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 1اسالمیدر آثار هیئت دورۀ مرکزیت و سکون زمین بررسی دالیل 
 امی محمد گمیت 

 دانرجوی دکش ی یتاریخ و فلسفۀ علم در مؤسسۀ حکمت و فلسفۀ ای ان
 55134-441ای ان، م اغه، صتدوق پسش   م کز یتحقیقات نجوم و اخش فیزیک م اغه،

gamini@irip.ir 
 (1371، پذی ش: بهمن 1371)دریافت: م داد 

 چکیده
نجوم  دورۀ اسالم ، باید در  دالیل م کزیت و سکون زمین را، در میان آثار

 شتاس  ریاض  ب  اساس هیئتِ کیهانبه ار، کشب هیئت یافت. زی ا در این آث
ه کشده است. این دالیل  پ داخشهمجسم افالک و موقعیت زمین در میان آنها 

تا هایی بف ضره دارند، ب  مراهدات و پیشبطلمیوس ری مجسطیدر کشاب 
شوند و با روش  و ش ح داده م  مط حاند. در این مقاله یتک یتک این دالیل شده

ل دو . این یتحلیروشن شوندهای این دالیل ف ضشود که پیشسع  م یتحلیل  
مح ک جدا شود،  اگ  مشح ک از( 1دهد: شتاخش  را نران م ف ض ح کتپیش

با مشتاسب  ( س عت سقوط اجسام2 ؛ ودیگ  به ح کت خود ادامه نخواهد داد
 .استوزنران 

 
ح کت وضع ، ح کت انشقال ، م کزیت زمین، سکون زمین، : هاکلیدواژه

 ی ازیالدین شبی ون ، بطلمیوس، مؤیدالدین عُ ض ، نصی الدین طوس ، قطب
  

                                              
بدین وسیله از ایران یترک   .حمایت مال  م کز یتحقیقات نجوم و اخش فیزیک م اغه یتهیه شده است با مقالهاین  .1
 کتم.م 
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 مقدمه
دانان در آثار خود به موضوعایت  از یونان باسشان یتا اواخ  دورۀ اسالم  متجمان و طبیع 

اند. بعض  از متجمان پیش از بطلمیوس و ح کت یا سکون زمین پ داخشهگاه مانتد جای
یان و آریسشارخوس معشقد به ح کت زمین بودند. ول  بیرش  متجمان سمانتد فیثاغور

ه در ق ن بطلمیوس ک مجسطییونان  به سکون زمین در م کز عالم اعشقاد داششتد. کشاب 
هد که  متجمان یتا آن زمان چه دالیل  ددوم میالدی در اسکتدریه نوششه شد، نران م 

های هتدس  ب ای م کزیت و سکون زمین مط ح ک ده ب  اساس مراهدات و اسشدالل
دانان یونان  مانتد ارسطو نیز در آثار خود سکون و م کزیت زمین را در بودند. طبیع 

نران  ن دالیلای ک دند.ت پیریت  و دالیل فلسف  اثبات م م کز عالم ب  اساس بدیهیا
د که یک جسم بسیط مانتد زمین در م کز عالم نشوداد که چه علل طبیع  باعث م م 

 به حالت ساکن ق ار داششه باشد.
همین ستت در دورۀ اسالم  نیز ادامه پیدا ک د. متجمان در آثار نجوم  خود در ستت 

لسف  به فو فیلسوفان در ستت ارسطویی با دالیل  همراهدمبشت  ب  بطلمیوس  با دالیل 
 1پ داخشتد.اثبات م کزیت و سکون زمین در م کز عالم م 

در ق ن سوم هج ی، دانرمتدان مجسطی رسد یتا پیش از یت جمۀ کشاب به نظ  نم 
ی شتاس  علم  آشتاییت و سکون زمین و در کل با کیهاندورۀ اسالم  با بحث م کز

ه شامل تابع ای ان  و هتدی بود کگ فشه از ماند. بلکه نجوم یتا پیش از آن ب چتدان  داششه
آثاری که ب ای پیش بیت  موقعیت سیارات در آسمان،  شد؛های محاسبایت  م زیج

ز جمله ا زیج سندهندشدند. های نجوم  یتهیه م کسوف و خسوف، یتقویم و دیگ  پدیده
متابع مهم دورۀ اسالم  در آشتایی با نجومِ ریاض  حدود یک ق ن پیش از یت جمۀ 

شتاس  هتدی با ایتکه ب  م کزیت زمین (، ول  کیهان151صوششه شد )نلیتو، ن مجسطی
و عدم ح کت انشقال  آن یتأکید داشت، ص احشاً شامل نظ ایت  مبت  ب  ح کت وضع  

                                              
در علوم عقل  یونان  و اسالم  دو ط یق ب ای ب هان یا اسشدالل شتاخشه شده بود: پی ب دن از معلول به علت که  .1

لوم ن  روش  است که در عإشد. دلیل خوانده م  «م لِ»شد و رسیدن از علت به معلول که دلیل گفشه م  « نّإ»دلیل 
هدات( به ها )مرارفت. بدین یت یتیب که ب  اساس معلولکار م هثقال بریاض  مثل نجوم، موسیق ، متاظ  و علم األ

کم   یتوانست کیف  یارسد. این روش م ب ند. این روش از معلول به علت، یا از مراهده به نظ یه م علت آنها پی م 
 ویت ک از مراهدۀ طلوع و غ وب سشارگان و یتغیی ات اریتفاع آنها در متاطق مخشلف زمین پی به باشد. یعت  مثالً

گی ی دقیق یتغیی ات اریتفاع سشارگان در نصف التهار از متاطق مخشلف شعاع ک ۀ زمین را ب دند، یا با اندازهم  زمین
رسیدند. م  از علل به معلوالت م دانان، با اسشفاده از دالیل لِ ک دند. در نقطۀ مقابل، فالسفه و طبیع حساب م 

 دند و آنگاه کهای فلسف  خود اسشتشاج م ف ضن یتمسک به مراهده از پیشهای عقل  و بدوایران علل را با یتحلیل
چون طبق اصول طبیع  ه  جسم بسیط  طبعاً به  ک دند. مثالًشد، کرف م معلولهایی را که از این علل صادر م 

و طبیع  و   علوم ریاض میاندانسشتد. ب ای آشتایی با مسائل مرش ک آید، شکل زمین را ک وی م شکل ک ه در م 
ب هان و علیت در طبیعیات و علوم » ؛معصوم  همدان ، حسین: نکاسشفاده از این دو روش مشمایز در حل آن مسائل 

 س اس  مقاله. ،«ریاض : ارسطو، ابن سیتا، ابن رشد، ابن هیثم
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این مباحث که (. با این حال معلوم نیست 113-111صص 1،زمین بود )پلفک 
ر ق ن دوم و سوم چه قدر یتأثی  شتاخش  در آثار اولیۀ نجوم ریاض  دورۀ اسالم  دکیهان
. یتتها اشارات محدودی به این دیدگاه در آثار بی ون  وجود دارد که در ادامۀ اندگذاششه
، االقتصاصو کشاب دیگ  بطلمیوس،  مجسطی. به ه  حال با یت جمۀ خواهد آمدمقاله 
ه گ فت لیتحت یتأثی  آن ق ار گ فت، از یتأثی  هتدی فاص شتاس  دورۀ اسالم  کامالًکیهان
 (. 15ص 2،بطلمیوس  شد )پدرسن و کامالً

در یتاریخ نجوم دورۀ اسالم  بحث م کزیت و سکون زمین را باید بیرش  در آثار 
وم شتاخش  در کشب زیج م سمباحثِ کیهان گونهاین آوردن . چ ا که جسشجو ک دهیئت 

 جسطیمبی ون ، که به شیوۀ  قانون مسعودینبود. البشه در بعض  آثار غی  هیئت مانتد 
 شده است.نوششه شده است، فصول  نیز به این موضوعات اخشصاص داده 

گ  ابن هیثم از دی کتاب الهیئةکشب هیئت در دورۀ اسالم  از ق ن پتجم هج ی با 
ساخشار و شکل  ع ضۀ(. هدف اصل  این آثار 26ص ،آثار نجوم  مشمایز شد )قلتدری

ب  اساس افالک مجسم است، به صوریت  که از ط یق نجومِ  واقع  عالم فوق و یتحت قم 
شتاس  علم  ار بهش ین متبع ب ای شتاخت کیهاناین آث ،این ب  شود. بتاریاض  یتعیین م 

 3شود.در دورۀ اسالم  از جمله بحث م کزیت و سکون زمین محسوب م 
و  ودب  نّ إش رو  پایۀ بهای آن است که اسشداللای از علوم ریاض  علم هیئت شاخه

زی ا در این علم از موجودات فیزیک   شده است،نیز اسشفاده م از مقدمات طبیع   در آن
رفت و علت طبیع  ح کت و ماهیت افالک موضوع علم مانتد افالک بسیار سخن م 
 طبیع  بود نه نجومِ ریاض . 

 های ابشدایی کشب هیئت، فصول  به م کزیت و سکون و شکل زمین ب در قسمت
شد. از آنجا که محاسبات اساس ب اهیت  هتدس  م یتبط با مراهده اخشصاص داده م 

ب اهین  کتیمعددی در آثار هیئت هیچ گاه م سوم نرد، ب اهیت  که در این آثار مراهده م 
 هتدس  است. 

 اوج نگارش آثار هیئت را باید در ق ن هفشم دانست که آثار بزرگ هیئت، احشماالً
شۀ عبدالجبار خ ق ، در این ق ن به رش فالکدراک فی تقاسیم األمنتهی اإلیتحت یتأثی  

( نخسشین کشاب ق664درگذششه در مؤیدالدین عُ ض  ) کتاب الهیئةیتح ی  درآمد. 
(، ق652-575پس از او خواجه نصی الدین طوس  ) است،بزرگ هیئت در ق ن هفشم 

الدین خود را نوشت. قطب لهیئةالتذکرة فی علم ااطالع از کشاب عُ ض ، بی احشماالً
( که ه  دوی این آثار را در دست داشت، سه اث  گ انقدر در ق511-634شی ازی )

                                              
1. Plofker 
2. Pedersen 

 :نکالم  شتاس  علم  دورۀ اسب ای آشتایی با جایگاه آثار هیئت در کیهان .3
Langermann, Y.T, “Arabic Cosmology”, pp. 185-213 
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زئیات بود و شامل نقد و ب رس  جاث  مشقدم دو  بسیار یتحت یتأثی علم هیئت نگاشت که 
الدین به های قطبرائۀ نظ ات خودش در ه  موضوع بود. کشابمط ح شده در آنها و ا

که در  ،نهایة اإلدراک فی درایة األفالک احشمال  نگارش عباریتتد از: یتاریخ بیت یتی
به شمس الدین جویت  وزی  اعظم یتقدیم شده است؛  ق681آنایتول  در ماه شعبان سال 

 که ب  خالف دیگ  آثار نجوم  شی ازی به زبان فارس  نوششه شده و اختیارات مظفری
ب  اساس نسخۀ شمارۀ رسیده است ) پایانه ب ق681در ذی الحجۀ سال  کار نگارش آن

و به حاکم محل  واقع در کاسشامونوی یت کیۀ ام وزی یتقدیم  (ای ان کشابخانۀ مل  31412
، که به نام امی  شاه بن یتاج الدین معشز بن طاه  در سیواس در التحفة الشاهیة شده؛
بخر ِ (. همۀ این آثار دارای شکل چهار2115 1،نوششه شده است )رجب ق684
مقدمه، درباب ساخشار افالک آسمان ، درباب جغ افیای زمین،  های هیئت، یعت کشاب
 باب ابعاد و اج ام اجسام آسمان  هسشتد.و در

معموالً در  هایی است کهآنچه در این مقاله بدان پ داخشه خواهد شد از مطالب باب
آمده سکون آن م آسمان ب ای اثبات م کزیت زمین و ساخشار افالک  ابشدای یتوضیح

های دیگ ی نیز در این ف ضآیا پیش ن دالیل ب  اساس چه مراهدایت  بود؟ای است.
های این متجمان یتوان از علم  بودن روشها دخیل بود؟ چگونه م دالیل و اسشدالل

دفاع ک د در حال  که ام وزه نران داده شده است که زمین نه در م کز عالم است و نه 
 ساکن است؟ 

 
 کزیت و سکون زمین در آثار بزرگ هیئتمر

شدارة ف  اس»با عتوان  تذکرهخواجه نصی الدین طوس  در فصل اول از باب دوم کشاب 
رض عتد السماء کم کز الک ة عتد محیطها وکونها غی مشح کة رض وکون األالسماء واأل

پ داخشه است. مؤیدالدین عُ ض  نیز سه فصل از  موضوع( به این 113ص« )بالجملة
رض ف  وسط السماء األ نّأف  »کشاب خود را به این موضوع اخشصاص داده است: 

رض لیس لها ح کة وضعیة وأنّ الح کة األ نّ أف  »(، 41ص« )ولیس لها ح کة انشقال
ن ید » ( و42ص« )رضالیومیة الش  یت ی للکواکب إنما ه  ح کة السماء ولیست ه  لأل

رض م کز ثقل األ ثقال یتطلب م کز العالم من جمیع جهات المحیط، وأنّاأل أن نبین أنّ
 (.44ص« )متطبق عل  م کز العالم -وهو م کزها  -

ا باإلدراک نهایة  از مقالۀ دوم کشاب شی ازی در فصل سوم از باب اولالدین قطب
هما حدأاألرض عتد السماء کم کز الک ة عتد محیطها والم اد مته شیئان:  ف  أنّ»عتوان 

 ها لیست بذات قدر محسوس بالتسبةم کز حجمها متطبق عل  م کز العالم والثان  أنّ أنّ

                                              
1. Ragep 
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 ف  أنّ »با عتوان التحفة ر(، در فصل سوم از باب اول 18)گ« إل  بعض األفالک
اختیارات ( و در 15ص« )وقدراً  وضعاً األرض عتد السماء کم کز الک ة عتد محیطها

در آنکه زمین به نسبت با آسمان چون م کز ک ه است به »در فصل  با عتوان  مظفری
و آنها را ب رس   آوردهمط ح شده ب ای م کزیت زمین را  دالیلر( 12)گ« نسبت با او

در این فصول هدف این است که اثبات شود  .ک ده استنقد ک ده است و ب خ  را 
 کز حجم زمین ب  م کز عالم متطبق است. وی به یتبعیت از مؤیدالدین ع ض  در فصل  م

رسد کتد که م کز ثقل زمین نیز متطبق ب  م کز عالم است. به نظ  م دیگ  اثبات م 
 .اولین بار ع ض  این دو مفهوم را به طور جداگانه اثبات ک ده است

عتوان  بانهایة کشاب  مقالۀ دوم لچهارم از باب او بعد یعت  فصل در فصل شی ازی
ف  أن األرض ساکتة ف  الوسط م کز ثقلها متطبق عل  م کز العالم ولیس مته ح کة »

 با عتوان التحفةر( و فصل چهارم از باب اول کشاب 21گ« )أیتیّة وال علیه ح کة وضعیّة
دم عنطباق م کز ثقلها عل  م کز العالم والف  أن األرض ساکتة ف  الوسط وذلک »

اختیارات کشاب  مقالۀ دوم ( و فصل چهارم از باب اول15ص« )ح کشها مته وعلیه
به اثبات انطباق م کز  ر(33)گ« در آنکه زمین ساکن است در وسط»با عتوان  مظفری

ز سکون وضع  و انشقال  زمین نیسخن در بارۀ ثقل زمین ب  م کز عالم پ داخشه است. 
 در همین فصول آمده است.

