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م قد مه :بردا شت تفکیکی از م تافیز یک

این که با ن کاه منفی افالطون نستتت بت به
زندگی اینجهانی مبارزه کند ،متافیزیک

ارسطو و لوازم مشکلساز آن

را از اخالق جدا میکند تا نیازی نبا اد که

جتتدا یی عقتتل ن ظری از ع م لی ی کی از

ستتعادت انستتانی را جایی بیرون از جهان یا

کلی شههای غالب در تاریف اندی شۀ فل سفی

در مفاهیم انتزاعی بیرون از ااتتت یا بدوید

بوده استتتتت .این جتتدایی ،بستتتیتتاری از

بهعبارت دیکر ،ارستتتطو برای اینکه مفهو

تفکیکها و تق سیمهای بعدی مانند تق سیم

ستتعادت را از استتطورههای اتتبهمتافیزیکی

ااخههای مختلگ فلسفه را توجیه میکند.

داک ک ند ،م تافیز یک را از اخالق جدا

از مهمترین تفک یک های مبتنی بر جدایی

میک ند و به این ترت یب ،ن یازی ندارد که

نظر از عمل ،تفکیک سنتی میان متافیزیک

برای تبیین اخالقی ،از م فاهیم م تافیزیکی

و فلستتتفۀ اخالق استتتت .به نظر میرستتتد

ب هره ب ک یرد ( Nightingale, 2004:

بنای اصتتلی این تفکیک را ارستتطو

 .)187- 190این دیدگاه ،بردا ات غالب

نخستتتت بر زمین فلستتتفه گذااتتتت .او به

از نکاه ارستتطو به متافیزیک و نستتبت آن با

و ضوح انواع حکمت /دانش را از یکدیکر

عمل و امر عمومی را بیان میکند و در این

تفک یک و م یانشتتتتان ارزش گذاری کرد.

نواتتتتار از این بردااتتتت غالب با عنوان

برخی ( نک .طاهررحیمی و مالیر)1322 ،

«تف سیر تفکیکی» ار سطو یاد میکنیم .طبق

معتقتتدنتتد این تفکیتتک ریشتتتته در نکتتاه

این د ید گاه ،ا ندیشتتتتۀ م تافیزیکی ،هی

هستتتتیاتتتناختی ارستتتطو به دانش دارد و

نتیدهای برای عمل اخالقی و امر اجتماعی

تفکیک علو را بر ا ساس ن سبت غایت هر

ندارد بلکه به تعبیر ارستتتطو ،خودبستتتنده

دانش در عتتالم واقا تفستتتیر می کننتتد.

استتتتت .در ادبیتتات متتتافیزیکی ارستتتطو،

برخالف افالطون کتته رستتتیتتدن بتته مقتتا

مشتتتاهدۀ اصتتتوا و مبانی (همان فعالیت

م شاهدۀ مثل را با تزکیۀ عملی دیوند میزد،

متافیزیکی) فقد برای خود مشاهده است و

به نظر میرستتتد که ارستتتطو این دیوند را

هی غایت و هدفی بیرون از خویش ندارد.

گستتستتت ،و اندیشتتۀ متافیزیکی را از عمل

حتی ستتتعتتادت اخالقی نیز در دی آن بته

اخالقی و امر اجتماعی به طور کامل جدا

دستتت نمیآید« :ما بهخاطر هی گونه ستتود

کرد .ااید به تف سیر نایتینکل ،ار سطو برای

دیکری در جستتتتدوی این دانش نیستتتتیم»

ستتن

ت
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(ارسطو ،متافیزیک 228 ،A ،ب) .بنابراین،

خودبستتنده و بی هی غایت و ستتود بیرونی

تئوریا در متافیزیک ارستتتطویی ،مشتتتاهدۀ

استتت .به همین ستتبب ،فیلستتوف در مقا

عقالنی محض اصوا و بنیادهای اایاست،

مشاهدۀ اصل و بنیاد ،نسبت به جهان بیرون

بدون اینکه نستتتبتی با عمل اخالقی و امر

خویش التفات و مستتئولیتی ندارد .وفق این

اجتماعی دااتتته بااتتد .مطابق این تفستتیر،

برداات تفکیکی ،میتوان در نهایت گفت

فیلستتتوف ارستتتطویی ،فقد برای مشتتتاهده

که از دید ارستتطو ،متافیزیک نستتبتی با امر

کردن مشتتاهده میکند ،هی هدف بیرونی

اخالقی و اجتماعی ندارد.1

و دیکری را نمیجوید .ارستتتطو در اخالق

تفستتتیر متون ارستتتطویی بر استتتاس

نیکوماخوس (1177ب) توضتتتیح میدهد

دذیرش اتتکاف میان نظر و عمل در ستتنت

که «نظرورزی (تئوریا) تنها فعالیتی استتتت

فلستتفی باقی ماند و بستتیاری از دیدگاهها و

که بهخاطر خودش اندا میاتتتود .چیزی

مکاتب فلستتتفی در تاریف اندیشتتته ،از این

بیرون از خود عمل تأمل تولید نمیکند که

تفستتتیر تفکیکی م تأبر بودها ند .در بیشتتتتر

بهخاطر آن دوست دااته و دیکیری بشود».

صتتتفحات تاریف فلستتتفه ،متافیزیک دانش

افزون بر این ،فیلستتوف ارستتطویی در

نظری محض استتتت که باید مستتتتقل از

تنهتتایی خویش و بتتدون نیتتاز بتته دیکری

اخالق بحث اتتود .بستتیاری از فیلستتوفان

میتواند در وضتتتعیت مشتتتاهدۀ (تئوریای)

بزرگ ،آباراان را بر اساس همین تفکیک

متافیزیکی بااد تتتت بلکه بهتر است هم ون

مدون کردهاند .البته اتتایستتته استتت توجه

خدا تنها بااد .تنهایی برای فیلسوف نوعی

کنیم کتته این بردااتتتت غتتالتتب از نکتتاه

تشتتتبه به خداستتتت .به بیان دیکر ،در این

فیلستتتوفان به تفکیک دو ستتتاحت عقل یا

تف سیر ،فیل سوف ار سطویی در لحظاتی که

دانش ها از ه مدیکر ،خود ممکن استتتتت

به اندی شۀ ه ستی و م شاهدۀ ا صوا م شغوا

نااتتی از خوانش ما بر استتاس همان کلیشته

استتتت ،تنها و گستتتستتتته از هر دیکریای

بااتتتد و اتتتاید بتوان با نکاهی فارن از آن

تصویر می اود که ابیه خدا ،فقد در خود

کلیشتته ،محتوای دیکری در متون فلستتفی

مینکرد .او نیازی به غیر ندارد و فعالیتش

کشتتتگ کرد .برای نمو نه ،در دو دژوهش

 .1برای توضتتتیح تاریخی و تطبیقی در این زمی نه،
نک.Nightingale, 2004: 197- 200 .
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متأخر فار سی به چنین امکانی در بازخوانی

راه یاف ته استتتتت .برخی نیز معت قد ند این

متون فل سفی ابن سینا (نک .عبا سی ح سین

ت صویر فرادستانه و اقتدارگرا از متافیزیک،

آبادی )1322 ،و ستتتهروردی (نک .مبل ،

مب نا و موج ِّه رف تار های اق تدارگرا یا نه و

 )1322اااره اده است .به هر حاا ،مسألۀ

سلطهجویانه در تاریف ب شری بوده ا ست .تا

مهم و م ناقشتتتتهانکیز در ن کاه کلیشتتتتهای

آندا که مک کامبر ،از تابعان هایدگر ،در

تفکیکی به متون ارستتطویی این استتت که

بازخوانی روش م تافیز یک ارستتتطویی بر

تفکیک و تدوین دانش ها ،اغلب با نوعی

اساس تف سیر تفکیکی ،تو ضیح میدهد که

ارزشگذاری همراه بوده ا ست ،همانطور

روش انا سی ار سطو در متافیزیک به همۀ

که در آبار ارسطو میان انواع دانش ،داوری

علو راه یتتافتتته و بتته تولیتتد و تقویتتت

ارزاتتتی اتتتده و متافیزیک برترین دانش

گفتمانهای ستترکوبگر و خشتتونتآمیز

امرده است .برای نمونه ،بند  228آ آلفای

دامن زده استتت .راه یافتن روش متافیزیک

بزرگ متافیزیک ،در از صفتهای تفضیلی

به همۀ حوزه های دانش ،این حوزه ها را به

و عتتالی استتتتت .در این قیتاسهتتا ،متتدا

حوزههای دستوری و هنداری تبدیل کرد.

م تافیز یک بر فراز دیکر دانش ها تصتتتویر

وظیفۀ این حوزهها آن است که واقعیتهای

میاتتتود و صتتتا حب حک مت نیز برتر از

ستتترکش را با الکو ها و قواعد اوستتت یایی

مرد مان دیکر .در تصتتتویری که ارستتتطو

هماهن

کنند و به راهشتتتان آورند... .این

(همان جا) از صتتتاحب متافیزیک ترستتتیم

دیستتکورسها همواره آن دستتته از روابد

می کنتتد ،مفتتاهیم اقتتتدار و حکمرانی و

اجتماعی را معتبر میاتتتمرند که مبتنی بر

و مکرر دیتتده میاتتتود.

غل به بااتتتتد و در آن گروهی از مرد به

ارستتتطو بتته تصتتتر یح از واژگتتان فروتر

ستتتطح ماده تنزا داده اتتتو ند و گروهی

( )ἧττονو تتتتحتتتت امتتتر بتتتودن

دیکر ،به طور انحصاری مقا صورت را در

( )ἐπιτάττεινاستتتفاده میکند تا نستتبت

ی تد قتتدرت ختتود دااتتتتتتته بتتااتتتتنتتد...

