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  ارسطو نقد و بررسي كتاب

  *حميدرضا محبوبي آراني

  چكيده
اثـري اسـت از كريسـتوفر    است ارسطو نگاشته شده انديشة جديدترين درآمدي كه بر 

تالش شيلدز در اين كتاب نه بررسـي كـل افكـار    . فيلسوفان راتلج ةشيلدز از مجموع
سخني براي گفتن دارد، كه  ها آن هاي گوناگوني است كه وي در حوزه ةارسطو در هم

 چهارچوبوي از روش و  ةارسطو و استفاد ةانگر تبيين چهارچوبنشان دادن روش و 
هدف اصلي و . و دانش آفريننده است ،هاي دانش نظري، دانش عملي در برخي حوزه

شـيلدز سـعي   . ي فكري ارسـطو اسـت  نظاممندنهايي شيلدز نيز نشان دادن انسجام و 
 وي را ةاي فلسـف  گونـه  بهفكري و تاريخي ارسطو  ةزمين كند بدون وارد شدن به پس مي

كـه تـالش دارد بـه     روييم روبههاي متفكري امروزي  عرضه كند كه گويي ما با انديشه
 همـين  بـه . و سياست پاسخ دهـد  ،تغيير، هستي، اخالق ةهاي ما دربار برخي از پرسش

هاي ارسطو در قالب  نظريهارائة كند  بيش از همه در كتاب خودنمايي مي چه آن دليل نيز 
اين مقاله گزارشي نسبتاً تفصيلي از كتاب ارائـه   در .ستصريح استداللي و بررسي آن ا

طور خاص در بخش پاياني نقد و بررسي، مزايا  بهاين گزارش و نيز  و در ضمنكنم  مي
  .مكن مي را ارزيابي ها كاستي از اي هاي اين اثر و نيز پاره و برجستگي
بـاوري،   صـورت ـ   علـي، مقـوالت، تغييـر، مـاده     ةانگر تبيين چهارچوب :ها كليدواژه

 .هنر متافيزيك، نفس،
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 ةكليـت فلسـف   ةهاي اخير دربـار  سالها و درآمدهايي است كه در  كتاب از بهتريناين كتاب 
  .ارسطو نگاشته شده است

برخـي از   ةبـه فلسـف   يجـد ي يدرآمـدها  واقـع   در، كه فيلسوفان راتلجهاي  كتاب  سلسله
 ترين شارحان آن فيلسـوف در روزگـار مـا    و يكي از معروف است ترين فيلسوفان غربي مهم
 اليتـر  بـرين اي است بسيار ارزشمند كـه ويراسـتاري كلـي آن را     د مجموعهنويس مي ها را آن
)Brain Leiter(كتابي كه تاكنون از اين  18 ةهم. دانشگاه شيكاگو، بر عهده دارد ة، استاد برجست

شـان   هايي را دارند كه هـدف اصـلي   قالب و شكل كتاب) 2005از سال (مجموعه چاپ شده 
اي، بـا يـك    دانشجويان فلسفه و گاه حتي برخي از فيلسوفان حرفهويژه  بهخواننده، كردن آشنا 

  :معرفي كتاب آمده است ةكه در صفح چنان؛ هاي وي است فيلسوف و انديشه
هـاي يكـي از    هايي است كه هـر كـدام درآمـدي بـر انديشـه      كتاب  سلسله فيلسوفان راتلج

مند برجسـته را در  هر كتاب يك فيلسـوف يـا انديشـ   . دهد ميارائه فيلسوفان بزرگ غرب 
اش را تبيين و ارزيـابي و ميـراث وي را    هاي اصلي دهد، استدالل اش قرار مي بافت تاريخي
 ةشـماري وقـايع و حـوادث مهـم، خالصـ      افزون بر اين، كتاب واجد گـاه . كند بررسي مي

 ها آن فني و تعريف هاي اصطالح، و فهرستي از تر بيش ةبراي مطالع هايينهاد پيشها،  فصل
آورد كه فلسفه برايشـان   ي براي كساني فراهم ميا ها سرآغازهاي عالي اين كتاب. هست نيز

ها عالقه دارند، با هر سطحي از دانش،  نوست، هرچند ديگراني نيز كه به موضوع اين كتاب
  .خواندن آن را الزم خواهند يافت

ـ در كه در اين معرفي آمده،  چنان شـماري از زنـدگي فيلسـوف،     گـاه  ةهر كتاب پس از ارائ
 وي ةانديش ةزندگي و آثار فيلسوف و كلياتي دربار ،در فصل اول ،و كتاب ةنويسند ةمقدم
هاي آن فيلسـوف   هاي گوناگون آرا و انديشه هاي بعدي جنبه سپس در فصل .شود مي بيان

 از برخـي سپس،  .شود ارائه مياي از آن فصل  گيري و يا خالصه و در پايان هر فصل نتيجه
منـد   عالقـه  ةكه خواندن آن براي خواننـد شود  معرفي ميترين منابع مرتبط با آن فصل  مهم

فهرسـت  در انتهاي كتاب نيز . در آن زمينه سودمند است تر بيشبه موضوع و كسب دانش 
 ةآن فيلسوف و توضيحي دربـار  ةدر آن كتاب و انديشرفته كار بهفني هاي  اصطالحالفبايي 
 1.رسـد  شناسـي بـه پايـان مـي     نامـه و منبـع   نهايتاً كتاب بـا كتـاب  . است شدهارائه هركدام 

خواهنـد بـا    كه مي خواهد بودگونه هر جلد از اين مجموعه كتابي عالي براي كساني  بدين
 ةهـاي يـك فيلسـوف برجسـت     حال قابل فهم از انديشه  تصويري جامع و عميق و در عين

مـوارد   ةاي اين مجموعه نيز در همه صورت ظاهري كتاب. سنت فكري غرب آشنا شوند
 ةسـفيد اسـت از گوشـ    و هاي مجموعه نيز تصويري سياه طرح جلد كتاب. سان است يك
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كه نور سردي بـر آن  است چوبي پاييني سمت چپ كتابي قديمي كه روي ميزي سنگي يا 
  .سازد تصوير را مي ةزمين تابيده و پس

را كسـفورد  آآمدهاي بسيار كوتـاه  در ةبودن مجموع  اين مجموعه نه اختصار و گزينشي
عالي بودن بسـيار مختصـر و فشـرده اسـت و نـه تفصـيل و جزئـي بـودن         رغم  بهدارد كه 
به يك  فقطرا كه  راتلج ةنماي فلسف هاي راه كتابنام  ا بتري از راتلج  هاي تخصصي مجموعه

خوبي  به  از اين رو شايد بتوان گفت اين مجموعه. پردازد اثر فيلسوف و شرح مفصل آن مي
  .را پر كند هميان اين دو مجموع تواند شكاف مي

ايـن مجموعـه    ةشد نگاشته هاي از كريستوفر شيلدز يكي از نخستين كتاب ارسطوكتاب 
كالسـيك در   ةفلسـف  ةبرجست استاد) 2004از سال (كريستوفر شيلدز در حال حاضر . است

تومـاس   ةقرون وسطي نيـز كتـابي دربـار    ةو در فلسف 2در انگلستان استكسفورد آدانشگاه 
مريكا ا) Cornell University(وي دكتري خود را از دانشگاه كرنل  3.نگاشته است يناسآكو

كـرده  تـدريس  مريكا اهاي گوناگون  در دانشگاهكسفورد آو پيش از تدريس در  است گرفته
  : هاي زير اشاره كرد توان به نوشته ارسطو مي بارةاو در ديگر از آثار .است

  ؛4ارسطو فلسفة در نامي هم :كثرت در نظم
  ؛5استنفورد فلسفي نامة دانشدر  ،»ارسطو«
  6.7استنفورد فلسفي نامة دانشدر  ،»ارسطو النفس علم«
  

  محتواي كتاب. 2
  هدف و روش نويسنده 1.2

اشـاره   بـه گزاري كتاب  وي در سپاس تر پيش. شود كريستوفر شيلدز آغاز مي ةكتاب با مقدم
و  كارشناسـي،  دانشـجويان  دانشجويان،كتاب است كه طيف مخاطب اين  كردهخاطرنشان 

شـيلدز  ). p. xi(كننـد   ارسـطو روي مـي   ةبـار بـه فلسـف    خستينن يكه برا اند غيرمتخصصاني
هـاي   از آرا و نظريـه  قبول قابلتفسيري  ارائةكه كتاب وي صرفاً درصدد  كند ميخاطرنشان 

 2500 طـي چـرا كـه    ،ناممكن است اًاساس چنين كاري نظر شيلدز به. ستا گوناگون ارسطو
 انتقاد شده است ها آنبه دفاع و يا  ها از آن است شدهبررسي سالي كه آثار ارسطو خوانده و 

 همين به. چون و چرا نيست شود تفسيري بي يا مي است ارائه شده ها آن هر تفسيري كه از و
و چون و چـرا آن را درسـت    دليل، كمابيش رسيدن به سخن خود ارسطو و تفسيري كه بي 

دست  بهاو  ةاي از كل فلسف بتوان خالصه فقط شايد. استبدانيم بسيار دشوار  بحث غيرقابل
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هـيچ كتـاب    رو  از همـين نظر شـيلدز،   به. اند داستان همبودن آن ي يارسطوداد كه همگان بر 
وانگهـي، كتـاب   . مواجهه با آثار فلسـفي وي شـود   نشينجاارسطو نبايد  ةدربار اي يتفسير

هاي گوناگون ارسطو و دفـاع   تفسيري از نظريه ارائةنخست قصد و سوداي  ةشيلدز در وهل
 .اسـت  كردهمطرح  چند هر جا الزم ديده تفسير مختار خود را نيز هراز اين تفسير را ندارد، 

هـاي تخصصـي    هاي دانشورانه و يـا مجلـه   نگاري نظر شيلدز، چنين كاري را بايد در تك به
  .فلسفي يافت

 جـاني ارسطو را  ةهاي اصلي فلسف هدف اصلي من در اين كتاب اين بوده است كه ويژگي
آثـار وي بـراي    كـردن فهـم    جايي كـه بـراي آسـان و قابـل     كم تا بدان  دست ،بخشم تازم
آرزوي هميشگي من ايـن اسـت كـه خواننـدگان     : ترين خوانندگانش ضروري است جديد

و براي خودشان مشخص سازند كه منظور ارسطو چيست، نكـات   كنندارسطو سعي كافي 
قابـل دفـاع    هـا  آن يك از كدام، و در اين ميان استاو كدام  ةهاي باارزش در فلسف و نظريه
خواهد آناني را كـه   اين كتاب مي... . غيرمستدل دانست و كنار نهاد يك را بايد كداماست و 

 بـه و  كننـد تنهايي در آثـار وي كـاوش    بهاند قادر سازد تا خود  به ارسطو رو كرده گيتاز به
لحاظ عقالنـي سـودمند از آب    بهاي  پژوهشي ةتا چنين برنام كندرا مجهز  ها آن كافي ةانداز 

 .)p. 1-2(درآيد 

 گستردگي بهاز عبارات خود ارسطو  كه است كرده يسع نخست شيلدز ظور،من اين براي
 يكـه بـرا   ياست كه كسان اي گونه بهاستفاده از متن آثار ارسطو  يگستردگ ينا. استفاده كند

 ينتـر  كتاب با مهـم  يندر هم توانند ياند م  رو كرده يو دربارة كتابي و ارسطو به بار نخستين
 شيلدز تالش دوم،. شوند آشنا يآثار و درمورد بحث  يها ها در موضوع عبارات و استدالل

و آثـار ارسـطو در فصـل     يزندگ ةدربار يا است تا پس از فراهم آوردن خالصه بوده آن بر
فهم فلسفه و فكـر ارسـطو در    يبرا يضرور چهارچوب ،نخست، در دو فصل دوم و سوم

 ،»تبيين سرشت و طبيعت تبيين«فصل دوم، . كند تبيين و قريرت راگوناگون دانش  يها حوزه
سـوم،   فصـل  در. سـت ا بر چهار علت از نظر ارسـطو  يمبتن يينتب يو بسندگ يتكفا بيانگر

 يالزم بـرا  يهـا  برداشت ارسـطو از ابزارهـا و روش   ،»فلسفي و منطقي، علمي، انديشيدنِ«
 يندرست از ا يآن است كه بدون درك و فهم يلدزباور ش. شود مي يرموفق تقر يورز فلسفه

معقـول و   يـابي ارز يـز قبـول و ن  درسـت و قابـل   يبـه فهمـ   تـوان  يو ابزارها نم چهارچوب
تا حدود  كوشد يم يلدزدو فصل، ش يندر ا. يافتارسطو دست  انديشة و فكر از اي منصفانه
را  يزيـك ف يا ،هنر اخالق، در مباحثش ارسطونمونه  يكند كه برا يرو تقر ارائهرا  اي يو مبان

