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Chance  is  the  efficient  cause  itself  but  it  appears  as  if  it  somehow  has  a  kind  
of  final  cause .  The  critical  means  to  analyze  luck  in  the  domain  of  practice  is  
recognizing  the  relation  between  interpretation  of  luck  and  the  realm  of  
agency  and  to  highlight  the  contrast  between  useful  incidents  with  unknown  
ends  and  useful  incidents  which  their  ends  are  known .  Aristotle  considers  
accident  as  the  way  of  occurring  of  those  incidents  that  have  a  specific  end  its  
realization  is  not  dependent  on  nature  or  some  intellect .  In  Metaphysics ,  he  
also  mentions  that  luck ,  just  as  being ,  is  either  by  essence  or  accidental .  Since  
the  main  component  of  luck  is  the  irrelevancy  of  the  end  to  the  result ,  luck  is  
a  cause  by  accident  for  an  incident  that  happens  according  to  a  choice  based  
on  thought ,  and  takes  place  for  the  sake  of  a  specific  purpose .  Aristotle’ s 
argument concerning the priority of causation by essence and impossibility of 
an independent accidental causation provides the main concept of his 
narrative of luck. In investigating the relationship of luck and frequency of an 
event, there are many doubts in  coextensivity  of the rarity of happening of an 
event with its being accidental. Thus, for the analysis of luck, understanding 
the relationship between his analysis based on the‘   always/for  the  most  
part/rarely  ’ classification and a teleological analysis based on realization of 
ultimate causation (taking the difference of causation by essence and 
accidental causation into consideration) is necessary.  
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 ارسطو دیدگاه از عرضی ت    علی  و       ات فاق بخت،
  امیرعلی موسویانسی د 
  درضا بهشتیمحم سی د 

 چکیده         
                    ی غاايی دارد. ارتااا      ّ علّت   ،               ا گويی به طريقی            ّ فاعلی است امّ    ّ علّت         بخت، خود 

   هاا                        های سودمندی که غايات ن          ل رويداد        ت و تقاب                       ّ تفسیر بخت و قلمرو عاملیّ
               هاا غايات ضاضار و                        های سودمندی که در ن          با رويداد                    غايب و  امعلوم است

    ّ   اتّفاق        . ارسطو      هستند                                                معلوم است، ابزار ورود به تحلیل بخت در قلمرو عمل 
           ق اين غايت                              ّ دا د که غايتی خاص دار د و تحقّ                  وقوع رويدادهايی می   ة      را  حو

                  یز به اين اشااره            متافیزيک                                           به ساب طایعت يا در پی فکر  اوده است. او در 
  ّ      علّات  یاز            امناد ،           بااذعر  مای                         که موجاود را باذاتای ياا                 دارد که همچنان

                   ربطای غايات باا  تیجاه                 اصلی بخت، بای    ة ف ّ ذّ ؤ                     سان است. از ن جا که م    همین
               اذقاعاده از روی           ای که علای                      باذعر  است برای واقعه    ّ علّت             است، ذتا بخت 

                     دهاد. اساتد ا ارساطو بار                                             ا تخاب ماتنی بر فکر و برای مقصودی روی می
               ی باذعر  مساتقل    ّ   اتّفاق  ت             ّ دم امکان علیّ ع                         ً ت باذتای غايی و متعاقااً     ّ م علیّ   ّ تقدّ

  ة                دهاد. بررسای رابطا                              روايت وی از بخت را تشکیل می              مفهوم بنیادی       از نن، 
                                                               بخت و فراوا ی وقوع يک رويداد، در هم مصداقی  دری وقاوع روياداد باا    

                      . بناابراين بارای تحلیال       کناد         ايجااد مای                  ترديدهای بسیاری            ی بودن نن،   ّ   اتّفاق
              گا اه ارساطو از          بنادی ساه                                        بخت، فهم  سات میان تحلیال بار ماناای طاقاه    
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                    ی )تحلیال فراوا ایو و     ّ   اتّفاق                                         رويدادها به صوری ضروری يا دائمی، اکثری و 
         ت ذاتای و                                   ّ ت غايی با اذتفای به تضااد میاان علیّا        ّ ق علیّ        ّ اساس تحقّ          تحلیل بر

 .             عرضی،  زم است
، ضاروری،               منادی، فراوا ای        ، غايات  ی   عرض    ّ       ّ اتّفاق، علّت     بخت، : هاهکلیدواژ
  .طایعت

 مهمقد 
مطار    اخاقق و فیزياک   در یاه ذاوّ اصلی وبه عنوان مفهوم متافیزيکی را بخت ارسطو  

مناد اسات   ش گلهااز اسقففیزيک، دهد. او در مند از نن ارائه میروايتی  ظامکند و می
ت، طایعات و ضاروری را    ساات نن باا صاناع    امّاا ا د ديده علّتکه بخت را به عنوان 

 ا د:  توضیح  داده
برخی چیزها که برنمده از بخت و بعضای ديگار کاه  اه از      ةها دربارهمگی ن »

هی به اين چیزهاا  ا د، پس ضداقل بايد توجّا د سخن گفتهروی بخت روی داده
                                                                                                                                                                                                                    .وa15196-17)8«داشتندمی

و ضاروری دار اد.    علّات ماينادها  گردد کاه ه گو ه تقرير می ظر ارسطو عموماً اين
ضاروری ياا    اتّفااق را ضاروری دا ساته و بناابراين از تعاابیر      ندهايهمااسقف ارسطو، 

بینااد ماایکننااد. افقطااون اياان گفتمااان را در ام اادکلس ی اسااتفاده ماایاتّفاااقضااروری 
(Sorabji,1980 :17-8ل به اين بوده است که هر چیز به ضروری روی ئ. دموکريتوس قاو

اسات و وجاه    علّات شود که بخت ياک  دهد و اين ديدگاه هم به وی اسناد داده میمی
 ,Guthrie)بارای ذهان بشاری  اامعلوم اسات      علّات نن، تنها اين است که ايان  ة تسمی

1969:418-19;Sorabji,Ibid:17دارد  علّات دا د که تی میرا واقعیّ اتّفاقارسطو بخت يا  .و
ت، فاقاد  کاه ايان واقعیّا   کرد مانی بار اين ذین بار اپیکور مطر  بر خقف ديدگاهی که اوّ

 علّات دا د، که فاقاد  نزاد ا سا ی را بخت می ةاست. اپیکور منشأ جهان و مناع اراد علّت
بار خاقف    امّا. وDudley,2012:10)کندو معلوا را  قض می علّتاست و قوا ین بنیادی 

 . وII.5, 197a31)دا د  اپايدار می علّت، بخت را يک فیزيککور، ارسطو در ديدگاه اپی
 هاای است کاه نغااز پاشوه     ایگو هعلل چهارگا ه به  ةبخت با  ظريّ ةذارتاا  مسأ

چگاو گی جايگااه بخات در ايان     را  فیزياک فلسفی ارسطو در فصل چهارم دفتار دوم  
 EE؛ II،4  ،195b31-36)شاود  اشااره مای   یاز بادان   اخقق  که در دهدتشکیل می ، ظريه

9-VIII.2, 1247b1و   7مااهم  6 اپتير،بینیپی  2ن،با اوصافی چون  امتعیّ اتّفاق. بخت و و
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ی و اتّفااق گرد اد. شاناخت مارز باین رخاداد      در  گااه ارساطو معرفای مای     2ص امشخّ
منادی  بهاره ة ای رويداد برنمده از بخت و  حاو ت و خصوصیّی، تشخیص ماهیّاتّفاقغیر

  اوس  و وφύσις) فوسایس ا اد.  ترين اهداف ايان مقاذاه  چنین رخدادهايی از علل، مهم
(νοῦςا د و گو ه پیداي ، ضرکت و تغییر در عاذم بودهذیه و اصلی هرغايی اوّ علّتدو  و

ت بسایاری کاه دارد. ارساطو    تاعی، فرعی و اضافی است در عین اهمیّ علّت، يک اتّفاق
است. او  علّتی وی، يک در تلقّ اتّفاقدا د و از سوی ديگر را  قیض ضروری می اتّفاق

 ةن پیشاینی هما  امکان در برابر ضروری و تعایّ  ةگرايی و ترسیم گسترتبرای رد موجایّ
 گردد.ل میمتوسّ اتّفاقامور، به 

ای ا ساا ی اسات. ارساطو    اخققی، تأثیر بخت بر اخققیّ ةاز مسائل محوری در  ظريّ
تحويل بخت به عوامل علّی چون طایعت و عقل، سعی در کاستن تأثیر ظاهری بخات   با

 یاز   .7.14EEمرکزی اخقق يو ا ی است. راهارد ارساطو در   ةذمسأ 3دارد. بخت اخققی،
قلای و طایعای عرضای    ، تقلیل بخت باه علال ع  فیزيکدفتر دوم  6-4به موازای فصوا 

را  ه تنها از مواضاع اخققای ارساطو، بلکاه      4بخت اخققی مقوم است. جا سون مسأذة
 فیزيکاای و سیاساای و مفروضااای وی قاباال ا تااا     تاار یکلّاا مسااتقیماً از اصااوا 

اخااقق و  ااه در  اخاقق  یکوماخوساای  ااه در ارسااطو  .و(Johnson,2015:256دا اادمای 
 جا سون بار  امّا .وKenny,1992:57)دا د می ، سعادی را محصوا بخت محضائودمیايی