م یان فیلستتتوف ماب عدالطبیعی با مرد مان

(.)McCumber, 1999: 86

برتری دررن ت

معمولی را وصتتتگ ک ند .این تصتتتویر در

در چند دهۀ اخیر ،صتتتدای نقدهایی

بستتیاری از متون متافیزیکی بعد از ارستتطو

اتتتبیه همین مطلب ،به متافیزیک و جدایی

تکرار اده و ااید به متون غیر فل سفی هم

بنیادی آن از ستتتاحت عمل و امر عمومی
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بلند اتده استت .جز هایدگر و تابعانش که
متافیزیک را به سبب فرامو ای ه ستی نقد
میکنند ،فیلسوف مؤبری چون لویناس هم
از روش و منظر متتتافیزیتتک بتته ستتتبتتب
گسستکیاش از ساحت اخالق انتقاد کرده
است .به نظر لویناس ( ،)1987: 48تاریف
هستی اناسی ،تاریف غلبه و فتوحات مفهو
کلی وجود بر امر جزئی و انضتتتمامی بوده
استتت .متافیزیک به ستتبب فراموش کردن
واقعیت ان ضمامی و ساحت عمل ،گفتمانی
عقالنی را ستتتاخ ته که در آن ع مل و امر
انضتتتمامی و دیکری غریبه در برابر نظر و
امر انتزاعی و ستتتوژۀ همتهچیزدان قربتانی
میاتود .لویناس متافیزیک ستنتی (به تعبیر
خودش ،هستتتتیاتتتناستتتی) را به ستتتبب
گستتتستتتتکیاش از ستتتاحت اخالق و امر
انضتتت مامی ،فلستتت فۀ قدرت و بی عدالتی
میخواند و معتقد استتتت که حتی هایدگر
هم گرفتتتار همتتان تقستتت یم دوگتتانتته و
ارزشگتتذاری میتتان امر کلی و جزئی یتتا
نظری و عملی اده است:
فلسفۀ قدرت یا هستیشناسی که در جایگاه فلسفۀ
اولی قرار گرفته است ،فلسفهای است که خود را به
پرسش نمیگیرد؛ فسلفۀ بیعدالتی است .حتی
هستیشناسی هایدگری که با شور و هیجان
تکنولوژی برآمده از فراموشی هستی در میان
موجودات ،مخالف است ،او نیز رابطه با دیگری را به
نسبت با وجود به مثابه امری کلی میفروشد و او نیز
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در بند بندگی امر کلی باقی میماند و ناگزیر به قدرتی
دیگر رهنمون میشود ،او نیز به غلبهای امپریالیستی
و به استبداد میانجامد (Lévinas, 1971: 46-
.)47

لوی ناس به همین ستتت بب ،خودش به
جای درستتش از وجود ،درستتش از دیکری
را در مر کز متتتا ف یزیتتک میگتتذارد و
میکواتتتد متافیزیک را به اخالق تبدیل
ک ند .نظیر این ن قد و کواتتتش ها در قرن
اخیر کم نبوده ا ست .ب سیاری از فیل سوفان
به لواز خطر ناکی که این تقستتتیم برای
تاریف ان سان دا اته ،ا ااره کردهاند .تف سیر
تفکیکی از آموزههای ارستتطو که بر تاریف
اندیشتتته غلبه دااتتتته ،اتتتاید مبنای روش
دوگانهانکاری و تقسیمهای دوتایی ارز ای
در حوزههای مختلگ دانش و عمل ان سانی
بوده استتتت .همین که عقل به دو ستتتاحت
تفک یک اتتتود و در دی آن دانش نیز به
عملی و نظری تقستتیم اتتود ،نتایج و لواز
فراوانی به همۀ دریافت و فهم ما از واقعیت
انستتانی تحمیل میاتتود .چه رستتد که این
تفکیک ،با ارزشگذاری هم همراه اود و
همواره یک طرف از دو گا نه ها ،مث بت و
برتر و طرف دیکر ،منفی و فروتر ارز یابی
اتتود .این ارزشگذاری و تفکیک اتتاید
تقستتتیمبندیهای دوتایی میان انستتتانها در
نظا های ستتیاستتی و اجتماعی را هم توجیه
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کرده است .در واقا ،ماجرا فقد این نیست

بردااتتت چندان درستتتی نبااتتد .هدف این

که در دایرۀ محدود فلستتتفه ،متافیزیک از

مقاله ،ن شان دادن قوت بردا ات متفاوتی از

عمل جدا اده و فراتر از آن ایستاده بااد،

متافیزیک ارسطویی است که بنیاد آن را با

بلکه نقد های معاصتتتر به متافیزیک ،این

اخالق یکی میداند.

آموزۀ باقی مانده از دوران باستتتان را مبنای

در این نواتتته میکواتتم بخشتتی از

اکلگیری و تقویت جریانی غالب در بقیه

مهمترین متون ار سطویی را از نو برر سی و

تاریف بشر میدانند.

تحلیل کنم که به نظر میر سد آن بردا ات

داوری دربارۀ تاریف و یافتن ریشتتتۀ

تفکیکی غا لب را نفی میکن ند .بررستتتی

اندیشتهها و کلیشتهها کار داتواری استت،

بنیادی که متافیزیک ارستتتطویی را ممکن

البته اگر اتتتدنی بااتتتد نمیخواهم ایندا

میکند در متون او نشتتتان میدهد که آن

دربتتارۀ این کتته آیتتا آن تقستتتیم مبنتتای

بنیاد ،با این تفکیکها ستتازگار نیستتتند .به

بردااتتتت های دوگانهمحور ما از واقعیت

عبتتارت دیکر ،وقتی بنیتتاد متتتافیزیتتک

بوده یا نه ،بحث کنم .بلکه به نقد اصتتلی به

ارستتتطویی را واب کاویم ،به ستتتتاحتی ره

متتتافیزیتتک توجتته میکنم کتته اتتتتایتتد

میبریم که تفکیک اخالق از متافیزیک یا

قضتتاوتهای بعدی متأبر از آن نقد بااتتد.

عمل از نظر در آن ممکن نیستتتت .به بیان

نکتۀ اصتتتلی که در این مقاله میخواهم بر

دیکر ،آن بردااتتت تفکیکی از آموزههای

آن تأک ید کنم ،این استتتت که نقدهایی از

ارستتطو درباره متافیزیک ،در این بازخوانی

این دستتتتت به م تافیز یک به عنوان دانش

و تحلیل رد میاتتتود .متون ارستتتطویی در

نظری و جدایی آن از ع مل و اخالق ،در

جایی که از بنیاد و لحظه تولد متافیزیک

واقا همکی ناظر به همان تفسیر تفکیکی از

ستتتخن میگویند ،به رواتتتنی بردااتتتت

متون ارستتتطویی بودها ند .در حالی که در

تفکیکی را ک نار می گذار ند و در عوض،

تاریف فلسفه ،این برداات از اندیشۀ ارسطو

تصویری از یکانکی و همبودی عمل و نظر

بهعنوان نظر و آموزۀ اصتتلی ارستتطو دربارۀ

و اخالق و متافیزیک ترسیم میکنند .اینکه

تق سیم عقل و حکمت دریافت اده ،اما به

تاریف فل سفه به هر دلیلی بر تف سیر تفکیکی

نظر میرستتتتد این بردااتتتتت فقد یتتک

از ارستتطو تأکید کرده ،نباید ما را از فهمی

برداات ممکن از ارسطوست و ااید حتی

دیکرگونه از ارستتتطو بازدارد .در ادامه با

ت
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بتتازخوانی فقرات مهمی از متتتافیزیتتک

نظر ارستتتطو یعنی دانشتتتی کتته فقد آن

ارستتتتطتتو ،اختتالق اویتتدمتتوس ،اختتالق

خدا ست ،یعنی فقد خدا به معنای واقعی و

نیکوماخوس ،رسالۀ اجزای حیوان و رسالۀ

تمتتا  ،آن را دارد .طبق تبیین ارستتتطو از

ترغیب به فلسفه استدالا میکنم که از دید

فلستتفۀ اولی ،طبیعت این دانش چنان استت

ار سطو ،اخالق نمیتواند از متافیزیک جدا

کتته اصتتتالً برای هی موجودی جز ختتدا

بااتتتتد و لح ظۀ تو لد م تافیز یک در واقا،

(فعل یت و عقل محض) ممکن نیستتتت که

لحظۀ تو لد اخالق نیز هستتتت .فیلستتتوف

صتتتاحب این دانش بااتتتد .از یک جهت،

ارستتتطویی به هی وجه نمیتواند اتتتبیه به

فلستتتفۀ اولی تنها دانش آزاد استتتت یعنی

خدا ،تنها و فارن از دیکری بااتتتد بلکه به

دانشتتتی که فقد برای خودش خواستتت ته

عکس ،متافیزیک برای ان سان فقد با بیرون

میاتتود (آلفای بزرگ 228 ،ب نیز نک.

رفتن از خویش به ستتتوی دیکری ممکن

ا خالق ن ی کومتتا خوس1177 ،ب) و ف قد

است .بدون دیکری و امر انضمامی بیکانه،

موجود آزاد می توانتتد ب ته معنتتای دقیق،

حیرتی که م تافیز یک را به راه میا ندازد،

صتتتاحب دانش آزاد بااتتتد .خداوند چون

ممکن نیستتت .در واقا ،متافیزیک با وجود

فعلیت محض است و به دنباا هی صورت

یک دیکری غریبه و ناآاتتتنا و همزمان،

و غایت دیکری بیرون از خویش نیستتتت،

کشتتگ یک امر آاتتنا در او ممکن استتت.

موجود آزاد استتتت .او هی حیث بالقوهای

م طابق این فهم ،م تافیز یک ارستتتطویی با

ندارد که به دنباا چیزی بیرون از خویش

نوعی مواج هۀ اخالقی به ستتتوی دیکری

بااد .در حالی که طبیعت انسان ،برده و در

آغاز می اود و به این ترتیب ،بنیاد اخالقی

بند نیازهای اوست (متافیزیک 228ب).

امر اجتماعی را فراهم میآورد.
 .0نوس :بنیاد امکان و عینیت متافیزیک

از جهت دیکر ،متافیزیک یا فلستتتفۀ
اولی که علم به علل و مبادی موجودهاست،
حالتی است که خداوند به طور مستمر ،آن

ارسطو در اوایل متافیزیک ،جایی که طرح

را دارد .اگر موجود در درتو علت خویش

کلی این دانش را ترستتتیم میکند ،با چند

دیده اود ،درسش از چرایی وجود از میان

دل یل توضتتتیح مید هد که م تافیز یک در

برمیخیزد و مسأله منحل میاود .در فصل

اصتتل دانش الوهی استتت .دانش الوهی در

دو آلفتتای بزرگ ( 223آ) این عبتتارت
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روانگر آمده است که «تملک این دانش

بخشتتتندگیاش ،انستتتان را نیز در این علم/

باید به یک معنا ،معکوس آن چیزی بااتتد

وضتتعیت مشتتاهدۀ اصتتل و بنیاد موجودها

که ما در آغاز دژوهش میکردیم» .منظور

سهیم میکند.

