
 

 
  

 

 

سیر تفکیکی های ارسطو، تفغالب از نسبت متافیزیک و امر اخالقی و عملی در آموزه تفسیر چکیده:

ک و داند و از دید او میان متافیزیاست. طبق این تفسیر، ارسطو عقل و حکمت نظری را از عمل جدا می

ذاری گحکمت عملی، ارتباطی نیست. تقسیم عقل و دانش به نظری و عملی که معموالً با نوعی ارزش

مراه استتت، در تاریف فلستتفه دیامدهایی به همراه دااتتته استتت. در قرن اخیر، برخی متفکران به لواز  ه

ک، نقد عنوان واضتتا این تفکیاند و ارستتطو را بهخطرناک این تفکیک برای جهان انستتانی ااتتاره کرده

شان میمی افیزیک، تفسیر متهای ارسطو دربارۀ دهم که تفسیر تفکیکی از آموزهکنند. در این نواتار ن

اناسی روان دقیقی نیست بلکه بازخوانی و تحلیل متون ارسطو در حوزۀ متافیزیک، اخالق و زیست

کند که در منظومۀ فکری او، لحظۀ تولد متافیزیک، یک لحظۀ اخالقی استتت و متافیزیک برای می

ستتی بازخوانی با بررانستتان، فقد در مواجهه و روی دااتتتن به ستتوی دیکری امکان تحقق دارد. در این 

بنای امکان دهیم که نوس، مدر تقویم متافیزیک ارسطویی، ارح می« نوس» کارکردهای مفهو  کلیدی

و عینیت متافیزیک ارستتطویی و یکانکی متافیزیک با اخالق استتت. کشتتگ یکانکی در عین غرابت 

ست که متافیزیک در آن آغاز می ا دو کارکرد ، برود. این کشگاود و دیش میدیکری، وضعیتی ا

ظۀ دیدایش تر از لحاود. بر این اساس، در فهمی دقیقاناسانۀ نوس ممکن میاناسانه و معرفتهستی

 های ارسطو باید تردید کرد.متافیزیک، در تفسیر مبنی بر گسست عمل و نظر در آموزه
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مه قد یک م تافیز شت تفکیکی از م : بردا

 ساز آنارسطو و لوازم مشکل

کی از  ی عملی  ظری از  ن عقتتل  یی  جتتدا

شه سفی کلی شۀ فل های غالب در تاریف اندی

بوده استتتتت. این جتتدایی، بستتتیتتاری از 

سیمتفکیک سها و تق یم های بعدی مانند تق

کند. گ فلسفه را توجیه میهای مختلااخه

جداییترین تفکیکاز مهم  های مبتنی بر 

سنتی میان متافیزیک  نظر از عمل، تفکیک 

رستتتد و فلستتتفۀ اخالق استتتت. به نظر می

بنای اصتتلی این تفکیک را ارستتطو ستتن 

نخستتتت بر زمین فلستتتفه گذااتتتت. او به 

وضوح انواع حکمت/ دانش را از یکدیکر 

یانشتتتتان ارزش یک و م ری کرد. گذاتفک

طاهررحیمی و مالیر،  نک.  ( 1322برخی )

معتقتتدنتتد این تفکیتتک ریشتتتته در نکتتاه 

اتتتناختی ارستتتطو به دانش دارد و هستتتتی

سبت غایت هر  ساس ن تفکیک علو  را بر ا

یر می تفستتت قا  لم وا نش در عتتا کننتتد. دا

برخالف افالطون کتته رستتتیتتدن بتته مقتتا  

شاهدۀ مثل را با تزکیۀ عملی دیوند می زد، م

رستتتد که ارستتتطو این دیوند را یبه نظر م

گستتستتت، و اندیشتتۀ متافیزیکی را از عمل 

به طور کامل جدا  اخالقی و امر اجتماعی 

سیر نایتینکل، ارسطو برای  ااید به تف کرد. 

به  بت  کاه منفی افالطون نستتت با ن که  این

تافیزیک زندگی این جهانی مبارزه کند، م

اد که را از اخالق جدا می کند تا نیازی نبا

دت انستتانی را جایی بیرون از جهان یا ستتعا

یا بدوید   فاهیم انتزاعی بیرون از ااتتت در م

عبارت دیکر، ارستتتطو برای اینکه مفهو  به

متافیزیکی های اتتبهستتعادت را از استتطوره

جدا  یک را از اخالق  تافیز ند، م داک ک

که می ندارد  یازی  یب، ن به این ترت ند و  ک

تافیز فاهیم م کی یبرای تبیین اخالقی، از م

یرد ) ک ب هره   :Nightingale, 2004ب

ات غالب 190 -187 (. این دیدگاه، بردا

از نکاه ارستتطو به متافیزیک و نستتبت آن با 

کند و در این عمل و امر عمومی را بیان می

با عنوان  لب  غا تار از این بردااتتتت  نواتتت

سیر تفکیکی» سطو یاد می« تف نیم. طبق کار

تافیزیکی، هی   ندیشتتتتۀ م گاه، ا ید این د

ای برای عمل اخالقی و امر اجتماعی نتیده

به تعبیر ارستتتطو، خودبستتتنده  ندارد بلکه 

استتتتت. در ادبیتتات متتتافیزیکی  ارستتتطو، 

یت  عال بانی )همان ف هدۀ اصتتتوا و م مشتتتا

متافیزیکی( فقد برای خود مشاهده است و 

هی  غایت و هدفی بیرون از خویش ندارد. 

حتی ستتتعتتادت اخالقی نیز در دی آن بته 

گونه ستتود  یخاطر هما به» آید:دستتت نمی

 «میستتتتیدانش ن نیا یدر جستتتتدو یکرید
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بنابراین، ب(.  A ،228، متافیزیکارسطو، )

 تئوریا در متافیزیک ارستتتطویی، مشتتتاهدۀ

ایاست،  عقالنی محض اصوا و بنیادهای ا

با عمل اخالقی و امر  بدون اینکه نستتتبتی 

اجتماعی دااتتته بااتتد. مطابق این تفستتیر، 

ستتتطویی، فقد برای مشتتتاهده فیلستتتوف ار

 کند، هی  هدف بیرونیکردن مشتتاهده می

اخالق ارستتتطو در  جوید.و دیکری را نمی
 دهدیم حیب( توضتتت1177) کوماخوسین

استتتت  یتی( تنها فعالای)تئور ینظرورز»که 

 یزی. چاتتتودیخاطر خودش اندا  مکه به

ه ک کندینم دیاز خود عمل تأمل تول رونیب

  «.شودب یریکیاته و دخاطر آن دوست دابه

افزون بر این، فیلستتوف ارستتطویی در 

 تنهتتایی خویش و بتتدون نیتتاز بتته دیکری

تواند در وضتتتعیت مشتتتاهدۀ )تئوریای( می

متافیزیکی بااد تتتت بلکه بهتر است هم ون 

تنهایی برای فیلسوف نوعی  خدا تنها بااد.

تشتتتبه به خداستتتت. به بیان دیکر، در این 

سطویی  سوف ار سیر، فیل ی که در لحظاتتف

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

ای استتتت، تنها و گستتتستتتته از هر دیکری

اود که ابیه خدا، فقد در خود تصویر می

ندارد و فعالیتش می به غیر  یازی  نکرد. او ن

                                                           

تار. 1 نه، برای توضتتتیح  یخی و تطبیقی در این زمی

 .Nightingale, 2004: 197- 200نک. 

هی  غایت و ستتود بیرونی  خودبستتنده و بی

استتت. به همین ستتبب، فیلستتوف در مقا  

رون جهان بی مشاهدۀ اصل و بنیاد، نسبت به

ق این وفخویش التفات و مستتئولیتی ندارد. 

فت توان در نهایت گ، میتفکیکی برداات 

 ا امرنستتبتی ب متافیزیک ،که از دید ارستتطو

 .1اجتماعی ندارد اخالقی و

تفستتتیر متون ارستتتطویی بر استتتاس 

دذیرش اتتکاف میان نظر و عمل در ستتنت 

ها و فلستتفی باقی ماند و بستتیاری از دیدگاه

فلستتتفی در تاریف اندیشتتته، از این  مکاتب

تأبر بوده ند. دتفستتتیر تفکیکی م ر بیشتتتتر ا

صتتتفحات تاریف فلستتتفه، متافیزیک دانش 

قل از  ید مستتتت با که  نظری محض استتتت 

اخالق بحث اتتود. بستتیاری از فیلستتوفان 

بزرگ، آباراان را بر اساس همین تفکیک 

اند. البته اتتایستتته استتت توجه مدون کرده

ت غتتالتتب از نکتتاه کنیم کتته این بردااتتت

فیلستتتوفان به تفکیک دو ستتتاحت عقل یا 

مدیکر، خود ممکن استتتتت دانش ها از ه

نااتتی از خوانش ما بر استتاس همان کلیشته 

بااتتتد و اتتتاید بتوان با نکاهی فارن از آن 

کلیشتته، محتوای دیکری در متون فلستتفی 

نه، در دو دژوهش  کشتتتگ کرد. برای نمو
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سی به چنین امکانی در بازخو نی امتأخر فار

سی حسین  سینا )نک. عبا سفی ابن  متون فل

بادی،  ( و ستتتهروردی )نک. مبل  ، 1322آ

( اااره اده است. به هر حاا، مسألۀ 1322

ناقشتتتته کاه کلیشتتتتهمهم و م ای انکیز در ن

تفکیکی به متون ارستتطویی این استتت که 

تدوین دانش با نوعی تفکیک و  ها، اغلب 

ست،ارزش طور همان گذاری همراه بوده ا

ه در آبار ارسطو میان انواع دانش، داوری ک

ارزاتتتی اتتتده و متافیزیک برترین دانش 

 یآ آلفا 228بند امرده است. برای نمونه، 

 یلیفضت یها، در از صفتمتافیزیک بزرگ

متتدا   هتتا،اسیتتق نیاستتتتت. در ا یو عتتال

تاف  ریوها تصتتتدانش کریبر فراز د کیزیم

برتر از  زیو صتتتاحب حکمت ن اتتتودیم

مان  که ارستتتطو  .کریدمرد در تصتتتویری 

جا( از صتتتاحب متافیزیک ترستتتیم )همان

رانی و کنتتد، مفتتاهیم اقتتتدار و حکممی

اتتتود. برتری دررنتت  و مکرر دیتتده می

از واژگتتان فروتر  حیارستتتطو بتته تصتتتر

(ἧττον و تتتتحتتتت امتتتر بتتتودن )

(ἐπιτάττεινاستتتفاده م )تا نستتبت کندی 

مان  با مرد عدالطبیعی  ماب یان فیلستتتوف  م

ند. این تصتتتویر در  معمولی را وصتتتگ ک

بستتیاری از متون متافیزیکی بعد از ارستتطو 

سفی هم  ااید به متون غیر فل اده و  تکرار 

ند این  قد ته استتتتت. برخی نیز معت یاف راه 

تصویر فرادستانه و اقتدارگرا از متافیزیک، 

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

ست. تاسلطه شری بوده ا  جویانه در تاریف ب

آندا که مک کامبر، از تابعان هایدگر، در 

یک ارستتتطویی بر  تافیز بازخوانی روش م

ساس تفسیر تفکیکی، توضیح می دهد که ا

سطو در متافیزیک به همروش سی ار  ۀانا

فتتته  تقویتتت علو  راه یتتا تولیتتد و  و بتته 

ز آمیگر و خشتتونتهای ستترکوبگفتمان

ن زده استتت. راه یافتن روش متافیزیک دام

ها را به حوزهاین های دانش، وزهبه همۀ ح

 .کرد لیتبد یو هندار یدستور یهاحوزه

 یاهتیاست که واقع نآها حوزه نیا ۀفیوظ

با الکو عد اوستتتستتترکش را   ییایها و قوا

 نیا...هماهن  کنند و به راهشتتتان آورند. 

