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 چکیده
ر مفهوم آن د نیهمچن و اراتیّس حرکت نییتب یبرا فلک مفهوم از استفاده

 و یفلسف میمفاه ارسطوافالطون و . گرددیم باز باستان ونانی به فلسفۀ طبیعی
 و فالسفه. ردندک نییتب را آن ینجوم میمفاه وسیبطلم و ئودوکسوسا

 ایتازه یفلسف میمفاه و دادند توسعه را فلک مفهوم یاسالم ۀدور شناسانستاره
دانشمندان اسالمی فلکی را به افالک بطلمیوسی،  .نهادند بنا آن از استفاده با را

ک را با این فل ناسیابنکه تعداد آنها هشت بود، افزودند و احتماالً نخستین بار 
 به میرمستقیغ و میمستق روانشیپ و ناسیابن. خوانده است محدّدالجهاتعنوان 
-یففلس میمفاه از یبعض یبنا و کردندیم اشاره محدّدالجهات فلک بساطت

 یعل ملّا را محدّدالجهات فلک بساطت مفهوم. نهادند اعتقاد نیا بر را یالمک
 ینقدها در یقوشچ. کرده است نقد داالعتقادیتجر شرح کتاب در ،یقوشچ
 نیا در مّاا است، ردهکن بسنده مورد کی نیهم به یعیطب فلسفه اتینظر به خود
 .شد خواهد اشاره محدّدالجهات بساطت مورد در او هایاستدالل به تنها مقاله

 ی.، قوشچمحدّدالجهات فلک ،بساطت افالک، ،نایس ابن ها:کلید واژه
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 مقدّمه

 ۀتاریخچ ۀبار در ،گرددیوس باز میدورتر از بطلم یبه زمان کاعتقاد به وجود افال ۀسابق
ابداع نظریات مربوط به افالک شاید نتوان دقیقاً قضاوت کرد. نالینو به اعتقاد بابلیان 

کردند آسمان از هفت طبقه تشکیل شده است که روی کند که تصوّر میقدیم اشاره می
ر این د گانه بسته به فاصلۀ آنها از زمینخورشید و ماه و سیارات پنج اند وهم چیده شده

تردیدی نیست که مفهوم فلک اوّلین بار در تمدّن  (.134نالینو، ص) قرار دارندطبقات 
در  درخشش علم و فلسفه ۀیونانی به شکل تأثیرگذاری وارد علم و فلسفه شد. در دور

علمی.  و رویکرد رویکرد فلسفی :وجود داشتیونان باستان دو رویکرد در مورد افالک 
توسّط افالطون بنا گذاشته شد و شاگرد او ائودوکسوس کنیدوسی با طرح رویکرد فلسفی 

 ۀ. نظری(178-177ص، هیث) تر کردافالک متّحدالمرکز نظریات او را کامل ۀفرضی
اخته شده ردبه آن پ در آسمانافالک سپس توسّط ارسطو توسعه یافت و عمدتاً در کتاب 

های افالک پرداخته و کتاب به شرح ویژگیاین هایی در است. ارسطو در سلسله بحث
ای نام اثیر تشکیل شده و دارای حرکت دایره ای بسیط بهمعتقد است فلک از مادّه

ترین . رویکرد دیگر، دیدگاه نجومی بود که مهم(10-6، صارسطو) یکنواخت است
های فلسفی است. بطلمیوس اگرچه تحت تأثیر دیدگاه بطلمیوس مجسطیمنبع آن کتاب 

تر به ماهیت فیزیکی جسم فلکی کم مجسطیارسطو بود، امّا بر خالف ارسطو در 
)افالک کلّی و  های مختلفکرد به کمک روابط ریاضی و دایرهپرداخت. او تالش می

رای تالش بعنوان  کاری که بعدها از آن به توضیح دهد، نحوۀ حرکت سیارات راجزئی( 
  1یاد شد.« نجات پدیدارها»

                                              
 خود مشهور کتاب در دوئم رییپرا  saving the phenomena» (ƩΩΖΙΝ ΤΑ ΦΑΙΟΜΕΝΑ)» عبارت .1
 (Sauver les apparences. Sur la notion de théorie physique de Platon à Galilée. 1908)، عنوانبه 

