
 

 

 
 

 کیزیمتاف موضوع و ارسطو

 اریهش اسمنی

 چکیده

 دنبال را یواحد موضوع و ستين کتارچهی و منسجم یاثر ارسطو کیزيمتاف ر،يتفاس یبرخ بر بنا
ـ زيمتاف موضـوع  عنوان به موضوع کی کتا ، سه ای دو هر در گر،ید عبارت به کند؛ ینم  یمعرفـ  کی
 از هفـتم  کتـا   در و «موجـود  هـو  بمـا  موجود» عیبد ريتعب از چهارم، کتا  در ارسطو مثالً شود؛ یم
 را ارسطو منظور که است نیا بر یسع مقاله نیا در. کند یم ادی دانش نیا موضوع عنوان به «اياوس»
 در یاساسـ  نقـش  کـه  یگـر ید ميمفـاه  ریسـا  بـا  زين و گریکدی با را ها آن ارتباط زين و ريتعاب نیا از
 شـود  مشـخص  بيترت نیبد تا کند روشن صورت و ذات مفهوم رينظ کنند؛ یم فایا ارسطو کیزيمتاف
 دیـ جد یموضوع با را نو یدانش است توانسته ارسطو دهد نشان که کرد ارائه یلیبد ريتفس توان یم ایآ
ـ ا راه نقشة عنوان به بتا کتا  یها یدشوار به و کند یزیر یپ کتا  نیا در واحد و  پاسـخ  کتـا   نی

 مـوارد  یبررسـ  در یسع کیزيمتاف هفتم و چهارم سوم، اول، یها کتا  بر تمرکز با مقاله نیا. دیبگو
 فلسـفة  از یو فلسـفة  افتـراق  وجـوه  یبرخ زين و ارسطو یها ینوآور دادن نشان یمواضع در و فوق

 .دارد افالطون
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 مقدمه

رسـد   متشکل از چهارده کتا  است که گاه به نظـر مـی   متافيزیکدانيد،  که می چنان
بـدین معنـا کـه نـه تنهـا       دهنـد؛  این مجموعه یک اثر منسجم و یکتارچه را شکل نمـی 

این چهارده کتا  به عنوان فصول مختل، یک کتا  واحد نظر کـرد، بلکـه    توان به نمی
روشـنی موضـوع    به ویژه در اینکه این مجموعه خورد، به هایی به چشم می گاه ناسازگاری

های مختل، ایـن   دليل این عدم انسجام را تعلق بخش 1کند. برخی واحدی را دنبال نمی

هـای مختلـ، فکـری ارسـطو      های مختل، و برخاسته از اندیشـة دوره  مجموعه به زمان
دانند. در واقع، معتقدند که حداکثر بين هر دو یا سه کتا  پيونـد و پيوسـتگی وجـود     می

های هفتم تا نهم مجموعة  های اول، سوم و چهارم یک مجموعه و کتا  ا دارد؛ مثالً کت
اَنـد. سـایر    های سيزدهم و چهاردهم نيز به هم مـرتبط  دهند و کتا  دیگری را شکل می
هستند. به همين سبب، معتقدند موضوع متافيزیک   تک و جدا از هم کتب به صورت تک

 است.ها متفاوت با دیگری  در هر یک از این مجموعه

نيـز بـه نظریـة     متافيزیکهای  عالوه بر اختالف در موضوع، محتوای برخی از کتا 
ها یـا مسـائلی    کند. ارسطو در کتا  سوم یا بتا به معرفی دشواری عدم انسجام کمک می

. اگـر  2دانـد  ها را پـرداختن بـه متافيزیـک مـی     پردازد که تنها راه پاسخ به آن اساسی می

ها در بقية کتا  پاسخ داده شود.  اثر منسجمی باشد، الزم است به این پرسش متافيزیک
ها یافت نشود، نظریـة عـدم انسـجام تأیيـد      اگر در ادامة کتا ، پاسخی برای این پرسش

های هفـتم تـا    هستند که در کتا   شود. در واقع، قائالن به عدم انسجام کتا  مدعی می
است. این به معنای استقالل این سه کتا  از قبل  دهها نش نهم بحثی دربارة این دشواری

 (.181ـ138: 1718ر.ک؛ یگر،) و بعد خود است

در این مقاله، سعی در ارائة شرحی بر آرای ارسطوست که نشان دهـد مجموعـة اول   
تـرین   که اصـلی  و کتا  زتا از مجموعة دوم های آلفا، بتا و گاما( از یک سو، )یعنی کتا 

آید، طره واحـدی اسـت،    به حسا  می متافيزیکعه و اساساً در کلّ کتا  در این مجمو
هم در موضوع و هم در شيوه. به این منظور، ابتدا بررسـی خواهـد شـد کـه متافيزیـک      

چگونه دانشی است و با توجه بـه کتـا  بتـا، از ایـن دانـش       )عمدتاً بر اساس کتا  آلفا(
در نظـر گـرفتن کتـا  گامـا، بـه       هایی پاسخ دهد. ستس با رود به چه پرسش انتظار می
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پرداخته خواهد شد. پـس از  « موجود چيست؟»موضوع متافيزیک در قالب پرسش اصلی 
هـای   پرسـش  شود که آیا وی به این پرسش در کتا  زتا پایبند بـوده، یـا   آن بررسی می

است. در این صورت، چه ربط و نسبتی با پرسـش اول دارنـد؟    دیگری جایگزین آن شده

هـا   بـه آن  کتا  بتا بيگانه اسـت یـا   3های شود کتا  زتا با دشواری که ادعا میآیا چنان 

هـای نـامبرده    دهد. به این ترتيب، بررسی خواهد شد که طرحی کـه در کتـا    پاسخ می
شود، طره واحدی است و پيوند و انسجامی ميان مباحث آن برقرار است یا نـه.   دنبال می
وه تمایز او با افالطون روشن خواهد شد. ذکـر ایـن   های ارسطو و وج نوآوری در این اثنا،

رسد که در این مقاله، صرفاً بنا بـر ارائـة تفسـيری سـازوار از آرای      نکته الزم به نظر می
ارسطو است و نه نقد و بررسی و دفع شـبهات و اشـکاالت تفسـيرهای بـدیل کـه خـود       

 تواند موضوع یک مقالة مستقل باشد. می

 ی است؟متافیزیک چگونه دانش .4

نامی نيست که ارسطو خود بر این کتـا  و دانشـی کـه ایـن     که متافيزیک  دانيم یم

اما محرز است دانشی کـه در ایـن مجموعـه مطـره      .4کتا  در پی آن است، نهاده باشد

شود، مستقل از طبيعيات و ریاضيات است. پس بجاست ببينيم ارسطو خود چه نـامی   یم
آ  6« )دانشـی کـه مـا در جسـتحوی آنـيم     »، از تعبير آلفااست. وی در کتا   بر آن نهاده

يس دانش جدیدی تأسبرد، این تعبير حاکی از آن است که ارسطو در پی  یمبهره  5(181

 «حکمت»این دانش را  اختصار و با استفاده از مفاهيم آشنای قبلی است. در این کتا ، به
 کنـد:  یمـ نگی را چنين معرفی حکمت یا فرزا 5(I.1(. وی در )181   11ر.ک؛ ) نامد یم
ی هـا  دانـش . اما همة (181آ  1« )ها علتدانشی است دربارة برخی مبادی و  "حکمت"»

هستند. پس باید دید این دانشی که حکمت است،   یمباداپيستمه( در پی علل و )برهانی 
آنچـه حکمـت ناميـده    »افزاید:  یمها سروکار دارد. ارسطو در ادامه  با کدام مبادی و علت

 (.181آ  18-11) «ی نخستين و مبادی استها علتشود، در پيرامون  یم

است، اما به این نـام تـا    بهره جسته« حکمت»در این فراز، ارسطو از نام شناخته شدة 
اسـت   دانشی الهی دانسـته  آلفا(، این دانش را)ماند، حتی در همين کتا   ینمانتها پایبند 
دهد کـه   ینماما هر نامی که بر آن نهاده شود، این حقيقت را تغيير (، 187آ  5-3)ر.ک؛ 
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(. از ایـن تعبيـر در کتـا  بتـا نيـز      116آ  16« )دانشی ]است[ که ما در جستجوی آنيم»
دهنـدة   گاه در ادامة مقاله از آن استفاده خواهد شد(. این تعبير نشان گه) است استفاده شده

 ی مواجه هستيم.آن است که در اینجا با دانش متفاوت

است. ارسطو چنـد ویژگـی را    های حکمت اختصاص یافته یژگیو( به بيان I.2کتا  )
نفسه مطلو  است و نه به سبب نتـایج   شمرد. حکمت دانشی است که فی یمبرای آن بر

حکمت دانشی مسلط است، نه تابع. این دانش شامل کمتـرین   حاصل از آن. از این نظر،
که هرچه تعداد اصول و مبادی کمتر باشد،  کلّی است. از آنجامبادی و بيشترین شناخت 

تـرین   يـق دقایـن دانـش،    (. پـس 181آ  11ـ    6ر.ک؛ ) دقت آن دانـش بيشـتر اسـت   
است و از  دورترتر باشد، از حواس فاصلة بيشتری دارد و  یکلو هرچه دانشی  هاست دانش

 پردازد. یماین رو، به دشوارترین مسائل و امور 

پردازد. دشواری مسئلة  یمها، به دشوارترین مسائل  یدشوارا  بتا یا کتا  وی در کت
یا معضلی است که در پاسخ به آن دو گزینة متقابل وجود دارد که اتخاذ هر یک  نظری و

از دو طرف یا گزینه، محذوراتی را به دنبال دارد و از این نظر اسـت کـه آن را دشـواری    
 شود: یماست و مایة تحي ر  ناميده

ها را در نظر گيرد،  یدشوارآنکه نخست  پردازد، بی یمکسی که به تفحص »
دارنـد. از ایـن گذشـته،     یبرمبه کدام سو گام  دانند ینماست که  همانند کسانی
 «است یا نـه  داند که در هر لحظه، آیا مطلو  خود را یافته ینمحتی  چنان کسی

 (.116 آ 76)

یی پيرامـون امکـان متافيزیـک و    هـا  پرسـش خواهد به طره  یمبه این شيوه، ارسطو 
 ارسطو تمخالف از به نوعی برخاستهها  یا بخشی از آنها  این پرسشموضوع آن بتردازد. 

