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  چكيده
اگرچه . استكرده بندي  ها را طبقه   هاي متعددي پرداخته و آن      ارسطو به دانش  

ها به تعدادي     وجود، در سراسر آن     ها متفاوت است، بااين     موضوع و روش اين دانش    
هـاي    تـرين آمـوزه     رخي از محوري  ب. كنيم  هاي فراگير برخورد مي     نظريات و آموزه  

پذيرها، مقوالت، تعريف، استدالل، رئاليـسم،        ماهيت، حمل : اند از   ارسطويي عبارت 
ي ذهني، همواره در هـر        هاي بنيادين چونان يك شاكله      اين آموزه ... . گرايي و   طبع

هـا از هـم       پژوهش علمي حضور دارند و همين سبب شده تا خروجي اين پژوهش           
ي   د و منظومـه   شـو هـا برقـرار       مانند ميان آن    بلكه ارتباطي شبكه   ،بيگانه نباشند 

شدن نظريـات گونـاگون در        با گذشت زمان و مطرح    . فكري منسجمي حاصل شود   
گيرنـد،   فلسفه و علوم كه احياناً در تقابل با نظريـات محـوري ارسـطو قـرار مـي           

ي   آينـد كـه هـر يـك برسـاخته از شـبكه              وجود مـي   هاي فكري ديگري به     نظام
توان دانشي را از يـك     راحتي نمي   اي كه به    گونه   به ؛اي از معارف هستند     تنيده  رهمد

حـذف  . ي فكري ديگري داخـل نمـود        ي فكري خارج نموده يا در منظومه        منظومه
اي از اين تحوالت است كه         نمونه ،ماهيت و تأثيرات آن بر فلسفه و منطق صدرايي        

 و متافيزيك ارسطويي را متزلزل      ها مانند منطق    شمولي برخي دانش    مدعاي جهان 
  .سازد مي
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  لهأطرح مس. 1
هـاي فيلـسوفان و    ها يكـي از دغدغـه   بندي علوم و تعيين حدومرز و تمايز ميان آن    طبقه

 را گـاه بـه روش علـم، گـاه بـه غايـت و يـا بـه موضـوع علـم                        دانشمندان بوده و تمايز علوم    
هاي   از طرفي با بررسي علوم مختلف، نظريات و آموزه        ) 95 و   94: ، صص 12: نك. (اند  دانسته

هـا را     كننـد و آن     ي بين علوم را بـازي مـي         يابيم كه نقش رابط و پيونددهنده       بنياديني را مي  
رغم تـوجهي كـه    علي. دهند ي فكري قرار مي ههم در يك منظوم ي عناصر مرتبط با منزله به

هاي ارتباطي بين علوم  در تاريخ فلسفه و علم به معيار تمايز علوم شده است، نسبت به حلقه             
هـاي ارتبـاطي را       اگر اين حلقـه   .  دقت چنداني صورت نگرفته است     ست،ها  كه معيار ربط آن   

علـوم مختلـف در يـك       رسـيم كـه       مورد كاوش و دقت نظر قرار دهيم بـه ايـن نتيجـه مـي              
انـد و    بـه يكـديگر وابـسته     ،ي فكري بيش از آنكه متمـايز و مـستقل از هـم باشـند                منظومه

ي فكـري   ي فكري خارج نموده يـا در منظومـه   توان يك علم را از يك منظومه     راحتي نمي   به
  .ديگري داخل نمود

ي فكـري را      ظومهبندي جامع از علوم و نيز اولين من         با توجه به اينكه ارسطو اولين طبقه      
بنا نموده كه در طول تـاريخ فلـسفه و علـم تـأثير بـسزايي داشـته اسـت، در ايـن جـستار،                         

  : شده است كهطرحي تحقيق چنين  گرفته و مسئله هاي ارسطويي مدنظر قرار دانش
 يـك   يارتباط با يكديگرند يا چونان اجزا        بي ا،مانند جزاير مجز    هاي ارسطويي به    آيا دانش 

 ايـن  ،ديگـر  بيـان  گيرند؟ به  هاي مشتركي بهره مي     مايه  هم هستند و از بن     باط با  در ارت  ،شبكه
ها و نظريات  ها كدام است؟ آيا آموزه    هاي ارتباطي آن    هم دارند يا حلقه    ها چه نسبتي با     دانش

هـا    هايي يافت كـه در بيـشتر آن         توان آموزه   اند يا مي    ارسطو در علوم گوناگون، مستقل از هم      
ي ارسـطو را      بينـي يـا سـاختار انديـشه         شوند و جهان     يا غيرمستقيم ديده مي    طورمستقيم  به

  دهند؟ نشان مي
شـود و سـپس بـه     هاي فراگير ارسطو در آثارش اشاره مـي          در ابتدا به آموزه    ،اساس براين

ي محـوري بـه نحـو مـستقل و             سـه آمـوزه    ،گويي  ترشدن بحث و پرهيز از كلي       جهت روشن 
  .دشو تفصيلي بررسي مي

  

  ي فكر ارسطو گستره. 2
هـا و روش      ها انديشيده و نوشته است؛ او برخي از اين دانش           ارسطو تقريباً در تمام دانش    

ي   ي فهرست آثار ارسـطو براسـاس مجموعـه          خالصه. گذاري كرده است    ها را بنيان    علمي آن 
 دومـين هـاي     هـاي نخـستين، تحليـل       مقوالت، كتـاب العبـارة، تحليـل      : بكر بدين قرار است   

، رد بـر  )هـاي ديـالكتيكي   توپيكـا، يـا كتـاب جـدل و اسـتدالل          (ها ، جايگاه )ي برهان   رهدربا(
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كـون و    (تبـاهي ي پيدايش و      ي آسمان، درباره    ، درباره )سماع طبيعي  (فيزيكگران،    سفسطه
، طبيعيات كوچـك، چنـدين نوشـته    )نفس (رواني   هاي جوي، درباره    ي پديده   ، درباره )فساد

ي  ، شعر، دربـاره )خطابه (سخنورين نوشته در باب اخالق، سياست،   ي جانوران، چندي    درباره
وشـش، بـا      وپنج و سـي     سي: ، صص 1: برگرفته از ) (مابعدالطبيعه (متافيزيكفضايل و رذايل،    

  .)تلخيص
 نويسنده بـه تمـايز موضـوعات و غايـات و     هعناوين متفاوت اين آثار نشان از دقت و توج  

  .بندي علوم دارند طبقه
  

  هاي فراگير ارسطو آموزه. 3
  بندي موجودات در شناخت و تحقيق علمي اهميت پرسش چيستي و طبقه. 1. 3

مفهوم كلي، موضوع ايـن     . هدف اصلي هر پژوهش علمي، شناخت ماهيت چيزهاست        «-
اين مفهوم كلي، شامل صفات ثابت و هميشه يكسان پراكنده در جزئيات، يـا              . شناخت است 

  .)وسه چهل: ، ص1(» است» چيزها تك« در ،به تعبير ارسطو
انديـشيم،    ها به واقعيت مـي      هايي را كه ما در آن       سو، شكل   يك مقوالت نزد ارسطو، از    «-

گونه كه در خود وجود  اند، به آن هايي از واقعيت دهند و از سوي ديگر، نشانگر شكل       نشان مي 
تـوان    هـا مـي      آن هاي گوناگوني كـه در      ، يعني شكل  »گفتار«يا  » كاتگوريا«ي    خود واژه . دارد

مقـوالت متعلـق بـه     «هـا را      علت، ارسطو آن   همين چيز سخن گفت و درست به        ي يك   درباره
جـدول  .  ...نامـد   مـي » هـاي موجـود     جـنس «وي همچنـين مقـوالت را       .  ...نامد  مي» موجود

: ، صـص 1(شناسي قـرار دارد   ترين بخش است كه در مرز ميان منطق و هستي      مقوالت، مهم 
 همين مقالـه بيـان شـده        2. 6تفصيل در بخش      ي مقوالت به    وشش؛ آموزه   وپنج و چهل    چهل
  .)است
شامل جوهر نخستين مانند انساني     ) ي جوهر   نظريه (ارسطوي جوهر نزد       اهميت مقوله  -

، الـف  2 بنـد ؛ 8: ، ص3: نك) (يا نوع و جنس   (يا اسبي و جوهر دومين مانند انسان و جاندار          
  .)11سطر 

  سي و استقرايي در علمتوجه به روش قيا. 2. 3
دست آورد، يعنـي پيـشرفت از    مفاهيم و اصول كلي هر دانشي را بايد از راه استقرا به        «-

شـده بـه      كلـي و از چيزهـاي شـناخته       ] ي  قـضيه [سـوي     بـه ) چيزهاي جزئي (چيزها    راه تك 
  .)7 -4.، سالف 156وسه، به نقل از توپيكا، بند  چهل: ، ص1 (چيزهاي ناشناخته

  .قياس و جايگاه مهم قياس برهاني در ميان صور گوناگون استداللي   نظريه-
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تر است و ميـان       شده  تر، و برحسب ادراك حسي شناخته       تر و روشن    كننده  استقرا قانع  «-
 يـا  3(» آورتر و بر ضد مناقـضان، كـاراتر اسـت           ي مردمان مشترك است، اما قياس الزام        عامه
  .)ويك پنجاه: ، ص1: ، به نقل از19 -13.، سالف 105، بند 15

. كنـد   هـا آغـاز مـي       دهد و قياس از كلي      دست مي  و كلي را به   ) مبدأ(استقرا يك اصل     «-
هـا قياسـي وجـود     كه براي آن شود، درحالي ها آغاز مي  هايي هستند كه قياس از آن       پس كلي 

 :، ص 1: ، به نقـل از    31 -28.، س ب 1139، بند   15(» آيند  دست مي  ندارد و از راه استقرا به     
  .)ويك پنجاه
حاصـل  ] و... [آيـد  دسـت مـي    برهان، قياسي است كه از مقدمات حقيقي و نخستين به       -

 -10.، س ب 71؛ و بنـد     27.، س الـف  100، بنـد    15 يـا  3( شناخت علمي يقيني اسـت       ،آن
19(.  

