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At the beginning of the fourth book of metaphysics, Aristotle speaks of knowledge 

as "existing as existing and its inherent effects" and in other places he refers to this 

book as "the first philosophy" or "the first philosophy", "wisdom" and "theology". 

Which is later called metaphysics. As he has given different names to this science, 

he has also raised various topics for this science. The most fundamental subject in 

metaphysics of Aristotle is existence. In metaphysic, Aristotle has expressed the 

knowledge of existent in different ways and it is displayed various matter on this 

scale in a proper position. In the beginning of forth book of metaphysics, it is said 

that metaphysics is a knowledge of being as such, but metaphysics is a divine science 

in other parts so that its subject is an immovable and spiritual being. Also, it is a 

science to discuss the highest principle and elements and it is described as the 

knowledge of substance or primary substance too. So, the commentators of Aristotle 

encountered with some contradictions to identify the exact subject of metaphysics 

from the earlier of time . 
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Extended Abstract 

Introduction 

One of the important issues for medieval philosophers and theologian, whether Islamic or Christian, is the 

place of God with regard to the Metaphysic of Aristotle. Aristotle consider the subject of metaphysic to be 

"BEING AS BEING" and most Greek philosophers believe that this being is God. This is a development in 

the discussion of the subject of metaphysics, and thus the confusion of this issue is avoided. Many medieval 

philosophers followed the tradition of IBN SINA in this matter, including Scotous.  

IBN SINA and Scotous provide a new interpretation of the subject of metaphysic and state that God can't 

be the subject of metaphysic, but at the same time he is not separated from metaphysic. The main purpose 

of this article is a comparative study between Aristotle and Scotous as two Christian and philosophers about 

the metaphysic. This research has been done by analytical-library method.  These two thinkers have 

similarities and differences in several aspects. On the one hand, Aristotle believed that the validity of science 

depended on having a single subject, while he introduced 3 or 4 subjects for metaphysic and this matter 

brings confusion for thinkers after him. One of the issues that seriously added to their confusion was God's 

place in the subject of metaphysic. In general, different opinions and interpretation in this field can be 

expressed in two general perspectives: 

1. For the Greek commentators of Aristotle, the subject of metaphysic is the special kind of being that is 

supersensible and immobile. For instance, Alexander Aphrodite, the first Greek commentator on Aristotle, 

considered metaphysic as a genus of which the theology and divine science are one of its types. 

2. In the Middle Ages, according to the book of Exodus, the first Christian philosophers tried to equate 

the BEING AS BEING with the existence of the Bible. 

The medieval metaphysical philosophers, realized that the being expressed in the subject of the 

metaphysic couldn't be merely a specific being such as God, but this being generally is the same as the 

absolute being which includes tangible and intangible beings and this is separate from the first being. 

The medieval metaphysical philosophers, by the coming of IBN SINA and Scotous, realized that the 

being expressed in the subject of the metaphysic couldn't be merely a specific being such as God, but this 

being generally is the same as the absolute being which includes tangible and intangible beings and this is 

separate from the first being. 

Scotous view is contrary to the view of Aphrodite and the Greek tradition which sought to prove that 

Aristotle's three definitions are different aspects of one thing and they have no inherent difference with each 

other. So, Scotous at the beginning says that: The subject of metaphysic is neither the God nor the final four 

causes of things, but its subject is "BEING AS BEING" and God and the four causes are metaphysical 

issues. According to Aristotel the subject of metaphysics is being as it is, but it is not limited to this what he 

said. He offers some issues about metaphysics. Such as substance, the jewel of differences, and the 

knowledge to the initial causes and principles and this has caused confusion among philosophers and 

commentators after him. He is distinguished from other commentators through this new and unique 

exposition and he became a new metaphysics founder that it isn’t exposition on Aristotle. Although Scotous 
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has an Aristotelia and peripatetic approach to the philosophical discourse, but he does not simply follow 

Aristotel. Scotous also presents new ideas which sets himself apart from Aristotle and the other medieval 

predecessors by presenting and explaining the real existence as the subject of metaphysic. In order to 

determine the existence as a real existence, he provide set of pairs of concepts such as the formal concept 

versus the mental concept, as well as the nominal existence versus descriptive existence. 
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   ها: واژهکلید

بماهو موجود  ، مابعدالطبیعه   ،موجود 

 اسکوتوس   ، ارسطو ، قرون وسطی

 

و موضوع    یرا علم کل عهیمابعدالطب  ، در کتاب گاما یو   .پردازدمی  عهیارسطو در کتاب چهارم و ششم به موضوع مابعدالطب
داند که موضوع آن موجودات  می  یرا همان فلسفه اول  عه یمابعدالطب  ، لنیداند و در کتاب اپسمی  آن را موجود بما هو موجود

  ی را برا  یگریارسطو موضوعات د  .شودنمی  دو موضوع ختم  نیبه هم  کیزیمتافدر کتاب    یو   یهاانیباشد. بمی  یاله
فالسفه و مفسران بعد از او  یامر سبب سردرگم نیو هم دینمامی مطرح زیجواهر مفارق را ن ، جوهر لیاز قب عهیمابعدالطب

ارسطو معتقد    ریتحت تاث  ی. و دکنمی  انتخاب   مشائی  –  یارسطوئ  یکردیرو   عهیشد. اسکوتوس در بحث موضوع مابعدالطب 
در    یرا جزء علوم عمل  یو علم اله  تایاله  یتفاوت که و   نیموجود بماهو موجود است با ا  عهیاست که موضوع مابعدالطب

عام در    عهیاز مابعدالطب یخاص و جزئ ی به معنا عه یبه عنوان مابعدالطب ، را اتیتفکر از ارسطو که اله نیو با ا ردیگمی نظر
و  نیاو خدا اول  یبود که برا نیا عهیتفکر اسکوتوس در بحث موضوع مابعدالطب ج یاز نتا یکیشود. می دور ،رفتگمی نظر

بر   ت یحی( مسثیگانه )تثلسه   م یاقان  جهی نوع نگاه نت  ن یبدان بپردازد. ا  دیبا  ها نیسیزیکه متاف  ستین  ی موضوع  نیتنهاتر
خود رقم    یارسطو برا  عهیاز مابعدالطب  یرا جدا ای  عه یمابعدالطب  یو   ه شود کمی  امر سبب  ن یباشد و هممی   اسکوتوس   یرو 

شده است    ینوشتار سع  نی شده است. در ا  یحی که مس  یینایسالبته ابن   ، آورد  یرو   یینایسابن   عهیبزند و به سمت مابعدالطب
اشتراکات و اختالفات    انیاز نگاه ارسطو و اسکوتوس پرداخته شود به جهت ب  عهی به موضوع مابعدالطب  یقیکه به روش تطب

 .یحیمس یقرون وسطا ۀباستان و فلسف ونانیدو سنت 
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   مقدمه

القول هستند بلکه در نه فقط متفق  ،باشدنمی  ارتباطاکثر فالسفه در این که فلسفه قرون وسطی با فلسفه یونان بیامروزه تقریبا  
توان فهمید. از جمله این مسائل  نمی  اند که یکی را بدون دانستن دیگریبسیاری از مسائل و موضوعات آنچنان به هم وابسته 