بـه برخـی از آرای فيلسـوفان دیگـر نيـز       است. البتـه ممکـن اسـت   افالطونی  فلسفة با
فالسـفة پـيش از وی بـا     اگرنگاهی داشته باشد. اما به هر حال، به نظر ارسطو، حتی  نيم
بـه ایـن   . بدهنـد هـا   اند پاسخ درخوری بـه آن  نتوانستهها مواجه شده باشند،  یدشواراین 

ـ نسبت کامالً روشن است که ارسطو ترتيب،  راه  رِبه بدیع بودن تالش خود و موانع بر سَ
خواهد در دانشی که در جستجوی آن است، بـا ارائـة    یمارسطو  است. کامالً وقوف داشته
ها نقشة راه را  رسد این دشواری یم. در واقع، به نظر 7ها فائق آید یدشوارراه سوم بر این 

 کند. یممشخص  متافيزیکبرای کلّ مجموعة 
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 پردازند یبه اصل امکان متافيزیک م ها یبرخی از این دشواراشاره شد،  قبالًکه  چنان
ارسطو اولين دشواری را ند. هست  موضوع این دانش معطوف های یژگیدیگر به وو برخی 

   6ر.ک؛ ) اسـت  بـه آن اشـاره شـده    «صدر کتا »داند که در  یممربوط به مالحظاتی 

پرداختن به  ،هدف دانشی که مورد جستجوست ،کتا  اولکه گفته شد، در  . چنان8(116

کند: آیـا پـژوهش    یمولين دشواری مطره در ا موجودات است. نهایی همةعلل و مبادی 
ها متعلق به یک دانش است یا بيشتر؟ اگر همة مبـادی را بایـد در یـک علـم      همة علت

بررسی کرد، این مبادی باید متضاد باشند، اما مبادی اوليه با یکدیگر متضاد نيستند. پس 
« ی آنـيم علمـی کـه مـا در جسـتجو    »پردازد. در نتيجه،  ینمعلم واحدی به همة مبادی 

پذیر نيست. به عالوه، با این مشکل مواجه هستيم که همة موجودات دارای همـة   امکان
تـوان دربـارة همـه موجـودات      ینممبادی و علل نيستند؛ به عبارت دیگر، همة مبادی را 

توان مدعی وجود علمـی شـد کـه بـه همـة موجـودات        ینمکار برد و در این صورت،  به

 .9شویم یمرو  روبهپردازد. لذا با دشواری  یم

کند. از آنجا کـه   یمدشواری سوم، امکان این دانش را با توجه به موضوع آن بررسی 
به آن پرداختـه    مبسوطای  این دشواری با موضوع این مقاله ارتباطی وثيق دارد، به گونه

یـک دانـش    موجودهـا آیا برای همـة  »ها باز شود:  یدشوارشود تا راه برای حل بقية  یم
دانش نباشد. این دانش )مورد جستجوی مـا(   "یک"شود یا چند دانش؟ اما اگر  یمیافت 

. مفاد این اشکال آن است کـه در عـين   12(997b17-19« )پردازد؟ یمبه چه موجودهایی 

هـا بتـردازد؟ اگـر     حال که موجودات مختل، داریم، آیا دانشی وجود دارد که به تمـام آن 
اپيستمه( وجـود  )شویم که تنها یک دانش برهانی  یمپاسخ مثبت باشد، دچار این اشکال 

خواهد داشت؛ زیرا در هر دانش برهانی، موضوع به مثابة جنس است و در آن دانش، بـه  
(. بنابراین، از آنجـا کـه   87a38-40شود ) یمعوارض ذاتية آن دسته از موجودات پرداخته 

وجود نخواهد داشت؛  گيرد، دانشی جز این دانش یم براین موضوع همة موجودات را در 
ی مختل، باشد، دانشی که در ها دانشامری که پذیرش آن نامعقول است. اما اگر وريفة 

پردازد؟ آیا با این اوصاف، دانش مورد نظر،  یمجستجوی آنيم، به کدام دسته از موجودات 
 از آن ميزان فراگيری و کلي تی برخوردار خواهد بود که الزمة حکمت است؟

موجـود  »د برای حل این دشـواری بایـد بـه ایـن پرسـش پاسـخ داد:       رس یمبه نظر 
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ولـی بـرای    ،نيست ها یاز جمله دشوار نيز خود «موجود چيست؟»سؤال البته «. چيست؟
بـرای همـة موجـودات     حل این دشواری باید به آن پرداخت. اگر موجود به مثابة جـنس 
جنس نباشد، سخن گفتن از باشد، درگير یک سلسله مشکالت خواهيم شد و اگر به مثابة 

معنا بـه نظـر    که دعوی این دانش است، بی پردازد، چنان یمهمة موجودات  دانشی که به
محوری باید پاسخ دهد. در صورتی که  سؤالرا به عنوان  سؤالرسد. پس ارسطو این  یم

ی تعری، کند که گرفتار هـيچ یـک از دو محـذور فـوق نشـود،      ا گونهبتواند موجود را به 
سته است موضوعی را برای این دانش معرفی کند و در غير این صـورت، طـره وی   توان

 شکست خواهد خورد.

 موجود چیست؟ .3

بـا ایـن بيـان آغـاز      ، به قصد پاسخ دشـواری سـوم  (IV.1)وی در ابتدای کتا  گاما 

11دانشی وجود دارد که به موجود به عنـوان موجـود  »کند:  می
و آنچـه کـه بـه واسـطة      

منظور ارسـطو از موجـود بـه     (.a21-22 1003) 17«پردازد به آن تعلق دارد، می 11خودش

رسـد   چيست؟ به نظر می« موجود بما هو موجود»تر  شده عنوان موجود و یا تعبير شناخته
وگرنه دشـواری   و از ابداعات ارسطوست است چنين تعبيری پيش از ارسطو سابقه نداشته

پردازد. پس  است که هر دانشی به موجودات می روشن. مطره پيش از این حل شده بود
در چيسـت. موضـوع سـایر     هـا  باید دید تفاوت موضوع متافيزیک با موضوع سایر دانـش 

است، بخشی  تعبير شده 14«پاره دانش»های جزئی یا خاص یا  ها که از آن به دانش دانش

زش فراگيـری و  هاست. اما این دانش که ویژگی بـاار  از موجودات و یا جنبة خاصی از آن
 1003« )های موسوم به دانش خاص نيست مانند هيچ یک از آن دانش»کليت آن است، 

a22   تنها این دانش است که موجود را در کليتش، یعنی موجود بما هو موجـود بررسـی .)
 کند. می

و با توجه به سنّت فلسفی آشنای ما، به نظر موجود بما هو موجود  در مواجهه با تعبير
رو نباشد؛ چراکه در این سنّت فلسفی، دو مفهوم  هم آن با دشواری چندانی روبهرسد ف می

اند. مفهـوم وجـود از    شناختی، از یکدیگر تمييز داده شده وجود و ماهيت، به لحاظ هستی
سنخ مفاهيم ماهوی و معقوالت اول نيست؛ مفهومی است بدیهی و بسيط کـه بـه نحـو    
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کند، در حالی که در نظـام فلسـفی ارسـطو،     مشترک معنوی بر همة موجودات صدق می
است. به عـالوه، بایـد    شکل نگرفته وضوه شناختی این دو مفهوم هنوز به تفکيک هستی

. موجـود بـرای وی بـه    وجوداست و نه  موجودتوجه داشت که آنچه مد  نظر ارسطوست، 
دیگـر،  به عبـارت   شود؛ ( لحاظ میهست و نه برآنچه که هست )با تأکيد بر  آنچهمعنای 

 را موجـود بمـا هـو موجـود     شود، نه محمول. بنـابراین،  موجود در اینجا موضوع واقع می
. اگرچه ارسطو به معنـای وجـود   15توان موجود در معنای محمولی آن در نظر گرفت نمی

، اما به معنای محمولی وجود تفطّن نيافته بود. لذا برای ایضاه 16است رابط اشاراتی داشته
 .ة سنّت فلسفی دیگری مدد جستاز مفاهيم شناختتوان  ن مفهوم نمیو روشن ساختن ای

سـهولت   بـه  موجـود بمـا هـو موجـود     رسد توضيح معنای با این مقدمات، به نظر می
راهر شـبيه و در واقـع،    به دو سؤال پذیر نباشد. پوليتيس برای روشن شدن مطلب، امکان

را در « گل رز چيست» و «چيستموجود »گوید سؤال  کند. وی می متفاوت را مطره می
نظر بگيرید. از نظر ارسطو، این دو سؤال مانند هم نيست. برای پاسخ به سؤال دوم کافی 
است برای گل، به عنوان یک نوع طبيعی، جنس و فصلی در نظر گرفته شود و بـه ایـن   

 ,Politisانجام داد )« موجود»توان دربارة  ترتيب، آن را تعری، کرد. اما همين کار را نمی

« موجـود »موجود نوع طبيعی در کنار سـایر انـواع طبيعـی نيسـت. امـا آیـا        .(2004:95
بـه نظـر ارسـطو،     پاسخ وی، منفی اسـت.  تواند به منزلة جنس برای موجودات باشد؟ می

ها باشد. به این دليل  چيستی مشترکی ميان موجودات نيست که به عنوان جنس برای آن
های مختلفی تقسيم شود تـا موجـودات    اه الزم بود با فصلکه اگر موجود جنس بود، آنگ

جـنس( بایـد بـا    )مختل، از یکدیگر جدا شوند. اما از آنجا که از یک سو جهت اشـتراک  
است، الجرم فصـل  « موجود»فصل( متفاوت باشد و از سوی دیگر، جنس ) جهت افتراق
بـرای   تـوان  مـی ، نـه  ایـن ترتيـب  به  (.118   11-15) توانست موجود باشد دیگر نمی
 توان می بگيرد و نه بر موجودات را در ةدر نظر گرفت که هممفهوم کلی نوعی موجودات 

بنابراین، ما در مواجهة  .(118   11در نظر گرفت )ها  جنس برای آن ةموجود را به منزل
 ، با سؤال معمولی و متداولی مواجه نيستيم.«موجود چيست؟»با سؤال 

توان موجود را از طریق تقابل بـا معـدوم تعریـ،     حتی نمیبرای پاسخ به این سؤال، 
در نظـر گرفتـه   « چيـزی کـه نيسـت   »در نظام فکری ارسطو، معـدوم بـه معنـای     کرد.
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توان آن را به دو صورت مطلق و مقيد در نظر گرفـت. معـدوم مطلـق از     می و 17شود می

