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 چكیده

 یچاست. هرچند او ه یعهارسطو در کتاب مابعدالطب یورز موضوع نوشتار حاضر روش فلسفه
 یافصل  یجه یاست و حت یاوردهاش به نگارش در ن یپرداز سفهلدر خصوص روش ف یا رساله

 سخنان ارسطو  یال هحال از الب ینرا بدان اختصاص نداده است، با ا ای بخش از رساله
 اشارات ارسطو در  ینآشکار تر ینبا وجود ا .یافتن خصوص را یاو در ا یدگاهتوان د یم
 یکوماخوسضعف اراده در کتاب اخالق ن ةلئتوان در بحث ارسطو از مس یباره را م ینا

توان  یم مشهورگشته است، یاییارسطو که به روش آپور یورز در روش فلسفه مشاهده کرد.
آرا موجود در پاسخ  یانب. 2 ؛معضل یا  یدشوار یانب. 1به چهار مرحله مختلف اشاره کرد: 

 یانمقاله ضمن ب ین. در بخش اول ایقتکشف حق.4 ؛آرا موجود یلتحل .3 ؛یبه دشوار
مراحل پرداخته  یناز ا یکارسطو، به اهداف و کاربرد هر  یاییمراحل مختلف روش آپور

 ای به عنوان  نمونه ارسطو در کتاب زتا پردازی شده است و در بخش دوم مقاله روش فلسفه
مورد بحث قرارگرفته و نشان داده شده است که  یعهدر کتاب مابعدالطب یاییاز روش آپور

 یزمطرح شده در کتاب بتا و ن های یکتاب براساس پاسخ به دشوار ینمباحث ا یبنظم و ترت
 یافتن یدر پ یشخاص خو  یفصل اول کتاب زتا شکل گرفته است و ارسطو در روش فلسف

 خ آنهاست. پاس
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 مقدمه 

تلقی  (anthropocentric)انسان مدارانه  مارتا نوسباوم تصور ارسطو از روش فلسفی را شدیداً
یعنی از  ر داریم آغاز کنیم،را از جایی که در آن قرا ورزی فلسفهکند. از نظر ارسطو ما باید   می

حیرت و سرگشتگی نایل شویم که در  این عالم تا زمانی که به حل  ةمان در بار باورها و حیرت
و  پژوهشمان از عالم  فزونی خواهد یافت. ما در سیر  فهم و بررسی، پژوهش این جریان

 تر نفسه معقول چه که فیاست آغاز کرده تا به آن تر مان از آنچه که در نسبت با ما معقول بررسی
بنابراین  تواند کمک حال ما باشد.  میمل بر آراء و آثار گذشتگان أیند، تافر این رسیم .در  میاست 

 های  هبررسی دیدگا ،(perplexity)یا سرگشتگی (aporia)با یک معضل میرهیافت هنگا بهترین

ها ـآن یحل رضایت بخشی از آراتوان راه   میا یآ کهاین  گذشته است و دیدن یفیلسوفان و حکما
 .(Jordan,p.105-106) دیگران است های مبتنی بر بصیرت ر کامالًـام این ا نه، کهـرد یـتاج کـاستن

 ورزی فلسفه ثیرگذار و جذابی در خصوص روش  تفلسف یاأت های هند ارسطو دیدگاچهر    
فصل  چش در نیاورده است و هیخصوص به نگار این  در ای او هیچ رساله ،حال این با داشته است،

توان   میحال در البالی سخنان ارسطو  این  با را بدان اختصاص نداده است. ای یا بخش از رساله

خصوص را  این ین اشارات ارسطو درتر آشکار اش یافت. دیدگاه او را در باب روش فلسفی
یافت که چنین بیان  وساخالق نیکو ماخضعف اراده در کتاب  ةلئتوان در بحث ارسطو از مس  می

 دارد:  می
شروع کنیم، و نخست [appearances]  (phainomena)همچون موارد دیگر، باید از ظواهر 

 بدین نحو ما باید به باورهای رایج و یم.کنرا بحث   [puzzles] (diaporesai)معضالت
اما اگر بپردازیم،  باورهای رایج و شایع ةهمبه است که  این  اشاره کنیم...مطلوب (endoxa)شایع

زیرا اگر اشکاالت حل شود و باورهای  ترین آنها اشاره کنیم. به اکثر آنها و مهم ممکن نبود،

 .Nichomachean Ethics,1145b2–5 tr) برهانی قانع کننده خواهیم داشت رایج و شایع باقی بماند،

Irwin). 

 یک موضوع بیان شده است. ةردربا چیزهایی است که عموماً (phainomena)مراد از ظواهر   
در نفی  دیدگاه سقراط گوید میکه ارسطو   میدارد هنگا  میبیان   (Owen)بنابراین همچنانکه اُون

ن است که دیدگاه ای  مقصودش در تعارض است، (phainomena)با فاینومنا  (akrasia)ضعف اراده

را به    phainomenaتوان   میننتیجه  در بیان شده است در تعارض است. وی با آنچه که عموماً
observed facts که دیوید راس کرده است چنان آن جمه کرد،تر  مشهود( های )واقعیت 
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(Jordan,p.107-108)نام به  اُون ة. به همین دلیل است که از زمان انتشار مقال “Tithenai ta 

Phainomena”  که ادعا را پذیرفته اند  این بسیاری از صاحبنظران 1691درendoxa  در نسبت با
empirical observations منبع اصول فلسفی ارسطوست(Hskins, p.1) . 

با  یدبا یفلسف ةلئمس یکدارد شخص در پرداختن به  یم یانهمانطور که خود ارسطو ب ینبنابر ا    
 یدهاست فا یحشروع کند تا از آنچه صح( endoxa)یعو شا یجرا یآرا گذشگان به عنوان باورها

توان  یم یجهدر نت (.20-24ص ،ب 403،در باره نفسو از آنچه خطاست اجتناب ورزد) یردرگب
به واسطه آرا  یصوابشان بلکه حت های یدگاهارسطو، گذشتگان نه فقط به واسطه د ظرگفت از ن

 خواهند بود. یمسه یبحث فلسف یک یشبرددر پ یشانخطا

 
 ییروش آپوریا

. چنین 1کند خویش را از سرگشتگی و تحیر آغاز می فلسفةکه در مقدمه گفته شد، ارسطو  چنان
متن  ترجمة دکتر شرف در شود. نامیده می( aporia)« آپوریا»ای در زبان یونانی  سرگشتگی

مقدمه بر ترجمه کرده است )شرف، «بیراهگی»یا « دشواری»ارسطو، آپوریا را به  مابعدالطبیعة
او درصدد گشودن  فلسفةداند که  در موضوع می (. ارسطو آپوریا را گرهی61، صمابعدالطبیعه

