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)قانون اول نیوتن و قانون بقاي ماده و انرژي(

سعید انواري

م اسالمی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایراندانشیار فلسفه و کال

)13/04/1396:؛ تاریخ پذیرش06/02/1396:تاریخ دریافت(

:چکیده
طباطبائی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم به بررسی قانون اول نیوتن از منظر فلسفی هعالم

. استه و انرژي توجه کردهبه مسئلۀ انرژي و قانون بقاي مادهالحکمهو در کتاب نهایپرداخته
ها را از منظر فلسفی استاد مطهري نیز در آثار مختلف خود به این دو مسئلۀ فیزیکی پرداخته آن

رسد که قانون اول نیوتن با این از آنجا که در وحلۀ نخست، به نظر می. مورد بررسی قرار داده است
است، این دو فیلسوف معاصر قاعدة فلسفی که هر حرکتی نیازمند به محرك است در تضاد

. اند تا به این اشکال پاسخ دهند و تفسیري سازگار با قواعد فلسفی از آن ارائه نمایندکوشیده
اند تا جایگاه انرژي را در همچنین با طرح مسئلۀ انرژي و بررسی قانون بقاي ماده و انرژي کوشیده

تبدیل ماده به انرژي این سئوال . یندمیان مقوالت ارسطویی و در سلسله اجناس جواهر مشخص نما
کند و کند که آیا ماده در هنگام تبدیل به انرژي، صورت جسمیه خود را رها میرا نیز مطرح می

نماید یا خیر؟ در این مقاله شود را باطل میاین قاعدة فلسفی که ماده هیچگاه از صورت جدا نمی
به این دو قانون فیزیکی مورد بررسی قرار طباطبائی و استاد مطهري نسبت هنگرش فلسفی عالم

.گرفته است

طباطبائی، استاد مطهري، فیزیک، قانون اول نیوتن، انرژي، قانون هعالم:واژگان کلیدي
.بقاي ماده و انرژي

E-mail: saeed_anvari@yahoo.com
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مقدمه
قانون اول (طباطبائی و استاد مطهري در مورد دو قانون فیزیکی هدر میان فالسفۀ معاصر، عالم

طباطبائی در مقالۀ هعالم. اندبه بحث و بررسی فلسفی پرداخته) قاي ماده و انرژينیوتن و قانون ب
قانون اول نیوتن را مطرح کرده و از منظر فلسفی به این سئوال اصول فلسفه و روش رئالیسمهشتم 

همچنین در همان 1کند؟است که آیا این قانون نیازمندي حرکت به علت را نفی میپاسخ داده
با اشاره به این قانون نهایۀ الحکمۀو در کتاب 2قانون بقاي ماده و انرژي اشاره کرده کتاب به 

. 3کوشیده تا جایگاه انرژي در سلسلۀ اجناس جواهر را تعیین نماید 
اصول طباطبائی در حواشی خود بر جلد سوم هتاثیر عالمتحت1334استاد مطهري نیز در سال 

. استۀ قانون اول نیوتن و قانون بقاي ماده و انرژي توجه کردهبه مسئل4فلسفه و روش رئالیسم
و پس از آن در سال 5در جلسات انجمن اسالمی پزشکان1350تا 1346هاي سپس در بین سال

که در مجموعه مقاالت ایشان » هاي فلسفی ابوریحان از بوعلیپرسش«اي با عنوان در مقاله1352
و 1352هاي در بین سال. 6اندفیزیکی را مورد بررسی قرار دادهبه چاپ رسیده است، این قوانین 

هایی از کتاب اسفار مشغول بوده، این بحث را نیز که در حوزة علمیۀ قم به تدریس بخش1357
هاي اسفاردرسو حرکت و زمانهاي ذیل مباحث حرکت قسري مطرح کرده است که در کتاب

در شهر قم که تقریرات آن 1356و 1355سالهاي در درس خصوصی خود در 7.8.به چاپ رسید

592: 1371طباطبائی، . 1
319و311: 1371طباطبائی، . 2
99.: ق1416طباطبائی، . 3
592: الف1371مطهري، . 4
190-189: الف1374مطهري، . 5
94: ب1373مطهري، . 6
281، 4ج: 1375مطهري، . 7
در این مقاله از هر دو تقریر استفاده . اندشارات حکمت منتشر شدهها با دو تقریر متفاوت توسط انتشارات صدرا و انتاین درس. 8

.شده است
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همچنین در . 1استمنتشر شده است نیز به این بحث پرداختهنقدي بر مارکسیسمبه صورت کتاب 
هاي خود در دانشکدة الهیات و معارف اسالمی دانشگاه و در درسفلسفۀ تاریخو معادهاي کتاب

اند به منتشر شدهالهیات شفاو هاي نجاترسدو شرح مختصر منظومهتهران که بعدها به صورت 
طباطبائی و هدر این مقاله به بررسی دیدگاه فلسفی عالم. 2این دو قانون فیزیکی توجه کرده است

.پردازیماستاد مطهري در مواجهه با این دو مسئلۀ فیزیکی می

قانون اول نیوتن

، سه قانون خود را دربارة طبیعیاصول ریاضی فلسفۀم در کتابی با عنوان 1686نیوتن در سال 
کردند که براي ادامه یافتن حرکت، وجود یک عامل پیش از وي گمان می. 3حرکت مطرح کرد 

بنابراین براي آنکه جسمی با سرعت . به نظر آنها سکون حالت طبیعی اجسام بود. یا نیرو الزم است
در غیر این . ا به جلو براندثابت در خط مستقیم حرکت کند، باید پیوسته عاملی خارجی آن ر

. شودمتوقف می» طبیعی«صورت، حرکت جسم به طور 
اگر یک جسم را بر روي . توان نادرستی نظر قدما را نشان دادبه کمک آزمایش زیر می

حال . شودسطحی صاف به حرکت درآوریم، سرعت جسم پس از مدتی کاهش یافته و متوقف می
ساز، محیط بهتري فراهم آوریم، جسم پس از مواد رواناگر سطح را صیقلی کرده و به کمک