از زمان طرح مابعدالطبیعه از طرف ارسطو تا پایان قرون وسطی شاهد تحوالت بسیار زیادی در   .باشدمی  مابعدالطبیعه و موضوع آن
ریشه اختالف و چند دستگی را   ،ارسطو با مطرح کردن چهار موضوع برای مابعدالطبیعه  .باشیممی  باب مابعدالطبیعه و موضوع آن 

ی فلسفی از لحاظ محتوایی در باب موضوع مابعدالطبیعه هاو دیدگاه بعد از ارسط  .میان مفسران و فیلسوفان پس از خودش ایجاد کرد
 توان به سه گروه کلی تقسیم کرد؛ می را

اول موضوع    ، گروه  که سه  دارند  و سعی  دارند  اعتقاد  ارسطو  نزد  مابعدالطبیعه  موضوع  به وحدت  که  کسانی هستند 
  .مابعدالطبیعه را به موجود بماهو موجود ربط و نسبت بدهند

زنند و هر کدام از آنها  می  کسانی بودند که به اختالف و جدایی موضوعات مطرح شده از سوی ارسطو دامن ،گروه دوم
   .سعی در اثبات یک موضوع از چهار موضوع مطرح شده از سوی ارسطو را دارند

برای مابعدالطبیعه موضوع  خود    ،که سعی داشتند جدای از موضوعات مطرح شده از سوی ارسطو  اندکسانی  ،گروه سوم
 مانند ابن سینا و سوآرز آخرین فیلسوف بزرگ مدرسی.  ،جدید و دیدگاه مستقلی را مطرح و تبیین نمایند

وی همان دیدگاه اول را انتخاب  گاه اسکوتوس با توجه به اینکه از لحاظ زمانی و فکری به سوآرز و ابن سینا نزدیک است اما  ددی
  .ا توجه به تثلیث مسیحی سه موضوع مابعدالطبیعه را به موجود بماهو موجود ربط و نسبت دهدکند بمی کند و سعیمی

در این نوشتار سعی شده است ضمن تبیین درست مابعدالطبیعه و موضوع آن نزد ارسطو و اسکوتوس به طور خاص به تطبیق  
توجه به اینکه رنگ و بوی دینی به خود گرفته است دیگر    میان آنها بپردازیم و تحلیل نماییم که موضوع مابعدالطبیعه اسکوتوس با

 . باشدنمی مابعدالطبیعه ارسطویی

 1نامگذاری مابعدالطبیعه 

« گرفته شده است. مابعدالطبیعه نامی است که بر روی مهمترین اثر 2مابعدالطبیعه یا متافیزیک از اصطالح یونانی »تا متا تا فوسیکا 
اما خود ارسطو این واژه را به کار نبرده است. مابعدالطبیعه در    ،کندمی  نام ارسطو را به ذهن تداعی  ،هموارهارسطو گذاشته شده و  

بلکه مجموع چندین تقریر درسی از ارسطو   ، اصل کتاب کاملی نبوده که به صورت منظم و مرتب از سوی ارسطو نوشته شده باشد
ارسطو در صدد    ، شده و مجموع آنها نام مشخصی نداشت. هر چند در این موضوع که  ی مختلف ایرادهارود که در زمانمی  به شمار

اما اکثر مفسرین    ،شودـ را در یک اثر واحد بگنجاند توافقی وجود نداردمی  خوانده  بوده تا مجموعۀ رسائل چهاردهم ـکه مابعدالطبیعه
لبته از حیث محتوا  . ا (129  :1390 ،ار خود ارسطو نیست )راتلجارسطو ـ مشائیون ـ معتقدند که ترتیب نهایی اجزای این مجموعه ک

توان گفت؛ بحث از مسائل مابعدالطبیعی با سقراط و افالطون آغاز شد. جدایی فوسیس ]فیزیک[ از متاتافوسیکا ]متافیزیک[  می   و مفاد
وحدت و علت و مانند   ،معقولیت  ،ایده  ،نند جوهری ]مُثل[ افالطون آغاز شد و شماری از مفاهیم مابعدالطبیعی ماهابا طرح آموزۀ ایده 

 آن بعدها وارد حوزۀ فلسفه شد. 

 موضوع مابعدالطبیعه در تفکر ارسطو 
ارسطو در کتاب چهارم و کتاب ششم متافیزیک به موضوع مابعدالطبیعه پرداخته است. وی در آغاز کتاب چهارم متافیزیک )گاما(  

 کند. می معرفی »موجود چونان موجود« مابعدالطبیعه را علم مطالعه 
کند. این علم مانند هیچ می  »علمی که موجود را از آن جهت که موجود است و اعراضی را که به ذات موجود تعلق دارند بررسی

یک از کنند بلکه هر  نمی  موجود را بطور کلی به عنوان موجود بررسی  ،زیرا هیچ یک از این علوم دیگر  ،یک از علوم خاص نیست
اولیه و علل  می  پردازد. چون آنچه ما می  کنند و درباره اعراض این جزء به تحقیقمی   آنها جزئی از موجود را جدا جوییم مبادی 

پس آشکار است که اینها باید متعلق به طبیعتی باشند که دارای وجود بذاته است. اگر کسانی که عناصر اشیاء موجود   ،برترین است

 
1. Metaphysics 
2. ta meta ta physika  



 

 
 1401  ، 39شماره   ، 16 دوره  ، های فلسفیپژوهش

 

JPI, 2022; 16 (39): page 458 

458 

  -بایست عناصر »موجود« به معنی عرضی )می  مرادشان جستجوی همین مبادی بود پس آن عناصر هم بضرورتجستند  می  را
باشند. بنابراین وظیفه ما این است که علل اولیه موجود را   ،موجود بالعرض( نباشد بلکه عناصر موجود از آن جهت که موجود است

 (. الف 1003 ،)ارسطو از آن جهت که موجود است بیابیم«
 1الف( ارسطو این علم را »حکمت« 1026  ،ارسطو به این علم نام »فلسفه اولی « یا »فلسفه نخستین« داده است. )ارسطو  

ب( مهمترین ویژگی حکمت در رساله مابعدالطبیعه این است که دانشی کلی یا عام است و سایر علوم را  981  ،نامیده است )همان
گیرد. این دانش چه از لحاظ عمومیت و چه از لحاظ رتبه بر دیگر علوم برتری  نمی  ر علوم قرارگیرد. حکمت در کنار سایمی  در بر

دارد. مشکل پیچیده یا آسان بودن یک دانش در ارتباط با نزدیکی آن به ادراکات حسی و یا دوری از آنهاست. این دانش عام چون  
 مشکلترین است.  ،دورترین دانش از ادراک حسی است

دانست و می   ترین علومز یک طرف مانند دیگر فیلسوفان یونان به دنبال شناخت مبادی بود و علم به مبادی را صحیحارسطو ا 
یی هادانش  ،هاترین دانشجست. لذا نزد او صحیحمی  ترین مبادی راترین یا به قولی متعالیاز طرف دیگر مانند افالطون انتزاعی

یی هاارسطو دانش  (.22-27الف:  982  ،ترند ) ارسطوهستند نسبت به آنهایی که دارای مبادی ترکیبیتر  هستند که دارای مبادی بسیط
  :الف87  ،دهد )انالوطیقای ثانیمی  یی که دارای مبادی مرکب هستند قرارهارا که دارای مبادی بسیط و مجرد هستند در مقابل دانش 

