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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 nonGod (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
در فلسفۀ ارسطو و بررسی تفاسیر جدید آن
مهدی اسعدی ،1حسن فتحی
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 .1دانشجوی دکتری گروه فلسفه ،دانشکدۀ حقوق ،الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم
و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران
 .8دانشیار گروه فلسفه ،دانشکدۀ ادبیات و زبانهای خارجی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
(تاریخ دریافت2118/24/23 :؛ تاریخ پذیرش)2118/22/11 :

چكیده
چیستی موضوع فلسفه از زمان ارسطو محل بحث بوده و در مقاطع بعدی تاریخ حکمت مشاء نیز استمرار داشته اسرت .چنانکره
ااتالف دو چهرۀ برهسته مشاء ههان اسالم یعنی ابنسینا و ابنرشد در این زمینه بهروشنی مشهود اسرت .ایرن بحرث در نیمرۀ
دوم سدۀ بیستم بهویژه در ارسطوپژوهی حوزۀ لمانیزبان از نو گشوده شد که یا نزد ارسرطو ،تنهرا یرک علرم فلسرفی نخسرتین
وهود دارد ،که به دو نام الهیات و وهودشناسی یا هوهرشناسی نامیده میشود ،یا اینکه نها هر دو در کنرار هرم هسرتند و اگرر
اینگونه است نسبت نها با یکدیگر چگونه است .در این مقاله با مروری بر نظر ارسطوپژوهان هدید در مورد مسئلۀ باال ،به ایرن
نتیجه میرسیم که الهیات تحقق نهایی هوهرشناسی است .به این معنا ،ما از الهیات بهعنوان «سنگ بنای» نظریۀ فلسفی در معنرای
هوهرشناسی یاد میکنیم .اط فکری مذکور متضمن این مطلب است که مفاهیم بنیادین بسطیافتره در هوهرشناسری ارسرطویی
نیازمند یک الهیات هستند و اداوند ،در عینحال بهعنوان علت ماسوی که یکی از «اصول و علل» است ،یک «طبیعرت اراص»
هم محسوب میشود .با چنین فرضی ،شخحی که بر طبق کتاب گاما ،برهعنروان یرک هوهرشرناس ،در هسرتوهروی علرل و
اصول اوسیا است ،در عینحال یک الهیدان هم اواهد بود.
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مقدمه
یا میان عنوانهای کلیدی که متافیزیک ارسطو حول نها میچراد و بهعنوان موضوع «مترا
تا فوسیکا» از نها یاد میشود پیوندی هست؟ یا میان الهیات مطرحشده در المبدا و نظریرۀ
فلسفی هوهر و موهود بماهوموهود که در کتابهرای زترا ،اترا ،ثترا و گامرا مرده اسرت،
ارتباطی وهود دارد؟

2

ارسطو در کتاب گاما به بحث دربارۀ موضوع فلسفه پردااته و ن را چنین بیان میکند:
علمی وهود دارد که به موهود بماهوموهود و عوارض ذاتی ن میپردازد (ارسرطو:2133 ،
 2221الف) .این علم شبیه هی یک از علوم ااص دیگر نیست؛ زیرا هی یک از علوم دیگر
بهنحو کلی (کاثالو) به بحث دربارۀ موهود بماهوموهود نمیپردازد .بنابراین ،تفاوت ااص
علم همان «کلیَّت» ن است .از نخستین مفسران ارسطو در سنت یونانی که تئوفراسرتوس و
اسکندر افرودیسی هستند تا سدۀ دوازدهم میالدی ،در سنت مسیحی عقیدۀ غالب این بروده
است که تنها یک علم نخستین وهود دارد و ن هم الهیات است .در فلسفۀ مدرسی مترأار
این دیدگاه شروع به غلبه میکند که از یکسو مابعدالطبیعه ارسطویی یک علم کلی دربرارۀ
وهود است که به تحقیق دربارۀ موهود مطلق میپردازد (یعنی الهیرات بمعنریاالعرم) و از
سوی دیگر ،اینکه ن دانشی است که تنها موضوع ن موهود مفارق نامتحرک است (یعنری
الهیات بمعنیاالاص) .در این میان بحث در باب موضروع فلسرفۀ اولری ،در سرنت مشراء
اسالمی نیز بسیار هدی و حتی تأثیرگذار بر سنت مسیحی بوده است .برای مثال ابنسینا در
اوائل الهیات شفا (ابنسینا )1 :2188 ،با استداللهای مفحل ،از این موضع حمایت میکنرد
که «ادا» و «هوهر» نمریتواننرد موضروع فلسرفۀ اولری باشرند و فقرط بایرد بره «موهرود
بماهوموهود» به عنوان نامزد شایستۀ این عنوان صحه گذاشت .از سوی دیگرر ابرنرشرد از
استحقاق هر نچه در متافیزیک در مواضع گوناگون به عنوان موضروع ایرن علرم یراد شرده
است ،دفاع میکند و مآل نها را یکی میشمارد.
 .2بحث از ارتباط میان این مجموعه و نچه در گاما (بهعنوان مبدأ معرفت) مطررح اسرت،نیازمند تحقیرق مسرتقلی
است که در اینجا وارد ن نخواهیم شد.
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مقالۀ حاضر دارای سه بخش اصلی است :بخش نخست به بیان مسئله و طررح مباحرث
کلی و سؤال اصلی تحقیق میپردازد؛ در بخش دوم که بدنۀ اصلی مقاله را تشکیل میدهرد
به طرح نظریات شارحان و مفسران هدید ارسطو در این احوص پردااته و با مراهعه بره
منابع اصیل ،و بهویژه بر پایۀ قرائت ورنر مرارکس 2از نهرا ،بره ایرن دسرتهبنردی سرهگانره
میرسیم که :الف) الهیات بمعنیاالعم (وهودشناسی) و الهیات بمعنیاالاص از هرم کرامالً
هداست و مابعدالطبیعه ارسطو نمیتواند با الهیات یکسان قلمرداد شرود و از ایرن دو بایرد
یکی را ااتیار کرد؛ ب) نظریۀ فلسفی ارسطو صررفاً یرک الهیرات اسرت؛ ا) مابعدالطبیعره
ارسطو که موضوع و وویفهاش شناات موهود بماهوموهود است ،مستلزم وهرود الهیرات
اواهد بود؛ در بخش سوم مقالره بره ویرژه برا تکیره برر تقسریم علروم از سروی ارسرطو و
داللتها ی سبک نگارش ارسطو به تناسب ثار مربوط به هر حوزه ،کوشش شده است کره
به حقیقت واحدی اشاره شود که در هر کدام از مواضع فوق ،بر هنبهای از ن تأکیرد شرده
است.
بیان مسئله
ارسطو در فحل هشتم کتاب ثِتا نشان داد که به معنایی قطعی (ارسرطو  2232 :2133ب )3
باید چیزی مطلقاً غیرفانی ،ابدی ( یدیون) ،زاد از هرر نروع قروّه ،و عردم توانرایی برودن و
همیشه حقیقی ،باشد که بالضروره موهود (اِکرس نرانکِس اُن) (ارسرطو :2133 ،ب  )28و
فینفسه یک امر نخستین (پروتون) است (ارسطو :2133 ،ب  .)21ارسطو «اشیای ابردی» را
به این نحو درک میکند کره دائمراً در حالرت فعلیرت (انرگیرا) و تحقرق هسرتند و هرگرز
نمیتوانند به متضاد اویش تبدیل شوند .در این زمینه وی شکارا نشان مریدهرد کره چررا
باید موهود یا موهوداتی مطلقراً بالفعرل ،غیرفرانی ،ابردی و نخسرتین (و برهعبرارت دیگرر

