
درآمدی بر فلسفه ارسطو



اعتدال ارسطویی

فلسفیومیعلمختلفهایدیدگاهبااوبرخوردارسطو،خودفلسفیوعلمیهاینظریهبرافزون•
ودوجبیانگراستشدهنقلویحالشرحازکهتاریخیهاینمونههمچنینخوددورانرایج

.باشدمیویدررویمیانهوگرویاعتدالروانی–روحیحالت
این.بود«لمعتدافراطحدبه»او:گویدمیباستاندوراندرارسطوحالشرحنویسندگانازیکی•

بهرایلسوففاینسیرتولی,نمایدمیطنزآمیزباشدداشتهطنزقصدگویندهآنکهبیسخن
نوشتهدرهکسانبدانیونانینگهداریاندازهواعتدالمطلوبکمال.سازدمینمایانوجهبهترین

دردشدیهیجانوبودیافتهتجسماوشخصدراستشدهتشریحاخالقدربارهارسطوهای
.استنداشتهراهوجودش



ورزشیهایقهمسابتاریختصنیفدراوزحماتپاداشبهکهراافتخاراتیشهردلفیکههنگامی•
:تنوشپاترانتیبهگرفتپسسیاسیعللبهگویابودبخشیدهاوبهپرتویی

کلیبهنهوشدماندوهگینجدیطوربهنهکهاستگونهبدینمندردلفیشهرتصمیماثر»•
«ماندمتاثرازعاری

نهوردکمیمشوشیکبارهرااوآرامشاحساساتغلیاننهکهبودچنینهمیشهاشروحیحالت•
ازذیرناپخستگیواندازهوحدبیذهنیفعالیتدراشتوانایی.بوداحساسازعاریکامالً

(1388رضایی،محمدوعالیجداری).اینجاست



(مابعد الطبیعه)متافیزیک: ارسطو



این.استشدهترجمهsubstanceبهالتینیزباندرکهاستousiaیونانیزباندرجوهر•
میکاربهنیزجوهروذاتوجود،بهفرانسویزباندرجملهازبسیاریمعانیبهاشارهبرایواژه
هدیداستزیردرآنچهوبنیادمعنایبهیونانیدرkypokeimenonواژههمچنین.استرفته
.شودمی

kypokeimenonوousiaیونانیواژهدوبرایندتوانمیراsubstanceرویبدین•
.دانست

stareازکهStance.استیافتهتشکیلstanceوsubبخشدوازsubstanceواژهاما•
.استزیرمعنایبهنیزsubوآمدهایستایشوایستادنمعنایبهشدهمشتق(ایستاده)



ثبات و بدین گونه به آسانی می توان دریافت که این واژه اشاره به زیرنهادی دارد که موجبات•
مترادفات و معانی این واژه را در فرهنگ بزرگ. استمرار متعلقات خود را فراهم آورده است

:واژگان آکسفورد، چنین می یابیم
ه در بردارنده ذات ضروری؛ وجودی که به خویش ماناست؛ شیئی مستقل و مجزا؛ بنیاد ثابت اشیا ک•

.صفات است، اما خود صفت نیست و اعراض یا صفات به آن وابسته اند



جوهر: ارسطو

شناخترااولیفلسفهموضوعارسطو.استجوهرمفهومایشان،فلسفهدرمفهومترینبنیادی•
:داندمیآناعراضوموجودهوبماموجود

علمی هست که موجود را از آن جهت که موجود است و اعراضی را که به ذات موجود تعلق »•
(1389اسعدی و طباطبایی، )«دارند بررسی می کند



جوهر: ارسطو

ان جوهر ، همموجود بما هو موجودکمی سپس تر، ارسطو به صراحت بیان می کند که منظورش از •
:است و همه چیز سرانجام به جوهر باز می گردد

عضیب.دارندنسبتواحدمبدئیبامعانیاینهمهولیرود؛میکاربهمختلفمعانیدرموجود•
برایبعضیجوهرند،افعاالتاینکهبرایبعضیجوهرند؛اینکهبرایشوندمینامیدهموجوداشیا

