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 چکیده
ارسطو در مواردي موضوع فلسفۀ اولي را موجود نامتحرّك یا خـدا دانـسته و در مـوارد       

آیا این دو موضع، دو باور .  شمرده استموجود بما هو موجود را متعدّد دیگر موضوع آن 
اند یا باید دو موضع متنـاقض تلقّـي گردنـد کـه      جمع ارسطوئي اصیل بوده و با هم قابل   

ارسطو از اوّلي به دومی عدول کرده است؟ ثمرۀ فرض عدول به موضـع دوم ایـن اسـت      
عدالطبیعـه و االهیّـات دو دانـش     خوانـد و، در نتیجـه، ماب      » وجـود «توان    که خدا را نمي   

که بنا به فرض عـدم عـدول، یعنـي بنـا بـر موضـع نخـست،                شوند؛ درحالي مستقل مي 
جا براي حـلّ مـسئله مـورد     هایي که در این  راه. مابعدالطبیعه همان االهیّات خواهد بود    

تحقیق مسئله از منظـر حکمـت یـا دانـش مـورد        : گیرند از این قرارند     استفاده قرار مي  
جو که خود حاوي دو راه جداگانه خواهد بـود؛ سـپس تحقیـق بـر مبنـاي معـاني          جست

هاي گوناگون بـا یکـدیگر       یابد، تا سرانجام نتیجۀ تحقیق از این راه         نیز ادامه مي  » وجود«
 .مقایسه شود

 
 .مقوالت، وجود، جوهر، محرّك نامتحرّك نخستین، فعلیّت، خدا  هاکلیدواژه

 
 طرح مسئله. 1

این پرسش اختصاص به فلسفۀ ارسطو ندارد، زیرا        12لسفۀ ارسطو وجود است؟   آیا خدا در ف   
هاي فلسفي، برای نمونه در فلسفۀ افالطون، نیز مطـرح اسـت؛ امـا     در برخي دیگر از نظام  

بنابراین، در آغاز باید پرسید که      . هاي خاصّ خود را دارد      طرح آن در فلسفۀ ارسطو زمینه     
ها و علل آن ایـن اسـت کـه     آید؟ یکي از زمینه ید ميچرا این پرسش در فلسفۀ ارسطو پد 

                                                                                                                         
 :m.meshkat@ltr.ui.ac.ir  Email                                   0311ـ3912718 :ـ فاکس09133289213 : تلفن.٭  
 زیرا با هر فرض و تصویر این بحث ،یما ر دقیق ارسطو از خدا چیست فارغجا از این بحث که تصوّ  ه ما در این   البتّ. 1 

خـدائی سـخن گفتـه    قض دارد زیـرا از چند    خدا تنا  که سخنان ارسطو دربارۀ     این ،سان  بدین . ندارد تداخلی با آن  
از کـه برخـی    چنـان  و یـا ) 1/284  بریـه، (ها است و نه طبیعـت   ک آسمانک او تنها محرّ ک نامتحرّ است و محرّ  

؛ بریـه،  3/1435تس،  گمپـر ( میان عقیده و رفتار فلسفی ارسطو تفکیک قائل شـوند     تا اندشارحان وی کوشیده  
 .ثیری در سرنوشت آن نداردرساند و تأخللی به بحث حاضر نمی) 496  ترجمه لطفی،،؛ ارسطو1/288
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 معرّفـي کـرده و در   موجود بما هـو موجـود  ارسطو در موارد متعدّد موضوع فلسفۀ اولي را  
آیـد کـه آیـا ایـن      جا این پرسش پدید مي در این. مواردي خدا را موضوع آن شمرده است   

 اسـت و نـه عـدول از     که نه تنـاقض     یک تناقض است یا عدول از موضع نخست؟ و یا این          
موضع، بلکه هر دو یک موضع واحدند؟ فرض اخیر بر آن مبنا است که خدا وجـود تلقّـي                

ارسطو وجود را دقیقـاً برابـر    : توان نشان داد    زمینۀ دیگري نیز براي این پرسش مي      . گردد
اکنون اگر بنا شود که دایرۀ وجود کامالً منطبـق    . داند  با جوهر و حاالت یا عوارض آن مي       

آید که آیا میتوان خـدا را   بر دایرۀ جوهر باشد، در این صورت این پرسش جدّي پیش مي          
 . وجود قلمداد کرد

 

 تحقیق از منظر حکمت یا دانش مورد جستجو. 2
کنـد؟ رأي خـود    ارسطو در دانش مورد جستجوي خود از پي چه موضـوعي تحقیـق مـي        

 این مورد چـه نظـري دارنـد؟    ارسطو در این مورد چیست؟ شاگردان و مفسّران ارسطو در 
هـا بحـث را از دو مـسئلۀ دیگـر کـه بـر ایـن         بهتر است پیش از پرداختن به این پرسـش   

هـاي مـورد جـستجوي ارسـطو چیـست؟ و         مقسم دانش: ها تقدّم دارند آغاز کنیم    پرسش
تعـداد بخـشهاي فلـسفه بـه تعـداد        «: گویـد    مـي  متافیزیکاند؟ ارسطو در      اقسام آن کدام  
چیـست؟  » فلسفه«جا مقصود وي از       اما در این  ) 90ـ91متافیزیک،  ارسطو،  (» جوهرهاست

در ایـن فـصل دانـش نظـري کـه همـان       . سـازد   فصل اوّل اپسیلن مقصود او را روشن مي       
فیزیـک بـه چیزهـایي    . شود فلسفه است به فیزیک، ریاضي، و فلسفۀ نخستین تقسیم مي      

هـاي    یر یا نامتحرّك نیستند؛ برخي از شاخهناپذ اند امّا دگرگوني   پردازد که جدا از مادّه      مي
ناپذیرند امّا گویي جـدا از مـادّه نیـستند     ریاضیّات با چیزهایي سروکار دارند که دگرگوني     

بلکه در مادّه وجود دارند؛ و دانش نخستین، که همان فلسفۀ اولـي اسـت، بـه چیزهـایي                  
سان سه دانـش نظـري یافـت     بدین. ناپذیرند پردازد که هم جدا از مادّه و هم دگرگوني   مي
هاي نظـري در        از نظر ارسطو، دانش   ). خداشناسي(ریاضیّات، فیزیک، و تئولوژي     : شود  مي

ها رجحان دارند و تئولوژي نیز بر دو قسیم خـود، یعنـي           هر سه قسم خود بر دیگر دانش      
 بـه  به اعتقاد ارسطو، اگر جوهر دیگري در کنار آنچه کـه  . فیزیک و ریاضیّات، برتري دارد    

ب     ب از ماده و صورت     (نحو طبیعي مرکّ داشت، فیزیک دانـش   است وجود نمي) یعني مرکّ
ناپـذیر در کـار اسـت، پـس دانـشي کـه آن را           بود؛ امّا اگر جوهري دگرگوني      نخستین مي 

کند فلسفۀ نخستین و دانش برتر بوده و زمینـۀ مطالعـۀ آن موجـود از حیـث              مطالعه مي 
این، ارسـطو دانـش مقـسم را دانـش نظـري یـا فلـسفي       بنابر) 195همان، . (موجود است 
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دانسته و اقسام آن را سه دانش یادشده، یعني ریاضي و فیزیک و تئولوژي، اعالم داشـته                 
است و از میان آن سه، تئولوژي را برتر شمرده و زمینه و موضوع آن را نیز روشن سـاخته   

مین مطالب تصریح کـرده   نیز ارسطو به ه   ) 364همان،  ( فصل هفتم    1در کتاب کاپا  . است
اکنون باید پرسید آن دانش مورد جستجو که از نظر ارسطو برتر اسـت دقیقـاً چـه              . است

ص چیـست؟ و                نام دارد؟ موضوع آن کدام است؟ رأي ارسطو در این موارد به طـور مـشخّ
دیدگاه شاگردان و مفسّران او چگونه است؟ شاید چنین به نظر آید که چـون ارسـطو در                  

کند پس نـام ایـن دانـش از نظـر       خود بحث مي متافیزیکانشِ برتر در کتاب     مورد این د  
امّـا بایـد توجّـه      . تواند بود   نمي» مابعدالطبیعه«یا  » متافیزیک«روشني چیزي جز      ارسطو به 

هاي اوست که در اصـل   نمود که آنچه به این نام در دست است صرفاً یک رشته از نوشته            
. آوري و تـدوین نکـرده اسـت    هـا را جمـع      ن نوشـته  سخنراني بوده و خود ارسطو هرگـز آ       

  هـا انـدورونیکوس         هـا یـا نوشـته       کننـدۀ ایـن سـخنراني       ترین گردآورنده و تدوین     برجسته
ــه از نوشــته رودوســي اســت کــه آن ــارۀ طبیعــت، منطــق،     گون هــاي ارســطو را کــه درب
 Meta ta“(» آنچه آنسوي طبیعـت اسـت  «ها نبود در زیر نـام  جـانورشناسي و مانند آن

fusia”(متافیزیــک«هــاي ارســطو بــه نــام   گــرد آورد و از آن بــه بعــد ایــن نوشــته «) یــا
. گـذاري از خـود ارسـطو نیـست     بدین ترتیب، این نام  . معروف شده است  ) »مابعدالطبیعه«
و بدینسان پرسش یادشـده کـه نـام ایـن دانـشِ برتـر از نظـر ارسـطو                    ) 138خراسانی،  (