ارستتطو همین استتت که اگر بتوان از جا و

درستتتش مهم آغتتاز متتتافیزی تک از

منظری به موجود نکریستتتت که علتش را

همینجتتا برمیخیزد :متتتافیزیتتک چکونتته

د ید ،دیکر مستتتتأ لۀ بودن و چرا اینگو نه

انسانی میاود؟ اگر متافیزیک اصالتاً همان

بودن ،اصالً ددیدار نمی اود .مشاهدۀ علت

فعتتالیتتت ختتدا در مقتتا فعلیتتت محض و

هر موجود ،غا یت م تافیز یک ،بل که خود

مشتتتتا هدۀ خویش بهعنوان ع لت استتتتت،

متافیزیک ا ست .از آنجا که «تنها او سیای

چکونه چنین فعالیتی برای انستتان بدنمند و

حقیقی ،نخستتتتین و مطلقاً موجود ،الوهیت

در حر کت و تغییر ممکن میاتتتود؟ اگر

استتت اوس تیا به اعلی درجه» (اتترفالدین

ارسطو معتقد است که خدا بخیل و ح سود

خراستتتانی ،دیشگف تار ترجمۀ متافیز یک

نیستتتت و روا دااتتتته که انستتتان نیز دانش

ارستتتطو :1320 ،صتتتد) دس م تافیز یک،

علت ها و مبادی را به دستتتت بیاورد ،این

دانش مشتتتاهدۀ اولوهیت به مثابه اوستتتیا یا

بخشتتتندگی در عمل چکونه محقق اتتتده

اصتتتل حقیقی موجودهاستتتت .به این معنا،

است؟

متافیزیک راستتتین ،آن فعالیت عقلی استتت

در تبیین این متتاجرا ،یتتک مفهو

که خدا دارد :مشتتتتا هدۀ خویش بهعنوان

کلیدی وارد صحنه می اود که ان سان را به

ع لت وجود .چنین ستتتطحی از م تافیز یک

خدا و به کل موجود ها دیو ند میز ند .و

فقد از آن خداستتت .اما برای انستتان چنین

درستتت به همین ستتبب ،این مفهو یکی از

دیدنی ممکن نیستتتت« :هی کس نمیتواند

برستتتازنده های اصتتتلی بنیاد متافیزیک نیز

چنانکه اتتایستتته استتت به آن دستتت یابد»

هست .در نظرگاه ارسطو ،در همۀ موجودها

( 223ب) .با این حاا ،ارس تطو با نقل قولی

یک وجه معقوا مشترک هست که موجب

از ستتتیمون یدس ،راه را برای انستتتتان باز

میاتتتود همۀ این ها قابلیت معقوا بودن/

میک ند :انستتتتان هم میتوا ند گاهی و تا

ادن دا اته با اند .آن وجه معقوا از دید

حتتدودی از این علم بهره ببرد ،چرا کتته

ار سطو ،صرف انتزاع عقلی ان سان نی ست

«الوه یت بخ یل نیستتتتت» .خدا به ستتت بب

مفهومی نی ست که عقل /ذهن /نفس ان سان

ت
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آن را ب سازد ،بلکه امری واقعی ا ست یک

انستان نیستت) ،معرفتی که با قوۀ نوس و بر

عنصر واقعی در اایا هست که وجه معقوا

ا ساس ک شگ نوس در هر ایء به د ست

ااتتیا را میستتازد .ارستتطو برای این عنصتتر

میآید ،معرفت عینی است .به همین سبب،

عینی از تعبیر « نوس» (عقتتل) استتتتفتتاده

نوس دیش از معرفتتتاتتتنتتاستتتی ،بنیتتاد

میکند .به نظر ارسطو« ،نوس» به راستی ،به

هستیاناسی ارسطویی را اکل میدهد.

معنای امری مستتتقل و عینی ،در هر موجود

معنای ه ستی انا سانۀ نوس وقتی رخ

حضتتور دارد و او وجه مشتتترک میان خدا،

مینمایاند که بخواهیم در آبار ارسطو ابری

انسان ،امعدانی و سن

است.

از بن یاد فهم هستتتتی د یدا کنیم .بدون این

نوس در جهانبینی ارستتتطویی امکان

درستتش ،نوس فقد یکی از واژگانی استتت

وحتتدت عینی وجود ،امکتتان حرکتتت در

که تأمل عقلی و فرایند انتزاع صتتتورت را

طبی عت و در ا ندیشتتته ،ام کان ااتتتت یاق و

وصگ میکند .اما در برخی موارد ،ارسطو

خواست و ادراک زیبایی را فراهم میکند.

از جایکاه هستتتتیاتتتناختی نوس ستتتخن

اگر در ساحت تحتالقمر (یا جهان کون و

میگوید.

فساد و حرکت خطی) اایا یک وجه مادی

از دورترین رستتاله به متافیزیک آغاز

دارند که نابود میاتتتود ،اما همزمان یک

میکنم« :اجزای حیوان» .بخش دندم این

وجه الوهی دارند که آنها را به جاودانکی

رستتتاله دربارۀ مبنای اتتتناخت حیوانات

متصتتتل میکند .بنابراین ،نوس بنیاد حیات

(ج هان طبیعت تحتالقمر) و فایدۀ ن هایی

در ااتتتیاستتتت و یک بنیاد مطلقاً الوهی و

آن استتت .ارستتطو نخستتت به دو دستتته از

مقدس ا ست .نوس ،عن صر الوهی م شترک

ااتتیای طبیعی ااتتاره میکند که میتوانند

ا ایا ست که فهم صورت یا جوهر ا ایا بر

متعلَّق دانش ما بااتتتند :ااتتتیایی که کون و

استتاس آن معنادار میاتتود .اگر صتتورت،

فستتتاد میدذیرند و ااتتتیای آزاد از تغییر و

همان وجه معقوا ااتتیاستتت که معرفت را

فساد .به نظر میرسد دانش مربوط به اایای

ممکن میک ند ،نوس یک و جه عینی (و

جاودان ،دان شی برتر و اای ستهتر با اد اما

معقوا) در ااتتیاستتت که عینیت و وحدت

ار سطو در ادامۀ این بخش میکو اد ن شان

آن معرفت را تضتتتمین میکند .چون نوس

دهد که بررستتتی موجودات جهان کون و

واقعاً در ااتتتیا هستتتت (یعنی انتزاع ذهنی

فستتاد هم ارزاتتمند استتت و میتواند نوعی
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دانش الوهی بااتتد .نکریستتتن (تئوریا) در

دربارۀ حیوانات از هر نوع و ردهای بشویم

موجودات طبیعی فنتتادتتذیر نیز می توان تد

چرا کتته میدانیم هی کتتدا از آنهتتا از

مدالی برای تأمل فلستتفی فراهم کند «دس

ط ب یعتتت یتتا ز یبتتا یی ختتا لی نیستتتتت»

نباید هم ون کودکان ،بررستتتی فروترین

( Aristotle, 1937: 645a, lines

جانداران را نیز با ناخرسندی کنار بکذاریم

 .)20- 25به نظر ارستتتطو ،بررستتتی هر

(دستتتتت کم بکیریم) چرا کتته در هم تۀ

موجودی ،حتی ستتتخیگ ترین مراتتتب

چیزهتتای طبیعی ،یتتک امر حیرتانکیز

جانداران در جهان ماده و فستتتاد ،همانقدر

(باوماتستتتون ) θαυμάζωνوجود دارد»

ارزاتتتمند استتتت که بررستتتی موجودات

( Aristotle, 1937: 645a, lines

مفتتارق (این نکتتته را در همین بنتتد 503

)17- 20

میگوید) .زیرا در همۀ موجودها چیزی از

بالفاصتتتله بعد از این جمله ،ارستتتطو

زیبایی هستتتت .ارستتتطو در ادامۀ همین بند

دا ستانی از هراکلیتوس نقل میکند :جمعی

توضتتتیح میدهد که این عنصتتتر زیبا ،در

برای دیتتدن او رفتتتهانتتد او را در مطبف

هی یک از اجزای مادی و خاص حیوانات

مییابند که دارد خودش را کنار اجاق گر

نیست یعنی این عنصر زیبایی در دوست و

میکنتتد دس تردیتتد میکننتتد کتته وارد

خون و اجزای بدن حیوان نیستت (چون در

اوند؟  1اما هراکلیتوس به ای شان میگوید

این صتتتورت ،بررستتتی انستتتان هم اگر به

که وارد اتتتو ید ،خدا یان حتی این دا هم

اجزای بدن محدود می اد ،نادسند میبود).

هستند .نقل این داستان بسیار کلیدی است.

بلکه زیبایی در کلیت و ساختار کلی حیات

این داستتتتتتان انکتتار بیتتان مقصتتتود خود

حیوان استتت و کشتتگ این وجه استتت که

ارستتتطوستتتت .او درستتتت بعد از داستتتتان

باید در نهایت ،مقصد محقق بااد.

هراکلیتوس میگوید « :به همین نحو ،ما نیز

اایان توجه است که ااارۀ ارسطو به

نه باید تردید کنیم و نه خدالت بکشتتتیم،

عنصر زیبا در هر چیزی ،درست بعد از نقل

بلکه جستتتورانه دستتتت به بررستتتیهایمان

گفتۀ هراکلیتوس آمده استتتت که «خدایان

 .1مطالب این رساله را بر اساس یک ترجمۀ انکلیسی از دک و

هراکلیتوس در آن وضعیت خدالت کشیدند .ااید ترجمه

فاستر ( )Peck and Forsterنقل میکنم و بر اساس این

نادرست است یا یک بافت فرهنکی ت اجتماعی در دس متن

ترجمه به تنهایی ،مطمئن نیستم که آن افراد چرا از دیدن

هست که باید با دقت بیشتری بررسی اود.

ت
خود دیگر من:کشف بنیاد اخالقی متافیزیک در اندیشه ارسطو /سیده زهرا مبلّغ

663

در هر چیزی و هر جایی هستتتت ند» .به یاد

ایندا نیز عنصتتر الوهی هستتت .تأکید او بر

آوریم که این بخش ،با تق سیم موجودها به

آن که نباید از این برر سی خدالت بک شیم

الوهی (جاودان) و مادی (فانی) آغاز اتتده

و تردید کنیم ،اتتاید نشتتانهایستتت بر اینکه

و ارستتتطو می خواهتتد اهمیتتت و ارزش

برای او داتتتوار استتتتت در این ب حث ،به

دژوهش در موجودهتتای فتتانی متتادی را

تصتتتریح بکو ید که امر الوهی (نوس) در

گواتتتزد کنتتد و در مختتاطتتب رغبتتت و

سوسک و کر خاکی هم هست .اما به هر

انکیزهای موجه برای دنباا کردن این دانش

حاا این را در لفافه گفته استتتت .ضتتتمن

(فیزیولوژی یا اناخت اجزای حیوان) ددید

اینکه در این رستتتاله ،موضتتتوع ،متافیزیک

آورد .او میخواهد نشتتان دهد که بررستتی

نیستتت بلکه فقد بررستتی اجزای حیوانات

موجود متتادی فتتانی همتتانقتتدر میتوانتتد

استتتتت .با این ه مه ،ارستتتطو در دژوهش

ارز امند با اد که برر سی موجود جاودان.