 کند.می ذه مطر خقف کنی، اين را به صوری يک مسأ

 ، ضرورتات فاقعلل چهارگانه، بخت و 
، ابتادا باياد   اتّفااق پس از نشنايی با معا ی اصطقضی، دامنه استعماا و تفاوی بخات و  

ها در بحث علیت مشخص شود. اشاره به تقسیمای علیت به درو ای   ق  و جايگاه نن
در وضو  و تمايز بخشیدن به بخت، گاام   ا تخاب نگاها هو  طایعتو بیرو ی و کارکرد 

گا اه بار   بنادی ساه  بعدی است. ارسطو در مورد رويدادها، دو مقسم دارد:  خست طاقه
هاا کاه در ايان چااذ ،     ها و س س بررسی غايتمنادی نن اساس فراوا ی  سای وقوع نن

نناده  کیرد، بسیار تعیاین گی در مقابل چه رويدادی قرار میاتّفاقتشخیص اين که رويداد 
ی را در مقابل ضروری و چه در برابر غايتمند در  ظر بگیريم، اتّفاقجا که چه است؛ از ن 

 تايج تحلیل متفاوی خواهند بود. قائقن به اين که تنها عامل اصلی و غاذب در طایعات،  
را هم، مجارای جرياان چناین ضارورتی      اتّفاقضروری مادی يا طایعی است، بخت و 

 مندی از ديدگاه ن ان ممکن  یست. و غايت اتّفاقبینند و جمع می
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و و τόματονὐα ὸτ) 1تواتومااتون بارد:  به کار می اتّفاقارسطو دو اصطق  را برای 
هاای خاود   ، عقوه بر بخت، شامل تکوين و پیداي اتّفاقيا  تواتوماتون. وτύχη) 3توخه

به معنای بخت  یست کاه تنهاا   80،همايندیست. هر گو ه به خودی و خودا گیخته  یز ه
شاود، و از طرفای   ها اطقق مای سا ی به صوری پیامد  یک يا بد ن های ا به ضوزه کن 

و، اعم و جانس و  تو اتوماتون، پس مفهوم  خستین )استتر کلمه توخه به بخت  زديک
به موجودای دارای استعداد بخت  یک و عمال   توخهاخص و فصل است.  تیجه  توخه،

عاین   88،گوياد  یکاختای  طاور کاه ارساطو مای    گاردد. هماان  طقق مینزادا ه و ارادی ا
جااا کااه سااعادی ارادی   شااود، از ن سااعادی محسااوب ماای   يااا تقريااااً 82سااعادی

ت، در ماورد غیار ا ساان و اشایا      بر خاقف بخا   اتّفاق امّا 86.وII.6197b4Phys,-5)است
 اتّفاقشود اسب به ضسب ز د که وقتی گفته میجان  یز صادق است. ارسطو مثاا میبی

ش شد، اين نمدن به منظور  جای و ااست که اگر نمد   باعث  جای علّتنمد، به اين 
ر  اوده و افتادن سه پايه به طوری که بتاوان روی نن  ل، ا تخاب و تفکّاز روی قصد، تعقّ

هماراه   ی خاارجی علّتا ی، اتّفاق امیده شد. در اين رويدادهای  یاتّفاق یز رويداد  شست، 
مناد منجار   که گرچه به پیامادی غايات  87جان يا فاقد عقل استرفتار يا ضرکت اشیا  بی

ا گارا اه ارساطو در تعريا     ، غايتی  دارد.   گااه غايات  شود، وذی باذفعل و در واقعمی
ی در مواردی کاه خاود وی قصادی را بارای کااری مثال       شود که ضتّمشاهده می اتّفاق

ق غايات  را ابزار و  حاوه تحقّا   اتّفاق امّاکند، بازگشت اسب يا افتادن سه پايه مطر   می
 . و197b18-21)خوا د می

جاايگزين  82،اتّفااق »تاوان چناین بیاان کارد:     ، بخت و قلمرو ن ها را میاتّفاقتفاوی 
 اتّفااق کند کاه  در زبان يو ا ی است که ارسطو نن را به عنوان جنسی مطر  می اتوماتون

کاه در   83کناد: توخاه ياا بخات     به نن د ذت دارد و اين جنس را به دو  وع تقسیم مای 
کاه   84خودکار يا خودا گیختاه امر ر است و همتای نن در جهان طایعی، قلمرو عمل مؤثّ

است......ارساطو بخات و خودا گیختاه را باه       امیده شاده  اتوماتونما ند جنس متکور، 
؛ مقايساه کنیاد باا    II.6 198a2-7، فیزيک)کندعنوان علل باذعر  و از  وع فاعلی تعري  می

II.5, 196b23, 30, 197a5-6, 12-14; II.8, 199b23-25تعري  و تفاوی )اين مفااهیمو،  و .
 فیزياک است که به فصوا چهار تا ش  دفتار دوم   اتّفاقضاصل بحث مستوفايی درباره 

 .وAllen,2015: 66 )«اختصاص دارد
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ا تخاابی  ة توا ند  تیج، اصطقضی اعم از رويدادهای  اشی از بخت است که میاتّفاق
است که  ه به عنوان غايت اصلی عمل  مقزمینگاها ه باشند زيرا بخت به معنای پديده 

شاامل ماوارد    اتّفاق امّانگاها ه از قال بوده، بلکه صرفاً مقزمت با نن فعل نگاها ه دارد. 
کودکاان،   و پسات  ضیوا اای  جاان، موجاودای بای   هم هست که در نن هما ندديگری 

رو ی و  ه ی دعلّتا تخاب نگاها ه وجود  دارد. پیداي  خود به خودی  وزاد غوا پیکر، 
ة اسات يعنای توساک تکا ا     "بااذطاع "خارجی دارد. پس  وزاد غوا پیکر به اين جهات،  

 یست؛ زيرا روياداد   "به ضکم طایعت"نيد، وذی خقق درو ی در موجود  ر به وجود می
ی کاه بارخقف   اتّفااق هاای  گو ه پیداي ی و همیشگی است. در اينطایعی، دائمی و کلّ

زيارا  -ی باه معناای واقعای  یسات     اتّفااق ار د و به اين معناا  ی درو ی دعلّت تايج بخت، 
ت از بیارون ياک چیاز ياا روياداد      ت خارجی يا علیّا ، ضضور علیّی بودناتّفاقمشخصه 

فاراهم نماده از ساوی موجاود مااده       ةتوا د بر مادّصوری فراهم نمده از  ر  می -است
وسیعی از موارد باه   ةگسترکار رفتن برای رغم بهعلی "بخت" .و(Ross,1955:79غلاه کند

گیارد. ارساطو باه دفعاای در     اين مفهوم را در بر  مای  کامقً تواتوماتون،کار رفته برای 
معناای  ، IIفیزياک در  امّاا باه کاار بارده     تواتومااتون را به معنای  توخههای ديگر، محل
ای از ، زيرمجموعاه توخاه کند. از اين رو رويدادهای معلوا ها را مراد میتری از ن ضیق

وجاه تماايز رويادادهای برنماده از     دهناد.  را تشکیل مای تواتوماتون رويدادهای معلوا 
ی باودن ايان رويادادها  ساات باه تماام       اتّفااق بخت از ديگر رويدادهای مفید و  اافع،  

ست. به عااری ديگار معلاوذی باه    لی رخ دهنده در موضوع ن هافرايندهای طایعی و تأمّ
 nature as an originating or moving)فوسایس نياد اگار  اه    ياد مای  ی پداتّفاقطور 

powerپرونيرسیسِو  ه  و(an act of deliberate choiceذاتای ايان    علّات موضوع،  81و
    معلوا  ااشند.

بخات و   ةدرباار  پیشاین  رانمتفکّا  عمتنوّهای ديدگاهفیزيک،  چهارم فصل در ارسطو
 ارائاه  هاا را ن  تماهیّا  از خاود  تفسایر  پانجم،  فصال  در س س کند ورا تصوير می اتّفاق
ی يا کثاری و  ادری وقاوع    که  اظر بر فراوا  بندی ویتوصی  و تقسیم ذیناوّ. دهدمی

 ديگار  و طرياق  ياک  باه  هماواره  چیزها بعضی" شود:ست، اين چنین نغاز میرويدادها
  ااشاد،  دساته  دو اين به قمتعلّ رويدادی اگر ؛"دهندمی به اين صوری روی اکثراً چیزها
هاا ايان   م و بنیادی ن که سازه مقوّ مواردی يعنی. نيدمی پی  اتّفاق طريق از تعلیّ مسأذة

. شاو د می ضاصل طایعی پیامدهای از غیر  تايجی بینی،پی  قابل شرايک پی در است که
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 مقسام بعادی   .و196b10-17) اماد ی مای اتّفااق هاای  رشاته  را علّیهای رشته اين ارسطو
 وἕνεκά του) يا به منظاور غاايتی   يعنی هر رخدادی ست؛رويدادها مندیغايتارسطو، 

 دهندمی رخ غايتی به منظور که اموری. دهد می روی غايتی به منظور و يا دهدمی روی
 .و196b21-2)شاو د مای  واقع طایعت  تیجه عنوان به يا و ا ديشه و فکر پیامد عنوان به يا

  اه " کاه هاايی  ن  عناوان  باه  بیفازايیم  را سومی گروه رويدادها، قالیبندی تقسیم در اگر
-دوم بندی تقسیم با رابندی تقسیم اين و "دهندمی روی طريق يک به  ه اکثراً و همواره

