبطلميوس. 

ای كه در عالم كون و فساد هستند،  آسمانی، اجرام باالی فلك ماه، با عناصر چهارگانه
 »عنصر پنجم«يعنی خاک و آب و هوا و آتش، متفاوت است و چيزی است كه او آن را 

ناميده است. عالوه بر اين چون در جهان خأل قابل تصور نيست تمام آسمان پوشيده از اين 
مبدأ حركت مستدير است و بنا بر خاصيت عناصر حركت آن عنصر است. اين عنصر 

های مختلف  رسد و اجرام آسمانی در دوره اما به نظر چنين نمی .همواره يكنواخت است
های محرک  برای توضيح بساطت آن بايد وجود عامل ات متفاوتی دارند، از اين روحرك

ز در توجيه نظامی كه برای متعدد را پذيرفت و اين موجد نظريۀ افالک است. بطلميوس ني
در بارۀ محل افالک و چگونگی گردش آنها سخن گفته است.  االقتصاصجهان آورده در 

های هيئت نشانی از ادامۀ تالش  پرداختن دانشمندان مسلمان به اين موضوعات در كتاب
ارسطو و  است با بررسی آرایر اين مقاله تالش شده برای توضيح اين موضوعات است. د

های موجود در بارۀ فلك، چيستی آن و  يوس و فيلسوفان و منجمان مسلمان پاسخبطلم
 بررسی شود.  ،چگونگی حركت سيارات در آن

 

، فلك، اثيرهيئت، خرقی، عبدالجبار ارسطو، بطلميوس، ابن سينا، ابن هيثم،  ها: كليدواژه
  منشورات

                                              
بررسی سنت نگارش هيئت در دوران اسالمی به همراه تصحيح، ترجمه، «. اين مقاله برگرفته از رسالۀ دكتری مؤلف با عنوان 1

به راهنمايی آقای دكتر حسين » ، نوشتۀ بهاءالدين خرقیاألفالکمتهی اإلدراک فی تقاسيم شرح و پژوهش تطبيقی كتاب 
 معصومی همدانی و مشاورۀ آقای دكتر محمد باقری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.
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 مقدمه
گردش اجرام آسمانی، تعيين نحوۀ  تبيين فيزيكی (طبيعی)ترين مسائل در  يكی از مهم

كه بر پايۀ مبانی  يابد گردش آنها در آسمان است. اين پرسش از آن رو اهميت می
جهان سراسر مأل است و هيچ خالئی در آن وجود ندارد، پس آسمان  ،فيزيك ارسطويی

كنند. حال اين  ای باشد كه اجرام آسمانی در آن حركت می بايد سراسر پوشيده از ماده
شود كه اين ماده چيست، بسيط است يا مركب؟ سنگين است يا سبك؟  ؤال مطرح میس

چه نسبتی با عناصر چهارگانه (خاک، آب، هوا و آتش) دارد؟ فساد و تغيير در آن راه 
كنند؟ در دانش هيئت برای هر يك  دارد يا نه؟ و اجرام آسمانی در آن چگونه حركت می

ين مادۀ شود كه بخشی از هم در نظر گرفته می يا افالكی 1»فلك«از اجرام آسمانی 
آسمان از افالكی تشكيل شده است  ،بر پايۀ اين تعريف تشكيل دهندۀ آسمان هستند.

های  اند (متشابه االجزا هستند) اما ميان بخش كه همه از يك مادۀ واحد ساخته شده
جازی برای مختلف آن مرز مشخصی وجود دارد و از اين رو مفهوم فلك نه يك مفهوم م

توصيف حركت اجرام آسمانی بلكه امری واقع در جهان است. هدف از اين تحقيق 
بررسی معنای فلك و ماهيت آن نزد دانشمندان دوران باستان و اسالمی است و در اين 
سير از دانشمندان دوران باستان به ارسطو در مقام يك فيلسوف و بطلميوس به عنوان 

ابن سينا در كنار  یر دوران اسالمی نيز بر همين اساس آراايم. د يك منجم بسنده كرده
 تعاريف موجود در برخی از مشهورترين آثار هيئت آمده است.

 
 ارسطو و عنصر پنجم

مادۀ تشكيل دهندۀ آسمان و بحث در بارۀ به  2در بارۀ آسمانارسطو در كتاب 
طرح يك الگوی كلی برای  3متافيزيكارسطو در  البتهآن پرداخته است. های  ويژگی

وجود افالک (جوهرهای جاويدان) را با  گردش افالک را در نظر داشته است. او در آنجا

                                              
ای ) سومری به معنpilakگويد كه اين واژه به احتمال بسيار از ريشۀ پلك ( می» فلك«. هارتنر در توضيح تبارشناسی واژۀ 1
های سامی، مانند آرامی  است. او تغيير صورت و سير تغيير معانی اين واژه را نزد كلدانيان و سپس در زبان» گشتن حول چيزی«

 »)فلك«، مدخل EI2به معنای آسمان در زبان عربی پی گرفته است (نكـ : » فلك«و عبری و در نهايت صورت 
2. On the Heaven (De Caelo) 

3. Methaphysics 
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 گويد: كند و می تكيه بر اصل وجود يك محرک برای هر حركت، ثابت می
آيد، و محرک  لكن از آنجا كه متحرک ناگزير به وسيلۀ چيزی به حركت می«

حركت جاويدان به وسيلۀ موجودی جاويدان نخستين بذاته نامتحرک است و 
دهد، و نيز از آنجا كه  آيد، و يك حركت از ([يك] محرک) روی می پديد می

گوييم جوهر  بينيم كه غير از حركت مطلق [مكانی] كل جهان كه می می
های مكانی ديگری هم  آورد، حركت نخستين نامتحرک آن را به حركت می

دان ستارگان سرگردان (يعنی سيارات) (زيرا های جاوي موجوداند مانند حركت
ناپذير چنانكه در مباحث  جاويدان است و ايست مستديرجسم دارای حركت 

طبيعيات اثبات شده است) پس هر يك از حركات مكانی نيز بايد به وسيلۀ يك 
جوهر بذاته نامتحرک و جاويدان به حركت آورده شود... پس آشكار است كه 

» همان تعداد (حركات مكانی ستارگان) وجود دارند...جوهرها ضرورتاً به 
؛ 1073b1-1073a25های ، سطر8، بخشλ مقالۀ، متافيزيك(ارسطو، 

 ).404-403ترجمۀ فارسی، صص
برخی مقدمات قصد دارد نشان دهد كه هر يك از  آوردنارسطو در اين استدالل با 

بيان اين  حركات اجرام آسمانی نيازمند محرک متمايزی است. او استدالل خود را با
كند كه يك حركت  كند، سپس اشاره می حرک است آغاز میاصل كه حركت نيازمند م

مكانی در جهان موجود است (منظور حركت شبانه روزی است) و محرک آن جوهر 
د كه آنها نيز نيازمند نهای ديگری نيز در آسمان وجود دار امتحرک است اما حركتن

آورد، بايد خود جوهر باشد پس به  محركند و از آنجا كه آنچه جوهری را به حركت درمی
ها  وجود دارند كه عامل اين حركتجداگانه های مكانی سيارات جوهرهايی  حركت تعداد

 هستند. 
نوشته است (نكـ :  متافيزيك، كه احتماالً آن را پس از اندر بارۀ آسمارسطو در 

هايی در بارۀ  )، به طرح استدالل280، ص»ابن سينا، طوسی و...«معصومی همدانی، 
كند تا نشان دهد كه آسمان (جهان باالی كرۀ  پردازد و سعی می ماهيت اين جوهرها می

شده است كه ارسطو  ساخته عنصری) به جز عناصر چهارگانهآتش) از جسم بسيطی (
. )270b23، سطر 3، بخش، مقالۀ اولدر بارۀ آسمان( نامد می 1آن را عنصر پنجم يا اثير

                                              
1. Aither (αίθέρα), either 
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گويد  او می .كند میارسطو استدالل خود را با بحث در بارۀ انواع حركت اجسام آغاز 
) حركت مستقيم الخط رو به باال (حركتی 1شود:  حركت طبيعی به سه نوع تقسيم می

) حركت مستقيم الخط رو به پايين (حركتی كه مركز مقصد 2شود)،  كه از مركز آغاز می
) حركت مستدير. در ميان عناصر چهارگانه، حركت طبيعی آتش و هوا از 3آن است) و 

خاک نوع دوم حركت را دارند. پس اگر جسم بسيط را بر پايۀ نوع نخست است و آب و 
» كه مبدأ حركت طبيعی در آن است«تعريف ارسطو در اين بخش جسمی بدانيم 

) و بپذيريم 268b30-268b27، سطرهای 2اول، بخش مقالۀ، در بارۀ آسمان(ارسطو، 
انواع  كه هر جسم بسيط حركت بسيطی دارد و اجسام بسيطی وجود دارند كه حركات

اول و دوم را دارا هستند پس بايد جسم بسيطی نيز وجود داشته باشد كه حركت 
طبيعی آن حركت مستدير باشد. حال بايد به اين پرسش پاسخ داد كه چرا اين جسم 

تواند يكی از عناصر چهارگانۀ آتش، هوا، آب يا خاک باشد؟ ارسطو نخست  بسيط نمی
ه توان آن را ب طور قسری ايجاد شده باشد، می گويد كه اگر اين حركت مستدير به می

اما چون در اينجا منظور حركت طبيعی است و هر  نسبت دادعناصر چهارگانه  هريك از
جسم بسيط تنها يك حركت طبيعی دارد، پس اين حكم باطل است و بايد اين حركت 

 مستدير را از آنِ جسم بسيط ديگری دانست.
كند كه اين جسم بسيط از جنس  موضوع فرض می ارسطو در اثبات ديگری برای اين

يكی از عناصر چهارگانه، مثالً آتش، باشد و حركت مستدير حركت ضد طبيعت آن باشد. 
رسد.  به تناقض می فرضاين  ازسپس با اين مقدمه كه هر چيز واحد فقط يك ضد دارد، 

حركت ت مستقيم الخط رو به باالست و حرك ، حركت طبيعی آتشدر اين مثال ،زيرا
و به  ،آن بالطبع حركت مستقيم الخط رو به پايين خواهد بود و نه حركت مستديرضد 

گيرد كه جسم بسيط  همين صورت برای عناصر ديگر. او از اين مقدمات نتيجه می
(همان،  ديگری غير از اين عناصر وجود دارد كه حركت طبيعی آن حركت مستدير است

 ). 269b17-268b11، سطرهای 2اول، بخش ۀمقال
های اين جسم  گر ويژگیبه اثبات ديآسمان  در بارۀارسطو در بخش سوم از 

اثير است، ارسطو سنگينی را تمايل  سبك يا سنگين نبودننخستين آنها  پردازد كه می
ف كند و بر پايۀ همين تعري به مركز و سبكی را تمايل به باال رفتن از مركز تعبير می
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دهد جسم بسيطی كه حركت مستدير دارد نه سنگين است نه سبك، چه در  نشان می
تناقض داشت كه اين  مركز به باال می اين صورت بايد يك حركت به سوی مركز يا از

دو ويژگی  ،است، بنا بر اين اين جسم نه سنگينی دارد و نه سبكی. ارسطو عالوه بر اين
افزايد، يكی آنكه اين جسم كون و فساد ندارد و  های اين جسم می ديگر نيز بر ويژگی

 ). 269b18-270a35، سطرهای 3ديگری آنكه نمو و استحاله نيز ندارد (همان، بخش
نظر ارسطو جنس اجرام توان مطرح كرد: يكی آن كه از  میدر اينجا دو پرسش 

دارند و چگونه آسمانی با اثير چه ارتباطی دارد و ديگر آنكه اين اجرام در كجای اثير قرار 
در دومِ  مقالۀكنند؟ پرسش نخست را ارسطو در ابتدای بخش هفتم از  در آن حركت می

ترين پاسخ به اين پرسش  گويد، او بر اين عقيده است كه منطقی پاسخ می بارۀ آسمان
كنند (سطرهای  آن است كه جنس ستارگان مشابه جسمی است كه در آن حركت می

289a11-289a18و ارسطو تمام آسمان (جهان فوق قمر) را از جنس عنصر )، از اين ر
رسد ارسطو با طرح  پنجم با همان خواصی كه برای آن آورده دانسته است. به نظر می

برخی از آنها در زمان او  ، وشوند ها را كه در آسمان ديده می اين نظريه برخی ناهمگونی
آنها در بساطت عنصر پنجم ترديد كرد، ناديده  سببتوان به  و می اند، شناخته بوده

 ، سراسر مقاله)....» ينا، طوسی و ابن س«گرفته است (در اين باره نكـ : معصومی همدانی، 
پاسخ گفتن به پرسش دوم نيازمند دانستن نظر ارسطو در بارۀ چگونگی گردش 

نايكنواختی  زيرا ،از نظر ارسطو جسم بسيط حركت يكنواخت دارداجرام آسمانی است. 
خالف طبيعت است و در جسم بسيط راه ندارد بنا بر اين حركت اجرام آسمانی كه همه 

