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Abstract 
Mathematical, physical, and theological sciences are separate and segregated 
sciences, but concurrently have a kind of unity. This is not so-called generic 
unity, but as a consequence of the specific unity of the meaning of being, is a 
special structure called Analogical unity i.e unity according to priority and 
latency. This structure, on the one hand, is a factor for distinguishing 
scientific disciplines and preventing their mix-up, on the other hand, it 
warranties the integrity and unity of philosophy. Therefore"Philosophy" 
applies firstly upon theology, then upon physics, and according to priority 
and latency applies upon other sciences which themselves have parts that are 
arranged according to the same rule and construct the network of the system 
of sciences. In this article, we investigate how Aristotle accomplish this 
special unity. In the introductory books of metaphysics, Aristotle first, in 
the great Alfa, characterizes the wisdom or Sofia as knowledge of the first 
causes and principles, then in Beta in the first Aporia, shows the perplexity 
between the unity and multiplicity of wisdom, and in the next step 
in Gamma for eliminating this bewilderment establishes his specific theory, 
that is to say, the unifying structure in the multiplicity of wisdom. Therefore 
ought not to consider so-called general metaphysics as unit separate science 
but as second-order science, only establishes under the multiplicity of 
philosophical sciences. 
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 چکیده
، وحدتِ جنسیاين نه  ؛نداواجد نوعی وحدت زمان هم اما ،علومی متمايز ،و الهی طبیعی ،رياضی علوم

و  تقدّميا وحدتِ به  هبالنسبوحدتِ  است که ويژه ساختاری وجود،یِ انخاصِ مع بلکه به تبعِ وحدتِ
و از  ستهااين ساختار از طرفی عاملِ تمییزِ صناعاتِ علمی و ممانعت از خلطِ آن .ودشمیه نامید تأخّر
 الهیّات بر نخست «فلسفه» ،بر اساس اين فهم از وحدت .است فلسفه يکپارچگیِت و تمامیّ ضامنِ ،یطرف

اطالق  بر ساير علوم ،رم و تأخّبه تقدّ الهیّاتدر نسبت با  ،سپسو  طبیعیّاتسپس بر  ،شوداطالق می
نظام علوم را شبکۀ  اند و يافتهکه با همین قاعده ترتیب  است یهايبخش واجدِنیز  هر دانش ؛شودمی

در  ارسطو .خواهیم پرداخت ويژه وحدتِ به اين یابیِ ارسطود. در اين مقاله به شیوۀ دستندهقوام می
حکمت را به شناختِ علل و مبادیِ نخستین تعريف  ،ی بزرگآلفادر  نخستمتافیزيک،  اتیِمقدّم کتبِ
را  حکمتو کثرتِ  سرگشتگی میانِ وحدت ،مبتنی بر اين تعريف بتاکتاب آپوريای اولِ  کند، درمی

ساختار  يعنی ،نظريۀ خاصِ خود ،برای رفع اين سرگشتگی ،گاماکتابدر  ،بعد در گام ؛دهدنشان می
 «متافیزيک اعم»آنچه  ،بنابراين ؛دکنتثبیت میوحدتِ ويژه اين با توسل به  را واحد در کثیرِ حکمت

مقوّمِ  و بلکه به مثابۀ دانشی مرتبۀ دوم ،علوم نه دانشی واحد و جدا از سايرِ در حقیقت ،شودنامیده می
   تحقق خواهد داشت. علوم در ضمنِ کثرتِ تنهانظامِ علوم، 

 

 .هبالنسب وحدتِ، نظامِ علوم، حکمت ،ارسطو: کلیدی های واژه
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 ه مقدّم .1

هنگام پرداختن به  کهکند افالطون را سرزنش می ،شفا سفسطۀ مؤخرۀسینا در ابن
خلط  الهیّاتو  طبیعیّاتمنطق را با  مسائلِ ،سوفسطايی محاورۀدر  سفسطهصناعتِ 

 [ارسطو]اين به دلیلِ ضعفِ تمییز است که پیش از ظهور اين مرد بزرگ و » :کرده است
در  بار برای نخستین با ارسطو ،علم (.4/114 :1405 ،سینا)ابن« فیلسوفان بدان مبتال بودند

و استقالل در  تمايز مرغدانش، علیبه ساختاری دست يافت که در آن هر  ،بشرتاريخِ 
با  نزديک در نسبتی ،«علومنظام »ويژه در  جايگاهی اشغالِ به دلیلِ روش و موضوع،

 علوم نظامِ ساختارِ بر است که یاوحدتِ ويژه اين به دلیلِ و گرفتقرار  علوم کلیتِ
 تبیینِ ، بلکهیست که علوم را متمايز کردهاين ندر  ارسطو صرفاً اهمیتِ حاکم است.

 لذاو  ادراکبرای هر جنس يک » .است اثبات کردهکه برای علوم است وحدتِ نوينی 
 ،باشند جنسيک  از موجودات همۀاگر  .(20 ب 1003 .2. 4 ؛)متا« يک دانش موجود است

 علوم همۀق خواهد گرفت و تعلبه کلِ واقعیت  واحددانشی  ،طبقِ قاعدۀ ارسطوآنگاه 
ناممکن واقعیت  کلِواحد به  دانشِ ،در غیر اين صورت ؛آن خواهند بود تحتِانواعی 
ی معرفت ،واقعیت کلِبه توان ب ، شايدعرضپراکندۀ همعلومِ عِ یجمتبا  صرفاً است و

نه ساختارِ واقعیت  و1ندیستن واحد جنسِيک  دارای موجودات نظر ارسطو به .حاصل کرد
ظاهراً  ،مناطقاين  ر درموجوداتِ متقرّ و است منطقهمنطقه يا بريدهبريده بلکه ،يکپارچه

 از نظر ارسطو ،اين با وجودشگفت است که اما  2؛ندارند یشترکم جهتِ «نامِ موجود»جز 
 اينو  ،دارد نظر و لواحقِ ذاتیِ آن [ὂν ᾗ ὂν] موجود  چوناند موجو بهدانشی هست که »

 به کلیتِ موجود جزئی دانشِ هیچ زيرا ؛ستنی جزئی هایدانش اصطالحاًاز  يکهیچ
 .(17-19 الف 1003. 1. 4)متا؛ « پردازدنمی موجود  چونان

 مناطقِ بر که کردتوجه  حقیقتاين به  «موجود»منطقیِ  در تحلیلِ ساختارِارسطو 
و گفتیم  «سیب هست»گفتیم  مثالً اگر ؛حاکم استر م و تأخّنوعی تقدّ ،وجود گسستۀ

در  هستی زيرا ،ندارند یيکسانمعنای  ،«هست و است»الفاظِ  گرچه ،«سیب قرمز است»
 اما ،متمايزند یمعناحقیقت و  دو هاو اين ؛عرض يعنی ،در ديگری ، ويعنی جوهر ،يکی

میانِ که  گاهآن .است از آن تأخّرو م بر سیبقائم  حقیقتی سیب سرخیِ شگفت است که
 یبر ديگر مقدّم یچگونه ممکن است يک ،نباشد یمعنو االشتراکِبههیچ مادو چیز 

شود به چیزهايی گفته می [πρώτος] مقدّم» ،دلتاتعريفِ ارسطو در  براساسِزيرا  ؟باشد
ین شده، يا به نحو تر باشند، که يا بر اساس طبیعت تعیکه به يک مبدأ واحد نزديک

ديروز بر  .(12-9 ب 1018. 11. 5)متا؛ « و نسبی يا توسط کسانی اعتبار شده باشد اضافی
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 ؛نداپريروز مشترک داشتن با يک مبدأ مانندِزيرا هر دو در نسبت ؛است مقدّمامروز 
 موجودد گیرنتیجه می ارسطو جاست کهاز اين است. تأخّرو  تقدّمچنین اشتراکی شرطِ 

و نتوانیم  نداشته باشیم به آن دسترسی مفهوماً حتی اگر ،باشدواحد  معنايیدارای بايد 
 ،عنای واحد را داردماين  در نظرکه قصد  دانشی کنیم. بدان اشارهآن را بنامیم يا 

 موجودِ و است مقدّممناطق  همۀ برکدام منطقه که د جو کنو نخست بايد جست
نوعی برای آن وجود نیست، اما  همان چنین موجودی هرچند خود ؟نخستین کدام است

اين موجودِ  با يافتنِ .دهدتذکار  وتنبیه  نحویتواند بدان می کهاست مظهر  ياعالمت 
تقّرب  نحوی «موجود بودنِوجودم»به معنایِ  ،نآ تأسیسِ دانشی مختصِو  نخستین

 3«علل و مبادیِ نخستین»به مثابۀ  نخسترا  هارسطو اين منطق .حاصل خواهد شد
ترين مقدّم تبرترين علّ پس ؛بر معلول است مقدّمت علّ چون .کندنمايی میخصلت

جوهر در نسبت با  بوسلو  تاعراض و حاالچون همۀ  4،«جوهر»به مثابۀ  سپس ،است
 5«تِ محضفعلیّ»را  منطقه اين سپس .ترين استمقدّمجوهر قلمروِ پس  ؛ندموجود
 ،استعداد هرگونهمبرّا از  و تِ محضفعلیّ لذا ؛است مقدّم بر قوه تفعلیّ :کندمی تعیین
معنايی قابلِ اشارۀ و مثابۀ عالمت  خود را به منطقه از اين سه کدامهر ترين است.مقدّم

را در تِ محض فعلیّسپس  ارسطوند. کپديدار می «موجود  موجود چونان»عقلی برای 
جوهر بالفعلِ مفارق را  سپس اين 6،کندمی هماناين دومبا ساحتِ  «فارقهر مُجو» مقامِ