 2114 - 2122( Werner Marx .2م) استاد فلسفۀ دانشگاه فرایبورگ لمان.
شرایان ذکرر اسرت اوئنرز در صرفحات  22الری  12کتراب The Doctrine of Being in the Aristotelian

”“Metaphysicsبهصورت تفحیلی به بیان نظر ارسطوپژوهان در باب موضوع فلسفۀ اولی پردااته است.
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موهوداتی الهی) وهود داشته باشند« :اگر اینها وهود نداشرتند ،هری چیرزی اصرالً وهرود
نمیداشت» (ارسطو 2232 :2133 ،ب  .)21ارسطو صراحتاً این انرگیای اصریل را موضروع
تأمالت اویش قرار میدهد و میگوید فلسفهای که اودش را وقف ن مریکنرد ،الهیرات
است .ارسطو پیشتر در کتاب المبدا به تفحیل دربارۀ عویحۀ الینحلی بحث کرد کره هنگرام
اندیشیدن به اصل حرکت (کینِسیس) بر اساس مفهوم قوّه (دونامیس) بهوهرود مری یرد .در
این بحث ،وی نشان داد که باید وهرود موهرود نخسرتین ااصری را مفرروض بردانیم .از
نجاییکه موهودات متحرک وهود دارند ،محرکهایی نیرز بایرد وهرود داشرته باشرند .برا
این حال ،محرک نهایی نمیتواند یک محرک متحرک باشد که بهواسطۀ محرک دیگرری بره
حرکت در ید ،زیرا نگاه واسطهای باید در کار باشد (ارسطو 2231 :2133 ،الف  .)14بلکه،
ن باید یک محرک نامتحرک ( کینتون کینون) باشد ،موهودی کره ابردی اسرت ،هروهری
(اوسیا) و بنفسه موهود است .بیش از همره ،ن انرگیرا اسرت ،فعلیرت و فعالیرت محرض
(ارسطو :2133 ،الف  13و بعد) که الزم نیست در درون دنبالههایی تکوینی از دونرامیس و
انرگیا تحقق یابد.
نزد ارسطو ،فعل (انرگیا) «بهتر» از قوّه (دونامیس) و مقدم بر ن اسرت (ارسرطو،2133 ،
 2232 :1الف 23و بعد ) زیرا دونامِی اُن [موهود بالقوه] ،که هنوز نیازمند تحقرق اسرت ،در
حد هی است .اما این اندیشه که انرگیا مقدم بر دونرامیس اسرت ،همچنرین متضرمن ایرن
مطلب اواهد بود که تقدم مورد نظر به چیزی نخستین بهعنوان انرگیای محرض نیراز دارد.
بهااطر اودبسندگیش (ارسطو 2212 :4 ،2133 ،ب  23و بعد) بهمثابۀ انرگیای محض ،این
امر نخستین در عینحال اکمل ،ایر و بهترین امرور اسرت (ارسرطو 1،131 :2133 ،ب  3و
بعد) این «بهترین» (ارسطو 2231 :3 ،2133 ،الف  13و بعد) برهارودیارود «بره-اراطر-
چیزی-که» 2نهایی ،بنیاد نهایی ( راه) و غایت (تِلوس) نهرایی هرر چیرز متحرکری اسرت.

