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Abstract 

The quiddity of philosophy has been a hot topic for discussion since the time of Aristotle, 

and discussions about it have continued in the ensuing periods of the history of 

Peripatetic philosophy. This is evident in the disputes between the two famous Muslim 

Peripatetic philosophers, Avicenna and Ibn Rushd. This discussion was revived in the 

second half of the 20th century, in particular in the German studies of Aristotle. The 

questions here regard that if there is only one primary philosophical science in the eyes 

of Aristotle which has come to be called both Ousiology and ontology/substanceology, 

or both of them do exist separate from each other. If the latter is the case, the next 

question regards their relationship with each other. In this article, which is a review the 

opinions of modern Aristotle researchers about the foregoing questions, we conclude that 

Ousiology is the ultimate realization of substanceology. This way, we call Ousiology as 

the cornerstone of the philosophical theory as viewed in substanceology. This line of 

thought requires that the extended foundational concepts in Aristotelian substanceology 

need a kind of Ousiology. Meanwhile, God is a “specific nature” as the Cause of all non-

God (as one of the “principles and causes). With such a premise, a person who acts as a 

substanceologist based on Gamma book to find the principles and causes of Ousia is at 

the same time an Ousiologist. 

Keywords: Potentiality (dynamis), Actuality (energeia), Being (on), Ousia, 

Ousiology.  
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 ارتباط وجودشناسی، جوهرشناسی و الهیات 

 ارسطو و بررسی تفاسیر جدید آن ۀدر فلسف
 

 *8حسن فتحی، 1مهدی اسعدی

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم  سیاسیحقوق، الهیات و علوم  ۀدانشکد گروه فلسفه، دانشجوی دکتری .1

  ایرانتهران، و تحقیقات تهران، 

 ایران تبریز، دانشگاه تبریز، ی خارجی،ها زباندانشکدۀ ادبیات و  دانشیار گروه فلسفه، .8

 (11/22/2118؛ تاریخ پذیرش: 23/24/2118)تاریخ دریافت: 

 چكیده

چیستی موضوع فلسفه از زمان ارسطو محل بحث بوده و در مقاطع بعدی تاریخ حکمت مشاء نیز استمرار داشته اسرت. چنانکره   

ی مشهود اسرت. ایرن بحرث در نیمرۀ     روشن بهدر این زمینه  رشد ابنو  نایس ابنااتالف دو چهرۀ برهسته مشاء ههان اسالم یعنی 

تنهرا یرک علرم فلسرفی نخسرتین       ،گشوده شد که  یا نزد ارسرطو  از نو زبان ی لماندر ارسطوپژوهی حوزۀ  ژهیو بهدوم سدۀ بیستم 

و اگرر   هسرتند هر دو در کنرار هرم     نهایا اینکه  ،شود یمیا هوهرشناسی نامیده  وهودشناسیو الهیات  که به دو نام  وهود دارد،

به ایرن   ،باال ۀنظر ارسطوپژوهان هدید در مورد مسئل با مروری بربا یکدیگر چگونه است. در این مقاله   نهااست نسبت  گونه نیا

فلسفی در معنرای   یۀنظر« سنگ بنای» عنوان بهی هوهرشناسی است. به این معنا، ما از الهیات یکه الهیات تحقق نها میرس یمنتیجه 

 ییارسرطو در هوهرشناسری   افتره ی بسطمتضمن این مطلب است که مفاهیم بنیادین مذکور . اط فکری میکن یمهوهرشناسی یاد 

 «طبیعرت اراص  »یک است، « اصول و علل»یکی از  که عنوان علت ماسوی به حال نیع دراداوند، و  نیازمند یک الهیات هستند

هروی علرل و   و عنروان یرک هوهرشرناس، در هسرت     . با چنین فرضی، شخحی که بر طبق کتاب گاما، بره شود محسوب می هم

 .هم اواهد بود دانیالهیک  حال نیع دراصول اوسیا است، 

   واژگان کلیدی

  .)اُن( موهود، )دونامیس( هقو ّ، )انرگیا( فعل، )اوسیا( هوهرالهیات،  

                                                                                                                                        

 Email: fathi@tabrizu.ac.ir * نویسنده مسئول
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 )مقاله پژوهشی( 113-123ات صفح
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 مقدمه

مترا  »عنوان موضوع  و به چراد یمارسطو حول  نها  متافیزیکی که دیکلی ها عنوانمیان   یا

 ۀدر المبدا و نظریر  شده مطرحمیان الهیات  پیوندی هست؟  یا شود یماز  نها یاد « تا فوسیکا

، اسرت  زترا، اترا، ثترا و گامرا  مرده      یهرا  کتاببماهوموهود که در  موهود هوهر و فلسفی

 2ارتباطی وهود دارد؟

 :کند یمه و  ن را چنین بیان پرداات موضوع فلسفه ۀدرباردر کتاب گاما به بحث ارسطو 

 :2133 ،ارسرطو ) پردازد یمی  ن ذاتد دارد که به موهود بماهوموهود و عوارض علمی وهو

علوم دیگر از  کی  یهدیگر نیست؛ زیرا  ااص  از علوم کی  یهاین علم شبیه  .الف( 2221

بنابراین، تفاوت ااص  .پردازد ینم بماهوموهود موهود ۀدرباربه بحث کلی )کاثالو(  نحو به

که تئوفراسرتوس و  ارسطو در سنت یونانی از نخستین مفسران  ن است. « کلیَّت»علم همان 

غالب این بروده   ۀعقیددر سنت مسیحی  ،میالدی دوازدهم سدۀتا  ندستهاسکندر افرودیسی 

 مترأار مدرسی  ۀدر فلسف . ن هم الهیات است است که تنها یک علم نخستین وهود دارد و

 ۀمابعدالطبیعه ارسطویی یک علم کلی دربرار  سو کیکه از  کند یمین دیدگاه شروع به غلبه ا

و از  (االعرم  یبمعنر یعنی الهیرات  ) پردازد یمموهود مطلق  ۀوهود است که به تحقیق دربار

یعنری  )اینکه  ن دانشی است که تنها موضوع  ن موهود مفارق نامتحرک است  ،سوی دیگر

در این میان بحث در باب موضروع فلسرفۀ اولری، در سرنت مشراء       .(االاص یبمعنالهیات 

در  نایس ابنبر سنت مسیحی بوده است. برای مثال  رگذاریتأثاسالمی نیز بسیار هدی و حتی 

 کنرد  یمی مفحل، از این موضع حمایت ها استدالل( با 1: 2188، نایس ابناوائل الهیات شفا )

موهرود  »موضروع فلسرفۀ اولری باشرند و فقرط بایرد بره         تواننرد  ینمر « هوهر»و « ادا»که 

از  رشرد  ابرن عنوان نامزد شایستۀ این عنوان صحه گذاشت. از سوی دیگرر   به« بماهوموهود

عنوان موضروع ایرن علرم یراد شرده       استحقاق هر  نچه در متافیزیک در مواضع گوناگون به

 .شمارد یمو مآل  نها را یکی  کند یماست، دفاع 

                                                                                                                                        

عنوان مبدأ معرفت( مطررح اسرت،نیازمند تحقیرق مسرتقلی      میان این مجموعه و  نچه در گاما )به. بحث از ارتباط 2

 است که در اینجا وارد  ن نخواهیم شد.



