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، به هنگام مقایسۀ رویکرد دربارۀ کون و فسادارسطو در فصل دوم کتاب اول 
ین دو گونه پژوهش و تبیین فرق با رویکرد دموکریتوس، ب» ناپذیرمقادیر تقسیم«افالطونیان به 

 1.(λογικος) لوگیکوس، و دوم پژوهش  (φυσικος)فوسیکوسنخست پژوهش : گذاردمی
فهمد، پژوهشی است که در آن روند ، آن گونه که ارسطو آن را میفوسیکوسپژوهش 

 و بیان علمی مبتنی بر آن روند طبیعی) φαινοµηναι، فایْنومِنای(طبیعی رخ دادن یک پدیده 
 را های مشاهده شدهواقعیتما باید «مد نظر است، و این بدان معناست که در هر موردی 

در پیش خود نهیم و پس از بررسی کردن مشکالت، اگر ممکن باشد، صدق آرای مشترک 
های واقعیت« مقصود من از تأکید بر تعبیر 2.»اثبات کنیم«ها را آن واقعیت» موجود در باب
 که خواننده نباید تصور کند که منظور ارسطو از به کار بردن این این است» مشاهده شده

 فقط به پژوهش و تحقیق در باب فوسیکوستعبیر معنای لغوی آن است تا این که پژوهش 
ها و جواهر  موجودات محسوس اختصاص داشته باشد؛ زیرا او نه تنها به وجود واقعیت

وجودات نامحسوس حتی موجودات  بلکه معتقد است که بدون م3نامحسوس عقیده دارد
 محسوس نیز وجود نخواهند داشت؛ زیرا

اگر موجودات دیگری غیر از محسوسات وجود نداشته باشند، نه مبدأ نخستین وجود 
خواهد داشت، نه نظم، نه پیدایش، نه اجسام آسمانی، بلکه هر مبدائی مبدأ دیگری خواهد 

، مابعدالطبیعه(یلسوفان طبیعی این گونه است شناسان و فهای اسطورهداشت؛ چنانکه در تبیین
  ).24 – 26 ب 1075، 10المبدا، 

 پرداخت و این به  فوسیکوستوان به پژوهشبه این ترتیب دربارۀ هر واقعیتی می
 تبیینی  فوسیکوسبه تعبیر دیگر، تبیین. معنای ارائۀ تبیین طبیعی درباۀ آن واقعیت است

تبیین است و هر تبیینی که در مسیر اقتضای است که مقتضای واقعیت موضوع مورد 
نظر به پیش برود و از این راه بتواند توضیح دهد که چرا آن واقعیت چنان  واقعیت مورد

نظر داشته   مدپس اگر این معنا را.  استفوسیکوس در حقیقت تبیینی ،است که هست
در معنای اخص  همیشه به معنای تبیین علمی، فوسیکوسشود که تبیین  روشن می،باشیم

نسبت این دو در حقیقت، به ترتیب، عام و خاص نیست بلکه ) scientific explanation(آن 
 مگر این که علم را اعم از علم ؛ از تبیین علمی اعم استفوسیکوسمطلق است و تبیین 

  .طبیعی بگیریم
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ارسطو، ازجمله، .  قرار داردفوسیکوس درست در مقابل تبیین  لوگیکوستبیین
 توصیف لوگیکوسهای افالطون در باب ماهیت اعداد و مُثُل را با وصف  ها و تبیین اهدیدگ
  نویسد که دربارۀ نگاه افالطون به اعداد و مُثُل میمابعدالطبیعهاو در . کندمی

گوید که واحد جوهر در موافقت با فیثاغوریان می]  قوام صفری-یعنی افالطون[اما او 
های واقعیت چیزهای ؛ و در این سخن که اعداد علتاست و محمول چیز دیگر نیست

 اما وضع کردن دو و ساختن نامحدود از بزرگ و .ها موافق استاند او با آندیگر
های اوست و این دیدگاه او کوچک، به جای واحد در نظر گرفتن نامحدود، از ویژگی

در حالی که  .های اوست که اعداد جدا از اشیای محسوس وجود دارندنیز از ویژگی
های های ریاضی را در بین مُثُل و چیز که خود اشیا اعدادند و موضوعگویند میهاآن

فاصله گرفتن او از فیثاغوریان در جدا ساختن واحد و اعداد از . دهندمحسوس قرار نمی
) λογοις، لوگویْس (حوزۀ تعاریفهای او در اشیا، و مطرح ساختن مُثُل، حاصل پژوهش

   ).23- 33 ب 987، 6 بزرگ، آلفای(است 
 بلکه 4 نیستتبیین منطقیها، به معنای  برخالف تصور بعضی لوگیکوس،پس تبیین

گر در باب واقعیت را از های انتزاعی بصیرت شخص پژوهشتبیینی است که در آن بحث
ی هاها نظریهکشاند که به راحتی بتواند در باب واقعیتبرد و او را تا به آن جا میبین می

ها هرچند ممکن است در باب سامان بخشیدن این گونه تبیین. مَنْ درآوردی در پیش بنهد
اند و بنابراین به کار فهم ی داشته باشند فاقد عینیتیبه آرا و اعتقادات محبوب افراد کارآ

ارسطو برای روشن شدن تفاوت واقعی دو گونه تبیین مورد بحث مسئلۀ . آیندواقعیت نمی
گوید که طرفداران یک مکتب، یعنی آورد و میناپذیر را در میان میممقادیر تقسی

 زیرا در غیر این ،ناپذیر باید وجود داشته باشندمقادیر تقسیم«ن، بر آن هستند که افالطونیا
رسد که دموکریتوس بیشتر به  اما به نظر می.آل باید بیش از یکی باشدصورت مثلث ایده

ت هرچند ممکن دهد که تبیین نخس و نشان می5»کندتماد میهای مبتنی بر طبیعت اعبحث
افتد و هیچ  مطلوب سودمند باشد کامالً از واقعیت به دور میاست برای نجات نظریۀ

  . عینیتی ندارد
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 باید بتواند مسئول فوسیکوسهر تبیین . گردیمیید دوباره به تبیین فوسیکوس بازبیا
را آشکار سازد و در پیش نهد و این کار در  طبیعیِ وجودِ پدیده و واقعیت مورد نظر

های مختلف هستی، اعم از محسوس و نامحسوس، باید متناسب با نحوه و سیاق حوزه
 که ارسطو آن را بیش از هر نویسندۀ قدیم به فوسیکوسواژۀ . وجود آن حوزه انجام شود

پدید آمده به وسیلۀ  تولید شده یا و طبیعی در نظام فکری او بیشتر به معنای 6برد،کار می
امر متعلق به آید؛ و بعدها به معنای ، میمربوط به یا مرتبط با نظم طبیعت بیرونی، و طبیعت

این ویژگی آتش که باید « از دیدِ ارسطو، به طور مثال، 7.حوزۀ قوانین طبیعی نیز آمده است
» طبیعتبر طبق «ا ی» به وسیلۀ طبیعت«نیست بلکه » داشتنِ طبیعت«یا » طبیعت«به باال برود 

بر «ه  کشودبه یک معنا بر چیزی اطالق می» طبیعت«؛ و )37- 38 ب 192، طبیعیات(» است
شود که صنعتی بر چیزی اطالق می» صنعت« همان گونه که .است» طبیعی«یا » طبق طبیعت

را در مد نظر داشته » طبیعت«اگر این معنای ). 32- 33 الف 193(یا حاصلِ صنعت است 
به «یا » طبیعی«بلکه » طبیعت«توان دریافت که ارسطو چرا حتی مثالً انسان را نه میباشیم 

  ). 6 ب 193(نامد می» وسیلۀ طبیعت
طبیعت «گوید که او می. کندای دیگر معرفی میرا به گونه» طبیعت«سپس ارسطو 

یف است که در تعر) هه مورفه کایْ تو اِیدوس، η µορφη και το ειδος(شکل یا صورت 
آورد و تعریف بیانی است که چیستی شئ را در میان می). 31 الف193(» شودشئ ذکر می

 کندآن چه شئ را آن می«؛ اما چیستی شئ، یعنی )13- 14 الف 1031، 5، زتا، مابعدالطبیعه(
و این همان است که در سنت فلسفۀ اسالمی » تو تی اِن اِیْنایْ =  το τι ην ειναιکه هست،

گیریم که بیان نتیجه می. اندنامیده» صورت«یا » ذات«و به اختصار » ئُ هو هوما به الش«
تر در سنت فلسفۀ فوسیکوس بیانی است که در آن طبیعت شئ، یا، به تعبیر مأنوس

  .گردداسالمی، صورت یا ذات شئ ارائه می
به  را» فوسیکوستبیین «اما این تحلیل تا به این جا هم هنوز ابهام موجود در تعبیر

 شناختی مهمی را که در مد نظر ارسطوست کامالًبرد و نکتۀ معرفتکامل از بین نمیطور 
 برای ما فوسیکوس پس هنوز باید به آن ادامه دهیم تا این که معیار بیان .سازدآشکار نمی

کامل آشکار گردد و با در دست داشتن آن بتوانیم هرگونه بیان مقابل آن، یعنی بیان 
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 نیز فوسیکوسشناختی بیان آسان بشناسیم و در عین حال با مزیت معرفت، را لوگیکوس
آن . آشنا شویم تا این که به هنگام بیان هر چیزی خودمان را به حدود آن مقید بدانیم

  .یابدتحلیل، در چشم ارسطو، به این صورت ادامه می
پس » کند که هستآن چیزی است که شئ را آن می«چون چیستی یا صورت شئ 

بیان ) آیْتیا (αιτιαدر زبان یونانی مسئولیت با واژۀ . ورت شئ مسئول هویت آن استص
 در کاربرد منفی متضمن سرزنش و آیتیا. شود که دو کاربرد منفی و مثبت داشته استمی

 آن را در این معنا (Pindrus) و احتماالً نخستین بار پینداروس.شکایت و بستنِ اتهام است
 ،e 617 4-5 جمهوریدر .  بردفالطون نیز آن را در همین معنا به کار میاست؛ ابه کار برده 

خواند را برای ارواح درگذشتگان می) دختر باکرۀ ضرورت(ای که فرمان الخه سِئوس روحانی
تقصیر کننده است، خدا بیمسئولیت از آنِ انتخاب«گوید که در فرازی از آن فرمان چنین می