، مبادی و علل نخستین است )ارسطو  ،ین دانشترم و صحیح و انتزاعی(. بدین ترتیب موضوع حکمت به عنوان دانشی عا34-27
شناخت از طریق علل آن است. او عام بودن یک دانش را به شناخت   ،به نظر او بهترین راه شناخت یک چیز  ب(.996الف؛  982

داند. حکمت دانشی نیست که برای  می  ین دانشترعام  ،علل آن مرتبط دانسته و دانشی که موضوع آن مبادی و علل نخستین است
شود. بدین ترتیب حکمت دانش می   غایات و نتایجی غیر از خودش باشد. دانشی است که برای خود و شناخت خود دانش برگزیده 

ی  به طور ذات  هاهمه انسان"نخستین جمله کتاب مابعدالطبیعه این است که   الف(.982،  مسلط و حاکم است و نه دانش تابع )ارسطو
آن است که   ،رسد که دانش حقیقی یعنی حکمتمی   ارسطو از این سخن به این نتیجه  .الف(980  ،)همان  "میل به دانستن دارند

 غایتش در خود و برای خود باشد. 
کند که شناختن و دانستن ویژگی اصلی دانشی است که موضوعش می  رود و ابرازمی  ارسطو فراتر  ،در ارتباط با موضوع حکمت 

ین مورد شناخت نیز ترگیرد. عالینمی  ی دیگر قرارهای سودمدارانه دانش هاین مورد شناخت است. یعنی دانشی که در غایت ترالیع
 شوند. او از مبادی به غایاتمی  ست که دیگر چیزها شناختههابه دلیل آن که بنا به مبادی و از آن  ؛مبادی و علل نخستین هستند

 شناسد و به درک خیر برتر در مجموع طبیعتمی  چیز برای آن ساخته شده است  است که غایتی را که هررود. دانش برتر آن  می
 (. 10 الف:982، همانپردازد و غایت نیز یک علت است )می رسد. این دانش به شناخت عللمی

یا خیر برتر هر چیزی در    الف(. علت غایی983،  دهد )هماننمی  ارسطو در اشیاء طبیعی علت غایی را خارج از طبیعت قرار
ی عالی آنها در طبیعت و بررسی و  هاطبیعت است. در واقع حکمت ارسطویی در شناخت انتزاعی و کلی از مبادی موجودات و غایت

به   ،(. بدین ترتیب موضوع حکمتهمان)  شوندمی  صوری و مادی و غایی خالصه  ،ی فاعلی هایعنی علت  ،علل چهارگانه هر چیز
 مبادی و علل نخستین است.  ،ین دانشترعنوان دانشی عام و صحیح و انتزاعی

موضوعات    ،ی مختلفها ی مختلف بر علم مابعدالطبیعه نهاده است در جای جای این کتاب به مناسبتها همان طور که ارسطو نام
بندی است. در برخی در دو دسته اصلی قابل طبقهمتعدد و متنوعی نیز برای این علم ارائه کرده است. این موضوعات به طور کلی  

»موجود بماهو    ،ین آنها کتاب چهارم ـ گاماست ـ مابعدالطبیعه را علم کلی نامیده است و موضوع آن راتراز رساالت که شاخص
بعدالطبیعه را فلسفه  ما ، ولی در برخی دیگر از رساالت همانند کتاب ششم ـ اپسیلن ـ. (18-30الف: 1003، داند )ارسطومی  موجود«

 الف:1026  ،)همان   کندمی یعنی همان دانش موجودات الهی معرفی  ،نامد و آن را علم به موجودات غیر مادی و نامتحرکمی  اولی
و اعراضی را که به ذات موجود تعلق   ،(. لذا فلسفه اولی در مرحله اول شناختِ موجود است از آن جهت که موجود است32-19

مبادی موجود هم    ،بر اساس این تعریف از مابعدالطبیعه.  (18-30الف:1003  ،کند )همانمی  بررسی  )اعراض ذاتی موجود را(دارند  
روند. در نظر ارسطو این علم همانند هیچ یک از علومی که علوم  می  در زمره مباحث فلسفی به شمار  ،همانند عوارض ذاتی موجود

بلکه هر یک از آنها ـ    ،کندنمی  یچ یک از علوم دیگر موجود را کلیتاً به عنوان موجود بررسیشوند نیست. زیرا همی   خاص نامیده
 پردازد. می کند و درباره اعراض این جزء به تحقیقمی مثالً علم ریاضی ـ جزئی از موجود را جدا

 
1. Sophia 
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باید    هاپس آشکار است که این   ،ین استجوییم مبادی اولیه و علل برترمی  دارد که »چون آنچه ما می  ارسطو در این رابطه بیان
جستند مرادشان جستن همین مبادی  می متعلق به طبیعتی باشند که دارای وجود بذاته است. اگر کسانی که عناصر اشیاء موجود را

  نباشد بلکه عناصر موجود از آن   موجود بالعرض(-بایست عناصر»موجود« به معنی عرضی )می  بود پس آن عناصر هم بضرورت
 ،)ارسطو  از آن حیث که موجود است بیابیم«  ،باشند. بنابراین وظیفه ما این است که علل اولیه موجود را  ،حیث که موجود است

گوید که »موجود بماهو موجود« است و در همین جا به می  از دانشی سخن   ،الف(. پس ارسطو در کتاب چهارم مابعدالطبیعه1003
همان طور که   ،هانخستین ویژگی این دانش نسبت به دیگر دانش  .شودمی  نیز توجه  ،آن تعلق دارندصفاتی که به طور ذاتی به  

در این متن او در   ،اما  ؛کند که در پی مبادی نخست و علل عالی استمی  مطرح شد عام بودن آن است. ارسطو در اینجا تکرار
بلکه واقعیتی است که در همه    ،موجود فراتر از طبیعت نیست  جستجوی مبادی و علل موجود بماهو موجود است. موجود بما هو 

 این موجود نزد ارسطو به یک معنا نیست و دارای معانی متعدد است.   .شودمی موجودات یافت
 ب: 1028،  کند )ارسطومی  معرفی  ارسطو در جای دیگر از کتاب مابعدالطبیعه موضوع این علم را »جوهر« و »جواهر مفارق« 
این که   ،(. »و به راستی سوالی که از دیر باز مطرح بوده و اکنون و برای همیشه نیز باب آن مفتوح و همواره مایه حیرت است254

دانند و می  برخی آن را کثیر  ،کنندمی  هستی چیست ؟ یعنی درست این سوال که: جوهر چیست؟ زیرا جوهر را برخی واحد قلمداد
و منحصراً در این باره باید بررسی کنیم که آن چیست    ،نامتناهی بنابراین ما نیز پیش از همهای  د و عدهداننمی  برخی آن را متناهی

، )ارسطو  باید جوهر ـ اوسیا ـ باشد  ،یعنی نه به معنی مشروط بلکه به معنی مطلق،  که بدین معناست«. در معنای نخستین و مقدم
دهد. می  ذات شی را تشکیل  ، است که شامل کیفیات و اضافات و غیره است و این کلکل شیء    ،اوسیا  ، پس از این منظر.  الف(1028

 997،  این تلقی از اوسیا سبب شده است که ارسطو در موارد متعددی موضوع مابعدالطبیعه را اوسیا ـ جوهر ـ معرفی کند )ارسطو
 الف(.   1026ب؛  1005 الف؛ 1005 الف؛
و    شود. زیرا »ماهیت «می  بیشتری به کار نرود الاقل به چهار عامل اصلی اطالق  در ارسطو اصطالح جوهر اگر در معنای 

شود و موضوع  می  به معنی چهارم »موضوع« نیز جوهر شمرده  ،هاشوند و عالوه بر این می  تلقی ءجوهر هر شی   »کلی« و »جنس«
شود. پس نخست باید طبیعت  نمی  هیچ شیء حملشود در حالی که خود آن به  می  آن شیئی است که همه چیز دیگر بر آن حمل

-258  ب:1028،  است )ارسطو  ترجوهر به معنی حقیقی  ،موضوع را معین کنیم زیرا عقیده رایج بر این است که موضوع ِنخستین
254 .) 