  .)97: ، ص1(» ...است» تناقض اصل عدم«ناپذير،  ترين اصل برهان مهم «-
  عنوان ابزار انتقال مفاهيم علمي الفاظ بهدقت به ساختار زبان و . 3. 3

هايي كه    ي محموالت، يعني پيوندهاي مفاهيم كلي با موضوع         ارسطو همچنين درباره   «-
كليـات  «اين محموالت كه در اصطالح منطق . كند گيرند، بحث مي ها محمولشان قرار مي    آن

تالف، خاصه يا ويژگـي     اند از جنس، نوع يا گونه، فصل يا اخ          شوند، عبارت   ناميده مي » خمس
ي پيونـد ميـان موضـوع و          بندي محمـوالت را بـر پايـه         ارسطو اين تقسيم  . و عرض يا رويداد   

 -1.، سب 103، بنـد  15 يـا  3وهـشت؛ و   چهـل : ، ص 1(» ...دهد  محمول يك قضيه قرار مي    
  .) استشده همين مقاله بيان 1. 6تفصيل در بخش  اين نظريه به) (19

چيـزي را   ) ماهيـت (تعريف، چيستيِ   .  ...ها   است از جنس و فصل     اي  نهاده  برهم ، تعريف -
  .)1.، سالف 102، بند 15 يا 3 (كند بيان مي

 كننده بر وجود يا حـضور چيـزي در چيـز ديگـر، در     ي ساده سخني است داللت     قضيه -
 -23.، س الـف  17، بنـد    15 يـا  3... (قضيه يا ايجابي است يا سـلبي      . گذشته، اكنون يا آينده   

25(.  
  جايگاه علت در شناخت. 4. 3

. شناخت علمي به معناي واقعي آن، در استنتاج جزئي از كلي، يا معلول از علت است         «-
دهد كه بدانيم  طورمطلق، هنگامي دست مي شدن هر چيزي به به تعبير خود ارسطو، شناخته    

يـز  علت آن چيست، و اين علت آن چيز است و نه علت چيز ديگر؛ و نيـز بـدانيم كـه آن چ                      
  .)ونه چهل: ، ص1: ، به نقل از10.، سب 71، بند 15 يا 3(اي ديگر باشد  گونه تواند به نمي

  ي طبيعت و متافيزيك ي اساسي ديگر در فلسفه چندين نظريه. 5. 3
  فرايند طبيعت و چيزهاي : عت ارسطو عبارت است ازـي طبي ي فلسفهـوع اصلـوضـ م-
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نـزد ارسـطو،   ) مبـادي (هـا   هـا و اصـل     لـت ي ع   نظريه«. طبيعي، پيدايش، حركت و دگرگوني    
» ي طبيعـي را ادراك كنـد   كوشد كه جهان تجربـه  ها مي وسايلي هستند كه وي با كمك آن      

  .)ودو پنجاه: ، ص1(
و علـل و   1ي علمي، معرفت بر موضوعات تحقيق كه داراي مبـادي        چون در هر رشته   « -

شـويم موضـوعي را     مـي زيرا ما هنگامي معتقـد ( حاصل شناخت همين چيزهاست     ،عناصرند
 يافتـه و تحليـل را تـا    ختشناسيم كـه بـه نخـستين علـل و نخـستين مبـادي آن شـنا           مي

ي   پـس در مـورد علـم طبيعـت نيـز ماننـد همـه              )  عناصر آن ادامـه داده باشـيم       ترين  بسيط
 »... نخست بايد بكوشيم تا آنچه را كه با مبادي آن ارتباط دارد معلوم كنـيم          ،هاي ديگر   رشته

  .)15: ، ص2(
 برخـي  –هر يك از موجودات طبيعي، در خود داراي مبـدأ حركـت و سـكون اسـت        «-

: ، ص 2(ازلحاظ حركت در مكان، برخي ازلحاظ افزايش يا رويش و برخي ازلحاظ دگرگـوني               
  .)14.، سب 192، بند 15 و؛ 57

.  ...اسـت ) حركـت (ي طبيعـت ارسـطو، مفهـوم جنـبش            ي اساسي در فلـسفه      هسته «-
يافتن از قوه بـه   حركت يعني كمال . ... اند) صيرورت( همواره در جريان شدن      موجودات همه 

  .)14 -8.، سب 201، بند 15 يا 2(» سمت فعليت
: ، صـص 1: براي توضيح اين دو مـورد، نـك     (» قوه و فعل  «و  » ماده و صورت  «ي     نظريه -
  .)8 تا 1هاي  ، فصل نهموپنج؛ و همان، كتاب وچهار و پنجاه پنجاه
 يـا  2(ماده مشتاق صورت اسـت    . است» هنوز ناموجود « موجود بالقوه يا يك       ماده يك  -

  .)24 -4.، س الف192بند ، 15
 بـه   6. ، س الـف  412، بنـد    15( ماده قوه است و صورت، فعليت يا كمالِ تحقق اسـت             -

  .)بعد
توان چيزي را شناخت كه بتوان چوني و چرايي آن را             هنگامي مي : هاي چهارگانه    علت -

  .)34 -26. ، س ب194بند ، 15 يا 2(اد توضيح د
  .)4 -2.، س ب198بند ، 15 يا 2( هدفمندبودن طبيعت -
، 1:  را ببينيـد و همچنـين نـك   3. 6براي توضـيح بيـشتر، بخـش    ( ماهيت يا چيستي    -
  .)وهشت وشش الي پنجاه پنجاه: صص
 )جـوهر (چيـز و اوسـياي       هـر تـك   ) يا چيـستي  (بودستي    مي  منظور من از صورت، چه     -

: ، ص 1 ( شـناخت چيـستي آن اسـت       ،چيـز  و شناختن هر تك   ) 226: ، ص 1 (نخستين است 
223(.  
  . تعريف يك چيز، بيان ماهيت يا صورت آن است-
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جهان باالي سپهر ماه كه آكنـده از اثيـر اسـت و             :  تقسيم جهان به سه بخش يا طبقه       -
هـا، در   ي ايـن   هو در فراسـوي همـ     ... جهان زير سپهر ماه كه شامل عناصـر چهارگانـه اسـت           

دهـد كـه نـزد وي         را قـرار مـي    » نخستين محرك نامتحرك  «سوي جهان، زمان و مكان،        آن
  .)ونه پنجاه: ، ص1ي آسمان؛ و  ، درباره15(همان خداست 

  ي روان، معناي حيات، موجود زنده و عقل نظريات درباره. 6. 3
، الـف  402، بنـد    15(» رود  شمار مـي   روان همچون اصل يا مبدأ موجودات زنده به        ... «-

  .)7 -1.س
الزم است كه روان را اوسيايي بدانيم كه همچون صورتي اسـت بـراي يـك جـسم      ...  «-

  .)21 -3. ، سالف 412، بند 15(» بالقوه داراي زيست است... طبيعي كه
، 1ي روان، دفتـر دوم و سـوم؛ و    ، دربـاره 15: جهت تفصيل نظريات در باب عقل، نك  (-
  .)وهشت شصتوسه الي  شصت: صص
  

  هاي فراگير ارسطو ي طولي يا عرضي آموزه رابطه. 4
شـناختي و   شناختي، علـم  شناختي، روش   شناختي، منطقي، معرفت    ازآنجاكه مباحث زبان  

انـدازه   متافيزيكي نسبت به ساير آثار ارسطو، در نقش مقدمه و زيربنا قرار دارند، چراكه هـر               
هـا بيـشتر و       اشد، تأثيرگذاري آن بر ساير دانش     تر ب   شمول  تر و جهان    موضوع يك دانش، كلي   

 نـه در  ،هـا  هاي مربوط به اين حـوزه       رود آموزه    بنابراين انتظار مي   ،اش كمتر است    تأثيرپذيري
هـا،     مـثالً ماهيـت، تعريـف، انـواع محمـول گـزاره            ؛ها باشند    بلكه در طول ساير آموزه     ،عرض

نـسبت بـه سـاير    ... صورت اسـتدالل و  گانه، روش تحقيق، مقدمات برهان، ماده و          مقوالت ده 
  . چراكه موضوعاتي عام دارند؛ترند ها بنيادي آموزه
  