كـه   يا بـه خواننـده   يسـفارش و  رو  يـن از ا. بـرد  يمـ  يشو پ كند يها طرح م آن اساس  بر
كتاب را مطالعه كند  يناز ا يخاص يها فصل يناز ارسطو و بنابرا يمباحث خاص خواهد مي
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 يلدزشـ  يسفارش اصل واقع  در چند هر. نددو فصل را مطالعه ك يناست كه حتماً ابتدا ا ينا
. خواند هم از مستقل را ها آن نبايددارند و  يبستگ ديگر يككتاب به  يها آن است كه فصل

 ارسطو كه است اينكتاب  فرض يشپ واقع  درو  يلدزاز آن است كه نظر ش يحاك يراخ نكتة
 اي گونه به دهد، يرا شكل م يفلسف ينظام يتشدر كل يو فلسفة و است پرداز نظام فيلسوفي

 اش ياسيو س ياخالق يها و كتاب ياستنمونه در اخالق و س يبرا يچه و آن از بسياري كه
 و ارائهآثارش  يرالنفس كه در سا علم يا يزيكدر متاف يو هاي ايده با ييبدون آشنا گويد، يم
ارسـطو  « يلدز،شـ  تعبيـر  به. دهد يو قدرت خود را از دست م يرون ،ها دفاع كرده است آن از
را  حـوزه  يـك  در وي هـاي  نظركه  اي گونه به ،است نظاممندكلمه  يواقع معناي به يلسوفيف

 »فهميـد  كمـال  و تمام توان نمي ديگر هاي حوزه در وي نظرهايغالباً بدون رجوع مكرر به 
)p. 3 .(ـ  يدرون يوندگوناگون و پ يها بودن فكر ارسطو در حوزه نظاممند ينا هـا در   آن ينب

  .استكتاب  ياصل يژگيارسطو دو و گرانة تبيينو روش  ارچوبچهبر  يلدزش يدكنار تأك
  
  گزارش و بررسي :مباحث كتاب 2.2

. ي شيلدز در يازده فصل نگاشته شده است و هر فصل مشتمل بر چند بخش اسـت ارسطو
ـ شـباهت   انديشه و نظر ارسطو از سوي شيلدز از لحاظي بي ةعرض ةشيو راس در  ةشـيو  هب

: نيز ساختار كتاب مبتني بر تقسيم ارسطويي علوم است جا ايندر  زيرانيست،  8ارسطوكتاب 
 فلسـفة  كـل كـه آن را   كنـد  يمـ  آغاز، )organon( ارگانون يا اصلي، ابزار از بحثي با شيلدز

سپس بحث خود  ).4و  ،3، 2هاي  فصل( است فرض يشعلوم پ ةهم در و شمرد يارسطو م
و از كند  ميمتمركز ) و فيزيك ،، رياضيات)اولي ةفلسف(خداشناسي ( نظري هاي دانشرا بر 
الـنفس   و علـم ) 6فصـل  (اولـي   ة، فلسف)5فصل (طبيعي  ةطور خاص از فلسف به ها آن ميان

 رتـدبي عملي فردي، اقتصاد يـا   حكمت( هاي عملي دانشسپس . گويد سخن مي) 7 فصل(
ي عملـيِ اخـالق   هـا  دانـش  ةهايي دربـار  كتاب با فصل. كند را مطرح مي )و سياست ،منزل

انـد از   عبـارت  هاي فراآورده يا آفريننده دانش. يابد ادامه مي) 9فصل (و سياست ) 8فصل (
 .اختصـاص دارد ) 10فصل (به خطابه و شعر  فقطهنرهاي تقليدگر و صنايع، اما يك فصل 

اختصار گزارشي از تاريخ پذيرش ارسـطو از روزگـار باسـتان تـا      بهفصل آخر در  سرانجام
مهم و تأثيرگذار فلسفه و  چنان همهاي  و سپس به برخي از جنبهد شو مي ارائهروزگار مدرن 

آثار ارسـطو نيـز بـر ايـن سـبك       ةمجموع. دشو مي كوتاهي ةاشارفكر ارسطو در روزگار ما 
آثار ارسـطو، پـس از بحـث     ةدر مجموعهم در كتاب راس و هم  اگرچهتنظيم شده است، 

هـاي   ارسطو و كتاب شناسي روانو  النفس علمارسطو در فيزيك و پيش از بحث متافيزيك، 
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ارسطو به متافيزيـك   النفس علموابستگي  علت بهاست، شيلدز  مطرح شدهوي در اين زمينه 
  .دهد متافيزيك ارسطو قرار مي ةاين باره را پس از بحث دربار و فيزيك بحث در

زنـدگي   ةهاي گونـاگون دربـار   ، از خالل روايت»آثار و زندگي ؛ارسطو«كتاب،  اول فصل
 ،در اين فصـل نويسـنده  . زندگي و شخصيت او برسد ةهايي دربار كوشد به واقعيت ارسطو مي

و فهـم   ،خوانش ارسطو، به مشكالتي كه در گردآوري، تنظيم، ترجمـه  ةدر ضمن بحثي دربار
ويژه با نظر به  بهنثر خشك و سخت ارسطو، . كند اشاره مي نيز آثار ارسطو وجود داشته و دارد

و پركشش افالطـون آشـنا    ،هاي ادبي، گيرا دانشجويان معموالً پيش از آثار وي با محاوره كه آن
وضـيحي  ت .نمايـد  و غيرجذاب مـي  ،كنند، بسيار دشوار، متفاوت را مطالعه مي ها آن شوند و مي

و روش ارسطو در طرح و تقريـر مسـائل     تبييني از شيوه ةآثار ارسطو و زبان وي به ارائ ةدربار
زبـان و نثـر    ةشيلدز در اين بخش براي تأييد درستي سخن خود دربار. شود فلسفي منتهي مي

گمـان   آورد و البته اين مثـال بـي   را شاهد مثال مي تحليالت اوليچند سطري از كتاب  ارسطو
تـوان بـه    گونـه نيسـت و مـي    اما بايد يادآور شد كه ارسطو همواره اين. كند ر او را تأييد مينظ

كـار زيبـايي واقعـي در عـين روشـني       نمونه و شاه هايي از آثار او نيز توسل جست كه عبارت
توانست مانع از آن شـود كـه بيـان     تأكيد بر اين جنبه از نثر و زبان ارسطو نيز مي. استمنطقي 
مستقيم بـا   ةوارد را سرخورده و نگران از مواجه زبان و سبك ارسطو دانشجويان تازه دشواري
سبك و زبان ارسطو قولي است كه كمابيش  ةوانگهي، سخن و تفسير شيلدز دربار. كندارسطو 
اگر شما فكر ارسـطو را  «گفت  كه ميكرد استناد  بارنزتوان به جاناتان  ، اما ميشده است پذيرفته

  ).Barnes, 1995: 11-12(» باشيد، عاشق سبك او هم خواهيد شد دوست داشته
و    انـه گر تبيين چهارچوبو چهارم از  ،هاي دوم، سوم تقرير و تبييني كه شيلدز در فصل

ي فكـر و  نظاممنـد واقع تالشي اسـت بـراي نشـان دادن      درآورد  فراهم مي ارسطو رگانونا
طـرح  : دكنـ  مـي ارسطو را برجسـته   ةمهم در انديش ةوي سه نظري جا ايندر . ارسطو ةانديش

در تفصـيل   به سوم و دوم هاي فصل. مقوالت ةو آموز ، چهارعلتي، دوگانگي صورت و ماده
چهار علـت و نيـز   : داند كلي ارسطو مي ةانگر تبيين چهارچوبشيلدز  يزي است كهچ  تقرير

ماننـد تمـايز ذات و عـرض،     اسـت؛ ورزي موفـق الزم   هايي كه براي فلسفه ابزارها و روش
) univocity(معنـايي   معنايي يا هم معناي جدل، و تمايز ميان تك بهبرهان و قياس، ديالكتيك 

بـر سـبك و سـياق     ،»تبيـين  سرشت و طبيعت تبيين«، دوم فصل). homonymy(نامي  و هم
در  خاسـتگاه فلسـفه   ةاين فصل با بخشي دربار. رود ارسطو پيش مي متافيزيكآلفاي كتاب 

جهان ارسـطو را بـه    ةهاي هرروز چگونگي تبيين پديده ةبحثي دربار. شود آغاز مي» حيرت«
ارسطو، مانند هر فيلسوف و دانشمند ديگري، در پـي  . رساند هاي چهارگانه مي مفهوم علت
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 نيـز  هايي است كه در عالم واقع درسـت باشـد و از كفايـت و بسـندگي تبيينـي      تبيين ةارائ
نظر وي تبيـين   به. هاي چنين تبييني را تشخيص دهد كوشد ويژگي لذا ميبرخوردار باشد و 

. است هاي چهارگانه اساس علت بسياري از امور تبييني بر ةو بسنده دربار ،قبول قابل، كامل
ي جهان را نشان دهد و تعبير ديگر، تبيين درست و كامل تبييني است كه بتواند ساختار علّ به

در . دست دهد، بسنده نيز خواهـد بـود   به ديگر يكاگر اين تبيين بتواند هر چهار علت را با 
شـيلدز  . كننده نخواهد بود خوش از توهمات دل تر بيشهاي ما چيزي  اين صورت تبيين غير

 بـاوري  صـورت  ـ  مادهصورت و نيز  و چهارگانه را با بحث از ماده هاي علتبحث خود از 
حـل معمـاي پيـدايش و     ارسطو اين دو را بـراي و بر اين نظر است كه كند  ارسطو آغاز مي

ترتيب علت فـاعلي و   بهپس از آن شيلدز . بوده كردكه پارمنيدس مطرح برد  كار مي بهتغيير 
  .دهد را توضيح مي ها آن ميان ةعلت غايي و سپس رابط

ويـژه در دوران   بـه  ،هـاي چهارگانـه   علتاساس  تبييني بر چهارچوبنظر شيلدز اين  به
اسـت،   هـاي آن  از ويژگي علت غايي و كمابيش علت صوري ةمعاصر كه كنار نهادن قاطعان

ارسطو در آثار خود سعي كرده تا براي هر كدام از ايـن  . شايد موافقان چنداني نداشته باشد
غايـت،   بارةي ارسطو درها نظر شيلدز، استدالل به. هاي گوناگوني بياورد چهار علت استدالل
هاي او براي ماده و صورت كه عمدتاً متوجه ضـرورت قبـول واقعيـت     در قياس با استدالل

نتـوانيم   كـه  ايـن نظر شيلدز صـرف   بهاما  ؛كننده نباشد خارجي تغيير است، شايد چندان قانع
 چهـارچوب نهـادن   توانـد بـه كنـار    هاي ارسطو به توافـق برسـيم نمـي    اين استدالل ةدربار
هـم   )راهي غيرمستقيم و بهتر( يراه ديگر. اعتبار دانستن آن منتهي شود وي و بي ةانگر تبيين

ي يها بررسي استدالل جاي به كه اينوجود دارد و آن  چهارچوببراي بررسي و ارزيابي اين 
هـا،   به بررسي اين اسـتدالل صرف يا اكتفا كردن  كند ارائه مي ها آن كه ارسطو در دفاع يا رد

ارسطو از آن در مابعدالطبيعه، اخالق،  ةدر عمل يعني استفاد چهارچوبتوجه خود را به اين 
م آيا ارسطو توانسته است با استفاده از ايـن  يتا ببينيم كنو هنر معطوف  ،النفس سياست، علم
اگـر  . د يـا نـه  هاي باارزش و مانـدگاري برسـ   اساس آن به نتايج و داوري و بر چهارچوب

مجمـوع در مابعدالطبيعـه، اخـالق، سياسـت،       درو اسـت  ارسطو در اين كـار موفـق بـوده    
توان براي  مي ،هاي معقول و خردپسندي ارائه كند تبيين است و هنر خود توانسته ،النفس علم
آن را قابـل دفـاع    هـا  اخـتالف  ةنيز ارج و اعتباري قائل بود و با وجود همـ  چهارچوباين 

امـا  . نيز چندان ارج و مزيتي نداشته باشد چهارچوباين شايد اين صورت  در غير .دانست
هـاي گونـاگون    ست كه براي فهم ارسطو و كاري كه وي در حـوزه جا ايندر هر حال نكته 
  .و فهم دقيق آن ضروري است چهارچوبم داده است شناخت اين اانج علمي و فكري
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با بررسي مفهوم تعريف در نظر ارسطو » يو فلسف ،منطقي علمي، انديشيدنِ«، سوم فصل
در فلسفه و علم منظور از تعريف نه تعريف فرهنگ لغتـي كـه   «كه  جا آن و ازد شو ميآغاز 

 ةتمايز معروف ذات و عـرض در فلسـف   ة، شيلدز دربار)p. 99(» است ذات گر بيان تعريف
بـاوري ارسـطو    كـه ذات  كوشد نشان دهد شيلدز مي جا ايندر . كند ميبحثي مفصل ارسطو 

صـورت زيـر    بـه بـاوري را   اگر اين ذات .نيست) modal essentialism(نما  باوري وجه ذات
  :تقرير كنيم
اگـر الـف بـا از    فقـط  اگر و  ،ذاتي الف است هاي ويژگي ي ازيك x: نما باوري وجه ذات

