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 چکیده

کون و فساد و نقش  ر،ییاز متفکران را به خود مشغول داشته بود، مسئله تغ یاریکه در دوران باستان ذهن بس یائلاز مس
چون انکار حرکت و هرگونه تقرر در موجودات هم یبه تناقضات نینخست لسوفانیف یبود. مواضع برخ ندهایفرا نیدر ا یمباد

ماده و صوورت را بوه ونووان مبودع و ولوت  نکهیو با وجود ا داندیت محرک ضرا در معر عتیمنجر شده بود؛ اما ارسطو طب
و کوون و فسواد در  رییوتغ یبرا زیرا ن« ودم»با ونوان  یونصر سوم نیهمچن رد،یگیدر نظر م یرییو تغ جادیهرگونه ا یاصل

 انیوو صوورت در م مواده. چنانکه مشهور است، کندیفوق را حل م یمیقد یمعما قیطر نیدانسته و از ا یضرور عتیطب
 یبررسو کوهیدرحوال ست؛یمورد جزو ولل ن نیدرباره ودم، ا حیمطالب صر رغمیول یولل چهارگانه ارسطو قرار دارند ول

فوراهم  اءیاشو رییو تغ جادیا یرا برا نهیزم رایولت در نظر گرفت، ز یبه مثابه نوو زیآن را ن توانیکه م دهدینقش آن نشان م
در موجوودات  رییوو تغ شیدایوکوه بودون آن پ مینشان ده عتینقش ودم در طب یبا بررس میکوشیم قالهم نی. در اآوردیم

 ولت است. یو در واقع نوو ستیممکن ن
 

 ولت، ودم، ماده و صورت، قوه و فعل. ،یمباد: هاکلیدواژه
 

                                                 
 .22/02/1399: یینها بیتصو خی؛ تار01/08/1397وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
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Abstract 

One of the issues that occupied the minds of many thinkers in ancient times was the 

issue of change, generation and corruption, and the role of principles in these 

processes. The positions of some early philosophers led to contradictions such as the 

denial of motion and any stability in existents. Aristotle, however, considers nature to 

be subject to motion, and although he considers matter and form as the source and 

main cause of any creation and change, he also considers a third element called 

"privation" necessary for change and generation and corruption in nature. In this 

way, he solves the old puzzle above. As it is well known, matter and form are among 

Aristotle's four causes; but in spite of the explicit statements about privation, it is not 

considered as a cause, while the study of its role shows that it can also be considered 

as a kind of cause, because it provides the basis for the creation and change of 

objects. In this article, by examining the role of privation in nature, we try to show 

that without it, creation and change in existents is not possible and in fact it is a kind 

of cause. 
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 قدمهم

مبحث تغییر، حرکت و ولیت از جمله موضوواتی است که ارسطو در فلسفه خود به آنها توجوه بسویار 
کند. اگرچه ارسطو نخستین کسی نبود که این مباحث را در جهان پیرامون ما مطرح کرده است. پویش از می

ی و ولل آنها بود. افالطون وی نیز تحقیق در جهان طبیعی، شامل مسائل مرتبط با تغییر در پدیدارهای طبیع
تحقیق درباره ولول »شود وبارت است از، سازد آنچه تحقیق در طبیعت نامیده میخاطرنشان می فایدوندر 

(. در ایون 96)افالطوون، « رود و چرا وجوود داردآید، چرا از بین میهر چیزی، چرا هر چیزی به وجود می
و  فیزیک شد؛ ارسوطو هوم در مطرح می« چرایی»ؤال سنت تحقیقی، پژوهش درباره ولیت، در پاسخ به س

دهد و بر این باور است بورای اینکوه بتووانیم بوه شوناخت کواملی این سنت را ادامه می مابعدالطبیعههم در 
 درباره شیء دست یابیم، باید مبدع و ولل بوجود آورنده آن را بشناسیم.

ر معرض حرکتند و حرکت در معنای وسیع طبیعت در نظر ارسطو شامل تمام اشیاء فیزیکی است که د 
ولت فراینودهای طبیعوی تغییور و  فیزی او در  1شامل بوجود آمدن )کون( و از میان رفتن )فساد( نیز است.

چنوین هور نوو  کند. ارسطو بر این باور است که برای شناخت کون و فسواد و همکون و فساد را بررسی می
)ارسووطو، « شووناخت نخسووتین ولوت آن اسووت»ایوون بووه معنوای  تغییوری، بایوود چرایووی آن را درم کنویم و

و نیز « چرایی»، «چیستی»مسئله »ای بیان کرد که توان در قالب گزاره(. پس ولت را می194مابعدالطبیعه، 
 (.Leth,7« )دهدو نیز نحوه تغییر و حرکت آن را توضیح می وجود شیء

کند و تاکیدش بر ولت مادی مبادی مطرح میولیت را در قالب مبحث  فیزی ،ارسطو در آغاز کتاب  
از نظر ارسطو باید شماری مبادی بنیادین در طبیعت وجود داشته باشد که بتوان بر اسوا   2و صوری است.

آنها فرایندهای طبیعی، حرکت و انوا  تغییر را توضیح داد. اما مبادی چیستند و اشیاء چگونه از آنها به وجود 
موههب و اهول ین به این موضو  توجه بسیار داشتند. ایون فیلسووفان ومودتاا مادیآیند؟ فیلسوفان نخستمی

هوا مبوادی را یوا از اضوداد گرفوت. آنطبیعت بودند و نظر آنها درباره مبادی نیز از این آبشوخور نشو ت می
 (.62دانستند؛ مثل وشق و نفرت و یا نووی ماده اولیه )رع ، می

                                                 
اند. گروهی ساخته طبیعتند و مبدأ و علت حرکت را به صورت درونی دارا هستتند؛ امتا   جسام طبیعی دو دسته. از نظر ارسطو موجودات و ا1

مصنوعات و محصوالت حاصل از آنها نیز از طریق ماده خود، که جسمی طبیعی است، دارای چنین مبدایی هستند. مثالً تخت مبتدأ حرکتت   
(. اگرچه برای اجسام محترک ختارجی نیتز رتروری     365رای محرک است )کاپلستون، درونی ندارد اما چون تخت از چوب ساخته شده، دا

 است.
. گویی غایت و فاعل امری خارج از طبیعت هستند؛ در سنت فلسفه اسالمی نیز علل به دو بخش داخلی یتا علتل اتوام و ختارجی تقستی       2

 اند.شده
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ر خود، در صدد است به ایرادهای مطورح شوده توسوط فیلسووفان ارسطو در این موضو  ضمن ارائه نظ
گفت جهان به وجود نیامده است و هر ایجوادی پیشین، از جمله پارمنید  هم جواب دهد. پارمنید  می

رود. ارسطو با بررسی نظریه مبادی و ولل آید و نه از بین میتوهم است. بنابر باور او، نه چیزی به وجود می
د نحوه به وجود آمدن و تغییر را تبیین کند و به این ایراد معماگون الئائیان نیز پاسخ گویود. او کوشاشیاء، می

پهیرد، اما نظریه خواص خوود را، کوه تعوداد مبوادی اگرچه دیدگاه پیشینیان درباره اضداد بودن مبادی را می
هم به آنهوا  3«ودم»نام  کند و در ضمن ونصر سومی بهاست، بیان می 2و صورت 1محدود و وبارت از ماده

افزاید. در ادامه مقاله روشن خواهد شد که منظور او از ودم، ودم مطلق نیست که در مقابل وجوود قورار می
آید. بلکه معنایی دارد؛ زیرا او نیز درباره ودم مطلق با الئائیان موافق است که چیزی از الوجود به وجود نمی

گنجاند و از ایون را در جوهر می قابلیتی»این نو  ودم،  است که« بیودم نس»کند، که او از ودم منظور می
(. در واقع، ودم نسبی به مثابه صفتی همراه ماده یا زیرنهواد Bechler,70« )یابدطریق در جوهر سکنی می

حضور دارد. بنابراین از نظر ارسطو، برخالف موضع پارمنید ، اشیاء دائماا در حال تغییر و به وجود آمودن 
های تواننود صوورتاند کوه میاز میان رفتن هستند و دلیل آن نیز این است که آنها از موادی ترکیوب شوده و

نوینی بپهیرند. اما این امر، نه از ودم مطلق، بلکه از ودم نسبی که همان فقدان صفتی در ماده است، بوجود 
 دخیل است.آید. پس در فرایند این ایجاد، والوه بر ماده و صورت، ودم نیز می