  بيني و نظام فكري ي جهان يادداشتي درباره. 5
: نويـسد  ها چنـين مـي   هاي ذهني انسان زمينه  بيني و پس    ي جهان   يكي از محققان درباره   

ي    كلـي دربـاره    ياي از آرا    جموعهكم متأثر از م     افكار و اعمال آدميان غالباً محكوم، يا دست       «
تـوان    دسـت را مـي       كلـي ازايـن    يي آرا   مجموعـه . انـد   ماهيت جهان و جايگـاه آدمـي در آن        

اي را  نگري  جهان،تصريح گاهي محققان، دانشمندان يا فالسفه كمابيش به      .  ناميد 2بيني  جهان
ود، ناديـده و  شـ  نگري، چـون مـسلم انگاشـته مـي     اند، لكن در اكثر آدميان جهان       اظهار كرده 

اي تاريك در اذهان و بـدون آنكـه تـوجهي را جلـب كنـد، كـار خـود را                       زمينه  صورت پس   به
آرايي كه منحـصر        از چنين مجموعه   ،ي خاص در هر فرهنگ خاص       معموالً هر دوره  . كند  مي

. گيـرد، برخـوردار اســت   بـه همـان دوره اسـت و سرتاســر فرهنـگ را در آن زمـان دربرمــي     
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ي نـوع بـشر،       آمـده  فـراهم  تأثير تجربيات تازه   كلي در جريان تاريخ و تحت      يهاي آرا   مجموعه
  .)23: ، ص4(» پذيرند تحول مي

 كه ريشه در يونان يا مـسيحيت         را  كلي متعلق به قرون وسطي     يوي سپس برخي از آرا    
مفهـوم خـدا و نگـرش    : اند از كند كه عناوين آن آرا عبارت هايي تبيين مي  با ذكر مثال ،دارند
هـا يـا    هاي طبيعي، تبيـين علّـي پديـده    ي خدا، هدف جهان و تبيين غايي پديده        دربارهبشر  

ي   هـاي اخالقـي، نظريـه       بـودن ارزش   انگارانه، نظـم اخالقـي جهـان يـا عينـي            تبيين ماشين 
بـودن دايـره و حركـت        مركزي بطلميوس، موجود الهي دانستن اجرام آسـماني، كامـل          زمين

  .)70-24: ، صص4( ...مستدير، و
ي اقليدسـي كـه       هندسـه : ارسطوشناس معاصر، جاناثان بـارنز، بـر ايـن بـاور اسـت كـه              

چنـد اصـل    . موضوعي است   يك دستگاه استنتاجي اصل    ،ترين دانش يونانيان بود     يافته  توسعه
شود و سپس با اسـتنتاجات منطقـي، سـاير        عنوان حقايق بنيادي مفروض گرفته مي       ساده به 

دليـل   همـين  چنين نظامي زيبا و معقول است، به . آيند  ميدست   حقايق و قضاياي هندسي به    
موضوعي يگانه باشـد كـه     افالطون عقيده داشت كه كل معرفت بشري بايد يك دستگاه اصل          

ارسـطو نيـز    . گـرا   بر تعداد اندكي حقايق بنيادي استوار اسـت؛ دانـشي سـامانمند و وحـدت              
ه نداشـت كـه كـل دانـش را           اما برخالف افالطون عقيـد     ،موضوعي بود  مجذوب دستگاه اصل  

 چراكه ارسـطو بـه اسـتقالل علـوم نيـز          ؛ي واحد از اصول بنياد نهاد       توان بر يك مجموعه     مي
دانان، به لحاظ موضـوع و روش        شناسان و فيزيك    رياضيدانان و پزشكان، زيست   . توجه داشت 

اگر : تدانس  همه ارسطو وجود يك نظام علمي را الزم مي          بااين. هم متفاوت هستند   تحقيق با 
علـل و مبـادي اشـيا،       . گـسيخته هـم نيـست       دانش بشري يگانه نباشـد، يـك كثـرت ازهـم          

دستگاه مفهومي و ساختار صوري تمـام      : اند اما از ديد كلي شباهتي با يكديگر دارند          گوناگون
  .ها يكسان است دانش

علـوم مولـد بـه      . عملي، مولد و نظري   : كردي عمده تقسيم      ارسطو دانش را به سه دسته     
علوم عملي به ما نـشان      . شوند مانند فن كشاورزي و هنر و مهندسي         اختن اشيا مربوط مي   س

 اخـالق و  ؛دهند كه در شرايط گوناگون، در امور شخصي يا عمومي، چگونـه عمـل كنـيم         مي
  .اند سياست از اين دسته

ايـن دسـته كـه    .  بلكـه حقيقـت اسـت   ، و نـه عمـل   اسـت هدف دانش نظري نـه توليـد   
علـوم  . ي رياضيات، علوم طبيعي و الهيات است         شامل سه حوزه   ،علم است ترين بخش     بزرگ

. شناسي، هواشناسي، شيمي و فيزيـك اسـت         شناسي، جانورشناسي، روان    طبيعي شامل گياه  
ـ  (دارنـد قابليت تغيير يا حركـت      : موضوعات علم طبيعي دو مشخصه دارند      خالف موضـوع   رب

ارسطو بيـشتر عمـر خـود را صـرف     . ارندنفسه د و همچنين وجود مستقل يا في) علم رياضي 
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نقـل بـه   (جايگاه متافيزيك و منطق در نظام فكري ارسـطويي كجاسـت؟         . دكرعلوم طبيعي   
دانـشي هـست كـه بـه موجـود چونـان          «بر نظر ارسـطو      بنا) 42-39: ، صص 16: مضمون از 

: ، ص 1( »نگـرش دارد  ) اعـراض ذاتيـه   : يعني(خود،    خودي  موجود و متعلقات يا لواحق آن به      
اي از موجـود را      پـاره ] هـاي ديگـر     دانش[= ها    آن... «.  اين دانش همان متافيزيك است     ،)87

  .)88: ، ص1( »پردازند كنند و به بررسي اعراض آن مي جدا مي
 بنيادي وي براسـاس  يگيري آرا ي تكامل تفكر ارسطو و شكل يكي از پژوهشگران درباره  

چنـين  ) 17: نـك ( اثـر ورنـر يگـر        ،ي او   شهارسطو، بنيادگذاري تـاريخ گـسترش انديـ       كتاب  
در مسير تاريخي و تكامل تدريجي تفكـر خـود، از يـك افالطـوني               ) ارسطو (وي«: نويسد  مي

 يشناسـ   كاو و طبيعـت      ژرف يهاي طبيعي و پژوهشگر     ي دانش   دهنده معتقد، به يك سازمان   
بـيش از همـه     و   هاي خود   وي در نخستين نوشته   .  ...گرا و برجسته متحول شده است       تجربه

هـا را   ي ايـده   نظريـه ،ارسطو در اين نوشته. دهد تضاد خود با افالطون را نشان مي ،  در توپيكا 
. بخـشد  را شكل مـي   ) جوهر(ي اوسيا     ويژه نظريه   خود و به  » مقوالت«ي    كند و نظريه    نفي مي 
كند  ناپذير افالطون مي بيني ي رويدادهاي طبيعت، قانونمندي را جانشين عامل پيش         در پهنه 
هـاي هـستي در    ي جريـان  ي همـه  كـه انگيـزه  » غايـت «ي    ي مهـم خـود را دربـاره         و نظريه 

كه نزد افالطون مفهومي مطلق بود، نـزد        ) خير(نيكي  . آورد  رويدادهاي آن است، به ميان مي     
 آن را در ،هـاي اخالقـاً ارجمنـد    خيـر آن اسـت كـه انـسان        . شود  ارسطو نسبي و تاريخي مي    

  .)ونه سي: ، ص1(» نندگزي شرايط مشخص برمي
يكـي از   . ... ي ارسطو، نخست بايد از روش انديشيدن او آغـاز كـرد             براي بررسي فلسفه  «
ي افالطـون و رهانيـدن تفكـر و        ي او با فلسفه     وردهاي فلسفي ارسطو معارضه   اترين دست   مهم

 ي ارسطو هميشه    در فلسفه . عرفاني او است  ،  پژوهش فلسفي از چارچوب ديالوگي و شاعرانه      
هـاي عينـي جهـان پيرامـوني و            بازگشت به واقعيت و رويكرد بـه پديـده         ،و بيش از هر چيز    

ارسطو درست برخالف افالطون براي محسوسات و       .  ...خورد  چشم مي  موجودات محسوس به  
البتـه از ديـدگاه او نيـز هـدف          .  وظيفه و نقشي مثبت و عمده قائل بـود         ،ي حسي   نيز تجربه 

  .)ودو چهل: ، ص1(»...ي شناخت ماهيت كلي چيزهاستمعرفت، شناخت كليات يعن
  

  ي محوري ارسطو بررسي تفصيلي سه آموزه. 6
صـورت    ي او را به     ترين نظريات بنيادي ارسطو كه كل انديشه         تعدادي از مهم   3 بخشدر  