اسالمي، ارتفاع ذاتي مستلزم ارتفاع خود  ةتعبير فلسف به(خود نيز از ميان برود  xدست دادن 
  .)ذات خواهد بود

  :خواهد بودگونه  اينباوري ارسطويي  در اين صورت تعريف ذات
الف بـا   .1 :اگرفقط اگر و  ،ذاتي الف است هاي ويژگي ي ازيك x: باوري ارسطويي ذات

يژگـي تبيينـي   و) و نـه ذهنـي  ( يدر معناي عينـ  x .2 ؛خود نيز از ميان برود xاز دست دادن 
  .باشدبنيادي الف 

نمـا قـرار    بـاوري وجـه   ضروري است داخل در تعريف ذات فقطيك ذات  براي چه آن
ترتيـب عقالنيـت انسـان امـري اسـت        بـدين . باوري ارسطويي گيرد و نه داخل در ذات مي

ارتفاع توانايي يك انسان  .ستاارتفاع ذات انسانيت  ةمنزل بهارتفاع آن  وضروري براي آدمي 
چـرا كـه معنـا نـدارد      ،ارتفاع ذات اسـت  ةمنزل به نيز يادگيري يا خنديدن در )مثالً سقراط(

ست كـه در  جا ايننظر ارسطو نكته در  به اما .اما نتواند بخندد يا نتواند ياد گيرد ،سقراط باشد
 اسـاس عقالنيـت   ا بره ويژگي  هايي ضروري سروكار داريم، اين مورد دوم اگرچه با ويژگي

. انه از آن عقالنيت است و بسگر تبيينرو تقدم   انسان است و از اين يكه ذاتد شو تبيين مي
  .استعقالنيت بنا به تعريف دوم ذاتي و توانايي يادگيري و خنديدن عرض الزم 

بندي و سـاير تمايزهـاي مـرتبط سـاختار      اساس اين تقسيم اين فصل شيلدز بر ةدر ادام
فقـط  كه در نظر ارسـطو  ) اپيستمه(هر علم . كند شناخت علمي در نظر ارسطو را تحليل مي

  و فـن  ،شود و علومي چون متافيزيك، رياضيات، اخـالق، سياسـت   شامل علوم طبيعي نمي
بايد  ،نخست :دكنسه ويژگي آرماني را در خود متحقق بايد گيرد  بر مي ي را نيز درور سخن

بايـد   ،دوم ؛خوبي بفهمد و معرفـي كنـد   بهمورد بحث خود را  هاي موضوعذات موضوع يا 
انه مقـدم  گر تبيينلحاظ  بهشده  و معرفي شده نشان دهد كه چگونه و به چه معنا ذات شناخته

يك علم يا  ،ومس. رضروري، استهاي ضروري و غي هاي آن، اعم از ويژگي بر ساير ويژگي
ويـژه از   بـه خـوبي مراعـات كنـد و     بهقيد و بندهاي صوري يا منطقي را  بايدمعرفت  ةشاخ
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 به تر بيشكه  استهاي كتاب  از ديگر بخش نگاهي به منطق ارسطو. قياس و برهان بهره برد
 معناي استداللي به) جدل(ك ياستدالل و برهان قياسي، و سپس ديالكت ةمباحث ارسطو دربار

. اسـت  مبتنـي  شـده  هاي پذيرفتـه  بلكه بر مقدمه ناپذير، هاي خدشه كه نه بر مقدمهپردازد  مي
تا تشخيص د كن ميكمك  مابه كاركرد ويرانگر يا سلبي كه  :ديالكتيك دو كاركرد عمده دارد

تبيين  كاركرد سازنده و ايجابي كه در غياب امكان دانش و ؛استكرده مغالطه كجا دهيم فرد 
  .كند ميفراهم ما  برايمعناي مطلوب ارسطويي مجالي براي پيش رفتن را  بهعلمي 
 بـراي  بسـياري  اهميـت  طبيعـي  علوم دانشمند و فيلسوفدر مقام  ارسطو شيلدز نظر به
 اصول ةواسط بي بيان و ،شناسانه معرفت شفافيت ،منطقي ظرافت و دقت بيان، و فكر روشني
 كـه  دهد مي دست به علمي تببين از يچهارچوب ها آرمان اين به نيل براي او. است قائل اوليه
 اسـتوار  منطقـي  هـاي  قياس بر بايد است ممكن كه جا آن تا علمي هاي پژوهش نتايج آن در
 و اند شده تركيب كلي و ،ها نتيجه از تر شده شناخته ضروري، هاي مقدمه از شانخود كه دباش
 بـين  واقـع  ارسـطو  ،همه  اين با. نمايند ميباز را جهان يعلّ ساختار كه اند يافته  نظم اي گونه به

 سـادگي  بـه  آرمـاني  چنـين   فلسـفه  مباحـث  از بسـياري  در عمـل  در كه دارد قبول و است
اين فصل با بحثي  .كند بحث نيز ديالكتيك ةدربار بيند مي الزمبنابراين  و نيست يافتني دست
دهـد كـه جهـان     شـيلدز نشـان مـي    جـا  ايـن در . يابـد  نامي پايان مي معنايي و هم تك ةدربار

افالطوني، واجد آن نظم و ساماني نيست كـه مبنـاي    ةبينان خالف جهان خوش بري، يارسطو
تر از آن است كه افالطون  ساختار جهان پيچيده. معناي تام و تمام قرار گيرد هاي تك تعريف

 و واحـد  تعريـف  آن بـه كـرد   گونه كه افالطون گمان مـي  آن وانيمت نمي ما ؛است فكر كرده
معنـاي   چند ايـن بـه   هر ،معناست يكبه  درست يكاربردها ةهم در مثالً كه برسيم اي يگانه

، امـا ايـن   »دارنـد ) متكثـري ( بسـيارگوني معـاني  «بسياري از مفاهيم فلسفي . نااميدي نيست
را  نظر شـيلدز، موضـع ارسـطو    به. نيست هم شباهت خانوادگي ويتگنشتاين ةمعناي نظري به
نظـر ارسـطو مفـاهيم اصـلي      به ،واقع  در. دانستتوان بين موضع افالطون و ويتگنشتاين  مي

اي كـه   نظريه ؛دهند را از خود نشان مي )كثرت(فلسفي نوعي نظم ساختارمند در بسيارگاني 
در  تـر  پـيش نامـد و   مي) core-dependent homonymy(» وابسته نامي هسته هم«شيلدز آن را 

 .شـرح و بسـط داده اسـت   آن را تفصـيل   به ارسطو فلسفة در نامي هم :كثرت در نظمكتاب 
چگونـه   كـه  اينو د شو مي تبيين بخش پاياني فصل منظور ارسطو از اين نظريهدر ، سرانجام

  .استسازگار  اند ذات بيانگرهايي كه  باوري ارسطويي و پذيرفتن تعريف اين قول با ذات
و جهـت   ،يقـت مقـوالت وجـود، حق  : ارسـطو  ينآغـاز  شناسي يهست«، فصل چهارمدر 

شيلدز اين فصل . دشو بررسي مي وي ةمقوالت ارسطو و جايگاه آن در فلسف ةنظري ،»)وجه(
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ارسـطو آغـاز    )Categories( مقـوالت گيـري كلـي    سمت و سو يا جهت ةرا با بحثي دربار
كنـد و سـپس    معناهـا آغـاز مـي    ها و هـم  نام هم ةرا با بحثي دربارارسطو اين رساله . كند مي

بدون تركيب سـخن گفتـه    ها آن از«كه  اند مقوالت اموري ؛دكن شرح و تبيين مي رامقوالت 
بار به اين رسـاله رجـوع    نخستيننظر بسياري از خوانندگاني كه براي  در. )1b20( »شود مي
اول چنـين بـه ذهـن     ةدر وهلـ  مقـوالت در بحث ارسطو  ةظاهري و شيو ةكنند اين روي مي

ها  بندي شناسي و تقرير دسته زبان و زبان ةبحثي در حوز ةكه قصد ارسطو ارائد كن ميمتبادر 
 در ،خـالف ايـن   براما  ؛شناسانه است انواع زبان سايركلمات يا  ةهايي در حوز سازي و مقوله

 ةگفتـار آغـازين ارسـطو دربـار     حتـي . چيزهايي است كه هسـتند واقع، موضوع مقـوالت   
ه تعـابير يونـاني   ك الفاظ و كلمات در زبان نيست، بلكه چنان ةمعناها نيز دربار ها و هم نام هم
ولـي   اند، يعني چيزهايي كه در نام يكي ؛معناست نام و هم رساند توجه او به چيزهاي هم مي

 ،يكي نيسـتند و اخـتالف دارنـد    و چيزهايي كه در نام) ها نام هم(هاي متفاوتي دارند  تعريف
تـرين انـواع يـا     تـوان بنيـادي   ارسطو باور دارد كـه مـي  ). معناها هم( اند ولي در تعريف يكي

مـا از زبـان نيـز حسـاس      ةاستفاد چگونگيارسطو به . كردساختارهاي موجود را مشخص 
ـ   . شناسـي  مابعدالطبيعه است و نه زبـان  ةاست، اما كار او در حوز ان تـا  حساسـيت او بـه زب

هـا در   بنـدي  و دسته ها تقسيمتواند از  هاي زباني ما مي بندي و دسته ها تقسيمجاست كه  بدان
بدين  ند؛واقعاً هم ارسطو باور دارد كه اين مقوالت مقوالت وجود .رداردبپرده عالم واقعيت 

كـردن   فكر ةحاصل نحو فقطدارند و  ريشه راستي در خود واقعيت، كنه واقعيت، بهمعنا كه 
 ةبرانگيـز دربـار   بسيار مهم و بحث پرسش .بيان زباني ما نيستند ةما يا شيو شناسي روانما يا 
مقوله را از كجا گرفته است و توجيه و  10كه وي اين است مقوالت ارسطو اين بوده  ةنظري

و  تـا   11تـا يـا     8تا است و نه مثالً   10چرا مقوالت  قصد نهايي وي از اين نظريه چيست؟
طـور   بهشيلدز  ؟در كجاست ها آن تا بودن  10اين مقوالت و  ةديگر خاستگاه و ريش تعبير هب

كند كه ارسـطو آن   تمركز مي )جوهر ةمقول( وجودي ةخاص در اين فصل كتاب بر آن مقول
راستي در  بهمقوالت  ةاين سؤال كه اگر همبر ويژه  بهداند و  تر از ساير مقوالت مي را بنيادي

تر از بقيه اسـت؟ ايـن    تر و واقعي بنيادي ها آن وجود دارند به چه دليل يكي ازجهان خارج 
اصـلي  انجامد كه چرا وي بـراي اسـتخراج مقـوالت     كانت از ارسطو مي ةسؤال به شكودو 

). Kant, 1998: A81/ B107( را نـدارد رو كار وي دقت فلسـفي الزم    نداشته است و از اين
 ةو تالش براي مواجه شدن با آن، توضيحي تاريخي دربـار پيش از طرح اين اشكال  ،شيلدز

پسـامقوالت   و مقـوالت،  ةو تقسيم اين رساله به سـه بخـش پيشـامقوالت، نظريـ     مقوالت
مقـوالت،   ةدر پيشامقوالت و نيز نظريـ . دروني اثر است منسجم نبودنكه حاكي از دهد  مي
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را  )participation( منـدي  صـور و بهـره   ةارسطو موضع كامالً ضدافالطوني خود عليه نظري
موضـع   چـون  هـم و شيلدز اين موضع را در مقايسـه بـا موضـع افالطـون و     د كن تقرير مي

 ةنظر شيلدز توجه به اين جنبه از اثر ارسطو، يعني جنب به. كند ضدافالطوني ارسطو تقرير مي
دسـت و فهـم    كدشـوار و نايـ   ةفهم ايـن رسـال   بهتواند كمك بزرگي  ضدافالطوني آن، مي

  .دكنظرافت طرح متافيزيكي آن 
ـ  ،، يعنـي سرچشـمه و توجيـه نهـايي     شيلدز پس از اين مباحث اشكال كانت  ةنظري

 دربـارة  يمتـوان  نظـر وي مـي   بـه . كند را مطرح ميهاي موجود براي آن  حل مقوالت و راه
از اصـل يـا   شده و برناگرفتـه   نا مقوالت را اشتقاق: نيمكمقوالت دو رويكرد اتخاذ  ةنظري
 هـا  آن هايي كه خود سابق بر ايجاد مقوالت يا اصل  اصل( بدانيم ها آن هايي مقدم بر اصل

شـده و   يا مقوالت را اشـتقاق  ؛)underived approach( )ايم را بنا به داليلي معتبر پذيرفته
رويكـرد   نظر شـيلدز،  به ).derived approach(هايي بدانيم  برگرفته از چنين اصل يا اصل