پـیش از ایـن در عبـاراتي از اپـسیلن      . گـردد   از نو ظاهر مي   چیست، با قوّت هرچه بیشتر      
هاي خود، عالوه بر این،    وي در نوشته  . نامید» فلسفۀ اولي «دیدیم که ارسطو دانشِ برتر را       

و یــا ) 195، متافیزیـک ارسـطو،   ((”theologike“)» االهـي  فلـسفۀ  «گـاه ایـن دانـش را    
 ارسـطو  فیزیکعبارتي از ). 40همان، ( نیز نام نهاده است     (”sofia“)» حکمت«اختصار    به

نیز داللت دارد که براي ارسطو زمینـۀ پـژوهش نظـري دیگـري غیـر از آنچـه در زمینـۀ         
انـد وجـود دارد کـه در آن     اي از مـادّه و صـورت      نهـاده   شناخت چیزهاي طبیعي که برهم    

را این مبحـث  . شود است پژوهش مي)  ـ خوریستون (xoristonچه جدا از مادّه  دربارۀ آن
شـاگرد برجـسته و   ) 138خراسانی، . (نامد مي )(prote filosofiaارسطو فلسفۀ نخستین 

                                                                                                                         
، اما از نظر بسیاري از  اصیل ارسطوئي است راس از فصل یکم تا هشتم نوشتۀو این کتاب از نظر یگر. 1 

یکي از شاگردان یا پیروان ارسطو از مطالب  وسیلۀ ارسطوشناسان این کتاب نوشتۀ خود ارسطو نیست بلکه به
 ارسطو گردآوري و بر هم دربارۀ طبیعتپسیلون و از کتابهاي سوم و پنجمِ  یعني بتا، گاما، ا،هاي دیگر کتاب

 .)47ارسطو، مقدمه، ( است نهاده شده
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، هـم در  .)م.  ق371ــ 287(بالفصل ارسطو در سرپرستي مکتب وي، یعني تئوفراستوس         
در پیرامـون  « ارسـطو، عنـوان و موضـوع آن را    متافیزیـک آغاز شرح و حواشي بـر کتـاب        

نامد؛ امّا شارح بزرگ بعدي آثار   مي،he huper ton proton theoria، »نگرش نخستین
آن «: گویـد ) یا الکساندروس آفرودیسیاس  (، اسکندر افرودیسي    متافیزیکویژه    ارسطو و به  

 کـه  ]باشد[آنرا متاتافوسیکا عنوان داده است از اینروي  ) یعني ارسطو (دانشي نیز که وي     
ارسـطو،  . (»آیـد  مـي ) عیـات یعنـي طبی (از لحاظ ترتیب و نظـم پـس از آن   » نسبت به ما «

: نویـسد   مـي تفـسیر مابعدالطبیعـه  امّـا نیکوالئـوس دمـشقي در    ) 40، مقدمـه،   متافیزیک
سبحانه است همان است که فلـسفۀ    ) خدا(بینیم که آن دانشي که ویژۀ اوّل          بنابراین مي «

سند کهن معتبر دیگـري  ) 41همان، مقدمه، . (»شامل آن است) الفلسفة األولي (نخستین  
گذاري عنوان این نوشتۀ ارسطو در دست است، مطلبي اسـت کـه فیلـسوف       ربارۀ نام که د 

 طبیعـت ویژه کتاب  هاي ارسطو به دست برخي از نوشته    برجستۀ نوافالطوني و شارح چیره    
زیسته است، در این باره        که در نیمۀ نخست سدۀ ششم میالدي مي        1وي، سیمپلیکیوس، 

و ) الهیات( کامالً جدا از مادّه است ایشان تئولوگیا        آنچه را که دربارۀ چیزهاي    «: نویسد  مي
رشد   ابن) 41ـ42همان، مقدمه،   . (نامند  مي) متاتافوسیکا(فلسفۀ نخستین و مابعدالطبیعه     

االهـي را اطـالق     بر این دانش تعبیر فلسفۀ اولي و نیز علم متافیزیکنیز در شرح خود بر  
 پاسخ به این پرسش که نـام ایـن دانـش    بنابراین در) 1424ـ3/1426ابن رشد،   . (کند  مي

کـه ارسـطو بـر ایـن دانـش نـام           نخـست آن  : یـابیم   برتر چیست به این نکات دسـت مـي        
نهـاده  » فلسفۀ اولـي «یا » فلسفۀ االهي«یا  » حکمت«نگذارده است و نام آن را       » متافیزیک«

 نیز غالبـاً  آید که آنان که از مطالعۀ شارحان و شاگردان او نیز به دست مي است؛ و دوم آن   
هـایش   اندیشند کـه از تعبیـرات ارسـطو در نوشـته            گونه مي   گذاري وي همان    در مورد نام  
که حتّي بـر فـرض غیرواقـع کـه      تر از دو نکتۀ گذشته این گردد؛ و سوم و مهم   حکایت مي 

به این  » فلسفۀ االهي «یا  » حکمت«نهاد، از اطالق نام       هم نام مي  » متافیزیک«ارسطو آن را    
توان نتیجه گرفـت کـه خـدا از        هاي وي از نظر گذشت مي       مواردي که از نوشته   دانش در   

که در بحث از موضوع دانش برتر خواهیم دید، ارسطو            نظر ارسطو وجود است؛ زیرا، چنان     
بنابراین از جمع این . موضوع این دانش را در مواضعي موجود بما هو موجود دانسته است           

که موضوع دانش برتـر، کـه فلـسفۀ االهـي نـام        و ایندو ـ یعني نامگذاري این دانش برتر 

                                                                                                                         
1. Simplikios. 
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توان نتیجه گرفت که از دیدگاه ارسطو خدا وجـود    موجود بما هو موجود است ـ مي  دارد،
گـذاري ایـن دانـش        البتّه این نتیجه را باید صرفاً حاصل این مرحله یعني بحث نام           . است

مهـم آن  . تري از بحث بـود   مهمگیري نهایي باید منتظر طيّ مراحل         تلقي کرد و تا نتیجه    
گذاري ایـن   رسد که در مورد نام  چه گفته شد به نظر مي       است که با مطالعه و تأمّل در آن       

. دانش باید جانب جمع دو موضع ارسطو را تقویت کرد و نه جانـب تنـاقض یـا عـدول را                 
هّم در مـورد  تر راه را بر هرگونـه تـو   آید به طور کامل اکنون مي چه در راه دوم هم      البتّه آن 

 . عدول ارسطو از موضع نخست خود خواهد بست
جا این است که این دانش برتر، خواه متافیزیک یا حکمت یا  پرسش مهم در این

نام گرفته باشد، از نظر ارسطو موضوع ) خداشناسي( االهي یا االهیّات یا تئولوژي  فلسفۀ
دیوید راس . ی ابراز کرده اندجا آرای متفاوت ارسطو شناسان در ایناش چیست؟  و مسائل

اکریل در یک مورد . ال. جی). 243(کند  جوهر و جوهر نامحسوس را مطرح می
موضوعات محوری را اشیا و کیفیّات، مادّه و تغییر، اسمای قابل شمارش و کلمات جمع، 

و در جای دیگر به موجود من حیث هو موجود اشاره ) 41(موضوع و محمول ذکر میکند 
مارتا نوسبام مسئلۀ محوری سراسر متافیزیک ارسطو را چیزی غیر از ). 354(دارد 

ماجد فخری فلسفۀ ارسطو را بحث از مبادی و علل ). 46(داند  چیستی جوهر نمی
عبدالرحمن بدوی موضوع اصلی متافیزیک ارسطو را ). 21فخری، (شمارد  نخستین برمی

و شوگلر، ). 13سینا،  ابن(داند  جوهر  و در جای دیگر موجود بما هو موجود می
ارسطوشناس آلمانی، موضوع اصلی و تنها جوهر حقیقی و موجود بما هو موجود واقعی 

البتّه ). 100، مابعدالطبیعهارسطو، (کند  را که متافیزیک در پی آن است خدا معرّفی می
 .ریشۀ این اظهارات متفاوت بیانات خود ارسطو است

 To on)ایـن دانـش را موجـود چونـان موجـود      ارسطو در گاما، فصل اوّل، موضـوع  
heion)      واقـع   هـاي دیگـر بـه    دانش. کند خود معرفّي مي    خودي   و متعلّقات یا لواحق آن به

و از . کنند اند، زیرا هیچ یک موجود را چونان موجود و در کلّیّت آن بررسي نمي             دانش  پاره
هـا   کنیم، واضح است که این يها را جستجو م و برترین علّت) یا اصلها(جا که ما مبادي   آن

ها عناصر  باید متعلّق به طبیعتي باشند که داراي وجود بذاته است و به حکم ضرورت این            
بنابراین ما هم باید نخستین . موجود بالعرض نیستند بلکه عناصر موجود چونان موجودند      