در ايـن ميـان سـخن بـارنز را بـار ديگـر بـه يـاد                  . آورند، مطرح شد    يك نظام منسجم درمي   
هـا     مشترك در آثار علمي ارسطو را دستگاه مفهومي و ساختار صوري آن            آوريم كه عنصر    مي
پـذيرها    ي حمل   يكي از مصاديق اصلي اين دستگاه مفهومي و ساختار صوري، نظريه          . داند  مي
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در اين بخش، بررسـي تفـصيلي   . ي محوري ارسطو و مقوالت و ماهيت است، يعني سه آموزه 
  .نظر قرارگرفته استي  ها وجهه اين سه آموزه و ربط ميان آن

  پذيرهاي ارسطو ي حمل نظريه. 1. 6
وجوي اجزاي نهـايي اسـتدالل         به جست  3ها  جايگاهارسطو در فصل چهارم از دفتر يكمِ        «

كاهـد و سـپس بيـان         ها فرومي   پردازد و به اين منظور نخست استدالل را به گزاره           جدلي مي 
  :دهد وضوع خود نسبت ميدارد كه هر گزاره يكي از چهار محمول زير را به م مي

 بـر روي هـم چهـار        ،بندي كنوني مـا     شده هويداست كه برابر با بخش     اينك از آنچه ياد   «
  6.»»عرض«يا» جنس«يا » 5ويژگي«يا » تعريف«دهد كه هست شود؛ يعني يا   رخ مي4پار بن

گفتـاري اسـت   » تعريف«... پردازد او در فصل پنجم به تعريف اين چهار محمول كلي مي          
خاصه چيزي است كه اگرچه .  القول الدالّ علي الماهيه–كند   داللت مييء بر چيستيِ ش   كه

جـنس چيـزي    . شـود   نحو دوسويه حمل مي      به يءكند، بر آن ش      داللت نمي  يءبر چيستيِ ش  
، »انـد؟   هـا چيـست     آن« مختلف در نوع، در پاسخ به اين پرسـش كـه             يءاست كه بر چند ش    

 هـا نيـست، يـا چيـزي اسـت كـه             يك از ايـن     كه هيچ و عرض محمولي است     . شود  حمل مي 
  .)343 و 342: ، صص10(» حمل شود يا حمل نشود،  هرچه باشد،يءتواند بر يك ش مي

هاي  ها و گزاره ي صورت استدالل اي است درباره پذيرهاي ارسطو نظريه  ي حمل   آموزه... «
ش يكـي از    اسـت و محمـول    » نـوع «ي جـدلي      گويـد موضـوع هـر گـزاره         جدلي كه به ما مي    

هـا را هـم    هاي بازشناخت آن  كه سنجه استپذير يادشده حمل] با احتساب فصل[پنج  /چهار
ي كليـات   ؛ جهت تفصيل بيشتر در باب تاريخچه354: ، ص10(» دهند  دست مي  ها به   جايگاه

  .)377-339: ، صص10: خمس نك
  :نويسد ميپذيرها ريخته شود چنين  ارسطو در باب موادي كه بايد در قالب اين حمل

هـا چهـار    هايي را مشخص سـازيم كـه در آن   هاي مقوله ها اكنون بايد جنس    اين از   پس«
/ چيـست؟   : انـد   دهشـمار    ها به   ولي اين .  وجود دارند  ،ايم  ها سخن گفته    محمول كلي كه از آن    

؛ در  ]كيفيت/ كيف[= چوني  / ؛ چون؟   ]كميت/ كم[= چندي  / ؛ چند؟   ]ذات= گوهر[= جوهر  
[= زمـان   / ؛ كـي؟    ]أيـن [= مكان  / جا/ اضافت؛ كجا؟ / نسبت/ مضاف/ نسبتمند/ ا چه؟ پيوند ب 

[= كـنش   / ؛ كردن ]له= جده= ملك[= ؛ داشتن   ]نصبه/ وضع  / موضوع  [= نهش  / ؛ نهاده ]متي
زيـرا  ]. أن ينفعـل  = انفعـال [= واكـنش   / كـشيدن / پذيرفتن/ پذيرفتن ؛ كنش ]أن يفعل = فعل

، بند  15 يا 3(» ها خواهند بود    مواره در يكي از اين مقوله     عرض و جنس و ويژگي و تعريف ه       
  .)25 -20.، سب 103

  .شود ميگانه روشن  پذيرها و مقوالت ده ي حمل ي آموزه بدين ترتيب رابطه
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اي از    كـه روايـت ويراسـته     (گانـه     هـاي پـنج     ي كلـي    اي بـه آمـوزه      فرفوريوس از دريچه  «
است پيوندهاي استوار ميـان ايـن آمـوزه و    نظر كرده كه توانسته ) پذيرهاي ارسطوست  حمل

را نيـك   ) مقوالت، تعريف، تقـسيم، قيـاس و برهـان        (هاي بنيادين منطق ارسطو       ديگر آموزه 
  .)372: ، ص10(» ببيند و بازگويد

 را از ليست    »تعريف«: دهد  ي ارسطو مي     چند تغيير مهم در آموزه     7مدخلفرفوريوس در   
دهد، فصل را هـم آشـكارا         پنج محمول كلي قرار مي     را جزء    »نوع«كند،    محموالت خارج مي  

اجنـاس   (مقـوالت هاي    اي ضروري براي آموزه     گانه را مقدمه    هاي پنج   آورد و كلي    به ميان مي  
 .ي منطق ارسطو  يعني مدخلي براي همه؛داند ، تعريف، تقسيم و اثبات مي)عالي

 ، امـا بـرخالف وي  ،كنـد   پذيرها داخـل مـي      فارابي مانند فرفوريوس نوع را در شمار حمل       
 ايـن،  بر افزون. دهد  دست مي   تري به   كند و فهرست كامل     تعريف را از اين فهرست خارج نمي      

 مركـب،  هـاي   محمول ديگر و مرّكب ي خاصه و افزودن  رسم و حد به تعريف تقسيمِ با فارابي
ها   تعريففارابي بر اين باور است كه اجزاي نهايي         . سازد  تر مي   كامل هم اين از را فهرست اين

 .اند ها و فنون همين پنج كلّي  دانشي هاي همه و قياس

ي   گانـه   هـاي پـنج     سينا برخالف فـارابي چنـين تلفيقـي انجـام نـداده و همـان كلـي                  ابن
كليـات خمـس را     ) بخـشي   9منطـق    (الـشفاء او در منطـق     . آورد  فرفوريوس را به ميـان مـي      

) منطـق دوبخـشي    (شـارات االمنطـق    امـا در     ،داند   فهم تعريف، تقسيم و اثبات مي      ي  مقدمه
  .)، با تلخيص11: برگرفته از(شمارد  كليات خمس را تنها مقدمه فهم تعريف مي

  گانه ي مقوالت ده آموزه. 2. 6
 نكات مفيدي را    ،ي آن   كند كه خالصه و چكيده       در باب مقوالت مطالبي را بيان مي       سار

  :دربردارد
كند، قياس را به قضايا و قضايا را        يه مي ارسطو استدالل را به اشكال مختلف قياس تجز       «

 سپس الفاظ مفرد يا مركـب نـاقص در قالـب            ،كند تجزيه مي  8به الفاظ مفرد يا مركب ناقص     
مطالعه صور و اشكال زبـان يكـي از راهنماهـاي اصـلي       . شوندبندي مي   گانه دسته  مقوالت ده 

كـه بـراي ايـن كـار        و تنهـا اجـزاي گفتـاري         ريزي آموزه مقوالت بـوده اسـت        ارسطو در پي  
خواست با تمايز بين انواع اصلي معـاني الفـاظ و             ارسطو مي . استتشخيص داده، اسم و فعل      

بندي مشهور بـراي   با اين هدف به اولين طبقه.  جمله، مسائل را روشن كند   ي  عبارات سازنده 
يافـت كـه چـون بـر وجـودات گونـاگون            انواع اصـلي وجـودات در سـاختار واقعيـت دسـت           

، نقـل بـه مـضمون، بـا         24-22: ، صـص  18(»  ناميده شـدند   9اند، محمول يا مقوله     حمل  قابل
  .)تلخيص

  :باره خالي از لطف نيست بيان بارنز هم دراين
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 ارسـطو را بـه تنظـيم مقـوالت          ،شناسانه چه اشيايي واقعي هستند؟ اين پرسش هستي      «
  متباين بـه   ،ن مقوالت  و اي  اند  مقولهده دسته اشياي واقعي داريم كه مصاديق اين ده          . رسانيد

، نقـل بـه    64: ، ص 16(» انـد    پـس اشـياي واقعـي متبـاين بـه تمـام ذات             ؛تمام ذات هستند  
  .)مضمون، با تلخيص

بنـدي    منظـور طبقـه     اي است كه ارسـطو بـه        ، مجموعه الفاظ ساده   )جمع مقوله  (مقوالت
ات در ايـن  پس با اين نگاه رئاليستي ارسطو، تمامي موجـود   .  عالم در نظر گرفته است     ياشيا