، یعنی » به چیزی بخشیدنوجوداعتبار « عبارت است از یتیاآاما معنای مثبت  8.»است
افالطون این واژه را . بودن) در معنای کارآمدی بالفعل آن(مسئول وجود و نیکی چیزی 

گوید حق داریم از هومروس بپرسیم که ای او می. بردبارها در همین معنا به کار می
ز حقیقت و واقعیت دور نیستید تا اگر شما در فضیلت انسانی سه مرتبه ا«هومروسِ رفیق 

صرفاً خالق اشباحی باشی که ما آن را تقلید دانستیم، و اگر حتی در جایگاه دوم قرار 
ها زندگی انسان را از حیث فردی یا دارید و قادر به دانستن این هستید که کدام فعالیت

»  استر شدهقوانین کدام شهر به سبب شما بهت به ما بگو که ،سازداجتماعی بهتر می
 در آخرین جملۀ این فقره، که با کج نوشتن بر آن تأکید  آیتیا).e- 1 d 599 2جمهوری، (

افالطون از : و پیدایش آمده است» سبب به وجود آمدن«در معنای مثبت و به معنای  9کردم،
پرسد که اگر تو سه مرتبه از واقعیت دور نیستی و بنابراین صرفاً به آفریدن هومروس می

باح واقعیت مشغول نیستی و دست کم در جایگاه دوم، نسبت به حقیقت، قرار داری و اش
دانی  باری با بازتاب آن در این جهان آشنا هستی و می،شناسیاگر عالم حقیقت معقول را نمی

 به ما بگو ببینیم که این دانش تو در ،که علل بهبودی زندگی فردی و اجتماعی چیست
های دیگر  و بنابراین آن شهر نسبت به شهرهای خوب شدهانونسبب پیدایش قکدام شهر 
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و ) αιτιον (آیتیون، و »مسئولیت«توان فعالً  را میآیتیابه این ترتیب . بهتر اداره شده است
  .ترجمه کرد» مسئولْ برایِ«را ) αιτιος( آیتیوس

 و اصلِ شئ  در معنای آغاز،)αρχη (آرخه را مترادف با آیتیونارسطو در مابعدالطبیعه 
شئ چیزی است که شئ ماهیتش را بـه آن          آرخۀ   ). 27 الف   1003،  1گاما،  (برد  به کار می  

تواند توجیه و بیـان     مدیون است، یعنی عاملی است که مسئول وضعیت خاصی است و می           
نظریـه و  کند و این زمانی که او به نظریۀ افالطونی مثال حمله می    . ی آن وضعیت باشد   چراب

در بـاب  شان مندی اشیا از آن را، بر خالف عقیدۀ افالطون، از حیث کارآمدی     بهره محتوای آن و  
، از جمله )2  ب990، 9آلفای بزرگ، (» مانموجودات اطراف) τας αιτιας(های یافتن مسئول«

  10.نامد باید او را درک کنیمسخنی تهی و از مَجازهای شاعرانه می
 توجیه و بیان قابل قبولی در باب وجود اشیا ،هالتوان با توسل به مثابه عقیدۀ او نمی
 یعنی .ها ذات اشیا نیستندزیرا مثال. های موجود در آن در پیش نهادو حرکت و دگرگونی

به تعبیر دیگر، تبیین اشیا با توسل . کند که هستندها آن چیزی نیستند  که اشیا را آن میآن
ها و ذات اشیا، یعنی روند پیدایش طبیعی آنها تبیینی نیست که بتواند بر پایۀ به مثال

. گونه هستند که هستندها، بیان کند که چرا اشیا آنهای سازندۀ هویت آنآغازها و اصل
برای مثال، دانستن این که دمیورگوس آب را بر پایۀ وجود مثالِ متعالیِ آب ساخته است 

و دو اتم هیدروژن تجزیه کند که چرا آب در شرایط خاصی به یک اتم اکسیژن بیان نمی
مسئلۀ ارسطو این است که . شودشود و به جای آن به چهار اتم هلیوم تجزیه نمیمی

شوند آب آن گونه عمل کند که عمل را بشناسد که سبب می» هاییمسئول«یا » مسئول«
پرسند و البته آن هایی است که از هویت شئ می»چرا«پس او به دنبال یافتن پاسخ . کندمی
ر حقیقت ی شئ د»چرا« پرسش از 11.جوید نه در بیرون از شئها را در خود شئ می اسخپ

شناسند مگر آن که پندارند که چیزی را میمردم نمی« زیرا .کوشش برای شناختن آن است
» نخستین آن که عبارت است از به دست آوردن علت( آن را به دست بیاورند چرای

را توضیح داده » چرا«سطو در ذیل این جمله، مفهوم  ار12).19 ب 2،3،194، طبیعیات(
در واقع مقصود . ی هر چیزی به معنای دانستنِ علتِ نخستین آن است»چرا«دانستنِ : است

علت «یعنی دانستن » تبیین شئ«عبارت است از تبیین طبیعی شئ، و بنابراین » چرا«او از 
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توان به این ترتیب می. ، یعنی دانستن آن چه که مسئول هویت شئ است»نخستین آن
  13.دریافت که چرا تعداد علل به تعداد چراهاست

ها آغاز کردیم و در بیان هایی که این بحث را با تحلیل معنای آندر بازگشت به واژه
ها، که در نظام اندیشۀ فلسفی ارسطو از اهمیت سبب برابری انواع چراها با انواع علت

شناختی شناختی و معرفت از بیان سبب و نتایج هستیدرجه اول برخوردار است و معموالً
 برد هم را به کار میآیْتیونگوییم که ارسطو در مبحث علیت هم آن غفلت شده است، می

؛ و این به این معناست که او در این مبحث هم به مقام ثبوت نظر دارد هم به مقام  راآیْتیا
عبارت ) آیتیا( تبیین یک چیز 14. ارائۀ علتمعنای آیتیا ت است و به معنای علآیتیون. اثبات

درست به همین سبب ). آیتیون(است » چنین و چنان«آن چیز » چرا«است از گفتن این که 
 آن چیزی شناختی در حقیقت روایت معرفتآیتیا. است که تعداد علل به تعداد چراهاست

در قیاس علت تولید تر، حد اوسطی که  به تعبیر فنی.شناختی دارداست که واقعیت هستی
است در متن واقعیت نیز علت الحاق اکبر ) یعنی علت ثبوت حدّ اکبر بر حدّ اصغر(نتیجه 

در غیر این صورت تبیین، تبیین واقعیت نخواهد بود و به توجیه ذهنی . بر اصغر است
تبیین حقیقی عبارت است از دست یافتن به آن چه در متن . صرف تبدیل خواهد شد

اگر توجه کنیم اساس اختالف ارسطو با افالطون در همین نکته .  و جریان داردواقعیت تحقق
 های زیرا به عقیدۀ او نظریۀ افالطونی مثال فقط یک تبیین ذهنی برای واقعیت.نهفته است

پس کوشش اصلی . شودنهد و بنابراین تبیین واقعیت محسوب نمیخارجی در پیش می
ضرورت ، به این معنا که تبیین حقیقی تبیینی است که بخشیدن به تبیین استعینیت ارسطو 
بینیم که به این ترتیب اگر بخواهیم با چشم او نگاه کنیم می.  را آشکار سازدواقعیت
های واقعی و خارجی  اگر به ضرورت) مقام اثبات(های ذهنی  ها و بنابراین ضرورت تبیین

تبیین از آن جهت که . چیزی نیستند اصالً در حقیقت بیان هیچ ،بسته نباشند) مقام ثبوت(
به تعبیر . تبیین است هیچ شأنی جز حکایت از جهان خارج و روابط موجود در آن ندارد

ین طوسی در واقع همین نکته خواجه نصیرالد. دیگر تبیین، فقط معنای جهان خارج است
  گوید که می) 131ص (االقتباس اساسمد نظر داشته است آن جا که در را 



110  1387 بهار و تابستان/ 51 سال /203شمارۀ / ادبیات و علوم انسانیۀ  دانشکدۀنشری/ های فلسفیوهشپژ

 چه هر چه به یقین ضروری دانند، .تر از ضرورت خارجی بودخاص ذهنی ضرورت
  15.در خارج هم ضروری بود، اما عکسش الزم نبود

خیزند و بر میهای طبیعی از ضرورت واقعیت بر نادیده گرفتن این نکتۀ مهم که تبیین
لباً به جدید، که غاهای  دهند سبب شده است که با آغاز فلسفهضرورت واقعیت ارجاع می

های ارسطو همراه است،  ای تبلیغاتی با عدم توجه به فلسفۀ یونانی و به ویژه با اندیشهگونه
در برابر دنیای واقعی بیافرینند و در همه چیز بین » منطقی«یک دنیای موهوم به اسم دنیای 

   16.این دو تمایز قائل شوند
او این . کند معرفی می»علت«و بنابر این چهارگونه » چرا«ارسطو سپس چهارگونه 

در فصل اول کتاب دوم : کندامور چهارگانه را در دو جا بهتر از هر جای دیگر معرفی می
گر هستند هر دو فقره ذاتاً روشن. طبیعیات و در فصل هفتم از کتاب دوم تحلیالت ثانوی
ر است  بنابراین بهت.کنندها موضوع بحث ما را از جنبۀ خاصی روشن می اما هر یک از آن

 فهمیدن هر ،نظرگاه او در باب علم برای این که برای درک .هر دو فقره را با هم بخوانیم
  ):23 – 35 ب 89(نویسد  میتحلیالت ثانوی  دراو. دو فقره ضرورت دارد

ما چهار چیز . دانیمکنیم به تعداد چیزهایی است که میتعداد چیزهایی که جستجو می
زمانی که با برنهادنِ کثرتی از . لیلِ چرا، آیا هست، چیستامر واقع، د: کنیمجستجو می

کنیم که آیا این یا آن، امر واقع جستجو می) مثالً، آیا خورشید گرفته است یا نه(ها  واژه
 17.ابیم که گرفته است باز می ایستیمچون بی: گواه این که. کنیماست، ما امر واقع را جستجو می

زمانی که آن . کردیم که آیا گرفته است گرفته است، جستجو نمیدانستیم کهو اگر از آغاز می
 با دانستن این که آن مثالً(کنیم کنیم بدانیم، دلیلِ چرا را جستجو میامر واقع را که جستجو می