 ازای رده باه   ماايیم،  تلفیاق  -دهندمی رخچیزی  غايتی يا  ه برای که برای رويدادهايی
  خسات  ضاذات  و ااوّبنادی  تقسایم  ساوم  جماع میاان ضاذات    کاه  رسایم می رويدادها
رو از ايان  و دهندمی روی  ه اکثراً و همیشه  ه که رويدادهايی يعنیا د. دومبندی تقسیم
 κατὰ) باذعر   تیجه، پس دهند.می رخ غايتی و مقصود برای ضاا عین در وا د یاتّفاق

συμβεβηκοςباذاتاتی میاان    و  فسهفی ت سات علیّ و گشته منتج مقزم، يک ةواسطبه و
 باه  اذا   فارد : اسات  ايان  بخت مورد در ارسطو  وعی علل و معاذیل وجود  دارد. مثاا

 اسات،  مقارو   اذا   باه  کاه  ب شخص. رودمی اخاار شنیدن برای فرضاً میدان شهر،
   شاخص  از جاا ن  را شاتر قار  پی  و میدان شهر ضضور دارد در اًاتّفاق زمان همان

 منتهی ن جا، در ب ضضور همراهی میدان شهر به به اذ شخص  رفتن. گیردمی باز پس
زيارا   اسات،  مناد هدف کهای  تیجه گیرد؛ پس ب از را شاقر  اذ  که گرددمی اين به
 باه  ش را دارد،اضضور دارد و توا اايی پرداخات قار     ن جا در ب دا ستمی اذ  اگر

ی اتّفااق ش را از شخص بادهکار، باه طاور غیار     او بدين ترتیب، قر  رفته میدان شهر
 .وصوا می کرد

 ظار وجاود  ادارد. ارساطو در      اتّفااق است، بین فقسافه   علّتکه بخت يک در اين
 گويد:  فیزيک میابتدای فصل چهارم دفتر دوم 

گويناد  ها مای نيا اين وجود دارد يا  دارد. ن  کنند کهی تحقیق میبرخی افراد ضتّ
 اتّفااق چاه را کاه باه بخات و     دهد بلکه هربخت روی  می علّتهیچ امری به 

 علّات ی معین دارد..... همواره پیدا کاردن  علّتدهیم، و  سات می)خودا گیختگی
 . و195b36-196a6) ممکن است

دا اد کاه تاقش دارد  قا      سیم لیکیوس اين  قد ارسطو را  اظر به دموکريتوس می
ی اخقق را ا کار  ماياد. دموکريتاوس ضتّا   شناسی و در کیهان علّتبخت به عنوان يک 

دا سات  کردن گنج توسک مردی که در ضاا ضفاری بود را بخات  یاک  مای    پیدا علّت
  ماود ايان روياداد را قصاد وی بارای کاشاتن درخات زيتاون عناوان مای          علّات بلکه 
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پاردازد  نرا  افرادی می ةچنین به ارائارسطو، هم 83.و87-20. 660 شر  فیزياک )سیم لیکیوس، 
بارای عقال بشاری،     20تار روضا ی و چیزی اذهی دا ند که به عنوانی میعلّتکه بخت را 

    28 اروشن است.
نيد ماتنی بر ارسطو می فیزيک استد ا مشهوری در ابتدای فصل چهارم از دفتر دوم

بارای هار    نای معیّ علّتکه چیزی به عنوان بخت وجود  دارد زيرا همیشه امکان دارد اين
يیاد  ای از تأ شاا ه  برخی اين استد ا را ؛و196a5-6) چه رخ داده است مشخص گرددن 
در نرا  ارساطو   و determinism)ین بااوری علّا  ت باوری اکیاد ياا باه  اوعی تعایّ     علیّ

دا د که برخی چیزها معلاوا   افی اين  می ،تر ارسطو اين استد ا راا د. کمی بعددا سته
ياا تعایار    اتّفااق ی ماا از مفهاوم   تلقّا  . معمو ًو196a11-17) بخت باشند و برخی  ااشند

ساتند.  يافتاه  ی نن و تعایّ ، زيرا معایّ ا داتّفاقا د که برنمده از رويدادهايی22، "عینی اتّفاق"
ص باودن  يان  اامعلوم و  امشاخّ   ها قابل اضصا   یستند و اهای وقوع ن شرايک و ويشگی

ها از وقاوع، ساازگار  یسات. باه عاااری ديگار،       شرايک روی دادن ن ها با عدم امتناع ن 
ای و شرايک يک رويداد وجود  ادارد، در عاین ضااا کاه رخ داده     توصیفی از خصوصیّ

ری از اصال  تصاوّ  امّاا که هست، به ضروری است هنگامی که هسات؛   ن جااست. و از 
 روی دادن نن وجود  دارد.  ةوقوع و  حو

 یسات   فوسایس تی جوهری با ياک  ، واقعیّاتّفاقکند که ارسطو به اختصار اشاره می 
ااه  ی است در ذهن نن شخصی که در جستجوی توضیح ياک پیشاامد غیرمترقّ  علّتبلکه 

تی غیرجاوهری و  )توخاهو، هاويّ   توان سؤاا کرد که چگو اه بخات  جا میاست. در اين
ذه دادذی اعتقاد دارد ارسطو اين مساأ  .وEE, VIII, 2, 1247 b 8-9) است علّتزمان يک هم

تاوان پاتيرفت کاه    را برای خود ضل کرده است زيرا در غیر اين صوری، به سختی مای 
  وشاته  شاده ا اد   اخاقق ائودمیاايی   پای  از ايان عاااری    فیزيک فصوا چهار و پنج 

(Dudley,2012:240و  را بتاوان بار وجاه علّای    شاناختی بخات   شايد کارکرد معرفات  .و
طور که در زبان متعارف، بخت  امی برای صرف توضیح متافیزيکی نن ترجیح داد. همان

ذه را باياد باه هماان عرضای و ذاتای      ينکه مسأشود يا ارويدادها قلمداد می علّتو ذکر 
غیرجوهری  امرعرضی است، با  علّتکه بخت  ن جا، اضاذه  مود؛ از علّتت و بودن علیّ

 .بودن نن سازگار است
توا د توضایح ايان مفهاوم در کناار مفااهیم      می ، يک راهاتّفاقیبرای توضیح مفهوم  

تحلیال   ن جاا باشد که در ادامه، به نن اشاره خواهاد شاد و در    ضروری، ممکن و ممتنع
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در راه ديگار، بار    امّاا گاردد؛  مای  ا جام نماریبر مانای فراوا ی و تفاسیر  گا هسهجهای 
قرار  داده، بلکه در استد  ی فصال   ضروریرا در تقابل با  اتّفاقیکه ارسطو، اساس اين

باا   قیاتّفاا مفهاوم   ،نوردمی منداين مفهوم را مقابل مفهوم غايتفیزيک، هشتم دفتر دوم 
 افقطاون اسات  ا ديشاة  ذه در شاود. ساابقه ايان مساأ    مای  غايی، روشان  علّترويکرد 

(Sedley,2007:114-19ضاروری و  قیاتّفاا ش، ادر  زاع فلسافی میاان وی و مخاذفاان    .و 
است. ارسطو در اين روياارويی   مندغايتو  قیاتّفاروبروی هم  یستند، بلکه بحث میان 

و ضاروری   اتّفااق که امکان جماع میاان   رغم ن را  و افقطون است و علیدر کنار سق
کند که اگر هر چیاز  می ت، تصريحبدون  ام بردن از علیّ «عااری ةدربار»وجود دارد، در 

. در مقابال ارساطو و   وInt. 9. 18b5-6) یست  اتّفاقبنا به ضروری باشد، هیچ چیز بنا به 
فکران وی، فیلسوفا ی قرار دار د که  ظم مفید و سودمند جهان طایعای را باه عناوان    هم

ه را معلاوا خیار و   ارسطو و موافقان وی، اين ساختار ماادّ  امّاکنند؛ می ، ذکراتّفاق تیجه 
مخاذفاان ارساطو در ايان ماورد اسات کاه       تارين  دا ند. ام دکلس از شااخص می غايت
ر خاصای ايان   و بدون  ام باردن از متفکّا   26بیندمی اتّفاقجا وری را برنمده از های ا دام

افقطاون در   27اسات.  اتّفااق هاا  اين جهان و ديگر جهاان  علّتکند که می  ظر را مطر 
شایا  در  اتارين  و زيااا تارين  کند که بازر  می اشاره به اين باور ن ها قوا ینکتاب دهم 

چه در نن اسات، جاا وران، گیاهاان و فصاوا، محصاو ی      جهان از جمله نسمان و هر
 وνάγκηςἀξ ἐτύχην  ὰκατ)و ضاروری   اتّفااق و بر اساس  و889a) و طایعت ا د اتّفاق

اشیا  مزباور   شود ن هامی و طایعت، موجب اتّفاقنيند. رويکرد اين افراد به می به وجود
 .  و889c) دا ندو τεχνη) يا صناعت وθέος) ، خداوνους)را محصو ی عقل 
ی را  ظمی،  سب و شرايک اجسام و اجرام مادّبه عنوان  ماد بی اتّفاقدر اين تحلیل، 

ی و ضارورتی کاه بار اسااس ايان      طایعات ماادّ   ةگیرد که به واسطمی به کارای گو هبه
ی مشهور است، گردد و در متون فلسفی به ضروری مادّمی تحمیل  های به نطایعت مادّ

 امد و می22دارد. نذن اين  وع بخت را کیها یمیو زيااترين کائنای برترين پرده از بزر 
ت ياا  بخات باا موجایّا    ةذمرباو  باه مساأ    قیاتّفاا و  بی  ظمیپرس  از  سات مفاهیم 

