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  چكيده

ن نگاشته است،   هاي مختلفي دربارة فيزيك، مابعدالطبيعه و مانند آ         ارسطو كه رساله  
بودن حركت و تغيير، استدالل كرده است كه چون هـر متحركـي               ضمن اذعان به واقعي     

نيازمند محرك است پس بايد يك محرك اولي و آغازين وجود داشته باشد، امـا چنـان                 
  .تواند همه عالم را به حركت درآورد محركي چگونه مي

برطبق . شود  عشوق متوسل مي  ارسطو براي توضيح مسأله به تمثيل رابطه عاشق و م         
ت غـايي و نـه عليـت فـاعلي بـه حركـت                    ،فلسفه سنّتي محرك اول    عالم را از راه عليـ 

  .آورد درمي
شواهدي بر پذيرش عمومي اين ديدگاه در ميان فيلسوفان شرق و غرب عالم ديده              

كـه   اين مقاله كوششي است براي نشان دادن خطاي اين برداشت عمومي و اين            . شود  مي
 اول ارسطو عالوه بر علت غايي، علت فاعلي هم است؛ يكي بـه ايـن دليـل كـه                    محرك

ت فـاعلي اسـت ثانيـاً                  خـود   ،اساساً برهان ارسطو براي اثبات محرك اول از طريـق عليـ 
  .داند ارسطو محرك اول را فاعل حركت مي

ارسطو، حركت، محرك اول، محرك غيرمتحرك، علت فاعلي و علت          : ها  كليد واژه 

  .غائي

                                                            
  پژوهشگر حوزه علميه قم ∗
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 كوشيده است ثابت كند براي حركت جاودانه آسمان         متافيزيك و   فيزيكسطو در   ار
. نخستين، محرك نخستين، يا محرك نامتحركي وجود دارد كه علّـت آن حركـت اسـت               

اين ديدگاه ارسطو در طول تاريخ فلسفه غرب و شرق توجه فيلسوفان مختلفي را جلب               
 محرك نخـستين، يـا خـداي   . اشته استالهياتي آنها د  كرده است و نفوذ عميقي در آراء

ارسطو، نزد فيلسوفان ديني همان خداي اديـان دانـسته شـد و از ايـن رو مـورد توجـه                     
هـاي    دربارة محرك نخستين ارسطو و مباحث مربوط به آن پرسش         . بيشتري قرار گرفت  

آيـا محـرك نخـستين ارسـطو همـان خـداي اديـان اسـت؟                : بسياري قابل طـرح اسـت     
هـاي    ها اسـتدالل    و بر وجود محرك نخستين كدامند؟ آيا اين استدالل        هاي ارسط   استدالل
آيـا محـرك    : اند؟ منظور از نخستين در اينجا چيست؟ منظور از تحريك چيست            معتبري

در ايـن مقالـه دربـارة       ... نخستين فاعل حركت است يا غايت حركت است، يا هر دو؟              
نب مختلـف ايـن مـسأله و    كوشيم با بررسي جوا    پرسش اخير سخن خواهيم گفت و مي      

  .هاي او پرتوي برآن افكنيمل بررسي سخنان ارسطو و استدال
شـود؟ فاعـل    محرك نخستين چگونه سـبب حركـت آسـمان مـي     : مسأله اين است  

حركت است يا غايت حركت؟ پاسخ سنتّي فيلسوفان و ارسطوشناسان به اين پرسش آن              
دليـل  . به نحو علّت فـاعلي    است كه محرك نخستين به نحو علّت غايي محرك است نه            

آنها براي اين پاسخ سخني است كه ارسطو در فصل هفتم از كتاب دوازدهـم متافيزيـك                 
  :گفته است

و چيـز  ) To orekton(چيـز آرزو شـده   : بـه حركـت آوردن او چنـين اسـت    «

. آورنــد امــا متحــرك نيــستند بــه حركــت مــي)  to noeton   (   انديــشيده شــده

زيرا موضوع شوق پديدار زيبا است، اما نخـستين         . اند هاي اينها همان    نخستين

، 1377:  ارسـطو (، ) to on kalon(موجود زيبا است ) Boulton(خواسته شده 

28-26a.(  

مفسرين قديم و جديد ارسطو به استناد اين عبارت محرك نخستين را علّت غـايي               
 در نظـر آنهـا      .كننـد   دانند و فاعل بودن آن را نسبت به حركت رد مـي             حركت آسمان مي  
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است كه از سر شـوق و عـشق بـه           ) لك اول نفس ف (اعل حركت آسمان، نفس سماوي      ف
: عبـدالرحمن بـدوي   ( .آورد  لك را به حركت مي    محرك نخستين و براي تشبه به آن جسم ف        