ه کـه نيسـت،   نظر افالطون و نيز ارسطو به پيروی از او، مفهـوم متناقضـی اسـت: آنچـ    

شـود،   بـر آن اطـالق مـی   « چيـز »؛ چراکه در عين حال که چيزی است، و 18«نباشنده»

دانسـت. پـس چنـين    نيسـت  آن را  توان نيست، در حالی که اگر چيزی است، دیگر نمی
تواند با موجود تقابلی داشته باشد. تقابل معـدوم   مفهومی متناقض و ناسازگار است و نمی

که خصوصيت  چيزی به مقصود نيست؛ چراکه معدوم مقي د یعنی مقي د با موجود هم وافی
خاصی ندارد، چون خود نوعی موجود است، در تقابـل بـا موجـود بمـا هـو موجـود قـرار        

کند. به این ترتيب، ارسطو باید راه دیگری را  گيرد و کمکی به پاسخ به سؤال ما نمی نمی
 بيابد.« موجود چيست؟»برای پاسخ به پرسش 

 ادامه و برای توضيح منظور خود از موجود بما هـو موجـود در کتـا  گامـا    ارسطو در 
(IV.2) پردازد. با توجه به آنچـه گفتـه    بر موجودات می« موجود»معنای  به نحوة اطالق

از نظر ارسطو منتفی است، اما آن را مشترک لفظی « موجود»شد، گزینة اشتراک معنوی 
ای همنـام   شود... و نيز به گونه بسيار گفته می های به گونه« موجود»واژة »داند.  هم نمی

مشـترک لفظـی بـود،     «موجود». روشن است که اگر (1887   77ـ71« )رود کار نمی به
«. شير چيست»مورد بود؛ مانند اینکه بترسيم  ، سؤالی بی«موجود چيست»سؤال از اینکه 

خ ما متفاوت خواهد بود. در این حالت، بسته به اینکه کدام معنا از شير مد  نظر باشد، پاس
دانـد و   را مشترک معنوی مـی  «موجود»است که نه  اکنون ارسطو در وضعيتی قرار گرفته

هـایش چيسـت؟ چـه حالـت      بـر مـدلول   پس تکلي، اطالق این واژه نه مشترک لفظی،
کنـد: نظریـة کـانونی     ماند؟ اینجاست که ارسطو راه سومی را مطره می دیگری باقی می

یکشـی، یعنـی    28شود، اما نسبت بـه  های بسيار گفته می به گونه "موجود"واژة ». 19معنا

 (.1887   77ـ71) «رود کار نمی ای همنام به نسبت به یک طبيعت خاص و نيز به گونه
واژه معنای خود را از یـک طبيعـت خـاص کـه      پس در این شيوه، از داللت لفظ بر معنا،

کند. ستس سایر موارد در نسبت با آن طبيعت خاص است که  کانون آن معناست، اخذ می
شود، ولی نه به همان معنی، بلکه به نوعی در نسبت بـا آن.   ها اطالق می این واژه بر آن

سـالمت   زند؛ مـثالً یـک بـار    مثال می« سالمت»ارسطو برای روشن شدن منظورش به 
برای شخص، در یک معنا، سالمت برای غذا و در معنای دیگـر، سـالمت بـرای چهـره     

شود. اما در همة موارد، معانی یکسـانی نـدارد. سـالمت اوالً بـه شـخص       کار برده می به
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شود؛ یعنی کسی که سالمت است که به این معناست که سازوکار حياتی  نسبت داده می
نسـبت داده   ر حالت اعتدال است. ستس مثالً بـه غـذا  وی بر روال مطلو  و مزاج وی د

کند. زمـانی کـه سـالمت بـر      چون ایجاد سالمتی می شود، اما نه به همان معنا، بلکه می
ها در انتسا  بـه سـالمت در    چهره داللت دارد، به معنای نشانة سالمتی است. همة این

کانونی است که سـایر   کنند. بنابراین، سالمت برای شخص به مثابة شخص معنا پيدا می
 (.1887   1-6)یابند، اما معنای یکسانی ندارند  کاربردها در نسبت با آن معنا می

کار ببریم، به این صورت خواهد  هم به« موجود»اگر این نظریة کانونی معنا را دربارة 
ربـط و   بر همة موجودات به یک معنا نيست، اما کامالً هـم بـی  « موجود»بود که اطالق 

شود و  هایش به عنوان کانون اطالق می تبط با هم نيست. موجود بر یکی از مدلولغيرمر
رود.  کار می دربارة سایر موارد به صورت منتسب و مربوط به آن معنای اصلی و کانونی به

 21موجـود نخسـتين  از این پس، اطالق اولی و کانونی موجود را، بـه اقتفـای پـوليتيس،    
دارای » . این موجود موجودی است کـه بـه گفتـة ارسـطو    (Politis, 2004: 9ناميم ) می

و سایر موجودات در نسبت با این موجود است که ( 1887آ  11ر.ک؛ ) است« وجود بذاته
شوند. پس به این ترتيب، ارسطو در جستجوی موضوع برای دانش  شایستة نام موجود می

ن معنای این که موجود از متافيزیک، ابتدا موجود بما هو موجود را مطره کرد و برای یافت
این حيث که موجود است چيست، به مفهوم موجود نخستين رسيد. حال اگر بتواند بـرای  
موجود نخستين مصداقی بيابد که بقية موجودات در پرتو آن و به واسطة نسبت و رابطـة  
با آن موجود باشند، خواهد توانست از دانش واحدی سخن بگوید که موضوع آن موجـود  

ما را به پرسـش دیگـری    «؟موجود چيست»موجود است. به این ترتيب، پرسش  بما هو
 «.موجود نخستين چيست؟»رساند:  می

 موجود نخستین چیست؟. 9

ای در فلسفة ارسطو بـه نظـر    شده تعبير آشنا و شناخته« نخستين موجود»شاید تعبير 
، Ousiaشود که کلمة کليدی و محوری آن،  نرسد. این ناشناخته بودن از اینجا ناشی می

ای ترجمه شده که  در عربی و به دنبال آن فارسی به گونه انگليسی و هم هم در التين و
 Proteو Substance اول بـه جـوهر یـا   به طور متـد  Ousiaاست.  کننده  تا حدی گمراه
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ousia  بهPrimary substance است، در حالی که معنی لغوی ترجمه شده Ousia  موجود

حـال بـرای پاسـخ بـه اینکـه چـرا در معنـای         .21است موجود نخستين Prote ousiaو 

 ترجمـة اوالً باید نشان داد که چرا  اصطالحی نيز بهتر است از معنای لغوی استفاده شود،
ترجمـة قبلـی، یعنـی جـوهر یـا       تـر اسـت و ثانيـاً چـرا     موجود نخستين گویاتر و مناسب

Substanceموجـود  »تـوان گفـت تعبيـر     نامناسب است. اما در پاسخ به پرسش اول، می
 ، با توضيحاتی که دربارة معنای کانونی داده شد و نيز به طوری که در فقرة زیر«نخستين

کند که ارسـطو در جسـتجوی    یاتری است و بهتر مشخص میشود، تعبير گو مشاهده می
بـه آن   قـبالً کـه   «موجـود »ارسطو در ابتدای کتا  هفتم به معانی مختلفـی از  چيست. 

"موجود"در حالی که »افزاید:  می کند و اشاره می (V.7) است پرداخته
همة این معانی را  27

چئی است که داللت بر است،  "موجود" [ آنچه مقدمتاًها دارد، آشکار است که ]از ميان آن
موجـود  » تعبير اوسـيا و یـا   از(. بنابراین، در ادامة این مقاله، a 11-12 1028« )دارداوسيا 

نکتة دوم نيازمند تمهيد مقدماتی است. بنابراین، در ادامه و  استفاده خواهد شد. «نخستين
 در جای خود توضيح داده خواهد شد.

نخسـتين  وی از . است موجود نخستينیافتن مصداق بال دن در کتا  هفتم بهارسطو 
و بـه خـودی خـود     به ذات قائم کند. این دو تعبير عبارت است از دو تعبير ارائه میبودن 
منظور وی از به خودی خود و قائم به ذات بودن  (.a22-23 1030) 26جدا بودنو  21بودن

خودش موجود است و نيازی به این است که خود تبيين موجود بودنش است و به واسطة 
موجود بودن آن را تبيين کند. منظور از جدا بودن، در اینجـا بـه    موجود دیگری نيست تا

شناختی است، یا  . جدا بودن به معنای استقالل هستی25معنای مفارق بودن از ماد ه نيست

فهـوم  همان داشتن تبيين موجود بودن خود است. البته باید توجه داشت که جدا بـودن م 
متقارنی نيست؛ یعنی اگرچه موجود نخستين از موجود غير نخستين جداست، اما عکـس  

نشـان   کند بـا مثـال   ارسطو با استفاده از همين نبودِ تقارن سعی می .23آن درست نيست

دهد چه چيزهایی قائم به خود و جدا نيستند و از این طریق، معنـای مـورد نظـر خـود را     
 هيچ یک از اعراض یا افعالی مانند راه رفتن و نشستن موجود به عنوان مثال، روشن کند؛

اعراض[ به علت موجود نخستين ]هر یک از آن چيزها »قائم به ذات و جدا نيستند؛ زیرا 
شـود کـه چـه چيزهـایی مصـداق       بنابراین، تا اینجا روشن مـی  (.1818آ  78« )"هست"

 موجود نخستين نيستند.
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ود نخستين و سابقة آن را نشان دهـد، در سـطور   ارسطو برای اینکه اهميت این موج
 گوید: پایانی فصل اول کتا  هفتم می

اکنـون و هـم در گذشـته در جسـتجویش      در واقع، آنچه که هميشه، هـم »
موجـود چيسـت؟،   است؛ یعنی این پرسش که  اند و هميشه منشاء تحي ر بوده بوده

بنابراین، ما همچنـين  ... موجود نخستين چيست؟ در واقع، این پرسش است که
تقریباً بـه نحـو انحصـاری دربـارة آن      باید بيش از هر چيز و پيش از هر چيز و

چيزی که به این ترتيب موجود اسـت ]یعنـی آن چيـزی کـه بـه ایـن صـورت        
 .(b 2-7 1028« )نخستين موجود است،[ تحقيق کنيم: آن چيست؟

توان  راحتی نمی شود که به با این اوصاف و با توجه به سابقة طوالنی آن، مشخص می
پـردازد:   هـای برخـی از متفکـران مـی     وی در فصل دوم به پاسخ به این سؤال پاسخ داد.