 در شـرح  رشـد   ابن). 87ـ88،  متافیزیکارسطو،  (علّتهاي موجود چونان موجود را دریابیم       
دانش مورد  «: گوید  کند و مي    این عبارات، متعلقات یا لواحق را به عوارض ذاتي تفسیر مي          
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جا دانشي است که از موجود بما هو موجـود و از اعـراض ذاتـي آن بحـث         جستجو در این  
پس واضح است کـه     «: گوید  ارسطو در کتاب چهارم گاما مي     ).  1/298رشد،    ابن(» کند  مي

ود چونان موجود و عوارض متعلّق به آن چونان موجود وظیفـۀ یـک         نگرش و بررسي موج   
» کنـد  هـا را نیـز بررسـي مـي       دانش است و این دانش نه فقط جوهرها بلکه متعلّقـات آن           

چه گفته شد معلوم گشت که بحث        مقصود ارسطو این است که از آن      «: نویسد  رشد مي   ابن
 اموري که عـارض جـوهر بمـا هـو     در این دانش فقط در مورد جواهر نخواهد بود بلکه در      

گردد، مانند بعد و قبل و جنس و صورت و کلّ و جزء، نیـز خواهـد بـود، چـون          جوهر مي 
اي  ها ذهني و پـاره  اي از آن ها اعراض ذاتي موجود بمـا هو موجـودند؛ گرچه پاره       همۀ این 

وضـوع  ارسطو در اپسیلن نیز اعالم داشته اسـت کـه م         ). 1/335همان،  (» اند  دیگر وجودي 
بدین ترتیب، در نگاه نخـست  ). 193ـ195ارسطو، (این دانش موجود بما هو موجود است  

رسد که موضوع این دانش از نظر ارسطو موجود بما هـو موجـود اسـت، امّـا از              به نظر مي  
جا که وجود در نظر ارسطو دقیقاً همان جوهر است، باید منتظر تعاریف دیگري نیـز از      آن

 به عبارت دیگر، اگر ارسطو بتواند بگوید کـه موضـوع ایـن دانـش                .موضوع این دانش بود   
واقع بایـد بگویـد کـه موضـوع ایـن           موجود بماهوموجود و مبادي و علل آن است، پس به         

که به اشاره گفته شـد، وجـود    دانش جوهر بما هو جوهر و مبادي جوهر است؛ زیرا، چنان         
 زمینـه مناسـب اسـت بـه ایـن      براي آگاهي بیشتر در ایـن     . در ارسطو معادل جوهر است    

چـه کـه از دیربـاز و     در واقـع آن «: عبارات ارسطو که در کتاب زتا آمده است توجّه کنـیم     
اکنون و همیشه جستجو شده و خواهد شد و همیشه مایۀ سرگشتگي است این است که                 

 )tis he ousia( و ایـن بـدان معناسـت کـه جـوهر چیـست؟       (ti to on)موجود چیست 
گوینـد   بعضي مـي .  که یکي است، و بعضي بر آنند که بیش از یکي است         گویند  بعضي مي 

بنابراین ما نیز بیش از همه و پیش از همـه، و    . محدود و بعضي بر آنند که نامحدود است       
.]  م-یعني بـه معنـاي جـوهر   [تنها در این باره، باید بررسي کنیم که موجود به این گونه        

رشـد    ابـن : حان ارسطو نیز استمرار یافتـه اسـت       این تلقّي در شار   ). 208همان،  (» چیست
هاي موجـود     گوید ارسطو از آن رو از مبادي و اصل          مي) افرودیسي(نویسد که اسکندر      مي

 ایـن صـناعت بحـث از   ) و موضـوع (کند که از طرفي غـرض    یعني مبادي جوهر بحث مي    
روشـن  موجود بماهو موجود و بحث از مبادي و علل موجود بما هـو موجـود اسـت، زیـرا            

کنند، و از طرفـي در گفتـار     گشته است که حکمت و فلسفۀ اولي در این دو چیز نظر مي         
چه موجود حقیقي است همانا جـوهر اسـت و جـوهر علّـت سـائر              سابق روشن شد که آن    

رشـد،    البتّـه بـه گفتـۀ اونـز، گذشـته از اسـکندر و ابـن               ). 3/1408رشد،    ابن(» چیزهاست
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اند که نزد ارسطو موجود بما هو موجـود و جـوهر     کّر شده طور مکرّر متذ    شارحان جدید به  
کـه  (توان این تعـارض ظـاهري    رسد که مي بنابراین به نظر مي  ). 19رحماني،  (یکي است   

را مرتفـع   ) موضوع این دانش گاه موجود بما هو موجود و گاه جوهر شـمرده شـده اسـت                
نظـر ارسـطو موجـود    توان گفت که موضوع این دانـش از   بندي مي دانست و در یک جمع  

بما هو موجود و مبادي موجود بما هو موجود و نیز عوارض ذاتي آن و، بـه تعبیـر دیگـر،                     
امّـا بـا ادامـۀ مطالعـۀ        . جوهر بما هو جـوهر و مبـادي جـوهر و عـوارض ذاتـي آن اسـت                 

گیري سـریعي بـه تردیـد     هاي ارسطو و شارحان وي باز هم در صحّت چنین نتیجه  نوشته
گـردد، چراکـه بـا        را باز هم تعارض جدیـدي پـیش روي مـا ظـاهر مـي              خواهیم افتاد، زی  

شویم که موضوع این دانش را در کنار موجود بما هو موجود و یا علـم                 تعابیري مواجه مي  
جوهر، علم تحقّق علل یا علم حقیقت یا علم جـواهر نـامتحرّك و علـم جـوهر نخـستین                  

کـه بگـذریم بقیّـۀ تعـابیر     »  حقیقت علم«طور که پیداست، از تعبیر        همان. کند  معرّفي مي 
که   نسبت به موجود بما هو موجود و حتّي نسبت به جوهر، بسیار اخصّ هستند، همچنان              

بـرای نمونـه،   ). 47ارسـطو،  : نکــ  (جوهر نخستین نیز از جواهر نـامتحرّك اخـصّ اسـت            
م مقـدّ ) جـوهر (امّا اگر یک جوهر نامتحرّك وجود دارد پس         «: گوید  ارسطو در اپسیلن مي   

اما دانش نخستین به چیزهـاي جـدا از مـادّه و            ... است و دانش آن فلسفۀ نخستین است      
همـان،  (» .انـد  زیرا اینهـا علّتهـاي چیزهـاي آشـکار الهـي        ... پردازد  چیزهاي نامتحرّك مي  

: همـین وضـعیت در عبـارات بـسیاري از شـارحان ارسـطو نیـز وجـود دارد                  ). 194ـ196
رسطو و جانـشین بالفـصل وي بـوده اسـت در رسـالۀ        تئوفراستوس که یکي از شاگردان ا     

.  به مسائل مهم و برجستۀ فلسفۀ اولي پرداخته اسـت          مابعدالطبیعهمختصر خود در مورد     
برد، بلکـه مطالعـۀ    کار نمي را به» موجود بما هو موجود«وي در این رساله تعبیر ارسطویيِ      

به معناي موجـود االهـي، در   اصول نخستین همۀ چیزها را به عنوان علم موجود الیتغیّر،      
). 13ــ 14رحمـاني،   (موجودي که از طریق آن تمام چیزها وجـود دارد           . نظر گرفته است  

 اسکندر افرودیسي، نیز فلسفۀ اولي و علم االهي    متافیزیک،نخستین شارح و مفسّر کتاب      
داند و معتقـد اسـت کـه فلـسفۀ اولـي بـه جـواهر نـامتحرّك و          را یکي از انواع فلسفه مي     

امّـا از آنجـا   «:  نیز آمده اسـت متافیزیکدر کتاب کاپاي   ). 14همان،  (پردازد    ستین مي نخ
که دانشي هست دربارۀ موجود از آن حیث که موجود و مفارق است باید بررسي کرد کـه   

پس دربارۀ موجود .... آیا آن را با دانشي طبیعي یکي باید انگاشت، یا بیشتر متفاوت با آن      
شي متفاوت با آن دو دانش وجود دارد، اگر کـه جـوهري از آنگونـه    مفارق و نامتحرك دان  

کـه خـواهیم کوشـید آن را         وجود داشته باشد، یعني جوهري مفارق و نـامتحرّك، چنـان          



 1389پاییز و زمستان  شماره دوم، سال چهل و سوم، فلسفه و کالم اسالمی،مجله  128

 

سـه  ) پـس .... (پس وجود االهي نیز باید در این جهان در جایي یافت شـود           .... ثابت کنیم 
). 364ارسطو،  (» )خداشناسي(لهي  گونه از دانشهاي نظري وجود دارد، طبیعي ریاضي و ا         

سوریانوس هم موجود بما هو موجود را تنها با یک نوع از جوهر به عنوان موضـوع فلـسفۀ     
جوهري که سوریانوس به عنوان موضـوع فلـسفۀ اولـي در نظـر              . اولي معادل گرفته است   

ي اتین ژیلسون در شـرح عبـارات  ). 16رحماني، (گرفته موجودي اعلي و غنيّ بالذات است   
ارسطو در این موضـع از کتـاب خواسـته    «: گوید مي) 195کتاب ششم، صفحۀ (از اپسیلن  

پس بدین ترتیب جوهري کـه مـورد بحـث       .... است موضوع بحث علم الهي را تعیین کند       
مابعدالطبیعه است جوهر یک موجـود نیـست، بلکـه جـوهر تعـداد کثیـري از محرّکـات                   

