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 (اإلابدث الثالث)جاليلي وابن باجة، ديناميكا ثجزبة البرج اإلاائل 

 وسيذ اللووسكوي . د: إرنست مودي   ثزجمة: ثأليف

 ثقذيم

لت  الىّق الزي هترجمه ها هىا هى اإلابدث الثالث مً دساظت وٍى

ذة وؽشها إ ُّ ة ثاريخ  في جضبحن في1951 غام E.Moody( 1 ) مىدي . وج
ّ
 مجل

 وال جخكى أهّمُت .Galileo Galilei(2) خىُ أـىُ دًىامٍُا جالُلي ألافكار

ت ألاقٍاس والهماًا التي أزاسها خىُ  ُّ خ الػلىم وال ساهى هزا الػمل في جاٍس

ت ُّ خ ت والخاٍس قهذ ظاهم في إغادة الىظش في . دًىامٍُا جالُلي وأـىلها الىظشٍّ

ت  ُّ مجمىغت مً ألاخٍام الخاوئت غً مٍاهت الكلعكت والػلم اإلاٌخىبحن بالػشب

ت  ُّ خ نم اء بؽٍل خاّؿ، بل وجاٍس خ الكحًز خ الػلىم بؽٍل غاّم وجاٍس في جاٍس

ت ظهىه ألاجعام، بؽٍل أخّق، بذءا مً ًديى الىدىي  مّدذدة هي هظٍش

غ)
ُ
  T. Bradwardine، مشوسا بابً باجت وبشادواسدPhiloponusًً (ِقلىبىو

.  واهتهاًء  بجالُليG. B. Beneditti وِبيُذًتي

بدث غً أـىُ ناهىن الحشيت ظعى مىدي، في هزه الذساظت، إلى اُ

أو باألخشي نىاهحن الحشيت التي داقؼ غنها جالُلي في مشخلت بُتزا؛ بذأ 

ًاهذ مػشوقت في الػفىس بخػٍشل هزه الهىاهحن ، زّم حعاءُ غّما إرا 

ًان ًذاقؼ غنها ت . الىظىى ومً  ونذ ونل، في خمّم بدثه غً أـىُ هظٍش

، غىذ بُيُذًتي في الهشن 'البُتزي 'جالُلي في الحشيت، يما ـاؾها في خىاسه 

ىال إلى ًديى  العادط غؽش، ونبله غىذ ابً باجت في الهشن الثاوي غؽش، ـو

ًان ًاظحرس. الىدىي في الهشن العادط اإلاُيدّي  حري E. Cassirerوإرا  ٍى  .A ًو

Koyré ،ت ت لذًىامٍُا جالُلي البُتًز ُّ ت ألاقيوىه ُّ ىُ ؤلاظٌىذساه نذ أبشصا ألـا
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ىُ التي جشجؼ إلى ًىخّىا الىدىّي،  ذ هزه ألـا
ّ
هجذ مىدي، الزي ال ًني ًؤي

ت لهاهىن ظهىه ألاجعام، يما ـاؾه جالُلي  ُّ ىُ الىظُى ًهل غىذ ألـا

ت لذي الكُلعىف ألاهذلس ّي ابً باجت الزي حػّشف اليجحن  ـّ في بُتزا، خا

ت مً خيُ ابً سؼذ ُّ اب  .غلى آسابه الكحًز

لؼ غلى هفىؿ ابً باجت مباؼشة وال نشأ ابً سؼذ 
ّ
وسؾم أّن الباخث لم ًى

ت  ُّ ل  مكهىد في السماع الطليعيألّن ؼشح ابً سؼذ غلى يخاب )في لؿخه ألـا

أـله الػشبّي، ولم ًًٌ هّق ابً باجت نذ وؽش بػُذ خحن يخب مىدي هزا 

 أّن هزا ال ًىهق مً نُمت هزا البدث ومً ؾىاه وجّذجه، (البدث
ّ
، إال

ًامي، وبالخفىؿ غلى  لؼ غلى هّق ابً باجت 
ّ
ًان نذ او َّ أّهه لى  والؼ

 أسظىى، لٍان نذ أؾنى بدثه فيزياءاإلاهالت العابػت مً ؼشخه غلى 

ؾحر أّن هزا ألامش لم ًمىؼ مىدي مً . بمػىُاث أخشي مكُذة في هزا اإلاجاُ

ا بالـ ألاهّمُت، ولػّل مهاُ إدواسد  ُّ ت جّذا أزاسث جذالا غلم أن ًىشح آساء نىٍّ

Edward Grantؾشاهذ
 الزي ًىانؾ قُه بػن خيـاث مىدي خحر حػبحر (3)

 .غلى رلَ

 :النّن 

، هى (4)[...]ًان الهذف ألاّوُ مً خىاس جالُلي البُتزّي خىُ الحشيت 

ت الذًىامٍُا و الزي بنى غلُه أسظىى، في مهىؼ " ناهىن الحشيت"جكىُذ هظٍش

، دلُله لّذ (5) 71 اإلاػشوف بىّق الفيزياءمً اإلاهالت الشابػت مً يخاب 

في هزا الىّق، ٌػلً أسظىى أّن الخىاظب بحن . إمٍاهُت نُام خشيت في الكشاؽ

العشغت التي ٌعهي بها جعم زهُل غبر وظي يثُل وبحن العشغت التي 

أو )ٌعهي بها هزا الجعم هكعه غبر وظي لىُل هى مثل وعبت لىاقت 

. الىظىحن (الػٌغ، مثل وعبت يثاقت
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قبمهذاس ما الهىاء : ومػنى رلَ أّن ب لخًٌ ماء، د هىاء