 .(995a, 20-35)آن است 

دانسته است و صرفاً به  هایی را می خویش پاسخ چنین دشواری فلسفةکه ارسطو حین نگارش این     
خود ارسطو نیز در  اینکه  ها نماید یا دشواری این خویش را درگیر فلسفةذهن مخاطب  اینکه  دلیل

ای داشته باشد. از جمله مباحثی است که در مورد  ه، چنین تحیر و سرگشتگیشروع نگارش فلسف
های کتاب بتای  دشواری» ةمطرح است. امیر مازیار در مقال ما بعدالطبیعهچگونگی نگارش 

ها را  ، پاسخ دشواریمابعدالطبیعهادعا کرده است که ارسطو در حین نگارش « مابعدالطبیعه

اش با اندیشیدن در  است که مخاطب فلسفه  ها، تمهیدی اندیشیده دانسته و با طرح دشواری می
(. اگر چنین 1333های ابداعی ارسطو را به خوبی درک نماید )مازیار،  حل ها، راه مورد دشواری

توان تحیر و سرگشتگی  ، پذیرفته شود، میمابعدالطبیعهدیدگاهی در مورد ارسطو حین نگارش 
مند یا واقعی دانستن تحیر و  مند، تحلیل برد. فارغ از روش روشای  ارسطو را به تحیر و سرگشتگی

 این ، آنچه درمابعدالطبیعههای  سرگشتگی ارسطو در مورد موضوع مورد بحث حین نگارش بخش

پردازی با یک سرگشتگی و پردازی وی است. شروع فلسفهوع فلسفهرش ةمقاله اهمیت دارد، نحو
بنابراین،  شده است.(aporic method)رسطو به روش آپوریا گذاری روشتحیر )آپوریا(، باعث نام
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 "بیان دشواری"ت نه سورزی ارسطو،مطرح است، روش فلسفه"آپوریا"به نامنوشتار  این  آنچه در
 روش است.  این  نخستکه تنها گام 

پردازی که نزد اسالف و معاصران ارسطو رواج داشته، روش های فلسفهیکی از روش    

داند که از واژه می این باره، زنون الیایی را مبدع این های انجام شده در است. پژوهشدیالکتیک 
کرده است. دیالکتیک نزد نوعی رفع تالی برای ابطال فرضیات مخاطب خویش استفاده می

شود که در آن سقراط از طریق پرسش و پاسخ مخاطب را به سقراط نوعی فن مباحثه مطرح می
کشاند و سپس به خویش می ةاهی مخالف با تعریف و دیدگاه اولیبیان تعریف یا دیدگ

نموده است. چنین فنی نزد بکارگیری استقراء، سعی بر تعمیم آن و اتخاذ یک حکم کلی می

 ةفن با هدف غلبه در جدل و استنتاج نتیج این سوفسطائیان نیز شناخته شده بوده است. آنان از
دیالکتیک نزد افالوطون نه تنها به عنوان یک فن بلکه به عنوان اند. کردهدلخواه خود، استفاده می

داند که با داشتن چنین علوم مطرح بوده است. او اهل دیالکتیک را افرادی می ةسرآمد و تاج هم
توانند به حقیقت و صورت الیتغیر موجودات، دست یابند. چنان که تر از دیگران میفنی، راحت

یابی به ذات الیتغیر اشیا، بیان کرده اما نوع یالکتیک را دستپیداست افالطون تنها هدف د

ان به درستی پژوهشگراستدالل مورد استفاده در آن را بیان نکرده است. بر همین اساس برخی 
اند که دیالکتیک نزد افالطون با توجه به نوع استدالل مورد استفاده در آن، معانی بیان کرده

 نوشتار، خارج است.  این ة به آن از هدف و حوصلیابد که پرداختن متفاوتی می
که  2اند، تیلور روش ارسطو را روش غیرعلمی پژوهانی که به روش ارسطو پرداخته از ارسطو    

(. نیکوالس رشر در 33، ص 1334داند )نوسبام،  تنها کارآیی آن بیان کنار روش معمول می

طو اختصاص داده و از آن به عنوان روش ،  بخشی را به روش ارسهای فلسفیدیالکتیک ةمجموع
روش ای با عنوان .کریستوفر شیلد درمقاله (Rescher, 2006, P17-127(آپوریا نام برده است

ارسطو، استفاده از فاینوما را محور بحث از روش فلسفی ارسطو قرار  ةدر فلسف لفاینومولوجیکا
ارسطو به عنوان روش آپوریا نام برده  ای از روش فلسفیداده است. استفان بولتر نیز در مقاله

 (.1333داند )مازیار،  و را روش دیالکتیکی میامیر مازیار روش ارسط .است
بخش از روش ارسطو که  این پردازد.دیگران می یارسطو، پس از بیان دشواری، به بیان آرا    

احیای روش ا رشود،  باعث شده برخی مفسران آپوریای ارسطو نیز نامیده می 3دکسوگرافی

ا ارسطو آن را به صورت سقراط آن را در قالب محاوره  ام تفاوت که این سقراط بدانند با
آرا، روش ارسطو را به  این نهایت نشان دادن تناقض نوشتاری درآورده است. اگرچه بیان آرا و در
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تناقض  را از نظر دور داشت که نشان دادن این  محاورات سقراطی شبیه کرده است اما نباید
حقیقت در  ةها فرع بر هدف اصلی آپوریاست و چنان که در بخش قبل گفته شد، جوینددیدگاه

 مضافاً اند.ی که با غیرحقیقت همنشین شدهیآپوریای ارسطو در پی یافتن حقیقت است از میان آرا

د مورد خیزد، دیدگاه فرکه در محاورات سقراط، تنها دیدگاهی که وی با آن به مخالفت برمیاین 
 موضوع بحث. ةبیان شده دربار های هخطاب وی در محاوره است نه همه یا اکثر دیدگا

دیالکتیکی یا غیر دیالکتیکی ، مستقیم یا غیرمستقیم، بودن روش ارسطو مانع از منحصر به فرد     
ماند برای  ای می دانستن روش ارسطو نیست. روشی که دارای مراحلی است و هر مرحله مقدمه

بعدی. روشی که تحیر و سرگشتگی آغازگر آن و آرامش فلسفی ماحصل و پایان  ةد به مرحلورو

پردازی آن است. بنابراین روش فلسفه ةآرای موجود در پاسخ به دشواری بدن آن و بیان و تحلیل
. آغاز )شگفتی یا تحیر فلسفی و 1ند از: ا توان متشکل از سه بخش دانست که عبارت ارسطو را می