همواره آن دستتته از روابد  هاستتکورسید

بر  یکه مبتن اتتتمرندیرا معتبر م یاجتماع

ب بااتتتتد و در آن گروهغل به  یه  از مرد  

ند و گروه ماده تنزا داده اتتتو  یستتتطح 

مقا  صورت را در  یانحصاربه طور  کر،ید

...  قتتدرت ختتود دااتتتتتتته بتتااتتتتنتتد دیتت

(McCumber, 1999: 86). 

در چند دهۀ اخیر، صتتتدای نقدهایی 

اتتتبیه همین مطلب، به متافیزیک و جدایی 

یادی آن از ستتتاحت عمل و امر عمومی  بن
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ده استت. جز هایدگر و تابعانش که بلند ات

ستی نقد  ای ه سبب فرامو متافیزیک را به 

کنند، فیلسوف مؤبری چون لویناس هم می

از روش و منظر متتتافیزیتتک بتته ستتتبتتب 

اش از ساحت اخالق انتقاد کرده گسستکی

، تاریف (48 :1987است. به نظر لویناس )

اناسی، تاریف غلبه و فتوحات مفهو  هستی

امر جزئی و انضتتتمامی بوده کلی وجود بر 

استتت. متافیزیک به ستتبب فراموش کردن  

ساحت عمل، گفتمانی  ضمامی و  واقعیت ان

که در آن عمل و امر  عقالنی را ستتتاخته 

به در برابر نظر و  انضتتتمامی و دیکری غری

چیزدان قربتانی امر انتزاعی و ستتتوژۀ همته

اتود. لویناس متافیزیک ستنتی )به تعبیر می

به ستتتبب اتتتناستتتخودش، هستتتتی ی( را 

اش از ستتتاحت اخالق و امر گستتتستتتتکی

قدرت و بی فۀ  مامی، فلستتت عدالتی انضتتت

خواند و معتقد استتتت که حتی هایدگر می

یم دوگتتانتته و  تقستتت همتتان  فتتتار  گر هم 

گتتذاری میتتان امر کلی و جزئی یتتا ارزش

 نظری و عملی اده است:

 ۀلسفف گاهیکه در جا یشناسیهست ایقدرت   ۀفلسف
ه است که خود را ب یااست، فلسفهقرار گرفته  یاول

 یاست. حت یعدالتیب ۀفسلف رد؛یگیپرسش نم
 جانیکه با شور و ه یدگریها یشناسیهست

 انیدر م یهست یبرآمده از فراموش ی  تکنولوژ
ه را ب یگریرابطه با د زیموجودات، مخالف است، او ن
 زیاو ن و فروشدیم یکل ینسبت با وجود به مثابه امر

 یبه قدرت ریو ناگز ماندیم یباق یامر کل یگدر بند بند
 یستیالیامپر یابه غلبه زیاو ن شود،یرهنمون م گرید

-Lévinas, 1971: 46) انجامدیو به استبداد  م

47). 

به  بب، خودش  به همین ستتت ناس  لوی

جای درستتش از وجود، درستتش از دیکری 

می یزیتتک  ف متتتا کز  مر گتتذارد و را در 

به اخمی تافیزیک را  بدیکواتتتد م ل الق ت

قد و کواتتتش ند. نظیر این ن ها در قرن ک

ست. سوف اخیر کم نبوده ا سیاری از فیل ان ب

که این تقستتتیم برای  ناکی  به لواز  خطر

ااره کرده اته، ا سان دا  ریستفاند. تاریف ان

 های ارستتطو که بر تاریفتفکیکی از آموزه

روش  یمبنا دیاتتتااندیشتتته غلبه دااتتتته، 

 یاارز ییدوتا یهامیو تقس یانکاردوگانه

سان یهادر حوزه  یمختلگ دانش و عمل ان

که عقل به دو ستتتاحت  نیبوده استتتت. هم

ه ب زیآن دانش ن یاتتتود و در د کیتفک

ز  و لوا جیاتتود، نتا میتقستت یو نظر یعمل

 تیو فهم ما از واقع افتیدر ۀبه هم یفراوان

 نی. چه رستتد که ااتتودیم لیتحم یانستتان

اود و هم همر یگذاربا ارزش ک،یتفک اه 

نه کیهمواره  گا بت و طرف از دو ها، مث

 یابیو فروتر ارز یمنف کر،یبرتر و طرف د

گذاری و تفکیک اتتاید این ارزش اتتود.

ر ها دهای دوتایی میان انستتتانبندیتقستتتیم

های ستتیاستتی و اجتماعی را هم توجیه نظا 
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کرده است. در واقا، ماجرا فقد این نیست 

ز افیزیک اکه در دایرۀ محدود فلستتتفه، مت

عمل جدا اده و فراتر از آن ایستاده بااد، 

تافیزیک، این  به م عاصتتتر  قدهای م که ن بل

آموزۀ باقی مانده از دوران باستتتان را مبنای 

گیری و تقویت جریانی غالب در بقیه اکل

  دانند. تاریف بشر می

یافتن ریشتتتۀ  تاریف و  بارۀ  داوری در

ها کار داتواری استت، ها و کلیشتهاندیشته

خواهم ایندا لبته اگر اتتتدنی بااتتتد  نمیا

دربتتارۀ این کتته آیتتا آن تقستتتیم مبنتتای 

نهبردااتتتت محور ما از واقعیت های دوگا

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

کنم کتته اتتتتایتتد متتتافیزیتتک توجتته می

های بعدی متأبر از آن نقد بااتتد. قضتتاوت

 خواهم برنکتۀ اصتتتلی که در این مقاله می

ید کنم، این استتتت که نقدهایی از آن تأک

به عنوان دانش  تافیزیک  به م این دستتتتت 

مل و اخالق، در  جدایی آن از ع نظری و 

واقا همکی ناظر به همان تفسیر تفکیکی از 

حالیمتون ارستتتطویی بوده ند. در  که در ا

تاریف فلسفه، این برداات از اندیشۀ ارسطو 

عنوان نظر و آموزۀ اصتتلی ارستتطو دربارۀ به

سیم  عقل و حکمت دریافت اده، اما به تق

رستتتتد این بردااتتتتت فقد یتتک نظر می

برداات ممکن از ارسطوست و ااید حتی 

بردااتتت چندان درستتتی نبااتتد. هدف این 

ات متفاوتی از  شان دادن قوت بردا مقاله، ن

متافیزیک ارسطویی است که بنیاد آن را با 

 داند.اخالق یکی می

ز کواتتم بخشتتی ادر این نواتتته می

ترین متون ارسطویی را از نو بررسی و مهم

اتحلیل کنم که به نظر می ت رسد آن بردا

لب را نفی می غا ند. بررستتتتفکیکی  ی کن

بنیادی که متافیزیک ارستتتطویی را ممکن 

دهد که آن کند در متون او نشتتتان میمی

ند. به ها ستتازگار نیستتتبنیاد، با این تفکیک

یزیتتک  ف متتتا نیتتاد  ب تی  عبتتارت دیکر، وق

به ستتتتاحتی ره  کاویم،  ارستتتطویی را واب

بریم که تفکیک اخالق از متافیزیک یا می

یان  به ب عمل از نظر در آن ممکن نیستتتت. 

های دیکر، آن بردااتتت تفکیکی از آموزه

ارستتطو درباره متافیزیک، در این بازخوانی 

اتتتود. متون ارستتتطویی در و تحلیل رد می

تافیزیک  یاد و لحظه تولد م جایی که از بن

به رواتتتنی بردااتتتت خن میستتت گویند، 

نار می ند و در عوض، تفکیکی را ک گذار

 بودی عمل و نظرتصویری از یکانکی و هم

ینکه کنند. او اخالق و متافیزیک ترسیم می

سیر تفکی سفه به هر دلیلی بر تف کی تاریف فل

از ارستتطو تأکید کرده، نباید ما را از فهمی 

م بازدارد. در ادا با دیکرگونه از ارستتتطو  ه 
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نی فقرات مهمی از   متتتافیزیتتکبتتازخوا

اختتالق ، اختتالق اویتتدمتتوسارستتتتطتتو، 
 ۀرسالو  اجزای حیوان، رسالۀ نیکوماخوس

ه از دید کنم کبه فلسفه استدالا می ترغیب

سطو، اخالق نمی تواند از متافیزیک جدا ار

تافیزیک در واقا،  لد م بااتتتتد و لحظۀ تو

لحظۀ تولد اخالق نیز هستتتت. فیلستتتوف 

تواند اتتتبیه به وجه نمیبه هی ارستتتطویی 

خدا، تنها و فارن از دیکری بااتتتد  بلکه به 

سان فقد با بیرون  عکس، متافیزیک برای ان

به ستتتوی دیکری ممکن  رفتن از خویش 

است. بدون دیکری و امر انضمامی بیکانه، 

به راه می تافیزیک را  که م نداحیرتی  زد، ا

ممکن نیستتت. در واقا، متافیزیک با وجود 

نا و همیک د ناآاتتت به و  زمان، یکری غری

کشتتگ یک امر آاتتنا در او ممکن استتت. 

با  یک ارستتتطویی  تافیز طابق این فهم، م م

هۀ اخالقی  دیکری  به ستتتوینوعی مواج

اود و به این ترتیب، بنیاد اخالقی آغاز می

 آورد. امر اجتماعی را فراهم می

 نوس: بنیاد امکان و عینیت متافیزیک. 0

رح که ط ییجا ،کیزیافمت لیارسطو در اوا

د با چن کند،یم میدانش را ترستتت نیا یکل

یل توضتتتیح می هددل تاف د ر د کیزیکه م

در  یاستتت. دانش الوه یاصتتل دانش الوه

کتته فقد آن   یدانشتتت یعنینظر ارستتتطو 

ست،  و  یواقع یفقد خدا به معنا یعنیخدا

طبق تبیین ارستتتطو از  تمتتا ، آن را دارد.

