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چكیده

**
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در اين مقاله تالش ميكنیم روايت ارسطو از پیش سقراطیان را بر اساس متون خوود ارسوطو و دتوًتاا بوا اسوتااد از
كتابهاي متافیزيك ،فیزيك و كون و فساد مورد بررسي قرار دهیم و نشان دهیم چگونه ارسطو هته پیشسوقراطیان
را به يك نحو و بر مبناي چهارچوب فلساه خود تاسیر ميكنً .او آرخه پیشسقراطي را به معناي دنصر يعني اموري
بسیط كه خود از چیز ديگري نیست و هته چیز از آن تركیب شً است ،تاسویر موي كنوً و توي آن را بوه دنووان
جوهر و هر چیز ديگر را به دنوان درض در نظرمي گیرد و تتايز آرخه و اشیاء را بر مبناي اين تقابل در فلساه خود
مورد تاسیر قرار مي دهً .ارسطو هتچنین نگا پیش سقراطیان به تغییر را بر مبناي تتايز خود میوان تغییور و كوون و
فساد تحلیل ميكنً .هته اين موارد نشانگر آن هستنً كه ارسطو پیش سقراطیان را ارسطوئي و بر مبناي انًيشه خوود
تاسیر كرد است .بر اين اساس ،با توجه به اينكه ارسطو از اولین و مهم ترين منواب انًيشوه هواي پویش سوقراطیان
است ،در بررسي آنها هتوار بايً نقش ارسطو را مً نظر قرار داد.
واژههاي كلیدي
ارسطو ،پیش سقراطیان ،آرخه ،جوهر ،تغییر ،وجود

 دانشیار فلساه ،دانشگا تهران
** دانشجوي دكتري فلساه ،دانشگا تهران (نويسنً مسؤول)؛ ايتیلghomiy@gmail.com :
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 -1مقدمه

با بررسي ديًگا فیلسوفان پیشین ،ارسوطو هومچنوین

هر چنً فلساه با ارسطو آغاز نشً و او هوی نوشوته

مايل است نشوان دهوً كوه چگونوه نظورات آنهوا در

اي با دنوان «تاريخ فلساه» در میان آثار خوود نوًارد،

چارچوب نظوري خوود او جواي مويگیرنوً و بوًين

شايً بتوان گات هی كس پیش از ارسطو به «تواريخ

ترتیب ديًگا خود او را موجهتر ميسازنً .به هتوین

فلساه» در معناي امروزين آن توجه نكرد اسوت و او

دلیل است كه ميگويً «ما متكون اسوت هتچنوین از

اولووین متاكووري اسووت كووه توجووه كاموول بووه نظوورات

اين فیلسوفان آنچه به دنوان اصول در نظر مويگیرنوً

فیلسوفان گذشته در طرح افكني فلساهاي جًيً را به

و چگونگي قرار گورفتن آنهوا تحوت دللوي كوه كور

شكلي دلتي مورد توجه قورار داد .ارسوطو نتسوتین

كرد ايوم را فورا گیوريم ».متافیزيوك.)986a13-15 ،

كسووي بووود كووه انًيشووهاي كووه امووروز بووه دنوووان

هتین نكته است كه در اين مقاله سعي در بررسوي آن

پیشسقراطیان ميشناسیم را مستقیتاا و به طوور مجوزا

داريم؛ يعني ايون كوه ارسوطو پویش سوقراطیان را در

مورد تحلیل و بررسي قورار داد ،سورآغازش را نشوان

چهارچوب انًيشه خود تحلیل و روايت مي كنوً بوه

داد و انًيشه هواي متاواوتاش را تحوت گورو هوا و

گونووهاي كووه گووويي پوویشسووقراطیان ارسووطويي

از هور

انًيشیً انً .شايً به هتین دلیل باشً كه ارسطو سهم

مكاتب متتلف تقسیمبنًي نتود .او در بحو

موضودي ابتًا تالش مي كنوً بوه تواريخ آن موضوو

انًيشه پیش سقراطي را در برخي موارد ناچیز در نظر

توجه كنً و نظرات فیلسوفان گذشته در خصوص آن

مي گیرد .كرك  ،)Kirkبه دنوان مثوال ،نقوً ارسوطو

موضو را موورد كنكواش قورار دهوً .البتوه نبايوً از

به نظريه تالس يعني در نظر گرفتن آب به مثابه آرخه

افالطون نیز غالوت كورد هرچنوً او ،در دوین توجوه

اشیاء و اين بیان او كه تالس هوی مسواله اي را ول

كامل بوه آراء پویش سوقراطیان ،هتچوون ارسوطو بوه

نكرد نشانه اي از اين امر مي دانً كوه چقوًر ارسوطو

نتوي

اهتیت «نو انًيشه توالس» را كوچوك در نظور موي

بررسي كامل آراء ايشان پیش از آغاز هر بحو

گرفت كرك .)91 :9951

پرداخت.
شايً بتوان گات كتتر بحثي است كوه ارسوطو بوًان
وارد شود و ابتًا به بررسي نظرات فیلسوفان گذشوته
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نكرد باشونً.

ارسطو دغًغوه فیلسووفان پویش از سوقرا را يوافتن

ارسطو تقريباا در هته آثارش از پیشسقراطیان سوتن

آرخووه هتووه چیووز موويدانووً و از نظوور او هتووه

موويگويووً .از نظوور او بررسووي نظوورات پیشووینیان در

پیشسقراطیان در اين امر مشترك بود انً .اگور توالس

شوور شوورو هوور

هته چیز را آب دانسته ،آناكسیتانًر دنصور نوامتعین،

تحقیقي اسوت متافیزيوك .)1076a 12-16 ،چنانكوه

آناكسیتنس هوا ،هراكلیتووس آتوش و  ...بوًان دلیول

برنت  )Burnetمي گويً« ،به ستتي اثري از ارسوطو

بود است كوه هتگوي مويخواسوتنً آرخوه اشویاء را

وجوود دارد كووه از دكترينووي پوویش -سووقراطي بحو

بیابنً؛ يكي اين آرخوه را در آب يافتوه و ديگوري در

نكنً» برنت.)XIV :9941 ،

آتش .از هتینرو ،ارسطو پیشسقراطیان را هتاننً هم

نپردازد ،مگر آنكه در آن موضو بح

خصوووص موضووو مووورد بح و

موويدانووً و هتووه آنهووا را جسووتجوگر آرخووه اشوویاء.
تقسیم بنًي ارسطو از پیش سوقراطیان نیوز اغلوب بور
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اساس تعًاد و كیایت دناصري است كه بوراي اشویاء

ميدانً كه «اولي لقهاي از چنین تغییورات را تصوور

برمي گزيننً .طبقه بنًي پیش سقراطیان در فصول دو

مي كنً و دومي سري هاي منارد» .فیزيك187a20- ،

كتاب اول فیزيك گوا اين امر است.

)26

اين تقسیمبنًي نشان ميدهً كه ارسطو انًيشه پویش

اما معنايي كه ارسطو از آرخه پیش سقراطیان ميفهتً

سقراطیان را در يك جهت تاسیر ميكنوً .ايون شوايً

چه معنايي است؟ وقتي او هته آنها را با هوم مقايسوه

مهوومتوورين توواثیر ارسووطو در فهووم سوونت فلسوواي از

مي كنً ،ناچار بايً فهم مشتركي از «آرخوه بوودن» در

پوویشسووقراطیان بووود اسووت؛ سوونتي كووه هتوووار

آنها بیابً ،فهتي كه هتگي بًان بستهانً و مثالا وقتوي

پیش سقراطیان را به يك چشم ديوً اسوت .بوه قوول

تالس ميگويً هته چیز از آب است ،اين هته چیز از

گوووادامر« ،تووواثیر ايجووواد شوووً توسوووط ارسوووطو و

يووك چیووز ب وودن بووراي او تاوواوتي بووا ايوون معنووا در

ثئوفراسووتوس چنووان قًرتتنووً اسووت كووه مووا هتووه

هراكلیتوس نًارد هنگامي كه مي گويوً هتوه چیوز از

پیش سقراطیان را هتاننً هم و به مثابه كیهوانشناسوان

آتش است .ارسطو اصل هاي موردنظر پیش سقراطیان

مووويبینو ویم ».گوووادامر  .)24 :4113ارسوووطو هتوووه

را به مثابه جزء اشیا و امري كه اشیاء از آنهوا تشوكیل

پوویشسووقراطیان را داراي مسووالهاي وا ووً و نگوواهي

شً انً درك ميكنً:

وا ً ،هر چنً با پاستي متااوت ،در نظر ميگیرد .او

هم آنهايي كه مي گوينوً چنوًين دنصور از چیزهواي

تي پاسخ متاواوت پویش سوقراطیان را نیوز تاواوتي

جستاني وجود دارنً و هم آنهايي كه مي گوينً يوك

براي «اكثر» مرد مي خوانً در الي كه خوود او آنهوا

[دنصر وجود دارد ،مويگوينوً اجوزاء آنچوه اجسوا

را در واق از يك سنخ ميشتارد:

شامل ميشونً و [از آنها تركیب شوً انوً ،اصولهوا

اصلهاي آنها به يك معنا يكسان است و به [معنواي

هسوووتنً ɤσιν εἶν ι

ديگر متااوت :يقیناا متااوت؛ هتانطور كه اكثور مورد

)998a28-30

در واق چنین ميانًيشنً ،اما يكسان؛ تا آنجا كه آنهوا

بنابراين ،اصل هاي پیش سقراطي اجزاء تشكیل دهنً

قابل مقايسه انً؛ چورا كوه هتگوي [دناصرشوان را از

اجسا هسوتنً اموا ،بوه نظور او ،آنهوا ايون دناصور را

جًول وا وًي از سوتون هوا برداشوته انوً .فیزيوك،

«جنس» اجسا نتي دانسوتنً هور چنوً معتقوً اسوت

) .متافیزيوووك،

)188b36-189b1

فیثاغوريان «و ًت و وجوود» و افالطوون «بوزر

ارسطو تبیین فیزيكًانان در مقابل الئائیان) از اشیاء را

كوچووك» را بووه دنوووان دناصوور چیزهووا و بووه مثابووه

بر مبناي دناصرشان به دو نحو مويدانوً .يكوي آنكوه

«اجناس» آنها در نظر ميگرفتنً .ارسطو در متافیزيوك

دنصر وا ًي را در نظر ميگیرنً و بقیوه اشویاء را از

صريحاا ميگويً و ًت دنصر پویشسوقراطي نوه بوه

انقباض و انبسا آن مي سازنً .دو آنكه متضوادها را

معناي امر مشترك بلكه به معناي هتگوني است:

در درون وا ً قرار مي دهنً كه با جًا شًن از درون

هر يك از اين انًيشتنًان نا دنصر  )σ ι ει νرا

آن ظهور مي كننً .ارسوطو آناكسویتانًر و هوم چنوین

نه به آنچه مثالا در بًن مشترك است ميدهنً  ،بلكوه

آنهايي كه ماننً امپًكلس و آناكساگوراس مويگوينوً

[اين نا را بوه آتوش و زموین مويدهنوً ،خووا امور

«آنچه هست يكوي و بسویار اسوت» را در ايون دسوته

مشتركي میان آنها ،مثل بًن ،باشً يوا نباشوً .اموا در

جاي مي دهً .او تااوت اين دو نحو تبیوین را در آن

واق آنها چنان سوتن موي گوينوً كوه گوويي وا وً

و
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هتچون آتش يوا آب هتگوون

ε ɤ

ι

) بوود

ميشونً كه تلويحاا مي گويً يك جسم وا ً هتیشوه

است .متافیزيك)992b4-7 ،

آتش يا خاك نتيمانً» متافیزيك.)989a22-24 ،

بنووابراين ،دنصوور آن اموور مشووتركي نیسووت كووه میووان

به دلیل نگا ارسطو به دنصور بوه مثابوه امور هتگوون

چیزهاي متتلف وجود دارد بلكوه آن امور هتگووني

است كه او «تغییور كیاوي» دناصور را چنوًان موجوه

است كه در تتامیت خود وا ً است يعني تنهوا يوك

نتي بینً و بر آن است كه اگر قرار باشً تغییور كیاوي

چیز است و نه چیزهاي متتلف .تنها دنصر است كوه

میان دناصر وجود داشته باشً ،بايً دنصر ديگوري در

يك چیز است .پس اينكه هتوه چیوز از يوك دنصور

زيربناي اين تغییر قورار داد شوود .اگور تغییور كیاوي

ساخته شً باشً يا نه در مر له بعً اهتیوت اسوت؛

متكن بود« ،چیوزي وجوود مويداشوت كوه خوود آن

آنچه در وهله اول مهم است يكي بودن خوود دنصور

متضووادها را موويپووذيرفت و طبیعووت وا ووًي

اسووت .بووه ايوون معنووا ،هنگووامي كووه هريووك از پوویش

 ) σιميبود كه [به آتش يا آب [تبوًيل مويشوً

سقراطیان دنصر يا دناصوري را معرفوي موي كنوً ،در

كووه ايوون را [امپووًكلس نتووي گويووً» متافیزيووك،

مرتبه اول به يكي بودن آن دناصر معتقً است و تنهوا

.)989a28-30

در مرتبووه بعووً هتووه چیووز را از آن موويسووازد .وقتووي

بًين ترتیوب ،بوه وجوود آموًن دناصور هتگوون از

آناكسیتنس مي گويً هوا آرخه هتوه چیوز اسوت ،در

يكًيگر چنًان معنادار نیست .شايً بوه هتوین دلیول

درجه اول هوا را هتگون مي دانً يعني هوا يك چیوز

است كه ارسطو ميگويً آناكساگوراس در بوه وجوود

است و بیش از يك چیز نیست.

آمًن اجسامي كه هتگون هستنً به اشتبا افتاد است

اين هتگوني دنصر را بیش از هته در آناكسواگوراس

فیزيك .)2 ،9 ،هتین نگا است كه سوبب مويشوود

ميتوان به طور ملتوس مشاهً كرد .ارسوطو از ايون

ارسطو هتوه دناصور آناكسواگوروس را ابوًي بًانوً

جهووت دنصوور آناكسوواگوراس را از دنصوور امپووًكلس

متافیزيووك .)984a12-16 ،بووه هتووین دلیوول ،دنصوور

متتايز ميكنً دربار آستان .)3 ،3 ،اين نگا ارسوطو

موًنظر ارسووطو آن چیووزي اسوت كووه ابووًي اسووت و

به دنصر پیش سقراطي هر چنً منطقي به نظر ميرسً

نتي توانوً ويوران شوود .هتوه اجسوا متشوكل از آن

چرا كه اگر قرار باشً چیزي دنصر اشیاء ديگر باشً،

مي تواننً به وجود آينً و يوا نوابود شوونً ،اموا خوود

شر اول آن است كه خود اين دنصر اولیه باشً و از

دناصر ابًي هستنً .اين نگا سبب مويشوود ارسوطو

چیز ديگري نباشً تا بعً بتوان گات چیزهواي ديگور

مشكل بزرگي را در هته فیلسوفان قوًيتي و جًيوً

از آن ساخته شً انً)ً ،اقل با فلسواههوايي كوه بوه

بیابً :دً تبیین تتايز میان اشیاء فناپذير و فناناپوذير؛

بیش از يك دنصر قائلنً ،سازگار نیست .چرا كه اگور

تبییني كه ،به نظر ارسوطو ،تقريبواا هوی يوك از پویش

مثالا آب امري هتگون باشً و خاك نیز هتگون باشً

سقراطیان آن را مطرح نكردنً .اگر دناصر هر دو نو

ديگر چگونه آب موي توانوً بوه خواك تبوًيل شوود،

اشیاء يكسان است ،چگونه برخي فناپذيرنً و برخوي

چنانكه امپًكلس معتقً است دناصر چهارگانه از يك

فناناپذير؟ نتیجهاي كه ارسطو مويگیورد آن اسوت كوه

ديگر ساخته ميشونً؟ به زدم ارسطو« :ما ميبینیم كه

اشوویاء نتوويتواننووً اصوول يكسوواني داشووته باشوونً

اين اجسا [چهارگانوه امپوًكلس از يكوًيگر تولیوً

متافیزيك .b (1000a- ،او در اين میان تنها امپًكلس
را به دنوان كسي كه «به طور سازگار ستن ميگويً»
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 )1000b18معرفي مي كنً چرا كه او هتوه چیوز بوه

نظر مي گیرد» متافیزيك ،)1039a9-11 ،چورا كوه او

جووز دناصوور را فناپووذير در نظوور گرفووت و هتچووون

در اينجا اتم يا مقًار تقسیمناپوذير را بوا شويء يكوي

ديگوووران برخوووي چیزهوووا را فناناپوووذير نًانسوووت

گرفته است و از نگا ارسوطو تنهوا جووهر مويتوانوً

.)1000b18-20

شيء باشً و ادراض هرگز شيء به ساب نتيآينوً.
در نگووا اول ،اتووم دموكريتوووس بوویش از آرخووه هوور

 -3آرخه به عنوان جوهر

فیلسوف پیش سقراطي ديگري به معناي جووهر يوا «

ارسطو معتقً است هی يوك از پویش سوقراطیان از
« ات ν εἶν ι

) و جوهر  )ɤ σ νاشیاء»

«به طور متتايز ستن نگاته اسوت» ν
ε

اين» ) (tode tiارسطويي نزديك است.
ارسطو هومچنوین بوه ديوًگاهي از امپوًكلس اشوار

σ

مي كنً كه بور اسواس آن اسوتتوان بوه خواطر نوودي

 )ɤσεو تنها افالطون و كساني كوه بوه

( كه در خود دارد ،وجوود دارد كوه

نسبت )

ايً هوا بواور داشوتنً آن را بیوان كردنوً متافیزيوك،

به زدم ارسطو چیزي نیست جز « ات و جوهر شوي»

 .)988a23-b1با اين ال ،او توي پرسوش اساسوي

متافیزيووك .)993a17-18 ،امووا در ايوون صووورت

پیش سقراطیان دربار آرخه را بوه معنواي پرسشوي از

ضروري خواهً بود كه نسبت ،جوهرِ گوشوت و هور

جوهر تاسیر ميكنً:

چیز ديگري هم باشً .نتیجه آن است كه دلت وجوود

در واق پرسشي كه هم اال و هم در گذشته هتوار

هر چیزي ديگر نه آرخههاي چهارگانهاي است كوه او

برخاسته است و هتیشه موضو ترديوً بوود اسوت،

دنوان ميكنً ،بلكه نسوبت اهتیوت بیشوتري خواهوً

)،

داشت؛ نكته اي كه ما در امپًكلس شواهً آن نیسوتیم.