 
 بر مرکز عالم زمین مرکز حجمانطباق 

در این آثار پیش از اثبات م کزیت زمین، در فصول  جداگانه اثبات شده است که عالم 
ز  کمیتوان گفت که ه م مراهدب  اساس شود که شکل ک وی دارد. سپس نران داده م 

ار ثد. ول  م کزیتِ م کز حجم زمین و م کز ثقل زمین در آزمین در م کز این ک ه ق ار دار
شی ازی و ع ض  به طور جداگانه ب رس  شده است. ب اهیت  که در این آثار و کشاب 

 :عباریتتد از ،است طوس  ب ای م کزیتِ م کز حجم زمین آمده
: در آثار هیئت ف ض ب  این است که ماه و هاگره یوقوع خسوف در نزدیکالف( 
خسوف یدۀ این پد ب  بتاگ دند به دور م کز عالم م  رانافالک به سبب ح کتخورشید 
روی یک  از قط های عالم باشتد که دو دهد که ماه و خورشید در زمان  رخ م همیره 

ال ح های مدار ماه و خورشید )نقاط یتقاطع مدار این دو سیاره( هسشتد.س  این قط  گ ه
ار الم ق یت  از م کز عای باالیت  یا پایینو در نقطهزمین در م کز نباشد اگ  ف ض کتیم 

ها  هنزدیک  گره در زمان  که ماه و خورشید در میهها گ فشگ ماهداششه باشد، آنگاه 
روی یک قط  . بلکه گاه  اوقات بدون ایتکه ماه و خورشید خواهد دادهسشتد، روی ن

خواهد و خسوف روی  خواهد گ فتاین دو ق ار  میان، زمین در عالم ق ار داششه باشتد
الب وج  است نیز امکان ماه دارای بیرش ین ع ض دای ةمثالً . یعت  در حال  که داد
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 حال رصده ب هایی که یتاخسوف خسوف  روی دهد. در حال  که در یتمام  خواهد داشت
اسشدالل  این .اندهالب وج و نقاط گ ه بسیار نزدیک بودماه به دای ةخورشید و شده است، 
( بدان اشاره 31ص ،لقانونا( ط ح ک ده است و سپس بی ون  )42ص) را بطلمیوس
؛ 41ص ،)ع ض  یتوان دیدنیز م  زرگ هیئتمرابه این اسشدالل را در آثار ب .ک ده است
 . ر(12گ اختیارات ؛15ص ،التحفة ؛ر18گ ،نهایةشی ازی، ؛ 115ص ،التذکرةطوس ، 
: سشارگان ثابت روی یک فلک ک وی صلب عدم تغییر درخشندگی ستارگانب( 

ف ض، به دلیل عدم یتغیی  درخرتدگ  دهد. با این پیشکه آنها را ح کت م  ق ار دارند
 ۀ سطح کیتوان اسشدالل ک د که ظاه ی سشارگان در ضمن ح کت شبان وزی آنها، م 

ۀ آسمان ک زمین باید در م کز این  ب  موازی است، و بتاآسمان  ۀسطح داخل  ک  بازمین 
 باشد.

 
 1شکل 

را اسشدالل ( این 37-35، القانونیتبع او بی ون  ) و به (42-41ص)ص بطلمیوس
اگ  زمین در م کز عالم ق ار نداششه باشد و با حفظ فاصلۀ ب اب  از  اند:چتین بیان ک ده

 Bیت  باشد، ب ای کسان  که مثالً در نقطۀ ها، به یک ط ف ک ۀ آسمان نزدیکقطب
از  عبورلحظۀ یتا  ه  سشاره مدت زمان طلوعکتتد، نه یتتها ( زندگ  م 1)شکل 
مساوی نخواهد بود، بلکه سشاره  مانمدت زمان عبور یتا غ وبِ هالتهار ناظ  با نصف

نور و در زمان غ وب بسیار پ نوریت  خواهد بود. سشاره در زمان طلوع، به دلیل دوری، کم
اند و درخرش سشاره در مدت ب اب  دانیم این دو بازۀ زمان  همیره با همدر حال  که م 
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 است هاین بطلمیوس نشیجه گ فش ب  کتد. بتاان حضور در آسمان یتغیی ات زیادی نم زم
 یت  نیست.که زمین به یک ط ف ک ۀ آسمان نزدیک

مقدار کم و زیاد شدن طول روز و شب، دانیم که : م تغییرات طول روز و شبج( 
ول دیت  از طبا هم ب اب  است. یعت  طول روز در انقالب یتابسشان  به همان مقداری زیا
ان می همچتینشب است، که طول شب در انقالب زمسشان  بیرش  از طول روز است. 

در  شود.در یتمام متاطق بین اسشوا و قطب، دو بار طول روز و شب ب اب  م زمان این دو 
به این  هایت  باشد، دیگ  این پدیدهنزدیک عالم قطبدو حال  که اگ  زمین به یک  از 

افق ناظ   باالیصورت روی نخواهتد داد، چ ا که همیره کمش  از نصف ک ۀ آسمان 
 .شوددیده م 

قسمت دوم این اسشدالل اشاره یتتها به ( 35)همان، صو بی ون  ( 41)صبطلمیوس 
هیچ گاه روز اعشدال کتد، به آسمان نگاه م  (1)شکل  Aاند کس  که در نقطۀ ک ده

کتد. چ ا که چ خش روزانۀ آسمان به هم اه شب را یتج به نم یعت  ب اب ی روز و 
دور م کز، به طوری است که در یک نقطه به زمین نزدیکش  و در جایی دیگ  ه خورشید ب

ن چتین متاطق  در اسشوا هیچ گاه روز و شِب ا، ساکتب  همین اساسدوریت  خواهد بود. 
م شده ق به دو نیم ک ۀ ناب اب  یتقسیکتتد، زی ا ک ۀ آسمان یتوسط افب اب  را یتج به نم 

 شد.افغی  از اسشوا باشتد، نیز همین ایتفاق م ه است. حش  اگ  اف اد در متاطق  ب

اول  درستاز ط ف دیگ  حش  اگ  این اف اد روز اعشدال را یتج به کتتد، این روز را 
اصلۀ اعشدال فزمسشان و اول یتابسشان نخواهتد دید. بلکه فاصلۀ اول زمسشان یتا اعشدال، با 
ن، در دور زمیه یتا اول یتابسشان ب اب  نخواهد بود. زی ا خورشید در ح کت ساالنۀ خود ب

، و شودیت  خواهد بود، و در نشیجه س عشش در آسمان بیرش  م یک جا به زمین نزدیک
شود و فاصلۀ میان این یتتد م اش در آسمان کتدیت  ای دیگ  س عت ظاه یدر متطقه

دانیم این فواصل در حال  که م در این صورت ناب اب  خواهد بود  شدن و کتد شدن
 ت.زمان  در همه جای زمین یکسان اس

متطبق ب   E، م کز ک ۀ زمین (2)شکل  ف ض کتیم 1:تفاوت افق حسی و حقیقید( 
ز این دو م ک میان، آنگاه خط  ول  روی محور عالم ق ار داششه باشد نباشد Oم کز عالم 
ای ف ض دهیم. دای هط ف مقابل ادامه م  کتیم و آن را یتا محیط زمین درف ض م 

 و سطحش عمود ب  خط Eکتیم به نام اسشوا، که م کزش متطبق ب  م کز زمین م 
EO باشد. نقطۀA  دوریت ین نقطه روی زمین از م کز عالم است و نقطۀC یت ین نزدیک

                                              
 نقطۀ موقعیت ناظ  ب  سطح ک ۀ زمین مماس شده باشد و ک ۀ آسمان را قطع کتد ب ای است که افق حس  صفحه .1
الش  که در حای است که از م کز زمین )م کز عالم( بگذرد و با صفحۀ افق حس  موازی باشد. صفحهافق حقیق   و

کز زمین م از از م کز عالم و نه نیست، صفحۀ افق حقیق  نه چون م کز زمین ب  م کز عالم متطبق ايم ف ض ک ده
 .گذردم ن
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های زمین باشد، ناظ ی که در متطبق ب  یک  از قطبA  نقطه به آن. ف ض کتیم نقطۀ
و اسشوا  A، بین Dرا یترکیل دهد. اگ  ناظ ِ  OEDیتواند مثلث ساکن است م  Dنقطۀ 

و اسشوا ق ار  Cحاده خواهد بود، و اگ  این ناظ  بین  Dمتف جه و زاویۀ  Eباشد، زاویۀ 
حاده خواهد  Dقائم و زاویۀ  Eو اگ  ناظ  روی اسشوا باشد، زاویه  داششه باشد ب عکس

 قائم خواهد بود. Dحاده و  Eب  زمین مماس شود،  ODبود. واگ  خط 
از  OAبه اندازۀ خط  او باشد، افق حس  Aدر چتین حالش  اگ  ناظ ی در نقطۀ  
  م کز عالم یتصور کتیم، افق حسگذرنده از م کز عالم فاصله دارد. اگ  افق حقیق  را 

خواهد بود. در نشیجه از دید  OAافق حقیق  و فاصلۀ آنها « باالی»از نگاه ناظ ، در 
به سمت اسشوا  Aاگ  ناظ  از  شود.از آسمان دیده م  ، کمش  از نیم Aناظ  ایسشاده در 

ان  که به شود، یتا ایتکه زمح کت کتد، آهسشه آهسشه افق حس  به افق حقیق  نزدیک م 
یق  ب اب  شعاع زمین خواهد بود. و از آنجا که رسد، فاصلۀ افق حس  و افق حقاسشوا م 

افق  یتوان گفت که افق حس  ب شعاع زمین در ب اب  شعاع عالم بسیار کوچک است، م 
واهد از آسمان را خحقیق  متطبق شده است و کس  که در اسشوا ایسشاده باشد، نیم  

 دید.

 

 2شکل 
افق حس  از افق حقیق   Dح کت کتد، در نقطۀ  Cحاال اگ  ناظ  به سمت نقطۀ 

، Cۀ از آسمان را ببیتد. یتا ایتکه در نقطیتواند بیش از نیم  فاصله گ فشه است و حاال م 
« پایینِ»رسد و از دید ناظ  افق حس  در افق حس  به کمش ین فاصله از افق حقیق  م 

از آسمان از دید ناظ   بیش از نیم  نیز یق  ق ار خواهد گ فت. در این حالتافق حق

A 
E 
     D 
C        
 
O 

  افق حس  ناظ 
  افق حقیق  ناظ 
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چ کدام هیبیتیم که م کتیم، که به مراهده رجوع م  ول  زمان  قابل رؤیت خواهد بود.
از مین نیم  ن زاساکتکتتد، چ ا که همیره یتمام  را یتأیید نم  این نشایجن زمین ااز ساکت

  بیتتد.آسمان را م 
، EO یعت  خط خ وج از م کز زمینگی د که اگ  شی ازی به این اسشدالل ای اد م 

ارت دیگ ، به عب س نخواهد بود.وکه گفشیم محس یتفاوتکمش  از شعاع زمین باشد، این 
ت. یتتها ب  م کز عالم متطبق اس یتوان ثابت ک د که م کز زمین دقیقاًبا این اسشدالل نم 

یتوان داد این است که بگوییم حش  در این حالت هم کسان  جوابی که به این ای اد م 
و م کز زمین  Dکتتد که از نقطۀ ای زندگ  م بیتتد که زی  دای هنیم  از آسمان را م 

گوید که ممکن است کس  بگوید که شاید همۀ م دم در این گذرد. اما شی ازی م م 
پاسخ دادن به این اشکال را ( ر17)گ ةنهایکتتد. شی ازی در قسمت از زمین زندگ  م 
 .(ر13گ ،اختیارات، : همو نیز نک)داند ناممکن یا بسیار دشوار م 

 ،به عبارت دیگ ، به نظ  شی ازی دقت این ب هان به اندازۀ شعاع ک ۀ زمین است
دهد که فاصلۀ م کز زمین یتا م کز عالم بیرش  از شعاع زمین یعت  این ب هان یتتها نران م 

اع زمین نسبت به شعاع اثبات شده است که شع . زی ا قبالًر(12گ ،اختیارات)نیست 
دانیم که اگ  م کز زمین به اندازۀ این این حداقل م  ب  ، بتاندارد  محسوس عالم مقدار

دهد شعاع از م کز عالم خارج باشد، باز هم محسوس نخواهد بود. این نکشه نران م 
ه داند کدهتد واقف است و م م  به دستها ب هانکه شی ازی به میزان دقش  که این 

یتوانتد م کزیت زمین را ها فقط یتا حدی که در مراهده محسوس باشد م این ب هان
 اثبات کتتد.