 است اگر چه در مرتبـۀ اولـي بـه محـرّك     غیرمتحرّك است و وجود از آن حیث که وجود 
پـس از نظـر   ). 98ژیلـسون،  (» گیرد و لیکن منحـصراً متعلّـق بـه او نیـست            اوّل تعلق مي  

با توجـه بـه   . ژیلسون مراد ارسطو از موجود بما هو موجود جواهر نامتحرّك و مفارق است     
 متنـاقض  کم متمایل شویم که در اندیشۀ ارسطو دو بـاور      چنین وضعیّتي ممکن است کم    

گِر، ارسطوشـناس بـزرگ، معتقـد اسـت کـه دو اندیـشۀ          وجود داشته است، همچنان    که یِ
متناقض در سیر فکري ارسطو وجود دارد، بدین معنا که ارسطو در سـیر تکامـل اندیـشۀ        

توان،   در این خصوص مي   . خود به دو دیدگاه در مورد موضوع فلسفۀ اولي قایل بوده است           
که تحت نفوذ     ارسطو هنگامي . قدّم و ارسطوي متأخّر قایل شد     به اصطالح، به ارسطوي مت    

آکادمي بود معتقد بود که موضـوع فلـسفۀ اولـي نـوع خاصـي از موجـود، یعنـي موجـود           
این عقیده مرحلۀ نخست اندیشه ارسطو را در خـصوص موضـوع فلـسفۀ     . نامتحرّك، است 
). 364، متافیزیکارسطو، : نکـ (این اندیشه در واقع افالطوني است     . دهد  اولي تشکیل مي  

مرحلۀ دوم اندیشۀ ارسطو در باب موضوع فلسفه که مغایر بـا مرحلـۀ نخـست اسـت ایـن        
است که موضوع فلسفۀ اولي موجود کلّي و یا موجود به نحو مطلق و یـا مطلـق موجـود و     

پاتزیـک نیـز   ).  21؛ رحماني، 87ـ88 و   193همان،  : نکـ  (یا موجود بما هو موجود است       
 اولی باید برای خواننده  ۀفی فلسف انتظاری نسبت به معرّ     غیرقابل ۀچنین نتیج  «:سدنویمی

 علم فلسفی بنیـادین را وجودشناسـی عـام     هطبیعی است که یک نویسند     .عجیب بنماید 
ـ توان پـذیرفت کـه یـک فیلـسوف خداشناسـی را بـه خـاطر اهمّ                 همچنین می . بداند  تیّ

که ارسطو تالش کند تا هر دو کـار را   ا این امّ، علوم دیگر ترفیع ببخشد ۀش بر هم  ا  موضوع
 یک فیلسوف است که بنـا    ۀترین وظیف   ناقض بزرگ  در اثر واحدی به عهده بگیرد مطمئناً      

گِـر،   . )58 (»به نظر کانت عبارت از هماهنـگ بـودن و سـازگاری اسـت               راس، بـرخالف یِ
ارسطو به «: گوید او مي. شمارد جمع مي بیند و هر دو نظریه را قابل     تناقضي در ارسطو نمي   
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هـا،   در یـک دسـته از عبـارت       . دو طریق اصلي موضوع مابعدالطبیعه را بیان کـرده اسـت          
موضوع مابعدالطبیعه به عنوان موجود بما هو موجود، یعني کلّ هـستي از آن جهـت کـه         

شـود و   تبیین مي» گاما«این نظریّه تماماً و در اصل در کتاب   . شود  هستي است، معیّن مي   
ور ضمني و به تناسب بحـث در جـاي دیگـر، یعنـي در توصـیف جـوهر بـه عنـوان                   به ط 

موجودي که با علل و مبادي نخستین سروکار دارد، بـر واقعیـت بـه عنـوان کـلّ داللـت              
چـه    کراراً به عنوان پژوهندۀ بخش معیّني از واقعیّـت، یعنـي آن  مابعدالطبیعهامّا  . کند  مي

در کتاب اپسیلون کوشش شـده اسـت تـا          .... ودش  به طور مستقل وجود دارد، توصیف مي      
فلـسفه در بررسـي طبیعـت موجـود محـض، یعنـي       . بین این دو نظریّه آشتي داده شـود  

هـر دو  . شـود  صورت بدون مادّه، به شناخت طبیعت موجود به عنوان یک کـلّ نایـل مـي        
سـت کـه   نظریّه اصالتاً ارسطویي هستند، امّا نظریۀ محدودتر قلمرو مابعدالطبیعه چیزي ا          

بنـابراین، از نظـر راس در فلـسفۀ اوالي    . )Roos, 163(» شود عموماً در آثار او نمایان مي
جـا کـه    گیـرد، گرچـه از آن   ارسطو کلّ واقعیّت خارجي بما هو موجود مورد بحث قرار مي  

جواهر محسوس و اعراض در معرض تغییـر و فـسادند جـوهر راسـتین هـستي را نـشان                    
 خواهان آن است که موجود بما هو موجود و حقیقت راسـتین      دهند و گویا اگر کسي      نمي

وجود را مورد مطالعه قرار دهد بایـد موجـودات مفـارق و نـامتحرك کـه عـاري از مـواد                     
جواهر محـسوس و  «: نویسد  ارسطو خود در این زمینه مي     . هستند را مورد بحث قرار دهد     

کننـد و بـدین ترتیـب     ياعراض که در موضع تغییر و فسادند حقیقت وجود را آشکار نمـ           
کنـد کـه آن جـوهر     فلسفۀ اولي به این دلیل دربارۀ موجود مفارق و نامتحرّك تحقیق مي   

طور که خواهد آمـد، جـوهر مفـارق و           دهد، زیرا همان    ماهیّت راستین هستي را نشان مي     
به عبارت دیگـر، چـون جـوهر    ). 195، 362ارسطو، (» ابدي نامتحرّك و جدا از مادّه است    

کند فلسفۀ اولي موجـود بمـا هـو موجـود را در      ماهیّت راستین وجود را آشکار مي     مفارق  
دهد و در جواهر نیز نخست به جواهر مفـارق، کـه بـه              جوهر مفارق مورد مطالعه قرار مي     

پـردازد و در میـان       دهنـد، مـي      وجود راستین را بهتر نـشان مـي        ْعلّت عدم فساد و تغییر    
نامتحرّك نخستین که قاهرترین مبـدأ و وجـود االهـي     نیز جوهر مفارق     جواهر نامتحرّك 

زیرا مطالعۀ موجـود  . دهد است و از همۀ جواهر اهمّیّتي برتر دارد را مورد مطالعه قرار مي           
. سـازد  بما هو موجود در آن بهتر از همۀ موارد دیگر، ماهیت راستین وجود را آشـکار مـي       

 آلفاي کوچک نیز این توجیـه را     زرگ و توجّه به دو کتاب آلفاي ب     ) کاپا، فصل هفتم  : نکـ  (
هـاي    دانشِ مبادي و علّتْموضوع اصلي آلفاي بزرگ این است که حکمت . کند  تقویت مي 

. گویـد  هاي چهارگانۀ موجودات سخن مي در این کتاب ارسطو دربارۀ علّت   . نخستین است 
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انـش را  شود که چرا ارسطو موضوع ایـن د  گاه از سخنان او در آلفاي کوچک روشن مي     آن
اي موارد موضوع ایـن     شود که چرا در پاره      حقیقت اعالم کرده است و همچنین معلوم مي       

ارسـطو در آلفـاي کوچـک    . دانش جوهر نخستین یا جواهر نامتحرّك اعـالم شـده اسـت          
ْ شـود، زیـرا هـدف    این درست است که فلسفه شـناخت حقیقـت نامیـده مـي       «: نویسد  مي

علّت آن ) شناختنِ(چه را که حقیقي است بدون         آن ، امّا ما  ...شناخت نظري حقیقت است   
کنـد   هر چیزي که کیفیّتـي را بـه چیزهـاي دیگـر همنـام آن منتقـل مـي           . شناسیم  نمي

 آتش گرمترین است، زیرا علّـت گرمـا     مثالً. خودش به غایت از آن کیفیّت برخوردار است       
لّت حقیقي بـودن  ترین است که ع بنابراین آن چیزي حقیقي. در همۀ چیزهاي دیگر است 

موجــودات همیــشگي ضــرورتاً ) یــا مبــادي(پــس اصــلهاي . شــود چیزهــاي بعــدي مــي
هـا   گاه حقیقي نیستند، و هیچ چیز علّـت وجـود آن   به ها فقط گاه  زیرا این . اند  ترین  حقیقي

که هر چیزي به آن انـدازه داراي حقیقـت    ها علت چیزهاي دیگرند، چنان    نیست، بلکه آن  
تـر شـدن داللـت ایـن عبـارت بـر        براي روشن ). 48همان،  (»  است است که داراي هستي   

رشـد در شـرح ایـن     ابـن : جا سودمند اسـت  رشد در این توجیه یادشده توجّه به سخن ابن     
، »شناسـیم   شناختن علّـت آن نمـي   چه را که حقیقي است بدون  ما آن «عبارات ارسطو که    

