Арасту (Аристотел) (384-322 п.а.м.)
Андешањои фалсафии Юнони ќадим ба сатњи
нисбатан болотар тавассути таълифоти Арасту
расид. Донишманди нињоят арзишманди њамаи
ќарнњо, ки тавонист њамаи фалсафаи Юнонро дар
таълифоташ таљассум намояд. Дар њар давру
замон донишмандон дар зимни баёни андешањои
худ такя бар асарњои ў мекунанд, ё иќтибос аз
асарњои ў меоваранд.
Арасту шогирди Афлотун буд, аммо аз рўи як ќатор
масъалањои бунёдї бо устодаш ихтилоф дошт. Масалан, ба
аќидаи ў назарияи идеяњои Афлотун барои шарњ додани њаќиќати
амалї комилан нокифоя аст. Барои њамин Арасту чунин баён
дошт: «Афлотун дусти ман аст, аммо њаќиќат азизтар аст!». Ў
кушиш мекард, ки он људоие, ки Афлотун байни олами мањсус ва
олами идеяњо мегузошт, бартараф намояд.
Модда ва сурат (эйдос). Њадди ќувва ва њадди феъл. Аз эътирофи
мављудияти объективии модда бар меояд, ки Арасту ўро доимї ва
нестнашаванда мењисобад. Модда наметавонад, ки аз нестї ба вуљуд биёяд,
наметавонад миќдоран зиёд, ё кам шавад. Аммо ба аќидаи Арасту модда
худ бењаракат ва ѓайрифаъол аст. Модда фаќат дорои имконияти пайдоиши
ашёњои гуногуни воќеї мебошд. Масалан чуб дар њадди ќувва дорои
имконияти пайдоиши миз ё дарњои гуногун аст. Барои он ки ин имконият
ба воќеият табдил ёбад, ба модда (чуб) бояд сурати мувофиќ дод. Зери
мафњуми сурат Арасту омили фаъоли эљодиро дар назар дошт, ки ба
шарофати он ашё воќеї мегардад. Сурат-омил ва маќсад аст, сабаби ба
вуљуд омадани ашёи гуногун аз моддаи якранг. Модда дар навбати худ гил
аст. Барои он ки аз он ашёи гуногун ба вуљуд биёяд мављудияти кўзагарХудо зарур аст. Сурат ва модда байни њам алоќаи људонашаванда доранд.
Њар як ашё дар модда мављуд аст ва бо роњи инкишофи табиї сурати худро
мегирад. Њамаи олам иборат аст аз суратњои боњам алоќаманд. Њамин
тариќ, Арасту ба аќидаи ягонагии њастии ашё меояд. Ашё иборатанд аз
якљояшавии модда ва эйдос (сурат). Масалан чуб ба њадди имкон миз аст,
зеро чуб асоси моддї аст, аммо аз ў тайёр намудани миз ин ягонагии модда
ва сурат аст.
Муњаррики асосии олам ба аќидаи Арасту Худо аст.
Асарњои Арасту «Органон», «Сиёсат», «Иќтисод» ва ѓ.

