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يفهد راترجمة:   شد المطير

 

 

 

 

، والسبية الغائية، وتفسير خسوف القمر( حول السببية عند أرسطو مدخل  نص  ؛)األسباب األرب  ع والعلم الطبيعي

جم لل د.  جمة هي للنسخة المؤر موسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل ) فالكون،آندريا مير ي (. ننوه بأن الير
شفة ف 

 عن هذا الرابطالموسوعة عىل 
ا

ي قد تختلف قليًل
ة ب الدارجةالنسخة ، والتر عض للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األخير

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد،  التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الير

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للير

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Falcon, Andrea, "Aristotle on Causality", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/aristotle-causality/>. 
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جاح، فإّن نيتمّثل كل علم أرسطّي يف استكشاف سبيّب مليدان حمّدد من ميادين الواقع، وإذا ُكتب له ال
مة أو ذوات ابألسباب املالئيُفضي إىل معرفة ُمسبّبة، أي إىل معرفة أن هذا االستكشاف  من شأن مثل

عموما ابسم  لنظرية حول السببّية تُعرف أرسطوالصلة. يقف هذا الرتكيز على مفهوم "السبب" وراء بناء 
مذهب األسباب األربعة. ابلنسبة إىل أرسطو، من الضروري إلجراء استكشاف انجح للعامل من حولنا 

حكمة مبا يشري إليه مفهوم "السبب" ومع
ُ
 رفة عدد أنواع األسباب املتاحة.اإلحاطة امل

 :Stein 2011كما سيبدو واضحا يف حينه، كان أرسطو ملتزما بتبّّن شكل من السببية املتعددة )
(، فهناك، حبسب أرسطو، أربعة أنواع أولية وخمتلفة لألسباب، وسينصّب الرتكيز يف هذا 147–121

 من األسباب.    املدخل على الرتابط املنتظم بني تلك األنواع األربعة 
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 مقّدمة . 1

عن أسباب نشأة العامل من حولنا، فمنذ  أرسطو املفكر الوحيد الذي خاض يف البحثمل يكن 
بدايته، وابستقاللية اتمة عن أرسطو، كان سرب أغوار العامل الطبيعي قائما على البحث عن األسباب 

بيعة" كان ، مثال، جند أّن ما ُيسّمى "التحّري حول الط"ناملتعلقة بظواهر طبيعية متعددة. يف حوار "فيدو 
ا منه، إىل إىل الوجود واختفائهظهور األشياء متعلقة بيقوم على حبث يف "أسباب كل شيء؛ أسباب 

(. ضمن هذا التقليد البحثي، كان البحث عن أسباب 10-6أ  96السبب يف وجودها ذاته" ) جانب
كان أرسطو يضع   "ما وراء الطبيعة" و"الطبيعةذا؟"، ويف كال كتابيه "ال يبدأ بـ "ملاحبثا عن إجاابت لسؤ 

نفسه يف اتصال مباشر مع هذا التقليد. يقّدم أرسطو يف كتابه "ما وراء الطبيعة" عرضا موجزا للنتائج 
(، حيث 7إىل  3، املقالة األوىل، الفصول من ما وراء الطبيعة)من املفكرين اليت توّصل إليها َمن سبقوه 

 أّن مجيع السابقني عليه كانوا منشغلني يف البحث عن نوع واحد أو أكثرد يف هذا التليي  املوجز جن
من األسباب األربعة التالية: السبب املاّدي، والسبب الصوري، والسبب الفّعال، والسبب الغائي، لكن 

، ا وراء الطبيعةمسباب )اكتفاء مجيع أولئك املفكرين مبجّرد اإلشارة إىل تلك األسطو يؤكد أيضا على أر 
مل يكن (. مبعىن آخر، 15-13أ  993و  14-10أ  985؛ لكن انظر أيضا 23-22أ  988

حَكمةمتمّكنني من اإلحاطة ة أولئك املفكرين يف حبثهم عن العلّ 
ُ
، فلقد كانوا بطبيعة تلك األسباب امل

رأة أكرب، هجية. بصياغة أخرى، وجباتم لنطاق من األسباب احملتملة وتداخالهتا املنيفتقدون إىل إدراك 
ما بنظرية مناسبة حول هذا املبدأ، وهذا يفّسر، ابلنسبة إىل مل يكن استيدامهم ملبدأ السببية مدعو 

 أرسطو، عدم جناحهم جناحا اتّما ابلرغم ممّا نتج عن تناوهلم هلذا املوضوع من أفكار قّيمة.

 

عامل ها أداة ضرورية للقيام ابستكشاف انجح للربعة، بوصفاألسباب األ مبدأيف هذا اإلصرار على 
حلرص أرسطو على تقدمي عرض موجز لقرائه حول تلك األسباب. جند هذا العرض،  من حولنا، تفسرير 
الفصل الثاين  الة الثانية من كتاب "الطبيعة"، ويفمتطابقة، يف الفصل الثالث من املقأبلفاظ تكاد تكون 

   وراء الطبيعة". من املقالة اخلامسة من كتاب "ما

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9_(%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88)
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 األسباب األربعة . 2

يف كتابه "الربهان"، يضع أرسطو الشرط اجلوهري التايل للحصول على معرفة حقيقية: ال نعتقد أّن 
(. 20أ  94، الربهان، قارن مع 11-9ب  71، الربهانلدينا معرفة بشيء ما إاّل حني ندرك سببا له )
 نفهم املعرفة احلقيقية هي معرفة السبب: إنّنا نعتقد أننا اليكرر أرسطو يف "الطبيعة" أتكيده على أن 

(. نظرا إىل أّن من 20-17ب  194، الطبيعةشيئا إال بعد أن ندرك عّلته، أي أن جند سببا له )
الواضح أّن أرسطو يتصّور البحث عن العّلة بوصفه حبثا عن إجابة لسؤال يبدأ بـ "ملاذا؟"، ومثل هذا 

 ن التفسري.أّن نتصّور السببية بوصفها نوعا حمددا م هنا ب لتفسري، لعّل من املفيدالسؤال هو مبنزلة طل

 

غّّن عن القول أّن األسئلة اليت تبدأ بـ "ملاذا" ليست مجيعها أسئلة تنشد تفسريا من شأنه حتديد سبب 
رسطو أما، انهيك عن أن يكون سببا ابلشكل احملدد الذي تصّوره أرسطو، ومع ذلك، من الواضح أن 

ملتزم بوجهة نظر تشري إىل أن تقدمي سبب )أو أسباب( ذي صلة يُعّد أمرا ضروراي وكافيا لتقدمي تفسري 
علمّي. هناك مكّوانن للتصّور األرسطي حول مفهوم السببية، مكّون ميتافيزيقي ومكّون إبستمولوجي، 

إبمكاننا القول،  هما من العناية.وجزء من التحّدي الذي يواجهنا هنا هو يف أْن نويَف كال املكوّنني حقّ 
التفسري  عدا أن يكون ت طُرقا نفّسر بواسطتها األشياء،امتثاال ابقرتاح حديث، إّن "األسباب ليس

وذلك بناء على حقيقة أّن األسباب طرق تقوم من خالهلا عناصر من العامل الطبيعي يف تفسري  اشتقاقيا،
 (. Stein 2012a: 705عناصر أخرى )

 

يف الفصل الثالث من املقالة الثانية من "الطبيعة"، وكذلك يف الفصل الثاين من املقالة اخلامسة من 
"ما وراء الطبيعة"، يقّدم أرسطو وصفه العام لألسباب األربعة. يعّد هذا الوصف عاّما من حيث أنّه 

يما يلي، حيّدد أرسطو . فذلك اإلنتاج الفّّن والسلوك اإلنساينيف خيتّ  بكل شيء يتطّلب تفسريا، مبا 
 أربعة أنواع من األشياء اليت ُُيكن تقدُيها يف جواب عن سؤال يبدأ بـ "ملاذا":
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 .السبب املادي: "ما ُيصنع بواسطته"، كمثل معدن الربونز ابلنسبة لتمثال 

  السبب الصوري: "الصورة،" "اهليئة ملا ستكون عليه املادة"، كمثل الشكل
 ال.الذي سيكون عليه التمث

  السبب الفّعال: "املصدر األويل للتغرّي والسكون"، كمثل النّحات، أو فّن
 النحت، أو الشي  الذي ُيسدي نصيحة، أو األب ابلنسبة إىل والدة طفله.