ارسطو این حرکت را بر اساس حرکت دوری افالک درک کرد که در نها تلوس برا راره
مرتبط بوده به همان نحویکه در فلک نخستین اینگونره اسرت (ارسرطو،2231 :3 ،2133 ،
 ( .2ل -ما -الهله = غایت) to he heneka
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الف  12و بعد) .ن موهود ضروری ،بهترین و نخستینی که ،بهمثابۀ تِلوس ،علرت حرکرت
کامل در فضا (حرکت دوری افالک) – بهوسیلۀ اصول پیچیدهتر حرکت – و همچنین علت
حرکت تمامی موهودات حاضر در عرالم اسرت همران اردا ،ثِئروس ،اسرت« :بنرابراین ن
موهودی است که هستیش از حاق ضرورتش برمیایزد ،و از نجاییکره ضرروری اسرت،
ایر است و به این معنا ،راه است  ...همانرا سرمان و طبیعرت برر چنرین اصرلی متکری
هستند» (ارسطو ،2231 :3 ،2133 ،ب  22تا .)24
تعریف انرگیای محض به این معنا که از ن به ادا تعبیر شده ،تعریفی غایی اسرت .برر
اساس [اصل] علیت غایی ،عالم محسوس متکی بر ادای نامحسوس اسرت ،کره هسرتیش
مفارق و نامتحرک است .این ذات کامل چنان است که در سایر موهرودات عشرق و شروق
برمیانگیزد « .ن (پروتون کینون [محرک نخستین]) بهعنوان معشوق ،دیگر موهودات را بره
حرکت درمی ورد» (ارسطو2231 :3 ،2133 ،ب  )1با اینحال ،نهایتاً نرزد ارسرطو یگرانگی
اداوند بهعنوان معشوق تنها میتواند در اصلی نهفته باشد کره وی ن را عرالیتررین تمرام
اصول میداند :اصل نوس .نیروی محرک الهی به همان نحوی بره حرکرت درمری ورد کره
«متعلق شوق و ادراک عقالنی چنان میکند» (ارسطو 2231 :2133 ،الف  .)13یگانگی الهری
در نهایت در فعلیت تام اندیشۀ او نهفته اسرت کره – همیشره «بیردار» (ارسرطو:1 ،2133 ،
 2234ب  ) 23است – متعلَّق ن بهتررین مطلرق (ارسرطو 2231 :3 ،2133 ،ب  28ترا)12
است.
اما این «بهترینی» که اداوند ،در سعادت (ائودایمونیا) ابدی ارویش ن هنگرام کره بره
اندیشیدن میاندیشد (نوئسیس نوئسیوس) ن را بهعنوان متعلق اندیشۀ ارویش دارد دقیقراً
چیست؟ یا این بر نسبت محض با اویش داللت دارد که در ن متعلق اندیشه ،از هر نروع
تعینی رهاست؟ یا یا ادای ارسطویی «اردایان» دیگرری در درون اندیشرۀ الهری ارویش
دارد؟ یا عقل الهی (نوس  -ثِوس) سایر عقولی (نوئس) را که به ن تعلرق دارنرد – یعنری
سایر محرکات افالک سماوی – را چونان متعلق اندیشۀ اویش دارد؟
این سؤاالت بهویژه در چند دهۀ اایر به هد پرسیده و این ایرده مطررح شرد کره بایرد
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«درونمایۀ مشخص ویژهای» برای اندیشۀ الهی هسته شود و نسبت میان اندیشنده و اندیشه
در این احوص و باالتر ،نسبت میان اقوال گوناگون ارسطو ،در باب علمی بره نرام فلسرفۀ
اولی روشن شود.
در این زمینه بود که پرسشهایی از این دست از سوی ارسطوپژوهان گونراگون هرواب
مثبت یافتند .2:یا الهیات ارسطو را باید از وهودشناسی او متمایز شمرد و فقط یکی از این
دو را موضوع متافیزیک وی دانست؟  .1یا در عین قبولی این تمایز ،میتوان گفت هر یک
از این دو در «دورهای» اندیشۀ تحولپذیر ارسطو موضوع فلسفۀ مطرح بوده است و ارسطو
از یکی دست برداشته و ن دیگری را ااتیار کرده است؟  .1یا میتوان ضرمن قبرول ایرن
احیحۀ دوگانۀ فلسفۀ اولی (بهعنوان علمی مشرتمل برر وهودشناسری عرام و مبدأشناسری
ااص) در اندیشۀ ارسطو (افالطون) ،ن را بهمثابۀ ضعفی در تاریخ فلسفه و دورشردگی از
ااستگاه مشترک این دو ارزیابی کرد؟  .4یا میتوان «موهود بماهوموهود» را تعبیرر دیگرر
از همان «هوهر نخستین = ادا» در نظر گرفت و بره ایرنترتیرب مابعدالطبیعره بره معنرای
الهیات عام را به اداشناسی یعنی الهیات ااص تحویل داد؟  .3در صورت عبارتِ اُاررای
یکدیگر شمردن این دو تعبیر ،یعنی در صورت تأویرل موهرود بمراهوموهود بره اوسریای
نخستین ،چه نسبتی میان این اوسیای نخستین و ماسروای ن وهرود دارد؟  .3یرا نچره در
ذیل این اوسیای نخستین قرار میگیرد و به اصطالح شنا برای ما ،نچه ماسرویاهلل نامیرده
میشود ،موهودات مشتق از او و بهنوعی متباین با هستند ،میان اینها صرفاً تقردم و ترأار
در مراتب موهود یا بهاصطالح رابطۀ تشکیک ( نالوگیا) برقرر است؟  .3یا میتروان گفرت
فلسفه در مراحل مختلف اویش با همۀ این مراتب مختلف سروکار دارد و ادا یرا هروهر
نخستین ،در واقع اولین شالودۀ هستیشنااتی و ارین مرتبۀ فلسفه اسرت؟  .8یرا بایرد از
یکسو تمایز میان فلسفۀ علیا و فلسفه اولی را پذیرفت و از سوی هر دو را ،همزمران و در
عرض یکدیگر موضوع فلسفه در نظام ارسطو دانست؟ و  .1یا باید بر این قرول رفرت کره
سرنوشت فلسفه و فیلسوف این است کره میران ایرن دو (موهرود بمراهوموهود و هروهر
نخستین) در نوسان بماند؟
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مروری بر آرا
اینها و پرسشهای بسیار دیگرری در ترالشهرای تفسریری اایرر بررای تعیرین شااحرۀ
مابعدالطبیعۀ ارسطویی مطرح شده است .هدای از اینها تحقیقاتی در ارسرطوپژوهی معاصرر
وهود دارد که این پرسش را از منظر تاریخ تحول فلسفۀ ارسطو بحث و بررسی مریکننرد.
عالوه بر این ،در تحقیقاتی نیز میکوشند تا پرسش مربوط به ویژگری نظریرۀ فلسرفی را برا
تأمل بر مسئلهای که شالودۀ مفاهیم بنیادین ارسطو را تشکیل میدهد ،پاسخ گویند .هر کدام
از  1سؤالی که در بخش باال مطرح شد ،ناور به پاسخ یرک یرا چنرد ترن از ارسرطوپژوهان
اایر ،به شرح ذیل است:
 .2پل ناتورپ 2که باب این بحث را اول بار گشود ،بره ایرن نتیجره رسرید کره مابعدالطبیعرۀ
ارسطویی نمیتواند با یک «الهیات» یکسان پنداشته شود .بر طبق نظر نراتورپ ،پرسرش موهرود
بماهوموهود مربوط به «کلیترین و انتزاعیترین چیزهایی است که میتوانند موضروع پرژوهش
علمی قرار گیرند» .ن یک «تناقض تحملناپذیر» است که فرض کنیم فلسفۀ اولری ،کره بره ایرن
نحو دربارۀ موهود بهطور کلی و فینفسه (موهود مطلق) بحث میکند ،میتواند با علمی کره بره
ساحت ااصی از وهود میپردازد ،یعنی الهیات ،یکسان تلقری شرود .غیررممکن اسرت «کره از
یکسو پروتو فیلوسوفیا فلسفۀ کلی فرض شود ،که بنیاد سایر شااههای معرفت بشرری برر ن
استوار است و از سوی دیگر ،با علمی یکسان قلمداد گرردد کره برا وهرود نرامتغیر و غیرمرادی
بهعنوان عالیترین هنس موهودات سروکار دارد» ( .)Natorp, 1888: 49ناتورپ پیشنهاد کرد کره
ن بخش از عبارات و فرازهای موهود در ثار ارسطو را که با این دیدگاه وی که نظریرۀ فلسرفی
ارسطویی یک «وهودشناسی» است ،در تضاد هستند ،بهعنوان تفاسیری که مفسران ثرار ارسرطو
به ثار او اضافه کردهاند ،حذف شوند.)Natorp, 1888: 52(.
 .1ورنر یگر و دورینگ هرکدام بهنحوی به ضرورت انتخاب یکی از این دو تحرری و
از این قول دفاع کردهاند که ارسطو در طول تاریخ اندیشرهورزی ارویش ،از یکری از نهرا
منحرف شده و دیگری را پذیرفته است.
 2114 - 2834( Paul Gerhard Natorp .2م) استاد فلسفۀ دانشگاه ماربورگ لمان.
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ر ورنر یگر 2با تحقیق دربارۀ تاریخ تحول فلسفۀ ارسطو همچنین به این نتیجه رسید که
میتوان دو دیدگاه متناقض را در تعریف ارسطو از نظریۀ فلسفی یافت ،تناقضری کره ارود
ارسطو نیز به ن اشاره کرده است .در غاز فحل اول از کتاب گاما ،فلسرفۀ اولری در تضراد
با علوم ااص و ساحتهای هزیی وهود بهوضوح بهعنوان «علم کلی» توصیف مریشرود.
در فحل اول از کتاب اپسیلون و در فحل هفتم از کتاب کاپّا «عالیترین انرواع موهرودات»
موضوع فلسفۀ اولی اوانده شده است .از سوی دیگر ،ارسطو نمیتوانسرت ادعرا کنرد کره
محرکهای غیرمادی سمانها «موهودات ااص» از «نوعی ااص از وهرود» نیسرتند و در
واقع نیز این ادعا را مطرح نکرد .بر طبق نظرر یگرر ،ایرن دو دیردگاه دربرارۀ مابعدالطبیعره
«نمیتوانسته مخلوق یک ذهن االق بوده باشد» بلکه دو سیر فکری کامالً متفاوت بره هرم
بافته شدهاند و بهوضوح روشن است که سیر الهیاتی و افالطونی کهنترین ن دو محسوب
میشود .اگر مابعدالطبیعه بعدها بهعنوان نظریۀ موهود بماهوموهود تعریف شد ،نگراه ایرن
تعریف مبتنی بر این دیدگاه بود که واقعیت «یک سااتار مشکک ،واحد و عالی است» .این
احتماالً «ارسطوییترین» دیدگاه است ،یعنی ،دیدگاه منطبق برا مرحلرۀ شرااص در تحرول
ارسطو .بنابراین ،نزد ورنر یگر ،فلسفۀ اولی علم موهود بمراهوموهود اسرت ،علمری کلری
دربارۀ موهود فینفسه (مطلق)