  199 آن  یدجد یرتفاس یارسطو و بررس ۀدر فلسف یاتو اله یجوهرشناس ی،ارتباط وجودشناس

ارای سه بخش اصلی است: بخش نخست به بیان مسئله و طررح مباحرث   مقالۀ حاضر د

 دهرد   یم؛ در بخش دوم که بدنۀ اصلی مقاله را تشکیل پردازد یماصلی تحقیق  سؤالکلی و 

به طرح نظریات شارحان و مفسران هدید ارسطو در این احوص پردااته و با مراهعه بره  

 گانره  سره ی بنرد  دسرته از  نهرا، بره ایرن     2رکسبر پایۀ قرائت ورنر مرا  ژهیو بهمنابع اصیل، و 

 کرامالً از هرم   االاص یبمعن)وهودشناسی( و الهیات  االعم یبمعنکه: الف( الهیات  میرس یم

با الهیات یکسان قلمرداد شرود و از ایرن دو بایرد      تواند ینمهداست و مابعدالطبیعه ارسطو 

ت اسرت؛ ا( مابعدالطبیعره   یرک الهیرا   صررفاً یکی را ااتیار کرد؛ ب( نظریۀ فلسفی ارسطو 

بماهوموهود است، مستلزم وهرود الهیرات    شناات موهود اش فهیووارسطو که موضوع و 

ویرژه برا تکیره برر تقسریم علروم از سروی ارسرطو و          اواهد بود؛ در بخش سوم مقالره بره  

ی سبک نگارش ارسطو به تناسب  ثار مربوط به هر حوزه، کوشش شده است کره  ها داللت

ی از  ن تأکیرد شرده   ا هنبه بربه حقیقت واحدی اشاره شود که در هر کدام از مواضع فوق، 

 است.

 بیان مسئله

( 3ب  2232 :2133ی قطعی )ارسرطو  یارسطو در فحل هشتم کتاب ثِتا نشان داد که به معنا

ی برودن و  یه، و عردم توانرا  (،  زاد از هرر نروع قرو ّ    یدیونغیرفانی، ابدی ) باید چیزی مطلقاً

( و 28ب  :2133 ،ارسرطو ( )اِکرس  نرانکِس اُن  همیشه حقیقی، باشد که بالضروره موهود )

را « ابردی  یاشیا»ارسطو  .(21ب  :2133ارسطو، )است ( پروتونیک امر نخستین ) نفسه یف

و هرگرز   هسرتند و تحقرق   )انرگیرا(  ر حالرت فعلیرت  کره دائمراً د   کند یمبه این نحو درک 

 کره چررا   دهرد  یمر به متضاد اویش تبدیل شوند. در این زمینه وی  شکارا نشان  توانند ینم

 گرر ید  عبرارت  بره )و مطلقراً بالفعرل، غیرفرانی، ابردی و نخسرتین       موهود یا موهوداتی باید

                                                                                                                                        

2 .Werner Marx  (2122 - 2114 .استاد فلسفۀ دانشگاه فرایبورگ  لمان )م 

 The Doctrine of Being in the Aristotelianکتراب   12الری   22شرایان ذکرر اسرت اوئنرز در صرفحات      

“Metaphysics”صورت تفحیلی به بیان نظر ارسطوپژوهان در باب موضوع فلسفۀ اولی پردااته است. به 
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اگر اینها وهود نداشرتند، هری  چیرزی اصرالً وهرود      »وهود داشته باشند: الهی( موهوداتی 

این انرگیای اصریل را موضروع    تاًحاارسطو صر .(21ب  2232 :2133ارسطو، ) «داشت ینم

الهیرات   ،کنرد  یمر که اودش را وقف  ن  یا فلسفه دیگو یمو  دهد یمتأمالت اویش قرار 

کره هنگرام   بحث کرد الینحلی  ۀحیعو ۀدربارارسطو پیشتر در کتاب المبدا به تفحیل  است.

. در دیر   یمر  وهرود  به ه )دونامیس(اندیشیدن به اصل حرکت )کینِسیس( بر اساس مفهوم قوّ

 این بحث، وی نشان داد که باید وهرود موهرود نخسرتین ااصری را مفرروض بردانیم. از      

 برا اشرند.  نیرز بایرد وهرود داشرته ب     ییها محرککه موهودات متحرک وهود دارند،  یی نجا

بره   یمحرک دیگرر  ۀواسط بهیک محرک متحرک باشد که  تواند ینمی ی، محرک نهاحال نیا

(. بلکه، 14الف  2231: 2133ارسطو، باید در کار باشد )ی ا واسطهزیرا  نگاه  حرکت در ید،

( باشد، موهودی کره ابردی اسرت، هروهری     کینون کینتون   ن باید یک محرک نامتحرک )

اسرت، فعلیرت و فعالیرت محرض     انرگیرا  بنفسه موهود است. بیش از همره،  ن   و)اوسیا( 

تکوینی از دونرامیس و   ییها دنبالهو بعد( که الزم نیست در درون  13الف  :2133ارسطو، )

 یابد. انرگیا تحقق

، 2133ارسرطو،  اسرت ) و مقدم بر  ن  ه )دونامیس(قوّ از« بهتر»)انرگیا(  فعل نزد ارسطو،

( زیرا دونامِی اُن ]موهود بالقوه[، که هنوز نیازمند تحقرق اسرت، در   و بعد23الف  2232: 1

همچنرین متضرمن ایرن     ،حد هی  است. اما این اندیشه که انرگیا مقدم بر دونرامیس اسرت  

عنوان انرگیای محرض نیراز دارد.    که تقدم مورد نظر به چیزی نخستین به اواهد بودمطلب 

ی محض، این انرگیا ۀمثاب بهو بعد(  23ب  2212: 4 ،2133ارسطو، ) شیاودبسندگااطر  به

و  3ب  1،131 :2133ارسرطو،  اکمل، ایر و بهترین امرور اسرت )   حال نیع درامر نخستین 

-اراطر -بره » ارود  یارود  بره و بعد(  13الف  2231: 3 ،2133ارسطو، ) «بهترین»بعد( این 

ی هرر چیرز متحرکری اسرت.     ی( نهرا تِلوسغایت ) ( و راهی )یی، بنیاد نهاینها 2«که-چیزی

  راره برا   تلوس  نهاکه در  کردارسطو این حرکت را بر اساس حرکت دوری افالک درک 

، 2231 :3 ،2133ارسرطو،  ) اسرت  گونره  نیاکه در فلک نخستین  به همان نحوی بودهمرتبط 

                                                                                                                                        

  to he henekaالهله = غایت( -ما - ل. )2



  110 آن  یدجد یرتفاس یارسطو و بررس ۀدر فلسف یاتو اله یجوهرشناس ی،ارتباط وجودشناس

، علرت حرکرت   تِلوس ۀمثاب  ن موهود ضروری، بهترین و نخستینی که، به .و بعد( 12الف 

و همچنین علت  –حرکت  تر دهیچیپاصول  ۀوسیل به –فضا )حرکت دوری افالک(  کامل در

بنرابراین  ن  » اسرت: ، ئروس ثِحرکت تمامی موهودات حاضر در عرالم اسرت همران اردا،     

ضرروری اسرت،    کره  یی نجا، و از زدیا یبرم ضرورتشاز حاق  شیهستموهودی است که 

 سرمان و طبیعرت برر چنرین اصرلی متکری       است ... همانرا   راه  ،ایر است و به این معنا

 (.24تا  22ب ، 2231 :3 ،2133ارسطو، ) «هستند

ی اسرت. برر   یتعریفی غا ،ی محض به این معنا که از  ن به ادا تعبیر شدهانرگیاتعریف 

 شیهسرت ی، عالم محسوس متکی بر ادای نامحسوس اسرت، کره   یاساس ]اصل[ علیت غا

که در سایر موهرودات عشرق و شروق     استان ذات کامل چناین مفارق و نامتحرک است. 