  السبب الغائي: "الغاية، ما من أجله يُفعل الشيء"، كمثل أن تكون الصحة
 ية.، أو املعّدات اجلراحغاية املشي، أو فقدان الوزن، أو التنظيف، أو العقاقري

 

قد تدخل كل هذه األسباب )أو األنواع( األربعة ضمن تفسري شيء ما، ولنأخذ كمثال على ذلك 
لسبب اإنتاج حتفة فنية مثل متثال مصنوع من الربونز. يدخل معدن الربونز يف تفسري إنتاح التمثال بوصفه 

التغرّي،  اليت ُصنع بواستطها التمثال؛ إنّه أيضا موضوع. الحظ أّن معدن الربونز ال يُعّد فقط املادة املادي
التغرّي ونتج التمثال عنه. يُذاب معدن الربونز مث ُيسكب من أجل أن  أي أنّه الشيء الذي خضع لعملّية

يكتسب شكال جديدا، أي شكل التمثال. يدخل هذا الشكل ضمن تفسري إنتاج التمثال بوصفه 
أو املبدأ  بب الفعّالالسإلنتاج التمثال، مع ذلك، حيتاج أيضا إشارة إىل  . التفسري املالئمالسبب الصوري

. 8-6أ  195 ،الطبيعةالذي يُنتج التمثال. هذا املبدأ، ابلنسبة إىل أرسطو، هو فّن حنت التماثيل )
 (.9-6ب  1013، ما وراء الطبيعةقارن مع 

 

 ُيارسه شك يف أن فن حنت التماثيل هذه النتيجة مفاجئة نوعا ما وتتطّلب مزيدا من اإليضاح. ال
التمثال  كل ما يفعله النّحات يف إنتاج  –ابلنسبة إىل أرسطو  –مسؤول عن إنتاج التمثال، لكن  حنات

هو تعبري عن معرفة حمّددة. هذه املعرفة، وليس النّحات الذي أجاد اكتساهبا، هي العامل التفسريي 
(. من 25-21ب  195، الطبيعةري عن السبب الفّعال )الضمّن الذي علينا اختياره بوصفه أدّق تعب
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ال حبيث يبدو التمث أرسطو فقط أن يقّدم تفسريا إلنتاجخالل اختيار الّصنعة، ال الّصانع، ال حياول 
 نوع خمتلف بل إّن أرسطو حياول أيضا تقدمي غبات النّحات واعتقاداته ونواايه،تفسريا غري معتمد على ر 
ارة ري ال حُييل )تلميحا أو تصرحيا( إىل تلك الرغبات واالعتقادات والنوااي. بعبمتاما من التفسري، تفس

أخرى أكثر مباشرة، يدخل فن حنت التماثيل ضمن التفسري بوصفه السبب الفّعال ألنه يساعدان على 
كن هل ل فهم ما يتطّلبه إنتاج التمثال، أي أنّه حيدد ما هي اخلطوات اليت ينبغي اتّباعها إلنتاج التمثال،

يكفي تقدمي تفسري من هذا النوع من دون اإلشارة إىل النتيجة النهائية لعملية اإلنتاج، وهي التمثال 
التمثال، كما  زه إلنتاجيإعداده وقالب ّت جته منوذج تّ أُ ذاته؟ إّن اإلجابة هي بكل أتكيد: "ال". هناك 

حمددة:  تني السابقة والالحقة مها من أجل غايةأن معدن الربونز أُذيب وُسِكب إلنتاج التمثال. كال املرحل
إنتاج التمثال. يبدو واضحا أن التمثال ذاته يدخل ضمن تفسري كل خطوة من خطوات اإلنتاج بوصفه 

 ، أي بوصفه ذلك الذي من أجله إمّنا ّت إجناز كل شيء يف عملية اإلنتاج.السبب الغائي

 

فسريا غائيا ّن أرسطو يقّدم تاستطعنا الوصول إىل فهم مفاده أ، من خالل التأّمل يف األسباب األربعة
لعملية. ُيضاف إىل أو هدف من تلك ا غايةلعملية إنتاج متثال الربونز، مبعىن أنّه تفسري يقوم إبحالة إىل 

ذلك أّن التفسري الغائي من هذا النوع املشار إليه سالفا ال يعتمد بشكل جذري على استيدام مفاهيم 
ثل الرغبات واالعتقادات والنوااي. إّن هذه النقطة يف غاية األمهية، ذلك أّن اإلنتاج الفّن يتيح ذهنية م

ألرسطو أمنوذجا غائيا لدراسة العمليات الطبيعية، تلك اليت ال يتضّمن تفسريها اعتقادت أو رغبات أو 
بيعية اعتمادا العمليات الطنوااي أو أي شيء من هذا القبيل. لقد اعرتض البعض على أرسطو ألنّه يفّسر 

ذهّّن غري مالئم؛ مبعىن أنّه أمنوذج غائّي يتضّمن فاعال غرضّيا وُمدركا بطريقة ما -على أمنوذج غائيّ 
للغرض أو الغاية. ابإلمكان جتاوز هذا االعرتاض إذا فهمنا املثال الفّن من منظور الذهّّن. بعبارة أخرى،  

 ه للعامل الطبيعي تقوم على أمنوذج غائّي خاٍل عن وعي من عواملال يُذهنن أرسطو الطبيعة ألّن دراست
ذهنية. )للمزيد من املعلومات حول الدور الذي يقوم به اإلنتاج الفّن يف تطوير أمنوذج تفسريي لدراسة 

 (. Broadie 1987: 35-50الطبيعة، انظر 
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ه السبب تماثيل بوصفمن املناسب هنا نقطة إيضاحية أخرية. حني يصّر أرسطو على فن حنت ال
الفّعال األدّق وراء إنتاج التمثال، فإنّه ال يقصد من وراء ذلك حجب اإلشارة إىل اعتقادات النّحات 
ورغباته، بل على العكس من ذلك، فهناك حاالت تدل بوضوح على دخول مهارة الفرد الفنية كطرف 

د ألنه حتفة فنية من دان اهتماما بتمثال حمديف تفسري إنتاج متثال الربونز. على سبيل املثال، قد يُبدي أح
ُصنع حّنات مل يتقن هذا الفن فحسب، بل إنّه قام أيضا بتطبيقه بطريقة تنّم عن أسلوب ممّيز، ويف مثل 
هذه احلالة، من املالئم جدا اإلشارة إىل اعتقادات النّحات ورغباته. يبدو أن أرسطو قد ترك مساحة 

يقول إّن علينا البحث "عن أسباب عاّمة ألشياء عاّمة، وعن أسباب الحتواء هذه احلالة حني كتب 
(. الحظ، مع ذلك، أن اخلصوصيات اليت تبدو 26-25أ  195، الطبيعةحمددة ألشياء حمددة" )

ري جوهرية من قد تبدو غ ز بوصفه إجنازا عظيما لنّحات معنّي جوهرية يف دراسة متثال معني من الربون
فضوال(. ملعرفة السبب، دعنا نرّكز انتباهنا على دراسة الطبيعة. حني يهتم  منظور أكثر أمهية )وأشدّ 

طالب العلم الطبيعي بتفسري ظاهرة طبيعية كمثل تشّكل أسنان حادة يف مقدمة الفم وتشّكل أضراس 
وقع إنّنا نت حول هذه الظاهرة. مبعىن آخر، منطيّ واسعة يف مؤخرة الفم، فإّن مثل هذا الطالب يهتّم مبا هو 

رتيبا حمّددا ألسناهنا. أبّن لديها ت تتميّزمن طالب الطبيعة هذا أن يقّدم تفسريا حلقيقة أن بعض احليواانت 
سنعود جمددا إىل هذا املثال الحقا، وأّما هنا فمن الضروري التأكيد على أمهية هذه اخلاصية يف مشروع 

يته حول مبدأ رة يف حماولتنا لفهم نظر أرسطو التفسريي؛ إذ ينبغي أن حنتفظ هبذه اخلاصية يف الذاك
السببية. يف واقع األمر، لقد طّور أرسطو هذه النظرية أساسا ) لكن ليس حصرا( من أجل دراسة 

