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  فلسفه همچون زندگي
  

  ارسطو انديشة بنياد فلسفه در به مثابه سعادت
 

  الدين الدين ميرشرف جمال سيد
  

  زندگي انسان شيوة برترين، فلسفه

خواستش حركـت   سوي كند و به اراده مي، خواهد همواره مي داند كه يموجودي م ارسطو انسان را
، طلـب ، در نگـاه او . كنـد  مي حقيقت وي را چنين تصوير، نیMوماخوس� اخالق كند و در ابتداي مي

مبـدأ  ، رو از اين. شود شمرده مي چونان جماد مرده» خواهد نمي«است و كسي كه  ميجوهر جانِ آد
 آشكارا آن، كند غايتي است كه دنبال مي، طلبد تمام افكار و اعمالش مطلوبي است كه مي و مقصد

از ، كوشـد  يافتن بـدان مـي   انتخابش كرده و براي دست دليل همين داند و درست به را خير خود مي
اخـالق (. چيـز اسـت   غايـت همـه  =αγαθός) (درستي گفته شـده اسـت كـه خيـر آگـاُثس       هب، رو نيا

  )1094الف  3-2، نیMوماخوس�
، انـد و بعضـي ديگـر    خـود اعمـال   بعضـي : انـد  متفاوت، كه انسان در پي آنهاست هايي اما غايت
الـف   5-3، اخـالق نیMوماخوسـ�(. آورنـد  وجـود مـي   از اعمال هستند كـه آنهـا را بـه    نتايجي بيرون

1094(  
ضـرورت عقلـي هسـتند كـه امكـان       ايـن  شوند نتيجـة  خواسته مي، نفسه في، كه خود هايي غايت
. شود بخواهيم؛ زيرا خواست بايد به غايتي منتهي نحو نامتناهي چيز را براي چيزي ديگر به ندارد هر

  . نا بخشدهاي واسطه مع غايت داشته باشد كه به همة پس از سر ضرورت بايد غايتي نهايي وجود
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تمام خيرهاي ممكن ، رو از اين. است غايتي نهايي است كه همان خير برترين، پاياني اين مقصد
جـامع و  ، كه مقصود وي از اين خيـر يگانـه   شود درنگ يادآور مي جمع است؛ اما ارسطو بي در آن

نحـو   هـا بـه  انـواع خير  كه خير واحد يا مثال خير كه همـة  گويد خير افالطون نيست و مي ايدة، كلي
 معناست و در بي، مشترك تمام خيرها باشد جامع و فصلِ، در آن وجود داشته و آن مبدأ پارچه يك

و  اشـتراكي وجـود نـدارد و كـامالً متمـايز      - و لـذت  سياسي، خير شناسايي - ميان انواع خير، واقع
بـراي آدمـي    وديهيچ س، اگر چنين چيزي وجود داشته باشد حتي، گذشته از اين. اند متفاوت از هم
. بتـوانيم آن را بيـابيم   كـه مـا در پـي خيـري هسـتيم كـه       در حالي، نيست آوردني دست ندارد؛ زيرا به

و نيـز خيـري كـه امكـان     ، ضروري است خير ويژه انسان است نه خير مطلـق  آنچه برايمان، واقع در
و نـه   سـان اسـت  خدايان كـه نـه مخـتص ان    نه خيري در مرتبة، توان آدمي است يابي به آن در دست

  :تواند بدان دست يابد مي
نحـو   توانـد بـه   است و يـا مـي   حمل اگر خيري وجود دارد كه بر همة خيرها قابل حتي

آدمـي يافتـه شـود و     وسـيلة  توانـد بـه   آشكار اسـت كـه نمـي   ، باشد جداگانه و مستقل
اخـالق (. اسـت  يافتني اكنون در پي خيري هستيم كه دست كه در حالي، دست آيد به

M1096ب  44-33، وماخوس�نی(  

جهت كه با آن مرتبط است خير شمرده  آن مثال خير نيست كه هر چيزي تنها از، ارسطو خير اعالي
و  بلكه خير كامل، خير برترين وجود داشته باشد آن نحو واحد در ذات يگانة ها به و تمام نيكي شود

خيـر اعـال   ، در واقـع . متمـايز خيـر  انـواع متفـاوت و    همة كلي در نظر وي عبارت است از دارا بودن
مخصوص انسـان بـوده و او    اي از خيرهاي مختلف است كه مجموعه، نيست امري واحد و ماورايي

  . برسد تواند به آنها مي
وصـف انسـان   ، خيـر اعـال  . متعالي »ذات«نه يك ، انساني است» حالت«يك ، ارسطو خير اعالي

 خير افالطون حقيقتي برتر از مرتبة مثال كه آن حال، خيرهاي ممكن دست يابد به همة وقتي، است

بـري اسـت؛ زيـرا نفـس     » وجود«حتي ، تكثر و آدم است كه از فرط بساطت و تنزّه از هرگونه عالم
 پـس در نظـر  . و در نتيجه وراي هستي است مستلزم كثرت است و مثال خير وراي هر كثرت هستي

بختـي   كـه نيـك   گفتن اين«اما . است) ئودايمونيااευδαιµονία =  ( بختي خير اعال همان نيك، ارسطو
. خواسـت ماسـت   تـر از ماهيـت آن مـورد    اسـت و توضـيحي روشـن    سـخني عـادي  ، خير اعالسـت 
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بختـي يـا خيـر اعـال      نيـك  بايد ببينـيم ماهيـت  ، براي اين منظور) 1097ب 23:  نیMوماخوس� اخالق(
  چيست؟

بـراي  ، شوند يك حالـت خـاص   مي بهايي دارد كه موج بختي واقعي ويژگي نيك ما براي همة
و متعلق بـه ذات او باشـد و همـواره بـا      خير اعال بايد در درون شخص. حساب آيد به انسان سعادت

 بلكه در، جايي كه در درون شخص نيست از آن خير خارجي، رو اين از. و از او جدا نشود وي بوده

از او هـر   دليل جدا بـودن  بلكه به ،خير ذات او نيست تنها تملك اوست خير اعاليش نيست؛ چون نه
. شـود  بختـي نمـي   ثروت خير اعال نيست و موجـب نيـك  ، بنابراين. رفتنش هست  آن امكان از دست

خـود   توانـد  پـس همـواره وسـيله اسـت و نمـي     . ست» او خيري براي«، نيست» خير او«تعبير ديگر  به
 وسـيله  بر است؛ زيـرا بنـدة  ثروت است در اسارت و ج كسي كه در پي، دليل همين به. هدف باشد

 ي بيرونـي  كلـي خيرهـا   طـور  و ثـروت و بـه  ، وسـيله  نـه ، بختي هدف اسـت  كه نيك در حالي، است

1سـازان  پـول  زنـدگي « :حسـاب آينـد   خيـر اعـال بـه    تواننـد بذاتـه   نه هدف؛ پس نمـي ، اند وسيله
نـوع   

2غيرطبيعي
يرا آن تنها خير وجوي آنيم؛ ز در جست خيري نيست كه ما» پول«آشكارا . زندگي است 

  )1096الف  7-5، اخالق نیMوماخوس�(. اي براي چيزي ديگر است و وسيله سودمند
كه ديگـر نيـازي بـه چيـزي غيـر آن نباشـد و        نحوي به، بختي بايد كامل باشد نيك، افزون بر اين

 يهاي انسان را برآورده كند؛ زيرا خير اعال غايت نهايي است و چيز خواست تنهايي همة به خودش
و خير نهايي  بختي غايت نيك، رو از اين. براي چيز ديگر نه، خواهيم كه آن را تنها براي خودش مي

-self)  بـا عنـوان خودبسـندگي   ، ارسطو از اين ويژگي. شود مي است كه فقط براي خودش خواسته

sufficiency) گويد برد و مي نام مي:  
تنهـايي زنـدگي را    كـه بـه   تنظـر مـا چيـزي اسـ     به) يا بسنده براي خويش(خودبسنده 

بختـي چنـين    كـه نيـك   كنـيم  كند و ما فكر مـي  نياز مي دلخواه كرده و از همه چيز بي
خيـري در ميـان    كـه  آن بي، تر است از همه چيز خواستني، چيزي است و عالوه بر اين

. چيزي نهايي و خودبسـنده و غايـت اعمـال اسـت     بختي بنابراين نيك ...سايرين باشد
  )1097الف  14-22، ماخوس�اخالق نیMو(

دائمـي همـواره    عنـوان حـالتي   آن است كه بايد پايـدار و بـه   بختي ويژگي ديگر نيك
و  شـود  آسـاني دگرگـون نمـي    صفتي ثابـت بـوده و بـه   ، رو از اين. همراه شخص باشد

كـه خيـر اعاليـش     آن بـي ، گذرانـد  سـر مـي   بخـت اتفاقـات روزگـار را از    انسان نيك
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يابـد   واقعي تحقق مي طور به تنها در صورتي، بنابراين. آسيب جدي شود خوش دست
كه متعلق به ذات او و  زندگي شخص حضور داشته باشد و در كنار اين كه در سراسر

بختـي   بردة نيـك  هاي نام بر ويژگي وي نيز هست؛ پس صفت دائمي، خودبسنده است
و نه با يك روز ، دشو پرستو بهار مي اضافه كنيم در زندگي كامل؛ زيرا نه با يك بايد

بخـت و سـعادتمند    خـوش  همچنين يك روز يا يك زمان كوتاه انسـان را ، و بنابراين
  )1098الف  18: اخالق نیMوماخوس�(. كند نمي

آن  بختي بود؛ اما آنچه ارسـطو در پـي   كلي نيك هاي ترين ويژگي تنها برخي از مهم، شد آنچه بيان
است و » انسان«بختي واقعي  بلكه شناخت نيك، ستني بختي است فهميدن اوصاف كلي مفهوم نيك

  كه سعادت انسان چيست؟ اين
بودن براي هر چيز آن است كه كار و  نيك نيكي و: گويد بر زبان و فرهنگ يونان مي او با تكيه

) (= αρετή آرِتـه  عمل و وظيفه فضيلت اين مطابقت. نحو شايسته انجام دهد خود را به خاص وظيفة
. كنـد  باشد كه شأنش اقتضا مي مطابق آنچه، فضيلت هر چيز آن است كه آن چيز، ور از اين 3.است

  . شود كس مي همه چيز و همه عام دارد و شامل پس آرِته معنايي
بايـد  ، بخواهيم بدانيم نيكي يك چيز چيست بر اساس تلقي فرهنگ يوناني از آرته اگر، بنابراين

اصـالً   بايـد بـدانيم  ، ي ايـن منظـور   بـرا . آن چيست تمناسب با كاركردش يا فضيل كه وظيفة بفهميم
آن و  وظيفـه و كـاركردش را بشناسـيم كـه بـدانيم ذات      توانيم خود آن چيز چيست؛ زيرا زماني مي

را  بايـد هـر كـدام    ...مـدار و  سياست، كفاش، اسب، شمشير اش چيست؟ براي فهم آرتة شأن شايسته
بـه  . اسـت  ...فضـيلت اسـب خـوب تـاختن و    ، بريـدن  خوب شمشير تا بدانيم آرِتة، خوبي بشناسيم به

  . بايد ببينيم كه حقيقت او چيست چونان انسان، انسان براي فهمِ آرتة، نحو همين
سـازد اعمـال گونـاگوني     كـه وي را قـادر مـي    آن است كه آدمي قواي متعددي دارد ارسطو بر

بعضـي   ها است كـه  تواناييمبسوط در شناخت اين  واقع تحقيقي در، نفس دربارۀ كتاب. دهد انجام
 ارسـطو ايـن قـواي   . و برخـي تنهـا ويـژة انسـان اسـت      ميان انسان و موجودات ديگر مشترك اسـت 

كه در انسان  اي اولين قوه 4آدمي كدام است؟ مخصوص تا بداند كه قوة، كند مختلف را بررسي مي
  :غاذيه است يا قوة توانايي تغذيه، قابل رؤيت است

و اولـين و  ، نيـز تعلـق دارد   روح ديگـر غيـر از انسـان    ذيغاذيـه بـه موجـودات     نفـس 
بـه همـة    و بـه وسـاطت ايـن قـوه اسـت كـه حيـات       ، نفـس اسـت   ترين قواي مشترك
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، دربـارة نفـس(. آن توليدمثل و صـرف غذاسـت   اعمال] و[گيرد  موجودات تعلق مي
  )415الف  24-25

؛ زيـرا گيـاه چيـزي نيسـت جـز      وجـود دارد  دقيقاً همان چيزي است كه در گياهان، يا نفس اين قوه
  ». ...غاذيـه نـدارد   نبات جـز قـوة  «: كند مي رشد و توليد مثل، كه تغذيه) واجد نفس(زنده  موجودي

   )414ب  1(
بـازگرديم و   - انسان چيسـت؟  مخصوص كه قوه و آرتة اين - به پرسش اصلي خود اكنون بايد

 رشد و توليد مثل كنـد؟ ارسـطو  ، ه تغذيهگيا آيا كار انسان اين است كه زنده باشد و چون: بپرسيم

آدمي زيسـتن نبـاتي    پس وظيفة. نيست» گياه«، »انسان«كند؛ چون آشكارا  اين نظر را آشكارا رد مي
  :نيست

اما ما در ، شود گياهان نيز مي حتي شامل] و حيات زيستي[است كه زنده بودن  روشن
) بودن زنده (زندگي  ،بنابراين. آن چيزي هستيم كه مختص انسان است وجوي جست

  )1097ب  34 :اخالق نیMوماخوس�(. نهيم را كنار مي معناي تغذيه و رشد به

  :احساس است، كه در آدمي وجود دارد قوة ديگري
و ، باشد) دگرگون شدن(استحاله  رسد كه نوعي از نظر مي چنان به، در واقع، احساس

. از نفـس داشـته باشـد    اي كـه بهـره   مگـر ايـن  ، قادر به احسـاس نيسـت   هيچ موجودي
  5)415ب  24، نفس دربارۀ(

  :گويد گر مي با تعبيري روشن، احساس حقيقت ارسطو دربارة
كه مـوم نقـش    طور همان، هاي حسي بدون مادة آنهاست پذيرندة صورت احساس... 

نـه از آن   منتهي، و مهر زرين يا مفرغين را، گيرد مي نگين را بدون آهن يا زر به خود
 25ـ 17، نفـس دربارۀ(. احساس نيز چنين است، پذيرد مي، مفرغ است حيث كه زر يا

  )424الف 

از نـوع   منتهـا وحـدتي  ، احسـاس وحـدت دارنـد    شـود كـه آلـت و قـوة     ارسطو قائل مي، رو از همين
  . مثابة ماده است و صورت آلت به كاركرد، وحدت ماده و صورت؛ زيرا قوه

 :شود كه گيـاه احسـاس نـدارد؛ زيـرا     مي امر نتيجه اين، گويد احساس مي دربارة از آنچه ارسطو
بـدون مـاده را از شـيء محسـوس دريافـت       در احساس يعني آلت كه صـورت [داراي واسطه  نبات
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 ندارد؛ برعكس وقتي منفعل، بپذيرد» آنها بدون مادة«و مبدئي كه بتواند محسوسات را ، نيست] كند

   )424ب  3-1 ،نفس بارۀدر(دارد ماده را نيز مانند صورت دريافت مي، شود
، ايـن قـوه يـا نفـس    . يا نفس حيـواني اسـت   قوه، اي كه در انسان وجود دارد دومين قوه، بنابراين

 حيوان تنها موجودي است كه احساس دارد و چيزي است كه در حيوانات وجود دارد؛ زيرا همان

، حـواس كـم يكـي از    همگـي دسـت   حيوانات :است حيوانات احساس همة وجه مشترك و هويت
  )414ب  3، نفس دربارۀ(را دارا هستند، يعني حس المسه

موجـودي اسـت؟ از آنچـه     مخصـوص چـه  ، اين پرسش مطـرح اسـت كـه قـوة احسـاس      اكنون
شوند  ناميده مي» حيوان«كه  كه اين قوه را بايد مخصوص موجوداتي بدانيم شود روشن مي، گذشت

مثـل    رشد و توليـد ، بودن و تغذيه الوه بر زندهاند كه ع حيوانات موجوداتي. اند احساس و داراي قوة
و  غاذيه كه مستقل از نفس حيـواني  گياهي و قوة عكس نفس به، بنابراين. احساس نيز دارند، داشتن

. )415الف  1، دربارۀ نفـس(. نفس حساسه وجود ندارد، غاذيه بدون نفس«، حساسه وجود دارد قوة
، نيز دارد؛ اما آنچه در واقـع  نفس نباتي، نفس حيواني است كه عالوه بر حيوان موجودي، رو از اين

. نفـس حساسـه اوسـت   ، گردانـد  مـي  دهد و آن را از گياهان متمايز او را تشكيل مي حقيقت حيواني
، چون ارسطو قائل اسـت كـه صـورت   ، در واقع. بگوييم كه حيوان همان احساس است بنابراين بايد

پـس ماهيـت   ، نفـس حيـواني اسـت    صـورت » ساحسا«و حقيقت هر موجودي است و چون  هويت
ايـن قـوه مطـرح     دربـارة  توجه به اين بيان بايد پرسش اصلي خـود را  اينك با. حيوان احساس است

  احساس است؟، انسان ويژة آيا وظيفة :كنيم و بپرسيم
. بلكه حيوان برابر احساس است، اما مساوي احساس نيست، روشن است كه انسان احساس دارد

 ضرورتاً بايد انسان را حيوان، امر قائل باشيم گونه است؟ روشن است اگر به اين نيز اين اناما آيا انس

. نيسـت  اما آشكار است كه انسـان حيـوان  ، حيوانات است اش همان كار كه كار اصلي بدانيم؛ چنان
، ]انسـان [روشـني ميـان    امـا آن نيـز بـه   ، است احساس] ي و قوه[زندگي ] زندگي گياهي[از آن  بعد«

  )1098الف  1-2(» . گاو و ديگر حيوانات مشترك است، اسب
بـه  ، ولـي گيـاه نيسـت   ، مشترك اسـت  گونه كه انسان در حيات زيستي با گياهان همان، بنابراين

، بنـابراين . حيـوان نيسـت  ، مشترك اسـت  همين نحو گرچه در حيات حيواني و احساس با حيوانات
نيست  حيوان است كه چيزي جز احساس آرتة ه اينبلك، احساس نيست» انسان«عنوان  به آرتةآدمي

 در واقـع ، كنـد  كه فقط در حد احساس زندگي مي پس انساني. اش همين است و كار و شأن اصلي
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خود و بـه اقتضـاي شـأنش     است و گرچه به وظيفة حيوان است؛ چون زندگي حيوانات را برگزيده
عمـل كـرده و بـه شـأن ويـژة خـود        وانعنـوان يـك گيـاه و حيـ     تنها به وظيفة خود به، كند عمل مي