 الؤس نیا پاسخ افتنی یبرا یو. است شده گرفته کاربه انهیم یهاسده و باستان ونانی یاتیاضیر نجوم یاصل ۀزیانگ
 گرددیبرم افالطون عصر و ترعقب سال 2000 به ،دارد وجود کیزیمتاف و کیزیف یهایتئور نیب یارابطه چه که
 روش به مفصّل طوربه دوئم «دارد؟ وجود نجوم و کیزیف نیب یارابطه چه: »کندیم مطرح یگرید نحوبه را الؤس و
 عبارت نیا از( م.ق4 قرن) افالطون بار نیاوّل یبرا که دهدیم حیتوض (م6 قرن) وسیکیسمپل از نقل به یخیتار
 یهامدل کمک به که یوسیبطلم نجوم دهدیم نشان نیهمچن یو. است کرده استفاده ینجوم یهادهیپد نیتب یبرا
 رد با هک دارد قرار ییارسطو نجوم با تقابل در ،است( دارهایپد نجات) ینجوم یهادهیپد نیتب درصدد یاتیاضیر
 حیتوض راآنها  ،ینجوم یهادهیپد انهیگراواقع کردیرو با است تالش در متحدالمرکز افالک کمک با و هامدل نیا

 .دهد
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ۀ افالک هم در طبیعیات و هم در اسالمی نظری ۀشناسان دوردر میان فالسفه و ستاره
اسالمی با متابعت از بطلمیوس  ۀشناسان دورستاره تری پیدا کرد،الهیات نقش پررنگ

امّا توجّه به ادامه دادند.  1ای با کمک افالک کّلی و جزئیهای سیّارهبه تبیین حرکت
ه دلیل عالقه باز سویی مسلمانان به اسالمی به همین جا ختم نشد، ۀمفهوم فلک در دور

، 1384، نصر) گرایی تمایل داشتند برای افالک ماهیتی فیزیکی قائل شوندنوعی واقع
ک صورت افال ۀ، و از سویی دیگر توجیه برخی مباحث فلسفی به کمک نظری(180ص
 ، ارتباط حادث با قدیم، متغیّر یا ثابت از جملۀر کثیر از واحدصدو ۀگرفت. نحومی

، پورایمان) جستندمیمواردی بود که فالسفه برای توجیه آنها از حرکت افالک بهره 
ه طوری ک به وم شدها سبب اختالط مفهوم فلک در فلسفه و نج. همین گرایش(81ص

ه بیعی و بط ۀمقدّماتی از فلسف اکثر مولّفین کتب هیأت در ابتدای آثار خود به بیان
، سراسر 2001)رجب، پرداختند در خصوص ماهیت افالک میخصوص مواردی 

 مقاله(.

 هر فلک ،معتقد بودندشامل زمین اسالمی عموماً به وجود نُه فلک  ۀدور ۀفالسف
در نفس هر فلک وجود دارد، باعث ایجاد  ای کهدارای نفسی است و شوق و اراده
شود که این حرکت شبیه حرکت نخستین است حرکت دوری در این افالک می

مسلمان که با مبحث افالک در ارتباط  ۀفالسف ۀترین نظری. مهم(83، صپورایمان)
هان خالق و کردگار جاین است که این نظریه  ۀنظام فیض نام داشت. خالص ۀبود، نظری
ی جهات از کثرت پاک و منزّه است و از جمیع جهات واحد بسیط است و از از تمام

که از جمیع جهات واحد است، تنها  ،الوجودسویی دیگر از نظر فالسفه از واجب
 ،. اگرچه در نظریات مبدع نظام فیض(60، صخادمی)گردد موجودی واحد صادر می

 ۀدور ۀامّا اکثر فالسف 2،شودمیافالک مشاهده ن ۀهیچ ردّ پایی از نظری ،یعنی افلوطین

                                              
زئی و منظور از افالک ج دارند که سیّارات و ثوابت را در بر هستندمنظور از افالک کّلی هشت یا نه فلک اصلی  .1

شدند و به کمک مجزّا در نظر گرفته می طورافالکی مانند خارج مرکز، حامل، مدیر و ... هستند که برای هر سیّاره به
 شد.آنها حرکت سیّارات تبیین می

)اقنوم ثالثه: واحد، گانه اوّل انئاد پنجم پس از معرّفی اصول سه ( در رسالهپلوتینوس، ِافلوطین ،فِلوطینافلوطین ) .2
است، پرداخته و در « واحد»که همان « نخستین»ترتیب پیدایی چیزها از اصل دوّم به ۀعقل و نفس جهان(، در رسال