يعني [اين پرسش كوه وجوود چیسوت ν

درسووت ايوون پرسووش اسووت كووه جوووهر چیسووت؟
σ

σ ι

)4

) چرا كه هتین [جوهر

اما اين تنها دموكرتیوس نیست كه اتم خود را به مثابه

است كه برخي مي گوينً يكي است ديگوران بویش از

جوهر در نظر گرفته است؛ فیثاغوريوان نیوز بوه وا وً

يكي و برخي محًود بودن شتار آنها را بیان ميكننوً

خود چنین موي نگريسوتنً چراكوه آنهوا هوم « وًود

و ديگوووران نامحوووًود [بودنشوووان را متافیزيوووك،

جسم» يعني سطح ،خط و نقطه را جوهر مويدانسوتنً

.)1028b2-6

و هم وا ً را متافیزيك .)1028b15-17 ،افالطوون

ارسطو معتقً است اشتبا پیش سقراطیان در اين بود

نیز در كنار فیثاغوريان قرار مي گیرد:

است كه جوهر يا ات را دلت هی شیئي قرار نًادنً

او [افالطووون در اينكووه وا ووً جوووهر اسووت ν

متافیزيوووك .)988b28-29 ،بوووا ايووون وووال ،او از

 )ɤ σ ν εἶν ιو نووه محتووول چیووزي ديگوور ،بووا

دموكريتوس و نیز فیثاغوريان بوه دنووان كسواني يواد

فیثاغوريان موافق بود متافیزيك.)987b22-24 ،

مي كنً كه يكي اتم و ديگري وا ً را به دنوان جوهر

ارسطو دلت اينكه فیثاغوريوان دوًد را جووهر اشویاء

به كار بردنوً .بوه زدوم ارسوطو ،اينكوه دموكرتیووس

ميدانستنً در اين ميديً كه آنها نامحًود و وا وً را

ميگويً «يك چیز نتيتوانً از دو چیوز [بوه وجوود

جوهر چیزهايي در نظر ميگرفتنً كه بور آنهوا تول

بیايً و نه دو [چیز از يك [چیز » نشوانگر آن اسوت

ميشًنً چرا كه فكر ميكردنً اگر يك چیز به طوور

كه دموكرتیوس «مقًار تقسیم ناپذير خود را جوهر در
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اولي بر چیزي تل شود ،ات و جووهر آن خواهوً

نكته ديگر اينكوه ارسوطو معتقوً اسوت آنچوه پویش

بود متافیزيك.)987a10-28 ،

سقراطیان به دنوان اصل و آرخه اشیاء بیان كورد انوً،

ارسووطو در فیزيووك و در بحوو

از معوواني طبیعووت

آرخه جوهر است و نه آرخه درض« :اين جوهر بوود

مي گويً پیش سقراطیان هر يك آرخه يا آرخههايي را

كه آنها اصلها ،دناصر و دلل آن را جسوتجو كردنوً»

بیان كردنً تا «طبیعت چیزهايي كه هستنً» باشنً .3اما

ɤν

ε

ɤ σ

ارسطو در هتین جا پویشتور مويرود و آرخوه پویش

ι ι

سقراطي را به دنوان جوهري تاسیر مويكنوً كوه هور

ايوون ديووًگا پوویش سووقراطیان در مقابوول ديووًگا

چیز ديگري درضِ آن است:

كلي گرايانه زمانه ارسطوست در والي كوه ،بوه زدوم

هرچه كه هر يك از آن ها فرض شً باشوً كوه ايون

ارسطو ،متاكران زمان او تتايل داشوتنً كلیوات را بوه

ويژگي [طبیعت چیزهوا بوودن را دارد  -خووا يوك

دنوان جواهر در نظر بگیرنً« ،متاكران قوًيتي اشویاء

چیز يا بیش از يك چیز ، -او اين يا اينهوا را اظهوار

جزئي را به دنوان جواهر رتبهبنًي كردنً ،مثالا آتوش

) باشنً و هته

و زمین را اما نه آنچه در هر دو مشترك است[ ،يعني

) ،واالت  ) ειيوا

بًن را» .متافیزيك .)1069a36-b2 ،اصوالا بر اسواس

) آن باشنً .آنها هر يوك از

فلساه ارسطو ادراض شيء نیستنً و به هتوین دلیول

چنین چیزهوايي را ابوًي در نظور گرفتنوً فیزيوك،

نتي تواننً آرخه ،اصول يوا دنصوري داشوته باشونً و

.)193a23-26

جسوووتجوي دناصووور ادوووراض بووويمعناسوووت رك:

در متافیزيك نیز بارها شواهً آن هسوتیم كوه ارسوطو

متافیزيك.)992b18-993a11 ،

كرد تا كلِ جوهر σ ν ɤ σ ν

[چیزهاي ديگر اثرات
وضعیت هاي

σει

آرخه پویش سوقراطي را بوه مثابوه جووهري در نظور
مي گیرد كه هته تغییرات نه در خود جووهر بلكوه در
ا وال )εσι

 )σ ι εمتافیزيوك.)1069a25-26 ،

 -4تمایز تغییر از كون و فساد
ارسطو درهتان ابتًاي رساله كون و فساد توالش موي

( آن است .ارسطو در آلاا ميگويً:

از فیلسوفان اولیه ،اكثر [آنها فكر كردنً اصلهايي كه

كنً تغییر در تاكر پیش سقراطیان را براساس تتوايزي

از طبیعت ماد بودنً تنها اصول هته اشیاء بودنوً كوه

كه در فلساه خود میان تغییر از يك طرف و كوون و

هته چیزهايي كه هستنً شامل آنها هستنً و ابتوًا از

فساد از طرف ديگر ايجاد ميكنً ،موورد تاسویر قورار

آنها به وجود ميآينً و نهايتاا در آنها منحل مويشوونً

دهً .او براساس اين تتايز پویش سوقراطیان را بوه دو

جوهر ميمانوً اموا در ا ووالش تغییور مويكنوً)آنها

دسته تقسیم ميكنً :برخي كون وفساد را هتان تغییور

)

مي داننً اما برخي ديگر میان آنها تتايز قائل ميشونً.

میگوينً اين دنصر  )σ ι ει νو اصل ν

موجودات است متافیزيك.)983b8-11 ،

ارسطو اين دو دسته را بور تقسویم پویشسوقراطیان از

هتانطور كه گاتري بوه خووبي خاطرنشوان موي كنوً،

نقطه نظر تعًاد آرخه منطبق ميكنً:

ارسطو «به غلط» فرض كرد كه تتايز جوهر و كیایوت

آنهايي كه مي گوينوً جهوان يوك چیوز اسوت يعنوي

در هن اسالفش ضور داشته است گواتري:9315 ،

آنهايي كه هته چیز را از يك چیوز ايجواد مويكننوً)

.)914

ناچارنً بگوينً به وجوود آموًن «تغییور» اسوت وهور
آنچه به معناي درست كلته «به وجود مي آيً» «متغیر
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مي شود» .اما آنهايي كه مواد اشویاء را بویش از يكوي

او به جتالت امپوًكلس اشوار موي كنوً -بوه اينكوه

ميگیرنً بايً به وجود آمًن را از «تغییر» تتییز دهنوً

«خورشیً درهرجا روشن وگور » و «بواران در هرجوا

كون وفساد.) 314a8- 16 ،

تاريك وسرد» است  -كه نشوانگر آن اسوت كوه هور

اما تتايز میان كون وفسواد از يوك طورف و تغییور از

دنصري هتوار بًون تغییر ميمانً .بنابراين ،به زدوم

طرف ديگر ،تتايزي است ارسطويي كه برمبناي تتايز

ارسطو «آتش متكن نیست به آب تبًيل شود ،يا آب

جوهر و درض در اشیاء قابل فهم است .در الي كوه

خاك شود ،و متكن نتواهً بود سایً سیا شوود ...و

در كون و فساد جوهر شويء دگرگوون مويشوود ،در

هتین استًالل به هته كیایات ديگر ادتال ميشوود».