دهنده هر چیزی و از ولل ، ماده و صورت را اجزاء اصلی تشکیلفیزی ارسطو در فلسفه خود از جمله  
اما ودم، باوجود نقشش در امر تغییر و بوجود آمدن، جوایی در میوان ولول ارسوطو پیودا ، شماردآنها بر می

در حوالی اسوت کوه او در شوود. ایون کند و در فلسوفه وی، بصوورت پررنو  و برجسوته مطورح نمینمی
ولل و مبادی سه تا هسوتند: دو توا اضودادند کوه »نیز از ودم به مثابه ولت سخن گفته است:  مابعدالطبیعه

(. حوال 1069)ارسوطو، مابعدالطبیعوه، « یکی مفهوم و صورت است و دیگری ودم و سوومی مواده اسوت
توان ودم را که در ایجاد اشیا و تغییور میو طبیعت،  فیزی شود این است: آیا در سوالی که اینجا مطرح می

کوشیم به این سؤال پاسخ دهیم. بورای نیول ها مؤثر است، به مثابه ولت در نظر گرفت؟ در این مقاله میآن
 کنیم.های مبادی پدیدآورنده اشیاء را از نظر ارسطو بررسی میبه این هدف، ویژگی

 
 دالیل ارسطو بر مبادی بودن اضداد

                                                 
1. Hole 
2. Morphe/ Eidose 
3. privation 
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پهیرد. او در یک توان اضداد را به ونوان مبدع در نظر گرفت، میه فیلسوفان پیشین را که میارسطو دیدگا
چه آنان که »گوید: کند و میهای فکری قبل از خود را بیان میگانه، تقریباا وقاید اغلب نحلهبندی سهتقسیم

د و اتمیان که به موالء و خوالء دانند، چه آنان که به تکاثف و تخلخل معتقدنموجود را واحد و نامتحرم می
(. به اضداد بودن مبادی معتقدند. در این میان برخی از ایون فیلسووفان بوه 188a)ارسطو، فیزیک، « قائلند

تمایز میان این اضوداد گواهی اوقوات بوا حووا  »البته،  1ای به اضداد ثانوی،اضداد اولیه توجه دارند و پاره
اضداد اولیه( منظوور ایون اسوت کوه کلیوات بوا «)با تعریف و بیان شود )اضداد ثانوی( و گاهیشناخته می

(. در ایون Charlton, 65شناسیم )تعریف قابل شناخت هستند، ولی ما امور جزیی را از طریق حوا  می
کنند و بعضوی دیگور فورد و میان، بعضی گرم و سرد یا تر و خشک را ولت به وجود آمدن چیزها قلمداد می

 را.زوج یا مهر و کین 
گرایان، یقیناا پارمیند  است؛ شاید برای برخی اضداد دانستن مبادی از سوی منظور ارسطو از وحدت 

ای غامض باشد؛ زیرا پارمیند  به وحدت موجود قائل است. اما توجیه و او نسبت به دیگر متفکران، مسئله
شومارد و ش و خام و جزء مبوادی میتبیین این نکته از این قرار است که پارمیند  نیز گرم و سرد را ذیل آت

مبادی نیز ضد هم هستند. منظور ارسطو از معتقدین به تکاثف و تخلخل نیز آناکساگورا  است که اضداد 
بودن مبادی در نظر این متفکر، امری روشن است. منظور ارسطو از اتمیان که در اداموه هموین فقوره آموده، 

گویود: خوالء و موالء در نظور دانود و میبوودن مبوادی می دمکریتو  است که او را نیوز قائول بوه اضوداد
دمکریتو  یکی وجود و دیگری الوجود است؛ حتی به وقیده او، اختالف و وضع و شکل اجناسی هسوتند 

داسوتان بوا فیلسووفان پویش از که انوا  آنها اضدادند، مثالا پایین و باال، پیش و پس و.... بنابراین ارسطو هم
 پهیرد.داند و نظرات آنها را میدی میخود، اضداد را مبا

گوید: در طبیعت نه چیزی بور حسوب اتفواق ایجواد استدالل دوم، مبتنی بر استنتاج است. ارسطو می 
آید و یا از چیزی گردد، بلکه یک شیء همواره یا از اضداد به وجود میشود و نه به چیزی دیگر مبدل میمی

ای کامالا منطقوی اسوت ای تجربی درباره نظم جهان نیست، بلکه آموزهواسطه میان آنها. این امر فقط آموزه
و « هنرمنودنه»از « هنرمنود»گیورد. موثالا که بر اسا  آن، هر تغییری در درون محدوده معینی صوورت می

آید یوا از پدید می« هنربی»آید، ولی نه از هر چیزی که غیر از هنرمند است، بلکه از پدید می« غیرهنرمند»
های ارسوطو توان یکی از روش(. این شیوه را می188)ارسطو، فیزیک، « التی که واسطه میان آن دو باشدح

(. توجه ارسطو Charlton,65دهد، محسوب کرد )ای که تغییر در آن روی میبرای درم نو  شیء یا مقوله
باشد. تمایز او از پیشاسوقراطیان شود تا او از برخی از پیشاسقراطیان و افالطون متمایز به این امر، باوث می

                                                 
 و ثانویه در ادامه همین مقاله و دلیلِ چهارم تعداد مبادی آمده است. فرق ارداد اولیه - 1
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در این است که ارسطو برخالف آنها به ایجاد اشیاء از مبادی متضاد اما مشابه معتقد است و بر این اسوا  
کید او بر این امر که سفید فقط از سفیدی، البته بحث را از حوزه تجربی به قلمرو فلسفی منتقل می سازد و ت 

 سازد.او را از افالطون متمایز می آید،حالت متضاد آن به وجود می
کوینا  دالیول ارسوطو بور مبودع بوودن اضوداد را چنوین  پس تا اینجا دیدیم که مبادی اضداد هستند؛ آ

آینود، اضداد از همدیگر هوم پدیود نمی - 2آیند، اضداد از چیزهای دیگر پدید نمی -1خالصه کرده است: 
(. از آنجایی که این امور فقط در مورد اضوداد اولیوه Aquinas,43آیند )همه اشیاء از آنها به وجود می -3

خواهیم تعوداد ایون مبوادی را توان آنها را به مثابه مبادی در نظر گرفت. اینک میکند، بنابراین میصدق می
 .بررسی کنیم

 
 تعداد مبادی

و، مبوادی نوه کنود. از نظور اارسطو پس از اثبات مبادی بودن اضداد، مبحث تعداد مبادی را مطرح می
مبدع ممکون نیسوت واحود باشود؛ »گوید: واحد هستند و نه نامتناهی. او برای اثبات واحد نبودن مبادی می

(. گفتویم کوه چوون ارسوطو اضوداد را از مبوادی 188b)ارسوطو، فیزیوک، « زیرا ضدی واحد وجود ندارد
ی طورف مقوابلی نیوز وجوود داند، لها معتقد است ممکن نیست که ضد واحد باشد، بلکه همیشه بایستمی

داشته باشد. این موضو ، امری بدیهی است. اما دالیل متنواهی و محودود بوودن مبوادی از نظور ارسوطو را 
 توان به شرح زیر بیان کرد:می

شمار باشند، زیرا در ایون صوورت هسوتی قابول شوناخت نخواهود بوود. در . مبادی ممکن نیست بی1
بهترین نو  شناخت را، شناخت  مابعدالطبیعهم ارسطو در کتاب اول توضیح این مطلب الزم است اشاره کن

کند، بر این اسا ، برای شناخت بهتر یک چیوزی بایود اصوول، مبوادی و به مبادی و ولل اشیاء قلمداد می
نامتنواهی، »ولل آن را شناخت. روشن است که شناخت ولل نامتناهی از توان آدمی بیرون است. در واقوع، 

و اگر مبادی هم نامتناهی باشند، ناشناختنی خواهند بود. پوس اشویائی هوم کوه از آنهوا بوه  ناشناختی است
(. این مطلب Aquinas,48« )آیند، ناشناختنی بوده، در نتیجه جهان غیرقابل شناخت خواهد بودوجود می

نامتنواهی نیز آمده است که بر اسا  آن، چیزی که از حیث کثورت یوا انودازه  a 188در کتاب فیزیک فقره 
توان آن را شناخت. همچنین، اگر از جنبه تعداِد نوو  نامتنواهی باشود، از لحواظ باشد از لحاظ کمیت نمی

رو، اگر مبادی نیز از لحاظ کثرت و نو  نامتناهی باشند، اشیایی کوه کیفیت ناشناختنی خواهد بود. از همین
 آیند، غیرقابل شناخت خواهند بود.از آنها پدید می

