جاویدانخرد ،شماره  ،63پاییز و زمستان  ،8631صفحات 737 -762

بخت ،اتفاق و علیت عرضی از دیدگاه ارسطو

سید امیرعلی موسویان

سید محمدرضا بهشتی

چکیده
بخت ،خود ع ّلّت فاعلی است امّا گویی به طریقی ،علّّتی غاایی دادد ادبااا
بفسیر بخت و قلمرو عاملیّت و بقابل دویدادهای سودمندی که غایات ن هاا
غایب و امعلوم است با دویدادهای سودمندی که دد ن هاا غایات ضا ار و
معلوم است ،ابزاد ودود به بحلیل بخت دد قلمرو عمل هستند ادسطو ابّّفاق
دا حوة وقوع دویدادهایی میدا د که غایتی خاص داد د و بحقّق این غایت
به ساب طایعت یا دد پی فکر اوده است او دد متافیزیک یز به این اشااده
دادد که همچنانکه موجاود دا باذاتای یاا بااذعر مای امناد  ،علّّات یاز
همینسان است از ن جا که مؤذّفة اصلی بخت ،بایدبطای غایات باا تیجاه
است ،ذتا بخت ع ّلّت باذعر است برای واقعهای که علایاذقاعاده از دوی
ا تخاب ماتنی بر فکر و برای مقصودی دوی میدهاد اساتد ا ادساطو بار
بقدّم علیّت باذتای غایی و متعاقااً عدم امکان علیّت ا ّبّفاقی باذعر مساتقل
از نن ،مفهوم بنیادی دوایت وی از بخت دا بشکیل میدهاد بردسای دابطاة
بخت و فراوا ی وقوع یک دویداد ،دد هم مصداقی ددی وقاوع دویاداد باا
ا ّبّفاقی بودن نن ،بردیدهای بسیادی ایجااد مایکناد بناابراین بارای بحلیال
بخت ،فهم سات میان بحلیال بار ماناای طاقاه بنادی ساهگا اه ادساطو از
دویدادها به صودی رودی یا دائمی ،اکثری و ا ّبّفاقی (بحلیال فراوا ایو و
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بحلیل بر اساس بحقّق علیّت غایی با اذتفای به بضااد میاان عل ّیّات ذابای و
عر ی ،زم است.
کلیدواژهها :بخت ،ابّّفاق ،ع ّلّت باذعر

 ،غایتمنادی ،فراوا ای ،ارودی،

طایعت

مقدمه
ادسطو بخت دا به عنوان مفهوم متافیزیکی اصلی و اوّذیاه دد فیزیاک و اخاقق مطار
میکند و دوایتی ظاممند از نن ادائه میدهد او دد فیزیک ،از اسقفاش گلهمناد اسات
که بخت دا به عنوان علّت دیدها د امّاا ساات نن باا صاناعت ،طایعات و ارودی دا
بو یح دادها د:
«همگی ن ها ددبادة برخی چیزها که برنمده از بخت و بعضای دیگار کاه اه از
دوی بخت دوی دادها د سخن گفتها د ،پس ضداقل باید بوجّهی به این چیزهاا
میداشتند»196a15-17(8و

ظر ادسطو عموماً اینگو ه بقریر میگردد کاه هماینادها علّات و ارودی داد اد
اسقف ادسطو ،همایندها دا ارودی دا ساته و بناابراین از بعاابیر ابّفااق ارودی یاا
اارودی ابّفاااقی اسااتفاده ماایکننااد افقطااون ایاان گفتمااان دا دد ام اادکلس ماایبینااد
(Sorabji,1980 :17-8و دموکریتوس قائل به این بوده است که هر چیز به رودی دوی
می دهد و این دیدگاه هم به وی اسناد داده میشود که بخت یاک علّات اسات و وجاه
بسمیة نن ،بنها این است که ایان علّات بارای ذهان بشاری اامعلوم اسات( Guthrie,
1969:418-19;Sorabji,Ibid:17و ادسطو بخت یا ابّفاق دا واقعیّتی میدا د که علّات دادد
بر خقف دیدگاهی که اوّذین باد اپیکود مطر کرد مانی بار اینکاه ایان واقعیّات ،فاقاد
علّت است اپیکود منشأ جهان و مناع ادادة نزاد ا سا ی دا بخت میدا د ،که فاقاد علّات
است و قوا ین بنیادی علّت و معلوا دا قض میکند(Dudley,2012:10و امّا بار خاقف
دیدگاه اپیکود ،ادسطو دد فیزیک ،بخت دا یک علّت اپایداد میدا د (II.5, 197a31و
ادباا مسأذة بخت با ظریّة علل چهادگا ه به گو های است کاه نغااز پاشوه هاای
فلسفی ادسطو دد فصل چهادم دفتار دوم فیزیاک دا چگاو گی جایگااه بخات دد ایان
ظریه ،بشکیل میدهد که دد اخقق یاز بادان اشااده مایشاود (195b31-36 ،4 ،II؛ EE
VIII.2, 1247b1-9و بخت و ابّفاق با اوصافی چون امتعیّن 2،پی بینی اپتیر 9،مااهم 4و
امشخّص 2دد گااه ادساطو معرفای مایگرد اد شاناخت مارز باین دخاداد ابّفااقی و