ه شـده اسـت، شـناخت حقیقـي       دانیم و در کتاب برهان نیز گفت        که مي   چنان«: نویسد  مي
یعني با توجّه و شـناخت  (گردد که آن چیز به سبب علّت خود    گاه ممکن مي    یک چیز آن  

رشد در شرح این عبارات ارسطو که        گاه ابن   آن). 1/13رشد،    ابن(» شناخته گردد ) علّت آن 
علّـت نخـستین   «: گویـد  ، مـي  »انـد  تـرین  اصلهاي موجـودات همیـشگي ضـرورتاً حقیقـي        «

ات از همۀ موجودات به حق و به وجود سزاوارتر است، چراکه همۀ موجودات حـق                موجود
پـس او وجـود بذاتـه و حـق بذاتـه اسـت و همـۀ        . انـد   بودن وجود خـود را از او برگرفتـه        

). 1/15همـان،  (» .موجودات به سبب وجود او موجودند و نیز به سبب حق او حق هستند         
 داراي حقیقـت   هـر چیـزي بـه آن انـدازه    «رشد سپس در شرح این عبارت ارسطو که        ابن

تـرین   یعني آن چیز که بـه لحـاظ وجـود تمـام    «: نویسد  ، مي »است که داراي هستي است    
دسـت   رشد به  از این عبارات ابن   ). جا  همان(» ترین است   است به لحاظ حقیقت نیز حقیقي     

ت نخستین نیـز  داند و از طرفي علّ آید که از نظر او ارسطو وجود را با حقیقت برابر مي     مي
رشـد، توجیـه و جمـع     بنابر اظهارات ابـن . در اندیشۀ ارسطو وجود اتمّ و حقیقت اتمّ است    

شود کـه تنـاقض    شود، یعني روشن مي تر مي مذکور در مورد موضوع این دانش نیز روشن     
ادّعایي یگر که قایل بود اظهارات ارسـطو در مـورد موضـوع ایـن دانـش متنـاقض اسـت                 

گویـد موضـوع ایـن     جا که ارسطو مي   زیرا آن . دفاع است   ي راس قابل  مخدوش بوده و داور   
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  خواهد آن قول دیگـر خـود را کـه گفتـه            دانش علّت نخستین و یا علّت مفارق است نمي        
خواهد ما را متنبّه      است موضوع این دانش موجود بما هو موجود است نقض کند بلکه مي            

جود به معناي واقعـي خـود در حیطـۀ    سازد که مطالعه موجود بما هو موجود یا مطالعۀ و    
به عبـارت دیگـر،   . اند ترین موجودات آن موجودات میسّر است که وجود حقیقي و حقیقي      

گوید، در دانش نظري به دنبال حقیقت هستیم و اگر، چنانکـه او     که ارسطو مي    اگر، چنان 
تـوان شـناخت، پـس هـدف      اش نمـي   گوید، آنچه حقیقي است را بدون شناختن علّت         مي

که موضوع فلسفه حقیقت      بنابراین، اعالم این  . اصلي در شناخت نظري شناخت علل است      
از طرفـي، ارسـطو در آلفـاي کوچـک          . و یا شناخت علل است سخن غریبي نخواهد بـود         

تـوان بـه تسلـسل        در پیگیري علّتها و مبادي موجودات و پیـدایش آنهـا نمـي            «: گوید  مي
 به یک نقطۀ آغاز یعنـي بـه یـک مبـدأ یـا اصـل          گرائید بلکه همواره باید در سلسلۀ علل      

بنابراین، اگر چنین است کـه بـدون شـناخت علـل، دانـش              ). 49ارسطو،  (» رسید) آرخه(
بندد، اعالم  آید و بدون آرخه و مبدأ نخستین نیز دانش علل نقش نمي          نظري به کف نمي   

 .که موضوع این دانش محرّك یا جوهر نخستین است نیز امري مستبعد نخواهد بود این
 ده کردیم که وي موضوع ایـن دانـش  که با تأمل بر موضوع این دانش مشاه        حاصل آن 

را گاه موجود بما هو موجود و گاه جوهر نخستین یا جوهر نامتحرّك و علل مفارق اعـالم             
توان نتیجه گرفت که جوهر نامتحرك نخستین از نظر ارسطو وجود             بنابراین، مي . کند  مي
ایم ـ هنـوز    هاما با این مقدار پیشرفت در این فصل ـ که بر مبناي موضوع تأمّل کرد . است

ایم نتیجه بگیریم که خدا وجود است، بلکه تنها نتیجۀ برآمده تا اینجا این بـوده                نتوانسته
توانیم به چنـد شـکل       جا به بعد مي     از این . است که جوهر نامتحرّك نخستین وجود است      

که با توجّه به مباحث آغاز این فـصل ـ کـه     نخست این. مانده را برداریم گام مکمّل و باقي
بر مبناي نام این دانش برتـر بـود ـ نتیجـه بگیـریم کـه چـون ایـن دانـش تئولـوژي یـا            
خداشناسي نام دارد، پس ضرورتاً جوهر نخستین که آرخـه و منتهـاي همـۀ علـل اسـت              

 خداشناسـي نیـز نـام گرفتـه اسـت، از      ْهمان خداست؛ زیرا اگر از طرف ارسطو این دانش 
رساند  یت به جوهر نخستین و علّت همۀ علل مي   آنجا که تحقیقات این دانش ما را در نها        

شـود کـه آن آرخـه یـا علّـت       و به عبارتي در پي آرخه و منتهاي علل اسـت، معلـوم مـي        
کـه گـام مکمّـل را بـر      راه دوم ایـن . نخستین که مطلوب شناسایي بوده همـان خداسـت        

هایي   که قسمت پیش از این از اپسیلن عباراتي آوردیم        . مبناي عباراتي از اپسیلن برداریم    
اما دانش نخـستین بـه چیزهـاي جـدا از مـادّه و چیزهـاي نـامتحرّك            «: از آن چنین بود   

 :نویـسد  رشـد مـي   ابن) 195همان، (» ....اند اینها علّتهاي چیزهاي آشکار الهي    .... پردازد  مي
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شـود یعنـي    منظور از امور الهیّه اموري است که در حدّ آنها خدا و اسباب الهي اخذ مـي        «
طور که در امور طبیعي، طبیعت مأخوذ است در امور الهي نیز خـدا و اسـباب الهـي                همان

بنابراین هرگاه توانـسته باشـیم نـشان دهـیم کـه            ). 711ـ2/712رشد،    ابن(» مأخوذ است 
آرخه یا جوهر نخستین و سایر علل مفارق وجود هستند، بر اساس عبارات باال از اپسیلن                 

دیشۀ ارسطو اسباب االهي و به طور خـاص خـود خـدا نیـز      ایم که در ان     واقع نشان داده    به
و چون وجود بودن آرخه و سایر علل از نظـر ارسـطو بـه اثبـات رسـید پـس           . وجود است 

تر آن است که با صرف     راه سوم و مهم   . گردد  وجود بودن خدا نیز از نظر ارسطو آشکار مي        
د قـاطع و متعـدّد بتـوانیم     رشد، به کمک شـواه      نظر از عبارت باال از اپسیلن و تفسیر ابن        

نشان دهیم که در اندیشۀ ارسطو جوهر نخستین یـا جـوهر نـامتحرّك نخـستین همـان                  
گاه بر این مبنا خواهیم گفت کـه چـون خـدا بـه طـور قطـع همـان جـوهر                        آن. خداست

نخستین یا جوهر نامتحرّك نخستین است و جوهر نامتحرّك نخستین نیز وجـود اسـت،             
 .پس خدا وجود است

 

 »وجود«تحقیق بر مبناي معاني . 3
ارسـطو در آغـاز کتـاب       . نیز به تحقیـق مـسئله پرداخـت       » وجود«توان از زاویۀ معاني       مي

کند که علم مابعدالطبیعه با وجـود از ایـن حیـث کـه وجـود اسـت           چهارم گاما اعالم مي   
بـه هـر    . ولي پیش از هرچیز باید پرسید که وجود از نظـر ارسـطو چیـست              . سروکار دارد 

رشـد و حکمـای اسـالمي نیـز بـه            ابـن . یر، وجود از نظر ارسطو مشترك معنوي است       تقد
ک اسـت و           . اند  دنبال ارسطو وجود را مشترك معنوي دانسته       وجود عـالوه بـر ایـن مـشکّ

شود، نحوۀ وجود داشتن یک جوهر بـا   دقیقاً به یک معنا بر همۀ اشیای موجود حمل نمي   
ژان وال . که حاالتي از جوهرنـد یکـسان نیـست   نحوۀ وجود داشتن یک کیفیّت یا کمّیّت  

را از آن جهت کـه جـوهر اسـت موضـوع     ) وجود(ارسطو به نحو ضمني موجود      «: گوید  مي
تـرین قـسمت    توجـه  مقوالت دانسته اما در عین حال روشن کـرده ـ و شـاید ایـن جالـب     

ـ    » وجود«عقیدۀ او دربارۀ وجود باشد ـ که لفظ   راي آن معانیي بیـشتر از آنچـه افالطـون ب
قائل بود دارد، و اینکه تصوّر وجود فقط یک تصوّر نیست و وحدت آن وحدت متـشابه یـا         