دوم ارسطو در باره محدود بودن مبادی چنین است: در هر جنسی یک ضد وجود دارد و جوهر  . دلیل2
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طور که قوبالا اثبوات همان»نویسد: هم یک جنس است. توما  این دلیِل مختصِر ارسطو را بسط داده و می
ته هسوتند. از شده است، مبادی باید از اضداد اولیه باشند و اضداد اولیه به جنس اول که جوهر است، وابس

تواند یک ضد داشته باشد. لها با توجه به طورف مقابول مبوادی جایی که جوهر یک جنس است فقط میآن
 1(.Ibid« )شمار باشندتوانند بینمی

توان آن را به ونوان دلیل مستقل به حسواب آورد: دهد که می. ارسطو مبحث فوق را طوری خاتمه می3
پدید آمدن اشیاء کافیست، دیگر لزومی ندارد کوه بورای ولول پدیود آمودن  وقتی تعداد مبادی متناهی برای»

دانان امروزی، طبیعت (. به اصطالح فیزیک189b)ارسطو، فیزیک، « اشیاء به دنبال اصول نامتناهی برویم
کند و از هموین روسوت کوه ارسوطو مبوادی متنواهی امپودوکلس را بوه ولول نامتنواهی از راه ساده ومل می

جایی که ممکن باشد تبیین ساده از تبیین پیچیده بهتر »دهد. در واقع به بیان رع ،   ترجیح میآناکساگورا
 (.110)رع ، « است

ها نخستین بار تر از اضداد دیگرند و اینتر و آغازینبعضی از اضداد اصلی». اما دلیل چهارم ارسطو: 4
« که مبدع باید به حالِت مبودع بواقی بمانوددر حالی –مانند تلخ و شیرین و سفید و سیاه  –آیند از آنها پدید می

(. از بیان ارسطو واضح است که منظور او این است که اضداد ثانویوه از اضوداد اولیوه پدیود 189a)همو، 
اگر مبوادی اضوداد و نامتنواهی باشوند »گوید: آیند و نباید آنها را به مثابه مبدع در نظر گرفت. توما  میمی

زیرا مبادی باید اضداد  -1ه اضداد مبادی باشند، اما این امر به دو دلیل ممکن نیست: ضروری است که هم
اینکه اضداد نباید از  -2تر از بعضی دیگر هستند. اولیه باشند، اما همه اضداد، اولیه نیستند و بعضی پیشین

شویرین و سویاه از سوفید  آیند، مانند تلخ کوه ازهمدیگر پدید آیند، اما بعضی از اضداد از همدیگر پدید می
توانند از هوم پدیود آینود؛ البتوه در (. این موارد چون اضدادثانویه هستند میAquinas,48« )آیندپدید می

پهیر است کوه موضوووی در اینجا باید توجه داشت که این پدید آمدن از همدیگر نیز تنها در صورتی امکان
شود، اموا خوود سوفیدی هرگوز که چیز سفید بعداا سیاه می کنار اضداد در نظر گرفته شود. به این دلیل است

 آیند اما این امر در اضداد ثانویه ممکن است.(. پس اضداد اولیه از هم پدید نمیIbid,88شود )سیاه نمی
و موضوو   2بنابراین ارسطو پس از اثبات محدود بودن مبادی، از لزوم وجود مبدئی بوه ونووان زیرنهواد 

دهد: نخست، اگر مبوادی متضواد را بوه مثابوه و به این منظور سه دلیل ارائه می 1گویدبرای اضداد سخن می

                                                 
. ابالً گفتی  جوهر رد ندارد. این سخن بدین معنی است که جوهر کامل مرکب از ماده و صورت، رد ندارد اما از جهتت صتورت، دارای   1

صورت منفی( و به سمت آن حرکتت  )الف را ندارد ای است که صورت ماده« شدنِ»عبارت از « شدن»رد است )فقدان صورت مثبت( یعنی 
کنتد، منظتور    کند )صورت مثبت(. برای روشن شدن مطلب به این نکته اشاره کن  که ارسطو گاهی از عدم به عنتوان صتورت یتاد متی    می

 (.193aتواند کسب کند )می« شدن»صورت منفی و فقدان صورتی است که ماده پس از 
2. Substrate 
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ها نخواهند توانسوت بور همودیگر خصایصی چون تکاثف و تخلخل و یا وشق و نفرت در نظر بگیریم، آن
 ت ثیر بگهارند، مگر اینکه شیء سومی نیز باشد که ت ثیر بر روی آن صورت بگیرد.

موضو  و زیرنهاد در اضداد چنین است: اضداد جوهر شویء و موجوودات نیسوتند و  دلیل دوم بر لزوم 
دانیم جوهر، ضد جوهر نیست. اگر اضدادی چون گرمی و سردی، غلظت و تکواثف جوواهر را تشوکیل می

دهند، غیرجوهر مقدم بر جوهر خواهد بود. چون غیرجوهر، همان ورض هستند، در نتیجه، مبادی جواهر، 
د بود. اما اگر اوراض به ونوان مبادی باشند، پس مقودم بور جووهر خواهنود بوود و ایون امور اوراض خواهن

(. از سووی دیگور مبودع نبایود Philoponus, 84« )جوهر در ذات خود مقدم است»غیرممکن است، زیرا 
د محمول موضووی باشد، زیرا اگر مبدع را محمول در نظر بگیریم، برای خود این مبودع، مبودئی دیگور وجوو

موضو  مبدع است »گوید: خواهد داشت زیرا موضو  مقدم بر محمول و شرط وجود آن است، از این رو می
بدین ترتیب به وجود یک موضو  و زیرنهاد در مبادی  2 (.189a)ارسطو، فیزیک، « و مقدم بر محمول خود

 گهارد.صحه می
دانود و بوا ارائوه مثوالی ر را مشوکل میبرای وضوح بیشتر باید اشاره کنم ارسطو ت ثیر دو ضد بر یکدیگ 

تواند بر سیاهی اثر بگهارد و آن را به سفیدی تبدیل نماید؟ جواب این است کوه پرسد سفیدی چگونه میمی
(. پوس، بوه ناچوار بایود 89این امر ممکن نیست، زیرا سیاهی مفروض هنوز بالفعل وجود ندارد )جانکار، 

ئل شویم که تغییر در آن موضو  و زیرنهواد انجوام شوود. اموا ایون همانند فیلسوفان نخستین به موضووی قا
گیرد که مبادی بیش از سوه های مفصل نتیجه میارسطو پس از بحث 3موضو  وناصر چهارگانه هم نیستند.

نیستند که وبارتند از یک زیرنهاد برای منفعل شدن و دو ضد. زیرا اگور چهوار مبودع داشوته باشویم یعنوی دو 
ر جفتی به مبدع دیگری به ونوان طبیعت واسطه این جفت نیاز خواهد داشت کوه در ایون جفت ضد، پس ه

صورت نه چهار مبدع، بلکه شش مبدع خواهیم داشت. از طرف دیگر اگر مبادی در هر جفوت بتوانود بودون 
ه ضود ها زائد خواهد بود. البته باید توجوه داشوت کومبدع سوم از همدیگر اشیا را ایجاد کنند، یکی از جفت

                                                                                                                   
خواهد ر اینجا به این نکته توجه داشته باشی  که ارسطو در این مرحله هنوز درباره طبیعت مبادی سخنی نگفته است و فقط می. الزم است د1

کند که منظور او از زیرنهاد همان ماده است. اردادی ه  که به عنوان مبتدأ در  تعداد آنها را مشخص کند. او در ادامه بحث خود مشخص می
شود و در وااع، عدم و رد دوم نتیجه این تغییر یتا کتون یتا همتان     پذیرد و یا بنا به اول ارسطو، میچیزی که تغییر میگیرد یکی آن نظر می

 صورت است.
ای نیز وجود داشته باشد، امتا  کنند که عالوه بر ارداد بایستی شیء زیرایستاده. البته باید توجه داشت که دو استدالل اخیر ارسطو اثبات نمی2

توان به مثابه مبادی در نظر دهند که اشیائی که به دنبال مبادی آنها هستی  جوهر هستند و ارداد نامعینی چون گرمی و سردی را نمیینشان م
 گرفت.