کنیم که چرا آن گرفته کند، ما دلیل این را جستجو میگرفته است یا این که زمین حرکت می
کنیم؛ اما بعضی ها را به این شیوه جستجو می ما این چیز). دکناست یا چرا آن حرکت می
.  هست یا نیست19یا خدا18جوییم؛ مثالً آیا کنتاؤروسای دیگر میچیزهای دیگر را به شیوه

 نه این که سفید هست یا . که آیا به طور مطلق هست یا نیستمنظور من این است(
مثالً (آییم که آن چیست این بر می و با دانستن این که آن هست، در جستجوی .)نیست

  ).پس خدا چیست؟
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اگر . امر واقع، دلیلِ چرا، آیا هست، چیست: کنیمما این چهار چیز را جستجو می
ها مأنوس  بخواهیم این چهار چیز را با اصطالحاتی که در سنت فلسفی خودمان با آن

گوید که گانه سخن میههستیم  تفسیر کنیم باید بگوییم که ارسطو در این جا از مطالب س
  20.»لم«و مطلب » هل«و مطلب » ما«اند از مطلب عبارت

پس . کندیک تقسیم دو بخشی هر یک از این سه مطلب را به دو قسم تقسیم می
مطلب هل نیز دو . مطلب مای شارحِ لفظ و مطلب مای حقیقی: دو گونه است» ما«مطلب 

.  لم ثبوتلم اثبات و:  قسم استمطلب لم هم دو. هل بسیط و هل مرکب: قسم است
مثالً . پرسدی شارح لفظ از معنای لفظ می»ما « برای این که.دو گونه است» ما«مطلب 

پرسیم که معنای مثلث چیست؟ در این جا آن چه او  و ما از او می،»مثلث«گوید کسی می
 هویت شئ ی حقیقی از»ما«اما  .یِ شرحِ لفظ است»ما«در پاسخ ما بگوید در واقع پاسخ 

 که آیا فالن چیز پرسداز هستی شئ می» هل بسیط«مطلب . »مثلث چیست؟«:  مثالًپرسدمی
 که آیا فالن پرسداست که از اوصاف شئ می» هل مرکب«هست؟ و در مقابل آن مطلب 

علت «پرسد با این تفاوت که یکی فقط از از سبب شئ می» لم«چیز چنین است؟ مطلب 
علت حکم به «، و دیگری از »پرسدضوع را به طور مطلق میحکم به وجود یا عدم مو
یا فقط از سبب و »لم«و هر یک از این دو گونه مطلب  21.»پرسدداشتن یا نداشتن صفتی می

 یعنی 22.پرسد و هم از علت وجودپرسد یا هم از علت حکم میمی) تصدیق(علت حکم 
باشد یا در عین حال هم » ثباتلم ا«ممکن است یا مطلب » لم«هر یک از دو گونه مطلب 

روشن شد » لم«اکنون که وضع مطلب . »لم ثبوت«باشد هم مطلب » لم اثبات«مطلب 
دو » لم«اند که مطلب نبردهکارفیلسوفان این اصطالحات را بهتوان چنین گفت، هر چند می

؛ دپرس، که از علت حکم و تصدیق به وجود یا عدم شئ می»لم بسیط«مطلب ) 1: (گونه است
ربا نیست؟ گویی که آهنچرا می: گویی که آهن ربا هست؟ یاچرا می: پرسد کهمثالً می
ممکن است فقط از سبب و علت حکم و تصدیق بپرسد، و ممکن است » لم بسیط«مطلب 

که هم از سبب و علت حکم و تصدیق بپرسد و هم از سبب و علت وجود بپرسد؛ یعنی 
. »لم ثبوت«باشد هم » لم اثبات«ممکن است که هم باشد و » لم اثبات«ممکن است فقط 
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پرسد؛ مثالً ، که از سبب و علت حکم به داشتن یا نداشتن صفتی می»لم مرکب«مطلب ) 2(
ربا گویی که آهنچرا می: کند؟ یاربا آهن را جذب میگویی که آهنچرا می: پرسد کهمی

 از سبب و علت این حکم  فقطهم ممکن است» لم مرکب«کند؟ مطلب آهن را جذب نمی
 و ممکن است که هم از سبب و علت حکم و تصدیق بپرسد و هم از سبب و علت بپرسد

باشد » لم اثبات«باشد و ممکن است که هم » لم اثبات« یعنی ممکن است فقط .وجود آن
 این جا در پیش نهادیم به صورتی که در» لم«درک چندگانگی مطلب  23.»لم ثبوت«هم 

شناختی خاصی دارد که از ارکان تأسیس پژوهش و تبیین ناختی و معرفتشاهمیت روش
، پردازیم که هم اکنون به آن میترتیب مطالب در بحث طبیعی و بنیادگذاری علم تجربی است و 

  .شودآشکار می
شود که در باب شئ یا های علمی، ترتیب خاصی دارند و نمی مطالب، یا پرسش

در پیش . خواهی را در پیش انداخت یا به پس بُردپرسشِ دلهر  هر مطلب یا ،ای معینمسئله
از . دبخواهی نیست و قانون دارانداختن یا به پس بردنِ هر مطلب و پرسش معین نیز باز دل

شود که قانون حاکم بر ترتیب اند آشکار میسینا در این باره نوشتهآنچه ارسطو و در پی او ابن
  . خیزدرت نهفته در آن از ضرورت واقعیت بر میهای علمی و ضرو مطالب و پرسش

از یک جهت، یعنی از جهت » هل بسیط«در هر پژوهش و در هر تبیین علمی، مطلب 
 هر چند از جهتی دیگر ممکن .در مد نظر داشتن واقعیت، بر همۀ مطالب دیگر مقدم است

م نباشد که  برای این که تا معلو.باشد»  حسب اسمما به«است این مطلب پس از مطلب 
چیزی موجود است و تا از هستی شئ سؤال نشده است دربارۀ حقیقیت یا دربارۀ اوصاف 

» مما به حسب اس«در عین حال ممکن است گاهی مطلب . شودهای آن سؤال نمی و ویژگی
توان پرسید که  نمی زیرا تا معنای واژه معلوم نباشد.پیشی بگیرد» هل بسیط«بر مطلب 

پس گام نخست در رفتن به پیش به سوی تبیین علمی . ست یا نهمتعلق آن موجود ا
پس از 24.است» ما به حسب اسم«پرسیدن و دانستن معنای واژه است و این همان مطلب 

» هل بسیط«و دادنِ پاسخ مثبت به مطلب » ما به حسب اسم«در پیش نهادن پاسخ مطلب 
یت شئ است که می توان از  زیرا تنها پس از اثبات هل.است» قیقیمای ح«نوبت مطلب 

 پاسخ آن ،ماهیت آن پرسید؛ و اگر کسی از ماهیت چیزی بپرسد که هلیت آن ثابت نیست
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ما به حسب ذات و «خواهد بود نه پاسخ مطلب » ما به حسب اسم«پرسش پاسخ مطلب 
ما به حسب «و » هل بسیط«و » ما به حسب اسم«گانۀ اکنون، پس از مطالب سه. »حقیقی
تر شدنِ در این جا برای روشن. رسدمی» هل مرکب«، نوبت مطلب »)حقیقیمای (ذات 

فرض کنیم که موضوع پژوهش ما گرفتگی ماه باشد و ما . سخن بهتر است یک مثال بزنیم
گیرد  کسی که این تبیین را بر عهده می25.بخواهیم این وضعیت فرضی ماه را تبیین کنیم

به چه معناست و از چه چیزی » ماه« که واژۀ بداند یا باید بپرسد و داندناچار نخست می
او سپس باید ). است» ما به حسب اسم«این مطلب (کند حکایت و بر چه چیزی داللت می

 تبیین او در نتیجهپژوهش و زیرا اگر این را نداند . وجود دارد» ماه«بداند که چیزی به نام 
). است» هل بسیط«این مطلب (ت فاقد موضوع و به اصطالح، سالبه به انتفای موضوع اس

مای «یا مطلب » ما به حسب ذات«این مطلب (» ماه چیست«آن گاه باید بکوشد تا بداند که 
های ماه  تواند از اوصاف و ویژگیتنها پس از این سه مرحله است که می). است» حقیقی
عبیر ارسطو، ، که به ت)هل مرکب است«این مطلب (گیرد  مثالً بپرسد که آیا ماه می.بپرسد

کثرتی از «ای که در باال نقل کردیم و هم اکنون به تفسیر آن مشغول هستیم، در آن در فقره
کنیم، و به تعبیر رایج در فلسفۀ  یعنی چیزی را بر چیزی حمل می.»نهیمها را بر هم می واژه

. »لشئثبوتُ ا«از » هل بسیط«پرسیم نه مثل مورد مطلب می» ثبوتُ شئٍ لشیٍ«اسالمی از 
ما «: دار تبیین گرفتگی ماه است تا این جا چهار پرسش پرسیده است به ترتیبکسی که عهده
-فرض می. »هل مرکب«و » )مای حقیقی(ما به حسب ذات «و » هل بسیط«و » به حسب اسم

 در این جاست که او .یردگاو بگوید آری ماه می» هل مرکب«کنیم که کسی در پاسخ پرسش 
در واژگان ارسطو . است» لم«؛ و این مطلب »گیرد؟گویی که ماه میچرا می«باید بپرسد که 

طۀ واس«منظور از حد اوسط . است» جستجوی حدّ اوسط«در حقیقت » لم«پرسش از مطلب 
تعبیر دیگری از نتیجۀ » ثبوت حد اکبر بر حد اصغر« و چون .است» ثبوت حد اکبر بر حد اصغر

در »  نتیجهواسطۀ«با به دست آوردن . سطۀ نتیجه استقیاس است، پس منظور از حد اوسط وا
حد اوسط به یابد زیرا به دست آوردن شود و پژوهش علمی سامان میحقیقت نتیجه تبیین می

  .کنددر حقیقت گرفتگی ماه را تبیین می یعنی .گیردگوییم که ماه میگوید که چرا میما می
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ن در جستجوی این هستیم ماهای  پژوهش که ما در همۀرسیمبه این نتیجه میاین بنابر
 است و در همۀ 26زیرا حد اوسط تبیین. وسطی وجود دارد یا حد اوسط چیستکه آیا حد