بخت ،ابفاق و علیّت عر ی از دیدگاه ادسطو

293

غیرابّفاقی ،بشخیص ماهیّت و خصوصیّای دویداد برنمده از بخت و حاوة بهارهمنادی
چنین دخدادهایی از علل ،مهمبرین اهداف ایان مقاذاها اد فوسایس (φύσιςو و اوس
(νοῦςو دو علّت غایی اوّذیه و اصلی هرگو ه پیدای  ،ضرکت و بغییر دد عاذم بودها د و
ابّفاق ،یک علّت باعی ،فرعی و ا افی است دد عین اهمیّت بسایادی کاه دادد ادساطو
ابّفاق دا قیض رودی میدا د و از سوی دیگر ابّفاق دد بلقّی وی ،یک علّت است او
برای دد موجایّتگرایی و برسیم گسترة امکان دد برابر رودی و بعایّن پیشاینی هماة
امود ،به ابّفاق متوسّل میگردد
از مسائل محودی دد ظریّة اخققی ،بأثیر بخت بر اخققیّای ا ساا ی اسات ادساطو
با بحویل بخت به عوامل علّی چون طایعت و عقل ،سعی دد کاستن بأثیر ظاهری بخات
دادد بخت اخققی 6،مسأذة مرکزی اخقق یو ا ی است داهارد ادساطو دد  EE.7.14یاز
به موازای فصوا  4-6دفتر دوم فیزیک ،بقلیل بخت باه علال عقلای و طایعای عر ای
است جا سون مسأذة بخت اخققی مقوم 7دا ه بنها از موا اع اخققای ادساطو ،بلکاه
مسااتقیماً از اصااوا کلّاایباار فیزیکاای و سیاساای و مفرو ااای وی قاباال ا تااا
مایدا ااد)Johnson,2015:256و ادسااطو ااه دد اخاقق یکوماخوساای و ااه دد اخااقق
ائودمیایی ،سعادی دا محصوا بخت محض میدا د(Kenny,1992:57و امّا جا سون بار
خقف کنی ،این دا به صودی یک مسأذه مطر میکند
علل چهارگانه ،بخت و اتفاق ،ضرورت
پس از نشنایی با معا ی اصطقضی ،دامنه استعماا و بفاوی بخات و ابّفااق ،ابتادا بایاد
ق و جایگاه نن ها دد بحث علیت مشخص شود اشاده به بقسیمای علیت به ددو ای
و بیرو ی و کادکرد طایعت و ا تخاب نگاها ه دد و و و بمایز بخشیدن به بخت ،گاام
بعدی است ادسطو دد مودد دویدادها ،دو مقسم دادد :خست طاقهبنادی ساهگا اه بار
اساس فراوا ی سای وقوع ننها و س س بردسی غایتمنادی ننهاا کاه دد ایان چااذ ،
بشخیص این که دویداد ابّفاقی دد مقابل چه دویدادی قراد میگیرد ،بسیاد بعیاینکنناده
است؛ از ن جا که چه ابّفاق ی دا دد مقابل رودی و چه دد برابر غایتمند دد ظر بگیریم،
تایج بحلیل متفاوی خواهند بود قائقن به این که بنها عامل اصلی و غاذب دد طایعات،
رودی مادی یا طایعی است ،بخت و ابّفاق دا هم ،مجارای جریاان چناین ارودبی
میبینند و جمع ابّفاق و غایتمندی از دیدگاه ن ان ممکن یست
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ادسطو دو اصطق دا برای ابّفاق به کاد میبارد :بوابوماابونτὸ αὐτόματον( 1و و
بوخهτύχη( 3و بوابومابون یا ابّفاق ،عقوه بر بخت ،شامل بکوین و پیدای هاای خاود
به خودی و خودا گیخته یز هست هر گو ه همایندی82،به معنای بخت یست کاه بنهاا
به ضوزه کن های ا سا ی به صودی پیامد یک یا بد ن ها اطقق مایشاود ،و از طرفای
کلمه بوخه به بخت زدیکبر است ،پس مفهوم خستین (بو ابومابونو ،اعم و جانس و
بوخه ،اخص و فصل است تیجه بوخه به موجودای دادای استعداد بخت یک و عمال
نزادا ه و ادادی اطقق می گاردد هماانطاود کاه ادساطو مایگویاد یکاختای 88،عاین
سااعادی82یااا بقریااااً سااعادی محسااوب ماایشااود ،از ن جااا کااه سااعادی ادادی
است(Phys,II.6197b4-5و  89امّا ابّفاق بر خاقف بخات ،دد ماودد غیار ا ساان و اشایا
بیجان یز صادق است ادسطو مثاا میز د که وقتی گفته میشود اسب به ضسب ابّفاق
نمد ،به این علّت است که اگر نمد باعث جایاش شد ،این نمدن به منظود جای و
از دوی قصد ،بعقّل ،ا تخاب و بفکّر اوده و افتادن سه پایه به طودی که بتاوان دوی نن
شست ،یز دویداد ابّفاقی امیده شد دد این دویدادهای ابّفاقی ،علّتای خاادجی هماراه
دفتاد یا ضرکت اشیا بیجان یا فاقد عقل است84که گرچه به پیامادی غایاتمناد منجار
میشود ،وذی باذفعل و دد واقع ،غایتی دادد گااه غایاتا گادا اه ادساطو دد بعریا
ابّفاق مشاهده میشود که ضتّی دد مواددی کاه خاود وی قصادی دا بارای کاادی مثال
بازگشت اسب یا افتادن سه پایه مطر میکند ،امّا ابّفاق دا ابزاد و حاوه بحقّاق غایات
میخوا د (197b18-21و
82
بفاوی ابّفاق ،بخت و قلمرو ن ها دا میباوان چناین بیاان کارد« :ابّفااق ،جاایگزین
ابومابون دد زبان یو ا ی است که ادسطو نن دا به عنوان جنسی مطر میکند کاه ابّفااق
به نن د ذت دادد و این جنس دا به دو وع بقسیم مایکناد :بوخاه یاا بخات  86کاه دد
قلمرو عمل مؤثّر است و همتای نن دد جهان طایعی ،امر خودکاد یا خودا گیختاه 87کاه
ما ند جنس متکود ،ابومابون امیده شاده است ادساطو بخات و خودا گیختاه دا باه
و از وع فاعلی بعری میکند(فیزیکII.6 198a2-7 ،؛ مقایساه کنیاد باا
عنوان علل باذعر
II.5, 196b23, 30, 197a5-6, 12-14; II.8, 199b23-25و بعری و بفاوی (این مفااهیمو،
ضاصل بحث مستوفایی ددباده ابّفاق است که به فصوا چهاد با ش دفتار دوم فیزیاک
اختصاص دادد»( Allen,2015: 66و
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ابّفاق ،اصطقضی اعم از دویدادهای اشی از بخت است که میبوا ند تیجة ا تخاابی
نگاها ه باشند زیرا بخت به معنای پدیده مقزمی است که ه به عنوان غایت اصلی عمل
نگاها ه از قال بوده ،بلکه صرفاً مقزمت با نن فعل نگاها ه دادد امّا ابّفاق شاامل ماوادد
دیگری هم هست که دد نن هما ند موجاودای بایجاان ،ضیوا اای پسات و کودکاان،
ا تخاب نگاها ه وجود دادد پیدای خود به خودی وزاد غوا پیکر ،علّتی ددو ی و ه
خادجی دادد پس وزاد غوا پیکر به این جهات" ،بااذطاع" اسات یعنای بوساک بکا اة
خقق ددو ی دد موجود ر به وجود مینید ،وذی "به ضکم طایعت" یست؛ زیرا دویاداد
طایعی ،دائمی و کلّی و همیشگی است دد اینگو ه پیدای هاای ابّفااقی کاه بارخقف
تایج بخت ،علّتی ددو ی داد د و به این معناا ابّفااقی باه معناای واقعای یسات -زیارا
مشخصه ابّفاقی بودن ،ضضود علیّت خادجی یا علیّات از بیارون یاک چیاز یاا دویاداد
است -صودی فراهم نمده از ر میبوا د بر مادّة فاراهم نماده از ساوی موجاود مااده
غلاه کند)Ross,1955:79و "بخت" علیدغم بهکاد دفتن برای گسترة وسیعی از موادد باه
کاد دفته برای بوابومابون ،کامقً این مفهوم دا دد بر مای گیارد ادساطو باه دفعاای دد
محل های دیگر ،بوخه دا به معنای بوابوماابون باه کااد بارده امّاا دد فیزیاک ،IIمعناای
یقبری از ن ها دا مراد می کند از این دو دویدادهای معلوا بوخاه ،زیرمجموعاهای از
دویدادهای معلوا بوابومابون دا بشکیل مایدهناد وجاه بماایز دویادادهای برنماده از
بخت از دیگر دویدادهای مفید و اافع ،ابّفااقی باودن ایان دویادادها ساات باه بماام
فرایندهای طایعی و بأمّلی دخ دهنده دد مو وع ن هاست به عاادی دیگار معلاوذی باه
طود ابّفاقی پدیاد ماینیاد اگار اه فوسایس( nature as an originating or moving
powerو و ه پرونیرسیسِ(an act of deliberate choiceو 81مو وع ،علّات ذابای ایان
معلوا ااشند
ادسطو دد فصل چهادم فیزیک ،دیدگاههای متنوّع متفکّاران پیشاین ددباادة بخات و
ابّفاق دا بصویر میکند و س س دد فصال پانجم ،بفسایر خاود از ماهیّات ن هاا دا ادائاه
میدهد اوّذین بوصی و بقسیمبندی وی که اظر بر فراوا ی یا کثاری و اددی وقاوع
دویدادهاست ،این چنین نغاز می شود" :بعضی چیزها هماواده باه یاک طریاق و دیگار
چیزها اکثراً به این صودی دوی میدهند"؛ اگر دویدادی متعلّق به این دو دساته ااشاد،
مسأذة علیّت از طریق ابّفاق پی مینید یعنی مواددی که سازه مقوّم و بنیادی ن هاا ایان
است که دد پی شرایک قابل پی بینی ،تایجی غیر از پیامدهای طایعی ضاصل میشاو د
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ادسطو این دشته های علّی دا دشاتههاای ابّفااقی مای اماد(196b10-17و مقسام بعادی
ادسطو ،غایتمندی دویدادهاست؛ یعنی هر دخدادی یا به منظاود غاایتی (ἕνεκά τουو
دوی میدهد و یا به منظود غایتی دوی میدهد امودی که به منظود غایتی دخ میدهند
یا به عنوان پیامد فکر و ا دیشه و یا به عنوان تیجه طایعت واقع مایشاو د(196b21-2و
اگر دد بقسیم بندی قالی دویدادها ،گروه سومی دا بیفازاییم باه عناوان ن هاایی کاه " اه
همواده و ه اکثراً به یک طریق دوی میدهند" و این بقسیمبندی دا با بقسیمبندی دوم -
دویدادهایی که برای غایتی یا ه برای چیزی دخ میدهند -بلفیاق مااییم ،باه ددهای از
دویدادها میدسایم کاه جماع میاان ضاذات ساوم بقسایمبنادی اوّا و ضاذات خسات
بقسیم بندی دوما د یعنی دویدادهایی که ه همیشه و ه اکثراً دوی میدهند و از ایاندو
( κατὰ
ابّفاقیا د و دد عین ضاا برای مقصود و غایتی دخ میدهند پس تیجه ،باذعر
συμβεβηκοςو بهواسطة یک مقزم ،منتج گشته و سات علیّت فی فسه و باذاتابی میاان
علل و معاذیل وجود دادد مثاا وعی ادسطو دد مودد بخت ایان اسات :فارد اذا باه
میدان شهر ،فر اً برای شنیدن اخااد میدود شخص ب کاه باه اذا مقارو اسات،
همان زمان ابّفاقاً دد میدان شهر ضضود دادد و پی بر قار اش دا ن جاا از شاخص
باز پس میگیرد دفتن شخص اذ به میدان شهر به همراهی ضضود ب دد ن جا ،منتهی
به این میگردد که اذ قر اش دا از ب پس گیرد؛ تیجه ای که هدفمناد اسات ،زیارا
اگر اذ میدا ست ب دد ن جا ضضود دادد و بوا اایی پرداخات قار اش دا دادد ،باه
میدان شهر دفته و بدین بربیب ،قر اش دا از شخص بادهکاد ،باه طاود غیار ابّفااقی
وصوا می کرد
دد اینکه بخت یک علّت است ،بین فقسافه ابّفااق ظار وجاود ادادد ادساطو دد
ابتدای فصل چهادم دفتر دوم فیزیک میگوید:
برخی افراد ضتّی بحقیق میکنند که نیا این وجود دادد یا دادد ن ها مایگویناد
هیچ امری به علّت بخت دوی میدهد بلکه هرچاه دا کاه باه بخات و ابّفااق
(خودا گیختگیو سات می دهیم ،علّتی معین دادد همواده پیدا کاردن علّات
ممکن است (195b36-196a6و