اصلی )بیان و تحلیل آراء  ة. بدن3. انجام کشف حقیقت )آرامش فلسفی( و 2 ؛دشواری(بیان 
اصلی روش ارسطو از دو بخش الف:  ةکه بدناین  مقاله، با توجه به این موجود حول موضوع(. در

  موجود، تشکیل یافت و بر هر کدام از یموجود در پاسخ به دشواری و ب: تحلیل آرا یبیان آرا

دو بخش از روش ارسطو به صورت جداگانه بیان  این  ب است،اهدافی متفاوت مترت دو بخش این
 ند از:ا و روش او دارای چهارگام لحاظ شده است که عبارت

 ؛الف: سرگشتگی و تحیر )بیان دشواری(
 ؛ب: بیان آراء موجود در پاسخ به دشواری

 ؛ج: تحلیل و ارزیابی آراء موجود

 .فلسفی(د: کشف و بیان حقیقت )آرامش 

 
 های موضوع( : سرگشتگی و تحیر )پرداختن به دشوارینخستگام 

که گفته شد، سرگشتگی و تحیر آغاز آپوریای ارسطوست. ارسطو چنین تحیر و  چنان

کند.  ای را در قالب یک یا چند دشواری در مورد موضوع بحث، مطرح می سرگشتگی
 مابعدالطبیعههای ناظر به کل مجموعه  ریارسطو به دو بخش الف: دشوا ةهای مابعدالطبیع دشواری

 شوند.  بندی می ، دستهمابعدالطبیعههای(   ها )کتاب های ناظر به هر کدام از فصل و ب: دشواری

، اختصاص یافته مابعدالطبیعه ةهای ناظر به کل مجموع ، به دشواریمابعدالطبیعه یبتاکتاب     
های  حکمت و بیان ویژگیی در مورد تعریف ، پس از بحثی مقدماتهمجموعاین است. ارسطو در 
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 ةهای بعدی مجموعها پرداخته است که کتاب به بیان دشواری بتادر کتاب ، آلفاب آن در کتا
، بتا. او در کتاب اندریزی شدهها، طرحدشواری این گویی به، در راستای پاسخمابعدالطبیعه

 :ند ازا چهارده دشواری کلی را  برشمرده است که عبارت

 بررسی و کاوش درمورد علل و اسباب مختص یک دانش است یا چند دانش؟. 1

 برهان نیز کاوش  های هکه از مبادی و پایاین پردازد یاآیا متافیزیک تنها به مبادی جوهر می. 2

 کند؟می    

 پردازد یا می  میا یک علم است که به چنین مهای اگر جستجوی دانش درمورد جوهر باشد،. 3
 چند دانش؟    

 جوهر نامحسوس نیز وجود دارد؟ .4

 ما باید تنها جوهرها را بررسی کنیم یا از صفات اشیا نیز باید کاوش نماییم؟. 5

 درونی آن؟ یاند یا اجزامبادی و عناصر هستی جنس. 9

 اند یا جنس بعید؟ا جنس قریبای اند،اگر مبادی جنس. 3

 داریم؟ اگر داریم یکی است یا چند تا؟ بسیط است  خودی بیرون از ماده هعلت ذاتی و خود ب. 3

 یا مرکب؟    

 مبادی به لحاظ نوع و تعداد محدودند؟. 6

 مبدأ دارند؟ ةنشدنی دو گونشدنی و تباهتباه. 10

 واحد و هستی جوهر اشیا هستند؟. 11

 مبادی کلی هستند یا جزئی؟. 12

 مبادی بالفعلند یا بالقوه؟. 13

 اند یا غیرمحسوس؟ا محسوسای جوهرند؟ اگر جوهرندعدد، سطح و حجم . 14

، به دشواری اول، در گامااز کتاب  نخستچهارده دشواری، ارسطو در فصل  این  از مجموع   
و همچنین فصل نخست کتاب  گامابه دشواری دوم، در فصل دوم کتاب  گامافصل سوم کتاب 

به  نوو  موو همچنین دو کتاب  االندششم تا دهم کتاب  به دشواری سوم، در فصل اپسیلون
به دشواری ششم،  زتابه دشواری پنجم، در فصل دهم کتاب  گامادشواری چهارم، در فصل دوم 

به  زتاهای هشت، سیزده و چهارده کتاب به دشواری هفتم، در فصل زتادر فصل دوازدهم کتاب 

به  الندام کتاب و همچنین دو فصل چهارم و پنج زتادشواری هشتم، در فصل چهارم کتاب 
 زتابه دشواری دهم، در فصل شانزدهم کتاب  زتاهای هفت تا ده کتاب دشواری نهم، در فصل
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به دشواری دوازدهم، در فصل هشتم  زتاسیزدهم تا پانزدهم کتاب  به دشواری یازدهم، در فصل
ه و های یک تا سبه دشواری سیزدهم و در فصل النداو دو فص هفت و هشت کتاب  تتاکتاب 

به دشواری  نوهای یک تا سه و پنجم و ششم کتاب و همچنین فصل موشش تا نه کتاب 

 چهاردهم، پاسخ گفته است.
های دیگر هایی را بیان کرده و در کتابدشواری بتافوق که ارسطو در کتاب  ةعالوه بر شیو   

ها رسطو در بیان دشواریای دیگر نیز نزد اها پاسخ گفته است، شیوهدشواری این  به مابعدالطبیعه
، مابعدالطبیعههای های نخست هرکدام از کتابوجود داشته است که براساس آن ارسطو در فصل

های های جزئی در مقایسه با دشواریتوان آن را دشواریها را برشمرده که میبرخی دشواری

های هر کتاب را در که فصلاین بر افزونصورت ارسطو  این نامید. در بتاکلی طرح شده در کتاب 
ای ده است، تفصیل بحث به گونهکر، طرح ریزی بتاهای کتاب گویی به دشواریراستای پاسخ

به  بتاهای کتاب که نسبت به دشواری-های طرح شده در ابتدای هر فصلاست که به دشواری
  نیز پاسخ گفته شود. -اندتر بیان شدهصورت جزئی

ها  گونه است که وی پرداختن و تأمل به دشواری ا نزد ارسطو آنه اهمیت پرداختن به دشواری    

ترین اهداف و کارکردهایی  از جمله مهم .شمرد جویندگان دانش، ضروری برمی   همةرا برای 
 ند از:ا گام از روش خویش برشمرده است عبارت این که ارسطو برای

 )دشواری( گره گشودن از آن ممکن نیست.هبدون شناخت مسئل. 1

 سازد.مسیر )چارچوب( بحث را مشخص می ةبیان مسئل. 2

 کند.بیان مسئله ضرورت بحث را نمایان می. 3

 سازد.بیان مسئله هدف بحث را مشخص می. 4
ها یدشوار این میان راهی سودمند بیابند، سودمند است که این و برای کسانی که بخواهند در