زی ست انا سانه هم نکاهی به عن صر الوهی

مبنای این ارزش ،ح ضور عن صر زیبایی در

زیبایی دارد و معتقد استتت که وجود عینی

هر موجود است .دس میاود گفت در این

این عنصتتر در هر چیزی ،مایۀ ارزاتتمندی

بخش از رستتتاله ،ارستتتطو به طور تلویحی

اایا و دلیل اهمیت درداختن به آنهاست.

می گویتتد کتته در هر مو جودی ،ح تی

ارستتطو در جاهای دیکر به تصتتریح،

فروترین موجود جهتتان متتادی ،عنصتتتری

نکتۀ تلویحی باال را بیان کرده استت .او در

معقوا و الوهی هستتت که آن را اتتایستتتۀ

اخالق نیکوماخوس ،جایی که ستتتخن از

دژوهش میک ند .اتتتتا ید ارستتتطو جر ت

مبنتای لتذت و خیر در حیوانتات استتتتت

نمیکند در بحثی که کمی بعدتر به کر ها

میگوید« :طبیعت در همۀ چیزها یک امر

و حشتترات میرستتد ،آاتتکارا بکوید که

الوهی کااته است» 1133( 1ب) و از همین

 .1جملۀ اصلی ارسطو این است:

ممکن است از فعل  χέωآمده بااد که معنای آن کامالً

πάντα γὰρ φύσει ἔχει τι θεῖον
فعل جمله ἔχει ،است :اکل سو اخص مفرد از فعل اوا-

متفاوت است و بر ریختن مایعات داللت دارد (مثالً برای ااک

اخص ( ἔχωمصدر  .)ἔχεινاین فعل چند معنای اصلی
دارد .معنای نخست و درکاربردتر آن ،دااتن و حمل کردن
است که داللت بر مالکیت میکند .معنای دیکر و مرتبد ،باردار
بودن است .اما همین فعل در همان اکل سو اخص مفرد،

ریختن از اینفعل استفاده میاود برای معنای هرکدا از فعلها
از نسخۀ آنالین فرهن
استفاده کردها ).

لیدا و اسکات در وبسایت درسئوس
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رو ،ه مۀ چیز ها /موجود ها خیر و لذت را

کامالً رواتتن استتت که این عنصتتر الوهی،

میجوی ند .در این دا ،آن امر الوهی ع لت

امری صرفاً معرفتی و واب سته به فهم ان سان

واقعی فعالیت و حرکت چیزهاستتت .اینکه

نیستت .چیزی استت که به راستتی در ااتیا

موجودات در ع مل به دن باا خیر و لذت

هست و آنها را به سوی خیر دیش میبرد.

خوی شند به سبب وجود یک عن صر الوهی

افزون بر این ،در رستتالۀ نستتبتاً کوتاه

در طبیعت آنهاستتتت .در گفتار ارستتتطو،

ترغیب به فلستتفه ،1در دو بندی که ارستتطو

به همین سبب ،این جمله را به دو صورت میاود ترجمه کرد
یکی اینکه طبیعت در همۀ چیزها یک امر الوهی را ریخته

Robert C. Bartlett, and Susan D. Collins,
Aristotle's Nicomachean Ethics (Chicago:
University of Chicago Press 2011),159.
 .1این رساله از آبار به اصطالح گمادۀ ارسطو بوده است که

انکلیسی اخالق نیکوماخوس ،فقد هریس راکها (متخصص

بعدها ،محققان معاصر از میانۀ آبار و اقواا دیکران آن را

اهیر ادبیات کالسیک در کمبریج )1200 . ،این فعل را به

گردآوردهاند .خوابختانه بخشهای زیادی از آن گرد آمده و

«کااتن و ودیعه نهادن چیزی در جایی» ترجمه کرده است و

در چند منبا به صورت مستقل بازسازی اده است .این رساله با

ترجمۀ او هر دو معنای باردار بودن و ریختن را در بردارد

همت دکتر مدتبی درایتی و دکتر حمیدرضا محبوبی آرانی ،در

(وبسایت درسئوس ،ترجمه راکها را برای اخالق نیکوماخوس

مدموعۀ ترغیب به فلسفه ،دربارۀ فلسفه و دارههایی از آبار

برگزیده و آندا به سادگی و در کنار متن یونانی در دسترس

گماده ( )1328به زیبایی و دقت به فارسی بازگردانده اده

است).

است .این ترجمه بر اساس نسخۀ راس است .اما نسخههای

اما بیشتر مترجمان از جمله الکساندر استیورات ،اارح مهم

دیکری هم هستند که متن ترغیب را از منابا بیشتری بازسازی

(کااته است) که تا جایی که مالحظه کرد  ،از میان مترجمان

اخالق نیکوماخوس (  )1233 .فعل  ἔχειرا از ریشۀ دااتن

کرده و بنابراین کاملترند .ظاهراً کاملترین نسخه تا کنون،

گرفتهاند و جمله را اینگونه ترجمه کردهاند« :هرچیز بنابر /در

تصحیح دورین

بوه است و بعد از آن یک نسخۀ متأخر

طبیعت خویش ،امری الوهی دارد» .برای نمونه در همۀ منابا زیر،

هست که همۀ این نسخهها را به صورت تطبیقی ،انتقادی و

عبارتی ابیه به این آمده استsince everything by :

کامل جما کرده است :منبا من برای این متن ،همین

nature has something divine in it.
J. Stewart, Notes on the Nicomachean
ethics of Aristotle (Bristol: Thoemmes
1999), 251.
W., Ross, & L. Brown, The Nicomachean
ethics, Oxford world's classics: Oxford
University Press (Oxford, New York:
Oxford University Press 2009),139.
Roger Crisp, and Aristotle, Nicomachean
Ethics, Cambridge Texts in the History of
Philosophy (Cambridge University Press,
2005)140.

گردآوری و تصحیح آخر است که مصححان،
نسخۀ آنالین آن را در وبکاه مخصوص این رساله
گذااتهاند و ویراست آنها ،هر دو متن یونانی و
ترجمۀ انکلیسی را کنار هم دارد:
http://www.protrepticus.info/protr20
17x20.pdf
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میان انسان و حیوان و گیاهان مقایسه کرده،

در نظا متافیزیکی ارستتطو نشتتان میدهند.

ااتتتتاره میک ند که «در ه مۀ جا نداران،

در این نظا  ،نوس یک عنصر الوهی است.

بهرهای ا ندک از خرد (لوگوس) و هوش

این عنصتتتر در همۀ موجودهای دیکر جز

(فرونسیس) هست» هرچند انسان هم بیشتر

خدا نیز حضور دارد .حضور نوس در اایا،

از خرد بهره برده و هم قوۀ مشتتتتا هدهای

آن ها را هم با خدا دیوند میزند ،هم مبنای

(تئوریا) دارد و به همین سبب ،ان سان مانند

امکان معقوا ادن ا ایا برای ان سان ا ست.

خداستتت ( .1)Protrepticus, 65اما از

در واقا وجود عینی نوس در ااتتت یا و در

این مهمتر ،چند بند دیش از این ،ارسطو در

انستتتتان ،مب نای کارکرد معرفتی نوس در

ب یان مع نای ز ندگی انستتتتانی ،ستتتطر های

انستتان استتت .نفس انستتان به واستتطۀ وجود

تأملانکیزی آورده استتت .او میگوید تنها

نوس میتوانتتد بتتا وجتته معقوا موجودهتتا

چیزی که ز ندگی انستتتتان را ارزاتتتم ند

متصتتل اتتود .اتصتتاا انستتان به الوهیت ،به

میکند ،وجود نوس در ان سان ا ست که او

جاودانکی و به امر بابت به واستتتطۀ وجود

را به جاودانکی میدیوندد .نوس عنصتتتری

عینی نوس در نفس استتتتت .اگر نوس در

ا ست که ان سان را نامیرا و الوهی می سازد.

نفس نبود ،انسان نه میتوانست وجه معقوا

و بعد تو ضیح میدهد به همین سبب ان سان

و کلی ااتتیا را دریابد ،نه امکان جاودانکی

میتواند چون خدا با اد «در مقای سه با همۀ

و تشتتبه به خدا دااتتت .نوس ،همان چیزی

جانداران دیکر ،فقد ان سان خدا ست ،زیرا

استتتت که حیات و فعلیت خدا (یعنی تعقل

وجه] خدا در ماستتت»8

محض) را میستتازد و حضتتور او در نفس

نوس ،همان [جنبۀ/

(.)Protrepticus, 42- 43

انستتانی باعث میاتتود انستتان بتواند گاهی

ا ین ف قرات از م هم تر ین مواردی

همانند خدا بااتتتد .به این ترتیب ،نوس از

ه ستند که کارکرد ه ستی انا سانۀ نوس را

یک سو با حیات و جاودانکی گره خورده،

 .1قسمت منقوا در باال در بازسازیای که راس از

 .8این جملتته نقتتل قولی استتتتت از یتتک متفکر

این رساله در مدموعه آبار ارسطو آورده (و تبع ًا در

دیشستتتقراطی ارستتتطو میگوید یا هرموتیموس یا

ترجمۀ فارسی که بر اساس آن نسخه بوده) وجود

آناکساگوراس آن را گفته است:

ندارد بلکه در گردآوری دورین

(ب  )82و در

گردآوری هاچینسون و جانسون (صفحۀ  )53بر
اساس نقل قواهای یامبلیخوس آمده است.

̒ό νοȗς γἀρ ἡμῶν ό θεός
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از سوی دیکر با وجه معقوا ا ایا در دیوند

اندا دهیم تا مطابق با برترین چیزی که در

است ،و بر اساس این دو دیوند ،نوس بخش

ما هست ،زندگی کنیم...

اصلی نفس انسانی را میسازد.