کونعلتیاجوهرکیفیتیکجوهرند،عدمیافسادعکسبهیاجوهرند؛سویبهجریانیاینکه
بهو)دجوهرنخودنفیوسلبیاچیزهااینازیکینفیوسلبیاجوهر،بهمضافیاجوهرند؛

علمهمیشهولی...(استالوجودالوجود،گوییممیهمالوجوددربارهماکهاستجهتهمین
ازراودخنامواندآنبهوابستهدیگرچیزهایواستمقدمکهپردازدمیچیزیبهاولدرجهدر
حقیقتجوهرعللومبادیدربارهبایدفیلسوفپساست،جوهرمقدمچیزایناگر.دارندآن

(1389طباطبایی،واسعدی).کند



جوهر:ارسطو

وله و اعراضش مسأله برای متفکر، جوهر است و شناخت این مقاصلی ترین بنابراین از نظر ارسطو •
(1389اسعدی و طباطبایی، .)مهم ترین وظیفه فیلسوف



سپسوشدواقعانفیلسوفتوجهکانون(آرخه)نخستینمادةیااصلمسئلةنخستفلسفه،تاریخدر•
.گردیدمتحولاوسیانظریةقالبدرارسطونزدمسئلهاین

ردیراهبمسئلةومفهومشدترجمهجوهرزبان،عربمترجمانازبرخیتوسطبعدهاکهاوسیا•
داشتن،ودوج(شدن)برابردربودنمعانیبهایمیمصدرازاوسیاواژه.استمتافیزیکدرارسطو

(1392سرتشنیزی،طاهر).استبودنعینیفردیامصداقبودن،حاضردادن،رخ



وصدرماینازاسمدرتغییریاندکباسپسومصدراینازاوسامونثمفردفاعلاسمنخست•
قیاسنایبر.استشدهساختهآنازاوسیامصدرحاصلفاعل،دراسمتغییریاندکباسپس
:معانیبهمجموعدراوسیاگرچه

است،نوعیکازعضویکهآنچهحقیقیطبیعتذات،زیرایستا،ثابت،واقعیتپایدار،موجود»•
معانی.استهرفتکاربه«طبیعتدرفرآیندوتغییرهرزیرسازموضوعیامحلبنیادی،واقعیت

واژه.استشدهنگرفتهواژهاینلغویریشهمرسوممعانیازموضوعیامحلزیرایستا،زیرایستایی،
برگرفتهمنونیوپوکیواژهاست،ارسطوعصرمتداولزباندرزیرایستایازیرنهادازمعنایبهکهای
(1392سرتشنیزی،طاهر).استگرفتنقرارزیردرمعادلیوپوکیمایاز



اشارهباییجادرجملهازاست؛کردهتصریحموجودبرواژهاینداللتبرتعابیربرخیدرارسطو•
تحقیقهمیشهبرایوتاکنونهموارهکهآنچهواقعدر:گویدمیراهبردیمفهوماینجایگاهبه

دانباینوچیست؟موجودکهاستاینهستوبودهسرگشتگیاسبابوشدخواهدوشده
شودمیدیدهاوسیاوموجودبیناستواریپیوندیارسطوسخنایندرچیست؟اوسیا:کهمعناست

ازعرضبرابرردتاگرددمینمایانمعدوممفهومباتقابلدربیشتراوسیامعنایایناساساینبرو
:گویدمیارسطورواین

پس.باشداوسیابایدمطلق،معنیبهبلکهمشروطمعنیبهنهیعنیمقدمونخستینمعنیبهموجود•
شیئیذاتلکاینواستغیرهواضافاتوکیفیاتشاملکهاستشیئیکلیاوسیامنظرایناز
(1392سرتشنیزی،طاهر)..دهدمیتشکیلرا



(وسیاا)نخستینمعنایبهموجودبماهوموجودوشودمینامیدهیکبالعرضبالعرض،موجود•
اههمریکواستموجودازخاصیویژگیبیانگرآنمعانیهمهبایک.استبالذاتیک