عللِ »قلمروِ با  ،یکیهان و علتِ حرکتِ غايتچونان  «یمحرّک نامتحرّکِ کیهان» در مقام
 به نامواحد تی در هويّ منطقه سه هر با اتحادِ ،؛ بدين ترتیب7کندهمان میاين «نخستین

 ترينبه مثابۀ شريف تقلمرو الوهیّحدودِ  یاز طرف ،کیهان محرّکِ مفارقِجوهرِ بالفعلِ 
 با تأسیسِ ،از طرفِ ديگر د،شومی تعیین 8ترين معرفتبه مثابۀ کامل الهیّات وساحت 

پديدارشناسانه به انواعِ  یيعنی معرفت ،«فلسفۀ کلی»قِ امکانِ تحقّ «اولیفلسفۀ » اين
انتظام  فلسفیقاعدۀ  همینمبتنی بر که شود فراهم میعلومی  در نظام اتموجود

 فلسفهمصداقِ  ،تقويم يافته باشند یکه در چنین نظام یزمانتا  علومهمۀ انواعِ  .اند يافته
ها موجوداتی جزئی هرچند موضوعِ آن ؛استاطالق  قابلِها بر آن سوفیاهستند و نامِ 

. 3، 4، )متا« اما نه حکمتِ نخستین ؛است [سوفیا]حکمت  ینیز نوع طبیعیّات» :باشد

لغوی نیست، بلکه ماهیتِ علومِ  تسامحِ يا به دلیلِاين به صرفِ اشتراکِ لفظ و  .(5 ب1005
به  ،است مذکور ترتیب يافته چون در نظام ويژۀ سافلمِ علارسطويی چنین است که 

به آن  افقِد و در ردسترسی دا ساختاری به مبادیِ بنیادينِ مکشوف در علومِ اعلی ینحو
 موضوعات حقیقی و اصیلِاين عاملِ شناختِ  9.دپردازموضوعاتِ جزئیِ خود می شناسايیِ



 93/ 1399 پاییز و زمستان ،2 شمارۀ ،48 سال فلسفه،

 

و عالمانِ  حقیقتاً مصداقِ فلسفهشود اين علوم باعث می و جزئی است رشتۀدر هر دانش
ل. ارسطو برای فیلسوفِ اوّ چه نه مصداقِاگر ؛اشندب «فیلسوف» حقیقتاً مصداقِ هاآن

دان است؛ زيرا فیلسوف مانند رياضی» :آوردمثالی روشنگر می ،توضیحِ اين ساختار
 یو يک [حساب]اول است  یها يکاست و از اين بخش یهاينیز دارای بخش رياضیّات

 رياضیّاتبه ترتیب در افقِ همگی  ،[هیئت و موسیقی]ديگر  و سپس علومِ [هندسه]دوم 
 یاست که يک یهايبخش فلسفه نیز دارای يعنی ؛(5-10 الف1004. 2 ،3؛ )متا« شوندواقع می

 ،و به ترتیب( رياضیّات)سوم  یو ديگر( طبیعیّات)دوم  یديگر ،(الهیّات)ل است ها اوّاز آن
دانی که فیلسوف مانند رياضی گیرند.ساير علوم همگی در بستر يا افقِ فلسفه قرار می

اما در  ؛شناخت و بصیرت است دارایِ ،موجود دربارۀ همۀ انواعِالبته  ؛زندارسطو مثال می
يا  دانطبیعی ،مَلطی فالسفۀمانند  ،است، در مرتبۀ دوم ئولوگثمرتبۀ نخست 

 .است دانرياضی ،فیثاغوریحکیمانِ  همچون ،در مرتبۀ سوم واست  فوسیولوگ
 است مراتبذو ساختاری دارای حکمت، هستی در مراتبِ تأخّرو  تقدّم به تبعِپس 

در  ،آنيابیِ ارسطو به به مراحلِ دست ،تحلیل اين برای و به تحلیلِ آن در اين مقاله که
 ،Γو  Α ، α ،Βيعنی ، مقدماتی کتبِ تفسیرِوظیفۀ ما نخستین . پردازيممی متافیزيک

در  ،طبقِ اين روش ؛شناسیِ پژوهش استروش ،کوچک آلفای است.ذيلِ آپوريای اول 
نشان داده تعريف و  ،شناخت علل و مبادیبه  حکمت Aپیوسته نخست در  سه گامِ

در  ،گام دومدر يک يا برخی از علل بودند.  به دنبالِنیز  گذشته نمایحک .شود می
 پردازدمی اربعه به همۀ عللِ ی واحدشود که علماين مسئله طرح می Β از اولآپوريای 

يعنی هم وحدتِ  ؛ماندمی؟ و پاسخِ آن جدلی مند استدانشی جدا نیاز به يا هر علت
پرسش مبتنی بر  اين به Γ کتابِدر  ،گام سومدر  هم کثرتِ آن. ،شودمی نقض حکمت
 ب را از قديماکتچهار اين  ،وحدت مفسران چهگرا شود.پاسخ داده می هبالنسبوحدتِ 

 است نشده ارائه متافیزيکاز  یچنین روايتکنون تااما  ،(Jaeger, 1962: 162) شناختندمی
از اين  متافیزيک کند. بدل اتیمقدّم بِکت بنیادين مسئلۀرا به  علوم و کثرتِ وحدتکه 

 وحدتِ مابعدالطبیعیِماهیتِ تبیینِ  ؛کندرا دنبال می پیوسته طرحيک تا اينجا  زاويه
 نخست در فصلِ ابتدا ما .مثابۀ بنیانِ اين وحدت و تثبیتِ فلسفۀ اولی به لومحاکم بر ع

 آلفایو رابطۀ آن با کتابِ اول  آپوريایِاجماالً  ،اندازی از کلیتِ بحثچشم ترسیم ه قصدِب
به روشِ  ،دوم سپس در فصلِ ؛کنیمبیان می گامادر  را و پاسخِ اجمالیِ ارسطو بزرگ

های در بخش گاه آن ؛اندازيمنگاهی می است، شده بیان آلفای کوچک که درارسطويی 
 تفصیلِ مطلب خواهیم پرداخت. به ،پنجمسوم تا 
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 و آلفای بزرگ اول آپوریای .2
 ،اتیمقدّم کتبموسوم به  ،متافیزيکنخستِ  کتابِ چهاربار در تاريخ فلسفه در  نخستین
چهار  در فلسفۀ کلی وحدتِپرداخته است.  مابعدالطبیعه وحدتِامکان و  بهارسطو 

 که ؛استتجلی يافته  [ἀπορία πρώτη] مسئلۀ اولی و اختصاصاً در بتاکتاب مسئلۀ اولِ 
 ،آپوريانخستین » ست:بتامسئلۀ  چهاردهاز مجموعۀ  یدشوار ترينمهم ،تفسیراين  طبقِ

ها تطرح کرديم: آيا پژوهش دربارۀ علّمتمهیدی  است که در مالحظاتِ ضوعیدربارۀ مو
   .(5ب 995. 2. 3؛ متا)« يا بیش از يک علم؟ است علممتعلق به يک 

در اين 10مالحظات تمهیدی مقصود از»است، گفته شده درستی به کهطور همان
 ارسطو. (Crubellier, 2009: 47) «آمده است آلفای بزرگاست که در کتاب  مباحثی ،فقره

با اين  ارسطو آلفادر  نیز همین است.آلفای بزرگ  دهد موضوعِمیبا اين اشاره نشان 
ست دربارۀ ا معرفتی [ἡ σοφία]حکمت » :کندآغاز می خود را کار ،حکمت از تعريف

در که  حکمت است هاعلت پژوهشِد از مقصو پس؛ (1 الف982. 1. 1؛ متا)« عللمبادی و 
 ،هدر ادام و (5- 30 الف،  982. 2)همان؛  است شده تعريفگانه شش یمشخصات با آلفای بزرگ

گونه  علت به چهار شود کهمی یيادآورآموزه  اين ،پیرامون طبیعتارجاع به کتاب  با
پردازد که می باستان متفکرانِ به ارسطو سپس .(26 الف983. 3. 1)همان؛  شودگفته می

ها مبادی و علت از بعضی زيرا ايشان نیز ؛اندپیش از ما دربارۀ موجودات پژوهش کرده
 ،اوالًشود مشخص می ،اين متفکران عقايدِ بررسیِ با(. 4-6 ب983)همان؛ گويند سخن می

 است نپرداخته یديگر عِيک از ايشان به نوهیچ علت منحصر در همین چهار نوع است و
 سخن نگفته لهمۀ انواع علدربارۀ يک هیچ شودآشکار می ،اًثانی؛ (21 الف988. 7)همان؛ 

 هیچ ،ديگر اما از لحاظِ ،به میان آمده یها سخنهرچند از يک لحاظ از همۀ آن» است:
  (.13 الف993. 10)همان؛ « گفته نشده هااز آن سخنی
 هااز همۀ آنزمان  و همها گفته نشده از علت هیچ سخنی معناچه  بهکه اين علتِ فهمِ

شناس طبیعت متفکرانِ ،ارسطوطبق تحلیلِ  زيرا ؛مهم است ،است فته شدهگ سخن
[φυσιόλογος ]ِعلتِ  ؛اندادراک کرده تنها دو علت را آن هم به نحوی مبهماربعه  از علل

که به  ینخستین کسانيعنی  ،و فیثاغوريان (10-11 الف985. 4؛ متا)مادی و منشأ حرکت 
. 5)همان؛  در آن پرورش يافتند ،و آن را پیش برده پرداختند [μαθηματική] رياضیّات