 تنظـيم  در ازآنجاكـه . يابـد  پاسخ مـي » ما هو؟«اند و پرسش متافيزيكي   ليست مقوالت داخل  
 بحـث،  آن تناسـب   بـه  ،كننـد  پيـدا  را شـيء  فصل و جنس كه بود نياز معرّف مباحث در حد

  .كردند مي مطرح تعريف مباحث ي مقدمه عنوان به را مقوالت مبحث
ها جزء مشترك اعـمِ       جود دارند كه ديگر باالتر از آن       كه در باالترين رده و      را آن اجناسي 

 جزء ماهيـات بـسيطه   ،اجناس عاليه يا همان مقوالت    . ناميم   مقوالت مي  ،ها وجود ندارد    از آن 
  . نسبت به هم متباين به تمام ذات هستند،مقوالت. هستند

ز آن يـك ا    بدان معناست كه تحت هيچ     ،هر معنايي كه بر بيش از يك مقوله صادق باشد         
معقـوالت  ها نيست، بلكه اساساً مفهومي خارج از مفاهيم ماهوي و مقولي است و جـزء     مقوله

همچنين اگر مفهومي هم بر واجب و هم بـر ممكـن            . آيد  ي يا منطقي به شمار مي      فلسف يثان
  .شوند ها نيز مفاهيم مقولي و ماهوي محسوب نمي اين. گونه است صادق باشد نيز همين
 ي   حقايق ماهويِ بسيطي هستند خارج از دايـره        ، صور حقايق جوهري   فصول جواهر و يا   

يـك از   نقطه و عدد حقايق ماهوي هـستند كـه ذيـل هـيچ    . ها  هاي آن   ها و زيرمجموعه    مقوله
  .گيرند  قرار نميمقوالت عشر

ف و الوضـع و     يـ  الجـوهر و الكـم و الك       يو ه «: ها بنا به قول ارسطو ده تاست        تعداد مقوله 
  .»نفعليفعل و أن ي و أن ةضاف و االه و الجدين و المتياأل

غير  (برهانيگاه حكما در اينكه مقوالت ده عددند، چيزي جز استقراء نيست و هيچ          تكيه
 اعمـي  ها مفاهيم ماهويِ  باالتر از همه يا برخي از مقوالت يا در عرض آنبر اينكه) از استقراء 

  .باشد، اقامه نشده است
، 5: برگرفتـه از  (عقل و نفس و ماده و صـورت و جـسم            : اند  براي جوهر نيز پنج نوع قائل     

  .)ي ششم، با تلخيص مرحله
رده كـ ر  كذ] ءشفا[منطق   هم در    يرده و بوعل  كر  كرا ارسطو در منطق ذ    » مقوالت«بحث  

 .ن بـوده اسـت  ي و بهتر هم هماند كردهن بحث را از منطق خارج و وارد فلسفه     يبعدها ا . است
را در  يـ ت اسـت، ز   ي بحث ماه  ، بحث مقوالت  اصالً]  كرده است  شيخ در منطق اشارات چنين    [

 به نُـه    كنيم  يمم  ي به جوهر و عرض و عرض را تقس        كنيم  يمي  بند  دستهاء را   يمقوالت، ما اش  
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 يستيـ  چازنظـر اء را ينجا اشيدر ا). داند يم تا پنجخ اشراق مقوالت را ي شمثالً(متر  كا  يمقوله  
 يستيـ  چازنظـر است يبندي اش يمتقس ،بندي مقوالت يمقست اصالً. اند كردهبندي   يمتقس ها  آن
» تيـ فكي «،گـر ياند، آن گـروه د    » جوهر«اء  ي فالن گروه از اش    گوييم  يمت؛  ي ماه ازنظر،  ها  آن

» نيـ أ «مـثالً گر  ي، گروه د  »اضافه «گوييم  يمگر  ي د يبه گروه . »تيمك «،گرياند و آن گروه د    
 را يا دستهاء و هر   يردن اش ك گروه  گروهي و   دبن  دستهن  يا. ها  ينااست و امثال    » يمت«ا  ياست  
 گـروه  گـروه ت يـ  ماهازنظـر اء ي اشـ يعنـ ياست؛ يت اش يردن مربوط به ماه   ك مقوله   يكداخل  

، و الّـا    شوند  يمم  ي به ده گروه تقس    يستي چ ازنظراء  ي، اش ييد ارسطو يد يت، از درنها. شوند  يم
: ، ص10: ، ج13 (» نـدارد يمعنـ گر يها د يبند دستهن ي ا،ار نباشدك در   يستيي چ   لهأمساگر  

542(.  
  ماهيت. 3. 6

 يعني آنچه در پاسـخ از       ،مراد ما از ماهيت در اين بحث، ماهيت به معناي مشهور است           *
  .آيد  ميءچيستي اشيا

 نـشانگر   ،اءي اشـ  ي  ي ذهن درباره  ها  پرسشانواع  : انيئمشاتعريف ماهيت نزد    . 1. 3. 6
دين ذهن براي شـناخت هـر چيـزي، پرسـش           ي بنيا ها  پرسشانواع مجهوالت است؛ يكي از      

  :چيستي است كه بر دو گونه است
 بداند كه يك نام يا لفـظ  خواهد يمبا اين پرسش انسان   ): ةما الشّارح ( چيستيِ شارح    -1

 االسـم در پاسخ به اين پرسـش، تعريـف اسـمي يـا شـرح      . براي چه معنايي وضع شده است    
 .بك است همان ك- تيهو چيست؟ -: مثال. شود يمآورده 

با اين پرسـش، انـسان از حقيقـت و ماهيـت چيـزي        ): ةما الحقيقي ( چيستيِ حقيقي    -2
در پاسخ به اين پرسش، تعريف حقيقي يا همـان تعريـف مـصطلح منطقـي آورده                 . پرسد يم
 . جاندار انديشنده- انسان چيست؟ -: مثال. شود يم

گفـتن    درست پاسـخ    تعريف، تبيين روش   ،كنيم كه هدف منطق     خاطرنشان مي  نجايادر  
  .به پرسش چيستي حقيقي و رسيدن به شرايط، اقسام و احكام تعريف حقيقي است

م يلسوفان قد يخصوص ف  هب. ار ارزشمند است  ي فالسفه بس  ازنظراء  ياش» يستيچ«سؤال از   
اء يق اشـ  يه حقا كق را   ي علم به حقا   ي قائل بودند و حت    ياديارزش ز » يستيچ« سؤال از    يبرا
 از امـور  يلـ ي خميدانـ  يم .اء را معتقد بودنديت اش ي به سؤال از ماه    ييگو پاسخ يعنيست،  يچ

 در ، اعتبـار يـك و بـه  (تشان ي در ماهيست ولي ن كيه وجود دارند و در وجودشان ش      كهست  
ه كـ  كنـد  يموشش  كلسوف  ي ف يكست؟  ي چ ها  آنت  يه ماه كد است   يترد)  وجودشان ي  نحوه

 ،ه عـدد هـست  كـ ني در ا،ديـ ريدد را در نظـر بگ   عـ  مـثالً  ؛دست آورد  اء را به  يت اش يبتواند ماه 
ـ . تاسـت  تاست، آن ده   ن پنج يا: ميكن يمف  ياء را با عدد توص    يما اش . ستي ن يديترد  عـدد   يول
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ت آن را   يـ ه ماه كـ  انـد   داشتهوشش  كشه  يلسوفان هم يه ف ك است   يست؟ عدد از آن امور    يچ
  .)538 :، ص10: ، ج13(» دست آورند به

ي محقـق   بنا به گفته: مفهومِ كلي به ذاتي و عرضي  ماهيت، مالك تقسيم    . 2. 3. 6
الفاظ، كلي و جزئي، ذاتي     :  از اند  عبارتشود كه     يمطوسي، در مدخل منطق، چهار فن طرح        

  .)6: ، ص9 (و عرضي، كليات خمس
پراكنده در رساالت منطقي ارسطو و همچنين مـدخلِ     صورت   اين چهار فن به    ي  تاريخچه

  .شود  ديده مي، موسوم به ايساغوجي،فرفوريوس
از ميان اين چهار فن، بحث الفاظ و بحث كلي و جزئي عموميت داشته و مخـتص لفـظ                   

اي از مفاهيم نيست، اما تقسيم كلي به ذاتي و عرضي كه مبناي توليـد                 ي ويژه   خاص يا گونه  
  .گيرد  با مالك ماهيت صورت مي،گانه است هاي پنج كلي

 آن باشـد    يستگيـ  شا ... را يلك«: گويد  ميي طوسي در معرفي مفهوم كلي چنين          خواجه
 نتوانـد  ي از سـه وجـه خـال      ،نسبت با آن موضوع   ه   حال او ب   ... و يه محمول باشد بر موضوع    ك

ا داخـل بـود     ي ؛...د و عمرو  ينسبت با ز  ه   مانند انسان ب   ،ت آن موضوع باشد   ي ماه يا تمام ي :بود
ه در كـ  يم جـز در موضـوعات  ن قـس ي و ا  ...نسبت با سواد  ه   مانند لون ب   ،ت آن موضوع  يدر ماه 