(1391مطلق،بینایوکندری).آیدمیحساببهموجودبرایجدانشدنی



به ( بیعیاتط)ارسطو درفیزیک . او چنین برداشت هایی پیرامون وحدت طبیعت را نفی می کنند•
:عنوان یک طبیعی دان به نقد چنین اندیشه هایی می پردازد

طبیعت یگانه همچنین بوده اند کسانی که دربارة جهان چنان سخن گفته اند که گویی فقط یک»•
ها مربوط اما پرداختن به این اندیشمندان به هیچ روی به بحث کنونی ما دربارة علت... وجود دارد 

(1391کندری و بینای مطلق، . )نمی شود



(To  ɛv)یک و موجود 

مصداقرداماندارند،یکسانیمفهومکهحالیعیندریعنیمساوقند،نظرارسطوازموجودویک•
دشومینامیدهیکآنچههروشودمینامیدهیکنوعیبهاستموجودچههرآن.یکسانند
.استموجود

پژوهشنیزدموجوهایویژگیمورددرنوعیبهکنیممینظرآنمعانیویکبهماوقتیبنابراین•
ویکندر).ایمبرشمردهرایکمصادیقبرمیشماریمراآنمعانیوموجودگاههرواینکرده
(1391مطلق،بینای



ارسطو، شناخت و طبیعت

شناختیعیطبفیلسوفوظیفةرواینازاست؛چیزآنعللشناختگرودرطبیعیجهاندرچیزیهرشناختاونظرطبق•
نگاشتهطبیعتةدربارآثارمتعددیارسطو.برشمردارسطوشناسیطبیعتمبنایراعلیتاصلتوانمیبنابراین.استعلل

ازاندعبارتزمینهایندرویآثاراست،کردهبررسیراطبیعیهایپدیدهتمامکردادعاتوانمیواست
گوید؛میسخنزمانوخأل،مکان،نامتناهی،تغییر،کلیاصولازاثرایندرارسطوطبیعیات؛رسالة•
است؛قمرتحتجهانوقمرفوقجهانمیاناساسیتمایزدادننشانرسالهاینموضوعآسمان؛بابدررساله•
است؛گریکدیبههاآنتبدلوها؛آنماهیتچهارگانه،عناصربررسیعمدتاًاثراینموضوعفساد؛وکونبابدررساله•
نظریهاینیاریبهارسطو.پردازدمیتروخشکبخاردووجودبدیعنظریةارائةبهکلی،طوربهنوشته،اینآثارعلوی؛رسالة•

را...ومهباران،شیری،راهدار،دنبالهستارگانثاقب،شهابماننددهند،میرویدریاوخشکیوجودرکهراهاییپدیده
.کندمیتبیین

خودفیزیکردوی.استطبیعتمطالعةاساسیمقوالتازاونظرطبقوارسطوفیزیکاصلیارکانازیکیحرکتبحث•
مقوالتیبقالدرراهاآنسپسوداندمیطبیعتدرتفکرشالودهراهاآنوکندمیتعریفرااساسیمفهومچندنخست

(1394اشتری،کباسیوقدمیاری).اندحرکتوزمانومکانمقوالتاینجملةازگنجاند؛می



ت و علم بیان می ارسطو حکمت طبیعی را معرفتی مستقل و مجزا از منطق، متافیزیک، اخالق، سیاس•
تا بررسی انسان و در تفکر وی حکمت طبیعی، تمام قلمرو فلسفة طبیعی را از زمین شناسی. دانست

.اجرام سماوی در بر می گیرد
شناخت طبیعت بنابراین، طبیعیات جزئی از فلسفة طبیعی به شمار می رود که از جمله وظایف آن•

(1394قدمیاری و کباسی اشتری، )است 



العه طبیعت بحث حرکت یکی از ارکان اصلی فیزیک ارسطو و طبق نظر او از مقوالت اساسی مط•
تفکر وی در فیزیک خود نخست چند مفهوم اساسی را تعریف می کند و آن ها را شالوده. است

ان و در طبیعت می داند و سپس آن ها را در قالب مقوالتی می گنجاند؛ از جمله این مقوالت مک
(1394قدمیاری و کباسی اشتری، )« زمان و حرکت اند