افلوطین، رساله ] دهدفیض خود را توسعه می ۀ، نظری«نخستین و آنچه پس از اوست»چهارم تحت عنوان  ۀرسال
یونانی و  پیشینه» ویژه افلوطین به دنیای اسالم به مقالهورود تفّکر نوافالطونی به ۀبرای اطاّلع بیشتر از نحو .[چهارم
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بدون تردید مهم 1اسالمی به وجود نظام فلکی و پیوستگی آن با نظام فیض معتقد بودند.
گانه نقش داشت و در بسیاری اسالمی که در تبیین نقش افالک نه ۀترین فیلسوف دور

ارتباط  فلک وه سینا بود. او ضمن تثبیت نظام فلکی با نُاز آثار خود به آن پرداخت، ابن
ینا در س دادن آن به نظام فیض بیشترین اشاره را به فلک نهم یا فلک اعظم داشت. ابن

، سینا ابن) پردازدبه تبیین دلیل حرکت افالک می شفاهیات ال سوّم ۀفصل سوّم از مقال
فصل پنجم از این مقاله  .(1388؛ همو، 1379: ابن سینا،  ؛ نیز نک293، ص1390

نام دارد که « های عالیه از مبدأ اوّلهای آسمانی و جرمها و نفسود عقلدر ترتیب وج»
در  (.315-309ص ، همان) وجود آمدن افالک پرداخته استبه طور کامل به ترتیببه

این مقاله او بر آن است که نشان دهد چگونه از عقل اوّل، عقل دوّم و صورت و نفس 
 یابد. آید و این سلسله تا فلک نهم ادامه میوجود میفلک اوّل به فلک اقصی یا همان

 اسالمی  ۀدور ۀمفهوم بساطت در فلسف
اسالمی بنا به نیاز تعاریف مختلفی از مفهوم بساطت ارائه شده است.  ۀدور ۀدر فلسف

بندی بسیط به بسیط حقیقی، بسیط خارجی و بسیط عقلی تقسیم مثالً در یک تقسیم
 ۀطبیعت و قوّ رود: وقتی که جسمْکار میمعنی به دوبسیط در عالم اجسام به د. شومی

دیگر با یکجداگانه و مغایر  ۀواحدی داشته باشد و از اشیائی که هر یک طبیعت و قوّ
مانند افالک و عناصر اربعه یعنی آب، آتش، هوا و  دارند ترکیب نشده باشد

تلف ایع مخطب م وقتی که جسم از اجسامی که به حسب حسْدوّ...)بسیط عرفی(. خاک
بایع الطةب از اجسام مختلفدارند ترکیب نشده باشد، هر چند به حسب حقیقت مرکّ

                                              
، صرنسین نصر و الیور لیمن مراجعه شود )، زیر نظر سید حاریخ فلسفه اسالمیتاز کتاب « کندی»و « سریانی
 ش(1383

ان ضمن معرّفی مفهوم فلک به بی ،ششم از مجموعه رسائل فلسفی خود با عنوان باورهای قلبی ۀفارابی در رسال .1
الّصفا نیز نظام فیض، وجود افالک و ارتباط آنها با هم را قبول اخوان  .(126، صفارابی) پردازدهای آن میویژگی
نظرات ابن سینا در مورد دالیل حرکت  الفالسفهتهافتامام محمّد غزّالی اگرچه در  .(105، ص1377، نصر) داشتند
ای کوشد ثابت کند فاعلیت خداوند در نظر فالسفهسوّم کتاب می ۀبرد، امّا هنگامی که در مسألمی الؤها را زیر سآسمان

کند که از عقل پذیرد و اذعان میسینا مجازی بوده و حقیقی نیست، تلویحاً وجود نه فلک و ده عقل را میچون ابن 
-98 ، صغزالی) آیدوجود میاقصی به اوّل سه چیز یعنی عقل دوّم، نفس فلک اقصی )همان فلک اوّل( و فلک

ن دارد، امّا آفرینش افالک و عقول را های متفاوتی نسبت به مشّائیادگاهالدّین سهروردی نیز اگرچه دی. شهاب(99
ملّاصدرا نیز به وجود این نظام فلکی اذعان داشته و معتقد است تمام حرکات  (.278، 19،237)ص داندمردود نمی