در فقرهای از اخالق نیکومتتاخوس

 .8نوس :امکان کشف یگانگی در بیگانگی

(کتتتاب دهم1177 ،ب) این داللتتتهتتای

وقتی مدمو عۀ آ بار م تافیزیکی ،اخالقی و

مختلگ هستتتتیاتتتناستتتانۀ نوس ،کنار هم

حتی زیستتتتاتتتناستتتانۀ ارستتتطو را مرور

آمدهاند .آندا ارستتطو دربارۀ ارزش واالی

میکنیم ،این تصتتتویر بتته رواتتتنی دیش

حیات عقلی (زندگی بر اساس تأمل /نوس)

چشممان صورت میبندد که ارسطو نوعی

ستتخن میگوید .چنین ستتاحتی از زندگی،

جهانبینی نوسمحور را در ستتتر میدرورد.

فراتر از سطح حیات ان سانی ا ست ،چرا که

در هم تۀ ستتتت طوح بررستتتتی و دژو هش

انسان بر اساس انسان بودن به آن نمیرسد،

موجودات ،از جانوراناسی گرفته تا اخالق

بلکه به سبب حضور چیزی الوهی در انسان

و الهیتتات ،وجود یتتک امر مشتتتترک و

استتت که انستتان به این حیات میرستتد .و

واالستتتتت کتته دژوهشهتتا را معنتتادار و

همانقدر که این امر الوهی فراتر از طبیعت

ارزامند میکند و امکان دژوهش را فراهم

مرکب (از ماده و نفس) انستتتانی استتتت،

میآورد .همۀ چیز های ج هان به واستتتطۀ

ف عال یت مربوط به آن نیز از هر فضتتتی لت

حضور یک عنصر مشترک عقالنی (نوس)

دیکری برتر استتتتت .بنتتابراین ،اگر نوس

به ی کدیکر دیو ند میخور ند و همز مان،

نستتبت به اجزای دیکر انستتان ،امری الوهی

قابل فهمیدن و تعقل میاتتتوند .درستتتت

استتتت ،حیات مبتنی بر نوس نیز نستتتبت به

همین عنصتتتر مشتتتترک معقوا استتتت که

حیات انستتانی ،حیاتی الوهی استتت .دس ما

متافیزیک را ممکن میکند :چون در همۀ

نباید از کستتتانی دیروی کنیم که میگویند

چیزها /موجودها یک امر مشتتترک معقوا

انستتتتان (چون انستتتتان استتتتت) با ید فقد

هست ،می اود دانشی دربارۀ مبادی و علل

اندی شههای ان سانی دا اته با اد و آد فانی

اایا داات .نوس ،هم مبد است هم مبنای

فقد باید به امور فانی بیندی شد .بلکه باید تا

دانش نسبت به مبد .

آندا که ممکن استتت به جاودانکی دستتت

اگر در انستتتان ،عنصتتتر نوس نبود ،یا

یابیم و در مقا انستتتان ،هرچه را میاتتتود

اگر اایای دیکر جز انسان ،بهرهای از نوس

ت
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ندااتتتند ،آنگاه نه ما میتوانستتتیم هی امر

بودن اایا بااد .اگر این عنصر عینی نبااد،

مشتتترکی را در دس ااتتیای متکثر کشتتگ

و حدت به یک مقو لۀ ذهنی فرو کاستتت ته

کنیم ،نه اصتتتالً چیزی آن دشتتتت بود که

میاود .اگر وحدت عینی میان انسان و آن

بخواهیم کشتتتفش کنیم .این دقی قاً ه مان

بیرون نبااتتتد ،آنگاه حق با کانت استتتت

چیزی است که نخ ست متافیزیک و سپس

وحدت مقولۀ ذهن انستتتان استتتت که بر

اتتتنتتاختتت را ممکن می کنتتد .هر نظتتا

دد یدار ها ح مل میاتتتود .ب نابراین ،هم

متافیزیکی به چنین عنصتتتر مشتتتترک عینی

م تافیز یک ناممکن خوا هد بود هم ام کان

نیاز دارد تا بر استتاس آن بتواند دربارۀ بنیاد

اتتتناخت عینی که نستتتبتی (هر نستتتبتی) با

حقیقت ستتتخن بکوید .امر مشتتتترک عینی

واقعیت دااته

بااد ،منتفی است1.

ممکن استتتت نوس بااتتتد ،یا وجود (طبق

بتتدون عنصتتتر مشتتتترک عینی ،آن

برخی ن ظا های م تافیزیکی) ،یا ح یات ،یا

بیرون ،چیزی نی ست که مایۀ اباهت 8ا ایا

اراده و خوا ست ،یا ع شق یا هر چیز دیکر.

و بنیاد مشتتترک بودن ااتتیا بااتتد .افزون بر

مهم این استتتتت که چنین چیزی هم م یان

این ،میتتان انستتتتان و آن بیرون هم چیز

همۀ ا ایا م شترک با اد و هم عینیت دااته

مشتتترکی نخواهد بود تا حیرتی در انستتان

بااتتد تا مبنای کشتتگ وحدت در واقعیت

برانکیزد .بدون امر مشتتترک عینی ،انستتان

قرار گیرد .بتتدون وحتتدت عینی قتتاعتتدتتاً

نستتبتی با غیر از خویش ندارد حتی اتتاید

نمی اود نظا متافیزیکی دا ات .چون چیز

نشتتتود گفت میان انستتتانها امر مشتتتترکی

مشتتترکی در دس ااتتیا و در دشتتت کثرت

هست که آنها را به هم دیوند میزند .غیر،

ااتتیا نیستتت که بتواند مبنای بودن و چنین

مطلقاً بیکانه استتتت و نمیاتتتود هی حس

 .1الب ته کا نت هم در ن ها یت و ناگزیر یک نومن

فلسفۀ اسالمی ،وحدت در مقا ببوت قرار دارد و

نامتعین را آن دشتتتت می گذارد تا دستتتتکم بنیاد

اباهت در مقا اببات .سوژه میتواند میان چند چیز

وحدت فهم بااد.

وجه مشترکی را تشخیص دهد و به اباهت آنها

 .8میان اباهت و وحدت تفاوت ظریفی هست.

حکم کند .آن وجه مشترک ممکن است امری

وحدت ،در درجۀ نخست ،امری عینی و فارن از فهم

بنیادی و عینی و واحد بااد و ممکن است امری

سوژه است ،بلکه ارطی است که امکان فهم را برای

اعتباری و ذهنی یا متکثر بااد.

سوژه فراهم میآورد .اباهت اما منوط به فهم سوژه
از امر واقا یا بازنمایی امر واقا است .به اصطالح
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مشترک ،هی همدردی ،همدلی ،یا نکرانی

غری به برقرار کنم ،اگر هی چیزی م یان ما

برای او دا ات .امر مطلقاً بیکانه ،جز غربت

ابیه نبااد ،او فقد غریبه است .فقد من را

چه حستتی میانکیزد؟ آیا حس اتتکفتی و

میترستتتاند ،من را میفکوب میکند .اما

تحسین ،از مشاهدۀ غیریت مطلق برمیآید؟

ارسطو در این وضعیت میفکوبادن باقی

آیا نباید همزمان با غرابت ،چیز مأنوستتتی

نمیمتتانتتد .در همتتان موقعیتتت کشتتتگ

هم در دیکری بااد تا اکفتی فراهم آید؟

بیکانکی ،یکانکی نیز ددیدار میاتتود .اگر

آن احستتتاس اتتتکفتی که ارستتتطو به مثابه

کشگ یکانکی نبااد ،باید تا ابد میفکوب

آغتتاز متتتافیزیتتک (فلستتتفتتۀ اولی) معرفی

بمانم .هی راهی به غیر نی ست .هی فهمی،

میکند 1،با تحستتتینی همراه استتتت که از

مفاهمهای ،احستتاستتی ،نکرانیای به ستتوی

ن شناختن مطلق برنمیآید .نا اناخته ،ااید

آن غیر نمیتواند ددید آید .او مطلقاً بیکانه

ترس و واهمتته در من دتتدیتتد آورد .امتتا

است و فقد همین.

«اتتتکفتی» به چیزی دیکر هم ن یاز دارد.

برای ارستتتطو « فقد همین» کتتافی

همزمان با حس ترس از ناآاتتتنایی ،باید

نیستتتتت .با ید از لح ظۀ غرابتی که من را

احستتاستتی از فهمیدن و کشتتگ کردن هم

میفکوب کرده ،به جای دیکری عزی مت

با اد تا ان سان اکفتزده اود و چیزی را

کنم .این لح ظۀ آ غاز م تافیز یک هم که

تحسین کند.

8

اگر نتوانم هی نستتتبتی با آن دیکری

بااتتتد ،اگر فقد همین لحظه بااتتتد ،دایان
متافیزیک نیز هستتتت .باید دای یک مندی

 .1متافیزیک ،آلفای بزرگ 221 ،ب ت  228ب.

نادانی و حیران ماندن و کندکاوی در معنای چیزی

 .8بررسی کاربردهای مختلگ از مشتقات کلمۀ باوما

به کار میرفته است .باوما در حماسه و اعر یونانی

( /θαũμαحیرت) نزد ارسطو نشان میدهد که

وجه عاطفی عمیقی دارد که از وجه عقالنی آن

حیرت فلسفی بیش از آنکه بر درسش و نادانی و

دررن

تر است :نوعی احساس فروماندن در اکوه

فروماندن در امری تدربی و اناختنی داللت دااته

و زیبایی که با تحسین همراه است .این احساس در

بااد ،بر اکفتزده ادن و تحسین امری نااناختنی

حین فعل مشاهده کردن سر برمیآورد .در مشاهدۀ

اااره دارد .نایتینکل ( )Ibid, 256در وارسی فعل

امری که اغلب الوهی ،مقدس ،بسیار واال و فراتر از

( θαυμάζεινباوماتزاین) و مشتقاتش در متون

امر محسوس متعارف است ،ستایش و اکفتی

یونانی دیش از ارسطو توضیح میدهد که باوما در

عمیقی در بیننده غلیان میکند.