این متفکران در تعيين مصداق موجود نخستين با هـم   متفکران اوليه و افالطون. اگرچه
اختالف دارند، اما در مفهوم آن اتفاق نظر دارند. آنچه که به واسطة خودش موجود است 

کنـد کـه متفکـران اوليـه      ارسـطو عنـوان مـی    و سایر موجودات به واسطة آن موجودند.
   11ر.ک؛ ) آورنـد  را مصداق موجود نخستين به حسا  مـی  عناصری مانند آ  و آتش

 18ر.ک؛ ) دانـد  (، در حالی که افالطون صُوَر )مُثُل( را مصداق موجود نخستين می1818
  1818.) 

هـای   تم بر این امر تأکيد دارد که موجـود بـه صـورت   ارسطو در فصل اول کتا  هف
شود، اما آنچه در این اطالق تقدم دارد و نخستين گونة موجود اسـت،   مختل، اطالق می

، امـا پـس از نقـل نظـر سـایر      (1818آ  18ـ16است )ر.ک؛  «این چيز در اینجا»چئی و 
کنـد: ذات و   مـی معرفی « موجود نخستين»چهار گزینه را برای  متفکران، در فصل سوم

رسـد دو گزینـة کلـی و جـنس      (. به نظر می21زیرنهاد)کلی، جنس و موضوع  ،28چيستی

ترین کلـی بـه    های مورد نظر افالطون باشند. منظور از کلی، نوع طبيعی یا نزدیک گزینه
افــراد اســت و منظــور از جــنس، کلــی دورتــر یــا دورتــرین کلــی از افــراد کــه همــان  

توجه به مخالفت ارسطو با آرای افالطون در بـا  نظریـة صُـوَر،    األجناس است. با  جنس
گزینه حذف شوند. گزینة دیگر، موضوع، یا به تعبيـر پـوليتيس،    رود که این دو انتظار می

بـه عنـوان موجـود     مقـوالت  ارسطو در کتا  ، آن چيزی است که38موضوع نهایی حمل
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کـه مالحظـه    ی اسـت. چنـان  است، بنابراین، گزینـة قبلـی خـود و    نخستين معرفی کرده
پردازد. حال باید دید  دوباره به موضوع نهایی حمل می ،متافيزیکشود، وی در کتا   می

 ذات رد کند، یا آن را تکميل کند. اما چيستی یا مقوالت ارسطو قصد دارد نظر خود را در
است. ارسطو در ادامة کتا  هفـتم   وی در متافيزیک مطره کرده گزینة جدیدی است که
خود را در این زمينه بيان کند. اما ابتدا به دو   پردازد تا نظر نهایی به بررسی این موارد می
تواند دليـل کـافی بـرای رد  دو     پردازد و پس از آن است که می گزینة پيشنهادی خود می
 گزینة دیگر ارائه کند.

ـ »کنـد: آنچـه    به این ترتيب تعریـ، مـی   مقوالت،را در کتا   31ارسطو اوسيا ه بـر  ن

و انسان جزئی یا اسب جزئـی   (1آ  17« )شود و نه در موضوعی است موضوعی حمل می
کند. اوسيا این دو ویژگی را توامان دارد. کافی است یکی از این  را به عنوان مثال ذکر می

توان از  دو در مصداقی نباشد تا آن موجود از دایرة اوسيا خارج شود. از جملة این موارد می
موجود بودن نيازمند  است و برای موضوعی درد. عرض آن چيزی است که عرض نام بر

به  مقوالت در کتا  رابطه با موضوعش است. بنابراین، عرض اوسيا نيست. اگرچه ارسطو
دنبال پاسخ پرسشی نيست که در متافيزیک در جستجوی آن است، ولی با تطبيق این دو 

ملـة مصـادیق موجـود نخسـتين در     راحتـی عـرض را از ج   توان بـه  بخش با یکدیگر می
 یعنـی  ،شود، اما در موضوعی نيست میآنچه بر موضوعی حمل  حذف کرد. اما متافيزیک
ارسـطو در   .شـود  ، هم حذف مـی جواهر ثانوی، مقوالتة شد یا به تعبير شناخته ،امر کلی
هـم جـنس و هـم نـوع( را از مصـادیق اوسـيا خـارج        )به این ترتيب، امر کلـی   مقوالت

 .31کند می

به عنوان یکی از  «موضوع نهایی» در قالب مجدداً این مفهوم رامتافيزیک ارسطو در 
کند. منظور از موضوع نهایی، موضوعی اسـت کـه    های موجود نخستين مطره می گزینه

ها، اعم  از ذاتی یا عرضی، بـه عنـوان خصوصـيات ایـن موجـود محسـو         تمام محمول
اوسـيا( در  ) موجود نخسـتين  شود تصور می»و  شوند حمل می آنشوند و سرانجام بر  می

"موضوع نخستين"ترین معنای آن،  حقيقی
تصـور  ». عبـارتِ  31(b 34-35 1028) است 33

معتقـد   نيسـت، اگرچـه   متافيزیکدر کتا   حاکی از آن است که نظر اصلی او« شود می
اما به این »افزاید:  از آن بهره جست. وی در ادامه می توان به عنوان نقطة شروع است می
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 a 1029« )ها[ به تنهایی نباید اکتفا کرد، چون کافی نيست تعری، ]موضوع همة محمول

به عنوان شرط حداقلی به حسا   است، آمدهمقوالت پس وی آنچه را که در کتا   (.10
 آن را تکميل کند. متافيزیکخواهد در  آورد و می می

شود که ایـن تعریـ، هـم     مالحظه می، مقوالتبا توجه به تعری، ارسطو از اوسيا در 
شود؛ زیرا هيچ یک نـه بـر موضـوعی     شامل ماد ه و هم صورت و هم ترکيب این دو می

روشن شود که موضـوع نهـایی کـدام     پس باید شوند و نه در موضوعی هستند. حمل می
این تعری، سازگار است؛ زیرا ماد ه نه در موضوعی است و  هاست. ماد ه کامالً با یک از آن

گویـد اگـر مـاد ه را موضـوع نهـایی       شود. از این رو، ارسطو می نه بر موضوعی حمل می
زیرا هنگامی کـه همـة چيزهـای    »دانيم بگویيم چه چيز دیگری است؛  ندانيم، دیگر نمی

(. اما 1811 آ 11« )ماند دیگری[ جز ماد ه باقی نمی] دیگر برگرفته شوند، آشکارا هيچ چيز
ای برای موجود نخستين اسـت. در   اینجا، موضوع نهایی گزینهدر  نباید فراموش کرد که
توان ماد ه را موجود نخستين دانست؟ پاسخ ارسطو منفی است، به این  این صورت، آیا می

است و نه کمي تی  "چيزی"بذاته( نه ) نامم که به خودی خود من ماد ه را آن می»دليل که 
« کننـد  را تعری، و تعيين می "موجود"و نه مقول بر چيز دیگری است که به واسطة آن 

شود که ماد ه امری نامتعي ن است. آنچه که خود  (. از این بيان روشن می1811آ  18ـ11)
کنندة موجود بـودن آن   تواند موجب تعي ن چيز دیگری شود و یا تبيين نامتعي ن است، نمی
رود کـه   گمان مـی بدین علت »تواند مصداق موجود نخستين باشد و  باشد. بنابراین، نمی

آ  78) «اوسيا( باشند) بيشتر از ماد ه، موجود نخستين "ها مرکّب از هر دوی آن"صورت و 
(. به این ترتيب، مرکّب مـاد ه و صـورت، یعنـی فـالن انسـان و یـا فـالن اسـب         1811
تواند موجود نخستين محسو  شود؛ زیرا ترکيـب   ( هم نمیمقوالتهای ارسطو در  )مثال

از  متافيزیکمانده، صورت است. پس منظور ارسطو در  ت. تنها گزینة باقیمتأخر از اجزاس
بایسته آن است که دربارة سومی بررسی شود؛ چـه ایـن   »موضوع نهایی صورت است و 

 (.1811آ  71) «ترین و دشوارترین است تحيرانگيز

 برای اوسيا یا ترجمة رسایی Substanceشود که چرا ترجمة  به این ترتيب، روشن می
بـه  کـه   اسـت  Substantiaکلمة  ،Substanceموجود نخستين نيست؛ زیرا ریشة التين 
است  Hupokeimenonگيرد و در واقع، ترجمة  معنای آن چيزی است که در زیر قرار می
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(Politis, 2004: 194)         کـه ارسـطو آن را بـرای مـاد ه و در معنـای زیرنهـاد اسـتفاده
نخستين انتخا  شود، منظور ارسـطو را بـرآورده    است. اگر این ترجمه برای موجود کرده

 .36کننده باشد تواند گمراه سازد و از این نظر می نمی

پردازد که گزینة مـورد نظـر    می 35ستس ارسطو به گزینة دیگر، یعنی چيستی یا ذات

ذات[ ]چيسـتی  »کنـد:   . وی چيستی یا ذات را چنين تعری، می33استمتافيزیک وی در 

(. 1811   16« )شـود  )بذاته( آن گفته مـی  "به خودی خود" ست کهچيزی آن ا  تک هر
چيـز و یـا امـر جزئـی و منفـرد       ـ ذات را متعلق به هر تـک 1این تعری، دو بخش دارد: 

چيز است؛ مثالً  آن ـ چيستی یا ذات آن چيزی است که بذاته و به خودی خود1داند.  می
کـه سـقراط بذاتـه آن     استآن چيزی  چيز است. ذات و چيستی سقراط سقراط یک تک

کند، اما خـود چيـز در آن    عبارتی که چيزی را تعری، می» افزاید: است. وی در ادامه می
(. به این 1811   18ـ11« )هر یک از اشياء است [، تعری، چيستی ]ذات گنجانده نشده

ترتيب، سقراط بودن، تعری، سـقراط نيسـت، چـون خـود سـقراط در تعریـ، گنجانـده        
ایـم )ر.ک؛   ين طور همين که چيزی را با نامی بناميم، آن را تعری، نکـرده است. هم شده
 شود. گذاری چيزی تعری، نمی به عبارت دیگر، با ناميدن و اسم (؛1878آ  8ـ18