ک را به چهار   ) »وجود«یا  (» موجود«ارسطو واژۀ   .  )124وال،  (»  است [Analogique] مشکّ
 )  89ارسـطو،  (» ...شـود  هـاي بـسیار گفتـه مـي       بـه گونـه   » موجـود «واژۀ  «: برد  معنا کار مي  

). 197همـان،   (» ...ــ بـالقوّه و بالفعـل      4...هاي مقـوالت    ـ شکل 3... ـ راست 2...ـ بالعرض 1«
یـک نـوع از     «: گویـد   شناسي ارسـطو مـي      برنتانو دربارۀ معاني چهارگانۀ موجود در هستي      
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موجود موجود بالعرض است، موجود دیگر به معناي موجود صادق اسـت کـه نقـیض آن                  
 آن نوع دیگري از موجـودات اسـت     برمعدوم است، و معدوم به معناي کاذب است، عالوه       

رحمـاني،  (» عالوه بر تمام آنها موجود بالقوه و بالفعل است    . شود  که به مقوالت تقسیم مي    
از نظر ارسطو، قسم اوّل متعلق هیچ دانشي نیست و فقط این فنّ سفسطه است کـه    ). 79

ست مـورد مطالعـه   بنابراین، فلسفه وجود را به معناي نخ ). 366ارسطو،  (پردازد    به آن مي  
هـستي  «. گیرد امّا وجود به معناي دوم نیز در فلسفه مورد مطالعه قرار نمي   . دهد  قرار نمي 

 آن داللـت   اسـت و نیـستي بـر   ) یا راسـت (و هست داللت بر آن دارند که چیزي حقیقي    
دارد که چیزي راست یا حقیقي نیست، بلکه دروغ است همین طور است ایجاب و سـلب            

گوید که این قـضیّه راسـت اسـت یـا        مي» دان است   سقراط موسیقي «، مثالً   )اثبات و نفي  (
ارسـطو در   ). 146همان،  (» گوید که این نیز راست است       مي» سقراط سفید نیست  «که    این

موجود به معناي صادق خواه به ایجـاب و خـواه بـه            «: گوید  مورد وجود به معناي دوم مي     
دار  فلـسفه عهـده  «: گویـد  و نیـز مـي  ). 203همـان،  (» سلب مربوط به قضایا و احکام است   

طور که گفتیم موجود بـالعرض نیـست    تحقیق دربارۀ موجود به معناي صادق و نیز همان     
را کنار بگذاریم، زیرا علّـت  ) یا راست(پس باید موجود به اعتبار عرض و به اعتبار حقیقي  

بـه طـور   ). 204همـان،  (» ...اي انفعال اندیشه است     گونه) یک(آن یک نامعیّن و علّت این       
بنـابراین،  . توان گفت که ظرف تحقیق موجودِ به معناي صدق، اندیـشه اسـت     خالصه، مي 

که موجود به معناي عرض متعلَّق هیچ علمي جز فن سفسطه نیست، موجـود بـه           درحالي
تواند در علـم منطـق مـورد مطالعـه قـرار       معناي صادق به اعتبار صدق و کذب قضایا مي      

در » وجود«جا دو بحث جداگانه با توجه به معناي سوم و چهارم             ن، ما در این   بنابرای. گیرد
 . ارسطو خواهیم داشت

 
 هستي به معناي مقوالت. 4

شناسي قائل باشد، در حلّ مسئلۀ ایـن   اگر کسي براي مقوالت ارسطو صرفاً جنبۀ شناخت   
قط چارچوبي بـراي  زیرا مقوالت در این صورت ف. تواند برد  اي نمي   تحقیق از آن هیچ بهره    

امّا آیـا  . مفاهیم ذهني هستند و ارتباطي به وجود و موجود بما هو موجود نخواهند داشت   
رسد که ارسطو مقوالت را از لحـاظ        شناسي دارند؟ به نظر مي      مقوالت فقط جنبۀ شناخت   

ها یک دسته مفاهیم واقعـي   شناسي نیز مورد توجّه قرار داده است؛ که بنابراین آن          هستي
هـستي  «: خوانیم به طور نمونه، در دلتا مي.  و داراي وجودهاي مستقلّ ذهني هستند   بوده

شـود   درست به شمار چیزهایي نامیده مي) )(Kath hauta einaiبالذات ( به خودي خود
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یعني اجناس آنها، یا    : مراد از شکلهاي مقوالت   [. آنها داللت دارند    هاي مقوالت بر    که شکل 
شـوند بـه     زیرا به تعدادي که اینها گفتـه مـي  ]ت داللت دارند الفاظي که بر اجناس مقوال    

 )ti esti(اکنـون چـون برخـي از مقـوالت بـر چئـي       . همان تعداد داللت بر هستي دارند
برخي بر کیفیّـت، برخـي بـر کمّیّـت، برخـي بـر       ،  ]و این مقولۀ جوهر است    [داللت دارند   

. ا، و برخي بر زمان داللـت دارنـد  مضاف، و برخي نیز بر فعل یا انفعال، و برخي هم بر کج       
 و یـا  .)145ــ 146همان، (» ...پس هستي همان است که هریک از اینها بر آن داللت دارد 

در واقـع آنچـه کـه از        «: ایم  خوانده  در خصوص مقولۀ نخستین، یعني جوهر، در کتاب زتا          
، و همیشه مایۀ سرگـشتگي اسـت      ] و خواهد شد  [دیرباز و اکنون و همیشه جستجو شده        

 tis he( و این بدان معناست که جوهر چیست )ti to on(موجود چیست؟ : این است که
ousia( ...          باید بررسي کنیم که موجود به این گونه)     چیـست؟ ) یعني به معنـاي جـوهر «

رسد که حتّي باید گامي فراتر نهاد و گفت کـه مقـوالت ارسـطو      به نظر مي  ) 208همان،  (
هـا   ترین معنـاي وجـود را در آن   سي نیز هستند بلکه اصليشنا  نه تنها داراي جنبۀ هستي    

توان یافت، زیرا وجود به معناي قوّه یا فعل نیز در پرتو مقوالت قابـل تـصوّر و تحقّـق                    مي
که تعداد مقوالت از نظر ارسطو چند تاست و آیا وي در مواضع مختلـف تعـداد                   این. است
اسـامي مقـوالت، ارتبـاطي بـه بحـث       ها را یکسان یا متفاوت مطرح کرده است و نیـز              آن

جا کـافي اسـت ایـن اسـت کـه مقـوالت را از نظـر          آنچه توجّه به آن در این     . حاضر ندارد 
طور کلّي به دو قسم جوهر و عرض تقسیم کرد، و نیـز از ایـن دو قـسم        توان به   ارسطو مي 

جّـه  جاست این است که به دیدگاه ارسـطو در مـورد جـوهر تو              چه مورد نیاز ما در این       آن
اهمّیّت جوهر در ارسطو چنان است که بدون جوهر، وجود در فلـسفۀ وي محلّـي             . نمائیم

یا جوهر نخـستین  : زیرا هر چیزي از سه فرض خارج نخواهد بود    . از اعراب نخواهد داشت   
جوهر بالعرض و عرض به قسم اوّل، یعني جـوهر          . ، یا عرض  )ثاني(است یا جوهر بالعرض     

یک از دو قسم دیگر نیز نخواهـد بـود و             اگر جوهر نباشد هیچ   پس  . گردند  نخستین، برمي 
انـد   که افراد موجودات جوهر نخـستین  توضیح آن. در نتیجه هیچ چیز موجود نخواهد بود     

)hai protai ousia(   تنها افرادِ اشیاء، مثل این کتاب یا این انسان، براي ارسطو واقعیّـت
هیم جنسي و نوعي که جوهر بالعرض یا ثـاني  امّا مفا . آیند  دارند و یک جوهر به شمار مي      

واقع وجه مـشترك همـان چیزهـاي منفـرد و      گیرند، مثل حیوان یا انسان کلّي، به     نام مي 
جـا   امّا اعراض نیز از آن. گردند  پس جوهرهاي ثاني به جوهرهاي نخستین برمي      . اند  واقعي

که هستي خود را به سبب    روشني پیداست     که به خود پایا نبوده و بلکه قائم به غیرند، به          
 : خـوانیم  در فصل یکم زتـا مـي  . که همان جوهر است دارند    ) قائم بذاته (خودپایا    موجودِ به 
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اند که برخي مـنفعالت یـا    و همۀ چیزهاي دیگر از آن روي به موجودات موسوم گشته   ... «
خـود پایـا   ها نـه بـه    یک از آن هیچ.... هایند عوارضي از آن یا از چیز دیگري از همین گونه  

پس آشکار است که هریک از آن چیزها به علّـت  .... تواند از جوهر جدا شود  است و نه مي  
یـک از محمـوالت    و به همۀ آن معاني جوهر نخستین اسـت چـون هـیچ    ... هست) جوهر(

نیـز  ) یا مفهـوم  (برحسب تعریف   . دیگر جداگانه نیست و تنها جوهر است که چنین است         
در ... ف هر یک از چیزها حـضور تعریـف جـوهر نـاگزیر اسـت       نخستین است زیرا در تعری    

و همیـشه مایـۀ   ) و خواهـد شـد  (واقع آنچه که از دیرباز و اکنون و همیشه جستجو شده          
» سرگشتگي است این است که موجود چیست؟ و این بدان معناست که جـوهر چیـست؟          