سیم لیکیوس این قد ادسطو دا اظر به دموکریتوس میدا اد کاه باقش دادد قا
بخت به عنوان یک علّت دد کیهانشناسی و اخقق دا ا کاد مایاد دموکریتاوس ضتّای
علّت پیدا کردن گنج بوسک مردی که دد ضاا ضفادی بود دا بخات یاک مایدا سات
بلکه علّات ایان دویاداد دا قصاد وی بارای کاشاتن ددخات زیتاون عناوان مای ماود
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(سیم لیکیوس ،شر فیزیاک 84-22 992و  83ادسطو ،همچنین به ادائة ندا افرادی میپاردازد
که بخت دا علّتی می دا ند که به عنوان چیزی اذهی و دوضا یبار 22بارای عقال بشاری،
28
ادوشن است
استد ا مشهودی دد ابتدای فصل چهادم از دفتر دوم فیزیک ادسطو مینید ماتنی بر
اینکه چیزی به عنوان بخت وجود دادد زیرا همیشه امکان دادد علّت معیّنای بارای هار
ن چه دخ داده است مشخص گردد (196a5-6و؛ برخی این استد ا دا شاا های از بأییاد
علیّت باودی اکیاد یاا باه اوعی بعایّن بااودی علّای( determinismو دد ندا ادساطو
دا ستها د کمی بعدبر ادسطو این استد ا دا ،افی این میدا د که برخی چیزها معلاوا
بخت باشند و برخی ااشند (196a11-17و معمو ً بلقّای ماا از مفهاوم ابّفااق یاا بعایار
"ابّفاق عینی"22 ،دویدادهایی ا د که برنمده از ابّفاقا د ،زیرا معایّن و بعایّنیافتاه یساتند
شرایک و ویشگیهای وقوع ن ها قابل اضصا یستند و ایان اامعلوم و امشاخّص باودن
شرایک دوی دادن ن ها با عدم امتناع ن ها از وقاوع ،ساازگاد یسات باه عااادی دیگار،
بوصیفی از خصوصیّای و شرایک یک دویداد وجود ادادد ،دد عاین ضااا کاه دخ داده
است و از ن جا که هست ،به رودی است هنگامی که هسات؛ امّاا بصاوّدی از اصال
وقوع و حوة دوی دادن نن وجود دادد
ادسطو به اختصاد اشاده میکند که ابّفاق ،واقعیّتی جوهری با یاک فوسایس یسات
بلکه علّتی است دد ذهن نن شخصی که دد جستجوی بو یح یاک پیشاامد غیرمترقّااه
است دد اینجا میبوان سؤاا کرد که چگو اه بخات (بوخاهو ،هاویّتی غیرجاوهری و
همزمان یک علّت است (EE, VIII, 2, 1247 b 8-9و دادذی اعتقاد دادد ادسطو این مساأذه
دا برای خود ضل کرده است زیرا دد غیر این صودی ،به سختی مایباوان پاتیرفت کاه
فصوا چهاد و پنج فیزیک پای از ایان عااادی اخاقق ائودمیاایی وشاته شاده ا اد
(Dudley,2012:240و شاید کادکرد معرفاتشاناختی بخات دا بتاوان بار وجاه علّای و
متافیزیکی نن برجیح داد همانطود که دد زبان متعادف ،بخت امی برای صرف بو یح
و ذکر علّت دویدادها قلمداد میشود یا اینکه مسأذه دا بایاد باه هماان عر ای و ذابای
بودن علیّت و علّت ،اضاذه مود؛ از ن جا که بخت علّت عر ی است ،با امر غیرجوهری
بودن نن سازگاد است
برای بو یح مفهوم ابّفاقی ،یک داه میبوا د بو ایح ایان مفهاوم دد کنااد مفااهیم
رودی ،ممکن و ممتنع باشد که دد ادامه ،به نن اشاده خواهاد شاد و دد ن جاا بحلیال
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جهای سهگا ه بر مانای فراوا ی و بفاسیر نمادی ا جام مایگاردد؛ امّاا دد داه دیگار ،بار
اساس اینکه ادسطو ،ابّفاقی دا دد بقابل با رودی قراد داده ،بلکه دد استد ی فصال
هشتم دفتر دوم فیزیک ،این مفهوم دا مقابل مفهوم غایتمند مینودد ،مفهاوم ابّفااقی باا
دویکرد علّت غایی ،دوشان مایشاود ساابقه ایان مساأذه دد ا دیشاة افقطاون اسات
(Sedley,2007:114-19و دد زاع فلسافی میاان وی و مخاذفااناش ،ابّفااقی و ارودی
دوبروی هم یستند ،بلکه بحث میان ابّفاقی و غایتمند است ادسطو دد این دویاادویی
دد کناد سقرا و افقطون است و علیدغم ن که امکان جماع میاان ابّفااق و ارودی
وجود دادد ،دد «ددبادة عاادی» بدون ام بردن از علیّت ،بصریح میکند که اگر هر چیاز
بنا به رودی باشد ،هیچ چیز بنا به ابّفاق یست(Int. 9. 18b5-6و دد مقابال ادساطو و
همفکران وی ،فیلسوفا ی قراد داد د که ظم مفید و سودمند جهان طایعای دا باه عناوان
تیجه ابّفاق ،ذکر میکنند؛ امّا ادسطو و موافقان وی ،این ساختاد ماادّه دا معلاوا خیار و
غایت میدا ند ام دکلس از شااخصبارین مخاذفاان ادساطو دد ایان ماودد اسات کاه
ا دامهای جا ودی دا برنمده از ابّفاق میبیند 29و بدون ام باردن از متفکّار خاصای ایان
ظر دا مطر میکند که علّت این جهان و دیگر جهاانهاا ابّفااق اسات  24افقطاون دد
کتاب دهم قوا ین به این باود ن ها اشاده میکند که بازد بارین و زیااابارین اشایا دد
جهان از جمله نسمان و هرچه دد نن اسات ،جاا ودان ،گیاهاان و فصاوا ،محصاو ی
ابّفاق و طایعت ا د (889aو و بر اساس ابّفااق و ارودی (κατὰ τύχην ἐξ ἀνάγκηςو
به وجود مینیند دویکرد این افراد به ابّفاق و طایعت ،موجب میشود ن ها اشیا مزباود
دا محصو ی عقل (νουςو ،خدا (θέοςو یا صناعت (τεχνηو دا ند(889cو
دد این بحلیل ،ابّفاق به عنوان ماد بی ظمی ،سب و شرایک اجسام و اجرام مادّی دا
بهگو های به کاد میگیرد که به واسطة طایعات ماادّی و ارودبی کاه بار اسااس ایان
طایعت مادّی به ن ها بحمیل میگردد و دد متون فلسفی به رودی مادّی مشهود است،
پرده از بزد برین و زیاابرین کائنای برمیدادد نذن این وع بخت دا کیها ی22می امد و
پرس از سات مفاهیم بی ظمی و ابّفااقی مرباو باه مساأذة بخات باا موجایّات یاا
اموجایّتگرایی دا فرابر از قلمرو فلسفة طایعی میدا د دد ضقیقات ،اهتماام ادساطو و
افقطون یز اثاای این کته است که ابّفاق به مثابه مادأ مجهوا و ادوشان سااختادهای
مادّی که سابساز فع و فایده دد طایعت شده است ،میبوا د جایگزین غایت و علّات
غایی باشد
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بخت و تحقق غایت
اگر علل فاعلی و مادی چیزی مشخّص باشد ،میبوان نن دا ابّفاقی و برنماده از بخات
خوا د ام دکلسیان ،دویدادهایی ما ند باادش باادان دد فصال مرطاوب کاه مرباااً دوی
میدهند دا بهموجب رودی طایعی و فاقد غایت میدا ساتند از ایان دو ،اشاکاذی بار
ادسطو وادد شده است که او هر چیزی دا یا تیجة ابّفاق یا باه منظاود غاایتی مایدا اد
(Cameron,2010:1101-1102و چنانکه گویی امکان سومی وجود دادد یعنی دویادادی
که ه محصوا ابّفاق بوده و ه غایتی دادد زیرا و عیّتی دا میبوان دد ظار گرفات کاه
پیامدهایی ،غایت معینّی داد د امّا محصو ی قاعدهمند وقاوع چرخاهای علال ماادی و
فاعلی باشند اگر چنین فرایندهایی ،دادای محصو ی فرعای باشاند کاه ابّفاقاا اافع و
سودمند د ،پس محصو ی فرعی ه از ابّفاق محض و ه برای غایتی دوی دادها د زیارا
از علل فاعلی و مادّی  26شأی یافتها اد و باه جاای ن کاه غایات باشاند ،محصاو ی
فرعیا د اذاته به ذحاظ عقلی و امکان منطقی ،بصوّد دویدادی که ه از دوی ابّفاق و اه
برای غایتی باشد ،ممکن است؛ وذی به ظر میدسد بوسّع گاه ادسطو به علّات غاایی و
غایتا گادی ،محصو ی فرعی دا هم داخل دد غایت موده و ذتا شقّ سومی برای وی
وجود دادد
بنا به گفته برخی مفسّرین ،ادساطو دخادادهاای ابّفااقی دا دد ضکام چیازی شاایه
محصو ی فرعی  27علیّت غاایی مای گارد کاه بنهاا باه عناوان اساتثنائابی بار قاعادة
غایتا گادا ه ،قابل ددکا د ادسطو دد اثاای اینکه چه غایت و چه وع علیّت غاایی دد
مسأذة بخت و ابّفاق وجود دادد و چه دابطهای میان این دو مقوذه برقاراد اسات ،اوعی
مصادده به مطلوب موده و خودِ تیجه دا به حوی بکراد میکناد اساتد ا ادساطو دد
بقدّم علیّت و علل ذابی بر عر ی ،معروف به استد ا بقدّم 21،بأییدی بر مطلب مزباود
است
امّا ظر به اینکه امر خودکاد( the automaticو و بخت علل چیزهایی هساتند
که ممکن است معلوا عقل یا طایعت باشند ،هنگامی که چیزی به عناوان علال
همان چیزها باذعر به وجود مینید ،از ن جا که هیچ عر ی ،مقدّم بر قائم باه
ذای یست ،ذتا هیچ علّت عر ی ،مقدّم بار علّات باذاتای یسات از ایان دو
خودکاد و بخت ،مؤخّر از عقل و طایعتا د؛ بناابراین هار قادد هام کاه چیاز
خودکاد بتوا د علّت نسمانها باشد ،عقل و طایعات باه ارودی ،علال مقادم
کیهان و بسی چیزهای دیگر د (198a5-13؛ برجمه با بغییرای از چادذتونو
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برای بایین بختیاد بودن معلوا طایعت و یا اینکه چگو ه طایعت ،علّات ذابای بارای
بخت یا علّت عر ی بوده ،باید به دأی ادسطو ددبادة طایعت دد فصل دوم دفتر خست
فیزیک بازگشت
طایعت ،مادأ یا علّت متحرّ ک یاا سااکن باودن اسات از ایان ضیاث کاه ا ّو ً و
باذتای (καθ' αὑτοو و ه باذعر (κατὰ συμβεβηκόςو باه شای بعلاق
دادد (192b21-23و