و یا اعراض  اگر ذات و چيستی از آنِ چيزهای جزئی و منفرد است، دربارة امور مرکّب
رند؟ ارسطو چيستی را بـرای امـور مرکّـب    چيستی و ذات ندا ها توان گفت؟ آیا آن چه می
( و 1878 آ 6ر.ک؛ ) داند نمی "این چيز در اینجا"را یک  "انسان سفيد"کند؛ مثالً  نفی می
کنـد )ر.ک؛   فقط دربارة موجود نخستين صدق می "این چيز در اینجا"کند که  می تصریح

به نحو ثانوی و  ( دربارة اعراض هم معتقد است چيستی نه به نحو اولی که1878آ  3-5
اما »، "کيفيت چيست؟"توان پرسيد:  کند؛ مثالً می بر آن صدق می به تبع موجود نخستين

(؛ یعنی کيفيـت دارای ذات نيسـت، ولـی بـه تبـع      1878آ  16ر.ک؛ ) «نه به طور مطلق
توان نتيجـه گرفـت کـه     توان از چيستی آن سخن گفت. تا اینجا می موجود نخستين می
نخستين نيستند، ذات ندارند. عکس نقيض این گزاره چنـين اسـت:    چيزهایی که موجود

دارد و سؤال  آنچه دارای ذات است، موجود نخستين است. در ادامه، وی گام آخر را برمی
دربارة چيزهای بذاته ]به خودی خود[، آیا شیء ضرورتاً با ذاتش »کند:  اصلی را مطره می

 آیا موجود نخستين همان ذات است؟ ،(؛ به عبارت دیگرa 28-29 1031« )یکی است؟
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توان چنين استدالل کرد: هـر شـیء تعـداد نامشخصـی      برای پاسخ به این سؤال می
خصوصيت دارد، اما همة این خصوصيات، ذات آن شیء نيست. ذات آن چيزی است کـه  
به واسطة آن، آن شیء چيزی هست که هست. خصوصـيات عرضـی از جملـه رنـگ و     

بر همان ذات حمـل   شود، اگرچه همة این خصوصيات و  نمیشکل و... جزء ذات محس
شود سقراط سفيد است و چاق است، همة این خصوصـيات   وقتی گفته می شوند؛ مثالً می

شود. اگر این خصوصيات همگی در یک تراز بودند و یکـی   غير ذاتی بر سقراط حمل می
شـد و در   گذاشـته مـی   کنـار  «ذات» ذات( و بقيه تبعی نبودند، آنگاه باید مفهـوم )اصلی 

(. اسـتفادة  Politis, 2004: 217شد ) استفاده می« خصوصيت»عوض، از محمول کلی 
ارسطو از این تعبير حاکی از آن است که آن چيزی که دقيقاً این شیء است، بـه واسـطة   

اَش یکی است، نه صـرفاً بـه    پس هر چيزی با چيستی»ذات است، نه سایر خصوصيات. 
 (1032a 4-5در واقع، پس شیء همان ذات است ) .(b 20 1031« )نحو عرضی و اتفاقی

 شود. و همة خصوصيات دیگر بر این ذات حمل می

با توجه به دو گزینة اول و چهارم، پيشنهادی فصل سوم کتا  هفـتم بـرای موجـود    
شود که موجـود نخسـتين تلفيـق هـر دو گزینـه       روشن می (،1028a 20نخستين )ر.ک؛ 

ت با خودشی این همان است و از سوی دیگر، ذات است که موضوع است: از یک سو، ذا
ذات  . وی در ادامه،یعنی موضوع نهایی حمل است گيرد؛ های دیگر قرار می تمام محمول

منظور من از صورت، ذات هر شیء و موجـود  » کند: شیء را صورت آن شیء معرفی می
شد که موضوع نهایی حمل از از این نيز گفته   پيش .78(b 2-3 1032« )نخستين آن است

در نتيجـه،   های مختل، )ماد ه و صورت و ترکيب این دو(، صورت شیء است. بين گزینه
مصداق موجود نخستين که تلفيق ذات و موضـوع نهـایی حمـل اسـت، همـان صـورت       

 .31است

شناختی دارد و هم تقدم بر حسـب   موجود نخستين هم تقدم هستیصورت به عنوان 
کند که چرا شـیء هسـت، یعنـی     به عبارت دیگر، هم تبيين می (؛1028a33-b2) تعری،

کند، شیء چيست و چرا ایـن شـیء    موجود بودن شیء به واسطة چيست و هم تبيين می
همانی هست که هست. بنابراین، موجود نخستين یا اوسيا تبيـين نهـایی و علـت اوليـة     

(. موجود نخستين نـه تنهـا تبيـين نهـایی خـود      b27-28 1041موجود بودن شیء است )
آیـد. بنـابراین، موجـود     است، بلکه تبيين نهایی موجودات غير نخستين نيز به حسا  می
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نخستين همان موضوعی است که متافيزیک در پی آن بود و متافيزیـک همـان دانشـی    
 کند. یمارسطو دشواری سوم را حل  ،به این ترتيب است که ارسطو در جستجوی آن بود.

رسد اکنون زمان مناسبی برای پرداختن به دو گزینة دیگر موجود نخستين  به نظر می
است، اما اکنون به نقد  باشد: کلی و جنس. ارسطو تا اینجا صرفاً به بيان نظر خود پرداخته

تـر کنـد و هـم     ورزد تا بدین وسـيله هـم آرای خـود را روشـن     نظر افالطون مبادرت می
ت وی با افالطون در چه مورد است. ممکن است در ابتدا به نظر مشخص شود که مخالف

برسد که تأکيد هر دو بر صورت و اینکـه هـر دو فيلسـوف صـورت را موجـود نخسـتين       
ها. در واقـع، هـر    آن  ها دارد و نه وجه تمایز و افتراق دانند، حکایت از وجه اشتراک آن می

شود، صورت اسـت.   تين محسو  میدو معتقدند که آنچه دارای ذات است و موجود نخس
دهد. صورت از نظر ایـن دو بـه یـک معنـا      اما اختالف هم از همين جا خود را نشان می
 داند، بلکه به نظر او، صورت، امری مسـتقل  نيست. افالطون صورت را صورت شیء نمی

، تر از آن است. صُوَر یا مُثُل، موجـودات نخسـتينی هسـتند غيـر مـاد ی      از ماد ه و متعالی
اَند که دارای ذات هسـتند. در مقابـل،    فقط این موجودات نامتغير، مفارق، سرمدی و کلّی.

آنچه ما در این عالم با آن مواجه هستيم، یعنی اشياء محسوس، موجوداتی غير نخستين، 
ایشـان    اَند که به واسطة رابطه و بهرمندی ماد ی و محسوس، متغير، غير مفارق، و جزئی

نيستند و در  یابند. بنابراین، اشياء ماد ی دارای ذات و چيستی چيستی می از صُوَر است که
چيستی از آنِ صُوَر کلّی است. وجه اختالف ارسطو با افالطون و جنبة بدیع فلسفة  مقابل،

که صورت، نه امری کلّی و مفارق از شیء، بلکه امری جزئی است که ذات  وی این است
 .48دهد یو چيستی موجودات محسوس را شکل م

تواند صورت باشد، ارائة دليـل کنـد.    حال الزم است ارسطو برای اینکه چرا کلی نمی
تواند موجود نخستين و  وی معتقد است امر کلی که مشترک ميان امور متعدد است، نمی

به نظر ناممکن است که هر لفظ کلی نام یک موجود نخستين باشد. موجود »ذات باشد و 
موجود است که مختص همان فرد است و متعلق به هـيچ چيـز    نخستينِ هر فرد قِسمی

شود، به طـور   با امور دیگر[ است؛ زیرا آنچه کلی ناميد می]دیگر نيست، اما کلی مشترک 
از آنجـا کـه موضـوع نهـایی      .(b 10-12 1038« )طبيعی به بيش از یک شیء تعلق دارد
به نظر  افراد مشترک باشد، لذا تواند در این امر با سایر برای هر فرد مختص اوست و نمی

 امری کلی باشد. تواند صورت نمی ارسطو،
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به عالوه، به نظر ارسطو، رابطة یک شیء و ذاتش رابطة دو چيز نيست، بلکـه رابطـة   
یک شیء با خودش نيسـت،   ، ولی رابطة جزئی و کلی رابطة41یک شیء با خودش است

ارسطو بـا اسـتداللی شـبيه بـه عينيـت      بلکه کلی با تعداد نامشخصی جزئی ارتباط دارد. 
و ذات  کند کـه اگـر چيزهـای متعـدد دارای موجـود نخسـتين       استدالل می 41نامتمایزان

(؛ یعنـی اگـر دو چيـز در    a 14-15 1038ها یک چيز خواهند بود ) واحدی باشند، آنگاه آن
ها را آن چيز کرده با یکدیگر شـریک و مشـترک باشـند، آن دو     همة خصوصياتی که آن
 تواند ذات اشياء باشد. بنابراین، کلی نمی همانند. یک چيزند و با هم این

 اما پذیرش این امر با مشکالتی همراه است. بنا بـر اسـتدالل بـاال، هنگـامی کـه از     
این سؤال دربارة افالطـون تکـرار    شود، باید نسبت به وقتی که چيستی سقراط سؤال می

توان در پاسخ هر دو سؤال گفت: انسان  دیگر، میمتفاوتی داد. اما از طرف  شود، پاسخ می
تواند ذات اشـياء باشـد، نبایـد انسـان را بـه عنـوان پاسـخ         است. اما از آنجا که کلی نمی

 پذیرفت که این در واقع، حذف انواع طبيعی از عالم و مغایر نظر ارسطوست.

ل چهـارم  توان به نحو دیگری نيز مطره کرد. ارسطو در ابتدای فص این مشکل را می
گيـرد. از آنجـا کـه     را با تعریـ، یکـی مـی    ذات و چيستی (b 21-22 1029) کتا  هفتم

(، فقط بـا تعریـ،   b21 1031« )کم شناختن چيستی آن است شناختن هر چيزی، دست»
 قرار گرفتن تحت مفهومی کلی است. توان چيزی را شناخت. منظور از تعری،، کردن می

توان از  به دنبال آن، قابل شناخت نيست. بنابراین، نمیجزئی بما هو جزئی قابل تعری، و 
ذات یا شناخت ذات سخن گفت، مگر اینکه بتوان آن را کلـی دانسـت و یـا ذیـل کلـی      

 مندرج کرد.