 دیگ ی را ب  و اشکالآورده است یت ی یوس این اسشدالل را به صورت سادهبطلم
زمین روی محور عالم ق ار که حالش   گوید درو م کتد های رصدی مط ح م پایۀ داده

ساوی به دو نیمۀ نامیتوسط دای ۀ افق همیره  الب وجدای ة، داششه باشد و در م کز نباشد
ب ج را باالی افق  6یتوان همیره م  که دهددر حال  که مراهده نران م  شودیتقسیم م 
کتد. ب ج دیگ  زی  افق هسشتد، و با گذر زمان، یک  طلوع و دیگ ی غ وب م  6دید، و 

یتوانسشیم ی که در ه  زمان م هایجبود، یتعداد ب م یت  ها نزدیکاگ  زمین به یک  از قطب
 (. 42-41صص) شدب ج م  6در آسمان ببیتیم، بیرش  یا کمش  از 
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 3شکل 
: طوس ، ع ض  و شی ازی اسشدالل دیگ ی آورده اند. سایۀ شاخص در اعتدالین(ه

 در زمان طلوع و غ وب خورشیدعمودی، شاخص یک سایۀ دهد که مراهده نران م 
ق ار دارد. اگ  زمین خارج از م کز عالم باشد اعشدالین، ب  یک خط راست روزهای  در

های یک شاخص عمودی، در سایه (،3 شکلول  روی محور آن ق ار گ فشه باشد )
یک  رویدیگ   در اعشدالین )یعت  اول بهار و اول پاییز( لحظۀ طلوع و غ وب خورشید

خط سایۀ شاخص، در روز جز روی دای ۀ اسشوا، خط نخواهتد بود. در این حالت، 
، در زمان طلوع خورشید به سمت شمال غ بی و در لحظۀ غ وب و پاییزی اعشدال بهاری

از نقطۀ ش ق طلوع،  خورشید به سمت شمال ش ق  خواهد بود. چ ا که خورشید دقیقاً
ای در هیچ کجای ک د. در حال  که چتین پدیدهواهد و دقیقاً در نقطه غ ب غ وب نخ

مودی، ، سایۀ شاخص عو پاییزی افشد. بلکه همیره در روز اعشدال بهاریعالم ایتفاق نم 
 مت ش ق است.سدر لحظۀ طلوع خورشید، به سمت غ ب و در لحظۀ غ وب آن، به 

به همین صورت ذک  ( 38)ص مسعودیالقانون الو ( 42)ص مجسطیاین دلیل در 
 ه است.شد

شاخص یک سایۀ دهد که مراهده نران م  :سایۀ شاخص در روزهای دیگر سالو( 
ی که خورشید در دو نقطۀ مقابل از هایزمانو در در طلوع و غ وب خورشید  عمودی

 و مجسطیدر اسشدالل بخش از . این در یک امشداد ق ار دارند، دای ةالب وج ق ار دارد
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ب ای اولین بار یتوسط خواجه نصی الدین طوس  در ذک  نرده، بلکه  مسعودیالقانون ال
این اسشدالل را به بعض  از مشأخ ین متسوب  شی ازی. استشده  ع ضه تذکرة کشاب

  دهد.را یتوضیح م آن اختیارات کتد و در م 
 این اسشدالل را چتین مط ح ک ده است: ،التذکرةطوس  در 

 یعها وغ وبها عتد کونها عل  المدار الذطلو يوقش  ویتطابق أظالل الرمس ف
ین ئجُز  یشساوی زماناً، ظهوره وخفائه عل  خط مسشقیم، أو عتد کونها ف

 (115ص ،التذکرة... )یتقطعها بسی ها الخاص بها  مشقابلین من الدائ ة الش

آن را یک شاهد جدید ب ای م کزیت زمین در عالم مع ف  این عبارت  ش حرجب در 
آن را مط ح نک ده است. ول  رجب، بدون یتوضیح مجسطی کتد، که بطلمیوس در م 

 (.383ص، 2ج ،1773، )رجب کتدگذرد و معتای آن را روشن نم م  بیرش  از آن
درک متظور خواجه را  (پ12)گ در اخشیارات الدینافزودۀ قطبیتوضیحات 

یک  از شواهد م کزیت زمین این است که سایۀ شاخص در لحظۀ طلوع . کتدیت  م نآسا
خورشید در انقالب زمسشان  با سایۀ شاخص در غ وب در انقالب یتابسشان  خورشید 

گی ند. در واقع سایۀ زمان طلوع، وقش  خورشید در یک روی یک خط مسشقیم ق ار م 
زمان  که خورشید در نقطۀ مقابل  ،ان غ وبسایۀ زم  ط ف دای ة الب وج ق ار دارد، ب

 شود. در دای ة الب وج مسشق  است )دو جزء مقابل هم(، متطبق م 
طور که همیره روی  آن محل طلوع و غ وب خورشید در روی افق 4شکل در 

خص عمودی ق ار گ فشه نمایش داده شده است. در وسط دای ۀ افق، یک شا دهد،م 
طور که  . همانافشدم جهت خورشید روی صفحۀ افق اش در خالف است که سایه

بیتید، محل طلوع خورشید در انقالب یتابسشان  دقیقاً مقابل نقطۀ غ وب خورشید در م 
ین رو سایۀ شاخص در این دو وضعیت روی یک خط ا انقالب زمسشان  است. از

انقالب طلوع خورشید در انقالب زمسشان  و غ وب در  خواهد بود. همین حالت در
اگ  زمین در م کز عالم ق ار نداشت، محل طلوع و  در حال  که دهد.یتابسشان  رخ م 

 غ وب خورشید دارای چتین وضعیش  نبود.  

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 1371، 11، شمارۀ تاریخ علم/ 56

 
 4شکل 

دهد نران م  6و شکل  دهد که زمین در م کز عالم ق ار نداردحالش  را نران م  5 شکل
سایۀ شاخص در این چهار زمان در حالت عدم م کزیت زمین چتین حالش  چ ا جهت 

 تد.کپیدا م 

 
 5شکل 

 مسی  ح کت شبان وزی خورشید
 (الب وجدای ة)شید خور ۀمسی  ح کت ساالن

 
 

غ وب خورشید در 
 انقالب یتابسشان 

غ وب خورشید در  
 اعشدالین

غ وب خورشید در   
 انقالب زمسشان 

 

طلوع خورشید در 
 انقالب یتابسشان 

 
طلوع خورشید در 

 اعشدالین
 

طلوع خورشید در 
 انقالب زمسشان 

 

افق در متاطق  ۀصفح
 بین اسشوا و قطب

 

 طلوع خورشید در انقالب یتابسشان  غ وب خورشید در انقالب یتابسشان 

 زمسشان  خورشید در انقالب طلوع زمسشان خورشید در انقالب  غ وب
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 6شکل 

 یست،نب ق ار اعشدال دو انقالب و دو طور که گفشه شد این اسشدالل فقط ب ای  همان
 ض دیگ  ق ار دارند فیکالب وج که مقابل از دای ة هه  دو نقطآن را ب ای یتوان بلکه م 

یک  از این دو نقطه با زمان غ وب  درک د و سایۀ شاخص را در زمان طلوع خورشید 
 نقطۀ دیگ  مقایسه ک د. درخورشید 

 یعت  سایۀ یک شاخصیت  محسوسای هاین دو ب هان اخی  م کزیت زمین را به پدید
در حال  که ب اهین قبل  نیاز به رصد سشارگان در شب داشت ول  با این  کتتدم بوط م 

یتوان یتتها با اسشفاده از یک شاخص عمودی و ثبت سایۀ آن م کزیت زمین دو ب هان م 
 را در عالم نران داد.

زمین این که  ( آورده است و آن44)ص مجسطیبطلمیوس ب هان  دیگ  نیز در 
جانبۀ ایت  در  یتوسط ایت  از همۀ جهات احاطه شده است و ب  اث  فرار یکتواخت و همه

آثار  بی ون  بلکه در مسعودیالقانون النه یتتها در به این ب هان  .م کز محکم شده است
  متجمان دورۀ اسالمعدم یتوجه شاید آن باشد که این علت یتوجه نرده است. هیئت نیز 

 انسشتد.دنم ه مراهدب  پایۀ   ریاض  و را ب هانآن 
  

افق متاظ  ۀصفح  

 اسشوای آسمان

غ وب خورشید در 
 انقالب یتابسشان 

 

طلوع خورشید در 
 انقالب یتابسشان 

 

غ وب خورشید در 
 انقالب زمسشان 

 

 ک ۀ آسمان

ک ۀ زمین در خارج 
 م کز عالم

طلوع خورشید در 
 انقالب زمسشان 
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 انطباق مرکز ثقل زمین بر مرکز عالم

م کز   بم کز ثقل زمین باید انطباق م کز حجم زمین در م کز عالم پس از اثبات وجود 
عالم نیز ثابت شود، این موضوع  است که نویستدگان آثار هیئش  که به آنها اشاره شد در 

 ،التحفة ؛ر21گ ،نهایةشی ازی،  ؛45ص ،ع ض :  نک)اند دنبالۀ کار خود انجام داده
اجسام ستگین . این ب هان ب  اساس این مراهده است که ر(33گ ،اختیارات ؛15ص

و  کتتدحجم آن سقوط م ب  سطح زمین به سوی م کز مسی  عمود مانتد خاک و آب در 
پس  .م کز حجم آن نیز، چتان که در بخش پیش ثابت شد، ب  م کز عالم متطبق است

مین زی ا اگ  اجزای ز .همان م کز حجم آن است زمینثقل م کز باید نشیجه بگی یم که 
تد مت سقوط ککتتد کل ک ۀ زمین هم باید به همان سبه سمت م کز حجم آن سقوط م 

رسد که م کز ثقلش به م کز حجمش ب سد. در نشیجه این اسشدالل و زمان  به سکون م 
ب  این ف ض اسشوار است که م کز ثقل زمین در حالت سکون است وگ نه باید همانتد 

 اجزایش به سمت م کز حجمش سقوط کتد.
ت طبیع  ح ک ف ض طبیع ، مثالًدقت کوشش شده است از هیچ پیشدر این ب هان به

 ب هان به عتوان مؤید آن ع ضۀاجسام به سمت م کز عالم، اسشفاده نرود. فقط پس از 
کتتد که ح کت اجسام سبک یعت  آیتش و هوا به سمت محیط عالم نران اضافه م 

دهد که اجسام مشضاد آنها یعت  آب و خاک باید به سمت م کز عالم ح کت کتتد. م 
شود نه به عتوان یک دلیل مسشقل بلکه یتتها محسوب م  م این سخن که نوع  دلیل لِ

که  دهداین مراهده نران م  ب  مؤیدی ب ای ب هان باال افزوده شده است. بتابه عتوان 
 م کز حجم زمین همان م کز ثقل اوست.

بطلمیوس ب هان  ب  اساس سقوط اجسام به سمت م کز آورده است. در این ب هان، 
ه ای بم ح کت انشقال  زمین مط ح ک ده است، هیچ اشارهکه وی در بخش اثبات عد

 ای اثبات ب. بطلمیوس در این بخش شوددیده نم مفهوم م کز ثقل و اثبات م کزیت آن 
 گوید:م کز عالم م  درح کت بودن زمین بی

های واقع  نران داده شده است که زمین در روشت  از روی پدیدهاز آنجا که به
تتد، کیتمام  اجسام ستگین به سمت م کز زمین ح کت م م کز عالم است و 

بیهوده است که دیگ  راجع به علل ح کت اجسام به سمت م کز یتحقیق کتیم. 
دهد ]که یتمام  اجسام به سمت شود، نران م ای که در ادامه گفشه م پدیده

 ایم ک وی است و درکتتد[: در یتمام  متاطق زمین، که نران دادهم کز سقوط م 
م کز عالم ق ار دارد، مسی  و جهت سقوط یتمام  اجسام در همه جا و همه وقت 

 (43صعمود ب  سطح زمین است. )

ظاه اً بطلمیوس در ایتجا اص ار دارد که به علت سقوط اجسام یتوجه  نکتد و فقط 
کتتد اجسام به سمت م کز آن سقوط م  ۀاز این واقعیت که زمین در م کز عالم است و هم

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 57ب رس  دالیل م کزیت و سکون زمین... /

 

تد که از کبگی د که زمین ح کش  ندارد. چون یتتها زمان  یک جسم ح کت م نشیجه 
  ب م کز عالم خارج باشد، ول  زمین که در م کز ق ار دارد دلیل ندارد که ح کت کتد. بتا
آورد این در ایتجا بطلمیوس هیچ دلیل  ب ای انطباق م کز ثقل زمین ب  م کز عالم نم 

یتمایز  رسد که بطلمیوس در ایتجا بهن است. به نظ  نم بلکه به دنبال اثبات سکون زمی
 ای این ب هان باز م کز حجم و م کز ثقل یتوجه داششه است. ول  عُ ض  در کشاب خود 

 (.45صاثبات انطباق م کز ثقل زمین ب  م کز عالم اسشفاده ک ده است )
نش ااین ب هان را یک ب هان طبیع  دانسشه است که ب  نظ یۀ گ ( 43)صپدرسن 