حسـب عـرف     بربندي جهان  بندي يا طبقه مقوالت حاصل نوعي دسته در آن نخست كه
رويكرد در و در معرض اشكال كانت است، در حالي كه  نظاممندكمابيش غير استعام 

داد كـه   ارائهتوان دو تفسير  هر دو رويكرد ميبراي . نيستيمدوم با چنين مشكلي مواجه 
اسـاس آن    بـر شيلدز چهـارمين تفسـير را، كـه    . شود در مجموع چهار تفسير حاصل مي

 ،دانـد  تـر از همـه مـي    باوري ارسطو بگيـرد، قـوي   صورتـ   كوشد مقوالت را از ماده مي
ارسطو نسبت به زمـان   باوري صورت ـ  وجود دارد كه ماده جا اينچند اين اشكال در  هر

بـه ايـن   چنـين   مقوالتنگاشتن هنگام و ارسطو متأخر است  اي نظريه مقوالتنگاشتن 
ارسـطو   توجه گيري نهايي شيلدز آن است كه در مجموع، نتيجه .بوده استن قائل نظريه

 مباحث مربوط به تعريف خـود مقـوالت و روابـط بـين     به معطوف تر بيش مقوالتدر 
كه ظـاهراً بـه خواننـده    كاري ؛ خود ةمبنا و توجيهي براي نظري يافتناست تا بوده  ها آن

بودن جوهر،  در بخش بعدي، بنيادي. آن را مبهم رها كرده استخودش و  است سپرده
افالطوني تقرير  ياز موضع منتقد راشيلدز مشكالت تصور ارسطو از جوهر در مقوالت 

هـا و   ، مقدمـه )شود كه ذكر مي( ارسطو ي ازاستدالل هاي اشكالو ها  ابهامويژه  به؛ كند مي
  :بودن  آن و مفهوم نخستين ةنتيج

  .چيزي است درو يا  شود بر چيزي گفته ميهر چيزي كه جوهر نخستين نيست، يا  .1
، آنگاه بدون جـواهر نخسـتين محـال اسـت كـه چيـز ديگـري اصـالً وجـود          1اگر  .2

  .باشد  داشته
 .نخستين محال است كه چيز ديگري وجود داشته باشدواهر ج، بدون بنابراين .3
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نظر شيلدز، اين استدالل در بهترين حالـت ابتـدايي اسـت و بـه سـاخت و پرداخـت        به
 ةشيلدز بحث اين فصل خـود را بـا گفتـاري دربـار     تنهاي  در .داردنياز تري  و دقيق تر بيش
  .رساند ارسطو و نيز اهميت آن به پايان مي )On The Interpretation( يرتفس دربارة ةرسال

ارسـطو   فيزيـك  . سـت ا ارسـطو  فيزيكباب  بحث در ،»طبيعت معماهاي« پنجم، فصل
بلكه كندوكاوي است در معماهاي مربوط به  ،كتابي درسي در فيزيك نيست«تعبير شيلدز  به

از حـدش و نيـز    بـيش اختصار  ببس بهكه  ،مقوالتبرخالف  .)p. 229(» هاي طبيعي پديده
اي غنـي و   بـا رسـاله   فيزيكست، در رو روبهزيادي  هاي ابهامو ها  پرسشكمبود استدالل با 
ي تـر  كمشيلدز نيز در اين فصل با مشكل  ،ترتيب  همين به. ييمرو روبهخوان  كمابيش خوش

  .مواجه بوده است فيزيكارسطو در  يآرادر تقرير و تبيين 
هاي امروزي در فيزيك كمـي نيسـت،    ارسطو كتابي به سبك و سياق كتاب فيزيكالبته 

هـا و   تـرين ويژگـي   تـرين و عـام   كلي ةبرانگيخته از معماهايي كه درباربلكه پژوهشي است 
 چهـارچوب اسـاس    بردست دادن تبيين  بهو تالش براي  ييمرو روبههاي طبيعت با آن  جنبه
ـ    نخستين. چهارعلتي ةانگر تبيين  ةاين معماها واقعيت انكارناپذير تغيير است كه مـا در تجرب

شويم، اما پارمنيدس و زنون تبيين و فهـم عقالنـي    مواجه مي با آن بارهاان م هرروزه  زندگي
و معماهاي عقالنـي   ها ابهامتالش ارسطو براي پاسخ دادن به . كردندآن را با مشكل مواجه 

بـود، وي   كردهاش دشوار  انكارناپذيري خارجي  رغم بهپيرامون تغيير، كه فهم عقالني آن را 
شيلدز ابتدا تصوير و تبيين كلي ارسطو . اندازد ميديگري  هاي موضوعرا به وادي مباحث و 

 بعد كميكند و  و فعليت را تقرير مي  تعبير ديگر، قوه به ،ماده و صورت يا اساس  براز تغيير 
  .گردد بدان بازمي

شده و  است و نه واقعيتي تشكيل ،فرايند نوعييعني  ،در نظر ارسطو، تغيير امري پيوسته
نهايـت   همين پيوسـتگي تـا بـي    سبب به بايدرو   و از اين آمده از اجزاي ايستاي تغيير، فراهم
نامتناهي  ةدر كنار معماهايي ديگر ارسطو را به طرح بحثي دربار مسئلهاين . پذير باشد تقسيم
زمان سه معماي مهم وجود دارد كه  ةدربار. فرايند مستلزم زمان است مثابة تغيير به .دارد وامي

امري كه يك پا در گذشته، يك پا در آينـده و اسـتقراري    چون همكمابيش به خصلت زمان 
زمـان  اشـتن  ند  واقعيـت  اي حتـي بـر    ويژگي سبب شده تا عده اين. گردد در حال دارد برمي

. نيـز واكـاود  كوشد تالش ارسطو براي فروگشودن اين معماها را  شيلدز مي. استدالل آورند
كـه بـه   گـردد   برمي حركت ةهاي زنون دربار زمان، شيلدز به پارادوكس ةپس از بحثي دربار

شـيلدز پاسـخ ارسـطو بـه ايـن       نظـر  بـه . اسـت مربـوط  نيز نهايت  بي ةلئو مس ،زمان تغيير،
  .تواند كارآمدي تبيين او از تغيير، نامتناهي، و زمان را نيز نشان دهد ها مي پارادوكس
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كند كه در جريان اسـتداللي   ارسطو در تبيين تغيير از دو مفهوم فعليت و قوه استفاده مي
علت اليتحرك خـود حركـت   واقع  دروي  نظر به وانجامد  مفصل به وجود فعليتي غايي مي

اسـتدالل   ةمفصـل دربـار   تنسـب  به بحثي واپسين بخش اين فصل. نيز چيزي جز آن نيست
طـور   بـه  جـا  اينشيلدز در . است هاي نامتحرك ك يا محركارسطو در اثبات محرك نامتحر

محـرك نـامتحرك بـه چـه      نخست، :كند ميرا در استدالل ارسطو بررسي  مسئلهدو خاص 
خـود حركـت كنـد     كـه  آناست كه چيزي بدون  پذيرتصور اين امكان  معناست و آيا اصالً

هاست  تناهي محرك، مفهوم ابطال تسلسل نامدوم ؛سبب حركت چيز يا چيزهاي ديگر شود
ها را باطل  اين تسلسل نامتناهي محرك ييبه چه معناكوشد نشان دهد ارسطو  كه شيلدز مي

چيزي  كه اينآغازي حركت،  آغازي زمان در گذشته و نيز بي حال كه به بي  داند، در عين مي
  .، اذعان دارداست نام اولين حركت وجود نداشته به

تفاوت دستور زبان يوناني و انگليسي  ةنخست شيلدز با بحثي دربار ةلئمس بارةدر
كه ادعـاي وجـود محـرك نـامتحرك     كند فرض اشتباه را برطرف  كوشد اين پيش مي
منظـور  . اسـت  اما علت محرك نداشتهاست، كه متحرك است معناي وجود چيزي  به

سـاير  ردن درآو  حركت بهدر عين  ،ارسطو از محرك نامتحرك محركي است كه خود
 پذيركم كـامالً تصـور   چنين امري دست. چيزها، نامتحرك است و هيچ حركتي ندارد

كامالً پذيرفتني «يك تابلو نقاشي تأثربرانگيز  دربارةمثالً  شيلدز تعبير بهچرا كه  ،است
 است كه تماشـاگرانش را بـه گريـه انـداخت    نقاشي  يتابلونمايد كه بگوييم اين  مي

)it is the paining which moves its viewers to tears(«9 )p. 224 .( نقاشـي  يتـابلو، 
  .خود حركتي كرده باشد، حركتي را ايجاد كرده است كه آنبدون 

نـامتحرك  ) يهـا (از استدالل ارسطو در اثبـات محـرك   يگريد ةدوم كه به مقدم مسئلة
منكـر امكـان    جا اينارسطو در . از همه نقد شده است يشاستدالل ب يندر ا شود يمربوط م

نكتـه  . يابنـد  مي ادامه نهايت بي تاندارند و  يآغاز يچهاست كه ه از محرك اي يرهوجود زنج
انتقادها  يناز ا ياريبس بدانيم، يبا امتداد زمان اي يرهرا زنج يرهزنج ينكه اگر ا جاست ايندر 

 اوچرا كـه   نيست؛ يزمان امتداد وجه هيچ به جا اينكه منظور ارسطو در  يوارد است، در حال
زمـان و  (هـم نـدارد    يانيندارد و البته پا يآغاز يچها در زمان ه محرك ةكه سلسل پذيرد مي
 جـا  اينارسطو در  يلدز،ش تعبير به). ندارد يزمان يارسطو آغاز و انتها يحركت برا نتيجه   در
 يمنظـور و  ي،اسـالم  ةفلسـف  تعبيـر  به رو،  يننظر دارد و از ا را مد يعمود نهايت يب ينوع

بحـث ارسـطو در    يلدزنظـر شـ   بـه . يها در طول هم است و نه تسلسل زمان تسلسل محرك
كه چند  دهد ينشان نم جا اينو او در  شود يختم م جا ينمحرك نامتحرك بد ةدربار فيزيك
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و  گويـد  يسخن م يزيچ يناستدالل او از لزوم وجود چن يرامحرك نامتحرك وجود دارد، ز
 محـرك  ايـن  كـه  كنـد  نمـي روشـن   جا اينارسطو در  چنين هم. از آن ياصنه لزوم تعداد خ

 يتحركعلت ال ينجا كه ا آن از وانگهي. شود مي چيزها سايرچگونه سبب حركت  نامتحرك
 ماده عالم وراي كل در و امتداد و بعد وراي بنابراينو  ييرتغ يمحرك نامتحرك خود ورا يا

جهان بحـث   ةتا دربار فيزيك از غير آيد مي الزم علميكه جوهر است،  اج آن از نيز و است
 بحث كنند مي حركت كه جهت  و جواهر از آن يااش دربارة فيزيك مانند ديگر كه علمي ؛كند
ـ  يبرا. بلكه موضوع بحثش موجودات است از آن جهت كه وجود دارند كند، نمي  هپاسخ ب

  .يمارسطو رجوع كن ياتاله يا يزيك،متاف ي،اول فلسفة به بايد ها پرسش ينا
متافيزيـك ارسـطو و برخـي از     ،»وجـود  هـو  بما وجود علم و جوهر«، ششم فصل در
تـرين و   ارسطو مشتمل بر پختـه  متافيزيك«شيلدز  تعبير به. شود مي بررسي آنهاي  موضوع

نيـز   جـا  ايـن در ). p. 232(» جوهر و وجـود اسـت   ةارسطو دربار هاي دشوارترين پژوهش
ـ     تبييني كليچهارچوب پژوهش ارسطو در قالب  ي سـاختار  اش درصـدد يـافتن تبيـين علّ

متافيزيـك ارسـطو در پـي    . دكنـ خردپـذير و معقـول   براي مـا  واقعي جهان است تا آن را 
مسائلي چـون جـوهر،   ؛ ترين مسائل متافيزيك است بررسي بسيار انتزاعي برخي از پيچيده

در ايـن  . وجود الهي و تناقض، فعليت و قوه، عدد،  عدم هو وجود، اصل وجود بما به علم
هـو وجـود، تحليـل وي از     علـم وجـود بمـا    ةلئبحث ارسطو از سه مس جا كه ، از آنميان

آثـارش  سـاير  وي در  تر پيشهاي  و دفاع وي از اصل عدم تناقض با برخي از گفته ،جوهر
درسـت اسـت كـه شـايد     . اسـت تعجب و شگفتي  ةبسا ناسازگار است، ماي چهو متفاوت 

تـر رسـيد،    اي هارموني و همـاهنگي عميـق   ها به گونه در پس اين اختالف نهايت  دربتوان 
و مباحـث پيشـينش را كنـار    آرا اي  گونه بهظاهر قضيه آن است كه در اين مباحث ارسطو 

شيلدز مدعي نيست كـه در  اگرچه . ديگري تمايل پيدا كرده است هايو به نظراست  نهاده
هـاي ايـن    ساير بخـش  ،هاست حل و پاسخي نهايي براي اين مشكالت و ابهام راه  ةرائپي ا