ادبیات یونانی دیش از ارسطو به ندرت به معنای

ت
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م یاندی را به ماجرا باز کرد تا م تافیز یک

خداستتتتت .از این ج هت ،نوس که بن یاد

ادامه دیدا کند .برای ارستتتطو ،آن میاندی،

متافیزیک ارسطویی است ،از همان آغاز و

نوس استتتت .تا چنین میاندیای نبااتتتد،

استتتاس ،متافیزیک را الهیات میکند .این

متافیزیک ادامهای ندارد ،در نطفهاش تما

کارکرد نوس ،الهیات را با انستتاناتتناستتی

می اود .برای ار سطو ،نوس ،من /ان سان را

دیو ند میز ند و همز مان ،بن یاد ستتت عادت

با آن بیرون غری به متصتتتتل میک ند .نوس

انسانی (اخالق) را در الهیات میگذارد .در

همان چیزی ا ست که مایۀ حیرت می اود:

واقا ،میاتتود گفت اخالق ارستتطویی در

حیرت و اکفتی از مشاهدۀ وحدت بنیادی

بطن خود ،مبتنی بر الهیتتات و متتتافیزیتتک

میان من و آن دیکری غریبه .به این ترتیب،

است و بدون این بنیاد ،اخالق ارسطویی به

نوس ،مندی متافیزیک ارستتتطویی استتتت.

این اتتت کل قوا نمیگیرد .ا ما محور یت

نوس ،بنیاد وحدت استتتت و چون هم عقل

مشتتترک نوس در متافیزیک و در مفهومی

استتتتت و هم امر معقوا ،بن یاد معر فت نیز

که ارستتطو از ستتعادت در اخالق به دستتت

هست.

میدهد ،اخالق و متافیزیک را عمیقاً به هم

 .3نوس :بنیاد یگانگی متافیزیک و اخالق

وابسته میکند.
برای توضیح این دیوند ،به این درسش

بتتا توجتته بتته آنچتته گفتیم ،نوس بنیتتاد

بازگردیم که چکو نه خدا انستتتتان را در

هستتتیاتتناستتی ارستتطویی را میستتازد .اما

متافیزیک اتتتریک میکند؟ نوس چکونه

نوس در نظا فلستتفی ارستتطو همزمان چند

متافیزیک را که اصالتاً دانشی الوهی است،

کارکرد مهم دیکر هم دارد .از یک جهت،

انسانی میکند؟ طبق توضیح ارسطو ،دانش

نوس اتتناخت کلی و واقعی را تضتتمین و

متتتافیزیتتک بتته معنتتای راستتتتینش از آن

توجیه میکند وجود نوس در ااتتتیا یعنی

خدا ست .خدا فعلیت محض ا ست تغییر و

وجود یک جنبۀ معقوا عینی در آنها .این

حرکت و تکاملی در او نیست .او در فعلیت

جنبۀ معقوا ،مبنای کشگ صورت (جوهر)

محض مستغرق است و فقد به همان فعلیت

ااتتیاستتت و عینیت این کشتتگ را ضتتمانت

محض التفات دارد .تنها جوهری که فعلیت

میک ند .از ج هت دیکر ،نوس ،اصتتتال تاً و

محض استتت ،همان عقل استتت .خدا عقل

کتتامالً از آن ختتدا و همتتان فعتتل مطلق

محض استتت و تنها فعالیتی که دارد ،تعقل
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استتت .او نوس مطلق استتت و کارش تأمل

نفس با آن میتواند وجه مشتتترک ااتتیا را

(تئوریا) در و ضا خویش ا ست .حاا خدا،

مشتتتاهده کند .آنطور که در فقرات نقل

حاا موجودی ا ست که عقل محض ا ست

اده در باال دیدیم ،این وجه م شترک ا ایا

و به بهترین و باالترین مبد میاندیشد:

در ادبیات ارستتتطو گاهی با تعبیر طبیعت،

اندیشهای که فقط اندیشه است ،معطوف به آن
چیزی است که بهترین است ،و اندیشه در عالیترین
حد آن ،معطوف است به چیزی که در حد اعال،
بهترین است  ...زیرا آنچه معقول را میپذیرد ،عقل
(نوس) است و عقل هنگامی فعالیت میکند که
دارای معقولی باشد .این دارندگی (داشتن یک
معقول) بیشتر از پذیرندگی ،درخور عقل الهی است و
مشاهدۀ عقلی ،لذتبخشترین و بهترین چیز است
( ...متافیزیک ،المبدا 7201 ،ب)

صتتورت ،زیبایی ،یا وجه الوهی بیان اتتده

دس ذات خدا نوس استتتت و کار او
نکریستن در خویش یا تعقل .این نوس ،در
همۀ چیزهای دیکر جز خدا نیز هستتتت .اما
در انستتتتان بیش از ه مۀ موجودات ج هان
کون و فساد ،نوس هست .اگر انسان از این
عنصتتتر الوهی استتتتفاده کند ،گویی کاری
اتتتب یه به ف عال یت دائمی را از خدا تقل ید
میکند .با اینکه نوس در ادبیات ارسطو ،به
معنای عا فهم یدن و فکر کردن هم به کار
رفته ،اما وقتی در بافت متافیزیک و اخالق
بهطور خاص بر آن تأکید اتتتده ،به معنای
برترین ستتطح و کارکرد نوس آمده استتت:
یعنی آن قوهای که به واستتطۀ آن میاتتود
در حقیقت ااتتتیا نکریستتتت .ایندا ،نوس
همان برترین جزء نفس انستتتان استتتت که

ا ست .مهم این ا ست که نوس ،خودش هم
آن وجتته مشتتتترک (صتتتورت /طبیعتتت/
زیبایی) را میستتازد ،هم وقتی در انستتان به
کار بیفتد ،میتواند آن وجه م شترک را در
ااتتیا مشتتاهده کند .نوس هم یک عنصتتر
عینی م شترک در همۀ چیزها ست ،هم مثل
یک قوۀ ادراکی در انستتتان کار میکند و
کارکردش کشتتتگ و د یدن ه مان و جه
م شترک و معقوا ا ست .البته ان سان همی شه
از باالترین مرتبۀ نوس استتتتفاده نمیکند.
برترین کارکرد نوس ،مشتتتتا هدۀ حقی قت
اایاست ،یعنی دیدن اینکه هر ایء چکونه
چنین اده ا ست .چنین تأملی /م شاهدهای
کمتر ممکن ا ست برای ان سان د ست دهد.
ما بیشتتتر وقتها یا اتتاید هرگز از باالترین
کارکرد نوس بهره نمیبریم .در گذراندن
زنتتد گی روز مره ،در تتتأ مالت ا خال قی
معموا ،در ستتاختن و صتتنعتگری و هنر،
در بیشتتتتر دانشهتتا ،نوس در دتتایینترین
ستتتطحش به کار میآ ید .فقد در تأ مل
متافیزیکی و جستتتتوجو از بنیاد و اصتتتل
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ااتتتیاستتتت که نوس در واالترین ستتتطح

گرفته میاتتود 1.دانستتتنی استتت که برای

خویش در کار میآید .فقد گاهی ،بستتیار

خود دانستتتتن دیکیری میاتتتود بل که به

کم ،دست میدهد که انسان بتواند با نوس،

معنای دقیقتر ،مشتتتاهدهای استتتت که فقد

و جه معقوا ااتتت یا را به م ثا به بن یاد ااتتتیا

خود آن م شاهده ارز امند ا ست ،نه اینکه

مشاهده (نه اببات) کند.

از دا آن چیزی بیرون بیاید .م شاهدۀ ا صل

وقتی به مسألۀ بنیاد وحدت اایا توجه
کنیم و وقتی حیرت نااتتی از مشتتاهدۀ امر

و امر م شترک در همۀ ا ایا با چ شم نوس،
به خودی خود ارزامند است.

مشتتتترک در عین غرا بت ااتتت یا را جدی

انستتتتانی که به این جستتتتتوجو و

بکیریم ،در واقا نوس در برترین ستتطحش

مشتتتاهده اهتما میورزد ،در واقا نوس یا

در کار است .روزمرگی رخ صتی نمیدهد

ه مان ودی عۀ الوهی در نفس خویش را به

که مراتب باالتر نوس به کار گرفته اتتتود.

بهترین اتتت کل به کار میگیرد .تأ مل یا

باالترین مرتبه و کارکرد نوس وقتی ظاهر

درنکریستتتتن (تئوریا) در حقیقت ااتتتیا به

میاود که به دنباا منفعت یا سود یا هدف

واستتطۀ نوس ،یعنی به کار گرفتن جزئی از

خاصتتتی نبااتتتیم وقتی تأمل را برای خود

وجود خوی شتن که جزء برتر ان سان ا ست.

تتأمتل کردن بخواهیم ،یعنی در تعقتل به

تئوریا ،فعالیت خداست و برای همین است

دنباا کشتتتگ یا مشتتتاهدۀ بنیاد تعقل یا امر

کتته اهتتل متتتافیزیتتک ،نزد ختتدا محبوب

معقوا در ااتتیا بااتتیم دس نوس به معنای

هستتتتند .انستتتان هنکا مشتتتاهدۀ حقیقت با

راستتتتینش وقتی به کار میاف تد که «ه مۀ

نوس ،ابیهترین وضعیت را به خدا دارد .به

ضتتترورت های ز ندگی و چیز هایی را که

چ یزی ،هر چ یزی ،می ن کرد و در آن

مایۀ آ سایش و سرگرمیاند» کنار گذا اته

نکریستتتتن ،امر زیبا ،کلی ،معقوا یا الوهی

بااتتتیم .اهل نوس ،فارن از غوغای جهان،

را میبی ند .این مشتتتتا هده فقد بهواستتت طۀ

در جستتتوجوی بینشتتی آزادانه نستتبت به

حضور قوۀ نوس در نفس و وجود نوس در

اصتتل ااتتیا برمیآید .این جستتتوجو هی

اایا ممکن است.

ستتتود بیرونیای نتتدارد .برای خودش دی
 .1این چند ستتتطر ،بیانی آزاد از بند  228ب کتاب
آلفای بزرگ از متافیزیک ارسطوست.

اما ان سان نمیتواند همی شه با نوس (یا
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برترین کتتارکرد نوس) بتته ااتتتیتتا بنکرد.