البته ممکن است در برابر این اشکال گفته شـود کـه ذات، در مـا نحـن فيـه، مبـدأ       
محل است. اما اگـر بـه یـاد    شناختی. لذا اشکال فوق بال شناختی است و نه معرفت هستی

بياوریم که ارسطو موجود نخستين یا اوسيا را هم مقدم در وجود و هم مقدم در شـناخت  
آورد، پاسخ فوق پذیرفتـه   ( و این دو را همتای هم به حسا  میa 31-b2 1028داند ) می

نيست. به هر حال، همان گونه که پيش از این گفته شد، ذات سقراط امری جزئی است، 
دهد. چگونـه   ما همين امر جزئی او را ذیل یک نوع طبيعی که امری کلی است، قرار میا

 توان چنين چيزی را توضيح داد؟ می



 1713 پایيز، 66، شمارة 11سال ،  حکمت و فلسفه   111

هـر دو   راه حل ارسطو برای این ناسازگاری آن است که اگرچـه سـقراط و افالطـون   
ین، انسان هستند، اما انسان، جزئی از ذات ایشان نيست، بلکه تمام ذات آنان است. بنابرا

سقراط و افالطون در ذات و موجود نخستين خود با یکدیگر شریک نيستند. انسان بودن 
سقراط با انسان بودن افالطون متفاوت است. پس انسان واحدی هم در سقراط و هم در 

منـد از یـک کلـی     ها را بهره . لذا ارسطو برخالف افالطون، انسان43افالطون وجود ندارد
در عين تعدد در افراد، دارای وحدت مفهومی است. افراد آن، « سانان»داند. اما  واحد نمی

هـا را تعریـ،    تـوان آن  اَند و از این رو، می مانند سقراط و افالطون، متعلق به نوع واحدی
ت در سنّاین تقریباً همان چيزی است که  را شناخت. در واقع، ها کرد و به این ترتيب، آن

اما باز به سـبب آن کـه ارسـطو هنـوز      .41وف استمعر «کلی طبيعی»اسالمی به  ةفلسف
، به دنبال آن بحث اعتبارات ماهيت به نحوی  موفق به تفکيک بين وجود و ماهيت نشده

اجمـال از آن گذشـته    است و بـه  که در فلسفة اسالمی مطره شده، برای وی مغفول بوده
 .46است

های کتا  بتا  به دشواریتوان  ایم که می رسد در موقعيتی قرار گرفته حال به نظر می
 دهد. های کتا  سوم پاسخ می دشواری پاسخ داد. درادامه، باید دید ارسطو چگونه به

 یک دانش جدید سیتأس: ها یدشواربه  پاسخ. 1

تـوان پاسـخ    رسـد مـی   است، به نظر می اکنون با شرحی که بر کتا  هفتم داده شده

دشواری را به دو  46در کتا  بتا، چهاردهبتا را یافت. ارسطو  های کتا  بسياری از دشواری

ها  است که در اینجا بر اساس بيان اجمالی دشواری صورت اجمالی و تفصيلی مطره کرده

 .43ها پاسخ داده خواهد شد ها طره و به آن (، پرسش116   6ـ115آ  15)ر.ک؛ 

 ها و تبيين نهایی امـور بـر عهـدة یـک     آیا وريفة پژوهش دربارة علت دشواری اول:
یک دانش این وريفه را بر عهده دارد و آن متافيزیک  دانش است یا بيش از یک دانش؟

است. متافيزیک متکفل پرداختن به علل و تبيين نهایی موجودات است. سه علت از علل 
 گردند و تنها ماد ه است که در مقابـل آن قـرار دارد.   نهایی و مبادی اوليه به صورت برمی

ودات دارای همة مبادی نباشند، خللی به ایـن نـوع معرفـت وارد    به عالوه، اگر همة موج
کند؛ زیرا در این معرفت، به موجود نخستين که واجد همة مبادی اسـت، بـه عنـوان     نمی
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 شود. شود و به سایر موجودات به واسطة آن پرداخته می مدلول اصلی موجود نظر می

یا بـيش از یـک دانـش؟    پردازد؟  آیا یک دانش به همة موجودات می دشواری سوم:
یک دانش، اما آن دانش موجود را از آن حيث که موجود اسـت، یعنـی از آن حيـث کـه     

کند، نه از همة جهات. بنابراین، اشکال داشـتن دانـش    موجود نخستين است، بررسی می
 ها منتفی است. واحد در همة زمينه

ستين است یا به آیا وريفة متافيزیک فقط پرداختن به موجود نخ :48دشواری چهارم

شود؟ از این حيث که در این علم به موجود بما هو  آن نيز توجه می خصوصيات و صفات
شود، امـا فقـط بـه     شود، الجرم به این دسته خصوصيات نيز پرداخته می موجود توجه می

نحوی تبعی، یعنی از این حيث که به نحو غير نخستين و به تبع موجود نخستين وجـود  
 دارند.

هـا موجـودات    آیا فقط موجودات محسوس وجود دارند، یا غيـر از آن  پنجم:دشواری 
توان به دو صورت دربارة موجـودات غيـر محسـوس سـخن      دیگری هم وجود دارند؟ می

ها و به نحـوی   و جدای از آن محسوس موجوداتی که عالوه بر این موجوداتگفت: اول 
ت تـا کتـا  دوازدهـم سـکوت     از موجـودا  . ارسطو دربارة ایـن دسـته  مفارق وجود دارند

ای از موجودات  دستة دوم، دسته است(. ها پرداخته نشده در این مقاله نيز به آن) است کرده
غير ماد ی و غير محسوسی است کـه در کنـار و همـراه موجـود محسـوس وجـود دارد.       

تـوان آن را   صورت در موجوداتِ مرکّب از ماد ه و صورت وجود دارد، در عين حـال، نمـی  
ود محسوس دانست. بنابراین، پاسخ این سؤال با توجه به کتا  زتا، ایـن اسـت کـه    موج

 چنين موجودی همراه با موجودات محسوس وجود دارد.

اَنـد   هستند، یا اجزائی  های نخستين و عناصر در شمار اجناس اصل» دشواری ششم:
(. در پاسخ 116   18-11« )ها وجود دارند؟ که در هر چيز پس از تقسيم و تجزیه به آن

اَند و نه اجزایی هستند که از تجمـع   باید گفت مبادی نخستين نه امور کلی مانند اجناس
آید که اگر شیء تجزیه شود، به آن بازگردند. مبـداء مـورد نظـر     ها شیء به وجود می ن آ

اما این ترکيبی خـارجی    ارسطو، صورت است که امری جزئی است و با ماد ه ترکيب شده
 شیء به هنگام تجزیه و تالشی از هم جدا شوند.نيست که 
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هستند کـه سـرانجام محمـول      هایی اَند، آیا همان ها اجناس اگر آن» دشواری هفتم:
یـا   "حيوان"نخستين(  هستند؛ مثالً مانند اینکه آیا )گيرند؟ یا اجناس عاليه  افراد قرار می

 13ــ 78)ر.ک؛ « دارد یا نه؟اصل نخستين است و در برابر افراد اوليت بيشتری  "انسان"
مبداء نخستين، مطابق آنچه در باال گفته شد، اصالً امر کلی نيست؛ چه کلی در  (.116  

توان از آن مفهومی کلـی داشـت. بنـابراین، کلـی      معنای نوع و چه جنس عالی، ولی می
 او ليت بيشتری دارد.

ا نه، اگر هست، جدا از شود ی ذاته غير از ماد ه یافت می آیا علتی فی»: دشواری هشتم
(. هـم هـالتر   116   71-76« )ماد ه است یا نه، و آیا در شماره، یکی یـا متعـدد اسـت؟   

(Halper, 1988:7( و هم پوليتيس )Politis,2004: 86    این دشـواری را متوجـه صُـوَر )
شود که  ، این سؤال مطره می3 و 5های  اند. در واقع، به دنبال دشواری افالطونی دانسته

اسـت و   ذاته مطره کـرده  آن را به صورت علت فی آیا اساساً امر کلی وجود دارد یا نه، اما
پاسخ ارسطو با توجه به این مقاله، چنين است که صورت همان علتی اسـت کـه غيـر از    

های آن، جدایی از ماد ه است، اما جـدایی بـه    ذاته موجود است. از ویژگی ماد ه است و فی
اختی است؛ به عبارت دیگر، در موجود بودن جدا از ماد ه است. اما شن معنای جدایی هستی

به معنای مفارقتی نيست که افالطون بدان قائـل اسـت. اگرچـه دربـارة هـر دو از لفـظ       
است. اما مفارقت معنای مناسبی بـرای کـاربرد ارسـطویی آن     استفاده شده« خوریستون»

 نيست.

و نـوع معدودنـد؟ هـم در تعـاری،     هـا در شـماره    آیا مبـادی و اصـل   دشواری نهم:
است که  ماد ه(؟ هالتر این دشواری را به این سؤال بدل کرده) ها ها( و هم موضوع صورت)

که در باال گفته شد، وی از  (. چنانHalper, 1988:6مبادی نوعاً واحدند یا عدداً واحدند )
ایـن افـراد کثيـر     تـوان از  کند؛ هم مبادی عدداً کثير هستند، هم می هر دو نظر دفاع می
 دست داد. بنابراین، نوعاً واحد هستند. مفهوم واحدی به

هـای چيزهـای    پـذیر همـان اصـل    هـای چيزهـای تبـاهی    آیا اصل» دشواری دهم:
پذیرنـد یـا فقـط     هـا تبـاهی   هستند و آیا همـة اصـل    های دیگری ناپذیرند یا اصل تباهی
شود که  (. مجدداً یادآوری می115آ  1-6« )شوند؟ پذیر تباه می های چيزهای تباهی اصل

گوید. لذا  ناپذیر یا فسادناپذیر نمی ارسطو تا کتا  دوازدهم سخنی دربارة موجودات تباهی
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 شود. اما دربارة قسمت دوم آن، ارسطو در بخش اول این سؤال فعالً مسکوت گذاشته می
(VII.8) است، اما خود  و تغيير، یکی از مبادی دهد که صورت، در فرایندِ شدن توضيح می

صورت، چون مرکّب از ماده و صورت نيست، تغييرناپـذیر و در   از این فرایند برکنار است.
 نتيجه، فسادناپذیر است.