بـه عـدم   فصل یکم المبدا نیز از جملـه مواضـعي اسـت کـه ارسـطو             ) 207ـ208همان،  (
بنـابراین در اندیـشۀ     . کنـد   ها به جوهر تـصریح مـي        استقالل سایر مقوالت و وابستگي آن     

ارسطو جوهر موضوع سایر مقوالت است و دائرۀ وجود بـه طـور کامـل منطبـق بـا دائـرۀ                  
همچنـین  . گردنـد  جوهر است، چون همۀ موجودات یا جوهرند یا به نوعي به جوهر برمـي  

بنابر آنچه گفته شد    . وهر مبنا و علّت اصلي شناخت است      شناسي نیز ج    در عرصۀ شناخت  
اهمّیّت و جایگاه بلند جوهر در فلسفۀ ارسطو معلوم گردید و بدینسان روشن گـشت کـه                

جـوهر  . بر مبناي تفکّر ارسطو وظیفه و کار اصلي فیلسوف پژوهش در زمینۀ جوهر اسـت             
در مـسئلۀ پـیش رو نیـز    بالطبع با همان درجۀ اهمیت و جایگاه خود در فلـسفۀ ارسـطو           

نکتـۀ  : پـردازیم  جا به ذکر چند نکتۀ الزم در مورد جوهر مـي    بنابراین، در این  . حضور دارد 
: نویـسد  که از نظر ارسطو تعریف جوهر چیست؟ ارسطو در فصل دوم گاما مـي        نخست این 

بنابراین تعداد انواع جوهر به همـان تعـداد انـواع    . جوهر آن چیزي است که موجود است  «
جوهر از موضـوعي گفتـه   ... «: نویسد تر مي ارسطو در توضیح و تعریف دقیق. »جود است مو

مقصود وي این اسـت  ). 147همان، (» ...شوند شود بلکه چیزهاي دیگر از آن گفته مي    نمي
کـه    چنـان . شـود   که جوهر موضوع چیزهاي دیگر است و خـودش محمـول چیـزي نمـي              

کنـد، یعنـي چیـزي کـه در      سلبي تعریف مـي   بینیم ارسطو جوهر را بیشتر به صورت          مي
از قضا، تعریفي که در فلسفۀ اسالمي وارد        . شود  موضوع نیست و محمول چیزي واقع نمي      

البتّـه جـوهر در فلـسفۀ اسـالمي بـا      .  همین تعریف ارسطویي با قیود سلبي آن بـود        1شد
از دو . هایي دارد کـه در آینـده بـه آن اشـاره خواهـد شـد                جوهر در فلسفۀ ارسطو تفاوت    

                                                                                                                         
دکتر . سفه مختلف اشاره کرده است خود به هفده تعریف از فالمقوالتدکتر محمد ابراهیم آیتي در کتاب . 1 

 .اشاره کرده است» جوهر« به دو معناي سینا ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابنحسن ملکشاهي نیز در کتاب 
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دست آمد که جوهر در نزد ارسطو اوالً وجود اسـت و ثانیـاً وجـودي اسـت              عبارت فوق به  
، بـه لحـاظ   »اوسـیا «، »جـوهر «اکنون بـا نگـاهي بـه اصـل یونـانيِ      . مستقل و غیر محمول   

تـر آشـنا    براي چنین معنایي بـه طـور دقیـق   » اوسیا«شناسي با تناسب انتخاب لفظ     ریشه
 بـه معنـاي   eimi که اسم فاعل مؤنـث از فعـل   ousaاست از   اسمي   Ousia. خواهیم شد 

توان به معنـاي آنچـه داراي هـستي واقعـي و               را مي  ousaبنابراین  . بودن یا هستي است   
 را نیـز بـه معنـاي هـستندگي یـا      ousiaعیني، یعني همان هستنده یا باشنده، گرفت و      

اي هـستي عینـي و   گي، چون حاصل مصدر است، یعني حالت یا ویژگـي آنچـه دار     باشند
زبان دورۀ اسـالمي،   برخي از نخستین مترجمان عرب    ). 143ـ144خراسانی،  (واقعي است   

یـا  » گـوهر «، واژۀ ) هجـري 328متـوفي  (مانند اسحق بن حنین و ابوبشر متّي بن یـونس      
انـد و برخـي ماننـد ابوعثمـان سـعید بـن یعقـوب                   برگزیـده  ousiaرا در ترجمۀ    » جوهر«

همـان،  (انـد   ترجمـه کـرده  » ذات«و تـذاري آن را  ) ن چهارم هجرينیمۀ دوم قر(دمشقي  
 توجّه داشته که در شرح عبـارت ارسـطو در           ousiaرشد به معناي دقیق        گویا ابن   ).143

ــ  ) 90ارسـطو،  (فصل دوم گاما ـ که گفته است جوهر آن چیزي است که موجود اسـت    
جـا بـراي فهـم ایـن          در این . )1/315رشد،    ابن(» جوهر هر چیز هویّت آن است     «: گوید  مي

شـود کـه      رشد مـشخص مـي      رشد نباید فراموش کرد که با مطالعۀ عبارات ابن          عبارت ابن 
کـه در   حاصـل آن  ). 1/300همـان،   :  برای نمونه، نکـ    (وجود است   » هویّت«مقصود وي از    

اي دیگـر کـه دقیقـاً     همان اصل یوناني یـا کلمـه      » جوهر« اگر به جاي لفظ      ousiaترجمۀ  
تـر و بهتـر از لفـظ     توانـست دقیـق    رفـت مـي     کار مـي    رساند به    را مي  ousia معناي   همان

عـالوه بـر آن، بـسیاري از ابهامـات در     . بر معناي مورد نظر ارسـطو داللـت کنـد       » جوهر«
شد و، از این گذشته، کـسي   مباحث پیرامون جوهر حتّي در فلسفۀ اسالمي نیز مرتفع مي      

  1!دیدند ها آن را مي د داشت حتماً دهاتيتوانست بگوید که اگر جوهر وجو نمي
اکنون بعد از آشنایي با اهمّیّت جوهر و تعریف آن در اندیشۀ ارسطو، باید پرسید کـه                  

اند؟ پاسخ به این پرسش در اینجـا یـک گـام اساسـي دیگـر                  انواع جوهر در نزد وي کدام     
هـاي محـسوس    رهایي به غیـر از جـوه   آیا جوهر«: پرسد ارسطو در فصل دوم زتا مي  . است

هم هستند یا نیستند و اینها چگونه هستند؟ و آیا جوهري جدا از مـاده و مفـارق وجـود              
هـاي محـسوس وجـود     دارد و چرا و چگونه هست؟ یا اینکه هیچ جـوهري غیـر از جـوهر         

                                                                                                                         
 به بعد مدرس 1327اشاره به قول نیکالي اوتررکورتي یکي از اعضاء نسبتاً گمنام دانشگاه پاریس که از سال . 1  

 . نقد تفکر فلسفي غربیلسون،ژ: نکـ . الهیات بوده است
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هاي یکم و ششم المبـدا داده        ها را در فصل     وي پاسخ این پرسش   ). 210ارسطو،  (» ندارد؟
پـذیر،    جوهر محسوس تباهيـ1: اند  آموزیم که جوهرها سه گونه      مياز این دو فصل     . است

ــ جـوهر   3 جوهر محسوس جاویدان، مانند افالك و فلکیّـات،  ـ2مثل گیاهان و جانوران،   
که باید یک   ارسطو شرح استداللي است بر این     فیزیکاي از کتاب      بخش عمده . نامتحرّك

 هـم بـراي همـین       متافیزیکدر کتاب   گاه    آن. جوهر محرّك نامتحرّك وجود داشته باشد     
، بـر ایـن   متافیزیـک  و فیزیکبنابراین دو اثر مهم ارسطو، یعني       . شود  مطلب استدالل مي  

ناپـذیر، خالصـه    پـذیر و تبـاهي   داللت دارند که جوهر به انواع محسوس آن، اعم از تباهي        
. شود و ضرورتاً جوهری از نوع سوم که محـرّك نـامتحرك اسـت هـم در کـار اسـت                    نمي

ارسـطو اثبـات کـرده    «: نویـسد   ارسطو چنین ميفیزیکتوماس آکوئیناس در شرح کتاب     
است که امکان ندارد اشیاء نامحدودي وجود داشته باشـند کـه همـه بـه سـبب یکـدیگر         

که همۀ حرکتهـا از آن   [متحرّك باشند و بلکه یک محرّك بالذات نامتحرّك در کار است            
هـاي بالـذات یکـي محـرّك نـامتحرك       که از متحرّكاو اثبات کرده است    ]. آیند  پدید مي 

هـاي    از آنجا که در محـرّك . پس به اعتقاد ارسطو، محرّك نخستین نامتحرّك است . است
 دهنـده،   پـذیر، بخـش حرکـت      بالذاتي که در میان ما وجود دارد، یعنـي جـانوران تبـاهي            

اهد نـشـان  خــو  پذیر و متحرك بـالعرض اسـت، وي مـي    یعني روح محرّك بالذات تباهي   
ناپذیــر اسـت و متحــرّك بالعــرض هـم نیـست        دهـد کـه محــرّك نخـستین تبــاهي      