در متافيزيك ارسـطو، يعنـي علـم وجـود بمـا هـو        مسئلهاين سه  ةفصل را به بحث دربار
جـوهر   ةو نظر ارسطو دربار ،علوم ةترين اصل هم بنياديمنزلة  بهوجود، اصل عدم تناقض 

به ترتيبـي كـه عمـدتاً در كتـاب      دهد؛ اختصاص مي وي باوري صورت ـ  آن با ماده ةو رابط
  .است  مطرح و دنبال شده) گاما( متافيزيكچهارم 
ارسـطو در علـم طبيعـتش بـا تقريـر وي از جـوهر        باوري صورت ـ  شيلدز، ماده نظر به

 براي. پاسخي براي آن داشته باشد بايدهايي دارد كه ارسطو  ناسازگاري مقوالتنخستين در 
است و اگر سقراط بسيط نيست و تركيبـي از   مقوالتاگر سقراط جوهر نخستين در  نمونه،
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. يـا سـقراط   ،يك است؟ مـاده، صـورت   كدامواقع   درماده و صورت است، جوهر نخستين 
اما پيش از پژوهش در . دكن مينيز براي جوهر مطرح  ينامزدهاي ديگر متافيزيكارسطو در 
كوشـد   شيلدز مـي . گويد هو وجود سخن مي بما وجود علماز  ارسطو، متافيزيكجوهر در 

اسـت  موضوع ايـن علـم   كه  رامعناي وجود بما هو وجود  ةها دربار و ابهامها  الؤساي  پاره
اصـلي را نيـز    ةوابسته است كـه آن هسـت   نام هسته وجود يك هم ،ارسطو نظر به .دكنروشن 

دهـد و   تشكيل مـي » )وجود دارد(جوهر هست «مفهوم وجود در معناي وجود يك جوهر، 
پس از اين بحث و پيش . پژوهش در جوهر پژوهش در وجود بما هو وجود است بنابراين

 ناپذير عدم اصل بديهي و اثبات ةاز آغاز پژوهش در جوهر، شيلدز توضيحات ارسطو دربار
اين اصل را پيش از آغاز  ةارسطو بدين دليل توضيح دربار. دكن تقرير ميرا اجتماع متناقضين  

وي اگر اين اصل را  نظر بهآورد كه  پژوهش در علم وجود بما هو وجود، يا همان جوهر، مي
را پيش از هر چيز هر گونه ضرورتي، از جمله ضرورت اسنادهاي ذاتي به ذات،  ،انكار كنيم
اصـل عـدم    انكـار (ايـم   كـرده گرايي را سسـت   گونه ذات هر ةدرنگ پاي ايم و بي انكار كرده

سـپس ارسـطو   ). هم ويژگي الف باشد و هم نباشد xاجتماع متناقضين مستلزم آن است كه 
. دهـد  ادامـه مـي   متافيزيكهاي ديگر  كند و در كتاب جوهر آغاز مي ةپژوهش خود را دربار

آن  هرگـز  كه آن ، بيدكن دفاع ميو از آن دهد  ميشرح  تر بيش جا اينرويكردي كه شيلدز در 
جـوهر، يعنـي    ةر در اين باره بداند، رويكردي است كه اظهارات ارسطو دربـار را سخن آخ

 ،ابتـدايي وي  ة، يعني نظريـ مقوالتبا اظهارات وي در  را ،متافيزيكمتأخر ارسطو در  ةنظري
 اين رويكرد، جوهر در متافيزيك همان صورت است كه به ماده اساس  بر. داند مي ناسازگار

معناي نفي جوهر بـودن مـاده و يـا تركيـب مـاده و       بهالبته اين . بخشد مي وحدت و فعليت
. معناي حقيقي و در واالترين درجه، صورت است به ،صورت نيست، اما در هر حال جوهر

 ةمـاد  فقـط جوهر است و ماده، البته  داراي صورت ةمعناي ماد بهتركيب ماده و صورت نيز 
 .ترين درجه از معناي جوهر در پاييناما  ،تواند جوهر باشد قريب، نيز مي

   نفــس دربــارة كتــاب ةعمــدتاً دربــار  ،»زنــده موجــودات« ،هفــتم فصــل در
)On The Soul (De Anima)(  ترديـد   شيلدز بـي  نظر بهدر اين اثر، كه . شود بحث ميارسطو

اش  باورانـه  صورت ـ  ست، وي نظام متافيزيكي مادها جزء آثار دوران پختگي و كمال ارسطو
 جـا  ايـن در . كنـد  هاي موجودات زنده اطـالق مـي   را بر مسائل مربوط به سرشت و فعاليت

تـا بتوانـد برخـي از مسـائل     آيد  ميبه مدد ارسطو باز هم علتي  چهار ةانگر تبيين چهارچوب
مناسبات بين نفس و بدن و تحليل مناسب كاركردهاي اصلي موجودات زنده  ةدشوار دربار

 كه فعاليت مرتبط بـا هريـك از ايـن    جا آن از. را حل كند و فكر ،يعني تغذيه، ادراك حسي
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 ـ  مـاده  اسـاس   بـر بـراي تبيـين    قبـول   قابـل مبنـايي  كاركردها نوعي تغييـر اسـت، ارسـطو    
  .در اختيار دارد باوري صورت

 نفـس  دربـارة دانـد و در    صورت را جوهر مـي  متافيزيككه اشاره شد، در  چنانارسطو، 
. دانـد  هر گونه زندگي است، نيز صورت موجـود زنـده مـي    ةنفس را، كه اصل يا سرچشم

وابسـته تلقـي    نام هسته دهد كه چگونه ارسطو زندگي را نيز مانند وجود هم شيلدز نشان مي
. يابـد  بيند و مي زنده مي ،موجودات ةدر هم در انسان، كهنفس را نه صرفاً  بنابراينكند و  مي
موجودات زنـده   ةصورتي خود از نفس در همـ  تفسير ماده ارسطو شيلدز، نظر به ،چنين هم
ـ  بيند كه موضع او را هم در مقابل رويكرد مـاده  راه ميانه و حد وسطي مي چون همرا   ةباوران

ـ  در برابـر رويكـرد دوگانـه    دهد و هم سقراطيان قرار مي گراي پيش تحويل جـوهري   ةباوران
صورتي خود را به موجود ـ  دهد كه ارسطو تحليل ماده ، شيلدز نشان ميچنين هم. افالطوني

. داند هاي نفس نيز صادق مي ها يا قوه توانايي بارةو آن را درد كن نميزنده در كليتش محدود 
هاي محسوس بدون ماده اسـت و تفكـر، بـر همـين      ادراك حسي متضمن پذيرفتن صورت

  .هاي معقول صورت باقياس، عبارت است از صورتمند شدن ذهن 
سـت و وي  ا دانش نظري ارسطو ةنفس واپسين بحث وي در حوز دربارةبحث شيلدز 

 در اين دو حـوزه، كـه ارسـطو   . دشو دانش عملي مي ةحوز واردم هاي هشتم و نه در فصل
خود  ةشناسان يت غا چهارچوبچگونه توان ديد كه وي  داند، مي مي ديگر يكرا مكمل  ها آن

 ارسطو در ةعمد  طور خاص مباحث به ،»زيستن خوب« ،هشتم فصل در .دهد را گسترش مي
مفاهيمي چون نيـك يـا نيـك غـايي،      ةدربار) Nicomachean Ethics( نيكوماخوسي اخالق
اخالق ارسطو تا حد زيـادي مبتنـي بـر     .شود داده مي گزارش و توضيح و فضيلت ،سعادت

و غاييِ  يينهاواقع نيك   درارسطو سعادت را، كه . النفس است وي در متافيزيك و علم يآرا
آدميـان اسـت، امـري عينـي و وابسـته بـه طبيعـت و ذات انسـان و كـاركرد           ةمطلوب هم

. بيند كاركرد ذات انساني را دريابد پيش از هر چيز الزم مي ،رو  از آن ؛داند مخصوص آن مي
دانند از توضيح و تبيين  كساني كه سعادت را امري ذهني و وابسته به اميال و ارضاي آن مي

مي در بسياري موارد ممكن است امري را بخواهد كه براي او بـد  مانند كه آد اين نكته بازمي
ارسطو وقت زيادي را صرف رد چنين برداشـتي از سـعادت    ،همين دليل به. بار است و زيان
شـيلدز  . شـود  مـي  ،وارد استدالل اصلي كتاب، يعنـي اسـتدالل كـاركرد    اًكند و مستقيم نمي
تـر از آن چيـزي اسـت كـه      تـر و موفـق   همتواضعاناستدالل كاركرد  كه كوشد نشان دهد مي

قصد ندارد تا اثبـات   جا اينارسطو در . اند بسياري از شارحان و مفسران ارسطو فرض كرده
و در فيزيـك،   تـر  پـيش ارسـطو  (مشخص و معين و نيـز كـاركردي دارد    يكند آدمي طبيعت
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آزادانـه از   ةبـا اسـتفاد   جـا  ايـن وي در ). ها را نشان داده است اينش سالنف علمو  ،متافيزيك
باوري و  غايت چهارچوباش از وجود و جوهر آدمي و نيز در  باورانه صورتـ   تحليل ماده

ايـن   از نظـر ارسـطو،  . كوشد آن كاركرد خاص و متمايز آدمي را بيابـد  اش مي شناسي غايت
 تعقل نيست و بنابراين نيك و خير براي آدمي، يعنـي سـعادت، فعاليـت    چيزي جز كاركرد

تعقل و عقالنيت  بيانگر )ترين وجهي انهفضيلتمند(نفس است كه به واالترين شيوه و روشي 
اعمال و رفتارهايي اسـت كـه حـاكي از     دادن ماانج ديگر، سعادت در تعبير به. انساني است

 مندانهتعبير واال يا فضيلت. است )انهفضيلتمنديا (عقالنيت آدمي آن هم بر شيوه و سبكي واال 
هـاي عقـل و نفـس     فضـيلت  و تبيين ارسطو از وااليي يا فضـيلت  ةا به بحثي دربارشيلدز ر

ـ گر تبيـين  چهـارچوب دهـد، كـامالً مبتنـي بـر      گونه كه شيلدز نشان مـي  ، آنوكشاند  مي  ةان
مفهوم سستي اراده و نيـز نگـاهي بـه تعريـف متفـاوت       ةبحثي دربار. چهارعلتي وي است

و تالشي براي تفسـير و معنـا دادن    سيخونيكوما قاخالارسطو از سعادت آدمي در انتهاي 
ويژه در بيان  بهتقرير شيلدز در اين فصل، . به اين ناسازگاري واپسين مبحث اين فصل است

هاي اخالقي  از كاركرد خاص انساني يعني تعقل به فضيلت و فضيلتچگونه ارسطو  كه اين
ري كه البته خود شـيلدز  ام ؛شود مي سبب را ها پرسش يبرخطرح من هنوز  نظر به ،رسد مي
هـاي   هـا و پرسـش   تر از اين پرسـش  وي مهم نظر به چه آن .كند اي بدان اشاره مي گونه بههم 

الـنفس متـافيزيكي وي و نيـز سـاير      هاي اخالق ارسطو در علم مشابه است توجه به شالوده
  .امري كه كمابيش مغفول مانده است ؛اش است هاي اصلي فلسفي نظريه

 اخـالق ارسـطو و   سياسـت پيوند عميق ميان  ةبا بحثي دربار ،»سياسي پيوند«، نهم فصل
خير و نيك انسـاني را نشـان    نيكوماخوسي اخالقدر حالي كه . شود آغاز مي سيونيكوماخ

. كنـد  مـي العملي اجرايي براي نيـل بـدان فـراهم     ردستو سياستكند،  دهد و توصيف مي مي
حقـوق   ةفرضـي سـاده دربـار    سياسي مدرن بـا پـيش   ةريمعنا سياست ارسطو مانند نظ بدين

شود تا مجبور باشـد نخسـتين    ناپذيري كه خدا يا طبيعت به انسان بخشيده آغاز نمي جدايي
توان حكومت يا قدرت سياسي را در  خود را نشان دادن اين معنا بداند كه چگونه مي ةوظيف

در  كـه  آنوي، پـس از   سياسـت هـدف  . برخي از اين حقوق مجاز و موجه دانست گرفتن
هـاي   و ترتيـب   نشان داده كه سعادت بشري در چيست، ارزيابي نظـم  نيكوماخوسي اخالق

  .براي تحقق بخشيدن بدين غايت است ها آن حسب توانايي  برسياسي 
بنا به طبيعت وجود دارد و مثالً مطابق نظـر  ) polis(اين نظر ارسطو كه جامعه يا مدينه 