 الطبيعة.
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ريية ، يّتيذ أرسطو من وصفه العام لألسباب األربعة أساسا لُِيقيم عليه مبادئ تفسالطبيعةيف كتابه 
 ختتّ  بدراسة الطبيعة، وهنا يؤّكد أرسطو على أن تفسري الظواهر الطبيعية يتضّمن مجيع األسباب األربعة،



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2020© حكمة  8

وأّن "وظيفة طالب العلم الطبيعي تكمن يف استدعاء السؤال الذي يبدأ بـ "ملاذا" عند استحضار كل 
ضل طريقة لفهم هذه (. أف23-21أ  198، الطبيعةتلك األسباب بطريقة تتالءم والعلم الطبيعي" )

التوصية املنهجية هي التايل: خيت  العلم الطبيعي بدراسة األجسام الطبيعية من حيث أهّنا خاضعة 
 للصريورة أو التغرّي، ووظيفة طالب هذا العلم هي يف تقدمي تفسري لصريورهتا الطبيعية، وأما العوامل اليت

، والغاية من التغرّي ذاته. املادة، والصورة، وما يُنتج التغرّي حيتوي عليها تفسري التغرّي الطبيعي فقد تبنّي أهنا 
 الحظ أّن أرسطو ال يقول إّن مجيع العوامل التفسريية األربعة متضمَّنة يف تفسري كل مظاهر التغرّي الطبيعي

 عوامل. لأو يف أّي منها، بل إنه يقول إّن التفسري املالئم للتغرّي الطبيعي قد يتضّمن إشارة إىل مجيع تلك ا

 

أرسطو بناءه من خالل إضافة تفصيل إىل مذهبه حول األسباب األربعة: فالصورة واملادة  يواصل
(. 26-23أ  198، عةالطبيغالبا ما تتطابقان، وكالمها يتشابه شكليا مع السبب املنتج لظاهرة التغرّي )
شراّي لتكوين  طّلب األمر كائنا بهذه هي واحدة من املرات العديدة اليت يشري فيها أرسطو إىل الشعار "يت

، 25أ  1032، ما وراء الطبيعة؛ 13ب  194، الطبيعةكائن بشرّي" )انظر، على سبيل املثال، 
قد صيغ هذا الشعار لإلشارة إىل (. ل16أ  1092، 8أ  1070، 25ب  1049، 32ب  1033
دف من عملية  يف ظّل اهلجوهرية مفادها أّن الفهم لطبيعة تكوين كائن بشرّي ال يستقيم إاّل حقيقة 

طة الصورة جابته بواسبشرّي مكتمل النمو. يؤطّر أرسطو إالتكوين ذاهتا، وهو هدف يشري إىل كائن 
اإلنسانية، مؤّكدا على أّن هذه الصورة هي ما يتّم إجنازه يف آخر عملية التكوين، غري أّن هذا ال يفّسر 

نمو شرّي. الحظ، مع ذلك، أّن الكائن البشرّي مكتمل الملاذا يتطّلب األمر كائنا بشراّي لتكوين كائن ب
بِدئ للعملية برّمتها. ابلنسبة إىل أرسطو، املبدأ 

ُ
ال ُيّثل هناية عملية التكوين فحسب، بل إنّه أيضا امل

احملّرك األمسى واملسؤول عن تكوين كائن بشرّي هو كائن حّي مكتمل النمو ومن النوع ذاته، مبعىن أنه  
يشبه يف صورته الغاية من عملية التكوين. )من املناسب هنا إيضاح أخري: إّن أرسطو هنا كائن بشرّي 

صوري للتكوين احليواين، فمنظوره الذي حنن بصدده يشري إىل أن األب يتيح -ملتزم بتفسري ماّدي
 .(الصورة، يف حني تتيح األم املادة
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باب: الطبيعي إىل ثالثة أنواع من األسعلى ضوء ما تقّدم، غالبا ما ينتهي املطاف بطالب العلم 
الصوري، والسبب الفّعأل، والسبب الغائي. ابلرغم من ذلك، كان حمّل جدل منذ القدم -السبب املادي

هذا املنظور الذي يشري إىل أّن هناك أسباب يف الطبيعة إىل جانب السبب املادي والسبب الفّعال، 
هذا ما يفّسر و  ون ابلسببني املادي والفّعال فقط،يعرتف وحبسب ما يقوله أرسطو، كان أغلب َمن سبقوه

عدم اكتفاء أرسطو ابلقول إّن السببني الصوري والغائي غالبا ما يتطابقان، بل نراه أيضا جمربا على الدفاع 
 عن أطروحته ضد أولئك الذين ينكرون أن السببية الغائية نوع أصيل من أنواع السببية.   

 

 الغائيةاألسباب الدفاع عن  . 4

دأ الغائية دفاع أرسطو األكثر مشولية عن مب الطبيعةيضّم الفصل الثامن من املقالة الثانية من كتاب 
السببية، فهنا يعّزز أرسطو ما ذهب إليه من أّن تفسري الطبيعة يتطّلب غائية سببية، وذلك من خالل 

و أّن املعارض الذي بيعة. يبنّي أرسطمناقشته ملسألة قد يدفع هبا معارض يُنكر وجود أسباب غائية يف الط
ي ُييز يّدعي أّن السببني املادي والفّعال فقط يكفيان لتفسري التغري الطبيعي خُيفق يف تربير االنتظام الذ

العالقة بني هذين السببني من جهة والسبب الغائي من جهة أخرى. قبل تبيان كيفية دفاع أرسطو عن 
دليله على أن ربهان، فمن خالل تالأن هذا الدفاع ال يقوم بوظيفة  وجهة نظره، ينبغي التوضيح حلقيقة

هي مقاربة ية الغائية عن مبدأ السببيف الوقت نفسه املقاربة اليت هتدف إىل دراسة الطبيعة وتغفل النظر 
د جنح قبناء على ذلك غري قادرة على تربير مظهر جوهري من مظاهر الطبيعة، فإّن أرسطو ال يكون 

يف إثبات وجود أسباب غائية يف الطبيعة. ابملعىن الدقيق للكلمة، الطريقة الوحيدة إلثبات أّن الطبيعة 
تنطوي على سببية غائية هي من خالل إثبات يقوم على أسس مستقّلة، وهذا حتديدا ما ال يفعله أرسطو 

ة تُقّدم بوصفها ا أّن السببية الغائي، حيث جند هنالطبيعةيف الفصل الثامن من املقالة الثانية من كتاب 
 .  هذا املظهر من دون تفسري لواله لبقيَ  من مظاهر الطبيعة، تفسرير ما أفضل تفسري ملظهر 
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 انآن إىل املسألة اليت يناقشها أرسطو واليت يقّدمها من خالل أتّمل ظاهرة املطر. يكمن السبب يتأن
عد يدها على النحو التايل: حني يتعّرض اهلواء الدافئ بوراء هذه الظاهرة يف عمليات مادية ُُيكن حتد

 198، لطبيعةاسحبه إىل أعلى للتربيد مث يتحّول إىل ماء، فإّن هذا املاء يهبط إىل أسفل بوصفه مطرا )
(. قد حيدث أْن تنمو الُذرة يف احلقل وقد حيدث العكس فيفسد احلرث جرّاء هطول املطر، 21-19ب 

من أجل حتقيق أي نتيجة، جيدة كانت أم سيئة، ذلك أّن أاّي من النتيجتني ليس ولكن السماء ال مُتطر 
(. إذا كان األمر كذلك، فلماذا ال تعمل كل مظاهر التغرّي 23-21ب  198، الطبيعةسوى مصادفة )

ة ذالطبيعي ابلطريقة نفسها؟ على سبيل املثال، ملاذا ال تكون جمّرد مصادفة أْن تنمو األسنان األمامية متيّ 
شكال حاّدا ومناسبا لتمزيق الطعام، وأْن تنمو الضروس متيذة أشكاال مسّطحة ومفيدة لطحن الطعام 

(؟ حني تنمو األسنان هبذا الشكل على وجه التحديد، فإّن الكائن 27-23ب  198، الطبيعة)
و مصري هذا هاحليواين يبقى على قيد احلياة، وحني ال يكون منو األسنان على هذا النحو، فإّن املوت 