هيچ تفاوتي بـا يـك حيـوان    ، سر برد  به گونه چنين آدمي كه زندگي را اين، واقع در. نپرداخته است
  . و رسالت اصلي خود را فراموش كرده است ندارد

ديگـري وجـود دارد كـه وي را قـادر      توانـايي ، نمـو و احسـاس  ، تغذيـه  عالوه بـر قـوة   در انسان
 اين قوه از ديگر حيوانـات جـدا   با، حيوان است انسان كه خود نوعي، بنابراين. شناسدكه ب سازد مي

 مثـل ، ناطقه و عقل نيـز دارنـد   بعضي ديگر قوة«، دارند كه حيوانات احساس شود؛ زيرا در حالي مي

 كـه  بر فرض ايـن ، انسان يا برتر از او داشته باشد ديگري كه طبيعتي مشابه با انسان و هر موجود زندة
ياد  هاي متفاوتي ارسطو از اين قوه با نام. )414ب  19-17، نفـس دربارۀ(» . چنين شيئي موجود باشد

(νους)نوس كلمة از، كه عنوان كلي اين قوه است) (διάνοιαديانويا  كند؛ اما عالوه بر واژة مي
6

نيـز   
 نـوس ، در نظـر ارسـطو  . اين قوه داللت دارد هاي گوناگون كند كه بر تمام انواع فعاليت مي استفاده

 »اسـت  منشـأ اصـلي دانـش   ، مقصود من از نوس«: همان توانايي است كه منشأ هرگونه معرفتي است
من از عقل چيزي است  و منظور« :گويد مينفس  دربارۀ نيز در كتاب و) 36ب  88، تحلیالت ثان�(

  )429الف  24ـ  23(» . يابد كند و اعتقاد مي فكر مي وسيلة آن كه نفس به
ايـن  : گويـد  است كه اولي فقط بـه مـا مـي    تفاوت بنيادي احساس و تعقل در آن، ارسطو نظر در

مـا  ، دليل همين به... گونه است؛ زيرا چيز اين گونه اين: گويد و دومي مي. گونه است خاص اين چيز
دانـد و بـا    كسـي اسـت كـه چرايـي را مـي      چرا كه دانـا ، دانيم كه حواس دارد خردمند نمي كسي را

  :رسد كس به چرايي نمي هيچ، ساحسا
اگـر چـه   ، دانـيم  نمـي  يـك از حـواس را دانـايي و خردمنـدي     مـا هـيچ  ، بر اين عالوه
را » چـه علـت   بـه «دهنـد؛ امـا آنهـا     به جزئيات را به ما مـي  ترين شناخت مربوط يقيني

 بلكـه فقـط  ، كه چرا آتش گرم اسـت  اين، براي مثال گويند؛ دربارة هر چيز به ما نمي

  )981 ب 10ـ  13، متافیزی~(. آن گرم است: گويند مي

. تعقل است، كند و در واقع آنچه انسان را انسان مي تعقل تنها مختص انسان است قوة، وصف با اين
و حساسه را نفس نباتي و  غاذيه گونه كه قوة همان، داند نفس انساني مي ارسطو اين قوه را، رو از اين

كند  كه آن موجود را آن مي آنچه، ذات و حقيقت موجود استنفس عبارت از  حيواني ناميد؛ زيرا
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حيـوان را حيـوان   ، همـان اسـت و احسـاس    كند و گياه تنها گياه را گياه مي، و نمو تغذيه. كه هست
، بنـابراين . تعقل اوسـت  قوة، كند را انسان مي و آنچه انسان. چون حيوان تنها احساس است كند؛ مي

  . به عقل اوست يت انسانگيرد كه انسان نتيجه مي ارسطو
اسـت و   بلكه تعقل، كه انسان تغذيه و احساس نيست آيد دست مي از آنچه گذشت اين نتيجه به

، اش كـه بـه او اختصـاص دارد    اصـلي  وظيفـه و آرِتـة  ، رو از همـين . مخصوص به او تفكر است قوة
اسـت و نفـس    ه انسـان احساس نيز دارد؛ اما نه از آن حيث ك انسان تغذيه و رشد و. انديشيدن است

بـدان دليـل كـه    ، او بايـد تعقـل كنـد   . نفس نباتي و حيـواني دارد  بلكه از آن جهت كه، انساني دارد
تفكر است و ذاتش همان  اش چون كار اصلي، انديشد موجودي كه مي انسان است؛ زيرا انسان يعني

ي يسـت كـه داراي منشـأ   ا زنـدگي فعاالنـه جزئـي   ، مانـد  آنچـه بـاقي مـي    بنابراين ... :انديشيدن است
  )1098الف  3-2، اخالق نیMوماخوس�(. عقالني است

الـف   7، اخـالق نیMوماخوسـ�(.  است وظيفة خاص انسان فعاليت نفس مطابق عقل ...، رو از اين
1098(  

داند كه قواي مختلف  يك كل مي آن است كه ارسطو انسان را، كه وجود دارد اي اكنون مسئله
انسان عبارت از  اگر، با اين وصف. وي هستند پارچة وجود يك دهندة لتشكي و اجزاي گوناگونش

 تـوانيم  توانيم بگوييم كه وظيفـة ويـژة او فقـط تعقـل اسـت؟ آيـا مـي        مي چگونه، تمام قوايش باشد

» خـود «و حـواس مختلـف جـزء     ...، غضـب ، شـهوت ، قواي جسماني و توانايي تغذيه، بدن: بگوييم
  نيستند؟ انسان

ايـن انسـان   . بينـيم  است كه ما او را مـي  برد منظورش همين انساني نام مي» انسان«از  ارسطو وقتي
 ...و هـا  لـذت ، هـا  خـواهش ، و تمام قواي متعـدد  بلكه بدن نيز هست، فقط عقل يا نفس نيست واقعي

اعمال و رفتـار مختلـف    ارسطو معتقد است كه شايسته است، بدين جهت. اند گوناگون به او منتسب
وجود اوست كـه امكـان    اين مجموعه نه به فالن نفس يا قواي خاص؛ زيرا، دهيم نسبترا به انسان 

فقـط   شود كه در نظر او انسان روشن مي، ارسطو با اين بيان. كند عملي را برايش ممكن مي هرگونه
 خشـم و تمـام چيزهـايي   ، بـدن جسـماني  ، شهوت، تغذيه، احساس، انسان مساوي عقل. عقل نيست

از  بلكه همگـي برخاسـته  ، خارج از وجود وي نيستند يك از اينها هيچ. د اوينداست كه مظاهر وجو
  . كه جامع جميع اين قوا و ابعاد است ذات اويند و ذات او يك حقيقت واحد است

عنـوان انسـان    حقيقـت و ذات او بـه   بگوييم كه انسان يك خود دارد كه مساوي با بايد، در واقع
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، نفـس بـااليي نفـوس پـاييني را داراسـت      جا كه اين خود از آننفس متعقل اوست؛ اما ، است و آن
. كه در واقع مراتـب خـود اصـلي آدمـي اسـت      را نيز در خود دارد) هاي ديگر نفس(ديگر خودهاي

 همـان نفـس  ، همان هويت انساني اوست و اين انسان يك خود اصلي دارد كه: توان گفت مي پس

 رد كـه مراتـب همـين خـود هسـتند و خودهـاي      دا است و يك سلسله خودهاي ديگر) عقل(انساني

عنـوان   او بـه  و خـود » احسـاس «، عنوان حيوان خود او به آيند كه همان حساب مي ثانويه وجودش به
  . اند يعني بدن، عنوان جسم به و خود او» تغذيه و نمو«گياه 

د كـه در  ما مراتب اين خـود خـود هسـتن    عقل ما خود خود ماست و ساير ابعاد وجود، رو از اين
 اما خود خود ما نيستند؛، و بيگانه نيستند كه خود ما هستند و هرگز زندان وجودمان و غريبه عين اين

خودهـاي   نتيجه مـا يـك خـود اوليـه داريـم و يـك سلسـله        در. اي از خود خود ما هستند زيرا مرتبه
  . ثانويه

 حقيقت«در نظر ارسطو . اوست مباني فلسفي در واقع مبتني بر، گويد باره مي در اين آنچه ارسطو

و » ذات«شـيء اسـت و آن در حقيقـت همـان      »بـودن «آن است؛ يعني آنچـه مسـئول   » علت«، شيء
جوهر شيء در واقع فعليت آخـرين  . »هست« شيء است؛ يعني تمام آنچه به ازاي آن شيء» جوهر«

 شود و مي» ءاين شي«، يابد و اين شيء مي خاص خود را» شيئيت«است كه به موجب آن شيء  آن

وجود  را به فصل آخريني است كه فعليت آخرينش، اين امر مسئول. شود بذاته از ديگر اشيا جدا مي
صـورت  ، اسـت  علت و حقيقت شـيء ، را كه فعليت اخير و جوهر اين فصل اخير، ارسطو. آورد مي
جـوهر و  ، علـت ، حقيقـت : پس تمام آنچه گفته شد. كه هست كند آنچه هر چيز را آن مي: داند مي

يابنـد و   مـي  ديگـر ارتبـاط   حقيقت صـورت بـه يـك    وسيلة كه به فعليت مفاهيمي متفاوت و متمايزند
تنها بر يك چيز داللـت   رسند و همگي معنايي به تساوي مدلول مي رغم تمايز لحاظ مفهومي علي به

ورت بـا صـ   كار رود و چون هر كـدام  جاي هر يك به به تواند صورت مي. حقيقت شيء همة: دارند
صـورت  ، شوند و بدين طريـق  ديگر مساوي مي با يك آن واسطة به، تساوي معنايي و مصداقي دارند

مختلـف و   هـاي  دهد و جنبه كه به كل نگرش او وحدت مي محور تمام بنيادهاي فكري ارسطوست
  . رساند متمايز را به وحدت مي

فصـل اخيـر يـا    ، اسـت شيء  مورد نظر ماست اين كه ارسطو صورت را كه حقيقت اكنون آنچه
را داخل در حقيقت موجود  و هر چيز ديگري غير از فصل يا فعليت آخرين داند فعليت اخير آن مي

در واقـع در حكـم مـاده بـراي صـورت      ، مراتب قبل از فصل و فعليت آخرين همة شمارد؛ زيرا نمي
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غير  پس هر چه، است عدمي شيء است و هرچه هست صورت ماده در حقيقت جنبة است و چون
  . صورت است بلكه در حكم قوه و در ذيل، شود موجود نيست از اين صورت آخرين تصور

، او كـه جـوهر و علـت وجـود اوسـت      حقيقـت : انسان بايد بگـوييم  دربارة، اين مقدمه اكنون با
، اخير و فعليت واپسين آدمي فصل و فعليت اخير اوست و فصل، و صورت انسان صورت وي است

آدمي به عقل اوست و  پس تمام حقيقت، و چون فصل تمام حقيقت شيء است نفس انساني اوست
زيرا صورت انسـان  ، او نيست نفس گياهي و نفس حيواني جزء حقيقت، بدن هر چيز ديگر از جمله

عدمي شيء است  جنبة، ماده چون. آيند شمار مي آن به قبلي در حكم مادة مراتب عقل است و همة
تنهـا عقـل اسـت و هـر چيـز       پس در واقع بايد گفت كه انسان، اردكه وجود د و تنها صورت است

روشن اسـت منظـور   ، البته. آيد حساب مي به، صورت و فعليت و فصل نهايي اين عنوان مادة ديگر به
نحـوي   آن اسـت كـه وجـود آنهـا بـه      بلكه منظور، نفس گياهي يا حيواني ندارد اين نيست كه انسان

پـس  ، شيء به صورت آن است آيند و چون تمام حقيقت ب ميحسا نهايي به صورت است كه مادة
در آدمـي در واقـع در ضـمن     سـاير ابعـاد موجـود   ، رو از ايـن . ضمن صورت است اين ماده خود در

در ضمن صورت ، اند كه ماده لحاظ اين آنها به همة، يعني وقتي صورت هست صورت وجود دارند؛
. شـوند  نـام بـرده مـي    فعليـت اخيرنـد و بـا همـان نيـز     از مراتـب ايـن    دليـل  همـين  دقيقاً به. موجودند

شـود چـرا كـه انسـان فقـط       مي و رفتار آدمي به نفس انساني او نسبت داده تمام افعال، دليل همين به
و خالصـه نفـس گيـاهي و     احسـاس ، رشـد و نمـو  ، ابعـاد وي همچـون تغذيـه    همان اسـت و ديگـر  

  . متفاوت است اني يك اسببا نفس گياهي يك درخت و نفس حيو كلي اش به حيواني
خودهـاي  . نـدارد و آن عقـل اوسـت    شود كه انسان يك خود بيشـتر  گيري مي نتيجه، با اين بيان

 اكنون ايـن پرسـش مطـرح   . وجود دارند، اين خود ديگر در حقيقت مراتب اين خودند و در ضمن

اي  دهنيازمنـد بحـث گسـتر    شود كه حقيقت عقل و تعقل چيست؟ گرچه پاسـخ بـه ايـن پرسـش     مي
كه  شود گفت كه از تبيين ارسطو آشكار مي بايد، شود جا كه به اين بحث مربوط مي اما تا آن، است

بـراي فعليـت    اي است؛ زيرا در واقع امكاني اسـت و مـاده   عقل در اولين مراحل تكوين صرفاً بالقوه
   :وصورت يافتن معقوالت

سـت كـه تحـت تـأثير شـيء      انفعالي ا فكر يا عبارت از، تعقل شبيه احساس باشد اگر
پس ايـن قسـمت از نفـس بـا     ، يا امر ديگري از اين قبيل است، شود مي معقول حاصل

كـه بالفعـل خـود آن     ناپـذير باشـد و بـا ايـن     است بايد انفعال كه قابل اخذ صورت اين
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حاسـه   و عقل نسبت به معقوالت چنان باشد كه قوة بالقوه همان باشد، صورت نيست
بايـد  ، انديشـد  آن حيث كه همة چيز را مـي  عقل از، بالتبع. تنسبت به محسوسات اس

باشد تا بتواند حكـم   چنان كه آناكساگوراس گفته است عاري از مخالطت بالضروره
خـارجي   كه اگر صورت خاص خود را نيز در جنب صورت زيرا، كند؛ يعني بشناسد

 جا ايـن نتيجـه   از اين. شود با تحقق آن مي مانع صورت اخير و معارض، پديدار سازد

جزئـي از  ، بـدين ترتيـب  . بالقوه ندارد آيد كه عقل نيز ماهيت خاصي جز وجود برمي
است كه نفـس بـه وسـيلة     و منظور من از عقل چيزي(نامند  مي» عقل«آن را  نفس كه

. نيسـت  گونـه واقعيـت بالفعـل    قبـل از تفكـر هـيچ   ) يابـد  مـي  كند و اعتقاد آن فكر مي
  ) 1429الف  25 -14، نفس دربارۀ(

اشيا در آن است؛ زيرا عقل تا وقتي كـه   در واقع امكان حصول صورت، و قوه براي عقل اين امكان
تـوان گفـت    قوه است؛ به همـين دليـل مـي    يك صورتي از شيء ندارد و نسبت به آن صرفاً نينديشد
  . معقوالت است بالقوه همة كه عقل

آنچـه   (= αιτια) آيتيا و بداند مسئول شناسدبر آن است تا بنياد واقعيت را ب متافیزیـ~ ارسطو در
 (= πρωτη ουσια) پروتـه اوسـيا   وجود نخستين اين واقعيت بنيادين. چيست (= ουσια)اوسيا  هست

 ايـن وجـود  ، درحقيقـت . انـد  دار آن خـود را وام  است كه وجودهاي ديگر برخاسته از آن و هسـتي 

پـس  . را دارد) و بر چيزي حمل نشـدن  چيزي نبودن در(نخستين دو خصوصيت اساسي وجود اوليه 
و بداند تا از  شود تا مصداق واقعي آن را بيابد رو مي روبه وي با واقعيت خارجي، از اين تبيين عقلي

ماده چيزي . اند يك وجود نخستين و كلي كدام، از ماده و صورت شيء مركب، صورت، ميان ماده
نـه   اسـت ) = το δε τι) اين تو د تي«بالقوه  ماده چيزي است كه جز قوه و امكان محض نيست؛ زيرا

هويـت شـيء    تواند ما را در شناسـايي  چگونه مي، هويت ندارد بالفعل؛ بنابراين هويتي ندارد و آنچه
 ناشناختني، است و از آن جهت كه مركب از ماده است شيء مركب متأخر از اجزايش. ياري كند

 است؛ اما صورت نه كلي است و نه جزئي؛ زيرا پس تعين آن صرفاً به جهت صورت. و بالقوه است

 نفسـه  ولي خود في، كه در ذهن است كلي است از آن حيث كه در خارج است جزئي و از آن رو

ايـن   كوشد تا بداند چرا با توانايي خاص خود مي عاقله قوة، در تعقل. هيچ تعين و خصوصيتي ندارد
كه  از وجود اوليه و جوهر و علت است پاسخ پرسش در واقع، شيء خاص است؟ پاسخ اين پرسش

 را درك) صورت آن(جا كه عقل حقيقت شيء  از آن، بنابراين. داند مي اوسيا ارسطو آن را صورت
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 ضـروري  چون مراحل ادراك نسـبت بـه هـم رابطـة     واقعيت بنيادين اشياست؛ اما شناسندة، كند مي

  :نيست شناخت عقلي جز از راه احساس ممكن، دارند
رسد  نظر مي و چون به هاست و حس صورت چيزهاي محسوس صورتصورت  عقل

هـاي   صـورت ، اجسـام بعـددار محسـوس جداگانـه وجـود نـدارد       كه چيزي عالوه بر
 هم انتزاعيـات و هـم حـاالت و صـفات    ، دارند هاي محسوس قرار معقول در صورت

  )432الف  4-2، نفس دربارۀ(. اشياء

بـين  ، رو عقل با معقول خود اتحـاد دارد و از ايـن   است كهشود اين  از تبيين ارسطو آشكار مي آنچه
امـور  ، كنـد  مـي  ترتيب است كه عقل راجع به انتزاعيات فكر بدين ...«: عقل و معقول جدايي نيست

. دهـد  تفكـر قـرار مـي    كه مفارق نيست چنان كه گويي مفارق است مـورد  را با اين) رياضي(تعليمي 
در حالـت  ] و) [431ب  18ــ  15، نفـس دربـارۀ(. ود يكي اسـت با متعلق خ عقل بالفعل، كلي طور به

 به جهت(Allan, 1970: 56)» شده و عقل شناسنده يكي هستند حقيقت شناخته دانش بالفعل يا شهود

عقـل   و صرف قابليت و امكان محض است؛ زيـرا  اين اتحاد است كه خود عقل هيچ صورتي ندارد
از آن  تـر  ي نيز مطابق بـا آن در بـدن نيسـت و مهـم    جسمان همان معقوالت غيرجسماني است و آلتي