(.)Marx, 1977: 49

ر ای .دورینگ 1به این نتیجه رسید که فلسفۀ اولی ارسطویی از موهود «برهطرور کلری»
بحث میکند و نزد وی این بهمعنای «بهنحو کلی و انتزاعی» است .براالف مِرالن ،دورینگ
فقرۀ نقلشده از اپسیلون (ارسطو 2213 ،الف 11 :تا  )12را به این معنرا درک مریکنرد کره
فلسفۀ اولی یک «فلسفۀ معطوف به امر کلی» نیست ،بلکه یک «فلسفۀ کلی» است .تعریرف
فلسفۀ اولی در اپسیلون به تئولوگیکه به این معنرا نیسرت کره موضروع ن پروترو اوسریای
نامتحرک و مفارقالوهود نیست ،علیالخحوص به این اراطر کره بره ارود ایرن اصرطالح
پروتو اوسیا ،اصالً در فقرۀ مرذکور تحرری نمریشرود .بلکره ،برهعنروان فلسرفۀ اولری ،ن
 2132 - 2888( Werner Jaeger .2م) استاد فلسفۀ دانشگاههای مریکا و نویسندۀ کتاب پایدیا.
 2184 - 2121( Ingemer During .1م) استاد مطالعات کالسیک دانشگاه گتنبرگ.
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«فلسفه ای دربارۀ موهودات نخستین است» .تنها «بهااطر یک نظام راسته و مرنظم اسرت»
که چنین به ذهن ارسطو اطور کرد که این علم نخستین را الهیات بخواند .یقینراً ،دورینرگ
این نکته را تکذیب نمیکند که ارسطوی متقدم ،احوصاً در کتاب المبدا ،تحوری الهیراتی
از موضوع فلسفه داشته است .در ن زمان ،فلسفه در واقع علم « نچه هی سهمی در فرایند
طبیعی ندارد» بود .اما نزد دورینرگ ،تنهرا برداشرت [ارسرطوی] مترأار از موضروع فلسرفه
تعیینکننده است .دورینگ این توضی را به مالحظات اودش میافزاید که« :بره نظرر مرن
زمان ن رسیده است که اصطالح "الهیات ارسرطو" را رهرا کنریم یرا هایگراه اصرلی ن را
مشخص نماییم»(.)Marx, 1977: 55
 .1مارتین هایدگر 2در نخستین مرحله از تحول این اندیشهاش «شااحۀ دوگانۀ» فلسرفۀ
اولی را پذیرفته و پروتو فیلوسوفیا را همزمان معرفت مربروط بره موهرود بمراهوموهود و
معرفت مربوط به عالیترین ساحت وهود (تیمیوتاتون هنوس) میشمارد کره منشرأ تعرین
موهودات در تمامیتشان است .مسئلۀ مربوط به «تفاوت» و «همبستگی» [دو دیدگاه مطررح
دربارۀ شأن فلسفۀ اولی] همیشه هایدگر را به اود مشغول میکررد .او در درسرگفتاری کره
به سال  2133ارائه شد ،سعی کرد تا بهتفحیل مراحل شکلگیری هر دو دیدگاه را بیان کند.
او این کار را در ضمن تالش برای توضی این نکته انجام داد که چرا مابعدالطبیعه بهلحراظ
تاریخی به «وهودشناسی» ،که بر اساس ن وهود «بنیاد» (علرت) هرر هسرتومندی اسرت و
«الهیات» ،که بر اساس ن عالیترین موهود (ادا) بنیاد همه چیز را تشکیل میدهرد ،بردل
شده است (.)Marx, 1977: 50
 .4فلیپ مرالن 1از طریق یک بحث تفسیری بسیار مفحل دربارۀ پرسرشهرایی از سرنخ
نچه پیشتر به نها اشاره شد ،به این نتیجه رسید که نظریۀ فلسفی صرفاً الهیات اسرت .برر
اساس تفسیری کامل از فحل اول از کتاب اپسیلون و فحول سوم الی هفتم از کتراب کاپّرا،
وی این دیدگاه را عرضه میکند که موضوع نظریۀ مرورد نظرر در فحرل اول کتراب گامرا،
 2133 - 2881( Martin Heidegger .2م).
2138 - 2813( Philip Merlan .1م) استاد و مورخ فلسفۀ دانشگاههای مریکا و لمان.
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موهود بماهوموهود (اُن هو اُن) ،یک «کلی انتزاعی» نیست .در اینجرا هماننرد سرایر مواقرع
[موضوع نظریۀ مورد نظر] هوهر نخستین (پروتو اوسیا) است ،یعنی ساحت موهود مفارق،
نامتحرک ،قیوم (واهب بالذات) و معقول .بر طبق نظر مِرالن ،بررای دسرت یرافتن بره درک
بنیادینی از معنای مفهوم «کلی» در کتاب گاما ،شخص باید این نکته را مد نظر داشرته باشرد
که هدف ارسطو در اینجرا ،پرژوهش دربرارۀ اصرول برود .ایرن پرژوهش از رونرد کرادمی
افالطونی تبعیت کرد؛ سااتارهای قطبهرای اساسراً متضراد – واحرد  -کثیرر ،یکسرانی -
تفاوت ،وهود  -عدم – مورد تحقیق و کندوکاو قرار گرفت ،و از نجاییکه نها عالیتررین
ساحت وهود را تشکیل میدهند ،علت هرر یرک از سراحتهرای ذیرل اودشران شرمرده
میشوند .به عنوان پژوهشی در درون سنت کادمی افالطونی ،هدف تحقیق دربرارۀ موهرود
«بهطور کلی» (کلی ،کاثولو) بهعنوان موهود مطلق ن بود که نشران دهرد کره هرر موهرود،
مبتنی بر اصول ،عالیترین ساحت وهود حاضر است .این سراحت اصرل هروهر نخسرتین
(پروتو اوسیا) ،موهود نخستین (پروتو اُن) ،واحد نخستین (پروتو هِن) ،امر با اویش همان
(توتون اوتو) بهمثابۀ «علت کلی» .به طریقی بسریار مشرابه بره نچره در کرادمی افالطرونی
معمول بوده ،فیلسوف ارسطویی در احوص این اصول میپرسد :چره چیرزی بره موهرود
هستی ،وحدت و اینهمانی میبخشد؟ بهویژه مِرالن (در  2213الف  12الی  )12پشرتوانهای
برای این دیدگاه مییابد که بهعنوان عالیترین ساحت وهود ،چونران یرک کلری (کراثولو)،
هوهر نخستین (پروتو اوسیا) در همۀ موهودات حاضر دانسته میشود .فحلهای سروم ترا
هفتم کتاب کاپّا نیز این مواضع او را تأیید میکنند .نزد مِرالن ،علم موهود بمراهوموهود در
گاما به همان اندازه ای «فلسفۀ اولی» در معنای الهیات بوده که در اپسیلون و کاپّا ایرنگونره
است (.)Marx, 1977: 51