تغییر جووهر شويء ثابوت مويمانوً و شويء تنهوا در

كوون وفسواد .2)314b23-25 ،امووا از طورف ديگوور،

ادراض خود تغییر مي كنً .تنها در چوارچوب فلسواه

ارسطو میان ايون دقیوً امپوًكلس كوه هوی يوك از

ارسطويي و برمبناي فهم اشویاء در چوارچوب تقابول

دناصر از ديگري به وجود نتي آيً با اين نظريه او كه

جوهر -درض است كه تتوايز میوان تغییور وكوون و

هته چیز از وا ً به وجود ميآيوً تنواقم مويبینوً

فساد معنا پیًا مويكنوً .ارسوطو در هتوینجوا دلوت

چراكه از نظر ارسطو «آتش ،خاك و آب هنگوامي كوه

انطباق پیشین میان تعًاد آرخه و تتايز میوان دو نوو

در وا ً ادغوا شوًنً ،اصوال هوی وجوود مسوتقلي

دگرگوني را برهتین اساس تبیین ميكنً .او ميگويً:

نًاشتنً» كون وفساد.)315a18-19 ،

پس آنهوايي كوه هتوه اشویاء را ازيوك دنصور مناورد

در نظر ارسطو روشن نیسوت كوه چگونوه در فلسواه

برمي سازنً بايً بگوينً به وجود -آمًن و از میوان -

امپًكلس ««ازمیان رفوتن» دوالو بور «تغییور» وجوود

رفتن «تغییر» هستنً .چون آنها بايً تايیً كننً كه امور

دارد ».كون وفسواد .)325b15-17 ،او پوس از آنكوه

) هتوووار يكسووان و وا ووً

نظريه امپًكلس را درمقابل نظريوه اتتیسوت هوا قورار

ميمانً وتغییر چنین زيرايستايي آنچه ما «تغییر كردن»

مي دهوً كوه در آن دناصور نهوايي تقسویم ناپذيرنوً،

مي خوانیم است .از طرف ديگر آنهايي كه انوا نهايي

ميگويً:

اشیاء را بویش از يكوي قورار مويدهنوً بايوً بگوينوً

در فلساه امپًكلس آشكار اسوت كوه هتوه اجسوا و

«تغییر» متتايز از به وجود -آمًن اسوت :چراكوه بوه-

«دناصر» ،به وجود آمًن و از میان رفوتن خودشوان را

وجود -آمًن وازبین رفتن از تركیب و تجزيوه انووا

دارنً :اما ايون روشون نیسوت كوه چگونوه «دناصور»

بسیار اصل ميشونً كون وفساد.)314b1-6 ،

خودشان جًاگانه در تود هاي روي هوم جتو شوً

ارسطو كه امپًكلس ،آناكساگوراس و لئوكیپوس را در

بووه وجووود موويآينووً و از میووان موويرونووً ».كووون

دسته دو قورار مويدهوً ،ايون جتلوه امپوًكلس كوه

وفساد.)325b20-22 ،

ميگويً «به-وجود-آمًن از چیزي امكان نًارد بلكوه

به نظر ارسطو ،امپًكلس نتويتوانوً چگوونگي ايون

تنها متلو شًن و جًا شوًن آنچوه متلوو شوً

كون و فساد را شرح دهً چراكه او نتي گويً «آتوش

است [وجود دارد » كون وفساد )314b7-9 ،را مويً

نیز وبه طور مشابه هريك از «دناصر» ديگور) اجوزاء

اين مطلوب مويدانوً ،چراكوه امپوًكلس تغییور را بوه

سوووازنً دنصوووري خوووودش را داراسوووت ».كوووون

آرخهها را نتيدهً.

وفساد.)325b23-24 ،

زيوورين ε εν ν
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ارسووطو هوومچنووین نتوويتوانووً آناكسوواگوراس را در

خووودش را نقوول كنویم) «يووك متلووو كووردن ويووك

طبقه بنًي خود از پیشسقراطیان كوه براسواس تتوايز

جوووًايي آنچوووه متلوووو شوووً اسوووت» .كوووون

میان تغییر و كون و فساد و نیز بر اساس ادتقاد آنها به

وفساد .)333b12-15 ،اين نگاهي است كه ارسطو در

يك يا بیش از يك آرخه است به خووبي جواي دهوً

هتان ابتًاي رساله كون وفساد تقريبوا در موورد هتوه

چون به زدم ارسطو آناكساگوراس «ميگويً در هتوه

پیشینیان خود صادق ميدانست .به نظور او هتوه آنهوا

موووارد بووه وجووود آمووًن و از بووین رفووتن هتووان

تغییر را در كیایات قرار مي دادنً و كون و فساد را در

«متغیرشًن» هسوتنً ،در والي كوه او ،در اشوتراك بوا

اجتتا و افتراق .بنابراين ،تقريبا هته پویشسوقراطیان

ديگر متاكران ،تايیً مي كنً كه دناصر بسیارنً» كون

به جاي آنكه كون و فسواد را ،چنانكوه ارسوطو آن را

وفساد .)314a13-16 ،به اين ترتیوب ،آناكسواگوراس

تغییر در جووهر موي دانوً ،دگرگووني در ات اشویاء

ازيك طرف قائل به تتايز میان تغییر و كوون و فسواد

بًاننً ،آن را به امري درضي ا اله داد انً.

نیست و از طرف ديگر به آرخههاي بيشتاري متعقً
است و اين درچارچوب طبقهبنًي ارسطو نتيگنجوً
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و ،به هتین دلیول ،ارسوطو مويگويوً «آناكسواگورس

ارسطو معتقً است پیش سقراطیان هتگي هنگامي كه

خوووودش سوووتن خوووودش را ناهتیوووً» .كوووون

از آرخهها و يا اصل هاي چیزها سوتن گاتنوً و نیوز

وفساد.)314a13 ،

هنگامي كه از چیزهايي چون ،دقل ،دشق ،نارت و ...

ارسطو اشكالي به نظريه كوون وفسواد امپوًكلس وارد

يوواد كردنووً در قیقووت اينهووا را بووه مثابووه «دلووت»

ميكنً كه مستقیتاا بر تقابل اتي -درضوي ارسوطويي

) (aitionدر نظر مي گرفتنً .از نظر ارسطو هته پویش

استوار است:

سقراطیان و اساسواا هتوه متاكوران شوناخت را دلوي

اشكال ديگر تئوري امپًكلس آن است كه تي رشوً

ميداننً:

را غیرمتكن ميكنً مگر آنكه افزايش بوسویله اضوافه

هته انسانها فرض مي كننً كه آنچه خردمنًي نامیوً

كردن باشً .كون وفساد.)333a35-b1 ،

مي شود با دلل اول و اصلهاي چیزهوا سوروكار دارد

نظريه امپًكلس كه در آن به جواي تغییور دناصور ،از

متافیزيك ،)987b27-29 ،وگاته ميشود تالس خوود

كنار هم قرار گرفتن وجًاشًن شان از يكًيگر اسوت

را به واسطه دلوت اول شناسوانً اسوت متافیزيوك،

كه دگرگوني اصل مي شود ،به جاي آنكوه تغییور را

.)984a2-3

به گونه اي در ات اشیاء قورار دهوً ،آن را بوه اموري

ارسطو هته متاكران را جستجوگر دلوتهواي اشویاء

درضي تبًيل مي كنً :جت شًن وجًاشًن .ارسوطو

مي خوانً« .به نظر ميرسً هته انسانها دلت هايي كوه

مي گويً آيا واقعاا بايً بگوويیم «اسوتتوان بوه وجوود

در فیزيووك نووا بوورد شووً اسووت را موويجوينووً»

مي آيً اگر «دناصر» در چنوین -و -چنوان والتي در

متافیزيك .)993a10-11 ،او البتوه نحوو جسوتجوي

كنارهم قرار داد شونً»؟ كوون وفسواد.)333b8-9 ،

آنها را مورد انتقاد قورار موي دهوً« :اموا آنهوا ايونهوا

آنچه امپًكلس به دنوان اصول تغییور ارائوه مويكنوً،

[دلت ها را به گونهاي مبهم جستجو ميكننً(a12- ».

ارسطو را راضي نتواهً كرد« :نه :دلت مورد پرسش،
طبیعت اتي هر چیز است -نوه صورفا اگور كلتوات

)13
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ارسووطو فلسوواه پوویش سووقراطي را در تبیووین دلووي و

«ا تتاالا به سووء تاواهم درخصووص آن سیسوتم هوا

شناخت دلتها و به طور كلي در هتوه زمینوههوا بوه

منجر خواهً شً و مطتئناا نتي توانً تاسیر درستي از

«كودك» تشبیه ميكنً؛ كودكي كه تنها لبهايش را به

انگیز ها و مقاصً آنها ارائه نتايً ».هتان).