ن أجل الكائن مهبذا الشكل الكائن. بعبارة أخرى أكثر مباشرة وأشد تصرحيا، ال تتّم طريقة منو األسنان 
 (. 32-29ب  198، الطبيعةجمّرد مصادفة )كونه احليواين، كما أن بقاءه أو فناءه ليس أكثر من  

 

جييب أرسطو بقوله إنّنا نتوقع من املعارض لرأينا أن يفّسر السبب وراء حقيقة أّن األسنان تنمو 
على النحو التايل: أسنان حادة يف مقدمة الفم، وضروس واسعة يف مؤخرة الفم. يضاف إىل ذلك  ابنتظام

فإننا نتوقع من  احليواين، أنّه ملّا كان هذا الرتتيب األسناين مالئما لقضم الطعام ومضغه من ِقبل الكائن
ابط بني حاجات الكائن احليواين وتشّكل أسنانه. إّما أن يكون هناك تر  املنتظماملعارض أن يفّسر الرتابط 

سبيّب بني تشّكل األسنان وحاجات الكائن احليواين، وإّما ال وجود ملثل هذا الرتابط وال يعدو األمر عن  
ذا ال األسنان بطريقة تصّب يف صاحل الكائن احليواين. غري أّن ه كونه جمّرد مصادفة أفضت إىل أْن تنمو

 يف هذا الرتابط، وحيثما ُوِجد االنتظام، ُوِجدت أيضا احلاجة إىل تفسري، واملصادفة ليست االنتظاميفّسر 
تفسريا على اإلطالق. بعبارة أخرى، الزعم أبّن منو األسنان هبذه الطريقة خيضع لضرورة مادية وأّن هذا 
النمو جيد للكائن احليواين هو مبنزلة زعم يرتك الرتابط املنتظم بني منو األسنان وحاجات الكائن احليواين 
ه من دون تفسري. يقّدم أرسطو مبدأ السببية الغائية بوصفه تفسريا هلذا الرتابط املنتظم: تنمو األسنان هبذ
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-Code 1997: 127يواين )انظر الطريقة حتديدا لقضم الطعام ومضغه ويف ذلك فائدة للكائن احل
134  .) 

 

هناك نقطة تنبغي إدراكها يف إجابة أرسطو، وهي أّن تفسري تشّكل أجزاء كائن حي مثل احليوان 
يتضّمن السبب الغائي بوصفه شيئا مفيدا إّما لوجود هذا الكائن وإّما لِنمّوه، ففي احلالة األوىل، هذا 

، هذا ستطيع البقاء على قيد احلياة من دونه؛ ويف احلالة الثانيةالشيء مفيد للكائن احليواين ألنه ال ي
الشيء مفيد للكائن احليواين ألنه سيكون بوضع أفضل مع وجود هذا الشيء. إّن من شأن هذه النقطة 
مساعدتنا على فهم السبب وراء إصرار أرسطو على املنفعة يف مفهوم "الغاية" الذي يقّدمه يف معرض 

العمليات الطبيعية: "ليس كّل ما أييت يف األخري يستحّق أن يكون غاية، بل إّن حديثه حول دراسة 
 (. 33-32أ  194، الطبيعةاألفضل فحْسب هو الغاية" )

 

ما إْن يؤّمن دفاعه عن استيدام األسباب الغائية، يستطيع أرسطو أن خيطو خطوة إضافية من خالل 
طو والذي عه التفسريي. لنُعد إىل املثال الذي اختاره أرستركيزه على الدور الذي تقوم به املادة يف مشرو 

يشري إىل النمو املنتظم لألسنان احلادة يف مقدمة الفم وللضروس الواسعة يف مؤخرة الفم. ما الدور 
التفسريي الذي تبّقى للعمليات املادية اليت تتضّمنها هذه العملية الطبيعية؟ ال يبدو أرسطو هنا قادرا 

ية العمليات املادية اليت يتضّمنها منو األسنان، لكّنه على استعداد لالعرتاف أبّن هناك على حتديد ماه
بعض العمليات املادية اليت ينبغي توافرها لتمكني األسنان من النمو ابلطريقة املشار إليها. بعبارة أخرى، 

دث إاّل يف ظل ل ال حيال تقتصر عملية تشّكل األسنان على تلك العمليات املادية، غري أّن هذا التشكّ 
ت الصلة. ابلنسبة إىل أرسطو، هذه العمليات املادية هي تلك اليت تكون العمليات املادية ذواتوافر 

ضرورية لتحقيق هدف حمدد؛ أي هي مبنزلة ما هو ضروري يف ظل فرضية جتعل من الوصول إىل الغاية 
 واجبا.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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غالبا ما ُتساوى الضرورة االفرتاضية مع الضرورة الشرطية، لكن هذا التساوي ال يذهب إىل أبعد من  
كونه تقديرا تقريبيا يف أفضل احلاالت، ذلك أّن اإلفصاح عن الشروط اليت مبوجبها يتحّقق شيء ما ال 

ضا أضعف، من و أييرقى إىل تقدمي تفسري انجح. بعبارة أخرى، الضرورة الشرطية مفهوم أوسع، بل ه
 (.Stein 2016: 353-382مفهوم الضرورة االفرتاضية )لتأّمل عميق حول هذه النقطة، انظر 

 

 لضرورة االفرتاضيةا، ُخّص  الفصل الثامن برّمته لتقدمي مفهوم الطبيعةيف املقالة الثانية من كتاب 
ة املادة كي تبدو أُعيد صياغوعالقتها ابلطموح التفسريي للعلم الطبيعي األرسطي، ففي هذا الفصل، 

 ضرورة افرتاضية. إّن يف جلوء أرسطو إىل ذلك اعرتافا منه ابلصلة التفسريية للعمليات املادية، يف حني أنّه
 يؤّكد يف الوقت نفسه على اعتمادها على بلوغ غاية حمددة.  

 

 غائيةألسباب الاألولوية التفسريية ل . 5

، ُيكمل أرسطو وصفه العام حول األسباب األربعة كي يتيح لدارسي الطبيعة أدوات الطبيعةيف كتاب 
  لطبيعةاتفسريية ال غىن عنها إلجراء استكشاف انجح للعامل الطبيعي. ابلرغم من ذلك، ال يتبح كتاب 

كل األدوات التفسريية جلميع االستكشافات الطبيعية، غري أّن أرسطو يعود إىل موضوع السببية يف املقالة 
ّ   ، وهو كتاب مبثابة أُطروحة مستقلة نسبيا وقائمة بذاهتا، كما أهّنا ختتأجزاء احليواناألوىل من كتابه 

نا حتديدا ُيكمل ت واحلياة احليوانية. هكلّيا بتطوير أدوات تفسريية تتطّلبها الدراسة الناجحة للحيواان
 .أرسطو نظريته السببية من خالل دفاعه عن األولوية التفسريية للسبب الغائي ابلقياس إىل السبب الفّعال

 

ن وجود أي حماولة للدفاع ع أجزاء احليوان كتاباجلدير ابلذكر هو أننا ال جند يف املقالة األوىل من  
العام  ملبدأ السببية. بطبيعة احلال، يتوّقع أرسطو من قارئه أن يكون ُملّما بوصفهاألنواع اجلوهرية األربعة 

لألسباب األربعة إىل جانب دفاعه عن السببية الغائية، وأّما املعضلة اليت حتظى ابهتمام أرسطو هنا فهي 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ل، ينبغي لنا تقرير اعلى النحو التايل: نظرًا إىل أّن تفسري التكوين الطبيعي يتضّمن السببني الغائي والفعّ 
(. جيادل أرسطو بقوله أاّل سبيل 13-12ب  639، أجزاء احليوانأيهما أييت أوال وأيهما أييت اثنيا )

إىل تفسري التكوين الطبيعي إاّل من خالل اإلحالة إىل ما يكمن يف آخر هذه العملية، وهلذا املبدأ أولوية 
نتاج الفّن وين، وأرسطو هنا يعتمد على التشابه بني اإلتفسريية على املبدأ املسؤول عن بدء عملية التك

والتكوين الطبيعي، إىل جانب اعتماده على األمنوذج الغائي الذي قام بتطويره لتفسري اإلنتاج الفّن. 
لنتأّمل، على سبيل املثال، عملية بناء املنازل. ال توجد طريقة لتفسري كيف ُبِّن منزلر ما، أو كيف يُبىن، 

الل اإلحالة إىل آخر نتيجة لعملية البناء، أي املنزل. بشكل أكثر مباشرة، يوضع الطوب إاّل من خ
والعوارض مًعا بطريقة حمددة يُراد من ورائها احلصول على نتيجة معينة: إنتاج املنزل. ينبطق األمر نفسه 

ال اجلوهر  ،على حالة التكوين الطبيعي، ويف هذا السياق شعار أرسطو هو "التكوين من أجل اجلوهر
(. هذا يعّن أن الطريقة السليمة لتفسري تكوين  19-18أ  640، أجزاء احليوانمن أجل التكوين" )

كائن ما مثل أي حيوان، أو تشكيل أجزائه، تكون من خالل اإلحالة إىل املنتوج الكامن يف آخر 
 العملية، أي إىل جوهر من نوع معنّي.