ۀ دیگری البته فالسف .(325، صمالصدرا) گیردخصوص فلک نهم سرچشمه میه رکت افالک و بدر این جهان از ح
 .(83، صپورایمان) ابوالبرکات بغدادی و علّامه طباطبایی به پیوستگی نظام فیض با مفهوم فلک اعتقاد ندارند نظیر
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 ستنده باشد. بسیط به این معنی بر اخالط اربعه که عبارت از خون، سودا، صفرا و بلغم
بات معدنی و بر بعضی از نباتات اطالق و بر اعصاب و اعضای بسیط حیوان و بر مرکّ

الطبایع ةب بر جسمی که از اجسام مختلفدر مقابل بسیط، مرکّ(. 1362، صفنا)شودمی
گانه: حیوان، نبات و معدن، که از ترکیب شود مانند موالید سهاطالق می ،ترکیب یافته

 1.آیندوجود میعناصر اربعه با یکدیگر به

توان در مورد افالک دلیل تعدّد تعاریف( میطور خالصه و با اندکی تساهل )بهبه
 2ساطت فلک یعنی اینکه از تنها یک جزء با یک طبیعت تشکیل شده است.گفت ب
آورد برای جسم بسیط تعریف زیر را می( 108)ص اشارات و تنبیهاتسینا در  مثالً ابن

 که ما نیز به همین تعریف ارجاع خواهیم داد:

ها و طبیعت جسم بسیط یکی است، و در آن ترکیب قوا و طبایع نیست. شکل
سایر صفاتی که الزم یک طبیعت جسم است یکی خواهد بود و  ها ومکان

 .خواهدمختلف نیست. پس جسم بسیط جز یک چیز غیر مختلف را نمی

 بساطت آن ۀفلک نهم و مسأل
در نجوم بطلمیوسی تعداد افالک کلی هشت است اما در نجوم دورۀ اسالمی بر پایۀ این 

لک دأ دو حرکت مختلف باشد فتواند مباستدالل فیزیکی که یک عنصر بسیط نمی
البته در پذیرش فلک نهم اختالف نهمی که عامل ایجاد حرکت روزانه است افزوده شد. 

نظرهایی وجود داشت. برای نمونه ابوریحان در آثار خود افزودن این فلک را الزم 
 ندانسته است:

                                              
سینا در بخش داشت به تعریف ابنای خواهیم علوم طبیعی اشاره ۀعنوان مثالی از تعریف جسم بسیط در حوز به .1

ا شدست که کون و فساد. و پید ها بسیط یا پذیرای کون و فساد بوند یا ناپذیرایجسم: »عالیی ۀدانشنامعلوم طبیعی 
ها کون و فساد، جنبش راست؛ و آن نوعی دیگر جنبش کرد. و این جسم یی است از جنبش. آن پذیرااهر یکی را گونه

ر اند اندر آن که یا گرم بوند، یا تو زیر آسمانند همه را جنبش طبیعی راست است؛ و همه مشترک نزدیک ما انده که ب
-27 ، ص1383، سیناابن« )رند و زود هلند چون آب و هوا...یپذو زود اندر پیوندند و شکل -لندکه زود گس- زبوند
28.) 
شود اجسام فلکی و آنچه در آنها هستند می قسم فلکی که شامل»... نویسد:( می164)ص شرح تجریدقوشچی در  .2

ات آید که عبارتند از معدنیات، نباتگانه از آنها به وجود میو اجسام عنصری که عبارتند از عناصر و آنچه از موالید سه
ا ی و حیوانات. اما افالک، مفهوم کّلی آنها یعنی اجسامی که دارای اجزاء نیستند. نهمین و آخرین آنها کوکبی )ستاره

لی خا اطلسی ۀای( را در خود جای نداده است و به همین دلیل به فلک اطلس موسوم است که تشبیهی از پارچسیاره
 «باشد.از هرگونه نقش و نگار می
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خود ناچار بودیم یک فلک هشتم فرض کنیم لکن هیچ دلیلی  ۀ... ما به نوب 
 ،تحقیق...بیرونی، )که یک فلک نهم در نظر بگیریم... کندایجاب نمی

 (.111ص

 نویسد:( می57)ص التفهیمهمچنین در 

حرکت و این آن است که گروهی زبر فلک هشتم فلکی دیدند نهم آرمیده بی
ن بهر ای هندوان او را برهماند خوانند زیراک محرک نخستین جنبنده نشاید. وز

ند. ولکن نیز جسم نشاید، پس او را فلک نام کردن هم او را آرمیده کرد
  خطاست.