حرکت و زمان: ارسطو

وزمانیعنیدیگرمقولهدواوکهاستایاندازهبهموقالتاینبیندرحرکتمقولهاهمیتاما•
.کندمیتعریفحرکتاساسبررامکان

تاسحرکتنشانگرزمان:گویدمیوداندمیحرکتمقداریاعددرازمانسوییازارسطو،•
ری،اشتکباسیوقدمیاری)استزمان(مقدارونشانه)نیزحرکتواستآنمقدارکهزیرا

1394)



ارسطو و مکان

:و از سوی دیگر مکان را این گونه تعریف می کند•
اسی قدمیاری و کب)« درونی ترین و بی حرکت ترین بخش از آن چه حاوی است مکان است»•

(  1394اشتری، 



ارسطو و حرکت و طبیعیات

میدقرارتطبیعتعریفمبنایراحرکتطبیعیات،درحرکتبحثمحورینقشاساسبروی•
:گویدمیبارهایندرارسطوداند؛میطبیعتفهمالزمهراآنمعنایفهموهد

ماپس.استمبررسیموردموضوعاینواستشدهتعریفتغییروحرکتاصلعنوانبهطبیعت•
خواهنداشناختهننیزطبیعتمعنایبماندناشناختهآناگرکهزیرابفهمیم؛راحرکتمعنایباید
(1394اشتری،کباسیوقدمیاری)ماند



ارسطو و غایت نهایی افعال انسان

مشتقکهندکمیتعبیر(اودایمونیا)بهانسانافعالنهاییغایتازخویشاخالقیمباحثدرارسطو•
.استروحیانفسمعنایبهdaimonوخیرمعنایبهeuعبارتدواز
اچرنیست،آنبرایدقیقیترجمهکهشدترجمهhappinessبهانگلیسیزباندراصطالحاین•

طونافالنیزوارسطونظرازکهحالیدردارد،امیالارضاییالذتبرداللتhappinessکه
میبیانینچناودایمونیامفهومتبییندرارسطو.باشدانسانحیاتنهاییغایتتواندنمیلذت
الفبرخآنهازیراکنند،میعملحیواناتازمتفاوتایشیوهبهعالمایندرانسانهاکهدارد

(1390یوسفی،مال.هستندعاقلموجوداتیحیوانات



شکوفندگی: کارکرد متفاوت انسان از حیوان

نظرازجهنتیدر.هستندحیواناتکارکردازمتفاوتکارکردیدارایانسانهادیگرعبارتبه•
لیاصمولفهاست،گشتهترجمه(کارکرد)بهانگلیسیزباندرکهergonمفهومارسطو

eudaimoniaزباندرنتوامیکهعبارتیبهترینآیدمینظربهحیثایناز.دهدمیشکلرا
humanاصالحآوردeudaimoniaاصالحبرایانگلیسی flourishingزباندرکهباشد

(1390مالیوسفی،).استگشتهترجمهانسانشکوفندگیبهفارسی



خیر و غایت: اخالق نیکوماخوس

القاخفلسفةاصلیمضمونروشنیبهماخوسنیکواخالقآغازینجمالت•
طبیعیسفهفلومتافیزیکهمانندوی،اخالقفلسفة.کندمیمشخصراارسطو

ت،طبیعچونمفاهیمیدادنربطهدفشکهاستمحورغایتاینظریهاش
.استخوبزندگیمفهومبههدفوکارکرد

یفعالیتهروعملیهروجههمینبروپژوهشیهروفنیهرارسطونظراز•
کهاندتهدانسچیزیدرستیبهراخیردلیلهمینبهواستخیریمتوجهظاهراً
(1390مالیوسفی،).استامورهمةغایت



هدف و وسیله

بةنوبهاهدافاین.داردراخودخاصمقصودوهدفانسانیفعالیتهرارسطونظرازهمچنین•
(1390مالیوسفی،).هستنددیگراهدافبهرسیدنبرایایوسیلهخود



خیر برتر: ارسطو

داردمیانبیونهادهفراترراپاارسطوامادارند،اذعانآنبهوپذیرندمیهمهکهاستمطلبیاین•
دارند؛آنویسبهرونهایتدروآنندمتوجهبشریفعالیتهایهمهکههستغایییابرترخیریک