ركت در مي آورد و نتويتوانوً بوه درسوتي سوتن

از طرف ديگور ،ارسوطو پویش سوقراطیان را بوه دوً

بگويً متافیزيك .)993a15-17 ،هنگامي كه بوه ايون

استااد كافي از دلتهايي كوه تبیوین كورد انوً موتهم

نكته اشار مي كنً كه دلل موردنظر او بوه يوك معنوا

ميكنً متافیزيك .)985a24-28 ،تي امپًكلس ،كوه

قبالا توصیف شً بودنً و به يك معنا نه ،هتین را در

از نظر ارسطو «سازگارترين» فیلسوف پویش سوقراطي

نظر دارد .بیان موبهم آنهوا از دلول ارسوطويي از يوك

است ،نیز هر چنً بیش از ديگران از دلتهواي خوود

طرف نشانگر درك آنها از اين دلل و از طورف ديگور

بهر ميگیرد« ،نه آن استااد را به انًاز كافي ميبورد

نشانگر دور بوودنشوان از نگوا ارسوطويي اسوت .او

و نه در استااد از آنها به ثبات ميرسً» .)a22-23

هتچنین آنها را بوه «موردان نواآزمود جنگوي» تشوبیه

طبیعي است كه ارسطو آرخه هاي پویش سوقراطیان را

مي كنً :آنها هر چنً چرخي به دور ريف ميزننً و

به ماد و دلت مادي تاسیر كنً .از نظر او هتوه آنهوا

اغلب ضربه هاي مناسبي ميزننً« ،اما بر مبناي اصوول

آرخه يا اصل اشیاء را به مثابوه دلوت موادي در نظور

دلتي نتيجنگنوً» متافیزيوك .)985a13-14 ،پویش

ميگرفتنً:

سقراطیان نیز هتین گونهانً چرا كه «به نظر نتيرسوً

برخي از اصل اول به مثابه ماد ستن ميگوينً ،خوا

آنچه ميگوينً را بًاننً» .)a15-16

يك اصل و يا اصل هاي بیشتري فرض كننً ،و خووا

گاتري ميگويوً در موورد انتقوادات ارسوطو ازپویش

آن را جسم يا غیرجستاني فرض كننً؛ به دنوان مثال

سقراطیان كه بر مبناي نظريه دلل چهارگانه انجا موي

افالطون از بزر

و كوچك ستن گات ،ايتالیواييهوا

شود ،شتص «ترديً مويكنوً كوه نقوادي وي از آراء

از نامحوًود ،امپووًكلس از آتوش ،خوواك ،آب و هوووا،

آن ها چنًان هم نقادي نیست ،9315 ».ج .)935 :9او

آناكساگوراس از بينهايت چیزهاي هتگن .پس اينهوا

ادامه مويدهوً« :انوًكي تامول دربوار پیشوگا بوودن

هتگووي ماهووومي از ايوون نووو از دلووت داشووتنً ،و

الوت توسوعه نیوافتگي انًيشوه در

هتین طور هته كساني كه از هوا يوا آتوش يوا آب يوا

زمان آن ها ،ما را به نتايج ديگري رهنتون موي شوود».

چیوزي غلووی تور از آتووش و رقیووقتور از هوووا سووتن

هتان) .چرنیس ،از طرف ديگر ،معتقً اسوت كوه موا

مي گوينً [ماهومي از اين نوو دلوت دارنوً؛ چوون

بايووً روايووت ارسووطو از پوویش سووقراطیان را روايتووي

برخي گاته انً دنصر نتستین از اين نو اسوت .ايون

فلساي و نه تاريتي در نظر بگیوريم .از نظور او «ايون

متاكووران تنهووا بووه ايوون [نووو از دلووت انًيشوویًنً

ملطیان و دربوار

ق ارسطوست كه به دنوان يك فیلسوف در تحقیوق

متافیزيك.)988a23-32 ،

خود اين موضو را بررسي كنً كه هر يك از سیستم

به اين ترتیب هتوه پویش سوقراطیان هنگوامي كوه از

هوواي پوویش سووقراطي چووه پاسووتي را مووي توانووً در

آرخه يا اصل اشیاء ستن ميگوينً ،دلت مادي را در

خصوص مساله دلیت ،آنچنوان كوه او فرموول بنوًي

نظر دارنً .3البته ارسوطو چنوًان در موورد امپوًكلس

كرد است ،فوراهم سوازد» چورنیس  .)33 :9911اموا

مطتئن نیست كه آيا بايً دناصور چهارگانوه او را بوه

بايً توجه داشت كه تاريتي انگاشتن چنین تحقیقوي

مثابه ماد لحاظ كنً و يا وا ً امپوًكلس را .بوه نظور
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ارسطو اين يك ابها در فلساه امپًكلس است كوون

پیشسوقراطیان نتوانسوتنً دلوت فوادلي را تشوتیص

و فساد.) 315a19-25 ،

دهنً بلكه تنهوا برخوي از آنهوا بوًان اشوار كردنوً؛

تي انًيشه فیثاغوريان نیز در قالوب دلوت موادي در

«كساني كه دوستي و نارت يا دقول يوا دشوق را بوه

نظر گرفته مي شود .در نقول قوول پیشوین ديوًيم كوه

اصل بًل كردنً»  .)a33-34از اصولي كه بیوان شوً،

ارسطو از ايتالیاييها ستن گاوت .او در جواي ديگور

روشن است كه ارسطو سه تن از آنها يعني امپًكلس،

پس از آنكه مي گويً در میان دانشتنًان طبیعوي تنهوا

آناكساگوراس و پارمنیًس را در نظر دارد.

دموكرتیوس «به ماد رسیً و گر و سورد را تعريوف

امپًكلس اولین كسوي بوود كوه دلوت فوادلي را «بوه

نتود» متافیزيك ،)1078b19-21 ،بالفاصله به تقوً

شكلي تقسیمبنوًي شوً » معرفوي كورد متافیزيوك،

فیثاغوريان در اين امر اشار ميكنً .آنها خیلوي پویش

 .)985a29-30او صرفاا يك منب

از دموكرتیوس تالش كردنً بوا تعیوین فرموول اشویاء

بلكه «مناب متتلف و متضادي» براي ركوت تعیوین

توسط ادًاد ،ماد آنها را تعريف و تحًيً كننً .اما از

كرد  .)a30-31مهور و كوین امپوًكلس دلول فوادلي

طرف ديگر ،ارسطو چنًان مايل نیست فیثاغوريوان را

متضاد ركت هستنً .پارمینًس نیز مي توانً در ايون

با فیلسوفان طبیعي در يك رديف در نظر گیرد و هور

جرگه قرار گیرد چرا كوه «دشوق يوا میول را در میوان

دو گرو را به نحو يكسان با دلت مادي پیونوً بزنوً

چیزهوواي موجووود بووه دنوووان يووك اصوول قوورار داد»

چرا كه فیثاغوريان هتچوون فیلسووفان طبیعوي هتوه

متافیزيووك .)984b3-4 ،ارسووطو در دووین ووال بووه

موجودات را از وا ً ،آرخوه يوا هتوان دلوت موادي

جتلهاي از پارمنیًس اشار ميكنً كه در آن دشق را

نتوويسووازنً .بووه هتووین دلیوول موويگويووً بحوو

از

ركت تعیین نكورد

پیش از هته خًايان قرار ميدهً.1

فیثاغوريان «به هی وجه براي تحقیق فعلي ما از دلت

اما ارسطو در مورد آناكساگوراس بوه گونوه اي ديگور

مناسب نیست» متافیزيك )986b12-14 ،و دلیول آن

ستن ميگويً:

را اينگونه شرح ميدهً:

هنگامي كه يك مرد گاوت دقول – هتوانطور كوه در

آنها [فیثاغوريان هتچون برخي از فیلسوفان طبیعوي،

یوانات هم چنین در سراسر طبیعت -به مثابوه دلوت

فرض نتي كننً آنچه موجود است وا وً اسوت و در

جهان و هته نظم آن اضر بود ،به نظر شبیه يك مرد

دین وال آن را از وا وً ،هتچوون [آنوان از مواد ،

داقل مي آمً كه از بیان تصادفي اسالفش متتوايز بوود

ايجاد نتي كننً بلكه به گونهاي ديگر ستن ميگوينً.
)b14-16

متافیزيك.)984b15-18 ،
اين بیان ارسطو در موورد آناكسواگوراس شوبیه بیواني

اما اين تنها دلت مادي نبود كه پویشسوقراطیان بوًان

است كه افالطون دربار او دارد فايًون.)97b-98b ،

دست يافتنً چراكه «انسانها توسط خود قیقت وادار

ارسطو دقول آناكسواگوراس را نیوز بوه دلوت فوادلي

شووًنً دربووار نووو ديگووري از دلووت تحقیووق كننووً»

تاسیر ميكنً:

متافیزيووك .)984b9-11 ،دلووت دو و تنهووا دلووت

آنهايي كه چنین انًيشیًنً گاتنً كه اصلي از چیزهوا

ديگري كوه آنهوا موفوق بوه كشوف آن شوًنً« ،منبو

وجود دارد كه به طور هتزمان هم دلت زيبايي اسوت

ركووت» ) (988a18-32متافیزيووك )988a33 ،يووا
هتووان دلووت فووادلي ارسووطو بووود .البتووه هتووه

و هم آن نوودي از دلوت كوه اشویاء ركوت را از آن
كسب ميكننً متافیزيك.)984b21-22 ،
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اما ارسطو نیز هتچون افالطون از دقل آناكساگوراس

متلووو اسووت)» متافیزيووك )1075b1-3 ،در نظوور

سرخورد ميشود:

گرفته ميشود.