  . نفسه فسادناپذير است نيست و خود في كه هرگز خاصيتي مادي در آن مؤثر اين
به علتـي فـاعلي    آيد به فعليت از امكان و قوه كه آن هر چيز براي، متافيزيكي ارسطو بنا به مباني

، است چيز همة بايد بگوييم كه عقل كه بالقوه، رو اين از. دارد كه صورت را به شيء اعطا كند نياز
بخشد خـود   مي آن علت فاعلي چون صورت را. به فعليت آورد به فاعلي بالفعل نياز دارد كه آن را

: وجـود داشـته باشـد    جـا بالضـروره بايـد دو عقـل     در اين، در واقع. پس عقل است، بايد همان باشد
عقل فعـال يـا فاعـل كـه     ، ورت ندارد و ديگريكه صورتي جز پذيرش ص عقل قابل يا منفعل، يكي

  :كند ها را اعطا مي صورت
و همـان  (براي هر مقولـه اسـت    اي چون در تمام طبيعت نخست چيزي را كه ماده اما

سـپس چيـز ديگـري را    ، دهـيم  تميـز مـي  ) تمام اشياي اين مقوله است است كه بالقوه
اسـت كـه    همان وضعي علت و فاعل است و اين، آنهاست شناسيم كه چون مولد مي

واجب است كه در نفس نيـز قائـل بـه    . آن است صنعت نسبت به مادة خود مثال براي
دهـيم كـه    آن عقلي را تميز مي از يك طرف در، در واقع. فصول مميزي باشيم چنين

عقلـي را كـه   ، ديگـر  گردد مشابه ماده است و از طـرف  معقوالت مي چون خود تمام
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 15ــ  10،نفـس دربـارۀ(. كند كه همة آنها را احداث مي زيرا مشابه علت فاعلي است؛
  )430الف 

 νους ποιητικος) عقـل فعـال   چيست؟ دربارة اما عقل فعال، عقل قابل يا منفعل روشن است ماهيت

ويـژه مـد نظـر     جا به اما آنچه در اين، نظريات بسياري وجود دارد) يا خالق يا فاعل) (نوس پيِتيكوس
. حقيقتـي جـدا از انسـان نيسـت    ، است كه عقل فعـال  شود آن صحيح بيان ميتفسير  عنوان به است و

هـاي   صورت شود كه با پرتوافشاني تبديل مي εξις)(هكسيس اي عقل در سير تعقل به حالت و ملكه
و بدون اين عقل هـيچ  ... «: انديشد و در واقع عقلي است كه مي كند اشيا را به وجه معقول درك مي

و عقـل منفعـل تنهـا     ؛ زيرا مدرك صورت اشياسـت )430الف  25، نفس دربارۀ(» . انديشد چيز نمي
 ...«: رسـاند  را بـه فعليـت مـي    گري آن اي كه عقل فعال همچون صنعت ماده آورد؛ ماده را فراهم مي

 يا همچون) 11الف  430، نفس دربارۀ(»همانند نسبت صنعت است به ماده، چيز اول كه نسبت به آن

، نفـس دربارۀ(» اي ملكه است كه شبيه نور است گونه )عقل(اين نوس «: كند مي نوري آن را روشن
  )15الف  430

 و مخالطت با بدن؛ بنـابراين دربـارة   بالذات فعل است و عاري از هر گونه انفعال پس عقل فعال

 در مـا آمـده اسـت و تنهـا او     ماند كه تنهـا عقـل از خـارج    اين شق باقي مي تنها :آن بايد گفت منشأ
دربـارۀ پیـدایش (. او سـهيم نيسـت   هـاي جسـماني در فعاليـت    يك از فعاليـت  هيچ االهي است؛ زيرا

   )29ـ  27ب  736، جانوران
وقتـي از بـدن جـدا    ، معقـوالت اسـت   دليل فسادناپذير و جاودان است و چـون عـين   و به همين

و همـان اسـت كـه     وجـود آن اسـت   يابد و اين حد نهايي كامالً ثبات و تعين مي اش شود ماهيت مي
 430، نفـس دربـارۀ(. نيسـت ، اسـت  شود چيزي جز آنچه بالـذات همـان   مفارق مي وقتي كه«: هست
 430، نفـس دربـارۀ(. و ازلـي اسـت   تنها اوست كه فناناپذير«در وجود انسان  از اين جهت) 23الف 
عقـل   يعنـي ، واقعـي آدمـي   ماند حقيقـت بنيـادين و خـود    از مرگ باقي مي پس آنچه پس) 24الف 

، اي قـرار دارد  و در چه مرتبه كه چه مقدار به فعاليت پرداخته بر اساس اين اوست؛ آن هم عقلي كه
  . دارد هويتي متفاوت

. وي و در نهايت سعادت او چيست مختص بايد ببينيم آرِتة، روشن شدن حقيقت انسان اكنون با
 هـاي كتـاب   ترين قسمت از مهم يكي وي در. است به گفتار خود ارسطو توجه كنيم جا بهتر در اين
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 تا حقيقت سـعادت و زنـدگي برتـر انسـان را بـر      كوشد در عباراتي كوتاه مي، اخالق نیMوماخوس�

  :اساس ماهيت او بيان كند
آدمـي اسـت؛ زيـرا نـه از آن جهـت كـه        گونه زندگي همچنين باالتر از مرتبـة  اين اما

و . صري االهي كـه در اوسـت  عن دليل بلكه به، كند اين چنين زندگي مي، انسان است
آن نيـز برتـر از    فعاليـت ، كه اين چيـز برتـر از ماهيـت مركـب ماسـت      به همان ميزان

، االهي است پس اگر عقل در مقايسه با انسان امري. است فعاليت ديگر انواع فضيلت
  .انسان االهي است زندگي آن نيز در مقايسه با زندگي

دهنـد كـه انسـان بايـد بـه چيزهـاي        مـي  ا اندرزنبايد از كساني پيروي كنيم كه به م ما
تـوانيم خـود را    جـا كـه مـي    بايـد تـا آن   بلكـه ، بينديشد و به امور فاني بپـردازد  انساني

مطابق بهترين چيزي كـه در ماسـت    كار گيريم تا كنيم و همة توان خود را به جاودان
چيز  همهو ارزش از  در قدرت، آن در اندازه كوچك استگرچه زيرا  زندگي كنيم؛

ترين و  بنيادي آيد كه اين خود حقيقي هر كسي است؛ زيرا مي نظر به. بسيار برتر است
بلكـه  ، انگيز است اگر كسي نه زنـدگي خـود   شگفت پس. برترين جزء وجود ماست

  . زندگي چيزي غير خود را برگزيند
 كه هر آنچه خاص ذات هر چيزي جا صادق است اكنون در اين، تر گفتيم پيش آنچه
، بنـابراين بـراي انسـان   . ترين چيز بـراي آن موجـود اسـت    بخش و لذت بهترين، است

از هر چيز ديگر  زيرا عقل بيش، ترين زندگي است بخش و لذت زندگي عقل بهترين
  . ترين زندگي است بختانه زندگي نيك بنابراين اين. انسان است

، اخالق نیMوماخوسـ�(. است بختي زندگي فضايل اخالقي نيز در مرتبة دوم نيك اما
  )1177ب  27 ؛1178الف  9

و  عقـل اوسـت  ، كنـد  آنچه انسان را انسان مـي  كند كه صريح بيان مي طور به، اين عبارت ارسطو در
  :عقل در واقع خود حقيقي آدم است

δοξειε δ αν και ειναι εκαστος τουτο, …  
د كـه همچنـين هسـت هـر كسـي      آيـ  نظر مي به«كامالً نزديك به متن اين عبارت چنين است  ترجمه

 مترجمـان برجسـتة  . دانـد  مـي » همان كـس «آن را  است كه ارسطو» عقل«در اين جمله » اين«. »اين«

و عينيت شخص  اند كه نشانة وحدت اي ترجمه كرده گونه نيز اين عبارت را به اخالق نیMوماخوس�
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گونـه   ايـن جملـه را ايـن   بـه ترتيـب    (Irwin) و ايروين (Rackham) ركم، (Ross) راس. و عقل است
 :اند ترجمه كرده

This would seem, too, to be each man himself...  
It may even beheld that this is the true self of each,...  

Moreover, each person seems to be his understanding.  

خصوص به ذات اوسـت بهتـرين و   م كه براي هر چيز آنچه نيز پس از بيان اين تر چند سطر پايين
تـرين فعاليـت    بخـش  تعقل بهترين و لذت براي انسان هم، رو از اين: گويد مي، است ترين بخش لذت

 است؛

ειπερ τουτο µαλιστα αωθρωπος  
و  هـا  اي اسـت كـه آشـكارا واژه    گونه جا به اين تعبير ارسطو در. بيش از هر چيز انسان است زيرا اين

كـل آنچـه را او     اي كه تغييـر حتـي يـك واژه    گونه به، است ه عمد انتخاب شدهتركيب آنها با هم ب
از خـود   زندگي فعاليت خود هر چيزي اسـت و انسـان انـواعي   . كند مخدوش مي، خواهد بگويد مي

 اش زنـدگي عقـل   پـس زنـدگي واقعـي   . وي عقـل اوسـت   اما خود خود او و خويشتن واقعي، دارد

در اين تعبيـر   و نه زندگي بر طبق عقل؛ زيرا (τον νουν βιος) عقلزندگيِ : گويد ارسطو مي. اوست
كه گـويي   اي گونه به، شود و عقل و نيز خود جدايي گذارده مي ميان زندگي) زندگي بر طبق عقل(

 چيزي خارج از ذات اوست و بهترين زندگي، و عقل آدمي» خود«زندگي چيزي است مخصوص 

از ذات  همچون اسوه و رهبري كه هـويتي خـارج   ر خود اوآن است كه خود او بر طبق عقل كه غي
كـار   هوشيارانه هرگز آن را به كه ارسطو (in accordance with) طبق واژة، در واقع. باشد، وي دارد

: كوشـد تـا بگويـد    ارسـطو مـي   كـه  آن حال افكند؛ ميان زندگي خود و عقل جدايي مي، نبرده است
) 1072ب  27 ،متافیزیـ~( (η γαρ νου ενεργια εξωη) همان عقل است در حالت فعليتش زندگي

همان خود ماست؛ پس تعقل  زندگي فعاليت عقل است و عقل، به بيان ديگر. و نه چيزي جدا از آن
گونـه ترجمـه    جملـه را ايـن   اين ايروين و راس، ركم. عقل است» خود«چون ، است» خود«زندگي 

 :اند كرده

... accordingly "the life of the intellect" is the best and pleasantest life for man.  

... and hence for a human being "the life in accord with" understanding will be...  

... therefore, "the life according to reason" is...  

تـر   قصـودش مناسـب  و براي م تر ترجمة ركم به تعبير ارسطو نزديك، شود مي چنان كه مالحظه
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دقيقاً معادل عبـارت   the life of intellect تعبير. نهد زندگي و عقل تمايزي قرار نمي است؛ زيرا ميان
 . است τον νουν βιος خود ارسطو يعني

نگـريم و تمـامي ابعـاد     خـود مـي   از هر چيز ديگر آدمي است؛ چرا كه وقتـي بـه   پس عقل بيشتر
 از روي ضرورت، كنيم دقت بررسي مي و به كاويم مي، ي ماستكه همان قوا و نيروها وجودمان را

بيش از هر » عقل«ارسطو در اين عبارت با اين بيان دقيق كه. رسيم كه ما همان عقليم به اين نتيجه مي
دارد كـه نسـبت بـه هـم حالـت       خواهد بگويد كه انسان ابعاد گونـاگوني  مي، چيز ديگر انسان است

ذيل خود دارد؛ اما آنچه شيء را آن  بااليي حقيقت پاييني را در هر مرتبةكه  اي گونه به، رتبي دارند
نفـس گيـاهي و   گرچـه  انسـان  ، اين اسـاس  بر. اوست) ذات(همان حقيقت نهايي، كه هست كند مي

اسـت؛  ) عقل(اش و ذات اوست نفس انساني آنچه در واقع مساوي حقيقت، را در خود دارد حيواني
 ولـي . تمام مراتب پاييني را در ذيل خـود دارد  و فعليت نهايي انسان اين ذات و در واقع صورت اما

هـر چيـز    زيرا عقل بيش از«، است عقل است» انسان« وقتي خوب بنگريم آنچه در واقع در اين بيان
  . »ديگر انسان است

در واقع خودش ، را برنگزيند اش عقل اگر كسي از ميان قوا و مراتب وجودي دليل همين دقيقاً به
اش پرداختـه   از خـود واقعـي   تـر  بلكه خود را كنار زده و به ديگـري بسـيار پسـت   ، انتخاب نكرده را

باشـد؛ امـا انسـان قـدرت      توانـد جـز آنچـه هسـت     همان است كه هست و نمـي  حيوان و گياه. است
كه خـودش را زنـدگي كنـد يـا      انتخاب اين، خود يا ديگري و به تعبير گوياتر انتخاب: انتخاب دارد

امـري بسـيار   ، را زنـدگي كنـد   اگر كسـي ديگـري را برگزينـد و نخواهـد خـودش      حال. راديگري 
آن هـم  ، بخواهد ديگري شـود  چگونه ممكن است كسي خودش را كنار بزند و آخر. عجيب است

 برانگيز از ايـن انتخـاب اظهـار شـگفتي     تأمل اي ارسطو نيز با جمله! از خودش؟ تر فردي بسيار پست

  ».چيزي ديگر را برگزيند] زندگي[بلكه ، گيز است كه اگر نه زندگي خودان شگفت پس« :كند مي
ατοπον ουν γινοιτ αν, ει µη τον αυτου βιον αιροιτο αλλα τινος αλλου.  

را كنـار زده و غيرخـود را انتخـاب     خـود ، گزيند كسي كه زندگي ديگري را برمي، در نگاه ارسطو
 لـذت ، گيـرد  جا كه انسان تنهـا زمـاني آرام مـي    د؛ اما ازآنشو و در نتيجه از خود بيگانه مي كند مي

خـويش   چـارة  تيمار كنـد و بـه  ، يابد كه خود را بيابد مي برد و به رهايي و زندگي آرماني دست مي
هرگز واقعاً ، و آرامش باشد ظاهر در خوشي گزيند حتي اگر به خود را بر مي كسي كه غير، بپردازد

 خودي آيد؛ رنجي برخاسته از بي اه رنجي تلخ و جانكاه به سراغش ميگ، رو از اين. گونه نيست اين
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چون او ، سعادت خود است، جا كه سعادت شدن و از آن رنجي ناشي از از خود بيگانه، هويتي و بي
 يابد؛ زيـرا سـعادت نـاخود    هرگز به سعادت دست نمي، خود است و ناخود را خود گرفته است بي

و چون  كوشد كه ديگري باشد در واقع مي، شود مي از خود بيگانه آدمي كه. سعادت خود او نيست
اكنـون ايـن پرسـش مهـم مطـرح      . همـان نـام خوانـده شـود     پس شايسته است كه با، او زندگي كند

پس چرا ارسطو در ابتـداي  ، است عقل ما خود ماست و زندگي عقل زندگي انسان شود كه اگر مي
بـر   آدمـي اسـت؟   زنـدگي بـاالتر از مرتبـة    گونه كه اين گويد مي اخالق نیMوماخوس� اين قسمت از

بـا  ، هـايي كـه البتـه    پاسخ، پاسخ داد توان به اين پرسش فكري ارسطو به دو شيوه مي اساس بنيادهاي
ارسطو از عقل معقوالت است و جواب  پاسخ اول مبتني بر آن است كه مقصود: ندارند هم مغايرتي
 . است خود عقل، عقل اساس است كه مقصود وي از دوم بر اين

بايد گفت كه مطلق فعاليت آن منظور ، معقول را اراده كرده باشد، از عقل جا ارسطو اگر در اين
به امـري   اش بينديشد و نياز بر اساس هويت انساني تواند عنوان آدمي مي تا گفته شود آدمي به نيست

وي تصـريح  . يـازد  دسـت مـي  هـا   خاصي است كه عقل بـدان  بلكه مقصود معقوالت، ماورائي ندارد
زيـرا تمـام ارزش آن    ارزد؛ به چيزي نمي، كار برده نشود اگر به دارد كه عقل يك توانايي است كه

پـس  ، اگر بـه چيـزي نينديشـد    زيرا :خود چيزي نيست خودي خود عقل به در فعاليت آن است؛ پس
  )1074ب  19-18 ،متافیزی~(. آن دقيقاً مانند فردي است كه خواب است ارزش آن به چيست؟

كـارگيري و فعاليـت    و مطلق بـه  آيد حساب نمي صرف انديشيدن برايش فضيلت به، از طرفي نيز
تـرين   پست، به برترين امور بينديشد تواند گونه كه مي ارزش نيست؛ زيرا عقل به همان نفسه عقلي في

 آنهـا  ينديشيدن دربـارة ارزش التفات هم ندارد و ن اموري كه حتي، تواند دربرگيرد را نيز مي چيزها

چيزهـا در   انديشيدن و فعل تفكر حتي به كسـي كـه بـه بـدترين     زيرا... :بارها بهتر از انديشيدن است
، اگر بايد از اين امر اجتناب شـود و ايـن فـرض اسـت    ، بنابراين. گيرند انديشد نيز تعلق مي جهان مي

فعل ] پس[، آنها پرداخته شود ا بهكه بهتر است به آنها توجهي نشود ت زيرا حتي بعضي چيزها هست
  )1074ب  32-30، متافیزی~(. چيز باشد بهتر از همه تواند انديشيدن نمي

در تعقل وابسته  چيز همه. شمارد ارسطو هرگز صرف تعقل را يك فعل االهي نمي، بنابر اين بيان
  . به متعقل است

نگـريم   ما وقتي او را مي. ستا منظور ارسطو از انسان همين انسان جزئي خارجي، از سوي ديگر
ها و  شود و خواهش تضاد در او مي بينيم كه حقيقتي مركب دارد كه موجب مي وجودش را محدود



 

 

م
ه

زد
سي

ل 
سا

/ 
ه 

ار
شم

وم
 د

 و
ل

او
 ،

19
3

 

دهند  آنها كه به ما اندرز مي. است نفساني بر وجودش حاكم است و افق نگاهش محدود هاي هوس
هـم   دارند و از ايـن جهـت راسـت    اي از انسان تلقي نيز چنين، كه بهتر است به امور انساني بينديشيم

كـه از آن   بلكـه در چيـزي اسـت   ، كنند نيست كه اثبات مي در واقع اشتباه آنها در چيزي. گويند مي
  . غفلت دارند؛ يعني عنصري االهي

. مان معقوالت انساني داريـم  انساني ما به جهت محدوديت هويت، در نگرش ارسطو در حقيقت
اما عجيب است كـه از ميـان همـين     مان؛ از نياز هويت مركب سطحي و برخاسته، محدود معقوالتي