 جعماهُت
ّ

بزلَ اإلاهذاس، ًخذاقؼ أ - ألىل مً اإلااء وأخل

بخىّظي د أظشع مً جذاقػه بخىّظي ب؛ ولخًٌ وعبت العشغت 

ًان  إلى العشغت هي وعبت قمل الهىاء غلى اإلااء خّتى ًٍىن إن 

ًان نىػه اإلاعاقت التي هي ب في لػل  لػكه في اللىاقت 

ًان الزي  [...]الضمان الزي ًهىؼ قُه اإلاعاقت التي هي د  ما 
ّ
ل ًو

 جعماهُت وأنّل غىنا بل أظهل 
ّ

بخىّظىه جٍىن الحشيت أخل

ًان الخذاقؼ أبذا أظشع . (6)اهدشاقا، 

ت لجعم ما غبر وظي ما جدّذدها  ُّ قبما أّن ظشغت الحشيت الىبُػ

اليعبت بحن يثاقت الجعم والىظي، يما ًكترك أسظىى هىا وفي مهاوؼ 

ًان غلى السماء ولفيزياءأخشي مً يخابي ا ، قئّهه ًيخج غً رلَ أّهه إرا 

ًاهذ يثاقخه غلى ؤلاويم، أن ًخدّشى مً خيُ جاربِخه  جعم ما، مهما 

 .غبر وظي يثاقُخه حعاوي الفكش، قئّهه ظىف ًخدّشى بعشغت ال مخىاهُت

ورلَ ألّهه مهما نذ ًٍىن يمٌّ إًجابيٌّ ما ـؿحرا، قئّن خاـل رلَ الػذد 

مخان ألاظاظِخان اللخان بنى .ممشوبا في الفكش ظٍُىن ال مخىاهُا
ّ
 اإلاعل

كّىذهما في خىاسه  ه، وهما اللخان ًيخهذهما جالُلي ٍو
َ
غليهما أسظىى دلُل

أّوال، أّن ظشغت العهىه الحّش ًخدّذد مً خيُ اليعبت، : البُتزي، هما

ولِغ مً خيُ الكاسم، بحن يثاقَتْي الجعم اإلاخدّشى والىظي؛ زاهُا، 

ًاث  وهدُجت لزلَ، أّن الىظي الجعماوّي، بٌثاقت ما، هى أظاس يٌّ لحش

. ألاجعام البعُىت راث ظشغت مخىاهُت

ت أـىال  ًان لذًىامٍُا جالُلي البُتزًّ مً أجل مػشقت ما إرا 

ت، ًٌكي قدق ألادب الؽاظؼ مً الؽشوح غلى يخاب أسظىى ُّ  في وظُى
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.  مً اإلاهالت الشابػت71، والىظش في الىهاؼاث التي أزحرث خىُ هّق الفيزياء

ت خىُ  ُّ ، مىز كتاب الفيزياءًان أظاط وههىت اهىيم الؽشوح العٍىالب

صمً ألبحر الٌبحر
إرا .  البً سؼذالشزح السلير إلى صمً جالُلي هكعه، هى (7)

 مً اإلاهالت الشابػت، ومباؼشة بػذ أن أوسد 71غذها إلى ؼشخه غلى هّق 

ا، هجذ اظخىشادا مىّىال خّففه للىظش في الىهذ الزي وّجهه  ُّ الىّق خشق

غشبّي ظابو غلى ابً سؼذ، ًدمل اظم ابً باجت، إلى دلُل أسظىى 

ماث التي اهبنى غليها
ّ
.  واإلاعل

ذا؛ إر ًهىُ إّهه  ُّ ال ًلضم أن مؼ رلَ، قابً باجت ًثحر هىا ظؤالا ج

جٍىن وعبت خشيت حجش ما في اإلااء إلى خشيخه في الهىاء هي مثل وعبت يثاقت 

اإلااء إلى يثاقت الهىاء، ما غذا إرا اقترلىا أّن خشيت الحجش إّهما جهخط ي 

وإرا صّح هزا الاقتراك قعىٍىن أمام . الىنذ قهي ألّنها جٍىن في وظي

ب ونخا إال لٍىن ش يء ما ًهاومها 
ّ
ورلَ ألّن – وانػت أن ال خشيت نذ جخىل

ًان ألامش يزلَ، قئّن ألاجعام . الىظي ًبذو أّهه ٌػشنل الص يء اإلاخدّشى وإرا 

. الثهُلت، التي ال جفادف أّي وظي مهاوم، ظىف جخدّشى بؽٍل قىسّي 

هىُ إّن  ًالبيء الػاسك  "ٍو فاُ الهىاء 
ّ
فاُ اإلااء غىذ نّىة اج

ّ
وعبت نىي اج

للمخدّشى مً أجل ما قُه ًخدّشى، وهى اإلااء مثي، إلى البيء الزي غشك له 

 .(8)غىذ جدّشيه في الهىاء

 ُ : وهزه غباسجه في اإلاهالت العابػت مً يخابه هىسدها يما هي، ًهى

وهزه اإلاهاومت التي بحن اإلايء والجعم اإلاخدّشى قُه هي التي هاظب بُنها "

ًّ مً سأًه بأّن . أسظىى وبحن نّىة الخيء في الشابػت ولِغ رلَ غلى ما ًظ

، ييعبت خشيت الحجش في اإلااء إلى خشيخه (9)في الؿلظوعبت اإلااء غىذ الهىاء 

فاُ . بػُىه ولحاله جلَ في الهىاء
ّ
فاُ اإلااء غىذ نّىة اج

ّ
وإّهما وعبت نىي اج
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 الػاسك للمخدّشى مً أجل ما قُه ًخدّشى، وهى اإلااء مثي، اللطءالهىاء يـ

ًان رلَ يما . " الزي غشك له غىذ جدّشيه في الهىاءاللطءإلى  قئّهه لى 

ت بالهعش ُّ قلى لم ًًٌ هىاى ناظش وال مهاوم، . ظّىىه لٍاهذ الحشيت الىبُػ

ًاهذ جٍىن الحشيت، لٍان ًجب أن جٍىن ال في صمان، ألّهه لِغ هىاى  يُل 

مىدشف أـي؟ ألّن مٍان الذابشة واخذا بػُىه، ال ًمأل مٍاها وال ًخلي آخش، 

ونذ ججذ قيها البىيء الؽذًذ . قٍان ًجب أن ًٍىن جدّشى اإلاعخذًش في آلان

ؼ الؽذًذ العشغت،  البيء، يدشيت الٍىايب الثابخت، وججذ قيها العَش

ت، وال ناظش هىاى وال مهاوم أـي ُّ وإّهما رلَ لبػذ اإلادّشى . ًالحشيت الُىم

ًان اإلادّشى أنّل ؼشقا، . غً اإلاخدّشى، قهى ًخدّشى أظشع(10)في الؽشف ومتى 

ًاهذ الحشيت أبىأ . (11)"ًان أنشب مً اإلاخدّشى و

مىا له رلَ، قعٍُىن البرهان ألاسظىّي 
ّ
وهزا ييمه؛ وإرا ظل

ىاقت وظي آخش هي مثل 
َ
ىاقت وظي ما إلى ل

َ
ًاهذ وعبت ل خاوئا؛ ألّهه، إرا 

وعبت البيء الػاسك لحشيت أخذهما إلى البيء الزي ٌػشك له في الىظي 

آلاخش، ولِغ مثل وعبت الحشيت هكعها، قئّهه ال ًيخج غً رلَ أّن ما ًخدّشى 

ىشح مً الحشيت  ًُ في قشاؽ ظىف ًخدّشى في آلان؛ ألّهه في هزه الحالت ظىف 

ت ُّ . قهي البيء الزي ًلحهه مً نبل الىظي، وظُدخكظ بدشيخه الىبُػ

وألّن ًّل خشيت جٍىن في صمان، قئّن ما جدّشى في قشاؽ هى بالمشوسة مخدّشى 

، العؤاُ . في صمان وبدشيت مىهعمت؛ ولً ًيخج غً رلَ مداُ
ً
هزا هى، إرا

. (12)الزي أزاسه ابً باجت

اةّي مكهىد البً باجت  ٌعخدّو هزا اإلاهىؼ، وهى مً غمل قحًز

 (13)خكظه لىا ابً سؼذ
ً
 دنُهت

ً
جدّذد ظشغت خشيت وبُػُت لجعم ما .، دساظت

في وظي ما، في هظش ابً باجت، غبر وشح البيء الػاسك الىاجج غً يثاقت 
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ت'الىظي مً  ُّ ت التي جٍىن للجعم الثهُل في خالت ' ظشغت وبُػ ُّ أظاظ