.استشدهسعادبهتعبیرآنازکهاستاوادایمونیاغایتآن
همهکهاستغائیخیریکبهقائلارسطوچراکهکردمطرحراپرسشاینتوانمیطبیعتاً•

کهاستیچیزیگانهاوادایمونیاکهاستاینویپاسخدارند؟آنسویبهرودیگرهایفعالیت
.استدهبسنخودوشودنمیخواستهدیگرچیزخاطربههرگزواستمطلوبنفسهفیهمواره

(1390مالیوسفی،)



ارسطو و فضیلت 

ن غایات ازنظر وی میا. ارسطو غایت همه چیز خیر نامیده شده استام اخالقی فضیلت محور در نظ•
رای در میان غایت ها غایتی هست که ما آن را برای خودش و همه چیز دیگر را ب. فرق وجود دارد

وام الناس آن می خواهیم و آن غایت خیر اعال و بهترین است که مورد اتفاق بیشتر مردمان اعم از ع
.دو نخبگان و تربیت یافتگان است و از آن به نیکبختی و سعادت تعبیر می شو

,دانندمیضیلتفرانیکبختیگروهیدارد؛وجودگوناگونعقایدچیستنیکبختیاینکهدراما•
چیزهااینازیکییاهمهرانیکبختیبرخینظریحکمتسومگروهعملیحکمتدیگرگروهی

آنهابهرایزندگرفاههمجمعینباشدلذتازعارییاباشدلذتباتوأماینکهشرطبهدانند،می
عالیجداری)یست؟چنیکبختیازارسطومرادکهشودمعلومدقیقنحوبهبایدبنابراین.افزایندمی

(1388رضایی،محمدو



ارسطو و فضیلت

انسان . برای رسیدن بدین مقصد الزم است کارکرد اصلی و وظیفة خاص اانسان را معلوم کرد•
:دارای زندگی های متعددی است

ا آدمی زندگی نباتی؛ زندگی به معنای تغذیه و رشد که گیاهان نیز در این زندگی ب.1•
.مشترکند

.ندزندگی حیوانی؛ زندگی به معنای احساس که حیوانات در این مورد با انسان شریک.2•
ره مند آدمی که از عقل به( نفس)زندگی عقالنی؛ زندگی به عنوان فعالیت آن جزء روح .3•

(1388جداری عالی و محمد رضایی، . )است و این زندگی خاص آدمی است



ارسطو و فضیلت

لبیدهطخودشبرایواستجوهریکهیکآنغایات،وخیراتمیانازارسطواخالقفلسفهدر•
این.تاسسعادتخیراینواستاعالخیرنباشددیگرغایتیبرایایمقدمهوابزاروشودمی

.دکنمیچیزهمهازنیازبیومطبوعرازندگیتنهاییبهکهاستچنانخودبسندگی
خارجیخیرهایلذا.رودنمیدستازآسانیبهواستجامعهوفرددروندرخیریچنین•

.شونددهشمرسعادتتوانندنمیخودواستاعالغایتابزارلذتوثروتافتخار،مانندسودمند
(1388رضایی،محمدوعالیجداری)



ارسطو و فضیلت و سعادت

بلکهتنیسجانوراناحساسییاگیاهیزیستنکهداردزندگیدرخودخاصایوظیفهانسان•
ترینعالیردفعالیتاین.استخردبامخالفتیاموافقتدرعقلازوربهره(نفس)روحفعالیت

.استفضیلتباانطباقدروجه
ایندر.استآنبقطبرفعالیتوفضیلتمحصولبلکهنیستصدقهمعلولانسانسعادتبنابراین•

ازفردبردنلذتازناشیکهشودمیمحققنیزلذتهمچونبختینیکعناصرسایرصورت
وتزاحم،لذیذندطبیعتحسببرشرفوامورنیکاینچوناتفاقاواستخودمندیفضیلت