غـور در  ، تفكر در ذات هستي. آنهاست از مرتبة انديشند كه بسيار برتر كساني به اموري مي ها انسان
بشري است و  فرارفتن از امكانات محدود، سراسر عالم حقيقت كل جهان و پرسش از علل نخستين

ايـن چيـز   . بدهـد  مركب انسان كه امكـان چنـين سـيري را بـه او     نيازمند چيزي است ماوراي هويت
منظـور توانـايي   ، انسان است؛ اما چـون عقـل جـز معقـوالتش نيسـت      يعني عقل، همان عنصر االهي

بلكــه فقــط ، شــود نفســه چيــزي تلقــي نمــي ديــدگاه عقــل فــي در ايــن. درك معقــوالت واالســت
انسـاني   عقلـي كـه فقـط بـه امـور     ، رو از ايـن آن هسـتند؛   ذات كننـدة  اند كه مبـين و تعيـين   معقوالت

هـاي   و خواسـت  بر اساس هويت مركب آدمي تنهـا در رفـع نيـاز    عقلي انساني است كه، پردازد مي
كه  - آنها دانايي نخستين هاي واال و در صدر اما عقلي كه به دانش، شود كار گرفته مي اش به بشري

وجـود مـا بـه وديعـت نهـاده شـده        ه است كه درتوانايي خداگون، پردازد مي - نخستين دانايي است
در وجـود مـا در واقـع توانـايي درك      عنـوان عنصـر االهـي    منظور ارسطو از عقل بـه ، بنابراين. است

  . آدمي است ماوراي حد و مرتبة معقوالت
الاقتضـا دانسـته و آن را تنهـا بـا      اي مبتنـي بـر ايـن اسـت كـه مـا عقـل را صـرفاً قـوه          اين ديدگاه

اخـالق  ويـژه  بـه ، از ميـان آثـار ارسـطو    تـوان  امـا در عـين حـال مـي    . اراي هويت بدانيمد معقوالتش
عنـوان يـك    كرد كه بر مبنـاي آن عقـل بـه    نظري ديگر را نيز استخراج نفس دربارۀ و نیMوماخوس�

واجد يك هويت مخصوص به خـود بـوده و خـود    ، رسد و قوه كه بر اثر تعقل به فعليت مي توانايي
 ادراك معقوالت كـه مـا از آن بـه عقـل تعبيـر      گونه نيست كه توانايي د؛ يعني اينمستقل دار شأني

  . باشد هيچ اقتضا و گرايش و حقيقتي نداشته، كنيم مي
بـرد و آن را فـارغ از    هـو عقـل نـام مـي     بسياري از مواضع آثار مختلفش از عقـل بمـا   ارسطو در

، رو موجودات اسـت؛ از ايـن   واالتر از مرتبةبسيار  كه، برد عنوان حقيقتي االهي نام مي به معقوالتش
  )1074ب 15: متافیزی~(» . است ترين ها خدايي در ميان پديده«كند كه  تصريح مي
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اي از  تنها آدمي است كه بهره ها ذات خداوند عقل است و در ميان پديده، نگرش بر اساس اين
فعلـي خـدايي   ، كند ي تعقل ميو وقت، عنوان ذات خود آن هم به، در خود دارد) عقل(امري خدايي 

پـس عقـل   . شـود  تر مـي  تر و شبيه نزديك و با تعقل معقوالت برتر هر چه بيشتر به خدا دهد انجام مي
ماهيت مركب و محدود  كه آدمي را از مرتبة مشترك ميان خدا و آدمي است و تنها پيوندي عنصر
زنـدگي عقـل   : گويـد  سطو مـي كه ار پس اين. شود سوي ذات بسيط خدايي رهنمون مي به اش بشري

اين بيـنش اسـت كـه عقـل امـري االهـي اسـت و         مبتني بر، زندگي آدمي است از مرتبة بسي واالتر
 خداگونـه را انتخـاب كـرده و ايـن البتـه در      زندگي، خواهد زندگي عقلي را برگزيند كه مي كسي

كسـي كـه   ، رو از ايـن قرار دارد؛ ، مركب و مادي ماست مقابل زندگي انساني ما كه مبتني بر هويت
كرده است كـه بـاالتر    زندگي خداگونه را انتخاب، گزيند برمي اش زندگي عقل را در برترين مرتبه

  . آدمي است از مرتبة
، و فارغ از معقوالتش شأنيتي االهي دارد نفسه امري االهي است اين تفسير كه عقل في اكنون با

داشـته   هـاي واال  بايـد سراسـر االهـي و انديشـه    عقل ، شود كه بنابر اين نگرش اين پرسش مطرح مي
 هـا و  بـه تعقـل پسـتي    گونه گرايش دانيم كه به همان دارد؛ اما مي باشد؛ زيرا اقتضاي امور خداگونه

هـا   هـا و نادرسـتي   جـز بـه بـدي    شـان  هـايي كـه در سراسـر زنـدگي     بسـا عقـل   چه رذائل را نيز دارد و
  سازگار است؟اين حقيقت چگونه با آن تفسير  انديشند؟ نمي

عقل حقيقـت ماسـت كـه مـا را بـا      . بريم كار نيست كه ما آن را به» ابزار«ارسطو يك  عقل براي
 عنـوان چيـزي نيسـت كـه بـه      مـا و بـراي مـا بـه     در دست، رو از اين. برد سمت معقوالت مي خود به

، اش صـفت ذات آن اسـت   و هر كـس اسـت و ايـن آزادي    زيرا آزاد از هر چيز، مان درآيد ملكيت
بـه نفـع خـود بهـره      تواند از اين توانايي انسان مي، احوال ولي با تمام اين، چون عنصري االهي است
توانـد   ذاتـي ابـزار نيسـت و نمـي     طور در اين موقع عقل كه به. كار گيرد به برد و همچون ابزار آن را

. شـود  كار گرفته مي ر بهاز شأن خود همچون ابزا تر اي پايين يافته و در مرتبه مقام خود تنزل از، بشود
بلكـه  ، عنوان عنصـري االهـي نيسـت    و حقيقت عقل به عقلي حقيقي، اما در نگرش ارسطو اين عقل
  . شود كار گرفته مي كه در مقام يك ابزار به يافته است هويتي مقلوب و تغيير حقيقت

عقل ، سازد از تمنيات ما را برآورده عقل ابزاري در نظر ارسطو حتي اگر جهاني به همين جهت
دليـل ايـن امـر آن اسـت كـه      . داده اسـت  چرا كه عقل در اين ساحت شأن خود را از دست نيست؛

كـار   هاي نفسـاني بـه   بلكه براي خواهش، كند ديگر براي خود زندگي نمي، شود ابزار مي وقتي عقل
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خـود  براي خويشتن زنـدگي كنـد؛ زيـرا عقـل      كه شايسته آن است كه تنها در حالي، شود مي گرفته
زندگي عقل بـراي  ، پس زندگي شايسته، كند آدمي است و انسان بايد براي خودش زندگي واقعي

نفـع تمنيـات     گيـرد و از آن بـه   مـي  كـار  اما كسي كه عقلش را براي هوسش به. خود است خويشتن
 سـر  بلكه براي ديگري عمر را بـه ، كند نمي در واقع براي خودش زندگي، كند استفاده مي ناروايش

بـراي   را در قربانگـاه » خـود «كند و با اين كـار   مي فداي ديگري، برد و عقلش كه خودش است مي
ناخودي بسـيار پسـت كـه     بردة - كه عنصري خدايي است - برد؛ خودي بسيار واال سر مي» ناخود«

و عقل كـه خـود   . رود شده و از بين مي تدريج حقيقتش مقلوب شود و به مي، فاني است هايي هوس
. شـود  استفاده مـي ، نديهاي او ناخود كه هوس اي براي ذبح خود به دستور چون آلت قتالههم اوست

، كه يك عمر بـراي عقلـش زنـدگي كـرده اسـت      جاست كه ارسطو كه خود نمونه آدمي است اين
است اگـر كسـي نـه زنـدگي خـود بلكـه        شگفت«: گويد شود و در كمال تعجب مي مي زده شگفت

  » .خود را برگزيند زندگي غير
كـه تـأمين آنهـا را موجـب     ، بختـي  ه سه ويژگي اساسي ارسطو براي نيككاست  اكنون آشكار

بختي بايـد متعلـق بـه     نيك )1تنها در زندگي عقالني و وقف نظر وجود دارد؛ ، داند سعادتمندي مي
  . بايد پايدار باشد بختي نيك) 3بختي بايد كامل باشد؛  نيك )2ذات انسان باشد؛ 

انسـان و متعلـق بـه    » ذات«صـفت   بختـي بايـد   مبين آن است كه نيـك ، ويژگي ينتر اولين و مهم
بختي وي چيزي  پس خوش، آدمي عقل اوست» خود«اكنون روشن است كه چون . او باشد» خود«

بختـي   پس خـوش ، وظيفه و چون سعادت فضيلت است و فضيلت عمل مطابق متعلق به عقل اوست
حتي فضايل اخالقـي بـه   ، رو از اين. ست مطابق وظيفة آدميتعقل فضيلتي ا تعقل است؛ چون، انسان

7موجب سعادت انسان هستند؛ دوم قول ارسطو در مرتبة
چرا كه انسان بيش از هر چيز عقل است و  

   .مناسب خود يعني محسنات اخالقي دارد هويتي مركب و انساني است كه اقتضاي فضايل، پس از آن
بختي چيزي خودبسنده  خوش بختي است؛ يعني خوش مستلزم كمال در، سعادت دومين ويژگي
تنهـايي زنـدگي را دلخـواه     بـه «تعبيـر ارسـطو    آن نيازي به چيزي ديگر نيست و به است كه با دارايي

شود؛ زيـرا   در زندگي متفكرانه يافت مي صرفاً، اين ويژگي نيز» . كند نياز مي بي چيز همة كرده و از
شدن به چيـزي جـز تفكـر نيـاز نـدارد و       بخت براي خوش در اين نوع زندگي است كه شخص تنها

كنـيم و در ايـن    خـود زنـدگي مـي    ما تنهـا بـراي  ، در زندگي متفكرانه. كافي است تنهايي خودش به
هاي ديگر خير ما  نداريم؛ اما در ساير زندگي نيازي - كه عقلمان است - جز خود زندگي به چيزي
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نياز اسـت و تنهـا بـه     چيز بي همه سعادت از تفكر برايم. در گرو چيزهايي غيرخودمان است همواره
او نيـز   بـرد؛ اگـر چـه اسـتفاده     از مواهـب بهـره مـي    اش همچون ديگر آدميان هاي انساني جنبه سبب

را وقـف   اش چرا كه زنـدگي ، كند در اين حد توقف نمي محدود و تنها براي گذران است و هرگز
  :نظر كرده است

كم  دست، حقيقت كرده است وقف تأمل و نظر درمردي كه زندگي خويش را  ولي
خارجي مـانع فعاليـت    نيازمند آن چيزها نيست و حتي آن چيزهاي براي فعاليت خود

ميل دارد كـه  ، برد آدمي است و در ميان آدميان به سر مي نظري او هستند؛ ولي چون
دارد  جآورد و بدين جهت به چيزهاي خارجي احتيا جا اعمال منطبق با فضيلت نيز به

  )1178ب  5 -3، اخالق نیMوماخوس�(. تا بتواند زندگي انساني بگذراند

ترين سعادت  پايدار. فكري وجود دارد يعني پايداري نيز تنها در حيات، بختي خوش سومين ويژگي
سـعادت عقالنـي   ، است چون آدمي عقل اسـت  آن نيز باشد و آشكار، است كه تا آدمي هست آن

خارجي است كه هر لحظـه امكـان نـابودي     ير ديگر تابع و منوط به عواملهر نوع خ. است ماندگار
، عقـل : رود نظر ارسطو هـيچ گـاه از بـين نمـي     اما سعادت عقالني در گرو چيزي است كه در دارد؛

تـر   مانـدگار  تـر و  االهـي ، تـر شـود   آدمي هـر چـه عقالنـي   ، رو حقيقتي االهي است و جاودان؛ از اين
دهـد؛ حيـاتي    مـي  شود و به حيات خود ادامه عقل از بدن جدا مي، ا مرگدر نگاه ارسطو ب. شود مي

آدمي در گـرو زنـدگي    جايگاه آخرتي. است كه وي در دنيا داشته است كه كامالً منوط به فعاليتي
فقط كسي سعادتمند است كـه بـراي   ، ماند چون تنها عقل باقي مي، رو از اين. عقالني او در دنياست

بختـي عقـل    نيـك ، بختـي  نيـك  پـس پايـدارترين  . زندگي كرده باشد، استخودش  عقلش كه البته
گويد كـه ايـن زنـدگي     مي نیMوماخوس� اخالق او در بند پاياني اين قسمت در، اين عالوه بر. است

  . ترين زندگي نيز است بخش لذت همچنين

   لذت در نظر ارسطو

سـعادت شـامل بلكـه    ، ر شده استمتذك گونه كه افالطون در بسياري از رسائل خود همان ترديد بي
 روست از اين. شدن به اوج لذت است نائل پس حق داريم بگوييم كه اصالً سعادت. است عين لذت

 بـرد و تـأمين لـذت كامـل و پايـدار را دليـل       مـي  كـه ارسـطو از آن بـا عنـوان معيـاري مسـتقل نـام       

  :كند ن ميلذت دو اصل را عنوا دربارة او. شمارد مندي كامل و راستين مي سعادت
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كند  و نفس است كه معين مي بردن متعلق به نفس بوده پس لذت. نفس است لذت حالت) الف
تواند متعلق صـفت لـذت    نفس نمي لذا خود شيء فارغ از. است و چه چيزي نيست چه چيزي لذيذ

  . واقع شود
  . نيستند گونه بر حسب طبيعت لذيذ هستند و بعضي اين ها برخي لذت) ب

لـذت متعلـق   : گويـد  بار مي ارسطو يك. ظاهر ميان اين دو اصل تعارضي وجود دارد به جا در اين
بعضـي چيزهـا   : گويد و از طرف ديگر مي كند كه چه چيزي لذيذ است و نفس معين مي نفس است

بعضـي چيزهـا فـارغ از     آيد كه منظور او ايـن نيسـت كـه    دست مي به از بيان ارسطو. لذيذند نفسه في
وي . صفت آدمي اسـت  بلكه، خود لذيذند؛ زيرا لذت صفت شيء نيست خودي ما خودشان به  ذات

و از ذات آنهـا لـذت    خواهـد  شـان مـي   بعضي چيزها را بـر حسـب طبيعـت    گويد كه نفس انسان مي
خواهـد كـه خـواهش و     مـي  بلكـه از آن جهـت  ، خواهـد  نفسـه نمـي   را في برد؛ ولي برخي چيزها مي

لذيذنـد و هـيچ   ، شـوند  مـي  ول چون بر حسب طبيعت خواستهدستة ا. كنند مي عطشي را در او ارضا
نفسـه خواسـته    اما دسته دوم چون فـي . شود ور مي بلكه مدام شعله، شود كم نمي وقت اشتياق به آنها

و  بلكه حتي از آنها منزجـر ، طلبيم آنها را نمي تنها بعد از ارضاي ما و كسب لذت ديگر نه شوند نمي
از مـا   خواستي كه آن بلكه به جهت، بريم از آنها لذت نمي حسب طبيعت شويم؛ زيرا بر متنفر نيز مي
لـذت ناشـي   ، خواهيم؛ براي مثال هوس و شهوت خود آنها را مي به تبع، كنند و در واقع را ارضا مي

شـود   خواسته مـي ، كند ايم و چون گرسنگي ما را رفع مي گرسنه از غذا خوردن از آن روست كه ما
كـامالً تـابع    جـا لـذت   ايـن . حتي ممكـن اسـت از غـذا منزجـر شـويم     ، شديم كه سير محض اين و به

  . لذيذ نيست نفسه خواست ماست و خود شيء في
بلكـه مـا خـود آنهـا را     ، مـا نيسـتند   نفسه لذيذنـد؛ يعنـي تـابع طلـب موضـعي      لذات في اما برخي

خواسـت مـا   لـذتي اسـت كـه تـابع      امـا ، دانش و شناخت لذتي گرامي است، براي مثال. خواهيم مي
 نفسه لذيذ بلكه خودش في، كناري نهاده شود خواستمان تمام شد اين امر هم بالطبع به نيست كه اگر

. اي را بـراي خـودش و نـه بـراي ارضـاي خواسـته       خـودش : خـواهيم  است؛ يعني ما خـود آن را مـي  
هيچ  رايكه فقط و فقط براي خودش خواسته شود نه ب دانش راستين نيز دانشي است، دليل همين به

را بـراي   جـا چيـزي   لذت اصيل است؛ زيـرا در ايـن  ، لذت اين. اي غير از نفس دانايي غايت خارجي
لـذت  ، دسـت آوريـم   دليل هـر چـه بيشـتر بـه     همين به. بريم خودش دوست داريم و از آن لذت مي

  . شود بريم و اين لذت تمام نمي بيشتري مي
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، لذيذ با هم تعارض دارنـد  د بيشتر مردم چيزهايگويد كه در مور ارسطو مي دليل همين دقيقاً به
بيشتر مردم تابع هوس و ميل آنهاست  هاي بر حسب طبيعت لذيذ نيستند؛ يعني لذت چون اين چيزها

را  اما كسي كه چيزي. دهد آنها تعارض رخ مي هاي ميان لذت، اند و متعارض اميال مختلف و چون
 كنـد  متعارض نيست؛ زيرا بر اساس ميل عمل نمي طلبد لذاتش مي، كه بر حسب طبيعت لذيذ است

بـه  ، رو نفسـه لذيـذ اسـت؛ از ايـن     طلبـد كـه فـي    را مـي  بلكه آنچـه ، تا ميان اميالش تعارض پيش آيد
  . رسد مي، وحدت لذت كه لذت تام است

است كه بـراي نفـس آدمـي     لذتي، پس لذت واقعي، حالت نفس است، در واقع اما چون لذت
حقيقـي هـر كسـي اسـت؛      آدمي بيش از هر چيـز عقـل اسـت و عقـل خـود      چون آيد و دست مي به

عارضي وجـود مـا خواسـته     واقعي است كه نه براي هوس و ميل و حالتي لذتي، بنابراين لذت تعقل
چون ذات ما ، بنابراين. دارد ماست و ما تا هستيم اين خواستمان نيز وجود بلكه خواست خود، شود

، تـر گفتـيم   آنچـه پـيش  «: تعقل اسـت  شريف و خاص ما نيز، ايدارپ، كامل، واقعي لذت، عقل است
 ترين چيـز بـراي   بخش بهترين و لذت، است هر آنچه خاص ذات هر چيزي: اكنون صادق است كه

زيـرا   تـرين زنـدگي اسـت؛    بخش عقل بهترين و لذت اي انسان زندگي بر، بنابراين. آن موجود است
  . »عقل بيش از هر چيز ديگر انسان است