ت راث ظشغت . ظهىوه في الكشاؽ ُّ ا لحشيت وبُػ ُّ لِغ الىظي أظاظ

ت، يما ٌػخهذ رلَ أسظىى، ألّن العشغت جدّذد مً خيُ الكاسم بحن  ُّ مخىاه

غىذ ابً باجت يما هى . يثاقتي الجعم والىظي، ولِغ مً خيُ اليعبت

، (الهّىة)م-(الىظي)و=(العشغت)الؽأن غىذ جالُلي في خىاسه البُتزي  ط

. و= قئّن ط0=إرن غىذما ًٍىن و

ًاث ألاجعام  ت ابً باجت في خش غيوة غلى رلَ، جدخىي هظشٍّ

ت جالُلي  ماث الهاغذًت هكعها التي جدخىي غليها هظٍش
ّ
الثهُلت غلى اإلاعل

ت  حؽخؿل في الجعم الثهُل . البُتزًّ
ً
 داقػت

ً
 داخلُت

ً
قالجاربُت جفّىسث نّىة

مً الذاخل، والهُاُط الحهُهيُّ وألاظاس يُّ لهزه الهّىة الذاقػت الذاخلُت 

هظش إلُه بىـكه العشغت التي جدّشى بها أجعامها غبر مٍان هىذس ّي خالق 

ت أو  ُّ ًاث ألاظاظ جاه مشيض الػالم؛ والحش
ّ
ت'باج ُّ ألجعام مً وبُػت أو ' الىبُػ

يثاقت مخخلكت أخزث بىـكها مخىاظبت مؼ يماُ وباةػها، يما مؼ دسجت 

ت، . يثاقاتها ُّ إرا ؼئىا أن وعخػمل مفىلحاث خذًثت لهلىا إّن نّىة الجارب

في هظش ابً باجت، ال جدّذد غلى هدى جىهشّي باغخباسها غينت بحن يخل 

ت،  ُّ ت مىلهت لحشيت راج ُّ ألاجعام اإلاخخلكت ولًٌ جخفّىس بىـكها نّىة داخل

. مثلما الشوح، جمىذ الحشيت للجعم

ًاث  ًبذو هزا الخفّىس أوضح غىذ ابً باجت أزىاء إخالخه غلى خش

ت  ُّ تها في جىاهش ؾحر جعماه
ّ
ًان ٌػخهذ أّنها ججذ غل ت، التي  ألاجشام العماوٍّ

حعّمى غهىال، وهي مخمّحزة غً ألاجشام التي جدّشيها مً الذاخل مثل قٌشة 

إّن هزا الخفّىس لهّىة داخلُت باغثت، أو لكٌشة قّػالت جمىذ . 'الذاقؼ'الجزوع 

ت ُّ ت -الحشيت للجشم، هى الزي أهضله ابً باجت مً العماواث الُىهاه ُّ الػشب
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ت ُّ ت . لُجػله ٌؽمل دًىامٍُا ألاجعام ألاسل ُّ قهى نذ جفّىس دًىامٍُا ًىه

واخذة، مٌّعشا بزلَ الحذود بحن العماواث وألاسك، التي هي بالخالي ظمت 

ت ـُؿذ غلى ؾشاس  ُّ ت؛ بل إّن هزه الذًىامٍُا الٍىه ُّ الٍىظمىلىجُا ألاسظى

ت  ًاث الذابشٍّ ت أسظىى في غلم الكلَ الخُىلىجّي، وغلى ؾشاس الحش هظٍش

تها في 
ّ
ت التي ججذ غل ت يمدّشى . ؾحر ماّدًت' دواقؼ'العماوٍّ ُّ جفّىسث الجارب

ًان ًىظش إليها  ت  جاه مشيض الػالم، مً جهت أّن الػهىُ العماوٍّ
ّ
لحجش باج

ًاث لألجشام لهذ غمل ابً باجت، بخكٌٌُه للخهعُم ألاسظىّي . بىـكها مدّش

الثىاةّي للٍىن إلى مملٌت الػهل ومملٌت الىبُػت، غلى ججاوص الخمُحز 

بحن الحشيت، التي هي قػل اإلااّدة، والخكٌحر  – energia وkennesisألاسظىّي بحن 

ؾحر أّهه لم ًخمؼ الخكٌحر للحشيت وإّهما أخمؼ . الزي هى وؽاه الػهل

وؽاه الػهل الزي هى "أخمػه لـ - الحشيت للخكٌحر

ق .νούένερείαξωήράήγ)( 14)"الحُاة
ّ
ت خّتى ًخخل ُّ اء ألاسظى لم ٌػّمم الكحًز

ت قُه، بل غلى الػٌغ غّمم الخُىلىجُا خّتى حؽمل  مً الخُىلىجُا الثاٍو

اء . الكحًز

ًان ابً باجت مذقىغا، في ههذه دلَُل أسظىى  إّن مػشقت إلى أّي خّذ 

ٍه أو جشاٍر قلعكّيٍ ناغذّيٍ  الزي ًىكي الحشيت في الكشاؽ، مً ِنَبل جىجُّ

ا ُّ قىدً ال .مػاسٍك للترار ألاسظىّي، لهى أمش ال ًمًٌ إال أن ًٍىن اقترال

اظمه . وػشف إال الص يء الهلُل غً ابً باجت هكعه وال غً مممىن يخاباجه

الٍامل هى أبى بٌش مدمذ بً ًديى، لٌّىه غادة ما ٌػشف أيثر بابً الفاةـ 

ًان . أو ابً باجت ولذ في ظشنعىت في خذود نهاًت الهشن الخاظؼ اإلاُيدي، 

، ومً اإلادخمل أّهه غاػ هىاى إلى خحن وقاجه ظىت 1118في اؼبُلُت ظىت 

ًان باسغا في . 1138 الُاث وغلم الكلَ، وإّهه  نُل غىه إّهه دسط الىّب، الٍش
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دٍى، غلى . اإلاىظُهى والػضف ًُ ش معمىما، قُما 
ّ
ًّ مبٌ ي غلى ما ًبذو في ظ