رسد این فلک اگر از دعوی منجمان بر وجود یا عدم فلک نهم بگذریم به نظر می
محل بحث در بارۀ برخی مقدمات فلسفه شده است. آن طور که بعضاً از عبارت ابن 

 مکان به افالک محرکاالفالک برای اثبات دو مسألۀ زمان و آید که فلکسینا برمی
( 104)صدادبه و انواری (. 147ص ،سعادت) سیارات و ستارگان افزوده شده است

شناسی فارابی ده عقل وجود دارد که از هریک ازآنها معتقدند از آنجا که در نظام هستی
جهان تحت قمر وجود  به اضافۀه فلک این در جهان نُ بر شود بنایک فلک صادر می

ک بطلمیوسی افال ۀکه نظری انددانستهفیلسوفی  را نخستینفارابی یگری در نظر دد. ندار
صدور کثرت از وحدت تلفیق کرده است. نگاه فارابی نگاهی صرفاً فلسفی  ۀرا با نظری

، رحیمیان) نُه فلک بطلمیوس تعیین کرده استنیست، بلکه تعداد ده عقل را با کمک 
واقع همان نظام فیض است که افلوطین آن کند در اشاره میبه آن آنچه فارابی  .(97ص
 . وضع کرده بودرا 

م را کند. او فلک نهای دیگر طرح میمسأله را از گونه اشارات و تبیهاتسینا در ابن
کند توضیح دهد که چرا فلک نهم شایستۀ چنین نامد و تالش میمی محدّدالجهاتفلک 
 تعلیمی طبیعی وجسم به دو نوع طبیعی  ۀفلسف بندی دریک تقسیم در .گذاری استنام

ه حس ببشود با آن اینکه همچنین جهت هم به عنوان مقصد متحرک هم . شودتقسیم می
(. در ادامه جهات به اصلی و فرعی 99، ص1375شود )ابن سینا، کرد، تعریف میاشاره 

 کنندشوند و تغییر نمیهستند که دگرگون نمیآنهایی های اصلی جهتشوند: تقسیم می
های فرعی جهتمنظور از هستند. های اصلی جهتباال و پایین  و بر این اساس دو جهت

های عقب، جلو، راست و چپ هستند که متناظر با طرز قرار گرفتن ناظر قابل جهت
های اصلی تعیین شوند. در دنبال جسمی بود که با آن جهتباید به تغییر هستند. اکنون
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می معروف هستند، یعنی اجسا« اجسام نخستین»م به اصطالح فالسفه این جسم یا اجسا
ند گویهای اصلی هستند. به سایر اجسام، اجسام دوّمین میجهت ۀکنند که علّت و تحدید

تواند خأل جهات اصلی نمی ۀکنند کند تحدیدسینا ثابت می ابن(. سپس 97، صوهم)
حیط به ی یگانه و مو یا مأل متشابه باشد و سپس ضمن بیان اینکه این جسم باید جسم

یک جسم محیط است که فوق  محدّدالجهاتکه رسد سایر اجسام باشد به این نتیجه می
ل قاب االفالکفلک. این تعریف فقط بر دنشومحیط و مرکز آن مشخص میبا و قرب 

در ادامه او خصوصیات محدّدالجهات را  (.130-103ص، وهم) اطالق است
 شمارد:برمی

 پذیر نیست.محدّدالجهات امکانحرکت مستقیم برای  -

 محدّدالجهات بسیط است. -

در فلک محدّدالجهات میل مستقیم وجود ندارد چون مستلزم حرکت مستقیم  -
 است.

محدّدالجهات همچون دیگر افالک کروی شکل است، کون و فساد و خرق و  -
 (.110-109التیام ندارد )دادبه، ص

ن فلک را به آ اشارات و تنبیهاتالبته ابن سینا در یاد کردن از محدّدالجهات در 
اضافه نکرده است اما شواهد موجود نشان از آن دارند که منظور او از محدّدالجهات 

برد از فلک اعظم نام می النجاةهمان فلک محدّد الجهات است. برای مثال ابن سینا در 
های محدّدالجهات هستند شمارد همان ویژگیاعظم برمی هایی که برای فلکاما ویژگی

 طوسی در الدینخواجه نصیراند، (.اسالف او نیز چنین کرده257، ص1379، سیناابن)
سینا از کند که هدف ابنتلویحاً اشاره می( 180)ص شرح اشارات و تنبیهات

 323-299: حسینی اردکانی، ص )نیز نک همان فلک اوّل بوده است محدّدالجهات
 الدین شیرازی کهقطب .ای از نظرات فیلسوفان در این باره را آورده است(که خالصه