دیگر موهودات را بره   ،عنوان معشوق ]محرک نخستین[( بهپروتون کینون )  ن. »زدیانگ یبرم

حال، نهایتاً نرزد ارسرطو یگرانگی     ( با این1ب 2231 :3 ،2133ارسطو، ) « ورد یدرمحرکت 

تمرام   نیترر  یعرال باشد کره وی  ن را   نهفتهدر اصلی  تواند یمعنوان معشوق تنها  اداوند به

کره    ورد یدرمر . نیروی محرک الهی به همان نحوی بره حرکرت   نوساصل  :داند یماصول 

یگانگی الهری   .(13الف  2231 :2133ارسطو، ) «کند یممتعلق شوق و ادراک عقالنی چنان »

 :1، 2133ارسرطو،  « )بیردار »همیشره   –اسرت کره    نهفتهاو  ۀشیانددر نهایت در فعلیت تام 

( 12ترا  28ب  2231: 3، 2133ارسرطو،  مطلرق )  متعلَّق  ن بهتررین   –( است  23ب  2234

 است.

( ابدی ارویش  ن هنگرام کره بره     ائودایمونیاکه اداوند، در سعادت )« بهترینی»اما این 

ارویش دارد دقیقراً    ۀشیاندق لعنوان متع  ن را بهنوئسیس نوئسیوس( ) شدیاند یماندیشیدن 

از هر نروع   ،شهیاندق لچیست؟  یا این بر نسبت محض با اویش داللت دارد که در  ن متع

الهری ارویش    ۀشر یانددیگرری در درون  « اردایان » ییارسطوست؟ یا  یا ادای رهاتعینی 

یعنری   –( را که به  ن تعلرق دارنرد   نوئس( سایر عقولی )ثِوس - نوسدارد؟  یا عقل الهی )

 اویش دارد؟ ۀشیاندق لرا چونان متع –سماوی  افالکرکات سایر مح

کره بایرد   در چند دهۀ اایر به هد پرسیده و این ایرده مطررح شرد     ژهیو به سؤاالتاین 



111   ،7911، تابستان 2، شمارة 71دورة فلسفه دین 

نسبت میان اندیشنده و اندیشه  الهی هسته شود و ۀشیاندبرای « یا ژهیومشخص  یۀدرونما»

احوص و باالتر، نسبت میان اقوال گوناگون ارسطو، در باب علمی بره نرام فلسرفۀ     نیا در

 اولی روشن شود.

یی از این دست از سوی ارسطوپژوهان گونراگون هرواب   ها پرسشدر این زمینه بود که 

.  یا الهیات ارسطو را باید از وهودشناسی او متمایز شمرد و فقط یکی از این 2مثبت یافتند:

گفت هر یک  توان یم.  یا در عین قبولی این تمایز، 1متافیزیک وی دانست؟  دو را موضوع

ارسطو موضوع فلسفۀ مطرح بوده است و ارسطو  ریپذ تحولاندیشۀ « یا دوره»از این دو در 

ضرمن قبرول ایرن     توان یم.  یا 1از یکی دست برداشته و  ن دیگری را ااتیار کرده است؟ 

شناسری  مبدأعلمی مشرتمل برر وهودشناسری عرام و      نوانع بهاحیحۀ دوگانۀ فلسفۀ اولی )

ۀ ضعفی در تاریخ فلسفه و دورشردگی از  مثاب بهااص( در اندیشۀ ارسطو )افالطون(،  ن را 

را تعبیرر دیگرر   « موهود بماهوموهود» توان یم.  یا 4ااستگاه مشترک این دو ارزیابی کرد؟ 

ترتیرب مابعدالطبیعره بره معنرای      در نظر گرفت و بره ایرن  « هوهر نخستین = ادا»از همان 

. در صورت عبارتِ اُاررای  3الهیات عام را به اداشناسی یعنی الهیات ااص تحویل داد؟ 

موهرود بمراهوموهود بره اوسریای      لیر تأویکدیگر شمردن این دو تعبیر، یعنی در صورت 

 .  یرا  نچره در  3نخستین، چه نسبتی میان این اوسیای نخستین و ماسروای  ن وهرود دارد؟   

نامیرده   اهلل یماسرو و به اصطالح  شنا برای ما،  نچه  ردیگ یمذیل این اوسیای نخستین قرار 

 ترأار تقردم و   صرفاً ها نیای متباین با هستند، میان نوع به، موهودات مشتق از او و شود یم

گفرت   تروان  یم.  یا 3رابطۀ تشکیک ) نالوگیا( برقرر است؟  اصطالح بهدر مراتب موهود یا 

مراتب مختلف سروکار دارد و ادا یرا هروهر    نیا ۀهمدر مراحل مختلف اویش با فلسفه 

.  یرا بایرد از   8ی و  ارین مرتبۀ فلسفه اسرت؟  شناات یهستنخستین، در واقع اولین شالودۀ 

تمایز میان فلسفۀ علیا و فلسفه اولی را پذیرفت و از سوی هر دو را، همزمران و در   سو کی

.  یا باید بر این قرول رفرت کره    1عرض یکدیگر موضوع فلسفه در نظام ارسطو دانست؟ و 

سرنوشت فلسفه و فیلسوف این است کره میران ایرن دو )موهرود بمراهوموهود و هروهر       

 نخستین( در نوسان بماند؟
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 آرامروری بر 

 ۀشااحر تفسریری اایرر بررای تعیرین      یهرا  ترالش بسیار دیگرری در   یها پرسشو  ها نیا

ارسطویی مطرح شده است. هدای از اینها تحقیقاتی در ارسرطوپژوهی معاصرر    ۀعیمابعدالطب

. کننرد  مری ارسطو بحث و بررسی  ۀفلسفوهود دارد که این پرسش را از منظر تاریخ تحول 

فلسرفی را برا    یرۀ نظر ویژگری تا پرسش مربوط به  کوشند یمنیز تحقیقاتی در عالوه بر این، 

هر کدام  پاسخ گویند. ،دهد یممفاهیم بنیادین ارسطو را تشکیل  ۀشالودکه  ای مسئلهتأمل بر 

سؤالی که در بخش باال مطرح شد، ناور به پاسخ یرک یرا چنرد ترن از ارسرطوپژوهان       1از 

 اایر، به شرح ذیل است:

 ۀعر یمابعدالطباول بار گشود، بره ایرن نتیجره رسرید کره       را باب این بحث که 2پرپل ناتو. 2

یکسان پنداشته شود. بر طبق نظر نراتورپ، پرسرش موهرود    « الهیات»با یک  تواند ینمارسطویی 

موضروع پرژوهش    توانند یماست که  ییزهایچ نیتر یانتزاعو  نیتر یکل»بماهوموهود مربوط به 

اولری، کره بره ایرن      ۀفلسفکه فرض کنیم است « ناپذیر قض تحملتنا» ن یک  .«علمی قرار گیرند