كـه از مطالـب گذشـته كـامالً      حقيقتـي اسـت  ، كه شايسته است بدان توجه كنيم رين مطلبيآخ
اما ممكن اسـت ايـن پرسـش    ، داند مندانه مي زندگي فلسفي را زندگي سعادت ارسطو. آشكار است

دست  آنچه به، و سعادت فضليت، مذكور و تفسير خاص ارسطو از زندگي عنوان شود كه از داليل
زنـدگي شـامل هـر نـوع تعقـل       بختي است و اين نـوع  خوش» عقالني«زندگي  كهآيد اين است  مي
، پس چرا بـا ايـن احـوال   . نظر است بلكه هر دانش ديگري نيز مد، نه فقط فلسفه، رو از اين، شود مي

  نوع زندگي مختصِ فيلسوف است؟ و با تأكيدهاي فراوان اصرار دارد كه اين ارسطو مدام
زنـدگي   كه در آثار گوناگونش دربارة كه ارسطو در سراسر مباحثي چيز بايد بدانيم پيش از هر

نظـر زنـدگي    گويـد كـه منظـورش از زنـدگي وقـف      همـواره مـي  ، مندانه مطرح كرده است سعادت
هرگونه توجيه  پيرايه است كه امكان او تا آن اندازه صريح و بي فيلسوفانه است و تصريحات فراوان

  . دگير مي و تفسير ديگري را از آدمي
بگويد كه چون فلسفه براي ارسطو  تواند به اين حقيقت مهم توجه كنيم كه كسي نمي بايد، البته

هـاي   در اين موارد منظورش مطلق دانش، شود هاي نظري مي دارد كه شامل انواع دانش معنايي اعم
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دارد و  مـي  ركه به ناگزير تنها دانايي نخستين را منظو اي است گونه است؛ زيرا توصيفات او به نظري
متـون وي كـامالً اصـرار و تصـريح      - انـد  شارحان ارسطو متفـق  تقريباً همة كه چنان - در اين موارد

 شخص مشتغل به تفكر فلسفي به معناي دانايي كه سعادت واقعي تنها نصيب فيلسوف به معناي دارد

  . شود و نه دانشمند طبيعي يا رياضي نخستين مي
آنچه ماية سعادت واقعي ماسـت تعقـل    سش چه پاسخي بايد داد؟اين وصف به اين پر اكنون با

وابسـته بـه آن چيـزي اسـت كـه       آن تعقل در گـرو معقـول خـود اسـت و ارزش و مرتبـة      است؛ اما
، روشن است كه از طرف ديگـر ، بختي را در بر دارد تفكر خوشگرچه ، بنابراين. شود انديشيده مي

  . ر استطوركامل وابسته به متعلق تفك اين امر به
رتبـي دارنـد و بـاالترين     تفـاوت ، )معقـوالتش (كوشد تا آنهـا را بشناسـد   كه آدمي مي چيزهايي

شوند و از اينها  مي چيزهاي ديگر با اينها شناخته دانايي نخستين است؛ زيرا همة معقوالت، معقوالت
دانـايي نخسـتين بـر    برتري . اينها هستند طوركامل منوط و وابسته به شان به هستي شوند و در آغاز مي

ديگـر   شناسـد متفـاوت از   ماهيتاً آنچه فلسـفه مـي   بلكه. لحاظ كمي نيست انواع معرفت صرفاً به تمام
كه فلسفه  ارسطو اصرار دارد. ها قرار داد در عرض دانش هاست و از اين جهت فلسفه را نبايد دانش

آن هسـتند و   يـز در پـي و تـابع   چ همـة  علوم و هنرهـا ايسـتاده و   انواع همة دانشي است كه باالتر از
يـك بـه اشـياي جزئـي      كـه علـوم ديگـر هـر     بقيه است؛ زيرا در حـالي  موضوع آن ماهيتاً متفاوت از

مقايسـه بـا موضـوعات     قابل راستي شناسد و از اين جهت معقول او به را مي فلسفه هستي، پردازند مي
بـا   - هـا  دانـش  لوم ديگر نهاد و همةع توان آن را كنار نمي، رو از اين. نيست ها شناخت ديگر دانش

 فلسفه در مرتبـة ، روي اند و از همين تابع فلسفه در ذيل و - رتبي حاصل از موضوعشان تمام تفاوت

سـخن بـه ميـان     وقتي ارسطو از سعادت حاصـل از تعقـل  ، رو از اين. هاي ديگر است از دانش واالتر
توانند در يك  هم مي با همه اقرار دارد كه علوم همواره برترين نوع دانايي را در نظر دارد، آورد مي

از . واالتـر ازديگـران اسـت    و دانايي نخستين در مرتبـه و جايگـاهي بسـيار    ولي فلسفه، رديف باشند
معقـوالت و همـان زنـدگي     برتـرين ، تعقل كه در واقـع تعقـل   مرتبة آشكار است كه برترين، رو اين

  . نوع زندگي است ترين و برترين شريف، واالترين، فلسفي است
تنها دانشـي اسـت كـه    ، كه دانايي نخستين اي كه ارسطو بر اساس آن معتقد است اصلي اما دليل

خداست و  اين است كه سعادت انسان در تشبه او به، سازد واقعي و اعالي بشر را ممكن مي سعادت
  . شود آدميان به خداوند مي ترين شبيه، تنها فيلسوف است كه با تفلسف
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  مرتبة حيات برترين، فلسفه

شود يـا معـاني    به طرق مختلفي گفته مي) وجود(بودنِ  (πολαχως λεγεται το ειναι) در نظر ارسطو
 نشانة انواع مختلف آن در واقعيت، شود مي كه موجود به انواع مختلفي گفته و اين، دارد گوناگوني

، نها يـك بحـث زبـاني نيسـت    ت، مختلف وجود دليل بحث از معاني همين درست به. عيني نيز است
، كـه در عـين وحـدت در حقيقـت وجـود      تأمل در حقيقت وجود و انـواع مختلـف آن اسـت    بلكه

  . اند متفاوت
 كه مـا در  انحاي گوناگون تحقق دارد و اين به» بودن«باره نشانة آن است كه  در اين بيان ارسطو

، در نظـر ارسـطو  . اص آنهاسـت تفاوت در نوع بودن خـ  ناشي از، بينيم جهان موجودات مختلفي مي
گويـد كـه    مـي  جـدل وي در. زنده و موجود مـرده  موجود: ترين تقسيم دو نوع است موجود در عام

انـواع مـوارد    غيـرممكن اسـت؛ زيـرا   ، انواع حيات صادق باشـد  يك تعريف واحد از زندگي كه بر
 ي ارائـه دهـد  ديگري است؛ پس اگر كسي هم تعريفـ  لحاظ ذات و جوهر غير از زندگي هر يك به

  :تنهايي صادق نيست يك به نام صادق باشد در مورد هر كه بر اشياء هم
: گويـد  دارد؛ زيـرا او مـي   در تعريف ديونوسـيوس از زنـدگي وجـود   ، وضعيت و اين

و همـواره   وجـود آمـده   دهـد و بـا آن بـه    به خود خوراك مي حركت يك جنس كه
 نظـر  انوران؛ امـا زنـدگي بـه   گيـرد و نـه جـ    مـي  تنها به گياهـان تعلـق  ، همراهش است

بلكـه بـه   ، گفتـه شـود  ] مختلف در مورد موجودات[رسد كه تنها به يك صورت  نمي
 28-26، جـدل(. گيـرد  اي ديگـر بـه گياهـان تعلـق مـي      شـيوه  و بـه  اي به جانوران شيوه

  )148ب

 رمـان گويد كـه منظو  به ما مي، زنده چيست اگر از ارسطو بپرسيم كه منظور وي از موجود، بنابراين

انسـان و از   غيـر ، غير از حيوان و از حيوان، براي گياه زيرا زنده بودن، كدام نوع موجود زنده است
  . غير از خداوند است، انسان

وجـود دارد و بـه    قسمي از وجود است كه بـه نحـو مسـتقل   ، ارسطو بر اين باور است كه جوهر
شـامل  ، تقسـيم  طبيعـي در اولـين  بـر اجسـام طبيعـي اسـت و اجسـام       حمـل  معناي اولي و اصيل قابـل 

  :موجودات است بندي ترين معيار تقسيم حيات مبنايي، بنابراين. شوند موجودات زنده و مرده مي
عام بر ايـن اسـت كـه اجسـام بـه       اما رأي ... يكي از اجناس وجود جوهر است گوييم

چنـين اسـت؛ زيـرا كـه      همة چيز است و در ميان آنها اجسام طبيعي جوهريت احق از
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و بعضـي ديگـر    اند برخي از اجسام طبيعي داراي حيات. است اينها اصل اجسام ديگر
و ، است كـه جسـم تغـذي كنـد و نمـو يابـد       و مقصود ما از حيات اين، حيات ندارند

  )412الف15-7، دربارۀ نفس(. خود فساد پذيرد خود به

اي داللـت دارد   بـر قـوه  بيش از هر چيـز   آيد كه حيات در نظر وي دست مي ارسطو به اخير از جملة
مصداق زنـدگي در عـالم خـارج موجـب تكـوين       اولين، شود؛ بنابراين موجب تغذيه و رشد مي كه

  . شود مفهوم و معناي حيات مي اولين
 وي زندگي را بايد در ايـن انديشـة  ، است بودن زنده، دادن به موجود زنده از پاسخ اكراه ارسطو

در  در درجة اول بر موجودات محقـق ، كه جوهر است خستدنبال كرد كه او موجود را به معناي ن
آنچـه وجـود    در نگـاه او ، بنـابراين . كند كه مفاهيم كلي در ضمن آنها تحقق دارند خارج حمل مي

و چـون موجـودات زنـده     مطلـق  طـور  انـد و نـه موجـود زنـده بـه      موجوداتي هستند كـه زنـده  ، دارد
از موجودات زنده ارائه داد كـه تمـام انـواع آنهـا را      مطلق تعريفي كلي طور به توان نمي، اند متفاوت

  . دقيق در بر گيرد طور به
يـا انـواع    ميـان انـواع مختلـف نفـس و    ، كنـد كـه بـه هـر حـال      احساس مي ارسطو، همه اما با اين

شود تا انواع گوناگون آنها  باعث مي واسطه و وجه اشتراكي هست كه گوناگون موجود زنده حلقة
 خـوانيم؛  مـي » موجود«كامالً مختلف را با نام واحد  گونه كه موجودات همان، انيمبا يك نام بخو را

و اين چگونه بودن است كه آنها را از هم متمـايز   اشتراك دارند، زيرا همگي آنها در حقيقت بودن
موجود زنده را تحت يك عنـوان كلـي تعريـف     توان انواع درست است كه نمي، رو از اين. كند مي

دارد و  بودن مفهومي واحد است كه مصـاديق متفـاوتي   توان ادعا كرد كه حقيقت زنده ياما م، كرد
آنهـا را   توانيم نمي، روييم متمايز و مغاير از هم روبه كلي به چون در واقعيت عيني با موجودات زندة

 آنها تحت يك عنـوان  توان گفت كه لحاظ مفهومي مي ولي به نحو واحد و يگانه در نظر بگيريم؛ به
از مفهوم واحدي استفاده كرد  توان مي، به قول ارسطو. بعد آن را تعريف كنيم اند و كلي زنده بودن

بـه نحـو تفصـيلي و عينـي بـر هـر يـك        گرچه ، انواع صادق است اجمالي و كلي بر همة كه به نحو
 فـي دقيـق از  توقع داشته باشـيم كـه او تعري   توانيم بنابراين نمي. كند درستي داللت نمي و به تنهايي به

از زنـدگي   هـا  انواع مختلف موجودات زنده و انواع زندگي نحوي كه شامل به، بودن ارائه دهد زنده
ايـن  » ارائـه كنـيم   اگر مجبور باشيم كه تعريفـي «اما به قول خود او  گياهي تا حيواني و انساني شود؛
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بلكـه  ، اقتضـاي ذهـن نيسـت   و  لحاظ آموزشـي  رسد اين جبر تنها به نظر مي به. دهيم كار را انجام مي
. نـوعي ديگـر اسـت   ، بـودن  و مرده نوعي بودن، بودن اين حقيقت است كه زنده ارسطو خود متوجه

مختلـف   هرچند انواع. بودن است با مرده زندگي وضعيتي خاص از بودن است كه متفاوت، بنابراين
خـاص هسـتند كـه     بـودن هر حال آنها انواعي متفاوت از يك نـوع   اما به، اند زندگي با هم متفاوت

ولي سرانجام باز  قرار دارند؛) بودن مرده(نوع خاصِ ديگرِ بودن  همگي در مراتب مختلف در مقابل
اند كـه   متفاوت اين موجودات زنده تا آن اندازه در حقيقت با هم، هم بايد گفت كه در نظر ارسطو

و  اومـت در برابـر حقيقـت   تاب مق (λογικος) حتي تالش ما در طريق لوگيكوس انتزاعي و مفهومي
لحـاظ   ممكـن اسـت مـا بـه    گرچه زيرا  طبيعي و عيني را ندارد؛ (φυσικος) اصالت روش فوسيكوس

بـودن خـدا كجـا و     زنـده ، بنـاميم  موجودات زنده را با نام واحد موجودات زنـده  انواع همة مفهومي
   گياه كجا؟ بودن زنده

 كنـد  رفت و ارسطو دقيقاً همين كار را مي ها ها و سرچشمه فهم حقايق بايد به آغاز هميشه براي

كجاسـت كـه مـرز مـرگ و زنـدگي پديـدار        بينيم؟ دقيقـاً  حيات را كجا مي اولين جلوة: پرسد و مي
  شود؟ و سرآغاز زندگي كجاست؟ بودن آغاز مي كجاست كه زنده شود؟ مي

 ر ديگر موجوداتدر گياهان چيزي است كه د. بينيم حيات را در گياهان مي جلوة ظاهر اولين به

و ، رشـد ، تغذيـه ، )داري مطلـق تغييـر و زمـان    بـه معنـاي  (نيست؛ چيزهايي چون حركت ) جمادات(
 حيات چيز ديگري كه آن يا، سازند را درمجموع مي اما آيا اين چيزها حيات. حداقل ادراك ممكن

  ياه چيست؟داند؛ اما خود زندگي در گ مي زندگي است؟ او آشكارا اين امور را نتيجه و نشانة
يعنـي  ، كـه بودنشـان  ، مـورد موجـودات زنـده    در... :نفـس اسـت  ، بـه ايـن پرسـش    پاسخ ارسطو

   )415ب  12-11، نفس دربارۀ(. بودن آنهاست نفس علت و اصل بودن و زنده، بودن زنده
 - كـه گذشـت   چنـان  - بـودن  آن؛ زيـرا زنـده   بـودنِ  بودن موجود زنده يعني همان زنده، در واقع

اصـل بـودن و   «آن است و مبـدأ و   زندگي، پس حقيقت موجود زنده. است» بودن«خاص از  نوعي
 كنـد  نفس چيزي است كه موجود زنده را آن مـي ، برخاسته از نفس است؛ بنابراين، آن »بودن زنده

  . كه هست
آن ، ازاي آن زنده باشد و در واقع به شود گياه پرسيد كه نفس چيست كه موجب مي اكنون بايد

كنـد كـه آنچـه در واقـع هسـت       در برابر اين پرسش اعتراض مـي ، بار ديگر ؟ ارسطوكه هست باشد
پرسـيد كـه فـالن نفـس چيسـت؟ خـود او در        دقت بايد به، بنابراين. هاست بلكه نفس، نيست »نفس«
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، دست بدهيم بر همة انواع نفس به پذير اگر مجبور باشيم تعريف كلي اطالق پس«: گويد باره مي اين
  )412ب  5-3، دربارۀ نفس(». توصيف كنيم عنوان فعليت اول جسم داراي اندام را به بايد آن

اجسـام   برخـي  :جـان؛ زيـرا   و بـي  جسـم جانـدار  : بايد گفت كه ما دو نوع جسم داريم، رو از اين
دربـارۀ (. داراي حيـات اسـت و بعضـي ديگـر حيـات نـدارد       - در مقابل تعليمي و صناعي - طبيعي
  )412ب  14، نفس

موجب ، است كه وقتي در جسمي باشد نفس است؛ زيرا نفس كمالي، شود حيات مي بآنچه موج
 توانايي تغذيه و رشد را در او ممكن، مرتبه شود و در اولين جان مي تمايز آن با جسم بي ترين اصلي

  :گويد كه ارسطو آشكارا مي كند؛ چنان مي
خـود بـه خـود فسـاد     نمو يابـد و   ين است كه جسم تغذيه كند و ما از حيات ا مقصود

  )412ب 15 ،نفس دربارۀ(. پذيرد

اي بـاالتر   صريح در مرتبـه  طور را به وي اين نوع زندگي. زيستن حيوان است، حيات ديگر اما گونة
اوصاف  واجد، هاي زندگي گياهي داشتن تمام ويژگي دهد؛ زيرا حيوان با حيات گياهي قرار مي از

  . آورند وجود مي هحيواني او را ب ديگري است كه حيات ويژة
تـر   بنابراين زندگي قوي، هم دارد حيات حيواني، چون حيوان عالوه بر حيات گياهي، رو از اين
را از گيـاه   عاملي كـه حيـوان  . كند فراهم مي دارد كه امكانات بيشتري را نيز براي او تري و گسترده

  . آگاهي است مرتبة اولين، حساس است و احساس حيوان موجودي. كند احساس است تر مي زنده
كه آگاهي راستين براي  قواي ادراكي است؛ در حالي وسيلة جزئي امر جزئي به درك، احساس

اين شيء جزئي همين  دربارة بلكه. گويد است و احساس به ما چرايي را نمي دانستن چرايي، ارسطو
زمـاني  ، رايـي كـه چرايـي باشـد و چ    نمايـد  زماني رخ مي، پرسش. گونه هست كه اين گويد قدر مي

شود كه ما از  زماني ممكن مي، از حقيقت آيد كه از ذات موجود پرسش شود و پرسش مي وجود به
چرا اين شيء اين است : طوركلي  بپرسيم شيء جزئي و درك جزئي آن بيرون آمده و  به اين مرتبة

آنهاست كه متوجه حقيقت ، جزئي عالم است ناظر به اشيايگرچه  (ti es ti) اين پرسش كه هست؟
 گونـه  چيـز اسـت كـه چـرا ايـن     » گونه اين«از  بلكه پرسش، جا نيست محدود به اينِ خاصِ اين فقط

  هست؟
اي كه فقـط انسـان در آن راه    مرتبه گيرد؛ دانش و معرفت شكل مي، است كه علم در اين مرتبه
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و در  اشياي جزئـي  اما در حد، التفات و آگاهي دارد حيوان. گياه هيچ آگاهي و التفاتي ندارد. دارد
 گـاه از احسـاس بـاالتر    كنـد و هـيچ   فقـط احسـاس مـي   ، شخصي بسيار اندك و ناپيوسته حد تجربة