ّ
جىف

ًان ًدعذه غلى جكّىنه في الىّب  ٌػترف له . ًذ أخذ جيمزجه ألاوباء الزي 

ًان أخذ جيمزجه، بالحٌمت وغلّى يػبه في اإلاػشقت، إال أّهه  ه 
ّ
ابً وكُل، ولػل

ذ جّل وأهّم 
ّ
ش خشمه مً وؽش أّي غمل مهّم، لزلَ ظل

ّ
ًهىُ إّن مىجه اإلابٌ

ًاملت وؾحر مػشوقت إال غىذ الهلُل مً الىاط خب . أغماله ؾحر 
َ
ًبذو أّهه ي

، الحيوان، والسون والفساد، آلاثار السلوية أسظىى، فيزياءؼشوخا غلى 

الُاث وغلم الىكغ ل سظابل أـُلت في اإلاىىو، الىّب، الٍش
ّ
نُل . يما أل

ت لبػن أغماله الهلُلت، إال أّهه لم ًترجم أّي  ُّ إّهه جىجذ مخىىواث غشب

ت  ُّ ت، وما وػشقه غً حػلُمه للكلعكت الىبُػ ُّ غمل مً أغماله إلى اليجُي

ها جخمّمىه مهاوؼ وإخاالث غلى قٌشه في أغماُ ابً سؼذ . (15 )وللمُخاقحًز

ا  ُّ أن ًٍىن جىّجه ابً باجت الكلعكّي، في ألاؾلب، جىّجها أقيوىه

ت لهى أمش حؽحر إلُه هزه الؽىاهذ الهلُلت  ُّ مدذزا معخهى مً الكلعكت الػشب

ني لم ًترّدد في اغخباسه . جّذا اإلاخىاقشة لذًىا ا'قىىماط ؤلاًٍى ُّ في ' أقيوىه

ذ يما أوسدها ابً سؼذ  ابً باجت في الخجٍش
َ
ت .  ظُام مىانؽخه هظٍش

ًهىُ ابً سؼذ إّن قُلعىقا ًدمل اظم ابً باجت 

ًزهب إلى أّن إدساى الجىاهش اإلااّدًت ظىف جهىدها، جبػا إلابادا 

ت صحُدت، إلى إدساى الجىاهش اليماّدًت ُّ ألّهه مادام مً . قلعك

ّل  وبُػت غهلىا أن ًجّشد ماهُت ألاؼُاء اإلااّدًت مً اإلااّدة، ًو

ش يء ماّدي ًمٌث في جلَ اإلااهُت اإلاجّشدة ًمًٌ بذوسه أن 

ذ ال ًمًٌ أن  ذ، ويما أّن ظحروسة الخجٍش ًٍىن مىلىع ججٍش

ل في ألاخحر إلى إدساى  ـّ جمّش إلى ما النهاًت، قئّهه ًجب أن جخى
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ماهُت جٍىن خالُت غلى ؤلاويم مً اإلااّدة، وظٍُىن هزا هى 

ماّدًت
ّ
. إدساى الجىاهش الي

ماّدًت 
ّ
ًان اإلاهفىد بالجىاهش الي آلان، ظىف ًٍىن هزا الشأي صحُدا لى 

ىن  ُّ لًٌ، . هى ـىس وأهىاع هزه ألاؼُاء اإلااّدًت يما ًكترك ألاقيوىه

ا غً  ماّدًت جخخلل جزٍس
ّ
لىكشك، غلى الػٌغ مً رلَ، أّن الجىاهش الي

ًاهذ نذسة غهلىا يبحرة  ماهُت ألاؼُاء اإلااّدًت، قئّهه ًيخج غً رلَ أّهه مهما 

ل إلى  ـّ ذ ماهُت ش يء ماّدي مً اإلااّدة، قئّهه لً ٌعخىُؼ أبذا أن ًخى غلىخجٍش

 ( 16  )ش يء ما مً نبُل الجىهش اليماّدي

ت جدُل غلى  ُّ ت اإلاػشقت الباج ني لىظٍش ًبذو أّن جدلُل وىماط ؤلاًٍى

ت  ُّ ت لألؼُاء اإلادعىظت جىاهش غهل ُّ ها جٍىن قيها الىباةؼ الحهُه مُخاقحًز

ًاإلامازلت التي نام بها ابً باجت بحن  ' وباةؼ'ؾحر ماّدًت غلى هدى خالق، 

ًاث اليماّدًت لألجشام يما جّمذ  ألاجعام الثهُلت والخكُكت وبحن اإلادّش

شبي ألبحر الٌبحر، بذوسه، ابً باجت بدُاس مً الترار . ؤلاؼاسة إلى رلَ أًما ٍو

ت اإلادذزت إلى خّذ بػُذ، إلى دسجت أّهه وعب  ُّ الػشبّي حؿلب غلُه ألاقيوىه

ت في الكشاؽ وناهىهه (17)البً ظِىا أًما ُّ ت ابً باجت في الحشيت الىبُػ  هظٍش

ت في اإلاؽشم الػشبّي أخزث غً . في العشغاث ُّ وبما أّن هزه اإلاذسظت الكلعك

ت، مً خيُ  ُّ أقلىوحن وبشنلغ مبذأها اإلاىّجه هدى جىخُذ الكلعكت الُىهاه

 أسظىى، قئّهه كتاب أوثولوجيا وكتاب السلليخابحن مىدىلحن ألسظىى وهما 

ني إلى اغخباس ابً باجت  ا'ًبذو أّن زّمت ما دقؼ وىماط ؤلاًٍى ُّ وهزا . 'أقيوىه

 ابً باجت ًذوسان 
َ
ت ما هجذه غىذ ابً سؼذ أًما، إر إّن جدلُله وههذه هظشٍّ

ت مً هظام قلعكّي ًخػاسك قُه الترازان ألاسظىّي  ُّ خىُ نماًا أظاظ

. وألاقيوىوّي غلى هدى أبذّي 
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إّن الخىأ الزي ونؼ قُه ابً باجت، في هظش ابً سؼذ، هى أّهه جىاُو 

ألاجعام الثهُلت يما لى أّنها وناةؼ مخمّحزة غً مىاّد ألاجعام، ويما لى ' وباةؼ'