با علمی کره بره    تواند یم، کند یم)موهود مطلق( بحث  نفسه یفکلی و  طور بهموهود  ۀدربارنحو 

کره از  »الهیات، یکسان تلقری شرود. غیررممکن اسرت      یعنی، پردازد یماز وهود  یساحت ااص

معرفت بشرری برر  ن    یها شااهکلی فرض شود، که بنیاد سایر  ۀفلسف پروتو فیلوسوفیا سو کی

با علمی یکسان قلمداد گرردد کره برا وهرود نرامتغیر و غیرمرادی        ،استوار است و از سوی دیگر

د کره  کرناتورپ پیشنهاد  .(Natorp, 1888: 49) «هنس موهودات سروکار دارد نیتر یعالعنوان  به

فلسرفی   یرۀ نظرکه با این دیدگاه وی که را  ثار ارسطو  ن بخش از عبارات و فرازهای موهود در 

عنوان تفاسیری که مفسران  ثرار ارسرطو    به ،در تضاد هستند ،است« وهودشناسی»ارسطویی یک 

 .(Natorp, 1888: 52.)شوندحذف  ،اند کردهبه  ثار او اضافه 

  و نحوی به ضرورت انتخاب یکی از این دو تحرری  ورنر یگر و دورینگ هرکدام به .1

ی ارویش، از یکری از  نهرا    ورز شره یاندکه ارسطو در طول تاریخ  اند کردهاز این قول دفاع 

 منحرف شده و دیگری را پذیرفته است.

                                                                                                                                        

2 .Paul Gerhard Natorp (2834 - 2114 .استاد فلسفۀ دانشگاه ماربورگ  لمان )م 
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ارسطو همچنین به این نتیجه رسید که  ۀفلسفتاریخ تحول  ۀدرباربا تحقیق  2ورنر یگرر 

فلسفی یافت، تناقضری کره ارود     یۀنظردو دیدگاه متناقض را در تعریف ارسطو از توان  می

اولری در تضراد    ۀفلسرف ده است. در  غاز فحل اول از کتاب گاما، کرارسطو نیز به  ن اشاره 

. شرود  مری توصیف « علم کلی»عنوان  وضوح به ی وهود بهیهز یها ساحتبا علوم ااص و 

« هرودات انرواع مو  نیتر یعال»در فحل اول از کتاب اپسیلون و در فحل هفتم از کتاب کاپّا 

کره   کنرد ادعرا   توانسرت  ینماولی اوانده شده است. از سوی دیگر، ارسطو  ۀفلسفموضوع 

نیسرتند و در  « نوعی ااص از وهرود »از « موهودات ااص» ها  سمانغیرمادی  یها محرک

مابعدالطبیعره   ۀدربرار . بر طبق نظرر یگرر، ایرن دو دیردگاه     کردواقع نیز این ادعا را مطرح ن

بلکه دو سیر فکری کامالً متفاوت بره هرم   « یک ذهن االق بوده باشد مخلوق توانسته ینم»

محسوب  ن دو  نیتر کهنوضوح روشن است که سیر الهیاتی و افالطونی  و به اند شدهبافته 

،  نگراه ایرن   شدموهود بماهوموهود تعریف  یۀنظرعنوان  . اگر مابعدالطبیعه بعدها بهشود می

این  .«، واحد و عالی استمشککیک سااتار »واقعیت  تعریف مبتنی بر این دیدگاه بود که

شرااص در تحرول    ۀمرحلر دیدگاه است، یعنی، دیدگاه منطبق برا  « نیتر ییارسطو»احتماالً 

اولی علم موهود بمراهوموهود اسرت، علمری کلری      ۀفلسفارسطو. بنابراین، نزد ورنر یگر، 

 .(Marx, 1977: 49) )مطلق( نفسه یفموهود  ۀدربار

« یکلر  طرور  بره »اولی ارسطویی از موهود  ۀفلسفاین نتیجه رسید که  به 1دورینگی. ا ر

است. براالف مِرالن، دورینگ « نحو کلی و انتزاعی به»معنای  و نزد وی این به کند یمبحث 

کره   کنرد  یمر درک را به این معنرا   (12تا  11 :الف 2213 )ارسطو،شده از اپسیلون  نقل ۀفقر

است. تعریرف  « کلی ۀفلسف»بلکه یک  ،نیست« عطوف به امر کلیم ۀفلسف»اولی یک  ۀفلسف

یکه به این معنرا نیسرت کره موضروع  ن پروترو اوسریای       گاولی در اپسیلون به تئولو ۀفلسف

اصرطالح  بره ارود ایرن    به این اراطر کره    الخحوص یعلنامتحرک و مفارقالوهود نیست، 

اولری،  ن   ۀفلسرف عنروان   . بلکره، بره  شرود  ینمر  تحرری   مرذکور  ۀفقردر اصالً  ،پروتو اوسیا

                                                                                                                                        

2 .Werner Jaeger (2888 - 2132 استا )ی  مریکا و نویسندۀ کتاب پایدیا.ها دانشگاهد فلسفۀ م 

1 .Ingemer During (2121 - 2184 .استاد مطالعات کالسیک دانشگاه گتنبرگ )م 
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« ااطر یک نظام  راسته و مرنظم اسرت   به»تنها  .«موهودات نخستین است ۀدربار یا فلسفه»

د که این علم نخستین را الهیات بخواند. یقینراً، دورینرگ   کرکه چنین به ذهن ارسطو اطور 

، تحوری الهیراتی  که ارسطوی متقدم، احوصاً در کتاب المبدا کند ینماین نکته را تکذیب 

 نچه هی  سهمی در فرایند »فلسفه در واقع علم  ،از موضوع فلسفه داشته است. در  ن زمان

تنهرا برداشرت ]ارسرطوی[ مترأار از موضروع فلسرفه        ،بود. اما نزد دورینرگ « طبیعی ندارد

بره نظرر مرن    »که:  دیافزا یماست. دورینگ این توضی  را به مالحظات اودش  کننده نییتع

را رهرا کنریم یرا هایگراه اصرلی  ن را       "الهیات ارسرطو " ن رسیده است که اصطالح زمان 

 (.Marx, 1977: 55)«یمیمشخص نما

 ۀفلسرف « ۀدوگان ۀشااح» اش شهیانددر نخستین مرحله از تحول این  2مارتین هایدگر. 1

معرفت مربروط بره موهرود بمراهوموهود و      همزمانرا پروتو فیلوسوفیا  را پذیرفته واولی 

کره منشرأ تعری ن    شمارد  می( تیمیوتاتون ه نوسساحت وهود ) نیتر یعالمعرفت مربوط به 

]دو دیدگاه مطررح  « همبستگی»و « تفاوت»مربوط به  ۀلئمساست.  تشانیتمامموهودات در 

درسرگفتاری کره   در او . کررد  یماولی[ همیشه هایدگر را به اود مشغول  ۀفلسفشأن  ۀدربار

. کندهر دو دیدگاه را بیان  یریگ شکلمراحل  لیتفح بهتا ، سعی کرد ارائه شد 2133به سال 

لحراظ   چرا مابعدالطبیعه به توضی  این نکته انجام داد کهاو این کار را در ضمن تالش برای 

)علرت( هرر هسرتومندی اسرت و     « بنیاد»، که بر اساس  ن وهود «وهودشناسی»تاریخی به 