ه  مانند اسود ب،ت آن موضوعيا خارج بود از ماهي؛   معقول نبود  ، باشد يب ذهن كيمفهوم آن تر  
  .)21: ، ص9( »...كنسبت با ضاح

دارد كه قسم اول و دوم مقوم موضوع خود بوده و درنتيجه ذاتي هـستند               سپس بيان مي  
  .)22: ، ص9( يا عرضي  پس كلي يا ذاتي است؛گويند و قسم سوم را عرضي مي

بودن يا نبودن آن در   مالك تقسيم مفهوم كلي، داخل  ،شود  ه مشاهده مي  ك  بنابراين چنان 
گيري يك فضاي ماهوي در منطق و       اين مالك، اثرات بسياري بر شكل     . ماهيت موضوع است  

ي عنوان نمونه در منطق تعريف، تعريفي داراي ارزش بيشتر  به؛ي اسالمي داشته است  فلسفه
  . باشدشدهاست كه از ذاتيات تشكيل 

 ياء، دو گونه معـان    ي؟ در مورد اش   ميكن يم از چه سؤال     ،ميكن يم يستي سؤال از چ   يوقت«
 و اوصـاف    ي دو سلسله معـان    ياء دارا ي اش يعني؛  ميده يمص  ي تشخ كند يم صدق   ها  آنه بر   ك
اء ي اشـ  ،ميري بگ ها  آن و صفات را اگر از       ين معان ي از ا  يبعض.  هستند كند يم صدق   ها  آنه بر   ك

 ك را منف  كنفي ال ي اگر صفت  ي حت ، را ندارند  ي و صفت  يزي چ ي ول ،خودشان خودشان هستند  
 ،ميريـ اء بگ يه اگـر از اشـ     كـ  و اوصـاف هـست       يگر از معان  ي د ي بعض ي ول ؛مينك فرض   ها  آناز  

 مييگـو  يمـ  ي معانگونه نيا به ؛ماند ينم ي باقيزيگر چي و دميا  گرفتهخودشان را از خودشان     
نـوع و  (ت يـ ا جـزء ماه ي اند  تيماها  يات  ين است و ذات   ي در منطق هم   ي و عرض  يذات. »يذات«
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ـ  ي خودش خودش ن   ،ميري بگ ء يش را از    ها  آنه اگر   ك ييزهاي چ يعني) جنس و فصل    يست؛ ول
  .)543: ، ص10: ، ج13 (» خودش خودش هست،ميري بگيزيات را اگر از چيعرض

 هـا   نيا«:  اسالمي ي   فالسفه ازنظر اشياء   دشواري كشف ماهيت و تعريف    . 3. 3. 6
از . سور اسـت يرميل و غك مش،تينه ماه كدن به   يه رس كهم قبول دارند    ] ي اسالمي   فالسفه[

ت يـ ي ماه جا  به،  شود يمر  كه آنچه ذ  ك شده  نقلشتر  يخ و صدرا هم ب    ي و از ش   شده  نقل يفاراب
 يجـنس و فـصل منطقـ      ،  نديگو يمه  كجنس و فصل    . ستي ن يت واقع ي ماه ها  نيا،  ميآور يم

 جنس و فصل    يجا هه ب ك است   ي جنس و فصل   يعني،  يقي و حق  ياست نه جنس و فصل واقع     
رده كـ شف كه ما   كني اعم از ا   ، دارد ي جنس و فصل واقع    يك ،ء يش ،هرحال  به. ميا  آورده يواقع
ه كـ ني اعـم از ا    ،ت است ي ماه ي دارا يئيه هر ش  كن است   يبحث در ا   . ...ميرده باش كا ن يم  يباش
ه كـ  هـم  هـا   آن. ميص بـده  يه تـشخ  كـ  ميكنـ  يموشش  ك. ميا نتوان يم  يص بده يم تشخ يانبتو

مالصدرا در آخر معتقـد     . رشان در فصل است   يص داد، گ  ي تشخ توان ينمت را   يماه: نديگو يم
 اسـت   يقتي، مال وجود است و وجود حق      كند يمه فصل   ك ياركفصل و    تيه خاص ك شود يم

  .)1 يپاورق، 544و  543: ، صص10: ، ج13(» نهكال ةمجهول
 ،ي، ماهيت است  ئرسيم كه عنصر محوري نظام تفكر مشا        از مباحث باال به اين نتيجه مي      

 در پيونـد بـا   ،ي آنشـناخت  معرفـت ي كه مسائل و نتايج مختلف منطقـي، فلـسفي و           ا  گونه  به
رو آورده شد     ينازا» يئنظام تفكر مشا  «عبارت  . يابد  ماهيت تعريف شده و معناي محصلي مي      

شده و پس از وي توسط شارحان و پيـروان           يستأسهاي مختلفي كه توسط ارسطو        كه دانش 
ي فكري است كه هر جزء آن با اجزاي            بلكه منظومه  ،او بسط و گسترش يافته، يك مجموعه      

ي، طبيعيـات و    شناس  معرفتاين مجموعه شامل منطق، فلسفه،      .  وثيق دارد  يديگرش ارتباط 
ي   ه، آمـوزه  گانـ  دهي بنيادي اين نظام فكري مانند مقوالت        ها  آموزه. ساير مباحث علمي است   

يرها كه بعداً با تحوالتي از جانب فرفوريوس، كليات خمس ناميده شد، عدم تفكيـك            پذ  حمل
ي   چيـستي در شـناخت و نظريـه       از  صريح بين وجود و ماهيـت و جـوهر، اهميـت پرسـش              

، شـواهدي بـر     شده بنان و خارج    ي وجود ذهني و يكساني ماهيت در ذه         رئاليسم كه بر پايه   
  .اين مدعا هستند

در اينجا الزم است به اين نكته توجه كنيم كه گرچـه ارسـطو تأكيـد دارد كـه موضـوع                    
هـا را جـنس و     اما وقتـي محمـول گـزاره    ،فلسفه وجود و هستي است و نه اين يا آن موجود          

نوعي    به ،داند  ذيرها مي پ  فصل و تعريف و خاصه و عرض قرار داده و مقوالت را مواد اين حمل              
 بلكه با پرداختن به ماهيات، رنگ ماهوي        ،كند  ي خود را از ماهيت خالي نمي        محتواي فلسفه 

وي  ي هشيـ  بـر اند ي ماهوين، بستريان ذهن و عيبه علت خلط م زند و     ي خود مي    به فلسفه 
  .م استكحا
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 با صورت   ،كه منطق  با اين توجيه     ،كند  سينا مقوالت را از منطق به فلسفه منتقل مي          ابن
شود كه نظـر      درواقع از اين اقدام دانسته مي     . ي آن   تعريف و استدالل سروكار دارد نه با ماده       

 بـا ذاتـي و      ،ها بوده؛ اما بايد توجه كـرد كـه مقـوالت            وي بر تمايز علوم و تعيين حدومرز آن       
شأ ي يـك منـ      عرضي و كليات خمس و حد و رسم گره خورده است و درواقع، همـه زاييـده                

  .فكري هستند
  

  هاي بنيادين دگرگوني نظام فكري با تغيير برخي آموزه. 7
هاي گوناگون درون يك نظام فكـري در پيونـد بـا يكـديگر                 روشن شد كه دانش    تاكنون

هـاي     امـا دانـش    ؛كننـد   هاي رابـط را بـازي مـي          نقش حلقه  ،هستند و برخي نظريات اساسي    
ز ارسطو تا امروز، نظريات متعـددي بـه خـود     در طول تاريخ، پس ا     ، فلسفه ازجملهمختلف و   

 نمونـه در فيزيـك و   عنوان به ؛ ارسطو هستندياند كه بيشتر اين نظريات در تقابل با آرا    ديده
 فيزيـك نيـوتني يـا       مـثالً مفاهيم و مباني دستخوش تغيير شـده و         از  علوم طبيعي بسياري    

ي اولي نيز گوناگوني  لسفهدر ف. شناسي تكاملي مطرح گرديده است      فيزيك نسبيتي يا زيست   
ينجـا بـه يـك نمونـه تحـول در           ا در   ،خـاص طور  بـه . نظرات و مكاتب بر همگان روشن است      

 چـه ،  آنكنيم تا مشخص شود كه اين تحول و تحـوالت مـشابه               ي مالصدرا اشاره مي     فلسفه
ينكه سرانجام به نظـام فكـري     اها خواهد گذاشت تا       تأثيري بر منطق ارسطويي و ساير دانش      

  .يدي منجر شودجد
  حذف ماهيت بنا بر حكمت متعاليه. 1. 7

يت ارائه نموده و بنـا بـر اثبـات وجـود رابـط بـودنِ               لي ع   با تحليلي كه مالصدرا از رابطه     
 ؛دهـد  اهللا، ماهيت به معناي مشهور، جايگاه خود را در فلسفه و منطـق از دسـت مـي              ماسوي

  :نويسد باره مي عالمه جوادي آملي دراين
گـذارد،    ي مـ  ي واجـب در مباحـث فلـسف       يبودن ماسـوا   ط و راب  يان فقر كه ام ك يريتأث«