چیستی  بحث و تعريفِ ارسطوبه گفتۀ  يعنی ؛به علت صوری پرداختند ،(22 – 25 ب985
[τί ἐ στιν ]به واسطۀ  که برخی متفکران ديگر نهايتاً و (20 الف987. 5)همان؛  را آغاز کردند
 علتِدر پیِ  (10 ب984. 3 )همان؛جو کنند و را جست ودِ حقیقت مجبور شدند اصل بعدخ

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prw%2Fth&la=greek&can=prw%2Fth0&prior=a)pori/a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sofi%2Fa&la=greek&can=sofi%2Fa0&prior=h(
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 و ؛ندجو پرداختوبه جست (11)همان؛ ست بودنِ اشیا کآنچه علتِ زيبا يا نیغايی يا 
 هسیودوس ،آمدبر چیزیجوی چنین و که در جست کسینخستین  زند حدس میارسطو 

بندیِ صورت در ارسطو که تئولوژی به دانشِ ستا ایاشاره که؛ (23 ب984. 4)همان؛  بود
 رياضیّاتو  (φυσική) طبیعیّاتآن را در کنار  ،اپسیلون در حکمتانواع از  یديگر

(μαθηματική) ِالهیّاتنام  تحت (θεολογική)  بندی طبقه نظری هایِفلسفهدر شمار
 .(19 الف1026. 1. 6)همان؛  11کند می

گرچه  ؛انددست يافته فلسفۀ کلیبه بخشی از  يکهر متفکرانِ گذشته ،ترتیببدين
، اما به دلیلِ هموجود بود  دی و عللِ موجود چونانمباوجویِ در جستنیز  فلسفۀ باستان

 ،زيرا هنوز جوان و در آغاز بوده است ،سخن گفته است چیز با لکنتدربارۀ همهاينکه 
از  یابه پارههر بار و  ،حقیقتاز کلیتِ  یبار به بخش هرگويی  (13 -15 الف 993. 10. 1)متا؛ 

دانشِ حقیقی تنها در کلیتِ اين نظام ممکن آنجا که از اما  ؛است هنظامِ علوم دست يافت
حکمت تاکنون  ؛گفته نشده هیچ سخنی از سنخِ حکمت اساساً کنون، گويی تااست

مختلفِ حکمت  هایِبخش مثابۀ به فلسفی علومِ چونان نظامی واحد تحقق نداشته است؛
 است کهی يکپارچه نظام به مثابۀ ،آن اندراج تحتِبا  و تحققِ فلسفۀ کلی تنها در صورتِ
 دانشِ حقیقی خواهند داشت.  ،خودجزئیِ به موضوعاتِ 

اين پرسش مطرح  بتابالفاصله در  ،و مبتنی بر اين شیوۀ طرح مسئلهاين تعريف با 
يک  دهد ايننشان می ارسطوحکمت دانشی واحد است يا کثیر؟ پس آيا شود که می

 و تا آنجا ،است ممتنع ،حکمت کثرتِ هم و وحدتهم  يعنی ؛است الطرفین جدلی ۀمسئل
 نخستین اين .است ضروری، هر دو اندتقابلممفاهیمی  کثرتو  وحدتکه 

در  نه ،ممکن است واحد علمیدر نه  ،هابه مبادی و علت اگر معرفت که است سرگشتگی
 سازِدوران ابتکارِ ؟نمايی کنیمرا خصلت مبادی شناختِ چگونه بايد علم ،بسیارعلوم 
است که  معانیِ متکثر گونه که وجود دارایِهمان ؛شودمی عرضه گاما در کتاب ارسطو

د نیز و جواهر متعدّ شوندمی معنادارجوهر يعنی  ،مرکزی با يک معنایِ در نسبتگی هم
طبیعی و رياضی و  شاملِ ،حکمت نیز دارای معانیِ متعدد ،لنسبت با جوهر بالفعدر 

با  نسبتدر  علومۀ اين هم زيرا ؛نیست و تفرّقی عرضی محض اين کثرتِاما  ؛است الهی
 پس ؛آورندبه دست می خود را معانی و مبادی «الهیحکمتِ »يعنی  ،معرفتِ کانونیيک 

هايی که در اين تفصیلِ گامپیش از  .واحد است حیثیتیدارای  حکمت ،از اين جهت
های شناسانۀ اين گاموجهِ روش دادن نشان ضرورت به دلیل جمال بیان شد،ا بهفصل 

 انداخته شود.  کوچک آلفایبه کتاب  یبايد نگاه ،گانهسه
 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fusikh%2F&la=greek&can=fusikh%2F1&prior=maqhmatikh/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=maqhmatikh%2F&la=greek&can=maqhmatikh%2F0&prior=qewrhtikai/
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 یی: آلفای کوچکارسطو شناسیروش .2-1

، نخست ای کنیمروشِ بنیادين ارسطو در شیوۀ انديشه به طور عام اشاره برای اينکه به
دربارۀ طی آن ارسطو  که کنیمرا نقل می نیکوماخوسی اخالقکتاب هفتم  فقرۀ معروفِ

اشاره  کوچک آلفایفقراتی از به سپس  .گويدمی سخن خودعمومیِ شناسیِ روش
است. ارسطو در فقرۀ  متافیزيکشناسی ارسطو در روش ترين مبحثکه مهمکنیم  می

 گويد:نخست می
ايم؛ يعنی در اينجا نیز بايد به همان شیوه عمل کنیم که در ساير موارد عمل کرده

گونه ها پرداخته و بدينبه بحث دربارۀ دشواری ،نخست .نمودها را اساس کار قرار دهیم
اثبات  ،اين مسئله داريم خصوصِ را که در [ἔνδοξα] رايج همۀ عقايدِ ،اگر ممکن باشد

زيرا  ؛ها را اثبات کنیمحقیقتِ بیشترين و معتبرترينِ آن ،کنیم و اگر اين ممکن نیست
 ايمبه نحو کافی ثابت کردهمسئله را  ،د و عقايد رايج محفوظ بماندناگر معماها حل شو

 .(8-5 ب 1145. 1. 7)ا. ن. 

 عقايدِها يا گفته»که هر سه به معنای  «لگومنا»و  «اندوکسا»، «فاينومنا»سه تعبیر 
 ،)نوسبامد به جای يکديگر آورده شوند نتوانمی نوسبامبه گفتۀ  ،است «مشترک يا رايج

محقق خواهد شد که دو کار انجام  یيک پژوهش فلسفی زمان ارسطواز نظر  .(36 :1374
ها و معتبرترين آن هاآن کم اکثريت ايد رايج دربارۀ مسئله يا دستهمۀ عق ،نخستشود: 

شود.  يد، آپورياها و معماهای مربوط حلضمن حفظ اين عقا دوم، ؛اثبات و حفظ شود
پرسید بر چه اساس  اما بايد ؛ند استيبدر همۀ موارد بدان پا ارسطواست که  یاين روش

برطرف شود و عقايد رايج به  اگر آپورياهاچرا  عقايد رايج و همگانی اساس کار است؟
ايم؟ برای توانیم بگويیم به حقیقت دست يافتهمی ،جا بماند خالی از ناسازگاری بر صورت

رجوع  آلفای کوچکيعنی  ،ارسطو شناسیبايد به منبع اصلی روش ،اين پرسشپاسخ به 
ین کتاب نخستو به عنوان  آلفای بزرگقبل از  ،متافیزيک کنیم که در نسخ کهن

 شود:گونه آغاز میکتاب ايناين  12.است شدهآورده میفیزيک متا
دلیلِ  ؛[ از يک جهت دشوار است و از جهتِ ديگر آسانαλήθειαنظر در حقیقت ]

در عین حال،  ،طور کافی به آن دست يابد تواند بهکس نمیآن اين است که هیچ
[ چیز درستی Φύσιςکنند؛ بلکه هرکس دربارۀ طبیعت ]يکسره خطا نمی همگان نیز

اما از  يابد؛میيا هیچ يا اندکی از حقیقت را در ،تنهايی حال، به در عین گويد؛می
خانه  حقیقت مانند درِ پسشود؛ ها مقداری قابل مالحظه پديدار میهمۀ آن اجتماع

از اين جهت آسان  ،«کندخطا نمی درکسی برای يافتنِ »است که بنابر مَثَلِ مشهور 
همۀ آن را دريابیم، نشانۀ بلکه  ،از حقیقتنه بخشی  ،توانیماست؛ اما اين واقعیت که می

 .(8 ب993  - 30 الف993. 1. 2. )متا آن است دشواری
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 کتاب اول شبیه تمايزی است که در «دشوار جهت»و  «آسان جهت»تمايز میان 
 برقرار شده «معلوم عندالطبیعه»و  «معلوم عندنا»میانِ  (3-8 الف72. 2. 1)ثانويه  تحلیالت

اما به گفتۀ  ؛ما امری مبهم و تاريک است الطبیعه برای قوای ادراکیعند . حقیقتاست
 حقیقت. اموری که طبقخودِ نه در  ،علتِ اين ابهام در قوای ادراکیِ ماست ،ارسطو

اين  و 13؛رسندما تاريک به نظر می راکدر برابر قوای اد ؛هستندترين امور طبیعت روشن
بايد اموری که  ،هستند رسانۀ حقیقتکه ابزار و  ادراک زيرا قوای ؛مايۀ حیرت است

کمتر حقیقی و لذا بیشتر را اما برعکس، آنچه  د؛نبهتر درياب ند،ترطبیعت روشن مطابق
 ما همچنان رسانۀ حقیقت قوای ادراک ،اين حال شناسیم و بابهتر می ،دروغین است