، بردل  دهرد  یمموهود )ادا( بنیاد همه چیز را تشکیل  نیتر یعال، که بر اساس  ن «الهیات»

 (.Marx, 1977: 50)شده است 

خ از سرن  ییهرا  پرسرش  ۀدرباراز طریق یک بحث تفسیری بسیار مفحل  1مرالن. فلیپ 4

فلسفی صرفاً الهیات اسرت. برر    یۀنظرکه  نتیجه رسید این نها اشاره شد، بهه  ب تر شیپ نچه 

 ،از کتراب کاپّرا   هفتمالی  سوماساس تفسیری کامل از فحل اول از کتاب اپسیلون و فحول 

مرورد نظرر در فحرل اول کتراب گامرا،       یۀنظرکه موضوع  دکن یموی این دیدگاه را عرضه 

                                                                                                                                        

2 .Martin Heidegger (2881 - 2133 .)م 

1 .Philip Merlan (2813 - 2138 استاد و مورخ فلسفۀ )ی  مریکا و  لمان.ها دانشگاهم 
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نیست. در اینجرا هماننرد سرایر مواقرع     « کلی انتزاعی»)اُن هو اُن(، یک  بماهوموهود موهود

مورد نظر[ هوهر نخستین )پروتو اوسیا( است، یعنی ساحت موهود مفارق،  یۀنظر]موضوع 

نامتحرک، قیوم )واهب بالذات( و معقول. بر طبق نظر مِرالن، بررای دسرت یرافتن بره درک     

ب گاما، شخص باید این نکته را مد نظر داشرته باشرد   در کتا« کلی»از معنای مفهوم  یبنیادین

اصرول برود. ایرن پرژوهش از رونرد  کرادمی        ۀدربرار پرژوهش   ،که هدف ارسطو در اینجرا 

 - کثیرر، یکسرانی   - واحرد  –اساسراً متضراد    یهرا  قطبد؛ سااتارهای کرافالطونی تبعیت 

 نیترر  یعال  نهاکه  یی نجا مورد تحقیق و کندوکاو قرار گرفت، و از –عدم  - تفاوت، وهود

ی ذیرل اودشران شرمرده    هرا  سراحت ، علت هرر یرک از   دهند یمساحت وهود را تشکیل 

موهرود   ۀدربرار عنوان پژوهشی در درون سنت  کادمی افالطونی، هدف تحقیق  . بهشوند یم

 ،عنوان موهود مطلق  ن بود که نشران دهرد کره هرر موهرود      و( بهثول)کلی، کا« طور کلی به»

ساحت وهود حاضر است. این سراحت اصرل هروهر نخسرتین      نیتر یعال مبتنی بر اصول،

)پروتو اوسیا(، موهود نخستین )پروتو اُن(، واحد نخستین )پروتو هِن(، امر با اویش همان 

به طریقی بسریار مشرابه بره  نچره در  کرادمی افالطرونی       «. علت کلی» ۀمثاب )توتون اوتو( به

: چره چیرزی بره موهرود     پرسد یمین اصول احوص ا معمول بوده، فیلسوف ارسطویی در

 یا پشرتوانه  (12الی  12الف  2213در )ویژه مِرالن  ؟ بهبخشد یمهستی، وحدت و اینهمانی 

ساحت وهود، چونران یرک کلری )کراثولو(،      نیتر یعالعنوان  که به ابدی یمبرای این دیدگاه 

ترا   سروم  های فحل. شود یمموهودات حاضر دانسته  ۀهمهوهر نخستین )پروتو اوسیا( در 

علم موهود بمراهوموهود در   ،. نزد مِرالنندکن یمید یکتاب کاپّا نیز این مواضع او را تأ هفتم

گونره   که در اپسیلون و کاپّا ایرن  بودهدر معنای الهیات « اولی ۀفلسف» یا اندازهگاما به همان 

 .(Marx, 1977: 51) است

ارسطویی، به این نتیجه رسید که  ۀعیالطبمابعداز « بازسازی»از طریق یک  2نزئه ی. او. 3

طبیعرت   نیترر  یعالت نشأت گرفته از علم موهود بماهوموهود به تعینا ۀمثاب بهعلم فلسفی 

. ایرن طبیعرت   پرردازد  یمر محسروس  ی نحوی اشتقاقی در تمامی موهودات فرد که بهاوسیا 

                                                                                                                                        

2. Joseph Owens (2128 – 1223 استاد و محقق فلسف )کانادا. ه درم 
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. نزد استموهود فردی  هر، علت انرگیا ۀمثاب که، به دهد یماودش را چونان صورتی نشان 

برا امرر مقردس، موهرود      –اسرت « نخسرتین  ۀنمون»که  ییتا  نجا –به این معنا اوسیا نز، ئاو

ق لر متع در حکرم ی نخستین اوسیانز، ئبر طبق نظر او .ی نخستین یکسان استاوسیامفارق، 

بایرد از طریرق موهرود     را ی نخستیناوسیااین ی شناس معرفتاما از حیث ست. ۀ علیافلسف

ی از وهود که بر برداشرت غالرب از وهرود موهرود از     ید.  ن معناکرهو و سوس هستمح

همچنان موهود مقدس فرامحسوس است کره موهرودات    ،پارمنیدس تا افالطون حاکم بود

 (.Owens, 1963: 23) کنند یم« تقلید»محسوس از  ن 

ارسرطویی، بره    ۀعر یمابعدالطبچند سال بعد، از طریق بازسازی متفاوتی از ، 2گیزتاپ گونتر. 3

عنروان   ارسرطویی، مابعدالطبیعره بره    ۀشر یانداراص از   یا دورهاین نتیجه رسرید کره، طری یرک     

علمالوهود مساوق الهیات بود. پاتزیرگ کرار ارود را برا سرااتار بره اصرطالح اشرتقاقی علرم          

 ۀواسرط  هبر ت ایرن علرم   یر . بر طبق ایرن سرااتار، تمام  کند یمالوهود  غاز  عنوان علم ارسطویی به

. نرزد ارسرطو،   ابدی یمنسبت حاالت فردی وهود )مقوالت( با حالت واالی موهود )اوسیا( تعی ن 

« طفیلری »)پروتون( است. هرر چیرزی هرز او    « امر نخستین»این بخش از سااتار اشتقاقی همانا 

موهرود  » ۀدربرار بره بحرث   « اصوالً». بنابراین، علم اشتقاقی وهود باید شود محسوب می ذات او

سرایر موهرودات،    ،، اوسیا بپردازد، زیرا  ن یک واسطه است، علم معطروف بره هروهر   «نخستین

صرادق  « طبیعی»ساحت هوهر  ۀدربار. این مطلب اول از همه ردیگ یم دربرسایر مقوالت، را نیز 

پاتزیرگ   ۀبرنهراد حرال،   بنیاد مستحکمی در متن دارد. با اینمذکور، است. تا به این اندازه دیدگاه 

از تکرار سااتار اشرتقاقی در نسربت میران     یا اندازهارتباط میان وهودشناسی و الهیات تا  ۀدربار

است. بر طبق نظر پاتزیگ، وهودشناسی هوهر طبیعری   شدههوهر طبیعی و هوهر الهی تشکیل 

کره   طرور  بنیاد نهاده نشرده برود. همران   « نخستین»نحوی اشتقاقی بر امر  اگر  ن به ،ماند یمناقص 

موهودات نخستین است، اوسریای الهری در    ۀهمعنوان نوعی مقوله در قیاس با  یعی بهاوسیای طب