جا سون دد بفسیر این نموزه ،به دو بمایز علّی بنیادی دستا ددکاد دد اینجاا اشااده
میکند :خست بین علّت ددو ی دد مقابل علّت بیرو ی ضرکت یا سکون ،که طایعات دا
از صناعت جدا میکند و دوم میان علّات ذابای دد مقابال علّات ابّفااقی کاه طایعات و
صناعت دا از خودا گیختگی و بخت جدا میسازد(Johnson,2015: 260و پس طایعات،
علّت ددو ی و ذابی همان غایای طایعی خصوصاً ن هایای اسات کاه طایعات از بحقّاق
کامل ن ها ابوان بوده است اگر مثاذی برای مودد خست بتوان ذکر کرد ،میباوان گفات
سقمتی علّت ددو ی و برای مودد دوم ،سقمتی ایجاد شده بوسک پزشک ،علّت بیرو ای
است و سا س بخات و خاودا گیختگی کاه علال بیرو ای و ابّفااقی غایاای طایعای و
صناعیا د اگر بنددستی بهجای بجویز پزشک ،دد گرم کردن به واسطة مااذ یاا از داه
دیگری مثل بغییر موقعیّت نب و هوایی ضاصل شود ،این مو ه بخات اسات یاا علّات
پیدای و سقمتی گیاهان و ضشرای معیّنی که به ذحاظ جنسی بوذیاد مثال مایکنناد،
خودا گیختگی است
دد ایضا اینکه بخت و خودا گیختگی (خود به خودیو چگو ه علّتا د باید اشااده
بااه ایاان مو ااوع مااود کااه هریااک از ن هااا مااادأیی باارای ضرکااتا ااد؛ 23بخاات و
خودا گیختگی ،علّت کثاری امحادودی از چیزهاا اعامّ از طایعای و محصاوا فکار و
ا دیشها د و از ن جا که هیچ ابّفاقی بر ذابی بقدّم دادد ،پس علّت ابّفاقی یاز بار علّات
92
ذابی بقدّم دادد ذتا خودا گیختگی و بخت ،متأخّر از عقل و طایعتا د
داه ضل مطلوب عدّهای از شادضان قدیم و جدید برای بوجیه غایت داشاتن دخاداد
ابّفاقی این است که غایت این وع دویادادهاا بایاد غیار از تیجاهای باشاد کاه عناوان
"ابّفاقی" بنا به نن تیجه بر ن ها خوا ده شده است زیرا بو یح ادبااا علّات و معلاوذی
بین دو دخداد کامقً امرباک که ابّفاقاً تیجه یکویی دد پی داشته است ،معقوا و منطقی
به ظر میدسد اگر کاد اذ به منظود غایت ب ا جام مایگیارد وذای ابّفاقااً باه جاای
ضصوا غایت ب ،به تیجه ابّفاقی که با غایت ب همسان یست ا جامیاد ،مایباوان
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ابّفاقی بودن این دویداد دا دذیل برای غایت داشتن نن دا ست به ظر میدساد ادساطو
این معلوا و تیجه ابّفاقی دا به حوی همان غایتی بصوّد میکند کاه گاویی کااد اوّذیاه
برای بحقّق نن صودی پتیرفته است و این طایعت ،اسااب طایعی و همچناین عقالا اد
که به عنوان علل ذابی دویدادهای ابّفاقی یا علل عر ی ،اسااب و مجادی وقوع ننا اد
یعنی دد این مو ع هم به گو های غایت و غایتمندی دد قاذب پدیدادی فعلیّت مییابد
که نن دا تیجة ابّفاقی و برنمده از بخت می امیم دد واقع نموزه فصاوا  4-6فیزیاک و
سیطره گاه غایتمدادی طایعی دد مااضث پیادای  ،دد بقابال باا دویکارد مفهاومی و
منطقی بحلیقی ثا ی که دد ن جا ابّفاق و غایت قابل جمع اود د 98،ضاکی از بازگشات
ادسطو به جریان وقوع غایای ضتّی از طریق دویدادهای ابّفاقی است
غایت و وسایلی که به نن منتهی میگرد د ممکن است برنمده از بخات پای
نیند مثقً میگوییم برنمده از بخت ،غریاهای نمد و فدیه دا پرداخت و دفت و
هنگامی چنین میگوییم که نن شخص این کاد دا چنان کرده باشاد کاه گاویی
برای این مقصود نمده ،هرچند دد واقع برای این مقصود یامده بوده است ایان
علّت ،علّت باذعر است (199b18-22و