آدمي بنا بـه طبيعـت موجـودي مـدني اسـت       كه اينرارداد نيست و ق ةفيلسوفان مدرن زاد
معناي آن نيز هسـت   بهاين امر . آورد باوري سياسي ارسطو را فراهم مي اصلي طبيعي ةهست
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. اسـت كه آدمي اگر در جامعه و مدينه نباشد مثـل دسـتي اسـت كـه از بـدن جـدا شـده        
 آدمـي جدامانده از جامعـه نيـز    آدميگونه كه دست جدا از بدن ديگر دست نيست،  همان
سپس، شيلدز . شود اين مبحث در بخش ظهور و اولويت مدينه بررسي مي. تواند باشد نمي

چگونـه  ارسـطو   كه كند و روشن ميرا بيان هاي گوناگون  قانون اساسي بارةنظر ارسطو در
با هدفمند دانستن قدرت سياسي براي كمال و سعادت انسـان بهتـرين نـوع حكومـت را     

دهد كه نظـر ارسـطو    در بخش آخر فصل نشان مي شيلدز سرانجام،. داند مييستوكراسي آر
 اخـالق بردگـي بـا برخـي ديگـر از آراي ارسـطو، از جملـه اسـتدالل كـاركرد در          ةدربار

رسد اگر در خـاطر داشـته باشـيم كـه ارسـطو       مي نظر بهاما  .ناسازگار است ،نيكوماخوسي
، برخـوردار از تعقـل انسـاني    انـد  كودكان را، تـا وقتـي كـودك   زنان و نيز  اساساً بردگان و

كنـد، در   را نيز طبيعي تلقي مـي  ها آن مادون بودنبنابراين داند و  معناي واقعي كلمه نمي به
داري را بـا   تـوان بـرده   شود كه آيـا مـي   اين صورت تفسير شيلدز با اين پرسش مواجه مي

 استدالل كاركرد ناسازگار دانست؟

هـاي آفريننـده،    ، واپسـين قلمـرو فكـري ارسـطو، دانـش     »هنر و خطابه«، مده فصلدر 
هـاي انسـاني در    طور كلـي بـا آفـرينش فـراورده     بههاي آفريننده، كه  دانش. شود ميبررسي 

محـدود   طـور خـاص بـه خطابـه و تـراژدي      بـه  جا اينكار دارد، در  ومعناي وسيع كلمه سر
آفـرينش درام   تـراژدي  اعي است و هـدف آفرينش گفتار و سخن اقن خطابه هدف. شود مي

هـا نيـز    كه ارسطو به اين فعاليت كنيمشيلدز اگر به اين نكته توجه  نظر به. بخش است تعالي
، كند مي را بررسي ها آنشود و  اش نزديك مي شناسانه غايت ةانگر تبيين چهارچوبدر بافت 

 )Poetics(شـعر   فـن دربـارة  خـاص   طـور  بـه هاي تفسيري كه  بسياري دشواري بهتوان  مي
ارسطو در اين آثـار   ةقصد اولي آيا از جمله اين پرسش مهم كه؛ ارسطو وجود دارد پاسخ داد

يـا   خوب يا شعر و تراژدي عـالي اسـت    ةراني و خطاب دست دادن توصيف از يك سخن به
پرسـش و  بـه ايـن   شيلدز، بـراي پاسـخ    نظر به. ها و قوانيني براي نيل بداندستورها تجويز 
اسـت و نظـر وي در    نظاممنـد در نظر داشت كه ارسـطو فيلسـوفي    بايدهاي ديگر،  پرسش

مفسـران  بسـياري از  . داردبسـتگي  هـا   حـوزه سـاير  وي در هاي  ايده بهخطابه و شعر  ةزمين
صورت مستقل و بـدون در   بههاي آفريننده را  دانش ةزمين  درارسطو آراي اند تا  تمايل داشته

هـاي نادرسـت و مجـادالت     اين امر بـه برداشـت  . هاي وي بخوانند ر نوشتهنظر گرفتن ساي
خاص در اين فصل سـعي دارد   طور بهرو، شيلدز   از اين. حاصل بسياري دامن زده است بي

اي از خطابه و تراژدي مستلزم آشنايي با بنيادهاي فكـري   نشان دهد كه چرا هر فهم سازنده
  .ارسطو در دانش نظري و عملي است
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 ةلئگيري كلي ارسطو در خطابه و هنرها و طرح مس جهت ةلدز پس از توضيحي دربارشي
گردد، بحث مختصري  توصيفي يا تجويزي بودن، كه در بخش آخر همين فصل بدان بازمي

در خطابه نيـز قـدرت اقنـاع را    ارسطو دهد كه  كند و نشان مي خطابه و غايت آن مي ةدربار
 يآرافصل را به تقريـر   باقيشيلدز . يابد بيند و مي نهايتاً بيش از همه در استدالل درست مي

و تقليـد اختصـاص    مفاهيم اصلي آن چـون كاتارسـيس   ةو بحثي دربار شعر فنارسطو در 
و نيـز   كوشد نشان دهد كه در نظر ارسطو هدف از تقليـد  در بحث شعر شيلدز مي. دهد مي

، كه بسـياري  )catharsis(صورتي از تقليد كسب شناخت است و كاتارسيس  مثابة تراژدي به
آن اسـت   ةبلكه نشـان  ،واقع نه هدف تراژدي در، ددانن ميآن را هدف تراژدي از نظر ارسطو 

در جهان و نسبت ان م جايگاهخودمان و  نكه تراژدي توانسته است هدف خود را كه شناخت
آدمـي را   ة ميـل بـه شـناخت ذات و جـوهر    . بياموزانـد خوبي  با ديگران است به مان و رابطه

گـري هنـري را فـراهم     كند و اسباب آفـرينش  راه خود را دنبال مي نيز در هنرها و سازد مي
  .زند گونه كه به شناخت علمي و عملي ما نيز دامن مي همان ،آورد مي

ث ارسطو تا روزگـار مـدرن و در   ميرا«در دو بخش  ،»ارسطو ميراث«، يازدهم فصلدر 
بخش اول . شود ميبه ميراث ارسطو  كوتاهي ةاشار» ارسطو در روزگار ما«و » روزگار مدرن

آوري  دهد كه چگونه ارسطو پس از دو قرن فراموشي سرانجام با ويراست و جمـع  نشان مي
و سـرانجام چگونـه بعـد از     ،جاي آثارش مطرح شد، چگونه نزد مسلمانان اعتبار يافت يك
ميراث ارسـطو بـراي فيلسـوفان    . ها فراموشي در غرب نزد توماس آكويناس مطرح شد قرن

و  ،ذهـن  ةمتافيزيك، درام و هنرهـا، فلسـف   ةدر چهار حوزتواند  ميخاص  طور بهامروز نيز 
اره آخـر اشـ   حـوزة شيلدز براي نمونـه بـه دو   . برانگيز باشد اخالق الهام ةبيش از همه فلسف

 گـرا  باوران تحويل دكارت و مادي يآراحلي ميان  راهبه ذهن، موضع وي  ةدر فلسف ؛كند مي
  .دارداخالق نيز اخالق فضيلت وي اعتبار و ارجي بسيار  ةو در حوزاشاره دارد 

) صفحه 13(ارسطو  ةنام بخش اصطالح ؛بخش ديگر دارد چهاركتاب پس از اين فصل 
كتـاب   ةنامـ  اصـطالح . اند كه همگي در آخر گرد آمده) هصفح 26(ها  هاي فصل و يادداشت

براي  ،هاي گوناگون انگليسي ضمن آوردن معادل يوناني و معادل ،بسيار مفيد است و شيلدز
آراي  بيـانگر  صورت كلي و مختصر بهاست كه ارائه كرده هايي  ارسطو تعريف هاي اصطالح

كنـد كـه    هاي اصلي اشـاره مـي   اصطالح براي شيلدز كه آن  ضمن اند؛ تفصيلي وي در كتاب
هاي هر فصل نيز ضـمن   يادداشت .بيابد تواند مي را در كجاي كتاب تر بيشخواننده توضيح 

، اسـت ها و مباحث گونـاگون كتـاب    در اختيار نهادن اطالعات مفيد حاوي ارجاع به فصل
بـه  و هـم  دهـد   هاي كتاب و مباحث ارسطو را نشـان مـي   ي كه هم پيوند ميان فصلطور به
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كند تا در صـورت   فصل خاصي از كتاب را بخواند كمك ميفقط  رددااي كه قصد  خواننده
ي  ا نامـه  كتاب بـا كتـاب  . به كدام بخش كتاب رجوع كند بايد دشواري در فهم مطالب بداند

  .پذيرد ، پايان ميهاست موضوع، كه شامل اعالم و  نسبتاً تفصيلي و نمايه
  

  ارزيابيبررسي و : خاتمه .3
  بررسي محتوايي 1.3

هاي گوناگون فلسـفي فكـر    براي بسياري از كساني كه در حوزه ارسطو ةفلسف امروزه شايد
تـرين   زنند ناشناخته باشد، اما شـكي نيسـت كـه ارسـطو يكـي از بـزرگ       كنند و قلم مي مي

 هكـ  هـايي  ايـده  است؛داشته درخور توجه  هاي ايدهفيلسوفان تاريخ بشري است كه همواره 
اعتبـار و ارزش خـود را حفـظ     چنـان  هماخالق،  ةفلسف چون همها،  در برخي حوزه امروزه
اسالمي  ةخاص براي ما ايرانيان كه دل در گرو فلسف طور بهو فكر ارسطو   فلسفه. است كرده

 ةكـم فلسـف   اسـالمي، دسـت   ةفلسـف  ةچرا كه شالود ،كند نيز داريم اهميتي مضاعف پيدا مي
بوده است و آشنايي عميـق بـا ايـن    مبتني هاي ارسطو  ها و انديشه ابتدايي اسالمي، بر كتاب

و  ،گيري، سـير تـاريخي رشـد، بسـط     اسالمي، شكل ةتواند ما را با خاستگاه فلسف  فلسفه مي
براي ما ايرانيان از بسياري  شايد ارسطو ةدليل آشنايي با فلسف  همين به. دكنتحول آن آشناتر 

  .تر از ديگران باشد ضروريجهات 
 ةهايي اسـت كـه تـاكنون دربـار     ي شيلدز يكي از بهترين كتاب ارسطوكتاب ، من نظر به

پـرداختن  بدون وارد شدن در جزئيـات و   است و ارسطو نگاشته شده ةكليت فكر و انديش
تـرين مسـائل    هاي ارسطو سعي كرده تا تصويري كلي از مهم انتقاد از انديشه بهبيش از حد 

 كـه  آنشـيلدز بـيش از   . دست دهد بهوي در قالب زبان و نثري تحليلي و روشن  ةدر انديش
 الؤكند، سـ  قصد دارد نشان دهد كه ارسطو چگونه فكر ميكند نقد را ارسطو  يبخواهد آرا

واقـع    درايـن سـبك كـاري    . كنـد پاسـخي بيابـد    و سعي مـي  ،كند كند، تحليل مي مي طرح
 ةنمايي در دست خواننده قرار دهد تا بتواند در جغرافياي انديشـ  جهت نخستكوشد تا  مي

هـاي نخسـتين    در فصـل  كـه  ايـن و ارزشمند شيلدز براي   تالش گسترده. ارسطو پيش رود
روشـني   بهوي را  ةانگر تبيين چهارچوبصفحه، روش كار ارسطو و  100كتاب، در بيش از 

و تـالش   چهارچوباين ارائة وي با . است  هاي كتاب وي ترين مزيت تقرير كند از باارزش
هاي مربوط  ترين استدالل با بررسي و تحليل تفصيلي مهم ،هاي متعاقب در فصل كه اينبراي 

انـه اسـتفاده   گر تبيـين  چهـارچوب نشان دهد كه ارسطو چگونه از اين  ،به موضوع آن فصل
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تـا آشـنايي خـود بـا     خواهنـد   ميكه كساني دهد براي  دست مي بهنمايي  خوبي راه بهكند  مي
هاي ارسطو  ل هاي شيلدز از استدال تحليل. كنندتر  ارسطو را از طريق آثار خود ارسطو عميق

بهـاي افـزودن بـر     بهو جذاب است و وي، حتي  ،خوان، روان ها بسيار خوش فصل ةدر هم
عي كرده ، سباشدآور  آشنا ممكن است مالل ةحجم كتاب و توضيحاتي كه گاه براي خوانند

هـايي بـه    تا از منظر ارسطو به مسائل نگاه كند و نشان دهد ارسطو بنا به چه داليل و انگيزه
كتاب و  شده استنقد  تر كمارسطو كتاب در اين  ،دليل  همين به. اي رسيده است چنين نتيجه

 زةهـررو هاي  مسئلهها و  شيلدز از موقعيت ةاستفاد. دلي با وي پيش رفته است هم با تر بيش
هـا بـر    ها و ديدگاه آن نظريهن كردما آدميان در توضيح نظريات ارسطو و تالش براي موجه 

سازي فهم آن ياري بسـيار   آسان هاي جالب كتاب است كه به جذابيت و اين اساس از نكته
، بـراي نمونـه   ؛دكنـ  مـي قابل فهـم و پـذيرفتني    تر بيشرساند و موضع ارسطو را هر چه  مي
دهد  نشان مي كاراين . را مالحظه كنيد چهارگانه هاي تعلدر توضيح  43تا  42 هاي حهفص