توانیم این نتیجه را تعمیم دهیم و بگوییم که در اکنون می. شودتري متوقف میمدت طوالنی
صورت حذف کامل اصطکاك، جسم براي همیشه با سرعت ثابت در امتداد یک خط راست به 

:ل حرکت خود را اینگونه بیان کردبر این اساس، نیوتن اصل او. دهدحرکت خود ادامه می

895: الف1373مطهري، . 1
439ص : ب1371مطهري، . 2
83، 1ج: 1366هالیدي، . 3
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هر جسم که در حال سکون یا در حالت حرکت یکنواخت در امتداد خط مستقیم باشد، «
ماند، مگر آنکه در اثر نیروهاي خارجی، مجبور به تغییر حالت به همان حال باقی می

1.2»شود

حرکت یکنواخت، بنابراین براي تغییر سرعت جسم، نیروي خارجی الزم است ولی براي ادامۀ 
رسد که الزمۀ قانون فوق این خواهد بود که اینگونه به نظر می. هیچ نیروي خارجی الزم نیست

بر طبق . ادامۀ حرکت نیازمند به محرك نیست و تنها تغییر حرکت نیازمند به محرك خارجی است
ند به عاملی نیازم) شتاب مثبت یا منفی گرفتن(این قانون تغییر مسیر حرکت و تغییر سرعت آن 

. خارجی است

بحث فلسفی قانون اول نیوتن

کلّ حرکۀ البد لها «کند که آیا این قانون با قاعدة فلسفی قانون نیوتن، این سئوال را مطرح می
در تضاد است؟ ارسطو بر اساس این قاعده برهان محرك نخستین خود را مطرح 3»من محرّك
آید، بلکه باید همیشه چیزي وجود دفاً به حرکت نمیهیچ چیز تصا«: نویسدارسطو می. کرده است

احتیاج «شود که آیا قانون بنابراین این سئوال مطرح می. 4»داشته باشد که آن را به حرکت درآورد
که نظریۀ مورد پذیرش ارسطو است، امروزه باطل شده » داشتن حرکت به نیروي حرکت دهنده

.5است؟ 

84، 1ج: 1366هالیدي، . 1
تأثیر نیروي ه تحتدر دستگاه مرجع لخت، جسمی ک«: به عنوان مثال. هاي دیگري نیز بیان شده استاین قانون به صورت. 2

.»خارجی نباشد یا ساکن است و یا با سرعت ثابت در حال حرکت است
185، 1ج: 1380ابراهیمی دینانی، : نک. 3
397، ص1071bارسطو، . 4
427: ب1371مطهري، . 5
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1،)بر اساس ترجمۀ کتاب خالصۀ فلسفی نظریۀ انیشتاین(را » قانون اول نیوتن«استاد مطهري، 

:نویسدو در مورد آن می34نامیده است2»جبر نیوتن«قانون 

این دو آن قدر به هم . ما در قانون جبر نیوتن، یک قانون علمی داریم و یک تفسیر فلسفی«
.5»کنندینزدیک هستند که اشخاص، میان جنبۀ علمی قضیه و جنبۀ فلسفی آن اشتباه م

:توان به دو صورت فلسفی تفسیر نمودقانون اول نیوتن را می

تفسیر متضاد با قواعد فلسفی؛ بر این اساس، این قانون با نظر فالسفۀ اسالمی در باب . 1
.حرکت سازگار نیست و نیازمندي حرکت به محرك را منکر شده است

انون با نظر فالسفۀ اسالمی در باب تفسیر سازگار با قواعد فلسفی؛ بر این اساس، این ق. 2
.حرکت سازگار است

:دهیمدر ادامه این دو نظر را مورد بررسی قرار می

بر اساس تفسیري از قانون اول نیوتن که استاد مطهري آن تفسیر متضاد با قواعد فلسفی؛ . 1
بلکه تنها خواهد،، حرکت نیازمند به محرك نیست و عامل ایجاد نمی6نامد را تفسیر فرنگی می

به عبارت دیگر رابطۀ نیرو و حرکت رابطۀ . 7نیازمند به عاملی خارجی است) شتاب(تغییر حرکت 

لد اپنفلد، ، نوشتۀ لئوپوسیر تکاملی علم فیزیک یاخالصۀ فلسفی نظریۀ آنیشتاین: مشخصات این کتاب به شرح زیر است. 1
.ش1334ترجمۀ احمد آرام، نشر علمی، تهران، 

» قانون اینرسی«یا » قانون اول نیوتن«در فیزیک این قانون را . رسد این اصطالح از ترجمۀ احمد آرام اخذ شده استبه نظر می. 2
.در علم فیزیک معمول نیست» جبر نیوتن«نامند و استفاده از اصطالح قانون می

).187: الف1374(نیز نامیده است » قانون اینرسی«و ) 439: ب1371مطهري، (» نظریۀ جبر در حرکت«انون را ایشان این ق. 3
896: الف1373؛ همو، 593: الف1371؛ همو، 427: ب1371؛ همو، 288، 4ج: 1375مطهري، . 4
289-288، 4ج: 1375همو، . 5
596: الف1371؛ همو، 288، 4ج: 1375مطهري، . 6
439و 427: ب1371مطهري، . 7
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بر این اساس حرکت نیازمند به محرك و . 1محرکیت نیست، بلکه رابطۀ مغیریت حرکت است
. ودشپذیرش این سخن به نفی علیت منجر می. 2فاعل نیست، بلکه وجود قابل براي آن کافی است

تواند مخالف یک اصل بدیهی باشد، این تعبیر از قانون اول به دلیل آنکه یک قانون علمی نمی
.نیوتن قابل پذیرش نیست

با طرح اشکالی که در ادامه به آن پاسخ اصول فلسفه و روش رئالیسم ی در کتاب ئطباطباهعالم
:نویسدو میاند، این مطلب را مطرح کردهداده

کی نیوتن، در حرکت دائمی، با وجود آنکه محرك اولیۀ حرکت از میان طبق فرضیۀ فیزی«
رفته است، اما حرکت باقی است، بنابر این جسم براي بقاي حرکت خود نیازمند به علت 