دد این جا "پرداختن فدیه" یا همان تیجه اخواسته ابّفاقی" ،غایتی" است کاه "دفاتن
به میدان شهر" هرچند به منظود نن ا جام گرفته ،امّاا باه نن منتهای شاده اسات وقتای
ادسطو کادهای ابّفاقی و برنمده از بخت دا غایتداد میخوا د ،این گو ه بفسیر میشاود
که کاد اذ که پیامد ابّفاقی نن ،ب است ،دد میان کادهایی قراد دادد که باه طریقای باه
منظود غایت ب دوی می دهند دد صودبی که به ذحاظ ظااهری بنهاا کادهاایی ادبااا
مستقیم علّی و غایی با ادای قر بدهکاد به طلاکاد داد د که شامل هماهنگی و بر اماه
قالی این دو شخص برای بسویه قر باشند اگر گفته میشود دویاداد ابّفااقی غاایتی
دادد ،منظود این یست که چنین غایتی دد واقع هم به عنوان تیجه ،متربّاب بار دویاداد
امبرده است زیرا بو یح علّی صحیحی یست که دفتن شخص به میدان شهر به قصاد
دیگر ،به منظود ابّفاقی که از نن بی اطقع بوده ،بفسیر شود
مفهوم علّت خادجی و اصطق برنمده از ابّفاق ،دد متن ادسطو این گو ه نمدهاست:
پس دوشن است که دد میان چیزهاایی کاه بادون قیاد (ἁπλῶςو92باه منظاود
غایتی به وجود می نیند ،هنگامی که به خاطر ن چه تیجاه مایشاود باه وجاود
یایند علّت ،خادجی است و ن گاه ما اصطق "برنمده از ابّفاق" دا ددبااده ن هاا
به کاد میبریم (197b18-20و
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اصطق هاپلوس(بدون قید ،مطلقو بأمّل برا گیز است جیمز نذن معنای "بدون قید"
دا معنای دقیق و بثایت شدهای 94برای ادسطو می دا د که دد ا تازاع از قیاود یاا شارایک
خاصّی که میبوا د به طود ذهنی 92برداشته شده باشند ،به کاد دفته است (قابل قیاس باا
عاادبی دد جدا (115b29-35 ،II ،II ،یعنی کادها یا دخدادهایی که به منظود غایت اذ
منظود میشو د هنگامی که ن ها از شرایک خاص وقوعشان ،منتزع گرد د (Ibid: 74و اگر
این کادها و فرایندهای معطوف به غایت دا از شرایک وقاوع باذفعال ن هاا ا تازاع کنایم،
بدون وقوع نن شرایک یز ،میبوا ند به منظود غایت اذ ابّفااق افتناد یعنای دوی دادن
کادها و فرایندهای معطوف به یک غایت ،وابسته باه شارایک وقاوعشاان یساتند زیارا
شرایک وقوع ن ها متوجّه یل به غایت ،ذزوماً یست هنگامی کاه چناین شارایطی پای
می نیند ادسطو وقوع دا ،برنمده از ابّفاق میا گادد بحلیل مقاذاه ضا ار ایان اسات کاه
بخت و ابّفاق ،به ظاهر با شرایک و دو دهایی گره خوددها د که فاقد غایت مرباکا د امّاا
اگر این چیزها دا یگا ه مسیر رودی بحقّق غایت اصلی دا یم ،ن گاه بخت و ابّفاق باه
معنای مصطلح و دایج وجود دادد یا ضداقل دد صودی وجود ،بیگا ه و دود از جریاان
غایتمندی ضقیقی یستند دد این صودی ،بیادبااطی کادها و کن ها با تایج خوش و
بد ن ها ،ما دا اگزیر از پتیرش فقدان غایتمندی یا د ایت به غائیت عر ی مایکناد
96
داس و برخااای شاااادضان ادساااطو ،هااااپلوس دا دد معناااای کلااای (καθόλουو
فهمیدها د(Ross,1936:522و و نن دا مربو به دویدادهایی دا ستها د که به منظود غاایتی
دد هر دو ضوزه بخت و امر خودکاد به وجود مینیند
قطعه پیچیده و بسیاد بحثا گیزی دد فصل ششم فیزیک است:
وقتی چیزی برای غایتی است ،به منظود این غایت به وجود مینید

97

بفسیر نذن ،بیان این ایده است که بخت و ابّفاق دخ میدهند هنگامی کاه دویادادی
به منظود غایتی ،به طود مجرّد 91دوی دهد ،بی ن که دد این موقعیّت به منظود غایتاش
دوی دهد (197b23و پس نذن دد ضقیقت عقوه بر ساضت غایای دد عاذم واقع ،مفهاوم
غایت مجرّد ( به بعایر ما و دا به وعی دد بو یح و بفسیر غایتمندی کادها ،دویادادها و
فرایندها با افزودن عاادی "بدون قید(ἁπλῶςو"معرّفی میکند
دهیافت ادسطو دد فیزیک برای ایضا بفاوی علیّت موجود دد بخت با سایر وجوه
علیّت ،معرّفی مفهوم عر و باذتای است  93همچنانکه موجود مایبوا اد فای فساه و
باذعر باشد ،علّت یک چیز یز ذابی یا باذعر خواهد بود  42اگر معماد کاه باذاتای
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علّت خا ه است ،ابّفاقاً د گ پریده یا موسایقیدان باشاد ،د اگ پریاده یاا موسایقیدان،
باذعر علّت خا ه امیده می شود دد این مثاا ،خا ه به طود ابّفاقی ساخته شده اسات
امّا میبوا د علّت باذعر داشته باشد همواده میباوان دویادادی دا کاه معلاوا ابّفااق
یست ،به گو های بوصی کرد که علّت عر ی داشته باشاد دذیال بااذعر و ابّفااقی
خوا دن دخدادهای ابّفاقی مسأذة مهمی است که برای فهم نن ،نذن پیشنهاد می کناد کاه
باید از جواهر به سوی قوا ،کادها و فرایندهایی که محل و ظرف بحقّق این قوا هساتند،
بغییر گاه داد (Ibid:77و ادسطو دد فصل پنجم از دفتر هشتم اخاقق یکوماخوسای دد
مودد مفاهیم عدا و ظلم ،کادهایی دا عاد ه یا ظاذما ه میدا اد کاه از دوی عماد و باا
اداده نزاد ا جام گیر د؛ دد غیر این صودی ،عاد ه و ظاذما ه یساتند و بنهاا باه معناای
عر ی 48چنین ا د ،زیرا دد کاد غیر عمد ،ظلم یا عدا ،ابّفاق بوده و چناین کاادی فقاک
برنماده از ابّفاااق ،عاد اه یااا ظاذما ااه اسات (1135a15-19و بعایاار ابّفاقااً ،براباار فعاال
سومااینِیْن 42است که واژه "عر " 49از نن مشتق می شاود دد ماودد کادهاای ا ساا ی،
عاد ه یا اعاد ه بودن بر کادها عاد میشو د یا به بعایری با ن ها همایندی و بققی
میکنند این نموزه ،دو تیجة مهم دد پی دادد :خست ن که ا جام یک کاد باه دو طریاق
ممکن است :باذعر و غیرباذعر که ادسطو دد برخی مواقع به طریق اخیر ،مطلقاً یاا
بی قید و شر (ἁπλῶςو یز میگوید دد عااادی قال شاده از اخاقق یکوماخوسای،
شخصی که کاد عاد ه دا به خواست خود ا جام میدهد ،دد ضقیقت مطلقاً و کسی کاه
اخواسته نن کاد دا ا جام میدهد ،باذعر چنین میکند و دوم ن که ،شخصی که کادی
دا باذعر ا جام میدهد میبوا د همین کاد دا از طریق کن دیگری ،مطلقاً یا بای قیاد
و شر ا جام دهد این کن اخیر ،ابّفاقاً با کاد خسات کاه بااذعر ا جاام مایشاود،
اینهمان خواهد بود برای مو ه به کنشگری میبوان اشاده کرد که اخواسته و به طاود
ابّفاقی اعاد ه ،کادی دا مطلقاً ا جام میدهد بین کاه بدا اد دد ا جاام چناین کاادی از
دوی دا ستن ،نزادی ابجا وادد مینودد اذزام و اجااد دد ا جاام یاک کااد ،مای بوا اد
باعث وقوع باذعر این نزاد اخواسته شود باید بوجّه داشت ن چه برای یاک هادف،
عر ی و ابّفاقی محسوب میشود ،برای اهداف دیگر ذزوماً چنین یست
امّا چه چیز دد مودد باذتای با خصوصیّت باذعر دد بخت و خودا گیختگی بقابال
دادد؟ عاادای مرباطی دد فیزیک 2 ،II ،است که دد ن ها عاادی "علّت باذاتای" معرّفای
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میشود بمام کن گران به منظود غایتی دد ضاا کن ا د و موادد مربو به بخت دادای
غایابیا د که علل ذابی 44ن ها ددصودی وجود ،به منظود نن غایای کن داد د
مثقً دد ماودد یاک خا اه ،معمااد باذاتای علّات اسات امّاا د اگ پریاده یاا
موسیقیدان ،باذعر علّت خا ه است چیز باذتای ،معیّن وذی باذعر امتعین
42
است (196b26و