 .3هی .اوئنز 2از طریق یک «بازسازی» از مابعدالطبیعۀ ارسطویی ،به این نتیجه رسید که
علم فلسفی بهمثابۀ علم موهود بماهوموهود به تعینات نشأت گرفته از عالیتررین طبیعرت
اوسیا که بهنحوی اشتقاقی در تمامی موهودات فردی محسروس مریپرردازد .ایرن طبیعرت
 1223 – 2128( Joseph Owens .2م) استاد و محقق فلسفه در کانادا.
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اودش را چونان صورتی نشان میدهد که ،بهمثابۀ انرگیا ،علت هر موهود فردی است .نزد
اوئنز ،اوسیا به این معنا – تا نجاییکه «نمونۀ نخسرتین» اسرت– برا امرر مقردس ،موهرود
مفارق ،اوسیای نخستین یکسان است .بر طبق نظر اوئنز ،اوسیای نخستین در حکرم متعلرق
فلسفۀ علیاست .اما از حیث معرفتشناسی این اوسیای نخستین را بایرد از طریرق موهرود
محسوس هستوهو کرد .ن معنایی از وهود که بر برداشرت غالرب از وهرود موهرود از
پارمنیدس تا افالطون حاکم بود ،همچنان موهود مقدس فرامحسوس است کره موهرودات
محسوس از ن «تقلید» میکنند (.)Owens, 1963: 23
 .3گونتر پاتزیگ ،2چند سال بعد ،از طریق بازسازی متفاوتی از مابعدالطبیعرۀ ارسرطویی ،بره
این نتیجه رسرید کره ،طری یرک دورهای اراص از اندیشرۀ ارسرطویی ،مابعدالطبیعره برهعنروان
علمالوهود مساوق الهیات بود .پاتزیرگ کرار ارود را برا سرااتار بره اصرطالح اشرتقاقی علرم
ارسطویی بهعنوان علمالوهود غاز میکند .بر طبق ایرن سرااتار ،تمامیرت ایرن علرم برهواسرطۀ
نسبت حاالت فردی وهود (مقوالت) با حالت واالی موهود (اوسیا) تعین مییابد .نرزد ارسرطو،
این بخش از سااتار اشتقاقی همانا «امر نخستین» (پروتون) است .هرر چیرزی هرز او «طفیلری»
ذات او محسوب میشود .بنابراین ،علم اشتقاقی وهود باید «اصوالً» بره بحرث دربرارۀ «موهرود
نخستین» ،اوسیا بپردازد ،زیرا ن یک واسطه است ،علم معطروف بره هروهر ،سرایر موهرودات،
سایر مقوالت ،را نیز دربر میگیرد .این مطلب اول از همه دربارۀ ساحت هوهر «طبیعی» صرادق
است .تا به این اندازه دیدگاه مذکور ،بنیاد مستحکمی در متن دارد .با اینحرال ،برنهرادۀ پاتزیرگ
دربارۀ ارتباط میان وهودشناسی و الهیات تا اندازهای از تکرار سااتار اشرتقاقی در نسربت میران
هوهر طبیعی و هوهر الهی تشکیل شده است .بر طبق نظر پاتزیگ ،وهودشناسی هوهر طبیعری
ناقص میماند ،اگر ن بهنحوی اشتقاقی بر امر «نخستین» بنیاد نهاده نشرده برود .همرانطرور کره
اوسیای طبیعی بهعنوان نوعی مقوله در قیاس با همۀ موهودات نخستین است ،اوسریای الهری در
نسبت با هواهر طبیعی نخستین محسوب میشود .بنابراین ،نزد پاتزیگ ،الهیرات مروزۀ «هروهر

 1228 – 2113( Günther Patzig .2م) استاد فلسفه و ارسطوشناس دانشگاههای لمان و مریکا.