ات تـا  يـ ماه.  استيرماهويم غيگر مفاهي به ديم ماهويات و الحاق مفاه يدن بساط ماه  يبرچ
ن يا قـول بـه تبـا      يت  يه اصالت ماه  كابند  ي يمت و فلسفه فرصت بقا م     ك ح ي   در عرصه  يزمان

ه از سـنخ   كـ ز از مقـوالت نبـوده؛ بل      ي ن يم ماهو ياهن اساس، مف  يو بر ا  ... وجودات مطرح باشد  
ه كـ  يه اگـر موجـود    كـ ن اسـت    ي فوق ا  يل مدعا يدل...  خواهند بود  ي فلسف ي  هيمعقوالت ثان 

ق يـ ن طر يـ شود، از ا    يافت نم ي است رابط باشد، چون رابط بدون مستقل         يان فقر ك ام يدارا
 است  يه واجب تعال  ك وجود مستقل است     يكشود؛ پس در خارج       يز اثبات م  يوجود واجب ن  

 ،ن دويـ  از اكيـ  چيهـ انـد و   ه متعّلق به آن واجـب ك هستند ي روابط و اضافات اشراق،و جز او  
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 انتـزاع و اعتبـار   ي منـشأ از بـرا  ،انـد  ه روابط محض كنات  ك مم نيهمچن و ي واجب تعال  يعني
  .ستنديت نيماه

 يه داراكـ اسـت  ه او نامحدود است و فوق آن كل است ين دل يت، به ا  يتنزّه واجب از ماه   
ان كـ  ام ي بـر مبنـا    هـا   آنه  كـ  اسـت    جهت  نيازانات،  كت نداشتن مم  يت باشد و اما ماه    يماه
 وجـود   يشود و بـرا     ي انتزاع نم  يگريز د ي روابط هستند و از وجود رابط، جز مفهوم چ         ،يفقر

 جهـت  نيازااست؛ » هو  جواب مايقال فيما «ت، يرا ماهيرد؛ زكتوان تصور     يت نم يرابط، ماه 
. انـد   معـروف  مقـوالت عـشر      عنوان  بهگانه    ات معهود ده  يشود و ماه    ياد م يت به مقوله    يهاز ما 

 بعـد از تـصور   يه وكشود  يافت مي اوالً در ذهن سائل    ،مستقلطور  بهه  ك است   يزيمقوله، چ 
ابـد و ثالثـاً   ي يب حـضور مـ  يـ اً در ذهـن مج يـ نـد و ثان ك يوجو م  آن، از ذات او جست ياجمال

 مـستقل و  ء يشن اطوار، ين، در تمام ا   يشود؛ بنابرا   ين سائل متبلور م   مبسوط در ذه   صورت  به
 كـه  يمادام، يچ ذهني هرگز در ه،گر، موجود رابط و حرف    يد  است و ازطرف   يقابل لحاظ نفس  

. ابـد ي ي شفاف و منفـرد حـضور نمـ        صورت  به نبوده،   يربط و حرف است، واجد لحاظ استقالل      
 اسـت، موجـود     شـده   ميتنظـ  ياس اقتران يوم از ق  ل د كه به روال ش   كن دو مقدمه    ي ا براساس

شود اصالً از سـنخ مقولـه مـصطلح       يت نبوده، آنچه از رابط انتزاع م      ي ماه يرابط و حرف دارا   
ه روابـط و    كـ نات  كباشد؛ پس آنچه از مم      يگر هم نم  ير مفهوم مستقل د   يه نظ ك ست؛ چنان ين

  .)310 و 309: ، صص3: ، ج6(» ستيت نيشود، مفهوم است و ماه ياند انتزاع م حروف
  : پيدا خواهد شدي و منطقيبنابر حذف ماهيت، تحوالتي در مسائل فلسف

  .اند گردند و از سنخ مفهوم ي برمي، به معقوالت فلسفيي ماهو گانه مقوالت ده. 1
م يگردنـد، از اقـسام مفـاه        يمتر از پنج برم   كق به   يل دق يه بعد از تحل   كات خمس   يلك. 2

  .يلكت ي است؛ نه ماهيلكوم  مفهها آنبوده، مقسم 
ت به درآمده، در قلمـرو مفهـوم قـرار          يي منطق، از سنخ ماه      حدود و رسوم چهارگانه   . 3

  .شود ي مستقر ميي حد و رسم ماهوجا به ،رند و رسم مفهوميگ يم
ز يـ اروان ذهـن ن كه از كبندد، بل ين رخت برمي از قافله عتنها نهت،  يي اصالت ماه    غائله. 4

ا ذهـن، مطـرح   يـ ن ي، اعـم از عـ  يت در ساحت هست ي به نام ماه   يزي و اصالً چ   شود  يرانده م 
  .نخواهد بود

 مطـرح بـوده اسـت،      هـا   آنت در   يـ ه عنوان ماه  ك ي و منطق  ي فلسف يها در تمام بحث  . 5
  .)، با تلخيص312 و 311: ، صص3: ، ج6(ت يرامون مفهوم است نه ماهي پ،بحث

، 6( توان حذف ماهيت را نتيجه گرفت      يي حركت جوهري مالصدرا نيز م       براساس نظريه 
  .)317 و 316: ، صص3: ج
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ند، الحاق  ك ين م يي منطق را تأم      و اصول موضوعه   ي از مباد  ياري بس ،كه فلسفه  آنجا از«
ت كـ حر«و »  وجـود رابـط  يان فقـر كـ ام «ي ه از فروعـات دو مـسئله     كـ م  يات به مفـاه   يماه

مـدار   ات خمس بـر   يلكبحث  . گذارد ير م يز تأث ي ن ي از فصول منطق   ياست، در برخ  » يجوهر
 ، خـود ي فلـسف ين بحـث، بـا از دسـت دادن مبـان    يافته است و ا  يات و مقوالت سازمان     يماه

  .)318: ، ص3: ، ج6(» شود يدگرگون م
 يعنـي بـسياري از    ،ي است ئ نظام فكري مشا   ياين گفتيم كه منطق يكي از اجزا       از   يشپ

ي يا ساير اجزاي اين نظام فكـري گرفتـه    ئاي مش    خود را از فلسفه    ي  مبادي و اصول موضوعه   
  :نويسد باره مي يندراعالمه جوادي . است
 مـسائل  در يفلـسف  مباحـث  ريتـأث  از يا  نمونه ،خمس اتيلك در يجوهر تكحر ريتأث«
 و مـشاء  مـت كح ريـ نظ يفلسف مختلف يها  انيجر يشناخت يهست مباحث در. است يمنطق

 نظـر  و المكـ  يـك هر ،عرفـا  يحت و معتزله و اعرهاش رينظ يالمك متعدد هاي  يدگاه د و اشراق
 يمـا كح راها   گام نيشتريب ،يمنطق مباحث ي  حوزه در نكول هستند، دارا را خود به مختص

 افتـه ي ميتنظـ  مـشاء  مـت كح يمبنـا  بـر  منطق اصطالحات و ريتعاب ي  همه و برداشته مشاء
 هنگـام  بـه  ،كننـد   يم اهدهمش عارفانه اي و انديشند  يم ياشراق هك يسانك ،يجه درنت و.. .است

  .دهند يم ارائه را خود ي شهياند يئمشا ي وهيش به ريناگز ،خود مفهوم اي مشهود ي عرضه
ـ  دانـش  يـك  ابـزار  نيا و است قتيحق ي  ارائه يبرا يخوب ابزار منطق  در و اسـت  ي جزئ

 را خـود  ،ي جزئـ علم نيا اگر و است فلسفه وامدار خود ي  موضوعه اصول و يمباد از ياريبس
 مخـدوش  و فيضـع  قـت، يحق ي  ارائـه  در آن اربردكـ  نسازد، استوار يفلسف حيصح يمبان بر
  .شود يم

 در را منطـق  يمبـاد  از ياريبـس  ،يفلـسف  يمبان از يبرخ طرح باآنكه    با نيصدرالمتأله
 يارهـا ك يمنطقـ  جينتـا  بـه  پـرداختن  فرصـت  ،خود ،دهد  يم قرار يدگرگون و رييتغ معرض

هـا    آننـار ك ازسـرعت    بـه و اشـاره  با موارد يبرخ در تنها و كند  ينم اديپ راشده     ارائه يفلسف
  .)226-224 :بخش چهارم از جلد دوم، صص ،7(» گذرد يم

  يئاشهاي فكري غيرم ناسازگاري منطق تعريف ارسطويي با نظام. 2. 7
رو،    ازايـن  ،هاي علمي و غيرعلمي، ابهام و اجمال مفـاهيم اسـت            خاستگاه بسياري از نزاع   

داننـد و   سازي و شرح مفاهيم و معـاني الفـاظ مـي     قيان غرض از مبحث تعريف را روشن      منط
 يعني ؛حد تام، تمام ذاتيات معرَّف را دربردارد   . ندكن  و رسم محصور مي    دانواع تعريف را به ح    

 ؛ برخي از ذاتيات معرَّف را دربردارد      ،حد ناقص . شود  از جنس قريب و فصل قريب تشكيل مي       
 از جنس بعيد و فصل قريب است و گاهي تنهـا از فـصل قريـب تـشكيل                   يعني گاهي مركب  