به معنی سوم ماده است و به معنی دیگر صورت. و    ،گویند که موضوع نخستینمی  »به یک معنی  دارد؛می  ارسطو در ادامه بیان
آنچه از ترکیب هر دو پدید آمده است. مرادم از ماده مثالً مفرغ است و مرادم از صورت شکل مجسمه است و مرادم از ترکیب آن 

از ماده است پس به همان   تر مجسمه به عنوان کل موجود انضمامی. از این رو اگر صورت مقدم بر ماده و از حیث وجود حقیقی  ،دو
بر شیئی مرکب از آن دو نیز خواهد بود. بدین ترتیب فعالً طبیعت جوهر را به طور کلی معین کردیم و نشان  علت صورت مقدم  

 الف(.  1027 ،)ارسطو شود«می شود بلکه هر چیز دیگر بر آن حملنمی دادیم که جوهر چیزی است که به موضوعی حمل
توانیم بگوییم  می  جوهرهای جسمانی به ماده آن نیست. به عنوان مثالشود و حال آنکه چیستی می  ماده جوهر ، اما با این بیان

چیستی یک مجسمه به این نیست که از چوب یا سنگ یا برنز ساخته شده باشد. برعکس همان مجسمه ممکن است به شکل  
فت که آن همان مجسمه  تقریباً مشابهی از همه آن مواد ساخته شود. ما فقط به شرط آن که شکل آن ثابت باقی بماند خواهیم گ

اگر جوهر ماده نیست پس جوهر چیست؟ زیرا اگر از شیئی همه چیز را منتزع کنیم جز   ،البته این تنها یک مثال است. چه  ،است
 بیان ارسطو در اینجا بدین صورت است:  .ماندنمی ماده چیزی باقی

از سوی دیگر درازا و پهنا و ستبرا    و قوای اجسامند و  های دیگر تعینات و تاثیرها »از یک سو همه چیز
کمیتند نه جوهر. کمیت جوهر نیست؛ جوهر آن چیزی است که همه این چیزها متعلقات آنند. ولی اگر درازا 

 « اندماند مگر آنچه که اینها آن را محدودش کرده نمی  و پهنا و ستبرا را از میان برداریم دیگر چیزی باقی
 (. 258-259 الف:1029 ،)ارسطو

ندارند جز اینکه جوهر را عبارت از ماده بدانند. با توجه به این مطالب ای  اندیشند چارهمی   پس کسانی که درباره مطلب چنین 
هر دو بیش از ماده مستحق این هستند    ،و آنچه از ترکیب صورت و ماده پدید آمده است  ،سزاوار است به این باور برسیم که صورت

یعنی آنچه را از ترکیب صورت و ماده پدید آمده است را باید به یک   ،؛ جوهر مرکب را و معتقد استکه جوهر شمرده شوند. ارسط
خر و محسوس است و طبیعتش معلوم است. ماده نیز به یک معنی چنین است. ولی جوهر نوع سوم ـ صورت ـ را  ؤسو نهیم زیرا م
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»در این که بعضی از جواهر محسوس جوهرند اتفاق نظر هست. از این رو    .از همه است  ترباید بررسی کنیم زیرا در یافتش دشوار
 تر باید نخست به این گونه جواهر بپردازیم زیرا همیشه بهتر آن است که از آنچه کمتر شناختنی است آغاز کنیم و به آنچه شناختنی

بلکه صورت است. پس صورت همان فعلی است که   ،آن چیز ماده نیست  ،است برسیم. اگر در جوهر چیزی هست که فعل است
)در این   ،اش است منحصراً چیستی  ،گویدمی  چنانکه خود ارسطو  ،و اگر یکی هست اواًل یا  آن است که هست  ،جوهر به موجب آن

 (. 261-262 ب:1029 ،)ارسطو اواًل و منحصراً صورتش است«ای هر هستی صورت(
این معنا مطابق با نظریه اجتهادی ارسطو است. ژیلسون معتقد است که خصوصیت متمایز مابعدالطبیعه حقیقتاً ارسطویی هستی   

شناسد. هیچ چیز برتر از هستی نیست و در هستی نیز  نمی  در این واقعیت نهفته است که هیچ فعلیتی حتی وجود را برتر از صورت
  : 1385  ،فعلی است که خود فعلی ندارد )ژیلسون  ،بدان معناست که صورت هر هستی مفروضی  این  ،چیزی باالتر از صورت نیست

111 .) 
  ،گیرد که به بررسی علل یا مبادی نامتغیرمی   مابعدالطبیعه را به معنای الهیات در نظر  ارسطو بار دیگر در کتاب ششم )اپسیلن(

. ذر اینجا الهیات به عنوان های دیگر و در طول آنهااز دانش  ترعالیالهیات در این جا دانشی است    .پردازدمی  سرمدی و مفارق
الهیات موجود را به عنوان جوهری مفارق و نامتغیر که جوهر الهی و   .ی دیگر قرار داردهایک دانش خاص و مستقل در کنار دانش 

 کند. می بررسی ،مبداء نخست و متعالی است
  ، باشد. وی در کتاب مابعدالطبیعهمی  طبیعه در نزد ارسطو دارای اطالقات متفاوتیهمان طور که مالحظه شد موضوع مابعدال

مابعدالطبیعه را دانش شناخت علل نخستین    ،کند. او در کتاب آلفامی  حداقل سه رأی متفاوت در باب موضوع مابعدالطبیعه اتخاذ
( و  20 الف:1003، داند )همانمی دانش مطالعه موجود بماهو موجود آن را  ، (. در کتاب گاما25 الف:980 ،)ارسطو داندمی همه اشیاء

(. لذا ارسطو در این رساله از سه دانش سخن  19- 32الف:  1026  ،)همان  کندمی  در کتاب اپیسیلن آن را دانش خداشناسی معرفی
دانش   ،فلسفه اولی  .یعت استحکمت دانش عام است که در پی فهم علل چهارگانه در طب  . گفته است نه یک دانش با موضوع واحد

الخره الهیات که در کنار طبیعیات اعوارض و علل آن است و چون عام است در کنار سایر علوم نیست و ب  ، عام و کلی در باب موجود
دو دانش نخست به سبب    .و ریاضیات است و دانش به موجود یا موجودات متعالی و نا متحرک و یا مبادی و علل نخستین است

متمایزند و دانش سوم به سبب متعالی بودن موضوعش در کنار موضوع دو علم    هاو فراگیر بودن موضوعشان از دیگر دانش   کلیت
 دیگر است.