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

نخستین» در میان سایر هواهر است« ،هوهر اصیلی» که تمامی موهودات دیگر هسرتی ارویش
را از او «به عاریت میگیرند» .از دیردگاه پاتزیرگ ایرن مطلرب براینرد منطقری مسراوقت ذاتری
علمالوهود با الهیات است .با وهود ایرن ،در کترابهرای اایرر متافیزیرک پاتزیرگ اضرمحالل
«سازگاری موهود در هستیشناسی» را مشاهده میکند .در اینجا دیگر شراهد تقلیرل هرواهر بره
هوهر نخستین نیستیم .بر اساس نظر پاتزیگ ،این امر برازنمود فراینرد «اشرتقاقزدایری از مروزۀ
فلسفی اصول هستیم» که میتوان ن را در های دیگر از اندیشۀ ارسطویی مشاهده کرد .نرالوژی
بهعنوان اصل روششنااتی هایگزین پارانومی میشود .یک نسبت دیگر بهعنوان نسربت اشریای
مختلف با چیزی اینهمان تعریف نمیشوند ،بلکه بهعنوانی نسبتی اینهمان میران اشریای مختلرف.
بنابراین ،بر اساس نظر پتسیگ ،تحول اندیشۀ فلسفی ارسطو ،چنانکه یگرر مریگویرد از اندیشرۀ
الهیاتی به اندیشۀ هستیشنااتی نیست ،بلکه هستیشناسی ارسطویی از حالت اشتقاقی به حالرت
قیاسی تحول یافته است .بر اساس نظر پتسیگ ،این تحول با تناور الهیات و هستیشناسری هری
کاری ندارد .این در عینحال نشان میدهد که چرا الهیات ،که محور مباحث ارسطو را در کتراب
المبدا تشکیل میدهد ،در کتابهای زتا ،ثتا و اِتا دیگر مطرح نمیشود (.)Patzig, 1960: 185
 .3اِچ .بویدر 2بههای ارائۀ یک تفسیر یا بازسرازی از فلسرفۀ ارسرطو( ،

Boeder, 1971:

 )111بر مفاهیم بنیادین ارسطو از منظر تاریخ اندیشهها تأمل کرده است .به عبارت دقیقترر،
با یاد وری «تاریخ فلسفۀ اولی ،و بحرانهای بهوهود مده در اصول ن» که میتوان نهرا را
در تحول اصول بنیادین ن از پارمنیدس تا افالطون و سوفیستهرا مشراهده کررد ،قاطعانره
این دیدگاه را به چالش کشید که میتوان وهودشناسی ارسطویی را بهعنوان یک علم کلری
معطوف به وهود درک کرد .بر اساس نظر بوئدر ،نظریۀ موهود بماهوموهود «فلسفۀ اولری
است» و فلسفۀ اولی الهیات است ،زیرا سروکار ن ااتحاصاً با امر نخستین بهعنوان منشأ و
علت موهودات اواهد بود .تنها به ااطر این چیز نخستین ،این منشرأ و علرت اسرت کره
فلسفۀ اولی به این معنا «کلی» است که «موهود فینفسه را با نظرر بره کرل مرورد بحرث و
بررسی قرار میدهد» .این چیز نخستین ،ن موهود هزیی است که تقدم ذاتریش ،بره قرول
 1221 - 2118( William H Boeder .2م) استاد فلسفۀ دانشگاههای لمان.
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بوئدر ،در مفارق بودن و نامتحرک بودنش غنوده است .وی ایرن مطلرب را یرک تحرول در
تاریخ اندیشهها میداند .به بیان دقیقترر ،بوئردر نظریرۀ موهرود بمراهوموهود را برهعنروان
«نخستین» نظریه مالحظه میکند «زیرا این نظریه به نچه مفرارق و فاقرد هرگونره انتقرال و
حرکتی است ،منتهی میشود» .بنابراین بوئدر به نظر چنین فرض میکند که موضوع فلسرفۀ
اولی به نحوی متالئم از مرتبهای به مرتبۀ دیگر ترقی مییابد .فلسفه با تأمرل دربرارۀ نچره
بهوسیلۀ حس دریافتنی است ،نچه بهااطر بیواسطگیش «بسیار شناست» غراز مریشرود.
موضوع ن «امر بسیط» بهعنوان «چیستی» ،ماهیتی است که فلسفۀ ن را باید بهعنوان نروعی
از هوهر نخستین نشان دهد .این مرحله با تأمل نظری دربارۀ علروم متعارفره (کره همیشره
پیشفرض هر معرفتی است) و در میان این اصول ،بنیاد بدیهیای که همۀ علوم متعارفه برر
ن ابتنا دارند ،نچنانکه در قانون امتناع تناقض بیان شده است ،پی گرفته میشود .بر اسراس
نظر بوئدر ،مرتبۀ بعدی در سلسلهمراتب موضوعات نظریۀ فلسفی بینشی عقالنی اسرت کره
«امر بسیط» را بهعنوان «امر حقیقی (صادق)» درک میکند .به نظر بوئدر ،در ایرن کرون فری
الحضور بالواسطۀ عقالنی امر بسیط و حقیقی ،حضور یک موهود فرینفسره ،فعلیرت یرک
موهود ،نهفته است .با اینحال ،تا زمانیکه نظریۀ فلسفی «ایرن» را بره نمرایش مریگرذارد،
هرگز به انضمام کامل نخواهد رسید« .این» در ضمن ادراک عقالنی محرض امرر قابرلدرک
بهمثابۀ امر صرفاً عقالنی به وهور میرسرد« .فعلیرت ترام ن همران فعالیرت ادراک موهرود
بسیط ،ذات نخستین و علت همۀ موهودات دیگر ،است» .با اینحال «ایرن» در اینجرا یرک
ایدۀ افالطونی نیست؛ بلکه اداست .ادا بهنحو مطلق و کامل دو وهه مفارق بودن و فاقرد
تحرک بودن را تحقق میبخشد .همۀ موضوعات پیشین نظریه بهسوی وی روانند