چه چیز باعث میشود یک علّت عر ی امیده شود؟ طایعتاً هنگاامی کاه پای بارده
میشود ی وازی که علّت عر ی یا ابّفاقی مداوا بوده ،همچنین پزشک است ،مایباوان
بخت یا ابّفاق دا به عنوان علّت امّا ه همواده ،منتفی دا سات فارد پزشاکی دا دد ظار
بگیرید که دد ضاا بفریح ،بعد از ساعت ها فعاذیت دوزا ه ،به ودزش بیرا دازی مشغوا
است ،کامقً اخواسته به فردی که از بب د ج میبرد ،بیری پرباب کند و به طود ابّفااقی
موجب خو ریزی وی شود ،به حوی که اگر پزشک از نن ضیث که پزشک است یز باه
طاابت میپرداخت ،دد دو د ددمان بیماد ماتق به بب ،جراضتی به وی وادد مای کارد و
اینچنین وی دا مداوا می کرد پزشکی که صناعت پزشاکی دا باه کااد مایبنادد ،علّات
باذتای کن و تیجة متناظری است کاه قاوّه پزشاکی باه نن بعلّاق دادد هنگاامی کاه
پزشک ،بدون استفاده از چنین قوّه و بوا ی و مطلقاً به حو دیگری ،با پربااب اخواساته
بیر ،بیماد دا ددمان می کند ،این پرباب بیر ،کنشی است که باه طاود مجارّد باه منظاود
غایتی ،ما ند مداوای بیماد ا جام میشود  46دد این مثاا ،پزشک از نن ضیث که پزشاک
است ،علّت باذتای مداوا یست و ددمان فرد دچااد باب ،بااذعر و برنماده از بخات
است
اگر ما بیدبطی غایتی که موجب ا جام کن اصلی و خست ما مایشاود باا تیجاه
اخواستهای که غایت کن دیگری است و کامقً ابّفاقی و پی بینی شده دوی میدهاد
دا مؤذفة اصلی مفهوم بخت بدا یم ،این بیدبطی ،از دهگاتد باه طاود مجارّد و ا تزاعای
غایت خوا دن نن تیجه اخواسته برای کن خست ،بوجیه مایشاود اگار کان گار،
علّت باذتای پیامد برنمده از بخت ااشد این عامل ،علّت باذاتای چیازی دیگار اسات؛
یعنی علّت باذتای کنشی است که او مطلقاً یا بی قید و شر به منظود غایت دیگاری و
با امکان به کاد بردن قوّة دیگری ا جام میدهد که به واسطة ا جام نن ،او باذعر کاادی
دا ا جام میدهد که به طود مجرّد به منظود پیاماد برنماده از بختای باوده کاه ابّفاقااً یاا
باذعر  ،همان کن خست است
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ادسطو استد ا خود دد فیزیک  1 ،IIدا با مثاذی ددبادة بادش بادان شروع میکند که
دد نن ،بادش ساب دشد غله میگردد (198b16-23و ادسطو این فرایند دا ن گو اه شاان
می دهد که برای تایج مفیدش دوی میدهد بلکاه کاامقً باه ضساب ارودی ماادی
بو یح پتیر است (198b18و وی این دویداد دا ابّفاق و هماینادی دو پدیاده مای اماد
(198b21,23و مخاذفان ادسطو معتقد د که چیزهایی ما ند اعضاای بادن ماثقً ندوادههاا
محصوا ابّفاقا د؛ او فر میکند مخاذفاناش بنها به این دیدگاه بااود داد اد کاه ایان
فرایندها بکوین مییابند چنان که گویی 47بکوین ن ها به منظود خیری بوده کاه بار ن هاا
متربّب است (198b29ffو برای ادائة مفهومی از ابّفاق و فهم دویدادهای مختلا  ،یاک
غایتمندی چنان که گویی ،بسنده است اکنون شق دیگر برای ابّفااق ،امکاان مفهاومی
علیّت باذتای به منظود یک غایت است دد واقع ادسطو بنها دد این استد ا فیزیاک ،II
 ،1صحّه میگتادد بر اینکه ضتّی دد قلمروی که علیّت غایی کامقً غایاب اسات ،ابّفااق،
قابل بصوّد است ادسطو دد فصل هشتم دفتر دوم فیزیک ،وقوع همه چیز دا باه منظاود
غایتی یا تیجه ابّفاق میدا د(199a3-4و و این یا  ،ما عاه اذجماع اسات ،ذاتا بناا باه ایان
استد ا ،ابّفاق دد جایی قابل بصود است که علّت غایی ااشد
استد ا عمده و اصلی ادسطو (دد فصل هشتم دفتار دوم فیزیاکو ،ااظر باه شار
اددبودن است او این فر دا که بربیب و ندای هاای مرکاب و مفیاد اعضاای بادن
ضیوان ،ضاصل ابّفاق باشد دا کامقً اموجّه دا سته و استد ااش دا با یک ا تخاب سااده
و وا ح بنیاد می هد فرایندهایی که باعث ایجاد ندوادهها میشو د ،از طریاق هماینادی
چنین میکنند؛ به عاادی دیگر گویا به منظود این پیامد (ایجاد ندوادههااو دخ مایدهناد
که مستلزم ابّفاق است یا اینکه به منظود غایتی (ایجااد ندوادههااو بکاوین ماییابناد از
شر ددی ،برای ضتف شق خست استفاده میشود اجازا ضیاوا ی ما ناد ندوادههاا
همواده یا اکثراً و ذتا ه به ضکم ابّفاق پدید مینیند و از این دو بنها شق باقی ما ده ایان
است که به منظود چیزی پدید نیند دفاع مشاکقی ایان اساتد ا بسایاد مشاهود کاه
مو وع بحث و مطاذعای زیادی بوده ،به نسا ی ممکن یست با مثاا باادش باادان کاه
فصل هشتم دفتر دوم فیزیک با نن نغاز میشود ،دستکم امکاان مفهاومی هماینادهای
منظّم دد طایعت ،به جا میما د تیجه سودمندی ما ند دشد گیاه و فراینادهایی از قایال
گرم کردن ،سرد کردن و میعان که ساب نن میشو د ،باه منظاود چناین غاایتی باه هام
مرباک یستند (مگر با قید چنان که گوییو و دد اینجا بو یح پدیده بر ماناای ارودی
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مادّی است ادسطو به هیچ وجه استد ذی بر همایند اودن بادش بادان و دوی غقی،
و اعضای جسما ی مثل ندوادهها ادائه میکند با وجود ن که همایند و ابّفاقی اودن ایان
دویدادها ادّعای قابل بصوّدی است ادسطو اذتفای کافی به کسا ی ما ند ام دکلس دادد
که فکر میکنند ضوادث کم ظیری (که از این جهت ،شر ددی دا هم اد ا میکننادو
موجود د که باعث ایجاد ندای ها و ساختادهایی شده که ه بنهاا دد کوبااهمادی اافع
بوده ،بلکه خودکفا ،خود بکثیرکننده و دد ضکم دویدادهای دائمی یا اکثریا د
ماهیت و علت رویداد عرضی و اتفاقی