 

تيجة اللتواء ّكل العمود الفقري البشري على هيئة ِفقرات أبنّه نفّسر تش إمبيدوكليسخيربان أرسطو أّن 
(. 26-19أ  640، أجزاء احليواناجلنني وانعطافه يف رحم أمه، وهو تفسري ال جيده أرسطو مقبوال )

أوال، ال بّد للجنني من القدرة على االلتواء واالنعطاف، وإمبيدوكليس ال يقّدم تفسريا هلذه احلقيقة. 
 ثر أمهية، لقد غابت عن إمبيدوكليس حقيقة أّن تكوين كائن بشرّي يتطّلب كائنا بشراّي. مبعىناثنيا، وأك

أخر، املبدأ األصلي للتكوين هو كائن بشرّي مكتمل النمو ومشابه شكلّيا للنتيجة النهائية لعملية 
رتيبها هبذا الشكل تالتكوين، وال سبيل أمامنا لفهم السبب وراء تشّكل عمودان الفقري على هيئة ِفقرات و 

احملدد إاّل من خالل النظر إىل الكائن البشري مكتمل النمو، وهذا مبثابة البحث عن الدور الذي يقوم 
به العمود الفقري يف حياة كائن بشرّي مكتمل النمو )للمزيد من املعلومات حول األولوية التفسريية 

 (.Code 1997: 127-143للسبب الغائي ابلقياس إىل السبب الفّعال، انظر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B3
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لعلنا انآن يف مقام يتيح لنا أن نفهم كيف جيمع أرسطو بني دفاعه عن وجود أربعة أنواع من األسباب 
، الربهاناذا" )أو معرفة ما يكمن وراء "مل السببوزعمه يف الوقت نفسه أبّن املعرفة احلقيقية هي معرفة 

(. 30-28أ  981، الطبيعةما وراء ؛ 20-17ب  194، الطبيعة؛ 20أ  94، 12-10ب  71
ينبغي االعرتاف أبنّنا أمام نقطة تبدو ملتبسة من الوهلة األوىل، غري أّن االلتباس يزول حني ندرك أّن 

. ال يعّن الصوري على حساب السببني املادي والفّعال\أرسطو ُينح األولوية التفسريية للسبب الغائي
عكس من ذلك متاما: فأرسطو يصّر على ضرورة هذا ابلطبع استبعاد األسباب األخرى، بل على ال

االستعانة جبميع األسباب األربعة من أجل تقدمي تفسري للحاالت اليت تشّكل جمموعة كاملة. بعبارة 
اء مجيع التفسري الذي خُيفق يف استدعفإّن التعامل مع مثل هذه احلاالت،  عندأخرى أكثر تصرحيا، 

الصوري هو \الق، لكن يف الوقت نفسه، يظّل السبب الغائياألسباب األربعة ليس تفسريا على اإلط
 السبب األّويل، ومعرفة هذا السبب ترقى إىل معرفة ما يكمن خلف السؤال الذي يبدأ بـ "ملاذا".  

 

 تفسري خسوف القمر . 6

سبق أن رأينا أن أرسطو غري ملتزم بوجهة النظر اليت تشري إىل أّن كل شيء حيتاج لتفسريه مجيع 
األربعة من األسباب، بل إّن وجهة نظره هي أّن التفسري العلمي يقتضي أربعة أنواع من األسباب  األنواع 

كحّد أقصى. لعّلنا نوّضح هذه النقطة من خالل االستعانة مبثال، وليكن املثال حتديدا هو ظاهرة 
ما ائّي )غ، يقول أرسطو إّن خسوف القمر ليس له سبب ما وراء الطبيعةخسوف القمر، ففي كتابه 

(. يضيف أرسطو أيضا أّن خسوف القمر ليس له ماّدة ابملعىن الدقيق 12ب  1044، وراء الطبيعة
للكلمة، بل إّن له سببا يقوم بدور مشابه للماّدة. ُُيكن االستدالل على هذا الزعم األخري ممّا يذكره 

ه األشياء، يقول النسبة إىل هذأرسطو حول األشياء اليت توجد يف طبيعتها ولكّنها ال تشّكل جوهرا، فب
-8ب  1044، ما وراء الطبيعةأرسطو إهنا أشياء ليس هلا مادة، بل إّن هلا شيئا هو مبثابة األساس )

(. يف حالة خسوف القمر، يشري هذا الشيء الذي هو مبثابة األساس إىل املتأثّر بعملية اخلسوف، 9
سوف، بل إنّه العنصر الذي تعّرض لليسوف بعد أن وهو القمر، فإذا أردان الدقة، ليس القمر مادّة اخل
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احتّلت األرض موقعا يف املنتصف بني الشمس والقمر. هل نعترب األرض السبب الفّعال يف خسوف 
القمر؟ علينا أن نكون حذرين هنا، فحني نقول أن خسوف القمر هو سْلبر للضوء بسبب األرض، 

ن أنواع أخرى من سْلب الضوء، ولكّننا، مع ذلك، حني فإننا منّيز هنا نوعا حمددا من سْلب الضوء ع
ننظر إىل األرض بوصفها السبب الفّعال لظاهرة اخلسوف، فإننا ال نقّدم أدّق وصف للسبب الفّعال، 
أو، بعبارة أخرى أكثر مباشرة، ال نبنّي ما تقوم به األرض لتكون ُمسّببا خلسوف القمر. هذا اخلسوف 

وّسط األرض بني الشمس والقمر، ومن خالل هذا التوّسط حتجب األرض هو سْلب للضوء انتجر عن ت
الضوء فُتسّبب خسوف القمر، وبذلك يكون هذا التّوسط هو السبب الفّعال املباشر خلسوف القمر، 
واإلحالة إىل السبب الفّعال املباشر هي مبثابة تقدمي أدّق وصف، بل وأكمل تفسري، لظاهرة اخلسوف 

على مناقشة متعّمقة حول كيفية تفسري أرسطو لظواهر طبيعية كمثل خسوف القمر  )ابإلمكان االطالع
 (.    Code 2015: 11-45وظاهرة النوم يف املصدر التايل، 

 

يعود بنا هذا العرض املوجز لتفسري ظاهرة اخلسوف إىل نقطة سبق أن أشران إليها يف معرض حديثنا 
ق وصف الربونز، فهناك أيضا كنا ملزمني ابلبحث عن أدحول تفسري أرسطو إلنتاج حتفة فنية كتمثال 

للسبب الفّعال، حيث ذكران أنه سبب يشري إىل فّن حنت التماثيل بدال من النّحات نفسه. ُُيكن لنا أن 
خنرج من هذين املثالني ابستنتاج يفيد ابهتمام أرسطو، ليس ابلعثور على أنواع األسباب ذوات الصلة 

صف هلا أيضا. استنادا إىل وجهة نظر أرسطو، الوصف األدق لكل األسباب فحسب، بل بتقدمي أدق و 
 ذوات الّصلة هو الوحيد القادر على منحنا التفسري التاّم، وابلتايل، املعرفة العلمية حول شيء ما.