آناكساگوراس دقل را به مثابه دامل خارج از دسوتگا

او هتچن وین ايوون نكتووه كووه از نظوور امپووًكلس كووین

براي ساختن جهان مورد استااد قرار مي دهً و وقتي

فناناپذير است را پارادوكسویكال موي خوانوً .)b6-7

براي بیان اينكه به چه دلیل چیزي ضرورتاا هسوت در

فلساه امپًكلس گويا ناسازگار اسوت چراكوه در ايون

اضطرار قرار ميگیرد ،دقل را به میان مويآورد اموا در

فلساه «كین هتانقًر دلت وجود اسوت كوه [دلوت

هته موارد ديگر وقاي را به جاي دقل به هور چیوزي

ويراني؛ و بوه طوور مشوابه دوسوتي اختصاصواا دلوت

اسناد ميكنً متافیزيك.)985a18-21 ،

وجود نیست؛ چون در جت كردن چیزهوا در وا وً،

بووه زدووم ارسووطو ،ايوون هتووه آن چیووزي بووود كووه

هته چیزهاي ديگور را ويوران مويكنوً» متافیزيوك،

پوویشسووقراطیان در خصوووص دلوول چهارگانووه بیووان

.)1000a25-28

كرد انً .او از يك طرف ،چنانكه در باال ديًيم ،آرخه

فارغ از اينكه چگونه فیلسوف بزرگي هتچون ارسطو

را به جوهر تاسیر موي كنوً و از طورف ديگور دلوت

به زيبايي انًيشه پیشسقراطیان را بوه مثابوه مقوًمات

صوري را به آنها نسبت نتي دهً .در خصوص دلوت

انًيشه خويش در خصووص دلول چهارگانوه تاسویر

غائي نیز هتینطوور .8بنوابراين برشوتردن دو دلوت از

مي كنً و جًا از اين بح

كه هر نظريهاي ناچار بايً

دلل چهارگانه اشیاء ،استثنائي است بور نقطوه نظورات

نظريات ديگر را بر خود منطبق سازد تا به شباهتهوا

مووبهم و نادرسووت پوویشسووقراطیان ،از تووالس تووا

و تااوتها دست يابً ،مي توان اين پرسش را مطورح

فیثاغوريان:

ساخت كه تاسیر پیش سقراطیان بر مبناي نظريه دلوي

تا مكتوب ايتالیوايي و جوًا از آن ،فیلسووفان بوا ايون

ارسطو تا چه انًاز قابل قبول اسوت؟ دو انًيشوه در

موضودات تا انًاز اي به طور مبهم برخورد كرد انوً

پیش سوقراطیان ارسوطو را بوه ايون تاسویر رهنتوون

به جز آنكه ،چنانكه گاتیم ،آنهوا دو نوو از دلوت را

مي كنً :اول تالش پیش سقراطیان در فهم وجوود بوه

مورد استااد قرار دادنً متافیزيك.)987a9-12 ،

مثابه يك يا چنً آرخه؛ و دو ورود ماواهیتي چوون

ارسطو تحلیل خود از پویشسوقراطیان را هتووار بوه

دقل آناكساگوراس يا مهر و كین امپًكلس .اولوي بوه

دنوان تايیًي بر «تعًاد و انوا دلتها» كه در نظريوه

دلت مادي تاسیر مي شود و دومي به دلت فادلي .اما

خود ارائه كرد اسوت در نظور مويگیورد متافیزيوك،

آنچه از آن غالت مي شود ،تااوت نو انًيشوه پویش

 .)988b16-22اما هتوار اينگونه نیست كه او بتوانوً

سقراطي با انًيشه ارسطوست؛ مطابقوت میوان آرخوه

بًون مشكل به تاسیر پیش سقراطیان بپردازد چرا كوه

پیش سقراطي و دلت مادي ارسطويي تااوت ايون دو

در مووواردي تطبیووق آراء آنهووا در ايوون نظريووه چنووًان

نووو انًيشووه را ناديووً موويگیوورد .چنانكووه گووادامر

درست از آب درنتويآيوً .بوه دنووان مثوال ،ارسوطو

مي گويً ،تاسیر آرخه تالس به ماد «هرچیزي هسوت

مووويگويوووً ديوووًگا امپوووًكلس در موووورد دلووول

به جز الگويي صوحیح بوراي فلسواه آغوازين غورب»

«پارادوكسیكال»

) است چراكه خیر يا دشق

گادامر .)931 :4113

از نظر او هم «به دنوان محرك چرا كوه اشویاء را بوه

روشن است كه اين جستار نتيتوانً به بررسي نظريه

هم مي آورد) و هم به دنوان ماد چرا كوه بتشوي از

دلل چهارگانه ارسطو بپردازد اما ناچوار اسوت دركوي
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كلي از اين نظريه را براي مقايسه آن با انًيشوه پویش

از آنكه نیازمنً انطباق اصول آن ها با دلول چهارگانوه

سقراطي پیش فورض بگیورد .ارسوطو در نظريوه دلول

باشً ،محتاج اثبات وجود انًيشه دلوي در آنهاسوت.

چهارگانه مي خواهً بگويوً در وجوود ،و متقوابالا در

ارسطو تنها هنگامي ميتوانً آرخه پیشسقراطي را بوه

شووناخت ،يووك چیووز چهووار دلووت دخالووت دارنووً و

مثابه دلت تاسیر كنً كه ابتًا انًيشه پیشسوقراطي را

هنگامي كه بتوانیم دلل چهارگانه يك شيء را دريابیم

در قالب نظريه تبیین دلوي اثبوات نتايوً .بوه دبوارت

آن شيء را شناختهايم؛ بنابراين ،وجود يوك شويء در

ديگر ،تنها در صورتي مويتووان ارسوطو را كوامالا در

چهارچوب اين دلول درك موي شوود .ايون روش بور

تاسیر دلي پیشسوقراطیان محوق دانسوت كوه نظريوه

تحلیل اشیاء و تتايز آنهوا از يكوًيگر اسوتوار اسوت.

تبیین دلي تنها نظريه متكن شناخت باشً.

وقتي مادة يك شيء به مثابوه دلوت موادي آن لحواظ
مي شود ،اين ماد بتشوي از آن شوي در وجوود و در