و  «ادراک در تنهايی» میاننهادن  ن دشواری را با تفاوتاي ارسطو. دروغرسانۀ نه  ،است
تنهايی يا هیچ يا اندکی از حقیقت را هرکس به»کند: حل می «جمعی ادراک»

. قوای )همان( «شودمقداری قابل توجه فراهم می همۀ آن اما از اجتماع ؛يابد درمی
يعنی منتزع از سنت، تاريخ، مدينه و پژوهندگانِ کهن که دربارۀ  ،من اگر منفرداً ادراکی

 است؛ اما اگر به عنوان البته بیشتر رسانۀ دروغ ،اند، لحاظ شودت پژوهش کردهحقیق
 و با اموری که طبق است جزئی از اين کل لحاظ شود، از اين جهت به حقیقت نزديک

راکی اشت تر خواهد بود. به دلیل همین ماهیتمأنوس ،ترين هستندطبیعت روشن
به همین دلیل »گويد: می کوچک آلفایدر  ،اين فقره ۀدر ادام ارسطواست که  حقیقت

ريک هستیم، که با عقايد ايشان ش ینه فقط از کسان ؛گزاری کنیمعادالنه است که سپاس
ايشان نیز سهمی دارند و  زيرا ؛که عقايدی سطحی ابراز داشتند بلکه نیز از کسانی

  .(10–15)همان؛  «اندما را از پیش پرورش داده توانايی فکری
بر اساس همین همین است.  (ἔνδοξα) رايج عقايد قراردادن فلسفی اساسمبنای 

 به حکیمان ارسطو، آلفای بزرگ کتاب در ،که در ادامهحقیقت است  اشتراکی ماهیت
درستی  به تابکاين های گردآمده در دربارۀ منابع دشواری ،نیز بتاپردازد و در پیشین می

عقیدۀ يکی از متفکران  ،ديالما در يکی از طرفین آپوريادر هر » است: گفته شدهچنین 
جدالی با يکی از  ،کنددر هر آپوريايی که ارسطو مطرح می وشود، گذشته عرضه می

آنچه در يکی از  ،چهار دشواری نـخستدر  .(Politis, 2005: 75) «متفکران مد نظر است
 است. دانش دانشِ ديالکتیک رۀدربا  افالطون  ای از عقايدآموزه ،شودطرفین مطرح می

همۀ علوم »اند: آن است که همۀ علوم ديگر تحت نظر افالطون علم کلی درديالکتیک 
هر تعلیم است؛ به گمانم بدانی  ی برای آن نغمۀ اصلی است که غايتاتی تمهیدمقدّم

 توان استاد دانشهنوز نمیکسی که در همۀ اين علوم به کمال استادی رسیده باشد را 
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به گفتۀ بعضی  آپوريا، ديگر طرف در و (d، 531، 7جمهوری؛ افالطون، )« یک نامیدتکلديا
-Reale; 1980: 145)مد نظرند  انشناستعطبی يعنی ،يانگراتجربه در حقیقت ،مفسران

اما اين بدان معنا  14؛داندصحیح نمی به شیوۀ افالطونیرا  همۀ علوم وحدت ارسطو .(165
بلکه صرفاً به عنوان يکی از طرفین آپوريا در  ،کنار گذاشتآسانی  بهبايد آن را نیست که 

و در طی  ود،شمیوضع  بتا در ،ديگری که با آن در تضاد است مقابل عقیدۀ رايج
 هاآن ۀاگر حفظ هم حفظ شود، و آپوريا هر دو طرف ای عمل شود کهپژوهش به شیوه

 حفظ شود.  عقايد رايج ممکن نبود، اکثريت
 

 فلسفة کلی وحدت امتناع  .2-2

دو دلیل را به عنوان و  وحدت حکمت را وضع ،نخست در طرف در آپوريای اول، ارسطو
اين  دلیل ارسطو برای امتناع دو در اين بند به شرح. پس کندبیان می آنعامل امتناع 

فلسفه  وحدت دادن ضرورت نشان يعنی ،دومِ آپوريا به طرف چهارموحدت و در بند 
 پردازيم. می

واحد ضرورتاً به امور متضاد  است که علمِ اين امتناع اين وحدت دلیل نخستین (الف
 متضاد نخستین مبادی اما از آنجا که ؛شوندتحت جنس واحد واقع می کهپردازد می

شناخت همۀ مبادی و  واحد را متکفل توان علمینمیلذا  ندارند؛جنس واحد  ،ندنیست
اين  حکمت علیه وحدت بتا در کتاب ارسطو نخستین استدالل .دانست نخستین علل

. 3؛ متا)« ؟متضاد نباشند [مبادی] اگر ،ادی را بشناسدتواند مبچگونه يک علم می» است:

  کند:بدين شیوه بیان میا کاپّدر کتاب  ارسطوهمین استدالل را  .(5 ب995. 2
واحد در نظر  یانسان ممکن است دچار اين سرگشتگی شود که آيا حکمت را بايد علم

خیزد که واحد است، اين اعتراض برمی دانشی ،علومی کثیر؟ زيرا اگر حکمتگرفت يا 
حکمت اما اگر  ؛«مبادی اضداد نیستند»اما  ،«پردازدعلم واحد همواره به اضداد می»

  .(21-24 الف1059 ،1 ،11 ؛متا) انگاشت؟ حکمت بايد را علومی چه ،نیست واحد علمی

 چرا علم واحدکه  اين پرسش برایاست.  فلسفه وحدت امتناع اين نخستین عامل
امکان علم » و «متضاد مبادی» مالزمۀ برای فهميعنی  ضرورتاً بايد به اضداد بپردازد؟

 مقوالت طبق آموزۀ کتاب .رجوع کنیم مقوالتو کتاب  تحلیالت ثانويهبه  بايد ،«واحد
 یآلفاکتاب  28فصل  درو (  15- 16 الف،14)مقوالت؛  امور متضاد جنس واحدی دارند

يک عـلم هنگامی واحد اسـت کـه دربارۀ جنسی واحد » است: آمده تحلیالت ثانويه
هر علم واحد بايد به امورِ آشکار است پس  ؛(3ب  87 – 38 الف 87. 28، 1. ث. حلیالتت) «باشد

  بپردازد. متضاد

 اين است:  از نظر ارسطودومین دشواری اما ( ب
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زيرا چگونه اصل  ؛حضور ندارند هاامور هستند که همۀ اين مبادی در آن بسیاری
که  چیزیزيرا هر ؟ موجود باشد تواند برای امور تغییرناپذيرخیر می حرکت يا طبیعت

است  علتی ،يک غايت است و به اين اعتبار ،و مطابق طبیعت خود خیر است نفسه فی
آيند و نیز غايت يا پديد می [آن رخاط به]هم  که چیزهای ديگر به خاطر آن هستند و

اين اصل  پس ؛ها مستلزم تغییرندکنش است و همۀ کنش یدر واقع غايتِ نوع ،مقصد
 996، 2، 3؛ متاوجود داشته باشد ) نفسه فی خیر در در چیزهای نامتحرک يا تواندنمی

  .(21 – 30، الف

اگر وظیفۀ يک علم » :اين استدالل را بدين صورت تلخیص کرده است (Ross) راس
 بسیاری امور که حالی در است ممکن امر اين چگونه ،بشناسد را علت انواع است که همۀ

 «هستند غايی و فاعلی علت فاقد نامتغیر مثالً امور ؟هستند [اربعه] علل فاقد همۀ انواع
 هرگززند که چیزهای رياضی را مثال می معرفتِ گونه امورارسطو برای اين. (221 :1936)

به همین سبب »د: نکرا اثبات يا ابطال نمی چیزیبا توسل به علت غايی  در اين حوزه
 در آنجا برهانی شود،به وسیلۀ اين علت توضیح داده نمی چیزی رياضیّاتاست که در 

، 2، 3؛ متا) «است بدتر يا ترنیک دلیل اين به بگويد که شودنمی يافته هم از اين نوع

 .(23 - 24 الف996
 همانکه فلسفۀ کلی به مثابۀ وجودشناسی را  ارسطو از مفسران ،(Owens) اوئنز

اين استدالل  برای تفسیر ،اول در تفسیر خاص خود از آپوريای ،داندمجردشناسی می
که به يک نوع از علت دسترسی  علمیچرا بايد چنین فرض کرد که »: پرسدابتدا می

با که  پاسخی .(221 :1978) «بايد ضرورتاً به همۀ انواع علل دسترسی داشته باشد؟ ،دارد
 15يیارسطو متافیزيک در وجود نظريۀ کتاب در متافیزيک به خويش کلی رويکرد به توجه

 16راس سیراتف نهادنپس از کنار او ؛جالب توجه است ،کندبرای اين استدالل عرضه می
  گويد:می ،هستند 18یناسآکوئ توماسمتأثر از  آپوريادر تفسیر اين  که هر دو 17کولو 

ها ناممکن چرا علمِ واحد به همۀ علت ،ها هستندهمۀ علت اگر بعضی موجودات فاقد
از آن جهت که  ؛باشندمتعلق به موجود  بايد هاتنها پاسخ اين است که اين علت ؟است

کنیم چنین فرض شده که متعلق به موجود جو میو که جست عللیاست. موجود 
 ،ها به موجود خاصی تعلق نداشته باشدبنابراين اگر يکی از علت ؛موجود هستند ماهو هب

ديگر  خواهد داشت. اين امور در موجوداتموجود نیز تعلق ن ماهو هبآن علت به موجود 
  (.Owens, 1978: 221) يافته خواهد شد بالعرضصرفاً به نحو 