، 6، بخشدوم مقالۀ، در بارۀ آسمانمتشكل از يك عنصر هستند يكنواخت است (ارسطو، 
نمايد بنا بر اين  اما اين حركت در نظر نايكنواخت می .)288a13-289a10سطرهای 

موجد حركات اجرام باشند كه تركيب اين حركات نايكنواخت های مختلفی  بايد محرک
دو تن از منجمان عصر خود،  در اين باره به آرای متافيزيكارسطو در  رسد. به نظر می

 ۀ نايكنواختی حركات اجرام آسمانیاشاره كرده است. مسأل 2و كاليپوس، 1ائودوكسوس
 27ائودوكسوس  .در زمان ارسطو با نظريۀ افالک متحدالمركز ائودوكسوس حل شده بود

                                              
1. Eudoxus 

2. Calippus 
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های مختلف آسمان در نظر  كرۀ متحدالمركز كه مركز همۀ آنها زمين است برای حركت
 ؛گرفته است كه از اين تعداد يك كره از آنِ ثوابت است كه تنها يك حركت دارند

يكی همان فلك ستارگان ثابت است  كه شود می كره تبيين 3حركات ماه و خورشيد با 
شود و دومی فلكی است كه سبب حركت آنها در  كه حركت روزانۀ ايشان را موجب می

اما فلكی كه  البروج است. ای مايل در عرض فلك هدر دايردايرةالبروج است و فلك سوم 
های  كه فلك ددارن فلك 4گانه  هريك از سيارات پنجتر است و  چرخاند مايل ماه را می

فلك سوم موجد حركات قهقرايی  های ماه و خورشيد است؛ ه همان فلكاول و دوم مشاب
گيرد و فلك چهارم كه با فلك  های آن در [صفحۀ] دايرةالبروج قرار می آنهاست و قطب

 مقالۀ، متافيزيككند (ارسطو،  های اين سيارات را ايجاد می ای دارد عرض پيشين زاويه
λ1073ای ه، سطر8، بخشb17-1073b31471-466؛ نيز نكـ : حداد عادل، صص .(

بر افالک ماه و خورشيد او دو فلك ديگر كاليپوس مدل ائودوكسوس را پذيرفته اما 
ها مانند نابرابری فصول در  افزوده است كه شايد دليل آن توجيه بهتر برخی پديده

به اين ترتيب  صدها باشد.حركت انتقالی خورشيد و يا اطالعات جديد به دست آمده از ر
 ،رسد كه از اين تعداد فلك می 33های كاليپوس به  تعداد افالک ائودوكسوسی با افزوده

فلك  4فلك و دو سيارۀ ديگر هر كدام  5خورشيد، ماه، عطارد، زهره و مريخ هر يك 
 ).472-471حداد عادل، صص ؛1073b31-1073b39دارند (ارسطو، همان، سطرهای 

افالک ائودوكسوس و كاليپوس وجود دارد آن است كه اگر آنها را  مشكلی كه در
انتقال  ،خالئی وجود ندارد نيم كه در ميانشانچون ارسطو جوهرهايی موجود تلقی ك

چون  زيراتوان توجيه كرد؟  حركت افالک سيارات مختلف را به يكديگر چگونه می
ركت فلك بااليی در فلك تواند وجود داشته باشد بايد ح ای ميان افالک نمی فاصله

پايينی تأثير داشته باشد و به آن منتقل شود. ارسطو برای حل اين مشكل و در واقع 
كند  حركتی را در خالف جهت حركت فلك بااليی فرض می ،اين تأثير نبودبرای توجيه 

و به همين سبب ناگزير از افزودن افالكی به مجموعۀ افالک ائودوكسوس است. او در 
 گويد: می اين باره
ها را توضيح دهد،  اما اگر بنا باشد كه بر هم نهادۀ همۀ سپهرها [افالک]، پديده«

الزم است كه به حسب هر يك از سيارات سپهرهای ديگری وجود داشته باشند 
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ايم كه بر خالف  شود كه تا كنون پذيرفته كه تعداد آنها يكی كمتر از آنهايی می
؛ ترجمۀ 1074a1-1074a5طرهای (همان، س» چرخند. جهت ديگران می

 )405فارسی، ص
اين افالک افزوده هر فلك را، جز فلكی كه به سياره متصل است، به جايگاه ابتدايی 

تر تأثيری  پايين حركت سيارۀگردانند تا حركات افالک سيارۀ بااليی بر  خود بازمی
و مشتری كه هر يك اند. برای زحل  اين افالک را افالک واگردان نام نهاده نداشته باشد.

شود و برای چهار جرم ديگر، مريخ و  فلك واگردان در نظر گرفته می 3فلك دارند،  4
ماه نيز از آن رو كه  .فلك واگردان داريم 4فلك دارند  5عطارد و زهره و خورشيد، كه 

تر از آن نيست نيازمند فلك واگردان نيست. با افزودن اين افالک بر  سيارۀ ديگری پايين
رسد. او  فلك می 55فلك قبلی، مجموعۀ افالكی كه ارسطو در نظر گرفته است به  33
 47در نظر نگيريم تعداد افالک افزايد كه اگر اين حركات را برای ماه و خورشيد  می

 ).484-481حداد عادل، صص  ؛1074a8-1074a15است (ارسطو، همان، سطرهای 
عداد حركات و افالک مختلف ستارگان نيز اگر چه در بارۀ ت در بارۀ آسمانارسطو در 

توان آنها را نشانۀ اعتقاد او به لزوم تعدد  است كه می آوردهگويد اما عباراتی  سخنی نمی
 اند: كه از آن جمله ،افالک دانست

، در بارۀ آسمانچپ و راست) در افالک ( ،پايين ) اعتقاد به وجود جهات (باال،1
 ):77-76؛ ترجمۀ فارسی، صص284b6-286a2، سطرهای 2دوم، بخش مقالۀ

هايی از اين نوع متعلق به  چون پيش از اين مشخص كرديم كه قابليت«
اند و از سوی ديگر آسمان موجودی  چيزهايی است كه دارای مبدأ حركت

جاندار و دارای مبدأ حركت است، واضح است كه آن نيز باال و پايين و راست 
 »و چپ دارد.

كه دليل حركت هر يك از اجرام آسمانی جوهر (فلك)  ده استش پذيرفته قبالً
ای است، از اين رو اگر اين جوهرها نسبت به يكديگر باال و پايين داشته  جداگانه

 كه متعدد هستند. پذيرفتباشند بايد 
افتد  ) بيان آنكه حركت هر يك از اجرام آسمانی در فلكِ خاص خود اتفاق می2

؛ ترجمۀ فارسی، 289a25-289a30سطرهای ، 7دوم، بخش مقالۀ(همان، 
 ):94ص
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ولی در مورد اجسام زبرين [بايد بگوييم كه]، چون هر يك در فلك خود «
 »كنند... حركت می

شناسان به آن پايبندند (همان،  ) اعتقاد به وجود نظامی در ستارگان كه ستاره3
 ):103؛ ترجمۀ فارسی، ص291a29-291a30، سطرهای 10دوم، بخش مقالۀ

در بارۀ نظام ستارگان، يعنی وضع هر يك از آنها از اين جهت كه بعضی «
شناسان  تر، و در بارۀ فواصل آنها بايد به رأی ستاره ترند و بعضی سپس پيش

 ...»استناد كنيم 
دوم،  مقالۀ) بيان پوشيده شدن يك جرم آسمانی در ورای جسم ديگر (همان، 4

 ):106-105ی، صص؛ ترجمۀ فارس292a3-292a9، سطرهای 12بخش
ايم كه ماه به هنگامی كه نيمه پر است از زير ستارۀ  ما به چشم خود ديده«

شود و سپس از  گذرد و مريخ در قسمت تاريك ماه ناپديد می مريخ می
 »آيد. قسمت روشن و درخشان آن بيرون می

دهد  پاسخ می به آنپرسش ديگری كه ارسطو در تبيين نظريۀ خود در بارۀ آسمان 
كنند يا حركت آسمان آنها را به چشم ما  است كه آيا ستارگان در آسمان حركت می ناي

-289b1، سطرهای 8دوم، بخش مقالۀ، در بارۀ آسماندهد؟ ( متحرک نشان می

289b35(. توان سه فرض در  كند می گويد كه چون وضع كل آسمان تغيير می او می
) آسمان و ستارگان هر دو 2 ) آسمان و ستارگان هر دو ساكن هستند،1نظر گرفت: 
 ) يكی از آن دو ساكن است و ديگری متحرک.3متحركند و 

توان پذيرفت زيرا ساكن بودن زمين را به عنوان يك فرضيه  فرض نخست را نمی
كنيم  ند، حركاتی كه در آسمان مشاهده میبود اگر آسمان و ستارگان ساكن .ايم پذيرفته

شويم و آن اين است كه  مواجه می» امر غيرمنطقی« دادند. در فرض دوم نيز با روی نمی
اگر هر دوی آسمان و ستارگان متحرک باشند، سرعت آنها يكسان خواهد بود يعنی 
سرعت گردش ستاره حول خود با سرعت گردش آن در فلكش يكسان است از اين رو 

تر تری دارد كند ای كه فلك كوچك تری دارد تندتر و ستاره ای كه فلك بزرگ ستاره
ها آن را  داند اما برای ستاره كند. ارسطو اين فرض را برای افالک جايز می حركت می

ای كندتر را از فلكش به  اگر ستاره ،داند زيرا اگر چنين باشد امری غير قابل تصور می
تر منتقل كنيم بايد تندتر بگردد و اين از منظر ارسطو غيرممكن است زيرا  فلكی بزرگ
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ی مختص آن است و به محل گردش آن بستگی ندارد، پس فرض سرعت يك ستاره امر
 دوم نيز محال است.

اما فرض سوم خود دو حالت دارد: يكی آنكه ستاره متحرک و فلك ساكن باشد و 
ديگر آنكه فلك متحرک و ستاره ساكن باشد. ارسطو حالت نخست را به همان دليلی كه 

ها حالت دوم از فرض سوم ممكن داند، پس تن برای فرض دوم ذكر شد غير ممكن می
 گويد: است. او در اين باره می

ند، يا تنها م كه آسمان و ستاره هر دو متحركتوانيم فرض كني چون مطلقاً نمی«
ها حركتی  ند، و ستارهحركماند كه بگوييم كه دواير مت ستاره متحرک است، می

نها را حركت از آن خود ندارند، بلكه چون بر دواير خود استوارند، دواير ا
(در بارۀ » انجامد. دهند. اين تنها فرضی است كه به هيچ نتيجۀ نامعقولی نمی می

؛ ترجمۀ فارسی، 289b31-289b35، سطرهای 8دوم، بخش مقالۀآسمان، 
 )97ص

گويد كه چون  كند. او می ارسطو با استدالل ديگری نيز حركت ستارگان را نفی می
سپس  فلكی هستند حركت مستدير دارند. سماند و برساخته از ج ستارگان كروی

گويد كه حركت مستدير به دو صورت حركت غلتشی و چرخشی قابل تصور است اما  می
گويد اگر  دهد كه ستارگان چنين حركاتی ندارند. ارسطو می مشاهدۀ ما نشان می

اما چنين  ماندند؛ داشتند بايد در موضع خود ثابت می ستارگان حركت چرخشی می
غلتند زيرا هر چه بغلتد بايد بر گرد خود بچرخد كه اين  مچنين آنها نمینيست و ه

موضوع نيز در بارۀ ستارگان صحيح نيست و مثال نقض او در اين باره ماه است كه ما 
 ).290a30-290a7بينيم (سطرهای  همواره تنها يك روی از آن را می

ت ستارگان اصواتی قد بودند حركادر رد نظر كسانی كه معت ،ارسطو در بخش نهم
ورد. او دليل آ شاهد ديگری بر عدم حركت ستارگان می ،يان)كند (فيثاغور ايجاد می

داند و چون در بارۀ ستارگان بر اين اعتقاد است كه  ايجاد صوت را اصطكاک دو جسم می
برد پس اصطكاكی وجود ندارد كه صوتی ايجاد  رود و ستاره را با خود می فلك خود می

 گويد: شود. او می
كنند صدايی و اصطكاكی پديد  در حقيقت اجسامی كه به خود حركت می«

ند، مانند اجزاء جسم متحركی متصل يا بر آن ثابت آورند، ولی آنهايی كه به می
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ای كه جريان آب آن را با  مختلف كشتی در كشتی، يا خودِ كشتی در رودخانه
شود  می ايجاد میصدا هنگاكنند... در واقع  برد، هيچ صدايی ايجاد نمی خود می

ه خود متحرک نيست ولی اگر جسم ن جسمی باشد كرودكه جسم متحركی 
آورد، هيچ  درون جسمی متحرک و متصل به آن باشد چون اصطكاكی پديد نمی

اند  خيزد... پس بدين گونه تبيين كرديم كه ستارگان كروی صدايی از آن برنمی
، سطرهای 9دوم، بخش مقالۀن، (در بارۀ آسما» كنند و به خود حركت نمی
291a10-291a30102-101؛ ترجمۀ فارسی، صص( 