 -6آرخه و وجود

شناخت است و هنگامي كه از صورت آن ستن گاته

فهم اينكه ارسطو چه دركي از نگا پیشسقراطیان بوه

مي شود نیز به هتین ترتیوب .نظريوه دلول چهارگانوه

وجود داشته است ،بسیار دشوار است .در بتشهواي

مبتني بر اين اصل اساسي است كه شناخت يك شيء

پیش ديًيم چگونه ارسطو آرخه پیشسوقراطي را بوه

تنها در صورت تحلیل آن در دلول تشوكیلدهنوًة آن

مثابه دنصر ،جوهر و نیز دلوت تاسویر نتوود .اكنوون

متكوون اسووت و انًيشووه پوویشسووقراطي ،اگوور آن را

ميپرسیم آيا ارسطو آرخه پیشسقراطي را بوه معنواي

هتچون ارسطو يكًست فرض كنویم كوه خوود موي

وجود ميدانسته است يا نه؟

توانً جاي بسي اشكال باشً) ،ميگويً شوناخت هور

او به ادداي «فیلسوفان طبیعي» اشار ميكنً كه «فكور

چیز در گرو شوناخت آرخوه آن اسوت .هنگوامي كوه

موويكردنووً تنهووا آنهووا دربووار كوول طبیعووت و وجووود

انًيشه پیش سقراطي از آرخه اشیاء ستن مويگويوً،

 )ὂνتحقیق مويكردنوً» متافیزيوك1005a32- ،

سعي در فهم اشیاء به شكلي متاواوت از نظريوه دلوي

 .)33بنابراين ،مي توان پذيرفت ارسوطو قبوول داشوته

ارسطو دارد .تاسیر آرخوه پویش سوقراطیان بوه مثابوه

است كه پرسش پیش سقراطیانً ،اقل از نظور خوود

دلووت مووادي هوور چنووً وجهووي از ايوون انًيشووه را

آنان ،دربار وجود بود است .اما ظاهراا او اين اددا را

مي گشايً ،وجو ديگر آن را پنهان ميسازد .اين گاته

نتيپذيرد و آن را متصوص «نودي متاكر كوه توي

پیش سقراطیان كه هتوه چیزهوا يوك يوا چنوً آرخوه

باالتر از فیلسوف طبیعوي اسوت»  )a33-34مويدانوً

هستنً و يا از آنها تشوكیل شوً انوً بوه گونوه هواي

چرا كه فیلسوف طبیعي به دنبوال فهوم طبیعوت بوود

متتلاي قابل تاسیر است كه تاسیر آن به دلت موادي

است و آن را با وجود يكسان ميگرفتوه اسوت ،وال

تنها يكي از آن تاسیرهاست .آنچه در اينجا مووردنظر

آنكه «طبیعت تنها يك نو )  ( νخاص از وجوود

است ،تاسیر انًيشه پیش سقراطیان نیست بلكوه تنهوا

است»  .)a34پس ارسطو از يك طرف به ادداي آنها

اين نكته ائز اهتیت است كه ارسطو پیشسوقراطیان

در جستجوي وجود اشار ميكنً و از طرف ديگر بوا

را بر مبناي انًيشه خود تاسیر ميكنً و آرخوههوا يوا

اشار به گسترد تر بوودن وجوود از طبیعوت ،آنهوا را

اصوولهوواي موووردنظر آنهووا را در قالووب نظريووه دلووي

اليق جستجوگري وجود نتيدانً.

مي فهتً؛ نظريه اي كه اسناد آن به پیشسقراطیان بیش

در فیزيك ارسطو پرسش مهتي را مطرح ميسازد:

پیشسقراطیان ارسطويي  -نگاهي به روايت ارسطو از پیشسقراطیان 49/

اين به چه معنا بیان شً كه هتوه چیوز يكوي اسوت؟

آتش؛ در الي كه يكي ميگويوً آب و يكوي هووا

چرا كه «هست» به معناهاي متعوًدي گاتوه مويشوود

متافیزيك.)996a4-9 ،

ὂν

ε ι

) .آيا منظوور آنهوا ايون

در قطعه ديگوري در بتوا ارسوطو بوه هتوین مضوتون

است كه هته چیزها جوهر «هستنً» يوا كتیوات و يوا

ميپردازد .در اينجا ارسطو ميگويً از نظور افالطوون

كیایات؟ فیزيك.)185a20-23 ،

و پیش سقراطیان وجوود و وا وً «طبیعوت» اشویاء را

روشن است كه با ديًن اين جتالت درمييابیم كه او

تشكیل مي دهنً و به اين ترتیب «جووهر آنهوا هتوان

هتچنووان مايوول اسووت پرسووش پوویشسووقراطي را بووه

وا ووً و وجووود اسووت»  .)1001a11او در ادامووه

گونهاي ارسطويي مطرح سازد و يا مايول اسوت آن را

ميگويً فیلسوفان طبیعي چیزهاي ديگري را با وجود

در قالب واژگان خود باهتً:

و وا ً برابر موي گیرنوً موثالا امپوًكلس دشوق را؛ و

و بیشتر ،آيا هته چیزها يك جوهر – يك انسان ،يك

«ديگران مي گوينً اين وا ً و وجود كه چیزها از آن

اسب ،يك روح -هستنً يا [يك كیایت؟ .)a23-25

ساخته شً انً ،آتش است و برخي ديگور مويگوينوً

در هتین فصل از فیزيك شاهً آن هستیم كه ارسوطو

آن هواست»  .)a15-16ارسطو تي از كساني كه بوه

ناچار ميشود وجود ملیسوس را نودي كتیت بًانً:

بیش از يك دنصر باور دارنوً سوتن موي گويوً كوه

ملیسوس مي گويً وجود نامتناهي است؛ پس آن بايوً

وجووود و وا ووً را بووا هتووه اصوولهايشووان يكسووان

يك كتیت باشً چرا كوه نامتنواهي در مقولوه كتیوت

ميگیرنً.

قرار دارد .)a32-33

در متن اول ارسطو ميگويً ايون فیلسووفان وجوود و

در گاما مي بینیم ارسطو بر فهم دناصر به مثابه وجوود

وا ً را جوهر اشیاء نتي داننً بلكوه آرخوههوا را بوه

قیقووي و نووه درضووي تاكیووً دارد .او معتقووً اسووت

مثابه جوهر آنها در نظور موي گیرنوً؛ و در موتن دو

«ضروري است كه دنصورها بايوً دنصورهاي وجوود

ميگويً آنها آرخهها را به مثابه وجود اشیاء در نظور

باشنً؛ نه به طور درضي ،بلكه درست به خاطر آنكوه

ميگیرنوً .ظواهراا منظوور ارسوطو آن اسوت كوه ايون

آن وجود است» متافیزيك.)1003a28-31 ،

فیلسوفان خود وجود را جوهر اشیاء نتي داننوً بلكوه

ارسووطو در بتووا برخووي پوویشسووقراطیان را در مقابوول

آرخههايي را جوهر اشیاء ميشتارنً و آنها را هتوان

فیثاغوريان و افالطوون قورار مويدهوً چورا كوه آنهوا

وجود اشیاء مي داننً؛ يعني براي پویشسوقراطیان هور

برخالف فیثاغوريان وجود و وا ً را به مثابه جووهر

چنً آرخه كاركرد وجود را دارد اما آنها خوود وجوود

اشیاء در نظر نتي گرفتنً:

را به دنوان جوهر اشیاء در نظر نتيگیرنوً .بوه زدوم

پرسشي هست كه سوتتتورين هتوه [پرسوشهوا و

ارسطو ،فیلسوف طبیعي ،طبیعوت را بوا وجوود يكوي

گیجكننً تورين اسوت .آيوا وا وً و وجوود ،چنانكوه

ميگیرد و گتان ميكنوً وجوود چیوزي جوز طبیعوت

فیثاغوريان و افالطون گاتنً ،صاات چیزهواي ديگور

نیست و به هتوین دلیول اصول اشویاء را بوا آرخوهاي

نیستنً بلكه جوهر چیزهاي موجوود هسوتنً يوا ايون

طبیعي چون آتش ،آب يا هوا يكي مي گیرد؛ در الي

گونه نیست بلكه جوهر چیز ديگري است – چنانكوه

كه فیلسوفان مًرني چون فیثاغوريان و افالطون كه به

امپًكلس مي گويً :دشق؛ چنانكه يكي ديگر ميگويً:

آنچه سي نیست باور دارنً ،خود وجوود را جووهر
اشیاء قرار مي دهنً .بنابراين ،به يوك معنوا ،مويتووان
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گات پیش سقراطیان آرخه را با وجود يكي مي گرفتنً

مي كنً ».گادامر  .)51 :4113اينكوه ارسوطو كتتور از

هر چنً خود وجود را ات اشیاء نتويدانسوتنً .ايون

هراكلیتوس ستن مي گويً و بیشتور از امپوًكلس و

تتايزي است كه میان فیلسوفان قبلي و جًيً موًنظر

دموكريتوس ،ميتوانً به اين دلیل باشً كوه بورخالف

قرار ميگیرد .ارسطو ميگويً:

هراكلیتوس كه در چارچوب فلسواه ارسوطويي قابول

بیشتر فیلسوفان و متقًمان در میان آنها فكر كردنً كه

تبیین نیست ،آن ها بیش از هر پیشسوقراطي ديگوري

جوهر و وجود با جسم يكسان بودنوً و اينكوه هتوه

ارسطوييانً.