آب، هوا و آتش( ) گوید: حتی آنها ه  فقط سه عنصر. ارسطو در ابتدای ِ کتاب اول فیزیک در بررسی نظر فیلسوفان طبیعی پیش از خود، می3
کند؛ ارسطو خود عقیده دارد چون این چهار عنصر حاوی دو جفت رد دانستند و هیچ کس خاک را جزو مبادی تلقی نمیجزو مبادی می را

 رود و خاک میل به مرکز زمین دارد.گوید مثالً هوا باال می( رأس در تفسیر این مطلب می189aهاست )هستند پس موروع غیر از این
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ای کوه تواند بر روی ضدی دیگر ت ثیر بگهارد. منظور ارسطو این است که یک ضد با ت ثیر بر روی مادهنمی
(. بنوابراین، در هور Ross, 491آورد )شود، محصول جدیدی بوه وجوود مویتوسط ضد دیگر مشخص می

وارد مبحوث ماهیوت ارسطو با اثبات تعداد مبوادی،  1تغییری یک جفت ضد و یک زیرنهاد خواهیم داشت.
 شود.آنها می

 
 ماهیت مبادی

کند و به طور که در باال دیدیم، ارسطو مبادی را شامل یک جفت ضد و یک زیرنهاد محسوب میهمان 
 2«به وجود آمودن»پردازد و برای اینکه بتواند به طور دقیق به این مسئله پاسخ گوید، بررسی ماهیت آنها می

؛ در نظر او شناخت کلیات همواره مقدم بر امور جزئی است و از ایون طریوق کندرا به طور کلی بررسی می
کوشد ووامل مشترم تمامی ایجادها و ماهیت دقیق آنها را مشخص سازد. وی به وجوود آمودن را در دو می

تووان را می 3شوود کوه اسوتحالهکند: نخست، این امر باووث ایجواد تغییور در اووراض میگروه بررسی می
(. به Charlton,73گیرد )از آن دانست و دوم، تغییری که به منظور کسب صورت جدید انجام میای نمونه

صوفات نیوز تحقیوق « به وجوود آمودن»ذاتی، بلکه در خصوص « به وجود آمدن»این منظور نه تنها درباره 
یرد )ارسطو، فیزیک گکند و این امر را نه فقط در مورد امور بسیط، بلکه درباره امور مرکب نیز در نظر میمی

190a.) 
کند که مشهورترین آنها ارسطو توضیح خود درباره به وجود آمدن به طور کلی را با چند مثال شرو  می 

هنور، انسوان هنرمنود شوود، ج: انسوان بیهنر، هنرمند میشود، ب: بیوبارتند از: الف: انسان، هنرمند می
شوند و مثال سوم به امور مرکب. اما درباره بسیط مربوط می ها دو مورد نخست به امورشود. از این مثالمی

انسوان »تووانیم بگووییم کوه های بسیط توجه به این نکته الزم است که در مورد مثال نخست، فقط میمثال
که در مورد مثال سوم، نوه در حالی«. شودهنر میاز انسان بی»توانیم بگوییم اما هرگز نمی« شودهنرمند می

از »گووییم چنین میشود بلکه همیعنی انسان هنرمند می «شوداین شیء، فالن شیء می»گوییم که تنها می
ایون شویء فوالن »گووییم کوه وقتوی می»آید. در واقع، هنر بوجود مییعنی از انسان بی«. شوداین شیء می

د ]مثوال اول.. و بوار روماند و از بین نمویسخن ما یک بار بدان معنا است که خود شیء باقی می« شودمی
                                                 

توان بته طتور مستتقی  بته ااامته      کند که در آن نمیتایی بودن مبادی را از نوع برهان خلف محسوب میارسطو بر سه. فیلوپونوس استدالل 1
 -: برهانی برای اثبات امری پرداخت و به تفصیل استدالل ارسطو را بر مبنای این برهان مورد بحث ارار داده است. برای مطالعه بیشتر ببینید

Philoloponus (2014), On Aristotle Physics 1.4-9, pp.84-86 

 
2 .Coming to be 

3. Alteration 
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)همو(. پس مثال نخسوت یوک معنوی « ماند ]مثال دوم.دهد که خود شیء باقی نمیدیگر، این معنی را می
دارد، یعنی انسان ثابت است، وقتی هم که هنرمند شد، باز هم انسان است. در مثال دوم نیز یک معنی دارد، 

شوود و هنوری میماند یعنی هنرمندی جایگزین بیهنر( باقی نمیفقط در این مثال، چیزی از موضو ، )بی
 رود.هنری از میان میبی

گیرد که در هر ایجادی همواره چیزی به ونوان زیرنهاد یا های اول و سوم چنین نتیجه میارسطو از مثال 
 در واقع، همواره باید چیزی باشد که متحمول فراینود تغییور«. شودمی»موضو  وجود دارد، یعنی چیزی که 

، انسان است. البته تعدادی از مفسرین ماده و ودم را، «هنرمند»هایی همچون شود که گاهی ماده و در مثال
کنند؛ به نظر آنها، در واقع ماده و ودم یکی هستند و اندیشه آنها را به ونوان با هم، به ونوان زیرنهاد تلقی می

تغییر از نظر تعداد یکی است، اما از لحاظ صورت دهد. به وبارت دیگر زیرنهاد دو مورد جداگانه تمییز می
و ودم در ماده قرار دارد و وجهی از آن است. در تغییرات از یک سو، ونصری داریوم کوه در  1متفاوت است،

ماند، و از سوی دیگور ونصوری کوه بوا صوورت تقابول دارد )وودم(، بواقی طول فرایند تغییر ثابت باقی می
دهد. بنابراین ودم، وجهوی از زیرنهواد اسوت کوه بوا صر بعدی )صورت( میماند و جای خود را به وننمی

 رود، اما ماده ثابت است.صورت تقابل دارد از بین می
بوه « شوودانسوان هنرمنود می»کنود کوه ها روشون میارسطو پس از طرح این تمایزات بر اسا  مثال 

و وووض شوده اسوت. در اداموه ایون شود، چون انسان باقی است فقط یکی از صوفات ااستحاله مربوط می
شوود. در ایون فراینود برد که بر اسا  آن، مجسمه از فلز ساخته میمطلب، از مثال مجسمه برنزی بهره می

آید. در واقع، در این فرایند با ایجاد شیء جدیودی مواجوه چیز جدیدی که همان مجسمه باشد به وجود می
سازد کوه و نو  تغییر )استحاله و به وجود آمدن( خاطرنشان میشویم. ارسطو برای بیان تمایز میان این دمی

از فلز مجسمه ایجاد »رود به جای اینکه بگوییم ماند و از میان نمیای که در طی تغییر باقی میدر مورد شی
ولی در کون، یعنی آنجا که چیوزی «. شودانسان هنرمند می»یا « شودفلز، مجسمه می»گوییم می« شودمی

کنیم، یعنوی هوم شود هر دو نحوه بیان را استفاده مویی که با آن تقابل دارد مبدل و در نتیجه نابود میبه چیز
هنر هنرمنود از بی»توان گفت یعنی، هم می«. شوداز این، آن ایجاد می»و هم « شوداین، آن می»گوییم می
کنود بت بودن زیر نهواد را بیوان میای که ثاشکل اخیر به جمله«. شودهنر، هنرمند میبی»و هم: « شودمی

 هنری از بین رفته و فردی هنرمند بوجود آمده است.شبیه است، اما در واقع، بی
کنود بیشتر در مورد چیزی صودق می« از این شدن»ها، درکل و غالباا اما فارغ از جزئیات و برخی مثال 

                                                 
توان به معنای دایق کلمه از تفاوت در صورت سخن گفت، زیرا ماده کامالً فااد . سیمپلیکوس بر این باور است که در مورد مایه و عدم نمی1

 (.Code, 25-26)دهد یم ارائهی کود نیز چنین تفسیر (.Simplicius,91)صورت است و عدم نیز فقدان صورت 
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بیشتر با امر ثابوت سوازگارتر اسوت، زیورا « شوداین شیء فالن می»ماند. وقتی هم که بگوییم که باقی نمی
شود. ارسطو در اینجا به نووی از زبان متعارف برای بیان تموایز میوان شیء ثابت باید آن چیزی بشود که می

 (.Philoponus,90برد )امر ثابت و متغیر ایجاد بهره می
رضی چون کمیت، کیفیت، توان در تغییرات وگانه را فقط میشاید چنین به نظر برسد که این مبادی سه

توان به وجود زیرنهواد نسبت یا زمان و مکان مشاهده کرد و چون جوهر قابل حمل به موضووی نیست نمی
بینیم اگر دقیق باشیم می»پهیرد: در جوهر اقرار کرد، اما ارسطو وجود زیرنهاد را در تغییرات جوهری نیز می