ت چنان استت دانش نیا عتیطب فلستتفۀ اولی،

جز ختتدا  یموجود  یه یکتته اصتتتالً برا

ه ک ستتتتیو عقل محض( ممکن ن تی)فعل

از یک جهت،  دانش بااتتتد. نیصتتتاحب ا

فلستتتفۀ اولی تنها دانش آزاد استتتت  یعنی 

ته  که فقد برای خودش خواستتت دانشتتتی 

   نیز نک.ب 228بزرگ،  ی)آلفااتتود می

ن خالق  قد ( ب1177، کومتتاخوسیا ف و 

ه معنتتای دقیق، توانتتد بتتموجود آزاد می

صتتتاحب دانش آزاد بااتتتد. خداوند چون 

فعلیت محض است و به دنباا هی  صورت 

و غایت دیکری بیرون از خویش نیستتتت، 

ای موجود آزاد استتتت. او هی  حیث بالقوه

باا چیزی بیرون از خویش  به دن ندارد که 

 و در برده ،انسان عتیطببااد. در حالی که 

 .ب(228 کیزیمتافاوست ) یازهایبند ن

از جهت دیکر، متافیزیک یا فلستتتفۀ 

اولی که علم به علل و مبادی موجودهاست، 

حالتی است که خداوند به طور مستمر، آن 

 شیاگر موجود در درتو علت خو را دارد.

 انیوجود از م ییاود، درسش از چرا دهید

ل فص . دراودیو مسأله منحل م زدیخیبرم

عبتتارت  نیآ( ا 223بزرگ ) یآلفتتا دو 
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 دانش نیتملک ا»گر آمده است که وانر

اتتد با یزیمعنا، معکوس آن چ کیبه  دیبا

منظور . «میکردیم هشدر آغاز دژو که ما

استتت که اگر بتوان از جا و  نیارستتطو هم

که علتش را  ستتتتیبه موجود نکر یمنظر

ل کرید د،ید نهنیبودن و چرا ا ۀمستتتتأ  گو

 علت ۀ. مشاهداودینم داریاصالً دد ،بودن

غاهر مو تاف تیجود،  که خود  ک،یزیم بل

ست.  کیزیمتاف س»جا که از آنا  یایتنها او

 تیو مطلقاً موجود، الوه نینخستتتت ،یقیحق

 نیالد)اتترف« درجه یبه اعل ایاوستت  استتت

تارشید ،یخراستتتان تاف ۀترجم گف  کیزیم
تافیزیک، صتتتد( :1320 ،ارستتتطو   دس م

دانش مشتتتاهدۀ اولوهیت به مثابه اوستتتیا یا 

جودهاستتتت. به این معنا، اصتتتل حقیقی مو

استتت  یعقل تیآن فعال ن،یراستتت کیزیمتاف

هد خدا دارد: مشتتتتا عنوان به شیخو ۀکه 

تاف یستتتطح نیعلت وجود. چن  کیزیاز م

 نیانستتان چن یبرا امافقد از آن  خداستتت. 

 ندتوایکس نم یه: »ستتتتیممکن ن یدنید

 «دابیاستتت به آن دستتت  ستتتهیکه اتتاچنان

طو با نقل قولی با این حاا، ارستت. ب( 223)

باز  یدس، راه را برای انستتتتان  از ستتتیمون

ند: انستتتتان هم میمی تا ک گاهی و  ند  توا

حتتدودی از این علم بهره ببرد، چرا کتته 

یت بخیل نیستتتتت» بب «. الوه به ستتت خدا 

اش، انستتتان را نیز در این علم/ بخشتتتندگی

وضتتعیت مشتتاهدۀ اصتتل و بنیاد موجودها 

 کند.سهیم می

ک از درستتتش مهم آغتتاز متتتافیزیتت

متتتافیزیتتک چکونتته : خیزدجتتا برمیهمین

 اگر متافیزیک اصالتاً هماناود؟ انسانی می

فعتتالیتتت ختتدا در مقتتا  فعلیتتت محض و 

هد بهمشتتتتا لت استتتتت، ۀ خویش  عنوان ع

مند و چکونه چنین فعالیتی برای انستتان  بدن

کت و تغییر ممکن می اتتتود؟ اگر در حر

ارسطو معتقد است که خدا بخیل و حسود 

روا دااتتتته که انستتتان نیز دانش  نیستتتت و

یاورد، این علت به دستتتت ب ها و مبادی را 

بخشتتتندگی در عمل چکونه محقق اتتتده 

 است؟ 

ین متتاجرا، یتتک مفهو   ین ا ی ب ت در 

سان را به کلیدی وارد صحنه می اود که ان

ند می ها دیو کل موجود به  ند. و خدا و  ز

درستتت به همین ستتبب، این مفهو  یکی از 

ی بنیاد متافیزیک نیز های اصتتتلبرستتتازنده

در همۀ موجودها هست. در نظرگاه ارسطو، 

یک وجه معقوا مشترک هست که موجب 

یت معقوا بودن/ این ۀاتتتود هممی قابل ها 

اند. آن وجه معقوا از دید  اته با ادن دا

ست   سان نی صرف انتزاع عقلی ان سطو،  ار

سان  ست که عقل/ ذهن/ نفس ان مفهومی نی
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سازد ست  یک بلکه امری  ،آن را ب واقعی ا

عنصر واقعی در اایا هست که وجه معقوا 

ستتازد. ارستتطو برای این عنصتتر ااتتیا را می

)عقتتل( استتتتفتتاده « نوس»عینی از تعبیر 

، به به راستی« نوس»کند. به نظر ارسطو، می

معنای امری مستتتقل و عینی، در هر موجود 

حضتتور دارد و او وجه مشتتترک میان خدا، 

 ست. انسان، امعدانی و سن  ا

بینی ارستتتطویی امکان نوس در جهان

وحتتدت عینی وجود، امکتتان حرکتتت در 

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

. کندخواست و ادراک زیبایی را فراهم می

القمر )یا جهان کون و اگر در ساحت تحت

فساد و حرکت خطی( اایا یک وجه مادی 

زمان یک اتتتود، اما همدارند که نابود می

ها را به جاودانکی دارند که آن وجه الوهی

کند. بنابراین، نوس بنیاد حیات متصتتتل می

در ااتتتیاستتتت و یک بنیاد مطلقاً الوهی و 

شترک  صر الوهی م ست. نوس، عن مقدس ا

ایا بر  صورت یا جوهر ا ست که فهم  ایا ا

اتتود. اگر صتتورت، استتاس آن معنادار می

همان وجه معقوا ااتتیاستتت که معرفت را 

ند، نوسممکن می جه عینی )و  ک یک و

معقوا( در ااتتیاستتت که عینیت و وحدت 

کند. چون نوس آن معرفت را تضتتتمین می

عاً یا هستتتت )یعنی انتزاع ذهنی  واق در ااتتت

و بر  نوس ۀانستان نیستت(، معرفتی که با قو

ست  ایء به د شگ نوس در هر  ساس ک ا

آید، معرفت عینی است. به همین سبب، می

اتتتنتتاستتتی، بنیتتاد نوس دیش از معرفتتت

 . دهداناسی ارسطویی را اکل میهستی

ستی سانمعنای ه نوس وقتی رخ  ۀانا

نمایاند که بخواهیم در آبار ارسطو ابری می

بدون این  یدا کنیم.  یاد فهم هستتتتی د از بن

درستتش، نوس فقد یکی از واژگانی استتت 

که تأمل عقلی و فرایند انتزاع صتتتورت را 

کند. اما در برخی موارد، ارسطو وصگ می

اتتتناختی نوس ستتتخن ایکاه هستتتتیاز ج

 گوید. می

از دورترین رستتاله به متافیزیک آغاز 

بخش دندم این «. اجزای حیوان»کنم: می

له دربار نا ۀرستتتا نات مب ناخت حیوا ی اتتت

ید)جهان طبیعت تحت فا هایی ۀالقمر( و   ن

آن استتت. ارستتطو نخستتت به دو دستتته از 

نند تواکند که میااتتیای طبیعی ااتتاره می

انش ما بااتتتند: ااتتتیایی که کون و متعلَّق د

دذیرند و ااتتتیای آزاد از تغییر و فستتتاد می

رسد دانش مربوط به اایای فساد. به نظر می

سته اای شی برتر و  ادجاودان، دان اما   تر با

سطو در ادام شان این بخش می ۀار اد ن کو

دهد که بررستتتی موجودات جهان کون و 

تواند نوعی فستتاد هم ارزاتتمند استتت و می
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نش الوهی بااتتد. نکریستتتن )تئوریا( در دا

د توانتتمی نیزموجودات طبیعی فنتتادتتذیر 

دس » مدالی برای تأمل فلستتفی فراهم کند

باید هم ون کودکان، بررستتتی فروترین  ن

ناخرسندی کنار بکذاریم جانداران را نیز با 

 ۀکم بکیریم(  چرا کتته در همتت)دستتتتت

انکیز چیزهتتای طبیعی، یتتک امر حیرت

« ( وجود داردθαυμάζων )باوماتستتتون

(Aristotle, 1937: 645a, lines 

17- 20) 

بالفاصتتتله بعد از این جمله، ارستتتطو 

ستانی از هراکلیتوس نقل می عی کند: جمدا

انتتد  او را در مطبف برای دیتتدن او رفتتته

یابند که دارد خودش را کنار اجاق گر  می

کننتتد کتته وارد کنتتد  دس تردیتتد میمی

شان میاما هراکلیت 1اوند؟  د گویوس به ای

دا هم  یان حتی این خدا ید،  که وارد اتتتو

هستند. نقل این داستان بسیار کلیدی است. 

این داستتتتتتان انکتتار بیتتان مقصتتتود خود 

ارستتتطوستتتت. او درستتتت بعد از داستتتتان 

ز به همین نحو، ما نی»گوید: هراکلیتوس می

نه باید تردید کنیم و نه خدالت بکشتتتیم، 

مان هایستتتیبلکه جستتتورانه دستتتت به برر

                                                           

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

کنم و بر اساس این ( نقل میPeck and Forsterفاستر )

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

ای بشویم  حیوانات از هر نوع و رده ۀدربار

هتتا از کتتدا  از آندانیم هی چرا کتته می

نیستتتتت لی  یی ختتا یبتتا یعتتت یتتا ز ب «  ط

(Aristotle, 1937: 645a, lines 

به نظر ارستتتطو، بررستتتی هر 25 -20  .)