های قبلی است، بدون  حل دشواری ةجرا به خوبی بررسی کنند. زیرا آسایش بعدی نتی
علت که کسی که به  این شناختن، گره گشودن از آن ممکن نیست... از سوی دیگر به

 ها را در نظر گیرد، همانند کسانی است که  آنکه نخست دشواریپردازد بیتفحص می
ا یآ لحظه داند در هرگذشته، چنان کسی حتی نمی این  دانند به کدام سو گام بردارند. ازنمی

مطلوب خود را یافته است یا نه. هدف برای او روشن نیست. در حالی که برای کسانی که 

 ".( 665آ  25-30) بتا،اند، هدف روشن است...ها پرداختهقبالً به دشواری
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کند که تفکر و  ( دشواری را به گرهی تشبیه میبتا) کتاب این  درعالوه بر مورد فوق، ارسطو     
مقصد ها و نشان دادن  رهایی تفکر و اندیشه از بند دشواریدر بند کشیده است. او اندیشه را 

 (.665آ  25-30داند)ارسطو،  بحث را از جمله کارکردهای بیان دشواری می

 
 موجود در پاسخ به دشواری یگام دوم : بیان آرا

وجود در پاسخ م یپردازی ارسطو، بیان آراها، دومین بخش از روش فلسفهپس از بیان دشواری
ی که ارسطو در پاسخ به موضوع مورد بحث خویش بر یهاست. اگرچه آرادشواری این به

از عبارت  یآرا این  شمرد از اندیشمندان پیشا سقراطی و افالطون است و ارسطو هنگام بیان می

رسطو در ارا نیز نباید از نظر دور داشت که  این  کند اما استفاده می« گروهی»و « برخی»، « بعضی»
 ها نظر داشته است. ، بیشتر به قوت دیدگاهیمیان آرا

ای ارزش تفحص جدی ندارد. ما باید پرسش دقیق خود را با پرسش های اسطورهبافی ةاما فلسف    
از کسانی که سخنانشان با برهان همراه است معین کنیم که چیزهایی که مشتق از همان عناصرند، 

 (. 1000آ15-25شوند)بتا،بعضی جاویدان و برخی تباه می -نشابرحسب طبیعت -به چه علت
موجود  یند. وی عالوه بر گردآوری آراک موجود اکتفا نمی ی، به آرایارسطو هنگام بیان آرا    

 پردازد. اند نیز می ای که هنوز بیان نشده احتمالی یدر پاسخ به دشواری، به آرا
اند و هم هرگونه یرند که دیگران اظهار داشتهگها هم نظریات گوناگونی را دربرمیاین ...

 .(665آ  25) همان، ها، که غفلت از آنها روی داده استاین دیگری را، غیر از ةنظری

تفاوت روش ارسطو با معنای دیالکتیک نزد  نمبیّپردازی ارسطو نیز گام دوم روش فلسفه   

تگی، آغازگر بحث رأی شفاهی سقراط و افالطون است؛ زیرا در روش ارسطو پس از بیان سرگش
ای مشخص که به صورت هدفمند از طریق پرسش و پاسخ به نتیجهاین  مخاطبی خاص نیست تا

نه  ءآرا این  مورد بحث است که صاحبان ةموجود در پاسخ به مسئل یکشانده شود بلکه تمام آرا

یشتر از قائالن به آن تنها نزد ارسطو حضور فیزیکی ندارند بلکه برای ارسطو رأی آنان اهمیتی ب
 رأی، دارد.

موجود در پاسخ به دشواری، سنجش و ارزیابی  یکه گفته شد، هدف ارسطو از بیان آرا چنان    
آنان است. ارزیابی ارسطو با ارزیابی معمول اندکی تفاوت دارد. اصول سنجش و ارزیابی یک 

ست. اما ارسطو مجموع علمی، بررسی میزان قوت آن نسبت به پاسخگویی به مسائل ا ةنظری
ها با یکدیگر،  ض دیدگاهدهد و از ناسازگاری و تعار ها را در یک مجموعه قرار می دیدگاه
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کند. در حقیقت سنگ محک ارسطو برای پذیرش یا عدم  ناسازگاری مجموعه را استنتاج می
فرض  شپذیرش یک مجموعه از آرا، سازگاری یا عدم سازگاری آرا با یکدیگر است. بنابراین پی

رأی متناقض به پذیرش چند »اعتقاد است که  این  موجود پذیرشی ارسطو برای بیان و تحلیل آرا

 «.صورت یکجا در مورد یک موضوع، خود نوعی تناقض است
رسند که خودشان خود را از میان مشهور و شایع می ةگونه نظریات به نتیج این  ةاکنون هم

ی خود را نیز راست همه چیز راست است، مضاد گفته گوینددارند. زیرا کسانی که میبرمی

گوید که سخن او مضاد می ةزیرا گفت کند)خودش را نادرست می ةسازد و بنابراین گفتمی

 (.1012ب  10-20 ،گاما ناراست است()
آراء بسازد؟ اگر ارسطو را صرفاً  ةموجود یک مجموع یتواند از آرا ا ارسطو مییآ  اینک   

ها، هدف اوست، طبیعی است که  انیم که تنها نشان دادن صحت و سقم دیدگاهگری بد تحلیل
استنتاج کذب آنان به علت تناقضی که میانشان برقرار مختلف در یک مجموعه و  یگنجاندن آرا

از آنجا که ارسطو هنوز دیدگاه صحیح را بیان نکرده، صرف  است، نوعی مغالطه است؛ زیرا

گاه دیگری در مجموعه، دلیل بر کذب آن دیدگاه نیست. در متناقض بودن دیدگاهی با دید
دو دیدگاه است که برای مشخص شدن کذب  این ، کذب یکی ازمنطقی ة، تنها نتیجچنین حالتی

که نشان این ارسطو براید. بنابراین کنهر کدام، ارسطو باید ابتدا صدق نقیض آن دیدگاه را اثبات 
و کدام یک کاذب است، به دالیلی بیشتر از تناقض آن  دو دیدگاه صادق این  دهد کدام یک از

 گونه است. دو دیدگاه، نیاز دارد. در مورد کل مجموعه نیز همین
توان داشت که به واقعیت  آوری ارسطو نیز می عالوه بر خوانش فوق خوانشی دیگر از استدالل    

طو در گام قبلی)بیان ارسطوست. ارس فلسفةاز منظر مخاطب  تر بوده و آن روش ارسطو نزدیک