.3»نیست

: نویسداستاد مطهري در بیان این اشکال می

ه و نیوتن در مسئلۀ حرکت، علم صریحا برخالف فلسفه راي داده و قانون فیزیکی گالیل«
.4»که به قانون جبر موسوم است، ناقض قاعدة فلسفی نیازمندي معلول به علت در بقا است

بنابراین قانون اول نیوتن مخالف نظریۀ ارسطویی حرکت بوده و در نتیجه این قانون منکر 
هایی به این و استاد مطهري هر یک پاسخ)ره(یئطباطباهعالم. 5نیازمندي حرکت به علت است

:اندسیر دادهتف

895: الف1373مطهري، . 1
296: 1375مطهري، . 2
592: 1371طباطبائی، . 3
596: الف1371مطهري، . 4
593: الف1371مطهري، . 5
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ایشان در مجموع دو پاسخ به این اشکال بیان ؛)ره(یئطباطباههاي عالمپاسخ) الف
:1اندکرده

آید و قابل آزمایش این قانون یک نظریه است و تنها یک حدس علمی به حساب می) یک
استاد مطهري در شرح پاسخ عالمه . آیدتجربی نیست و مطلبی غیرقابل خدشه به شمار نمی

.2نویسند که این نظریه از نظر علمی تنها یک فرضیه است و نه یک قانونمی
حرکت مستقیم الخط یکنواختی که در طی آن هیچ نیرویی به جسم وارد نشود، با فرض ) دو

دانیم، غیرقابل جمع می» تبدیل تدریجی نسبت جسم به خارج از خود«حرکت مکانی که آن را 
:نویسدخن عالمه میاستاد مطهري در توضیح س. »است

آید که حرکت حدوثاً نیز نیازمند اگر ادامۀ حرکت مستلزم وجود محرك نباشد، الزم می«
بقاي ... زیرا ادامۀ حرکت عین ادامۀ حدوث و استمرار حدوث است ... به علت نباشد

ها و اگر بنا شود که حرکت در یک حرکت عبارت است از استمرار اتصالی این حدوث
نیاز از آید که شیء در حدوث بیاز از محرك و فاعل مباشر باشد، الزم مینیلحظه بی

3.4»علت باشد

، )ره(طباطبائیهاستاد مطهري عالوه بر شرح دو پاسخ عالمهاي استاد مطهري؛ پاسخ) ب
:5اند سه دلیل دیگر نیز در رد این تفسیر ارائه کرده

.6آید صحیح به شمار نمیاین تفسیر نقض قانون علیت است و بدین دلیل ) یک

595-593: 1371طباطبائی، . 1
599: الف1371مطهري، . 2
599: الف1371مطهري، . 3
.بررسی مسئلۀ حرکت استشود بحث دقیقتر در این زمینه نیازمند چنانکه مالحظه می. 4
297-296، 4ج: 1375مطهري، . 5
600: الف1371؛ همو، 296، 4ج: 1375مطهري، . 6
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اما از . »متحرك همان محرك است«توان به این عبارت تحویل کرد که تفسیر فوق را می) دو
تواند از همان حیث که محرك است متحرك نیز باشد، این تفسیر نیز باطل آنجا که محرك نمی

1.2است 

ار با قواعد فلسفی نباشد، بدین توان تفسیر دیگري نیز از این قانون ارائه کرد که ناسازگمی) سه
سینا که استاد مطهري با طرح نظري از ابن. شودارزش میترتیب تفسیر ناسازگار با قواعد فلسفی بی

دهند که قائل شدن به نظر نیوتن با مبانی فلسفی در مورد داند، نشان میآن را مشابه قانون نیوتن می
ن گفت که نظر ارسطو در مورد حرکت نیز با توانویسد که نمیو می3حرکت در تضاد نیست 

در بخش بررسی تفسیر سازگار با قواعد فلسفی، این مطلب . 4قانون اول نیوتن در تضاد بوده است
. گیردبیشتر مورد بررسی قرار می

در تفسیر دوم از قانون اول نیوتن، این قانون مخالف تفسیر سازگار با قواعد فلسفی؛ ) 2
:نویسداستاد مطهري می.نظریات فلسفی نیست

حقیقت این است که اگر صرفاً از دریچۀ چشم فیزیک نگاه کنیم، صحت قانون جبر «
و هیچ قاعدة فلسفی دیگر نیست، بلکه قرائن فلسفی 5نیوتن ناقض قاعدة فلسفی فوق الذکر

.6»کندآن را تأیید می

دانند و ی با نظریۀ فیزیکی میهاي نظري غیرمنطقایشان توهم تناقض را ناشی از آمیختن استنباط
:نویسددر ادامه می

114، 1ج: 1375مطهري، . 1
.»کل متحرك فله محرّك غیره«؛ قاعدة 384، 1ج: 1380ابراهیمی دینانی، : جهت مطالعۀ بیشتر نک. 2
598-597: الف1371مطهري، . 3
599-598: الف1371مطهري، . 4
قانون نیازمندي معلول در بقا به علت. 5
596: الف1371. 6
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خواهد بود که ادامۀ » بقاي علت با بقاي معلول«این نظریه آنگاه ناقض قاعدة فلسفی «
حرکت را بدون وجود محرك مباشر ثابت کند و حال آنکه اگر صرفاً از دریچۀ چشم 

م، خواهیم دید که منطق خود را دخالت ندهیفیزیک نگاه کنیم و استنباطات شخصی بی
گوید می... این قانون صرفاً در مقام بیان رابطۀ حالت جسم است با نیروي خارجی؛ یعنی

ولی این قانون از . که تأثیر نیروي خارجی در تغییر سرعت جسم است نه در خود سرعت
بیان علت مستقیم سرعت و به عبارت دیگر قوة مباشر حرکت، ساکت است و حتی این 

.1»تواند بیان کند که علت مستقیم و بالواسطۀ تغییر سرعت چیستقانون نمی

کند، بلکه از بیان علت بنابراین از نظر ایشان، این قانون نه تنها علت بقاي حرکت را بیان نمی
تواند شود، میمستقیم و بالواسطۀ ایجاد حرکت نیز ساکت است؛ زیرا نیرویی که به جسم وارد می