که انسان میتواند آرزویش را دااته بااد،

زندگی کردن در میانۀ قوه و فعل ،زندگی

تقلید لحظاتی اندک استتتت از آن چه خدا

روزمره و الزامات زی ستن در جهان انسانی،

همیشه دارد» (.)Elders, 1972: 196

اجازه نمیدهد که همیشتتته آن مرتبۀ نوس

 .4تئوریا :م شاهدۀ امتداد خویش در

در ما فعاا بااد 1.اگر گاهی دست دهد که

دیگری و بنیاد اخالق

از هیاهوی زندگی ،از گرفتاریهای زیستن

ارستتتطو در تقریر متافیزیک ،به رواتتتنی

برای آستتودن و غنودن رها اتتویم ،ممکن

برترین کارکرد نفس ان سانی را با یک فعل

استتت هنکا مواجهه با درخت یا حشتتره یا

خاص تو ضیح میدهد :فعل «درنکری ستن»

اتتتمعدانی ،ناگهان غرابت او ما را متوجه

(تئور یا /رؤ یت) .این ف عل ،دقی قاً کاری

این درسش کند که این امعدانی چیست؟

استتتت که خدا به آن مشتتتغوا استتتت و

چرا چنین بیکانه ا ست که هی ن سبتی با او

زیبتتاترین و لتتذتبخشترین فعتتل ممکن

ندار  .اگر نوس در این لحظه فعاا بااتتتد،

برای ان سان ا ست .سعادت ان سانی به معنای

اتتاید در همان لحظۀ مواجهه با امر غریب،

راستتتتین ،تمرین کردن این فعل و ااتتتتغاا

یک عنصتتر مشتتترک میان خویش و او را

هرچه بیشتتتتر به آن استتتت .زیرا این فعل،

مشاهده کنم ،چیزی که امعدانی را زیبا یا

متضمن به کار گرفتن برترین جزء نفس در

معقوا یا این نین کرده استتت .مشتتاهدۀ آن

باالترین سطح آن ا ست .از این جهت ،این

عنصر ،من را اکفتزده میکند :تحسین و

فعل ،متضتتتمن ستتتعادت اخالقی و عملی

لتتذ تی در من میا نک یزد کتته بی مالا و

استتتت .اما این فعل ،همزمان یک فعالیت

بیگستتستتت استتت .به نظر ارستتطو ،چیزی

نظری است که ارسطو نامش را فلسفۀ اولی

برتر از این ستتتعادت و اتتتادکامی نیستتتت:

یا دانش نخستتتین (یا دانش بررستتی موجود

تدربه کردن گاه به گاه لحظاتی اتتتبیه به

بما هو موجود) گذااته است .محتوای این

وضتتتع یت دائمی خدا .به قوا ا لدرز ،از

فعل اخالقی ،همان ااتتتتغاا به متافیزیک

اتتارحان توماستتی ارستتطو« ،بهترین چیزی

استتتتت .متتتافیزیتتک برای ارستتتطو یعنی

 .1ابنراد در تفسیر مابعدالطبیعه ارسطو این تعبیر را

نک ابن راد ،تفسیر مابعدالطبیعه ،تصحیح موریس

استفاده کرده است که «عقل ما ،گاهی بالفعل است

بویژ (بیروت :دارالمشرق  )1202ج .1512 ،3

و گاهی بالقوه ،اما عقل الهی ،همواره بالفعل است».
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درنکری ستن در ا صل ا ایا که این باالترین

به روانی یکانکی و جدایینادذیری اخالق

و برترین مرتبۀ دانش نظری در تقستتتیمات

و متافیزیک را در منظومۀ فلستتفی ارستتطو

ارستتتطویی از علم استتتت .بهعبارت دیکر،

توضتتیح میدهد .آندا ارستتطو از باالترین

درنکریستتتتن در اصتتتل ااتتتیا از یک ستتتو

درجۀ ستتعادت انستتانی ستتخن میگوید که

باالترین ستتعادت عملی انستتان استتت و از

همان باالترین ستتعادت اخالقی استتت .این

ستتوی دیکر ،برترین دانش نظری .میاتود

ستتت عادت با برترین ف عال یت نظری ممکن

گ فت برای ارستتتطو ،م تافیز یک واالترین

برای انسان به دست میآید ،یعنی با تشبه به

فعالیت اخالقی انستتتان استتتت .انستتتان در

فعالیت الهی:

متافیزیک تشتتبه به خدا را تمرین میکند و

خدایان بیش از همه ،انسان خردمند را دوست دارند:
کسانیکه عقل خود را میپرورانند و مشغول تعقلند.
خدایان آن بخشی از انسان را که برتر و شبیه
خودشان است بیشتر دوست میدارند و بنابراین به
کسانی که خرد را گرامی بدارند و بپرورند پاداش
میدهند ،چون مراقب چیزی هستند که برای خدایان
عزیز است و نیز چون آن مردمان اصیل و درست
عمل میکنند .پس انسان خردمند نزد خدا
محبوبترین است و لذا او از همه بیشتر احساس
سعادتمندی دارد.

اده ا ست .از همین رو ،تق سیمات عقل و

به این ترتیب ،ارستتتطو متافیزیک را

تشتتتبه به خدا همزمان برترین فعل اخالقی
هم هستتت .با این وصتتگ ،از دید ارستتطو،
م تافیز یک و اخالق نمیتوان ند از هم جدا
با اند بلکه یکانهاند .متافیزیک ،هم برترین
فعالیت اخالقی استتتت ،هم بنیاد اخالق را
میستتازد .وصتتگ ستتعادت انستتان در دو
کتاب اخالق ،عیناً در متافیزیک نیز تکرار
دانش به نظری و عملی و جدا کردن اخالق
و متتتافیزیتتک از همتتدیکر ،بتتا عمیقترین
د ید گاه های ارستتتطو در بارۀ ستتت عادت و
کارکرد نوس جور در نمیآ ید .ارستتتطو
نمیتواند روی این جدایی تأکید کند و در
واقا زیتتاد هم آن را دررن ت

نمی کنتتد

هرچند دس از او ،این جدایی دررن

اتتد

و مسیر فلسفه را تغییر داد.

ب ند  1172آ در اخالق نیکو ماخوس

جایی میان انستتتان بودن و الوهیت مستتتتقر
میکند و باالترین سطح اخالق نیز همانجا
صتتتورت میب ندد .م تافیز یک ه مان تقل ید
گاهبهگاه فعالیت محض خداست با استفاده
از عنصتتر الوهی مشتتترک در نفس انستتان.
این تقلید و ت شبه فقد به این وا سطه ممکن
میاتتود که آن عنصتتر الوهی در همهچیز
حضتتتور دااتتتته بااتتتد .در این صتتتورت،
مشتتاهدۀ هر چیزی ممکن استتت مشتتاهدۀ
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ا صل و بنیاد با اد .نکری ستن در امعدانی

خودآگاهیستتت .برای همین هم میگوید

میتوا ند م تافیز یک را راه بی ندازد ،اگر به

الز نیستتت با دوستتت فقد دربارۀ مستتائل

دیدۀ نوس در آن نکری سته اود ،اگر نوس

دی یتده و نظری ستتتخن بکویم تتا از این

موجود در امعدانی کشگ اود.

اتتتناخت مشتتتترک لذت ببر  ،بلکه همین

این نکری ستن و ک شگ وجه م شترک

زندگی روزمره در کنار دوستتت یا داا تتن

میان خویش و اتتتمعدانی ،میان خویش و

نازاترین تدربه ها با یک دوستتتت ،مایۀ

دیکری ،باالترین سعادت برای انسان است.

لذت استتتتت ،چون در همین تدر به های

تئوریا باالترین سطح سعادت است نه فقد

عادی دار دوست را می اناسم و همزمان

به این سبب که انسان در عمل درنکریستن،

میتوانم خود را بشناسم .اناختن خویش

دارد اتتبیه خدا میاتتود که این خود دلیل

در آینۀ دیکری به واستتطۀ دااتتتن چیزهای

مهمی است .تئوریا همانا مشاهدۀ امتداد من

ابیه و مشترک میان ماست .همین اناختن

در دیکری و اتتباهت بنیادی من با دیکری

خویش ،اساس اخالق و مبنای لذت است.

است.

میاتتود گفت از نظر ارستتطو ،خودآگاهی

ارستتتت طو ا ین ن کتتته را در ا خالق

یا اناختن خویش یا درنکری ستن ،بی شترین

اویدموس دربارۀ دوستتتتی گفته استتتت .بر

لذت و باالترین ستتت عادت را همراه دارد.

استتتاس ضتتتربالمثلی قدیمی میگوید که

کشتتتگ چیزی که من را من کرده ،چه در

«دوستتت ،خود دیکر من استتت» .دوستتت،

آینۀ دوستتتت بااتتتد ،چه با تأمل درونی،

اتتتبیهترین فرد به خویش استتتت .با اینکه

لذتبخش استتت .اتتباهت دوستتت به من،

دوستتت از من جداستتت و دو بدن مختلگ

هم من را به خویش مینمایاند ،هم نشتتتانم

داریم ،اما او بسیار به من ابیه است ،گویی

میدهد که من در وجود او ادامه دار  .این

که « یک خود من فک از من» در برابر من

تدوا و اتصتتاا را میتوان به هر چیزی که

ایستتتاده بااتتد .اتتناختن دوستتت برای من

به نوعی آن وجه مشترک را به من بنمایاند،

لذتبخش است چون با اناختن او ،خود

کشتتتگ کرد .دیدن اتتتباهت بنیادی من و

را هم میاتتتناستتتم (اخالق اویدموس:7 ،

دیکری ،به من نشتتتان مید هد که من در

 1803آ) .در این فقرات ،برای ارستتتطو،

چیزهای دیکر ادامه دار .

اصتتتل لذت نااتتتی از اتتتناخت خویش یا

جالب است که ارسطو درست دس از
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توضتتیح جریان خودآگاهی در دوستتتی و

میکند :برترین سطح اناختن و سعادت،

د یدن خویش در آی نۀ دیکری ،توضتتتیح

آن ستتتت که به دنباا هی منفعت بیرونی

میدهتتد کتته بهترین و واالترین ستتتطح

نبااتتتد ،بلکه برای نفس اتتتناختن و نفس

خودآگاهی یا مشاهدۀ خویش ،وقتی است

سعادت با اد .خیر راستین ،به خودی خود

که انستتتان دربارۀ خدا تأمل کند ،زیرا او

خیر استتتت و نبا ید به خاطر خیری دیکر و

باالترین خیر ا ست و «همی شه چ شیدن خیر

بیرون از آن ،خواسته اود .از ایندا ارسطو

باالتر ،لذتبخشتر استتتت» .این ااتتتارۀ

نتیده میگیرد که اتتتناختن به عنوان خیر

ارستتتطو به لذت الوهی و مشتتتاهدۀ اصتتتل

اعلی و سعادت غایی با خودبسندگی همراه

الوهی درستتتتت در ک نار ب حث از ام تداد

استتت .این خودبستتندگی به معنای کاملش

خویش در دیکری میآید .گویی ارستتتطو

فقد برای خدا ممکن استتتتت .او فقد به

میخوا هد تلوی حاً بکو ید که من ام تداد

خویش مینکرد و خویش را تأمل میکند

خویش را نخست در آینۀ دوستی که به من

و از نکریستتتتن در وحدت و فعلیت محض

بستتیار اتتبیه استتت میبینم ،ستتپس در هر

خویش لتتذت میبرد .ختتدا ،خودآگتتاهی

چیزی که به نوعی با من ااتتتتراکی دارد و

محض است ،زیرا تنها فعالیت او تعقل عقل

نهایتاً در تأمل دربارۀ خدا خود را می یابم

یا تعقل خویش است .برای انسان ،این حاا

که میتوانم امتداد او یا ابیه به او باام.