های موضوع کرده است که چنین  دشواری( ذهن مخاطب خویش را آنگونه درگیر دشواری
حقیقت و در جستجوی آن است.  ةمخاطبی به سرگردانی و تحیر رسیده است. چنین مخاطبی تشن

رد آرا اگر در یک ف این  کند. بنابراین مجموع موجود رجوع می یبه آرا ای ابتدا چنین جوینده
بخش از استدالل خویش،  این  دهند. بنابراین ارسطو در شوند، تشکیل یک مجموعه می جمع

گرایی در آرا را به علت تناقض برخی از آنها با یکدیگر  ی انحصارگراست که کثرتارسطو

وجود چنین خوانشی نیز، هنوز اشکال مغالطی بودن تحلیل ارسطو به قوت پذیرد. اما با  نمی
 که پرداختن بیشتر به آن به گام بعدی آپوریا، موکول شده است. ستا خویش باقی
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 گام سوم : تحلیل و ارزیابی آرا 

 یحقیقتی که به آرا ةگام جویند این سومین گام از روش ارسطو، تحلیل و ارزیابی آراء است. در
، ان آراءـعی خواهد کرد راهی مطمئن از میـت، سـیافته اس تـوضوع دسـم وردـوجود در مـم

ها بجوید. از جمله ملزوماتی که ارسطو  دشواری ةرسیدن به آرامش فلسفی و گشودن گربرای 
داند، قدرت تحلیل و استدالل آوری است.  حقیقت ضروری می ةداشتن آن را برای جویند

گری را از شروط مقدم بر آپوریا  آموزش و اکتساب تحلیل که عبارت ارسطو گویاست، وی چنان
روش، چنین شرطی را کسب  این  از استفاده از پیشحقیقت باید  ةداند و معتقد است جویند می

 کرده باشد.

آزموده و ورزیده باشد؛ زیرا بیهوده است  پبشتربنابراین انسان باید در پرداختن به هر استداللی    
آلفای ی حصول معرفت را)و[ هم روش و شیوهکه در عین حال هم معرفت را جستجو کنیم ]

 (.665آ10-15،کوچک
د داشته باشد، عدم یحقیقت با جویندةشرط فوق، یکی دیگر از شرایطی که  عالوه بر پیش    

حقیقت در جستجوی  جویندةکه گفته شد،  داری از دیدگاهی خاص است. چنان تعصب و جانب

در راه رسیدن به حقیقت، نسبت به  ین اگرهایی از سرگشتگی فلسفی است بنابراحقیقت و ر
یگران خویش را فریفته و راه رسیدن به آرامش داری ورزد، بیش از ددیدگاه تعصب و جانب

گام از آپوریای ارسطو دو هدف مترتب است که به  این فلسفی خویش را ناهموار ساخته است. بر
 شرح زیر است:

 
 ودی موجالف: تشخیص حقیقت از غیرحقیقت در آرا

های ارائه شده به آن  های موضوع را درک کرده و پاسخ حقیقتی که دشواری جویندة گمان بی

موجود خواهد بود. از منظر  یگام در پی یافتن حقیقت از میان آرا این داند، در ها را می دشواری
معتقد است که موجود حقیقت و غیرحقیقت با هم در آمیخته است. وی  یارسطو، در میان آرا

توان به دیدگاهی جامع در  هایی از هر دیدگاه که با حقیقت سازگار است، می گردآوری بخشبا 
 مورد حقیقت دست یافت. 

است که هیچ کس  این نظر در حقیقت از یک سو دشوار و از سوی دیگر آسان است. دلیل آن    
کنند وشش خطا نمیک این ها در انسان ةتواند، چنان که شایسته است به آن دست یابد، اما همنمی

یابد یا گویند. هرچند منفرداً، یا چیزی از حقیقت درنمیطبیعت چیزی می ةبلکه هریک دربار
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آن مقدار با ارزشی  ةهم ةیابد. اما از گردآمدیابد یا اندکی از آن را در میاندکی از آن را درنمی
 (.663ب1-5،آلفای کوچک د)یآ پدید

ه اعتقاد وی دیدگاهی کامالً صحیح در مورد حقیقت وجود که متن ارسطو گویاست، ب چنان    

 جویندةندارد و از طرفی هر دیدگاهی که راجع به حقیقت بیان شده است، کامالً کاذب نیست. 
ذیرش آنچه نقیض آن است سر ـه از پـالی کـدر حزیند ـگت برمیـیقت اسـچه حقـیقت آنـحق

 زند. باز می
حقیقت ابتدا آنچه حقیقت است را  جویندةو باز گردیم، اگر استدالل ارسط ةاینک به مغالط   

دیدگاهی که از پذیرش آن سر باز زده است را با  تواند کذب می منطقاً د در صورتیکنکشف 

اجتماع نقضین استنتاج کند، که آن دیدگاه با حقیقت پذیرفته شده از سوی او  ةتوسل به استحال
توان حقیقی بودن یکی از آن دو را نتیجه  گاه نمیاز صرف تناقض دو دید  در تناقض باشد،

ها باشد، استدالل ارسطو  مقدم بر  بیان علت کذب دیدگاه گرفت. بنابراین اگر کشف حقیقت
ازو به سوی دیدگاهی تر ة کفصورت مغالطی است. بر همین اساس، این استداللی صحیح و در غیر

 داند، سنگینی خواهد کرد. ن را میها پاسخ آ کند ارسطو حین بیان دشواریادعا میکه 

 
  ناپذیرفتی های هب: بیان علت کاذب دیدگا

ها در مورد موضوع  دیدگاه ةیا هم یهدف دوم گام سوم آپوریای ارسطو، بیان علت کذب بخش
ها از تناقض آنها با واقعیت استفاده کرده است. از  دیدگاه این است. ارسطو برای نشان دادن کذب

ریای ارسطو، بحث شد به علت عدم تکرار بخش از آپو این  راجع بهپیش خش آنجا که در دو ب
مطالب، در ادامه تنها به یک شاهد مثال از متن ارسطو اکتفا شده و پس از آن به گام چهارم 

 آپوریا پرداخته خواهد شد.