بنابراین قانون . گویدواقعی حرکت باشد و قانون در این مورد سخنی نمیعلت معد حرکت یا علت 
:نویسدچنانکه استاد مطهري می. نیوتن ناقض نیازمندي حرکت به علت موجده نیست

ها چون از عقیدة علماي پیشین این بود که حرکت هر جسم وابستۀ به نیروست، ولی آن«
ز جنبۀ طبیعی و فیزیکی، لذا به نیروي خارجی اند نه اجنبۀ فلسفی این مطلب را ادا کرده

یعنی خود حرکت، نه صرفاً (ها معتقد بودند که حرکت آن. اندوارد بر جسم نظر نداشته
وابستۀ به نیرویی است که به حکم برهان فلسفی همراه جسم متحرك و متحد ) تغییرات آن
.2»با آن است

فلسفی در مورد حرکت قسري اشاره براي بررسی این مطلب الزم است تا نخست نظریات 
مذهب جذب؛ مذهب دفع؛ مذهب نیرو : 3نظریات مطرح در زمینۀ حرکت قسري عبارتند از. نماییم

596: الف1371. 1
428: ب1371. 2
271، 4ج: 1375. 3
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و 1استاد مطهري نظریۀ اول و دوم را به ارسطو. گرفتن متحرك از محرك؛ مذهب تولید نیرو
در اینجا به نحو . 2دهندنسبت میسینا و مالصدرا و نظریۀ چهارم را به متکلماننظریۀ سوم را به ابن

:پردازیم مختصر به بیان این نظریات می
مذهب جذب؛ بر اساس این نظریه، با زدن ضربه به سنگ، موجی در جهت آن ضربه در ) الف

کنند آید و سنگ و هوا مجموعاً حالت یک جسم واحد متصل را پیدا میهواي مجاور آن پدید می
.3کشدطرف جلو و به سوي خود میو بنابراین هوا، سنگ را به

.راندمذهب دفع؛ بر اساس این نظریه، هوا سنگ را از پشت سر به طرف جلو می) ب
سینا معتقد بود که ضربۀ وارد به سنگ، موجب مذهب نیرو گرفتن متحرك از محرك؛ ابن) ج

آنچه . تشود که برخالف میل طبیعی سنگ و در جهت موافق ضربه اسدر آن می» میلی«پیدایش 
این به نظر او بنابر. برد، همان میل و فشار است که محصول ضربه استسنگ را باال می

به عبارت دیگر محرك اولیه علتِ علتِ حرکت . عامل حرکت قسري، طبیعت درونی جسم است
تنها در ) محرك(ذات قاسر . 4و نه علتِ حرکت) اي که همراه جسم استطبیعت و قوه(است 

در نتیجه، مبدأ حرکت . سم نقش معد را دارد و علت تامۀ حرکت آن نیستتحریک کردن ج
این تفاوت حرکت قسري و طبیعی بنابر. نامندقسري، در طبیعت مقسور قرار دارد که آن را میل می

مالصدرا سخن . قاسر از خارج است) سازيزمینه(در این است که حرکت قسري نیازمند به اِعداد 
کند، بلکه ابتدا رد، اما معتقد است که ضربه به طور مستقیم در جسم اثر نمیپذیسینا را میابن

اینجانب از نظریۀ شخصی ارسطو در این باب فعالً اطالع «: نویسدمیاصول فلسفه و روش رئالیسماستاد مطهري در کتاب . 1
هاي اسفار ، اما در درس)598: الف1371(» هاي کتب ارسطو مراجعه کندبه ترجمهدرستی ندارد و فعالً مجال نکرده که مستقیماً

و مقاالت فلسفیهمچنین در ).271، 4ج: 1375(» ظاهراً نظریۀ ارسطو همین است«: اندها بعد ارائه شده است گفتهخود که سال
).427:ب1371؛ 98: ب1373(دهند این قول را به ارسطو نسبت میشرح مختصر منظومه

همان. 2
همان. 3
216: 1382نصري، . 4



17سعید انواري/)...قانون اول نیوتن و (و استاد مطهري به دو قانون فیزیکی )ره(نگرش فلسفی عالمه طباطبائی

کند و از این طریق، جسم را به حرکت صورت جوهري مقسور را به یک طبیعت ثانوي تبدیل می
.1داردوا می
، متکلمان معتقد بودند که یک حرکت، حرکت )نظریۀ تولد یا تولید(= مذهب تولید نیرو؛ ) د

کند و آن میزان از حرکت ؛ یعنی ضربۀ به سنگ مقداري حرکت تولید می2کندد میجدید تولی
.شودباعث پیدایش مقداري دیگر از حرکت می

سینا و استاد مطهري معتقد است که قانون اول نیوتن مخالف نظر ارسطو است، اما با نظر ابن
ري تنها به بررسی نظر در مورد علت توقف حرکت قس. 3قابل جمع است) نظریۀ سوم(مالصدرا 

او معتقد بود که هرگاه حرکت قسري با . پردازیم که با قانون اول نیوتن شباهت داردسینا میابن
کدام نیرویی برابر با میل قسري آن نداشته باشند، ها و موانع تدریجی روبرو شود، هرچند هیچعایق

مانند آنکه سنگی را به طرف باال . کندشود و طبیعت اولیه عود میتدریجاً میل قسري ضعیف می
کنیم که به علت وجود هوا، تدریجاً از سرعت آن کم شده و سپس میل اولیۀ آن که پرتاب می

سینا ابن. کندگردد و سنگ به طرف پایین حرکت میحرکت به سمت مکان طبیعی است، باز می
4.شه قابل دوام استاگر مانعی در مسیر حرکت قسري نباشد، این حرکت براي همی: نویسدمی

:سینا، به نقل از مالصدرا در اسفار چنین استعبارت ابن

173، 3ج.: م1981مالصدرا، . 1
274، 4ج: 1375مطهري، . 2
217: 1382نصري، . 3
گوید حرکت قسري دائمی نیست و حتی اگر در خالء نباشد در مورد حرکت قسري نظریۀ دیگري نیز مطرح است که می.4