( Boeder,

.)1971: 111
 . 8اِی .مانسیون 2به این نتیجه رسید که فلسفۀ ارسطویی نه صرفاً یک وهودشناسی است نره
صرفاً یک الهیات ،بلکه هر دوی نهاست .وی بر تمایز نهادن برر علمری کره بره تحقیرق دربرارۀ
موهود بماهوموهود میپردازد – که وی ن را بهعنوان «مابعدالطبیعه» یرا فلسرفۀ علیرا توصریف
 2133 - 2881( Auguste Mansion .2م) استاد فلسفۀ دانشگاههای لمان.
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میکند – و بر نظریهای که الهیات را وههۀ همت اویش قرار میدهرد و فلسرفۀ اولری اوانرده
میشود ،که موضوع ن «موهود فردی» اسرت ،تأکیرد دارد .در  2223الرف  -11ب  2مانسریون
دلیلی کافی بر این دیدگاه مییابد که فلسفۀ اولی از موهود بهنحو انتزاعی و کلی بحث مریکنرد.
در فحل اول کتاب اپسیلون او تعریف «فلسفۀ اولی» را مییابد ،اما در همانحال تحدیق میکنرد
که اصطالح «کلی» در فقرۀ  2213الف  11 - 13همچنین مریتوانرد برهمعنرای انتزاعری  -کلری
تفسیر شود ،نه بهمعنای انضمامی-فردی ،نچنانکه وی تفسیر کرده است .وی اشکال پریش مرده
در کاپّا را هدی نمیداند ،زیرا ،با اسرتعانت از مرتن ،وی ایرن دیردگاه شرنا را برمریگزینرد کره
درونمایههای این کتاب نمیتوانسته عبارات اصلی اود ارسطو بوده باشد (.)Ross, 1924: 253
 .1پیر اُبانک 2نیز به این نتیجره مریرسرد کره مابعدالطبیعرۀ ارسرطویی ،نره صررفاً یرک
وهودشناسی است و نه صرفاً یک الهیات؛ بلکه یک «علم بینام» اسرت کره ضررورتاً میران
تعریف شردن برهعنروان وهودشناسری از سرویی و الهیرات ،از سروی دیگرر ،بردون نکره
تعریفشدنی باشد ،در نوسان است .این علم بهعنوان «فلسفۀ اولی» یا الهیات ،ادعرای علرم
راه بودن ،یعنی علم منشأ و علت پیدایش موهودات را دارد؛ با اینحال ،نمریتوانرد ایرن
منشأ و علت را بهتنهایی درک کند ،بلکه این کار تنها به وسراطت نچره پیشرتر از ن منشرأ
صادر شده و معلول ن علت قرار گرفته است ،میسر اواهد بود .با وهود این هرر تالشری
که در پی علت موهود و منشأ ن بهوساطت چیزی متحررک اسرت ،نراگزیر فرومریریرزد.
معرفت مربوط به اصل اودش باید معرفتی اصیل باشد؛ وهود اود علت بهعنروان چیرزی
بیواسطه ،تنها میتواند در یک تأمل بالواسطه دربارۀ ن داده شرود .امرا هرر تالشری بررای
بنیادگذاری موهود در علم کلی معطوف به وهود نیز ،ناگزیر بایرد فروریرزد .علرم موهرود
بماهوموهود در پی اثبات وحدت از طریق کثرتری از انحرای سرخن گفرتن دربرارۀ وهرود
است .اما «علم مورد نظر» تنها میتواند حاکی از واحد و وحدت تضمینشرده بره وسراطت
زبرران باشررد و [از ایررنرو] چنررین علمرری در سرراحت موهررودات محسرروس ،موهررودات