دی که از راه مفاهیم خیر و نیکبختی نباید بر استدالل قناعت کنیم بلکه باید ببینیم عقای ةدربار    
واقعیات با حقیقت سازگارند در حالی که اشتباه و  ةاند، چون هماند، چگونهسنت به ما رسیده

 (.34، ص1333افتند)ارسطو، حقیقت زود باهم در تناقض می

 
 گام چهارم : بیان حقیقت )رسیدن به آرامش فلسفی(

  جویندةزیرا  ،رسید میپایان رود که آپوریای ارسطو باید در گام سوم به  یـور مـر چه تصـاگ
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اما نباید حالتی   ،داده غیر حقیقت را تشخیص  هم حقیقت را یافته و هم ،حقیقت ضمن تحلیل آراء
 موجود، وجود نداشته باشد. یکه همه یا بخشی از حقیقت در آرا

 یچنان که مشاهده شد، ارسطو در گام سوم از آپوریای خویش درصدد است با تحلیل آرا    

حقیقت را یه صورت دیدگاهی  این ود، حقیقت را کشف کند. در گام نهایی آپوریا ارسطوموج
ای هایی از آراء را که شائبهکند. بیان حقیقت در آپوریا بدین صورت است که بخشکلی بیان می

 کند، اگر مجموععنوان رأیی واحد بیان می هاز حقیقت دارد گردآوری کرده و به صورت یکجا ب
نماید اما اگر از در دل ء بخشی از حقیت را بیان کنند آن بخش را گرفته و تکمیل میآرا این 

صورت ارسطو با  این موجود هیچ حقیقتی در پاسخ به دشواری، وجود نداشته باشد در یآرا

ک این  کند.تر( در پاسخ به مسئله بیان میعنوان دیدگاه سوم)ارجح هآراء، نظر خویش را ب این انکار
، شاهد مثالی زتابیان چهار گام آپوریای ارسطو، در ادامه، تبیین روش ارسطو در کتاب پس از 

  ارسطو. ةخواهد بود برای بکارگیری آپوریا در فلسف

 
 اهمیت کتاب زتا

ای خاص ، ارسطو شیوهمابعدالطبیعههای گفته شد، از مجموع کتاب پیشگونه که در بخش  همان
که به  مابعدالطبیعههای دیگر اتخاذ کرده است. برخالف کتاب زتاهای کتاب برای بیان دشواری

اکتفا شده است، ارسطو عالوه بر پرداختن به دشواری مورد بحث  بتابیان دشواری آنان در کتاب 
ها پرداخته کتاب نیز دو فصل را به بیان و تشریح دشواری این  ، در ابتدایبتادر کتاب  زتاکتاب 

باشیم، ناگزیر مابعدالطبیعه  های بار تبیین آپوریای ارسطو در دیگر کتاست. بنابراین اگر خواستا
را نیز در  نخستگام  زتادر حالی است که کتاب  این خواهد بود بتاگام اول آپوریا در کتاب 

کتاب سه گام دیگر آپوریای  این  در ادامه تبیین خواهد شد، اینکه  خویش جای داده است. مضافاً

بزرگ  ةعضو کوچکی خواهد بود از خانواد زتاشود. بنابراین کتاب میارسطو را نیز شامل 
گر روش او در کل مجموعه که پرداختن به روش ارسطو در آن نمایان مابعدالطبیعههای کتاب

 خواهد بود. 
ارسطو را به  ةمابعدالطبیع ة، مجموعمابعدالطبیعههای کتاب بتای  ی دشواری ا امیر مازیار در مقاله   

 ؛(یوتاو زتا، اتا، ثتا های میانی ) ب: کتاب ؛(گاماو آلفا، بتا  های مقدماتی ) بخش الف: کتاب چهار

گونه که امیر مازیار نیز نقل  ن(. هما1333بندی کرده است)مازیار،  ، دستهموونوو د:  المبداج: 
شود.  می به عنوان کتاب آغازین ارجاع داده زتاهای میانی، به کتاب  کرده است. در میان کتاب
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های مقدماتی، نتیجه  با کتاب مابعدالطبیعههای میانی  خویش از ابهام ارتباط کتاب ةمازیار در مقال
مطرح شده در کتاب، ناظر به مباحث  های در حالی است که برخی دشواری این  گرفته است.

س وجود توان از دشواری پنجم )آیا صرفاً جواهر محسو میرای نمونه، های میانی است. ب کتاب

س هم وجود دارند؟(، دشواری یازدهم )آیا وجود و واحد مبدأ شیء دارند یا جواهر نامحسو
اند؟( و دشواری چهاردهم )آیا مبدأ شی کلی است یا جزئی؟( نام برد. بر همین اساس، کاوش در 

الی ، خبعدالطبیعهما   های مقدماتی و میانی اتصال کتاب ةروش ارسطو در کتاب زتا به عنوان حلق
 از لطف نیست.

 
 زتاروش ارسطو در کتاب 

، آغاز "افتادن گرهی در موضوع"چنان که گفته شد، تحیر و سرگشتگی یا به تعبیر خود ارسطو 

تعبیر  "دشواری"شود که به پردازی ارسطوست که در قالب یک یا چند پرسش مطرح میفلسفه
هایی است. گویی به چنین دشواریاسخپ ةنیز بر پای زتاپردازی ارسطو در کتاب شوند. فلسفهمی

های در پی پاسخگویی به آن است، دشواری زتاکه ارسطو در کتاب  بتاهایی از کتاب دشواری
 ند از:ا ست که عبارتبتاششم تا دوازدهم کتاب 

 ؛(بتادرونی آن؟)دشواری ششم کتاب  یاند یا اجزاآیا مبادی و عناصر هستی جنس. 1

 ؛(بتااند یا جنس بعید؟)دشواری هفتم کتاب ا جنس قریبیآ اند،اگر مبادی جنس. 2

 آیا علت ذاتی و خود بخودی بیرون از ماده داریم؟ اگر داریم یکی است یا چند تا؟ بسیط . 3

 ؛(بتااست یا مرکب؟)دشواری هشتم کتاب     

 ؛(بتاآیا  مبادی به لحاظ نوع و تعداد محدودند؟)دشواری نهم کتاب . 4

 ؛(بتامبدأ دارند؟)دشواری دهم کتاب  ةنشدنی دو گوننی و تباهشدآیا تباه. 5

 ؛(بتاآیا واحد و هستی جوهر اشیا هستند؟)دشواری یازدهم کتاب . 9

 (.بتاآیا مبادی کلی هستند یا جزئی؟)دشواری دوازدهم کتاب . 3

دیگر  ، نوعیبتاهای موضوع در کتاب بر بیان دشواری افزونگفته شد، پبش چنان که در بخش    
پردازی ارسطو وجود دارد که براساس آن او در ابتدای هر کتاب بخشی از بیان دشواری در فلسفه

 زتادهد. عالوه بر هفت دشواری فوق که ارسطو در کتاب را به بیان دشواری اختصاص می

کتاب را به بیان دشواری اختصاص داده است.  این  درصدد یافتن پاسخ آنان است، فصل اول
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اصلی ارسطو  ةدغدغ     اطالق جوهریت است، ةحقیقت در مورد چیستی جوهر و آنچه شایستیافتن 
 است که آن را در قالب یک دشواری بیان کرده است.  مابعدالطبیعه ةبخش از مجموع این  در
کتاب را به بیان آراء  این پس از بیان دشواری در فصل اول، ارسطو فصل دوم و فصل سوم   