و برای حركت ستارگان ارسطو با اتكا به بهترين تبيينی كه در زمان ا ،به طور خالصه
موضوع حركات مختلف اجرام  ،همچنين پرداختن نظريۀ عنصر پنجم خود موجود بود

توانست  مدل افالک متحدالمركز نمیآسمانی و محل گردش آنها را حل كرده است. اما 
الگوی حركات سيارات را به درستی تبيين كند و افالک ائودوكسوسی همچنان در پاسخ 
گفتن به مسألۀ تندی و كندی حركت سيارات و همچنين سير قهقرايی آنها ناتوان 

 2و آپولونيوس 1های حامل و تدوير كه هيپارخوس بودند، از اين رو در ادامه مدل فلك
 3بدع آن بودند جايگزين افالک متحدالمركز ائودوكسوس شدند (در اين باره نكـ : درير،م

های بعد نيز آنها را پذيرفتند. حال بايد برای اين  ) و منجمان دوره170-149صص
ای است كه منجمان بعدی به  د و اين مسألهآم میهای جديد الگويی طبيعی فراهم  فلك

 اند. آن پرداخته
 

 ظريۀ منشورهابطلميوس و ن
به موضوع محل گردش افالک و ترتيب قرار گرفتن آنها در  مجسطیبطلميوس در 

گيری دقيق اختالف  آسمان نپرداخته است زيرا محاسبۀ دقيق فاصلۀ ستارگان را به اندازه
، در بارۀ آن موضوع نيز به اين مهم نپرداخته مجسطیمنظر مربوط دانسته و چون در 

كه  االقتصاص). اما در 148، ص1ج 4نكرده است (نكـ : نويگباور،اظهار نظر مشخصی 
(معصومی » الگويی حقيقی از حركات اجرام آسمانی«قصد بطلميوس از نگارش آن عرضۀ 

                                              
1. Hipparchus 

2. Apollonius 

3. Dreyer 

4. Neugebauer 
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 آيد.  ) است بررسی اين مسأله الزم می262، ص»االقتصاص«همدانی، 
مطالبی تكيه بطلميوس در مقالۀ اول اين كتاب و در بحث در بارۀ ترتيب ستارگان به 

اعتقاد او به برخی مبانی فيزيك ارسطويی چون وجود  ۀتوان آنها را نشان كند كه می می
(يا  »ستر«خأل دانست. او ستارگان را نخست بر پايۀ پديدۀ  ناممكن بودنعنصر پنجم و 

كند و سپس برای  ، يعنی پوشيده شدن يك ستاره توسط ستارۀ ديگر، مرتب میاختفاء)
كه اوج هر سياره را  كند را وضع میمالک اين ا را به خورشيد تعيين كند آنكه نسبت آنه

، نيز نكـ : معصومی همدانی، 29-28دهد (گلدشتاين، ص قرار می باالتربر حضيض سيارۀ 
 گويد:  همانجا). او در بارۀ وضع اين مالک و محاسبات مربوط به آن می

و ميان سطوحی كه افالک ترين فاصله [فلك ستارگان]  ميان دورترين و نزديك«
كنند، هيچ ناپيوستگی يا جای خاليی كه اندازۀ [محسوس]  را از هم جدا می

؛ نقل از ترجمۀ معصومی همدانی، 31(گلدشتاين، ص» داشته باشد وجود ندارد
 همانجا). 

به توجيه چگونگی قرار گرفتن افالكی كه  االقتصاصبطلميوس در سراسر مقالۀ دومِ 
آنها را برشمرده، در ميان االقتصاص ياد كرده و در مقالۀ نخست  از آنها مجسطیدر 

گويد كه قصد دارد اشكال  آسمان (اثير) پرداخته است. او در ابتدای مقالۀ دوم می
شايستۀ طبيعت «دهد چنان كه  مجسمی را كه حركات اجرام سماوی در آنها رخ می

) توصيف كند و در 45، ص..الشكوک.؛ ابن هيثم، 36(گلدشتاين، ص» اجسام فلكی باشند
توان بررسی كرد. او در  می ز دو منظر طبيعی و رياضیگويد كه اين موضوع را ا ادامه می

 گويد: بيان توجيه طبيعی اين امر می
شود كه اجسام اثيری نه انفعال  قياس طبيعی ما را به اين نظر راهبر می«

كنند زيرا  يير نمیپذيرند و نه تغيير ... همچنين آنكه اجسام اثيری تغ می
شكلشان مستدير است و افعال آنها مانند افعال اشياء متشابهةاالجزاء (اجسام 
بسيط) است و برای هر يك از حركات كه در مقدار يا نوع متفاوت باشد جسمی 

(گلدشتاين، » های خود حركت كند. [بايد] كه در مكانی خاص بر گرد قطب
 )263همانجا؛ معصومی همدانی، همان، ص

و  و اشاره به ويژگی عدم انفعال آنهام اثيری اجسابطلميوس با برشمردن خواص 
های  گيرد و از اين رو برای هر يك از حركت را نتيجه می هاشكل مستديرشان بساطت آن
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اما اين موضوع را كه اين اجسام چگونه  .داند مكانی وجود يك محرک را الزم می
گويد از منظر تعليمی  كند. او می توانند باشند موكول به قياس تعليمی (رياضی) می می

ای  توان عنوان كرد، يكی آنكه برای هر حركت كره برای اين مسأله دو راه حل می
ای توپر كه  هتوخالی در نظر گرفته شود كه همه بر يكديگر و بر زمين محيط باشند يا كر

های تدوير ممكن است. راه حل ديگر آنكه برشی از يك  اين مورد اخير فقط برای فلك
اين دايرۀ  ايرۀ عظيمه در كره بريده شده است.كره را در نظر بگيريم كه به موازات يك د

به اندازۀ عرض سياره  برشدهد و عرض  عظيمه مسير حركت طولی سياره را نشان می
نامد  می» منشور«آن را  بطلميوسشود كه  يب شكلی دف مانند ايجاد میبه اين ترت .است

گويد كه با استفاده از  ؛ معصومی همدانی، همانجا). او در ادامه می37(گلدشتاين، ص
توان نشان داد كه اين دو راه حل اختالفی با يكديگر ندارند و به اين  دانش رياضی می

ها و منشورهای تو در تو به دست  كره ترتيب او تصويری از جهان اطراف مركب از
ای اختصاص دارند و بخشی از آسمان را اشغال  دهد كه هر كدام از آنها به سياره می
 كنند (نكـ : معصومی همدانی، همانجا). می

همخوانی ميان مطالب نابه  شكوکابن هيثم در نقدهای خود بر بطلميوس در كتاب 
همخوانی تعداد حركات و ناكی از موارد اين اشاره كرده است و ي االقتصاصو  مجسطی

افالكی است كه بطلميوس برای هر يك از ستارگان در نظر گرفته است. بطلميوس در 
برای هر يك از حركات  االقتصاصو همچنين در مقالۀ نخست از كتاب  مجسطی

د و مجموع حركات حركت يكنواخت دار دايره گيرد كه هر ای در نظر می ها دايره سياره
ها و سبب  هر يك از اين دايره مجسطیآورد. او در  ی را پديد میظاهر حركت ها دايره

های هندسی برای سيارات نشان داده است اما تعداد آنها  اتخاذ آن را با استفاده از برهان
) به اين موضوع پرداخته و با توجه 26-16(صص االقتصاصرا شمارش نكرده است. او در 

ها را برای سيارات  از آنها ياد كرده بود تعداد اين دايره یمجسطبه حركاتی كه در 
 5دايره برای ماه،  4برای خورشيد،  (فلك) يك دايره ،به اين ترتيب .مختلف آورده است

دايره برای سيارات ديگر در نظر گرفته شده است كه مجموع آنها  4دايره برای عطارد و 
تعداد با حركاتی كه بطلميوس در  حركت برای سيارات است. اما اين 26فلك و  26

حركت برای  36 مجسطی، او در تفاوت داردبرای سيارات برشمرده است  مجسطی
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فلك جدا برای آنها در نظر  36بايست  سيارات ذكر كرده بود و با اين حساب می
، الشكوکآورده است (نكـ : ابن هيثم،  فلك مجزا 26تنها  االقتصاصدر  ولیگرفت  می

 ).264، ص»االقتصاص«صومی همدانی، ؛ مع43-42صص
ها را با يك  بطلميوس در مقالۀ دوم و در تفصيل نظريۀ منشورها هر كدام از دايره

كند و بدين ترتيب مدل مجسمی را كه از افالک در نظر دارد تبيين  منشور جايگزين می
اما تفاوت در شمارش حركات و در  .)263كند (نكـ : معصومی همدانی، همان، ص می

او برای  ،همچنان باقيست. برای مثال مجسطیو  االقتصاصنتيجه تعداد افالک ميان 
ها در واقع فضای خالی ميان  گيرد كه يكی از اين كره كره در نظر می 5زحل نخست 

سپس به  ين رو حركتی بر آن مترتب نيست.كند و از ا افالک زحل و مشتری را پر می
دهد و بدين ترتيب حركاتی را كه در مقالۀ اول  منشور قرار می 4كره  5اين  جای

كند. به همين صورت او برای مشتری،  برای زحل در نظر گرفته بود تبيين می االقتصاص
كره و  5منشور)، برای ماه  5كره ( 7منشور)، برای عطارد  4كره ( 5مريخ و زهره نيز 

؛ نيز نكـ : 53، صاالقتصاصظر گرفته است (منشور و برای خورشيد يك كره در ن
 )263معصومی همدانی، همان، ص

بدين ترتيب بطلميوس با تبيين نظريۀ منشورها و كرات توانست مدلی در بارۀ 
ماهيت حقيقی افالک عرضه كند اما نتوانست تطبيقی ميان كراتی كه سيارات را در بر 

كند و به همين سبب تعداد افالک او شود برقرار  هايی كه ديده می گرفتند با حركت می
از تعداد حركاتی كه برای سيارات ثابت كرده بود كمتر بودند و اين مسأله با آن اصل 

. تالش داردتناقض  ک برای حركت نيازمند محركی استفيزيك ارسطويی كه هر متحر
المی ر هيئت دانشمندان استوان در آثار نجومی و به ويژه آثا برای حل اين مشكل را می

برای عرضۀ الگويی از جهان اطراف ميان در آثار خود ناگزير بودند آنها  پی گرفت.
 های رياضی و جهان واقع هماهنگی ايجاد كنند. مدل

 
 نظر دانشمندان مسلمان در بارۀ فلك

توان گفت فلك در آثار مختلف دانشمندان مسلمان با تكيه بر  در يك بررسی اجمالی می
ش ا های طبيعی گاه آن را بر پايۀ ويژگی های آن تعريف شده است. ويژگیه از دو دست
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 ) آورده است:90-89(صص فی الحدودمانند آنچه ابن سينا در رسالۀ  ،اند تعريف كرده
پذيرد و بالطبع بر گرد مركزی  جوهر بسيط كروی است كه كون و فساد نمی«

 »گردد كه داخل آن است می
 ):147اند مانند تعريف جرجانی (ص تعريف كرده و گاه آن را به صورت هندسی

) كه موازی ح خارجی و داخلی (ظاهری و باطنیدو سط كهجسم كروی «
 »اند يكديگرند و يك مركز دارند آن را در بر گرفته

هايی كه پيش از اين در  با استناد به اين دو صورت تعريف و مشابهت ميان آنها و توصيف
توان نتيجه گرفت كه دانشمندان مسلمان برای  می .مدبارۀ فلك در آثار گذشتگان آ

تبيين ماهيت فيزيكیِ افالک، رأی ارسطو را در بارۀ عنصر پنجم پذيرفته بودند و برای 
آنچه  ،به بيان ديگر اند. به نظر بطلميوس استفاده كردهتوصيف صورت آن از نظری مشا

ر پنجم ارسطو را دارد و اند خواص عنص فيلسوفان اسالمی در توصيف جسم فلكی آورده
است شده آنچه در دانش هيئت به عنوان فلك و محمل گردش اجرام آسمانی پذيرفته 

بطلميوس و قابل  ی)ها (يا منشورها اراست، مشابه كرهضمن آنكه همان خواص را د
 توصيف به صورت هندسی است.