  ).6 – 8 الف 2،2،90، تحلیالت ثانوی(شود  تبیین است که جستجو میموارد،
را به دست ) یعنی همان علت حکم و تصدیق(که حد اوسط » لم«در حقیقت مطلب 

. یکی بالقوه و دیگری بالفعل: است» هل«و مطلب » ما« دو صورت تابع مطلب  به،دهدمی
یزی پرسیده پرسد از چ می،»هل«تبعیت بالقوۀ آن به این صورت است که هر گاه کسی از 

این است که گویا شخص به طور » هل« و اقتضای پرسش از است که محل تردید است
پرسد که  کسی که میمثالً. سطی وجود داردبالقوه پرسیده است که آیا در این جا حد او

گیرد، این پرسش او در حقیقت این پرسش را به طور بالقوه در خودش نهفته آیا ماه می
شود؟ وجود دارد که سبب علم به گرفتگی ماه می) یعنی حد اوسطی(دارد که آیا چیزی 

ی که از اصل سگیرد سببی دارد و کداند ماه میزیرا روشن است که دانش کسی که می
این سبب . پرسد به طور بالقوه از این سبب هم میپرسد در حقیقتهستی گرفتگی ماه می

زمانی . است» لم اثبات« همان ،که سبب تولید معرفت شخص در باب گرفتگی ماه است
پرسد که گیرد، پرسنده دوباره میداده شد، یعنی گفته شد که آری ماه می» هل«که پاسخ 

گیرد؟ یعنی سبب این دانش و دانی که ماه میگیرد؟ یعنی تو از کجا میمیچرا گفتی ماه 
در این جا » لم«چیست؟ به تعبیر رساتر، پرسش » حد اوسط«معرفت تو چیست؟ یعنی 

و . است نسبت به حد اوسط» ما«است نسبت به نتیجه و پرسش بالقوۀ » لم«پرسش بالفعل 
 هر گاه حد اوسطی 27.د نظر تبیین شده استهر گاه پاسخ این پرسش داده شود مسئلۀ مور

دانیم که حکم همان نتیجۀ قیاس و استدالل است که و می(بیابیم که هم سبب حکم باشد 
هم سبب نتیجه در واقعیت باشد در این  )شوددر آن حد اکبر بر حد اصغر حمل می

لی ست که استدال و این بدان معنارا» لم ثبوت«ایم هم را پاسخ داده» لم اثبات«صورت هم 
 یعنی استداللی است که نه تنها معرفت . استبرهان لمّشود که این حکم از آن استنتاج می

این نکته را باید همیشه در ذهن داشته . کند بلکه کاشف از واقعیت استما را توجیه می
 باشیم که آن چه در چنین استداللی در مد نظر است و شرط برهانِ لمّ بودنِ آن است فقط

 اما این .فقط این است که حد اوسط سبب ثبوت حد اکبر بر حد اصغر در واقعیت باشد و
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که حد اوسط سبب خود حد اکبر باشد امری نیست که در برهانِ لمّ بودنِ استدالل شرط 
شده باشد، هر چند ممکن است در موردی حد اوسط علت و سبب خود حد اکبر هم 

این بدان . یا نبودنِ استدالل مدخلیتی ندارد لمّ بودن دنش و نبودنش در برهانِ اما بو.باشد
معناست که در یک حکم اگر سبب ثبوت محمول بر موضوع چیزی باشد که در واقعیت 
نیز علت ثبوت محمول بر موضوع است و این علیت بر ما روشن باشد در این صورت 

لیت آن روشن نباشد آن  اما اگر ع.شود برهان لمّ استاستداللی که از این طریق تألیف می
گیریم ین سخن استدالل زیر را در نظر میتر شدن ابرای روشن. برهان لمّ نخواهد بوداستدالل 

  :ب علت نتیجه است که در آن الف حد اصغر است و ج حد اکبر، و ب حد اوسط و
   الف ب است،
  .ب ج است

  .پس الف ج است
یعنی ثبوت ج بر الف در واقعیت (این استدالل، که در آن ب حد اوسط و علت نتیجه 

  گاز کلر،= کنیم که الف حال فرض می. است، برهانِ لمّ استاست و علیت آن بر ما روشن 
گرفتن یک الکترون در فعل و انفعاالت =  و ج کم داشتن یک الکترون در مدار آخر= ب 

مناسب گاز کلر در فعل و انفعاالت «: اگر کسی چنین حکم کند. مناسب شیمیایی باشد
، این حکم او نتیجۀ یک قیاس است، یعنی در این حکم حد »گیردشیمیایی یک الکترون می

 در جستجوی سبب اظهار این حکم اکنون اگر کسی. اکبر بر حد اصغر حمل شده است
 زیرا .هایش به ب دست بیابد در حقیقت این حکم را تبیین کرده استآید و در پژوهشبر

است زیرا برای ارائۀ ) فوسیکوس(  و بیان او یک بیان طبیعیعلت آن را بیان کرده است
این بیان الزم ندیده است که از حدود این واقعیت طبیعی فراتر برود و در بیرون از آن به 

های  پرسشپس حاصل این بحث تا این جا این است که . دنبال سبب و علت آن بگردد
ام به مطلب لم، آوریم سرانج میان میمان دراطرافهای  علمی که از برای تبییین واقعیت

حقیقت به حد اوسط  در ،رسند، و هر گاه پاسخ این پرسش یافته شودیعنی پرسش چرا می
ایم که واقعیت مورد پژوهش ما نه تنها در مقام اثبات بلکه در مقام ثبوت استداللی رسیده
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 رای تبییننیز نتیجۀ آن است و از آن جا که حد اوسط علت است پژوهش و کوشش ب
 پس تبیین طبیعی یعنی .یابد که به علت طبیعی آن برسیمواقعیت مورد نظر زمانی پایان می
  .به دست دادن علت طبیعی واقعیت

کند و در دو جا معرفی می» علت«گونه  چهارو» چرا«گونه گفتیم که ارسطو چهار
، که )23 – 35 ب 89 (تحلیالت ثانوی یکی در .پردازدها می بهتر از هر جای دیگر به آن

اکنون به دومی  28.طبیعیاتکردیم و دیگری در کتاب دوم کنون دربارۀ آن بحث میتا
ها و  و ویژگی» هاعلت«ارسطو فصل سوم این کتاب را با بحثی در باب . پردازیممی

نگرترین شناخته شده ای که در نوع خود روشد و در فقرهکنآغاز میها  تعداد آن
  ):، با ایرانیک من4 الف 195 – 16 ب 194(نویسد است می

به چند » برای این که« باید بررسی کنیم که 29ها را تثبیت کردیم اکنون که این تمایز
 و مردم  پژوهش ما معرفت استموضوع. را پاسخ دهد» چرا«معنا ممکن است پرسش 

ه عبارت ی آن را به دست آورند، ک»چرا« این که دانند مگرپندارند که چیزی را مینمی
به این ترتیب روشن است که ما هم چنین این . است از به دست آوردن علت نخستین آن

کار را باید با در مد نظر داشتن هم پیدایش و تباهی و هم هر نوع دگرگونی فیزیکی انجام 
مان را به یم هر یک از مسائلها ممکن است بکوش  برای این که با شناختن اصول آن.دهیم

  .ارجاع دهیمها  اصول آن
 علت نامیده ،ماندآید و آن چه پایدار مین پدید میپس به یک معنا آن چه شئ از آ

  .نقرۀ جام و جنسی که برنز و نقره انواع آن هستند  به طور مثال برنز مجسمه و.شودمی
شوند نامیده میها  به معنای دیگر صورت و الگو، یعنی تعریف ذات، و جنس آن علت

  .اجزای موجود در تعریف، و )، و به طور کلی عدد2:1در باب اُکتاو نسبت به طور مثال، (
. ثال انسانی که مشورت داد علت است به طور م.منشأ اولیۀ تغییر یا سکوناست هم چنین 

شود به طور کلی آن چه می سازد علت است برای آن چه ساخته می  و پدر علت کودک است
  .کندآن چه تغییر میدهد علت است برای و آن چه تغییر می

شود، به طور مثال، یا آن چه شئ به خاطر آن انجام میهمچنین در معنای پایان 
 و گفتن »تا سالم باشد« :گوییممی» زند؟چرا او قدم می«. ( است علت قدم زدن،سالمت
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همین مطلب دربارۀ همۀ آن مراحل .) ایمکنیم که علت را تعیین کردهکر می ما فاین که
ی نیز صادق است که از طریق عمل چیز دیگری به مثابه ابزاری برای رسیدن به امیانی

راحی  به طور مثال کاهش گوشت و پرهیز و داروها و ابزار ج.آیندهدفی به وجود می
از این نظر با ها از برای غایتی هستند هر چند  همۀ این. اندوسایلی برای نیل به تندرستی

  .اند و بعضی ابزارفعالیتاند که بعضی یک دیگر متفاوت
  .رودها به شمار می در آن» علت«هایی باشد که واژۀ پس این شاید جامع تعداد راه

ای فقره. شکاف طبیعت بودها از نگاه کسی که ناظر دقیق و مو هاست تعداد علتاین
 30.هاستارسطو در باب تعداد علتترین نوشتۀ که هم اکنون نقل کردیم شاید روشن

ها را از طریق   ارسطو به مسئلۀ علیت رویکردی تجربی است و او تعداد علترویکرد
 نه از .ف هم همین است، به دست آورده است، که وظیفۀ فیلسوکنکاش در متن واقعیت

پس برای تبیین هر چیزی که . و استنتاج پیشینی انواع مختلف آن» علت«راه تحلیل تصور 
علت مادی، علت صوری، علت :  آن را بشناسیمدر اطراف ما وجود دارد باید چهار علت

رسد که معنای علت مادی روشن از این میان در نگاه اول به نظر می. فاعلی، علت غایی
علت .  چوب علت مادی پنجرۀ چوبی است و مس علت مادی دیگ مسی و مانند آن.است

  صوری چیست؟
علت .  نامیده شد31»صورت و الگو«ای که هم اکنون نقل کردیم علت صوری ر فقرهد

 32»کند که هستجوهر و آن چه شئ را آن می«) 28ف  ال983 (مابعدالطبیعهصوری در 
ی نخستین »چرا«سرانجام به تعریف قابل تحویل است و » چرا«زیرا «. نامیده شده است