دا د. در ضقیقات، اهتماام ارساطو و    ة طایعی میگرايی را فراتر از قلمرو فلسفت اموجایّ
به مثابه مادأ مجهوا و  اروشان سااختارهای    اتّفاقاست که  کته افقطون  یز اثاای اين 

 علّات توا د جايگزين غايت و  می ساز  فع و فايده در طایعت شده است،ی که سابمادّ
 غايی باشد.
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 ق غایتبخت و تحق 
ی و برنماده از بخات   اتّفاقتوان نن را ص باشد،  میاگر علل فاعلی و مادی چیزی مشخّ

روی  رويدادهايی ما ند باارش بااران در فصال مرطاوب کاه مرتاااً      ، خوا د. ام دکلسیان
دا ساتند. از ايان رو، اشاکاذی بار     موجب ضروری طایعی و فاقد غايت میدهند را بهمی

 دا اد يا باه منظاور غاايتی مای     اتّفاق ةارسطو وارد شده است که او هر چیزی را يا  تیج
(Cameron,2010:1101-1102که گويی امکان سومی وجود  دارد يعنی رويادادی  چنان و

توان در  ظار گرفات کاه    تی را میبوده و  ه غايتی دارد. زيرا وضعیّ اتّفاقکه  ه محصوا 
ای علال ماادی و   مند وقاوع چرخاه  محصو ی قاعده  دار د امّا یغايت معینّپیامدهايی، 

ا  اافع و  اتّفاقا فاعلی باشند. اگر چنین فرايندهايی، دارای محصو ی فرعای باشاند کاه    
ا د. زيارا  محض و  ه برای غايتی روی داده اتّفاق د، پس محصو ی فرعی  ه از سودمند

کاه غايات باشاند، محصاو ی     ی ن ا اد و باه جاا    شأی يافته 23ی از علل فاعلی و مادّ
و  اه   اتّفاقر رويدادی که  ه از روی ا د. اذاته به ذحاظ عقلی و امکان منطقی، تصوّفرعی

غاايی و   علّات ع  گاه ارسطو به رسد توسّوذی به  ظر می ؛برای غايتی باشد، ممکن است
ی وی سومی برا ا گاری، محصو ی فرعی را هم داخل در غايت  موده و ذتا شقّغايت

 وجود  دارد.
را در ضکام چیازی شاایه     قیاتّفاا هاای  رين، ارساطو رخاداد  بنا به گفته برخی مفسّ 

ة  گارد کاه تنهاا باه عناوان اساتثنائاتی بار قاعاد        مای  ت غاايی علیّ 24 محصو ی فرعی
ت غاايی در  که چه غايت و چه  وع علیّا د. ارسطو در اثاای اينا گارا ه، قابل درکغايت
،  اوعی  برقارار اسات  میان اين دو مقوذه ای وجود دارد و چه رابطه اتّفاقبخت و  ةذمسأ

کناد. اساتد ا ارساطو در    می تکرار  حوی تیجه را به  خودِ مصادره به مطلوب  موده و
يیدی بر مطلب مزباور  تأ 21،ماستد ا تقدّت و علل ذاتی بر عرضی، معروف به م علیّتقدّ

 است.
و بخت علل چیزهايی هساتند   و the automatic)خودکارامر که  ظر به اين امّا

هنگامی که چیزی به عناوان علال    ،که ممکن است معلوا عقل يا طایعت باشند
م بر قائم باه  مقدّ ،که هیچ عرضی ن جانيد، از می همان چیزها باذعر  به وجود

 یسات. از ايان رو   باذاتای   علّات م بار  عرضی، مقدّ علّتذای  یست، ذتا هیچ 
چیاز  ا د؛ بناابراين هار قادر هام کاه      ر از عقل و طایعتبخت، مؤخّخودکار و 

علال مقادم    ،باشد، عقل و طایعات باه ضاروری   ها نسمان علّتخودکار بتوا د 
 .؛ ترجمه با تغییرای از چارذتونو198a5-13)  دکیهان و بسی چیزهای ديگر
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ذاتای بارای    علّات که چگو ه طایعت، ختیار بودن معلوا طایعت و يا اينبرای تایین ب
طایعت در فصل دوم دفتر  خست  ةعرضی بوده، بايد به رأی ارسطو دربار علّتبخت يا 
 بازگشت. فیزيک 

و   ًک ياا سااکن باودن اسات از ايان ضیاث کاه اّو       متحرّ تعلّطایعت، مادأ يا 
باه شای  تعلاق     وκατὰ συμβεβηκός)و  ه باذعر   وκαθ' αὑτο)باذتای 

  .و192b21-23) دارد
 جاا اشااره  رکار در اينا دبه دو تمايز علّی بنیادی دست ،وزهدر تفسیر اين نم جا سون

بیرو ی ضرکت يا سکون، که طایعات را   علّتدرو ی در مقابل  علّتکند:  خست بین می
کاه طایعات و    قیاتّفاا  علّات ذاتای در مقابال    علّات کند و دوم میان می از صناعت جدا

. پس طایعات،  وJohnson,2015: 260)سازدمی صناعت را از خودا گیختگی و بخت جدا
ق اسات کاه طایعات از تحقّا    يای  ن ها اتی همان غايای طایعی خصوصاًدرو ی و ذ علّت

تاوان گفات   رای مورد  خست بتوان ذکر کرد، می اتوان بوده است. اگر مثاذی ب کامل ن ها
بیرو ای   علّتدرو ی و برای مورد دوم، سقمتی ايجاد شده توسک پزشک،  علّتسقمتی 

غاياای طایعای و    قیاتّفاا و سا س بخات و خاودا گیختگی کاه علال بیرو ای و        است
از راه ياا  مااذ    ةجای تجويز پزشک، در گرم کردن به واسطاگر تندرستی بها د. صناعی

 علّات ضاصل شود، اين  مو ه بخات اسات. ياا     يینب و هواموقعیّت ديگری مثل تغییر 
کنناد،   مای  نی که به ذحاظ جنسی توذیاد مثال  معیّضشرای  پیداي  و سقمتی گیاهان و

 خودا گیختگی است.
د اشااره  ا د بايعلّتو چگو ه اينکه بخت و خودا گیختگی )خود به خودی در ايضا 

بخاات و  23ا ااد؛ هااا مااادأيی باارای ضرکاات يااک از نبااه اياان موضااوع  مااود کااه هر 
عای و محصاوا فکار و    از طای کثاری  امحادودی از چیزهاا اعامّ     علّتخودا گیختگی، 

 علّات ی  یاز بار   اتّفاق علّتم  دارد، پس ی بر ذاتی تقدّاتّفاقکه هیچ  ن جاو از ا د. ا ديشه
   60ا د.ر از عقل و طایعتم  دارد. ذتا خودا گیختگی و بخت، متأخّذاتی تقدّ

از شارضان قديم و جديد برای توجیه غايت داشاتن رخاداد   ای هراه ضل مطلوب عدّ
باشاد کاه عناوان    ای باياد غیار از  تیجاه   هاا  اين است که غايت اين  وع روياداد  قیاتّفا

و معلاوذی   علّات خوا ده شده است. زيرا توضیح ارتااا     هابنا به نن  تیجه بر ن "قیاتّفا"
 تیجه  یکويی در پی داشته است، معقوا و منطقی قاً اتّفا امرتاک که  بین دو رخداد کامقً

باه جاای    اتّفاقااً گیارد وذای   مای  کار اذ  به منظور غايت ب ا جامرسد. اگر  می به  ظر
تاوان   مای  سان  یست ا جامیاد،   که با غايت ب هم قیاتّفاضصوا غايت ب، به  تیجه 
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رساد ارساطو   می بودن اين رويداد را دذیل برای غايت  داشتن نن دا ست. به  ظر قیاتّفا
ذیاه  کند کاه گاويی کاار اوّ   می ريتی تصوّهمان غا به  حویرا  قیاتّفااين معلوا و  تیجه 

ا اد  چناین عقال  ت و اين طایعت، اسااب طایعی و همق نن صوری پتيرفته اسبرای تحقّ
ا اد.  يا علل عرضی، اسااب و مجاری وقوع نن قیاتّفاهای که به عنوان علل ذاتی رويداد

يابد می تفعلیّمندی در قاذب پديداری غايت و غايتای يعنی در اين موضع هم به گو ه
و فیزياک   7-3 امیم. در واقع نموزه فصاوا  می و برنمده از بخت قیاتّفا ةکه نن را  تیج

مداری طایعی در مااضث پیاداي ، در تقابال باا رويکارد مفهاومی و      سیطره  گاه غايت
ضاکی از بازگشات   68و غايت قابل جمع  اود د، اتّفاق ن جاکه در تحلیقی ثا ی منطقی 

   است. قیاتّفاهای ی از طريق رويدادارسطو به جريان وقوع غايای ضتّ
گرد د ممکن است برنمده از بخات پای    می غايت و وسايلی که به نن منتهی 

نمد و فديه را پرداخت و رفت. و ای گويیم برنمده از بخت، غرياهمی نيند. مثقً
کاه گاويی   کار را چنان کرده باشاد  گويیم که نن شخص اين می هنگامی چنین

چند در واقع برای اين مقصود  یامده بوده است. ايان  برای اين مقصود نمده، هر
  .و199b18-22)باذعر  است  علّت، علّت