به  مختلف های ای هيئت برای مصداقه واژۀ فلك در آثار مختلف و به ويژه در كتاب
كار رفته است: وقتی سخن از كليت آسمان و ارتباط آن با عناصر اربعه است، منظور از 

 6130، نسخۀ شمارۀ منتهی اإلدراکفلك تمام آسمان است (برای نمونه نكـ : خرقی، 
اما  .)107، صتذكرهر، نصيرالدين طوسی، 9پ و 6های  مجلس شورای اسالمی، برگ

فلكی  ،است، منظور از فلك هر سياره متعددسمان به افالک وقتی سخن در بارۀ تقسيم آ
، فی هيئة العالم(ابن هيثم،  كند ايجاد میكلی است كه مجموع حركات آن سياره را 

) و زمانی كه 111و  109ر؛ نصيرالدين طوسی، همان، ص13؛ خرقی، همان، برگ 11ص
فلك به تك تك  سخن در بارۀ حركات مختلف يك جرم آسمانی و افالک آن است واژۀ

كشاف شود. تهانوی در  افالک آن جرم (مانند فلك تدوير، فلك حامل و ...) اطالق می
كه اين است فلك تقسيماتی را برای آن ذكر كرده  ۀذيل واژ اصطالحات الفنون

دو نوع كلی و  بندی كرد. او نخست فلك را به توان طبقه ها را در قالب آنها می مصداق
فلك كلی آن است كه جزئی از فلك ديگری نباشد و اين خود بر  كند. جزئی تقسيم می
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دو نوع است، فلك كلی مفرد كه جزئی ندارد و تنها نمونۀ آن فلك االفالک (فلك اطلس 
های  شود و اين همان فلك يا فلك نهم) است و فلك كلی مركب كه شامل اجزائی می

های  مانند فلك ،ديگر باشدكلی سيارات است. اما فلك جزئی آن است كه بخشی از فلك 
 ).1135-1134، صص2حامل و تدوير هر سياره (ج

شايد به  -تعاريفی وجود دارد كه مؤلفان آنها ،همچنين در برخی آثار نجومی ديگر
و اين معنا را برای رسيدن به منظور خود بهتر   ا در معنای دايره به كار بردهفلك ر -عمد

 .توان يافت اند می آثاری كه به نجوم رياضی پرداخته. شاهد اين نمونه را در اند دانسته
) در 55-54، صص1مسعودی (جقانون بيرونی در باب سوم از مقالۀ اول  ،برای مثال

گويد كه فلك و دايره مترادف هستند و به مفهوم واحدی  های آسمانی می توصيف دايره
زمانی كه متحرک باشد و  به ويژه ،كنند اما گاه فلك را به كره تعبير می ؛كنند اشاره می

توان حدس زد كه به احتمال  شود. می گويد كه اسم فلك بر جسم ساكن اطالق نمی می
 تسهيل امر محاسبات بوده است. ،بسيار دليل استفادۀ بيرونی از معنای دايره برای فلك

از را نزد دو گروه  حاصل از آن واژۀ فلك و مفهومتوان  می ،ها با تكيه بر اين تلقی
يكی فيلسوفان كه از ايشان در اينجا ابن سينا را  نشمندان دورۀ اسالمی بررسی كرد.دا

ای از نظريات فيلسوفان دورۀ  توان تقريباً چكيده زيرا نظريات او را می ،ايم برگزيده
 اسالمی آمده است. ۀاسالمی دانست و ديگر آنچه در برخی از مشهورترين آثار هيئت دور

 
 ۀ جسم پنجمابن سينا در بار آرای

ای از عنصر پنجم  يان سادهشد ب نقلابن سينا  فی الحدودرساله  كه ازتعريفی از فلك 
های آن در كتاب  ابن سينا در بارۀ ماهيت فلك و ويژگی ارسطوست، با بررسی آرای

در نظر دارد با  چنان كه ابن سينانزديكی مفهوم فلك  ،شفااز مجموعۀ  » السماء والعالم«
شود. ابن سينا برای اثبات وجود عنصر متمايزی كه  عنصر پنجم ارسطو بيشتر آشكار می

های آن كه با عناصر  نامد و تبيين ويژگی آن را جسم پنجم (الجسم الخامس) می
يعنی در ابتدا با تكيه بر انواع  ست برهانی مانند ارسطو آورده است.چهارگانه متفاوت ا

دهد كه بايد جسم بسيطی وجود داشته باشد كه حركت  نشان میحركت طبيعی 
نظير آن جسم های ديگر  مستدير، حركت طبيعی آن باشد و سپس به اثبات ويژگی
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سردی و گرمی  نيز نداشتنخشكی و رطوبت و  نداشتن، نداشتن سنگينی و سبكی 
لتيام جسم ). او در بيان عدم امكان خرق و ا15-6، صص2، جطبيعيات شفاپردازد ( می

 گويد: پنجم می
پس جسمی كه به طور طبيعی مبدأ حركت مستدير است از جسم ديگری «

گيرد، بلكه مبدَع است، و به  شود و در مكان جسم ديگری قرار نمی تشكيل نمی
 )28(همان، ص» كند و خللی در آن نيست... همين سبب زمان را حفظ می

نصری متمايز دانسته است با اين به اين ترتيب ابن سينا آسمان را متشكل از ع
داند. ارسطو جنس تمام آسمان را به سبب  تفاوت كه او جوهر تمام آسمان را يكتا نمی

بسيط بودن همۀ اجزای آن يكتا تلقی كرده بود اما ابن سينا در ابتدای بخش پنجم از 
 گويد كه كتاب، پس از پذيرفتن وجود جهات در آسمان و ترتيبی در اجرام فلكی می

؛ نيز نكـ : 37گردانند متفاوت است (همان، ص جوهر ستارگان با افالكی كه آنها را می
البته ابن سينا بر آن است كه اين  .)285، ص...»ابن سينا، طوسی و «معصومی همدانی، 

كند (در اين باره نكـ : معصومی همدانی،  تفاوت جوهر، بسيط بودن آسمان را زايل نمی
 ). 291-287همان، صص

خواهد حركات ستارگان را در آسمان  ابن سينا می ،بخش ششم از اين كتاب در
 مشهورترين اقوال زمان خود را برشمرده است:نخست تبيين كند، از اين رو 

كند و  جرم فلكی ساكن است و ستاره در آن به صورت غلتشی يا جز آن حركت می )1
 .كند جرم فلكی را خرق می

كند و آن را خرق  خالف جهت آن حركت میجرم فلكی متحرک است و ستاره در  )2
 .كند می

آنكه جرم فلكی را خرق كند در آن قرار گرفته و به واسطۀ آن حركت  ستاره بی )3
شوند: الف) آنها كه  اين نظر به چند گروه تقسيم می پيروانگويد كه  كند. او می می

نند مبدأ ساكمانند آنكه قلب و مغز به رغم آنكه  ،دانند مبدأ حركت را ستاره می
پ) آنهايی كه  دانند؛ كه مبدأ حركت را آسمان می ب) آنهايی حركات حيوانات هستند؛

معتقدند سبب حركت برخی از اجرام آسمانی ستارۀ آنهاست و اين دسته از اجرام 
آنهايی هستند كه كرات متعدد و يك ستاره دارند (سيارات) و دستۀ ديگر كه چنين 
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 1اند (فلك ثوابت) ك كره و ستارگان بسيار تشكيل شدهنيستند آنهايی هستند كه از ي
 .)46-45، ص2، جطبيعيات شفا(

او بی آنكه مطلبی در بارۀ پذيرش يا رد هر يك از اين اقوال بياورد نظر خود را در 
كند. ابن سينا برای بيان نظر خود نخست به اصل عدم خرق فلك  اين باره عنوان می

يكی  ات در رد حركت ستارگان آورده است.دو اثب كند، سپس مانند ارسطو اشاره می
مستدير شان به سبب بسيط بودناين حركت  ،آنكه اگر ستارگان حركتی داشته باشند

شود يا از چرخيدن كه اين هر دو با  است و حركت مستدير يا از غلتيدن حاصل می
گر ستارگان شوند. استدالل ديگر آنكه ا داليلی مشابه آنچه ارسطو ذكر كرده بود رد می

بايد سرعتی متناسب با بزرگی و كوچكی فلك خود داشته باشند و اين نيز  ،حركت كنند
اگر ارسطو  به گفتۀ شود. رد می ارسطو در اين بارهاستدالل با تكيه بر استداللی مشابه 

چنين باشد آنگاه سرعت هر سياره به اندازۀ فلكش بستگی دارد و اگر سيارات را جا به 
. اما ابن اين با بساطت آنها در تناقض است عت آنها تغيير خواهد كرد وجا كنيم سر

سينا در پايان اين بحث به طور صريح رأی به سكون ستارگان نداده است و تنها به ذكر 
). او در ادامه با 47-46بسنده كرده است (صص 2»شود جرم آسمان خرق نمی«جملۀ 

 بيان اين عبارت:
گردند، آن طور كه از  ستارگان بر گرد خود می و بايد كه معتقد باشيم كه«

 )47(ص» احوال اجرام آسمانی پيداست
بدون آوردن برهان مشخصي گويا حركت ستارگان را بر گرد خويش پذيرفته است (؟). 

 ،توان گفت كه ابن سينا قانع نشده بود كه ستارگان ساكنند يا متحرك بدين ترتيب مي
 نظر قاطع نكرده است.و از اين رو در اين باره اظهار 

توان گفت كه ابن سينا وجود عنصر پنجم و خواص  به طور خالصه می ،بر اين اساس
اما در مسألۀ همگن  .افالک را پذيرفته است همچنين تعددو متفاوت آن با ديگر عناصر، 

داند،  نظر نيست و به رغم آنكه تمام اجرام آن را بسيط می بودن تمام آسمان با ارسطو هم

                                              
بر يكديگر های متعدد كه  . ابن سينا در اين باره به شك خود در بارۀ آنكه ستارگان ثابت در يك كره قرار دارند يا در كره1

 ).46كند (ص اشاره می هستند منطبق
 ).47جرمَ السماء ال ينخرق (ص. إنّ 2
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اجرام آن متفاوت است، هر چند هر دو از بساطت آن است كه بساطت آسمان با بر 
 اند. شكل گرفته» جوهر مبدع«

وع به ابن سينا نيز مانند ارسطو رج ،در بارۀ نوع حركات اجرام آسمانی و نيز تعدادآنها
 گويد: می» السماء و العالم«او در ابتدای فصل پنجم از  داند. علم ديگری را الزم می

اين جرم آسمان به گواهی حس، اجرامی را در بر دارد كه به لحاظ رؤيت با آن «
كند،  تفاوت دارند. زيرا هرچند در مجموع شفاف است و نگاه در آن نفوذ می

اند، مانند خورشيد و ماه  اجرامی را شامل است كه به خودی خود مرئی و نورانی
برخی از آنها باالتر از و ستارگان. همچنين ترتيب اين اجرام چنان است كه 

ی پوشانند و برخ ها برخی ديگر را میبينيم كه برخی از آن برخی ديگرند، زيرا می
اما برخی ديگر  -و فن رصد گواه اين امر است- از آنها اختالف منظر دارند

بينيم كه برخی از ستارگان، هر چند حركتی خاص خود  ندارند. همچنين می
كنند و برخی ديگر به  گر يك فاصله را حفظ میدارند، همواره نسبت به يكدي

بينيم كه از شرق به غرب حركت  اند. [اين ستارگان اخير را] می خالف اين
اما از غرب به شرق هم حركتی دارند. اين امر تنها به طريقی ممكن  ،كنند می

است كه در علمی كه پس از اين علم خواهد آمد بيان خواهد شد. در آنجا در 
» فت كه چنين چيزی [نتيجۀ تركيب] حركات مختلف استخواهيم يا

، ...»ابن سينا، طوسی و«عصومی همدانی، ، نيز نكـ : م37، ص2، جطبيعيات شفا(
 )285ص

شك منظور ابن سينا نيز مانند ارسطو از آن علم ديگر، دانش نجوم است. او در  بی
 گويد: می» السماء والعالم«در فصل ششم از كتاب  عبارتی

ها و افالک حركتی بر خالف حركت كلی دارند، و اين چگونه ممكن  اما ستاره«
است؟ الزم است كه در اين امر، صورت اين حركات، از صناعت منسوب به 

 ).47(ص» نقل كنيم... مجسطی
دانش نجوم است. تفاوت » مجسطیصناعت منسوب به «كه در اينجا به طور يقين 

مسأله آن است كه ارسطو در طرح نظريۀ خود در بارۀ ميان ارسطو و ابن سينا در اين 
های هم مركز  حركت به آراء منجمان زمان خود استناد كرده است و از اين رو نظريۀ كره

اما ابن سينا به نقل از  ،ائودوكسوس را به عنوان الگوی حقيقی جهان هستی مطرح كرده
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ان ابن سينا بوده، چنين نظريۀ پذيرفتۀ زم مجسطیبطلميوس كه نظام برساختۀ او در 
را كه به دانش نجوم اختصاص  رياضيات شفاكرده است. ابن سينا چهارمين بخش از 

 مجسطیناميده است. مطالب اين بخش در واقع تلخيصی از كتاب » علم الهيئة«دارد 
است. ابن سينا مقالۀ كوتاهی با عنوان  مجسطیاست و ترتيب فصول در آن مشابه 

ای به آن  اشاره مجسطیدر بارۀ آنچه در  مجسطیبر مختصر كتاب مقالۀ اضافه شده «
به كتاب خود افزوده و در ابتدای اين مقاله هدف خود را از افزودن آن  1»نشده است

علم طبيعی و دانستن » معقولِ«، علم نجوم، با مجسطیايجاد تطابق ميان مطالب 
 ). 651، ص2، جشفارياضيات چگونگی حركات اجرام آسمانی عنوان كرده است (