  :ر اين قسمت از سخنان ارسطو گفته استفسي ثامسطيوس در ت)268 و 254-257، 1978
همانا هر معـشوقي بـه ايـن        .  تعجب ما شود   يةيد ما  نبا  محرّكي كه متحرك نيست،   (

ما را نسبت به بعـضي كارهـا بـه           طريق محرك است و هر معقولي را اگر ما تعقل كنيم،          
  .)15 -14، 1978: عبدالرحمن بدوي(» آورد حركت مي

كه وجود خدا را از طريق برهان صديقين و           پس از آن   المبداء و المعاد،  ابن سينا در    
 ،تقسيم موجودات به واجب بالذات و ممكـن بالـذات اثبـات كـرده اسـت               با استفاده از    

 او در اين استدالل     .كوشيده است استدالل ارسطو بر وجود محرك نخستين را تقرير كند          
محرك نخستين را علّت غايي حركت دوري ازلـي فلـك دانـسته اسـت و توضـيح داده               

در او   )62 -1363،58: سـينا   بـن ا(. تواند علّت فاعلي باشد     است كه چرا محرك نخستين نمي     
كتاب مفقـود     كه بخشي است از باقيماندة    ( ارسطو   متافيزيك) المبدا(المشرحش بر كتاب    

كه مراد ارسطو از محرك نخستين علّت غايي اسـت، نـه             ضمن پذيرش اين  )  او االنصاف
  :است و بخشي از اعتراض او اين استشديداً بر او اعتراض كرده   علّت فاعلي،

نفع العاشق المتناهي القوة ان يكون معشوقه انما يعشقه فقط و هو باق دائم              و ما ي  «

   )24 :عبدالرحمن بدوي( »من غير ان يكون بينهما عالقة اخري غير العشق

به حال عاشقي كه توانش محدود و متناهي است چه نفعي دارد كه بـه معـشوقش       (
يعني بين نفس فلك     [ ه بين آندو  اقي است، بي آنك   ب  صرفاً عشق بورزد در حالي كه دائماً      

  ).؟وابستگي ديگري جز عشق وجود داشته باشد] و محرك نخستين
آيد كه در نظر او ارسطو محرك نخـستين را تنهـا              سينا بدست مي    از اين سخنان ابن   

دانسته است و هر گونه رابطة ديگـري از جملـه فاعليـت را       علّت غايي حركت فلك مي    
  . قبول نداشته است

 ارسطو همين تفسير را اتخـاذ كـرده اسـت           مابعدالطبيعه نيز در تفسيرش بر      رشد  ابن
  .)1598 – 3/1592، 1422: تفسيرابن رشد، (
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 ,Ross:1981(مغرب زمين نيز همـين تفـسير را پذيرفتنـد    در ارسطوشناسان جديد 

  )360 -1368/359: پلستون؛ كا384 -388، 1380اكريل، ؛ 275، 1377 :؛ راس)324/2
آيـا     اين تفسير اسـت، يهور سخنان ارسطو در تفسير ياد شده دليل اصلترديد ظ بي

 سخنان ارسطو پيـدا كـرد؟ شـايد بتـوان           رتوان د   شاهد ديگري براي تأييد اين تفسير مي      
  :اي از سخنان ارسطو را شاهد يا عاملي براي اين تفسير دانست  هقطع

 است كه خـود     چنانكه گفته شد، محرك نيز متحرك است و مقصود ما هر محركي           
 كـه اسـتعداد     اي ينيز پذيراي حركت است و متحرك نبودنش سـكون اسـت، زيـرا شـ              

اثـر بخـشيدن در شـيء پـذيراي حركـت از آن             . حركتيش سكون است    حركت دارد، بي  
محـرك، ايـن اثـر را از        . اسـت   جهت كه پذيراي حركت است، متحرك ساختن آن شيء        

: ارسـطو (» .شـود   خود آن نيز منفعل مـي     بخشد و از اين رو در همان آن،           طريق تماس مي  

1378 ،7-3 a(.  
از اين سخن ارسطو چنين استفاده شده است كه هر جا محرك و متحركـي وجـود                 
 ،دارد، ايــن تحريــك و تحــرك مــستلزم تمــاس متقابــل محــرك و متحــرك و بنــابراين