شوود، از موضوووی یوا توان گفت میاش به نحو مطلق میکه جوهر نیز و همچنین هرچیز دیگری که درباره
دهود (. در واقع، ماهیت دوگانه زیرنهاد این امکان را به موا می190b)ارسطو، فیزیک، 1«شودزیرنهادی می

توانود هوم اسوتحاله که دریابیم ارسطو چگونه توانست به این اندیشوه دسوت یابود کوه تغییور واحودی، می
یابد گیریم استمرار میقتی که هستومندی که آن را به مثابه زیرنهاد در نظر میمحسوب شود و هم پیدایش. و

کنود، اسوتحاله اسوت. از سووی )یعنی، هنگامی که زیرنهاد ماده است( و تنها یکی از اوراض آن تغییور می
ی نمانود و ایم بواقدهد که چیزی که آن را به مثابه زیرنهاد در نظر گرفتهدیگر، پیدایش و کون زمانی روی می

کل آن تغییر کند و خصایص ذاتی خود را از دست بدهد )یعنی، هنگامی که ودم به مثابوه زیرنهواد در نظور 
در اینجا وودم بوه »ماند، چرا که گرفته شود(. اما این امر بدان معنا نیست که چیزی در طول تغییر باقی نمی

« مانوداصولی و اولیوه آن )مواده( بواقی میمثابه زیرنهواد در نظور گرفتوه شوده اسوت و زیرنهواد در معنوای 
(Code,26-31.) 

هایی، زیرا در یک سو چیزی هست کوه توان نتیجه گرفت که هر ایجادی مرکب است از مولفهپس، می 
و آن زیرنهواد اسوت و در ایون « شوودمی»شود که صورت است و در سوی دیگر چیزی هست که ایجاد می

مان ودم است: یعنی ضد صورت، که قابلیت تبدیل به صوورت را دارد زیرنهاد وجهی دیگر وجود دارد که ه
پهیرد و آن ماده است. از آنجایی که زیرنهاد ضد صورت نیست، بوا ورود و دیگری، چیزی که صورت را می

ماند. از سوی دیگر، چون ودم ضد صورت است و ناسازگار با آن، با ورود صورت از میان صورت باقی می
دهود و صوورت آن (. در واقع، ماده زیرنهادی است که دگرگوونی در آن روی میSimplicus, 90رود )می

و در واقع، ودم و  2آید و ودم وجه دیگر زیرنهاد که در تقابل با صورت قرار داردچیزی است که به وجود می
ین بواور اسوت گیرد و بر افقدان صورت است. ارسطو این وناصر را به مثابه ولت و مبادی اشیاء در نظر می

آید. ارسطو این چنین ماده، که اینها چیزهایی هستند که هر شیء طبیعی در وهله نخست از آنها به وجود می
                                                 

رسد منظور این است که چون در نظر ارسطو، ماده اولی ادی  و ازلی است و هتیچ چیتزی حتتی جتوهر نیتز از عتدم مطلتق        به نظر می - 1
 تواند بوجود آید پس جوهر ه  باید از زیرنهادی کائن شود.نمی
 توان صورت تلقی کرد.ا به چه معنی میدر مطالب گذشته و صورت مثبت و منفی، گفتی  که عدم ر - 2
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کند. اما ودم در آثوار صورت و ودم را به ونوان مبادی اشیاء ذکر کرده و نقش آنها رادر ایجاد اشیا تعیین می
کنکاش بیشتر در خصووص وودم بوه ونووان مبودع، بوه ارسطو در معانی مختلفی بکار رفته است که قبل از 

 پردازیم.بررسی آنها می
 

 معانی متفاوت عدم

به ونوان مبدع مودنظر دارد، متموایز از فیزی  در مقدمه همین نوشته گفتیم معنایی که ارسطو از ودم در 
منظور خود از  الطبیعهمابعداند. والوه بر الوجود، او در است که الئائیان درباره آن سخن گفته 1ودم مطلقی

اگر انسانی هر دو چشمش فاقد بینایی باشد ودم مطلق بوه »دهد: این ودم را با ذکر مثالی چنین توضیح می
کوه در چنانتوان نابینا گفوت. همشود و گرنه به کسی که یک چشمش فاقد قوه دید باشد، نمیاو خطاب می

ست؛ زیرا در اینجا یک مرتبه میانه و حود وسوط نیوز بحث انسان خوب و بد و وادل و ظالم، ودم، مطلق نی
کوه معوادل وا ه یونوانی  شوودمربووط می 2(. معنای مودنظر ارسوطو بوه وودم نسوبیa 1023« )وجود دارد

στέρησις )مندی بهره در مقابل )استرسیس(ἔξις)  و به معنوای فقودان و یوا محوروم بوودن از چیوزی
. به این معنا که فالن موجود از جهتی، شیء معینی نیست یعنی ودم و الوجود در یک موضو  خاص است،

برد و فاقد صفتی است که بر طبق ذات خود بایسوتی و صورت خاصی را ندارد؛ در اصل، از ودمی رنج می
کنود و (. ارسطو این قسم از ودم را جزو مبادی اشیاء محسوب میBunin, 2004, 561بود )آن را دارا می

کند که ماده و زیرنهاد در جریان تغییر و شودن خوود آن ای قلمداد می، غیاب خصیصهآن را در ابتدای تغییر
که قادر به دریافت آن بوده اسوت. البتوه، وودم در آثوار ارسوطو « شودمی»کند و یا آن خصیصه را کسب می

 معانی متعددی دارد که در اینجا نگاهی گهرا بر هر کدام از آنها خواهیم داشت:
رود ای بوه کوار موی: زمانی ودم به یک معنوی در مقابول شویطبیعت نوعی شیء. عدم برخالف 1

کهشی، فاقد خصوصیاتی است که مقتضای طبیعِت نو  است. هر چنود خوود آن شویء بوه سوبب طوبعش 
گووییم کوه شویء (. زمانی از ایون وودم سوخن می1022قابلیت داشتن آن را ندارد )ارسطو، مابعدالطبیعه،

ر طبیعت نو  خود شایستگی داشوتن آن را دارد، نداشوته باشود، اگرچوه آن خصیصوه ای را که بنا بخصیصه
 (.Aquinas,376بالهات برای خود شیء که فاقد آن است در نظر گرفته نشده باشد )

                                                 
1. Nothing 

2. Privation 
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ای بر اسوا  طبیعوت خوودش یوا در اینجا منظور آن است که شی . عدم برخالف طبیعت جنس:2
داشت اما ندارد، مثالا مووش کوور بورخالف جونس خوود فاقود بینوایی اسوت جنس خود باید چیزی را می

 (.1022b)ارسطو، مابعدالطبیعه،
منظور از این ودم آنجاست که شیء بر اسا  طبیعوت خوود بایود  . عدم بر اساس شرایط و زمان:3

، انسان بینایی را باید در زمانی خصیصه ای را دارا باشد و زمانی که بالطبع باید آن را داشته باشد، ندارد. مثالا
گوینود کوه در هور سونی و بور ها؛ یعنی، نابینا به کسی نمیداشت ندارد، نه در همه زمانخاص که باید می

دهد ولی روشون اسوت توضیح نمی اسا  طبیعت خود از آن محروم باشد )همان(. ارسطو در اینجا بیشتر
تواند به کمال ببیند و در زمانی شود و میکه بینایی بعضی از حیوانات یا حتی انسان در سن خاصی قوی می
بینود. البتوه ایون وودم فقوط دید اموا نمیخاص از دیدن واجز است. ودم در اینجا زمانی است که باید می

 ره امور دیگری چون مکان و ... نیز در نظر گرفت.توان آن را دربامحدود به زمان نیست و می
کند )همان(. این نو  ودم گرفتن یا در ربودن قهرآمیز هر چیزی تعریف می . عدم در اثر قهر و قسر:4

 (.Aquinas,376در واقع، سلب خصیصه باالجبار است و امر جبری در مقابل انگیزه طبیعی قرار دارد )
و « نوا»شوود و بوا پیشووند ر ارسطو، هر آنچه را که از شیء سولب میدر نظ . عدم به مثابه نقصان:5

توان به ونوان ودم تلقی کرد؛ مثل نابرابر، که برابور نیسوت اموا قابلیوت برابوری را دارد. یوا آید، میمی« بی»
چنوین، رن  باشود کوه قابول دیودن نباشود. همگویند که فاقد رن  باشد و یا آنقدر کمنامریی به چیزی می

منود اسوت اموا طالح ودم ممکن است برای چیزی استفاده شود که شئی مقداری از یک خصیصوه بهرهاص
(. مثالا شئی چیزی را خوبی و یا بوه حود کوافی 1022bمندی اندم است )ارسطو، مابعدالطبیعه،این، بهره

 کالری باشد.ای که فاقد ویتامین یا کمندارد. مثل میوه

در بحوث از معوانی  مابعدالطبیعهر فصل دوم و چهارم کتاب ششم ارسطو د . عدم به معنی کاذب:6
کند که بر این اسا  ضود آن، )یعنوی وودم( بوه موجود، صادق بودن را یکی از معانی موجود محسوب می

معنی کاذب خواهد بود. به بیان دیگر، وقتی صادق بودن، مساوی موجود بودن باشد، کواذب بوودن نیوز بوه 
هایی در جاهای دیگر از جمله در مبحوث کثیور و واحود، وودم معنوی چنین ودمودم داللت خواهد کرد. 