 چونانموجود  علت ،ها باشندات فاقد بعضی علتاگر بعضی موجود اوئنزاز نظر 
علم  ارسطونزد  هستیم، جوی آنوکه ما در جست علمیکه  حالی در ،موجود نیستند

 اصلِخواهد داشت که  طبیعتاً اين نتیجه را اوئنزموجود چونان موجود است. اين تفسیر 
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 لذا تبعاً علم به موجود چونان موجود با علم ؛دموجود تعلق ندار حرکت به موجود چونان
 متافیزيکدر تفسیر  اوئنزدانیم اين رأی که مینامتحرک يکسان است  به موجودات

ین خالصۀ آپوريای اول چن» :است چنین تلخیص شده اولی آپوريااز  اوئنز. تفسیر است
علم واحد که بنابراين  ؛به موجودات نامتحرک تعلق ندارد از چهار علت است: دو علت

 :Ibid) «انواع علل بپردازد همۀتواند به نامتحرک است، نمی آشکارا علم به موجودات

222).  
 گاماو  بتاتا  کوچکو  بزرگ آلفایدرستی از کتاب  به ارسطواما اگر مراحل انديشۀ 

 اول یآپوريا چهار اين چهار کتاب با محوريتِ ه شد،که گفتچنان ويژه بهدنبال شود و 
را وارونه مطرح کرده  ارسطو پرسش در واقع اوئنز د، آنگاه خواهیم ديدشو بازخوانی

در  دهد؛است که ارسطو به اين مسئله می پاسخی «موجود   چونانموجود »نظريۀ  است.
ست. یمطرح ن «موجودات مفارق»از موجود چونان موجود يا علم به  سخنهنوز  بتا

از آنجا که و  ؟علل ممکن است به همۀ انواع واحد علم آيا پرسدمیدر اينجا  صرفاً ارسطو
در قالب رفت از اين آپوريا برای برون ارسطوراهکار  گامادر کتاب، پاسخ منفی است

 فلسفۀ اولی نه سخن از ماهیت در اينجا. شودعرضه می نظريۀ موجود چونان موجود
 واحد به همۀ علمی بلکه سخن از شرايط امکان آن، از موضوع کلیت آن و نه نه ،است

 به اين دو ،است که اين علم صرفاً اين ،موقف ايندر و رسطا پاسخو  ؛مبادی و علل است
ای به و گفتیم حمله ؛است ورتاً علم به مبادی و علل متکثرو ضر است ممتنع دلیل

 واحد به همۀ علل بپردازد، چون اموری هست یاگر قرار باشد علم .است رويکرد افالطون
از دايرۀ اين علم  امورکه فاقد برخی علل است، بسیاری از  مانند اشیاء رياضی و الهی

اين نتیجه حاصل  است،بلکه واحد  ،نه کثیراين دانش، و اگر  ؛بیرون خواهند ماند
از دايرۀ اين  (در اين مورد خاص موجودات رياضی و مفارق) شود که بسیاری از موجودات می

از اين امور  ،که به علل امور بپردازد اين در کار نیست غیر ازو چون علمی  اندعلم بیرون
 زيرا چیزی از علم کلی بیرون نیست.  ؛معناستاين بی اما ؛اندکلی بیرون علمدايرۀ 

 ستداللا ،طو علیه هر دو طرفارس .نهاداست و يک برابر هر آپوريا شامل يک نهاد
به  ،هبالنسبدربارۀ وجودشناسی و وحدتِ را  خودنظريۀ خاص  گامادر سپس د. کنمی

در  ،بنابراين ؛کندنهاد يا وضع مجامع برای طرفین اين آپوريا مطرح میهم ینوع عنوان
شناسندۀ  علوم و صناعات نشان دهداين است که  ارسطومقصود  ،ت متنسمقاين 

. تعلق گیردها واحد به همۀ آن علمیمتکثر و متعدد است و ناممکن است  ،و علل مبادی
 آندر تلخیص و  ارسطو فقرۀ اين تفسیردر  درستی به تفسیر مابعدالطبیعهدر  رشد ابن
اگر برخی از موجودات دارای برخی از انواع علل و فاقد برخی ديگر باشند، »گويد: می
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و انواع براهین  ،مختلف باشند ،شان در مبادیاختالف به جهت پس الزم است علل
و چون  ؛غیر از انواع براهین مستعمل در صناعت ديگر باشد ،مستعمل در يک صناعت

  .(1/188 :1377)« پس صناعات و علوم متکثر هستند ،چنین است
 

 فلسفة کلی ضرورت وحدت  .2-3

، اما است شده بحثها همۀ علتدربارۀ گذشته  فیلسوفان آراء جمع جبری دراگرچه 
نشده ق نزد ايشان محقَ ،هاواحد به همۀ علت معرفتیيعنی  ؛است ارسطوآنچه مد نظر 

به میان آمده، اما از لحاظ  سخنی [ها=علت] هاچند از يک لحاظ از همۀ آنهر» :است
در  بتادر  ارسطو .(13 الف993. 1،10؛ متا)« ها گفته نشده استاز آن سخنیديگر هیچ 

ممتنع  ،واحد علمیبه همۀ علل اربعه در  معرفت نشان دادبخش نخست آپوريای اول 
 علمی ،حکمت به مثابۀ پژوهش علل گرچهکه  دهدمینشان  آپوريا در بخش دوم است.

 هم شناخت علتو گفت،  توان حکمتفاعلی را می زيرا هم شناخت علت ؛متکثر است
بايد ها آن از يکی ،ضرورتاً باز هم ،کثرت اين در صورت پذيرش غايی و هم صوری، اما

یان ارسطو در اين ب .و علوم ديگر مبتنی بر آن باشند جوی ما باشدو مورد جست دانش
 است: واضح فیزيکمتا ۀفقر

 ،حده باشدعلی فت شوند و برای هر اصل دانشیها ياهای بسیاری دربارۀ علتاگر دانش
نامید؟ و از شاغالنِ اين  «جوی آنیمو دانشی که ما در جست»توان يک از آن را می کدام
ترين کس ترين و آگاهتوان در موضوع مورد تفحص ما ورزيدهها چه کسی را میدانش

مثالً  ؛ها وجود داشته باشنددانست؟ زيرا ممکن است که برای يک چیز همۀ انواع علت
است. و  «معمار»و از سوی ديگر  «صناعت»مبدأ حرکت از يک سو  ،«خانه»در مورد 

خاک و سنگ، و صورت  ،همان کارکرد خانه است و ماده [=علت غايی]به خاطر آن 
يک از  آنچه پیش از اين معین کرديم و گفتیم که کدام ،بنابراين ؛تعريف يا حد است

دلیلی در  [دربارۀ حکمت بزرگ آلفایيعنی مطالب ] ،توان حکمت نامیدها را میدانش
ترين و زيرا تا آنجا که حکمت فائق ؛ا چنین بنامیمها ردست است که هريک از آن

ضه توانند با آن معارهای ديگر به حق مانند کنیزکان نمیراهنماترين است و دانش
دانش »اما تا آنجا که آن را چونان  همان حکمت است؛ به غايت و خیر علمِپس  ،کنند
شناخت جوهر را  توانمی ،تعريف کرديم «ترين چیزهاهای نخستین و شناختنیعلت

که  [شوندزمانی شناخته می]دگرگونی  ها و انواعها و کنشاما پیدايش ؛حکمت دانست
به دانشی جداگانه ها يک از اين علتشناخت هر ،مبدأ حرکت را بشناسیم؛ بنابراين

 (.1 –25 ب996، 2، 3 ؛متا) متعلق است

 ، همانده استکرتحلیل  ،«یمجوی آنوکه ما در جست یدانش»با عنوان  ارسطو آنچه
خود  مطابق ارجاع ،و ثانیاً بزرگ آلفای در ،ًاوال که گانهشش با مشخصات ؛است حکمت
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 کتاب به (25، ب، 981، 1، 1؛ متا) اخالق نیکوماخوسی بهآلفای بزرگ  ابتدای در ارسطو
نمايی در اين دو متن خصلت ارسطوگونه که حکمت آن. بیان شده است . ن.ا ششم

برترين در میان »يعنی واجد ساختار  ؛است «تفضیلی» ضرورتاً دارای خصلت ،کند می
حکمت آشکارا » بخشد:ضرورت می حکمت را وحدت امری است کهو اين است  «کثیر

 ،دناگر علوم کثیر باش (.15 الف1141. 7. 6؛ ن )ا. «باشد19معرفت ترين صورت بايد کامل
ها بلکه بايد يکی از آن ،حکمت دانست يکديگر در عرض ها راهمۀ آن راحتی به توان نمی

و علوم ديگر در نسبت با آن حکمت نامیده  نخستین باشد حکمت ،است ينکه برتر
کند، سپس در بخش حکمت را ممتنع اعالم می تامِّ وحدت ،پس ارسطو نخست ؛شوند
بودن آن را  محالطور ضمنی  و به دهدحکمت را نشان می آپوريا کثرت عرضی انواع دومِ

راه  ،؛ بدين ترتیبها حکمت باشدگويد در اين صورت بايد يکی از آندهد و مینشان می
از  .شودکثرتِ علوم فلسفی باز می وحدت در عین نیز علوم و کثرت طولی برای ايدۀ

  شويم.می گامااينجاست که بالفاصله وارد کتاب 
 

 موعل وحدت امکان شرط به نسبت:وحدتِ   .2-4

 و اشرف بر همۀ علومواحد  دانشیبه  باور داليل ضرورتز امتناع و نی داليلکه  اکنون
 بپردازيم. «هبالنسب وحدت» شرح نخست بايد به .شود آن بحثاز امکان د باي ،آشکار شد