) در پي تأثير محرك بر متحرك و ايجـاد حركـت در آن            (العمل متحرك بر محرك       عكس
اي بدست آمـده اسـت    و بدين ترتيب گويا قاعده  .  نتيجه حركت خود محرك است     و در 

كه بر اساس آن هر محركي متحرك است و اگر از محرك نا متحركي سخن گفته شـود،                  
بينيم خود ارسـطو از       و اكنون كه مي       حلّي بود كه اين قاعده نقض نشود،        بايد به فكر راه   

كه اين سخنش با قاعده ياد شده ناسـازگار          محرك نا متحرك سخن گفته است، براي آن       
  نباشد، بايد گفت منظور او از محرك نامتحرك، متحرك به معناي غايت حركـت اسـت،               
نه مبدأ حركت و منظور از محرك منفعل از متحرك محـرك بـه معنـاي مبـداء و فاعـل                     

  .گردد حركت است نه غايت آن و بدين وسيله تعارض برطرف مي
رك نخستين ارسطو درست اسـت و واقعـاً  محـرك نخـستين              آيا اين تفسير از مح    

هاي مؤيد اين تفسير      فقط علّت غايي است و فاعل حركت نيست؟ آيا شواهد و استدالل           
رسد براي پاسخ به اين پرسش قبـل از ارزيـابي ايـن تفـسير و                  اند؟ به نظر مي     قانع كننده 
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نخـستين بررسـي گـردد      آن الزم است برهان ارسطو بر وجود محرك            شواهد تأييدكنندة 
تا معلوم شود مفاد برهان چيست؟ آيا مقتضاي برهان اثبات محرك نخـستين بـه معنـاي                 
علّت غايي نخستين براي حركت است يا اثبات محرك نخستين به معناي فاعل نخستين              

  حركت؟
ارسطو هم در فيزيك و هم در متافيزيك بر وجود محرك نـا متحـرك يـا محـرك                   

است، اما در هر دو مورد استدالل او فاقد صورت منطقي روشـن             نخستين استدالل كرده    
خواهيم اين    ما در اينجا نمي   . است، از اين رو الزم است در قالب منطقي بازسازي گردد          

االً پردازيم تا اجم    ها مي   ان جهت به آن   ها را به تفصيل بررسي كنيم، بلكه فقط بد          استدالل
كه در نتيجـه آن ظـاهر       » محركي« معناي    نمعناي مقدمات آن معلوم شود و از رهگذر آ        

  .شود، روشن گردد مي

  محرك نخستين در فيزيك) الف

) محـرك نخـستين   (محـرك غيـر متحـرك         دربـارة فيزيـك    كتاب هشتم    درارسطو  
اصل وجود حركت در عالم تأكيد       بر ب ياد شده    در فصل اول از كتا    . پژوهش كرده است  

ر فـصل دوم بـه اشـكاالت وارد شـده بـر             د. كنـد   ورزيده، جـاودانگي آن را اثبـات مـي        
دهد و در فصل سوم به اقسام موجودات از جهت حركت و              جاودانگي حركت پاسخ مي   

داد حركـت بـه سـه قـسم تقـسيم           عكند و باالخره اشـيا از جهـت اسـت           سكون اشاره مي  
اشياي هميشه ساكن، اشياي هميشه متحرك و اشيايي كه گاهي ساكن و گاهي             : شوند  مي

 در فصل چهارم از اين نكته سخن گفته است كه حركت هر متحركي نيازمنـد                .متحركند
 نيازمنـدي    در فصل اول از كتاب هفتم فيزيك نيز دربـارة         (. محركي غير از متحرك است    

باالخره در فـصل پـنجم بـا اسـتفاده از مطالـب         . )هر متحركي به محرك سخن گفته بود      
ها مستقالً دربارة آن سخن نگفته        ن فصل اي كه در اي     هاي قبل و با تمسك به مقدمه        فصل

ها، وجود محرك نامتحرك يا محرك نخـستين را           بود، يعني امتناع تسلسل نامتناهي علّت     
توان   اگر بخواهيم سخنان ارسطو را در قالب استدالل منطقي بيان كنيم، مي           . كند  ثابت مي 
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  :چنين گفت
  . حركت جاودانه وجود دارد) الف
   .زمند محركي است غير از متحركحركت هر متحركي نيا) ب
اي كـه متحـرك بـه ايـن           حركي است غير از شي    پس حركت جاودانه نيازمند م    ) ج