مراتتتب موجودی، حتی ستتتخیگ ترین 

قدر جانداران در جهان ماده و فستتتاد، همان

که بررستتتی موجودات ارزاتتتمند استتتت 

 503مفتتار ق )این نکتتته را در همین بنتتد 

موجودها چیزی از  ۀدر هم زیراگوید(. می

همین بند  ۀارستتتطو در ادام .زیبایی هستتتت

دهد که این عنصتتتر زیبا، در توضتتتیح می

یک از اجزای مادی و خاص حیوانات هی 

نیست  یعنی این عنصر زیبایی در دوست و 

یستت )چون در خون و اجزای بدن حیوان ن

این صتتتورت، بررستتتی انستتتان هم اگر به 

. بود(اد، نادسند میاجزای بدن محدود می

یات لیت و ساختار کلی حبلکه زیبایی در ک

و کشتتگ این وجه استتت که  حیوان استتت

 باید در نهایت، مقصد محقق بااد. 

 ارسطو به ۀکه اااراایان توجه است 

در هر چیزی، درست بعد از نقل عنصر زیبا 

ن اخدای»هراکلیتوس آمده استتتت که  فتۀگ

رجمه اید تهراکلیتوس در آن وضعیت خدالت کشیدند. ا

نادرست است یا یک بافت فرهنکی ت اجتماعی در دس متن 

 هست که باید با دقت بیشتری بررسی اود. 
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ند جایی هستتتت یاد  «.در هر چیزی و هر  به 

سیم موجودها به  آوریم که این بخش، با تق

الوهی )جاودان( و مادی )فانی( آغاز اتتده 

خواهتتد اهمیتتت و ارزش و ارستتتطو می

دژوهش در موجودهتتای فتتانی متتادی را 

گواتتتزد کنتتد و در مختتاطتتب رغبتتت و 

نباا کردن این دانش ای موجه برای دانکیزه

دید ( د)فیزیولوژی یا اناخت اجزای حیوان

خواهد نشتتان دهد که بررستتی آورد. او می

توانتتد قتتدر میموجود متتادی فتتانی همتتان

اد که بررسی موجود جاودان.ارزام  ند با

صر زیبایی در  ضور عن مبنای این ارزش، ح

 این اود گفت درهر موجود است. دس می

 ه طور تلویحیبخش از رستتتاله، ارستتتطو ب

تی می ح جودی،  مو هر  گویتتد کتته در 

فروترین موجود جهتتان متتادی، عنصتتتری 

 ۀمعقوا و الوهی هستتت که آن را اتتایستتت

ید ارستتتطو جر ت دژوهش می ند. اتتتتا ک

ها کند در بحثی که کمی بعدتر به کر نمی

بکوید که  آاتتکارارستتد، و حشتترات می

                                                           

 . جملۀ اصلی ارسطو این است:1

 πάντα γὰρ φύσει ἔχει τι θεῖον 

-فعل اوا اخص مفرد ازاست: اکل سو  ἔχει فعل جمله،

(. این فعل چند معنای اصلی ἔχειν )مصدر  ἔχωاخص 

معنای نخست و درکاربردتر آن، دااتن و حمل کردن  دارد.

، باردار کند. معنای دیکر و مرتبداست که داللت بر مالکیت می

اخص مفرد، بودن است. اما همین فعل در همان اکل سو 

بر  او ایندا نیز عنصتتر الوهی هستتت. تأکید

شیم که نبای آن سی خدالت بک د از این برر

که ایستتت بر اینو تردید کنیم، اتتاید نشتتانه

به  حث،  برای او داتتتوار استتتتت در این ب

که امر الوهی )نوس( در  ید  تصتتتریح بکو

سوسک و کر  خاکی هم هست. اما به هر 

حاا این را در لفافه گفته استتتت. ضتتتمن 

این رستتتاله، موضتتتوع، متافیزیک اینکه در 

ت اجزای حیوانا بلکه فقد بررستتی نیستتت

مه، ارستتتطو در دژوهش  با این ه استتتتت. 

ست صر الوهی زی سانه هم نکاهی به عن انا

زیبایی دارد و معتقد استتت که وجود عینی 

ارزاتتمندی  ۀاین عنصتتر در هر چیزی، مای

 . هاستاایا و دلیل اهمیت درداختن به آن

 ،ارستتطو در جاهای دیکر به تصتتریح

 دراو . تتلویحی باال را بیان کرده است ۀنکت

که ستتتخن از اخالق نیکوماخوس جایی   ،

مبنتای لتذت و خیر در حیوانتات استتتتت 

چیزها یک امر  ۀطبیعت در هم»گوید: می

ب( و از همین  1133) 1«الوهی کااته است

آمده بااد که معنای آن کامالً  χέωممکن است از فعل 

 کمتفاوت است و بر ریختن مایعات داللت دارد )مثالً برای اا

ها لاود  برای معنای هرکدا  از فعریختن از این فعل استفاده می

از نسخۀ آنالین فرهن  لیدا و اسکات در وبسایت درسئوس 

 ا (. استفاده کرده
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لذت را  ۀرو، هم ها خیر و  ها/ موجود چیز

لت می دا، آن امر الوهی ع ند. در این جوی

واقعی فعالیت و حرکت چیزهاستتت. اینکه 

لذتموج باا خیر و  به دن مل   ودات در ع

صر الوهی  سبب وجود یک عن شند به  خوی

هاستتتت. در گفتار ارستتتطو، در طبیعت آن

                                                           

رد  اود ترجمه کبه همین سبب، این جمله را به دو صورت می

یکی اینکه طبیعت در همۀ چیزها یک امر الوهی را ریخته 

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

 ، فقد هریس راکها  )متخصصاخالق نیکوماخوسانکلیسی 

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

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

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

 اخوساخالق نیکوموس، ترجمه راکها  را برای )وبسایت درسئ

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

 (. است

اما بیشتر مترجمان از جمله الکساندر استیورات، اارح مهم 

را از ریشۀ دااتن  ἔχει ( فعل1233) .  اخالق نیکوماخوس

ابر/ در چیز بنهر»اند: گونه ترجمه کردهاند و جمله را اینگرفته

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

 since everything byعبارتی ابیه به این آمده است:

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.  

کامالً رواتتن استتت که این عنصتتر الوهی، 

سان  سته به فهم ان صرفاً معرفتی و واب امری 

نیستت. چیزی استت که به راستتی در ااتیا 

 . بردها را به سوی خیر دیش میهست و آن

اه نستتبتاً کوت ۀاین، در رستتال افزون بر

، در دو بندی که ارستتطو 1ترغیب به فلستتفه

Robert C. Bartlett, and Susan D. Collins, 

Aristotle's Nicomachean Ethics (Chicago: 

University of Chicago Press 2011),159. 

 ادۀ ارسطو بوده است که. این رساله از آبار به اصطالح گم1

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

های زیادی از آن گرد آمده و اند. خوابختانه بخشهگردآورد

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

همت دکتر مدتبی درایتی و دکتر حمیدرضا محبوبی آرانی، در 

از آبار  ییهافلسفه و داره ۀبه فلسفه، دربار بیترغمدموعۀ 
ده گردانده ا( به زیبایی و دقت به فارسی باز1328) ادهگم

های این ترجمه بر اساس نسخۀ راس است. اما نسخه است.

ازسازی را از منابا بیشتری بترغیب دیکری هم هستند که متن 

نون، ترین نسخه تا کترند. ظاهراً کاملکرده و بنابراین کامل

تصحیح دورین  بوه است و بعد از آن یک نسخۀ متأخر 

تطبیقی، انتقادی و ها را به صورت هست که همۀ این نسخه

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

گردآوری و تصحیح آخر است که مصححان، 

نسخۀ آنالین آن را در وبکاه مخصوص این رساله 

ها، هر دو متن یونانی و اند و ویراست آنگذااته

 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، 

که ااتتتتاره می ند  م»ک نداران،  ۀدر ه جا

ندک از خرد )لوگوس( و هوش بهره ای ا

  هرچند انسان هم بیشتر «)فرونسیس( هست

هده ۀاز خرد بهره برده و هم قو ای مشتتتتا

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

. اما از 1(65Protrepticus ,خداستتت )

تر، چند بند دیش از این، ارسطو در این مهم

های  ندگی انستتتتانی، ستتتطر نای ز یان مع ب

 گوید تنهاانکیزی آورده استتت. او میتأمل

ند  ندگی انستتتتان را ارزاتتتم که ز چیزی 

ست که او می سان ا کند، وجود نوس در ان

دیوندد. نوس عنصتتتری نکی میرا به جاودا

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

سان و بعد توضیح می سبب ان دهد به همین 

اد می سه با هم»تواند چون خدا با  ۀدر مقای

ست،  سان خدا  ازیرجانداران دیکر، فقد ان

 8«/ وجه[ خدا در ماستتتۀنوس، همان ]جنب

(Protrepticus, 42- 43 .) 

قرات از  ف ین  هما مواردیم ین   تر

ست ستیه سانند که کارکرد ه س را نو ۀانا

                                                           

ای که راس از قسمت منقوا در باال در بازسازی. 1

این رساله در مدموعه آبار ارسطو آورده )و تبعًا در 

ترجمۀ فارسی که بر اساس آن نسخه بوده( وجود 

( و در 82ندارد بلکه در گردآوری دورین  )ب 

( بر 53)صفحۀ  گردآوری هاچینسون و جانسون

 آمده است.های یامبلیخوس اساس نقل قوا

ند. دهدر نظا  متافیزیکی ارستتطو نشتتان می

در این نظا ، نوس یک عنصر الوهی است. 