همـان گونـه کـه فيثاغوریـان و افالطـون      )آیـا واحـد و موجـود    » دشواری یازدهم:
بلکـه  گویند،( چيز مختلفی نيستند، بلکه اوسيای موجودات هستند، یا چنـين نيسـت،    می

(. پاسخ این دشواری در واقع، بخش اعظم مطالب 115آ  5ـ8« )بنياد چيز دیگری است؟
این مقاله است، به این صورت که موجود و واحد مانند جنسی بـرای موجـودات نيسـتند.    

هستند و یا به واسطة موجود نخستين و به سبب رابطة   موجودات یا خود موجود نخستين
 آنچه اصل و مبدأ است، موجود نخستين است. با آن موجودند. بنابراین،

آ  1ــ 18« )هستند یا مانند افراد اشياء هسـتند؟   آیا مبادی کليات» دشواری دوازدهم:
به این ترتيب، وی تا پایان کتا  هفتم  (. پيش از این به این پرسش پاسخ گفته شد.115

 گوید. ها پاسخ می به اغلب دشواری

 گیری نتیجه

به این ترتيب، مالحظه شد که ارسطو برای تأسيس معرفت جدیدی نيازمند موضوعی 
است که هم یکتارچگی و انسجام این معرفت را و هم جدید بـودن آن را تضـمين کنـد.    

و یا به تعبيـر آشـنای   « موجود از آن جهت که موجود است»ارسطو این موضوع جدید را 
بـر  « موجـود »که دیدیم، ارسـطو اطـالق    چنان کند. ، معرفی میموجود بما هو موجودما، 

دهـد. از اینجـا ارسـطو بـه مفهـوم موجـود        توضيح می نظریة کانونی معناموجودات را با 
رسد. وی در کتا  هفتم، صـورت را بـه عنـوان مصـداق موجـود نخسـتين        نخستين می
ا کـه  های کتا  بت کند و با این مصداقِ موجودِ نخستين به اغلب این دشواری معرفی می

دهد، پاسـخی کـه او را از متفکـران پـيش از خـود،       نقشة راه این دانش است، پاسخ می
ارتباطی  توان ادعای یگر مبنی بر بی نمی سازد. به این ترتيب، ویژه افالطون متمایز می به

مجموعة اول متافيزیک با کتا  هفتم را که کتا  اصلی مجموعة دوم است، پـذیرفت و  
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های مختل، این کتا  داد، بلکه با نشان دادن پيوسـتگی   بخشحکم به گسستگی ميان 
های مهـم و اصـلی ایـن کتـا ، یکتـارچگی و انسـجام در        موضوع متافيزیک در بخش

 رسد. محرز به نظر می متافيزیکمحتوای 

 ها پی نوشت

( و نيـز  111ــ 717: 1718است )ر.ک؛ یگر ورنـر،  پرداخته متافيزیک. یگر در دو فصل به کتا  1
 (.138ـ115: 1781مقالة مازیار در شره نظریة یگر است )ر.ک؛ مازیار، 

تـوان در فارسـی بـه مقالـة اميـر مازیـار بـا عنـوان          . برای مطالعة بيشتر دربارة کتا  بتا مـی 1
(،  1787« )عـة مابعدالطبيعـه  های کتا  بتای مابعدالطبيعه؛ راهی به فهم ساختار مجمو دشواری»

 Edward Halper,The Origin ofو در انگليسـی بـه    11ــ 31، صص 7ش نامة حکمت، 

Aristotle's Metaphysical άπορίαι, Apeiron, 21(1), (1988), Pp. 1-27. 
 مراجعه کرد.

3. Aporia 

است.  آوری و نه نامگذاری شده . اساساً این کتا  به صورت فعلی، نه از سوی خود ارسطو جمع1
 Andronicus)حدود قرن اول پيش از ميالد، یکی از مشائين و احتماالً آندرو نيکوس رودسی 

of Rhodes) شده نام آوری که اطالعات چندانی از او در دست نيست، بر کتا  جمعta meta 

ta physika  هـا را بـا حـروف الفبـای یونـانی       نهد و کتا  می آنچه بعد از طبيعياترا به معنای
 کند. نامگذاری می

اسـت:   از دو ترجمة فارسی و انگليسی استفاده شده متافيزیک های مستقيم کتا  . در نقل قول6
و ترجمـة  ( 1755)تهـران: نشـر گفتـار،    متافيزیـک، )ارسـطو،  ترجمة فارسی آقـای خراسـانی   

ــز انگل  ,Aristotle, Metaphysicsيســی مجموعــة آثــار ارســطو بــه سرویراســتاری برن

Jonathan Barnes (Ed),Vol 2, (Princeton University Press, 1991)) 

( باشـد، از  113آ  18برای تفکيک این دو از هم، اگر استناددهی به فارسی، مثالً به این صورت )
که به انگليسـی باشـد، از ترجمـة مجموعـه آثـار      است و در صورتی  ترجمة فارسی استفاده شده

ها و  است. دليل تفاوت در منابع این است که تأکيد این مقاله بر برخی واژه انگليسی استفاده شده
ای باشـد کـه مقصـود را بـرآورده      هاست. لذا در صورتی که ترجمة فارسی به گونـه  گذاری معادل

 شود. ارسی مناسب جایگزین مینسازد، با استفاده از ترجمة انگليسی، معادل ف
 . منظور از اعداد رومی، شمارة کتا ، و منظور از اعداد عربی، شمارة فصل است.5
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هـا پاسـخ دارد و    . در واقع، تفاوت ارسطو و کانت در همين است که ارسطو برای این پرسـش 3
ين راه الطـرف  قائل به امکان متافيزیک است، در حالی که به نظر کانـت، بـرای قضـایای جـدلی    

 توان به متافيزیک پرداخت. شدی وجود ندارد و در نتيجه، نمی برون
، کتا  آلفاست که این خود حاکی از پيونـد محتـوایی ایـن دوکتـا      «صدر کتا ». منظور از 8

 است. آمده« بيانات مقدماتی و ابتدایی»است. در ترجمة انگليسی عبارت 
. دشواری دوم نيـز بـه رابطـة ایـن دانـش و      16ـ11: 1781. برای توضيح بيشتر، ر.ک؛ مازیار، 1

مبادی برهان توجه دارد و در این دانش است که مبادی برهان نيز مـد  نظـر اسـت یـا دانشـی      
 پردازیم. شود، به آن نمی دیگری است. از آنجا که دشواری دوم به بحث فعلی ما مربوط نمی

 است. ترجمه شده« موجود» به« اوسيا»زودی به این نکته خواهيم پرداخت که چرا  . به18

11. to on he on 

12. kath' hauto 
های  آشکار است که ما در پی مبادی و علت». ارسطو در کتا  اپسيلون، تعبير مشابهی دارد: 17
 (.1816   1) «ایم برآمده« موجودات چونان موجودات»
 (.83 :1755ارسطو )ر.ک؛ ارسطو، متافيزیک در ترجمة  . به تعبير خراسانی11
 .(11: 1717ایلخانی، است )ر.ک؛  . ایلخانی هم به این مطلب اشاره کرده16
یـا   "بـودن "زیـرا حتـی   »اسـت:   ( اشاره کرده16b2-25در فقرة )مقوالت، . ارسطو در کتا  15
؛ "که چيزی هسـت "نشانة امر بالفعل ]واقعی[ نيست )همين طور هم اگر صرفاً بگویيد "نبودن"

ای است که داللت بر نوعی ترکيب دارد کـه بـدون    چيزی نيست، بلکه اضافهنفسه  زیرا این فی
 «.توان آن را تصور کرد های ترکيب، نمی مؤلفه
به معنای محمولی نظـر   "وجود"شود که ارسطو به  . مجدداً بر صحت مطلب قبلی تأکيد می13

 کند. ندارد؛ چراکه عدم را هم در چنين معنایی لحاظ نمی
رسد،  درست به نظر نمی "باشد"مصدر باشيدن و یا اسم فاعل باشنده از فعل . اگرچه ساختن 18

( در 173: 7، ج 1765)ر.ک؛ افالطـون،  اما از آنجا که عين تعبير ترجمة فارسی اثـر افالطـون   
 است، تغيير آن جایز نيست. اینجا ذکر شده

19. Focal theory of meaning (Wedin, 2009: 128). 

و از این ( 16: 1783)ر.ک؛ پلنگی  نامهای منتسب به امر واحد هموان نظریة از این نظریه با عن
( و تشـابه )ر.ک؛ ایلخـانی،   113: 1718حسـينی و اکبریـان،   )ر.ک؛  نسـبت بـه  رابطه به رابطة 

 است. ( نيز یاد شده1718؛ به نقل از: حسينی و اکبریان، 1786
20. Pros hen 
21. Primary being 
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مشـتق )اسـم    Ousiaنویسد:  می متافيزیک 113که آقای خراسانی درپانوشت صفحة  . چنان11
دقيقـاً   ousiaبنابراین، »به معنی بودن یا هستن است.  eimi [εἰμί]فاعل مؤنث( از مصدر فعل 

در اینجا به دليل «. به معنی باشنده، و برخالف قياس، به اصطاله مترجم: هستنده یا بُوَنده است
 -A Greekاسـت. همچنـين، در    )موجـود( ترجمـه شـده    ousiaس بـودن ایـن تعـابير،    نامانو

English Lexicon  آن راstable being, immutable reality ــا کــرده اســت و در  معن
Merriam-Webster Online Dictionary  آن را به معنیtrue being, Entity است.  آورده

سرتشنيزی، بـه معنـایی مشـابهی بـا خراسـانی اشـاره       در دو مقالة حقيقت و اکبریان و طاهری 
( و نيـز در  161: 1711و طـاهری سرتشـنيزی،    68: 1783است)ر.ک؛ حقيقـت و اکبریـان،    شده

اسـت   معنـا شـده  « این هست معـين »یا « هست راستين»مقالة صالحی و همکارانش، اوسيا به 
 (.15: 1716)ر.ک؛ صالحی و همکاران، 

23. to on 

24. Kath' hauto 
25. Khoriston 

 که در ادامه خواهد آمد، ارسطو با نظر افالطون در این با  مخال، است. . چنان15
 .Politis Vasilis, 2004: 200-204. برای معانی مختل، جدا بودن، ر.ک؛ 13