ممکن نیست.

در ه م ین ف قرۀ ا خالق ا یود موس

ارستتتطو ،واقابینتتانتته میگویتتد کتته

( 1803آ) و فقرۀ دیشتتتین آن (1800ب)،

نمیاتتتود همواره در خویش نکریستتتتت.

ارستتتطو میگوید ن هایتاً ز ندگی انستتتانی

آدمی نمیتواند آنقدر تنها بااتتتد که خدا

چیزی جز اناختن نیست و اناختن ،غایت

تن ها و بین یاز استتتت .آدمی باید در ک نار

انستتتان استتتت .به تعبیر دیکر ،برترین خیر

دیکران بااتتتد .نمیتوان از هر کس و هر

برای انسان ،اناختن و دانستن با نوس است

چیزی برک نار اتتتتد با ید در ک نار و در

(هتمتتان مشتتتتاهتتده /تتئتوریتتا) .زنتتدگتی

اجتماع زندگی کرد .دس آن سعادت غایی

ستتتعادتمندانه بر استتتاس این معیار دیش

را چطور با ید دن باا کرد اگر ناگزیریم از

میرود .ارستتطو آن نکتهای را که در آغاز

خود بیرون اویم و در کنار دیکران باایم؟

متتتافیزیتتک گفتتته بود ،ایندتتا هم تکرار

داستف ارستطو باز هم با نکریستتن به چشتم

633

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 82بهار و تابستان 0410

نوس است :آدمی میتواند در دوست و در

برترین غایت و خیری استتت که انستتان در

هر اتتتیء دیکر ،همان چیزی را مشتتتاهده

اخالق و در حیات ان سانی میجوید .گویی

کند که در دروننکری میبیند .می اود در

آدمی نتته فقد در خودنکری ،بلکتته در

دوستتت ،یعنی انستتان دیکری که اتتبیه من

دوستتتی و نکریستتتن در ااتتیا نیز میتواند

استتت و او نیز اهل تأمل استتت ،آن عنصتتر

تشتتتبتته بتته ختتدا را تمرین کنتتد .التتدرز

الوهی عقالنی را ببینم .د یدن نوس در هر

( )Elders, Ibid: 33- 34تتوضتتتت یح

دیکریای ،خواه دوست بااد یا امعدانی،

میدهد که ارستتتطو در این فقرات اخالق

نوعی خودنکری استتتت .کشتتتگ آن وجه

اویدموس ،اخالق اجتماعی و انستتانی را به

مشتتتترک عقالنی ،بازیابی آن ودیعۀ الهی،

مرتبۀ الوهی ارتقا میدهد و اتتتباهتی میان

چه با دروننکری با اد ،چه با نکری ستن در

اخالق ان سانی و و ضعیت خدایکانی برقرار

دیکری ،همان طی کردن مستتتیر ستتتعادت

میکند اینگونه است که در آبار مختلگ

ا ست .فرقی نمیکند آن را کدا ببینم ،مهم

ارسطو ،متافیزیک و اخالق به هم دیوستهاند

این است که بکوام آن را مشاهده کنم .به

و نمیتوان عمل را از نظر جدا دید.

نظر میرستتتد معنای جملۀ «دوستتتت ،خود
دیکر من استتت» در واقا همین استتت :اگر

نتیجهگیری

بتوانم در تعامل با دو ست همان عن صری را

در صتتتفحات باال کواتتتید برخی از آبار

مشتتتاهده کنم که با دروننکری میتوانم،

ارستتتطو را برای یتافتن بنیتاد و آغتازگتاه

دوستتتت ،انکار خود من استتتت .من خدا

متتتافیزیتتک بتتازبخوانم .متتتافیزیتتک برای

نمیاتتتو تا در غایت تنهایی و یکانکی،

ارسطو در لحظۀ تولد و به معنای راستینش،

فقد خویش را بنکر  ،امتتا می توانم در

بیش از آن که دانشی بااد که باید دیکیری

زندگی اجتماعی و در میانۀ طبیعت نیز ابیه

اتتتود ،یک وضتتتعیت استتتت .وضتتتعیت

به خدا باام .در این صورت ،نکریستن در

متافیزیک برای انستتان از مواجهه با دیکری

ااتتیا و کشتتگ وجه عقالنی مشتتترک میان

آغاز میاتتود .خالف تفستتیرهای تفکیکی

خو یش و د ی کری ،یتتک فعتتل ا خال قی

که متافیزیک را از هر امر انضمامی و متفرد

خالص است ،به این سبب که این مشاهده،

جدا میکنند ،متافیزیک ارستتتطویی بدون

نوعی خودآ گاهی استتتتت و خودآ گاهی

دیدن دیکری و درگیر اتتتدن با غرابت او

ت
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ممکن نیستتتتت .با ید چیزی غیر از من در

میبینتتد ،زیبتتایی معقوا استتتتت .زیبتتایی،

مقابل من بااد تا نخست بیکانکی او در من

هرچند تحسینانکیز و لذتبخش است ،اما

اکفتی و درسشی بنیادی ایداد کند .خود

حیرتانکیز نیست .حیرت ،نخست باید در

بتته تنهتتایی و در خلوت خویش برای بتتار

مواج هه با امری غر یب رخ بن ما ید .با ید

نخستتتتت نمیتوانم با دروننکری به این

چیزی جز من ،چیزی که نخستتت نمیدانم

غرابت و واهمه از نااتتتناستتتی برستتتم .باید

چیستتتت ،دیش رویم قد بلند کند و من را

چیزی بااتتتتد که از خویش بپرستتتم آن

خیره و میفکوب کنتتد .این غرابتتت برای

چیستتتت و ستتتپس در این دیکری ،چیزی

ار سطو در مواجهه با جهان و در م صاحبت

آاتتنا را مشتتاهده کنم که من را به تحستتین

با دیکری ممکن استتت .بعد از این ،باید به

برانکیزد .این هم بتتدون دیکری ممکن

چ شم نوس بتوانم آن وجه آ انای دیکری

نی ست .دیکری آغاز متافیزیک برای ان سان

را ببینم و زیبایی معقوا او را کشتتتگ کنم.

استتت .عنصتتری که این مشتتاهده را ممکن

اینهمه در معنای اصتتتیلش باید در مواجهه

میکند ،وجود نوس در نفس ان سان ا ست.

با دیکریای بیرون از من رخ دهد .هرچند

اتاید گفته اتود نوس در انستان همانطور

همزمتتان من دار خویش را بتتا دیکری

که در خدا ،میتواند خویش را ببیند و از

مقایستتته میکنم و آن وجه آاتتتنای درون

مشتتتتا هدۀ خویش لذت ببرد و ن یازی به

خویش را در دیکری بازمیبینم.

دیکری بیرونی ندااتتتته بااتتتد .بهعبارت

به نظر میرستتتد این فرایند در مورد

دیکر ،برخی معتقتتدنتتد کتته متتتافیزیتتک

خدا دقیقاً صادق نی ست .برای او امر غریب

ارسطویی در تنهایی انسان و با چشمدو ای

و بیکانه و واهمه اتتاید معنا ندااتتته بااتتد

از هر غیری ممکن استتتت چنان چه برای

چون او فعیلت کامل ا ست .چیزی بیرون و

خدا ،متافیزیک همین استتتت و همانگونه

غیر از او نیستتتت تا او را به حیرت آورد.

کتته ستتتت طرهتتای د یش گ فتتته از ا خالق

خدا نوس مطلق و زیبایی محض استتتت و

نیکوماخوس نشتتان میدهد .اما همۀ مطالب

همین که خویش را بنکرد ،ه مۀ زی بایی و

دیشین را آورد تا توضیح دهم برای انسان،

ه مۀ نوس را یک جا میبی ند .دس او در

متافیزیک با خود تنها ممکن نیستتتت آغاز

غایت متافیزیک زندگی میکند و به یک

اتتتود .آن چه نوس از خویش در خویش

مع نا ،او ز ندگی راستتتتین را میز ید .برای
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انستتتان اما متافیزیک باید از یک جا آغاز

این زیبایی را نمیاتتتود بیرون از موجودها

اتتتود و هرگز نیز بتته آن غتتایتتت الوهی

جُستتتت .همین ستتتن

 ،همین اتتتمعدانی،

نمیرستتد .دس برای انستتان ،متافیزیک در

همین آدمی که دیش روی من استتتت ،در

میانۀ غرابت دیکری و قداستتت حضتتور امر

تفرد و تشخص خاص خود ،حامل یک امر

الوهی صتتورت میبندد .هم نانکه حیات

معقوا و الوهی استتت .نوس ،امر مشتتترکی

ان سان در میانه و در حرکت ا ستمرار دارد،

ا ست که همینجا در درون من و درون هر

متافیزیک انسانی هم جایی در میانۀ خویش

موجودی به یک مع نا ( نه به یک ا ندازه)

و دیکری تقرر مییابد.

حضتتتور دارد .برای کشتتتگ آن ،نباید به

از این منظر میاتتود دریافت که چرا

خود بنکر و نه باید از جهان بیرون برو .

ارستتتطو در تقریر تفصتتتیلی متافیزیک به

اگر برای افالطون ،فل سفه /متافیزیک م شق

جزئ یات و افراد تو جه میک ند .از نظر او،

مرگ استتت ،برای ارستتطو ،فلستتفۀ کشتتگ

امر الوهی و معقوا (یا زیبا) را باید در خود

عنصر حیات و زیبایی در دیکری است.

ااتتتیا دید .امر معقوا ،چیزی بیرون از هر
فرد نی ست .جوهر هر موجود در خود اوست ،نه
بیرون از او ،نه در ج هانی فراتر .هر امر جزئی و
متفرد به خودی خود حامل یک مرتبه از نوس و
یک سطح از زیبایی است.
مالحظات اخالقی:
حامی مالی :این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.
تعارض منافع :طبق اظهار نویسنده ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
برگرفته از پایان نامه/رساله :این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.
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