 (.1051bخاصی دارد که از مقصود بحث ما خارج است )ارسطو، مابعدالطبیعه،
آن شیء چیزی را، در آنچوه و از حیوث »برند که ای بکار میاین ودم را در مورد شی. عدم حقیقی: 7

)ارسووطو، « بوور حسووب طبیعووتش بایوود داشووته باشوود، نوودارد آنچووه و بووه آن نحووو کووهآنچووه و نسووبت به
به خوودی خوود، یوا در پیونود بوا »شرف این فقره را به صورت ترجمه کرده است:  .(1022bمابعدالطبیعه،

هور چنود »و در پواورقی آورده کوه « دیگری، یا آنچنان که به حسب طبیعتش باید دارا باشد، نداشوته باشود
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اهراا اشاره به انسان کور است و مراد این است که انسان از آن جهوت کوور موضو  مثال روشن نیست، اما ظ
تواند آوازها را ببیند ببیند، یا نمی« هایشگوش»تواند با تواند در تاریکی ببیند با نمیشود که نمینامیده نمی

« تریکوو»و های رع  (. لطفی بند فوق را از ترجموه174تواند چیزهای پشت سرش را ببیند )شرف، یا نمی
نامند که حس بینایی طبیعی را در محیطی کوه، در وضووی کوه، در کند: انسانی را نابینا میچنین تفسیر می

ای که بر مطلوب نسبت به موضووی که، و تحت شرایطی که باید داشته باشد، را ندارد و از تریکو در حاشیه
ایط آن به وجه دقیق بیان شده است )لطفی، کند: ودم به این معنی ودم حقیقی است؛ زیرا شرنوشته نقل می

کند مقصود از محیط، محیط روشون بووده و قصود وی از وضوو، مردموک (. لطفی خودش اضافه می218
توانود صودا را ببینود، نابینوا چشم است و منظور از موضو ، شویء دیودنی اسوت. پوس، کسوی را کوه نمی

مانع باشد. اگر فردی در این شرایط نتوانود ببینود واقعواا خوانند؛ بلکه شیء باید در مقابل بیننده و بدون نمی
 کور است.

کنیم که تلقوی او از وودم دخیول در رونود با مشخص شدن معانی ودم در فلسفه ارسطو، مالحظه می 
تغییر، ودم نسبی است که به زوم وی، قابلیت حرکت به سوی صورتی را دارد، نه وودم مطلوق یوا آنچوه در 

 رفته است، مثل اطالق کاذب به جای معدوم. معنای مجازی به کار
 

 نقش علّی عدم

تا اینجا مشخص شد که در هر تغییری سه مبدع وجود دارد: ماده و زیرنهاد در مقام پهیرنده، صوورت و  
ودم. جایگاه ماده و صورت در میان ولل ارسطو مشخص است. اینک به کنکاش بیشتر دربواره نقوش ولوی 

 پردازیم.دلیل نقشش در تغییر و ایجاد، همچون ولت تلقی شده، می ودم که در این مقاله، به
، مثالا حیوانات «شودمی»ای از زیرنهاد و ماده« شودمی»توانیم بگوییم هر آن چیزی که بطور مطلق می

، خانوه از «شوودمی»، مجسمه هرمس از طریق بریدن و جدا کوردن از سون  «شوندمی»و گیاهان از تخم 
همچنین در موارد استحاله، مانند استحاله شوراب بوه سورکه، از طریوق «. شودمی»ن اشیاء طریق وصل کرد

در این فرایندِ تغییر، غیر از زیرنهاد و صورت، یک متقابل و یا ودم وجوود دارد کوه ایفوای «. شودمی»تغییر 
بودن است کوه بوا « نرهبی»غیر از « انسان بودن»شود، گوییم انسان هنرمند میکند. مثالا وقتی مینقش می

وجوود ذاتوی نودارد، بلکوه « صورت»و « موضو »این ودم، مثل » :گویدهنرمند تقابل دارد. اما ارسطو می
( و موجب حرکت ماده و موضو  بوه سووی صوورت جدیود اسوت. 190b)ارسطو، فیزیک،« ورضی است

توا، و وودم نیوز جوزو مبوادی  کند به یک معنی، مبادی دوتا هستند اما به معنای دیگر، سهارسطو اضافه می
دو، مبادی متفاوت محسوب است )همو(. و ماده به ونوان زیرنهاد، همواره ودم صورتی را با خود دارد و این



            267                                                ارسطو کیزیعدم به مثابه علت در ف                        1398و زمستان  زییپا

ماند و از میان ترین تمایز آنها در این است که ماده مبدع ثابتی است که در طول تغییر باقی میشوند؛ مهممی
 شود.رود و نابود میصورت از میان می که ودم با ایجادرود، در حالینمی

شوود شود موضو  از نظر تعداد یکی است به این ولت است آنچه که شمرده میاما اگر گاهی گفته می 
شود، زیورا ایون شویء چیوزی دوگانگی وجوه زیرنهاد نیست، بلکه فقط یک چیز است که متحمل تغییر می

کوه وودم صورت( نسبت به آن بوالعرض نیسوت، در حالی آید )یعنیبیش از ودم است و آنچه به وجود می
(. اگرچه زیرنهاد اولیه ماده است و ودم در کنار ماده حضوور دارد Ross,493نسبت به آن بالعرض است )

شووند. )پیش از تغییر(. بر این اسا  این دو در طول مدت زمان حضور، از نظر تعداد یکوی محسووب می
، در مورد مثال انسان هنر مند، انسان ماده تغییر است و صورت، انسان هنرمنود اسوت. مواده و صوورت مثالا

مکانی متفاوت شیء یکسانی هستند و همان شیء مستمر در زمان و مکان یعنی انسان. این  -اجزای زمانی
مکانی انسان نیز به  -هنری جزء زمانیهنری در هر لحظه مفروضی که بیامر بدان معنا است که انسان و بی

باشند. شاید بتوان این نکته را آید از نظر تعداد یکی هستند و به قول ارسطو منطبق بر یکدیگر میمیحساب 
همانی زماناا مستمر وجود دارد که قبل از تغییر میان ماده و ودم حکمفرماست نووی این»چنین شرح داد که 

محموول صوریحی « اد اولیه تغییرزیرنه»شود. و اینکه محمول و بعد از تغییر میان ماده و صورت حاکم می
محمولی ضمنی است که هم بر ماده و هم بور « ماده تغییر»که است که فقط بر ماده صادق است، در حالی

 (.Code, 30« )کندودم صدق می
به ماده تعلق دارد؛ زیرا اگر ودم به ماده تعلق نداشت، هیچ شودنی  1از سوی دیگر، ودم به مثابه صفت 

دهد که خصایص خاصی نودارد و بالطبیعوه بوه نحووی شوکل ا شدن از آن چیزی روی میدر کار نبود؛ زیر
گیرد که آنها را کسب کند. گفتن اینکه چیزی ودم صورت خاصی را دارد، بدان معنا اسوت کوه آن شویء می

برخوردار از مجمووه خصایصی است که قابلیت رشد در جهت خاصی را دارد تا به آن صورت دست یابد. 
باید اضافه کنیم که صورت و طبیعوت بوه »نامد: جهت است که ارسطو ودم را به معنایی صورت می به این

(. ودم بوه معنوی 193b)ارسطو، فیزیک،« رود، زیرا ودم نیز به یک معنی صورت استدو معنی به کار می
محرومیت و فقدان صورت مثبت است و به یک معنی دیگر صورت است، یعنوی صوورت منفوی )پویش از 