  .حركت جاودانه است
  .محرك اين حركت جاودانه يا نا متحرك است يا متحرك) د
 جاودانه نامتحرك است، پس وجود محرك غير متحرك          اگر محرك اين حركت   ) ه

  .ثابت شده است
 پـس در حركـت خـود نيازمنـد           اين حركت جاودانه متحرك است،     محركاگر  ) و

  .آيد ها پديد مي اي از محرك محرك ديگري است و بدين ترتيب سلسله
پس سلسله ياد شده منتهي بـه         ها ممتنع است،    از آنجا كه سلسلة نامتناهي محرك     ) ز

  .محركي غير متحرك است
  .پس در هر صورت محرك نامتحرك وجود دارد

  :ان فصل گفته استياارسطو در پ
از آنچه گفته شد مبرهن گرديده كه آنچه به عنوان اولين محرك حركـت              « 

موجودات متحرك، آنچـه بـه         در مورد همة   .بخشد، خود نامتحرك است     مي

 4-9،  1378: ارسطو(. دهد، خود نامتحرك است     عنوان محرك اول حركت مي    

b 258(  

نامتحرك توصيف شده است ، بـه چـه         نتيجه كه به       در گزارة » محرك«اكنون ببينيم   
ترديـد    و فاعل حركت است يا غايت حركت و معـشوق متحـرك؟ بـي               مبداء: معنا است 

 مبداء و فاعل است، نه علّت غـايي حركـت، زيـرا محـرك در نتيجـه                  ،منظور از محرك  
استدالل بايد به معناي محرك در مقدمات استدالل باشد و منظور ارسـطو از محـرك در                 

شواهدي كه ايـن ادعـا را تأييـد         . الل محرك به معناي فاعل حركت است      مقدمات استد 
لـزوم     ارسطو كه در فـصل اول از كتـاب هفـتم فيزيـك دربـارة               ،اوالً: كند عبارتند از      مي
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معيت و تالزم محرك و متحرك سخن          محرّك براي هر متحركي و در فصل دوم دربارة        
 كه منظور او از محرك، فاعل اسـت         در ابتداي فصل دوم تصريح كرده است        گفته است، 

  :نه غايت
 نـه بـه معنـي محركـي كـه حركـت             –يك شيء   ]  بيواسطة[= محرك اول    « 

 هميشه با شيء متحرك     –دهد، بلكه به معني منبع حركت         براي آن روي مي   

ديگـر    مـواردي كـه شـيئي را شـيء          اين حكـم عمومـاً در همـة       ... با هم است    

  .)a 32 – 35  243،  1378:ارسطو( .»دهد صادق است حركت مي

محـرك آورده اسـت، مثـال      هايي كه ارسطو در كتاب هشتم دربارة  مثال  همة، ثانياً
ـ   محرك بودن: براي فاعل حركتند، نه غايت آن  سـنگين   بـه حركـت شـيء   سبتاهـرم ن

  ؛)a21 – 22 255 :همان(
  دسـت ، حركـت دادن )b 29 255 :همان( پ به حركت توسبت نپرتاب كننده توپ

  ). a 8-9  256 :همان( انسان  سيلةبو
تواند خـود متحـرك       ارسطو استدالل كرده است كه محرك هيچ متحركي نمي           ثالثاً،

ظور از محـرك    نشود كه م    باشد و بايد غير از متحرك باشد و از اين استدالل استفاده مي            
تواند از جهـت      واحد نمي   خالصه استدالل ارسطو آن است كه شيء      . فاعل حركت است  

 واقعاً واحد نباشد، بلكه مركـب        كه آن شيء   احد هم دهنده و هم گيرنده باشد، مگر آن        و
  ديگر آن متحـرك بـه آن حركـت باشـد      باشد كه يك جزء آن محرك و جزء از دو جزء 

 فاعـل   ، بدين ترتيب روشن اسـت كـه منظـور از محـرك            .)، فصل چهارم    كتاب هشتم : همان(
  .ل حركت است نه غايت حركتفاع  حركت،  زيرا دهندة  حركت است،

شـود كـه اسـتدالل     با توجه به شواهد ياد شده به آسـاني نتيجـه مـي   روي هم رفته   
  . نه غايت حركت است محرك نامتحرك به معناي فاعل حركت  دربارة فيزيكارسطو در

   متافيزيكمحرك نخستين در) ب

 بـر ضـرورت وجـود محـرك         تافيزيـك ارسطو در فصل شـشم كتـاب دوازدهـم م         
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  :استكرده تحرك نخستين استدالل نام
جوهر را  ) متافيزيكدر فصل دوم از كتاب دوازدهم       (كند كه پيشتر      ابتدا اشاره مي  او