هنگام بیان آراء، آرای ناظر به مصداق جوهر و آرای ختصاص داده است. او درمورد موضوع ا
هایی است که در ناظر به مفهوم جوهر را به صورت جداگانه بیان کرده است که هر کدام پاسخ

سه رأی  زتااو در فصل دوم کتاب  بیان کرده بود. بتاهایی که در کتاب رابطه با مسائل و دشواری
 ند از:ا هر برشمرده است که عبارتدر مورد مصادیق جو

 ؛جوهرند -مانند سطح، خط، نقطه، و واحد -بعضی برآنند که حدود یا مرزهای جسم .الف

 ؛گویند سوای محسوسات، هیچ گونه جوهری وجود نداردبرخی می .ب
 برخی دیگر به موجودات جاویدان)غیرمحسوس( معتقدند. .ج

به مفهوم جوهر را بیان کرده است. در همین راستا وی  آراء ناظر زتاارسطو در فصل سوم کتاب    
 ند از:ا چهار رأی را بیان کرده است که عبارت

 ؛است "چیستی"جوهر  .الف

 ؛است "کلی "جوهر  .ب
 ؛است "جنس "جوهر  .ج

 است. "موضوع"جوهر  .د

ان چنانکه در بخش قبل گفته شد، گام سوم آپوریای ارسطو ، تحلیل آراست. ارسطو در هم    
فصل سوم وارد گام سوم روش خویش شده است. در اواخر فصل سوم ارسطو به تحلیل رأی 

فصل از کتاب  این موجود در پاسخ به دشوراری پرداخته است. در اواخر یچهارم از مجموع آرا
دو تقسیم  این ( مجموع مرکب از3( صورت و )2) ؛(ماده1موضوع را به سه قسم )، ارسطو زتا

علت جوهر ندانستن ماده و مجموع مرکب  فصل به این سه قسم، وی در این جموعکرده است. از م
چیز  این "(2و ) "مفارق"(1که دو صفت )این  علت هرا ب« ماده»از ماده و صورت پرداخته است. وی 

نیست، جوهر « نخستین»که این را به علت« مجموع مرکب از ماده و صورت»را ندارد، و  "بودن
 داند.نمی

جدا "ممکن نیست. زیرا  این  است که ماده جوهر است. اما این  گونه نگرش این ة نتیجپس     

شود که بیش از همه به جوهر تصور می (to tode ti) "این چیز بودن"و  (to khoriston)"بودن
بیشتر از  "مرکب از هر دوی آنها"رود که صورت و تعلق داشته باشند، و بدین علت گمان می
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خر أشند. پس اکنون سخن جوهر مرکب از هر دو را کنار بگذاریم؛ چون هم متماده جوهر با
 (.1026ب25-35است و هم آشکار )ارسطو،

 "چیستی"ی که جوهر را همان ی، ارسطو به تحلیل آرازتااز فصل چهارم تا فصل نهم کتاب     

ست. وی در مطرح شده در مورد مفهوم جوهر(، پرداخته ای )رأی اول از مجموع آرا دانندمی
 "چیستی"کند که گونه بیان میاین  ،"چئی"و  "چیستی"تمایز قائل شدن میان فصل چهارم پس از 

. برهمین اساس، در فصل 4گیردبه نحو نخستین بر جوهرها و پس از آن بر چیزهای دیگر تعلق می
ل ششم گیرد که تعریف تنها و به صورت نخستین، برای جوهر است. در فصپنجم چنین نتیجه می

ای که در مورد کند چیستیمیان چیستی بالذات و چیستی بالعرض تمایز قائل شده است و بیان می

 رود، بالذات است. جوهر به کار می
چنان که گفته شد، ارسطو براساس تعدد معانی موضوع، سه احتمال برای دیدگاهی که جوهر     

(مجموع مرکب 3(صورت و )2) ؛(ماده1) ند از:ا داند، مطرح کرد که عبارترا همان موضوع می
ان به تحلیل رأیی که جوهر را هم زتااز ماده و صورت. اگرچه ارسطو در فصل سوم کتاب 

ا تنها به تحلیل احتمال جوهر بودن دو شق از سه شق فوق)ماده و داند پرداخته است امموضوع می

 این به شد که ارسطو تعمداً هدمجموع مرکب از ماده و صورت( پرداخته است. در ادامه بیان خوا
صل نهم با بحث در مورد پیدایش و علل آن، به فکه در این  بخش از موضوع نپرداخته است تا

صورت، کند که فصل بیان می این باز گشته است. وی در "صورت"نوعی به بحث در مورد 
. در 5مقوالت است این جوهر و دیگر مقوالت، پیدایش پذیر نیستند و  پیدایش پذیر، شیء دارای

راستای زدودن ابهام از صورت است که ارسطو در فصل دهم بحث خویش را به تعریف کل و 

صورت و اجزاء شی به هم گرد آمده و در فصل  یتعریف جزء، در فصل یازدهم به اجزا
دوازدهم به وحدت تعریف، اختصاص داده است. ارسطو در فصل دوازدهم از وحدت تعریف به 

کند آنچه که تعریف زند. وی بیان میعنوان جوهر نخستین( پل می هه سوم )جنس بتحلیل دیدگا
آید، فصل است نه جنس. بنابراین براساس دیدگاه ارسطو، آخرین فصل هر از آن به دست می

 نیز هست. بتاپاسخ در حقیقت ناظر به دشواری هفتم از کتاب  این چیز جوهر آن خواهد بود.
موجود  های هگاه از مجموع دیدگادرا به تحلیل دومین دی زتاز کتاب ارسطو فصل سیزدهم ا   

بحث ناظر به دشواری  این درمورد مفهوم جوهر)جوهر همان کلی است(، اختصاص داده است.

  "کلی"کند که فصل با دو استدالل زیر ادعا می این ارسطو درنیز هست.  بتادوازدهم کتاب 
 تواند جوهر باشد:نمی
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تک چیزی، جوهر ویژه آن تک چیز است که به دیگری تعلق ندارد امّا کلی  جوهر هر .الف
 مشترک است.