).429:ب1371مطهري، (رسد پس از مدتی به پایان می
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ّلو ال مصادمات اهلواء املخروق حتی يضعف امليل و إال ال يعود املرمی إال بعد مصاكة « ّ
١.٢»سطح الفلک

گردید، جسم پرتاب شده به این معنا که اگر تصادم هوا باعث ضعیف شدن میل جسم نمی
. دادت، مگر پس از برخورد با سطح فلک؛ یعنی تا سطح فلک به حرکت خود ادامه میگشبازنمی

در صورتی که به وجود فلک قائل نباشیم، عبارت فوق به این معنا است که اگر مانعی در کار 
.3دهدنباشد، سنگ در اثر میل قسري، تا ابد به حرکت خود ادامه می

نا دقیقاً نتیجۀ قانون نیوتن را در پی دارد و مشابه آن سیاز دیدگاه استاد مطهري، این سخن ابن
.4باشدمی

اند که حرکت براي نویسد که هیچ یک از دانشمندان گذشته معتقد نبودهاستاد مطهري می
آنکه دوام پیدا کند نیازمند نیرویی خارجی است که دائما همراه متحرك باشد و بر روي آن اثر 

:نویسندایشان می. بگذارد 

اند و ین اشتباه از آنجا پیدا شده که در سخنان فالسفه لزوم نیروي محرکه را دیدها«
اند که مقصود فالسفه از نیروي محرکه، نیروهاي خارجی وارد بر جسم است که پنداشته

. 5»مورد توجه علماي طبیعی و فیزیکی است

217، 3ج: 1981. 1
لوال مصادمۀ الهواء المخروق، لوصل «: اینگونه بیان کرده) 254، 1ج(استاد مطهري این عبارت را به نقل از اسفار چاپ سنگی . 2

ثار سینا نیافته، گرچه به نظر ایشان، مفاد آن در آکند که چنین عبارتی را در آثار ابن، و ذکر می»الحجر المرمی إلی سطح الفلک
ذکر کرده است شرح اصول فلسفه و روش رئالیسمترجمۀ این عبارت را نیز در ). 96: ب1373مطهري، (سینا آمده است ابن

بر اساس جستجوي انجام شده، مالصدرا دو بار در اسفار این سخن را از ابن سینا نقل کرده است که یک ).597: الف1371(
ان الشيخ ذكر فی باب اخلأل أنه لو ال مصادمات اهلواء املخروق «: نویسدمورد دوم میمورد آن در متن مقاله ذکر شده است و در 

).208، 3ج: 1981مالصدرا، (»للقوة القرسية لوصل احلجر املرمی الی سطح الفلک
96: ب1373؛ همو، 267: 1385؛ همو، 190: الف1374؛ همو، 896: الف1373مطهري، . 3
897-896: الف1373؛ همو، 597: الف1371مطهري، . 4
429: ب1371. 5
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ه نیروي داخلی و نظر توان این اختالف نظر را اینگونه حل کرد که نظر قدما ببنابراین می
کند نیروهاي داخلی و ذاتی چنانکه استاد مطهري اشاره می. 1علماي جدید به نیروي خارجی است

بنابر این اشتباه است که قانون نیوتن را ناسخ . 2تواند باشدجسم نه مورد نظر فیزیک است و نه می
نون اول نیوتن در مورد علت توان گفت که قاهمچنین می. 3قانون احتیاج حرکت به محرك بدانیم 

.4ساکت است ) علت مباشر حرکت(مبقیۀ حرکت 

نقد و بررسی

دهد، تعبیر متکلمان از حرکت قسري نیز با قانون اول نیوتن آنگونه که استاد مطهري نشان می
هااین از نظر آنبنابر. کندمتکلمان معتقد بودند که حرکت، حرکت تولید می. قابل جمع است

دهد، مگر آنکه ادامه می) تا ابد(ا تولید حرکت، به حرکت مستقیم الخط خود یک جسم ب
توان به سه نکته اشاره در مورد سازگاري قانون اول نیوتن با قواعد فلسفی می. مانعی در میان باشد

:کرد
علت وجودي یک جسم، همان علت مبقیۀ آن در تمام شرایط و از جمله در حالت ) یک

بنابراین جسم تنها در بقاي وجود خود نیازمند علت مبقیه است نه در بقاي .سکون و حرکت است
کند؛ یعنی یک جسم براي این مطلب همان است که قانون اول نیوتن به آن اشاره می. حالت خود

.تغییر سرعت نیازمند به عامل است نه براي حفظ سرعت
کنیم، باید بگوییم که سنگ در اثر سینا را به زبان امروزي ترجمهاگر بخواهیم مطالب ابن) دو

به . یابدنهایت ادامه میآید و حرکت آن تا بیشود به حرکت درمینیرویی که به آن وارد می
تا ) در صورتی که نیروي دیگري به آن وارد نشود(شود که عبارت دیگر انرژي سنگ باعث می

نرژي جسم را به نحوي از او ابد به حرکت مستقیم الخط یکنواخت خود ادامه دهد؛ یعنی اگر ا

430: ب1371مطهري، . 1
429: همان. 2
448: همان. 3
596: الف1371مطهري، . 4
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از نظر . دهدنگیریم یا انرژي جدیدي به او ندهیم، جسم به طور یکنواخت به حرکت خود ادامه می
از دیدگاه فیزیک، هنگامی که به جسمی . 1قدما فاعل مباشر یا قریب حرکت، طبیعت جسم است

را که در » میل طبیعی«طالح توان اصبنابراین می. کندشود، انرژي آن تغییر مینیرویی وارد می
را » طبع جسم«و اصطالح قدیمی » انرژي جسم«طبیعیات قدیم مطرح بوده است با اصطالح جدید 

سینا و سپس نظر تصحیح شدة او که توسط مالصدرا ارائه برطبق نظر ابن. جایگزین کرد» جسم«با 
در طبیعیات معتقد بودند . درانکند و آن را به طرفی میشده است، قاسر در جسم، میلی ایجاد می

کند و به حرکت خود که تا زمانی که مانعی در مقابل جسم نباشد، جسم میل خود را حفظ می
دهد، به زبان این روزگار تا زمانی که نیروي دیگري به جسم وارد نشود، جسم انرژي خود ادامه می