شود که مقصود ها روشن می از این تعبیر). 28 – 30 الف 983( .»علت و اصل است
سازد و به شئ است که جوهر و ذات شئ را می» صورت« همان ارسطو از علت صوری

می سازد و شئ ) فرد (تودِ تی 33مقوالت،دهد و آن را به تعبیر خود ارسطو در هویت می
 مقصود من از صورت، ذات«: نویسداز این جاست که ارسطو می. کند که هسترا آن می

به این  .34)2-3 ب7،1032ا،، زتمابعدالطبیعه( »هر تک چیز و جوهر نخستین آن است
علت صوری ذات : شودهای چهارگانه وضع علت صوری روشن می ترتیب از میان علت
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 و .کند که هست و بنابراین چیستی و صورت آن استآن چه شئ را آن میشئ، یعنی همۀ 
 که علت صوری جوهر گیریمه میچون، همان گونه که دیدیم، صورت جوهر شئ است، نتیج

این . سازندها و اوصافی است که فردیت و هویت شئ را می نی همۀ ویژگی یع.شئ است
 .سازند تعریف شئ را میچون کشف شوندهایی هستند که و اوصاف همان چیزها  ویژگی

ای است که خود ارسطو، در فقرۀ بلندی که در باال از طبیعیات نقل و این همان نکته
معنای صورت نوشت تلف علت و کاربرد علت در سازی معانی مخکردیم، به هنگام روشن

 این جاست که از.  استاجزای موجود در تعریفو ... که یک معنای علت همان صورت
 »کند داللت می35تعریف سخنی است که بر ذات«: کندگونه تعریف میارسطو تعریف را این

روری و ای است از شرایط ضپس تعریف مجموعه. )1 الف 102- 39 ب1،5،101، جدل(
اما باید . شوند شئ خاصی که دارای هویت معینی است به حاصل آیدکافی که سبب می

آن نکته این است که تعریف فقط یک . یک نکتۀ بسیار مهم را همیشه در مد نظر داشت
مفهوم نیست که بتوان از راه تحلیل مفاهیم دیگر و به اصطالح به نحو پیشینی به آن دست 

 چنان  زیرا.های طبیعی بسیار الزم است وردن تعریف شئ پژوهشبرای به دست آ. یافت
که خوانندگان در مد نظر دارند و مسیری که در این جا برای رسیدن به تعریف پیموده شد 

ما « از مطلب .صول کوشش برای تبیین طبیعی است تعریف آخرین محدهد کهنشان می
و با دست یافتن به علت صوری، که آغاز کردیم و مرحله به مرحله به پیش رفتیم » شارحه

گذار آن، از تعریف، از نگاه بنیان. همان صورت و جوهر شئ است، به تعریف شئ رسیدیم
این محدود ساختن کارآمدی تعریف به  بنابر.کندذات و هویت شئ واقعی حکایت می

و در دنیای به اصطالح منطق، که به ویژه از زمان الیب نیتس و از راه تقسیم دو بخشی ا
پدید آمده است و با دنیای واقعی تقابل دروغین ) حقیقت عقل وحقیقت واقع(باب حقیقت 

دارد، کاری است که از نظام فکری ارسطو بسیار به دور است و اصالً اصل این فکر و 
. مفهوم و تقابل دروغین حاصل از آن از دورۀ جدید فکر فلسفی غربی برخاسته است

خنی دربارۀ شئ هر طور گفته شود تعریف آن شئ محسوب تعریف شرایطی دارد و هر س
گوید روشن است که هر کسی که با به کار بردن اصطالحی به هر صورت سخنی ب «.نیست

 »را هر تعریف سخنی از نوع خاص است زی.تعریف شئ را بیان نکرده است
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  یعنی سخنی است که باید شامل آن،»از نوع خاص است«). 3- 5 الف 1،5،102،جدل(
کند  و به طور خالصه شئ را آن میسازدچیزی باشد که ذات و هویت و جوهر شئ را می

روشن است که پدید آوردن چنین سخنی در باب هر چیز معین کار هر کسی . که هست
پس علت صوری شئ همان صورت شئ  36.نیست و مستلزم کوشش عقالنی بسیار است

گیریم و هویت شئ است نتیجه میاست و چون دانستیم که صورت شئ ذات و چیستی 
» اند آن هم نه بالعرضکند که هست یک شئتک چیز و آن چه آن را آن می«که 

ا ذات خودش  یعنی هر چیز، هر چه که باشد، ب.)20 ب 1031، 6، زتا، مابعدالطبیعه(
نه «ارسطو منظورش از . شان به هیچ روی دوگانگی وجود نداردبالذات یکی است و بین

 دو چیز به طور بالعرض گاهی. کندروشن می) 23 – 28ب ( را در سطرهای بعد »بالعرض
ممکن است انسانی که رنگ . اندچنین» دانموسیقی«و » سفید« به طور مثال .یکی هستند

و » سفید«توان گفت که دان باشد، در این صورت نمیوسیقی م،پوستش سفید است
فیدی رنگ و عرض آن را هم به شخصی که سبه طور بالذات یکی هستند زی» دانموسیقی«

با چیستی » سفید« از سوی دیگر چیستی .گویند و هم به خود رنگ سفیدمی» سفید«است 
پس . هم درست است» دانموسیقی«این سخن دربارۀ . یکی نیست» انسان سفید«یا » انسان«

امری » دانقیانسانِ سفید پوستِ موسی«در » دانموسیقی«و » سفید«اتحاد و یکی بودنِ 
 .این دو بالذات یک چیزاند: کنداما وضع فرد و ذات و چیستی آن فرق می. بالعرض است

توانی به جای ورت او بالذات یک چیزاند؛ باز مییا اگر خواستی بگو که فرد و ص
 زیرا باز آن معادله به .را بگذاری» تعریف«یا » علت صوری«، مساوی آن یعنی »صورت«

یا صورت یا علت (توانند ذات  این بدان معناست که مُثُل افالطون نمی.هم نخواهد خورد
هم چنین این معنای . ها وجود دارند  زیرا در اشیا نیستند و جدا از آن.اشیا باشند) صوریِ

منظور از فرد، شخص در معنای (دیگری هم دارد و آن این است که شناختن هر فرد 
همان شناختن چیستی یا صورت یا علت ) عین یعنی امر دارای هویت م.فلسفی آن است

صوری آن است و هر گاه چیستی یا صورت یا علت صوری شئ یا امر واقع را بشناسیم 
آید از جمله پس آن چه تا این جا به دست می. مایحقیقت آن را تبیین کرده و شناختهدر 
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م یکی از شرایط این است که دست کم یکی از معانی تبیین طبیعی، یا بهتر بگویم، دست ک
ضروری تبیین طبیعی این است که در آن باید  علت صوری یا صورت یا چیستی یا 

ار در مورد اشیای تعریف امر مورد تبیین در پیش نهاده شود و روشن است که انجام این ک
  . های تجربی است مان مستلزم کوششموجود در اطراف

از این میان ما تا اکنون . سخن گفت) تبیین(گونه علت چنان که دیدیم ارسطو از چهار
ها و  آید که علتگفتیم و اکنون این مسئله در میان میدربارۀ علت صوری سخن می

های دیگر، یعنی علت فاعلی و علت غایی و علت مادی در تبیین شئ چه مدخلیتی  تبیین
 طبیعیاتز ای که ادر باال و در فقره. ی پژوهش کنیمبیایید نخست دربارۀ علت فاعل. دارند

  :نقل کردیم ارسطو یک معنای علت را این گونه معرفی کرد که) 4 الف 195 – 16 ب 194(
هم چنین منشأ اولیۀ تغییر یا سکون؛ به طور مثال انسانی که مشورت داد علت است، پدر 

شود و ه ساخته میسازد علت است برای آن چبه طور کلی آن چه میعلت کودک است، و 
  )30 – 33 ب 194. (کنددهد علت است برای آن چه تغییر میآن چه تغییر می

 سازد آن چیست که چیزی را میچیست که منشأ اولیۀ تغییر یا سکون است و به طور کلی
ت دهد؟ ساخته شدن یا تغییر و دگرگونی یافتن به معنای پدید آمدن چیزی اسیا تغییر می

مسئول ساخته شدن یا دگرگونی باید  پس برای یافتن .که پیش از این وجود نداشته است
  .اما آشکار است  که فقط یک نوع پیدایش وجود ندارد.  برویمپیدایشبه سراغ مسئلۀ 

هنری طبیعی و : شناسدمیگونه پیدایش را از یکدیگر بازارسطو، به طور کلی، چهار  
فاقی را در  او گاهی به هنگام شمارش انواع پیدایش، پیدایش ات37.و خود به خودی و اتفاقی

 با این همه او عالوه بر پیدایش 38.کندمانده یاد میفقط از سه نوع باقیآورد و حساب نمی
تفاوت این دوگونه پیدایش در این .  به امکان پیدایش اتفاقی هم عقیده دارد39خود به خودی

 ی، که فاقد ضرورت است،است که در اولی ضرورتی وجود دارد که آن را از پیدایش اتفاق
  40:نویسد که میترغیب به فلسفهبه روایت یامبلیخوس او در . سازدمتمایز می

آیند، مانند ای هنر یا اندیشه پدید میز گونهآیند، بعضی ااز چیزهایی که پدید می
های دیگر نه از طریق هنر بلکه از طریق طبیعت پدید   در حالی که چیز ....خانه یا کشتی 

بر طبق طبیعت پدید این چیزها  و همۀ حیوانات و گیاهان است طبیعت علت  زیرا.آیندمی
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 زیرا در مورد اغلب .آیندپدید میاما بعضی از چیزها نیز به مثابه نتیجۀ اتفاق . آیندمی
، ضرورتآیند و نه به وسیلۀ طبیعت و نه به وسیلۀ هنر پدید میچیزهایی که نه به وسیلۀ 

  .نداگوییم که در اثر اتفاق پدید آمدهمی
اقد ای پیدایش طبیعی است و پیدایش اتفاقی فخودی گونهبهچون پیدایش خود

گفت که در چشم ارسطو در توان یست پس میپذیر نضرورت است و بنابراین تبیین
اکنون با این پرسش .  پیدایش طبیعی و پیدایش هنری:گونه پیدایش وجود داردحقیقت دو