جز  موجودهای دیکر ۀاین عنصتتتر در هم

 ،حضور نوس در اایا .نیز حضور دارد خدا

زند، هم مبنای ها را هم با خدا دیوند میآن

ایا ادن ا ست.  امکان معقوا  سان ا برای ان

یا و در  در واقا وجود عینی نوس در ااتتت

کارکرد معرفتی نوس در  نای  انستتتتان، مب

وجود  ۀانستتان استتت. نفس انستتان به واستتط

توانتتد بتتا وجتته معقوا موجودهتتا نوس می

متصتتل اتتود. اتصتتاا انستتان به الوهیت، به 

 وجود ۀجاودانکی و به امر بابت به واستتتط

در  عینی نوس در نفس استتتتت. اگر نوس

 توانست وجه معقوانفس نبود، انسان نه می

و کلی ااتتیا را دریابد، نه امکان جاودانکی 

و تشتتبه به خدا دااتتت. نوس، همان چیزی 

استتتت که حیات و فعلیت خدا )یعنی تعقل 

ستتازد و حضتتور او در نفس محض( را می

اتتود انستتان بتواند گاهی انستتانی باعث می

ز س اهمانند خدا بااتتتد. به این ترتیب، نو

یک سو با حیات و جاودانکی گره خورده، 

این جملتته نقتتل قولی استتتتت از یتتک متفکر . 8

گوید یا هرموتیموس یا ستتتقراطی  ارستتتطو میدیش

 آناکساگوراس آن را گفته است: 

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

است، و بر اساس این دو دیوند، نوس بخش 

 سازد. اصلی نفس انسانی را می

اخالق نیکومتتاخوس ای از در فقره
هتتای ب( این داللتتت1177)کتتتاب دهم، 

نوس، کنار هم  ۀاتتتناستتتانمختلگ هستتتتی

ارزش واالی  ۀرستتطو درباراند. آندا اآمده

حیات عقلی )زندگی بر اساس تأمل/ نوس( 

 گوید. چنین ستتاحتی از زندگی، ستتخن می

ست، چرا که  سانی ا سطح حیات ان فراتر از 

سد، رانسان بر اساس انسان بودن به آن نمی

بلکه به سبب حضور چیزی الوهی در انسان 

رستتد. و استتت که انستتان به این حیات می

ین امر الوهی فراتر از طبیعت قدر که اهمان

مرکب )از ماده و نفس( انستتتانی استتتت، 

لت  به آن نیز از هر فضتتتی یت مربوط  عال ف

 کری برتر استتتتت. بنتتابراین، اگر نوسدی

نستتبت به اجزای دیکر انستتان، امری الوهی 

استتتت، حیات مبتنی بر نوس نیز نستتتبت به 

حیات انستتانی، حیاتی الوهی استتت. دس ما 

گویند وی کنیم که مینباید از کستتتانی دیر

ید فقد  با انستتتتان )چون انستتتتان استتتتت( 

شه اد و آد  فانی اندی اته با سانی دا های ان

شد. بلکه باید ت ا فقد باید به امور فانی بیندی

آندا که ممکن استتت به جاودانکی دستتت 

اتتتود یابیم و در مقا  انستتتان، هرچه را می

اندا  دهیم تا مطابق با برترین چیزی که در 

 ندگی کنیم...ما هست، ز

 امکان کشف یگانگی در بیگانگی . نوس:8

ع تافیزیکی، اخالقیوقتی مدمو بار م  و ۀ آ

ارستتتطو را مرور  ۀاتتتناستتتانحتی زیستتتت

این تصتتتویر بتته رواتتتنی دیش  ،کنیممی

بندد که ارسطو نوعی چشممان صورت می

درورد. محور را در ستتتر میبینی نوسجهان

همتت دژوهش  ۀدر  بررستتتتی و  طوح  ستتتت

از جانوراناسی گرفته تا اخالق موجودات، 

و الهیتتات، وجود یتتک امر مشتتتترک و 

هتتا را معنتتادار و واالستتتتت کتته دژوهش

امکان دژوهش را فراهم  وکند ارزامند می

ط ۀآورد. هممی به واستتت  ۀچیزهای جهان 

حضور یک عنصر مشترک عقالنی )نوس( 

ند می کدیکر دیو ند و همبه ی مان، خور ز

د. درستتتت اتتتونقابل فهمیدن و تعقل می

همین عنصتتتر مشتتتترک معقوا استتتت که 

 ۀکند: چون در هممتافیزیک را ممکن می

چیزها/ موجودها یک امر مشتتترک معقوا 

مبادی و علل  ۀاود دانشی دربارهست، می

ایا داات. نوس، هم مبد  است هم مبنای  ا

 دانش نسبت به مبد . 

اگر در انستتتان، عنصتتتر نوس نبود، یا 

 ای از نوس، بهرهاگر اایای دیکر جز انسان
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 توانستتتیم هی  امرگاه نه ما میندااتتتند، آن

مشتتترکی را در دس ااتتیای متکثر کشتتگ 

نه اصتتتالً چیزی آن دشتتتت بود که  کنیم، 

مان  قاً ه بخواهیم کشتتتفش کنیم. این دقی

سپس  چیزی است که نخست متافیزیک و 

کنتتد. هر نظتتا  اتتتنتتاختتت را ممکن می

 به چنین عنصتتتر مشتتتترک عینی متافیزیکی

نیاد ب دارد تا بر استتاس آن بتواند دربارۀنیاز 

حقیقت ستتتخن بکوید. امر مشتتتترک عینی 

ممکن استتتت نوس بااتتتد، یا وجود )طبق 

ظا  یا برخی ن یا حیات،  تافیزیکی(،  های م

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

یان  که چنین چیزی هم م مهم این استتتتت 

اته  ۀهم اد و هم عینیت دا ایا مشترک با ا

بااتتد تا مبنای کشتتگ وحدت در واقعیت 

قرار گیرد. بتتدون وحتتدت عینی قتتاعتتدتتتاً 

ات. چون چیز نمی اود نظا  متافیزیکی دا

مشتتترکی در دس ااتتیا و در دشتتت کثرت 

ااتتیا نیستتت که بتواند مبنای بودن و چنین 

                                                           

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

 کم بنیادگذارد تا دستتتتنامتعین را آن دشتتتت می

 وحدت فهم بااد. 

هست.  یفیت و وحدت تفاوت ظراباه انیم. 8

و فارن از فهم   ینیع ینخست، امر ۀوحدت، در درج

 یاست که امکان فهم را برا یسوژه است، بلکه ارط

. اباهت اما منوط به فهم سوژه آوردیسوژه فراهم م

امر واقا است. به اصطالح  ییبازنما ایاز امر واقا 

بودن اایا بااد. اگر این عنصر عینی نبااد، 

ل یک مقو به  ته  ۀوحدت  کاستتت ذهنی فرو

ر وحدت عینی میان انسان و آن اود. اگمی

گاه حق با کانت استتتت  بیرون نبااتتتد، آن

ذهن انستتتان استتتت که بر  ۀوحدت مقول

مل می ها ح یدار نابراین، هم دد اتتتود. ب

کان  هد بود هم ام ناممکن خوا یک  تافیز م

اتتتناخت عینی که نستتتبتی )هر نستتتبتی( با 

  1واقعیت دااته بااد، منتفی است.

بتتدون عنصتتتر مشتتتترک عینی، آن 

ست که مایب ایا  8اباهت ۀیرون، چیزی نی ا

و بنیاد  مشتتترک  بودن  ااتتیا بااتتد. افزون بر 

این، میتتان انستتتتان و آن بیرون هم چیز 

مشتتترکی نخواهد بود تا حیرتی در انستتان 

ستتان ان بدون امر مشتتترک عینی، برانکیزد.

ید حتی اتتا  نستتبتی با غیر از خویش ندارد

ها امر مشتتتترکی نشتتتود گفت میان انستتتان

زند. غیر، ها را به هم دیوند میهست که آن

اتتتود هی  حس مطلقاً بیکانه استتتت و نمی

 دارد و قراروحدت در مقا  ببوت  ،یاسالم ۀفلسف

 زیچند چ انیم تواندیباهت در مقا  اببات. سوژه ما

ها دهد و به اباهت آن صیرا تشخ یوجه مشترک

 یحکم کند. آن وجه مشترک ممکن است امر

 یواحد بااد و ممکن است امر ی ونیو ع یادیبن

 متکثر بااد.  ای یو ذهن یاعتبار
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مشترک، هی  همدردی، همدلی، یا نکرانی 

ات. امر مطلقاً بیکانه، جز غربت  برای او دا

انکیزد؟ آیا حس اتتکفتی و چه حستتی می

آید؟ غیریت مطلق برمی ۀتحسین، از مشاهد

مأنوستتتی زمان با غرابت، چیز آیا نباید هم

هم در دیکری بااد تا اکفتی فراهم آید؟ 

ارستتتطو به مثابه که  احستتتاس اتتتکفتیآن 

آغتتاز متتتافیزیتتک )فلستتتفتتۀ اولی( معرفی 

با تحستتتینی همراه استتتت که از  1کند،می

شناختن مطلق برنمی ااین اناخته،  د آید. نا

امتتا  .ترس و واهمتته در من دتتدیتتد آورد

یاز دارد. « اتتتکفتی» به چیزی دیکر هم ن

باید هم نایی،  ناآاتتت با حس ترس از  زمان 

احستتاستتی از فهمیدن و کشتتگ کردن هم 

اکفت سان  اد تا ان اود و چیزی را با زده 

  8تحسین کند.

اگر نتوانم هی  نستتتبتی با آن دیکری 

                                                           

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

اوما ب مختلگ از مشتقات کلمۀهای کاربردبررسی . 8

(θαũμα )دهد کهنشان مینزد ارسطو / حیرت 

و  یکه بر درسش و ناداناز آن شیب یفلسف رتیح

ه داللت داات یو اناختن یتدرب یفروماندن در امر

 یناختنناا یامر نیزده ادن و تحسبااد، بر اکفت

فعل  یدر وارس( Ibid, 256) نکلیتیاااره دارد. نا

θαυμάζειν (و نیباوماتزا )در متون  مشتقاتش

ر که باوما د دهدیم حیاز ارسطو توض شید ی ونانی

 یاز ارسطو به ندرت به معنا شید یونانی اتیادب

ما  یان  به برقرار کنم، اگر هی  چیزی م غری

ابیه نبااد، او فقد غریبه است. فقد من را 

ما  .دکنکوب میترستتتاند، من را میفمی ا

ی ادن باقکوبارسطو در این وضعیت میف

متتانتتد. در همتتان موقعیتتت کشتتتگ نمی

اتتود. اگر بیکانکی، یکانکی نیز ددیدار می

وب ککشگ یکانکی نبااد، باید تا ابد میف

ست. هی  فهمی،  بمانم. هی  راهی به غیر نی

ای به ستتوی ای، احستتاستتی، نکرانیمفاهمه

کانه لقاً بیتواند ددید آید. او مطآن غیر نمی

 است و فقد همین. 

کتتافی « فقد همین»برای ارستتتطو 

ظ ید از لح با که من را  ۀنیستتتتت.  غرابتی 

مت میف جای دیکری عزی به  کوب کرده، 

ظ که  ۀکنم. این لح یک هم  تافیز غاز م آ

بااتتتد، اگر فقد همین لحظه بااتتتد، دایان 

متافیزیک نیز هستتتت. باید دای یک مندی 

 یزیچ یدر معنا یماندن و کندکاو رانیو ح ینادان

 ینانویاست. باوما در حماسه و اعر  رفتهیبه کار م

آن  یدارد که از وجه عقالن یقیعم یوجه عاطف

احساس فروماندن در اکوه  یعتر است: نورن در

در  احساس نیهمراه است. ا نیکه با تحس ییبایو ز

 ۀ. در مشاهدآوردیبرم فعل مشاهده کردن سر نیح

واال و فراتر از  اریمقدس، بس ،یکه اغلب الوه یامر

 یو اکفت شیامر محسوس متعارف است، ستا

 .کندیم انیغل نندهیدر ب یقیعم
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باز کرد  ماجرا  به  یاندی را  تافیزیکم  تا م

برای ارستتتطو، آن میاندی، ادامه دیدا کند. 