گیریم، اما وجه سوم، یکوی شدن(. پس در حقیقت درست است که در تمامی موارد، زیرنهادی را فرض می
دهد اما ذیل توصیف متفاوتی و هور شویء محسوسوی مرکوب از اضداد )ودم( است و تغییر در آن روی می

ه بیان ساده، شود و یا بیکی از دو امر متضاد مشخص می ای که در هر لحظه مفروضی، توسطاست از ماده
ای توسوط یابد که امری وارضی است. اینکوه شویتوانیم بگوییم که توسط صورت و فقدان آن تعین میمی

                                                 
1. Attribute 
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شود بیانی سلبی نیست، بلکه بدان معناست که مواده قابلیوت آن را دارد کوه بوه آن ودم صورتی توصیف می
شوود کوه ود کوه مشوخص میرای پویش مویماهیت آن از قبل به گونه»صورت خاص تحقق بخشد، یعنی 

 (.Guthrie,121« )کارکرد کامل آن چه باید باشد
شود، مبدئی وارضی است. اگر وودم نوه صوفت ودم برخالف ماده که مبدع ذاتی پیدایش محسوب می 

رفت، زیرا زیرنهواد بوا از دسوت دادن صوفت ماده، بلکه ذاتی آن بود، با از میان رفتن آن، ماده نیز از بین می
شود، بلکه فقوط (. در حقیقت ودم مبدع ذاتی محسوب نمیSimplicus,91م به از بین رفتن بود )ذاتی ملز

آید؛ زیرا با وجود اینکه شالوده ودم در ماده قرار دارد، اما چیوزی از خوود بورای بالعرض مبدع به حساب می
صورت در تقابول بوا فرایند ایجاد ندارد بلکه این فقدان موجب حرکت و بدست آوردن صورتی است که این 

 فقدان است.
به نظر ارسطو، پارمنید  از فهم اصل ودم بازماند و افالطون کمی به آن نزدیوک شود، اموا نتوانسوت  

کرد ودم صورت، یکی از خصایص و تعینات بنیادین ماده است. اصل ماده را از ودم جدا کند. او تصور می
مواده در حوالتی کوه خوود مفعوول »فواوت هسوتند؛ اما حقیقت این است که ماده و ودم صورت دو امر مت

صورت است، جاویدان و غیرقابل نیست شدن است و به ونوان نقطه شرووی برای پهیرش هسوتی و نقطوه 
پایان، یعنی، ودم و از میان رفتن. این همان چیزی است که پیوسته در تمامی مراحل تغییر موجود است و از 

چنان که وجوود صورت در بیرون از همدیگر قابل تفکیک نیستند، هم (. ماده و92)جانکار، « رودبین نمی
ماده، بدون صورت، قابل شناختن فیزیکی نیست و بیشتر یوک مفهووم متوافیزیکی اسوت کوه توسوط وقول 

شود، اما با ودم فرق دارد. بنابراین، بر اسا  تمایزهایی که میان مواده و وودم وجوود دارد تشخیص داده می
 گرفت که مبادی پیدایش از نظر ارسطو بر سه قسم هستند. باید چنین نتیجه

 
 ابهام پارمنیدس و پاسخ ارسطو بر آن

های مطرح شده در این موضو  در وین اینکه مسئله تغییر و حرکت را در نظوام ارسوطویی تبیوین بحث
ه اشاره کردیم که دهد. در مقدمه به طور خالصکند، همچنین به ایرادات فیلسوفان قبل از او نیز پاسخ میمی

وجود آمدن و از میان رفتن وارد کرده پارمنید ، فیلسوف بزرگ الئائی، در فلسفه خود ایرادی را برای نحوه به
آید یا باید از موجود بوه وجوود چیزی که به وجود می»کند: بود. ارسطو ایراد پارمنید  را چنین خالصه می

تواند به وجود آید )زیورا موجوود یرا چیزی که موجود است نمیآید یا از الوجود و این هر دو ممتنع است. ز
آید )زیرا در این صورت، الوجود باید قبالا چیزی بوده باشد کوه است( و از الوجود نیز چیزی به وجود نمی

(. 191a)ارسوطو، فیزیوک،« این تناقض است و به هر حال چیزی باید بوه ونووان زیرنهواد موجوود باشود(
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هایی اسوت کوه پارمنید  پیدایش محوال اسوت. از نظور ارسوطو، ایون یکوی از اسوتدالل بنابراین، از نظر
کند کوه حل بر این ایراد اقامه میگهشتگان را به انحراف کشانده است. ارسطو با بحث تغییر و حرکت دو راه

ذاتوی و ورضوی کند؛ زیرا چیزها یا بر اسوا  با ودم در ارتباطند و مبتنی بر تمایزاتی هستند که او مطرح می
(. در مطالب گهشته Simplicus, 120بودن از همدیگر متمایز هستند و یا بر اسا  بالقوه و بالفعل بودن )

توان ودم را بوه ونووان دیدیم که ودم مبدایی ورضی است و همچنین امر بالقوه، ودِم فعلیت است. پس می
 نووی ولت و مبدع در نظر گرفت اما ورضی.

حل ارسطو مبتنی بر تمایزی است که او میوان وجوود : نخستین راهود بالعرضحل نخست: وجراه. 1
آید بایود هوم از وجوود بوه دهد آنچه که به وجود میکند و بر طبق آن نشان مینفسه و ورضی مطرح میفی

وجود آید و هم از الوجود، یعنی از چیزی که به نووی هم هست و هم نیست. این امر مستلزم این است که 
. ارسطو خود با الئائیان موافق است که از ودم مطلق چیزی به 1ا از الوجود به وجود نیایند مگر بالعرضاشی

توان گفت که چیزی از الوجود بوه ما خود در این نکته با آنان موافقیم که به طور مطلق نمی»آید: وجود نمی
وجود آید منتها به صوورت ورضوی. آید. با این همه معتقدیم که ممکن است چیزی از الوجود به وجود می

دهنده آنچه به آنکه ودم به سان وامل تشکیلآید بینفسه الوجود است چیزی به وجود میزیرا از ودم که فی
نفسه، بلکوه از (. پس از نظر او، وجود نه از وجود فی191a)ارسطو، فیزیک،« وجود آمده است باقی بماند

آیود. ییم، وجود نه از ودم مطلق بلکوه از وودم نسوبی بوه وجوود میتر بگوآید. اگر واضحودم به وجود می
آیود، زیورا در ایون نفسه و آنچه قبالا موجود اسوت بوه وجوود نمیگوید که وجود از وجود فیبنابراین، او می

آیود، بلکوه از مواده و است. پس، چیزی از ماده به وجود نمی« دور»صورت، قبالا موجود بوده و این سخن 
حول نخسوت ایون همراه ماده است. نتیجه کلوی راه« بشود»آید، زیرا ودِم صورتی که باید جود میودم به و

آید که این ماده همراه با وودمی اسوت است: آنچه بالعرض از چیزی که هست، یعنی، از ماده، به وجود می
آیود کوه جوود میکه به آن تعلق دارد. در وین حال، آنچه بالعرض از چیزی که نیست، یعنوی، از وودم بوه و

آید که به ماده آید، بلکه از ودمی به وجود مینفسه از ودم مطلق به وجود نمینفسه هیچ نیست؛ زیرا فیفی
 (.Ross, 494تعلق دارد )

دهد و به نووی ایرادات پارمنید  را نیوز حل دیگری که ارسطو ارائه میراهحل دوم: قوه و فعل: راه. 2
)تو دونامی ان( مبتنوی اسوت؛ یعنوی آنچوه بوالقوه اسوت. اموا  δυνάμει όνόΤ کند، بر مفهومرفع می

قابلیت وجود وبارت از قابلیت وجود چیزی است، زیرا از نظر ارسطو و نیز پارمنید  یا هور کوس دیگوری 
تواند از ودم معنی است. هیچ چیز نمیتواند بالقوه وجود داشته باشد، امری بیاین امر که الوجود مطلق می

                                                 
1. Accidentally 
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اند: به وجود آید، بلکه باید زیرنهادی وجود داشته باشد. برای قوه در فلسفه ارسطو دو معنی ذکر کردهمطلق 
قوه به معنی امکان، یعنی، توانایی اینکوه شوی از حوالتی بوه  -2توانایی ایجاد تغییر در چیزی یا در خود  -1

داشته باشد ممکن است. اما قوه میوان حالتی دیگر تغییر یابد که این قسم اخیر فقط در جایی که ماده وجود 
( که آن نیز با صورت مالزم است؛ فعلیوت 175وجود و الوجود یک حد وسط را توجیه نمود )قوام صفری، 