ونه پیدایش عامل اصلی پیدایش چیست؟ پاسخ روبرو هستیم که در هر یک از این دو گ
  اما طبیعت چیست؟. طبیعت: کوتاه ارسطو به این پرسش این است که

  طبیعت و معانی دوگانۀ آن
خاک، آب، ( ها و گیاهان و عناصر بسیط در میان محسوسات، حیوانات و اعضای آن

 ویژگی 41.دهندو موجوداتی از این قبیل حوزۀ موجودات طبیعی را تشکیل می) هوا، آتش
بر ( سکون بنیادی موجودات طبیعی این است که در بطن خویش دارای اصل حرکت و

 در مقابل چیزهای طبیعی، 42.هستند) حسب مکان، یا افزایش و کاهش، یا تغییر کیفی
ای اندیشه و هنر انسانی  یعنی چیزهایی که از گونه.های هنری و صنعتی قرار دارند چیز

 منشاء حرکت و«ن البته به این معناست که چیزهای هنری و صنعتی ای. آیندپدید می
 اما با این حال باید به خاطر .و بنابراین غیرطبیعی هستند» سکون را در خودشان ندارند

ر حال از داشت که حتی در چیزهای هنری و صنعتی، مانند تخت و پیراهن، نیز چون به ه
 43.ای میل به تغییر وجود داشته باشد و تا اندازهایاند باید گونهچیزهای طبیعی ساخته شده

 و ست از اصل یا علت حرکت و سکون شئشود که طبیعت عبارت ااز این جا نتیجه می
این اصل یا علت از آغاز ذاتاً، و نه بالعرض، جرئی از شئ طبیعی است و شئ طبیعی ذاتاً 

ل هنر و صنعت هستند، در چیزهای غیر طبیعی، یعنی چیزهایی که حاص. دارای آن است
ها  ها بلکه در عاملی خارج از آن هاست نه در خود آنطبیعت که عامل حرکت و سکون آن

با این همه در هر دو گونۀ طبیعی و غیرطبیعی آن چه سبب حرکت شئ و . قرار دارد
  . شود طبیعت آن استدگرگونی آن می
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 جوهر ای طبیعت یاعده) 1 (:توان تفسیر کردارسطو طبیعت را دوگونه میبه عقیدۀ 
اند؛ مانند چوب که ای که فاقد ترتیب است یکی دانستهواسطهچیزهای طبیعی را با جزء بی

ن همین تفسیر از طبیعت است که آنتیفون با در مد نظر داشت. اند طبیعت تخت استگفته
شته داگوید اگر تختی را خاک کنیم و چوبِ در حالِ پوسیدنِ آن نیروی جوانه زدن می

 که به دهدود نه تخت؛ و این سخن او نشان می چوب خواهد بۀباشد و جوانه بزند، آن جوان
 در حالی .است» صفتی عارضی«های صنعت باشد صرفاً  عقیدۀ او ترتیبی که بر طبق قاعده

مثالً تخت از چوب همواره ثابت که طبیعت واقعی شئ همان است که در جریان ساختن 
ها  ای خاک یا آب یا هوا یا آتش یا مجموع همۀ ایناین بینش است که عده بر پایۀ 44.ماندمی

واسطۀ نهاد مادی و بیزیر«پس طبیعت به یک معنی یعنی . دانندرا طبیعت چیزهای موجود می
تفسیر دیگر طبیعت که مختار ) 2 (45.»چیزهایی که اصل حرکت یا تغییر را در خود دارند

 46.»شودل یا صورتی است که در تعریف شئ معین میطبیعت شک«ارسطوست این است که 
این در واقع همان چیزی است که پیش از این آن را ذات یا صورت شئ نامیدیم و گفتیم که با 

این صورت با علت و منشاء  بنابر47.شودبیان می» کند که هستآن چه شئ را آن می«تعبیر 
  . علت فاعلی آن استتوان گفت که صورت شئ همانتغییر شئ یکی است و می

یکی بودنِ صورت شئ با علت فاعلی آن از جمله به این معناست که هر تبیین طبیعی 
 خواه در حوزۀ چیزهای طبیعی و خواه در شوندهراستین برای شناساندنِ ماهیت امر تبیین

 باید -محسوسها و امور غیر تی در حوزۀ واقعیتحوزۀ چیزهای صنعتی و خواه ح
بیر دیگر علت فاعلی آن امر را به دست بدهد و این شرط ضروری و صورت، یا به تع

ارسطو گفته است که فلسفه با حیرت آغاز . است) فوسیکوسپژوهش ( کافیِ هر تبیین علمی
 فقط 48،فلسفۀ علمشود و مقصود او از فلسفه هر چند، بر خالف سخن رُزنبرگ در کتابش می

 را جستجو هایی و علم تبیین تجربی هم هستم او شامل علمعلم نیست، اما فلسفه در چش
. های تجربی از بین ببرند یتعکند که بتوانند این حیرت و سرگشتگی را درحوزۀ واقمی

ها و  تبیین علمیِ خوب در هر مورد به معنای آفتابی کردنِ آن دسته از ویژگی
ن ذات و  و این هما هستکنند کههای امر تبیین شونده است که آن را آن می خصوصیت

  . صورت و تعریف در معنای ارسطویی آن است
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گیرد بلکه او حتی ارسطو نه تنها علت فاعلی را با علت صوری و صورت یکی می
 ای دیوید راس در زمینه49.داندعلت غایی شئ را نیز با علت صوری و صورت شئ یکی می

با علل فاعلی و ) علت صوری(، یکی بودنِ صورت»ارسطو«در کتاب خود با عنوان دیگر، 
   کهبه انتهای نقل قول منتقل شود نویسد او می.کندغایی را روشن بیان می

به عقیدۀ ارسطو، هر نوع شئ مادی حرکتی طبیعی دارد، که اگر مانعی در کار نباشد 
 آتش به – هر چیزی به سوی ناحیۀ معینی از جهان تمایل دارد .زندآن حرکت از او سر می

 و این 50بودن در این ناحیه بخشی از صورتِ آن است. به سوی مرکزسوی پیرامون، خاک 
در تغییر کیفیت . کندل میحقیقت هم به عنوان علت غایی و هم به عنوان علت فاعلی عم

کیفیت و اندازه که در رسیدنِ . شودو در رشد یا در فاسد شدن نیز همین اصل اعمال می
اند و به عنوان علت آن گنجانیده شدهن هستند در صورت شئ به رشد کاملش همراه آ

  51.کنند طریق به عنوان علت فاعلی عمل میغایی و از این
های  این اصل، یعنی وحدت سه علت صوری و فاعلی و غایی هم در همۀ پیدایش

) های صنعتی یعنی پیدایش( هایی که حاصل اندیشیدن هستندپیدایشهم درهمۀ  طبیعی و
آن چه شئ «یعنی ماهیت و ( تبیین طبیعی شئ نه تنها صورتبه این ترتیب . در کار است

 و غایت) علت فاعلی، سازنده( دهد بلکه فاعلرا به دست می) »کند که هسترا آن می
  .کندشئ را نیز معین می) »آیدآن چه شئ از برای آن پدید می«هدف، (

کند عتی مطرح میهر امر طبیعی یا صنرسطو با شرایطی که برای هر تبیین طبیعی دربارۀ ا
گذارد و این خواستۀ او که برای تبیین هر شئ باید صورت آن، که در حقیقت علم را بنیاد می

ای در مد نظر در حقیقت فاعل و غایت آن نیز است، تبیین شود همواره در تاریخ علم به گونه
در دورۀ . دانهای طبیعی یا صنعتی اشتغال داشته کسانی بوده است که به کار تبیین واقعیت

 از آن .علی همواره نقش تبیینی داشته استجدید تاریخ علم دست کم از زمان نیوتن علت فا
زمان به بعد تبیین علمی همواره در جستجوی علت فاعلی بوده است با این تفاوت که علت 

واسطه بر امر علت فاعلی آن چیزی است که بی: فاعلی در این دوره تعریفی جدید یافته است
  52.آورد تقدم دارد و آن را به وجود می (explanandum)شوندهینتبی
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. »تبیین عبارت است پاسخ به پرسش چرا«برجاست که مروز نیز این سخن ارسطو پاا
ای شود که پارهاند که تبیین یک پدیدۀ معین فقط زمانی حاصل میهمگان پذیرفته
های  شونده و واقعیتدر بین تبیین (causal-nomological) قانونْ شناختی -پیوندهای علّی

امروزه دو دیدگاه کلی در باب مسئلۀ تبیین وجود دارد .  آشکار شود(explanans)گر تبیین
خست دیدگاهی است که ن) 1. (که هر دو از نظر تاریخی ریشه در تعلیمات ارسطو دارند

 که تبیین کردنِ ، و مقصودشان این است»هاینداستداللها  تبیین«گویند که حامیان آن می
امر ) توصیفِ(ای که در آن یک پدیده عبارت است از این که استداللی اقامه کنیم به گونه

 را طبیعت قوانیناز مقدمات معینی نتیجه شود که ) منطقاً یا با احتمال بسیار زیاد(شونده تبیین
 قانونْ - الگوهای قیاسیهای رایج با اکثر تبیین. کنندبیان می) یا به نحو کلی یا به نحو آماری(

در  (inductive-statistical) آماری -و با الگوهای استقرایی (deductive-nomological) شناختی
گویند که دوم، دیدگاهی است که بر پایۀ آن می. های استداللی هستند حقیقت انواعی از تبیین

 سازندکه برای ما روشن میای هستند های علّی ها روایت ها استداللی نیستند، بلکه آن تبیین
دیدگاه دوم، هیچ تبیینی برای این که یک تبیین بر پایۀ . آیدشونده چگونه پدید میکه تبیین

 تنها کافی است که سازوکارهای علّیِ .علمی کامل باشد به ذکر قوانین هیچ نیازی ندارد
(causal mechanisms)شونده را بازگو کند در کار را معین کند، یا تاریخ علّیِ امر تبیین .