بحلیل دیگر برای دوشن شدن مفهوم ابّفااقی ،بردسای نن دد کنااد مفااهیم " ارودی"،
"ممکن" و "ممتنع" است دابطة ممکن با ابّفاقی و ذزوم وجود بخت و ابّفااق باه عناوان
امکان دد مقابل رودی هر دویداد ،مسأذة مهمّی است نگاهی از حوة بعلّق عر باه
رودی و قاعدهمندی دد چنین بعلّقی و از جا ب دیگار ،دویکارد باه
شی و سنج
رودی به ضکم طایعت مو وع ،دد شناخت مادأ و علّت چیزهای عر ی و ابّفااقی و
فهم جایگاه معرفتشناختی چنین چیزهایی و سات ن ها با اپیساتمه دد معرفاتشناسای
فلسفه یو ان ،بسیاد مهم است
ادسطو مو ههای زیادی برای دویداد ابّفاقی ذکر میکند که از جمله میبوان به ایان
موادد اشاده کرد 8 :شخصی برای کاشتن گیاه ،زمین دا ضفر میکند ،امّا ابّفاقاً گانج پیادا
میکند  2مردی که قصد سفر به مکان دیگری دا دادد امّا باه جهات گرفتااد شادن دد
طوفان ،به طود ابّفاقی به جزیره نگینا میدسد  9معمااد یاا نشا زی کاه از ن هاا ا تظااد
ساختن خا ه و ددست کردن غتا میدود ،ابّفاقاً و باذعر اشخاص دا مداوا میکنند 4
کسوف ،ابّفاقاً با «فردا» و ه دوز دیگر مقادن شود ( فیزیک II.4-6؛ متافیزیاک V.30؛ VI.2؛
XI.8و وجه مشترک نن چزهایی که ابّفاقی امیده شاده ا اد ،اجتمااع اماودی اسات کاه
همواده یا اکثر اوقای قابل جمع یستند نش ز بودن معمو ً همراه با معاذجه افراد یست
ساااارابجی حااااوة بوصاااای مو ااااوع دا دد بصااااادفی خوا اااادن نن مااااؤثر
میدا د(Sorabji,1980:4و قنّاد میبوا د چیزی سقمتبخ ددست کند و ابّفاقی یست
اگاار گفتااه شااود ساااز ده غااتای سااقمتبخا بتوا ااد فاارد دا مااداوا کنااد دد اینجااا
سقمتبخشی فرنودده نش ز باید از پی ذحااظ شاود باا گفتاه شاود او ابّفاقااً غاتای
شفابخشی ددست کرد نش ز از نن ضیث که نش ز است ،موجب سقمتی یسات ( VI.2,
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1027a4و کیروان ،این امود عر ی دا پیو د امعموا موادد و فقرابی میدا اد کاه جماع
ن ها بدیهی باذتای یست (Kirwan, 1971: 180-82و
ممکن ،شامل بمامی اوصافی است که بخشی از بعریا یاا خصوصایّای ارودی
یستند و دد اینجا ادباا ممکن و ابّفاقی ،نشاکاد مایشاود از ایان ضیاث کاه هار دو
رودی و ممتنع یستند 41از سوی دیگر" ،فراوا ی سای" یک چیز ،علّت بامّاه عر ای
یا ابّفاقی اودن نن یست اگر معمادان زیادی دد عاذم به کاد طاابات ب رداز اد بااز هام
طاابت معماد از ضیث معماد بودن ،باذعر است همان طود که ادسطو اشااده مایکناد
(Met. E2,1027a2و اینکه معمادی باذعر کسی دا معاذجه میکند ،ابّفاق محاض اسات
زیرا مداواگر بودن جازو ماهیات سااز ده ( οὐ πέφυκεو یسات بلکاه جازو ماهیات و
طایعت پزشک است دخداد بدون علّتی دد این جا یست بلکه عوامل امرباطی ،سااب
عر ی و ابّفاقی شدن یک پیامد د اگر ادباا معماد و پزشک معماوا و مرساوم باشاد
ن گاه جمع شدن ن ها دد یک فر ،ابّفاقی خواهد بود این مثاا به خوبی بیا گر نن اسات
که چرا ادسطو ،عر یها دا "صرف ام" و زدیک باه هایچ بعایار مای مایاد ضتّای دد
ساضت بیان هم ،دذیلی برای اطقق عنوان مداواگر بر معماد دیده میشود
دد مودد چیزهای عر ی که با شی پیوستها د و میبوان ن ها دا بار نن شای ضمال
کرد بعلّق این عر به شی  ،رودی و قاعدهمند یست ما ند پیداکردن گنج که بارای
ضفّاد زمین ،پیشامدی ابّفاقی است؛ رودبی میان این دو دیده میشود و علی اذقاعاده
کسی که زمین دا ضفر میکند ،گنج مییابد چگو ه بدون وجاود عنصار " ارودی" و
" ظم و قاعده" ،بین علّت و معلوا و اساساً بدون یافتن رودی دد بطن علیّت میباوان
ضادثه ابّفاقی دا بهرهمند از علیِت دا ست؟ وقتی عر از اضیه طایعت مو وع وجوب
پیدا میکند ،رودی به ضکم طایعات مو اوع ادادد (1025a28-29و  43یعان وقاوع
ابّفاق به موجب خود مو وع اوده ،بلکه به علّتی دیگار باوده اسات دد ایان مو اع،
ادسطو با به کادگیری ونودا ه مفهوم بنیانساز علیّت عر ی دد بحلیل این دویدادها باه
این اشاده دادد که علّت چیز عر ی ،ابّفاقی و امعیّن است و عر  ،علّت معیّنی دادد
دو دأی مهم و به هم مرباک ادسطو ،ضاوی دهیافت مناسای دد ددک ابّفاقیا اد اوا
ن که ابّفاقی بنها علل عر ی داشته و دوم ن که عر یای بدون فرنیند بکاوین و شادن،
موجودیت مییابند (متافیزیک .(VI, 2, 1026b22-4،ادسطو به صراضت دد متافیزیاک ( VI,
3, 1027a31-2و اشاده میکند که شدن و صیرودی به واساطة فرنیناد بکاوین ،مساتلزم
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داشتن یاک علّات غیرعر ای اسات  22چاون اماود ابّفااقی علال غیرعر ای داد اد،
دو د بکوین برای موجودیت یافتن دا طی کنند طوفان مایبوا اد علّات سار دد نوددن
ابّفاقی از نگینا باشد ادسطو دسیدن به جزیره نگینا دا ضاصل فرنیناد بکاوین مایدا اد
زیرا برای وقوع نن ،علّتی غیرعر ی زم است و این کته از عااادی  1025a28-30باه
دست مینید اگر ما ،خود ،ذای و ددون شی (ᾗ αὐτὸو و ه چیاز دیگاری (ᾗ ἕτερονو
از بیرون دا فر کنیم دسیدن به نگینا دد ذای مو وع و هدف سافر ااوده ،بلکاه باه
علّتی خاد از خود شی بوده است
پیدای و ابودی علّت وقایع ابّفاقی دد یک قطه از زماان ،مااادی بارای بکاوین و
زوااشان داد د یعنی دد قطه و ن ی از زمان دویدادی بوذید میشود که ما ند گنسایس
و فثودای ضقیقی ،شامل طایعتی معیّن ،دو د و د ااذهای مشاخص از دویادادهای منتهای
به غایت خود یست امود ابّفااقی بارخقف اماود بر اماهمناد و طراضای شاده ،کاامقً
پی بینی اپتیر ،غیرقابل محاساه و امتعینا د 28و هیچ علمی باه ایان علال بایعلّات،
ممکن یست؛ از ن جا که زمة علم یاا اپیساتمه دد فلسافة یو اا ی و باه ویاشه ا دیشاة
ادسطو ،ثاای دد اضیة ابشه یا متعلّق شی  ،سوژه یاا شناسانده شای و هایتااً ثااای دد
سات میان این دو است دد مودد کش گنج دد باکستان هم ،اگر ب رسند یابنده چگو ه
گنج دا یافت و چنین عملی دد چه مدی زما ی باه طاوا ا جامیاد ،پرسا بایمعناایی
است زیرا وی هیچ کادی برای یافتن گنج ا جام داد و دد ضقیقت این ابّفاق بارای وی،
بدون ضضود دد ظرف و بازة زما ی دوی داد اگر وی باکها دا ا دکی متفااوی کاشاته
بود ،گنج دا از دست میداد
تفسیر رابطه میان بخت و فراوانی
طر این پرس بهجا است که چر ادسطو به این قائل است که ابّفاقی ،چیزی اساتثنایی
یا مکمّل ضاذت "همیشه یا اکثری" است دد موجّهاای پاس از هینتیکاا ،ایان بفسایر دا
بفسیر نمادی 22می خوا ند (Frede,1992:43و " رودی" به معنای "همیشه" یا با "فراوا ی
با " و ابّفاقی به معنای "به ددی" است از جمله شواهد بر ابسنده باودن ایان بفسایر،
عاادبی دد بحلیقی اوذی I.6 ،است که دد ن جا ادسطو و عیّتهای وابسته باه زماان و
شرایک موقّتی دا به خودی خود ،برای بعیین جهت و بشخیص ابّفاقی یا غیرابّفاقی بودن
ن ها ،کافی میدا د نیا ادد بودن دا ده شدن بوسک باد به نگینا یا خریده شدن دد ن جاا
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به عنوان یک برده ،دبطی به ابّفاقی بودن دویداد دادد؟ نیا برای ابّفاقی بودن این دویاداد
کافی یست که قصد مرد ،دفتن به ن جا و فروخته شدن به عنوان برده اوده ااشد؟
نموزههای ادسطو دد مودد طاقهبندی سهگا ه از موجهای ،بفسایر فراوا ای مطلاق دا
برای بعیین دویدادهای ابّفاقی و ادد ،کاافی مایدا اد اعتقااد ادساطو باه اینکاه هایچ
ذوگوس یا اپیستمهای دد مودد دویدادهای ادد وجود ادادد 29،دد ماودد بعیاین وقات
خودشیدگرفتگیها یا ظهود ستادة د ااذهداد هاذی که جازو پدیادادهای واقعای امّاا اادد
محسوب میگرد د و دد عین ضاا قابل پی بینی بوسک منجمانا اد ،صادق مایکناد
ادسطو بعایر اکثری دا همراه با مفهوم به ضکم طایعات و عااادی اادد دا دد مقابال باه
ضکم طایعت به کاد میبرد؛ امّا اگر گزادهای دد اکثر مواقاع صاادق باشاد ،مساتلزم ایان
یست که دویدادی دا که نن گزاده بوصی میکند ،باه ضکام طایعات دوی مایدهاد
یودسون مثاا بز دا میز د که دد جهان به قدد کفایت فراوان است و گزاده "برخی بزهاا
مثقً دو جنسی بود د" که میبوا ست دد اکثار یاا هماه ازمناه صاادق باشاد( GA. IV. 4,
770a35-6, b33-6و ،امّا شرایک بحقّق این مثاا دا مودد بردسی قراد میدهد که نیا ایان
مثاا بحقّقی هم دادد؟ یودسون بو یح میدهد که اگر دد زمانهای کمتری شاهد بوذاد
بز طایعی باشیم ،این حوه بوذد بر خقف طایعت یست(Judson,1991:85و همین کته
دد مودد مقک ددی دد بحلیل بخت و ابّفااق صاادق اسات هار اددبی ،بار خاقف
طایعت یست و هر کثربی ،پدیده دا از ابّفاقی بودن خاد میکند هر کثربای ،طایعای
بودن دا شان میدهد و هر ددبی داا بر ابّفاق ی بودن یست
بفسیر مقصود ادسطو به این صودی که اگر دفتن طلاکاد باه نگاودا اامعموا ااود،
وصوا پوا بوسک وی معلوا بخت می بود ،خاذی از اشکاا یست اگر طلاکاد به قصد
گرفتن طلباش به نگودا رود گرچه به کرّای به ن جا بارود ،بااز هام برخاودد وی باا
بدهکادش ابّفاقی و برنمده از بخت است دد این مثاا ،قصاد و بصامیم شاخص و اه
فراوا ی یک دویداد ،مقک بعیینکننده ابّفاقی بودن نن دویداد اسات ایان مو اوع کاه
چقدد معموا است که طلاکاد به نگودا برود ،هیچ ادبااطی به ابّفاقی باودن یاا هدفمناد
بودن برخودد وی با بدهکادش دادد اگر قصد هر کادی غیر از مققای بدهکاد باشاد،
این دویداد ابّفاقی است و اگر دفتن طلاکاد به نگودا باه قصاد وصاوا پاوذ معماوا
باشد ،مسأذه ادبااطی با بخت دادد و دد صودبی که دفتن به نگودا به قصد گرفتن پاوا
همواده یا اکثراً دخ دهد ،بأییدی بر بفسیر به ضسب فراوا ی مشرو اسات قصادیت و
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جعل غایت ا جام کاد دد س هر ا سا ی ،مقک وقوع یا عدم وقوع فعل بر نماده از بخات
است
ادسطو موادد مربو به بخت دا عموماً بنا باه فراوا ای ساای پاایین ن هاا بوصای
میکند  24نیا دو ویشگی بخت ،یعنی ابّفاقی و عر ی بودن به شرضی که گتشت با اادد
بودن ،رودباً هم مصداقا د؟ بیان ادسطو با بی از یک بفسیر ،سازگاد است هنگاامی
که میبوان به مواددی اشاده کرد که از طریق ا جام باذتای کاادی ،ا جاام بااذعر کااد
مقزم دیگری اجتناب اپتیر باشد و از طرفی ادسطو به این امکان بوجّاه دادد کاه یاک
جوهر همواده و به رودی ،همراه برخی اعرا اش است 22و از ن جا که معموا بوده
جمع شدن کادهایی که کن گر ،باذعر و ابّفاقی ا جام می دهد ،ذتا شار اددی ،دد
ق قیدی ا افی است که ضکایت از نن دادد که دخداد برنمده از بخت ،باید باذعر
به وجهی مشخّص و ادد باشد ددی میبوا د شرطی ا افی بار ابّفااقی باودن بخات
باشد  26شکاف میان این دو شر ( ددی و عر ی بودنو با بأمل دد جایگاه معلواها و
تایج مقزم ،میبوا د کاسته شود این تایج برای عامل مطلع شگفتی دادد؛ ن ها بخشای
از چیزی است که عامل عمداً ا جام میدهد ضتّی اگر به قصد ایجاد ن ها ااشد
نتیجه
 8بخت ،فتری دد سلسله علّی یست و هر تیجه برنماده از بخات ،علّات دادد؛ یعنای
ضضود کن گری دد ضاا کن به منظود غایتی مشهود است گرچه این غایت ،متفاوی
از نن غایتی است که به موجب نن ،بهرهمند از بخت اسات ایان ساخن ،بیاان دیگاری
است از این ضقیقت که دد عاذم ادسطویی هر چیزی و از جمله هار کنشای ،هسات نن
چه است (باذتایو و چیزهای بسیاد امتناهی دیگری یز باذعر ا د دد تیجه دد ا جاام
ن چه مطلقاً ا جام میدهیم و ن چه ما باذتای علّت ن ایم ،مایباوان نن کااد دا بااذعر
ا جام داد ،بنا بر این ما علّت چیزهای بیشماد دیگری یز هستیم  27برخی اوقای یکای
از این چیزها (به طود مجرّد و ا تزاعیو به منظود غاایتی ا جاام مایشاود کاه بارای ماا
اهمیّت دادد و نن دا به وجود مینودیم دد ضدوث بخت و ابّفاق ،ق علّی یاک چیاز
بوسک چیز دیگر ایفا میشود
 2بخت ،کن علّت فاعلی است که به همراهی پدیده مقزم ،تیجهای غیرقابل ا تظااد و
پی بینی وذی هدفداد به باد می نودد این دویدادها معلوا بصمیم کسای یساتند و باه
منظود غایتی دوی میدهند که ابّفاقاً از طریق ن ها محقّق میشود(197b11-22و بخت و
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خودا گیختگی با ن که دد دده دویدادهایی قراد میگیر د که غایتی داد اد ،امّاا دد واقاع
علل محرّکة طایعی عقلی هستند که منشأ تایج ابّفاقی میشاو د کاه ابّفاقااً باه صاودی
بخت یک یا بد به بجربه عامل هوشمند ددمی نیند ددیافت طلب ماذی هرچناد معلاوا
علّتی عقلی یعنی قصد ددخواست کمکهای ماذی برای جشن است وذای ایان دویاداد،
علّت باذعر برای وصوا قر بوده و علّت دد این جا بخت بود ادسطو ایان بحاث
دا چنین جمعبندی میکند:
ما اکنون چیستی بخت و خودا گیختگی و فرق ن ها دا دوشن کردهایام هار دو
به وجهی از علیّت بعلّق داد د که مادأ بغیّر است ظر به اینکه ،علّات هماواده
عاملی طایعی یا عقلی است  21امّا دد این وع علیّت ،بعداد علل ممکنه بیشماد
است خودا گیختگی و بخت علل معلواهایی هستند که گرچاه امکاان دادد از
عقل یا طایعت سرچشمه گیر د ،امّا دد ضقیقات معلاوا چیازی بااذعر ا اد (