.دهدکند و به حرکت خود ادامه میرا حفظ می
به فیزیک در طبیعیات قدیم به وجود آمده این است که امروزه مصادیق تفاوتی که با توجه 

به جسم ) جاذبه(دانیم که از طرف زمین، نیروییامروزه می. اندحرکت طبیعی و قسري تغییر کرده
باید این نکته را یادآور شد که در طبیعیات قدیم، . داردشود و آن را به حرکت وامیوارد می

در نتیجه حرکاتی مانند حرکات . 2دانستندات را حرکتی ارادي میحرکت ماه و سایر سیار
بنابراین . ها داراي اراده نیستندها قابل توجیه نیست، زیرا ماهوارهها به دور زمین از نظر آنماهواره

با توجه به مطالب علمی عصر حاضر، باید گفت که حرکت طبیعی و همچنین حرکت ارادي 
استاد مطهري نیز با اشاره به قانون . ی اینگونه حرکات، قسري هستندافالك وجود ندارند و تمام

.3»با این فرض تقسیم حرکت به طبعی و قسري معنی ندارد«: نویسد کهنیوتن می
کنیم که این قانون در مورد حرکتی اي به این قانون بیندازیم، مشاهده میاگر نگاه دوباره) سه

ادامه ... جسم به سکون«: گویدلت موجده است زیرا میکه از سکون آغاز شده است، قائل به ع
، بنابراین تفسیري از این قانون که بر مبناي آن، علت »دهد، مگر آنکه نیرویی بر آن وارد شودمی

بنابراین قانون نیوتن حدوث حرکت را نیازمند محرك . محدثۀ حرکت را نفی نمایند صحیح نیست

267: 1385مطهري، . 1
53: 1386انواري، : نک. 2
439و427: ب1371مطهري، . 3
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تغییر حرکت نیازمند محرك است و تنها در مورد علت و معتقد است که) علت موجده(داند می
.مبقیه ساکت است

قانون بقاي ماده و انرژي

یکی از قوانین علمی قانون . چنانکه مالحظه شد، بحث حرکت با بحث انرژي ارتباط دارد
رود، آید و از میان نمیبر اساس این اصل ماده به وجود نمی. است) پایستگی جرم(پایستگی ماده 

بار در این اصل را از نظر تاریخی، اولین. شودکه تنها از صورتی به صورت دیگر تبدیل میبل
) عدم(اجسام از هیچ «: نویسداند که مییافتهدربارة طبیعت اجسامسخنان لوکرتیوس در کتاب 

جموع الوازیه به لحاظ تجربی نشان داد که م. 1»توان آنها را به هیچ تبدیل کردآیند و نمیپدید نمی
ماند و بدین ترتیب این قانون مدتها ماده و ترکیبات آن قبل و بعد از آزمایش شیمیایی ثابت می

با سخنان آلبرت انیشتین در مورد ) جرم(اما در نهایت اصل پایستگی ماده . شدمعتبر شناخته می
ون بقاي ماده و به صورت اصل پایستگی ماده و انرژي یا قان. 2نظریۀ نسبیت مورد تردید قرار گرفت

: بر اساس این اصل. و انرژي اصالح شد

روند بلکه به یکدیگر تبدیل آیند و از میان نمیماده و انرژي در جهان به وجود نمی«
.»شوندمی

شود و در اصطالح ذکر این نکته الزم است که ماده در اصطالح فلسفه به هیوال گفته می
به عبارت دیگر ماده در فیزیک که آن را . 3شودمیفیزیک به مجموع ماده و صورت فلسفی اطالق 

بنابر این قانون بقاي ماده و انرژي در . در فلسفه است) جسم طبیعی(نامند، معادل جسم جرم نیز می
.کند که جسم و انرژي قابل تبدیل به یکدیگر هستندواقع بیان می

174: 1366هالیدي، . 1
174: 1366هالیدي، . 2
405: 1378؛ همو، 56: 1380مطهري، . 3
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بحث فلسفی قانون بقاي ماده و انرژي

و ) جسم(د مطهري در مواجهه با مسئلۀ انرژي و امکان تبدیل ماده و استا)ره(طباطبائیهعالم
:اندانرژي به یکدیگر، دو سئوال فلسفی زیر را مطرح کرده

انرژي چیست و جایگاه آن در میان مقوالت ارسطویی در کجا قرار دارد؟. 1
صورت (آیا تبدیل شدن ماده به انرژي این قاعدة فلسفی که ماده قابل جداشدن از صورت . 2

کند؟نیست را نفی می) جسمیه

چیستی و جایگاه انرژي

در مورد جایگاه انرژي در میان مقوالت اسطویی نهایۀ الحکمۀدر کتاب )ره(یئطباطباهعالم
:نویسدمی

ّقابلة التبدل إلی الطاقة و اهنا جمموعة من ذرات الطاقة ... ّان املادة«: ّلو سلم ما يقال« ّ
ًواجب فی البحث احلكمی أخذ الطاقة نوعا عاليا مرتتبا علی اجلوهر كان من ال» املرتاكمة ً ً

.١»قبل اجلسم

اي از ذرات ماده قابل تبدیل به انرژي است و ماده از مجموعه«گویند اگر صحیح باشد که می
، ضروري خواهد بود که در مباحث حکمی انرژي را نوعی عالی »انرژي متراکم تشکیل شده است

.و قبل از جسم قرار دهیمدر سلسلۀ جواهر
آید، از نظر ایشان انرژي را باید در سلسلۀ اجناس، پس از چنانکه از عبارت فوق به دست می

. جوهر و قبل از جسم قرار داد
انسان(حیوان (جسم نامی (جسم (انرژي(جوهر 

99: 1416ائی، طباطب. 1
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یز در و ننوشتهاصول فلسفه و روش رئالیسمهایی که بر جلد چهارم استاد مطهري در حاشیه
کند که مطالبی در مورد جلساتی که در انجمن اسالمی پزشکان داشته، به این مطلب اشاره می

1.2انرژي، هنوز براي ایشان مجهول است 

نویسد که انرژي ماده نیست، پس بعد ندارد و چون بعد ندارد، مکان هم استاد مطهري می
صورت انتقال آن به چه معنایی پرسد که در اینو سپس می) 173: الف1374(نخواهد داشت 