یاندینوس استتتت.  بااتتتد، تا چنین م ای ن

ا  اش تمدر نطفه ،ای نداردمتافیزیک ادامه

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

به متصتتتتل می ند. نوسبا آن بیرون غری  ک

ست که مای اود: حیرت می ۀهمان چیزی ا

 وحدت بنیادی ۀحیرت و اکفتی از مشاهد

میان من و آن دیکری غریبه. به این ترتیب، 

نوس، مندی متافیزیک ارستتتطویی استتتت. 

و چون هم عقل نوس، بنیاد وحدت استتتت 

فت نیز استتتتت و هم امر معقوا یاد معر ، بن

 هست. 

 نوس: بنیاد یگانگی متافیزیک و اخالق. 3

بنیتتاد  نوس ،چتته گفتیمبتتا توجتته بتته آن

ستتازد. اما اتتناستتی ارستتطویی را میهستتتی

زمان چند نوس در نظا  فلستتفی ارستتطو هم

 از یک جهت، کارکرد مهم دیکر هم دارد.

نوس اتتناخت کلی و واقعی را تضتتمین و 

وجود نوس در ااتتتیا یعنی   کندتوجیه می

ها. این معقوا عینی در آن ۀوجود یک جنب

معقوا، مبنای کشگ صورت )جوهر(  ۀجنب

ااتتیاستتت و عینیت این کشتتگ را ضتتمانت 

تاً و می ند. از جهت دیکر، نوس، اصتتتال ک

کتتامالً از آن  ختتدا و همتتان فعتتل مطلق 

یاد  که بن هت، نوس  خداستتتتت. از این ج

متافیزیک ارسطویی است، از همان آغاز و 

ن ای .کنداستتتاس، متافیزیک را الهیات می

 اتتناستتیکارکرد نوس، الهیات را با انستتان

ند می ند ودیو مان،هم ز عادت  ز یاد ستتت بن

گذارد. در )اخالق( را در الهیات میانسانی 

اتتود گفت اخالق ارستتطویی در می ،واقا

بطن خود، مبتنی بر الهیتتات و متتتافیزیتتک 

است و بدون این بنیاد، اخالق ارسطویی به 

کل قوا  نمی یت این اتتت ما محور گیرد. ا

مشتتترک نوس در متافیزیک و در مفهومی 

که ارستتطو از ستتعادت در اخالق به دستتت 

ق و متافیزیک را عمیقاً به هم دهد، اخالمی

 کند. وابسته می

رسش این دبرای توضیح این دیوند، به 

که  خدا انستتتتان را در بازگردیم  نه  چکو

کند؟ نوس چکونه متافیزیک اتتتریک می

متافیزیک را که اصالتاً دانشی الوهی است، 

کند؟ طبق توضیح ارسطو، دانش انسانی می

متتتافیزیتتک بتته معنتتای راستتتتینش از آن 

ست  تغییر و خ ست. خدا فعلیت محض ا دا

حرکت و تکاملی در او نیست. او در فعلیت 

محض مستغرق است و فقد به همان فعلیت 

محض التفات دارد. تنها جوهری که فعلیت 

محض استتت، همان عقل استتت. خدا عقل 

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

ست. حاا خدا، )تئوریا( در  ضا خویش ا و

ست  ست که عقل محض ا حاا موجودی ا

 د:اندیشو به بهترین و باالترین مبد  می

ای که فقط اندیشه است، معطوف به آن اندیشه
رین تچیزی است که بهترین است، و اندیشه در عالی

چیزی که در حد اعال، حد آن، معطوف است به 
پذیرد، عقل چه معقول را میزیرا آنبهترین است ... 

کند که )نوس( است و عقل هنگامی فعالیت می
یک این دارندگی )داشتن  دارای معقولی باشد.

 و معقول( بیشتر از پذیرندگی، درخور عقل الهی است
 ترین و بهترین چیز استبخشعقلی، لذت ۀمشاهد

 ب( 7201، المبدا، متافیزیک... )

دس ذات خدا نوس استتتت و کار او  

یش یا تعقل. این نوس، در نکریستن در خو

چیزهای دیکر جز خدا نیز هستتتت. اما  ۀهم

م هان  ۀدر انستتتتان بیش از ه موجودات ج

کون و فساد، نوس هست. اگر انسان از این 

عنصتتتر الوهی استتتتفاده کند، گویی کاری 

یت دائمی را عال به ف یه  ید از اتتتب  خدا تقل

کند. با اینکه نوس در ادبیات ارسطو، به می

یدن و فکر کردن هم به کار معنای عا  فهم

ق بافت متافیزیک و اخالرفته، اما وقتی در 

طور خاص بر آن تأکید اتتتده، به معنای به

برترین ستتطح و کارکرد نوس آمده استتت: 

اتتود آن می ۀای که به واستتطیعنی آن قوه

در حقیقت ااتتتیا نکریستتتت. ایندا، نوس 

همان برترین جزء نفس انستتتان استتتت که 

د وجه مشتتترک ااتتیا را تواننفس با آن می

طور که در فقرات نقل مشتتتاهده کند. آن

ایا  شترک ا اده در باال دیدیم، این وجه م

با تعبیر طبیعت،  در ادبیات ارستتتطو گاهی 

صتتورت، زیبایی، یا وجه الوهی بیان اتتده 

ست که نوس، خودش هم  ست. مهم این ا ا

آن وجتته مشتتتترک )صتتتورت/ طبیعتتت/ 

 انستتان به ستتازد، هم وقتی درزیبایی( را می

شترک را در کار بیفتد، می تواند آن وجه م

ااتتیا مشتتاهده کند. نوس هم یک عنصتتر 

شترک در هم ست، هم مثل  ۀعینی م چیزها

کند و ادراکی در انستتتان کار می ۀیک قو

جه  مان و یدن ه کارکردش کشتتتگ و د

شه  سان همی ست. البته ان شترک و معقوا ا م

ب باالترین مرت فاده نمی ۀاز  کند. نوس استتتت

هدب کارکرد نوس، مشتتتتا قت  ۀرترین  حقی

اایاست، یعنی دیدن اینکه هر ایء چکونه 

شاهده ست. چنین تأملی/ م اده ا  ایچنین 

ست دهد.  سان د ست برای ان کمتر ممکن ا

ها یا اتتاید هرگز از باالترین ما بیشتتتر وقت

ندن نمیکارکرد نوس بهره  بریم. در گذرا

گی قی  زنتتد خال مالت ا مره، در تتتأ روز

گری و هنر، ر ستتاختن و صتتنعت، دمعموا

 ترینهتتا، نوس در دتتاییندر بیشتتتتر دانش

کار می به  مل آستتتطحش  تأ ید. فقد در 

جو از بنیاد و اصتتتل ومتافیزیکی و جستتتت
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ااتتتیاستتتت که نوس در واالترین ستتتطح 

آید. فقد گاهی، بستتیار خویش در کار می

دهد که انسان بتواند با نوس، کم، دست می

به  یا را  یا وجه معقوا ااتتت یاد ااتتت به بن ثا م

 مشاهده )نه اببات( کند. 

 ۀ بنیاد وحدت اایا توجهوقتی به مسأل

 امر ۀو وقتی حیرت نااتتی از مشتتاهد کنیم

جدی  یا را  بت ااتتت مشتتتترک در عین غرا

بکیریم، در واقا نوس در برترین ستتطحش 

دهد در کار است. روزمرگی رخصتی نمی

که مراتب باالتر نوس به کار گرفته اتتتود. 

به و کارکرد نوس وقتی ظاهر باالتر ین مرت

اود که به دنباا منفعت یا سود یا هدف می

خاصتتتی نبااتتتیم  وقتی تأمل را برای خود 

به  تتأمتل کردن بخواهیم، یعنی در تعقتل 

بنیاد تعقل یا امر  ۀدنباا کشتتتگ یا مشتتتاهد

دس نوس به معنای   معقوا در ااتتیا بااتتیم

کار می به  که راستتتتینش وقتی  تد  م»اف  ۀه

که تضتتترور ندگی و چیزهایی را  های ز

سرگرمی ۀمای سایش و  اته« اندآ  کنار گذا

نوس، فارن از غوغای جهان، بااتتتیم. اهل 

جوی بینشتتی آزادانه نستتبت به ودر جستتت

جو هی  وآید. این جستتتاصتتل ااتتیا برمی

ای نتتدارد. برای خودش دی ستتتود بیرونی

                                                           

ب کتاب  228ر، بیانی آزاد از بند چند ستتتطاین . 1

 ست. ارسطو متافیزیکآلفای بزرگ از 

دانستتتنی استتت که برای  1اتتود.گرفته می

بهری میخود دانستتتتن دیکی که   اتتتود  بل

ای استتتت که فقد تر، مشتتتاهدهمعنای دقیق

ست، نه اینکه  امند ا شاهده ارز خود آن م

شاهد ص ۀاز دا آن چیزی بیرون بیاید. م ل ا

شترک در هم شم نوس،  ۀو امر م ایا با چ ا

 به خودی خود ارزامند است. 

به که  جو و واین جستتتتت انستتتتانی 

 یا ورزد، در واقا نوسمشتتتاهده اهتما  می

ع مان ودی به  ۀه الوهی در نفس خویش را 

کار می به  کل  یا بهترین اتتت مل  تأ گیرد. 

ه در حقیقت ااتتتیا ب)تئوریا( درنکریستتتتن 

نوس، یعنی به کار گرفتن جزئی از  ۀواستتط

شتن که جزء برتر  ست.وجود خوی سان ا  ان

 و برای همین است تئوریا، فعالیت خداست

کتته اهتتل متتتافیزیتتک، نزد ختتدا محبوب 

حقیقت با  ۀستتتان هنکا  مشتتتاهد. انهستتتتند

ترین وضعیت را به خدا دارد. به نوس، ابیه

هر یزی،  می چ یزی،  کرد و در آچ ن ن

وهی یا ال نکریستتتتن، امر زیبا، کلی، معقوا

بهرا می هده فقد  ند. این مشتتتتا طبی  ۀواستتت

نوس در نفس و وجود نوس در  ۀحضور قو

 اایا ممکن است. 

سان نمی شه با نوس )اما ان ا یتواند همی
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برترین کتتارکرد نوس( بتته ااتتتیتتا بنکرد. 

فعل، زندگی  قوه و ۀزندگی کردن در میان

سانی،  روزمره ستن در جهان ان و الزامات زی

نوس  ۀدهد که همیشتتته آن مرتباجازه نمی

اگر گاهی دست دهد که  1در ما فعاا بااد.