 

 خامتة . 7

منذ ما قبل جميء أرسطو وابستقاللية اتمة عنه، كانت دراسة الطبيعة حبثا عن إجاابت لسؤال يبدأ 
"ملاذا؟"، والفح  النقدي الستيدام السابقني عليه ملفردات السببية، إىل جانب دراسة متفّحصة  بـ

لظواهر الطبيعة، سامها يف دفع أرسطو إىل العمل على نظرية ملبدأ السببية. هذه النظرية معروضة بصورهتا 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 من املقالة اخلامسة ويف الفصل الثاين الطبيعةاألكثر عمومية يف الفصل الثالث من املقالة الثانية من كتاب 
، ويف كال النّصني جيادل أرسطو أّن ابإلمكان تقدمي سبب غائي، أو صوري، ما وراء الطبيعةمن كتاب 

 أو فّعال، أو مادّي لسؤال يبدأ بـ "ملاذا".

 

يتوّسع أرسطو ، انأجزاء احليو ويف املقالة األوىل من كتاب  الطبيعةيف بقّية املقالة الثانية من كتاب 
عا بشكل أكرب يف تناوله ملبدأ السببية، مستكشفا أوجه الرتابط املنتظم بني األنواع األربعة للسببية ومداف
عن األولوية التفسريية للسبب الغائي، وأرسطو، إذ يقوم بذلك، ال يتوّسع يف نظريته حول مبدأ السببية 

 هذه املبادئ ّ  بدراسة الطبيعة. ينظر أرسطو إىلفحسب، بل إنّه يقوم أيضا إبقامة مبادئ تفسريية ختت
أجزاء و  لطبيعةاقيام ابستكشاف انجح للعامل الطبيعي، وكال الكتابني، فها إطارا نظراي ال غىن عنه للبوص
خاصية أتسيسية. بعبارة أكثر مباشرة، يتوّقع أرسطو من طالب العلم الطبيعي أن يكون ُملّما ، له احليوان

 استكشاف أي مظهر من مظاهر العامل الطبيعي.  يف االنشغالل بتلك املبادئ قب

 

ابلرغم من أن نظرية أرسطو حول مبدأ السببية قد ُشّيدت يف سياق حبثه حول الطبيعة، فإّن تطبيقها 
يذهب إىل أبعد من حدود العلم الطبيعي، وهذا ما يبدو واضحا من العرض األكثر عمومية للنظرية يف 

ما امسة من كتاب اخل ويف الفصل الثاين من املقالة الطبيعةالفصل الثالث من املقالة الثانية من كتاب 
، حيث نلحظ هنا استيدام األسباب األربعة لتفسري السلوك اإلنساين إىل جانب اإلنتاج وراء الطبيعة

الفّن. يضاف إىل ذلك أّن أي استكشاف نظري، إذا ُقّدر له أن يكون متوافرا إىل جانب العلم الطبيعي، 
 سيلجأ إىل استيدام مبدأ األسباب األربعة.

 

ألرسطو كمثال، فهنا جنده ابحثا عن احلكمة، وقسم من  ما وراء الطبيعةختصار، كتاب لنتأمل، اب
ينشدها أرسطو،  اليتتلك املناقشة الدائرة يف هذا الكتاب هو مبثابة حماولة لتوضيح أي نوع من احلكمة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و جزءًا أويكفي هنا أن نشري إىل تصّور أرسطو هلذه احلكمة بوصفها ِعلم اجلوهر الذي هو علم الوجود 
، فيزيقا أرسطوميتامنه )للمزيد من املعلومات حول هذه املناقشة، انظر يف هذه املوسوعة املدخل املعنون 

خاصة القسمني األول والثالث(. ما هو مهّم أّن هذا العلم يتمّثل يف استكشاف سبيّب، أي يف حبث عن 
األكثر  وراء تكرار أرسطو لعرضهاألسباب ذوات الصلة مبوضوع البحث، وهذا يساعد على فهم السبب 

عمومية لنظريته حول مبدأ السببية مبفردات تكاد تكون متطابقة يف الفصل الثالث من املقالة الثانية من  
ن أّن هذين . ابلرغم مما وراء الطبيعةويف الفصل الثاين من املقالة اخلامسة من كتاب  الطبيعةكتاب 

 استكشاف تلفني، فإّن من املنتظر مّنا يف احلالتني الشروع يفالكتابني ينتميان إىل مشروعني نظريني خم
يُفضي إىل معرفة سببية، وهو أمر غري ممكن من دون إحاطة حُمكمة ابلعالقات املتبادلة بني )أنواع( 

 األسباب األربعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-metaphysics/
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 قائمة ابملصطلحات األرسطية . 8

 account: logos   خطاب مسّبب 

 art: technê   صنعة، فن

 artisan: technitês صنائعي، ِحَريّف 

 cause: aitia, aition   سبب

 difficulty: aporia   صعوبة، مسألة 

 end: telos   غاية

 essence: to ti ên einai   ماهّية

 form: eidos   صورة، شكل، هيئة 

 generation: genesis 

 goal: telos هدف، غاية    

 knowledge: episteme معرفة، علم    

 hypothesis: hypothesis   فرضية

 necessity: anankê   ضرورة

 principle: archê   مبدأ

 substance:ousia   جوهر

 why: dia ti, dioti "علة، "من أجل ذلك"، "هلذا السبب 

 wisdom: Sophia   حكمة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2020© حكمة  19

 مراجع

General survey 

 Frede, M., 1980, “The Original Notion of Cause,” in J. Barnes, M. F. 
Burnyeat, M. Schofield (eds.), Doubt and Dogmatism: Studies in Hellenistic 
Epistemology, Oxford: Oxford University Press, 217–249; reprinted in M. 
Frede, Essays in Ancient Philosophy, Oxford: Oxford University Press, 1989, 
125–150. 

 Hankinson, J. R., 1998, Cause and Explanation in Ancient Greek Thought, 
Oxford: Oxford University Press. 

 Natali, C., 2013, “Aitia in Plato and Aristotle. From Everyday Language to 
Technical Vocabulary,” in C. Viano, C. Natali, and M. Zingano (eds.), Aitia 
I: Les quatres causes: origines et interpretation, Leuven: Peeters, 39–73. 

 Shields, C., 2007, “Explaining Nature and Nature of Explanation”, in C. 
Shields, Aristotle, London/New York: Routledge, 36–97. 

The Four Causes 

 Annas, J., 1982, “Inefficient Causes,” Philosophical Quarterly, 32: 311–322; 
reprinted in T. Irwin (ed.), Classical Philosophy. Collected Papers, New 
York/London: Routledge, 1995, 11–27. 

 Bogen, J., 1974, “Moravcsik on Explanation,” Synthese, 28: 19–25. 

 Code, A., 1987, “Soul as Efficient Cause in Aristotle’s 
Embryology,” Philosophical Topics, 15: 51–59. 

 –––, 1997, “The Priority of Final Causes over Efficient Causes in Aristotle’s 
Parts of Animals,” in W. Kullmann and S. Föllinger (eds.), Aristotelische 
Biologie, Stuttgart: Steiner, 127–143. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2020© حكمة  20

 Freeland, C., 1991, “Accidental Causes and Real Explanations,” in L. Judson 
(ed.), Aristotle’s Physics: A Collection of Essays, Oxford: Oxford University 
Press, 49–72. 

 Gourinat, J.-B., 2013, “‘Origine du mouvement’ et ‘cause efficiente’ chez 
Aristote,” in C. Viano, C. Natali, and M. Zingano (eds.), Aitia I: Les quatres 
causes: origines et interpretation, Leuven: Peeters, 91–119. 

 Henning, B., 2009, “The Four Causes,”Journal of Philosophy, 106: 137–160. 

 Hocutt, M., 1974, “Aristotle’s Four Becauses,” Philosophy, 49: 385–399. 

 Matthen, M., 1989, “The Four Causes in Aristotle’s 
Embryology,” Apeiron (Special Issue, Nature, Knowledge and Virtue, R. 
Kraut and T. Penner, eds.), 22(4): 159–180. 

 Moravcsik, J. M., 1974, “Aristotle on Adequate Explanations,” Synthese, 28: 
3–17. 

 –––, 1991, “What Makes Reality Intelligible? Reflections on Aristotle’s 
Theory of Aitia,” in L. Judson (ed.) Aristotle’s Physics: A Collection of Essays, 
Oxford: Oxford University Press, 31–48. 

 –––, 1995, “Philosophic Background of Aristotle’s Aitia,” in M. Sim 
(ed.), The Crossroads of Norm and Nature. Essays on Aristotle’s Ethics and 
Metaphysics, Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 237–246. 