(1388رضایی،محمدوعالیجداری)کندنمیایجادآنهادوستدارانمیانتعارضی



ارسطو و فضلیت

وعادتس.باشدسعادتبهمؤدیکهشودمیمحسوبغایتصورتیدرفضیلتارسطونظردر•
وغایاتبهدبایفضیلتوسعادتتمایزبرای.همازمستقلکامالنهواندذاتهمذاتانهفضیلت

.کردنظرقواعد
وعالیجداری)استرفتاریقواعدبامرتبطسرلوحهفضیلتوغایاتبامرتبطسرلوحهسعادت•

(1388رضایی،محمد



مساله تصمیم نزد ارسطو

ازمتصمینظریهازبحثدرارسطو.استمحوریایمسئلهارسطواخالقدرتصمیممسئله•
وی.شدیفلسفمباحثواردارسطوتوسطپروهایرسیس.جویدمیسودپروهایرسیساصطالح
ارسطو،عصرهمسخناندرالبتهبکاربرد؛روشمندبصورترااصطالحاینکهاستکسینخستین

.ردکمشاهدهراپروهایرسیساصطالحازروشنیکاربردهایتوانمیحقوقداندیموستینس
میبکارهدفمندافعالبهاشارهبرایراپروهایرسیسشاهدانومتهماندیموستینسبیاناتدر•

وسفیمالیو).دارداشارهآنهاانتخابوزندگیسبکبهکههاییبرنامهوافعالیعنیبرند،
(1396شیرخانی،



حکمت عملی: ارسطو

عقالنیضیلتیفارسطوفلسفهدرفرونسیس.دهدمیقرارسوفیابرابردررافرونسیسواژهارسطو•
نآفعالیتحاصلوشودمینامیدهعملیحکمترویاینازو،استعملبهناظرکهاست

رفتارکلیدقواعوبایدهاشناختبرافزونفرونسیس.استنظریحکمتبرابردرعملیحکمت
مینسانابهنیزراخاصشرایطدرعملچگونگیتعیینوگریگزینشقدرتخوبودرست

(1396شیرخانی،ومالیوسفی).دهد



حکمت عملی: ارسطو

ایملکهومهارتنوعیبلکهنیست،صرفذهنیاستعدادیکتنهافرونسیسازمقصودواقعدر•
ارسطوعبیرتدربنابراین.استعملیواخالقیکنترلوهاخوبیدرکبرایفرزانگیونفسانی
بهتاردازندپمیمحاسبهبهدرستیبهمشخصایزمینهدرکههستندفرونسیسدارایکسانی
.آیندنایلاستارزشباکهخاصیغایت

داشتهراتدبیروتصمیمتأمل،محاسبه،تواناییکهاستفرونسیسدارایکسیدیگرعبارتبه•
ارهدربتاکندمیهدایتمشخصامریبهراذهنفرونسیس،شدگفتهکهطورهمان.باشد

نظریگریدیوعملییکیقیاس،گونهدوازارسطواساسهیمنبر.نمایدوارسیفعلچگونگی
(1396شیرخانی،ومالیوسفی).استگفتهسخن



قیاس نظری: ارسطو

بهوابستهآنقتحقوعینیتکهاستامریبیانگروداردتوصیفیجنبهنتیجهنظری،قیاسدر•
یکوویزیتجمقدمهیککمدستازمتشکلعملیقیاسبنابراین.نیستفردعملوتصمیم
بهرسیدنزاراببهناظردومیواستمشخصیغایتیاهدفبهناظراولیکهاستتوصیفیمقدمه

.ستامذکورغایتبهرسیدنبرایوسیلهآنازاستفادهضرورتیعنینتیجه،وغایتآن
(1396شیرخانی،ومالیوسفی)



گزینش کردن: ارسطو

داشتنیلمنوعیتنهایاواندیشیدننوعیصرفاکردنگزینشکهکندمینشانخاطرارسطو•
:استارسطوتحلیلنتیجهاین.استآنهادویهرمستلزمواقعدربلکهنیست،

آنهبمامیلتأملوسنجشازبعدکهماستتواناییحددرچیزیشودمیانتخابکهآنچه»•
تصمیمطابقممامیلصورتآندربرآیدتصمیمپیدرماعزمکهوقتیزیراشود،میبرانگیخته