كند اين پرسش است كه چگونه يك كره  ای كه او در اينجا عنوان می نخستين مسأله
گردد و در حركت خويش از  كه حركتی مخصوص به خود دارد درون كرۀ ديگر می

گويد كه اگر محور دو كره  كند. ابن سينا در پاسخ می حركت كرۀ باالتر نيز تبعيت می
تر تنها از كرۀ  رممكن است زيرا در اين صورت كرۀ كوچكيكسان باشد اين امر غي

اما اگر محورها  .تواند حركت خاص خود را داشته باشد كند و نمی تر تبعيت می بزرگ
مخالف باشند، چه در مركز يكديگر را قطع كنند و چه در مركز يكديگر را قطع نكنند، 

صحت هر دو دسته مدل افالک  اين امر ممكن است. ابن سينا با اين بيان در واقع امكان
های حامل و تدوير را  كنند) و مدل مركز (محورهايی كه يكديگر را در مركز قطع می هم

كه در آنها افالک خارج مركز وجود دارند (محورهايی كه يكديگر را در مركز قطع 
حالت آن مانند  ،كنند) بيان كرده است. اگر دو محور در مركز يكديگر را قطع كنند نمی

درون آن باشد، پس اگر سنگ  تر از ديگری و است كه يكی كوچكدو سنگ آسي
و در  .تر بر گرد مركز خود بگردد بر گرد مركز سنگ بااليی نيز خواهد گشت كوچك

گويد كه دو طرف محور كرۀ  او می ،حالت ديگر، يعنی اگر محورها يكديگر را قطع كنند
اه دو نقطه از كرۀ خارجی هستند، بنا های آن هستند همواره همر داخلی كه همان قطب

های آن همراه آن دو  گردد، قطب بر اين در عين حال كه كرۀ داخلی حول محور خود می
ای و  ). طرح چنين مسأله652-651گردند (صص های كرۀ خارجی می نقطه بر گرد قطب

فالک ای بر اعتقاد به ماهيت فيزيكی ا توان نشانه تالش برای پاسخ گفتن به آن را می
                                              

 .مجسطیـ مما ليس يدل عليه ال مجسطیـ . المقالة المضافة إلی ما اختصر من كتاب ال1
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زيرا اگر افالک را تنها به عنوان يك مدل هندسی برای توجيه حركت ستارگان  .دانست
 .بپذيريم ديگر نيازی به پاسخ گفتن در بارۀ چگونگی حركت فلكی در فلك ديگر نيست

هايی كه برای آنها برشمرده شد، واقعياتی عينی در جهان  اگر افالک را، با آن ويژگی ولی
های فيزيكی الزم را برای حضور اين اجسام  آيد كه تبيين زم میال ،خارج تصور كنيم

 پس ها همين مسألۀ حركت افالک درون يكديگر است. بيينيكی از اين ت .فراهم آوريم
تالش ابن سينا برای اثبات ماهيت  ۀنشانتوان  میطرح اين سؤال و پاسخ گفتن به آن را 

 فيزيكی افالک دانست.
 

 مفهوم فلك در آثار هيئت
اسالمی تعريف مشخصی از فلك نيامده است و دورۀ دانشمندان  یآثار نجومنخستين در 

تلقی فيزيكی  شتوان يافت كه نشان دهندۀ پذير گاه تنها اشاراتی در اين باره در آنها می
 جوامع علم النجومفرغانی در ابتدای فصل دوازدهم  ،است. برای مثال آنانفلك نزد از 

در بارۀ چگونگی  ،ب و تعداد افالک ستارگان مختلف پرداخته استكه در آن به بيان ترتي
 گويد: تركيب اين افالک چنين می

 )45(ص» هايی است كه يكی درون ديگری است و هيئت اين افالک مانند كره«
به ضخامت داشتن فلك ماه و اينكه هر يك از  تسهيل المجسطیدر هم ثابت بن قره 

) اشاره كرده است. اشاراتی از اين دست را 5اين افالک بر ديگری مماس است (ص
بر اين گروه از دانشمندان دانست.  االقتصاصتوان نشانی از تأثير نظريات موجود در  می

به اين رت مدونی صو به ،اند اما در آثار هيئت مدون كه از سدۀ پنجم به بعد نوشته شده
چرا بايد برای توضيح ) 2 ؟هايی دارد فلك چيست و چه ويژگی )1اند  دو پرسش پرداخته

 های متعدد استفاده كرد؟. حركت اجرام آسمانی از فلك
 

 های آن الف) تعريف واژۀ فلك و تبيين ويژگی
. شود مطالبی است كه در مقدمات آثار هيئت به آن پرداخته می ۀاين موضوع از جمل

های هيئت دو مقدمۀ اصلی دارند، يكی در بارۀ مفاهيم رياضی مورد نياز در  بيشتر كتاب
علم هيئت كه شامل برخی از تعاريف هندسی و قضايای مرتبط با اين دانش است و 
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ديگری مقدمۀ طبيعی كه در آن اقسام اجسام و چند اصل طبيعی مهم نظير سكون 
فلك در هر دو  ،شوند. در آثار هيئت عنوان می زمين، كرويت آسمان و زمين و مانند آن

با اين تفاوت كه در مقدمة رياضي فلك به عنوان شكلي هندسي شود،  مقدمه تعريف می
فلك به عنوان محمل حركت  ،اما در مقدمات طبيعي ،شود به صورت كلي تعريف مي
توان گفت كه تعريف رياضي فلك مفهومي كلي  مي پسشود  اجرام آسماني تعريف مي

 است كه فلك طبيعي به اعتبار شكل هندسيش يكي از مصاديق آن است.
مركز قرار  كروی است كه ميان دو سطح كروی هم یفلك سطح ،در مقدمات رياضی

ته باشد عنوان گرفته است و بر اساس اين تعريف بر هر صورتی كه چنين شرايطی داش
مشابه تعريف بطلميوس از منشور تا حد بسياری  ،اين تعبير از فلك شود. یفلك اطالق م

 است.

 
شود كه  تعريف می »جسم فلكی«اما در مقدمات طبيعی و در بيان اقسام اجسام، 

 های آن مشابه تعريف عنصر پنجم ارسطو است. ويژگی
از اين دست تعاريف را   با نظری كلی بر آثار هيئت شايد بتوان گفت نخستين نمونه

القول «آورده است. ابن هيثم در كتاب خود فصلی با عنوان  فی هيئة العالمابن هيثم در 
 آورده و در ابتدای آن فلك را چنين تعريف كرده است:» علی الفلك

م كروی يا سطح كروی يا فلك اسمی است كه بر هر مقدار مستدير از جس«
گيرد و بر گرد مركز  شود و عالم را در بر می سطح دايره يا محيط آن اطالق می

 فلك
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شود [و اولين تقسيم،]  گردد. و اين فلك به اقسام بسياری تقسيم می آن می
تقسيم آن به نه كرۀ مماس بر يكديگر است كه سطح مقعر هر يك [از 

های] محاط مماس است و  ز فلكهای] محيط بر سطح محدب هر يك [ا فلك
 )11(ص» .مركز همۀ آنها مركز عالم است

ابن هيثم در اين تعريف فلك را به هر چهار معنای جسم كروی، سطح كروی، سطح 
دايره و محيط دايره آورده است، البته مفهومی كه او از آن در كتاب خود استفاده كرده 

). نكتۀ 190، ص»شناسی مسلمانان كيهان«است همان سطح كروی است (نكـ : النگرمن، 
ديگر آنكه در اين تعريف فلك به مفهوم تعليمی آن از فلك طبيعی جدا نشده است و 

كوشد تا تعريفی از افالک مجسمی كه برای توضيح حركات اجرام  ابن هيثم تنها می
 آسمانی به آنها نيازمند است عرضه كند.

و در  اإلدراک  منتهیمقدمۀ رياضی در ق) 553(درگذشته در خرقی عبدالجبار 
 انتهای تعريف مفاهيم رياضی، فلك را چنين تعريف كرده است: 

فلك اسمی است كه بر هر جسم كروی يا سطح كروی يا سطح يا محيط «
شود و به سبب حركت دورانی آن را به دوک ريسندگی  ای اطالق می دايره

عالم را در بر گرفته است، آن كنند و اگر منظور از آن جرمی باشد كه  تشبيه می
ای كه در  پذيرد و بر گرد نقطه جوهری بسيط و كروی است كه كون و فساد نمی

 پ)5مجلس، برگ  6413(نسخۀ » كند. وسط آن است حركت می
های فيزيكی  هر چند در اينجا نيز تعريف رياضی فلك در كنار ذكر برخی از ويژگی

يز كردن مفهوم كلی فلك از منظوری است كه آن قرار گرفته است، اما هدف مؤلف متما
گويد كه اگر  در دانش هيئت مورد نظر است. خرقی پس از ذكر تعريف هندسی فلك می

هايی دارد كه  آن وقت ويژگی» جرمی باشد كه عالم را در بر گرفته است«منظور از فلك 
فساد در آن عبارتند از آنكه جوهری بسيط است و بنا بر اين شكلی كروی دارد، كون و 

راه ندارد پس جوهری جدا از عناصر چهارگانه است و اينكه حركت مستدير دارد. اين 
های جسم فلكی يا عنصر پنجم ارسطو است. خرقی در پايان باب  ها همان ويژگی ويژگی

گويد به صورت  ر) كه در آن در بارۀ انواع اجسام سخن می7پ و 6های  دوم (همان، برگ
 بيعت متفاوت اجسام فلكی سخن گفته است:تری در بارۀ ط واضح

طبيعت پنجمی است كه  ،و طبيعت اجسام اثيری در قياس با طبيعت عناصر«
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ه هر فلك طبيعتی خاص ك شود، چنان خود جنسی است و شامل انواعی می
دارد و به همين سبب حركات و مكان افالک متفاوت است. اما در خواصی كه 

ند مشترک هستند و آن اينكه آنها گرم و سرد و ك آنها را از عناصر متمايز می
 »سنگين و سبك نيستند.

تلقی خرقی از عنصر پنجم به عنوان جنسی كه انواعی دارد (تلك الطبيعة جنس 
های متفاوت دارند  مشتمل علی األنواع) و به همين سبب نيز افالک حركات و مكان

ارد و آن نظر فارابی در اين پ) حداقل يك قرينه در آثار دانشمندان اسالمی د6(برگ 
ابن سينا، «؛ نيز نكـ : معصومی همدانی، 24است (ص آراء اهل المدينة الفاضلةباره در 

 ): 25، پانوشت 292، ص...»طوسی و 
 1».و جنس اين اجسام يكتاست و آنها انواع مختلفی دارند... «

اجرام آسمانی از پيش از اين در بيان ابن سينا آمد كه او به رغم پذيرش تكوين 
 جوهرهای مختلف بر اين نظر نبود كه آنها انواعی تحت يك جنس هستند.

اجسام فلكی را با استناد خرقی نيز چون پيشينيان خود سنگينی و سبكی نداشتنِ 
 دباي چه اگر ايشان سنگين يا سبك بودند می .كند به حركت مستدير آنها ثابت می

چنين نيستند. او به اين نكته نيز  لیداشتند و ن میالخط به باال يا پايي حركت مستقيم
و يا هر سلب ديگری برای جسم - اشاره كرده است كه اين سَلب سنگينی و سبكی

 نه نسبی. سلب مطلق است، -اثيری
كه مقدمۀ » ها... در بيان اقسام جسم« جهان دانش) در 14-13مسعودی (صص

 ريف كرده است:تع چنينفلك را  ،رود طبيعی كتاب او به شمار می
اما قسم سوم كی نه ثقيلست و نه خفيف است، آن است كی هميشه بر گرد «

عالم و مركزش حركت همی كند و اين قسم را با جملگی اقسام و اجزاء او فلك 
خوانند و آسمان گويند و شكل او هم شكل كره است و مركز او مركز عالم و او 

 »شود... اقسام میه ك برا دو سطح است اعلی و ادنی. ... و اين فل
مسعودی در مقدمات رياضی كتاب خود تعريف فلك را نياورده است و در اينجا نيز 

شايد دليل اين امر تالش او برای  ختصر در بارۀ فلك بسنده كرده است.به همين م

                                              
 . وجنس هذه األجسام كلّها واحد يختلف فی األنواع.1
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 اختصار مطالب بوده است.
كه عالمان علم هيئت حركات اجرام  گويد میرضی پيش از عرضۀ تعريفی از فلك عُ

هايی فرضی  دانند كه حركت مركز آنها دايره هايی می آسمانی را به سبب حركت كره
ها آنهايی هستند كه مهندسان برای اقامۀ برهان بر مقدار  كند و اين دايره ايجاد می

 دهد كه: كنند و ادامه می حركات اجرام از آنها استفاده می
دهيم زيرا  های مجسم و دليل حركت آنها را توضيح می ين كرهو ما اوضاع ا... «

» .آيد تر است و به خيال درمی های مجسم به فهم نزديك سخن گفتن از كره
 )29-28(صص

دهد. عرضی در  افالک مجسم نشان می تصوراعتقاد خود را به لزوم به اين ترتيب او 
 ادامه فلك را چنين تعريف كرده است:

بر جسم مستدير و سطح كره و سطح دايره و محيط آن  فلك اسمی است كه«
شود و در عرف به طور خاص  ريسی اطالق می به سبب شباهتش به دوک نخ

 )29(ص» .گويند آسمان را می
در تعريف نصيرالدين طوسی از فلك نيز در آثار هيئتش به همين صورت است. او 

ا به جسمی كه دو سطح ) فلك ر99(ص التذكرة) و 43(ص زبدة الهيئةمقدمۀ رياضی 
كه از است اند تعريف كرده و در ادامه افزوده  مستدير موازی هم مركز بر آن محيط شده

طوسی با  ظاهراً ميان اين دو سطح ممكن است كه سطح داخلی را در نظر نگيرند.
عالوه بر  خواسته می، »ممكن است سطح داخلی را در نظر نگيرند«افزودن اين عبارت كه 

مركز  های هم مول فلك در آثار هيئت كه مشابه تعريف منشور بود، حالت كرهتعريف مع
 چنين تعريف كرده است: فلك را معينيه. اما طوسی در را نيز عنوان كند

 ،فلك جسمی را گويند كه دو سطح مستدير بدو محيط باشند، يكی در اندرون«
اند به  ديگری در بيرون كه مركز هر دو سطح يك نقطه بود و آن را تشبيه كرده

يكی را محدب گويند و يكی را مقعر و به استعارت  ،فلكۀ دوک و از آن دو سطح
 ».دواير را نيز افالک گويند

كه مقدمات طبيعی آن  زبده، به غير از دو اثر ديگر خودطوسی در مقدمات طبيعی 
طر در بيان همان چند اصل اساسی طبيعيات در هيئت است تنها شامل چند س

)، در فصلی مجزا مانند ديگر پيشينيان به بيان خواص طبيعی جسم فلكی 44-43(صص
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پ، 5های  ، برگنهاية اإلدراکالدين شيرازی،  در اين باره نكـ : قطب. (نيز پرداخته است
، التحفة الشاهيةپ؛ همو، 9-پ8ر، 7های  ، برگاختيارات مظفریپ؛ همو، 10-ر9

ر كه در مقدمات رياضی و طبيعی عبارات مشابهی را برای تعريف فلك 5پ، 3های  برگ
اختيارات و نهاية اإلدراک در تعريف فلك در  همالدين شيرازی  آورده است). قطب

در نظر نگيرند اشاره كرده و  فلك راسطح داخلی  به اين نكته كه ممكن است مظفری
شوند و در غير اين  كه به اين اعتبار فلك و كره مترادف می پس از آن افزوده است

 صورت متباين از يكديگرند.
بر پايۀ اين تعاريف فلك به عنوان يك شكل هندسی يا امر كلی چيزی جدا از فلك 
در مفهوم طبيعی آن است كه در دانش هيئت به عنوان محمل گردش اجرام آسمانی 

تعاريف جسم فلكی كه همان عنصر پنجم ارسطو شود. همچنين بر پايۀ اين  منظور می
 است در جهان طبيعت مصداق خارجی دارد كه همان افالکِ اجرام آسمانی است.

 
 ب) بررسی داليل اتخاذ افالک متعدد برای اجرام آسمانی

سشی كه باقی است آن است كه اگر اين اجسام بسيط هستند بايد حركتشان پر
رام مستدير است پس به سبب بساطتشان بايد يكنواخت باشد و چون حركت اين اج

های برابری از  وی قوسهای مسا حركت يكنواخت مستدير داشته باشند يعنی در زمان
طی كنند حال آنكه چنين نيست. چنان كه پيش از اين نيز آمد تنها راه  مسير خود را

ديگر پاسخ گفتن به اين پرسش قائل شدن به وجود مبادی حركتی متعدد يا به بيان 
افالک متعدد برای اجرام آسمانی است. در ميان آثار نجومی دانشمندان اسالمی در 

های هيئت كه هدف از نگارش آنها بيان صورتی كلی از جهان اطراف است بيش از  كتاب
هر اثر نجومی ديگری به اين مسأله توجه شده است به طوری كه در اين آثار نخست به 

عدی، از فلك را گرفته شده و تصور مجسم، جسم سه ب ای از فلك خرده تصور دايره
اند و سپس بر پايۀ اين تصور و حركاتی كه به رصد از اجرام آسمانی يافته  صحيح دانسته

 اند. شده است افالک الزم را برای آنها تصوير كرده
رده گرفته دايره و نقطه از حركات ستارگان خبر تصور  فی هيئة العالمابن هيثم در 

ترين صورت به حركت دائمیِ طبيعیِ مورد نظر در  را شبيه  تصور حركت بر كرهاست و 
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هايی جداگانه در بارۀ  متن عربی). او در فصل 6بارۀ اجرام آسمانی دانسته است (ص
افالک اجرام آسمانی صحبت كرده است و برای هر يك از آنها افالكی در نظر گرفته 

فلك و زهره و  4فلك، عطارد  4فلك، ماه  2است كه به ترتيب عبارتند از: خورشيد 
های ستارگان ثابت و فلك  فلك. اين تعداد فلك به همراه فلك 3سيارات علوی هر كدام 

 .شود میفلك  24االفالک مجموعاً 
گويد كه در  ، پيش از آنكه فلك را تعريف كند میمنتهی اإلدراکخرقی در ديباچۀ 

های افالک به منظور تسهيل در آموزش به  برای بيان مدل مجسطیآثار نجومی چون 
اند و اين تلقی ايشان را دچار خطايی بزرگ در بارۀ  دواير و نقاط فرضی بسنده كرده

 نويسد: او می .حركت ستارگان كرده است
كنند و  ايشان گمان كردند كه ستارگان در افالک به نفس خود حركت می«

به سبب حركات افالک نيست، و اين امرِ محالی حركت آنها به صورت عَرَضی و 
كند و آن خرق فلك به سبب گذشتن ستارگان است چنانكه آب به  را ايجاب می

دانستند  شود و اين بدان سبب بود كه نمی سبب حركت ماهی در آن خرق می
كه اجرام علوی پذيرای خرق نيستند و نيز به حركت مستقيم به سوی جايی 

 پ)2كتابخانۀ مجلس، برگ  6413(نسخۀ » روند. نمی
بدين ترتيب خرقی با استناد به يك ويژگی طبيعی، يعنی اصل عدم خرق و التيام 
افالک، حركت ستارگان را حركت عَرَضی و به سبب حركت افالک آن سياره دانسته 
است. او در ابتدای باب ششم كه در آن به توصيف حركات شرقی و غربی افالک پرداخته 

ک متعدد برای ستارگان دانسته ختالف در حركت افالک را دليل اتخاذ افالاست وجود ا
 گويد: او می است.

گوييم كه از اختالف حركت  افالک حركات مختلفی دارند، و به اين سبب می«
 پ)14(همان، برگ» .ای به فلكی اختصاص دارد يابيم كه هر ستاره آنها در می

دارد حال آنكه آنها دو  را به حركت وامی اما در بارۀ اينكه چگونه فلكی فلك ديگر
 گويد: می خرقیكند.  های ابن سينا اشاره می او به استدالل ،جسم متفاوت هستند

در برخی از آثارش گفته است كه حركات افالک داخلی به  شفاو صاحب كتاب «
های آنها  سبب افالک خارجی جز به دو صورت امكان ندارد، يكی اختالف مركز

ه [فلك] داخلی در جانبی از [فلك] خارجی باشد. و تصور آن به اين به طوری ك
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ای ايجاد كنيم كه به  شود كه در خشتی سوراخی دايره پذير می صورت امكان
تر باشد و وسط خشت را كه جسم بزرگی در آن است  يكی از وجوه آن نزديك

به  بگيريم، پس اگر خشت را حول مركزش بگردانيم، آنچه در آن است ناگزير
ض به گردش در خواهد آمد. و صورت دوم همان است كه گفتيم دو قطب رَعَ

مالزم دو بخش از [فلك] خارجی هستند، پس چون خارجی حركت كند، آنها 
(همان، » .روند ض در پی آن میرَهايی از آن و همراه آن هستند، به عَ چون بخش

 پ)15برگ 
سينا در بارۀ اين امر هستند. خرقی در تر از بيان ابن  اين دو استدالل بيانی ساده

محور بودن دو كره اشاره نكرده است و تنها  اينجا به حالت غير ممكن يعنی هم
مركز و خارج از مركز را كه درستی اين امر در آنها قابل تحقيق است در  های هم حالت

ك در صورت حركت فلك بااليی، فل ،نظر گرفته است. به طوری كه در مدل خارج مركز
چه اگر مطابق مثال او خشتی را برداريم و در  .ض به گردش درخواهد آمدرَتر به عَ پايين

تر باشد و جرمی را در آن  آن سوراخی ايجاد كنيم به طوری كه به يك سمت آن نزديك
سوراخ قرار دهيم با حركت خشت آن جرم نيز حركت خواهد كرد (قس: ابن سينا، 

ی مشابه را با استفاده از سنگ آسيا آورده است). در كه مثال 652، ص2، جرياضيات شفا
سطح  ،آورده است تر در بيان خود استدالل محكم حالت دوم نيز كه او آن را به عنوان

های فلك پايينی همواره همراه  مقعر فلك باالتر مكان فلك پايينی است و از اين رو قطب
پايينی نيز به  ، فلكبااليیفلك  در نتيجه با گردش بود. دو نقطه از فلك باالتر خواهند

 حركت درخواهد آمد.
هايی كه به بررسی اوضاع آسمان و معرفی  خرقی پس از ذكر اين مقدمات، در باب

افالک سيارات مختلف اختصاص داده دوباره به مسألۀ تعدد افالک و داليل آن پرداخته 
زيرا  .داند های رصدی می هاست. او در اينجا دليل اصلی اتخاذ افالک متعدد را بر پايۀ داد

حركت مستدير يكنواختی  ،يابيم كه اجرام آسمانی به رغم بسيط بودن به رصد درمی
های مختلفی است كه هر يك  گيريم كه علت حركت آنها محرک پس نتيجه می .ندارند

حركت يكنواخت مستقلی دارند و تركيب حركات آنها موجد حركتی است كه ديده 
توان گفت كه در دانش نجوم بر پايۀ مشاهده و استفاده از دو  س میشود. بر اين اسا می

اصل طبيعی، نخست آنكه اجسام بسيط حركت يكنواخت دارند و ديگر آنكه هر حركت 
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 شود. نيازمند محركی است، تعدد افالک و لزوم وجود هر يك ثابت می
 گويد:  خرقی در ابتدای بحث خود در بارۀ افالک خورشيد می

ايم كه هر يك از ستارگان فلكی خاص خود دارد و االن  اين گفتهپيش از «
ها را بيان كنيم. زيرا همان طور كه از اختالف حركت  خواهيم اقسام اين كره می

ای  های هر ستاره ستارگان تعداد افالک آنها را دانستيم، از نايكنواختی حركت
ای كه همۀ افالک ستاره و  اما كره .نيز دانستيم كه آنها افالک متعددی دارند

منتهی » (.شود گيرد، فلك آن ستاره ناميده می های آنها را در بر می حركت
  ر)20مجلس، برگ  6413، نسخۀ اإلدراک
هايی كه در آنها به افالک اجرام آسمانی  به هريك از باب منتهی اإلدراکخرقی در 

كه به واسطۀ آنها تعداد افالک  در بيان داليلی«پرداخته است فصلی با عنوان كلی 
افزوده و در آن به تفكيك در بارۀ دليل انتخاب هر يك از افالک برای  1»شود دانسته می

اجرام مختلف اشاره كرده است. برای مثال در سنت هيئت قديم برای خورشيد دو فلك 
اند، يكی فلك ممثل خورشيد كه مركز آن زمين است و ميان سطح  گرفته در نظر می

گيرد و ديگری فلك خارج مركز  درونی فلك مريخ و سطح بيرونی فلك زهره قرار می
ای غير از زمين است، سطح بيرونی آن بر سطح بيرونی فلك  خورشيد كه مركز آن نقطه

اول مماس است و سطح درونی آن بر سطح درونی فلك اول و خورشيد نيز در ميان اين 
ممثل با خط پيوسته و فلك خارج مركز با فلك قرار گرفته است. در شكل زير فلك 

 اند. چين مشخص شده نقطه

                                              
 . فی بيان الجهة التی بها عرف عدد افالكه (ـها).1
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گويد كه رصد  خرقی در بارۀ در نظر گرفتن فلك خارج مركز برای خورشيد می

لبروج ا های مساوی از فلك های مساوی قوس دهد كه خورشيد در زمان خورشيد نشان می
 پيمايد پس چون را نمی

رود و گاهی كندتر زيرا حركت  توان گفت كه خورشيد گاهی تندتر می نمی«
های مساوی  های برابر كمان اجرام آسمانی پيوسته و يكنواخت است و در زمان

 ر)23پ و 22مجلس، برگ  6413، نسخۀ منتهی اإلدراک» (پيمايند را می
بنا بر اين بايد  نزديك شدن خورشيد به زمين باشد.و بايد اين ناهماهنگی به سبب دور 

فلك خارج مركزی وجود داشته باشد كه خورشيد با حركت آن گاه به زمين نزديك 
شود و گاه از آن دور شود. همچنين با استناد به رصدهای متوالی معلوم شده است كه 

تواند دو  میحال از آنجا كه يك جسم ن موضع نيست.نقطۀ اوج خورشيد همواره در يك 
حركت مختلف در دو جهت مختلف داشته باشد يا به بيان ديگر هر حركت نيازمند 

 اوج خورشيد

 خورشيد

 مركز خارج مركز

 مركز عالم (زمين)
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ای است بايد اين حركت به واسطۀ فلك ديگری صورت پذيرد و اين  محرک جداگانه
 همان فلك ممثل است.