 Mure, G. R. G., 1975, “Cause and Because in Aristotle,” Philosophy, 50: 
356–357. 

 Stein, N., 2011, “Aristotle’s Causal Pluralism,”Archiv für Geschichte der 
Philosophie, 93: 121–147. 

 –––, 2012a, “Causation and Explanation in Aristotle,” Philosophy Compass, 
6(10): 699–707. 

 –––, 2012b, “Causal Necessity in Aristotle,” British Journal for the History of 
Philosophy, 20(5): 855–879. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2020© حكمة  21

 –––, 2016, “Explanation and Hypothetical Necessity in Aristotle” Ancient 
Philosophy, 36: 353–382. 

 Schofield, M., 1991, “Explanatory Projects in Physics 2.3 and 7,” Oxford 
Studies in Ancient Philosophy (Supplementary Volume), 9: 29–40. 

 Sprague, R. K., 1968, “The Four Causes: Aristotle’s Exposition and 
Ours,” Monist, 52: 298–300. 

 Todd, R. B., 1976, “The Four Causes: Aristotle’s Exposition and the 
Ancients,” Journal of the History of Ideas, 37: 319–322. 

 Tuozzo, Th. M., 2011, “How Dynamic is Aristotle’s Efficient 
Cause?” Epoché: A Journal for the History of Philosophy, 15: 447–464. 

 –––, 2014, “Aristotle and the Discovery of Efficient Causation,” in T. M. 
Schmaltz (ed.), Efficient Causation: A History, Oxford: Oxford University 
Press, 23–47. 

 van Fraassen, B., 1980, “A Re-examination of Aristotle’s Philosophy of 
Science,” Dialogue, 19: 20–45. 

Art and Nature 

 Broadie, S., 1990, “Nature and Craft in Aristotelian Teleology,” in D. 
Devereux and P. Pellegrin (eds.), Biologie, Logique et Métaphysique chez 
Aristote, CNRS: Paris, 389–403; reprinted in S. Broadie, Aristotle and 
Beyond: Essays in Metaphysics and Ethics, Cambridge: Cambridge University 
Press 2010, 85–100. [This article is printed with the title “Nature, Craft, 
and Phronesis in Aristotle,” Philosophical Topics, 15 (1987): 35–50.] 

 La Croce, E., 1976/1977,“El concepto aristotelico de tecnica,” Ethos, 4: 253–
265. 

 Jacobs, W., 1978, “Art and Biology in Aristotle,” in G. C. Simmons 
(ed.), Paideia (Special Aristotle Issue), Brockport/Buffalo: State University 
College, 16–29. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2020© حكمة  22

 Solmsen, F., 1963, “Nature as Craftsman in Greek Thought,” Journal of the 
History of Ideas, 24: 473–496; reprinted in F. Solmsen, Kleine Schriften, 
Hildesheim: Olms, 332–351. 

Teleology and Necessity 

 Balme, D., 1987, “Teleology and Necessity,” in A. Gotthelf and J. G. Lennox 
(eds.), Philosophical Issues in Aristotle Biology, Cambridge: Cambridge 
University Press, 275–286. 

 Bolton, R., 1997, “The Material Cause: Matter and Explanation in Aristotle’s 
Natural Science,” in W. Kullmann and S. Föllinger (eds.), Aristotelische 
Biologie, Stuttgart: Steiner, 97–126. 

 Boylan, M., 1981, “Mechanism and Teleology in Aristotle’s 
Biology,” Apeiron, 15: 96–102. 

 –––, 1984, “The Place of Nature in Aristotle’s Teleology,” Apeiron, 18: 126–
140. 

 Bradie, M., Miller, 1984, F. D., “Teleology and Natural Necessity in 
Aristotle,” History of Philosophy Quarterly, 1: 133–146. 

 Byrne, C., 2002, “Aristotle on Physical Necessity and the Limits of 
Teleological Explanation,” Apeiron, 35: 20–46. 

 Cameron, R., 2002, “The Ontology of Aristotle’s Final Cause,” Apeiron, 35: 
153–179. 

 Charles, D., 1988, “Aristotle on Hypothetical Necessity and 
Irreducibility,” Pacific Philosophical Quarterly, 69: 1–53; reprinted in T. 
Irwin (ed.), Classical Philosophy. Collected Papers, New York/London: 
Routledge, 27–80. 

 –––, 1991, “Teleological Causation in the Physics,” in L. Judson 
(ed.), Aristotle’s Physics: A Collection of Essays, Oxford: Oxford University 
Press, 101–128. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2020© حكمة  23

 –––, 2012, “Teleological Causation,” in C. Shields (ed.), The Oxford 
Handbook of Aristotle, Oxford: Oxford University Press, 227–266. 

 Cooper, J. M., 1982, “Aristotle on Natural Teleology,” in M. Schofield and 
M. Nussbaum (eds.), Language and Logos, Cambridge: Cambridge University 
Press, 197–222; reprinted in J. M. Cooper, Knowledge, Nature and the 
Good: Essays on Ancient Philosophy, Princeton: Princeton University Press, 
2004, 107–129. 

 –––, 1985, “Hypothetical Necessity,” in A. Gotthelf (ed.), Aristotle on 
Nature and Living Things, Pittsburgh: Mathesis Publications, pp. 150–167; 
reprinted in J. M. Cooper, Knowledge, Nature and the Good: Essays on 
Ancient Philosophy, Princeton: Princeton University Press, 2004, 130–147. 

 –––, 1987, “Hypothetical Necessity and Natural Teleology,” in A. Gotthelf 
and J. G. Lennox (eds.), Philosophical Issues in Aristotle Biology, Cambridge: 
Cambridge University Press, 243–274. 

 Friedman, R., 1983, “Matter and Necessity in Physics B 9, 200 a 15–
30,” Ancient Philosophy, 1: 8–12. 

 Furley, D. J., 1999, “What Kind of Cause is Aristotle’ Final Cause?,” in M. 
Frede and G. Stricker (eds.), Rationality in Greek Thought, Oxford: Oxford 
University Press, 59–79. 

 Gotthelf, A., 1976/1977,“Aristotle Conception of Final Causality,” Review 
of Metaphysics, 30: 226–254; reprinted with additional notes and a Postscript 
in A. Gotthelf and J. G. Lennox (eds.), Philosophical Issues in Aristotle’s 
Biology, Cambridge: Cambridge University Press, 1987, 204–242. The 
original paper with the 1986 Postscript is reprinted in A. Gotthelf, Teleology, 
First Principles, and Scientific Method in Aristotle’s Biology, Oxford: Oxford 
University Press 2012, 1–44 

 –––, 1988, “The Place of the Good in Aristotle’s Teleology,” in J. J. Cleary 
and D. C. Shartin (eds.), Proceedings of the Boston Colloquium in Ancient 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2020© حكمة  24

Philosophy, 4: 113–39; reprinted in A. Gotthelf, Teleology, First Principles, 
and Scientific Method in Aristotle’s Biology, Oxford: Oxford University Press 
2012, 45–66 

 –––, 1997, “Understanding Aristotle’s Teleology,” in R. Hassing (ed.), Final 
Causality in Nature and Human Affairs, Washington D.C.: Catholic 
University Press, 71–82. A revised, updated, and expanded version of this 
article is reprinted in A. Gotthelf, Teleology, First Principles, and Scientific 
Method in Aristotle’s Biology, Oxford: Oxford University Press, 2012, 67–
89. 

 –––, 2012, “Teleology and Embryogenesis in Aristotle’s Generation of 
Animals II 6,” in A. Gotthelf, Teleology, First Principles, and Scientific 
Method in Aristotle’s Biology, Oxford: Oxford University Press 2012, 90–
116. 

 Henry, D., 2013, “Optimality and Teleology in Aristotle’s Natural Science,” 
in Oxford Studies in Ancient Philosophy, 37: 225–261. 

 Johnson, M. R., 2005, Aristotle on Teleology, Oxford: Oxford University 
Press. 

 Judson, L., 2005, “Aristotelian Teleology,”, Oxford Studies in Ancient 
Philosophy, 29: 341–365. 

 Leunissen, M., 2010, Explanation and Teleology in Aristotle’s Science of 
Nature, Cambridge: Cambridge University Press. 