، در حال  که چون در این ب هان به مترأ طبیع  سقوط اجسام به استاسشوار ارسطو 
یتوان پیش ف ضهای طبیع  را در آن دخیل ای نرده است، نم سمت م کز عالم اشاره

  دانست.
یع  بتدی طبپیش از بطلمیوس این ب هان را با صورت ،آسمان دردر کشاب  ،ارسطو

ام به ح کت طبیع  اجس این که پ سدارسطو م . است ردهآوب ای اثبات م کزیت زمین 
آن  علته بیا  ، م کز جهان استزمین که م کزآن است علت ه است بزمین سوی م کز 

عت  ؟ یکتتدای دارد که اجسام به سمت آن سقوط م خاصیت ویژه زمین م کز است که
قد عالم؟ ارسطو معشعلت غاییِ ح کتِ طبیع ِ اجسام زمیت ، م کز زمین است یا م کز 

به م کز عالم باشد، زی ا مراهده  است ح کت طبیع  اجسام ستگین ض وریتاً باید رو
به محیط عالم ح کت  که ضد خاک است، رو ،دهد که اجسام سبک مثل آیتشنران م 

یتوانیم نشیجه م د، جسام مشضاد باید خالف جهت هم باشو چون ح کت ا کتتدم 
، باید به سمت م کز عالم ح کت کتد. در نشیجه یتمام بگی یم خاک که ضد آیتش است

اجسام خاک  و آبی دارای ح کت طبیع  به سمت م کز عالم هسشتد، و چون م کز زمین 
 ،)ارسطوکتتد ح کت م ، همۀ اجسام رو به م کز زمین اندو م کز عالم ب  هم متطبق

یع  محسوب م  یا طباین ب هان که یک دلیل لِطور که گفشه شد  همان. (123ص
یتتها به عتوان یک مؤید آمده است نه یک دلیل در آثار ع ض  و شی ازی  ،شودم 

 مسشقل.
الم مط ح م کز ع ب زمین  انطباق م کز ثقلدیگ ی را که ب ای اثبات  دالیلشی ازی 

ک ده است و ه  کدام را نقد آورده ، تدقانع کتتده نیسش -ظ  او از ن -ول   اندشده
از به احشمال بسیار مشأث  این قسمت  ر(.34گ ،اختیارات ؛21گ ،نهایة)شی ازی، 

ا باست ابن سیتا  طبیعیاتفصل هفشم و هرشم  ( و43بی ون  )ص مسعودیالقانون ال
ده است )ابن اسشفاده ک  دالیلب ای رد این این یتفاوت که ابن سیتا از ب اهین طبیع  نیز 

ای اشاره طبیع به ب اهین  شی ازیبی ون  و به یتبع او (. ول  63-56، صصسیتا
 این دالیل از این ق ار است:ند. انک ده
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افالک از همه جهت در  «ۀجاذب»ی هابه دلیل یتساوی نی و زمین در م کز سکون( 1
شبیه یک یتکه آهن در میان یتعدادی آهن ربا که به علت یتساوی است،  نقطۀ م کز عالم

سیتا، بی ون  و شی ازی در نقد این ابن ماند. نی وهای جاذبه در همۀ جهات، ساکن م 
اند هکه ب  روی محیط زمین ق ار گ فش اج ام خاک ِ سبک گویتد: اگ  چتین بود،دلیل م 

، چ ا شدندبه سوی آسمان جذب م  یت ند،به علت ایتکه از م کز زمین به آسمان نزدیک
بیرش ی  س عتشود با باعث م یت  به آسمان، و نزدیک یت سبکب  اجسام نی وی وارد که 

 پ(21، گنهایة).جذب شوند
یت  وارد چتین ف ض شده است که اگ  نی ویی به جسم سبک در این پاسخ احشماالً
ی بیرش ی یت  باشد، نی وگی د و اگ  جسم  به متبع نی و نزدیکشود س عت بیرش ی م 

 هایها یتصوری را که نزد آن دانرمتدان از عمل نی وف ض. این پیششودب  آن وارد م 
دهد. بی ون  عالوه ب  این معشقد است دوربُ د مثل مغتاطیس وجود داششه است، نران م 

ای از سوی آسمان وجود داششه باشد، انسان باید آن را حس کتد. اگ  چتین جاذبه
 (43ص ،القانون)بی ون ، 

ت. اسسکون زمین در م کز به علت جذب شدن به سوی م کز ب ای ف ار از خأل ( 2
یت  در آن صورت، جسم سبکگویتد: ا، بی ون  و شی ازی در نقد این دلیل م ابن سیت
یکسان ه نی وی کرش خأل ب  ه  دو جسم بهک د. چ ا کیت  به سوی م کز سقوط م س یع

 در حال  که طبق . فتگبیرش ی م  س عتیت  شد و در نهایت جسم سبکوارد م 
 .کتدیت  سقوط م از جسم سبکیت  یت  س یعشتاس  آن روزگار جسم ستگینح کت

ت، ارسطو آمده اس فیزیکمشتاسب بودن س عت سقوط اجسام با وزن آنها در کشاب 
سطور  ف ض طبیع  دانست. به گمان نویستدۀ اینول  نباید آن را فقط مبشت  ب  یک پیش

. زی ا شده استیت  بودن سقوط اجسام ستگین یک پدیدۀ مراهدیت  هم دانسشه م س یع
ز یت  با س عت بیرش ی ادهد که جسم ستگیننادقیق روزم ه نیز ظاه اً نران م مراهدۀ 

 کتد.یت  سقوط م یک جسم سبک
بحث خأل بحث  است که اخشالفات شدیدی ب   کتد کهاضافه م  (44)ص بی ون 

س  آن مط ح است. ول  حش  اگ  ما ف ض کتیم که مکان  وجود دارد خال  از ه  جسم ، 
 ت سکون زمین را جذب شدن زمین به سمت آن دانست.یتوان علباز نم 
  باز همه جای آسمان است که نی وی دافعۀ مساوی  علت سکون زمین در م کز( 3

 اند: ازی در نقد این دلیل به سه نکشه اشاره ک دهابن سیتا، بی ون  و شی. شودآن وارد م 
ا جسم  د یتکیت  به سمت م کز سقوط م یت  س یعجسمِ سبکاگ  چتین بود،   -1

 .کتدط م یت  سقویت  از جسم سبکیت  س یع، در حال  که جسم ستگینیت ستگین
تد، این ح کت باید ما را به سمت تکاز ش ق طلوع م   آسماناج ام از آنجا که   -2

 .شدداد و ح کت ک دن از مغ ب به مر ق دشوار م مغ ب هل م 
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یت  ابشدای سقوطش س یعداشت، جسم ستگین در آسمان نی وی دافعه م  اگ  -3
بود و  یت ک د یتا در انشها. چ ا که در ابشدای سقوطش به آسمان نزدیکسقوط م 

ک د، ول  در انشهای سقوطش از آسمان دور نی وی دافعۀ بیرش ی دریافت م 
  یافت.بایست کاهش م شد و س عت سقوطش نیز م م 
زمین به دلیل یتساوی نی وهای اگ  افزاید که م عالوه ب  این ( 44)همان، صبی ون  

دافعه در م کز ساکن شده باشد، آنگاه این یک سکون ع   ض  خواهد بود و دوام نخواهد 
 داشت. 

مت سقوط به س« میل طبیع »شده ب ای سه اسشدالل باال، مفهوم  ذک های در پاسخ
ون زمین کاند. بدین یت یتیب سق ار گ فشه« دافعه»و « جاذبه»م کز عالم در ب اب  مفاهیم 

یتواند یتحت یتأثی  هیچ نی ویی از جتس جاذبه یا دافعه باشد. چ ا که در در م کز نم 
بزرگ  این دو نوع نی و یتابع فاصله است و ب آیتد نی وها ب  اجسام اول و سوم  موارد

یت  بودن به آسمان، صف  نیست. چتین یتعبی ی از نی وهای سطح زمین به دلیل نزدیک
حشمال زیاد از نی وهای بین آهت باها الهام گ فشه شده است. چ ا که نه جاذبه و دافعه به ا

فقط، یتتها نی وی دورب د شتاخشه شده در آن زمان که عامل فاصله در عملک د آن مؤث  
 ها اشاره شده است. به نام این نوع ستگ است مغتاطیس بوده است، بلکه ص احشاً

. یعت  به استعلت سکون زمین، چ خش هوای اط اف زمین به هم اه فلک ( 4
چ خد و چ خش هوای م دور زمین، هوای اط اف آن هم هعلت چ خش افالک ب

را  ای هکُیتوان م  مثالًکتد. م جایی زمین از م کز عالم جلوگی ی هاط اف آن از جاب
ه علت بچ خانیم. این ک ه ب راک ه ( بگذاریم و قنینةکه در وسط یک بط ی )ف ض ک د 

بط ی یتماس داششه باشد، روی هوا  ۀح کت دوران  هوای اط افش، بدون ایتکه با بدن
ین اگ  زمین نیز چتکه  کتتدم ابن سیتا و شی ازی ف ض کتد. ماند و ح کت نم م 

داشت، هوای اط اف زمین دیگ  با آن هم اه نبود بلکه باد بسیار شدیدی وضعیش  م 
 آمد.وجود م هه از ش ق به غ ب به هم اه چ خش افالک بهمیر
 

 زمین حرکت انتقالی نفی
پس از سخن گفشن در بارۀ انطباق م کز ثقل زمین ب  م کز عالم باید وجود ه  گونه 

ت که همۀ نویستدگان آثار هیئت به آن آن نف  شود، البشه این مطلبی نیسح کت در 
 اند اما طوس به این موضوع پ داخشهشی ازی ع ض  و پ داخشه باشتد، ب ای مثال 

 م.کتیهای ع ض  و شی ازی را ب رس  م ای به آن نک ده است. در ادامه اسشداللاشاره
ه همۀ در نشیج شودخارج م عالم اگ  زمین ح کت انشقال  داششه باشد، از م کز  -1

اگ   آید. یعت پیش م  مط ح شد،عدم م کزیت زمین  در باب یتتاقضایت  که آن
ب ای ساکتین زمین در یت  شود، مراهدایت  به ه  کدام از جوانب آسمان نزدیک
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در بطلمیوس دهد. در واقع رخ نم که هیچ کدام آسمان پیش خواهد آمد 
ب ای رد ح کت انشقال  به عتوان اولین دلیل ( این دلیل را 43)ص مجسطی

 آورده است.
یت  و روز سشارگان به ما نزدیکاگ  زمین در حالت صعود به سمت باال بود، ه   -2

شدند و اگ  در حال سقوط به سمت پایین بود، ب  عکس، کم نوریت  پ نوریت  م 
 گرشتد.م 

اگ  زمین در حال سقوط به سمت پایین بود و ما ستگ  را به جانب آسمان  -3
 گرت، چ ا که زمین از آن ستگ بسیارک دیم، دیگ  به زمین باز نم پ یتاب م 
بود و  یت  خواهدسقوط زمین از آن یتکه ستگ س یع این ب  و بتااست یت  ستگین

 (.44صاست ) مجسطیب گ فشه از نیز این دلیل ه گز به ما نخواهد رسید. 
 ،کتتد سقوطهای مشفاوت س عت ومشفاوت  هایوزن با شکلدو جسم هماگ   -4

یت   یع. مثالً ک ه، سخواهتد داشتهای مخشلف  شکلران س عتبه سبب یتفاوت 
این اگ  زمین در حال سقوط  ب  بتا کتد.شکافد و سقوط م ز م بع، هوا را م ا

یت  از یک یتکه ستگ غی  ک وی سقوط اش س یعبود، به دلیل شکل ک وی
( و آثار 45صع ض  ) کتاب الهیئةدر  نیامده اما مجسطیدر ک د. این دلیل م 

 شود.م شی ازی دیده 
لکه به کتد بنم « سقوط آزاد»پایین  ممکن است گفشه شود شاید زمین به سمت -5

ین زمین ح کت به باال یا پایاما اگ  کتد. آهسشگ  به سمت پایین ح کت م 
یتکه ستگ  را به سمت باال پ یتاب کتیم و به زمین ب گ دد، مسافش  و  داششه باشد

ک ده است با مسافش  که از نقطۀ اوج ح کشش یتا که به سمت باال ح کت م 
بود. چ ا که سطح زمین در حین ح کت م داشت، ب اب  ن سطح زمین خواهد
یت  آمده و در نشیجه یتکه ستگ زودیت  یا دی یت  به سطح زمین ستگ باالیت  یا پایین

 . دکم رفشن و پایین آمدن ط   د و مسافت مشفاویت  را در حین باالیرسم 
ال ای که در جهت شماگ  زمین به سمت ش ق یا غ ب ح کت کتد آنگاه پ یتابه -6

 1.شودخورد و متح ف م شود به هدف نم یا جتوب پ یتاب م 
در این میان یک دلیل دیگ  ب ای عدم ح کت انشقال  زمین در آثار ارسطو مط ح 

تین چدر آسمان بیتیم. ارسطو در کشاب شده است که در آثار هیئت نران  از آنها نم 
 نویسد:م 

                                              
( را در 5( و )4موارد )نیز و یتتها شی ازی بدان اشاره ک ده است. شی ازی  نیامده استدر اث  ع ض   5دلیل  .1

 آورده است. التحفةرا یتتها در  6نیاورده است شی ازی دلیل اختیارات 
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به ح کت مسشدی  است، بجز دهد که ه  چه مشح ک مراهدۀ واقعیت نران م 
ماند و به جای یک ح کت، چتد ح کت فلک اول، در ح کت خود عقب م 

دارد. پس ض وری است که زمین نیز چه گ د م کز ح کت کتد و چه در خود 
م کز باشد، دو ح کت مکان  داششه باشد... اما از مراهدۀ واقعیت چتین چیزی 