 از آن حمایت کرده است گاهی مفهوم 53(Salmon Wesley)این دیدگاه را که سالمون 
به این ترتیب تبیین فرآیندی . اند نامیده(ontic conception of explanation)وجودی تبیین 

را ن شادر ساختار علّیِ جهان جای راستین (explananda)ها  است که طی آن تبیین شونده
ها سازگار است این است  آن چه با هر دوی این دیدگاه. شوندیابند و در آن نشانده میمی

ی رخ می دهد که قادر باشیم که تبیین باید فهم را در پی داشته باشد و فهم فقط زمان
   54. قانونْ شناختی اشیا به درستی جای دهیم-شونده را در رشتۀ پیوند علّیتبیین
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  نتیجه
، پس از تمیز دادنِ آن  فوسیکوس شرح و بیانی که ارسطو در باب پژوهشدیدیم که
 و  چگونه به پیدایش مفهوم تبیین علمی،نهد، در پیش میلوگیکوساز پژوهش 

مفهومی که بر پایۀ آن یک پدیدۀ معین طبیعی یا . شودآشکارسازی ماهیت آن منتهی می
علت ( فاعلی آن، که با صورت شود که علتصنعتی فقط زمانی به نحو علمی تبیین می

آن یکی است و در عین حال مسئولی است که پدیده را آن ) علت غایی(غایت  و) صوری
شود که بتوانیم پدیدۀ مورد  دانستن این مسئول سبب می.کند که هست، معلوم گرددمی

ار علّیِ شونده را در ساختدان معناست که بتوانیم جای پدیدۀ تبیینبنظر را فهم کنیم و این 
جهان درست تشخیص دهیم و این همان معنایی است که چنان که دیدیم تبیین علمی از 

دایش این مفهومِ روشن است که سهم ارسطو در پی. های جدید به خود گرفته است پژوهش
  .توان گفت که مایۀ اصلی آن از آنِ ارسطوستای است که آسان میتبیین به اندازه
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  هانوشتپی
  .10 – 12 الف 316 ،2 ،1 فساد، و کون ربارۀد - 1
  .بعد و 2 ب 1145 ،1 ،7 ،نیکوماخوسی اخالق - 2
 در تنها نه« است، نامحسوس امری البته که ،»محض صورت« وجود ارسطو عقیدۀ به  - 3

 الف 1072 ،7 المبدا، مابعدالطبیعه، .رک نمونه برای( »است روشن نیز واقعیت در بلکه ریهنظ

  .بعد و 384 صص ،1 ،6 ،)1382( صفری قوام .رک ارسطو عقیدۀ این صیلتف برای ؛)23
ویلیامز مترجم انگلیسی دربارۀ کون و فساد، لوگیکوس را در . اف. جِی. سی -4

؛ از سوی )65 و ص 5ص ، 1982(کند ترجمه می» پژوهش منطقی «12 الف316ترجمۀ 
اش در ورستر، که ترجمهف. اس. تر دربارۀ کون و فساد، یعنی ایدیگر مترجم قدیم

آثار ارسطو چاپ شده است ) The Loeb Classical Library(مجموعۀ کتابخانۀ لوب 
 فارسی در ترجمۀ. کندترجمه می) dialectical method(» روش جدلی«آن را ) 1955(

  ).34،ص 1377(آید می» تحقیق جدلی« نیز »دربارۀ کون و فساد«اسماعیل سعادت از 
 .12 – 14 الف 316، 2، 1  کون و فساد،-5

این مطلب را تأیید ) 1996(بزرگ لیدل ـ اسکات ـ جونز نامۀ لغت نگاهی گذرا به -6
های یونانی باستان است، نامه، که مرجعی بسیار معتبر برای دانستن معانی واژهکند؛ این لغتمی

 .دهد ارجاع میبرای روشن کردن معانی این واژه بیش از هر کس دیگر به آثار موجود ارسطو

  ).1996(جونز -اسکات - لیدل-7
 این جمله .».αιτια ελοµηνον, θεος αναιτιος«: ۀ افالطون چنین استل جم-8
واژه در آغاز جمله به معنای .  خوبی استونۀ نمαιτιαنشان دادن هر دو کاربرد برای 

-می» ر و گناهتقصی«در معنای منفی آن، یعنی ) αναιτιοςدر ( و در انتهای آن »مسئولیت«

  .1c 397-3جمهوری،. هم چنین رک. آید
 .»σε δε τις αιτιαται πολις νοµοθετην αγαθον γεγονεναι.«:  جمله این است-9

  .d 396 ، کراتولوس؛c 379، جمهوری. ن رکهای دیگر در خود افالطوبرای نمونه
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اند، در نزد ما ها سهیمها الگوها هستند و چیزهای دیگر در آنگفتن این که مثال« -10
). 21 -23 الف 991، 9، آلفای بزرگ، مابعدالطبیعه(»  شاعرانه استهایتهی و از مَجازسخنی 

 برای این است که اگر بخواهیم پاسخ آن پرسش ،»باید او را درک کنیم«گویم این که می
ای نکته یمآورد در آثار موجود افالطون بیابدرنگ پس از این جمله در میان میارسطو را که بی

-ای که هم اکنون نقل کردیم میارسطو در ادامۀ جمله. شودکه در مد نظر ارسطوست گم می

 این ).23- 24 الف 991(» دهد؟ها شکل میت که اشیا را بر پایۀ الگوی مثالآن چیس«پرسد 
 بگوید که آن دمیورگوس است  مابعدالطبیعهدرنگ برگردد و مثل اکثر مفسرانکه کسی بی

 شناسانده است کمکی به درک مسئلۀ ارسطو )a 29 – c 28(طون آن را در تیمایوس افالو 
کند؛ زیرا سخن او در حقیقت این است که آن چه مسئول وجود چیزی یا مسئول وجود نمی

یعنی  [هازیرا آن«: تواند از خود شئ جدا باشدهای چیزی است چگونه میاوصاف و ویژگی
نیستند در غیر این صورت ] یعنی چیزهای موجود در اطراف ما[ها حتی جوهر این] هامثال

- کسانی که دمیورگوس را در تیمایوس می)13 – 14 الف 991(» بودندباید در این ها می

توان پذیرفت که آورند آیا مییابند و آن را به مثابه پاسخی برای پرسش ارسطو در میان می
نگام طرح آن پرسش از وجود دمیورگوس در کنند که ارسطو به هها واقعاًَ گمان میآن

در واقع او به دنبال . دانسته است که افالطون چنین گفته استتیمایوس خبر نداشته و نمی
  . ها را توضیح دهد بیانی که بتواند بستر طبیعی پیدایش آن؛یافتن بیان طبیعی چیستی اشیاست

در چشم ارسطو جدایی  از مشکالت مهم نظریۀ افالطونی مثال یکیتردید  بی-11
  .ندمندها بهرهها از اشیایی است که از آنآن

گوییم که ما هر ما می«گوید که می) 26-7الف3،983آلفای بزرگ، (مابعدالطبیعه در -12
 .»ایمکنیم که علت نخستین آن را باز شناختهشناسیم که تصور میچیزی را فقط زمانی می

تعدادشان ...  وشن است که علل وجود دارندرو«: 14-15الف 2،7،198،طبیعیات -13
 ».شونددرک می» چرا«به تعداد چیزهایی است که تحت پرسش 

 »cause« و آیتیون را به »explanation« از این جاست که در انگلیسی آیتیا را به -14
این تفکیک در عین حال که برای درک هویت شناسایی و علم سودمند . کنندترجمه می
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گونه که در فلسفۀ  ها به یکدیگر، آنت به سبب غفلت از درک پیوستگی آناست ممکن اس
ادامۀ این . گراییِ متناسب با سیاق سخن منتهی شودجدید غربی رخ داد، به انواع ذهنی

  . مطلب را در متن دنبال کنیم
و امکان ذهنی، که عبارت از عدم علم بُوَد «:  ادامۀ سخن محقق طوسی چنین است-15

. تر از مقابلِ عام بُوَد چه مقابلِ خاص، عام.تر از امکان خارجی باشد خارجی، عامبه ضرورت
پس بعضی ممکنات ذهنی در خارج ضروری بُوَد و بعضی ضرورات خارجی در ذهن ممکن 

 ».بُوَد، و به این اعتبار ممکنِ ذهنی شامل ممکنات حقیقی و بعضی ضروریات باشد

اش در یز الیب نیتس است که با ثنویت آن چنانی یکی از مسئولین اصلی این تما-16
شناسی غربی بنیان انحراف بزرگی را در معرفت) حقیقت عقل و حقیقت واقع(باب حقیقت 

و » منطقی«تداوم این ثنویت دروغین سبب آفرینش دنیای دروغین به اصطالح . گذاشت
ه پسوندها به گوندر همۀ این» منطقی«گردید که صفت » صادق منطقی«و »صدق منطقی«

یشرفت در پردازش تبلیغاتی این دروغ، که با پ. است» بریده و مستقل از واقعیت«معنای 
های مختلف  انگیزی در حوزههای شگفت های متفاوت همراه بود، سرانجام به پیامد نیت

اندیشۀ فلسفی از قبیل فطریت فلسفی و وجود مفاهیم و اصولِ به اصطالح پیشینی و عدم 
های علمی و مانند آن  داری احساسی و ابزارانگاری در باب نظریهعدالطبیعه و دینامکان ماب
دار و مهم است اما در این جا به سبب محدودیت موضوع این بحث بسیار دامنه. گردید

نه ممکن است  پیش از این در کتاب مابعدالطبیعه چگو.توانم کامل به آن بپردازمبحث نمی
  .ام مسائل نوشتهگونهبه تفصیل در باب این

 .ایستیممی یعنی از جستجو باز-17

 .تنۀ باالیی انسانای با تن اسب و نیم موجودی افسانه-18

ا روشن است آید که به معنای خدای معین است؛ ام میη θεος در متن یونانی -19
خدایی معین از میان خدایان ) خالف پندار بعضی از مترجمانبر(که این خدای معین 

، 7، المبدا، مابعدالطبیعه زیرا ارسطو خدای خودش را در . یونانیان باستان نیستمتعدد
کلمات پایانی . ، با کلماتی روشن و شورانگیز معین کرده و شناسانده است7-31 ب 1072

 زیرا فعلیتِ عقلْ زندگی است، .و زندگی نیز از آنِ خداست«: این فقرۀ گرانقدر چنین است
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.  فعلیتِ ذاتیِ خدا حیاتِ جاویدان و دارای بیشترین خیر استو خدا این فعلیت است و
گوییم که خدا موجودی است زنده و ازلی و دارای بیشترین خیر، چنان که بنابراین ما می