رفاتن  "است کاه   "غايتی"ی، اتّفاق تیجه  اخواسته يا همان  "پرداختن فديه"در اين جا 
باه نن منتهای شاده اسات. وقتای       امّاا هرچند به منظور نن ا جام  گرفته،  "به میدان شهر

شاود  خوا د، اين گو ه تفسیر میدار میی و برنمده از بخت را غايتاتّفاقارسطو کارهای 
باه  قای  باه طري ی نن، ب است، در میان کارهايی قرار دارد که اتّفاقکه کار اذ  که پیامد 

دهند. در صورتی که به ذحاظ ظااهری تنهاا کارهاايی ارتااا      منظور غايت ب روی می
مستقیم علّی و غايی با ادای قر  بدهکار به طلاکار دار د که شامل هماهنگی و بر اماه  

ی غاايتی  اتّفااق شود روياداد  قالی اين دو شخص برای تسويه قر  باشند. اگر گفته می
ب بار روياداد   چنین غايتی در واقع هم به عنوان  تیجه، مترتّا دارد، منظور اين  یست که 

برده است. زيرا توضیح علّی صحیحی  یست که رفتن شخص به میدان شهر به قصاد   ام
 ی که از نن بی اطقع بوده، تفسیر شود. اتّفاقديگر، به منظور 

 :  استهمدن، در متن ارسطو اين گو ه اتّفاقخارجی و اصطق  برنمده از  علّتمفهوم 
باه منظاور   62وςῶπλἁ)پس روشن است که در میان چیزهاايی کاه بادون قیاد     

شاود باه وجاود    چه  تیجاه مای  نيند، هنگامی که به خاطر ن د میغايتی به وجو
را دربااره ن هاا    "اتّفاقبرنمده از "گاه ما اصطق  ، خارجی است و ن علّت یايند 

  66.و197b18-20) بريمبه کار می
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 "قید بدون"ل برا گیز است. جیمز نذن معنای و تأمّ)بدون قید، مطلقهاپلوس اصطق 
دا د که در ا تازاع از قیاود ياا شارايک     برای ارسطو می 67ایرا معنای دقیق و تثایت شده

قابل قیاس باا  ) برداشته شده باشند، به کار رفته است 62توا د به طور ذهنیی که میخاصّ
 اذ يعنی کارها يا رخدادهايی که به منظور غايت  .II ،II ،(115b29-35، جداعاارتی در 
. اگر وIbid: 74) شان، منتزع گرد دها از شرايک خاص وقوعشو د هنگامی که ن منظور می

هاا ا تازاع کنایم،    غايت را از شرايک وقاوع باذفعال ن   اين کارها و فرايندهای معطوف به 
افتناد. يعنای روی دادن    اتّفااق توا ند به منظور غايت اذ  بدون وقوع نن شرايک  یز، می

شاان  یساتند زيارا    کارها و فرايندهای معطوف به يک غايت، وابسته باه شارايک وقاوع   
 یست. هنگامی کاه چناین شارايطی پای       ه  یل به غايت، ذزوماًها متوجّشرايک وقوع ن 

اسات کاه    ايان ا گارد. تحلیل مقاذاه ضاضار   می اتّفاقنيند ارسطو وقوع را، برنمده از می
 امّاا ا د ا د که فاقد غايت مرتاکهايی گره خورده، به ظاهر با شرايک و رو داتّفاقبخت و 

باه   اتّفاقگاه بخت و ، ن ق غايت اصلی  دا یماگر اين چیزها را يگا ه مسیر ضروری تحقّ
بیگا ه و دور از جرياان  يا ضداقل در صوری وجود،  معنای مصطلح و رايج وجود  دارد

ها با  تايج خوش و ا و کن ارتااطی کارهیی ضقیقی  یستند. در اين صوری، بمندغايت
کناد.  مندی يا رضايت به غائیت عرضی  مای ها، ما را  اگزير از پتيرش فقدان غايتبد ن 

 63 وκαθόλου)را در معناااای کلااای هااااپلوس راس و برخااای شاااارضان ارساااطو،  
ا د که به منظور غاايتی  و نن را مربو  به رويدادهايی دا سته وRoss,1936:522)ا دفهمیده

 نيند. خودکار به وجود میامر در هر دو ضوزه بخت و 
 است:  فیزيک ا گیزی در فصل ششم قطعه پیچیده و بسیار بحث

 64نيد.وقتی چیزی برای غايتی است، به منظور اين غايت به وجود  می

دهند هنگامی کاه رويادادی   رخ می اتّفاقبیان اين ايده است که بخت و  ،تفسیر نذن 
ش ات به منظور غايتروی دهد، بی ن که در اين موقعیّ 61دبه منظور غايتی، به طور مجرّ

. پس نذن در ضقیقت عقوه بر ساضت غايای در عاذم واقع، مفهاوم  و197b23) روی دهد
مندی کارها، رويادادها و  ر توضیح و تفسیر غايترا به  وعی د ) به تعایر ما و دغايت مجرّ

 کند.فی میمعرّ"وἁπλῶς)بدون قید"فرايندها با افزودن عااری 
ت موجود در بخت با ساير وجوه تفاوی علیّ برای ايضا فیزيک رهیافت ارسطو در 

 فساه و  توا اد فای  مای  که موجودهمچنان 63فی مفهوم عر  و باذتای است.ت، معرّعلیّ
اگر معمار کاه باذاتای    70يک چیز  یز ذاتی يا باذعر  خواهد بود. علّتباذعر  باشد، 
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 ،دان، ر اگ پرياده ياا موسایقی    دان باشاد ر گ پريده يا موسایقی  اًاتّفاقخا ه است،  علّت
ی ساخته  شده اسات  اتّفاقشود. در اين مثاا، خا ه به طور خا ه  امیده می علّتباذعر  

 اتّفااق کاه معلاوا   تاوان رويادادی را   باذعر  داشته باشد. همواره می علّتتوا د می امّا
ی اتّفااق عرضی داشته باشاد. دذیال بااذعر  و     علّتای توصی  کرد که یست، به گو ه 

مهمی است که برای فهم نن، نذن پیشنهاد می کناد کاه    ةذی مسأاتّفاقخوا دن رخدادهای 
ق اين قوا هساتند،  دهايی که محل و ظرف تحقّبايد از جواهر به سوی قوا، کارها و فراين

در  اخاقق  یکوماخوسای  . ارسطو در فصل پنجم از دفتر هشتم وIbid:77) تغییر  گاه داد
دا اد کاه از روی عماد و باا     مورد مفاهیم عدا و ظلم، کارهايی را عاد  ه يا ظاذما ه می

اراده نزاد ا جام گیر د؛ در غیر اين صوری، عاد  ه و ظاذما ه  یساتند و تنهاا باه معناای     
بوده و چناین کااری فقاک     اتّفاقا د، زيرا در کار غیر عمد، ظلم يا عدا، چنین 78عرضی

براباار فعاال  ،اًاتّفاقا . تعایاار و1135a15-19)، عاد  اه يااا ظاذما ااه اسات   فاااقاتّبرنماده از  
شاود. در ماورد کارهاای ا ساا ی،     از نن مشتق می 76"عر "است که واژه  72سومااينِیْن

ها همايندی و تققی شو د يا به تعایری با ن عار  میعاد  ه يا  اعاد  ه بودن بر کارها 
که ا جام يک کار باه دو طرياق   مهم در پی دارد:  خست ن ة کنند. اين نموزه، دو  تیجمی

ياا   ممکن است: باذعر  و غیرباذعر  که ارسطو در برخی مواقع به طريق اخیر، مطلقاً
اخاقق  یکوماخوسای،   گويد. در عاااری  قال شاده از     یز می وἁπλῶς)بی قید و شر 

و کسی کاه   مطلقاًدهد، در ضقیقت شخصی که کار عاد  ه را به خواست خود ا جام می
که، شخصی که کاری کند. و دوم ن د، باذعر  چنین میده اخواسته نن کار را ا جام می

يا بای قیاد    توا د همین کار را از طريق کن  ديگری، مطلقاًدهد میرا باذعر  ا جام می
شاود،  با کار  خسات کاه بااذعر  ا جاام مای      اًاتّفاقو شر  ا جام دهد. اين کن  اخیر، 

توان اشاره کرد که  اخواسته و به طاور  به کنشگری می ان خواهد بود. برای  مو ههماين
کاه بدا اد در ا جاام چناین کااری از      ن دهد بیا جام می اری را مطلقاًک ی  اعاد  ه،اتّفاق

. اذزام و اجاار در ا جاام ياک کاار، مای توا اد      نوردروی  دا ستن، نزاری  ابجا وارد می
چه برای ياک هادف،   ه داشت ن . بايد توجّزار  اخواسته شودن باعث وقوع باذعر  اين

 چنین  یست.  شود، برای اهداف ديگر ذزوماًی محسوب میاتّفاقعرضی و 
در بخت و خودا گیختگی تقابال   باذعر ت با خصوصیّ باذتایچه چیز در مورد  امّا

فای  معرّ "باذاتای  علّت"است که در ن ها عااری  II ،2، فیزيکدارد؟ عاارای مرتاطی در 
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ا د و موارد مربو  به بخت دارای گران به منظور غايتی در ضاا کن شود. تمام کن می
 ها درصوری وجود، به منظور نن غايای کن  دار د.ن  77ا د که علل ذاتیغاياتی

ر اگ پرياده ياا     امّاا اسات   علّات در ماورد ياک خا اه، معماار باذاتای       مثقً 
 امتعین  باذعر ن وذی ، معیّباذتایچیز   ه است.خا علّتدان، باذعر  موسیقی
     72.و196b26) است