آید و از دانشمندان مکتب مراغه است در مقدمۀ از پیروان ابن سینا به حساب می
 نویسد:( در بارۀ این موضوع چنین می13)ص اختیارات مظفری

که همه  وست، از آن رویعالم اسم هر موجودی است که وجود او نه از ذات ا
است و او منقسم است به روحانی و جسمانی؛ و نظر ما در ثانی است. و برخی 

جملۀ موجودات جسمانی، از آن روی  اند عالم در وضع اصلی نامی است مرگفته
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جسامی که اطالق عالم یا عالم جسمانی بر ایشان میاالجمله اند. و علیکه جمله
علی فلک ا ایشان در آمده است، اعنی سطح ظاهر کنند، که یک سطح کری گرد

 ...گویندکه آنرا محدّد جهات می

 ۀبسیاری از مبانی فلسف بساطت افالک و فلک نهم تا این اندازه مهم است؟اما چرا 
رفته کار گای چون خلقت عالم بهبرای توجیه مسألهاسالمی مانند نظام فیض که  ۀدور
افالک است. در سلسله مراتب آفرینش جهان،  ۀنظریدر ارتباط تنگاتنگی با شد می

شود. قمر ختم می تحتشود و به فلک قمر و جهان خلقت از فلک اعلی شروع می
هم کند هر قدر از فلک نادعا می موجودات ۀحقیقت و کیفیت سلسلرسالۀ سینا در ابن

فلک ن رو از ایشود. و عدم بساطت فلک بعدی افزوده می ی، بر کدرشودفاصله گرفته 
تری برخوردار است تا به نهم در حدّ اعالی بساطت است و فلک قمر از بساطت کم

-22ص، 1383، سیناابن) شود که جهان کون و فساد استقمر ختم می تحتجهان 
24.) 

برای ند. ادر توجیه بساطت محدّدالجهات فالسفۀ پس از ابن سینا به او تأسی کرده
 نویسد:( چنین می630)ص ةالتاجدرالدین شیرازی در مثال قطب

ه آن اجزاء ی مترکّب باشد از اجزاء مختلفه، چو جسم محدّد جهات نشاید ک
حاله، الم- حینئذٍ مختلف الجهات باشند، و جهات ایشان متقدِّم باشند بریشان

کی مرکّب است از آن، و متقدّمِ بر متقدّم،  -و این اجزاء متقدّم است بر جسمی
و این خلف است، پس محدّد در  بر محدّد ایشان مقدّم باشدمتقدّم، پس جهات 

طبیعی، هر جسم  ه اوستچشکل( او کریّت و ) ]نفس خویش بسیط باشد،
 ون فرض زواللشکل نبودی عود آن چو اگر کری ا بسیط را، چنانک شناخته

 .قاسر کنند

ب کپذیرد که ترالدین ترکب محددالجهات را از آن رو نمیدر این استدالل قطب
تواند باشد و آنچه کند و محدّدالجهات خود جهتی ندارد، پس مرکب نمیلزوم جهت می

کند یاین مسأله از ابن سینا پیروی مدر  الدین نیزخواجه نصیرمرکب نیست، بسیط است. 
( برهان ابن سینا بر لزوم بساطت 184-178)ص شرح اشارات و تنبیهاتو در 

اگر فلک این استدالل چنین است که  دهد. خالصۀمیمحدّدالجهات را شرح 
بسیط نباشد الجرم از اجزای بسیطی تشکیل شده است. این اجزا در  محدّدالجهات

دارند به سمت  این تمایل بر بنا اند،حیّز طبیعی خود فاصله گرفته هنگام به هم پیوستن از
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شان با یحرکت این اجزاء به سمت حیّزهای طبیع زگردند.حیّز و جایگاه طبیعی خود با
 گیرد. برای اینکه حرکت مستقیم اتّفاق بیفتد الزم است کهحرکت مستقیم صورت می

های اصلی )باال و پایین( های باال و پایین مشّخص باشند. در این صورت جهتجهت
و این نقض  محدّدالجهاتمشخّص شده است و نه با فلک  محدّدالجهاتقبل از فلک 

لجهات از اجزای متفاوتی تشکیل نشده و بسیط ااین فلک محدّد بر غرض است. بنا
 است.