از جاهای معیت  از زمین طلوع و غ وب آید، بلکه همواره سشارگان معیت  ب  نم 
 (123-122صصکتتد )م 

ه  کدام دارای ح کت یکتواخت است ول  از مجموع  افالک سیاراتبا این که 
د. مثالً خورشید دارای ح کش  شوب ای سیارات ایجاد م  نایکتواخش ح کات  آنها

ز و زمسشان پایی شود طول بهار و یتابسشان بیرش  از طولنایکتواخت است، که باعث م 
کتتد، باشد. افالک سیارات پتجگانه نه یتتها س عت نایکتواخت ب ای سیارات ایجاد م 

 شوند.ب ند و ح کت رجع  را باعث م بلکه گاه  اوقات آنها را به سمت جلو و عقب م 
ز عالم داششه به دور م ک  رسد که اگ  زمین واقعاً ح کشبه این نشیجه م  ءاسشق ا باارسطو 

ک دند(، این ح کت باید مثل بقیۀ سیارات، یان ادعا م سچتان که فیثاغور باشد )آن
ر دح کش  نایکتواخت باشد، و این نایکتواخش  ح کت زمین، باعث نایکتواخش  

سشارگان در آسمان خواهد شد. در حال  که مراهدۀ مسشقیم و مشوال  آسمان  موقعیت
 دهد.  در طلوع و غ وب شبان وزی سشارگان نران نم هیچ نایکتواخش

 
 زمین وضعی چرخش نفی

معشقد بودند که زمین دارای چ خش « بعض  از اوایل»دهد که شی ازی یتوضیح م 
وضع  است. متظور از اوایل متجمان یونان باسشان پیش از بطلمیوس است. بطلمیوس 

س از ه اکلیدمجسطی یتوم  در حاشیۀ کتد. نیز به همین اف اد بدون ذک  نام اشاره م 
)ق ن سوم قبل از میالد(  2)ق ن چهارم قبل از میالد( و آریسشارخوس ساموس  1پونشوس 

(. 44ص ،ب د )بطلمیوسبه عتوان کسان  که به ح کت وضع  زمین معشقد بودند، نام م 
 مانده از جاه معشقد است که از عبارات ب( 676-674، صص2)ج 3باوئ ول  نویگه

 ی معشقد به ح کت زمین بوده است.یتوان نشیجه گ فت که وه اکلیدس نم 
کتد که پذی ش این سخن سخت است که بطلمیوس ب  اساس فلسفۀ ارسطو ادعا م 

چ خش نداششه باشتد   عت بچ خد، و افالک که سبک هسشتدزمین ستگین با س
و  اسشدالل اقتاع کتد و آن را یک . بی ون  این دیدگاه بطلمیوس را نقد م (45)ص
دهد که فالسفه افالک را نه سبک و نه ستگین . وی یتوضیح م داندم یقیت   غی 

                                              
1. Heraklides of Pontus 
2. Aristarchus of Samos 
3. Neugebaer 
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دانتد زی ا ایران سبک  و ستگیت  را به میل به ح کت مسشقیم الخط رو به باال و رو م 
کتتد و ب  این گمانتد که جون ح کت طبیع  افالک مسشدی  است به پایین یتع یف م 
ت آنها را این ممکن اس ب  و بتاشود یت  و سبک  ب  آنها عارض نم پس کیفیات ستگ

ای از افالک را روی زمین ق ار دهیم، به دلیل یتمایل ساکن ف ض کتیم. ول  اگ  یتکه
یتوانیم  این م ب  کتد، بتااش به سمت باال ح کت م ب ای بازگرت به مکان طبیع 

( کتتد، )مانتد ح کت آیتشح کت م بگوییم این اجسام روی زمین چون به سمت باال 
رسد این موضوع ب گ فشه (. به نظ  م 51-47صص: لقانوناشوند )سبک محسوب م 
اولین  .شده استرد و بدل م بی ون  و ابن سیتا  میانهایی است که از پ سش و پاسخ

پ سش بی ون  از ابن سیتا در باب همین موضوع است که چ ا ارسطو معشقد شده است 
بیرونی ) همین اسشدالل را آورده استک سبک  و ستگیت  ندارد. ابن سیتا در پاسخ که فل

کتد که به گزارش سیمپلیسیوس، بطلمیوس پدرسن اشاره م  1(.12-2، صصو ابن سینا
ودن نبعلت سبک و ستگین بیان  ب اینیز از این آموزه  2درباب ترازودر کشابی با عتوان 

به  ارسطویی به نظ  پدرسن این آموزه را باید غی  . ه چتداسشفاده ک ده استافالک 
 3(.5، پانوشت 44ص)حساب آورد 

یل که آن بدین دل احشماالً کتتد،ای نم ول  نویستدگان آثار هیئت به این بحث اشاره
  دهد که بعضطور خالصه ش ح م ه شمارند. شی ازی بم  یا طبیع  م را یک دلیل لِ

 سیارات در آسمان دارای دو گونهاند. با ایتکه زمین بودهاف اد معشقد به ح کت وضع  
خواسشتد دو ح کت طبیع  به اجسام آسمان  نسبت دهتد. ، این اف اد نم ح کت هسشتد

که ب ای ه کدامران مقداری خاص است، را  سیاراتح کت غ ب به ش ق از این رو 
 بوط م اه سشارگان ثابت،به هم  را آسمانو ح کت شبان وزی  تددانسش خود آنها مشعلق به

 چ خش وضع  زمین از غ ب به ش ق باعث طلوع و نشیجه گ فشتد. نددک به زمین یتصور 
ح ک مششود. مانتد کس  که در یک کرش  و غ وب سشارگان و سیارات در آسمان م 

ن و او ساک استاست که در حال ح کت  دریاکتد نرسشه است و گمان م در آب دریا 
از  بی ون  نیز. (ر33گ ،اختیارات؛ 15ص ،التحفة؛ ر21گ ،ایةنه)شی ازی،  است

در زم ۀ معشقدان به ح کت وضع  زمین یاد اصحاب اَرجب ه   هتدیان و به طور اخص 
 .(47همان، ص) ک ده است

                                              
 ..: مطه ینکها ها و پاسخب ای ش ح  یتفصیل  از این پ سش .1

2. On the Balance 
اند. ح کت بودن آسمان آوردهح کت زمین و بیاین ای اد جزو دالیل  است که کوپ نیک، و پس از او نیویتن، ب   .3

(، یعت  زمین، ساکن locatum(، که آسمان است، ح کت کتد و مشمکّن )locusبه اعشقاد ایران، چ ا باید مکان )
( این اسشدالل در نظ  ارسطوییان وزن  نداشت، زی ا زمین، چون جسم  ستگین است، Koyréباشد؟ به نظ  کوی ه )

ف طبیعت خاک  خود ح کت دوران  کتد به نی ویی عظیم نیاز دارد، در حال  که آسمان نه سبک ب ای ایتکه ب  خال
 (.56-55صص ،چ خد )کوی هو نه ستگین است و به مقشضای طبیعت خود م 
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مط ح شده است، که نران هیئت آثار  ر رد امکان ح کت وضع  زمین دردالیل زی  د
 :آمدم دهتد با ف ض ح کت وضع  زمین چه مرکالت و یتتاقضایت  پیش م 

که ب اب  س  میل  111ساعت  11اگ  زمین دارای چ خش وضع  باشد، در ه   -1
 24111ح کت خواهد داشت، چ ا که محیط زمین و سه ف ستگ و ثلث  است، 

 کتد. ول  هیچ جسم  وجود ندارد کهساعت آن را ط  م  24میل است، که در 
با چتین س عش  بگ دد. در نشیجه اب ها و پ ندگان از چ خش زمین عقب خواهتد 

. اما یتا به حال چتین چیزی مراهده نرده ماند و به جانب غ ب ف و خواهتد شد
 115، صالتذکرة؛ طوس ، 45: بطلمیوس، ص ؛ نیز نک43ص ،است )ع ض 

 اند(. آورده بدون ذک  مقدارهااین اسشدالل را  که
مین دارای چ خش وضع  باشد، اگ  یتی ی را از جهت شمال به سوی چتانچه ز -2

جتوب پ یتاب کتیم، مسی ش به سمت غ ب مایل خواهد شد، چ ا که زمین با 
( 43)ص ض  این دلیل ابشدا در کشاب عُ س عت از زی  آن عبور خواهد ک د.

 ،التحفة؛ ر21گ ،نهایة)از او گ فشه است  و سپس شی ازی احشماالً آمده
این اسشدالل دیده  تذکرهو  مجسطی(، زی ا در ر33گ ،اختیارات ؛15ص
 شود.نم 

چتانچه زمین دارای چ خش وضع  باشد، یتی ی که از جانب مر ق به مغ ب  -3
پ یتاب شود در مقایسه با یتی ی که از جانب مغ ب به مر ق با نی ویی ب اب  

شه از گ فاین دلیل نیز ب پ یتاب شده باشد، مسافت کمش ی را خواهد پیمود. 
 شود. ( و در آثار قبل  دیده نم همانجا ض  است )عُ

ائم به باال چتانچه زمین دارای چ خش وضع  باشد، اگ  ستگ  را به طور ق -4
 ای در جهت غ بیِ موضع پ یتاب ف و خواهد افشاد.پ یتاب کتیم، در نقطه

 اندرآسمدر کشاب خالصه ک د. این دلیل  در همین دلیل چهارم را دالیلیتوان این م 
کتد که اگ  جسم  را با نی ویی اسشدالل م در آنجا وی (. 123شود )صارسطو دیده م 

ن گ دد. در حال  که اگ  زمیم اب کتیم، دوباره به نقطۀ اول بازقس ی رو به باال پ یت
قس  در حال ح کت باشد، این جسم دیگ  از نی وی مح کۀ زمین رها شده است و به

 دد. این گدیگ  نباید به همان نقطۀ اول باز کتد، در نشیجهنم   اه زمین ح کتدیگ  هم
، گی د که ه  ح کت غی طبیع  نیاز به مح ک داردمبحث از یک اصل فیزیک  نرأت م 

 ،انهم یابد که مح ک با مشح ک هم اه باشد )ارسطو،و ح کت یتتها یتا زمان  ادامه م 
  (.167ص

طوری که مقداری از چ خش ه ، بشتدآسمان و زمین ه  دو در چ خش بااما اگ  
آید؟ شبان وزی را به عهدۀ آسمان بگذاریم و مقداری را ب  عهدۀ زمین، چه پیش م 

شود اگ  ح کش  که به زمین نسبت داده م  کتد کهچتین اسشدالل م  در جوابْ شی ازی
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 دبیرش  از ح کات اجسام زمیت  مثل پ ندگان و اب ها باشد، یتمام اشکاالت فوق وار
خواهد بود. ول  اگ  ح کت زمین کمش  باشد، اشکال اول رفع خواهد شد، ول  مرکالت 

 ،ةنهای)شی ازی،  د ماندتهمچتان به قوت خود باق  خواه پ یتابهیتی  و  ۀبار بعدی در
این دلیل در آثار ع ض  و بی ون   .پ(33گ، اختیارات؛ 18ص ،التحفةپ؛ 21گ

 یافت نم  شود.
این اجسام اگ  از زمین جدا شوند، در صورت ح کت زمین از آن عقب خواهتد  ب  بتا
هوای اط اف زمین به هم اه آن چ خش وضع  با ف ض ایتکه یتوان گفت ول  م ماند. 

یتوان ح کت زمین را ، م چ خاندبو اب ها و پ ندگان و یتی ها را با خود  ششه باشددا
مدافعین ح کت زمین مط ح ک ده است. پذی فت. بطلمیوس همین اسشدالل را از ط ف 

گوید اگ  اجسام چتان به هوا مشصل باشتد که گویی با هوا یک  م  مجسطیوی در 
یتوان ف ض ک د که در صورت چ خش هوا به هم اه زمین، اجسام مخشلف اند، م شده

ها هم اه زمین ح کت کتتد و چ خش زمین در ح کت از جمله اب ها و پ ندگان و پ یتابه
 کتد اگ  اجسام بدین نحو به هواها یتأثی ی نداششه باشد. ول  بطلمیوس اضافه م آن

ششه یتوانتد دامحکم شده باشتد، آنگاه غی  از ح کت هم اه هوا، هیچ ح کت دیگ ی نم 
ای دیگ  کتتد و از جایی به جها ح کت م بیتیم پ ندگان و پ یتابهباشتد. در حال  که م 

 (.44؛ ع ض ، ص52، صالقانون...: بی ون ،  نیز نک؛ 45، صروند )بطلمیوسم 
شاهدی  تذکره(، طوس  در 2111 ،طور که رجب نران داده است )رجب ول  همان

. وی با ایتکه آورده است ب ای یتقویت ف ض ح کت هوا و ح کت اجسام به هم اه آن
را  نیتوان سکون زمیمعشقد به سکون زمین است، معشقد است که با هیچ آزمایر  نم 

شدالل وی اس اثبات ک د و یتتها باید ب  اساس اصول طبیعیات سکون زمین را پذی فت.
 دارها در آسمان است.ب ای رد آزمایش باال ب  اساس ح کت دنباله

ال بما قیل من أن ذلک یوجب أن  -وال یمکن إستاد الح کة األول  إل  األرض 
 يف  الهواء عل  موضعه األول بل یجب أن یقع ف  الجانب الغ ب يیقع الم م ال

ما انفصل متها کالسهم والطائ  إل  جهة ح کشها أبطأ مته أو یوجب أن الح کة لَ
 1،خالفها أس ع، فإن المشصل بها من الهواء یمکن أن یرایعها بما یشصل به يوف

کونها بل ل -شه ثی  الفلک بداللة ح کات ذوات األذناب بح ککما یرایع األ
ذات مبدأ میل مسشقیم، فیمشتع أن یتشح ک عل  اإلسشدارة بالطبع )طوس ، 

 (.115: التذکرة

                                              
 تدرس «به» ول  آمده، «بها» ۀدهد با ایتکه در مشن واژدر ش ح  که رجب ب  این قسمت نوششه است، نران م  .1

 .(385ص، 2ج ،1773، می  هوا باشد نه زمین )رجبض م جع یتا است
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در  و ذناب( طبق فلسفۀ ارسطو جزء عالم یتحت قم  هسشتداال)ذوات « دارهادنباله»
 ( این اج ام6: مقالۀ دوم، بخش 1آثار علویالیۀ باالیی ک ۀ آیتش ق ار دارند )ارسطو، 

با چ خش شبان وزی آسمان هم اه  مانتد بلکه طه از آسمان ثابت نم در یک نق
) = ک ۀ آیتش(  3علت هم اه  آنها با چ خش شبان وزی افالک، ح کت اثی  2کتتد.م 

تد کاست و با چ خش شبان وزی فلک قم  هم اه  م  فلک قم  یتماس بااست که در 
 ک قم فلنزدیک به  ل، اگ  اثی ِدهد. به همین شکاین اج ام را نیز با خود ح کت م و 

یتوان پذی فت که هوای ، م کتتدهم اه  م ح کت فلک قم  آن با دار درون و دنباله
با چ خش زمین هم اه  د تیتوانم نیز و پ ندگان و اجسام ساقط و صاعد  زمین نزدیکِ
ثبات ایتوان عدم ح کت وضع  زمین را ن  و مراهدیت  نم إاین با دالیل  ب  بتا .کتتد
 ک د.