هنگاامی کاه پای بارده      ؟ طایعتاًشود يک علّت عرضی  امیده شودچه چیز باعث می
تاوان  چنین پزشک است، مای هم ،بوده مداوا یاتّفاق اي یعرض علّت ی که وازی شود می

دا سات. فارد پزشاکی را در  ظار       ه همواره، منتفی امّا علّترا به عنوان  اتّفاقبخت يا 
بگیريد که در ضاا تفريح، بعد از ساعت ها فعاذیت روزا ه، به ورزش تیرا دازی مشغوا 

ی اتّفااق برد، تیری پرتاب کند و به طور  اخواسته به فردی که از تب ر ج می کامقًاست، 
که پزشک است  یز باه  که اگر پزشک از نن ضیث  ، به  حویشودوی موجب خو ريزی 

 در رو د درمان بیمار ماتق به تب، جراضتی به وی وارد مای کارد و  پرداخت، طاابت می
 علّات بنادد،  . پزشکی که صناعت پزشاکی را باه کاار مای    کرد مداوا میاينچنین وی را 

ق دارد. هنگاامی کاه   ه پزشاکی باه نن تعلّا   متناظری است کاه قاوّ   ةباذتای کن  و  تیج
، با پرتااب  اخواساته   به  حو ديگری ه و توا ی و مطلقاًتفاده از چنین قوّپزشک، بدون اس

د باه منظاور   پرتاب تیر، کنشی است که باه طاور مجارّ    بیمار را درمان می کند، اين تیر،
در اين مثاا، پزشک از نن ضیث که پزشاک   46شود.ما ند مداوای بیمار ا جام میغايتی، 
باذتای مداوا  یست و درمان فرد دچاار تاب، بااذعر  و برنماده از بخات       علّتاست، 
 است.

شاود باا  تیجاه    ربطی غايتی که موجب ا جام کن  اصلی و  خست ما مای اگر ما بی
دهاد  ینی  شده روی میبی و پی اتّفاق ای که غايت کن  ديگری است و کامقً اخواسته

د و ا تزاعای  بطی، از رهگاتر باه طاور مجارّ    رة اصلی مفهوم بخت بدا یم، اين بیذفرا مؤ
گار،  شاود. اگار کان    غايت خوا دن نن  تیجه  اخواسته برای کن   خست، توجیه مای 

باذاتای چیازی ديگار اسات؛      علّتباذتای پیامد برنمده از بخت  ااشد اين عامل،  علّت
ی و يا بی قید و شر  به منظور غايت ديگار  باذتای کنشی است که او مطلقاً علّتيعنی 

ا جام نن، او باذعر  کااری   ةدهد که به واسطديگری ا جام می ةبا امکان به کار بردن قوّ
ياا   اًاتّفاقا د به منظور پیاماد برنماده از بختای باوده کاه      دهد که به طور مجرّرا ا جام می

 باذعر ، همان کن   خست است.  
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کند که بارش باران شروع می ةرا با مثاذی دربار II ،1 فیزيکارسطو استد ا خود در 
گو اه  شاان   . ارسطو اين فرايند را ن و198b16-23) گردددر نن، بارش ساب رشد غله می

باه ضساب ضاروری ماادی      دهد بلکاه کاامقً  دهد که برای  تايج مفیدش روی  میمی
  اماد و هماينادی دو پدياده مای    اتّفاق. وی اين رويداد را و198b18) توضیح پتير است

(198b21,23هاا  نرواره اعضاای بادن ماثقً     د که چیزهايی ما ندمخاذفان ارسطو معتقد .و
ش تنها به اين ديدگاه بااور دار اد کاه ايان     اکند مخاذفانفر  میاو ا د؛ اتّفاقمحصوا 

هاا  ر خیری بوده کاه بار ن   ها به منظوتکوين ن  74چنان که گويیيابند فرايندها تکوين می
و فهم رويدادهای مختلا ، ياک    اتّفاقمفهومی از  ة. برای ارائو198b29ff) ب استمترتّ

، امکاان مفهاومی   اتّفااق ، بسنده است. اکنون شق ديگر برای چنان که گويیمندی غايت
، II فیزياک ت باذتای به منظور يک غايت است. در واقع ارسطو تنها در اين استد ا علیّ
، اتّفااق غاياب اسات،    ت غايی کامقًقلمروی که علیّی در که ضتّگتارد بر اينه میصحّ، 1

باه منظاور   ، وقوع همه چیز را فیزيکارسطو در فصل هشتم دفتر دوم  ر است.قابل تصوّ
، ما عاه اذجماع اسات، ذاتا بناا باه ايان        ياو اين  و199a3-4)دا دمی اتّفاق تیجه يا  غايتی

 غايی  ااشد. علّتدر جايی قابل تصور است که  اتّفاقاستد ا، 
و،  ااظر باه شار     فیزياک استد ا عمده و اصلی ارسطو )در فصل هشتم دفتار دوم  

هاای مرکاب و مفیاد اعضاای بادن      است. او اين فر  را که ترتیب و نراي   ادربودن
ش را با يک ا تخاب سااده  اه دا سته و استد ا اموجّ باشد را کامقً اتّفاقضیوان، ضاصل 

شو د، از طرياق هماينادی   ها میفرايندهايی که باعث ايجاد نرواره.  هدیاد میو واضح بن
دهناد  هااو رخ مای  )ايجاد نرواره به منظور اين پیامد گويا کنند؛ به عااری ديگرچنین می

يابناد. از  و تکاوين مای  هاا )ايجااد نرواره  که به منظور غايتیاست يا اين اتّفاقکه مستلزم 
هاا  اجازا  ضیاوا ی ما ناد نرواره    شود.استفاده میشر   دری، برای ضتف شق  خست 

نيند و از اين رو تنها شق باقی ما ده ايان  پديد می اتّفاقو ذتا  ه به ضکم  همواره يا اکثراً
است که به منظور چیزی پديد نيند. رفاع مشاکقی ايان اساتد ا بسایار مشاهور کاه        

ا مثاا باارش بااران کاه    موضوع بحث و مطاذعای زيادی بوده، به نسا ی ممکن  یست. ب
کم امکاان مفهاومی هماينادهای    شود، دستبا نن نغاز می فیزيک فصل هشتم دفتر دوم

سودمندی ما ند رشد گیاه و فراينادهايی از قایال   ه ما د.  تیجبه جا می ،م در طایعتمنظّ
چناین غاايتی باه هام     شو د، باه منظاور   گرم کردن، سرد کردن و میعان که ساب نن می

جا توضیح پديده بر ماناای ضاروری   و و در اينچنان که گويیمگر با قید تند )مرتاک  یس
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ی است. ارسطو به هیچ وجه استد ذی بر همايند  اودن بارش باران و روي  غقی، مادّ
ی  اودن ايان  اتّفاقکه همايند و کند با وجود ن ها ارائه  میارهو اعضای جسما ی مثل نرو

است. ارسطو اذتفای کافی به کسا ی ما ند ام دکلس  دارد ری عای قابل تصوّرويدادها ادّ
کننادو   دری را هم ارضا میکنند ضوادث کم  ظیری )که از اين جهت، شر  که فکر می

مادی  اافع   تارهايی شده که  ه تنهاا در کوتااه  ها و ساخ د که باعث ايجاد نراي موجود
 ا د.رويدادهای دائمی يا اکثریدر ضکم کننده و خود تکثیربوده، بلکه خودکفا، 

 یات فاقرویداد عرضی و  عل تت و ماهی 
، "ضاروری "ی، بررسای نن در کناار مفااهیم    اتّفااق تحلیل ديگر برای روشن شدن مفهوم 

باه عناوان    اتّفااق ی و ذزوم وجود بخت و اتّفاقبا  ممکن ةاست. رابط "ممتنع"و  "ممکن"
ق عر  باه  تعلّ ةی است. نگاهی از  حومهمّ ةذهر رويداد، مسأبل ضروری امکان در مقا

قی و از جا ب ديگار، رويکارد باه    مندی در چنین تعلّو سنج  ضروری و قاعده  شی
ی و اتّفااق چیزهای عرضی و  علّتضروری به ضکم طایعت موضوع، در شناخت مادأ و 

 شناسای شناختی چنین چیزهايی و  سات ن ها با اپیساتمه در معرفات  فهم جايگاه معرفت
 است. فلسفه يو ان، بسیار مهم

توان به ايان  کند که از جمله میی ذکر میاتّفاقهای زيادی برای رويداد ارسطو  مو ه
گانج پیادا    اًاتّفاق امّاکند، زمین را ضفر می ،شخصی برای کاشتن گیاه .8موارد اشاره کرد: 

فتاار شادن در   باه جهات گر   امّامردی که قصد سفر به مکان ديگری را دارد  .2کند. می
هاا ا تظاار   . معماار ياا نشا زی کاه از ن     6رسد. ی به جزيره نگینا میاتّفاقطوفان، به طور 

 .7کنند. و باذعر  اشخاص را مداوا می اًاتّفاقرود، ساختن خا ه و درست کردن غتا می
؛ VI.2؛ V.30. متافیزياک ؛ II.4-6. فیزيک)  و  ه روز ديگر مقارن شود «فردا»اً با اتّفاقکسوف، 