:گویدخواهد بود؟ سپس می

خواهم بگویم چیزي که می... خواست کسی براي من ماهیت انرژي را حل کند دلم می«
تواند مکانی را در خارج اشغال ماده نباشد و صفت و حالت ماده هم نباشد، چطور می

. 3»کرده باشد و در آن نقل و انتقال کند؟

در یکی از جلسات انجمن اسالمی پزشکان از استاد رضا روزبه که تحصیالت استاد مطهري 
و با اشاره به 4کند تا در مورد انرژي به بحث بنشیننددانشگاهی در زمینۀ فیزیک داشت دعوت می

از ماهیت انرژي و تبدیل ماده به انرژي 5اینکه مطالعات ایشان در این زمینه سطحی بوده است
دهد که انرژي استعداد انجام کار است و حرارت نوع تاد روزبه پاسخ میاس. کندسئوال می

اما تعریف علمی استاد روزبه ذهن فلسفی ایشان را قانع . 6بخصوصی از انرژي جنبشی است 
سپس وارد بحث نیرو . 7»تعبیرات علمی با تعبیرات فلسفی دو تاست«: گویدکند و در نهایت مینمی

173: الف1374؛ همو، 753: 1371مطهري، . 1
شرکت سهامی : نوشتۀ مهدي بازرگان، تهرانانتهاذرة بیآید، استاد مطهري از طریق کتاب به دست میمعادچنانکه از کتاب . 2

.نیز به مطالعۀ بحث ماده و انرژي پرداخته بود1344انتشار، 
همان. 3
175: الف1374: نک. 4
مانه. 5
182: همان. 6
184: همان. 7
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؟ اما در این بحث نیز به 1کنیدو را در مقابل ماده چگونه تعریف میپرسد که نیرشود و میمی
.یابدبندي خاصی دست نمیجمع

پرسد که امروزه چه تصوري از حرارت و انرژي وجود استاد مطهري از استاد روزبه می
وند، شدانند؟ زیرا اگر دو چیز هستند که به یکدیگر تبدیل میدارد که آن را قابل تبدیل به ماده می

شود و ها باشد که گاهی به نحو ماده و گاه به نحو انرژي ظاهر میباید اصل ثابتی میان آن
اي در این زمینه ؟ اما از بحث در آن جلسه به جواب قانع کننده2پرسد که آن اصل چیستمی

.3رسد نمی
این مطلب را به ایشان . پرداخته استنیز به تحلیل مسئلۀ انرژي هاي نجاةدرساستاد مطهري در 

:4توان آن ها را در سه پرسش زیر خالصه کرد که میهایی مطرح کردهصورت پرسش و پاسخ

آیا انرژي اجزاء دارد؟. 1
توان آن را جوهر دانست؟ چرا که انتقال اعراض آیا بر اساس نقل و انتقال انرژي می. 2

دل حرارت بوده است که کند که انرژي در گذشته معااستاد مطهري بیان می. محال است
اما از آنجا که انتقال انرژي ممکن است، باید آن را جوهر به شمار . آیدعرض به شمار می

. 5آورد
آیا انرژي جوهري مجرد است یا مادي و جسمانی است؟. 3

اگر جوهري مجرد باشد، نقل و انتقال آن در محیط مادي قابل مشاهده نخواهد بود، در حالی 
.ژي قابل مشاهده استکه انتقال انر

اگر جوهري غیرمجرد باشد، یا ابعاد دارد که در این صورت چه تفاوتی با ماده خواهد داشت؟ 
و یا . شودو باید بپذیریم که در تبدیل ماده به انرژي، نوعی ماده به نوعی دیگر از ماده تبدیل می

187: همان. 1
178: الف1374. 2
همان. 3
173: الف1374؛ همو، 275: 1379مطهري، . 4
.»انتقال االعراض محال«؛ قاعدة 5، 1ج: 1380ابراهیمی دینانی، : جهت مطالعۀ بیشتر نک. 5
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آیند؟ داراي بعد پدید میابعاد ندارد که در این صورت چگونه از چنین امر بدون بعدي اجسام 
همچنین در این صورت نقل و انتقال آن چه معنایی دارد؟

و 1هاي فوق، تحلیل فلسفی انرژي را دشوار توصیف کرده استاد مطهري پس از طرح پرسش
نویسد که اگر بخواهیم جایگاه انرژي را در سلسلۀ اجناس ارسطویی مشخص کنیم، باید به می

و انرژي قائل شویم که گاه به صورت انرژي و گاه به صورت ماده ظاهر تري از مادهحالت بسیط
اگر آن ماده را مادة ). 646: 1392؛ همو، 189و185: 1379؛ همو، 58: 1380مطهري، (شود می

آنچه . حقیقی بنامیم، سلسلۀ اجناس به ترتیب شامل جوهر و ماده حقیقی و مادة اجسام خواهد بود
است که هر دو در تحت جنس » انرژي«قرار دارد، نوع اضافی » دة جسمما«در مقابل نوع اضافی 

.قرار دارند» مادة حقیقی«
انسان(حیوان (جسم نامی (جسم 

)مادة حقیقی(جوهر 
انرژي

استاد مصباح یزدي . در مورد جایگاه انرژي در سلسلۀ اجناس نظر دیگري نیز مطرح شده است
و معتقد است که بدین ترتیب نیازي به در نظر شمار آوردهحقیقت جسم را همان انرژي متراکم به 

نویسد که حقیقت انرژي هنوز مشخص نشده گرچه می. 2گرفتن جنسی میان جسم و جوهر نیستیم 
.3است تا بتوان نظر فلسفی قاطعی در مورد آن بیان کرد

:ائه شده استبنابراین در مجموع سه نظر در مورد جایگاه انرژي در سلسلۀ اجناس جواهر ار

.4جایگاه انرژي میان جوهر و جسم قرار دارد. 1

188: 1379مطهري، . 1
201، 1ج: 1363مصباح یزدي، . 2
همان. 3
99: 1416ی، طباطبائ. 4
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تر از جسم و انرژي است و این دو، تري قراردارد که عاممیان جوهر و جسم حالت بسیط. 2
.1آیندانواع اضافی آن به شمار می