  .شود مي
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چون از نيز اين نوع تعريف . شود رسم تام، تعريفي است كه از جنس و خاصه تشكيل مي       
  . پس مختص مفاهيم ماهوي است،يك ذاتي و يك عرضي تشكيل شده

اين نوع از تعريـف،     .  تشكيل شده است   ،تنهايي   به ،رسم ناقص، تعريفي است كه از خاصه      
استفاده است، چون آوردن جنس يـا فـصل          تنها نوعي است كه براي مفاهيم غيرماهوي قابل       

  .در آن شرط نشده است
جداسازي معرَّف از امور ديگر است و اين جداسازي نيـز  ) تام يا ناقص(ي رسم     تنها فايده 

  .عرضي است نه ذاتي
دهـد و ارزش منطقـي        ف ارائـه مـي     تام، يك صورت ذهني كامـل و مطـابق بـا معـرَّ             دح

ي  چنين صورت ذهني كاملي ارائه نداده و تنها معرَّف را از همـه      ناقص دح؛ اما   بيشتري دارد 
  .دهد  ديگر تمييز ذاتي ميياشيا

  :گويد مرحوم مظفر در بيان اولويت انواع تعريف چنين مي
 دو ، تعريـف   تام آورده شود؛ چراكـه مقـصود اصـلي از          ددر تعريف، اصل آن است كه ح      «

 تصور حقيقت و ذات معرَّف، تا يـك تـصوير تفـصيلي و روشـن در نفـس         ،نخست: چيز است 
 جداسازي كامل آن در ذهن از امور ديگر و اين دو هدف تنها توسط حـد    ،داشته باشد و دوم   

شود؛  شود و هرگاه دستيابي به هدف نخست ميسور نباشد، به دومي بسنده مي            تام تأمين مي  
دار تأمين آن هستند و در اين هنگام نيز تمييـز              رسم با هر دو قسمش عهده      ناقص و  كه حد 

 تقـدم و    ،ناقص بـر رسـم     شود، اولويت دارد و لذا حد       ذاتي آن كه توسط حد ناقص انجام مي       
دانان ايـن سـخن شـهرت      اما نزد منطق؛اولويت دارد و رسم تام نيز بر رسم ناقص تقدم دارد       

ها از امور محال يا بسيار دشوار اسـت و آنچـه    هاي آن   و فصل  دارد كه آگاهي از حقايق اشياء     
ي شيء اسـت و   هاي بيرون از ذات است كه الزمه شود، درواقع ويژگي عنوان فصل بيان مي    به

هاي موجود نـزد مـا يـا بيـشتر آن،             ي تعريف    بنابراين، همه  ؛باشد  بيانگر فصل حقيقي آن مي    
  .)273: ، ص14 (»باشند  حدود مي بههايي است كه شبيه رسم

  :آيد دست مي گذاري انواع تعريف، چند نتيجه به از اين نظام ارزش
رسد كه اين نظام منطقي، مناسب مفـاهيم مـاهوي اسـت و بـراي          در ابتدا به نظر مي    . 1

  .منطقي ارزش چنداني ندارد لحاظ ارائه بوده كه به مفاهيم غيرماهوي، تنها رسم ناقص قابل
هـا از امـور محـال يـا      هـاي آن  آگاهي از حقايق اشياء و فـصل    «اينكهبه     باتوجه سپس. 2

 ،رسـيم  شود كه حتي براي مفاهيم ماهوي نيز به حـدود نمـي        ، معلوم مي  »بسيار دشوار است  
  .هستندهايي است كه شبيه حدود  بلكه تعاريف ما رسم
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ال  چراكه دسترسي به ذاتيات اشياء مح      ؛شود  پس اگر نهايتاً جز رسم چيزي عايد ما نمي        
اي سامان دهـيم كـه ارزش و اولويـت را بـه تعريفـي                 گونه  است، چرا نظام منطقي خود را به      

  پذير نيست؟ بدهد كه در عمل امكان
ضمن اينكه در حكمت متعاليه، سروكار ما بيشتر با مفاهيم وجـودي و فلـسفي اسـت و                  

  .سفه حذف شوندبازند يا حتي بنابه نظر برخي فيلسوفان صدرايي، بايد از فل ماهيات رنگ مي
ي قراملكي بـر التنقـيح فـي علـم            مقدمه: بنگريد به » تعريف از منظر مالصدرا   «در باب   (

  )وشش  بيست-وچهار  بيست: ، صص)8ي  منبع شماره (المنطق
 با پذيرش اصـالت وجـود، برخـي تغييـرات در فلـسفه و منطـق و نظـام فكـري            نيبنابرا

  :شوند صدرايي حاصل مي
 ماهيـت بـه معنـاي       ،گـر يد  عبـارت   بـه ،  كند يمديدي پيدا   ماهيت، معنا و تفسير ج     •

 .شود يممشهور حذف 

 .شود يمماهيت به مفهوم ملحق  •

 .گذاريم تقسيم مفاهيم كلي به ذاتي و عرضي را كنار مي •

 .مباحث منطقي تغيير خواهد كرداز بسياري  •

 .شود يي ادراكات، دگرگون مينما واقع وجود ذهني و ي نظريه •

  

  بندي جمع. 8
ي  كنار بحث از تمايز علوم بايد به ارتباط علوم با يكديگر بپردازيم و اگر يك منظومـه           در  

 هـاي بنيـادي بنـا    بيني يا پارادايم را در نظر بگيريم كه بر يك مجموعه آموزه            فكري يا جهان  
هم در نظر گرفـت   صورت يك سيستم عناصر مرتبط با   توان اين منظومه را به      شده است، مي  

  .هم پيدا كرد لف را باو ربط علوم مخت
گانـه، مقـوالت      پذيرها يا كليات پـنج      ماهيت، تقسيم مفهوم كلي به ذاتي و عرضي، حمل        

ي  بـين وجـود و ماهيـت و جـوهر، نظريـه      تفكيك صـريح  عدمگانه، تعريف به حد و رسم،      ده
ي مـاده و صـورت، علـل     ، نظريـه  بر يكساني ماهيت در ذهن و خارج است        رئاليسم كه مبتني  

  .هاي ارسطويي هستند ترين آموزه برخي از محوري... گرايي و ، طبعاربعه
هـاي بنيـادين را نپـذيرد، متفـاوت         ي فكري ديگري كه تعدادي از اين آموزه         هر منظومه 

 مثالً اگر در نظام حكمت صدرايي، اصـالت وجـود و اثبـات وجـود رابـط، حـذف                 ؛خواهد بود 
ي صـدرايي     ت عشر و درنتيجه منطق و فلسفه      دنبال آورد، كليات خمس و مقوال      ماهيت را به  

 يـا اگـر تركيـب جـسم از دو جـوهر مـاده و صـورت و                 ،دچار تحوالت اساسـي خواهـد شـد       
  .نمايد  تحوالت ديگري رخ مي،گرايي را نپذيريم طبع
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 وجـود،   ، بـه ترتيـب    ،با پذيرفتن اين امر كه موضوع فلسفه، دانش منطق و دانـش زبـان             
و ذهـن بـشر بـراي فهـم           و الفاظ يا ساختارهاي زباني هستند      مفاهيم يا ساختارهاي انديشه   

گيـرد، پيونـد گـسترده و     وجود و جهان هستي در علم حصولي از مفهـوم و لفـظ بهـره مـي                
 چراكـه   ؛يابيم  ها درمي   هم و همچنين پيوند اين سه را با ساير دانش          متقابل اين سه دانش با    

البتـه ارتبـاط ميـان علـوم     . گوينـد  مـي اي سخن  ي علوم از جهان واحد و حقيقت يگانه        همه
دهند و عقـل هـم تأييـد          ها نشان مي     اما تا آنجا كه بررسي     ،اي و فراگير است     صورت شبكه   به

تر باشد، تأثيرگذاري آن بر سـاير         شمول  تر و جهان     كلي ،اندازه موضوع يك دانش     هر ،كند  مي
ي بـارز ايـن       ن سـه نمونـه    فلسفه و منطق و زبا    . اش كمتر است    ها بيشتر و تأثيرپذيري     دانش

 ،انـد  ترين موضوعات در دنياي علـم حـصولي         عام ، چراكه وجود و مفهوم و لفظ      ،حكم هستند 
ها عدد نيز يك موضوع عام است و بنابراين ردپاي عدد و رياضيات را در بـسياري                پس از اين  

ك بهتـري  اگر به اين ارتباطات بيشتر توجه كنيم، از معرفت بـشري در       . بينيم  ها مي   از دانش 
ي ديگـري بـا       ي ارتبـاطي را وارد شـبكه        راحتي يك جزء از يك شبكه       پيدا خواهيم كرد و به    

  .كنيم اجزاء و پيوندهاي متفاوت نمي
  

  ها يادداشت
1. Principles                      

2. weltanschauung                        

3. topics 
                 جزء نهايي .4
                                 خاصه .5
  25.ب، س 101، بند 3منبع شماره  .6

7. Isagoge                         

8. terms                         

9. predicate 
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