XI.8اماوری اسات کاه     ، اجتمااع ی  امیده شاده ا اد  اتّفاق چزهايی که . وجه مشترک ننو
افراد  یست. همراه با معاذجه  همواره يا اکثر اوقای قابل جمع  یستند. نش ز بودن معمو ً

موضااااوع را در تصااااادفی خوا اااادن نن مااااؤثر   توصاااای  ةساااارابجی  حااااو
ی  یست اتّفاقبخ  درست کند و چیزی سقمتتوا د اد می. قنّوSorabji,1980:4)دا دمی

جااا بتوا ااد فاارد را مااداوا کنااد. در اين بخاا  ده غااتای سااقمتساااز اگاار گفتااه شااود
غاتای   اًاتّفاقا او ده نش ز بايد از پی  ذحااظ شاود تاا گفتاه  شاود      بخشی فرنورسقمت

 ,VI.2) شفابخشی درست کرد. نش ز از نن ضیث که  نش ز است، موجب سقمتی  یسات 
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1027a4دا اد کاه جماع    . کیروان، اين امور عرضی را پیو د  امعموا موارد و فقراتی میو
 .وKirwan, 1971: 180-82)ن ها بديهی باذتای  یست 

ای ضاروری  ممکن، شامل تمامی اوصافی است که بخشی از تعريا  ياا خصوصایّ   
هار دو   شاود از ايان ضیاث کاه    ، نشاکار مای  یاتّفاقو  ممکن جا ارتاا  یستند و در اين

ه عرضای  تامّا  علّتيک چیز،  "فراوا ی  سای". از سوی ديگر، 71ضروری و ممتنع  یستند
ی  اودن نن  یست. اگر معماران زيادی در عاذم به کار طاابات ب رداز اد بااز هام     اتّفاقيا 

 کناد طور که ارسطو اشااره مای  طاابت معمار از ضیث معمار بودن، باذعر  است همان 

(Met. E2,1027a2محاض اسات    اتّفاقکند، که معماری باذعر  کسی را معاذجه میناي و
 یسات بلکاه جازو ماهیات و      و πέφυκε ὐο) زيرا مداواگر بودن جازو ماهیات سااز ده   

ی در اين جا  یست بلکه عوامل  امرتاطی، سااب  علّتطایعت پزشک است. رخداد بدون 
معماوا و مرساوم باشاد    ارتاا  معمار و پزشک  د. اگر ی شدن يک پیامداتّفاقعرضی و 

ی  خواهد بود. اين مثاا به خوبی بیا گر نن اسات  اتّفاقها در يک  فر، ن گاه جمع شدن ن 
ی در  ماياد. ضتّا  و  زديک باه هایچ تعایار مای     "صرف  ام"ها را که چرا ارسطو، عرضی

 شود.هم، دذیلی برای اطقق عنوان مداواگر بر معمار ديده  می بیانساضت 
ها را بار نن شای  ضمال    توان ن ا د و میپیوسته  عرضی که با شی در مورد چیزهای

مند  یست. ما ند پیداکردن گنج که بارای  ق اين عر  به شی ، ضروری و قاعدهکرد تعلّ
شود و علی اذقاعاده  ضرورتی میان اين دو ديده  می ی است؛اتّفاقار زمین، پیشامدی ضفّ

و  "ضاروری "چگو ه بدون وجاود عنصار   يابد. گنج  می ،کندکسی که زمین را ضفر می
تاوان  ت میعلیّبدون يافتن ضروری در بطن  و معلوا و اساساً علّت، بین " ظم و قاعده"

ت دا ست؟ وقتی عر  از  اضیه طایعت موضوع وجوب مند از علیِی را بهرهاتّفاقضادثه 
وقاوع   يعان  73.و1025a28-29) کند، ضروری به ضکم طایعات موضاوع  ادارد   پیدا  می

ی ديگار باوده اسات. در ايان موضاع،      علّتبه موجب خود موضوع  اوده، بلکه به  اتّفاق
باه   در تحلیل اين رويدادهات عرضی علیّ سازبه کارگیری  ونورا ه مفهوم بنیانارسطو با 

  نی  دارد.معیّ علّتن است و عر ، ی و  امعیّاتّفاقچیز عرضی،  علّتاشاره دارد که  نيا
ا اد. اوا  یاتّفاقدو رأی مهم و به هم مرتاک ارسطو، ضاوی رهیافت مناسای در درک 

که عرضیای بدون فرنيند تکاوين و شادن،   ی تنها علل عرضی داشته و دوم ن اتّفاقکه ن 
 ,VI) متافیزياک ارسطو به صراضت در VI, 2, 1026b22-4). ،متافیزيک) يابندموجوديت می

3, 1027a31-2فرنيناد تکاوين، مساتلزم     ةبه واساط  شدن و صیروریکند که اشاره می و
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ی علال غیرعرضای  دار اد،    اتّفااق اماور   چاون  20غیرعرضای اسات.   علّات داشتن ياک  
سار در نوردن   علّات توا اد  رو د تکوين برای موجوديت يافتن را طی کنند. طوفان مای 

دا اد  تکاوين  مای   ینا را ضاصل فرنيناد ره نگی از نگینا باشد. ارسطو رسیدن به جزياتّفاق
باه   1025a28-30ی غیرعرضی  زم است. و اين  کته از عاااری  علّتزيرا برای وقوع نن، 

 وᾗ ἕτερον)و  ه چیاز ديگاری    وᾗ αὐτὸ)ذای و درون شی  ، خود، نيد اگر مادست می
بلکاه باه    ،از بیرون را فر  کنیم. رسیدن به نگینا در ذای موضوع و هدف سافر  ااوده  

  ی خار  از خود شی  بوده است.علّت
ی در يک  قطه از زماان، مااادی بارای تکاوين و     اتّفاقوقايع  علّتپیداي  و  ابودی 

 گنسایس شود که ما ند از زمان رويدادی توذید می ن یشان  دار د. يعنی در  قطه و زواا
از رويادادهای منتهای   ای مشاخص  ن، رو د و د ااذهشامل طایعتی معیّ ،ی ضقیقیفثوراو 

 کاامقً  ،و طراضای شاده  مناد  اماور بر اماه   ی بارخقف اتّفااق به غايت خود  یست. امور 
، علّات چ علمی باه ايان علال بای    و هی 28ا داپتير، غیرقابل محاساه و  امتعینبینی  پی 

 ةيو اا ی و باه وياشه ا ديشا     ةدر فلساف  اپیساتمه علم ياا   ةکه  زم ن جاممکن  یست؛ از 
ثااای در   و  هايتااً  ق شی ، سوژه ياا شناسانده شای    ابشه يا متعلّ ةای در  اضیارسطو، ثا

اگر ب رسند يابنده چگو ه  ، سات میان اين دو است. در مورد کش  گنج در تاکستان هم
 يیمعناا یپرسا  با   گنج را يافت و چنین عملی در چه مدی زما ی باه طاوا ا جامیاد،   

 ،بارای وی  اتّفاق. زيرا وی هیچ کاری برای يافتن گنج ا جام  داد و در ضقیقت اين است
ها را ا دکی متفااوی کاشاته   زما ی روی داد. اگر وی تاک ةبدون ضضور در ظرف و باز

 داد. بود، گنج را از دست می

 تفسیر رابطه میان بخت و فراوانی
ی، چیزی اساتثنايی  اتّفاقاست که  جا است که چر ارسطو به اين قائلهطر  اين پرس  ب

هاای پاس از هینتیکاا، ايان تفسایر را      است. در موجّ "همیشه يا اکثری"ل ضاذت يا مکمّ
فراوا ی "يا با  "همیشه"به معنای  "ضروری". وFrede,1992:43) خوا ندمی 22نماریتفسیر 

 ابسنده باودن ايان تفسایر،    است. از جمله شواهد بر  "به  دری"ی به معنای اتّفاقو  "با 
های وابسته باه زماان و   تارسطو وضعیّ ن جااست که در  I.6، تحلیقی اوذیعاارتی در 

ی بودن اتّفاقی يا غیراتّفاقبرای تعیین جهت و تشخیص  ،تی را به خودی خودک موقّشراي
 ن جاا را ده شدن توسک باد به نگینا يا خريده شدن در   ادر بودندا د. نيا ها، کافی  مین 
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ی بودن اين روياداد  اتّفاقی بودن رويداد دارد؟ نيا برای اتّفاقبه عنوان يک برده، ربطی به 
 و فروخته  شدن به عنوان برده  اوده  ااشد؟   ن جاکافی  یست که قصد مرد، رفتن به 

، تفسایر فراوا ای مطلاق را    موجهای از گا هبندی سههای ارسطو در مورد طاقهنموزه
کاه هایچ   دا اد. اعتقااد ارساطو باه اين     مای  ی و  ادر، کاافی اتّفاقبرای تعیین رويدادهای 

در ماورد تعیاین وقات     26ای در مورد رويدادهای  ادر وجود  ادارد، اپیستمهيا   ذوگوس
 اادر   امّاا دار هاذی که جازو پديادارهای واقعای    ة د ااذهها يا ظهور ستارخورشیدگرفتگی

کناد.  ا اد، صادق  مای   بینی توسک منجمانگرد د و در عین ضاا قابل پی محسوب می
باه  را در مقابال    اادر عاااری  و  به ضکم طایعات  را همراه با مفهوم اکثری ارسطو تعایر

ای در اکثر مواقاع صاادق باشاد، مساتلزم ايان      اگر گزاره امّابرد؛ به کار میضکم طایعت 
دهاد.  کند، باه ضکام طایعات روی مای    که نن گزاره توصی  می  یست که رويدادی را