  جهاتمحّددالهای ابن سینا و پیروانش بر بسیط بودن فلک نقد قوشچی بر استدالل
دورهای از قرن نهم هجری است که در  مشهورمتکلّم  دان و، منجّم، ریاضییقوشچ

ن موضوع را در یاحضور داشته است  ۀ الغ بیگمدرسه و رصدخانحیات علمی خود در
شد. کیبه چالش منوشته است الدّین طوسی خواجه نصیر تجرید االعتقادشرحی که بر 

 یعیمتن در کالم ش مشهورترینتوان آن را یه مک یالمکاست  یتابک االعتقاد دیتجر
مشتمل بر شش فصل اصلی )مقصد( است که دو مقصد اول مقدمات  کتاب. دانست

 (.168-165ر فصل دوم از مقصد دوم آمده است )صهستند و مسألۀ بساطت افالک د
دهنده فلک در نقد خود لزوم مستقیم الخط بودن حرکت اجزاء تشکیلقوشچی 

 تشکیل دهندۀ فلکممکن است مکان اجزاء کند. به اعتقاد او محدّدالجهات را نفی می
 باشند. ۀ زیادی نداشتهدر هنگام به هم پیوستن با مواضع طبیعیشان فاصلمحدّد الجهات 

ت مستقیم ، یعنی نیازی به حرکبپیمایندای را ترتیب نیازی نیست که اجزاء فاصلهبدین
اند، حرکت نیست. حتی اگر فرض کنیم که این اجزاء از حیزهای طبیعی خود فاصله گرفته

ای است، چرا که اجزاء و حیزهایشان هر دو صورت دایرهبه سمت حیز طبیعی حرکتی به
 این جزء برای حرکت به سمت حیز طبیعی بر یک فاصله هستند و بنا از مرکز زمین به

ای است. البته در اینجا ممکن است گفته شود وقتی یک جسم خود نیازمند حرکت دایره
قیم مست هر شکلی که باشد حرکت انتقالی از جایگاه خود خارج شود، این خروج به

 ۀند. نقطکجواله اشاره می ۀخواهد بود. قوشچی برای پاسخ گفتن به این اشکال به نقط
ت کنند، حرکه بر اثر حرارت آتش حرکت میکه مانند جرق استدرخشانی  ۀجواله نقط

  آید.آنها انتقالی است اما یک حرکت مستقیم به حساب نمی

است یا همۀ افالک بسیط  مسألۀ دیگر آن است که بساطت مختص محدّدالجهات
ابت ث محدّدالجهاتمفهوم بساطت را تنها برای  اشارات و تنبیهاتسینا در ابنهستند. 

رسد ظر میبه ناین  بر بنا کرده و در بارۀ تسری آن به باقی افالک اظهار نظر نکرده است،
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ک النتیجه گرفت که سایر اف محدّدالجهاتتوان از بسیط بودن فلک منطقی نمیبه طور 
 امّا فالسفه و نویسندگان کتب فلسفی مفهوم بساطت را به سایر افالک نیز بسیط هستند

مثالً خواجه نصیرالدین طوسی . اندنیز آوردهتسرّی دادند و بر اساس آن نتایج دیگری 
های همۀ افالک است. کند که بساطت از ویژگیتصریح می تجریداالعتقاددر 
 نویسد:( چنین می634)ص التاجةتم از کتاب درّین شیرازی در مقالت هفالدقطب

کند آن را به بعد از آن در امکنه مکانی طبیعی هست کی متحرّک طلب می
استقامت، و در اوضاع وضعی طبیعی نیست کی متحرّک طلب آن کند 

ستدارت. و از این جهت است کی احدی الحرکتین را اسناد کردند بطبیعت اب
ت کی بسیط باشد از آنها و از آن الزم آید که خری، این حکم آن اسدون األ

منخرق نشود، و نه متخلخل و نه متکاثف، و نه ثقیل و نه خفیف، و نه حار و 
 در محدّد و فساد، بر قیاس آنچ نه بارد، و نه رطب و نه یابس، و نه قابل کون

 شناختند.