 اكنون در اين    ،به سه قسم تقسيم كرده بوديم كه يكي از آنها جوهر نامتحرك بوده است             
ـ    . كوشد وجود جوهر نامتحرك نخستين را ثابت كند         مي) ششم(فصل   ن استدالل او به اي

  :شكل است
گـاه همـة     ير باشـند، آن   انـد كـه اگـر تبـاهي پـذ           جوهرها موجودات نخستين  ) الف

  .پذير خواهند بود  هيموجودات تبا 
  .اند و تباهي ناپذير اما حركت و زمان جاودانه) ب

  . پس جواهر تباهي ناپذير وجود دارند
 بودن جوهر   موجود نخستين     دربارة مابعدالطبيعهارسطو در فصل اول از كتاب هفتم        

. يابـد   اما غير از جوهر در جوهر تحقق مـي        . جوهر قائم به خود است    : سخن گفته است  
. در نتيجه اگر جوهري وجود نداشته باشد، هيچ چيز ديگر نيـز وجـود نخواهـد داشـت                 

 فيزيـك هاي اول تا سوم از كتاب هـشتم           در فصل ) جاودانگي حركت (  دوم  مقدمة  دربارة
كند كه چـون       نيز به صورت فشرده استدالل مي      )مابعدالطبيعه(جا  آندر  . سخن گفته است  
 در حـالي كـه همـواره در         –گردد     وجود تقدم و تأخر غير ممكن مي       ،بدون وجود زمان  

 پس زمان همواره وجود دارد و از سوي ديگر زمـان            -خارج متقدم و متأخر وجود دارد     
 وجـود دارد، پـس     چون زمـان همـواره    . يا انفعالي از حركت است     يا خود حركت است   

شود   بر اساس مقدماتي كه تا اينجا توضيح داده شدند، ثابت مي          . حركت نيز دائمي است   
كه جوهر تباه ناپذير و جاويد بايد وجود داشته باشد كه پذيراي حركت جاودانـه باشـد                 

ارسطو بـا اسـتفاده از يـك       . اما هنوز ثابت نشده است كه جوهر غير متحرك وجود دارد          
كه به آن تصريح كند يعني اين مقدمه كه حركت هـر متحركـي    آن ، اما بيمفروض  مقدمة

پس بايد محركي وجود داشته باشـد كـه ايـن           : گيرد    نيازمند يك محرك است، نتيجه مي     
كـه ايـن     اي ايـن    در نظر ارسطو بر   .  حركت در آورد    به جوهر متحرك به حركت ازلي را     

 ض و مبراي از قوه و مـاده باشـد،         محمحرك بتواند فاعل حركت ازلي باشد بايد فعليت         
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ممكن است فاعليتي از او سر نزنـد        زيرا اگر فعليت محض نباشد، بلكه داراي قوه باشد،        
يا فاعليت او دايمي و ازلي نباشد، اما اگر فعليت محض باشد، خالي از هر گونه فقـدان                  

  .)b 4-20 1071، 1377: ارسطو(. و نقص است و فاعليت او هرگز متوقف نخواهد شد
 ،فاعل حركـت اسـت     نامتحرّك كه منظور ارسطو از محرّك     داللت اين برهان بر اين    

  :سخنان ارسطو بدون هيچ تفسير و تأويلي بر اين مطلب گواهند. آشكار است
كي يا فاعلي وجود داشته باشد، ولي در واقع فعاليتي نكنـد،            محرّاما اگر هم    «

كه داراي توانمندي اسـت      نزيرا ممكن است آ   .  نخواهد بود  همپس حركتي   

 -پس سودي ندارد اگر ما جوهرهايي جاويدان را بر نهيم         . كاري انجام ندهد  

 مبـدئي در درون آنهـا نباشـد كـه           گـر  ا -نهنـد   ل را بر مـي    ثُي كه م  انمانند كس 

اما حتي اين نيز كافي نيـست؛ جـوهر ديگـري           . تواناي دگرگون كردن است   

   زيـرا اگـر فعـاليتي نكنـد،        ) واهـد بـود   نيز كـافي نخ   ) (صور(ل  ثُهم در كنار م