نیز به طور مرخص در باب این دیدگاه بطلمیوس،  تحریر المجسطیطوس  در 
های بطلمیوس را ب ای عدم کویتاه  اظهار نظ  ک ده است. وی پس از آنکه اسشداللبه

 «اقول وبعض هذه الحجج اقتاعیة»د: کتدهد، اضافه م چ خش وضع  زمین گزارش م 
دهد که این اسشدالل در زمان نگارش ان م پ(. این جمله نر3گ ،تحریر)طوس ، 

 ، یعت  پیش از یتذک ه، نیز نزد طوس  نامقبول بوده است.تحریر مجسطی
چ خش وضع  زمین مط ح ک د، اصل  در ب اب یتوان از نظ  خواجه، یتتها دلیل  که م 

رایج بود، ه  نیز ارسطو که در دورۀ اسالم  نظ  است. طبق « ح کت طبیع  واحد»
یتواند دارای یک ح کت طبیع  باشد. در نشیجه اگ  ح کت طبیع  اجسام قط م ف جسم 

مین یتوان یتصور ک د که زخاک  و ستگ  مسشقیم الخط و به سوی م کز عالم است، نم 
اشد و ب دیگ ی نیزکه یتماماً از ستگ و خاک ساخشه شده است، دارای ح کت طبیع  

تد کچ خش  نیز صورت مسشدی به عالوه ب  ح کت مسشقیم الخط به سوی م کز، 
 .(115ص ،التذکرة)طوس ،

                                              
1. Meteorology 

 .Heidarzadeh  از اول فصل به بتگ ید دارهادنباله باب در ارسطو یۀبیرش  با نظ  آشتاییب ای  .2
 واقع رد لفظ این که حال  در. کتتدم  اسشفاده آیتش ۀب ای اشاره به ک « اثی »طوس  و شی ازی ه  دو از لفظ  .3

 در ی وان ش یتذک  به و شده مطلب این مشذک  رجب. اندشده ساخشه آن از آسمان  افالک که است عتص ی به مشعلق
(. ول  ارسطو در آثار 385ص، 2ج ،1773، کتد )رجباشاره م  نامعمول ۀباب این اسشفاد در تذکره ب  ش حش

 آیتش یابد ح کت دلیل به اف اد بعض  یتوسط لفظ این از اسشفاده که دهدم  یتوضیح( 3 بخش اول، ۀعلوی )مقال
قد أحسن الظن من »ابن رشد در همین قسمت آمده است:  تلخیص اآلثار العلویة در همچتین. است شدهم  انجام

(. پس اسشفاده از 22ص ،)ابن رشد« ، فالتار یتسم  أثی ا للهیبها.قبل الشسمیة أن کل جسم س یع الح کة یسم  أثی اً
 .نبوده است نامعمول آیتش، ۀاشاره به ک  این لفظ ب ای
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( شی ازی با دیدگاه طوس  2111 ،طور که رجب نران داده است )رجب همان
بلکه  1کتد،را نقد م « ح کت طبیع  واحد»مخالف است و نه یتتها ب هانِ ب  اساس 

ن  مط ح شده، سکون زمین را اثبات ک د إیتوان ب  اساس دالیل م  معشقد است که
وی ب ای پاسخ به طوس ، باز از یک  ر(.34گ ،اختیاراتپ؛ 21، گنهایة)شی ازی، 

اگ  دو ستگ سبک و ستگین را با هم به صورت قائم به کتد: دلیل جدید اسشفاده م 
 ها نیزچ خد و ستگو ف ض کتیم که هوای اط اف زمین هم اه آن م باال بیاندازیم، 

یت  باید در جهت مغ ب بیافشد نه در همان ستگ ستگینچ ختد، هم اه ح کت هوا م 
، چ خاندموضع پ یتاب. چ ا که نی وی فرار هوا که اجسام را با خود به هم اه زمین م 

یت  یتأثی  بیرش ی دارد، در نشیجه اگ  بشواند یک ستگ با وزن خاص  روی اجسام سبک
همان اند یتویت  را نم همان موضع اول ب گ داند، ستگ ثقیلرا با خود بیاورد و دوباره به 

یت  ماند و در موضع  غ بیخواهد  در نشیجه این ستگ از زمین عقب ، وقدر پیش ب اند
  د.از موضع پ یتاب سقوط خواهد ک

ها را با خود ح کت دهد، شی ازی معشقد است اگ  هوا بخواهد اجسام  مانتد ستگ
مِ دهد. باد به اجساآورد و ح کشران م اد به اجسام فرار م کتد که بهمان طور عمل م 

یک کاغذ را یتا  و مثالً کتدم های یکسان، نی وهای ب اب  وارد با حجممخشلف 
ب د در حال  که شاید یک ورقۀ فلزی به همان اندازه را نشواند های دور با خود م مسافت

 وریت وس معشقد باشیم که یتتها در صجا کتد. مگ  ایتکه مانتد بطلمیهحش  یک مش  جاب
یتواند اجسام را با زمین بگ داند که اجسام بدان بسشه شده باشتد، که آن هم دچار هوا م 

قد بودند معش تذکرهاشکال  است که در باال گفشه شد. در ادامه خواهیم دید که شارحان 
نه با فرار. در  ع   ض ح کت دهدیتواند اج ام را بهکه متظور طوس  آن است که هوا م 

 حال  که شی ازی فک  ک ده که متظور طوس  ح کت اجسام یتوسط هوا با فرار است. 
نیز ب  نظ   یدیگ  که مشأخ  از آثار دیگ  اوست نقد (17)صالتحفة شی ازی در 
 کتد:طوس  اضافه م 

وح کة ذوات االذناب لوکانت بالمرایعة، لمازالت عن موازات المعدل. لکتها 
رة شصل بها ویتح کها موازیة یتاي لتفس یتمن الرمال ال  الجتوب، فهیشح ک  قد

 یة اخ ی.وغی  مواز

                                              
، اصل ح کت طبیع  واحد را به عتوان یک  از مقدمات علم ةنهایو  اختیاراتدر مقدمات طبیع   شی ازیالبشه  .1

نراید که در یک مشح ک بسیط مبدأ دو ح کت مخشلف باشد. پس اخشالف »پذی د: طبیع  ب ای علم هیئت م 
ر( وی در واقع ب هان طوس  را ب ای سکون زمین که از 8گ ،اختیارات« )کتد مشح کاتح کات اقشضای اخشالف 
وضع   یتوسط چیز دیگ ی ح کت به قس یتوان یتصور ک د که زمین . زی ا م کتدنقد م این اصل اسشفاده ک ده بود 

 داششه باشد.
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دارها ب  اث  چ خش شبان وزی افالک نیست. شی ازی معشقد است که ح کت دنباله
چ ا که ح کت آنها ب  خالف ح کت افالک موازی اسشوای سماوی نیست، بلکه گاه  

ل به س مشصفْ یک نَ دارها راا ب  این دنبالهکتتد. بتدر جهت شمال یا جتوب ح کت م 
رد  دارها راب د. البشه این عبارت ح کت شبان وزی دنبالهآنها به این سو و آن سو م 

این اگ  ف ض  ب  بتا 1ماند.گوید ح کت آنها موازی اسشوا نم کتد، بلکه فقط م نم 
خوریم، و ره ک ده، ب م اند، به یتتاقض  که بطلمیوس اشاکتیم اجسام به هوا محکم شده

شه هایی که شی ازی گفدهد، به یتتاقضاگ  ف ض کتیم هوا اجسام را به قس  ح کت م 
 این متظور طوس  دقیقاً چه بوده است؟ ب  رسیم. بتام 

دارها را به هم اه رجب معشقد است که احشماالً طوس  ح کت ک ۀ آیتش و دنباله
ت داند. وی این ح کی وی اصطکاک نم واسطۀ نه ح کت افالک، ح کش  قس ی یا ب

را بیرش  قابل مقایسه با انشقال ح کت شبان وزی فلک االفالک به سای  افالک درون  
(. در طبیعیات قدیم، ح کت شبان وزی سشارگان 385ص، 2ج ،1773، داند )رجبم 

 شود و این ح کت به واسطۀ نفس فلکثابت و سیارات یتوسط فلک االفالک ایجاد م 
ماه به  گی د که انشقال ح کت فلکشود. رجب نشیجه م باالیی به فلک پاییت  القا م 

، )مقالۀ اول آثار علویدارها نیز از همین نوع است. ارسطو در ک ۀ آیتش و از آن به دنباله
کتد که دربارۀ ح کت ک ۀ آیتش یتوسط ح کت افالک از عباریت  اسشفاده م ( 3بخش 

اسفزاری  و (54)ص شفاءابن سیتا در طبیعیات ول   ت داردبیرش  ب  ح کت قس ی دالل
« ایعةمر»که همچون یتعبی   انداسشفاده ک ده« یتبعیت»لفظ از  (23)ص آثار علوی در

 دهد. نم را نزد طوس ، معتای قس ی یا اجباری بودن ح کت 
ء گ دید نوششه شد مع کۀ آرا تذکرهبحث بین شی ازی و طوس  بعدها در ش وح  که ب  

 یت  نسبتیتوان بصی یت  عمیقباب آن بیان شد. در این ش وح م  های مخشلف  درو دیدگاه
شرح  در ج جان (، 152، ص2111 ،به این بحث کسب ک د. به گفشۀ رجب )رجب

و  دهدض ح کت م   دهد بلکه به ع هوا اجسام را به قس  ح کت نم گوید م  التذکرة
 پ(.12گ ،ندارد )ج جان ح کت ع ض  به ستگیت  و سبک  اریتباط  

کتد. وی یتوضیح خود با راه حل ج جان  مخالفت م  شرح التذکرة در بی جتدی
( 2) ؛د( مح ک مکان طبیع  مشح ک باش1) دو نوع است: ح کت ع  ض دهد که م 

طور که اشاره شد،  نوع اول، همان .ر(61)بی جتدی، گ مشح ک جزئ  از مح ک باشد
یک فلک به فلک داخل  نیز صادق است. چ ا که بخش در مورد انشقال ح کات از 

داخل  فلک باالیت  مکان طبیع  فلک داخل  است. همین طور سطح ک ۀ زمین، مکان 
                                              

دارها را دارای دو ح کت طول  و ع ض  لهدر آنجا دنبا و کتدنیز به این دو موضوع اشاره م  درة التاجشی ازی در  .1
و اسباب مادی و فاعل  که یادک دیم کاف  نباشد در ایتها، و » گوید:باب علت ح کت آنها م  همچتین در داند.م 

 .(658ص« )چه جاری مج ی ایران است یتمام شودامثال آن. بل البد باشد از قویت  روحان  یتا این امور و آن
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این طبیع  است که هوا به ع ض در ح کت ک ۀ زمین ش کت  ب  طبیع  ک ۀ هوا است و بتا
 اه هوا آنها هم شود ویتوان گفت که ح کت هوا ب  اجسام پ یتابه عارض م ول  نم کتد. 