بيننـد؛   اشـيا را مـي   انسان و حيوان هر دو. پرسد بر احساس مي عالوه، پرسد؛ اما انسان رود و نمي نمي
. پرسـد  بينـد و مـي   سان مـي كه ان حال آن بيند؛ كند و مي را به نحو جزئي احساس مي حيوان فقط آنها

كـه بـا آن وجـود و بـودن      توانـايي اسـت  ، عقـل . شود حيات خاص مي است كه موجب اين» عقل«
  آن قدر از انواع ديگر زندگي آيد كه گيرد و زندگي دگرگون پديد مي مي اي در هستي شكل ويژه

و حيـوان بـا انسـان     ميان زندگي يـك گيـاه   كه باز نيز بايد به ارسطو حق داد كه بگويد متمايز است
زنـدگي   در انسان اساساً. آنها حمل شود همة نيست؛ زيرا زندگي نوع مشتركي نيست كه بر شباهتي

  . وجود دارد» ديگري«
گونه كـه در   نه آن، خود دارد؛ البته را در) گياهي و حيواني(انواع ديگر زندگي انسان بالضروره

، يـن  بـر ا  عـالوه . عنوان انسان دارد ا در خودش بهر گونه زندگي بلكه آن، و حيوان وجود دارد گياه
انسـان توانـايي   . كنـد  مـي  كلي از دو نوع ديگر متمـايز  كه وي را به اختيار در وجود او حقيقتي است

او حتـي  . زندگي خود را برگزيند تواند او خود مي. ترين انتخاب اوست مهم انتخاب دارد و زندگي
كـه در   اي كند؛ بنـابراين اولـين انتخـاب و مسـئله     خود را انتخاباساساً زنده بودن و نبودن  تواند مي

معتقد است  ارسطو، رو از اين. است و پس از آن چگونه بودن اصل بودن و نبودن، برابر انسان است
تنها تغذيه و  تواند آدمي مي. اش همواره چگونه بودن است كه مسئلة واقعي انسان در سراسر زندگي

تواند  مي، بر اين عالوه. يك گياه» مانند«بلكه ، يك گياه» عين«نه ، بين برودرشد كند و سرانجام از 
بكوشد تـا بدانـد و    تواند او مي »بداند«كه  و حتي اراده نكند، كند؛ اما نپرسد بشنود و احساس، ببيند

) موجود عاقل(يك انسان  عنوان گونه كه اقتضاي ذات وي به كند؛ همان اش را وقف دانايي زندگي
  . برتر و واالتر از انواع ديگر زندگي اما بودني بسيار، است

فعـل تعقلـش در برتـرين مرتبـه      آغشتگي به هيچ موجود غيرعقلـي و  بي، است خدا صرف عقل
بودن را در برتـرين مرتبـه دارد؛    برترين نوع بودن است و خدا اين نوع، تعقلي است و چون زندگي

وجـه مشـترك انسـان و    » عقـل «وصـف   بـا ايـن  . راستنوع بودن و برترين زندگي را دا پس برترين
مرتبـه از آن خداسـت و معرفتـي     در برتـرين ، كه برترين نوع انديشيدن است تعقل فلسفي. خداست

كوشند به اين تعقـل خـدايي    كه مي اند حدود انساني؛ اما در ميان آدميان تنها فيلسوفان است فراتر از
بـه آنچـه خـدا واجـد آن اسـت و       شـدن  ت براي شبيهفلسفه نيز كوششي اس، در واقع. نزديك شوند
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اش  تا به اندازة ظرفيـت وجـودي   كند فيلسوف با تفلسف تالش مي، مطلق است خداوند چون داناي
 فلسفه در نظر ارسـطو ، رو از اين. نزديك شود، به دانايي برترين كه در برترين مرتبه از آن خداست

 مگـر كوششـي از جانـب انسـان    ، ا كه چيزي نيسـت چر، در حقيقت و بنياد خود تنها االهيات است

 خـدا تنهـا  ، هسـتي اسـت نـه خـدا و از ايـن جهـت      ، موضوع فلسفه در نظر ارسطو. شدن براي االهي

تشـكيل   اما حقيقت آن و آنچه بنيـاد متافيزيـك را   از مسائل گوناگون دانش فلسفي است؛ يا مسئله
  :معناي االهي شدن دهد االهيات است؛ االهيات به مي

اش بـه   زنـدگي ، پرورد و عقل را مي گذراند نمايد كه كسي كه زندگي موافق عقل مي مي نينچ
 كـه  چنـان  - همة دوست دارند؛ چه اگر خدايان وجه نظم يافته است و خدايان او را بيش از بهترين

 شوند كـه  مي گمان از آن چيزي شادمان بي، توجه دارند به اعمال و رفتار آدميان - مردمان معتقدند
دوسـت دارنـد پـاداش     و به آدمياني كه عقل را، و آن جز عقل نيست، خويشي نزديك با آنان دارد

چيزهاسـت و در هـر    تـرين  پرورند كه در نظر خدايان گرامـي  چيزي را مي دهند؛ زيرا اينان نيك مي
 يـن خصوصـيات بـه    كه همة ا در اين. درستي و شرافت را در نظر دارند، آورند جاي مي عملي كه به

را بـيش از همـه دوسـت دارنـد و      خـدايان فيلسـوفان  ، رو ترديد نيست و از ايـن  فيلسوفان تعلق دارند
 ورند و بيش از همـة آدميـان   بختي بهره نيك ترين درجة از عالي، اند محبوب خدايان فيلسوفان چون

  )1179الف  22، اخالق نیMوماخوس�(. اند بخت نيك
ميـان انسـان و خداونـد و حقيقتـي      قـل عنصـر مشـترك   ع، گويـد  ارسطو در اين بند مي كه چنان

برترين موجود در عـالم  ، نگاه ارسطو روشن شد كه در. كه در آدمي نهاده شده است خدايي است
بودن است و چون خداوند عقل محض  و زنده زندگي زيرا مستلزم برترين مرتبة، است» عقل« هستي

انواع  در ميان همة - انسان. حيات است رتبةم اش برترين جاودان است و زندگي مطلق است زندة و
توانـد حظـي از زنـدگي     مـي  دليل وجـود ايـن عنصـر االهـي     موجودي است كه به تنها - موجودات

 كار برد و بـه فعليـت آورد؛ زيـرا    آن را به، اي كه از اين عنصر بهره جويد به اندازه خدايي ببرد؛ اما

، بنـابراين . »فعليـت عقـل اسـت   ، زنـدگي «كه در واقـع  بل، زندگي تنها دارا بودن توانايي تعقل نيست
و خـود   چـون عقـل ذات  ، تر و برتر و در نتيجه قوي تعقلي، آدمي هر چه فعاليت عقلي بيشتري كند

  . خواهد داشت تر بخش تر و لذت شريف، تر و برتر زنده اي زندگي، اوست و نيز همين زندگي است
كنـد و در   فلسفي خـويش را ترسـيم مـي    شاهكار ،متافیزی~ المبداءقسمتي از كتاب  ارسطو در
بـراي  ، واقعـي  شـناختي  از سـر تفكـري عميـق و    اشتياقي، در نيايشي فيلسوفانه، خداوند ضمن وصف
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 تر شدن با انجام دادن فعاليتي كه زنده آورد؛ كوششي براي وجود مي در مخاطبش به شدن خداگونه

  :خود عين زندگي است؛ يعني تعقل
و ، انـد  مبـدئي وابسـته   و جهـان طبيعـت بـر چنـين    ) جهان محسـوس (آسمان ، بنابراين

زيـرا او  ) است كه مـا تنهـا انـدك زمـاني از آن برخـورداريم      زندگي او بهترين گونه
. زيرا فعليت او همچنين لذت است، )باشيم توانيم هميشه در اين حال است كه ما نمي

خـاطر اينهـا نيـز     و بـه  انـد  تـرين  بخـش  احساس وتفكر لذت، به همين خاطر بيداري و(
بـه آن چيـزي اسـت كـه      نفسـه مربـوط   اما تفكـر فـي  . )اند گونه اين ها اميدها و خاطره

است كـه در حـد    و انديشه در برترين مرتبة آن متعلق به چيزي. نفسه بهترين است في
 زيـرا بـا ماهيـت متعلـق خـود مشـترك      ، انديشد مي و عقل به خود. اعال بهترين است

بـه خـود   [شـود   خود نيز تعقل مي آن در ارتباط و تعقل متعلقاتش است؛ زيرا) متحد(
آنچـه قابليـت دريافـت     زيـرا ، كه فكر و متعلق آن يكـي هسـتند   چنان. ]انديشد نيز مي

يـن   زماني كه داراي ا فكر است؛ اما آن فعال است، ماهيت را دارد متعلق انديشه يعني
آيـد درخـور    مـي  نظـر  ذيرنـدگي بـه  ين دارندگي بـيش از آن پ  ا، ين بنابرا. متعلق است

اگـر   پـس . تـرين و بهتـرين اسـت    بخش لذت] و تعقل[ عنصر االهي است و فعل تأمل
انگيـز اسـت؛    شگفت، در آن حاليم گاه خدا هميشه در آن حال خوش است كه ما گه

او چنـين  ، امـا بـه هـر حـال    . است انگيز بيشتر شگفت، تر است در حالي خوش اما اگر
و خدا فعليت است و  از آن اوست؛ زيرا فعليت عقل زندگي استنيز  است و زندگي

، خـدا زنـده   :گوييم ما مي، بنابراين. برترين و جاويدان است فعليت ذاتي خدا زندگي
، زندگي و هستي پيوسـته و جـاودان از آن اوسـت   ، رو جاودان و بهترين است؛ از اين

  )1072ب 29-14، متافیزی~(. زيرا خدا اين است

تـوانيم   ترين چيزي است كه ما مي مهم نشانة، كند آنچه ارسطو خدا را با آن وصف مي، هدر اين فقر
اين وصف آن است كـه خداونـد عقـل محـض     . كنندة ذات االهي است چرا كه بيان، خدا بدانيم از

 چون خداونـد برتـرين معقـول را كـه خـود     ، ترين نوع زندگي است جا كه عقل زنده از آن است و

  :انديشد مي، اوست
تعقـل او تعقـلِ   ) چيزهاسـت  تـرين  چرا كه عالي(او بايد خودش را تعقل كند  بنابراين

  . )1074ب  34-33، متافیزی~( تعقل است
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همـواره در برتـرين حالـت     چرا كـه ، موجود است و دراصل زندگي او راست ترين پس او زنده
بـه مراتبـي از آن دسـت     تـوانيم  گـاه مـي   گـه  برد؛ حالتي كه ما تنها سر مي به - محض تعقل - ممكن

. انگيز است شگفت، گاه در آن حاليم ما گه پس اگر خدا هميشه در آن حال خوشي است كه. يابيم
در حـالي   اگـر «، رو كنـيم؛ از ايـن   مـا گـاهي تجربـه مـي     اما حال او بسيار برتر از آن چيزي است كه

او ، بـه هـر حـال    ارد واما اين حقيقتي اسـت كـه وجـود د   . »است انگيز بيشتر شگفت، تر است خوش
زنـدگي  «يابد؛ زيرا  مي زندگي دراصل براي او و از اوست و با وي معنا، به همين دليل. »چنين است

تعقـل   اسـت آن هـم دربـارة    و وقتي عقل در فعاليـت » زندگي فعليت عقل است«. »نيز از آن اوست
موجودي اسـت   خدا تنهازندگي و حيات است و  ترين مرتبة برترين و قوي او در، برترين معقوالت

فعليـت ذاتـي   «و  فعليـت ذات اوسـت  ، فعليت تام است و اين فعليـت  كه همواره در فعليت است؛ او
و بهتـرين   تـرين  بخـش  فعـل تأمـل لـذت   «چـون  ، رو از ايـن » . اسـت  زندگيِ برترين و جاويدان، خدا

زنـدگي و هسـتي   ، دليـل  جاودان و بهتـرين اسـت؛ بـه ايـن    ، خدا زنده گوييم كه بنابراين مي«، »است
  . »زيرا خدا اين است، از آنِ اوست، پيوسته و جاودان

دليـل   و بلكـه بـه  «) 1245ب 19-14، اخـالق ائودموسـ�(». انسان شبيه خداسـت «جا كه  اما از آن
بـه زنـدگي عقالنـي    ) عقـل (تواند با فعليت آن عنصـر االهـي    مي» در اوست عنصري االهي] كه آن[

توانـد خـودش نـوع     اسـت كـه مـي    وجودات جهان هستي اين تنها انسـان انواع م در ميان تمام. برسد
 اما، توانند جز آن باشند كه هستند و نمي اند هايي گياه و حيوان همان، جماد. برگزيند اش را زندگي

اسـت كـه    اي از زندگي گياهي تـا زنـدگي االهـي عرصـه    . خواهد باشد تواند آنچه كه مي انسان مي
كننـد و در   مـي  و نوع زيسـتن خـويش را انتخـاب     در آن حركت خود ارادة ها بنا به آگاهي و انسان

تـا بـه زنـدگي     كوشـند  كه با فعاليت عقلـي و نظـري در حـد اعـال مـي      اند ميان آدميان اين فيلسوفان
   :زندگي است برسند ترين مرتبة بخش و لذت ترين شريف، ترين خدايي كه زنده

   گيري نتيجه

اي اسـت كـه سـعادت او را     زنـدگي ، انسان ارسطو زندگي برتر براي نظر گفتيم كه به در بخش اول
، و ديديم كـه فضـيلت بـراي هـر چيـز     ، به فضيلت رسيدن است، كند و گذشت كه سعادت تضمين

آن ، نتيجه سعادتش تعقل اسـت  فضيلت و در، ذات است و چون آدمي عاقل است عمل به اقتضاي
در بخـش دوم  . وقف نظراست آدمي عبارت از زندگي بختي نيك، رو از اين. تعقل هم برترين مرتبة
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اسـت و چـون خـدا عقـل محـض       عقـل ، زنده بودن و حيات، وجود مرتبة نيز روشن شد كه برترين
  . است ترين موجود زنده، است

زنـدگي انسـاني همـان     كه برتـرين شـيوة   شود اين حقيقت آشكار مي، پايان دو بخش اكنون در
. به ارمغان آورد و ايـن زنـدگي عقالنـي اسـت     ن و حيات را برايشزنده بود برترين مرتبة است كه

 شـود ايـن اسـت كـه او را بـه      سـعادت آدمـي مـي    كه زندگي وقف نظر عامل پس علت اساسي اين

 و ديـديم كـه ايـن زنـدگي    . رسـاند  مـي ) و خـدايي  زندگي االهـي (حيات و زندگي باالترين درجة

خـدايي   ي تبلـور دارد كـه خـود پرتـوي از زنـدگي     فلسف عقالني به معناي واقعي و راستين در تعقل
  . است

بودن  كه ارسطو فيلسوف حيات است نه زندگي؛ او بيشتر به حقيقت زيست و زنده مشهور است
جـانوران و گياهـان   ، وي در محـيط زيسـت   دليلش نيز مطالعه و بررسـي فـراوان  ، توجه دارد زيستي

  . سلوك آدمي و مسائل مربوط به آن ندارد يچنداني به زندگي به معنا او عالقة، عكس و به است
توجهي  اين به معناي بي دارد؛ اما عالقه و توجه بسيار، واقعيت حيات و زيست هرچند ارسطو به
زنـدگاني انسـان و   ، بخش اول ديديم كه در چنان. و مسائل وابسته به آن نيست وي به زندگي بشري

خويش را وقـف فهـم    ست كه ارسطو زندگيبزرگي ا كه سعادت وي چيست يكي از دو مسئلة اين
بايست واالترين  زندگي مي زندگي انساني نيز برايش اصل است آن كه اين ولي آنچه در. آنها كرد

. چيزي جز رسيدن به زندگي برتر نيست مندي به ارمغان بياورد و اساساً سعادت برايش زنده بودن را
 برايش بسيار مهم است و بـه حيـات صـرفاً    عقلي مطلق حيات و البته در صدر آنها حيات، رو از اين

حيات عقلي است كه برترين زندگي  محور توجه اوست، آنچه در واقع. زيستي چندان توجه ندارد
بخـش اول و دوم ايـن   ، در واقـع در اينجـا  . شـود  زيرا برترين زنده بودن را موجب مي انساني است؛

بودن  زنده اي است كه برترين مرتبة انسان گونه زندگي رسند؛ زيرا بهترين شيوة به وحدت مي مقاله
است كه بـيش از هـر    زندگي عقالني از آن رو برتر .زندگي عقل است آورد و اين را به ارمغان مي

زنـد   زندگي و حيات را به هم پيوند مي، بيان ارسطو با اين. كند زنده مي نوع زندگي ديگر آدمي را
  .حيات را عطا كند كه به او باالترين مرتبة دمي آن استبهترين زندگي براي آ: كند مي و يگانه

   سخن پاياني

 امـا در ، زندگي وقف نظر و فلسـفي اسـت  ، كه ارسطو همواره بر آن است كه برترين زندگي با اين
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 مشـروط بـه تحقـق    - كه همان سـعادت اسـت   - فلسفي گويد كه زندگي مي اخالق نیMوماخوسـ�

، مهم كه با اصل بحث مرتبط است به اين مسئلة است كه اينك ضروري. برخي عوامل ثانوي است
  . بپردازيم

   سعادت به عوامل ديگر نيازمندي

مـا   منـدي  اول و دوم موجب سـعادت  و در درجة» به ترتيب«راستين  در نگاه ارسطو دانايي و اعمال
عادت بـه  كه آيا س كند اين پرسش مهم را مطرح مي نیMوماخوس� اخالق شوند؛ اما او در ابتداي مي

و قوم و خـويش   محبوبيت، ثروت و دارايي، سالمتي جسماني و روحي اموري ديگر وابسته نيست؟
و ) مـادي ( با عنوان نيكي خـارجي ) 1323الف  10(وي در سياست  و سرزمين و باالخره آنچه خود

  قدر در سعادتمندي آدمي نقش دارند؟ چه، برد از آن نام مي) يا دروني(نيكي تني 
يابـد و چـون خـود او عقـل       دسـت » خـودش «آدمي آن است كه به فضـيلت مطـابق    بختي نيك

تعقـل كـه تعقـل     مرتبـة  تعقـل اسـت؛ آن هـم برتـرين    ، كه كمال وجود اوسـت  فضيلت وي، اوست
دوم كـه مطـابق هويـت     كـه سـعادت مرتبـة    عالوه بر اين ديديم. يعني دانايي نخستين برترين است؛

سعادت ، بنابراين. شود موجب آن مي است كه دانايي عملي فضايل اخالقي، اوست مركب و انساني
 بختي عـاملي ديگـر مـدخليت نـدارد؛ امـا      نيك آيد و در ذات دست مي و عمل پسنديده به با دانايي