 –––, 2010, “Nature as a Good Houskeeper. Secondary Teleology and 
Material Necessity in Aristotle’s Biology,” in Apeiron, 43: 117–142. 

 Leunissen, M., and A. Gotthelf, 2010, “What’s Teleology Got to Do with It? 
A Reinterpretation of Aristotle’s Generation of Animals,” Phronesis, 55: 325–
356; reprinted in A. Gotthelf, Teleology, First Principles, and Scientific 
Method in Aristotle’s Biology, Oxford: Oxford University Press, 2012, 117–
141. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2020© حكمة  25

 Lewis, F., 1988, “Teleology and Material/Efficient Causes in 
Aristotle,” Pacific Philosophical Quarterly, 69: 54–98. 

 Nussbaum, M., 1978, “Aristotle on Teleological Explanation,” in M. 
Nussbaum, Aristotle’s De motu animalium, Princeton: Princeton University 
Press, 59–99. 

 Owens, J., 1968, “The Teleology of Nature,” Monist, 52: 159–173; reprinted 
J. R. Catan (ed.), Aristotle: The Collected Papers of J. Owens, Albany: State 
University of New York Press, 1981, 136–147. 

 Pellegrin, P., 2002, “Les ruses de la nature et l’eternité du mouvement. 
Encore quelques remarques sur la finalité chez Aristote,” in M. Canto-Sperber 
and P. Pellegrin (eds.), Le Style de la pensée. Recueil des textes en hommage à 
Jacques Brunschwig, Paris: Les Belles Lettres, 296–323. 

 Quarantotto, D., 2005, Causa finale, sostanza, essenza in Aristotele, Saggi sulla 
struttura dei processi teleologici naturali e sulla funzione dei telos, Napoli: 
Bibliopolis. 

 Sauvé Meyer, S., 1992, “Aristotle, Teleology, and Reduction,” Philosophical 
Review, 101, 791–825; reprinted in T. Irwin (ed.), Classical Philosophy. 
Collected Papers, New York/London: Routledge, 1995, 81–116. 

 Scharle, M., 2008, “Elemental Teleology in Aristotle’s Physics II 8,” Oxford 
Studies in Ancient Philosophy, 34: 147–184. 

 –––, 2008, “The Role of Material and Efficient Causes in Aristotle’s Natural 
Philosophy,” in Apeiron, 41 (Special Issue: Aristotle on Life, J. Mouracade, 
ed.): 27–46. 

 Sorabji, R., 1980, Necessity, Cause and Blame, Ithaca: Cornell University 
Press. 

 Wieland, W., 1975, “The Problem of Teleology,” in J. Barnes, M. Schofield, 
R. Sorabji (eds.), Articles on Aristotle, London: Duckworth, pp. 141–160; 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2020© حكمة  26

originally published as chapter 16, “Zum Teleologieproblem,” of Die 
aristotelische Physik, Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1962. 

Special Topics 

 Bodnár, I., 2005, “Teleology across Natures,” Rhizai, 2: 9–29. 

 Boeri, M. D., 1995, “Change and Teleology in Aristotle 
Physics,” International Philosophical Quarterly, 34: 87–96. 

 Code, A., 2015, “The Matter of Sleep,” in D. Ebrey, Theory and PRactice in 
Aristotle’s Natural Science, Cambrdige: Cambridge University Press, 11–45. 

 Fine, G., 1987, “Forms as Causes: Plato and Aristotle,” in A. Graeser 
(ed.), Mathematics and Metaphysics in Aristotle, Bern: Haupt, 69–112. 

 Furley, D. J., 1985,“The Rainfall Example in Physics II 8,” in A. Gotthelf 
(ed.), Aristotle on Nature and Living Things, Pittsburgh: Mathesis 
Publications, 177–182; reprinted in D. J. Furley, Cosmic Problems, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1989, 115–120. 

 –––, 2004, “Aristotle and the Atomists on Forms and Final Causes,” in R. W. 
Sharples, Perspectives on Greek Philosophy, Aldershot: Ashgate, 70–84. 

 Gaiser, K., 1969, “Das zweifache Telos bei Aristoteles”, in I. Düring 
(ed.), Naturphilosophie bei Aristoteles und Theophrast (4th Simposium 
Aristotelicum), Heidelberg: Stiehm, 97–113. 

 Gotthelf, A., 1989, “Teleology and Spontaneous Generation: A 
Discussion,” Apeiron (Special Issue, Nature, Knowledge and Virtue, R. Kraut 
and T. Penner, eds.), 22 (4): 181–193; reprinted in A. Gotthelf, Teleology, 
First Principles, and Scientific Method in Aristotle’s Biology, Oxford: Oxford 
University Press 2012, 142–150. 

 Kullmann, W., 1985, “Different Concepts of the Final Cause in Aristotle,” in 
A. Gotthelf (ed.), Aristotle on Nature and Living Things, Pittsburgh: Mathesis 
Publications, 170–175. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2020© حكمة  27

 Lennox, J. G., 1984, “Aristotle on Chance,” Archiv für Geschichte der 
Philosophie, 66: 52–60; reprinted in J. G. Lennox, Aristotle’s Philosophy of 
Biology, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, 250–258. 

 –––, 1982, “Teleology, Chance, and Aristotle’s Theory of Spontaneous 
Generation,” The Journal of History of Philosophy, 20: 219–238; reprinted in 
J. G. Lennox, Aristotle’s Philosophy of Biology, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1999, 229–249. 

 –––, 1999, “Material and Formal Natures in Aristotle’s De Partibus 
Animalium,” in J. G. Lennox, Aristotle’s Philosophy of Biology, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999, 182–204. 

 Pavlopoulos, M., 2003, “Aristotle’s Natural Teleology and Metaphysics of 
Life”, Oxford Studies in Ancient Philosophy, 24: 133–181. 

 Sedley, D., 1991, “Is Aristotle’s Teleology Anthropocentric?” Phronesis, 36: 
179–197. 

 –––, 2010, “Teleology, Aristotle and Plato,” in R. Bolton and J. G. Lennox 
(eds.), Being, Nature, and Life. Essays in Honor of Allan Gotthelf, 
Cambridge: Cambridge University Press, 5–29. 

 Turnbull, R. G., 1958, “Aristotle’s Debt to the ‘Natural Philosophy’ of 
the Phaedo,” Philosophical Quarterly, 8: 131–143. 

 Wardy, R., 1993,“Aristotelian Rainfall or the Lore of Averages,” Phronesis, 
38, 18–30. 

 

 أدوات أكادُيية

 How to cite this entry. 
 Preview the PDF version of this entry at the Friends of the SEP 

Society. 

https://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=aristotle-causality
https://leibniz.stanford.edu/friends/preview/aristotle-causality/
https://leibniz.stanford.edu/friends/
https://leibniz.stanford.edu/friends/


 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2020© حكمة  28

 Look up this entry topic at the Internet Philosophy Ontology 
Project (InPhO). 

 Enhanced bibliography for this entry at PhilPapers, with links to its 
database. 

 

 مصادر أخرى على اإلنرتنت

 Form and Function: Aristotle’s Four Causes, Podcast: The History of 
Philosophy ... without any gaps, by Peter Adamson. 

 مداخل ذوات صلة
Aristotle, General Topics:  | Aristotle, General Topics: logic

causation:  | Aristotle, General Topics: psychology | metaphysics
[= scientific knowledge and  techne and episteme | medieval theories of

expertise] 
 

 شكر وتقدير
Thanks to Christopher Shields, Greg Salmieri, István Bodnár, and Mark 
Goodwin for commenting on drafts of this entry. 

 

 

https://www.inphoproject.org/entity?sep=aristotle-causality&redirect=True
https://www.inphoproject.org/
https://www.inphoproject.org/
http://philpapers.org/sep/aristotle-causality/
http://philpapers.org/
http://www.historyofphilosophy.net/aristotle-four-causes
https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-metaphysics/
https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-metaphysics/
https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-logic/
https://plato.stanford.edu/entries/causation-medieval/
https://plato.stanford.edu/entries/causation-medieval/
https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-psychology/
https://plato.stanford.edu/entries/episteme-techne/
https://plato.stanford.edu/entries/episteme-techne/