پراکندگی موضوعی رساله مابعدالطبیعه ارسطو باعث شده است که شماری از مفسران ارسطو و فیلسوفان مشائی به این نتیجه  
 داند. می   برد و سرانجام موضوع مابعدالطبیعه را »موجود بماهو موجود«می  را به امور دیگری تحویل  هابرسند که ارسطو همه این

ین موضوعات باشد. ترو از این رو موضوع آن هم باید کلی  ین دانش استترمابعدالطبیعه کلی  ،هانزد ارسطو در میان انواع دانش 
زیرا  ترکلی است  موجود«  هو  بما  »موجود  موضوع  اما ین  دارد؛  را  خود  موضوع خاص  علمی  هر  چیزهاست.  شامل همه  موجود 

کند. علم »موجود بما  می مابعدالطبیعه موجود عام و کلی را بررسی  ،پردازد. از این رویمی ین موضوعترمابعدالطبیعه به بررسی عام
کنند. می  زیرا بخشی از موجود را بررسی  ، تندموجودات جزئی و مقید هس  هاهو موجود« همان مابعدالطبیعه است. سایر علوم و دانش 

باید در علمی غیر   ،لذا موضوع مابعدالطبیعه عام است و چون عام است باید بدیهی و روشن باشد؛ چرا که اگر بدیهی و روشن نباشد
امری بدیهی و اولی خواهد   »موجو بما هو موجود«  ،و چون علمی وجود ندارد که متکفل بحث از آن باشد  از مابعدالطبیعه اثبات شود

 (. 312 الف:1041 ،)ارسطو موجود از قبل بدیهی باشد« [همچون ]»زیرا این که هست و هستی باید  بود؛

   1جان دنس اسکوتوس
ارسطو  مسیحی  قرون وسطی  مفسران  و  شارحان  مهمترین  از  اسکوتوس   ،یکی  آرای می  دنس  بررسی  و  متون  مطالعه  با  باشد. 

توان چنین نتیجه گرفت که او در این بحث از توماس فاصله گرفته و در ضمن تاکید  می  موضوع مابعدالطبیعهاسکوتوس در باب  
 ی موثری را در این زمینه برداشته است.هاسینایی کوشیده و گامنظام معرفتی ارسطویی ـ ابن

چهاردم میالدی لقب داد. اسکوتوس    پرداز بزرگ قرن سیزدهم و اولین فیلسوف مهم قرنتوان آخرین نظریهمی  اسکوتوس را
، نقش مهمی دارند: اول  ،آیند و در زندگی کنونی مامی  معتقد است که دقیقاً سه علم نظری واقعی وجود دارد که به دنبال یکدیگر

 .scotus 1975, in metaph)باشد.می  تر مابعدالطبیعهکه از همه اینها مهم  ؛فیزیک است  ،ریاضیات و سوم ،  دوم  مابعدالطبیعه

 
1. Iohannes Duns scotus 
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6, 9. q.1, nn. 43-46)    وی در مابعدالطبیعه تحت تاثیر ابنسینا و در بسیاری از نکات فلسفی تابع او بود. از ارسطو نیز فراون
ی، ولی با او بیش از ابنسینا اختالف نظر داشت )ایلخان  ،یاد کرده است. با اینکه به ارسطو عالقه دارد و بر برخی آثارش شروح نوشته

1391 :474 .) 

 ه نزد اسکوتوستعریف و موضوع مابعدالطبیع 

»باید یک   کند:می  تعریف  ،پردازدمی   )امور عامه یا مشترک(  اسکوتوس مابعدالطبیعه را به عنوان علمی که به بررسی امور استعالیی 
مورد بررسی قرار دهد. این علم را   ،را از آن جهت که این گونه )استعالیی( هستند  1علم کلی وجود داشته باشد که امور استعالیی 

 . (Scotus; 1975, A selection: 2) نامیم«می مابعدالطبیعه
پذیر است و آدمی را یارای آن نیست که از اصول تنها از طریق حواس امکان  ،نزد اسکوتوس شناخت انسان در حیات کنونی

شناختی مطلق و کامل داشته باشد. از این رو ممکن است که   ،شوندمی  و در مابعدالطبیعه بررسی  اندفرا حسی  اولیه موجودات که
توانیم در حیات  می زیرا او بر آن است که ما  اما این گونه نیست؛ ،چنین به نظر رسد که عمالً از دیدگاه او مابعدالطبیعه منتفی است

شود. پس می  ولی در حدود خودمان این نحوه دسترسی با نظر به موضوع مابعدالطبیعه روشن  ،مابعدالطبیعه دسترسی یابیمکنونی به  
دیگری   ،ترین مفهوم در میان همه مفاهیم است و مفاهیم نهاییترمابعدالطبیعه دانش وجود بما هوموجود است مفهوم وجود بسیط

توانیم وجود بنفسه را به می  وی معتقد است که ما  (.631:  1387  ،)کاپلستون  توان تعریف کردنمی  قابل تحویل نیست. لذا وجود را
آن چیزی که ذاتاً محال    ،زیرا وجود به معنای اعم کلمه صرفاً آن چیزی است که متضمن هیچ تناقضی نیست  ،وضوح تصور کنیم

تیب وجود به معنای اعم کلمه آن چیزی تره مفهوم وجود است. بدین در بردارند  ،از نوع متمایز وجود  ، اما هر مفهوم دیگری  ،نیست
صفات   :داندمی  را دو مورد  2»صفات وجود«  اسکوتوس شود و از هر جنسی برتر است.  می  را که دارای وجود درون ذهنی است شامل

گیرند نمی شوند و به زوج متمایز تعلقمی که با یک نام مشخص اندصفات مبدله همان مقوالت وجودی. 4و صفات منفصله 3مبدله
. هر موجودی به واسطه نفس این واقعیت که موجود  اندحقیقت و خیر از صفات مبدله  ،واحد  ،. برای مثالاندو با وجود قابل تبدیل

زیرا    ،بلکه تمایز صوری است  ،واقعی نیستو وجود هیچ تمایز    هااز آن  ترحقیقی و خیر است و بین این صفات و پایین  ،است واحد
که اگر به تنهایی در نظر گرفته شوند با وجود قابل تبدیل    اندصفاتی  ،ی مختلف وجود داللت دارند. صفات منفصلههاآنها بر جنبه 

زیرا هیچ   ؛داندمی  را دو به دو در نظر بگیرید با وجود قابل تبدیل هستند. اسکوتوس صفات منفصله را متعالی  هااما اگر آن   ،نیستند
در جنس یا    ءشود که شینمی  این امر باعث  .یا به سادگی با وجود قابل تبدیل نیست  ،شامل همه وجود نیستای  صفت منفصله

 (. 632: )همان مقوله معینی به معنای ارسطویی قرار گیرد
استمی  اسکوتوس  موجود  نخستین  خدا  و  است  وجود  علم  مابعدالطبیعه  که  حقیقت  این  رغم  به  علم   ،گوید  موضوع  خدا 

یعنی از مبادی این علم است؛ ولی   ،معلوم است  5مابعدالطبیعه نیست. یک حقیقت در واقع موضوع این علم است که در آن از قبل 
یابد. بنابراین خدا موضوع خاص الهیات است؛یعنی علمی که می  « دست6خر أبه خدا »به نحو مات  عالم مابعدالطبیعه به حقایق مربوط