ترين  مهم كند. يگر اجرام آسمانی نيز ذكر میها را برای د استدالل همينخرقی 
ها مبتنی بودن آنها بر مشاهده است (در اين باره نكـ :  مشابهت ميان اين استدالل

ر برای افالک ماه، 31-ر30های  مجلس، برگ 6413، نسخۀ منتهی اإلدراکخرقی، 
پ برای افالک عطارد). او در 44-ر43پ برای افالک سيارات علوی و زهره، 37-پ36

حركت برای  3فلك و  2جرام آسمانی آورده است: حركت برای ا 30فلك و  22مجموع 
حركت برای سيارات زهره و مريخ و  4فلك و  3حركت برای ماه،  6فلك و  4خورشيد، 

حركت برای عطارد. حركت اضافی كه در بارۀ هر  5فلك و  4مشتری و زحل و در نهايت 
حركت فلك يك از اين اجرام ذكر شده است در واقع حركت عَرَضی است كه به واسطۀ 

تر  ای كوچك شود. پيش از اين ثابت شده بود كه اگر كره تری بر آنها تحميل می بزرگ
تر  تر قرار گيرد به طوری كه هم محور نباشند يا مركز كرۀ كوچك ای بزرگ درون كره

تر به عَرَض به گردش  تر كرۀ كوچك تر باشد، با حركت كرۀ بزرگ جدا از مركز كرۀ بزرگ
تواند حركت خود را نيز داشته باشد. از اين رو برای مثال  ال آنكه میح ،در خواهد آمد

البروج در آن  حركت فلك در اثرضی است كه رَدر بارۀ خورشيد حركت سوم حركت عَ
رو). بنا بر اين برای اين 21مجلس، برگ  6413، نسخۀ منتهی اإلدراکشود ( ظاهر می

در مجموع با اضافه كردن فلك رقی خحركات نيازی به افزودن افالک بيشتر نيست. پس 
هايی  فلك در نظر گرفته است. او همچنين در پايان فصل 24النهار و فلك ثوابت  معدل

كه در توضيح تعداد افالک اجرام آسمانی آورده است بندی افزوده و در آن با ذكر عبارت 
ين افالک ياد كرده دايره برای ذكر ا 33از » اند ها بسنده كرده اما كسانی كه به ذكر دايره«

 5دايره برای عطارد و  6دايره برای ماه،  5دايره برای خورشيد،  2است كه عبارتند از 
خوانی با ارقامی كه در  دايره برای هريك از سيارات علوی و زهره. البته اين رقم هيچ هم

 آمده بود ندارد. مجسطیو  االقتصاص
توصيف حركات ستارگان و سببی كه «در ابتدای فصلی با عنوان  )196(صعُرضی 

نخست آشكار شدن وجود فلك  كتاب الهيئةدر  1»شود محرک آنها از آن شناخته می
                                              

 محركاتها.. فی نعت حركات هذه الكواكب والجهة التی منها عرف عدد 1
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نسبت به مركز تندی و كندی متفاوت حركات سيارات ناشی از (كلی) هر سياره را 
 گويد: سپس می داند. البروج می فلك

ركت سياره نسبت به مركز عالم معلوم شد، يعنی و چون به رصد اختالف ح...«
های نامساوی را پيمود،  های مساوی كمان آنكه [ستاره] در حركت خود در زمان

معلوم شد كه حركت آن بر گرد مركز عالم نيست ... و چون اين اختالف پس از 
البروج به مكان اولش بازگشت برطرف نشد، معلوم گشت كه  آنكه ستاره در فلك

 ».های آن بيش از يكی است محرک
های  ادهرضی نيز در اينجا وجود افالک متعدد را برای سيارات بر پايۀ دبه اين ترتيب عُ
و دليل اختيار پرداخته در فصلی ديگر به معرفی افالک سيارات  كند. او رصدی ثابت می

ها و  ). عرضی در اين بخش به كره210-204هر يك از افالک را آورده است (صص
كند و نظريۀ منشورها  در نظر گرفته بود اشاره می اقتصاصرهايی كه بطلميوس در منشو

گويد كه جماعتی از متأخران كه كره را به  داند و می را از قِبَل علم طبيعی محال می
های هيئت  اند و كتاب اند آنها را اختيار كرده تر دانسته تر و نزديك طبيعت آسمان شبيه

تبيين ماهيت  ،استفاده از كره ،). به عبارت ديگر212اند (ص تهخود را بر اين اساس نوش
با اصول طبيعی پذيرفته ندارد.  همكند و تناقضی  تر می فيزيكی موجود آسمان را آسان

شمارد و آن را در جدولی در  می اقتصاصاو سپس افالک را با تكيه بر رأی بطلميوس در 
دهد. چنانكه آمد بطلميوس در  یكنار افالكی كه خود در نظر گرفته است قرار م

منشور  28كره يا  41آنها را با  اقتصاصحركت ذكر كرده بود و در  36 مجسطی
 ) اين اعداد به صورت زير است:240اما در جدول عرضی (ص ،جايگزين كرده است

 

 ماه عطارد زهره خورشيد مريخ مشتری زحل فلك ستارگان فلك معدل نظرات 
 5 6 4 3 4 4 4 1 1 مجسطی
 4 8 6 4 6 6 6 1 1 اقتصاص

 6 8 7 5 7 7 7 1 1 رأيی ديگر
 6 7 5 3 5 4 4 1 1 رضیعُ

 

ه است و برای دفلك ذكر كر 32، مجسطیرضی رأی بطلميوس را در در اين جدول عُ
دو مقدار با مقاديری كه از اين هيچ يك از اين كره ياد كرده است.  42از  اقتصاص



 1390، 10ۀ، شمارتاريخ علم مجلۀ/ 98

عبارت  اقتصاص. هر چند در برابر سطر مربوط به نداردخوانی  آيد هم ها برمی بكتا
است و شايد بتوان احتمال  28آمده كه همان عدد » كح االقتصاصعدّتُها علی رأيه فی «

آيد به سبب خطای مصحح در  داد عددی كه از مقادير مضبوط در جدول به دست می
فلك را  49افزوده است كه رضی رأی سومی را در بارۀ تعداد افالک تصحيح ارقام باشد. عُ

دهد اما مشخص نكرده است كه اين رأی از آنِ كيست. البته توضيحی در اين  نشان می
توان اين تعداد را تعميمی از حالت  كه بر طبق آن می )239باره افزوده است (ص

گويد كه اگر تدوير هر يك از سيارات علوی و زهره و  های بطلميوس دانست. او می كره
گاه تعداد افالک (كرات) به سبب حركات عَرضی آنها سه فلك در نظر بگيريم آن عطارد را

را  1فلك 36 او نيز مطابق اين جدول همانخواهد رسيد (نكـ : ادامۀ مقاله). خود  49به 
فلك مركز عالم را در بر دارند و  20فلكی كه او برشمرده است  36است. از ميان شمرده

تر  ز عالم را در بر ندارند. او در شمارش افالک بزرگتر هستند كه مرك فلك كوچك 16
به اين ترتيب  .آورده است االقتصاصبيانی مشابه بيان بطلميوس در شمارش كرات در 

ميان برد كه فضای خالی  كه در برشمردن افالک حامل سيارات از افالكی نام می
رضی، فلك حامل به طور مثال سومين فلك از افالک عُ كنند. های حامل را پر می فلك

 گيرد. ك حامل زحل و مشتری قرار میزحل است و فلك چهارم فلكی است كه ميان فل
). 242توان تعبيری از نحوۀ قرار گرفتن افالک مايل سيارات دانست (ص اين توجيه را می

او تعداد كرات كوچك را نيز بيشتر از ديگران آورده است و اين به سبب اعتقاد او به 
متعدد است. اين از جمله نظرياتی است كه منجمان اسالمی آن را به افالک تدوير 

ارد، های گذشته هر يك از پنج سيارۀ عط اند. در مدل های حركت ستارگان افزوده مدل
هايی در عرض دارند كه مقدار اين حركات  زهره، مريخ، مشتری و زحل حركت يا حركت

حركت را امری جدا از فلك تدوير  شود. بطلميوس اين گيری می روی فلك تدوير اندازه
اما بنا بر همان اصل طبيعی كه هر محرک تنها يك حركت طبيعی ايجاد  ،ندانسته است

آيد كه برای  الزم می ،كند و حركات عَرضی نيز حركاتی طبيعی هستند و نه عَرَضی می
ان اقرار متأخر بهفلكی به مجموعۀ افالک سيارات اضافه شود.  ،هر يك از اين حركات

                                              
فلك استفاده  36آمده است اما عرضی در توضيحاتش همه جا از » وعلی رأينا فعدتها سبعة وثالثون كرة«عبارت  239. در ص1

 كرده است، شايد اين مورد نيز به سبب خطای مصحح باشد.



99/ماهيت فيزيكی افالک...

ابن هيثم است. مسعودی  چنين الگويی را ترسيم كردهنخستين كسی كه  ،علم هيئت
 گويد: در انتهای بابی كه در بارۀ حركات عرضی سيارات آورده است چنين می

ها كی  و اين از جمله غوامض و مشكالت علم هيئت است كی اين حركت«
رند و هر گفتيم شك نيست كی هيچ يك از آن مستقيم نيست بل كی مستدي

يكی را يك كرۀ متحرک بايد يا بيشتر از يكی. و هيچ كس از اهل اين صنعت 
تعرض آن نكرده است مگر خواجه بو علی الميثم [الهيثم] مصری رحمه اللّه كی 

در وی كيفيت انقسام  ؛رسالتی ساخته است و آن را حركة االلتفاف نام نهاده
ت پديد تواند آمد ياد كرده های تدوير به اقسامی كی از آن اين حركا فلك
 )76-75(ص» .است

ها  در بيان داليلی كه با آنها اين عرض«با عنوان منتهی اإلدراک خرقی در فصلی از 
برد كه قطرهايی كه عامل  از دو دايره بر سطح فلك تدوير نام می 1»شود شناخته می

اما از فلكی در اين باره نام نبرده است  ،كنند ايجاد عرض هستند روی آنها حركت می
كه به ابن هيثم در اين باره اشاره  47-44، صصمعينيه(نيز نكـ : نصيرالدين طوسی، 

ن هيثم و كه از اب 17-14، صصحل مشكالتكرده اما نام رساله را نياورده است؛ همو، 
 ياد كرده است). خرقی هر دو

كند و به تعبير او هر  ها ياد می ن فلكعُرضی نيز در شمارش افالک كوچك خود از اي
دانسته است  2يك از سيارات علوی كه او آنها را چهار سيارۀ زهره، مريخ، مشتری و زحل

سه فلك تدوير دارند و عطارد دو فلك تدوير و ماه و خورشيد نيز هر كدام يك فلك 
نظر گرفته فلك برای حركت اجرام آسمانی در  36بر اين اساس مجموعاً  .تدوير دارند

برابر  مجسطیاست و اين تنها مقداری است كه با تعداد حركات در نظر گرفته شده در 
 است.