أّن اإلااّدة جخدّشى غً الفىسة مثلما ًخدّشى الجشم العماوّي غً الػهل 

مادّي الخاّؿ به، أو مثلما ًخدّشى جعم غمىّي غً سوخه
ّ
ًشي ابً . الي

ًاث الىبُػُت لألجعام الثهُلت  سؼذ أّن اإلادّشى واإلاخدّشى، في الحش

والخكُكت، لِعا وخذاث مخمّحزة إخذاهما غً ألاخشي في الجعم، ولِغ 

ت؛ بل إّن الجعم  ـّ ت قاغلت لحشيخه الخا
ّ
ًكػل الجعم في هكعه بىـكه غل

و ألامش بالىظي الخاسجّي، إر جىبثو 
ّ
ًا قهي خُىما ًخػل ًا ومخدّش ًٍىن مدّش

ت مً جكاغل دًىامٍُّي مخبادُ بحن الجعم ومدُىه  ُّ خشيخه الىبُػ

ت لجعم بعُي، قئّهه إرا . الجعماوّي  ُّ وألّهه مً اإلاداُ أن جىجذ خشيت راج

جدّشى جعم بعُي قئّن ؼِئا آخش ؾحر رلَ الجعم ًٍىن هى ؼشه هزه 

ًّ ابً باجت، . الحشيت والػامل الحاظم قيها ولِغ هزا الص يء آلاخش، يما ظ

ت مكاسنت، حعّمى  ُّ ت'ـىسة داخل ُّ الجعم، وحؽخؿل قُه ' وبُػت'أو' جارب

غلى الػٌغ مً . مثلما ٌؽخؿل الػهل اإلاكاسم أو الشوح العماوّي في جشمه

رلَ، ًشي ابً سؼذ أّن اإلادُي الجعماوّي أو الىظي هى الزي ًكػل في 

الجعم، في الحذود التي ههىُ بها غً هزا ألاخحر إّهه ًخدّشى، وإّن الجعم 

هى الزي ًكػل في الىظي، ورلَ في الحذود التي ههىُ بها غً الجعم إّهه 

 أظاٌط، ولِغ مدن مػُو غاسك لحشيت . مدّشى
ٌ
قالىظي ؼشه

. (18)الجعم

مت ابً باجت في أّن الىظي هى 
ّ
ًٌمً اغتراك ابً سؼذ غلى معل

ت؛ ألّهه ظىف ًيخج غً جلَ  ُّ مػُو ومهاوم لحشيت الجعم الثهُل الىبُػ

مت أّن ًّل ألاجعام ظخٍىن بالكػل جخدّشى بؽٍل ؾحر وبُعّي، مادامذ 
ّ
اإلاعل
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ت ُّ لًٌ أن وػّشف ما هى وبُعّي . جمُػها جخدّشى بالكػل غبر أوظاه جعماه

. بىـكه ما لم ًدذر أبذا، قهى أمش ًبذو ؾحر مػهىُ في هظش ابً سؼذ

ًاث ال  ًاث ألاجعام البعُىت، بىاظىت اإلااء والهىاء، خش ًجذس الهىُ إّن خش

ًاهذ يزلَ، لٍاهذ . ٌػُهها الىظي، يما ًبذو مىز الىهلت ألاولى ألّنها لى 

شي أبذا
ُ
َش بػُذ أبذا والتي لً ج

ُ
ًاث التي لم ج ًاث الىبُػُت هي جلَ الحش - الحش

ًان ًمًٌ أن جخدّشى جلَ ألاجعام مً دون وظي، وهى أمش مداُ  إال إرا 

. (19)إرا لم ًًٌ هىاى قشاؽ

ٌػٌغ الاغتراك الزي نّذمه ابً سؼذ هىا اههعاما يبحرا خىُ 

ه
ّ
خ الكلعكت ًل ًان ظابذا غبر جاٍس هل ًجب أن . جفّىس الىبُػت، والزي 

ًان ألامش يزلَ، " ماهى وبُعيّ "هىابو بحن  وما هى قػلّي، وما هى وانعّي؟ إرا 

ل به 
ّ
ت، باظخػماُ الخػبحر الزي هدل ُّ ذ والػىامل الػهل قعٍُىن الخجٍش

ش 
ّ
 إلى وشم جكٌحرها في ألاؼُاء ولِغ إلى ألاؼُاء التي هكٌ

ً
الىناةؼ، ميعىبا إرا

قيها؛ أو أال ًجب أن ههىُ إّن ألاقٍاس التي حعمذ لىا بخهذًم جدلُل غهيوّي 

ذ و ًاهذ ؾاسنت في الخجٍش ، جٌؽل غً 'اإلاثالُت'لىناةؼ الخجشبت، مهما 

ت وغً غلل الظىاهش خّتى جٍىن هزه ألاخحرة مدن  ُّ الىباةؼ الحهُه

ت بحن ' ظىاهش' ُّ ت'للمػهىُ؟ وهزه معألت خيق ُّ ت'و' الاظم ُّ في ' الىانػ

ت، بحن  ُّ ت'الكلعكت الىظُى ُّ ب ت'و' الخجٍش ُّ في بذاًت الكٌش الحذًث، ' الػهيه

ت'وسّبما بحن  ُّ ت'و' ألاسظى ُّ ت ابً باجت . 'ألاقيوىه ل هظٍش
ّ
في ًّل ألاخىاُ، جمث

جاه الىانعّي الىظُىّي، الػهيوّي، وألاقيوىوّي 
ّ
في خحن . هىا وجهت هظش الاج

جاه 
ّ
ل ابً سؼذ، في مػاسلخه اإلاكهىَم الباجيَّ للىبُػت وإلاا هى وبُعي، الاج

ّ
ًمث

ل 
ّ
ذ، في هظشه الشخص ّي، أّهه ًمث

ّ
بّي؛ بل مً اإلاؤي جاه 'الاظمّي، الخجٍش

ّ
الاج

. (20)'ألاسظىّي 
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ًاهذ تهّم  ت ابً باجت هي التي  ت لىظٍش ُّ ه إّن هزه ألابػاد اإلاُخاقحًز