(Entelekheiaفعلیت در هنگام شدن و تغییر ماده و قبول صورت به وقو  می .).پیوند 
ای میان همیشه حالت واسطه»گوید: می همابعدالطبیعکند و در ارسطو با ایراد پارمنید  مخالفت می 

ارسوطو، «)وجود و الوجود وجود دارد، پیدایش و ماده در حال تکاملی میوان آنچوه هسوت و آنچوه نیسوت
تواند قابلیت یا فعلیت وجودی را در حالت خاصی داشته باشد و شدن (. یک شیء می994aمابعدالطبیعه،

ت که از قبل در خود، قابلیت آن را داشت. هر چیزی که تون و تغییر تنها به وجود آمدن فعلیت موضووی اس
کند، بنابراین نه تنها این امکوان بورای شویء وجوود دهد از وجود بالقوه به وجود بالفعل سیر میبه تغییر می

تواند از وجود به وجود آیود، دارد که از الوجود به وجود آید، بلکه این امر نیز صادق است که هر چیزی می
از وجودی که بالقوه است اما هنوز فعلیت نیافته است. البته باید توجه داشت که اگور چیوزی بوالقوه منتهی 

آینود وجود دارد آن قابلیت هر شیء و هر چیزی را نودارد. اشویای متفواوت از اموور متفواوت بوه وجوود می
ت آن را و این تمایز از مواده آید دارد و نه فعلی(. بنابراین، ماده قابلیت آنچه را که به وجود می1069b)همو،

آید. گرفته شده است، زیرا ماده بالقوه، آن چیزی است که موجود است و نه فعلیت آن چیزی که به وجود می
شوود و از آنجوایی ولت اینکه ماده چنین ماهیتی دارد، ودم است که در واقع غیاب آن فعلیت محسووب می

ه واقع امر بالقوه در چیزی قرار دارد که در طبیعوِت خوود، که ودم، غیاب آن چیزی است که بالفعل است؛ ب
(. وجوود بوالقوه بوا Simplicius,125مند است و قابلیوت رسویدن بوه آن را دارد )از خصیصه خاصی بهره

 یابد.دریافت صورت است که به فعلیت نهایی خود دست می
شویء موجوودی در جهوان محسوو  بر این اسا ، آموزه قوه و فعل به نحو الینفکی با این امر که هر  

ای ها فقط دو نحوه بررسی شویء واحود هسوتند، اگور شویخورد. آنترکیبی از ماده و صورت است گره می
طبیعی را به صورت ایستا در نظر بگیرید و ساختار آن را در لحظه مفروضی تجزیه و تحلیل کنید درخواهید 

ر تغییر و رشد و در واقع از منظر پویایی به آن بنگریود یافت که مرکب از ماده و صورت است، اما اگر از منظ
کوشد به فعلیت خود دست یابود. اصوطالح فعلیوت یوا ای است که میتوان گفت که آن شیء امر بالقوهمی

رسواند، آنگونوه کوه طبیعوت بوه آن توان برای کل مرکبی به کار برد که سیر خود را به کمال میفعالیت را می
ای را تعیوین دارد که در مقام ونصوری کوه ماهیوت خواص شویینکه صورتی را دریافت میتمایل دارد و یا ا

توان به معنایی به مثابه خود آن شی در نظر گرفت. ماده را باید به مثابه زیرنهاد فاقد صوورتی در کند و میمی
 نظر گرفت که چیزی نیست مگر اینکه صورتی را دریافت دارد.
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 گیرینتیجه

ترین مباحوث مطورح در میوان هوای آنهوا از قودیمیآورنده اشویاء و موجوودات و ولت وجودمبادی به
فیلسوفان بود که در ارسطو، شکل مدون خود را پیدا کرد. ارسوطو ولول را در چهوار قسوم موادی، صووری، 

 . با در نظر گرفتن مطلب1گوید: قبل از او فقط دو ولت شناخته شده بودکند و میفاولی و غایی منحصر می
فوق، و لحاظ این نکته که در نظر ارسطو طبیعت با پویشی درونی، مبدع حرکت را در خود دارد و بوه سووی 

وجود آمودن اشویاء دخالوت دارنود، مواده و غایتی )فعلیت( روان است. اما مبادیی که از درون در تغییر و به
دهند، نیازمند ونصر سومی هسوتند صورتند، ولی این دو ولت و مبدع برای اینکه بتوانند نقش خود را انجام 

هوای پیشوینیان و گیوری از آموزهتوان آن را نیز ولت محسوب نمود. بنابراین، ارسوطو بوا بهرهکه به نووی می
کوشد معمای تغییور در طبیعوت را افزاید و میبر آنها می« ودم»تکمیل مبادی والم، ونصر سومی با ونوان 

 حل نماید.
و « شودن»شود که وقل و اندیشه بشوری، آن را بورای تبیوین ی محسوب میودم در فلسفه ارسطو مبدئ

دهد. از نظر او حرکت، کمال اول برایشی بالقوه است و ماده قوه محضی اسوت تغییر، در بطن ماده تمیز می
کند. اما با توجه به نظواِم طبیعوت در فلسوفه که برای به دست آوردن صورت که غایت آن است، حرکت می

پویش درونی آن، وجود ودم برای تبیین حرکت ضروری است. باید دلیل مرجحوی بورای حرکوت ارسطو و 
کند. بنوابراین وجود داشته باشد که همان نبوِد صورت است و ماده برای بدست آوردن آن کمال، حرکت می

بوه منزلوه تووان شود. اگرچه این مبدع را نمیودم به این معنا، مبدع و ولت محسوب می فیزی در طبیعت و 
ونصر شیء یا ولتی ذاتی همچون ماده و صورت محسوب کرد، زیرا ودم مبدایی نسبی است و در محصول 

رود. تنها ماده و ماند، بلکه در طی فرایند تغییر از میان مینهایی به ونوان جزء تشکیل دهنده آنشی باقی نمی
گویود اید به این دلیل باشد که ارسطو میدهنده اشیاء طبیعی هستند. شصورت به ونوان مبادی ذاتی تشکیل

کند. اموا ای نمیآید، ترکیبی از ماده و صورت است و به ودم به ونوان ولت اشارههر چیزی که به وجود می
دهد و بر این باور است که هر چیزی در تبیین وجود شیء و تغییورات با توجه به تعریفی که از ولت ارائه می

تووان وودم را نیوز بوه مثابوه شود، پس مید، به ونوان ولت آن شیء محسوب میروی داده در آن دخیل باش
ارسطو با نقشی که در فرایند پیودایش و  فیزی طور که دیدیم، ودم در نووی ولت در نظر گرفت، زیرا همان

 آورد.تغییر بر وهده دارد، در واقع به نووی امکان این فرایندها را فراهم می

                                                 
از فیلسوفان پیشین، الاال افالطون عالوه بر علت مادی صوری، دمیورژ را به عنتوان علتت    . البته این سخن جای اشکال و نقد جدی دارد.1

 یی مطرح کرده بود.فاعلی، و مثال خیر را به نوعی به عنوان علت غا
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مهم دیگر فلسفه ارسطو یعنی وجود نسبی و قوه و فعل مرتبط اسوت. در واقوع، این موضو  با دو بحث 
قوه همان ودم فعلیت و فقدان صورتی در ماده است. ارسطو از طریق این آموزه، به معموای الئائیوان پاسوخ 

ر یوا از الوجوود. د -2یا باید از وجود ناشوی شوود  -1شود گفتند اگر چیزی موجود میدهد. الئائیان میمی
معنی است. در صورت دوم نیز الوجود و صورت نخست، آن قبالا موجود بوده و صحبت از موجود شدن بی

ودم باید قبالا چیزی باشد تا موجود از آن بوجود آید و این تناقض است. با بحث ودم نسبی و همچین امور 
آید، اما ایون ودم نسبی بوجود می شود. در نظر او، وجود نه از ودم مطلق، بلکه ازبالقوه ایراد پاسخ داده می

طور که گفته شد ودم، ولتی ذاتوی همچوون مواده و رود. در واقع، همانودم با حصول صورت، از میان می
صورت نیست، بلکه وجودی نسبی و وابسته به این دو دارد. همچنین، امر بالقوه نیوز در واقوع، هموان وودم 

طریق ضومن رفوع شوود بودینصورت را دارد. مالحظوه می صورتی است و ماده قابلیت بدست آوردن آن را
توان از ودم، به ونووان نوووی ولوت یواد وویصه دیرین فلسفه، در مبحث تغییر و کون و فساد، همچنین می

 نمود.
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