الدين شيرازی نيز در آثار مختلف خود بر اين  پس از اينها نصيرالدين طوسی و قطب
كنند كه برای تصور الگويی در بارۀ حركت اجرام آسمانی بايد از افالک  نكته تأكيد می

                                              
 . فی بيان الوجوه التی بها عرفت كيفية هذه العروض وكميتها1
الدين  آيد و تنها دو نفر، عرضی و قطب . زهره در نجوم اسالمی از سيارات پايين خورشيد و در نتيجه سفلی به حساب می2

اند و دليل اين امر نيز نظر خاص ايشان در بارۀ افالک عطارد بوده است  شيرازی، در آثار خود آن را در زمرۀ سيارات علوی آورده
 )257-244، صصالهيئة تابك(برای اين منظور، نكـ : عرضی، 
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ه كرد. اين هر دو برای اثبات افالک متمايز سيارات از همان مثال خرقی مجسم استفاد
اند كه حركت سيارات در افالک مانند حركت ماهی در آب  اند و گفته استفاده كرده

شوند (نكـ :  نيست بلكه به سبب حركت افالک است كه آنها نيز متحرک ديده می
اختيارات پ؛ 10، برگ راکنهاية اإلدالدين شيرازی،  ؛ قطب9، صمعينيهطوسی، 

پايبندی خود به اتخاذ افالک  پ). طوسی5  ، برگتحفة الشاهيةپ؛ 9  ، برگمظفری
ها  مجسم را برای تبيين حركات اجرام آسمانی با خرده گرفتن بر كسانی كه به دايره

 گويد: می حل مشكالت معينيهاند نيز آورده است، برای مثال او در  بسنده كرده
كند  بطلميوس كی مُمَهّد قواعد و صاحب رصدست چون اعتبار اجرام نمیو ... «

اين  ۀنمايد از عهد و بر ايراد خطوط و دواير بر حسب مقاصد خود قناعت می
از  . اما طايفه[ای]حواله فارغست و همچنين كسانی كه تتبع مذهب او كنند

اند  يافتهمتأخران كه حديث تجسم افالک و تصوير مبادی حركاتی كه به رصد 
؛ نيز نكـ : 6(ص» .اين عهده و امثال آن مأخوذ باشنده اند ب با ميان آورده

 )141، صالتذكره...
اما طوسی در بحث شمارش افالک بر همان نظر خرقی است و تعداد افالک مجسمی 

). او 187، صالتذكره؛ 42-22، صصمعينيهفلك است ( 22كه برای حركات بر شمرده، 
اند  دايره برشمرده 32اند در اين امر  كسانی كه به دايره بسنده كردهگويد  می تذكرهدر 

طوسی  1(همانجا) كه اين رقم به اندازۀ يك دايره با رقمی كه خرقی آورده متفاوت است.
 تذكره) و 17-14(صص حل مشكالت معينيه)، 47-44(صص معينيهبه رغم آنكه در 

حركت  فالک متعدد برای توجيه) به مسألۀ ا209-205؛ نيز نكـ : همان، صص195(ص
 اما از آنها در برشمردن افالک سيارات ياد نكرده است. عرضی سيارات اشاره كرده

در بيان افالک روشی ديگر در  ،الدين شيرازی در آثار مفصلی كه فراهم آورده قطب
 بر ين طوسی در آثار خويش اشكاالتیی و نصيرالدضرپيش گرفته است. پيش از او عُ

های جديد  ند تا با در نظر گرفتن مدله بودو سعی كرد های بطلميوس وارد كرده مدل

                                              
دايره دانسته است كه عبارتند از: فلك  5را  آنهااند. خرقی  هايی است كه برای ماه فرض كرده . اين تفاوت در تعداد دايره1

. گرداند ممثل، فلك مايل، فلك حامل، فلك تدوير و فلك كوچكی كه مركز فلك حامل را كه خارج از مركز عالم است می
، نسخۀ هی اإلدراکتمنا در زمرۀ افالک خود منظور نكرده و توضيحی نيز برای اين امر نيفزوده است (خرقی، راخير فلك  طوسی
 ).163، صالتذكرهر؛ نصيرالدين طوسی، 32مجلس، برگ  6413
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های هيئت  از اين رو نظام افالک آنها با آنچه در كتاب اين اشكاالت را پاسخ دهند.
رسد هنوز اين صورت جديد  اما به نظر می .رسيد تر بود قدری متفاوت به نظر می پيش

كاالت وارد بر مدل افالک الدين با بيان اش اما قطبود. نببرای خود ايشان قابل تصور 
چنان كه نزد دانشمندان پيشين مرسوم بود، فرضيۀ ايشان را به صورت مدون  مجسم،
اند  است. او برای هر يك از افالک جديدی كه بر مجموعۀ افالک افزوده شده درآورده

دهد. آنچه او در آثارش  می های جديد را با تكيه بر آنها توضيح گزيند و مدل نامی برمی
اما صورت مدون آنها در قالب  ،مشهود استنيز و در آثار پيشينيان آورده تازگی ندارد 

شود. برای اثبات اين  ديده میالدين  يك كتاب هيئت برای نخستين بار در آثار قطب
 1.يمآور میشرح داده است در اينجا  اختياراتچنان كه در  مدعا صورت افالک او را

پرداخته به بيان دليل برای اموری  اختياراتالدين در فصل چهارم از باب پنجم  طبق
آنها  شوند، مانند كندی و تندی و رجوع و وقوف، اما طبيعت كه در افالک ديده میاست 

های همۀ اجرام آسمانی را، به جز خورشيد كه  نخست مدل پذيرد. چنين حاالتی را نمی
فلك را برای  22آورد و در مجموع  دل افالک مجسم میمشكلی در آن نيست، بر پايۀ م

تواند اشكاالت  نمی یاما به نظر او بيان مدل افالک مجسم به تنهايشمارد.  میآنها بر
ها در حركت اجرام آسمانی  چرا كه هنوز همان ناهماهنگی .ها را حل كند موجود در مدل

گويد اگر فرض كنيم  و می ازدپرد میاو در ادامه به بيان اشكاالت موجود  مشهود است.
ای روی محيط دايرۀ ديگری قرار گرفته است و اين دايره با حركتی  كه مركز دايره

ای را كه روی آن است  وضعی، بسيط و متشابه (حركت يكنواخت) حركت كند و دايره
 نيز با همان حركت با خود ببرد، اين حركت سه ويژگی دارد:

 .حركت با هم برابرندهای ايجاد شده از هر دو  زاويه -1

ای كه روی محيط دايرۀ ديگر قرار گفته است همواره فاصلۀ يكسانی  مركز دايره -2
 .با [مركز] دايرۀ ديگر دارد

                                              
او خود نيز در الدين خود آن را انجام داده است،  اند كه قطب دانسته نهاية اإلدراکای از كتاب  را ترجمه اختيارات. برخی رسالۀ 1

بسيار نزديك به  التحفة الشاهيةاين دو رساله و صورت مطالب  دهد. ارجاع می نهاية اإلدراکجايهای مختلف از اين بحث به 
الدين تصوير كرده است دريافت (برای مقايسه با دو متن ديگر  هايی را كه قطب توان مدل می هر يكيكديگر است و با تكيه بر 

كتابخانۀ  6130، نسخۀ التحفة الشاهيةپ؛ 87-ر46های  كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران، برگ 7070،نسخۀ کنهاية اإلدرانكـ : 
 .پ؛ نيز در اين باره نكـ : گمينی، سراسر مقاله)83-پ27های  مجلس، برگ
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 .قطرهای مشابه از حامل و محمول همواره در يك راستا هستند -3
داند حال آنكه  او وجود اين سه ويژگی را برای ايجاد يك حركت يكنواخت الزم می

های بطلميوس چه آنها را با دايره توجيه كنيم و چه با افالک مجسم، آن طور  در مدل
اند، اين سه ويژگی رعايت نشده است. برای مثال در مورد ماه اشكال  كه پيشينيان گفته

رد، يعنی امتداد قطر واصل ميان اوج و حضيض فلك وجود دا »نقطۀ محاذات«معروف 
نقطۀ «تدوير ماه همواره در راستای مركز عالم قرار ندارد بلكه از نقطۀ ديگری كه آن را 

 گذشته است. ناميدند می می »محاذات

 
 افالک ماه در مدل افالک مجسم

 مركز حامل

 مركز عالم

 نقطۀ محاذات

 فلك ممثل (جوزهر)

 فلك مايل

 فلك تدوير

 فلك حامل



103/ماهيت فيزيكی افالک...

) و 12-7(صص حل مشكالت معينيهپيش از اين نصيرالدين طوسی نخست در 
دو صورت جفت « 1؛ نيز در اين باره نكـ : رجب،205-195(صص تذكرةسپس در 

2،»طوسی
سراسر مقاله) اين مشكل را با بيان يك قضيۀ هندسی حل كرده بود و در  

اما اين مطلب را در  .افزوده شوند توضيح داده بود بايدافالكی را كه به واسطۀ آن  تذكرة
و در فصلی مجزا ذكر كرده  فالک ماه اختصاص داشت نياوردهفصلی كه به بيان مدل ا

 حل مشكالت معينيهبه همين صورت برای مشكالت ديگری كه طوسی آنها را در  .بود
الدين  (همانجا) توضيح داده بود. اما قطب تذكرة(همانجا) و همچنين در باب يازدهم 

های نوين  پس از بيان اين مشكالت الگوهای خود را در بارۀ افالک بر پايۀ اين فرضيه
های پيشين هيئت متفاوت  های او با كتاب كند و از اين رو تعداد افالک و مدل مطرح می

 است.
فلك را  6توصيف افالک ماه،  و در اختياراتالدين در باب هفتم از  برای نمونه قطب

فلك ممثل كه همان فلك جوزهر است؛ دوم  شمرد كه عبارتند از نخست برای آن برمی
محيطه  فلكچهارم  ركزی كه درون فلك مايل قرار دارد؛سوم فلك خارج م فلك مايل؛

حور آن بر سطح فلك مايل عمود گيرد و م است كه در ثخن فلك خارج مركز قرار می
شود و  جم فلك حافظه است كه در يك نقطه بر فلك محيطه مماس میفلك پن است؛

 :شود فلك ششم فلك تدوير ماه است. بر اين اساس تصوير افالک ماه به صورت زير می
 
 
 
 
 
 
 

 

                                              
1. Ragep 

2. The Two Versions of the ūsī Couple 
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 الدين تصوير كرده است چنان كه قطب افالک ماه

  

 مركز عالم

 فلك ممثل (جوزهر)

 فلك حامل

 فلك تدوير

 فلك مايل

 فلك حافظه

 فلك محيطه
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همان فلك محيطه است و فلكی  كه با خط تيره نشان داده شده فلكی ،در اين شكل
اند و  فلك حافظه است كه فلك تدوير را در بر گرفته چين نشان داده شده كه با نقطه

ر چنان كه مشهود است در اين مدل ديگر نقطۀ محاذات وجود ندارد (در بارۀ حركت ه
، باب هفتم در بارۀ افالک اختيارات مظفریالدين شيرازی،  يك از اين افالک نكـ : قطب

ماه). به همين صورت او در بارۀ ديگر سيارات نيز نخست داليل در نظر گرفتن افالک را 
ک مورد نظر خود را عنوان افال ،كند و سپس با بيان اشكاالت اصلی وارد عنوان می

فلك برای  9فلك برای سيارات علوی،  6فلك برای خورشيد،  2و به اين ترتيب ا كند. می
الدين را به  تعداد افالک قطب كاراين  كند كه لك برای عطارد معرفی میف 10زهره و 

از نظر مقدار با آنچه عرضی به عنوان رأيی ديگر ذكر كرده بود  اين .رساند فلك می 45
ن برای هر يك از سيارات در نظر الدي هايی كه قطب هر چند تعداد فلك ،مشابه است

گرفته با آنچه در آن رأی آمده بود متفاوت است. به اين ترتيب اگر آن نظر را صرفاً 
به حساب نياوريم شايد بتوان گفت چنين رأيی  االقتصاصتعميمی از نظر بطلميوس در 

آن  اما از آنجا كه برای .الدين شخص ديگری نيز عرضه كرده بوده است را پيش از قطب
توان  د، میالدين دار نظر نامی وجود ندارد و همچنين در جزئيات تفاوتی با رأی قطب

الدين  قطب پسالدين دانست.  از آنِ قطبرا بر پايۀ اين تعداد فلك  مدون كردن اين الگو
های بطلميوس ناميد تغييری در نظام  توان آن را سنت نقد مدل بر پايۀ نظامی كه می

توان آن را تالشی برای تطبيق ميان نظريات  افالک در دانش هيئت به وجود آورد كه می
 موجود در دانش هيئت و فلسفۀ طبيعی دانست.

توان  ز سدۀ هفتم نيز میدر بارۀ مفهوم فلك و همچنين نظر دانشمندان هيئت بعد ا
اند يا  بحث كرد اما از آنجا كه آثار هيئت پس از اين دوران يا بسيار خالصه شده

در همۀ آنها همۀ اين مطالب،  ،هايی بر آثاری است كه در بارۀ آنها توضيح داده شد شرح
در بارۀ توان الگوی نوينی از بحث  با تفاوت در شرح و تلخيص، ذكر شده است و نمی

 . ک در آنها يافتافال
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 گيری نتيجه
توان گفت  های هيئت عنوان شد می در مجموع بر پايۀ مطالبی كه در بارۀ فلك از كتاب
شود، جدا از آنكه چه تعدادی برای  افالک آن چنان كه در دانش هيئت از آنها ياد می

ك ماه، د، حقيقتی خارجی و موجود در عالم علوی، عالم باالی فلوآنها در نظر گرفته ش
ی نيست، زيرا سطح اند و در ميان آنها هيچ خالئ شاندههستند كه فضای آسمان را پو

بااليی هر يك از آنها مماس بر سطح پايينی ديگری است، و همۀ آنها از جسم فلكی 
كه رشد و نمو ندارد، كون و فساد ندارد، شفاف است و سنگينی و سبكی بر آن اند  آكنده

كنند و جرم ستارگان را با خود  ر مسير مستدير حركت میو همواره ب نيست مترتب
 برند. می
 

آقای دكتر معصومی همدانی به خاطر دانم كه از  بر خود الزم می :گزاری سپاس
 های ارزشمندشان در تدوين اين مقاله تشكر كنم. راهنمايی
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