اض ّي في ـُاؾت  ًان يهّمه اإلاؽٍل الٍش بالذسجت ألاولى ابً سؼذ، أيثر مّما 

ت ُّ ًاث الىبُػ ت للحش ُّ مً . ناهىن غاّم وميسجم ًدٌم العشغاث اليعب

ًان أظاط ناهىن  ذ أّن ابً سؼذ ًذاقؼ غً مبذأ الذًىامٍُا الزي 
ّ
اإلاؤي

الزي مكاده أّن العشغت جابػت لليعبت الهابمت بحن -الحشيت غىذ أسظىى

 
ُ
الهّىة اإلادّشيت واإلاهاومت، أيثر مّما جدّذدها، بؽٍل أظاط ومىلو، الهّىة

 وخذها
ُ
لًٌ مً الفػب، أو مً اإلاعخدُل، أن هدّذد مً خيُ . اإلادّشيت

ًان ًكّعش الهاهىن ألاسظىّي يما لى أّهه واخذ مً الّخىاظب  هزا الىّق ما إرا 

 ُ : الػٌس ّي البعُي؛ قهى ًهى

ههىُ، مؼ رلَ، إّهه مً المشوسي أن ًٍىن بحن اإلادّشى واإلاخدّشى 

ألّن اإلادّشى ًدّشى اإلاخدّشى، بىـكه لّذا، واإلاخدّشى ًخدّشى غىه . مهاومت

ادة نّىة اإلادّشى وىاُ خشيت . بىـكه ؼبيها ّل خشيت ظخٍىن جبػا لٍض ًو

وثفاوت الحزكات في السزعة واللطء ثسون ثلسا لهذه الص يء اإلاخدّشى، 

. (21)النسلة بين القّوثين وهذه اإلاقاومات

ادة في نّىة اإلادّشى " ًبّحن الّعُام بىلىح أّن ابً سؼذ ٌػني بـ الٍض

 ولِغ الكاسم " وىاُ خشيت الص يء اإلاخدّشى
َ
الّخىاظَب أو اليعبت

ن ابً باجت ـُاؾت و، /م: الحعابّي بحن الىشقحن؛ إّهه لم ًهبل حػٍى

ت-م: بـ ُّ ؾحر أّن هزا اإلاهىؼ . و، بىـكها جصحُدا للفُاؾت ألاسظى

ًهترح بؽٍل ؾامن، في الػباسة ألاخحرة مىه، أّن الخىاظب بحن ظشغت 

وأخشي ال ًدّذد مً خيُ وعبت بعُىت بحن يثاقت أخذ الىظىحن 

يثاقت " جىاظب"بحن " الكاسم "ويثاقت الىظي آلاخش، ولًٌ مً خيُ 

يثاقت الجعم مؼ " جىاظب"الجعم مؼ يثاقت أخذ الىظىحن، و
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ًان . يثاقت الىظي الثاوي قمارا ٌػني هىا بـالكاسم بحن الخىاظبحن؟ إرا 

ٌػني قهي اليعبت بُنهما مثلما هشمض بػيمت الهعمت، قعخٍىن جملت 

ل الهاهىن ألاسظىّي بىـكه  ًامل لخأٍو ابً سؼذ ممازلت غلى هدى 

ا بعُىا، يما حػّبر غىه ـُؿت ط ُّ ًان . و/م=جىاظبا غٌع لًٌ إرا 

ت ما أخشي، مثل الخىاظب الهىذس ّي، قئّن ألامش نذ  ُّ ٌػني غينت وظُك

ومؼ رلَ، قئّن هزه ؤلامٍاهُت لم . ًكخذ اإلاجاُ لفُاؾت مخخلكت جماما

 ً
ّ

ذ خّتى خذود الهشن الخامغ غؽش، غىذما دؼ بلَىس بؽٍل ـٍش
ُ
ج

، باظخػماله نىاغَذ في الّخىاظب الهىذس ّي مً (22)وىماط بشادواسدًً

 أونلُذط، مشخلت جذًذة في جىّىس عناصزالٌخاب الخامغ مً 

اإلاٍُاهٍُا مؼ إغادة ـُاؾت ناهىن أسظىى الزي ًهخط ي، للحفىُ 

خمُت ت اللىؾاٍس
ّ
ل . غلى حػبحر غاّم، الذال سؾم أّن بشادواسدًً ـو

ًان ًشمي إلُه أسظىى وابً  ت ما 
ّ
بخىالؼ ناهىهه بٍىهه ٌػٌغ بذن

مًٌ أن  سؼذ، إال أّهه هادسا ما ٌػٌغ ؼِئا مّما ناله أخذهما، ٍو

عّمى إهفاقا ناهىن بشادواسدًً ٌُ(23) .

ت التي مكادها أّهه مً ألاخشي أن  ًان ابً باجت مفذس الىظٍش هل 

دّذد ظشغاث العهىه الحّش في أوظاه جعماهُت مً خيُ الكاسم ولِغ 
ُ
ج

ت لٌثاقتي الجعم  مً خيُ اليعبت بحن الهىي اإلادّشيت واإلاػُهت اإلاىاٍص

والىظي؟ ًبذو أّن ابً سؼذ ًجُب باإلزباث، وال ًخكي اخترامه البً باجت 

. باغخباسه هانذا أـُي وغمُها ألسظىى

ًا في هزا اإلاهىؼ، في مىلػحن وال أخذ  [...]لزلَ، أزاس ابً باجت ؼٍى

ًان أيثر غمها مً ؾحره ل إلى هزه ألاظئلت؛ مً هىا  ـّ وفي . نبله جى

ًاملت لهزا  اليسخت التي ههلىا غنها، هجذه نذ خّفق ـكدت 
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ًان مخىئا؛ قىهذ ابً باجت ألسظىى، .(24)ألامش ؾحر أّن ابً سؼذ 

حن  ُّ وناهىهه البذًل للعشغاث اإلاػشوف مؼ رلَ غىذ العٍىالب

حن قهي بـ ُّ ت ابً باجت"الؿشب ًان نذ ظبو وأغلً غىه وَبلَىس "هظٍش  ،

ًامل، ألاقيوىوّي اإلادذر الىفشاوّي  مهخمُاجه، بىلىح وغلى هدى 

هٌزا، قكي الؽشح الزي يخبه هزا . ؤلاظٌىذساوّي، ًىخّىا الىدىّي 

 مً الٌخاب 71 أسظىى، ومباؼشة بػذ غشله لىّق فيزياءألاخحر غلى 

الشابؼ، هجذ اظخىشادا مىّىال خّففه لىهذ ناهىن أسظىى للّعشغاث 

ماث التي اهبنى غليها في الذًىامٍُا
ّ
 الضغم سقن ًديى الىدىي . واإلاعل

ل أظاظا غلى الػينت الهابمت بحن الجعم 
ّ
الهابل بأّن الحشيت جخىن

اإلاخدّشى والىظي اإلااّدي، أو بأّن ظشغت جلَ الحشيت جدّذدها وعبت 

ٌعخػُن، مثل ابً باجت، غً ناهىن . يثاقَتْي الجعم والىظي

له ـُؿت ط
ّ
 بهاهىن الكاسم (25)و/م=أسظىى في الّخىاظب الزي جمث

له ـُؿت ط
ّ
ذاقؼ يزلَ غلى أّن العشغت .و-م=الحعابي الزي جمث  ٍو

ت' ُّ الخالفت للجعم الثهُل هي التي جٍىن غً الجاربُت ' الىبُػ

ل مدّشى خاسجي، في 
ّ
اإلاىلهت للجعم اإلاخدّشى، بمكشده ودوهما جذخ

. (26)الكشاؽ

ثبذ بىلىح أّن ابً باجت، وال ؾحره مً الػشب  ًُ لِغ زّمت ما 

لؼ غلى ؼشح 
ّ
خهحن، نذ او

ّ
ً له أو الي  لُديى كتاب الفيزياءاإلاػاـٍش

ًبذو مدخمي، مؼ رلَ، أّن ابً باجت أخز دلُله مً مفادس مً . الىدىّي 

شة، ومؼ 
ّ
ت اإلاخأخ ًاهذ لها سوابي ظابهت مؼ اإلاذسظت ؤلاظٌىذسٍّ الترار الػشبّي 

التي ' نّىة مىبىغت'قخكعحر خشيت الهزف مً خيُ . أقٍاس ًديى الىدىي 

ًان هى ًديى الىدىي، هجذ ـذاها في مهىؼ مً  ًبذو أّن أـلها الُىهاوي 
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P. Duhem للبىشوجي ًدُل غلُه ديهامكتاب الهيئة
وػشف، مً هاخُت . (27)