 حتي اگـر . توان براي توضيح بسياري مسائل به ارسطو رجوع كرد كه چگونه امروزه نيز مي
دهد كه  كم نشان مي معناي پذيرفتن رويكرد ارسطو نباشد، دست به نهايت در چنين رويكردي

  .است نپذيرفتهرنگ كهنگي  چنان همدارد كه هايي  ايدهوي 
كنـد،  بسـنده  ارسـطو   يآرابـه بيـان و تقريـر     كـه  آن جاي به ،شيلدز در هر فصل كه اين

بيابـد،  اسـت  مربـوط  كـه بـه موضـوع بحـث     را هاي ارسطو  ترين استدالل كوشد تا مهم مي
ها نظر ارسطو را بيـان كنـد از    و ضمن بررسي استدالل و مقدمه ،هاي آن را تقرير كند مقدمه

ايـن  . دكنـ  مـي تـر نيـز    مزاياي كتاب است كه كار دريافت فكر ارسطو و ارزيابي آن را آسان
ين تـر  كـم تـاريخي و يـا بـا     هـاي  ارجاعاند كه فارغ از  شده  اي عرضه گونه بهها نيز  استدالل
ايـن   ةمثبـت ديگـر در عرضـ    ةوانگهـي، نكتـ  . نـد ا تاريخي قابل فهـم و بررسـي   هاي ارجاع

بحـث بـا ارجـاع بـه آثـار شـارحان        ةها دوري شيلدز از شلوغ كردن بيش از انداز استدالل
البتـه  . هاست هاي اين استدالل تك مقدمه گوناگون ارسطو و بيان تفسيرهاي گوناگون از تك

كـه  بياورد صورتي  بهتفسيرهاي گوناگون را نيز  ،ضمن بحث ،كمابيش تا كردهشيلدز سعي 
امـا ارجـاع بـه نـام      ؛را نيـز بررسـي كنـد    ها آن و نقاط قوت و ضعفيند يانچشم  بهچندان 

هـا در   ل اين اسـتدال . مانده است محدود هاي انتهاي كتاب نويسنده و كتاب وي به يادداشت
سخن و نظر ارسطو در مباحث  بيانگر دقت بهاند و  شده آمده گذاري هاي شماره قالب مقدمه

هـاي   ارجـاع در  وكرده اسـت   شيلدز براي هر استدالل اسمي مناسب انتخاب. اند گوناگون
 خودهـاي دومـين   مثالً استدالل دوستان چونـان ؛ را آورده استآن اسم  ةشد بعدي كوتاه

)the argument of friends as second selves( )p. 336-337( سطر استداللي عرضه  6در  را
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هـا از مـتن    ايـن اسـتدالل  . اسـت بدان ارجاع داده  SS استدالل و سپس با عنوان استكرده 
تواند با تورق هر فصل چند استداللي را كه در آن فصل  اي كه خواننده مي گونه به ند،متمايز

  .آساني بيابد و بخواند بهوجود دارد 
. با انتقادهايي مواجه شـود  ممكن استاي  مانند هر نوشته  هم  روشن است كه اين كتاب

مهم است كه در نظـر داشـته   بنابراين،  ؛ستا كتاب كتابي مقدماتي و براي آشنايي با ارسطو
در . شـد  رو روبـه توان با معيارهاي سفت و سخت آثار تحقيقي و دانشورانه با آن  باشيم نمي

كنـد الزم   بررسي هر كتاب مقدماتي كه خود را چونان درآمدي به موضوع بحث معرفي مي
و انتظاري قرار دهيم و روشي را كه نويسنده بدان اذعان داشته مالك بررسي اثر   است هدف

  .بيش از اندازه را بر آن تحميل نكنيم
وارد دانست كه چرا فصـل پـنجم   توان اين اشكال را  باال، براي نمونه نمي ةبا نظر به نكت

شناسـي   پردازد و تصويري كلي از كيهان عمده مي ةلئارسطو به چند مس فيزيك ةكتاب دربار
كائنات جـو   علمدر  چه آن شناسي با مثالً ويژه ارتباط ميان ساير اجزاي اين كيهان بهارسطو، 

)Meteorology( فساد و كون دربارة، يا )On Generation and Corruption(  آسمان  دربارةيا
)On Generation and Corruption(  ــه ــت، ب ــده اس ــي آم ــد دســت نم ــاب از . ده كت

مـورد بحـث   هـاي   موضـوع حتـي در  . گويـد  نمـي  يشناسي ارسطو نيز هيچ چيز زيست
توضيحي  ها ة آنكه كتاب درباركرد توان به مسائل بسياري اشاره  هاي كتاب نيز مي فصل

و تفاوت آن با ساير تغييرات و  ،انواع تغيير، كون و فساد ةدربار ،براي نمونه. نداده است
ارسطو غيـر از   ديگر ماده و صورت توضيحات بسيار مهم و روشنگري در آثار ةيا دربار
 ،آسـمان  دربـارة و  كون و فساد دربارة، يعني در دو كتاب بسيار مهم متافيزيكو  فيزيك

واقـع، شـيلدز در كتـابش تقريبـاً هـيچ        در. كنـد  بحث نمي ها آن زاآمده است كه كتاب 
فقط ( كند نمي ها آن كند و جز در دو سه مورد ذكري از نمي از اين دو اثر مهم اي استفاده
در چند سـطر   بارة رشد و نمو در كون و فساد دربارةقولي از  نقل 87-86 هاي هدر صفح

. شـود  گر، ارجاع داده ميبه اين اثر، در كنار چند اثر ديفقط آيد و در سه مورد ديگر  مي
اما اگر منظور و  .)شود ميبه همين صورت ارجاع داده  آسمان دربارةهم به كتاب  دو بار

، )الف. 1بخش  ←(كند  صراحت بيان مي بهگونه كه در ابتداي كتاب  قصد شيلدز را، آن
از كنار برخي مباحث مهم را   و رد شدن  گرفتن  ناديده يمدر نظر داشته باشيم، شايد بتوان

  .ندانيمكتاب  كاستي
ارسـطو ارائـه    ةكتاب از مباحث گونـاگون در فلسـف   در سان، تفسيرهايي كه  همين به
شيلدز در تفسير خود از ماده و  ،براي نمونه. نيز گاه خالي از چون و چرا نيستشود  مي
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ويژه اين امر در قيـاس   به. كند مبهم رها مياولي كمابيش نكات بسياري را ناگفته و  ةماد
در مبحث جوهر . كند خودنمايي مي تر بيش غايي علتتر وي از غايت و  با تفسير مفصل

كند و نيـز در سـاير مباحـث نكـاتي        ها مي نام معنا و هم يا وجود و تفسيرهايي كه از تك
اما ايـن امـر در هـر     ،10شدموافق نبا ها آن اين مقاله با ةوجود دارد كه شايد حتي نويسند

مهم در اين كتاب اين است كه شـيلدز كوشـيده تـا از     ةوانگهي نكت. كتابي طبيعي است
اول  ةوي در وهلـ  نظـر  بـه دهد كـه  ارئه وي تفسيري  ةارسطو و مفاهيم گوناگون انديش

  .تر است پذيرفتني
 ةخــالي اســت توضــيحي دربــاردر فصــل نخســت شــايد تنهــا چيــزي كــه جــاي آن 

. هـاي افالطـوني انديشـه و تفكـر وي اسـت      زمينـه  ويژه پس بههاي فكري ارسطو  زمينه پس
ويژه افالطون شكل  و به ،سقراطي، سقراط هاي فيلسوفان پيش ارسطو در بستر انديشه ةانديش

هـا و   زمينـه  گرفته است و هر گونه تالشي براي فهم ارسطو بدون در نظر داشتن ايـن پـس  
جاي چنين . تواند به فهم اين انديشه منتهي شود نمي ها ه شدن با آنتالش ارسطو براي مواج

اي كـه آشـنايي چنـداني بـا ايـن       اي در كتاب شيلدز خالي است و براي خواننـده  زمينه پس
افالطـوني   شيلدز ضمن بحث از موضع ضـد  ،براي نمونه. ساز است مشكلندارد زمينه  پس

مندي موجودات اين جهان  ور افالطون و بهرهص ةينظر  بهاي  اشاره مقوالتارسطو در كتاب 
مثـل   ةنظريـ  ةبـار  دركـافي   ةبه انـداز  تر پيش كه اينبدون  ،)p. 151-153(د كن مياز آن صور 

ايـن  ناآشنا بتواند بدون آشنايي كـافي بـا افالطـون     ةبعيد است خوانند. توضيحي داده باشد
 او در ايـن  گونه پاسـخ دهـد كـه    البته شيلدز ممكن است اين. خوبي بفهمد بهتوضيحات را 

بـه  نيـازي  و گيرد  فرض مي ارسطو را پيش ةانديشفكري و  ةزمين كتاب چنين دانشي از پس
عمد ترجيح داده  بهرسد شيلدز در اين باره   مي نظر بهوانگهي . بيند نميالزم  ةزمين پس توضيح

 تـر  بـيش ر چـه  هـ  كـه  آنمنظـور   بـه  ،هاي تاريخي خودداري كنـد  زمينه تا حد ممكن از پس
. اش را تقريـر كنـد   هاي وي با زمينه و زمانـه  هاي ارسطو و نه وابستگي ها و استدالل انديشه

ناچار شده در برخي مباحـث از افالطـون،    سرانجامشيلدز  كه اينسبب  بهمن  نظر بهچند  هر
فكـري   ةزمينـ  بياورد، بهتر بود وي در فصـل اول كتـاب بـه پـس    ذكري و زنون  ،پارمنيدس

، راتلـج  يلسـوفان ف مجموعـة يكي از اهداف  ،وانگهي. دكر مي  ي تاريخييها اشاره نيز ارسطو
 در برجسـته  انديشـمند  يا فيلسوف يك مجموعه ذكر شد، قرار دادن كه در معرفي اين چنان
  .دشو كتاب شيلدز چنين نميدر و است  اش تاريخي بافت

پـيش از سـاير مباحـث     ،دوم كتاب هاي چهارگانه در همان فصل قرار دادن بحث علت
بدان  تر پيشهايي كه دارد و  ضمن مزيت ،ركااين . هاي خاص كتاب است ويژگي  ارسطو، از
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كند كه در توضـيح برخـي مفـاهيم دچـار      شد، اين دشواري را براي شيلدز ايجاد مي  اشاره
هاي  در فصل تغيير و جوهر ةدربار كه آنشيلدز مجبور است پيش از  جا ايندر . شود مشكل 
ايـن  و  سخني گفته باشد، علت صوري و علت مادي را توضيح دهد مو شش م،، پنجمچهار

رسـد بـا    مـي  نظـر  بـه همه،   با اين. دكن ميدشوار  اندكي كار شيلدز را در توضيح اين مفاهيم
ناآشنا  ةشايد اگر خوانند علت،همين  به. اي جز اين نبوده است توجه به رويكرد شيلدز چاره

بخواند، بتوانـد بـه    مو شش جم،پن، مهاي چهار پس از فصل بار ديگرارسطو فصل دوم را با 
  .تري دست يابد درك عميق

اي كه قصد آشنايي ابتدايي بـا ارسـطو را دارد    براي خوانندهحجم كتاب نبودن ناسب م
صـفحه   460كتاب حدود . نيز يكي ديگر از اشكاالتي است كه شايد بتوان بر كتاب گرفت

هاي مقدماتي مشابه ديگـر طـوالني    بارنز يا كتاب يارسطواست و در قياس با كتابي چون 
خواننـدگان را از  از كـن اسـت بسـياري    اي كه اين طوالني بـودن مم  گونه به ،آيد مي نظر به

هاي  با توجه به هدف شيلدز و نيز وجود كتاب ،رسد مي نظر بهاما ؛ آن منصرف كندمطالعة 
كنـد،   ياد مي ها آن اشاره و از ها آن ديگري كه خود شيلدز نيز به برخي از ةمقدماتي برجست

اي كه كتاب شـيلدز   انندهخو. پيش رود ها كتاب آن ديگر نيازي نبوده است تا شيلدز مطابق
ها يا مقاالتي رجوع كند كه وي معرفي كرده اسـت و از   تواند به كتاب يابد مي را مفصل مي

اي كـه قصـد دارد تـا آشـنايي      خواننـده  ،در برابـر . نظـر كنـد    خواندن كتـاب وي صـرف  
كتاب لـذت خواهـد   اين گمان از خواندن  تري، هرچند ابتدايي، با ارسطو پيدا كند بي عميق
، از كتـاب  اًدليـل و يـا سـهو   بـا  جاسـت كـه شـيلدز،     بـه فقط ذكر اين نكته  جا ايندر . برد

، مـن  در پاسخ ،شيلدز. نمايد اي كه شايد بسيار عجيب  نكته؛ كند نمي ذكري ي بارنزارسطو
 ةكنـد كـه فهـم آن را بـراي خواننـد      كتاب بارنز ذكر مي ةانداز را فشردگي بيكار دليل اين 