هروهر  » ۀ مروز . بنابراین، نزد پاتزیگ، الهیرات  شود محسوب مینسبت با هواهر طبیعی نخستین 

                                                                                                                                        

2. Patzig Günther (2113 – 1228  استاد فلسفه و ارسطوشناس )ی  لمان و  مریکا.ها دانشگاهم 
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که تمامی موهودات دیگر هسرتی ارویش   « هوهر اصیلی»در میان سایر هواهر است، « نخستین

ینرد منطقری مسراوقت ذاتری     ااز دیردگاه پاتزیرگ ایرن مطلرب بر     .«رندیگ یمبه عاریت »را از او 

اایرر متافیزیرک پاتزیرگ اضرمحالل      یهرا  کتراب ، در ایرن  الوهود با الهیات است. با وهود علم

. در اینجا دیگر شراهد تقلیرل هرواهر بره     کند یممشاهده  را« یشناس یهستسازگاری موهود در »

 ۀ مروز از  یری زدا اشرتقاق »یگ، این امر برازنمود فراینرد   نظر پاتز اساس هوهر نخستین نیستیم. بر

د.  نرالوژی  کرارسطویی مشاهده  ۀشیاند ن را در های دیگر از  توان یمکه « فلسفی اصول هستیم

 یعنوان نسربت اشریا   . یک نسبت دیگر بهشود یمهایگزین پارانومی  یشناات روشعنوان اصل  به

مختلرف.   یعنوانی نسبتی اینهمان میران اشریا   بلکه به، شوند ینممختلف با چیزی اینهمان تعریف 

 ۀشر یانداز  دیر گو یمر چنانکه یگرر   ،فلسفی ارسطو ۀشیاندنظر پتسیگ، تحول  اساسبنابراین، بر 

ارسطویی از حالت اشتقاقی به حالرت   یشناس یهستبلکه  ،نیست یشناات یهست ۀشیاندالهیاتی به 

هری    یشناسر  یهستین تحول با تناور الهیات و نظر پتسیگ، ا اساس قیاسی تحول یافته است. بر

که چرا الهیات، که محور مباحث ارسطو را در کتراب   دهد یمحال نشان  کاری ندارد. این در عین

 .(Patzig, 1960: 185) شود ینمزتا، ثتا و اِتا دیگر مطرح  یها کتاب، در دهد یمالمبدا تشکیل 

 :Boeder, 1971)ارسرطو،   ۀفلسرف یک تفسیر یا بازسرازی از   ۀارائهای  به 2دریاِچ. بو. 3

ترر،   ده است. به عبارت دقیقکرتأمل  ها شهیاندمفاهیم بنیادین ارسطو از منظر تاریخ ( بر 111

را   نهرا  توان یمکه « وهود  مده در اصول  ن به یها بحراناولی، و  ۀفلسفتاریخ »با یاد وری 

د، قاطعانره  کرر مشراهده   هرا  ستیسوفدر تحول اصول بنیادین  ن از پارمنیدس تا افالطون و 

عنوان یک علم کلری   وهودشناسی ارسطویی را به توان یماین دیدگاه را به چالش کشید که 

اولری   ۀفلسف»موهود بماهوموهود  یۀنظرنظر بوئدر،  اساس د. برکرمعطوف به وهود درک 

عنوان منشأ و  الهیات است، زیرا سروکار  ن ااتحاصاً با امر نخستین به اولی ۀفلسفو « است

. تنها به ااطر این چیز نخستین، این منشرأ و علرت اسرت کره     اواهد بودعلت موهودات 

را با نظرر بره کرل مرورد بحرث و       نفسه یفموهود »است که « کلی»اولی به این معنا  ۀفلسف

، بره قرول   شیذاتر است که تقدم   ییهزن موهود این چیز نخستین،   .«دهد یمبررسی قرار 

                                                                                                                                        

2 .William H Boeder (2118 - 1221 استاد فلسف )لمان. یاه دانشگاه ۀم  
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بوئدر، در مفارق بودن و نامتحرک بودنش غنوده است. وی ایرن مطلرب را یرک تحرول در     

عنروان   موهرود بمراهوموهود را بره    یرۀ نظرترر، بوئردر    . به بیان دقیقداند یم ها شهیاندتاریخ 

و فاقرد هرگونره انتقرال و    به  نچه مفرارق   این نظریهزیرا » کند یمنظریه مالحظه « نخستین»

 ۀفلسرف که موضوع  کند یمبنابراین بوئدر به نظر چنین فرض  .«شود یممنتهی  ،حرکتی است

 نچره   ۀدربرار . فلسفه با تأمرل  ابدی یمدیگر ترقی  ۀمرتببه  یا مرتبهمتالئم از  یاولی به نحو

. شرود  یمر  غراز  « بسیار  شناست» شیواسطگ یب رااط حس دریافتنی است،  نچه به ۀلیوس هب

عنوان نروعی    ن را باید به ۀ، ماهیتی است که فلسف«چیستی»عنوان  به« امر بسیط»موضوع  ن 

کره همیشره   ) علروم متعارفره   ۀدرباراز هوهر نخستین نشان دهد. این مرحله با تأمل نظری 

لوم متعارفه برر  ع ۀهمکه  یا یهیبدو در میان این اصول، بنیاد  (فرض هر معرفتی است پیش

 اسراس . بر شود یم ن ابتنا دارند،  نچنانکه در قانون امتناع تناقض بیان شده است، پی گرفته 

فلسفی بینشی عقالنی اسرت کره    یۀنظرمراتب موضوعات  بعدی در سلسله ۀمرتبنظر بوئدر، 

فری   . به نظر بوئدر، در ایرن کرون  کند یمدرک « امر حقیقی )صادق(»عنوان  را به« امر بسیط»

، فعلیرت یرک   نفسره  یفر عقالنی امر بسیط و حقیقی، حضور یک موهود  ۀبالواسطالحضور 

 ،گرذارد  یمر را بره نمرایش   « ایرن »فلسفی  یۀنظرکه  حال، تا زمانی موهود، نهفته است. با این

درک  در ضمن ادراک عقالنی محرض امرر قابرل   « این. »رسیدهرگز به انضمام کامل نخواهد 

فعلیرت ترام  ن همران فعالیرت ادراک موهرود      . »رسرد  یمامر صرفاً عقالنی به وهور  ۀمثاب به

در اینجرا یرک   « ایرن »حال  با این .«موهودات دیگر، است ۀهمبسیط، ذات نخستین و علت 

نحو مطلق و کامل دو وهه مفارق بودن و فاقرد   به ادااداست.  بلکهافالطونی نیست؛  ۀدیا

 ,Boeder) روانندسوی وی  موضوعات پیشین نظریه به ۀمه. بخشد یمتحرک بودن را تحقق 

1971: 111.) 