برخی بزهاا  "و گزاره  استز د که در جهان به قدر کفايت فراوان را می يودسون مثاا بز
 ,GA. IV. 4)توا ست در اکثار ياا هماه ازمناه صاادق باشاد      که می "دو جنسی بود د مثقً

770a35-6, b33-6دهد که نيا ايان  مورد بررسی قرار  میق اين مثاا را شرايک تحقّ امّا، و
های کمتری شاهد توذاد  دهد که اگر در زمانودسون توضیح میقی هم دارد؟ يمثاا تحقّ

. همین  کته وJudson,1991:85)بز طایعی باشیم، اين  حوه توذد بر خقف طایعت  یست
صاادق اسات. هار  ادرتی، بار خاقف        اتّفااق در مورد مقک  دری در تحلیل بخت و 
کند. هر کثرتای، طایعای   ی بودن خار   میاتّفاقطایعت  یست و هر کثرتی، پديده را از 

   ی بودن  یست.                                                                                                     اتّفاقدهد و هر  درتی داا بر بودن را  شان  می
ارسطو به اين صوری که اگر رفتن طلاکار باه نگاورا  اامعموا  ااود،      تفسیر مقصود

بود، خاذی از اشکاا  یست. اگر طلاکار به قصد وصوا پوا توسک وی معلوا بخت  می
بارود، بااز هام برخاورد وی باا       ن جاای به ش به نگورا  رود گرچه به کرّاگرفتن طلب
است. در اين مثاا، قصاد و تصامیم شاخص و  اه     ی و برنمده از بخت اتّفاقبدهکارش 

ن رويداد اسات. ايان موضاوع کاه     ی بودن ناتّفاقکننده مقک تعیین ،فراوا ی يک رويداد
ی باودن ياا هدفمناد    اتّفاقمعموا است که طلاکار به نگورا برود، هیچ ارتااطی به چقدر 
بدهکار باشاد،   قصد هر کاری غیر از مققایبرخورد وی با بدهکارش  دارد. اگر بودن 

باه قصاد وصاوا پاوذ  معماوا      ی است و اگر رفتن طلاکار به نگورا اتّفاقاين رويداد 
ارتااطی با بخت  دارد. و در صورتی که رفتن به نگورا به قصد گرفتن پاوا   هذباشد، مسأ

يیدی بر تفسیر به ضسب فراوا ی مشرو  اسات. قصاديت و   رخ دهد، تأ همواره يا اکثراً
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کار در س هر ا سا ی، مقک وقوع يا عدم وقوع فعل بر نماده از بخات   غايت ا جام جعل 
 است.

هاا توصای    بنا باه فراوا ای  ساای پاايین ن      ارسطو موارد مربو  به بخت را عموماً
ی و عرضی بودن به شرضی که گتشت با  اادر  اتّفاقنيا دو ويشگی بخت، يعنی  27کند.می

بی  از يک تفسیر، سازگار است. هنگاامی  ا د؟ بیان ارسطو با هم مصداق بودن، ضرورتاً
توان به مواردی اشاره کرد که از طريق ا جام باذتای کااری، ا جاام بااذعر  کاار     که می

ه دارد کاه ياک   مقزم ديگری اجتناب  اپتير باشد و از طرفی ارسطو به اين امکان توجّا 
وا بوده که معم ن جاو از 22ش است اجوهر همواره و به ضروری، همراه برخی اعرا 

دهد، ذتا شار   ادری، در   ی ا جام میاتّفاقباذعر  و  ،گرجمع شدن کارهايی که کن 
 ق  قیدی اضافی است که ضکايت از نن دارد که رخداد برنمده از بخت، بايد باذعر  

ی باودن بخات   اتّفااق توا د شرطی اضافی بار  می  دریص و  ادر باشد. به وجهی مشخّ
ها و مل در جايگاه معلوا  ) دری و عرضی بودنو با تأمیان اين دو شرشکاف  23باشد.

ها بخشای  برای عامل مطلع شگفتی  دارد؛ ن  توا د کاسته شود. اين  تايج تايج مقزم، می
 ها  ااشد.ی اگر به قصد ايجاد ن دهد ضتّا جام می از چیزی است که عامل عمداً

 نتیجه  
دارد؛ يعنای   علّات . بخت، فتری در سلسله علّی  یست و هر  تیجه برنماده از بخات،   8

ی مشهود است گرچه اين غايت، متفاوی تيبه منظور غاگری در ضاا کن  ضضور کن 
مند از بخت اسات. ايان ساخن، بیاان ديگاری      از نن غايتی است که به موجب نن، بهره

چیزی و از جمله هار کنشای، هسات نن    است از اين ضقیقت که در عاذم ارسطويی هر 
ا د. در  تیجه در ا جاام  اذعر )باذتایو و چیزهای بسیار  امتناهی ديگری  یز ب چه است

تاوان نن کاار را بااذعر     ن ایم،  مای   علّتچه ما باذتای دهیم و ن ا جام می ن چه مطلقاً
برخی اوقای يکای   24شمار ديگری  یز هستیم.چیزهای بی علّتا جام  داد، بنا بر اين ما 

شاود کاه بارای ماا     و به منظور غاايتی ا جاام مای   د و ا تزاعیبه طور مجرّاز اين چیزها )
 زیا چ کيا  ی،  ق  علّاتّفاقدر ضدوث بخت و نوريم. ت دارد و نن را به وجود میاهمیّ

   شود.می فايا گريد زیتوسک چ
ای غیرقابل ا تظاار و  فاعلی است که به همراهی پديده مقزم،  تیجه علّت. بخت، کن  2

نورد. اين رويدادها معلوا تصمیم کسای  یساتند و باه    دار به بار میبینی وذی هدفپی 
. بخت و و197b11-22)شودق میها محقّاز طريق ن  اًاتّفاقدهند که منظور غايتی روی  می
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در واقاع   امّاا  ،گیر د که غايتی دار اد ايی قرار میکه در رده رويدادهخودا گیختگی با ن 
باه صاوری    اًاتّفاقا شاو د کاه   ی میاتّفاقطایعی عقلی هستند که منشأ  تايج  ةکعلل محرّ
نيند. دريافت طلب ماذی هرچناد معلاوا   میيا بد به تجربه عامل هوشمند در بخت  یک

ايان روياداد،    های ماذی برای جشن است وذای ی عقلی يعنی قصد درخواست کمکعلّت
ايان بحاث   در اين جا بخت بود. ارسطو  علّتباذعر  برای وصوا قر  بوده و  علّت

 :کندبندی میرا چنین جمع
ايام. هار دو   یستی بخت و خودا گیختگی و فرق ن ها را روشن کردهما اکنون چ

هماواره   علّات که، ر است.  ظر به اينق دار د که مادأ تغیّت تعلّبه وجهی از علیّ
شمار تعداد علل ممکنه بی ،تدر اين  وع علیّ امّا 21عاملی طایعی يا عقلی است.

هستند که گرچاه امکاان دارد از   هايی است. خودا گیختگی و بخت علل معلوا
 ) ا اد بااذعر  چیازی  در ضقیقات معلاوا    امّاعقل يا طایعت سرچشمه گیر د، 

Phys. 2. 6. 198a1-7و. 
بارای بخات اسات.     "عار  "بخت، در چگو گی کاربرد مفهوم راهارد تحلیل مفهوم  .6

ت باذعر  و باذتای است. جايگاه بخا م بر مانای تفاوی میان بنیاد استد ا ارسطو، تقدّ
مجموعاه کارهاايی   . ياباد مای  ارسطو با وجود غايای و علل غايی معناشناسی در هستی

گاران بارای  یال باه     برای فعلیت بخشیدن به غايای وجود دار د که در دساترس کان   
تی در ماوقعیّ  امّا ،دهدمی غايای است. وقتی فردی کاری برنمده از اين مجموعه را ا جام

که ا جام کار، او ً و باذاتای باه قصاد نن باوده اسات،       برای غايتیاست که اين کار را 
 قاتّفاق فعل و غايت، برنمده از بخت و تحقّ ةشود که  حومی گاه گفتهن ، دهد می ا جام

شد، ديگر ايان  می قداد و موفّمی اين کار را به جهت نن غايت ا جام است. بنابراين اگر
 يا برنمده از بخت  اود. قیاتّفارويداد، 

ی اسات،  اتّفااق چاه  در خصاوص ن   امّاا بینی کرد توان رخداد  ادر را پی در علم می .7
. ارساطو در  وMet.1027a26) دهاد در ماه  و رخ می چه مرتااًچنین وضعی  داريم. مثل ن 

 های  ادر به منظور غايتی روی  دهناد کند چنین  یست که همه رويداداذعان میفیزيک 
(Phys. II.5, 196b20-21کلی برای وقوع  ةکننده در اين جا، وجود يک قاعد. منا  تعیینو

خیلای اوقاای واقاع      سااتاً  ،امور عرضی معیندر اين مواقع  ادر است. برخی از  چیزی
ی  یساتند.  اتّفااق های  اادر، عرضای و   بعضی رويداد امّادان اديب موسیقی گرد د مثقًمی

 اادری  روياداد و   امّاا دهاد ،  پس رخداد عرضیی وجود دارد که خیلی اوقای روی مای 
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اسات. در  ی اتّفااق و غیر پاتير بینای پی  امّا ،دهدبه  دری روی میوجود دارد که گرچه 
 باذضروره د ذت ضمنی  دار د.  ی بودن، اتّفاقو   دری وقوع تیجه، 
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