ن های زیستاز هیاهوی زندگی، از گرفتاری

کن برای آستتودن و غنودن رها اتتویم، مم

استتت هنکا  مواجهه با درخت یا حشتتره یا 

اتتتمعدانی، ناگهان غرابت او ما را متوجه 

این درسش کند که این امعدانی چیست؟ 

سبتی ب چرا چنین بیکانه ست که هی  ن ا او ا

اگر نوس در این لحظه فعاا بااتتتد،  ندار .

مواجهه با امر غریب،  ۀاتتاید در همان لحظ

 یک عنصتتر مشتتترک میان خویش و او را

ا ی ده کنم، چیزی که امعدانی را زیبامشاه

 آن ۀمعقوا یا این نین کرده استتت. مشتتاهد

 کند: تحسین وزده میعنصر، من را اکفت

می من  بیلتتذتی در  کیزد کتته  ن مالا و ا

به نظر ارستتطو، چیزی  گستتستتت استتت.بی

و اتتتادکامی نیستتتت: برتر از این ستتتعادت 

گاه ببهتدربه کردن  یه  ه گاه لحظاتی اتتتب

یت خدا. وضتتتع لدرز، از  دائمی  به قوا ا

بهترین چیزی » اتتارحان توماستتی ارستتطو،

                                                           

تعبیر را  ارسطو این تفسیر مابعدالطبیعهراد در ابن. 1

عقل ما، گاهی بالفعل است »استفاده کرده است که 

. «و گاهی بالقوه، اما عقل الهی، همواره بالفعل است

تواند آرزویش را دااته بااد، که انسان می

چه خدا تقلید لحظاتی اندک استتتت از آن

  .(Elders, 1972: 196) «همیشه دارد

شاهدۀ امتداد خویش در . 4 تئوریا: م

 دیگری و بنیاد اخالق
به رواتتت تافیزیک،  ی نارستتتطو در تقریر م

سانی را با یک فعل  برترین کارکرد نفس ان

ضیح می ستن»دهد: فعل خاص تو  «درنکری

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

به آن مشتتتغوا استتتت و  استتتت که خدا 

ترین فعتتل ممکن بخشزیبتتاترین و لتتذت

سانی به معنای  سعادت ان ست.  سان ا برای ان

راستتتتین، تمرین کردن این فعل و ااتتتتغاا 

این فعل،  زیرا تر به آن استتتت.هرچه بیشتتت

متضمن به کار گرفتن برترین جزء نفس در 

ست. از این جهت، این  سطح آن ا باالترین 

فعل، متضتتتمن ستتتعادت اخالقی و عملی 

زمان یک فعالیت استتتت. اما این فعل، هم

ولی ا ۀمش را فلسفنانظری است که ارسطو 

یا دانش نخستتتین )یا دانش بررستتی موجود 

اته است. محتوای این بما هو موجود(  گذا

به متافیزیک  فعل اخالقی، همان ااتتتتغاا 

استتتتت. متتتافیزیتتک برای ارستتتطو یعنی 

 سیمور حیتصح ،عهیمابعدالطب ریتفسابن راد، نک 

 .1512، 3ج  (1202: دارالمشرق روتی)ب ویژب
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ایا که این باالترین  صل ا ستن در ا درنکری

ات تقستتتیم دانش نظری در ۀو برترین مرتب

عبارت دیکر، ارستتتطویی از علم استتتت. به

درنکریستتتتن در اصتتتل ااتتتیا از یک ستتتو 

ستتت و از باالترین ستتعادت عملی انستتان ا

ود اتتستتوی دیکر، برترین دانش نظری. می

یک واالترین  تافیز گفت برای ارستتتطو، م

فعالیت اخالقی انستتتان استتتت. انستتتان در 

کند و متافیزیک تشتتبه به خدا را تمرین می

زمان برترین فعل اخالقی تشتتتبه به خدا هم

از دید ارستتطو،  . با این وصتتگ،هم هستتت

تافیزیک و اخالق نمی ند از هم م  جداتوان

اند بلکه یکانه ترین اند. متافیزیک، هم بربا

فعالیت اخالقی استتتت، هم بنیاد اخالق را 

ستتازد. وصتتگ ستتعادت انستتان در دو می

کتاب اخالق، عیناً در متافیزیک نیز تکرار 

سیمات عقل و  ست. از همین رو، تق اده ا

دانش به نظری و عملی و جدا کردن اخالق 

 ترینو متتتافیزیتتک از همتتدیکر، بتتا عمیق

یدگاه بارد عادت و  ۀهای ارستتتطو در ستتت

ید. ارستتتطو کارکرد نوس جور در نمی آ

تواند روی این جدایی تأکید کند و در نمی

کنتتد  واقا زیتتاد هم آن را دررنتت  نمی

هرچند دس از او، این جدایی دررن  اتتد 

 و مسیر فلسفه را تغییر داد. 

ند   ماخوسیاخالق ندر  آ 1172ب  کو

الق نادذیری اخداییبه روانی یکانکی و ج

 فلستتفی ارستتطو ۀو متافیزیک را در منظوم

آندا ارستتطو از باالترین  دهد.توضتتیح می

گوید که ستتعادت انستتانی ستتخن می ۀدرج

همان باالترین ستتعادت اخالقی استتت. این 

یت نظری ممکن  عال با برترین ف عادت  ستتت

ه به آید، یعنی با تشببرای انسان به دست می

 فعالیت الهی:

انسان خردمند را دوست دارند:  ،از همه شیب انیخدا
د. نو مشغول تعقل پرورانندیعقل خود را م کهیکسان
 هیکه برتر و شب را از انسان یآن بخش انیخدا

به  نیو بنابرا دارنددوست می شتریخودشان است ب
 پاداش رورندبدارند و بپ یکه خرد را گرام یکسان

 نایخدا یهستند که برا یزیچون مراقب چ دهند،یم
و درست  لیچون آن مردمان اص زیاست و ن زیعز

. پس انسان خردمند نزد خدا کنندیعمل م
احساس  شتریاست و لذا او از همه ب نیترمحبوب
 دارد.  یمندسعادت

، ارستتتطو متافیزیک را به این ترتیب

جایی میان انستتتان بودن و الوهیت مستتتتقر 

ا جکند و باالترین سطح اخالق نیز همانمی

ید صتتتورت می تافیزیک همان تقل ندد. م ب

گاه فعالیت محض خداست با استفاده بهگاه

از عنصتتر الوهی مشتتترک در نفس انستتان. 

سطه ممکن  شبه فقد به این وا این تقلید و ت

چیز اتتود که آن عنصتتر الوهی در همهمی

 ،حضتتتور دااتتتته بااتتتد. در این صتتتورت

 ۀهر چیزی ممکن استتت مشتتاهد ۀمشتتاهد
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صل و بنیاد با امعدانی ا ستن در  اد. نکری

ندازدمی تافیزیک را راه بی ند م به اگ ،توا ر 

اود، اگر نوس  ۀدید سته  نوس در آن نکری

 موجود در امعدانی کشگ اود. 

شترک  ستن و کشگ وجه م این نکری

میان خویش و اتتتمعدانی، میان خویش و 

دیکری، باالترین سعادت برای انسان است. 

ه فقد نتئوریا باالترین سطح سعادت است 

به این سبب که انسان در عمل درنکریستن، 

اتتود که این خود دلیل دارد اتتبیه خدا می

امتداد من  ۀمهمی است. تئوریا همانا مشاهد

در دیکری و اتتباهت بنیادی من با دیکری 

 است. 

کتتته را در  ن ین  طو ا خالق ارستتتت ا
دوستتتتی گفته استتتت. بر  ۀدربار اویدموس

 هگوید کالمثلی قدیمی میاستتتاس ضتتترب

دوستتت، «. دوستتت، خود دیکر من استتت»

ترین فرد به خویش استتتت. با اینکه اتتتبیه

دوستتت از من جداستتت و دو بدن مختلگ 

داریم، اما او بسیار به من ابیه است، گویی 

فک از من»که  در برابر من « یک خود من

اتتناختن دوستتت برای من  .ایستتتاده بااتتد

بخش است چون با اناختن او، خود  لذت

 :7 ،دموسیاخالق او)ناستتتم اتتترا هم می

. در این فقرات، برای ارستتتطو، آ( 1803

اصتتتل لذت نااتتتی از اتتتناخت خویش یا 

گوید ستتت. برای همین هم میخودآگاهی

ل مستتائ ۀالز  نیستتت با دوستتت فقد دربار

دی یتده و نظری ستتتخن بکویم تتا از این 

اتتتناخت مشتتتترک لذت ببر ، بلکه همین 

تن زندگی روزمره در کنار دوستتت یا دااتت

بهنازا یترین تدر ما با یک دوستتتت،   ۀها 

به های لذت استتتتت، چون در همین تدر

زمان اناسم و همعادی دار  دوست را می

توانم خود  را بشناسم. اناختن خویش می

دااتتتن چیزهای  ۀدیکری به واستتط ۀدر آین

ابیه و مشترک میان ماست. همین اناختن 

ساس اخالق و مبنای لذت است.  خویش، ا

گفت از نظر ارستتطو، خودآگاهی  اتتودمی

شترین  ستن، بی اناختن خویش یا درنکری یا 

عادت را همراه دارد.  باالترین ستتت لذت و 

کشتتتگ چیزی که من را من کرده، چه در 

دوستتتت بااتتتد، چه با تأمل درونی،  ۀآین

بخش استتت. اتتباهت دوستتت به من، لذت

نمایاند، هم نشتتتانم هم من را به خویش می

د او ادامه دار . این دهد که من در وجومی

چیزی که  توان به هرتدوا  و اتصتتاا را می

به نوعی آن وجه مشترک را به من بنمایاند، 

کشتتتگ کرد. دیدن اتتتباهت بنیادی من و 

به من نشتتتان می که من در دیکری،  هد  د

 چیزهای دیکر ادامه دار . 