ارسطویی نه صرفاً یک وهودشناسی است نره   ۀفلسفبه این نتیجه رسید که  2اِی. مانسیون.  8

 ۀدربرار . وی بر تمایز نهادن برر علمری کره بره تحقیرق       نهاستصرفاً یک الهیات، بلکه هر دوی 

توصریف   علیرا  ۀفلسرف یرا  « مابعدالطبیعه»عنوان  که وی  ن را به – پردازد یمموهود بماهوموهود 

                                                                                                                                        

2. Auguste Mansion (2881 - 2133  استاد فلسفۀ )ی  لمان.ها دانشگاهم 
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اولری اوانرده    ۀفلسرف و  دهرد  یمهمت اویش قرار  ۀوههکه الهیات را  یا هینظربر و  – کند یم

مانسریون   2ب  -11الرف   2223اسرت، تأکیرد دارد. در   « موهود فردی»، که موضوع  ن شود یم

. دکنر  یمر نحو انتزاعی و کلی بحث  اولی از موهود به ۀفکه فلس ابدی یمدلیلی کافی بر این دیدگاه 

 دکنر  یمحال تحدیق  ، اما در همانابدی یمرا « اولی ۀفلسف»در فحل اول کتاب اپسیلون او تعریف 

کلری   - معنرای انتزاعری   بره  توانرد  یمر همچنین  11 - 13الف  2213 ۀدر فقر« کلی»که اصطالح 

 مرده   ده است. وی اشکال پریش کرفردی،  نچنانکه وی تفسیر -معنای انضمامی تفسیر شود، نه به

کره   نرد یگز یبرمر ، زیرا، با اسرتعانت از مرتن، وی ایرن دیردگاه  شرنا را      داند ینمدر کاپّا را هدی 

 (.Ross, 1924: 253) عبارات اصلی اود ارسطو بوده باشد توانسته ینماین کتاب  یها هیدرونما

نره صررفاً یرک     ،ارسرطویی  ۀعر یکره مابعدالطب  رسرد  یبه این نتیجره مر   نیز 2بانکاُر پی. 1

اسرت کره ضررورتاً میران      «نام یعلم ب»یک  ؛ بلکهوهودشناسی است و نه صرفاً یک الهیات

ی و الهیرات، از سروی دیگرر، بردون  نکره      یعنروان وهودشناسری از سرو    تعریف شردن بره  

 ادعرای علرم   ،یا الهیات« اولی ۀسففل»عنوان  بهاین علم باشد، در نوسان است.  شدنی تعریف

ایرن   توانرد  یحال، نمر  با این ؛منشأ و علت پیدایش موهودات را دارد یعنی علم ،بودن  راه

وسراطت  نچره پیشرتر از  ن منشرأ     ه د، بلکه این کار تنها بکنی درک یتنها منشأ و علت را به

هرر تالشری    ند ای. با وهواواهد بودمیسر  ،صادر شده و معلول  ن علت قرار گرفته است

. زدیر ر یوساطت چیزی متحررک اسرت، نراگزیر فرومر     هکه در پی علت موهود و منشأ  ن ب

 عنروان چیرزی   معرفت مربوط به اصل اودش باید معرفتی اصیل باشد؛ وهود اود علت به

 ن داده شرود. امرا هرر تالشری بررای       ۀدر یک تأمل بالواسطه دربار تواند یتنها م ،واسطه یب

 ناگزیر بایرد فروریرزد. علرم موهرود     ،بنیادگذاری موهود در علم کلی معطوف به وهود نیز

وهرود   ۀسرخن گفرتن دربرار    یبماهوموهود در پی اثبات وحدت از طریق کثرتری از انحرا  

طت وسرا ه شرده بر   حاکی از واحد و وحدت تضمین تواند یتنها م« علم مورد نظر»است. اما 

در سرراحت موهررودات محسرروس، موهررودات   چنررین علمرریرو[  زبرران باشررد و ]از ایررن

                                                                                                                                        

2 .Pierre Aubenque (2111)ی فرانسه.ها دانشگاهاستاد  م 
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قاصرر از   نفسره  یفر  ایرن علرم  . مانرد  یبراقی مر   ،القمر، که در دسترس انسران هسرتند   تحت

ایرن  کره   بروده، موهرودی  دربرگرفتن موهود الهی، مفارق از ساحت مورد نظر، در امر کلی 

 ۀعر یکره مابعدالطب  رسرد  یبانک بره ایرن نتیجره مر    اُاست. بنابراین،   ن بی محابا هویای علم

 (.Marx, 1977: 56) ماند یمهر باقی م ه ب سر یا حهیارسطویی همچنان عو

بره ایرن   ارسطوپژوهان که در براال طررح شرد،     یها دگاهید ۀمالحظبا  2واگنر . هانس22

اپسیلون و کاپّا با کتاب گاما  یها کتابنسبت  زمینۀ درای  ساده حل راهکه یافتن  نتیجه رسید

و مردعی شرد کره اگرچره      کررد وضروح درک   است. واگنر ایرن مطلرب را بره    ریناپذ امکان

، حتی راهع به کتاب گاما، اند  کردهتاریک بسیاری را روشن  یها گوشهمعاصر  یها پژوهش

ویرژه اوهرار    هوی ب .«اند رفتهشده از میان  تمام هاپاهای شنااته»اما در رابطه با مسائل دیگر 

 2223 ۀفقرر ارسرطو در   ۀدغدغ) پروتو اوسیامبنی بر اینکه  کننده قانعیک برهان »که:  دکن یم

درک شود، اما در فحل اول  تواند یمبالشک  ،(  نچنانکه در گاما تعریف شده است13الف 

 (.Marx, 1977: 56) «کتاب اپسیلون متأسفانه این امر غیرممکن است

 یریگ جهینتارزیابی و 

بره تحرول    قرول  تروان  یمصراحت  های فوق  مد، به از میان اقوالی که االصۀ  ن در بند .2

اصرطالح دو موضروع بنیرادین )موهرود      بنیادی در اندیشۀ ارسطو و انحراف از یکری از بره  

تنها ادعای چنین انشرقاق و دوگرانگی در    بماهوموهود/ هوهر نخستین( را مردود شمرد. نه

ی سره  هرا   مروزه گفت که میران   توان یم، بلکه به هرأت دی  یم نظر هبفلسفۀ ارسطو ناموهه 

چهرۀ فلسفۀ  کیکی یعنی سقراط، افالطون و ارسطو نیز چنین شقاق و عدول قاطعی وهود 

ندارد. در واقع ما شاهد سیر یک پروژۀ عقالنی در این سه فیلسوف هستیم: سقراط با صبغۀ 

مابعدالطبیعی غالرب و   -لب و ارسطو با بیان طبیعی منطقی غالب، افالطون با بیان الهیاتی غا

صد البته در هر سۀ اینها نیز پویایی اندیشه و به اصطالح ]طرح هر بار مجدد[ یا ]طرح هرر  

 نوعی متفاوت[ از مسئله را شاهد هستیم. ها به

                                                                                                                                        

2 .Hans Wagner (2123 -1222  استاد فلسفۀ )ی بن و ییل.ها دانشگاهم 
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ی بررای نگرشری   انردا  چشرم  عنروان  به توان یمو اما در احوص ارسطو این نکته را  .1

واهر ناسازگار او پیشنهاد کرد که وی نخستین کسری اسرت    انه[ در میان  رای بههوی ]توافق

 کند. حده بررسی می نحوی علی و هر کدام از  نها را به ورزد یمکه به تقسیم علوم مبادرت 

واهر متفاوت  ، موضوع بهها قسمتاقتضای چنین کاری این است که در هر کدام از این 

ای اهدافی نسبتاً متفاوت و تا حدی محدود به حدود ارویش و  نسبت متفاوتی بر ۀ بهویشبا 

 دربرارۀ نفرس  رای مثرال میران کتراب    بر ی تقریباً مختص به اود بحث شرود.  ها دواژهیکلبا 