  11.كند مياآشنا با ارسطو دشوار ن
هايي در ارجاع به منابع يا بيان مطلب وجود دارد كه به چند مورد  نيز كوتاهي يدر موارد

سرشـت نخسـتيني اصـول     ةاستداللي از ارسطو دربـار  112 فحةشيلدز در ص :كنم اشاره مي
كـه در   چنـان  ؛دكنخاص منبع دقيق آن را مشخص  طور به كه آنبدون  ،كند اوليه را تقرير مي

خورد  چشم مي بههايي  كنم، گاه در ذكر دقيق منبع كوتاهي بخش اشكاالت ظاهري اشاره مي
در فصـل دهـم، در    ؛ناآشنا با ارسطو دردسرساز باشـد  ةويژه براي خوانند به ممكن است كه
ارسطو باقي مانده است  شعر فنهايي از قسمت دوم  كه پارهد كن ميخاطرنشان  382 فحةص

 Tractatus Coislinianusدهـد كـه منظـور وي كتـاب      آن توضيح مي  در يادداشتو سپس 
يادداشـت  (اي اسـت از كتـاب دوم وي    است كه در نظر برخي از محققان ارسطو خالصـه 
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گفت كـه گـويي    اي سخن نمي گونه بهبهتر بود شيلدز در متن اصلي ). فصل دهم 10 ةشمار
 چنـين  هـم . باقي مانده است شعر فنهايي از كتاب دوم  محققان پاره ةقطع از نظر هم طور به

 شـعر  فـن  ةعنوان اين فصل خطابه و هنرهاست، در حالي كه بحث اين فصل عمدتاً دربـار 
است كه چرا عنـوان  ه كردنروشن  و نه در فصل نخست، جا ايننه در  ،شيلدز .ستا ارسطو

خـاص تـراژدي بحـث     طـور  بـه شعر و  ةدر حالي كه ارسطو دربار ،فصل را هنرها گذاشته
  .هنرها ةنه هم ،كند مي

  
  اشكاالت ظاهري 2.3

اشاره شد، تمام جلـدهاي ايـن مجموعـه شـكل و قلـم       تر پيشكه  چنانظاهري،  از نظر
ظـاهري آراسـته و    از اين نظركتاب . قلم گاه متفاوت است اندازةواحدي دارند كه البته 

بـا  كه از انتشـاراتي   وجود داردهاي تايپي در كتاب  چند متأسفانه غلط هر ،پسنديده دارد
مشـكلي در فهـم ايجـاد    هـا   اشـتباه ايـن   ةعمـد . اعتبار و شهرت راتلج بسيار بعيد است

 ،براي نمونه. كندممكن است فهم مطلب را با مشكل مواجه  ها آن اما برخي از ،كند نمي
كـه   كنـد  يآغـاز مـ   را )Bacon(بـيكن   قـولي از  نقـل آخـر   از در خط قبل 79 ةدر صفح

هاي انتهاي كتاب در  است و در يادداشت آمده) Boyle( »بويل« ،»بيكن« جاي به اشتباه، به
) Bacon, Advancement of learning(به بـيكن و كتـاب وي    35، يادداشت 426 صفحة

 يپيتـا  غلـط  راآن  تـوان  كتاب، كه نمي ةنام در كتاب يديگر هاشتبا در .ارجاع داده است
در  12»ارسـطو  ياسـي س فلسـفة « ةمقال نويسندة را) Isaac Newton( نيوتن آيزاكدانست، 

مقالـه   آن ةدر حـالي كـه نويسـند    ،كند در اينترنت معرفي مي نفورداست يفلسف نامة دانش
Fred Miller شـمار آورد  بـه كتـاب   اشكالتوان  از نكات ديگري كه مي ،چنين هم. است 

و كنـد   دقت كافي نمـي به ارسطو، سهواً يا عمداً، ها  ارجاعاين است كه شيلدز در برخي 
 ةكـار را بـراي خواننـد   ممكـن اسـت    و اين كند يا بعدتر متن را نقل مي تر پيشاز كمي 

قـولي از   نقـل  76-75 هـاي  هدر ارجـاع صـفح   ،براي نمونـه كند؛ ناآشنا با ارسطو دشوار 
آمـده اسـت، در حـالي كـه آدرس درسـت      ) 198b32-199a8(ارسطو بـه آدرس   فيزيك

)198b34-199a7( از آغـاز كتـاب گامـا     237صـفحة  آدرس نقـل قـول   چنين،  هم .است
)1003b20-26 ( آدرس درست عبارت است از آمده است كه)1003a22-26 .( جا ايندر 

اشتباهي تايپي وجود دارد و هم شيلدز از دو سطر قبـل آدرس خـود را آغـاز     ظاهراً هم
دهد كـه   را مي فيزيكآدرس جايي در  كه اينپس از  ،نيز شيلدز 216 ةدر صفح. كند مي
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آورد كـه   قولي مـي   نقل، )239B11-13(كند  ارسطو نظر پارمنيدس و زنون را مقايسه مي
. ذكـر كنـد  آدرس آن را  اسـت  ش كـرده مشخص نيست از كجا آمده است و وي فرامو

قـولش از پارمنيـدس را     آدرس نقـل  424صـفحة   13يادداشـت  شيلدز در  كه اينديگر 
كجا در كتاب منظـور خـودش را از     هيچ كه اينآورده است، بدون  DK28B8صورت  به

ناآشنا هم نتوانـد   ةطبيعي است كه خوانند. باشدكرده اين ارجاع براي خواننده مشخص 
اي در كتـاب   از اين حروف اختصاري سردربياورد و بفهمد كه منظور وي ارجاع به پاره

  .مرجع زير است
Diels, H. and W. Kranz (1952). Die Fragmente der Vorsokratiker, 6th edn, 

Berlin: Weidmann. 

بـراي نمونـه در    دسـت نيسـت و   كتاب نيز چندان جامع و يـك  ةنماي كه ايننكتة آخر 
، انـد  آمـده نمايـه   در Theophrastus چـون  هـم حالي كه برخي اسامي غيرمشهور در كتاب 

در حـالي كـه    ،چنـين  هـم . انـد  در نمايه نيامده Zenoو  Parmenidesتري چون  اسامي مهم
Zeno’s paradoxes of motion  هم در ذيلMotion  اسـت  صورت مستقل آمـده  بهو هم، 

Parmenides’ argument against change  فقط در ذيلChange  صورت مسـتقل   بهآمده و
  .نمايه نشده است

كه اين اشكاالت در ويراست دوم كتاب كه در حال آماده شـدن اسـت و تـا    است اميد 
  .دشوماه ديگر منتشر خواهد شد برطرف  چند

  
  گيري نتيجه. 4

كليـت فكـر    ةكه تاكنون دربار هايي است ي كريستوفر شيلدز از بهترين كتاب ارسطو كتاب
ويـژه   كتـاب تصـويري كلـي از فلسـفة ارسـطو، بـه      . ارسطو نگاشته شده اسـت  ةو انديش

را در قالب استدالل و به زباني تحليلـي و بـه سـبكي تقريـر      او،ترين مسائل در تفكر  مهم
ي هـاي  با ساير كتـاب   كتاب در مقايسه. كند ميكند كه خوانندة امروزي احساس غرابت ن مي

حجـم   انـد  نگاشـته شـده   اي براي آشنايي با انديشـة وي  مقدمهمثابة  كه دربارة ارسطو و به
نظـر   پذير به ، اما با توجه به اهميت بسيار زياد ارسطو در تاريخ فلسفه توجيهردتري دا بيش
 كسـب اي كه بخواهد اطالعاتي كلي دربارة ارسـطو   شايد اين كتاب براي خواننده. رسد مي

اي  فلسـفه  انجدي فلسفه، حتي براي اسـتاد  انناسب نباشد، اما براي دانشجويكند چندان م
صـورت   را بـه   هـا  آنبسيار سـودمند باشـد و    تواند ميد، نكه با ارسطو آشنايي چنداني ندار

  .كندجدي درگير فلسفة ارسطو 
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 شكه در هر فصل از كتاب نآشيلدز به جاي  هاي ممتاز كتاب اين است كه يكي از ويژگي
تـر مسـائل خاصـي در فلسـفة وي را      دست دهـد، بـيش   هاي ارسطو به اي از كتاب صهخال

در مقايسه با مباحث و مسائل مطرح در فلسفة تحليلي معاصر  ها را آن انتخاب كرده است و
كـه بـه     فلسفه اندانشجويآن دسته از براي بدين ترتيب، كتاب  .استكرده بررسي و تحليل 

در كنـار سـاير    ،اين نكات. خواهد بودد نيز جذاب نندار چندانيفلسفة يونان باستان عالقة 
ويژه  دهندة ارزش اين كتاب به هايي كه در بخش تحليل و ارزيابي كتاب گفته شد، نشان نكته

ي است كه با توجه به اهميت فلسفة ارسطو در سنت فلسفة اسالمي ا براي خوانندگان ايراني
  .يندتري با فلسفة ارسطو خواهان و مشتاق آشنايي متفاوت و عميق

  
  ها نوشت يپ

 

 دقـت  بـه هاي ايـن مجموعـه    كتابدر همة و مانده باقي  مانآرتر در حد  البته اين ساختار بيش. 1
انـد و يـا    ارائـه نكـرده    فصـل خالصـه  براي نمونـه، برخـي در پايـان هـر     . نشده استرعايت 
  .اند نياورده  نامه اصطالح

2. http://www.philosophy.ox.ac.uk/members/philosophy_panel/christopher_shields 

3. The Philosophy of Thomas Aquinas (2003). with Robert Pasnau (Boulder: Westview Press) 

4. Order in Multiplicity: Homonymy in the Philosophy of Aristotle (1999). Oxford 

University Press.  

5. http://plato.stanford.edu/entries/aristotle/ 

6. http://plato.stanford.edu/entries/aristotle-psychology/ 

ي وي، يعني كتاب مورد بحـث ايـن مقالـه، نگاشـته و بـه      ارسطواز جمله نقدهايي كه بر كتاب . 7
  :نقد است است اين فارسي ترجمه شده

 ،فلسفه ماه كتابترجمة مصطفي اميري،  ،»ارسطو« .)Barbara Sattler) (1388(باربارا ستلر 
  :يافتدر اين آدرس  توان مي رااين مقاله . 27 ش

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/41589/59/text 
  :توان در آدرس زير يافت انگليسي اين نقد را مي متن

http://ndpr.nd.edu/news/23647-aristotle/ 
، اشكال اصلي آن بـر كتـاب    توان در اين نقد يافت كه مي قبول  قابلسواي برخي نكات 

خوبي از پس تقرير تفاوت مفهوم و  به است نكته است كه كتاب وي نتوانسته  شيلدز در اين
روشـني   بـه نظر من خانم ستلر نتوانسته است اين اشكال را  اما به. واقعيت نزد يونانيان برآيد

  :نويسد گيرد و در پاسخ من مي شيلدز نيز همين خرده را بر اين ارزيابي مي. تقرير كند
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The reviews you mention were not my favourite, though they made some useful 

observations. Sattler's remarks left me, I confess, rather mystified. She made some 

manner of sweeping generalisation regarding 'the Greeks' as I recall, and then faulted me 

for failing to mark their alleged distinction between concept and reality. I don't know what 

she means; and she didn't provide any examples to justify her invective. So, I didn't really 

think too much about it. 
به زبـان فارسـي ترجمـه شـده      ارسطو ةفلسف در ينام هم: كثرت در نظم برنقد ديگري نيز 

سـير شـيلدز از ارسـطو    و تف آشنايي با موضعغياب ترجمة خود كتاب در تواند در  است كه مي
  :سودمند باشد

، ترجمة »علم و جدل: يلفظ اشتراك باب در: ارسطو« ).David Evans) (1388(ديويد اوانز 
  .27 ش ،فلسفه ماه كتابامير مصطفوي، 

  : شود اين نوشته نيز در آدرس زير يافت مي
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/41589/54/text 

8. Ross, Sir David (2005). Aristotle, Routledge. 
 ن،يبنـابرا  م؛يكنـ  يحركت استفاده نم ةجا از واژ نيا در يفارس ساختار در ما داستيكه پ چنان. 9

ــم ا ــفه ــتن انگل  ني ــه م ــه مســتلزم توجــه ب ــينكت ــل  يس ــتفاده از فع ــدر تعب moveو اس  ري
moving someone to tears است.  

  :زير ةاولي در مقال ةماد ةنويسنده دربار نظر ← براي نمونه .10
 طبيعـت  علـم  در آن بررسـي  و اولـي  ةماداز  تفسيري« ).1390( محبوبي آراني، حميدرضا

  .12و  11، ش )ادبيات دانشگاه اصفهان ةدانشكدمجلة ( متافيزيك، »ارسطو
11. “I've nothing against Barnes' book, though I don't recommend it to novices because of its 

extreme compression.” 

12. “Aristotle's political theory” (online Stanford Encyclopedia of Philosophy). 
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