 (7-33 ب653، 6، 2؛ جانورانتاريخ )شناسی زيست بافت در« آنالوژيک وحدت»ارسطو دربارۀ 
اين  گاه ؛گفته است( 13 ب1457؛ )فن شعر یهنر در بافت و (9–25ب 109، 6، 1؛ ا. ن.) یاخالق

شیوۀ اسناد اما  20؛اندگفتهفلسفی  آنالوژی ازسخن  ،آنقابل مو در را آنالوژی علمی  سه
 اصطالحاستفاده از  و است آنالوژی بامتفاوت  وحدتی متافیزيکدر  «πρὸς ἓν»با 

 21ندادانستهشدن از زبان ارسطو و دور اوسطناشی از تأثیر مترجمان قرون  را آنالوژی

(Owens, 1987: 123-125 ؛)هبالنسب ما نیز اين ساختار ويژه را وحدت به همین دلیل 
 وحدت وحدت تشکیکی يا کاربرد تعابیراز  ،ترجمه و برای جلوگیری از خلط معنايی

 گويد: می گاماارسطو در آنالوژيک خودداری کرديم. در شرح اين ساختار
واحد معنای يک  اب در نسبتها اما همۀ آن 22؛شودمیهای بسیار گفته به گونه موجود

[πρὸς ἓν] بلکه به همان شیوه که 23،نامی واحد نه از جهت ،خاص و يک طبیعت 
حال  24؛«سالمت» [مرکزیِ معنای]است، مرتبط است به « سالم»شود آنچه گفته می

يا استعداد  [.3] ؛يا نشانۀ سالمت است [.2] ؛کندکه سالمت را حفظ میيا اين [.1]
  . (26–33 الف2003، 2، 4 ؛متا) «سالمت را دارد

آن در تاريخ فلسفه  داز تفاسیر متعدّ هم ،اين آموزه در انديشۀ ارسطويی اهمیت
يعنی نخستین  ،مقوالت بند نخست .آن در تعلیم اول مقدّم از جايگاه همو  آشکار است
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شود که همچون سه مفهوم آغاز می با تعريف ،صناعتاز نخستین کتاب  یننخستبند از 
که در  27پارونوماو  26اومسونون 25،اموهومونست: ا آثار ارسطويی مدخل درخشان بر رواقی

« اسماؤها لمشتقةا»و « ااسماؤه طئةالمتوا» ،«اسماؤها لمتفقةا» ،ترتیب به اسحاقترجمۀ 
 علمترين چیزی است که متضروری لذا و ترينمقدّماين  .(33: 1980 ،ارسطو)است آمده 

که دو  یزمان :است مشترک لفظی تقدم بانیز  هاآن از میان ؛فلسفۀ ارسطويی بايد بداند
خوانده  «مشترک معنوی»يا آنچه  سونونوما ،نددارواحد  یمتفاوت نام چیز با تعاريف

 «حیوان»ند؛ مثالً ردانیز دی تعريف واح ،است که دو چیز عالوه بر نام یزمان ،شودمی
)جسمِ حساسِ حیوان  عالوه بر نام تعريف زيرا ؛مشترک معنوی استبرای اسب و انسان 

اين  ،نامیديم «اسب»اسبی را شود. اما مثالً اگر تصوير یبر هر دو اطالق م متحرّکِ باألراده(
 دو چیز پس وحدت ؛شودنمی حملاسب  تعريف ،اسب نقشزيرا بر  ؛است یلفظ اشتراک
حالت سوم گرچه دقیقاً  .تعريفنام و وحدت در  نام،دو گونه است: وحدت در بر تا اينجا 

 از مفسران باستان برخی ،ختاریسا ت، اما گذشته از شباهتنیس هبالنسب همان وحدت
اين  .(Simplicius, 2003: 50) دانستندمی یرا يک باألشتقاق تحدو و هوحدت بالنسب

و  در نام بلکه ؛تعريفنه در  و انداست که دو چیز نه در نام تماماً مشترک یزمان ،تحدو
 و سالمت [ὑγιεινὸν] ؛ مثالً سالممختصّ یو بخش استمشترک  یبخش ،هر دو تعريف

[ὑγίεια]  هم اگر  و اندمشترک ،نامیممی «حروف اصلیريشه يا » آنچههم در لفظ
 تعريفپس در  ؛شودديگری اخذ می يکی در تعريف ،دشوسالم و سالمت تعريف  ماهیت

آنچه  هاما در وحدت بالنسب. باألشتقاق واحدند و لذا اين دو األشتراک دارندهم نوعی مابه
 مختلفمقصود وحدت معانی  اينجابا اين اندکی تفاوت دارد،  ،زندارسطو مثال می

 سرخیِو و ردا ،شود: سقراطاست؛ سالم به اشتراک لفظ بر سه چیز حمل می «سالم»
امر واحدی  ،اگر هريک را تعريف کنیم زيرا ؛تماماً هم اشتراک لفظ نیستاين  اما ،چهره

 حافظِ» دومیدر  ،است «سالمت مستعدِ» اولی سالم در تعريف ؛شودتکرار می همهدر 
هر سه در نسبت با معنايی  پس ؛«نشانۀ سالمت» يعنی ،سالم در سومیو  «سالمت
همان  است و سالمت هاند. اين همان وحدتِ بالنسبمشترک سالمت يعنی ،مرکزی
 «موجود»سان بدين» :گويدمی ارسطو است. [τινὰ φύσιν] «خاص طبیعت» و مرکزی معنای

 [πρὸς ἓν]ها مرتبط به يک اصل واحد اما همۀ آن ؛شودمیی بسیار گفته اننیز به مع

 شانتعريف در ،همگی ،هافقدان و هاسلب ،فیتکی ،کمیت يعنی ؛(33 الف2003، 2، 4 ؛متا) «است

 ،ندا هبالنسب وحدت دارای ،موجود مختلف معانی گفت بايد لذا ؛دشومی اخذ جوهر مفهوم
 به نخست ،موجود و است مقدّم جوهر ،معنا اين به .موجودند «الجوهر الی لنسبةبا» همگی
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از اعمالِ وحدت بر امور  خاصی شیوۀ اين .مقوالت ساير به سپس ،شودمی گفته جوهر
 کثیر است و دقیقاً در وضعیتی بینابینِ وحدتِ محض و کثرتِ محض قرار دارد.

و برخی به  رياضیّاتمانند  ؛پردازدمی کمیت از علوم به گويیم برخیاکنون می
 پردازند؛عارض بر بدن و نفس می اخالق که به ترتیب به کیفیات ب ومانند ط ؛تکیفی

. )الهیّات(برخی به جوهر به معنای مفارق  ()طبیعیّات برخی به جوهر به معنای جسمانی
پس بايد  ؛ستااهر های فلسفه، به تعداد جوتعداد بخش»گويد: می گاما ادامۀ ارسطو در

و  تقدّم يعنی ؛(5-10 1004 الف2. 4 ؛)متا« باشد ضرورتاً يکی فلسفۀ نخستینها آن در میان
ما از فلسفۀ  . مقصوداست حکمت در انواع تأخّرو  تقدّم عاملجهان،  موجودات در تأخّر
و  ؛های متعدد استگويد دارای بخشست که میهمین مفهوم در اين فقرۀ ارسطو ،کلی

 یيک ،نخستین است یيک ،اين علوم از میان 28.د استمتعدّ های آن همان علومبخش
 پرسیده شود، مابعدالطبیعه نزد ارسطو علمی اگراکنون و الی آخر.  سومین یيک ،دومین

واحد است و  یعلم ،لیدهیم البته به مثابۀ فلسفۀ اوواحد است يا کثیر؟ پاسخ می
علومی کثیر است که همگی در  ،اما به مثابۀ فلسفۀ کلی ؛جرد استهر مموضوعِ آن جو

 رياضیّاتو  طبیعیّاتو  الهیّاتشامل  که اندنظام يافته ،فلسفۀ کلی تحت ،نظامی واحد
 همۀ علوم از حیث. اندحکمت مصداق ،از اين حیث و الهیّاتبا  و همگی در نسبت است

 ینظام ،شوداثبات می الهیّاتدر  همه تا آنجا که مبادیاما  ؛اندموضوع و روش متفاوت
که در تحلیل از نظر ارسطو چنان .که همان فلسفۀ کلی است دهندواحد را تشکیل می
تحقق قابل  و مجزا واحد در يک دانش ،حکمت به مثابۀ فلسفۀ کلیآپوريای اول ديديم، 

 نخست در فلسفۀ نخستین. وشود ق میمحقّ کثیر علومضمن در  صرفاً بلکه ،نیست
و  ،سیناآنالوژيک ارسطو و وحدت تشکیکی ابن وحدت زبه تماي نظر یپژوهشدر 

آنالوژيک چنین نیست،  اما وحدت ،استاينکه حمل تشکیکی از اقسام اشتراک معنوی 
 واحد، يعنی جوهرِ یجنس ،مابعدالطبیعه موضوع ،ارسطو نزد است که ه شدهنشان داد

 توسطسینا از تشکیک که بندی ابنصورتبا  اما ؛(82: 1396 ،زالی ←)مجرد است 
بدون تقلیل به فلسفه ، )همان( رسدشناسی اسالمی به تکامل می هستی مالصدرا در اوج

مابعدالطبیعه  يعنی ؛است موضوعی وحدت دارای فیزيک، و رياضی عرض در ماهوی علمی
واحد و مالصدرا  سینااما نزد ابن ،واحد نیستدانشی مثابۀ وجودشناسی نزد ارسطو  به