پس بايد مبدئي اين چنين وجـود داشـته         ... حركتي هم وجود نخواهد داشت    

   )b 4-20 1071همان، ( ).باشد كه جوهرش فعليت است

گويد كه فاعل حركت است، آن هم نـه            محرّكي سخن مي   زارسطو در اين سخنان ا    
بلكه فاعلي كه از طريق فعاليـت و        ) يعني غايت (آن فاعلي كه علّت فاعليت فاعل است        

تأثير غايت در فاعليت فاعل از طريـق فعاليـت و           (شود    كار خود سبب ايجاد حركت مي     
  .)عمل نيست، بلكه از طريق مطلوبيت و محبوبيت است

هاي ارسـطو بـر وجـود     ل در استدالل  مبدين ترتيب روشن شده است كه دقت و تأ        
فاعـل   ،رساند كـه منظـور او از محـرّك          نتيجه مي نخستين، ما را به اين       نامتحرّك محرّك

  .حركت بوده است نه غايت حركت
 :كـه گفتـه بـود     ) كنند  و همه كساني كه مانند او فكر مي       (با اين تحليل سخن راس      

: راس(»  علّت فاعلي اسـت، و نـه از هـيچ طريـق ديگـر              ،خدا از طريق علّت غايي بودن     «

  . شود  رد مي)275، 1377
نخستين به علّت غـايي       كه به طور سنتي موجب تفسير محرّك       اما دربارة شواهدي  
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  و نفي فاعليت او شده است چه بايد گفت؟
تمسك برخي به سخن ارسطو در فيزيـك كـه گفتـه بـود عليـت طبيعـي حركـت                    

  بـر محـرّك    العمـل متحـرّك      عكـس  ،و بنـابراين   و متحرّك  مستلزم تماس متقابل محرّك   
اي سخن گفته است كه هرگـز شـامل            به گونه  است، تمسك بيجا است، ارسطو در آنجا      

اسـت و    نيـز متحـرّك    كـه گفتـه شـد، محـرّك        چنان«: شود؛ او گفته است     اين مورد نمي  
اين سخن ارسطو داللـت  » مقصود ما هر محرّكي است كه خود نيز پذيراي حركت است          

  محرّكـي كـه پـذيراي حركـت نيـست     :قابل تصور است بر اين دارد كه دو نوع محرّك

هـاي    ماننـد همـه محـرّك     ( ، محرّكي كه پذيراي حركت است      و )د محرّك نامتحرك  مانن(
مادي مصداق دارد   هاي    است فقط در محرّك    ، و اين قاعده كه محرّك نيز متحرّك       )مادي

  .نه در هر محرّكي
هـر دو    و متحرّك   يعني آنجا كه محرّك     سخن فقط دربارة عليت طبيعي است،      اين  

غير مـادي    شود، نه آنجا كه محرّك      متأثر مي  العمل متحرّك   از عكس   محرّك  مادي باشند، 
  . است و از اين رو عليت او نيز غير طبيعي است

: به حركت آوردن او چنين است      « :در اين صورت، سخن ارسطو را كه گفته است        
چگونه بايـد  » آورد اما متحرّك نيستند چيز آرزو شده و چيز انديشيده شده به حركت مي   

كنـد و جـاي ابهـام     ه نظر ما دقت در سخنان ارسطو مشكل را برطرف مـي         تفسير كرد؟ ب  
  : كنيم يك بار ديگر سخن ارسطو را مرور مي. گذارد نمي

چيز آرزو شده و چيز انديشيده شده بـه حركـت           : به حركت آوردن او چنين است     «
  .»آورند اما متحرّك نيستند مي

 تا به منظور ارسـطو از  يمكردتأكيد )  استde odeكه ترجمة  (»چنين است«بر واژة 
ارسطو در اينجا در مقام ذكر مثال براي محرّكيت محرّك نخستين اسـت،             : آن توجه شود  

عربي اين عبـارت ايـن     شود؛ ترجمة تر دريافته مي عربي روشن  اين مقصود او در ترجمة
  :است

   )3/1592، 1380: رشد ابن( »ي و المعقول اذ ال يتحركهو يحرك كما يحرك المشت« 
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ته شـده و انديـشيده شـده حركـت          سخوا  طور كه شيء    هد همان د  و او حركت مي   [
  ].كند دهد، چون حركت نمي مي

  :انگليسي آن، چنين است  مفاد ترجمة
دهنـد    دهنـد؛ آنهـا حركـت مـي         متعلّق ميل و متعلّق انديشه بدين نحو حركت مـي         «

  ».كه حركت كنند آن بي
همين فصل آمده است، گوياتر بيان شده        ةاين مقصود در عبارت ديگري كه در ادام       