شا إلى دسجت يبحرة بخػالُم ابً وكُل الزي 
ّ
ًان مخأز أخشي، أّن البىشوجي 

لّي . ًان بذوسه جلمُزا البً باجت لزا، وعخىُؼ أن هكترك أّن اإلافذس ألـا

ت " ناهىن الحشيت"لـ ت خشيت 'الهّىة اإلاىبىغت'الباجي، يما هظٍش
ّ
بىـكها غل

له 
ّ
ت الزي ًمث اإلاهزوقاث هى الترار ألاقيوىوّي اإلادذر إلاذسظت ؤلاظٌىذسٍّ

غ في الهشن العادط اإلاُيدّي 
ُ
خحن . ًىخّىا ِقلىبىو بما أّن يي هاجحن الىظشٍّ

ت، قئّنهما ظىف لً جبذوا  لػبخا دوسا أظاظُا في دًىامٍُا جالُلي البُتزًّ

ًاظحرس  حن، لذغاوي  ُّ خ حن غلى هدى خالق، بل أظاظحن جاٍس أظاظحن هظشٍّ

حري بأّن غلم جالُلي  ٍى ت - ًو لم ًًٌ خاسجا – غلى ألانّل في مشخلخه البُتزًّ

ؾحر أّهه ًبهى أن ههل غلى مذي الخأزحر . غً الترار ألاقيوىوّي وؤلاظٌىذساوّي 

ًان لذًىامٍُا ابً باجت في الػفش الىظُي اإلاعُحّي، وهل ًىن  الزي 

ت  ُّ ت في أـىلها الكلعك ُّ ت وأقيوىه ُّ ت إظٌىذساه دًىامٍُا جالُلي البُتزًّ

ت ُّ ت وظٍىالب ُّ ت ًىكي إمٍاهُت ًىنها أًما وظُى ُّ خ  . والخاٍس

 ت ،جامػت ُّ ت،ًلُت آلاداب والػلىم ؤلاوعاه ُّ  أظخار مؤّهل،ؼػبت الذساظاث ؤلاظيم

اإلاؿشب /مدمذ ألاّوُ وجذة

ذ الالٌترووي  bousklaoui@gmail.com:البًر
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ضا نخاتني يف املنعق َام ب وويام مّث احللِلة واًندِجة يف املنعق اًوس َعي، وب ؾامل : نخهبا يف فرتاث خمخَفة؛هذهر هل بً  منعق ًو

 (املرتمج). ب خرى نثريت

(2
) Ernest Moody, „Gallileo and Avempace: The Dynamics of the Leaning Tower 

Experiment,‟ Journal of History of Ideas, Vol. 12, 2, 1951. (املرتمج)   

ة'ب رسعو، حيىي اًنحوي، ابن ابجة ودًنامِاك جاًَيل : "وىو تـنوان (3)  ,Aritotle, Philoponus„"'اًبَزًت

Avempace, and Galileo‟s Pisan Dynamics’ ، جمّّلCentaurus ؛ 95-79. ، ص ص1965، 11، ؿدد

َّة، ورش  ىل اًـرت َّة توجدت، اًـدد  (!جمّردا من ىوامشو)هلَناه اإ . ، ص ص2011، 2يف جمّّل لكَّة الآداة واًـَوم الإوساه

185-204 .

اًيت حتَي ؿىل املبحر اًثاين من دراسة مودي اًيت ثخىّون يف مجَهتا من " نام ثبنّي من حتَََنا"حذفنا من اًنّص ؾبارت  (4)

 (املرتمج). س بـة مباحر، انخفِنا ىنا ترتمجة املبحر اًثاًر فلط مهنا

، 20 ب  216جس متّر املناكشة يف وركة . 20 ة 215-24 ب  215، 8، فلرت 4ٍرد ىذا اًنّص يف نخاة اًفّيايء، امللاةل  (5)

ىل هطوص  َّة ملشلكة اًلاهون اذلي حيمك . 74، و73، 72وىذا اجلزء املضاف س َلّسمو ابن رشد اإ غري ب ّن املناكشة اًرئُس 

َّني، ثلّدم ؿادت يف ارثباط مؽ هّص  َّني اًغرت . 71رسؿاث اًسلوط احلّر ًل جسام، يف رشخ ابن رشد ويف رشوحاث اًسىولئ

حساق بن حنني، حت4. ب رسعو، نخاة اًعبَـة، م (6) ادلار اًلومِة ٌَعباؿة واًنرش، : ؾبد اًرحامن تدوي، اًلاىرت. ، حرمجة اإ

حساق، وىو هّص دكِق ومل هالحغ ب ّي اخذالف تُنو وتني اًنّص الإجنَّيّي اذلي . 365.، ص1964 ب وردن ىنا هّص حرمجة اإ

 (املرتمج). املشيود هل ابًىفاءت يف كراءت وحرمجة فَسفة ب رسعوW. D. Ross ب ورده مودي تنلي اًباحر روس 

بريثوس ماننوس( 7) ويّج، ودل ؿام "،St. Albertus Magnusاًلدٌس بً  بري اًىبري، ؿامل وفَِسوف وثًَو ؾرف ابمس بً 

وهَا ًوم 1206 : ؛ ؾن حِاثو وب ؾامهل وثب زريه، ب هؼر"1280 هومفرب 15، وثويّف بىًو

Catholic Encyclopedia, A, St. Albertus Magnus. (املرتمج)   
َّة من نخاتو رشخ اًسامع اًعبَـّي ل رسععاًُس، حلّلو ماجد خفري، تريوث (8) دار اٍهنار، : ب وردن ؾبارت ابن ابجة ال ضَ

 (املرتمج). 116. ، ص1973

ىو اٌَفغ اذلي اس خـمهل ابن ابجة، واذلي اكن مذداول دلى اًفالسفة واملرتمجني يف الإسالم، ٌَخـبري ؾن مفيوم اًىثافة؛  (9)

 (املرتمج). يف ًسان اًـرة (ب ي مـىن اًشّدت)وىو ًؤّدي متاما ىذا املـىن 

ب ي اًىامل، ويه حرمجة ثؤّدي متاما املـىن اذلي كطده ابن ابجة وغريه من perfection  :تػ" رشف"حرمج مودي لكمة  (10)

 (املرتمج)". رشف"فالسفة الإسالم بلكمة 

( املرتمج). 116. ، ص.م. ب وردن هّص ابن ابجة ال ضيل من نخاتو رشخ اًسامع اًعبَـي ل رسععاًُس، م (11)
(12) Opera Aristotelis…cum Averrois commentariis (Venetiis, MDLX), Tom. IV, fol. 