ارسطو مابعدالطبیعه به مثابۀ  نزد»گیرد که مفروض میتا آنجا  اين تحلیل است.
 عنوان مجردشناسی واحد است، تحلیلیبلکه صرفاً به  ،«نیست ناسی علمی واحدوجودش
اما فلسفۀ کلی  ،واحد است دانشی گفتیم فلسفۀ اولی :استم و موافق تحلیل درست
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، است ردهک ياداز آن به دانشی واحد  گاماچند ارسطو در و هر است صرفاً نظامی واحد
 آنجا کهمذکور  پژوهشِاما  ؛شودق میکثیر محقّ صرفاً در ضمن علوم واحد اما اين دانش

سینا و ابن بلکه ،داند که بايد بر آن غلبه يافت و ارسطو خود نتوانستهاين را امری می
 ابن ،اوالً زيرا ؛درست نیست ، از اين جهت تحلیلیاند هکردق محقّ را اين وحدتمالصدرا 

)که پايبند است نظام علوم  به ارسطو بینشبه همین  رغم اختالفات،علینیز سینا 

يک چونان کلی  فلسفۀ تحققاز نظر ارسطو  ،ثانیاً ؛مجالی ديگر نیازمند است(به آن  دادن نشان
بلکه  ،نیست ممکنتنها  نه ،هارشتهو متمايز از ساير دانشمستقل  نحوی رشته بهدانش

داند و اين همان وحدتی است که ارسطو به افالطون منسوب می ؛مطلوب هم نیست
قرار دارد که به  حکیمانیرأی  ،مقابل در طرف ،که ديديمچنان منتقد آن است.

ند و بايد آپوريا به نحوی اقائل «مختلف مختلف به عللعلوم »حکمت در قالب  کثیربودن
ما را منع  اندوکسیک بندی به روشپايحل شود که اين عقیدۀ رايج نیز تثبیت شود. 

 یدانش موجود چونان موجود، مبادیبه مثابۀ علم به  حکمت کند از اينکه بگويیممی
 است.د واح

کار دانشی است که جنساً  ،نظر در همۀ انواعِ موجود چونان موجود»: گويدمیارسطو 
-23 الف1003. 2. 4)متا؛ « موجود، وظیفۀ انواع اين دانش است انواع اما بررسی ؛يکی است

 حفظِ )و اين ضامنِگیرد ق میتعلّ موجود چونان موجود انواع اگرچه دانشی واحد به .(20

معنای جنسی هر جنسی از دانش است و  یاما از آنجا که اين معناي، ست(اآپوري طرف اول
اين  انواع واحد تنها در ضمن اين دانشپس ، يابد میصرفاً در ضمن معنای نوعی تحقق 

يعنی ذيل طبیعی و ؛ ست(ديگر آپوريا طرف )و اين ضامن حفظ کندتحقق پیدا می دانش
وظیفۀ انواع اين  ،موجود انواع بررسی»پردازند: که به انواع موجود می رياضی و الهی

نامیده  «اعم الهیّات»است که  واحد معنای دارای يک پس فلسفه 29؛ «دانش است
 ،اول ؛ معنایاتو رياضیّ اتو طبیعیّ اخص الهیّاتِيعنی  ،، و چند معنای نوعیشود می

و  .شودتنها ذيل انواع محقق می ،زيرا جنس ؛شودمحقق می معنای دومتنها در ذيل 
 ،تفسیراين  با .باقی علومشود، سپس ذيل اخص محقق می الهیّاتنخست در ذيلِ 

 ،ندارد تحققها از دانش مستقلِ که يکسان دانسته شدبا نظام واحد علوم متافیزيک اعم 
دان رياضی گرچه 30.نه در کنار علوم ،در همۀ علوم حالّدر طول و شی است دان بلکه

يعنی  ،حکیم چوناندان یرياضاما  آگاه نیست،خود  از مبادی ،دانچونان رياضی
به اين مبادی آگاه  ضرورتاً ،شدهآنگاه که در نظام واحدِ علوم تعلیم و تقويم  رياضیّات
او به موضوع  برابر است با جهل ،دان به اين مبادیرياضی حقیقی دانیم جهلمیاست و 



 ارسطو: فلسفه و وحدت نظام علوم/ 106

از  ،شناخت حاصل کرد مبادی دان تنها هنگامی که به اينرياضیپس  31؛خود دانش
يعنی با صرف  ،. در غیر اين صورتاست شده برخورداربه موضوعات خود حقیقی  دانش
 رياضیّاتو  طبیعیّاتاساساً دانشی در  ،«ات مصادریمقدّم»مبادی به صورت  فرض

 ؛نامیده شوددانی سزاوار نیست حکیم دان و طبیعیو چنین رياضی حاصل نخواهد شد
و  تواند حکیم نامیده شودمی ،شناسددانی که اين مبادی را میدان يا رياضیاما طبیعی

در افق آگاهی به مبادی  سافل ، همین شناخت موضوعاتحکمی علومِ معنای وحدت
  .است مکشوف در علوم عالی

 

 نتیجه .3
ارسطو  توسط آنيافتن به  شیوۀ دست را به کمک بازخوانی فلسفی علوم وحدتمعنای 

نظامی که م. ينشان داد بتاذيل آپوريای اول کتاب  متافیزيک اتیمقدّم با تفسیر کتب
اين  ،کند، گرچه نظامی واحد است، اما در خودارسطو برای تمییز علوم تعیین می

در اين  و متکثر تبديل شود یه مجموعۀ علومب فروپاشیده وظرفیت و امکان را دارد که 
خود به علمی  ،متافیزيکيعنی  ،استبه مثابۀ رشتۀ اين نظام تعیین شده  آنچه يندآفر

دربارۀ تبديل شود.  مرتبۀ اول به علمی در عرض علوم يا ،مجزا و منفک از همۀ علوم
 ،علوم ارسطويی آکسیوماتیکِعلوم در انديشۀ ارسطو بايد تأکید کرد مطابق نظام  وحدت

 ؛است دارندۀ معرفتتواند ادعا کند به طراز علم اعلی است که می ءهر علم تنها با ارتقا
جزئی در هر  به موضوعات علمی معرفتصرفاً در طراز فلسفۀ نخستین است که  يعنی
معرفت و گفتن از  و پیش از آن سخن د شدخواهممکن  (عام معنایِ هحکمت بلذا  و) علم

نسبتی که با  گويیم همۀ علوم به جهتاست که میبه همین معن ؛دانش تسامح است
 ؛هستند هحکمت هستند و از اين حیث دارای وحدت بالنسب مصاديق ،فلسفۀ اولی دارند

 ، واجدو در روش و در موضوع ماهیت تمايز در نام و در تعريف يا ه رغميعنی ب
اين  ؛شودها اخذ میو در تعريفِ آن دها حضور داردر همۀ آنکه هستند االشتراکی  مابه
 .  کنند پیدا می تأخّرو  تقدّم ،مبتنی بر آن دارند و الهیّاتبا است که نسبتی  االشتراکمابه

 

 نوشتپی

با ارسطو »: گويدمی هستی و زمانآثار ارسطو آمده است؛ هايدگر در  اين مضمون در مواضع مختلف .1
 تا زمان ،آنالوژيک وحدتبه نام  یوجود و توسل به ايدۀ خاص جنسی وحدتِ امتناعويژۀ خود از  فهم

از  بتااختصاصاً به و  (Heidegger, 1967: 3) «غربی را معیّن کرده است انتولوژیُ سرنوشت هگل
(. ارسطو در فقرۀ نخست به 21الف  1001و بعد از آن به ) (22ب  998دهد. ابتدا به )ارجاع می متافیزيک
 [. οὔτε τὸ ὂν γένος] «موجود جنس نیست»گويد: وضوح می
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يابیِ ارسطو سیر دست ینوع« متافیزيک در برخی آثار اولیۀ ارسطومنطق و »ای به نام ن در مقالهئاو. 2
وجود  ارسطو در ابتدا در برخی آثار منطقی صرفاً به نظريۀ اشتراک لفظیِ :دهدبه اين انديشه را نشان می

و  ائودموسیکرد، اما سپس در اخالق که او را از انديشۀ افالطونی رها می است یو اين چیز ؛قائل بود
 .(Owen, 1960) به انديشۀ متکامل خود در اين زمینه دست يافت 2گامابعد نهايتاً در 

 عالمتِ اختصاری متا. برای متافیزيک استفاده شده است. (ب981) بزرگ آلفایاختصاصاً در متا.  .3
 (ب1028)زتا ( و در ب1003اختصاصاً در متا. گاما ) .4
 ( اين ترتیب صرفاً بر اساس ترتیبب1073) المبداالف( و  1051 –ب1049) ثتابیش از همه در متا.  .5

 است. متافیزيک کتب
 (الف1026) 1فصل  اپسیلونمتا. در  -6
 (ب1071–30 الف1071) 5 المبدابه طور دقیق در متا.  -7

8.ἀκριβεστάτη ἂν τῶν ἐπιστημῶν 
به  ،کندتشريح می سیوماتیککآ نحونظام علوم را به که  تحلیالت ثانويهاست که در  یاين مفهوم. 9

سی اسا هر علم مبادی خود، اعم از تعريف موضوع و تعین مفاهیم شوند.مطرح می «علوم مبادی» عنوان
کنند. م اعلی و نهايتاً همۀ علوم اين مبادی را از فلسفۀ اولی أخذ میوعلخود را از  و مبادی براهین

 .(10 الف76و  16 ب75و نیز  1 ب87)تحلیالت. ث. 
سادگی  به «διηπορήσαμεν πεφροιμιασμίνοις» در ترکیب( διηπορήσαι)مفهوم دياپورسای . 10