 دهد. می خدا را به صورت بالذات و فی نفسه مورد شناخت قرار
شناخت خدا زیرا فیلسوف فقط در آثار او و با آثار او به    ،موضوع مابعدالطبیعه است  7اسکوتوس معتقد است که خدا به طور فرعی

یابد. از همین روی معتقد است که تا مفهومی از وجود نباشد که درباره خدا و مخلوقات مشترک معنوی باشد هیچ شناخت  می  دست
چرا که تشکیل تصورات ما متکی بر ادراکات حسی است و مستقیماً ماهیات یا ذوات مادی    ،پذیر نیستمابعدالطبیعی از خدا امکان

زیرا خدا در زمره اشیاء   ،اما هیچ مفهوم و تصوری از یک ماهیت مادی بماهو مادی قابل اطالق به خدا نیستدهند.  می   را نشان
(. لذا وی بر آموزه مشترک معنوی تاکید بسیار دارد و معتقد است که هر تحقیق مابعدالطبیعی 633: 1387 ، )کاپلستون مادی نیست

قص مالزم آن صفت در مخلوقات از تصوری است که ما از معنای صفات خدا  راجع به خدا مستلزم بررسی برخی صفات و رفع ن

 
:  1393،  زادهشود که تحت مقوالت دهگانه ارسطویی قرار ندارد و اصطالحاً فوق المقول است )عباسمی  به چیزی گفته   ،استعالیی در فلسفه قرون وسطی .1

98 ) 
2. passiones entis 
3. passiones convertibiles 
4. passiones disivnctae 
5. aprior 
6. aposteriori 
7. secundvmquid 
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توانیم آن را به معنایی کامالً متعالی به خدا می  یابیم و بعدمی  آن صفت دست   داریم. بدین نحو به تصوری از ذات »علت صوری«
 نسبت دهیم. 

یعنی موجود یا به   ،همانا نخستین موضوع عقلبه نظر اسکوتوس مابعدالطبیعه محصول عقل است و لذا نخستین موضوع آن  
تواند می تنها مفهومی است که ،(. پس به نظر اسکوتوس موجود98: 1393 ،زاده)عباس  »موجود بماهو موجود« است ترتعبیر دقیق

خدا و مخلوقات و   و کافی است که موضوع مابعدالطبیعه قرار گیرد؛ زیرا تنها مفهوم حقیقتاً مشترک است که بر همه چیز اعم از
این علم  شود:می   جوهر و عرض حمل به نحو    ،شوندمی  بررسی  )مابعدالطبیعه(  »در همه چیزهایی که در  دارد که  چیزی وجود 

بنابراین موجود کافی   ،شود؛ در این صورت این چیز مکفی است. لیکن موجود تنها مفهوم مشترک استمی ( حملاآنه مشترک )بر
 است«. 

معتقد است که انسان در حیات کنونی هیچ گونه دسترسی مستقیم معرفتی به حقیقت موجود ندارد و لذا متعاطی توس  واسک
گیرد: موجود به مفهوم اولیه و موجود به  می  تواند به مفهوم موجود بپردازد. او برای موجود دو حیثیت در نظرمی  مابعدالطبیعه صرفاً

 مفهوم ثانویه.  
مفاهیمی هستند که در اثر  ،توان آنها را بر واقعیت اعمال کرد؛ اما مفاهیم ثانویهمی هستند که مستقیماً مفاهیمی مفاهیم اولیه؛

موجود فارغ از این که به مفهوم اولیه لحاظ شود    ،شوند. در عین حال به نظر اومی  تفکر درباره مفاهیم اولیه و انتزاع از آن حاصل
تواند در عالم خارج دارای وجودِ صوریِ مستقل از مفهومش باشد. این امر بیانگر  نمی  م است و لذاصرفاً یک مفهو  ، یا به مفهوم ثانویه

 : 1385  ،)مجتهدی   باشدمی  مسئله بسیار ظریفی در تفکر اسکوتوس است که فهم سایر مباحث مابعدالطبیعی وی متوقف بر ان
148 .) 

مثابه نخستین موضوع عقل و موضوع شایسته مابعدالطبیعه صرفاً به به    به نظر اسکوتوس »موجود«  ،همان طور که بیان شد
انتزاع صورت انتزاعی قابل بررسی و شناخت است. شناخت معنای موجود صرفاً از طریق فعل  با می  نحو  گیرد و این فعل طبعاً 

تواند به وسیله می   ودِ موجود صرفاًمعنای خ  ،»از معرفت به یک موجود جزئی  نویسد:می  وساطت موجودات جزئی است. او در این باره
 (Scotus; God and creatures: 311).« انتزاع شناخته شود

توس بر خالف توماس آکوینی که نظریه تشابه که حد وسط اشتراک معنوی و اشتراک لفظی وجود را پذیرفته بود اشتراک واسک
و نیز بر جواهر و  امتناهی )خدا( و موجودات متناهی )مخلوقات(به موجود ن ،گزیند. به نظر اسکوتوس موجودمی  معنوی موجود را بر 

 کند:  می تحت تاثیر ابن سینا دو استدالل اقامه »موجود«  شود. او بر مشترک معنوی بودنِ می اعراض به اشتراک معنوی حمل

 گیری از مفاهیم یقین و شک:با بهره ،استدالل نخست الف(
در کنار مفاهیمی که در    ،ولی در مورد دیگر مفاهیمی که در اختیار دارد شک دارد  ،یقین دارد»هر عقلی که درباره یک مفهوم  

توان نسبت به یک چیز هم یقین داشت و هم شک[ نمی  واجد مفهوم دیگری است که یقینی است ]یعنی  ،مورد آنها شک دارد
باشد که خدا یک موجود است و در عین حال شک داشته باشد  تواند در ذهن خویش یقین داشته می   اکنون انسان در حیات کنونی

که آیا یک موجود متناهی است یا یک موجود نامتناهی و نیز یک موجود مخلوق است یا یک موجود نامخلوق. در نتیجه مفهوم  
اما مشتمل   یا نامخلوق(مخلوق    –کند متفاوت از آن دو مفهوم دیگر )متناهی یا نامتناهی  می  موجود آن گونه که در مورد خدا صدق

 . (Scouts; Vol.II: 20) «است بر هر دوی آنها و از این روی مشترک معنوی است
اما در    ؛متفاوت از موجود متناهی و موجود نامتناهی و نیز متفاوت از موجود مخلوق و موجود نامخلوق است  ، در اینجا موجود

چه اگر مشترک معنوی نباشد با فرض تفاوت مزبور اساساً نخواهد   ،شود و لذا مشترک معنوی استمی   عین حال بر هر دو حمل
 (. 107: 1393 ،زاده)عباس  توانست بر آنها حمل شود

 با بهره گیری از مفهوم جوهر  ،ب( استدالل دوم
محسوس چنین  بلکه صرفاً ]با وساطت[ عرضِ    ،تواند بی واسطه عقل ما را به سوی شناخت خودِ جوهر تحریک کندنمی  »جوهر