 شود.ا کلی همیشه برحسب موضوعی گفته میشود امجوهر برحسب موضوعی گفته نمی. ب

به عنوان جوهر اختصاص داده « مثل»، به رد زتاارسطو در دو فصل چهاردهم و پانزدهم کتاب     
 5-10پذیرد)ارسطو،بودن به عنوان جوهر نمی« مفارق»و « چیز تک»لت است. وی مثل را به ع

(جوهر همان 2(جوهر همان واحد است و )1در فصل شانزدهم، ارسطو به دو دیدگاه ) 9(.1040آ
توانند دو نمی این  فصل درصدد است که نشان دهد این  موجود است، پرداخته است. وی در
 است. بتاری یازدهم از کتاب جوهر باشند که در حقیقت پاسخ دشوا

یکی است،  "واحد"، و جوهر "موجود"شود که گونه که گفته می ا از آنجا که واحد همانام
و نیز آنچه که جوهر آنها عدداً یکی است خودشان نیز عدداً یکی هستند، واضح است که نه 

یا  "ودنعنصر ب"ممکن نیست که جوهر اشیا باشند؛ درست مانند  "موجود"و نه  "واحد"
 (.1040ب15-20)زتا،"مبدأ بودن"

پرداخته  "علت"و  "عنصر"، "مبدأ"در پرداختن به موجود و جوهر، ارسطو به جوهر بودن     
مفاهیم است. ارسطو در بیان  این  مورد در گرو تحلیل ماهیت این است. استدالل ارسطو در

هایی در دهم و سیزدهم، پرسشهای ششم، نهم، یازدهم، دوازدر دشواری بتاهای کتاب دشواری
مفاهیم اختصاص داده است. بنابراین  این را به دلتامفاهیم مطرح و سه فصل اول کتاب  این مورد

 مفاهیم. این ای است برای استدالل ارسطو در مورد جوهر نبودنهایی مقدمهمطالب چنین کتاب

 "علت"و  "عنصر")=اصل( و "مبدأ"بیشتر جوهرند تا  "موجود"و  "واحد"ها این اکنون از میان    
  (.1040ب20-25،زتا)

پردازی خویش گام فلسفه ة)فصل هفدهم( ارسطو به آخرین مرحل زتادر آخرین فصل کتاب     
 یاست. وی پس از تحلیل و نشان دادن محذورات آرا "جوهر"نهاده و درصدد بیان حقیقت 

محذورات،  این  دارد که منشأابراز می موجود، در پاسخ به چیستی جوهر)گام سوم آپوریا(، چنین

گونه  این  جوهر را نباید ةجوهر است. وی  معتقد است که پرسش دربار ةت در طرح مسئلعدم دق
که باید با بندبند کردن موضوع آن، جستجوی جوهر صورت گیرد و لب "آن چیست؟"پرسید که 

 ."چرا آن چیز است؟"پرسیده شود 
پرسش که در مواجهه با جوهر، باید از چرایی آن این جوهر و بیان ةارسطو پس از تصحیح مسئل    

است. به همین دلیل است که  "صورت"کند که جوهر همان شود نه از چیستی آن، ادعا می
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)ماده و مجموع مرکب از ماده و  "موضوع"ارسطو در فصل سوم، تنها به دو قسم دیگر از 
که این  از اقسام موضوع( نشد. مضافاً )یکی دیگر"صورت"صورت( پرداخت و متعرض بحث 

های به ابهام زدایی و رفع دشواری زتاهایی از کتاب گونه که نشان داده شد، فصل همان

 ، اختصاص یافته بود. «صورت»

 
 نتیجه

روشی را برگزیده که از چهار گام تشکیل  مابعدالطبیعه ةپردازی در مجموعارسطو برای فلسفه
(تحلیل 3) ؛(بیان آراء موجود در مورد موضوع2) ؛(بیان دشواری1از ) ندا یافته است که عبارت

و  چهار گام، او گام نخست را که بیان مسئله این  (کشف و بیان حقیقت. از مجموع4آراء و )
های بحث است به دو صورت کلی و جزئی بیان کرده است. در بیان دشواری ةشاکل ةتعیین کنند

های دیگر چهارده دشواری را بیان کرده و مباحث کتاب عدالطبیعهی ماببتاکلی، ارسطو در کتاب 
ارسطو در  این ها، تنظیم کرده است. عالوه بردشواری این را حول محور یافتن پاسخ مابعدالطبیعه

را به طرح پرسش و  مابعدالطبیعه ةهای آغازین هر کتاب از مجموعهای جزئی، فصلبیان دشواری
ها توجه دارد نه ه است. در گام دوم، ارسطو به ارزش دیدگاهبیان دشواری، اختصاص داد

پردازی ارسطو که به تحلیل آراء اختصاص دارد، دارای دو صاحبان آن. گام سوم روش فلسفه

که در هر است هایی از حقیقت یابی به بخشگام، دست این هدف متفاوت است. هدف اصلی
نشان برای یابی به حقیقت، ارسطو هدف دستتواند وجود داشته باشد. در کنار دیدگاهی می

موجود، از متناقض بودن  های ههای نادرست هرکدام از دیدگادادن چگونگی نادرستی بخش
بخش از روش  این  ها با هم استفاده کرده که چنین استنتاجی نوعی مغالطه است.بخش این پذیرش

در حالی است که  این دانندارسطو باعث شده است که برخی روش او را روشی دیالکتیکی ب

ها تنها بخشی از روش ارسطو است و روش او مقاله نشان داده شد که بیان تنافض دیدگاه این در
تر از دیالکتیک است و هدف اصلی آن کشف حقیقت به صورت مستقیم است نه روشی عام

راجع به موضوع،  ای کلینظریه ةارائبرای سه گام، در گام چهارم  این غیرمستقیم. ارسطو پس از
کند و ارائه شده را در یک دیدگاه کلی و جامع کنار هم بیان می های ههای صحیح دیدگابخش

 این کند. درنظریه بیان می این ها ناکافی باشد، دیدگاه خویش را به عنوان مکملبخش این اگر

آن بیان شد. پردازی ارسطو تبیین و هر گام از روش او تبیین و اهداف نوشتار، روش فلسفه
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روش را به کار  این  چگونه زتاموردی، نشان داده شد که او  در کتاب  ةهمچنین به صورت مطالع
 برده است. 

 
 ها یادداشت

کنند؛ ها، هم اکنون، از آغاز، از راه سرگشتگی، تفلسف آغاز کردند و می...؛ زیرا انسان. 1

 و سپس اندک اندک پیش  کردندهای فرا رویشان شگفتگی میدشواری ةنخست دربار
 (.632b10-20)ارسطو، یدندپرس میرفتند و پیرامون مسائل بزرگتر می

مقصود تیلور از غیرعلمی بودن روش ارسطو این است که این روش چیزی بیشتر از نشان دادن . 2

علمی باید چیز جدیدی در مورد  ةگوید در حالی که یک نظریدیگران نمی یتناقض آرا
  موضوع بگوید.

 پژوه، ابن سینا به کار برده است)دانش ةنجاکتاب  ةپژوه در مقدماین واژه را محمدتقی دانش. 3
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