.2انرژي همان جسم است و جایگاه مستقلی در سلسلۀ اجناس ندارد . 3

انرژي و صورت جسمیه

بپذیریم که ماده و انرژي قابل تبدیل به یکدیگر هستند، این سئوال فلسفی نیز مطرح اگر 
رسد شود که صورت جسمیۀ ماده در اثر تبدیل آن به انرژي چه خواهد شد؟ چرا که به نظر میمی

3»ّإن اهليولی ال تتجرد عن الصورة«: تحلیل فوق از مسئلۀ انرژي، با این قاعدة فلسفی که

زیرا بر اساس قانون بقاي ماده و انرژي و تحلیل استاد مطهري از آن، باید مادة . 4استدر تعارض
پذیرد و گاه بدون صورت جسمانی و در قالب انرژي بسیطی باشد که گاه صورت جسمانی را می

درحالی که بر اساس قاعدة فوق هیوال هیچگاه مجرد از صورت جسمانی نیست، . شودظاهر می
شود، چه صورتی خواهد داشت؟ در صورتی که بر اساس تبدیل به انرژي میپس در حالتی که

هاي جسمانی و تري از ماده و انرژي در نظر بگیریم که صورتنظر استاد مطهري حالت بسیط
کند و براي انرژي نیز به صورتی قائل باشیم، مشکل مجرد شدن ماده از صورت انرژي را قبول می

س، چون صورت حالت فعلیت شیء است و ماده حالت قوة آن، بر این اسا. شودبرطرف می
اما . رود و دیگر اولین صورت، صورت جسمیه نخواهد بودهیوالي اولی یک قدم به عقب می

به هر حال بر این اساس الزم است تا عالوه بر صورت جسمیه، به صورتی براي انرژي نیز قائل 
با »ان اهليولی ال تتجرد عن الصورة«قاعدة فلسفی تا) و مثالً آن را صورت طاقیه بنامیم(شویم 

. مشکل مواجه نشود

58: 1380مطهري، . 1
201، 1ج: 1363مصباح یزدي، . 2
100، 2ج: 1375سینا، ابن. 3
190: 1379مطهري، . 4
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بر این اساس، الزم است تا صورت جسمیه در میان جواهر خمسه، با این صورت جدید 
در مجموع بر اساس نظرات . تر از جسم و انرژي است جایگزین شودکه متعقل به جوهر بسیط

توان نتایج و تأثیرات فلسفی زیر را از قانون بقاي ماده و و استاد مطهري می)ره(طباطبائیهعالم
:انرژي به دست آورد

مقدار بدانیم، نظریۀ شیخ اشراق که هیولی اولی را منکر است و اگر انرژي را امري بی) یک
زیرا جسم به انرژي تبدیل . داند نیازمند تجدید نظر خواهد بودحقیقت جسم را همان مقدار می

گیري کرد، توان میزان انرژي را اندازهالبته با توجه به آنکه می. 1مقدار استبیشود که امريمی
گیري استاد مطهري چندان صحیح به نظر آورند و این نتیجهتوان انرژي را داراي مقدار به شمار می

.رسدنمی
حالت توان از تبدیل ماده به انرژي همانند برهان فصل و وصل به این نتیجه رسید کهمی) دو
.2هایی از آن هستندتري وجود دارد که ماده و انرژي هر دو صورتبسیط

تري بدین نحو که یا پیش از جسم، حالت بسیط. یابدسلسلۀ اجناس جواهر کمی تغییر می) سه
و یا آنکه باید انرژي را میان جوهر و جسم 3تر از جسم و انرژي استگیرد که بسیطقرار می
.4قرارداد 

دانند و به چیزي جز جسم و جسمانیت طرح مسئلۀ انرژي کسانی که خود را مادي میبا) چهار
.5اعتقاد ندارند، در توجیهات خود دچار مشکل خواهند شد

باشد، باید براي انرژي قائل به صورتی مستقل و متفاوت با ) جسم(اگر انرژي غیر از ماده ) پنج
.صورت جسمانی شد

185: 1379مطهري، . 1
186: 1379مطهري، . 2
189و185: 1379؛ همو، 58: 1380مطهري، . 3
99: 1416طباطبائی، . 4
189: 1379مطهري، . 5
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هاي بیشتر فلسفی است که از موضوع این انرژي نیازمند بررسیشود، مسئلۀچنانکه مالحظه می
.مقاله بیرون است

گیرينتیجه

و استاد مطهري به دو مسئلۀ فیزیکی قانون )ره(طباطبائیهدر این مقاله به بررسی دیدگاه عالم
حد اول نیوتن و قانون بقاي ماده و انرژي پرداختیم و نشان دادیم که گرچه ایشان کوشیده تا در

اطالعات خود، بهترین تبیین فلسفی را از این دو قانون ارائه نماید و در زمینۀ بررسی مسائل جدید 
، اما همچنان زوایاي پنهانی در این دو مسئله از نظر فلسفی فیزیکی در فلسفۀ اسالمی پیشرو بوده

دستۀ تفاسیر سازگار و در این مقاله نظریات فلسفی در مورد قانون اول نیوتن به دو. باقی مانده است
ّكل حركة ال بد هلا من حمرک«ناسازگار با قاعدة فلسفی  تقسیم شد و اشکاالت تفسیر ناسازگار با »ّ

. مورد بررسی قرار گرفت)ره(طباطبائیهاین قاعدة فلسفی بر اساس نظرات استاد مطهري و عالم
یگاه آن در میان مقوالت همچنین نظرات و تأمالت فلسفی ایشان در مورد چیستی انرژي و جا

إن اهليولی ال «ارسطویی و قانون بقاي ماده و انرژي و سازگاري یا عدم سازگاري آن با قاعدة 
مطرح شد و نشان داده شد که در مورد مسئلۀ انرژي و مادي بودن یا نبودن آن »تتجرد عن الصورة

.مالت دقیقتري هستیمهاي بیشتر و تأو صورت داشتن یا نداشتن آن، هنوز نیازمند بررسی
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