  آمده است « remarks prefatory » راسشود؛ و در ترجمۀ مالحظاتِ تمهیدی يا مقدّماتی ترجمه می
(Ross, 1975: 227) .؛دارددربارۀ اصطالح دياپورسای نوعی دشواری وجود »متذکر شده است  کروبلیه 

شاهد آن  بتا ای که در کتابیکال به همان شیوهزيرا اين يعنی بیانِ يک مسئلۀ فلسفی در حالتی تکن
توانیم پیدا کنیم که به اين طرح ارجاع داشته  ما چه چیزی را می آلفای بزرگ اما در کتاب ؛هستیم
 .خواهیم ساختپاسخ اين پرسش را در ادامۀ مقاله روشن . (Crubellier, 2009: 47) «باشد؟

ابن سینا  ،دهدمشابه همین سیر تاريخی که ارسطو دربارۀ ظهور تاريخیِ اين سه دانش به دست می. 11 
و »گويد: می ،دربارۀ روند تکامل تاريخی فلسفه بیان کرده است را جايی که نظر خود، الهیّات شفادر 

: 1428) «يتنبهون للتعلیمی ثم لأللهی خذواأ ممن أقسامها هو القسم الطبیعی، ث کان السابق الی جمهور
319.) 
آلفای و نخست  رعايت کرده است مابعدالطبیعه تفسیراين همان ترتیبی است که ابن رشد نیز در . 12

، حتی دربارۀ رغم اين اهمیت دربارۀ اين کتابعلی .(1ج: 1377 ،ابن رشد ←)دهد را شرح می کوچک
 .(Reale, 1980: 43-61 ←)آن در میان مفسران غربی اختالف است  اصالت

ر نفسِ ما در برابر اموری زيرا وضعیتِ عقل د»: کنداين تمثیل معروف را بیان می ،ارسطو در ادامه. 13
« روز است ان خفاش در برابر روشنايیچشم کارترين امور هستند، مانند وضعیتطبیعت آش که طبق

الطبیعه را به معنای ، در اينجا حقیقت عندمابعدالطبیعه تفسیرابن رشد در  .(11-8 ب 993، 2متا؛ )
 .(8 :1377 ،در نظر گرفته است )ابن رشد« جوهر مفارق»

 دربارۀ وحدتافالطون » گويد:می ارسطودر اين حوزه بر انديشۀ  افالطونثیر أدربارۀ نخستین ت بارنز .14
 ،ديد که بالقوه يکپارچه است و دانشانسان را چونان نظامی می م به تفکر پرداخته بود؛ او معرفتعلو

سازگار دربارۀ  از واقعیت است در يک تبیین وارهواقعیات نیست، بلکه نوعی نظام صرفاً انباشت اتفاقی
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اما دربارۀ  ؛پرداز بود و با نگاه افالطون به يکپارچگی علوم موافق بود جهان. ارسطو نیز متفکری نظام
 .Barnes, 2000: 5) «آن با افالطون توافق نداشت شدن اين يکپارچگی و کیفیت اثبات حاصل چگونگی

48). 
15. The doctrine of being in the Aristotelian Metaphysics. 
16. W. D. Ross. Aristotle. Metaph., 1,227.  
17. G. Colle, Arist, Metaphysics. 1923, II et III, pp. 211-212.  
18. Thomas Aquinas, in Metaphysics, 1950. Ill, 4,372.  
19. ἀκριβεστάτη ἂν τῶν ἐπιστημῶν. 

های با احصای همۀ کاربردها و استفادهماری هس  «Aristotle’s Logic of Analogy» در مقالۀ. 20 
 Scientific » و «Analogy Metaphysical» اين تمايز را میان ،مختلف ارسطو از وحدت آنالوژيک

Analogy»  ارسطو ذکر  و فلسفی و منطقیِ های آن در آثار مختلف علمی و نمونه کرده استمطرح
 .(Hesse, 2005: 328-340) دکن می
و ديگران آن را به  توماس آکوئیناساما  ؛کرد( استفاده میPros hen) «نسبت به»ارسطو از واژۀ  .21

( ترجمه attributionis Analogia) «تشابه حمل»( يا proportionis Analogia) «تشابه نسبت»
مانند اين مثال در کتاب  ؛حد استچهار اما در ارسطو آنالوژی ضرورتاً بین ؛ (80: 1378، کردند )ايلخانی

يعنی نسبت الف/ب مانند  ؛(27–23 :ب 108)مواضع؛ « هواست صدايی آرامش دريا همانند بی: »مواضع
 ،چون دو حد در میان است ،«عرض نسبت به جوهر موجود است»نسبت ج/د است؛ اما اگر بگويیم 

 کند.استفاده می «πρὸς ἓν» يا «نسبت به»اين موارد از اصطالحِ  در آنالوژی نیست و ارسطو
 را خويش ارسطو اثر است. «λέγεται πολλαχώς»اينجا همان اصطالح معروف اصطالح ارسطو . 22

المعارفِ ةداير ها به شکلتألیف کرد که معانی متکثر آن( pollechos legomenaمتکثر ) معانیدربارۀ 
ده، همان کتابِ پنجم کربازبینی  ها را آن شود. اين کتاب که دائماً ارسطوکوتاهی از مفاهیم عرضه می

(Δ از مابعدالطبیعه است )(During, 1966: 593). 

در ارسطو از قديم وجود داشته است. میان  هومونومیبحث تفسیری گسترده دربارۀ مفهوم . 23
 Ward, Julie ،2008←)اند را اشتراک لفظ گرفته «لگتای پوالخوس»و  «روس هن»برخی  ،معاصران

& Owens, J. :1978) اند هم گفته برخی ؛بعضی هم جزو اشتراک معنوی )مانند فیلسوفان اسالمی(؛
اند اساساً ارسطو در تبیین نهايی برخی هم گفته؛ (Owen, G. E. L. :1960←است ) یشیوۀ سوماين 

گويد نه به که ارسطو می عبارت اين توجیهبرای  وارد(. Shields :2002←) است اين مطلب ناکام مانده
و  «core-related homonym» هومونومی میان دو گونۀ، «οὐχ ὁμωνύμως» نامشیوۀ هم

نه مطلق  ،داندمی «اتفاقی نامهم»کند می نفیتمايز نهاده و آنچه ارسطو آن را  «اتفاقی مونومیهو»
رسد از نظر ارسطو اين شیوۀ سومی در کنار به نظر می ،در هر حال. (Ward: 2008: 108) اشتراک لفظ

 داند. پارانوما را نوعی سوم می ،مقوالتگونه که در آغاز همان ؛اشتراک لفظ و اشتراک معنوی است
24. ἀλλ' ὥσπερ καὶ τὸ ὑγιεινὸν (healthy) ἅπαν πρὸς ὑγίειαν (health). 

25. ὁμωνύμα 

26. Συνώνυμα 

27. Παρώνυμα 

کلی است به اين دلیل که » گويد اين فلسفهداند و میوجهی کلی می نیزارسطو فلسفۀ نخستین را  .28
زيرا تنها علتی نخستین است که علتِ همۀ موجود باشد و ؛ (30الف 1026. 1. 6)متا. « نخستین است
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اين غیر از معنايی است که ما از فلسفۀ کلی در  نیست. و اعلی ضرورتاً نخستین ،اگر علت بخشی باشد
 .نظر داريم

علم به اشیائی  نبايد»گويد: می «دانش تحت»و  «دانش جزء» تمايز میانبا  برهان شفادر  سینا ابن .29
زيرا نه  ؛برای موجود ذاتی نیستند اشیاءزيرا  ؛دنموجود هستند، جزئی از علم به موجود باش که تحت

اما چون  ،نباشند فلسفهواجب است علومِ جزئیه اجزاء  پس ؛نه برعکس ،شوداخذ می هاآندر حد  موجود
پس  .(165: 1405« )باشند فلسفه بايد همۀ علوم تحت ،موجود و واحد دربردارندۀ همۀ موضوعات است

 ، بلکه به معنای«اجزاء فلسفه» و نوع گفته شد، علوم نه به عنواناينکه به تبع ارسطو سخن از جنس 
از آن به علوم جزئی  را امری است که نقل برهان ،بودن اين تحتِ فلسفه ؛بايد اعتبار شود« تحتِ فلسفه»

 کند. ممکن می
( و second-orderدهد مابعدالطبیعه نزد ارسطو دانشِ مرتبۀ دوم )نشان می «يوو»به نام  محققی. 30

مانند  (؛first-order) نه دانشی مرتبۀ اول، است( science of science« )دانشِ دانش»در حقیقت 
؛ اما از يکسان است ،گیری با آنچه در اينجا به دست آمداين نتیجه .(Yu, 2002: 231) طبیعی و رياضی

شود، غیر از همچنان گويی به مثابۀ دانشی مفارق و مستقل در نظر گرفته می حیث که متافیزيکاين 
 نتیجۀ ماست.

 مقدّمات در علمِ اسفل به عنوان اصول موضوعه و مصادراتی که از طريق» سیناابنبه بیان . 31
مقدّمات يقین حاصل از زمانی و روشن است که تا  ؛شوند مسلّم اخذ مى ،اند هايشان معلوم نشده علّت
« شود علم اعلى حاصل مى ا مقدّماتاز نتايج يقینی حاصل کرد. و يقین صرفاً ب اًحقیقت توان ، نمىنشود

حقیقی به همۀ موضوعات حاصل  فاً در سطح علم اعلی است که دانشبنابراين صر ؛(170: 1405)
 شود. می
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