که این  یتوان گفتاین نم  ب  گ دند، زی ا هوا مکان طبیع  اجسام نیست. بتاو زمین م 
( اشاره ک ده، بی جتدی 153ص )همان،طور که رجب  یک ح کت ع ض  است. همان

شباهت به مفهوم ایت س  دوران  نیست. به گمان کتد که بیدر ایتجا راه حل  ارائه م 
مفهوم را در اریتباط با روش  پیرتهادی دانست که در ادامۀ مقاله از سوی  یتوان اینمن م 

 نقل خواهد شد.« بعض  مب زین در علم هیئت»بی ون  از 
دارها به عتوان اجسام  که یتوسط انشقال ح کت فلک به شاید اشارۀ طوس  به دنباله

یست نیم چتین نداطور که م  کتتد، نیز در همین راسشا باشد. همانک ۀ آیتش ح کت م 
دارها در ح کت شبان وزی به موازات اسشوای سماوی ش کت نکتتد. بلکه به که دنباله

هم اه همۀ اج ام سماوی دارای ح کت شبان وزی به موازات اسشوا هسشتد. ول  ش کت 
شود که دارای ح کش  ثانوی در جهات مخشلف در ح کت شبان وزی، مانع از آن نم 

خواهد نران دهد که اگ  با وجود ح کت م  علم به این موضوع . شاید طوس  بانباشتد
دارها یتوسط ح کت ک ۀ آیتش هم اه با ح کت افالک، آنها آزادند که دارای دنباله

یتوان نشیجه گ فت که اجسام زمیت  مانتد ح کات ثانوی در جهات گوناگون باشتد، م 
ز وا، ح کات عادی خود را نییتوانتد در عین ح کت یتوسط هها نیز م پ ندگان و پ یتابه

 در جهات گوناگون داششه باشتد و به اصطالح، هوا آنها را به خود زنجی  نکتد. 
دارها، هم دارای ح کت شبان وزی و هم ح کت دانست که دنبالهطوس  م  احشماالً

 ، در مقابل شی ازیشرح تجرید العقائدثانویه هسشتد. به گزارش رجب، قوشچ  در 
رصد ک ده است، و شاهد بوده که ق 835داری را در تد که خودش دنبالهکاسشدالل م 

دهد که گویا آن هم مانتد سیارات دارای دو ح کت اولیه و ثانویه است. این نران م 
ه ح کت این در ب اب  شی ازی ک ب  قوشچ  نیز چتین ب داشش  از سخن طوس  داششه و بتا

 .(151، همان، ص)رجب ع گ فشه استرها را نف  ک ده، موضداشبان وزی دنباله
شی ازی در ه  سه اث  خود در انشهای این مباحث، ب هان طبیع ِ طوس  را ب ای 

دهد دارها نران م کتد. طوس  پس از آنکه ب  اساس ح کت دنبالهسکون زمین رد م 
یتوان سکون زمین را از ط یق اسشدالل ب  پایۀ این گونه مراهدات رد ک د، که نم 

رة ع أن یتشح ک عل  االسشدابل لکونها ذات مبدأ میل مسشقیم، فیمشت»... یسد: نوم 
(. این اسشدالل ب گ فشه از اصل ارسطویی است که ب  115ص ،التذکرة)طوس ، « بالطبع

یتواند یتتها یک ح کت طبیع  داششه باشد. پس اجسام اساس آن ب هان ه  جسم  م 
یع  یتوانتد دارای ح کت طبکتتد، نم وط م زمیت  نیز که طبعاً به سمت م کز عالم سق

 :گویدو م  گی دشی ازی در ب اب  این اسشدالل موضع م  مسشدی  نیز باشتد.
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ب به اسشدارت کتد، مطلو و دیگ ، از ایتجا که زمین به طبع نراید که ح کت
آید. چه شاید که به قس  ح کت کتد و یتا بیان فساد این اجمال نکتتد، حاصل نم 

 پ(.5گ  ،اختیاراتیتمام نباشد )سخن 

ب  این شی ازی ب  خالف ارسطو و طوس  معشقد است که ممکن است ح کت  بتا
زمین به قس  باشد و اگ  ح کت طبیع  مسشدی  ب ای آن ممشتع باشد، ح کت قس ی 

کتد،  کتد که ح کت قس ی را رد یا اثباتمسشدی  ممشتع نیست. البشه شی ازی یتالش نم 
ن  إب  عکس طوس  معشقد است نه یتتها دالیل  دهد که دقیقاًح ف نران م بلکه با این 

مّ  ب ای آن وجود ندارد. در ادامه خواهیم ب ای سکون زمین کاف  است بلکه هیچ دلیل لِ 
دید که بعض  از متجمان اروپایی ق ن هفدهم یتالش ک دند دلیل  ب ای ح کت مسشدی  

 قس ی زمین پیدا کتتد.
شود که بی ون  پیش از یتمام  این دانرمتدان از دو ح کت طبیع  الزم است اشاره 

به  «من المب زین ف  علم الهیئة»با عبارت  مسعودیالقانون السخن گفشه است. وی در 
 که در دفاع از چ خش زمین چتین اسشدالل ک ده است:  1کتدشخص  اشاره م 

  در ت طبیعیتوان ف ض ک د اجسام ساقط دارای دو ح کت باشتد: یک ح کم 
جهت چ خش زمین و یک ح کت در جهت م کز زمین که علت آن جذب شدن 

آنها در م کز زمین است. به این سبب ح کت حقیق  « معدن»این اجسام به سوی 
ازد. سغ بی م  - ای در جهت ش ق جسمِ ساقط روی خط  است که با افق زاویه

اه اً روی خط عمود کتتد ول  ظبدین یت یتیب اجسام در چ خش زمین ش کت م 
کتتد و بتا ب  این مراهدۀ سقوط آزاد اجسام در امشداد قائم ب  افق سقوط م 

 (.51، صالقانونشود )بی ون ، دلیل ب  سکون زمین نم 

 ارسطویی اسشفاده« ح کت طبیع  واحدۀ»رد این دیدگاه از مفهوم  ب ایبی ون  
ای اگ  ف ض کتیم اجسام دار کتد.کتد، بلکه با اسشدالل  مراهدایت  آن را نقد م نم 

ها به پ نده ها ویک ح کت طبیع  به سوی ش ق باشتد، آنگاه ح کت دادن قس ی پ یتابه
این وی این دیدگاه  ب  سوی غ ب مرکل خواهد بود، در حال  که چتین نیست. بتا

س  وداند. نه شی ازی و نه طیت  باشد م دود م جالب را که شاید به مفهوم ایت س  نزدیک
د، طور که اشاره ش اند، ول  همانو عُ ض  به این اسشدالل و پاسخ بی ون  اشاره نک ده

بی جتدی نظ ی شبیه این ب ای یتوجیه اسشدالل طوس  ارائه داده است با این حال 
یتوان مطمئن بود که وی این نظ  را از بی ون  گ فشه باشد، زی ا در آن صورت باید نم 

 ک د.سخ  پیدا م ب ای انشقاد بی ون  پا

                                              
:  نکیتوان او را هتدی دانست )ن اسالم  بوده و نم ااز متجم حشماً شخصه  دو معشقدند که این  سرجب و پیت .1

 .(1756، ؛ پیتس2111 ،رجب

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 1371، 11، شمارۀ تاریخ علم/ 02

دیگ  که در رابطه با بی ون  باید در ایتجا ذک  شود عباریت  است که وی در  اینکشه
 استیعاب الوجوه الممکنة لصنعة االصطرالبیک  دیگ  از آثار خود نوششه است. وی در 

 :گویدپس از مع ف  اسط الب زورق ، م 

 دم که بعض  م - هط الب را ب  اساس این ف ض ساخشابوسعید سجزی، این اس
که زمین به دور خود در گ دش است. این ف ض  است که  - بدان اعشقاد دارند

 باید از طبیعیاتیتوان با هتدسه و علم هیئت آن را نقض ک د، و ب ای رد آن نم 
 .(121ص) کمک گ فت

  رسد بی ون  در ایتجا بدر ایتجا الزم است. اول ایتکه به نظ  م نکشه  دواشاره به 
بات ن  سکون زمین را اثإکتد که بشوان با اسشدالل گمان نم  مسعودیالقانون الخالف 

را ک د.  یتوان این کارم  یا طبیع  م ک د و مانتد طوس  معشقد است که یتتها با ب هان لِ
ها این سخن بی ون  را نرانۀ اعشقاد سجزی به چ خش وضع  زمین بعض  دوم آن که

اند، در حال  که عبارت بی ون  نه یتتها هیچ ص احش  در این زمیته ندارد، بلکه این دانسشه
نران  ،«خش عه عل  اصل قائم بذایته مسشخ  ج مما یعشقده بعض التاس...ال» ،یتعبی  او

دهتدۀ عکس این مطلب است. ساخت ه  نوع اسط الب الزام  ب ای پذی ش هیچ 
چ ا که ممکن است انگیزۀ سازنده در ساخت  کتد.نم  ای ایجادشتاسانهدیدگاه کیهان

 این نم  یتوان عجوالنه نشیجه گ فت که ب  ابزار سادگ  ساخت و کار با آن باشد. بتا
 چ خش وضع  زمین است. ۀسجزی مبدع نظ ی

که ب ای عدم ح کت وضع  زمین مط ح شده ول  در آثار نجوم  دورۀ  یدیگ  دلیل
در در ش ح  که ب   ق(435)د.  یل  است که ابن طیّباسالم  خب ی از آن نیست دل

کتد که اگ  زمین چ خش داششه باشد، آورده است. وی اسشدالل م دارد، ارسطو  آسمان
( 253ص 1،ننگ م(. )الیتفککنی وهای گ یز از م کز آن را یتکه یتکه خواهتد ک د )

نیز آورده و آن را به بطلمیوس متشسب ک ده است. ( 15)ص 2این اسشدالل را کپ نیک
رس  رد ب و نه در هیچ کدام از آثار نجوم  مو مجسطیدر حال  که چتین اسشدالل  نه در 

 شود. در این مقاله، دیده نم 
که در  هایییت ین رسالهای داششه باشیم به یک  از قدیم خوب است در ایتجا اشاره
طالب . این رساله که به دست ابواست ارس  نوششه شدهبارۀ نجوم جدید کپ نیک  به ف

قم ی نوششه شده است، نشیجۀ آشتایی  1186یتا  1183های حسیت  در حدود سال
نویستده با نجوم جدید از ط یق انگلیسیان کمپان  هتد ش ق  بوده است )معصوم  

یتی  و  تبعض  از دالیل  را که ب  اساس ح ک (. ابوطالب حسیت  دقیقا1363ًهمدان ، 
دهد  فصیل پاسخ میتپ یتابه ب ای نف  ح کت وضع  زمین مط ح شد ط ح ک ده و به

                                              
1. Langermann 
2. Copernicus 
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رسد که نویستده با آثار مهم هیئت در دورۀ اسالم  آشتایی (. به نظ  م 165)همو، ص
 هایکتد. چ ا که در باب اشکاالت مدلداششه است و این دالیل را از آن آثار نقل م 

که  دهد،الدین شی ازی ارجاع م نصی الدین طوس  و قطب آثار خواجهبطلمیوس  به 
شی ازی دارد )همو،  التحفة الشاهیة نران از آشتایی عمیق او با این آثار مخصوصاً

(. پاسخ او ب  این اساس است که زمین و آب و هوا در حکم ک ۀ واحده هسشتد. 162ص
ت کت وضع  زمین ش کاین اجسام پ یتابه مثل یتی  و ستگ همگ  با هم در ح  ب  بتا
طور که معصوم  همدان  مشذک  شده است این  مانتد. همانکتتد و از زمین عقب نم م 

نظ  با نظ  کپ نیک کم  مشفاوت است، نظ  کپ نیک آن بوده است که ح کت وضع  
 کت حزمین یک ح کت طبیع  است و اجسام زمیت  نیز به دلیل خاک  بودن در این 

 (.126همو، صکتتد )طبیع  ش کت م 
 ای به اسشدالل طوس  و مخالفتنکشۀ مهم این است که ابوطالب حسیت  هیچ اشاره

ها یا راه حل  که مبشت  ب  ف ض عارض شدن ح کت ب  پ یتابهبه کتد و شی ازی با او نم 
بلکه پاسخ  مشفاوت و ب  اساس این ف ض  کتد،است اشاره نم هل دادن آنها یتوسط هوا 

دهتد و اگ  بچ ختد همه با و آب و هوا یک ک ۀ واحده را یترکیل م که زمین  دهدم 
 چ ختد.هم م 
 

 10تا  14قرون  یبحث در اروپا
هایی مرابه درگی  بعض  از علمای اواخ  ق ون وسط  و دوران رنسانس اروپا با بحث

شدند، که شاید حداقل بخر  از آنها با آثار بزرگ هیئت در ق ن هفشم هج ی در اریتباط 
های های طوس  در مدلدهای دیگ  بین دسشاورباشتد. مخصوصاً با عتایت به شباهت

غی بطلمیوس  و آثار بعض  دانرمتدان اروپایی در اواخ  ق ون وسط ، احشمال وجود 
حش  اگ  این اریتباط وجود نداششه باشد، شباهت میان این  1شود.چتین اریتباط  بیرش  م 

هیئت  هایدانست که این دانرمتدان و نویستدگان کشابیتوان به این دلیل نظ ها را م 
اند و بتا ب  ودهرو بهاند و با مسائل یکسان  روبکریدهدر فضای فک ی مرش ک  نفس م 
وار اند. بعض  از این موارد به یت یتیب یتاریخ  فه ستاین گاه  به نشایج واحدی رسیده

 خواهد آمد:در زی  

                                              
دهتد، عالوه ب  مقاالت مشعددی که نران از اریتباط بین ستت آثار هیئت از طوس  یتا ابن شاط  با کپ نیک م  .1

 هایی با بعض  دیگ  از علمای اواخ  ق ون وسطای مسیح  و رنسانس متشر  شده استب  اریتباط هایی نیزپژوهش
، «منیکول اور اکرجفت طوس  در کشاب » مقالۀ اخی  با عتوانفارس   ۀو یت جمKren و   Di Bono:  )در این باره نک

 (.311-311ص ص معصوم  همدان ، حسین و انواری، محمد جواد،  ، دریت جمۀ حتیف قلتدری
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 م کزدو بخش به  را بحث م کزیت زمین و شی ازیوی همانتد ع ض   1:ژان بوریدان
ست به اثبات آنها پ داخشه ایتقسیم ک ده و به طور جداگانه حجم زمین و م کز ثقل زمین 

 (.21 )گ نت،
طور که ک ۀ آیتش با ح کت شبان وزی افالک  همانوی معشقد است  2:نیکول اورم

مین هم اه  کتد و اجسام یتواند با ح کت ز، هوای نزدیک زمین نیز م کتدم هم اه  
این سخن بسیار شبیه اسشدالل طوس  است ول  اورم به جدا از زمین را بچ خاند. 