اسـتلزاماتي دارد كـه آنهـا نيـز در      خاص وجود او و ابعـاد مخـتلفش   انسان موجودي است كه نحوة
  . نقش دارند سعادتش

سـالمتي آن را نيـز شـرط اسـتمرار و     ، رو دانـد؛ از ايـن   مـا مـي  » خـود «اي از  هرا مرتبـ  ارسطو بدن
روح بيمـاري هـم دارد؛ زيـرا ميـان     ، لحاظ جسمي بيمار است كسي كه به. شمارد مي »خود«سعادت 

 كامـل  طـور  بـه ، راستين او كه دانايي است سعادت، دليل به همين. او تمايز مطلق نيست بدن و روح

در  مسئله آن قدر براي ارسطو واضح اسـت كـه تقريبـاً    اين. اعتدال جسم اوست وابسته به سالمتي و
دانـد تـا از    نمي زيرا اصالً بدن را امري خارج از وجود انسان آورد؛ ميان نمي هيچ جا از آن سخني به

كند  سعادت آن را عنوان مي نام برد و تنها در كنار ساير عوامل» سعادت الزمة خارجي«عنوان  آن به
  :گويد مي، هاي آدمي را بشمارد انواع نيكي خواهد قتي ميو و

نيكـي مـادي و نيكـي    : گونه است كسي در اين نكته شك ندارد كه نيكي بر سه هيچ
  . نيكي را دارا باشند سعادتمندان راستين بايد اين هر سه. تني رواني و نيكي
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عمـل مطـابق   ، بختـي راسـتين   كه نيـك  رسد به اين نتيجه مي �وماخوسیMاخالق ن ابتداي او وقتي در
بختـي   دهد كه نيـك  تذكر مي درنگ بي، و فضيلت فعاليت مخصوص به موجود است فضيلت است

سزايي دارنـد و   و تكامل آدمي نقش به زيرا آنها همگي در ماهيت، نيز نياز دارد به چيزهاي خارجي
گرفـت؛ زيـرا حتـي     ا ناديدهآنها ر، موجود در عالم نحو آرماني و دور از واقعيات توان به نمي هرگز

هـا و واقعيـات زنـدگي     رنـج  پست و بلند ايام و دردها و، نگريم چيزي  اگر در فكر و ذهن آن را به
   :و اهميت اين عوامل را آشكار خواهند ساخت حقانيت، خارجي

 كه به عوامل دروني؛[گونه  به همان] بختي نيك[گونه كه گفتيم آن  آشكارا همان اما

خارجي نيازمند است؛ زيـرا ايـن غيـرممكن     به چيزهاي، نياز دارد] ستينيعني تعقل را
در . بدون وسايل مناسـب انجـام داد   آسان نيست كه اعمال واال را] حداقل[و يا  است

عنـوان ابـزار اسـتفاده     سياسـي بـه   ها ما از دوستان و يا ثروت و قـدرت  فعاليت بسياري
وجود دارند كه نبـود  ) و جمال ن زيبافرزندا، همچون تبار نيك(و چيزهايي . كنيم مي

مردي كه ظاهري بسيار زشـت   كاهد؛ زيرا سعادت مي] مرتبة[از ] ميزان به همان[آنها 
رود كـه   نمـي  بـد اسـت و يـا تنهاسـت و فرزنـداني نـدارد احتمـال        دارد و يا از تباري

يـا   هـايي  اگـر او بچـه  ، بخـت باشـد   هم كمتر خوش بخت باشد و شايد مردي باز نيك
وسـيلة مـرگ از    و دوسـتان نيكـويش را بـه    تاني بسيار بد داشته باشد يـا فرزنـدان  دوس

 بختي رسد كه خوش نظر مي بنابراين به، تر گفتيم گونه كه پيش همان. داده باشد دست

دليـل   همـين  بـه . مواهـب نيـز نيـاز دارد    به ايـن نـوع  ] عالوه بر عوامل اصلي[همچنين 
انـد؛   يكـي انگاشـته  ] ي همين عوامـل خـارجي  يعن[را با اقبال نيك  بختي بعضي خوش

  )1099ب  7 ؛1099الف  29، اخالق(. اند فضيلت يكي گرفته ديگران آن را باگرچه 

اينهـا را موجـب   ، بعضـي از دانايـان   آن است كه اهميت اين عوامل تا آن اندازه است كه ارسطو بر
همـواره بـه سـوي دانـايي      كـه آدمـي را   توانـد اهميـت دوسـتاني    چه كسي مي. اند شمرده بختي نيك

 را هر چه بيشتر به سوي شوق به دانـش تشـويق   آدمي، كنند و نشست و برخاست با آنان مي تشويق

 هـاي پـوچ و بيهـوده    را بـه اعمـال خطـا و فعاليـت     پايـان دوسـتاني كـه انسـان     كند و خطرات بي مي

جامعه و نوع حكومت كه  ويژه قوم و ثروت و به، فرزند و تبار، خانواده. خوانند ناديده انگارد فرامي
شمارد نيـز از عوامـل مـؤثر     مي داند كه دانش سياست را برترين دانش مهم مي ارسطو آن قدر آن را

يعنـي  ، بلكـه عـواملي غيـر از عامـل اصـلي     ، با اين حال اينها عامل اصلي سعادت نيستند ديگرند؛ اما
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العـاده آنهـا تأكيـد     رسطو بـر اهميـت فـوق   حال كه ا در عين، رو از اين. اند مطابق با فضيلت »فعاليت«
اصـلي   امـا عامـل  ، در سعادت آدمـي نقـش بسـيار دارنـد     اينها همة گويد كه اندكي بعد مي، كند مي

كه در  ها با رنج و كوشش بسيار با تمام اين محدوديت تواند آدمي است و انسان مي» خود«سعادت 
بلكـه روح  ، بازنماند تنها از رسيدن به سعادت و با اين كار نه بجنگد، حال موانع سير وي هستند عين

  . خود را پرورش دهد
 فقـر و داشـتن خـانوادة   ، جسـماني  رغم نـاتواني  واقعيت مرداني بزرگ هستند كه علي نشانة اين

به هر حال اينها گرچه  اند به سعادت راستين دست يابند؛ توانسته ...و بسيار معمولي و حكومتي فاسد
ارسـطو  ، با اين حال. نه از موارد نادر، گويد و از آنچه عموميت دارد سخن ميارسط استثناء هستند و

كـه   كسي. گونه افراد هستند مندان راستين اين سعادت اتفاقاً: گويد رود و مي از اين نيز باالتر مي حتي
رنـج جـالي    روح بزرگـي هـم نـدارد؛ زيـرا    ، كه رنج ندارد رنجي ندارد و كسي، محدوديتي ندارد

شـود و   مـي  ديده است و آدمي در كارگاه رنج است كه آب مل اصلي تعالي وجود آدميروح و عا
  . يابد پرورش مي

اسـت كـه در عـين     اخـالق نیMوماخوسـ� هاي باره يكي از زيباترين قسمت در اين گفتار ارسطو
  :واالي خود اوست روحية گر حال نمايان

اگـر  ، كنـد  تحمـل مـي   ارانـه د زندگي را بزرگوارانـه و خويشـتن   هاي و او ناگواري... 
رخـدادها بـر اثـر     زيـرا بسـياري از  » وراي سرزنش باشد راستي نيكو و چهارگوش به«

هـاي كوچـك    اتفاق آشكارا: اند ها در اهميت متفاوت و اتفاق آيند وجود مي اتفاق به
بزرگ اگـر   هاي كنند؛ اما انبوهي از اتفاق را دگرگون نمي چندان زندگي، نيك و بد

نفسـه   كـه آنهـا فـي    تنها براي ايـن  نه] اما([كنند  مي بخت زندگي را خوش ،نيك باشند
انسان با آنها  برخورد بلكه نحوة، بخشند زيبايي بيشتري مي اند كه به زندگي اي گونه به

، واقـع شـوند   هـاي نـاگوار   در جايي كه اگر اتفاق، )باشد نيز ممكن است واال و نيكو
مـانع   شوند و هـم  برند؛ زيرا هم موجب رنج مي مي بختي را خرد كرده و از بين خوش
بسياري  حتي در اين موارد نيز وقتي مرد با آغوش باز گردند؛ اما هاي بسيار مي فعاليت

 بلكه به جهت شرافت و بزرگـي ، عدم احساس درد سبب هاي سرنوشت را نه به ضربه

 32-20، �وماخوسیMاخالق ن(. شود مي پديدار] و شرافت وي[تعالي ، پذيرد روح مي

  )1100ب 
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انسـان   بلكه اگر، ها مانع سعادت نيستند و محدوديت ها ها و رنج تنها در نظر ارسطو اتفاق نه، بنابراين
زيرا  رسد؛ باالتري از سعادت مي به مرتبة، از آنها داشته باشد اي سرشار شجاع و توانا زندگي، صبور

  . شود بيشتر جال يابد و بزرگشوند روح هر چه  مي مشكالت همچون صيقلي هستند كه موجب
حقيقـت كـه سـعادت واقعـي بـا فعاليـت        است كه ارسطو پس از تأكيد دوباره بر اين اما عجيب
شـكيبايي از   شـود؛ زيـرا بـا    نمـي  مند هرگـز بيچـاره   آيد و شخص سعادت دست مي به مطابق فضيلت

 سـرانجام ، جويـد  يپـرورش روح خـود بهـره مـ     كنـد و از آنهـا بـراي    هاي ناگوار استقبال مـي  اتفاق

و  سـرزمين ، فرزنـدان ، روز شـود و امـوال   تيـره  اگـر در پايـان زنـدگي   ، اين احـوال  با همة: گويد مي
سـعادتش   تـوان گفـت   نمي، ترين آدميان بميرد پست دست دوستانش را از دست بدهد و خود نيز به

  :كامل است
يچ انسـان  هـ ، شـوند  مي ها موجب چگونگي زندگي كه گفتيم فعاليت گونه اگر همان

دهـد؛   پليـد را انجـام نمـي    گاه افعال زشت و زيرا او هيچ، شود نمي سعادتمندي بيچاره
زنـدگي   هـاي  نـاگواري  همـة  از، راسـتي نيـك و داناسـت    مردي كه به زيرا ما بر آنيم

تحـت   سـپاهيان را ، گونه كه سردار شايسته همان كند؛ استقبال و بهترين استفاده را مي
 گيرد و كفاش خبره از چرمي كـه بـه او داده   مي كار رين نحو بهبه بهت، فرمان خود را

مـرد  ، گونـه اسـت   اگر ايـن . وران پيشه طور سازد؛ و همين ها را مي بهترين كفش، شده
 (blessedness) سـعادت كامـل   او بـه گرچـه  شـود؛   گـاه بيچـاره نمـي    هيچ سعادتمند

، �وماخوسـیMخـالق نا(. همچون پرياموس گرفتار آيد اگر به عاقبتي، نخواهد رسيد
  )1101الف  8؛ 1100ب  33

، رسـد  شخصي چون پريـاموس بـه سـعادت نمـي     گويد اوالً بايد دقت كرد كه ارسطو نمي جا در اين
  8.شود گويد به سعادت كامل نائل نمي مي بلكه

ει δ ουτως, αθλιος µεν ουδεποτε γενοιτ αν ο ευδαιµων. ου µην µακαριος 

γε αν Πριαµικαις τυχαις περιπεση 
هـاي   فـرض  اگـر پـيش  . سـعادت هسـتيم   عوامل ثانوي دربارة ما شاهد اوج نگرش ارسطو در اين بند

 كه در نگاه وي سعادت اساساً بايد در همين سعادت را در نظر داريم و بدانيم ارسطو دربارة مبنايي

باشد و بـدانيم   ي ديگرو معنا ندارد كه تنها متعلق به جهان دست آيد جهان كنوني و عمر دنيايي ما به
توانـد حتـي    اسـت كـه مـي    كننـده  ثانوي سعادت آن قدر مهم و تعيـين  كه براي ارسطو نقش عوامل
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بايد كسي چـون پريـاموس را    گاه خواهيم دانست كه چرا آن، قرار دهد الشعاع عوامل اوليه را تحت
در ، ا سعادتمند خواندپرياموس ر توان از سعادت كامل بدانيم؛ آخر چگونه مي داراي عاقبتي عاري

خـودش هـيچ پـدري     هكتور كـه بـه گفتـة    اش فرزند رشيدش در واپسين روزهاي زندگي كه حالي
پليـدي همچـون آخيلـوس كشـته      در جلوي چشمانش به دست فـرد ، او نداشته است فرزندي چون

بـه  ، دلي كرنش كنـد  موجود سنگ براي تحويل جسدش مجبور شود در برابر چنين شود و سرانجام
كـه   در حـالي ، توان سعادتمند دانست مي به راستي پرياموس را چگونه! و التماس نمايد؟ انو درآيدز

گردنـد و   و عزيزانش كشـته و اسـير مـي    شود تصرف مي، گيرد در برابر ديدگانش آتش مي اش قلعه
 جاست كه بايد اذعان كنيم حتي اگـر وي  اين در! شود؟ ترين وضع كشته مي خود در فجيع سرانجام

 زيـرا عوامـل  ، كامل سـعادتمند باشـد   طور به تواند نمي، عمري را مطابق فضيلت زندگي كرده باشد

، حال درعين اما. سزايي دارند سعادت و شقاوت نقش به سعادت تنها فضيلت نيست و امور ثانوي در
يي فجـايعي شـكيبا   دور داشت كه اگر پرياموس در برابر چنـين  پيشين ارسطو را نبايد از خاطر گفتة

شك بـه تعبيـر    بي، خرد شود كه روحش در برابر اين ناماليمات روزگار داد ورزيد و اجازه نمي مي
 انـد كسـاني كـه    گشت؛ اما بسيار انـدك  مي اش پديدار رسيد و وااليي به تعالي مي جان وي، ارسطو

آيـد و   مـي بر هاي جانكـاه تنهـا از مردانـي بـزرگ     مقابل رنج زيرا ايستادگي در، چنين توانايي دارند
شايسته است هـر چنـد گـذرا بـه علـت       در اينجا. كند هولناكي را تحمل مي روح وااليشان هر ضربة

 . نوع نگرش ارسطو بپردازيم اصلي اين

نگـرش او بـه مفـاهيم اخالقـي      پـيش از هـر چيـز بايـد در    ، ارسطو را در اخـالق  نگري بنياد واقع
، حقـايقي كلـي  » نـاگزير  بـه «ير تعريـف آنهـا   مفاهيم اخالقي در سـ ، وي افالطون براي استاد. جست

 جزئي و مقيد وجـود ، جهان محسوسات متغير نفسه و مطلق هستند كه هرگز در في، ضروري، ثابت

مـا تنهـا    حقـايقي مـاورا و دور از دسـترس مـا هسـتند كـه       متعلـق واقعـي اخـالق   ، رو ندارند و از اين
در اعمـال و هويـت    آن حقـايق » حضـور «زان و بـه ميـ  » منـد  بهـره «از آنهـا  » تقليـد «كوشيم تـا بـا    مي

پــس ، عقالنـي آنهاســت » دانســتن«و چــون تنهــا راه دارايـي آنهــا  . شـويم  تــر اخالقـي » مــان جزئـي «
اخـالق  ، بنـابراين . است فيلسوف است كه در واقع اخالقي، است و در نتيجه داناشدن، شدن اخالقي

وجودآمدن  سوق داد و موجب به مت مثلتبع او افالطون را به س سقراط و به، پيش از هر چيز ديگر
  . محور گشت آل ماورائي و ايده اخالقي كامالً
جـواهر  ، دانـد  آنچـه را اصـيل مـي    اش ارسطو بر بنياد نگـرش مابعـدالطبيعي  ، برعكس اما درست
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فعل و عمل اخالقي همين فعـل جزئـي و    متعلق، رو از اين. موجودات همين جهان است يعني، اوليه
دليـل همـين بسـيار جزئـي بـودنش       كه به داند قدر جزئي مي اتفاقاً اين فعل را آناست و  عمل خاص

آنچـه   اي ندارند؛ زيرا خاص تقريباً هيچ فايده قواعد و معيارهايي چون حدوسط در موارد: گويد مي
فعـل و عمـل مناسـب ايـن      خـاص و تشـخيص  » اين عمل«و » خاص لحظة«در اين » من«اصيل است 

، هنـر اسـت  ، در جزئيات تشخيص حد وسط، رو از اين. كلي آسان نيست رحالت خاص با يك معيا
اخالق من جزئي خـاص  ، اخالق جا تحقق پذيرد و اصالً اخالق بايد همين. آن نه تكرار فرمول كلي

، كـه معرفتـي كلـي    نحـوي  ما در اخالق واجد دانش نظري نيستيم؛ بـه  دليل همين است و درست به
كليـت و ثبـوت   ، تجربـه ضـرورت  ، جزئيـات و جهـان   يرا در حـوزة ز، ثابت و ضروري داشته باشيم

فعـل در موقعيـت    دانـش نـاظر بـه عمـل و آگـاهي بهتـرين      ، آيـد  مـي  وجود ندارد و آنچه به كار ما
اش  از خواننـده  اخـالق نیMوماخوسـ� در ابتـداي  دليـل  همـين  ارسـطو بـه  . اسـت ) فرُنسـيس (خـاص 

را صـرفاً   بلكـه ايـن كتـاب   ، بـراي او ترسـيم كنـد   دانشـي   خواهد كه از وي توقع نداشته باشد تـا  مي
  :دهد مي جا كه موضوع جزئي اجازه اصول اخالق تا آن ترين داند براي ارائه اساسي كوششي مي

كه موضـوع پـژوهش اقتضـا     در اين بحث بايد به آن مقدار دقت قناعت كنيم ولي... 
ارها نبايد خواسـتار  و ك گونه كه در همة فنون همان، ها همة بحث چرا كه در، كند مي

و در تحت ] مربوط به انسان چيزهاي[گونه چيزها  چون ما دربارة اين ... دقتي برابر شد
خرسـند باشـيم كـه     بايد به همين قـدر ، گوييم و احوال سخن مي اين شرايط و اوضاع

 كنـيم كـه در   سازيم؛ و چون در امـوري بحـث مـي    طرحي كلي از حقيقت را نمايان

گونه امـور را مقـدمات پـژوهش خـود      و اين] نه در همة موارد[اند  بيشتر موارد صادق
. گرفـت از همـين نـوع خواهـد بـود      اي هم كه از بحث خـواهيم  نتيجه، دهيم مي قرار

زيرا نشـانة مـرد بافرهنـگ ايـن      بايد همة سخنان ما را به همين معنا بفهمد؛ شنونده نيز
طبيعـت موضـوع    د كـه رشتة پژوهشي خواستار آن مقـدار دقـت شـو    است كه در هر