آورد، اما چيزهايي ديگر به       همچون معشوق به حركت مي    ] محرّك نخستين [پس  «: است
 اين عبارت مقـصود را      )b 1072 3-4( »ندا آورند كه خودشان متحرّك     آن اعتبار حركت مي   

  .روشنتر بيان كرده است
ير سخنان او آسـان شـده اسـت؛       تفس  اكنون كه مفاد الفاظ ارسطو معلوم شده است،       

بـر  . گـرديم   كلي ارسطو دربارة تحريك و تحرك طبيعـي بـر مـي              يك بار ديگر به قاعدة    
و  همراه است بـا واكـنش متحـرّك    تأثير فاعل حركت بر شيء متحرّك  اساس اين قاعدة

ايـن قاعـده در     . ركحـ و باالخره انفعال و تغيير خود م       از متحرّك  و تأثر محرّك   محرّك
هاي طبيعي جاري است و چون ذهن افراد با اين نوع فاعـل مـأنوس اسـت و         اعلباب ف 

پندارد هر فاعلي اين طور است، يعني         شناسد، مي   معموالً فقط فاعل طبيعي و مادي را مي       
از ايـن رو وقتـي      . اسـت  تحريك هر محرّكي مستلزم انفعال، تغيير و تحرك آن محـرّك          

شود كه چگونـه ممكـن    ت موجب تعجب مي اس شود محرّك نخستين نامتحرّك     گفته مي 
ارسطو براي رفع تعجـب،     . ي را حركت دهد     كه حركت كند، چيز ديگر     آن  است شيء بي  

: بودن معقول يا معـشوق تـشبيه كـرده اسـت           بودن محرّك نخستين را به محرّك      محرّك
گردد يا معشوق موجب حركت عاشق        گونه كه امر معقول موجب حركت عاقل مي         همان

به حركت در آيد، محرّك نخستين نيـز فلـك          ) يا معشوق (كه خود معقول     آن   بي گردد  مي
 ارسـطو در صـدد  اسـت         ،بنابراين. كه خودش حركت كند    آن  آورد بي   ميدررا به حركت    

چيـز آرزو   «: ن دليل است كـه گفتـه      يرا برطرف كند؛ به هم     د محرّك نامتحرّك  اكه استبع 
؛ او در هيچ جا فاعل      »، اما متحرّك نيستند   آورند  شده و چيز انديشيده شده به حركت مي       



184  

. نخستين را نفي نكرده است و اين عبارت نيز چنين داللتي نـدارد             حركت بودن محرّك    
حركـت دادن محـرّك نخـستين را بـه             نحـوة  ،ارسطو در اين فصل اوالً    : كه جان كالم اين  

را  كحركت دادن معقول و معشوق تشبيه كرده اسـت تـا تـصور محـرّك نـامتحرّ                  نحوة
 سـخني   ،انگيز بودن آن را برطرف كند، ثانياً        تصوري ممكن جلوه دهد و استبعاد  شگفت       

  .نگفته است كه بر فاعل نبودن محرّك نخستين داللت كند
 استنباط اين كه ارسطو در اينجا فاعليت محـرّك نخـستين را             ،به حكم اين دو نكته    

ته اسـت، اسـتنباطي نادرسـت       دانـس   محـرّك  ،نفي كرده و آن را فقط به نحو علّت غايي         
كه ثابت شد محرّك نخستين واقعاً فاعل حركت نخستين است و             البته بعد از آن    .باشد  مي

تـوان گفـت محـرّك نخـستين          تحريك آن صرفاً به نحو علّـت غـايي نيـست، مـي              نحوة
ن مـي هن نيز هست و سخنان ديگر ي كـه در           گونه كه فاعل حركت است، غايت آ        همان
آمده است ناظر به همين مطلـب اسـت، يعنـي           ) فتم كتاب دوازدهم  يعني فصل ه  (فصل  

  .باشد گونه كه فاعل حركت نخستين است غايت آن نيز مي محرّك نخستين همان
آيد كه تفسيرمفسرين قديم      است بدست مي   كه گفته شده   ترتيب ازمجموع آنچه   بدين

علّـت    بـه مثابـة  كه محرّك نخـستين    مبني بر اين وي اين سخنانبارةو جديد ارسطو در
  .نداست نه علّت فاعلي، تفسيري نيست كه سخنان ارسطو آن را تأييد ك غايي محرّك