 از دسجالب است که ارسطو درست 
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توضتتیح جریان خودآگاهی در دوستتتی و 

یدن ن د دیکری، توضتتتیح  ۀخویش در آی

دهتتد کتته بهترین و واالترین ستتتطح می

خویش، وقتی است  ۀخودآگاهی یا مشاهد

او  زیرا خدا تأمل کند، ۀکه انستتتان دربار

ست و  شیدن خیر »باالترین خیر ا شه چ همی

لذت  ۀاین ااتتتار«. تر استتتتبخشباالتر، 

اصتتتل  ۀارستتتطو به لذت الوهی و مشتتتاهد

حث نار ب تداد  الوهی درستتتتت در ک از ام

آید. گویی ارستتتطو خویش در دیکری می

تداد می که من ام ید  حاً بکو هد تلوی خوا

دوستی که به من  ۀخویش را نخست در آین

بینم، ستتپس در هر بستتیار اتتبیه استتت می

 و اتتتتراکی داردچیزی که به نوعی با من ا

تأمل دربار تاً در  های یابم خدا خود را می ۀن

 .یه به او باامتوانم امتداد او یا ابکه می

قر ف ین  م ه موس ۀدر  یود خالق ا  ا

ب(، 1800دیشتتتین آن ) ۀ( و فقرآ 1803)

ندگی انستتتانی ارستتتطو می تاً ز های گوید ن

چیزی جز اناختن نیست و اناختن، غایت 

انستتتان استتتت. به تعبیر دیکر، برترین خیر 

برای انسان، اناختن و دانستن با نوس است 

)هتمتتان مشتتتتاهتتده/ تتئتوریتتا(. زنتتدگتی 

بر استتتاس این معیار دیش  مندانهستتتعادت

ای را که در آغاز ن نکتهآرود. ارستتطو می

گفتتته بود، ایندتتا هم تکرار  متتتافیزیتتک

سعادت،  کند:می اناختن و  سطح  برترین 

باا هی  منفعت بیرونی آن  به دن ستتتت که 

نبااتتتد، بلکه برای نفس اتتتناختن و نفس 

اد ستین، .سعادت با  به خودی خود خیر را

با خاطر خیری دیکر و ید بهخیر استتتت و ن

اود. از ایندا ارسطو  سته  بیرون از آن، خوا

گیرد که اتتتناختن به عنوان خیر نتیده می

اعلی و سعادت غایی با خودبسندگی همراه 

استتت. این خودبستتندگی به معنای کاملش 

به  خدا ممکن استتتتت. او فقد  فقد برای 

 کندنکرد و خویش را تأمل میخویش می

حدت و فعلیت محض و از نکریستتتتن در و

برد. ختتدا، خودآگتتاهی خویش لتتذت می

تنها فعالیت او تعقل عقل  زیرا محض است،

یا تعقل خویش است. برای انسان، این حاا 

 ممکن نیست. 

گویتتد کتته بینتتانتته میارستتتطو، واقا

اتتتود همواره در خویش نکریستتتتت. نمی

قدر تنها بااتتتد که خدا تواند آنآدمی نمی

ها و بی یاز استتتت. آتن ید در کنار ن با دمی 

بااتتتد. نمی کس و هر  توان از هردیکران 

نار و در  ید در ک با نار اتتتتد   چیزی برک

اجتماع زندگی کرد. دس آن سعادت غایی 

ناگزیریم از  باا کرد اگر  ید دن با را چطور 

خود بیرون اویم و در کنار دیکران باایم؟ 

داستف ارستطو باز هم با نکریستتن به چشتم 
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ند در دوست و در توانوس است: آدمی می

هر اتتتیء دیکر، همان چیزی را مشتتتاهده 

در  اودبیند. مینکری میکند که در درون

دوستتت، یعنی انستتان دیکری که اتتبیه من 

استتت و او نیز اهل تأمل استتت، آن عنصتتر 

یدن نوس در هر  الوهی عقالنی را ببینم. د

ای، خواه دوست بااد یا امعدانی، دیکری

وجه  نوعی خودنکری استتتت. کشتتتگ آن

ی، اله ۀمشتتتترک عقالنی، بازیابی آن ودیع

ستن در چه با درون اد، چه با نکری نکری با

دیکری، همان طی کردن مستتتیر ستتتعادت 

ست. فرقی نمی کند آن را کدا ببینم، مهم ا

این است که بکوام آن را مشاهده کنم. به 

دوستتتت، خود » ۀرستتتد معنای جملنظر می

 در واقا همین استتت: اگر« دیکر من استتت

بتوانم در تعامل با دوست همان عنصری را 

توانم، نکری میمشتتتاهده کنم که با درون

انکار خود من استتتت. من خدا  ،دوستتتت

هایی و یکانکی، نمی تا در غایت تن اتتتو  

نکر ، امتتا می ب نم در فقد خویش را  توا

بیه طبیعت نیز ا ۀزندگی اجتماعی و در میان

ستن در  به خدا باام. در این صورت، نکری

اتتیا و کشتتگ وجه عقالنی مشتتترک میان ا

خالقی  فعتتل ا کری، یتتک  ی خویش و د

خالص است، به این سبب که این مشاهده، 

گاهی  گاهی استتتتت و خودآ نوعی خودآ

برترین غایت و خیری استتت که انستتان در 

سانی می جوید. گویی اخالق و در حیات ان

لکتته در  ب آدمی نتته فقد در خودنکری، 

ند واتمی دوستتتی و نکریستتتن در ااتتیا نیز

 التتدرزتشتتتبتته بتته ختتدا را تمرین کنتتد. 

(34 -Elders, Ibid: 33)  یح تتوضتتتت

ارستتتطو در این فقرات اخالق دهد که می

اویدموس، اخالق اجتماعی و انستتانی را به 

دهد و اتتتباهتی میان الوهی ارتقا می ۀمرتب

ضعیت خدایکانی برقرار  سانی و و اخالق ان

 گگونه است که در آبار مختلاین  کندمی

اند ارسطو، متافیزیک و اخالق به هم دیوسته

 توان عمل را از نظر جدا دید. و نمی

  

 گیرینتیجه

در صتتتفحات باال کواتتتید  برخی از آبار 

ارستتتطو را برای یتافتن بنیتاد و آغتازگتاه 

متتتافیزیتتک بتتازبخوانم. متتتافیزیتتک برای 

ارسطو در لحظۀ تولد و به معنای راستینش، 

یری د که باید دیکبیش از آن که دانشی باا

وضتتتعیت  اتتتود، یک وضتتتعیت استتتت.

متافیزیک برای انستتان از مواجهه با دیکری 

تفستتیرهای تفکیکی اتتود. خالف آغاز می

که متافیزیک را از هر امر انضمامی و متفرد 

، متافیزیک ارستتتطویی بدون کنندجدا می

دیدن دیکری و درگیر اتتتدن با غرابت او 
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ید چیزی غیر از من با در  ممکن نیستتتتت. 

مقابل من بااد تا نخست بیکانکی او در من 

. خود  دایداد کناکفتی و درسشی بنیادی 

بتته تنهتتایی و در خلوت خویش برای بتتار 

با دروننخستتتتت نمی به این توانم  نکری 

غرابت و واهمه از نااتتتناستتتی برستتتم. باید 

که از خویش بپرستتتم آن چیز بااتتتتد  ی 

و ستتتپس در این دیکری، چیزی  چیستتتت

هده کنم که من را به تحستتین آاتتنا را مشتتا

انکیزد. این هم بتتدون دیکری ممکن بر

سان  ست. دیکری آغاز متافیزیک برای ان نی

استتت. عنصتتری که این مشتتاهده را ممکن 

ست. می سان ا کند، وجود نوس در نفس ان

 طوراتاید گفته اتود نوس در انستان همان

ند و از که در خدا، می ند خویش را ببی توا

هد لذت ب ۀمشتتتتا یازی خویش  به برد و ن

به رت عبادیکری بیرونی ندااتتتته بااتتتد. 

دیکر، برخی معتقتتدنتتد کتته متتتافیزیتتک 

 ایدوچشمارسطویی در تنهایی انسان و با 

چه برای از هر غیری ممکن استتتت  چنان

گونه همانمتافیزیک همین استتتت و  ،خدا

یش کتته د طرهتتای  فتتته از ستتتت خالق گ ا
مطالب  ۀدهد. اما همنشتتان می نیکوماخوس

 توضیح دهم برای انسان، تاین را آورد  دیش

متافیزیک با خود تنها ممکن نیستتتت آغاز 

چه نوس از خویش در خویش اتتتود. آن

معقوا استتتتت. زیبتتایی،  بینتتد، زیبتتاییمی

ا بخش است، امانکیز و لذتهرچند تحسین

د در نخست بای ،انکیز نیست. حیرتحیرت

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

دانم من، چیزی که نخستتت نمیچیزی جز 

چیستتتت، دیش رویم قد بلند کند و من را 

کوب کنتتد. این غرابتتت برای خیره و میف

صاحبت  سطو در مواجهه با جهان و در م ار

با دیکری ممکن استتت. بعد از این، باید به 

انای دیکری  شم نوس بتوانم آن وجه آ چ

زیبایی معقوا او را کشتتتگ کنم. را ببینم و 

عنای اصتتتیلش باید در مواجهه همه در ماین

ای بیرون از من رخ دهد. هرچند با دیکری

زمتتان من دار  خویش را بتتا دیکری هم

کنم و آن وجه آاتتتنای درون مقایستتته می

 بینم. خویش را در دیکری بازمی

ند در مورد به نظر می رستتتد این فرای

ست. برای او امر غریب  صادق نی خدا دقیقاً 

عنا ندااتتته بااتتد و بیکانه و واهمه اتتاید م

ست. چیزی بیرون و  چون او فعیلت کامل ا

به حیرت آورد.  تا او را  غیر از او نیستتتت 

نوس مطلق و زیبایی محض استتتت و  خدا

م که خویش را بنکرد، ه بایی و  ۀهمین  زی

م یک ۀه ند. دس او در جا مینوس را  بی

ک کند و به یغایت متافیزیک زندگی می

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

اتتتود و هرگز نیز بتته آن غتتایتتت الوهی 

رستتد. دس برای انستتان، متافیزیک در نمی

غرابت دیکری و قداستتت حضتتور امر  ۀمیان

که حیات بندد. هم نانالوهی صتتورت می

ستمرار دارد،  سان در میانه و در حرکت ا ان

ویش خ ۀمتافیزیک انسانی هم جایی در میان

 یابد.و دیکری تقرر می

اتتود دریافت که چرا از این منظر می

به  تافیزیک  ارستتتطو در تقریر تفصتتتیلی م

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

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

یا دید. امر معقوا، چیزی بیرون از هر  ااتتت

ست.  جوهر هر موجود در خود اوست، نه فرد نی

هانی فراتر. هر امر جزئی و  نه در ج بیرون از او، 

متفرد به خودی خود حامل یک مرتبه از نوس و 

 یک سطح از زیبایی است.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

اتتتود بیرون از موجودها این زیبایی را نمی

جُستتتت. همین ستتتن ، همین اتتتمعدانی، 

همین آدمی که دیش روی من استتتت، در 

تفرد و تشخص خاص خود، حامل یک امر 

وا و الوهی استتت. نوس، امر مشتتترکی معق

ست که همین جا در درون من و درون هر ا

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

به  باید  حضتتتور دارد. برای کشتتتگ آن، ن

خود  بنکر  و نه باید از جهان بیرون برو . 

شق  سفه/ متافیزیک م اگر برای افالطون، فل

مرگ استتت، برای ارستتطو، فلستتفۀ کشتتگ 

 و زیبایی در دیکری است. عنصر حیات
  

  مالحظات اخالقی:
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