 در باب )25 – 31ب ( ».حیات و بقای پیوسته و ازلی از آنِ خداست؛ زیرا خدا این است
، به ویژه 6، فصل )1382(ید به قوام صفری توانید نگاه کندیدگاه ارسطو دربارۀ خدا می

  . 407- 425، صص »فعالیت خدا«: 4و بخش » محرک نخستین خداست«: 3بخش 
 .خارج از بحث ما هستندی دیگری نیز وجود دارد که اکنون  مطالب فرع-20

 .618، بند )1373(سینا  ابن-21

 . همان جا-22

اِعمال شد و سبب به کار بردن » مل« به نظرم تفصیلی که در باال در باب مطلب -23
گردید برای شفافیت الزم در باب مطلب » لم مرکب«و » لم بسیط«سابقۀ اصطالحات بی

بدون به کار بردن این دو اصطالح جدید ممکن » لم« زیرا بیان مطلب .ضرورت دارد» لم«
 طوسی در اساسبرای نمونه محقق . است سبب بد فهمی در باب ماهیت این مطلب گردد

  ) :351ص (نویسد می» لم«گونه بودنِ مطلب االقتباس در باب دو
و اول طلبِ علتِ . حسب نفس امورمطلب لم، و آن یا به حسب اقوال بُوَد یا به «

و دوم طلبِ آن علت را . ودِ تصدیق را بُود در ذهن، چنان که چرا عالم را علتی استوج
  » .در خارج، چنان که چرا مغناطیس جذب آهن کند

دوگونه است » لم«بینیم که این سخن ممکن است موهم این معنا باشد که مطلب یم
این سخن اگر در حقیقت به این معنا . که یکی به ذهن مربوط است و دیگری به خارج

گیرد و هم موهم این است به بسیط و مرکب را نادیده می» لم«باشد، پس هم تقسیم مطلب 
  .»ذهن و خارج با هم«بوط است نه به فقط به جهان خارج مر» لم ثبوت«که 

داند و در چشم او این یکی  افالطون نیز این را گام نخست تحصیل معرفت می-24
در باب . )b 342نامۀ هفتم، (های عینی است  های ضروری شناختِ واقعیت شرطاز پیش

گاه رت ادراک حسی در تحصیل معرفت از دیدنقش ضرورت این مرحله و هم چنین ضرو
  .131-113): 1381(قوام صفری . طون رکافال
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های سنتی و معروف گرفتن ماه و گرفتن خورشید از خود ارسطوست   مثال-25
  ).4 الف 90، 2، 2 و 27 ب 89، 2،1تحلیالت ثانوی،(

  . استαιτιον ،آیدای که در متن اصلی می واژه-26
  .621، بند )1373( ابن سینا -27
کتاب دوم آن را معموالً . شکیل شده است طبیعیات ارسطو از هشت کتاب ت-28

این نظر به نحو معقولی درست . اندی آغاز مطالعۀ آثار ارسطو دانستهبهترین مدخل برا
از میان .  برای این که این کتاب بسیاری از مفاهیم اصلی ارسطو را در خود دارد.است

گونه تبیین بحث  چهاروا و به اندازۀ کافی در بابفصول نُه گانۀ آن فصل سوم با بیانی شی
مند باشند ممکن است که این به خواندن آثار خود ارسطو عالقهخوانندگانی که . کندمی

  . کار را با خواندن همین کتاب آغاز کنند
 و تمیز معنای صنعت دیگر ومعانی مختلف طبیعت و طبیعی از یک مقصود تمیز -29

 .هاستصنعتی از آن

 و در فصل مابعدالطبیعهن فصل سوم از کتاب اول  با این همه او در بند آغازی-30
 .ها نوشته است نیز در باب تعداد علتطبیعیاتوم هفتم کتاب د

  ).το ειδος και το παραδειγµα( تو اِیْدوس کای تو پارادِیْگما -31
 ارسطو در ).την ουσιαν και το τι ην ειναι( تِنْ اوسیانْ کایْ تو تی اِنْ اِیْنایْ -32
نیز )  و بعد20 الف 94، 11، 2 (تحلیالت ثانویو در )  و بعد14 الف 198، 7، 2(ت طبیعیا

  .آوردتعبیر تو تی اِنْ اِیْنایْ را میبه هنگام ذکر علت صوری 
رسد که هر جوهری بریک چنین به نظر می«: نویسدمی) 10 ب 3(  در مقوالت-33

ق ابن حنین در ترجمۀ قدیم مقوالت  اسحا».کندداللت می) τοδε τιتودِ تی، (» اینِ معین«
. رساندگردانده است که معنای واژه را کامل میبر» مقصودٌ علیه باالشاره«را به » تودِ تی«عربی به 

. های معین است ، یعنی امری که دارای هویت و ویژگی»اینِ چنین و چنان«تودِ تی یعنی یک 
 و )43، ص 1982بارنز،  (this so and soو ) 9،ص 1960آکریل، (thisدر انگلیسی آن را به 

individual)  ،در مجموعۀ لوبوالتمق؛ در ترجمۀ 29، ص 1955هارولد پی کوکی  (
   .کندشخص و هویت واحد بودن داللت می به طور کلی این واژه بر فرد و. اندبرگردانده
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-34   Met.Z,7,1032b2-3: ειδος δε λεγω το τι ην ειναι εκαστου και την πρωτην ουσιαν. 
، و تک چیز را در )کند که هستآن چه شئ را آن می (τι τι ην ειναιذات را در ترجمۀ 

 πρωτη ουσιαام که به معنای فرد و شخص فلسفی است؛ و آورده )اِکاستون (εκαστονترجمۀ 
 قوام صفری در این مورد رک. جوهر نخستین همان تودِ تی است. »جوهر نخستین«یعنی 

  .، الف1، فصل )1381(
  .کنیمترجمه می» ذات«آید و ما  میτο τι ην ειναι در این جا نیز -35
این تعریفِ تعریف «: نویسدمی) George Lakoff) (1999 :379( جرج لیکاف -36

سخن لیکاف باید با در مد نظر داشتن نفی آن تقابل » .هنوز در منطق و فلسفه شایع است
بارۀ اصل عدم تناقض از در) 375ص (دو صفحه قبل ازآن چه او در . دروغین فهمیده شود

  .آید که او این نفی را در مد نظر داشته استمینویسد چنین برگاه ارسطو میدید
 .6 – 9الف 3،1070المبدا، مابعدالطبیعه، -37

 .12- 13 الف 1032، 7 همان، زتا،-38

 الف 569ان، تاریخ جانور( آیندها از لجن و ریگزار پدید می بعضی از ماهی-39
 آیندخود پدید میبهآیند بلکه خودیز از والدین پدید نمی، و بعضی از حیوانات دیگر ن)11

 ).21- 4 الف 539همان، (
، جلد )1984(، در بارنز 3/49 – 51 ترغیب به فلسفه،، (Iamblichus)  یامبلیخوس-40

  .2404، ص 2
 .10 – 12 ب 192، 1، 2طبیعیات، ارسطو،  -41
 .14 – 15، ب  همان -42
 .19- 20 همان، ب  -43
 .10 – 15 الف 193، 1، 2 طبیعیات،  -44
 .28 – 9 الف  45
 .3 الف  -46
، 2 ؛ و 31 الف 199، 8، 2، طبیعیات. بارۀ این دو تفسیر طبیعت هم چنین رک در-47

طبیعت دو « گوید کهمیای دیگر با صراحت ولی در زمینهارسطو در ا. 27 الف 194، 2
 .کندره بر این دوگانگی معنی تاکید می و در دومی دوبا.» ماده و صورت.دهدنی میچیز مع
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پیش از این گفتیم که . 21، ص 2000، (Alex Rosenberg) الکس رزنبرگ -48
های محسوس و حوزۀ  های مربوط به واقعیت مقصود ارسطو از تبیین طبیعی صرفاً تبیین
س و خواه نامحسوس، برحسب آن که دارای تجربه نیست، بلکه هر واقعیتی، خواه محسو

  .تواند تبیین طبیعی خاص خود را داشته باشدذات و واقعیت است می
ها این مطلب را آشکار بیان هایی که ارسطو در آنای از زمینه برای دیدن نمونه-49

 و 30 الف 199 و بعد؛ 3 ب 198 و بعد؛ 23 الف 198،  7، 2طبیعیات، . کرده است رک
؛ مابعدالطبیعه، اتا، 7، 4 الف 715، 1، 1ان، ؛ پیدایش جانور28 الف 194، 2، 2مان، بعد؛ ه
مند به عالقههم چنین خوانندۀ . 5 – 7 ب 335، 9، 2؛ کون و فساد، 2 ب – 34الف 1044

، 2، فصل »نظریۀ صورت در فلسفۀ ارسطو«با عنوان تواند کتاب من این بحث از جمله می
 . ببیند و بعد را109، صص 6بند 

 .1 – 6 الف 311، دربارۀ آسمان ارسطو،  -50
ترجمۀ فارسی این کتاب راس اکنون در . 75، ص )1964(ویلیام دیوید راس  -51

سخنی . 1377راس، ارسطو، ترجمۀ مهدی قوام صفری، انتشارات فکر روز، : دسترس است
 . نسخۀ فارسی کتاب آمده است124که از راس نقل شد در صفحۀ 

 .48، ص )2000(رگ  رزنب -52
فیلسوف علم آمریکایی است که در باب مسئلۀ ) 1925 -2001( سالمون وزلی  -53
او از جمله نویسندۀ کتابی . شکن و اصیل داردهای بنیاد و علیت و تبیین دیدگاهاستقرا 

 . منتشر شد1984است تحت عنوان تبیین علمی و ساختار علّیِ جهان که در 
- مختصر به آنبه طور جدید دربارۀ مسئلۀ تبیین، که در باال های   در باب دیدگاه -54

 ؛ پْسیلوس 85 -6، صص 2007، (Stathis Psillos)استاثیس پْسیلوس . ها اشاره شد، رک
  تحت عنوان علّیت و تبیین2002نویسندۀ کتاب خوبی در بارۀ مسئلۀ تبیین است که در 

  :چاپ شده است و مشخصات کامل این چاپ چنین است
Psillos. Stathis (2002),Causation and Explanation,Chesham:Acumen.  
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