 (.147، ص2111، کتد )رجبدارها اشاره نم دنباله
، همان در باب حرکت افالک آسمانیوی در کشاب مرهورش  1:نیکالس کپرنیکوس

دارها نیز در این اسشدالل اشاره ک ده اسشدالل مرش ک طوس  و اورم را آورده و به دنباله
 (.145همان، صاست )

 دان بودند که امکان ح کت قس ی زمینکسالپیتو و وایت دو طبیع  5:و وایت 4کسالپینو
شباهت با دیدگاه شی ازی در باب امکان ح کت را مط ح ک دند. این دیدگاه، که بی

به  یتواند به ع  ضالک م ح کت افقس ی زمین نیست، ب  این مفهوم اسشوار است که 
ک این عالوه ب  چ خش شبان وزی افال ب  انشقال یابد. بتا و از آن به زمین ودهوا متشقل ش

سبت را به زمین نح کت یتقدیم  بدین نحو  زمین نیز ح کش  پیدا خواهد ک د. ایران
دادند، ب  خالف متجمان پیرین که ح کت ثانویۀ فلک ثوابت را در جهت غ ب به 

این ایران نران دادند که ح کت یک  ب  (. بتا5-6، صصدانسشتد )گ نت ش ق م
را در مورد زمین صادق  «القس  الیدوم» یتواند قس ی ول  دائم  باشد و قاعدۀجسم م 
 ندانسشتد.

ع ض   هایمیالدی با اسشدالل  شبیه اسشداللدانرمتد ب جسشۀ ق ن هفدهم  6:ریچولی
اگ  زمین بگ دد، یتی ها گفت و شی ازی به نقد چ خش وضع  زمین پ داخت. وی م 

 (.36 ،)گ نت یت  از جهت ش ق به هدف خواهتد خوردمحکمدر جهت غ ب 
شتاس  وی یتحلیل  عمیق از ماهیت ریاض  ح کت انجام داد و ح کت 0:گالیله

ده شدن اجسام پ یتابه یتوسط جدیدی پدید آورد. وی نران داد که نیازی به ح کت دا
هوا نیست، بلکه ادعا ک د خود مراهده ک ده که اجسام ساقط درون کرش  مشح ک، به 

ا ح کت شوند بکتتد. گویا آنها حش  زمان  که از کرش  جدا م خط مسشقیم ح کت م 
یتوان نشیجه گ فت که گالیله مفهوم ارسطویی ح کت این م  ب  کتتد. بتاآن هم اه  م 

                                              
1. Jean Buridan (ca. 1300-after 1358)  
2. Nicole Oresm (ca. 1320-5-1382) 
3. Nicolaus Copernicus (1473-1543) 
4. Andreas Cesalpino (1524 or 1525-1603) 
5. Thomas White (1593-1676) 
6. Giovanni Battista Riccioli (1598-1671) 
7. Galileo Galilei (1564-1642) 
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 ،لهکتد )گالیشتاس  داخل م گذارد و مفهوم  جدید در ح کتم  ض  را به کتاری  ع 
 (144ص

یتوان نشیجه گ فت که این بحث در ادامۀ بحث سکون زمین در از این فه ست نم 
 ا این از آن یتأثی  پذی فشه است. زی کشب هیئت دورۀ اسالم  شکل گ فشه یا مسشقیماً

ور که این ط هماندهد دارد. بلکه یتتها نران م  موضوع به یتحقیقات بسیار بیرش ی نیاز
شتاس  متشه  شد، در ق ن بحث در آثار هیئت دورۀ اسالم  در نهایت به بحث ح کت

ه ا برشتاخش  بود که در نهایت کلید حل مسأله های ح کتهفدهم میالدی نیز پژوهش
 دست داد.

 

 تحلیل دالیل مرکزیت و سکون زمین در آثار هیئت
ا آخ ین بطلمیوس یت مجسطیدالیل  که ب ای م کزیت و سکون زمین در آثار گوناگون از 

طوس  مط ح شد، همه در جهت اثبات ساکن بودن زمین در م کز عالم  تذکرۀش وح 
ه صورت یتتها یک  دو یتا از آنها ب اند وبودند. بیرش  این دالیل به صورت کیف  مط ح شده

آید که دقت این ها چتین به نظ  م الی بحثهکمّ  است. از سختان شی ازی در الب
دالیل ب ای م کزیت زمین به اندازۀ شعاع ک ۀ زمین است. زی ا مراهدۀ ثوابت از نقاط 

ن ای  ب مخشلف روی سطح زمین در اوقات مخشلف شبان وز یتغیی  محسوس  ندارد، بتا
یتوانیم آن را حس اگ  زمین به اندازۀ شعاع زمین هم از م کز عالم خارج باشد، ما نم 

 کتیم.
اند. یعت  به که دیدیم، این دالیل ب  اساس روش علوم ریاض  مط ح شده چتان

ها باید ف ضف ض هسشتد. ب ای شتاخت آن پیشاند ول  گ انبار از پیشمراهده م یتبط
  دست به یتحلیل آنها زد. 

 
 تحلیل دالیل مرکزیت مرکز حجم زمین

ب  این ف ض ق ار دارند که ماه و خورشید به دور م کز عالم  6و 5، 3، 1های اسشدالل
گ دند، در حال  که اگ  ف ض کتیم زمین خارج از م کز عالم باشد ول  خورشید و ماه م 

ل روی سا به دور آن گ دش کتتد، اشکاالیت  که درباب سایۀ شاخص در اوقات مخشلف
داد، مط ح نخواهد بود و خسوف و کسوف همچتان همیره در نقاط نزدیک به م 
این این دالیل نیز مبشت  ب  این ف ض است که ماه و خورشید  ب  . بتادادندم ها روی گ ه

 گ دند که در واقع اثبایت  ب ای آن ارائه نرده است.به دور م کز عالم م 
زمین ب  اساس ف ض عدم ح کت وضع  زمین ب ای م کزیت م کز حجم  2دلیل 
است. در این اسشدالل گفشه شده است که اگ  زمین در م کز عالم نباشد،  شدهساخشه 

شود که سشارگان در زمان طلوع کوچک و در وسط آسمان چ خش آسمان باعث م 
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بزرگ دیده شوند. در حال  که اگ  آسمان را ثابت ف ض کتیم و زمین را خارج از م کز 
الم در حال چ خش به دور خود بدانیم، آنگاه سشارگان در زمان طلوع و غ وب یتغیی ی ع

ل یتوان با این اسشدالاین با ف ض چ خش زمین به دور خود، نم  ب  نخواهتد داشت. بتا
 م کزیت زمین را اثبات ک د. 

یتوان با مراهدۀ آسمان فهمید که چقدر ف ض است که م ب  این پیش 4دلیل شمارۀ 
آید درصد کمش ی از آسمان به چرم م  A، در نقطۀ 2، در شکل بیتیم. مثالًآن را م  از

یتوان با نگاه به آسمان این نکشه را فهمید مگ  ایتکه از . در حال  که نم Cیتا در نقطۀ 
قبل ف ض کتیم صورفلک ِ دای ةالب وج )مسی  گ دش ساالنۀ خورشید در آسمان( روی 

 کز عالم کریده شده و از دو نقطۀ گفشه شده از سطح زمین ای عظیمه به دور مدای ه
ف ض اسشوار نیز ب  این پیش 4این دلیل  ب  درصد کمش  یا بیرش ی از آنها دیده شود. بتا

 گ دد.است که خورشید به دور م کز عالم م 
 

 تحلیل دالیل انطباق مرکز ثقل زمین بر مرکز عالم
  م کز عالم، که یک دلیل ب ای آن مط ح شده بود، اما در مورد انطباق م کز ثقل زمین ب

باید گفت که این دلیل نیز مبشت  ب  ف ض انطباق م کز حجم زمین ب  م کز عالم است. 
قل دهد که م کز ثک د سقوط اجسام به سمت م کز حجم زمین، نران م چ ا که بیان م 

 آن نیز در م کز عالم ق ار دارد. 
 

 قالی زمینتحلیل دالیل عدم حرکت انت
اولین دلیل  که ب ای اثبات عدم ح کت انشقال  زمین، آمده بود، مبشت  ب  دالیل م کزیت 

گوید که اگ  زمین دارای ح کت انشقال  باشد، از م کز عالم زمین است. این دلیل م 
شود و در نشیجه باید همان مراهدایت  را داششه باشیم که در صورت عدم خارج م 

شود. بتاب این چون م کزیت زمین ب  ف ض سکون زمین مبشت  بود،  م کزیت زمین دیده
 این دلیل نیز ب  همان ف ض مبشت  خواهد شد.
یتوان با دلیل اخشالف متظ  که در ق ن دلیل دوم ب ای عدم ح کت انشقال  را م 

شد، هفدهم از سوی اف ادی مانتد یتیکو ب اهه درب اب  نظ یۀ خورشید م کزی مط ح م 
گفت اگ  زمین دارای ح کت انشقال  باشد، باید موقعیت نست. ب اهه م م یتبط دا

دلیل  (.1777 1،سشارگان ثابت در آسمان به دلیل اخشالف متظ  یتغیی  کتد )سوردلو
کتد. این به یتغیی ات درخرتدگ  سشارگان ب  اث  ح کت انشقال  زمین اشاره م  2شمارۀ 

این  کتتد. ول  کپ نیک ب ای جلوگی ی ازدو دلیل عدم ح کت انشقال  زمین را اثبات م 

                                              
1. Swerdlow 
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ه اخشالف یت  از آن است کاشکال ف ض ک ده بود که فلک سشارگان ثابت بسیار بزرگ
زمین  این اثبات عدم ح کت انشقال  ب   مسلح قابل رؤیت باشد. بتامتظ  آنها با چرم غی

عالوه ب  ف ض عدم چ خش وضع  زمین ب  این ف ض نیز مبشت  است که فاصلۀ سشارگان 
یت  ب بزرگم ایته ثابت با زمین با شعاع مدار ح کت انشقال  زمین قابل مقایسه است و ب

 از آن نیست.
ی عدم ح کت انشقال  زمین، ب  این ف ض ب ا 6و  5، 3شتاخش  دالیل ح کت

شوند از زمین عقب خواهتد ماند. اسشوارند که زمان  که اجسام از زمین مشح ک جدا م 
یت  بکیت  از اجسام سیت  س یعف ض است که اجسام ستگیناین سخن ب  اساس این پیش

 کتتد.سقوط م 
 

 تحلیل دالیل عدم حرکت وضعی زمین
که  شتاخش  استع  زمین نیز مبشت  ب  این اصل ح کتوض ح کتیتمام دالیل عدم 

اجسام اگ  از مح ّک خود جدا شوند دیگ  ح کت نخواهتد ک د یا ب ای ه  ح کش  
شوند چون مح ک  ندارند باید از زمین است و اجسام  که از زمین جدا م  مح ک  الزم

  زمین وضعف ض اصل  دالیل عدم چ خش شتاخش  پیشعقب بمانتد. این اصل ح کت
این دالیل اثبات م کزیت زمین ب  ف ض سکون زمین و سکون زمین ب  چهار  ب  بتا است.

 ف ض مبشت  است:
 عدم هم اه  مشح ک با مح ک در صورت جدا شدن از آن.

 نسبت مسشقیم س عت سقوط اجسام با وزنران. 
 جایی ف ض  زمین.هکوچک بودن عالم نسبت به شعاع گ دش و جاب

 خورشید به دور م کز عالم. چ خش ماه و
شوند. بعدها با شتاخش  محسوب م های ح کتف ضپیش 2و  1ف ض دو پیش

  ک د و ها یتغییف ضشتاس  در اروپا به وجود آمد، این پیشیتحوالیت  که در علم ح کت
 این در سکون و م کزیت زمین یت دیدهایی قوی پیش آمد. ب  بتا

ع  زمین ضنویستدگان آثار هیئت دربارۀ ح کت وباید یتوجه داشت که بحث  که بین 
شتاس  و چگونگ  عارض شدن ح کت اجسام ب  یکدیگ  درگ فت نیز به علم ح کت

متج  شد. طوس  یتالش ک د نران دهد که با ف ض ح کت اجسام زمیت  هم اه هوا 
 یتوان دلیل  یتج بی ب ای سکون زمین ارائه داد، ول  شی ازی معشقد بود که ف ض هلنم 

 ذکرهتها یتوسط هوا خال  از اشکال نیست. سپس بعض  از شارحان داده شدن پ یتابه
یتوان سخن طوس  را ها م نران دادند که با ف ض عارض شدن ح کت هوا ب  پ یتابه

این پایان این بحث را باید در ماهیت ح کت ع   ض  در علم  ب  بتاپذی فت. 
 شتاس  دنبال ک د. ح کت
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ناخواسشه راه را ب ای اثبات ناپذی ی سکون زمین و در نشیجه  هتذکرطوس  و شارحان 
اثبات ناپذی ی م کزیت و عدم ح کت انشقال  آن هموار ک دند. البشه همۀ آنها معشقد به 

 نّ  را ب ای اینإطور که گفشه شد، دالیل  سکون و م کزیت زمین بودند، ول  همان
ات سکون را ب ای اثب« کت طبیع  واحدهح »مّ  دانسشتد و یتتها دلیل لِموضوع کاف  نم 

 ( خاط  نران ک ده کپ نیک احشماال2111ًطور که رجب ) پذی فشتد. اگ  همانزمین م 
در قبول اثبات ناپذی ی مراهدیت  سکون زمین یتحت یتأثی  طوس  یا شارحان آن بوده 

زی ا  .است، باید بپذی یم که وی در قبول اثبات ناپذی ی م کزیت زمین نیز مدیون اوست
طور که گفشه شد م کزیت و عدم ح کت انشقال  زمین نیز ب  همین ف ض عدم  همان

 ح کت وضع  زمین مبشت  بود.
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