قـدر   مبتني بر احتمـاالت از دانشـمند رياضـي همـان     پذيرفتن استدالل: دهد اجازه مي
، �وماخوسـیMاخـالق ن(. از يـك سـخنور   ابلهانه است كه چشم داشتن داليل علمـي 

  )1094الف  12-30

  :گويد كه گاتري مي گونه همان
هـدف مـا از آن بهتـر    اگـر   عملي اسـت نـه علمـي؛ و   ، هدف مطالعة اخالقي، عالوه به
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چيزي اسـت   موضوع مطالعة ما، پس بنا به فرض، آنهاست ساختن مردم و كردارهاي
يـا   بـه هـدف فلسـفي حقيقـت    ، مطالعـه ثابـت نباشـد    جا كه موضوع اما آن. تغييرپذير

او بارهـا  . انـد  از حـوزة ممكنـات بيگانـه    حقيقـت و شـناخت  . توان رسيد شناخت نمي
تمـام كـاري كـه    . از فلسـفه نيسـت   وجه واقعاً بخشـي  يچكند كه اخالق به ه مي تأكيد

كـه چـون از تجربـه    ، كنـيم  هاي عملـي ارائـه   اين است كه برخي قاعده توان كرد مي
  )173ص ، کوچ~ کتاب، گاتري(. ارزش احتمال خواهند داشت، اند دست آمده به

 دانسـتن  وي و اصـيل  نگـاه متـافيزيكي  ، ارسـطو  نگري اخالقي شود كه بنياد واقع معلوم مي جا در اين

 بر اساس نگرش خاص، كلي در فلسفة افالطون هاي محسوسات است و بنياد گرايش به مثل و ايده

افالطـون را بـه   ، اخـالق  مسـئلة : بهتر اسـت بگـوييم   واقعيت آن است كه. او به حقايق اخالقي است
 اي تافيزيكي ويژهدر متافيزيك و نگاه م واقعيت بنيادي خاص در متافيزيك سوق داد و مسئلة سمت

  . شد گيري خاص وي در اخالق موجب جهت، ارسطو
دليـل كتـابي كـه     همـين  شـود و بـه   مـي  اوج دوري افالطون و ارسطو در اخالق ديده، رو از اين

 23 ؛متافیزی~ است نه اخالق، اش به ما بشناساند حقيقي به بهترين نحو ارسطو را در چهرة تواند مي

افالطـون   خصـوص كـه   بـه . شـود  ديـده مـي   اخـالق در اش ت كه نتيجـه اي اس مقدمه متافیزی~ زيرا
بـا كنـار هـم     به سمت متافيزيك خاص سوق داده بود و اكنون دغدغه اخالق داشت و اخالق او را

افالطون را مقابل حاصـل   توان بنياد متافيزيك و اخالق ارسطو مي گذاشتن نگرش اخالقي افالطون
كـه   در حـالي : تـر ديـد   را عميـق  فكري اين اسـتاد و شـاگرد  هاي  گذاشت و نسبت متافيزيك ارسطو

شـود؟ ارسـطو مـدام بحـث را بـه       چه مي اخالق زند كه با كنارگذاشتن مثل مسئلة مي افالطون فرياد
، بنيـاد متافيزيـك افالطـون   . مثل غيرممكن است لحاظ متافيزيكي گويد به كشاند و مي مي كل هستي

  . ك استمتافيزي، اخالق و بنياد اخالق ارسطو
سـعادت بايـد در همـين جهـان     ، ارسـطو  بر مبناي مباني خاص متافيزيكي كه آن بحث نتيجه اين

اعمال و افكـار خـاص و جزئـي اسـت كـه هـر       ، كند حاصل شود و آنچه ما را سعادتمند مي براي ما
آنچه موجب سـعادت مـا شـود در جزئيـات      در زندگي ما جاري است و حقايق اخالقي و هر لحظه
 و از ها سعادت ما در تمام زمينه، رو ندارد؛ از اين رد و حقيقتي ماوراي اعمال جزئي ما وجوددا تعين

مندانـه   اعمال و رفتار فضـيلت  آن چيزهايي است كه امكان صدور همة وابسته به، تر اخالق مهم همة
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امـل  جانبي و ثانوي هماهنگ و همـدوش عو  عوامل، دليل به همين. گرداند ما ممكن مي را از جانب
  . كننده دارد ما نقش تعيين در آينده و چگونگي احواالت، و اصيل سعادت اوليه

حقيقـي مـا در گـرو فضـيلت اصـلي       آيد كه سعادت دست مي بيان شد اين نتيجه به آنچه از همة
بدان معنا نيست كـه   اما هرگز اين، است - دانايي نخستين - اش هم در برترين مرتبه و آن) تعقل(ما

ارسـطو مـدام   . كامل برسيم و استغراق در تأمالت عقلي و فلسفي به سعادت انزوا، گيري ما با گوشه
گونـه   ما همـان  كه نبايد فراموش كنيم كه ما انسانيم و انسانيت كند بسيار مهم را تكرار مي اين جملة

همچـون  تـوانيم   مـا نمـي  : هايي نيز به همراه دارد محدوديت، آورد مي كه برايمان امكاناتي به ارمغان
مان استلزاماتي دارد كـه   انساني وجود و هويت مركب. تعقالت خود غرق باشيم خدايان همواره در

 فضـيلت ، مـان نيسـت   ما تنها در گرو فضيلت اصـلي  سعادت، رو از اين. به آنها توجه كنيم مجبوريم

 ي همچونسعادت ما دارند و عالوه بر آن عوامل نقش بسزايي در تكوين) فضايل اخالقي(ثانوي ما 

 وضعيت مالي و توانـايي ، كشور و سياست وطن، سرزمين، نژاد، خانواده، وضعيت بدني و جسماني

تـأثيري   سهم دارند و نبـود يـا كمبـود هـر يـك از اينهـا       بختي ما ها عامل ديگر در خوش مادي و ده
مـا بـدان    يياب دست كم مقدار و اندازة بر اصل سعادت و دست ناپذير توجه و در مواردي جبران قابل
  . دارد

در گـرو   چيـز حتـي حيـات فلسـفي     همـه  گفت كـه  مي صراحت به - كه گذشت چنان - ارسطو
تـر و   مهـم  - حتـي فلسـفه   - فنـي و كـاري  ، هـر دانشـي   سياسـت از » از اين جهـت «سياست است و 

از فلسفه كـامالً در گـرو عملكـرد و     ارج و قرب يا نفرت و دوري، زيرا بود و نبود، تر است باارزش
فيلسوف اساسـاً شخصـيتي   ، ارسطو در نگرش، به همين جهت. و سياستمداران است نگرش سياست

كـه او انسـان اسـت و انسـان موجـودي اجتمـاعي        و اجتماعي؛ البته نه فقط به دليل اين است سياسي
به  كامالً وابسته، آورد وجود مي فيلسوف را به بلكه بدان سبب كه فلسفه كه حقيقت وجودي، است

برتـرين   بر تحقق جامعه فيلسوفانه كه رو به سـوي تعقـل   است و آرمان نهايي فيلسوف مبني سياست
فيلسوف بايد در متن ، رو از اين. آيد وجود مي با سياست به تنها، كه متضمن سعادت كامل بشر است

عمـل نكـرده و بـه سـعادت      كه چنين نباشد هرگز به رسـالت اصـلي فلسـفه    اجتماع باشد و فيلسوفي
تصـوري اسـت كـه مـا از      هماهنـگ بـا آن  ، چنين وصفي از شخصيت فيلسوف آيا. رسد نميكامل 

  داريم؟ آل ارسطو انسان ايده
 بسندگي براي خـويش ، شمارد بختي مي هايي كه ارسطو براي نيك ويژگي ترين يكي از اساسي
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(self-sufficience) باشد كافينفسه كامل و  كه سعادت بايد امري في اين اصل بدان معناست. است .
و ديگر چيـزي نايافتـه    ي ممكن رسيده باشيم ها خوبي به همة، اي كه وقتي بدان دست يافتيم گونه به

  :نمانده باشد
نيـاز از همـة    را مطبـوع و بـي   تنهايي زندگي براي خويش آن چيزي است كه به بسنده

  )1097ب  11، اخالق(. سازد چيز مي

  :افزايد مي ني سعادتعنوان يكي از مبا وصف اين اصل به او در

كـه   آن بـي ، خواسـتني اسـت   به عقيدة ما چنين چيزي است؛ بدين معنا كـه  بختي نيك
با خيرهـاي ديگـر در    توان آن را و نمي، ديگر به آن افزوده شود الزم باشد كه چيزي

بـا  ، شـود  اگر بـا خيرهـاي ديگـر در يـك رديـف قـرارداده       يك رديف قرار داد؛ چه
 شود و ارزشي از اين رديف خارج مي، به آن سيار كوچكافزوده شدن خيري حتي ب

نمايـد   پـس چنـين مـي   . تر است تر خواستني يابد و هميشه خير بيشتر و بزرگ بيشتر مي
. و خيـر نهـايي اعمـال ماسـت    ، خير كامل و اعال و بسنده براي خويش بختي كه نيك

 )1097ب 19ـ  11، �وماخوسیMاخالق ن(

 )تعقل برترين(كه اگر كسي به سعادت واقعي ين اصل بدان معنا نيستكند كه ا تأكيد مي اما ارسطو
جمعي اسـت   هويتي، گونه نياز و اتصالي با خارج خود ندارد؛ زيرا هويت وي اوالً ديگر هيچ، رسيد

اش لـوازم و   حقيقـت انسـاني   بـه جهـت  ، و خانواده بركنار ماند و ثانياً تواند از جامعه و او هرگز نمي
  :كه بدون آنها خودبسندگي ممكن نيست احتياجاتي دارد

، شـود  نيز حاصـل مـي  » بسندگي براي خويش«كه همين نتيجه از اصل  نمايد چنين مي
خـويش را در   ولي ما مفهوم بسندگي براي، براي خويش است زيرا خيرِ نهايي بسنده

تنهـايي و بـراي خـود زنـدگي      و شخصـي كـه بـه   ، پيونـدها  بريـده از همـة  » منِ«مورد 
، فرزنـدان ، مـادر ، پيوستگي بـا پـدر   بلكه بر زندگي در حال، بريم كار نمي به، كند مي

طبيعتش در جامعه زنـدگي   چون آدمي بر حسب، كنيم همشهريان اطالق مي همسر و
  )1097ب  10-5، �وماخوسیMاخالق ن(. كند مي

 رهـايي از  تنهايي و انزوا و فراغـت و  خودبسندگي در تلقي ارسطو را نبايد به معناي به همين جهت

نفسـه كامـل اسـت و     سعادتي است كـه فـي  ، بلكه بدان معناست كه سعادت كامل، دانست چيز همه
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كـه زنـدگي وقـف نظـر چنـين       گونه همان» كند چيز مي همه نياز از زندگي را مطبوع و بي تنهايي به«
نيـاز   بـي  ...دنيـايي و  ، كنـد از مواهـب مـادي    را وقف تأمـل و تفكـر مـي    اما كسي كه زندگي. است

شـود موقـوف    موجب سعادت وي مي اقتضاي اين امور را دارد؛ اما نفس آنچه چون ذات او، نيست
معتـدل نيازمنـد    و به ايـن مواهـب بـه انـدازة     آيد دست مي بلكه با تعقل صرف به، نيست بر اين امور

   :است
زيرا طبيعت ما بسـنده بـراي    به مواهب خارجي نياز داريم؛، آدمي هستيم ولي ما چون

نيز الزم اسـت   سالمت بدن. كند زندگي وقف نظر كفايت نمي خويش نيست و براي
كـه بـراي    نبايـد گمـان بـريم   ، همـه  بـا ايـن  . زندگي و همچنين غذا و ساير ضروريات

بختـي بـدون مواهـب خـارجي      داريـم و نيـك   بخت شدن به مواهب بسياري نياز نيك
  )1178ب  29؛ 1179الف  3، �وماخوسیMاخالق ن(. پذير نيست امكان

حيـات عقالنـي را ادامـه دهـيم؛ امـا       تـوانيم  ما بدون امكانات ضروري براي حيات خود نمي بنابراين
نفسـه بـراي مـا موضـوعيت يافتـه و       فـي  بودن خارج شوند و خود اگر از حالت وسيله همين امكانات

امكـاني   و اي ديگـر نـه وسـيله   . را تصرف كنند خرد ما را به خود مشغول داشته و وجودمان هوش و
ارسـطو بـا   ، رو ايـن  از. مانعي بزرگ بر سر راه آن خواهند بود براي استمرار زندگي خردمندانه بلكه

اساسـي زنـدگي وقـف     امكانات زندگي براي او جزء شرايطگرچه كه  دهد بياني استوار هشدار مي
  :ندارندطريق باز ما را از طي، جاي ياري ما كه اين امور به بايد هشيار باشيم، نظر است

و بـدون حكومـت بـر     مستلزم افراط در تملك مواهـب نيسـت  ، و عمل خودبسندگي
در انجام اعمـال   شهروندان ساده. جا آورد اعمال شريف به توان زمين و درياها نيز مي

كافي است . گيرند مانند و حتي از آنان پيشي مي عقب نمي شريف از صاحبان قدرت
 زندگي مردمي كه موافـق : اختيار آدمي باشددر  كه مواهب خارجي به مقدار معتدل

بختـي   سولون تصور درستي از نيك. بود بختي خواهد فضيلت عمل كنند توأم با نيك
ور  از مواهب خارجي بهـره  معتدل داند كه به اندازة بخت مي زيرا كسي را نيك، دارد

 داري نآورد و زندگي را باخويشـت  جا مي اعمال را به ترين شريف، همه است و با اين

. وظـايف خـود را انجـام داد    همـة  تـوان  زيـرا بـا دارايـي معتـدل مـي     ، بـرد  به سـر مـي  
  )1179الف  14-3، �وماخوسیMن اخالق(
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دارد كه  اي به آنها نياز زيرا تنها تا اندازه فيلسوف كمترين نياز را به مواهب خارجي دارد؛، رو از اين
كـه وي بـراي    كنـد؛ عـالوه بـر ايـن     ش منحرف مـي او را از مسير روزگار را به سر برد و بيش از اين

  :نيازي به مواهب ندارد انجام نفس رسالتش
 كم دست، كرده است كه زندگي خويش را وقف تأمل و نظر در حقيقت ولي مردي

خارجي مـانع فعاليـت    خود نيازمند آن چيزها نيست و حتي آن چيزهاي براي فعاليت
ميل دارد كـه  ، برد مي يان آدميان به سرولي چون آدمي است و در م نظري او هستند؛

احتيـاج دارد تـا    جاآورد و بدين جهت به چيزهاي خـارجي  به اعمال منطبق با فضيلت
  )1178ب  8-5، �وماخوسیMاخالق ن(. بتواند زندگي انساني بگذراند

 يپـردازد و سراسـر زنـدگ    او تنها به تعقل مـي  ترين آدميان است؛ زيرا نياز فيلسوف بي از اين جهت
  . مگر براي طي اين طريق، طلبد نفسه نمي في چيز را كند و هيچ خويش را وقف حقيقت مي

  

  ها  نوشت پي
 

 money-making .1گويد  او نمي. تعبير ارسطو در اينجا دقيق است. يعني كساني كه هدفشان صرفاً توليد پول است
ارسطو با . باشند... بازرگانان و تاجران زيرا آنها ممكن است هدف اصليشان پول نباشد بلكه در پي توليد اجناس و

 . هدفي دارد كه كسي كه در پي ساخت پول است زندگي بيخواهد بر اين نكته تأكيد كند  سازان مي استعمال پول

2. constrained 

3 .:ρετήα  1(  خوبي)بودن خوب) (goodness ( و كمال)excellence (ويژه براي حاالت و كيفيات  براي هر نوع، به
 virالتين كه از  virtusي  مانند واژه(انساني است از اين رو نزد هومر و هرودوت مرادنگي، دليري و كارداني است 

در نثر عموماً به معناي نيكي و  )3. نزد تئوگنس و اوريپيدس است) nobility(شرافت ) / rank(شأن  )2). آمده است
و نيز در مورد حيوانات و چيزها نزد هرودوت ) افالطون و ديگران: نك(رود  كار مي به) art(كمال در هر نوع مهارت 

در معناي اخالقي به مفهوم نيكي و فضيلت است و نزد افالطون و ديگران به  )4. شود و زبان يوناني آتني استعمال مي
 )L. S.p. 115). (اوريپيدس و ديگران: نك(همچنين ويژگي فضيلت و ارزش است . رود كار مي اين معنا به

ارسـطو ايـن   . اردنگريم، پديدارهايي گوناگون د يعني وقتي انسان را مي. قواي آدمي در واقع مظاهر وجود اوست. 4
 .L(نزد هومر به معناي قدرت و امكان و توانايي است ) دوناميس=  δυναµις(قوه . نامد ها را قوا مي مظاهر و جلوه

S :213 .(تبع افالطون اين قوا را اجزاء  ارسطو گاهي نيز به)µορια  =افالطون آن را به مفهوم جزء، : نامد مي) موريا
  ). L. S :499. (برد كار مي به بخش، قسمت و حصه، قطعه و عده

تعبير استحاله از جانب ارسطو بدان معناست كه با احساس، موجود زنده بالقوه تحت تأثير شيء محسوس قرار گرفته و . 5
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 1(شود  شود و به تعبير ارسطو انفعال پذيرفته و استحاله مي حالت سابقش به جهت وقوع احساس متغير و دگرگون مي
   .)418الف 

6. νους نزد هومر و ديگران به معناي ذهن و ادراك و فهم بـوده اسـت  : معاني ذيل را در فرهنگ زبان يوناني دارد .
νουν εχειν  نزد سوفوكلس)Sophocles ( و آريستوفانس)Aristophanes (    به معنـاي عاقـل و باشـعور اسـت .

هـومر و  . كـار بـرده اسـت    يء نيز بـه آن را در معناي به چيزي توجه كردن و التفات به ش) Euripides(اوريپيدس 
. اند و نيز به مفهوم نيت و هدف و قصد شخصي نيز اسـتعمال شـده اسـت    كار برده هردوت به معاني ذهن و قلب به

  ). L. S :535(كند  عالوه بر اين نزد هردوت و آريستوفانس بر معنا يا مضمون يك كلمه يا گفتار داللت مي
  : براي مطالعه نك. 7

Gavin Lawrence, “Aristotle and the Ideal life” in Aristotle: Critical Assessments, edited 

by Lloyd P. Gerson, Routledge, 1999, p. 184.  
J. L. Ackrill, “Aristotle on Eudaimonia” in Essays on Plato and Aristotle, Clarendon Press, 

1997) p. 179.    & Richard Kraut, Aristotle on the Human Good (Princeton University 

Press, 1989).  

 : ترجمه كرده است گونه آن را اين مجموعۀ لوب كه مترجم گونه همان. 8

though it is true he will not be "supremely" blessed if he encounters the misfortunes of 

Priam. (L. 53) 
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