مگر مفهومی    ،توانیم هیچ مفهومی از جوهر داشته باشیمنمی  شود که مامی  شود. از این مطلب نتیجه گرفتهمی  چیزی امکان پذیر
مفهوم موجود است. لذا    ،تواند از مفهوم عرض انتزاع شودمی   شود. اما تنها مفهومی که از این دست کهمی   که از یک عرض انتزاع 

مشترک    ،شود جز موجود و در این صورت موجود هم برای آن جوهر هم برای اعراضنمی  از اجزای جوهر شناختههیچ چیزی  
 . (scouts; Vol.II: 5-6)معنوی است 
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  ، داشت نمی  زیرا در غیر اینصورت هیچ ادراکی از جوهر  انسان در حیات کنونی مفهومی بسیط از موجود دارد؛  ،به نظر اسکوتوس 
بلکه باید از مفهوم عرض انتزاع شود. اگر این مفهوم بسیط موجود که هم برای جوهر و   ،آیدنمیستقیماً به حس درچرا که جوهر م

انسان نخواهد توانست که جوهر را بشناسد؛ پس یا باید بپذیریم که جوهر کامالً    ،نباشد   ،هم برای عرض مشترک معنوی است
پس موجود برای جوهر و عرض مشترک معنوی   ،ست. ما شناختی از جوهر داریمناشناخته است یا اینکه موجود مشترک معنوی ا

 (. 107 :1393، زادهاست )عباس 
ای به گونه  ،کشد که محاط در سنت الهیات طبیعی استمی  باید توجه داشت که اسکوتوس اشتراک معنا را به نحوی به تصویر

بندی  اما او باید آن را با صف   ،پرداخته شده توسط علما و قدیسیان« یافتی فراوانِ ساخته و  هاتوان آن را در »استداللمی  که
آن سازگارها انگیز حجتهراس  فلسفی خالف  اسکوتوس تضادمی  ی  نظرها ساخت.  به  گوناگون که  مفهوم مشترک  می  ی  رسد 

  ،تیبترسازد. بدیننمی  ا با آنها مواجهو خود ر  کندنمی  ارائه  ،به ویژه سنت ارسطو مطرح بود  ،معنایی وجود در برابر سنت فلسفی
 شود«می  یعنی این که »وجود به طریق بسیاری بیان  ،کندمی  برای نمونه اشتراک معنا یک ستون از مابعدالطبیعه ارسطو را ویران

مقوالتی مانند طبقه بلکه نوعی مشترک لفظی است. اشتراک معنا ویرانی    ،که بدین معنی است که وجود مشترک معنایی نیست
شوند که تحت طبقه باالتر ِوجود قرار دارند. همین طور می  زیرا آنها انواعی  ،ی نهایی یا اجناس را نیز در بر خواهد گرفتها بندی

بدتر از همه این    و  ترگیرد. مهم می  زیرا وجود شکل یک کلی ششم را به خود  ،دهدمی  حملیات خمس فورفوریوس را نامناسب جلوه
 بلکه ترکیبی از وجود و فصل  ،گرددنمی  شود. ذات الهی فعلی کامالً بسیط و محضمی  ه خدا به اشتراک وجود به مخلوقات کشیدهک

کنند. مفهوم مشترک معنوی وجود می  شود. همه این نتایج ناممکن به واقع یک مشکل واحد و یکسان را به طرق مختلف بیانمی
 ،رانش ویرانی همه فلسفه را در بر دارد که برداشت وی از نظریات ارسطو در باب مابعدالطبیعهنزد اسکوتوس بدین سبب برای معاص

نماید که خود ویرانی خود وجود به مثابه امری استعالیی را به همراه  می  حملیات و حتی تمایز میان خدا و مخلوقات چنین ،مقوالت
دهد. گواه این  می  زیرا وجود را به یک جنس تقلیل  ،کندمی  مثابه امر استعالیی را ویرانوجود به    ،اشتراک معنا  ،در دیدگاه عام  دارد.

و این سخن به معنای   توانند تحت جنسی قرار بگیرندنمی  دیدگاه ِعام کاربرد ادعای ارسطو مبنی بر این است که وجود و واحد
 . (420-421 :1393، )مارنُبن حجتی رایج در برابر اشتراک معنا بود

 چالش پیش روی حل  ،شدنمی  لذا اگر آموزه اشتراک معنای اسکوتوس با تقلیل وجود به یک جنس موجب ویرانی همه فلسفه
ای تواند وجود داشته باشد که با هیچ توافق واقعیمی   داد که چگونه مفهومی حقیقتاً مشترک معنایی از وجودمی  شد. وی باید شرحمی

بست  وتوس کامالً آگاه بود که مشترک معنایی ساختن وجود و دیگر امور استعالیی به طور کلی بنمطابقت نداشته باشد. خود اسک
در هیچ واقعیتی توافق ندارند... و   اند،شود. مشکل اصلی غلبه بر این امر بود که »خدا و مخلوقات کالً در واقعیت متفاوتمی   دانسته

 . (Scotus, 1975: lecture 19) اندبا این همه در مفهومی واحد متفق
این    ،مشکل اشتراک معنوی موجود در خدا و مخلوقات را که شاید فرض شود که به تشبیه خدا و مخلوقات بینجامد  ،اسکوتوس 

کند. به نظر او اگر ما مفهوم عدم تناهی را به  می  از مفهوم »عدم تناهی« استفاده  ،کند: وی برای حفظ تعالی خداوند می  گونه حل 
شوند می  و مخلوقات )موجودات متناهی( متمایز  با فرض اشتراک معنوی موجود باز هم خدا )موجود نامتناهی(  ،لحق سازیم خداوند م

مرتبط هستند؛ اما تنها تفاوتشان   ،شود؛ پس به نظر او مفاهیم استعالیی که به خداوند ارجاع دارندمی  تعالی خداوند حفظ  ،و بدین سان
در حالی که مفاهیمی که    اند،است که مفاهیمی که به خدا ارجاع دارند به مفهوم عدم تناهی ملحق شده  میان این دو در این مطلب

 . (Hall: 24) اندبه مفاهیم تناهی ملحق شده ،به مخلوقات ارجاع دارند

 استدالل ارسطو رو به رویعنی با مانع نهایی اشتراک معنا در    ،اسکوتوس با حل این مسئله با مشکلی که در قبل مطرح کردیم
تواند مشترک معنایی  نمی  گرفتند که وجودمی  داشت که وجود نوعی اشتراک لفظ است. از این نکته چنین نتیجهمی  شود که بیانمی

که او منکر آن است به    ،گیرد که تشابه و اشتراک معنا ناسازگارندمی   دهد که این استدالل چنین فرضمی  باشد. اسکوتوس پاسخ
ب(. 1052  ،)ارسطو  در هر جنس وجود دارد که مقیاس همه در آن طبقه استای  دلیل: نخست بنا به نظر خود ارسطو امر اولیه  دو

 مانند آنچه دربارۀ انسان در جنس حیوان مطرح است. اسکوتوس به رغم این رابطه اِسناد که در آن انسان نمونۀ اولیۀ حیوان را شکل
کند که با این حال همگان مفهومی از حیوان را به اشتراک معنا  می استدالل ،شوندمی به آن ارجاع دهد که همه حیوانات دیگرمی