)Aquinas, 567 .(       ارسطو در فصل شـشم المبـدا ضـرورت وجـود محـرّك نـامتحرّك را
وجود یک جوهر جاویدان نامتحرّك واجب اسـت، زیـرا جوهرهـا         «: کند  گونه اثبات مي    این

امـا  . پذیرنـد  پذیرند پـس همـۀ چیزهـا تبـاهي     ا تباهياند و اگر آنه       نخستینها از موجودات  
پذیر نیست و همیشه بوده است، و آن حرکت و زمـان            دست کم دو چیز هست که تباهي      

ناپذیري زمان این است که بدون وجود زمان، پیشین و پسین یا تقـدّم              دلیل تباهي . است
 نیـز ماننـد زمـان       ناپذیري حرکت این است که حرکت       و دلیل تباهي  . و تأخر وجود ندارد   

آیـد و از طرفـي     متّصل است، زیرا زمان یا خود حرکت است یا در اثر حرکـت پدیـد مـي                
حاصل گفتار ارسطو در فصل شـشم المبـدا از         . »دهد  حرکت متّصل فقط در مکان رخ مي      

پـذیر باشـند پـس     اند و اگر آنها تبـاهي       جوهرها نخستینها از موجودات    ـ1: این قرار است  
 دست کم زمان و حرکـت ـ بـه    ـ2. پذیر است، پس هیچ چیز نباید باشد همه چیز تباهي

علّت تکیـۀ کـالم   (ناپذیرند  کند ـ دو چیز تباهي  دالئلي که در این فصل از المبدا ذکر مي
ــودن زمــان از حرکــت اســت  ــ3) وي بــر حرکــت، ناشــي ب  آن حرکــت کــه جــاودان و ـ
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 اکنـون کـه   ــ 4. دار اسـت ناپذیر است حرکت مستدیر اسـت کـه از اتّـصال برخـور          تناهي
ناپذیر اثبات شد که آن حرکت است، بالـضروه بایـد محـرّك یـا             کم یک چیز تباهي     دست

فاعلي در کار باشد که اوالً در حرکت نقش داشته باشد، ثانیاً چون محرّکهـاي نامتنـاهي                 
. ناممکن است، باید یک محرّك نخستین باشد که خود به سبب دیگري متحـرّك نباشـد         

چـون، در ایـن صـورت، ایجـاد حرکـت او      . قوّۀ ایجاد حرکت در آن کافي نیستاما وجود  
تواند بالقوّه محرك باشـد، بالـضروره بایـد بالفعـل        بنابراین، اگر نمي  . بالضروره نخواهد بود  

بـدین ترتیـب، ارسـطو از تأمّـل بـر         . بنابراین، جوهر او فعلیّت محض اسـت      . محرّك باشد 
البتّه ارسطو در فصل . رسد  که فعلیّت محض است مي     ها به جوهر محرّك نامتحرّك      جوهر

کند که نقش این جوهر نخستین در حرکت به نحو فاعلي نیـست،             هفتم المبدا اشاره مي   
ارسطو در فصل هفـتم المبـدا بـراي ایـن جـوهر نخـستین کـه                 . بلکه به طور غایي است    

بیرات دیگري هـم  محرّك نامتحرّك است عالوه بر فعلیّت، غائیت، و جوهر، صفات و یا تع      
کند، مانند وجوب وجود، خیر، جمال، زنده و داراي زندگي، برخـودار از بـاالترین            ذکر مي 

لذّت به سبب ادراك خود، اندیشۀ خوداندیش، عقل و معقول، عقل االهي، خدا، سـرمدي            
ناپـذیر،   ناپذیر، انفعال جزء، تقسیم یا جوهر جاویدان، مفارق از محسوسات، بدون ستبرا، بي   

ارسطو عالوه بر صفات یاد شده براي محرّك نامتحرّك نخستین حتي وصـف            . نامتحوّلو  
وي این مطلب را در . شمارد  وحدت را نیز مسکوت نگذارده است و صریحاً آن را واحد مي           

 مورد بررسي قـرار داده  فیزیک، المبدا، فصل هشتم و نیز در فصل ششم کتاب      متافیزیک
 چون حرکت مطلقِ کلّ جهان جاویدان و یگانه اسـت  خالصۀ استدالل این است که   . است

دهد و بنابراین محرّك نخـستین نیـز بایـد یگانـه            پس از یک محرّك و متحرّك روي مي       
ارسطو وحدت محرّك   «: نویسد   ارسطو مي  فیزیکتوماس آکوئیناس در شرح کتاب      . باشد،

ه است کـه بایـد   وي پیش از این اثبات کرد[کند    نخستین را از استمرار حرکت اثبات مي      
طور کـه در کتـاب    و حرکت مستمرّ همان] یک حرکت، با استمراري جاودانه در کار باشد    

V به عالوۀ این، حرکت باید معلول یک محـرك باشـد، زیـرا اگـر     ....  اثبات شد یکي است
محرّکهاي گوناگون در کار باشد هرگز حرکت واحد در کار نخواهد بود و در نتیجـه یـک                 

بدین ترتیب، با توجّه بـه ایـن اسـماء و    ). Ibid, 630(» کار نخواهد بودحرکت مستمر در 
ماند که در اندیشۀ ارسطو محرّك نامتحرّك    صفات، دیگر جاي هیچ گونه تردید باقي نمي       

کـه   جالب آن. نخستین همان خداي واحد است که او نیز دقیقاً داراي همین صفات است           
... «: ر تفسیر این عبارت ارسطو که گفته اسـت      رشد نیز در شرح المبدا، فصل هفتم، د         ابن
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اگر اسم خدا «: نویسد مي» گوئیم خدا زنده، جاویدان و بهترین است        از اینجاست که ما مي    
بر چیزي داللت دارد که زندۀ ازلي و در غایت فضیلت باشد، چون ثابت شد کـه محـرّك                

رشـد،   ابـن (» شـود کـه آن همـان خداسـت      کلّ داراي همین صفات است پس معلوم مـي        
توان بـه نتیجـۀ مطلـوب         راحتي مي   اي رسیده است که به      اکنون بحث به نقطه   ). 3/1624

شـک محـرّك نـامتحرّك        کـه دانـستیم، بـي       توان گفت، چنان    زیرا اکنون مي  . دست یافت 
دانـیم، نـزد ارسـطو        که مي   اما از طرفي، چنان   . نخستین در اندیشۀ ارسطو همان خداست     

.  و، چنانکه گذشت، جوهر نیز در نزد وي همان وجود اسـت  محرّك نامتحرّك جوهر است   
و بدینسان بر مبنـاي هـستي بـه    . که خدا در نزد ارسطو وجود است پس نتیجۀ قطعي آن 

هـاي گذشـته بـه     اي دست یافتیم که راه  معناي مقوالت نیز یک بار دیگر به همان نتیجه        
 .آن منتهي شده بود

جوی پاسخ به چیـستی فلـسفه یـا دانـش     و  نیز در جست   پژوهشگریناگفته نماند که    
در نتیجه بـدون ورود بـه    برین در نزد ارسطو با صرف عنان از راه موجود بما هو موجود و    

 آلفای بزرگ گشوده است عنان گردانده اسـت و          که  تناقض یادشده به راهی    ۀبحث مسئل 
 بودن وی   طلب آدمی و دانش  ) طبیعت گوهر، ذات، فوسیس،( با نظر انداختن به زاد و بود      

 ارسطو علمـی اسـت الهـی،    ۀنتیجه گرفته است که فلسف ـ  پای عبارات ارسطو ه پابهالبتّـ 
  یعنـی همـان چیـزی کـه کـام     ،رود ت هر چه هست بحث مـی     چراکه در آن از اصل و علّ      

 .)37ـ52 ،ضیاء شهابی( آورد آدمی را برمی) ذات فوسیس،(
 

 نتیجه
، و شـارحان وي نـام ایـن دانـش برتـر را      که چون ارسطو، شاگردان حاصل راه نخست این   

که موضوع فلسفۀ اولي از سوي ارسـطو        اند، با توجّه به این      گذارده) تئولوژي(فلسفۀ االهي   
آید که خدا در اندیشۀ ارسـطو وجـود          دست مي   موجود بما هو موجود اعالم شده است، به       

در مـورد موضـوع   گاه در راه دوم از طریق بررسي اقـوال ارسـطو و شـارحان وي         آن. است
فلسفۀ اولي تالش شد تا نشان داده شود که چگونه هر دو قول ارسـطو در مـورد موضـوع       

با توجّه به اهمّیّـت جـوهر در فلـسفه و بـا     . اند جمع این دانش کامالً ارسطوئي بوده و قابل   
. توجّه به انواع آن، راه سوم به جوهر نـامتحرّك کـه محـرّك نخـستین اسـت منجـرّ شـد        

و چـون  . هایش آن را دقیقاً با خداي واحد برابر نـشان داد         بر اوصاف و ویژگي   سپس تأمل   
. جوهر محرّك نامتحرّك وجود است، روشن گشت کـه خـداي ارسـطو نیـز وجـود اسـت              

 .توان گفت که فلسفۀ اولي نزد ارسطو همان االهیّات است بنابراین، مي
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