131verso.  
( املرتمج. )اكن يف اؾخلاد مودي ب ّن رشوخ ابن ابجة ؿىل نخاة اًسامع مفلودت ل ّّنا مل حىن كد ورشث تـد (13)

. 26 ة 107، 7فطي ، Metaphysica، XIIب رسعو، املَخافًّيلا (14)

، Vrin؛ ب ؾَد ظبـو من ظرف 1857ابٌرس، [ )ابًفروس َة]موهم، ب مشاح من اًفَسفة اٍهيودًة واًـرتَة . س (15)

ًلّدم موهم حتََال ًىذاة ثدتري املخوّحد لبن ابجة، اؾامتدا ؿىل مَّخص ؿربّي ٌَـمي؛ . 41-383. ، ص ص(1927ابٌرس، 

ة ابن ابجة يف اًنفس واًـلي َّة ًنؼًر ىل حّد ما اخلَفِة ال فالظوه ورش فامي تـد ب سني تالزَوس اًنّص اًـريّب ًيذا . ًربز اإ
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ىل الإس باهَة ورشثو مؤّسسة مِغي ب سني ، El Régimen del Solitarioابن ابجة، ثدتري املخوحد : اًـمي، مؽ حرمجة اإ

َّة  (. 1948)ٌدلراساث اًـرت

(16) Thomas Aquinas, Summa Theologica I, Qu. 88, art. 2. 
 :ب وردن ىذه اًرتمجة من

The Basic Writings of St. Thomas, edited by A. C. Pegis, published by Randon House 

(New York, 1945), I, 848. 

حاةل ابن رشد ملذبسة من رشحو ؿىل نخاة اًنفس،  . 36، ثـََق 3اإ

(17) Alberti Magni, Physicorum Libri VIII, ed. Borgnet (Paris, 1890), III, 288. 

حبثت ؾن ؾنارص مناكشة ىذه املسب ةل يف نخاة اًشفاء لبن سُنا، غري ب يّن مل ب ؿرث يف اًنسخة اًالثَنِّة ًيذا اًـمي سوى 

ىل  شارت واحضة اإ اذلي هـرّب ؾنو تطَغة " كاهون اًفارق"ؿىل ثناول مِخافًّيلي ؿاّم، شبِو تخطّور ابن ابجة، ًىن من دون ب ّي اإ

V= P – M (و-ق=س) .

(18) Opera Aristotelis…cum Averrois commentariis (Venetiis, MDLX), IV, fol. 132v-

133r.  
(19) Averroes, loc.cit., fol. 132v. 

َّة'ب ساس الاوشلاق اًفَسفّي ىذا ىو ابًضبط اذلي ب نّد ؿََو اكسرير وهوٍري، مـَارا ٍمتَّي (20) جاًَيل ؾن ' ب فالظوه

َّة خطومو َّة جاًَيل"، Cassirerاكسرير . ب هؼر اإ . ب رسع من اًسيي ب ن هدرك ب ّن خطوم »: 291. ، مذهور، ص"ب فالظوه

ىل ىذا ال مر َّة؛ مل ٌس خعَـوا ب ن ٍروا يف مبادئ جاًَيل . جاًَيل املّشائني فشَوا متاما يف الاهدباه اإ ًلد ثرّصفوا ؾن حسن ه

ذا ننّا، تدل مالحؼة ووضف اًعبَـة، هفرتض . ال وىل شُئا غري حمظ اًاّلمـلول َّة، اإ هَف ميىن ثفسري اًؼواىر اًعبَـ

، جمّل "جاًَيل وب فالظون"،  Koyré ؛ ٌسدشيد اكسرير ثباؿا مبلال هوٍري«شُئا مل هَحؼو ب و هـرث ؿََو ب تدا يف اًعبَـة؟

خو »:، حِر ًلول424. ، ص(1943ب نخوبر )، 4اترخي ال فاكر،  ل جعة ب ن جيد ال رسعّي هفسو مذىول وحائرا يف حماًو

َّان، ل ّن ىذه ال جسام  َّة، وال مر س  َّة ابملوجوداث اًرايض املدىشة ًخفسري اًواكؽ ابحملال، ب و ثفسري املوجوداث اًواكـ

املخحّرنة ؿىل خعوط مس خلمية يف فضاٍء فارغٍ لمذناٍه ًُست ب جساما مذحّرنًة واكـًَة يف فضاء واكـّيٍ ًىهّنا ب جساٌم رايضٌَة يف 

. «فضاء رايايّ 

(21) Averroes, loc.cit., fol. 132v. 

راياي ثب ثّر نثريا هبندسة ب وكََدس Thomas Bradwardine( 1290-1349 )ظوماس برادواردٍن (22)

ّفاثو.وب رمخَدس ة: هذهر من تني مًؤ  Tractatus deورساةل اًخناسة؛Geometrica speculativaاًيندسة اًنؼًر

proportionibus(1328)( املرتمج. )، وفهيا سـى اىل حتدًد اًـالكاث اًخناسبِّة تني اًلّوت وامللاومة

(23) Anneliese Maier, “Der Funktionsbegriff in der Physik des 14. Jahrehunderts,” in 

Divus Thomas (Freiburg), Vol. 24 (1946), 147-66 ;  

: ب ؿادث ورشه مضن نخاهبا
Die Vorläufer Galileis im 14. Jahrhundert (Rome, 1949). 

ماٍر ؿىل ب مّهَة وجّدت داةل برادواردٍن، ًىهّنا ثبدو ملذنـة تب ّن ادلاةّل ل ثـىس املـىن ال رسعّي، اًيت ثـخلد ب هّو ميىن . ب نّدث د

 . و/ ق= س:  اًخـبري ؾهنا ابًطَاغة اًبس َعة الآثَة

(24) Averroes, loc.cit., fol. 132v. 

(25)V=P /M(املرتمج) 

(26) P. Duhem, Le Système du Monde, I, 350-71, 
َّة ىل اًفروس   رشخ 1535وكد ورش ِفىذور حًرناكِفَوس ؿام . كّدم ؾرضا اكمال ملناكشة حيىي اًنحوي، وهلي ب مّه امللاظؽ اإ

، ب و يف 1542ػيرث حرمجة لثَنِة يف ؿام . فَِوتووُس يف هّطو اًَونين، اذلي ًبدو ب هّو مل ٍىن مـروفا يف اًـطور اًوسعى

ورش اًنّص اًَونيّن ِىروِهموس ِفذَيّل مضن . 1569 و1558، 1554، ثبـهتا حرجامث لثَنِة نثريت يف س نة 1539ؿام 

َّة ؿىل ب رسعو  (.1888-1887بًرني، ) 17-16جمدل ،Commentaria in Aristotelem Graecaاًرشوخ اًَونه
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ب وردث ب هََُس . III ،34 ، وII ،191، [ابًفروس َة]دراساث ؾن ًَونرد دًفنديش، P. Duhemديهام. ب (27)

 ,Die Impetustheorie der Scholastik (Wien:هّص اًبعرويج، تنسخخَو اًالثِنَُذني، يف نخاهباA. Maierماٍر

1940), 17. 

 

 
 