2111( Pierre Aubenque .2م) استاد دانشگاههای فرانسه.
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تحت القمر ،که در دسترس انسران هسرتند ،براقی مریمانرد .ایرن علرم فرینفسره قاصرر از
دربرگرفتن موهود الهی ،مفارق از ساحت مورد نظر ،در امر کلی بروده ،موهرودی کره ایرن
علم بی محابا هویای ن است .بنابراین ،اُبانک بره ایرن نتیجره مریرسرد کره مابعدالطبیعرۀ
ارسطویی همچنان عویحهای سر به مهر باقی میماند (.)Marx, 1977: 56
 .22هانس واگنر 2با مالحظۀ دیدگاههای ارسطوپژوهان که در براال طررح شرد ،بره ایرن
نتیجه رسید که یافتن راهحل سادهای در زمینۀ نسبت کتابهای اپسیلون و کاپّا با کتاب گاما
امکانناپذیر است .واگنر ایرن مطلرب را برهوضروح درک کررد و مردعی شرد کره اگرچره
پژوهشهای معاصر گوشههای تاریک بسیاری را روشن کردهاند ،حتی راهع به کتاب گاما،
اما در رابطه با مسائل دیگر «تمام هاپاهای شنااتهشده از میان رفتهاند» .وی بهویرژه اوهرار
میکند که« :یک برهان قانعکننده مبنی بر اینکه پروتو اوسیا (دغدغۀ ارسرطو در فقررۀ 2223
الف  )13نچنانکه در گاما تعریف شده است ،بالشک میتواند درک شود ،اما در فحل اول
کتاب اپسیلون متأسفانه این امر غیرممکن است» (.)Marx, 1977: 56
ارزیابی و نتیجهگیری
 .2از میان اقوالی که االصۀ ن در بندهای فوق مد ،بهصراحت میتروان قرول بره تحرول
بنیادی در اندیشۀ ارسطو و انحراف از یکری از برهاصرطالح دو موضروع بنیرادین (موهرود
بماهوموهود /هوهر نخستین) را مردود شمرد .نه تنها ادعای چنین انشرقاق و دوگرانگی در
فلسفۀ ارسطو ناموهه بهنظر می ید ،بلکه به هرأت میتوان گفت که میران مروزههرای سره
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
منطقی غالب ،افالطون با بیان الهیاتی غالب و ارسطو با بیان طبیعی  -مابعدالطبیعی غالرب و
صد البته در هر سۀ اینها نیز پویایی اندیشه و به اصطالح [طرح هر بار مجدد] یا [طرح هرر
ها بهنوعی متفاوت] از مسئله را شاهد هستیم.
 1222- 2123( Hans Wagner .2م) استاد فلسفۀ دانشگاههای بن و ییل.
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 .1و اما در احوص ارسطو این نکته را میتوان بهعنروان چشرمانردای بررای نگرشری
[توافقهویانه] در میان رای به واهر ناسازگار او پیشنهاد کرد که وی نخستین کسری اسرت
که به تقسیم علوم مبادرت میورزد و هر کدام از نها را بهنحوی علیحده بررسی میکند.
اقتضای چنین کاری این است که در هر کدام از این قسمتها ،موضوع بهواهر متفاوت
با شیوۀ بهنسبت متفاوتی برای اهدافی نسبتاً متفاوت و تا حدی محدود به حدود ارویش و
با کلیدواژههای تقریباً مختص به اود بحث شرود .بررای مثرال میران کتراب دربرارۀ نفرس
(بهعنوان بخشی از علوم طبیعیات) و کتاب ااالق نیکومااوس (بهعنوان کترابی در بخشری
از حکمررت عملرری) و کترراب المبرردا متافیزیررک (بررهعنرروان کتررابی در مابعدالطبیعرره بلکرره
ماوراءالطبیعه) تفاوتهای شکار اواهیم دید .اگرچه مثالً [عقل] در هر سۀ اینها برهعنروان
کلیدواژهای اساسی مورد بحث است ،ولی در کتاب دربارۀ نفس اقتضای بحرث و اثرر ایرن
است که ارسطو به چند همله اکتفا کنرد (چررا کره عقرل امرری مجررد و مفرارق اسرت و
طبیعیات به امور مادی مربوط میشوند) ،در حالی که در ااالق نیکومااوس انواع عقرل را
به عنوان فضیلتی برای دمی بحث میکند و در المبدا از عقل به عنوان موهود مفارق سرخن
میرود .و اینهمه در حالی است که در سماع طبیعی که به مبادی طبیعت (یعنی بره مبرادی
حرکت) پردااته میشود ،عقل و عقل عقل به عنوان نچه مبدأیی گریزناپذیر برای حرکرت
است ،در قالب استدالل برای محرک نامتحرک وارد بحث میشود.
 .1در همین زمینه به این نکته نیرز بایرد توهره کنریم کره مابعدالطبیعره ارسرطو کترابی
یکدست (مثالً مانند سماع طبیعی یا دربارۀ نفس) نیست 2.چنانکه مثالً کتاب دلترا حتری در
دوران نخست مکتب مشأ نیز همچون اثر مستقلی در نظر گرفته میشده است و همینطرور
کتاب کاپا و تاحدودی نیز کتاب ثتا قرابت بسیار زیادی با سماع طبیعی دارنرد و میران مرثالً
کتاب گاما و بقیۀ کتابها و کتاب لفا و بقیۀ کتابها و همینطور کتاب المبدا و بقیۀ اثرها،
تفاوتهای شکاری بهچشم میاورد.
 .2این چند تکهبودن اهزای یک اثر دربارۀ برای ثار دیگر ارسطو ،برای مثال ااالق و سیاسرت نیرز مطررح و در
نتیجهگیریهای صورتگرفته از تعلیمات ارسطو مؤثر است.
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بر همین اساس میتوان گفت که همان [ااتالف در شباهت] و [شرباهت در اارتالف]
که در میان ثار مستقل ارسطو در حوزههای مختلف اسرت ،بره درون مابعدالطبیعره نیرز راه
یافتهاند.
 .4نکتۀ حایز اهمیت دیگر برای بحث ما در زمینۀ داوری در میان نسبت میان نامزدهای
سهگانۀ موهود ،هوهر و ادا به عنوان موضوع مابعدالطبیعه ،این است که وقرت و دقرت و
اححایی که ارسطو برای مباحث گوناگون ااتحاص داده ،برابر نبوده است .بهگونرهای کره
در یک ارزیابی کلی و با نگاهی کمّی به حجم ثار او ،میتروان گفرت طبیعیرات ارسرطو و
نگرش او به موضوعات از منظر یک عالم طبیعیات بیشترین سهم را به ارودش ااتحراص
داده است .و گاهی هرچند برای ما نااوشایند باشد ،مسائلی را شاهد هستیم که ارسرطو در
طرح و بسط ن ایلی وقت صرف نکرده اسرت .چنانکره مرثالً از سررمدیت مفارقرات در
فلسفۀ او بهراحتی میتوان به نامیرایی و هاودانگی انسان رسید ،اما مسرائل زیرادی در ایرن
زمینه باید طرح میشد که او به نها نپردااته است 2.در همرین زمینره مریبینریم کره ارود
ارسطو در احوص نسبت میان سه موضوع مطرح برای مابعدالطبیعره برهنحروی صرری و
قاطع بحث نکرده و راه را برای تفسیرهای گوناگون باز گذاشته است.
 .3برای اوهار نظر در باب نسبت میان سه موضوع مطررح بررای مابعدالطبیعره از منظرر
زوا مفهومهای مختلف (وهود و عدم ،وحدت و کثرت ،صورت و ماده ،علرت و معلرول،
مقدم و مؤار) به مسئله نگریست ،اما نچه که ابداع اود ارسطوست و در سرتاسر فلسرفۀ
او و تمام قسمتهای ن بهعنوان شاهکلید برای بحثها استفاده میشود ،زوا ترکیبی قوّه و
فعل است.

1

 .2از همینجاست که شارحان و پیروان ارسطو ،طیف گستردهای از طبیعیون محض (مثل استراتون) تا
وحدتگرایان عرفانی (مثل افلوطین) را تشکیل میدهند.
 . 1ارسطو از این زوا در حل بسیاری از مسائل بهاصطالح حلناشدنی ن زمان استفاده کرده است .از حل دیلمای
(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.
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پروژۀ ترسیمشده در کادمی افالطون مبنی بر اینکه «ههان مشهود را باید تبیین کرد» در
ارسطو با مالحظۀ تمام نچه پیشرتر از او گفتره شرده اسرت و برا قحرد اصرالح و پیشربرد
موزههای اود افالطون به اینصورت درمی ید که حرکت را باید با متکی سااتن بر ثبات
بیان کرد و در اینجاست که مفهرومهرای فعرل ،کرار (ارگرن) وارد مریشرود و تروان فعرل
(دونامیس) و درفعلبودگی (درکاربودگی [انرگیا]) مطررح مریشرود .در اینجرا در واقرع از
یکسو وهود و عدم تبیین میشرود و ازسروی دیگرر وحردت و کثررت و ازسروی دیگرر
حرکت و ثبات .در همۀ این زواها یک طرف (وحدت ،وهرود ،قروّه) صربغه و نرام الهری
مییابد و طرف دیگر گذرا و کمبراوردار از حقیقت و واقعیت.
به این ترتیب موهودِ (گاما) و باشندگی (هوهر) کتابهای میرانی متافیزیرک و عقرل -
ادای کتاب المبدا و کتابهای ار مابعدالطبیعه کره وهره مشترکشران فعلیرت نهاسرت،
اگرچه نه الفاظ مختلف برای یک معنا ،اما معانی مختلف برای یک حقیقرت یرا نگراههرای
مختلف برای یک حقیقت شمرده میشوند.
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