عنوان کترابی در بخشری    )به کتاب ااالق نیکومااوسعنوان بخشی از علوم طبیعیات( و  )به

عنرروان کتررابی در مابعدالطبیعرره بلکرره  )بررهمتافیزیررک از حکمررت عملرری( و کترراب المبرردا 

عنروان   عقل[ در هر سۀ اینها بره ]ی  شکار اواهیم دید. اگرچه مثالً ها تفاوتالطبیعه(  ماوراء

اقتضای بحرث و اثرر ایرن    دربارۀ نفس ی اساسی مورد بحث است، ولی در کتاب ا دواژهیکل

و مفرارق اسرت و   است که ارسطو به چند همله اکتفا کنرد )چررا کره عقرل امرری مجررد       

(، در حالی که در ااالق نیکومااوس انواع عقرل را  شوند یمطبیعیات به امور مادی مربوط 

عنوان موهود مفارق سرخن   و در المبدا از عقل به کند یمعنوان فضیلتی برای  دمی بحث  به

همه در حالی است که در سماع طبیعی که به مبادی طبیعت )یعنی بره مبرادی    . و اینرود یم

عنوان  نچه مبدأیی گریزناپذیر برای حرکرت   ، عقل و عقل عقل بهشود یمرکت( پردااته ح

 .شود یماست، در قالب استدالل برای محرک نامتحرک وارد بحث 

ارسرطو کترابی    مابعدالطبیعره در همین زمینه به این نکته نیرز بایرد توهره کنریم کره       .1

چنانکه مثالً کتاب دلترا حتری در    2یست.( ندربارۀ نفسیا  سماع طبیعی)مثالً مانند  دست کی

طرور   است و همین شده یمدوران نخست مکتب مشأ نیز همچون اثر مستقلی در نظر گرفته 

دارنرد و میران مرثالً     سماع طبیعیکتاب کاپا و تاحدودی نیز کتاب ثتا قرابت بسیار زیادی با 

ور کتاب المبدا و بقیۀ اثرها، ط و همین ها کتابو کتاب  لفا و بقیۀ  ها کتابکتاب گاما و بقیۀ 

 .اورد یم چشم بهی  شکاری ها تفاوت

                                                                                                                                        

اهزای یک اثر دربارۀ برای  ثار دیگر ارسطو، برای مثال ااالق و سیاسرت نیرز مطررح و در     بودن تکه. این چند 2

 است. مؤثرگرفته از تعلیمات ارسطو  ی صورتها یریگ جهینت



  101 آن  یدجد یرتفاس یارسطو و بررس ۀدر فلسف یاتو اله یجوهرشناس ی،ارتباط وجودشناس

گفت که همان ]ااتالف در شباهت[ و ]شرباهت در اارتالف[    توان یمبر همین اساس 

ی مختلف اسرت، بره درون مابعدالطبیعره نیرز راه     ها حوزهکه در میان  ثار مستقل ارسطو در 

 اند. یافته

نکتۀ حایز اهمیت دیگر برای بحث ما در زمینۀ داوری در میان نسبت میان نامزدهای  .4

عنوان موضوع مابعدالطبیعه، این است که وقرت و دقرت و    ۀ موهود، هوهر و ادا بهگان سه

ی کره  ا گونره  هباححایی که ارسطو برای مباحث گوناگون ااتحاص داده، برابر نبوده است. 

گفرت طبیعیرات ارسرطو و     تروان  یمنگاهی کمّی به حجم  ثار او، در یک ارزیابی کلی و با 

نگرش او به موضوعات از منظر یک عالم طبیعیات بیشترین سهم را به ارودش ااتحراص   

باشد، مسائلی را شاهد هستیم که ارسرطو در   نداینااوشداده است. و گاهی هرچند برای ما 

از سررمدیت مفارقرات در    طرح و بسط  ن ایلی وقت صرف نکرده اسرت. چنانکره مرثالً   

به نامیرایی و هاودانگی انسان رسید، اما مسرائل زیرادی در ایرن     توان یمی راحت بهفلسفۀ او 

کره ارود    مینر یب یمر در همرین زمینره    2که او به  نها نپردااته است. شد یمزمینه باید طرح 

و ی صرری   نحرو  بره ارسطو در احوص نسبت میان سه موضوع مطرح برای مابعدالطبیعره  

 قاطع بحث نکرده و راه را برای تفسیرهای گوناگون باز گذاشته است.

برای اوهار نظر در باب نسبت میان سه موضوع مطررح بررای مابعدالطبیعره از منظرر      .3

ی مختلف )وهود و عدم، وحدت و کثرت، صورت و ماده، علرت و معلرول،   ها مفهومزوا 

اع اود ارسطوست و در سرتاسر فلسرفۀ  ( به مسئله نگریست، اما  نچه که ابدمؤارمقدم و 

شود، زوا ترکیبی قوّه و  استفاده می ها بحثبرای  دیکل شاهعنوان  ی  ن بهها قسمتاو و تمام 

 1فعل است.

                                                                                                                                        

ی از طبیعیون محض )مثل استراتون( تا ا گسترده. از همینجاست که شارحان و پیروان ارسطو، طیف 2

 .دهند یمعرفانی )مثل افلوطین( را تشکیل  انیگرا وحدت

ست. از حل دیلمای ناشدنی  ن زمان استفاده کرده ا حل اصطالح به. ارسطو از این زوا در حل بسیاری از مسائل 1

)قیاس ذوحدین( پارمنیدسدر نفی حرکت در طبیعیات گرفته تا مسئلۀ دور میان بحیرت و فضیلت در ااالق و 

 مسئلۀ تعلیم و نبوغ در  موزش و پرورش و امکان و عرفت در اپیستمولوژی و اروا از شکاکیت.



101   ،7911، تابستان 2، شمارة 71دورة فلسفه دین 

در « ههان مشهود را باید تبیین کرد»در  کادمی افالطون مبنی بر اینکه  شده میترسپروژۀ 

ه اسرت و برا قحرد اصرالح و پیشربرد      ارسطو با مالحظۀ تمام  نچه پیشرتر از او گفتره شرد   

که حرکت را باید با متکی سااتن بر ثبات  دی  یدرمصورت  ی اود افالطون به اینها  موزه

و تروان  فعرل    شرود  یمر ی فعرل، کرار )ارگرن( وارد    هرا  مفهروم بیان کرد و در اینجاست که 

 از. در اینجرا در واقرع   شرود  یمر ی )درکاربودگی ]انرگیا[( مطررح  بودگ درفعل)دونامیس( و 

و ازسروی دیگرر وحردت و کثررت و ازسروی دیگرر        شرود  یموهود و عدم تبیین  سو کی

یک طرف )وحدت، وهرود، قروّه( صربغه و نرام الهری       ها زواحرکت و ثبات. در همۀ این 

 از حقیقت و واقعیت. براوردار کمو طرف دیگر گذرا و  ابدی یم

 -ی میرانی متافیزیرک و عقرل    ها کتاب)هوهر(  موهودِ )گاما( و باشندگی بیترت نه ایب

کره وهره مشترکشران فعلیرت  نهاسرت،       مابعدالطبیعهی  ار ها کتابادای کتاب المبدا و 

ی هرا  نگراه اگرچه نه الفاظ مختلف برای یک معنا، اما معانی مختلف برای یک حقیقرت یرا   

 شوند. مختلف برای یک حقیقت شمرده می
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