28. to ti en einai 

29. Hupokeimenon 
30. Ultimate subject of prediction, see Politis Vasilis, 2004: p 109. 

اسـت و   اوسيا را در معنای موجود نخستين به کار نبـرده  مقوالت. از آنجا که ارسطو در کتا  71
اساساً در آنجا با مفهوم موجود بما هو موجود و نظریة کانونی معنا سروکار نداشته، لـذا در اینجـا   

واژه نه موجود نخستين و نه جـوهر بـه عنـوان     به منظور جلوگيری از ابهام، برای ارجاع به این
 است. ، بلکه از خودِ لفظ اوسيا استفاده شده کار نرفته معادل به

 . در ادامه به این بحث باز خواهيم گشت.71
33. to hupokeimenon proton 

 رود. کار می . در اینجا  نهایی و نخستين به یک معنا به71
)حقيقـت سـهرا  و اکبریـان     "در فلسفه ارسطو و ابن سينا رابطه وجود و ماهيت". در مقاله 76

.( نيز به این امر توجه داده است. ترجمه اوسيا به جوهر، 68( ص 1783) 61خردنامه صدرا،رضا، 
لغوی با مشکل خاصی مواجه نيست، اما بار معنایی متفـاوتی را بـا خـود     ةاگر چه به لحاظ ریش

ک، از جوهر چيزی شبيه به همـين اسـت: زیـر نهـادی     دارد. تصور فالسفه دوره جدید، مانند ال
 شود. ها و خصوصيات بر آن بار می مبهم که ویژگی

36. Essence 
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است؛ زیرا بالفاصله با وجـود   . در اینجا تعمداً از لفظ ماهيت به عنوان معادل آن استفاده نشده73
وجـود سـروکار نـدارد،    شود و همان گونه که پيش از این گفته شد، فلسفة ارسطو بـا   مرتبط می

 که گویاتر از چيستی است، استفاده خواهد شد.« ذات»بلکه با موجود سروکار دارد و در ادامه از 
 است. استفاده کرده prote ousiaصراحت از تعبير  . ارسطو در اینجا به78

نـد؛  اَ . البته ارسطو تا این بخش از کتا  تنها موجوداتی را در نظر دارد که مـاد ی و متحـرک  71
است که وجـود موجـود غيرمـاد ی و     11داند. در کتا   ها را مرکّب از ماد ه و صورت می زیرا آن

 کند. نامتحرک را اثبات می
 . البته صورت امری نامتغير است که در ادامه بيشتر توضيح داده خواهد شد.18
شـود  . در واقع، ذات یا صورت موجب وحدت شخصی شیء است. ممکن است اشکال گرفته 11

که شیء بنا به گفتة ارسطو، مرکّب از ماده و صورت است، در حالی که با تعبير فـوق، گـویی از   
است. در پاسخ به این اشکال باید گفت که اگرچه ارسطو در فصـول بعـدی    ماد ه صرف نظر شده

مـان  پردازد، اما در نهایت، ماد ه را امـری بـالقوه و ه   ( به رابطة ماد ه و صورت می1ـ3کتا  زتا )
توان جنبة فعليت یا صورت را بر ماد ه غلبه داد  داند، لذا می گونه که پيشتر گفته شد، نامتعين می

 و از پرداختن به ماد ه در بحث فعلی صرف نظر کرد.

11 .Identity of Indiscernible شناسانه است که به الیب نيتس منتسب است.  اصلی هستی
توانند از هم متمایز  همة خصوصيات مشترک باشند، نمیبر طبق آن، موجودات و هویاتی که در 

 همانند. باشند، بلکه با هم این
. نگاه ارسطو به کلی مانند نگاه رجل همدانی نيست. رجل همدانی نسـبت کلـی طبيعـی بـه     17

داند. بنا بر این نظر، یک حقيقت در همه به یکسان وجود دارد،  افراد را مانند آ  واحد به ابنا می
 .(113ـ116: 1751حائری یزدی،ونه که نسبت پدر به فرزندان یکسان است )ر.ک؛ همان گ
(. در 153: 1788حسـينی و اکبریـان،   . به نظر برخی، ذات نه کلی است و نه جزئـی )ر.ک؛  11

داننـد و نـه کلـی،     فلسفة اسالمی، در بحث اعتبارات ماهيت، از این نظر ماهيت را نه جزئی مـی 
حيث هی ليست اّلا هی. یا بـه عبـارت دیگـر، مـاهيتی کـه بـه نحـو        یعنی ماهيت البشرط مِن 

هـا،   است، متص، به هيچ صـفتی نيسـت و از جملـة آن    البشرط از هر قيدی در نظر گرفته شده
 توان به ارسطو نسبت داد. رسد که این معنا را نمی کليت و جزئيت است. اما به نظر می

 .78ـ71: 1717به بعد و عبودیت،  711: 1786. برای توضيح بيشتر، ر.ک؛ مطهری، 16
 11ها اختالف نظر وجـود دارد. در ترجمـة فارسـی کتـا  متافيزیـک بـه        . در تعداد دشواری15

اسـت. هـالتر    ( آورده81ـ87کتا  ) 7دشواری را در فصل  16است. پوليتيس  دشواری اشاره شده
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بر اساس کتا  اول بتا  رأس»گوید:  می 3دشواری اشاره دارد، در پاورقی صفحة  16که خود به 
 15هـا را   دشواری را برشمرده اسـت. همچنـين، وی بـه افـرادی اشـاره دارد کـه تعـداد آن        11
در نظـر   11هـا   ها پرداخته شده، تعـداد آن  دانند. در اینجا چون بر اساس کتا  اول بتا به آن می

 «.است گرفته شده
 (.11و  17، 1است )ر.ک؛  داده نشدهها در این مقاله پاسخ  . البته به برخی از دشواری13
( 113آ  16) 6و  1( و بيان تفصيلی دشواری 116   11ها ) . ارسطو در بيان اجمالی دشواری18

اسـت و در بيـان    6است. لذا ایـن دشـواری در بيـان اجمـالی، دشـواری       جا کرده این دو را جابه
امکـان و وريفـة مابعدالطبيعـه    های اول بيشـتر بـه    . اما از آنجا که دشواری1تفصيلی، دشواری 

 مورد توجه قرار گيرد. 1پردازد تا به موضوع آن، بهتر دیده شد به عنوان دشواری  می

 منابع

 الد ین خراسانی. تهران: نشر گفتار. ترجمة شرف .متافیزیک(. 1755) ارسطو.

 . تهران: نشر دانشگاهی.1چ  . ترجمة محمد خوانساری.مقوالت(. 1711) ـــــ .

 . تهران: خوارزمی.7 . جسوفیست؛ دورة کامل آثار افالطون (.1765) افالطون.

 «.سـينا و تومـاس آکـوئينی    موضوع مابعدالطبيعه؛ ارسـطو، ابـن  » (.1717) ایلخانی، محمد.
 .58ـ77. صص 38/ 1. ش شناخت

«. سـينا  موضوع فلسفة اولـی نـزد ارسـطو و ابـن    » (.1783) ایلخانی، محمد و منيره پلنگی.
 .61ـ11. صص 18. ش سینوی حکمت

چ  .شناسی تطبیقـی  هرم هستی: تحلیلی از مبادی هستی(. 1751) حائری یزدی، مهـدی. 
 . تهران: مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگی.1

 مقـوالت در دو کتا   "جوهر"مقایسة آموزة (. »1788) حسينی، سيد احمد و رضا اکبریان.
 .133ـ167صص  .5. ش 7س  .معرفت فلسفی«. ارسطو متافيزیکو 

یسة نظریـات  مقا تشابه یا تشکيک مفهوم وجود:(. »1718) حسينی، سيد احمد و رضا اکبریان.
 .178ـ111. صص 16. ش حکمت سینوی«. سينا در مسئلة معنای وجود ارسطو و ابن

«. سـينا  رابطة وجود و ماهيت در فلسفة ارسطو و ابـن »(. 1783) حقيقت، سهرا  و رضا اکبریان.
 .51ـ18. صص 61. ش صدرا خردنامۀ

و  "وجـود "سـير تحـول معنـای    (. »1716صالحی، اسکندر، پرویز ضيا شهابی و عباس ذهبی. )
. صـص  65. ش حکمت سـینوی «. سينا ی هجری تا عصر ابنها سدهنخستين  از "موجود"
 .181ـ87
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فصـلنامۀ   «.شناسـی اوسـيا در اندیشـة ارسـطو     مفهـوم »(. 1711) طاهری سرتشنيزی، اسحاق.

 .161ـ117صص  .11. ش 1. س نشگاه قمدا

 . تهران: سمت.خطوط کلی حکمت متعالیه(. 1717) عبودیت، عبدالرّسول.

. ش 1س  .سـروش اندیشـه  «. نظریة یگر در با  تحول اندیشة ارسطو(. »1781) مازیار، امير.
 .115ـ138. صص 5

های کتا  بتای مابعدالطبيعه؛ راهی بـه فهـم سـاختار مجموعـة      یدشوار(. »1787) ـــــــــ .
 .11ـ31صص  .7. ش نامۀ حکمت«. مابعدالطبيعه

امکان علم کلی به موجودات در نظر ارسطو: چهار دشواری نخست کتا  »(. 1781) ـــــــــ .
 .11ـ16. صص 11و  11. ش رهنمون«. بتای مابعدالطبيعه

 . تهران: حکمت.شرح المنظومه تقریرات(. 1786) مطهری مرتضی.

. ترجمة حسين کلباسـی اشـتری. تهـران:    ارسطو: مبانی تحول اندیشۀ وی(. 1718) یگر، ورنر.
 اميرکبير.

Aristotle. (1991). a. Categories.Jonathan Barnes )Ed(. Vol. 1. 

Princeton,N.J: Princeton University Press. 

-----------. (1991). b. Metaphysics. Jonathan Barnes (Ed). Vol. 2. 

Princeton,N.J: Princeton University Press. 

Halper, Edward. (1988). “The Origin of Aristotle's Metaphysical 

άπορίαι”. Apeiron. Vol. 21(1). Pp. 1-27. 

Liddell, Hennry George & Robert Scott. (1996). A Greek- English 

Lexicon. 9
th

 edition. Oxford: Oxford University Press. 

Politis, Vasilis. (2004). Routledge Philosophy Guidebook to Aristotle 

and the Metaphysics. New York: Routledge. 

Wedin, Michael.V. (2009). “The Science and Axiom of Being". A 

Companion to Aristotle. Georgios Anagnostopoulos (Ed).Oxford: 

Wiley-Blackwell. 