چیزهاي ديگر صاات اين بودنً؛ بنوابراين اصولهواي

برنت ميگويً ارسطو تي «بًون توجه به مال ظات

اول اجسا  ،اصل هاي اول وجوود بودنوً متافیزيوك،

تاريتي» آن ها را بوه شویو خوويش تاسویر مويكنوً

.)1002a8-11
 -7نتیجه گیري

برنت  )39 :9941و وقاي را «از نقطه نظور خوودش
مورد بح

قرار ميدهً» .هتان )43 :بنابراين تعجبي

نًارد اگر ببینویم او ارسوطو را «منبعوي موورد ترديوً»

بًون ترديً ارسطو يكي از مهمترين منواب در رابطوه

خطاب كنً هتان )XIV :چون او «اغلب پیشوینیانش

با فلساه پیش سقراطیان است و ما بسیاري از جتالت

را در پرتو تئوريهاي خودش ميخوانً ».هتان) .بوه

آنها و نیز اطالداتي كه از آنهوا داريوم را موًيون او

زدم او ،اظهارات ارسطو دربار پیش سقراطیان كتتور

هستیم .گاتري ميگويً:

از افالطووون «توواريتي» اسووت هتووان .)43 :گوواتري

نه تنها خود او قًيمترين مرج ما دربوار بسویاري از

دلیرغم اينكه با اين نكته موافوق اسوت ،آن را نواگزير

انًيشه هاي پیش از سقراطیان است ،بلكه سونتهواي

ميدانً« :نه تنها ارسطو ،بلكه هر موور فلسواهاي در

دقايووًنگاري بعووًي نیووز بووه اثوور توواريتي شوواگرد او

هر دصر مجبور است ديًگا هاي قًيمتر را بوا زبوان

ثئوفراستوس بازميگردد گاتري  ،9315ج.)93 :9

زمان خود تاسیر كنً ».گاتري .)943 :9315

تاثیر ارسطو در درك ما از پیش سقراطیان آنقًر زيواد

ما در اين مقاله ديًيم چگونه ارسطو تالش ميكنً

است كه مي توانیم بگويیم براي ما آنها بیش از آنكوه

آرخه و اصول پیشسقراطیان را در قالب ماد  ،جوهر

پیش – سقراطي باشنً ،ارسطوييانً .به هتوین دلیول،

و دلت تاسیر كنً؛ مااهیتي كه به طور كامل

به سادگي خود را قادر به درك آنهوا موي يوابیم .اموا

ارسطوييانً و تنها دركي ارسطويي از آنها را به ما

هنگامي كه مثالا به اين نظريه فیثاغوريان میرسویم كوه

منتقل ميكننً .همچنین ديًيم كه چگونه ارسطو تغییر

هته چیز از دًد است ،دلیرغم توضیحات ماصلي كه

نزد آنها را بر پايه تتايز خود از تغییر و كون و فساد

ارسطو از آنها ارائه كرد است ،نتيتوانیم اين نظريوه

كه خود بر تقابل ارسطويي جوهر و درض استوار

را درك كنیم؛ شايً چون ارسطو نتوانسته اسوت آن را

است ،مورد تاسیر قرار ميدهً .فارغ از آنكه هر

در چارچوب نظريات خود براي ما قابل فهوم سوازد.

خوانش و روايتي يك تاسیر است ،روايت ارسطو از

اين نكتوه را كوم و بویش در موورد هراكلیتووس نیوز

پیشسقراطیان يك تاسیر است؛ تاسیري كه بر فهم ما

شاهًيم .چنانكه گادامر ميگويوً ،ارسوطو «بوه جواي

از آنها به شًت تاثیرگذار بود است .اهتیت اين

آنكووه دكتوورين هراكلیتوووس از آتووش را  ...در قادووً

تاثیر متصوصاا هنگامي بیشتر آشكار ميشود كه

دكترين خودش از دناصر بگنجانً ،از او چشمپوشوي

پیشسقراطیان به دنوان آغازگران سنت فلساي،

پیشسقراطیان ارسطويي  -نگاهي به روايت ارسطو از پیشسقراطیان 39/

ميتوانستنً امكان گشايش دريچه نويني از فهتي

« .4چنانچه براي آنهايي كوه بوا امپوًكلس موافوقانوً كوه

متااوت از هستي و جهان و شايً مهمتر از آن،

دناصر جسم بیش از يكي هستنً ،بنابراين آنها به يكًيگر

چگونگي شناخت انساني و فلساي را براي ما فراهم

تبًيل نتي شونً -شتص متكن است به خووبي متحیور

سازنً .تاثیر ارسطو از اين روي ميتوانً زيانبار باشً.

شود به چه معنا اين [را برايشوان بواز اسوت كوه بگويوً

در دور جًيً بسیاري از متاكران هتچون نیچه و
هايًگر تالش كردنً بر اين فهم ارسطويي از
پیشسقراطیان فائق آينً و آنها را به گونهاي ديگر

«چون اينها هته نه تنها مساوي هستنً »....كوون و فسواد،
.)333a17-21
 .5ارسطو در جايي مويگويوً «موبهم و بوًون هور گونوه

تاسیر كننً.

وضوووح»

ɤ

ν ι

)

متافیزيك )985a13 ،و در جاي ديگر« :اشار آنها اگرچه

پینوشتها
 .9پیش از شرو بحو

«دناصر» قابل مقايسه هستنً .با اين ال امپًكلس ميگويً

اجواز مويخوواهم آنچوه پویش-

سقراطیان آن را به دنوان چیز يا چیزهايي كه مبنواي هتوه
چیز است و يا هته چیز از آنها ساخته شوً انوً در نظور
ميگیرنً ،و ارسوطو آنهوا را اصول ،دنصور ،آرخوه يوا ...
مينامً« ،آرخه»  )archeبنامم تا بتووانم از آن بوه دنووان
مرجعي براي نامیًن آنچه هنوز ارسطويي نیسوت اسوتااد

تنهووا بووه طووور مووبهم ν

)» متافیزيووك،

.)988a22-23
 .3البته ارسطو آرخه هواي چهارگانوه امپوًكلس را بوه دو
آرخه فرو مي كاهً .يكي آتش و ديگري «متضوادهاي آن»
يعني خاك ،آب و هوا كه هر سه به دنووان يوك چیوز در
نظر گرفته ميشونً متافیزيك.)985a29-b3 ،

كنم .گواتري در خصووص ايون واژ در پویش سوقراطیان

 .1ارسطو هزيود را نیز به جرگه قوائالن بوه دلوت فوادلي

ميگويً :ارسطو «اصل  )archeرا براي توصیف جووهر

اضافه ميكنً متافیزيك.)984b23-24 ،

نتستین به كار ميبرد ،كه ،خوا خود آنهوا ايون كلتوه را

 .8البته دبارات پراكنً اي از ارسطو اكي از آن است كوه

بًين طريق به كار برد باشونً خووا نوه ،اسوتعتال آن در
زمان آنها رايج بود و به خوبي براي درك آنها از معواني
الف) نقطه آغاز يا شرو  ،و ب) دلت پیوًايش مناسوب
بووود ».گوواتري  ،9315ج .)945-942 :9از طوورف ديگوور،

در نگا او پیشسقراطیان به طور كامل از دلول صووري و
غائي ناآگا نبود انً .مثالا ارسطو مويگويوً « امپوًكلس و
دموكرتیوس تنها به شكل بسیار خایاي صورتهوا و ات
را لتووس كردنووً» فیزيووك )194a20-21 ،و يووا « :تووي

ناچار خواهم بود از پیشسقراطیان چنان ستن بگويم كوه

امپًكلس مي گويً استتوان بوه خواطر نسوبتي كوه در آن

گويي هتگي ماننً هم ميانًيشیً انً چنانكه ارسطو نیوز

اسووت وجووود دارد .ايوون ات و جوووهر شوويء اسووت»

اينگونه ستن ميگويً).

متافیزيك.)993a17-18 ،

 .4ارسطو در اينجا به نكته مهتي در بررسي آراء پیشوینیان

ارسطو از آناكساگوراس به گونهاي ياد ميكنوً كوه گوويي

اشار ميكنً« :در الي كه اگر كس ديگري ايون را گاتوه
بود ،او موافقت ميكرد[ ،با اين ال او اين را به روشوني

به دلت غايي قائل بود است:
آناكساگوراس خیر را به اصولي برانگیزاننوً بوًل

نگاته است».

مي كنوً؛ چورا كوه فكور اشویاء را بوه ركوت در

 .3ارسطو در جايي ديگر نیز آرخههاي فیلسوفان طبیعي را

مي آورد اما آنها را به خاطر چیزي بوه ركوت در

«طبیعت زيرين» ́ει ι

ميخوانً.

) متافیزيوك)1053b13 ،

موويآورد كووه بايووً چیووزي جووز [خووود آن باشووً
متافیزيك.)1075b8-9 ،
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اما او در جايي ديگر اين تاسیر از دقل آناكسواگوراس يوا

Gadamer, H. G. (2003), Beginning of
Knowledge, New York: Continuum
International Publishing Group

آنهايي كه از دقل يا دوستي ستن ميگوينوً ايون

Kirk,

دوستي امپًكلس به دلت غائي را نتيپذيرد:
دلتها را به مثابه خیر طبقهبنًي ميكننً؛ آنها بوه
هر ال چنان ستن نتي گوينً كه گويي هر آنچه
وجود دارد به خاطر اينها يا وجود داشته و يا بوه
وجود مي آيً ،بلكه چنانكوه گوويي ركوتهوا از
اينها آغاز ميشونً متافیزيك.)988b8-11 ،
ارسطو در هتین جا نكته مشابهي را در موورد «وا وً» و
«وجود» به مثابه خیر بیان ميكنً و ميگويً نتيتوان آنهوا
را «دلت جوهر» به معناي واقعي دانست .او نهايتواا نتیجوه
ميگیرد:
بنابراين معلو ميشود كه به يك معنا آنها هم ميگوينوً و
هم نتي گوينً خیر يك دلت اسوت؛ چورا كوه آنهوا آن را
دلتي به مثابه خیر در نظر نتي گیرنً بلكوه تنهوا بوه طوور
درضي آن را دلت ميخواننً .)b14-16
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