اشكالي كه در اينجا قابل توجه است، آن است كه ارسطو بر آن اسـت كـه محـرّك                   
هايش است، و عنايتي به هيچ چيـز          كارش فقط انديشيدن به خودش و انديشه       نامتحرّك

تواند فاعل حركت فلك باشد؟        چگونه مي  )b 1074،  15-36،  1377: ارسطو(جز خود ندارد،    
ها در سخنان ارسطو در موضوعات مختلف، باز هم           ها و ناهماهنگي    از اين گونه تعارض   

ارسـطو كـه    : توان گفت، آن است كـه         اين تعارض مي    شود، اما آنچه كه دربارة      يافت مي 
 او را از انفعال و تغيير مبـرّا         بود كه  علم خدا به غير خود را نفي كرده است، قصدش آن          

كند، در نظر ارسطو انديشيدن  محرّك نخستين به چيز ديگـر غيـر از خـودش، موجـب                   
ترين موجود و    گردد در حالي كه او شريف       تأثيرپذيرفتن از آن چيز و تغيير در ذاتش مي        

 فاقـد   از اين رو او   . پذيرد  ترين موجود از هيچ چيزي اثر نمي       ناپذير است و شريف    انفعال
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يابد، فاقـد     علم انفعالي است، يعني علمي را كه با تأثير معلوم خارجي بر عالم تحقق مي              
ثامسطيوس سـخنان  .  حتي به علم فعلي،نباشد  كه به هيچ نحو عالم به اشياء     است، نه اين  

از آنجـا كـه خـدا مبـداء         : ارسطو  دربارة علم  خـدا را ايـن طـور تفـسير كـرده اسـت                 
موجودات تعقـل       با تعقل ذاتش، مبدئيت ذاتش را نسبت به همة         موجودات است او    همة
م را  موجـودات و عـالَ       موجـودات، همـة     كند و با تعقل مبدئيت ذاتش نسبت به همة          مي

بدين ترتيب علم خدا به همه موجودات، برخاسـته از علـم او بـه ذات او                 . كند  تعقل مي 
محـرّك  (= پس عقـل اول     « : تثامسطيوس گفته اس  . ت بر خدا  ادواست، نه از تأثير موج    

دانـد كـه ذاتـش        به عالم علم دارد، زيرا وقتي كه به ذاتش علم داشته باشد، مي            ) نخستين
  » و مبـداء آنهـا اسـت        همة اشياء  اند كه او علّت   د چيست، پس از طريق علم به ذاتش مي       

سـينا در شـرح همـين بخـش از سـخنان ارسـطو، بـه ايـن سـخن                       ابن )21،  1978: بدوي(
 تفـسير ارائـه شـده دربـارة        . )26: همـان (. كنـد   يوس اشاره كرده، آن را تحسين مي      ثامسط

ديدگاه ارسطو راجع به علم خدا به اشياء، رنـگ و بـوي افلـوطيني دارد و پـذيرفتن آن                      
توان دربـارة عنايـت محـرّك         آسان نيست؛ در هر صورت اين نهايت چيزي است كه مي          

  . اه ارسطو گفتنخستين به عالم  و موجودات آن از ديدگ

  خاتمه

كيفيت تحريك محرّك نخستين توضيح    اين مقاله ابتدا ديدگاه سنتي را دربارةرما د
داديم و با استناد به مكتوبات شارحان نامدار قديم و جديد ارسطو نشان داديم كه تقريباً                

ت غـايي   ارسطو علّ  ك نامتحرّك حرّاند و از نظر آنها م       ر اجماع كرده  آنها بر اين تفسي      همة
پس بـراي ارزيـابي ايـن تفـسير در مرحلـه اول             سـ . مان است نه علّت فاعلي    سحركت آ 

را تحليـل كـرديم و نـشان داديـم           هاي ارسطو دربارة محرّك نـامتحرّك       مباحث و برهان  
اعل حركت اسـت نـه صـرفاً غايـت      ف،مقتضاي اين براهين آن است كه محرّك نخستين   

ات ارسطوشناسان را كه در تأييد تفسير سـنتي         بعد شواهد و مستند     و در مرحلة  حركت؛  
به آنها تمسك كرده بودند، بررسي كرديم و كوشيديم نـشان دهـيم كـه اسـتناد بـه ايـن                     
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روي هـم رفتـه بـه ايـن         . شواهد در تأييد تفسير سنتّي مخدوش و غير قابل قبول اسـت           
  .نتيجه رسيديم كه محرّك نخستين ارسطو فاعل حركت آسمان است
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