Phys. 2. 6. 198a1-7و

 9داهارد بحلیل مفهوم بخت ،دد چگو گی کادبرد مفهوم "عار " بارای بخات اسات
بنیاد استد ا ادسطو ،بقدّم بر مانای بفاوی میان باذعر و باذتای است جایگاه بخات
دد هستیشناسی ادسطو با وجود غایای و علل غایی معنا ماییاباد مجموعاه کادهاایی
برای فعلیت بخشیدن به غایای وجود داد د که دد دساترس کان گاران بارای یال باه
غایای است وقتی فردی کادی برنمده از این مجموعه دا ا جام میدهد ،امّا دد ماوقعیّتی
است که این کاد دا برای غایتی که ا جام کاد ،او ً و باذاتای باه قصاد نن باوده اسات،
ا جام میدهد ،ن گاه گفته میشود که حوة بحقّق فعل و غایت ،برنمده از بخت و ابّفاق
است بنابراین اگر این کاد دا به جهت نن غایت ا جام میداد و موفّق میشد ،دیگر ایان
دویداد ،ابّفاقی یا برنمده از بخت اود
 4دد علم می بوان دخداد ادد دا پی بینی کرد امّاا دد خصاوص ن چاه ابّفااقی اسات،
چنین و عی دادیم مثل ن چه مربااً دد ماه و دخ میدهاد (Met.1027a26و ادساطو دد
فیزیک اذعان میکند چنین یست که همه دویدادهای ادد به منظود غایتی دوی دهناد
(Phys. II.5, 196b20-21و منا بعیینکننده دد این جا ،وجود یک قاعدة کلی برای وقوع
چیزی دد این مواقع ادد است برخی از امود عر ی معین ،سااتاً خیلای اوقاای واقاع
میگرد د مثقً موسیقیدان ادیب امّا بعضی دویدادهای اادد ،عر ای و ابّفااقی یساتند
پس دخداد عر یی وجود دادد که خیلی اوقای دوی مایدهاد  ،امّاا دویاداد و ااددی
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 امّا پی بینایپاتیر و غیرابّفااقی اسات دد،وجود دادد که گرچه به ددی دوی میدهد
 باذضروده د ذت منی داد د، ددی وقوع و ابّفاقی بودن،تیجه
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ی واز است ،و دد مودد شخصی
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و امتناهی دد
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بعداد د ،به طود مثاا ممکن است او خواسته باشد کسی دا بایند یا دد بعقیب کسی یا برای پرهیز از مققای کسی
به ن جا دفته باشد» ( 197a14ffو
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که باذفعل دادای بوان یا قوّة معیّنی برای ایجاد تیجة منظود است
 46زیرا غایت اصلی و اوذیه پرباب بیر ،بفریح و استراضت ابفاقاً دد این جا شخص پزشاک ،اسات و از ایان دو
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 ابفاق و علیّت عر ی از دیدگاه ادسطو،بخت
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