نظم و اسناد موجود میان مفاهیم خاص و متشابه از وجود سازگار با مفهومی   ،پذیرند. به طور مشابهمی  در همه افراد این جنس
واقعیت یا طبیعی )یعنی فیزیکدان که با موجودات مادی سرو کار دارد(  مشترک معنایی برای هر دو است. دوم این که فیلسوف ِ  

زیرا در واقعیت تنها شکلِ نوعِ نهایی واقعاً   ،داندمی  مشترک لفظی  ،بیندمی  آن را مشترک معنایی  هااجناس مختلف را که منطقی
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از ارسطو که در آنها مدعی شده که وجود متشابه    هاگیرد که همه نقل قول می  اسکوتوس نتیجه  ،مشترک معنایی است. از این رو
تعبیر کرد که با این همه با مفهومی مشترک معنایی   ، اسناد دارد  هاباید به مثابه ارجاعی به تفاوت واقعی موجوداتی که بدان   ،است

 . (428 :1393 ،سازگاری دارد )مارنُبن ،که منتزع از آنها است

 وتوس؛ ارسطو و فالسفه یونانی مآب در موضوع مابعدالطبیعه بررسی وجوه اختالف و اشتراک اسک
اسکوتوس از جمله افراد شاخص است که در قرن سیزده و چهاردهم در باب موضوع مابعدالطبیعه قلم زده است. اگر چه وی در  

شود. لذا همان طور  می آثار وی مشاهدهگرایی معتدل نیز در اما نوعی از ایمان ،باشدمی گرایانه خود تحت تاثیر ارسطورویکرد عقل
که در یونان باستان رای غالب آنها    ،که مشاهده کردیم در بحث موضوع مابعدالطبیعه بعد از ارسطو نظریات گوناگونی مطرح شد

این که    همان دانش به موجود از حیث  ،مبنی بر این بود که مابعدالطبیعه و الهیات یک دانش هستند و دانش به مبادی یا مبدأ
داند و برخالف نظر ارسطو که الهیات را به عنوان مابعدالطبیعه می  اما اسکوتوس الهیات را از مابعدالطبیعه جدا  ،باشدمی  موجود است

شود و  می  شود و به دیدگاه ابن سینا نزدیکمی  گرفت دورمی  در نظر  ،به معنای خاص که جزئی از مابعدالطبیعه به معنای عام
شود چرا که اسکوتوس معتقد است در دیدگاه توماس ارتباط بین انسان و خدا بیشتر از  می  از دیدگاه توماس نیز دورهمچنین وی  

داند. لذا بر خالف می  باشد. اسکوتوس ارتباط میان خدا و انسان را از راه عشقنمی  طریق معرفت شناختی است و این قابل قبول وی
  .داند نه علوم نظریمی ز علوم عملینظر ارسطو و توماس الهیات را جزئی ا

توس برخالف ارسطو وباشد که اسکمی   یکی از نقاط اختالف میان اسکوتوس و ارسطو در باب موضوع مابعدالطبیعه این امر 
  چرا که موضوع مابعدالطبیعه نزد وی »موجود از آن  داند«نمی  »خداوند به عنوان نخستین موضوع قابل تامل در بحث مابعدالطبیعه

سینا به این بحث پرداخت. سینا آغاز شد و اسکوتوس به تبعیت از ابن باشد. البته طرح این مسئله از ابن می «1جهت که موجود است
باشد و این می  شود و وجود خداوند از مسائل مابعدالطبیعهمی  نتیجه چنین تفکری این است که الهیات از موضوع مابعدالطبیعه جدا

  ین علوم محسوب ترشریف  گیرد و جزءمی  خواهد شد که الهیات باالتر از مابعدالطبیعه و هر علم دیگری قراردی به این امر  ؤم
 شود.می

این است که اسکوتوس مابعدالطبیعه را محصول    ،و ارسطو در بحث موضوع مابعدالطبیعه  یکی دیگر از نقاط اختالف اسکوتوس  
باشد. لذا مابعدالطبیعه نزد  می یعنی »موجود بماهو موجود «یا اختصاراً موجود  ، اولیه عقل متعلق ،داند و لذا موضوع اولیه آنمی  عقل

 شود. می وی عمالً تبدیل به وجودشناسی
داند که باید  می  یکی دیگر از نقاط اختالف میان اسکوتوس و ارسطو در این مسئله است که وی »موجود« را تنها مفهومی

بارهموضوع   این  در  اسکوتوس  گیرد.  قرار  بررسی می  مابعدالطبیعه  ]مابعدالطبیعه[  علم  این  در  که  چیزهایی  »برای همه    نویسد: 
وجود دارد؛ در این صورت این چیزی است. لیکن موجود تنها مفهوم )مشترک( است. لذا    ،امور مشترک از رهگذر حمل  ،شوندمی

 . (scotus, 1998: 83) مکفی است« ،موجود

   گیرینتیجه
ی ارسطو هاو اندیشه  ی قرون وسطائیان در موضوع مابعدالطبیعه به دالیل مختلف در حوزۀ افکارهابحث ،همان طور که مطرح شد

بود؛ اول آنکه تبیین و تحلیل    آنچه در این نوشتار به عنوان هدف اصلی مطرح شد دو موضوع بسیار مهم   .شودمی   مطرح و دنبال 
دیدگاه ارسطو و اسکوتوس در باب موضوع مابعدالطبیعه و دوم تطبیق این موضوع میان این دو فیلسوف بود. در رابطه با هدف اول  

یعنی موجود بماهو    ، متعلق اولیه عقل  ، دانند و لذا موضوع اولیه آنمی   ل عقل که ارسطو و اسکوتوس مابعدالطبیعه را محصو  بیان شد
  . دانند که باید موضوع مابعدالطبیعه قرار بگیردمی   از همین روی هم ارسطو و هم اسکوتوس موجود را تنها مفهومی  .باشدمی  موجود

گیری دو مابعدالطبیعه مستقل از  و همین امر سبب شکل   باشدمی  اما نکته قابل توجه این است که برداشت آنها از موجود متفاوت
 ،باشدمی  موجود در نزد ارسطو همان معنای موجود در معنای قوه و فعل و در نتیجه موجود به معنای مقوالت  .شودمی  هم میان آنها

که ای  شود و نتیجه می  قوالت تقسیملذا وجود در دیدگاه ارسطو بالفاصله در م  .که هر دو در عالم خارج واقعیت عینی و واقعی دارند
در اینجا به ناچار برای ارسطو وجود به   .حقیقتی ورای مقوالت متمایز ندارند  ،آورد این است که وجود و هستی می  برای او به ارمغان

اما این به این معنا هم نیست که در گوناگونی این معانی از وجود وحدتی وجود نداشته باشد بلکه    .شودمی  ی متفاوتی معناهاگونه 
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این جوهر است که به معنای نخستین موجود است و مقوالت عرضی به واسطه نبستی که با جوهر دارند موجود  ،  در نظر ارسطو
گیرد و این  می  عنای موجود صرفاً از طریق عمل انتزاع صورتشوند. این در حالی است که در تفکر اسکوتوس شناخت ممی خوانده

اسکوتوس به همین سبب برخالف نظر ارسطو معتقد است که خدا نخستین موجود    .عمل طبعا با وساطت موجودات جزئی است
 .نیست ،گیردمی حت مفهوم وجود قراراست اما خدا موضوع نخستین مابعدالطبیعه از جهت اینکه ت
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