صوصیات ی خسینا معتقد بودند افالک داراپیروان ابنهای فلک نیز در باب ویژگی
فعلی )گرمی و سردی( و فاعلی )رطوبت و یبوست( نیستند. استدالل این بود که گرما و 

شود و این مستلزم مشخص بودن سرما موجب میل به حرکت به سمت باال و پایین می
ی پذیر نیست. قوشچی به درستقبل از فلک است که این موضوع امکان های اصلیجهت

کند و در مورد صدق می محدّدالجهاتع فقط در مورد فلک کند که این موضواشاره می
د ای دارنسایر افالک صحت ندارد. او معتقد است دلیل اینکه افالک حرکت دایره

د اندهند اجرام آسمانی که در افالک قرار گرفتهشهادت رصدها است. رصدها نشان می
ما این ای است. ادایره این حرکت افالک نیز بر کنند، بناای حرکت میصورت دایرهبه

به این معنی نیست که میل به حرکت مستقیم در آنها وجود ندارد. در اینجا قوشچی مثالی 
ای است در عین حال حرکت آورد؛ چرخ اگرچه دارای حرکت دایرهاز حرکت چرخ می

وارد  قوشچی به این مسأله نقد دیگری نیز مستقیم )خروج از مکان خود( نیز دارد.
آن این است که این موضوع که گرما باعث سبک شدن و حرکت به سمت باال  کند ومی

ن کند، چراکه ممکاست مربوط به عناصر )پایین قمر( است و درمورد افالک صدق نمی
است قابل حرکت وجود نداشته باشد یعنی گرما باشد ولی امکان سبکی و حرکت به 

آورد. نظر خود قوشچی مثالی می سمت باال برای فلک وجود نداشته باشد. برای اثبات
 ۀالسفف شود، اما به گفتۀو ایجاد گرما میکاک اصط در عالم تحت قمر حرکت باعث
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قابل حرارت  این فلک بر کنند، گرم نیستند بنارغم اینکه حرکت میمسلمان افالک علی
 نیست. 

تقد و معا آورد:رم )یا سرد( نبودن افالک میامام فخر رازی استدالل دیگری برای گ
است اگر فلک گرم باشد در این صورت باید در نهایت گرمی باشد، چرا که فاعل یعنی 

 این اوال بر طبیعت آسمان وجود دارد و آسمان قابل )پذیرنده حرارت( نیز هست، بنا
ی در تر باشند و خورشید نیز نباید نقشتر هستند گرمباید اشیایی که به آسمان نزدیک

قوشچی نظر امام فخر رازی را قبول ندارد، او معتقد است  ه باشد.گرم کردن زمین داشت
به  گرمی آنها ۀگرما مراتب مختلفی دارد، یعنی ممکن است افالک گرم باشند اما هم

ایینی پ ۀای از سرما بین فلک و منطقزیر فلک نرسد. همچنین ممکن است الیه ۀمنطق
ن وجود دارد که فلک گرم باشد. قرار داشته باشد و به این ترتیب باز هم این امکا

صورت خورشید اثری در  همچنین امام فخر معتقد است اگر فلک گرم باشد در این
ا این نظر امام فخر را رد گرم کردن زمین نخواهد داشت. قوشچی با دلیلی بسیار زیب

شود گرمای خورشید نیست، بلکه او معتقد آنچه باعث گرم شدن اجسام می کند:می
شود و با تابش به اجسام و انعکاس از اشیای ست که از خورشید ساطع میای ااشعه

را منعکس  اتوانند گرم باشند اما گرمشود و از سویی افالک میسفت باعث گرم شدن می
  نکنند و باعث گرم شدن اجسام روی زمین نشوند.

 نتیجه

تعدّد  تند،هسدر فلسفۀ طبیعی بسیار پیچیده اهیمی مفهوم فلک و خصوصیات آن مف
ها از مفهوم بساطت و مفهوم فلک و تغییر تعاریف درگذر زمان و اختالف برداشت
ی سینا باعث آشفتگ یعنی ابن محدّدالجهات های واضع اصلی نظریۀها از دیدگاهبرداشت

های تالش کرده استدالل شرح تجریددر تفکرّات اسالف او شده است. قوشچی در 
ز ادر نقدهای خود برای روشن شدن مسائل د. قوشچی پیشینیان را به چالش بکش

های آتش و چرخ استفاده کرده است. با این حال ، مانند پارههای فیزیکی سادهمثال
نقدهای قوشچی بر مسألۀ بساطت محدّدالجهات به معنای آن نیست که او این مفهوم را 

آسمان و های یژگیبارها وتوان دید که او میدر نقدهای قوشچی کنار گذاشته است. 
های ها که از آنها برای توجیه پدیدهآمیزد، مانند همان مثالعالم و کون و فساد را به هم می

داند و او جهان باالی قمر را واجد صفات فعلی و انفعالی میکند، آسمان استفاده می
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ز و پا را ا دارد.اما بیش از این قدمی بر نمیبرد ال میؤبسیط بودن آن را بارها زیر س
 نهد. جهان بسته به کیهان بیکران نمی
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