(1396شیرخانی،ومالیوسفی)«ماستاختیارو



تفکر عملی: ارسطو

خالقیاستایشوسرزنشموردراآنهاتوانمیکههستنداعمالیبرقادرهاانسانارسطونظراز•
ایندروارسط.استدشوارتراستساختیاتولیدوکنشیاعملبینکهچهارمتمایز.دادقرار

:داردمیبیانمورد
یاغایتیبراراآنسازدمیراچیزیکهفردیهر.استتولیدیتفکربرحاکمعملیتفکر»•

شدهانجامهکآنچهفقطنیست،نهاییغایتنفسهفیشودمیساختهکهآنچه.سازدمیعرضی
ستاآنواستغایتیکمسلماننیکوکنشیادادناجامخوبکهچرا–استنهاییغایت

«باشدمیمیلهدفکه



وکندتفادهاسآنازبعدهاخواهدمیفرداینکهبرایصرفاچیزیساختنبینداردوجودآشکاریتضاد•
پیگیریارسزاوراآنهاماهستندکهفعالیتهاییآنهاکهجهتبدینفقطآنخودبرایچیزیدادنانجام
اند،الزمتهافعالیآنبرایکهوسایلیوابزارهاساختنبرایکنیممیفکرودانیم،میآنهاخودبرای

.باشدارزشمندزحمت،تحملووقتصرف
بابایدنوشوندنمیانجامچیزیایجادبرایداردسروکارآنهابااخالقکهاعمالیاستمعتقدارسطو•

(1396شیرخانی،ومالیوسفی).شوندارزیابیفنیکارهایمانندماهرانهغیریاماهرانهعناوین
عملدانهشرافتمنوشجاعانهخوبانسانیک.ارزشمندندنفسهفیوشوندمیانجامخودشانبرایآنها•

درسازدقادرراویکهجهتاینبهنهوبعدیانگیزهبهنهیابددستافعالیبهاینکهبراینهاماکندمی
داند،میکردنزندگیخوبراکردنعملگونهآنویکهجهتبدینبلکهکند،زندگیخوبآینده

(1392شیرخانی،ومالیوسفی).استوینظرموردکهاستچیزیهماناینو



ارسطو و عدالت

گریدیوسیاستدرکتابیکیدارد،مفصلیبحثعدالتدربارهخودکتابدردوارسطو•
بهرانیکوماخساخالقپنجمکتابتمامعدالتموضوعبررسی.نیکوماخساخالقدرکتاب

(1397کاظمی،اخوان).استدادهاختصاصخود



ارسطو و عدالت

.استتهپرداخکمترعدالتتعریفبهجهتهمینبهوبودهآنکردنپیادهکیفیتوعدالت•
ماهیتازربیشتعکس،بهاخالقدرولی؛نامدمیسیاستعلمراحقوقعلمارسطوکتاب،دراین

دقتگواه؛نداردراافالطونسخنانگیراییوزیباییاگرچهبحثاینواستکردهبحثعدالت
.اوستعلمینظر

راآنانواعتاکوشدمیدهد،ارائهکلیتعریفعدلازافالطونمانندکهآنجایبهارسطو•
درکتابوی.استنگریکلیازپرهیزووینگرجزئیوتجربیروشازناشیاینوبرشمارد

:گویدمیاخالق
بهوادارراهاآنوکندمیعادالنهاعمالدادنانجامبهقادرراافرادکهاستایملکهعدالت»•

(1397کاظمی،اخوان)«استاینعکسبهظلموکندمیصحیحاموربهمایلوصحیحرفتار



تعریف عدالت از دیدگاه ارسطو

شاناجرایبهوآنهاانجامبهوادارودرستاعمالآمادهراماکهشودمینامیدهصفتیآنعدالت•
(1397کاظمی،اخوان)کند؛میمتمایل

بهوادارراهاآنوکندمیعادالنهاعمالدادنانجامبهقادرراافرادکهاستایملکهعدالت»•
(1397کاظمی،اخوان)استاینعکسبهظلموکندمیصحیحاموربهمایلوصحیحرفتار

بهوهاآنانجامبهوادارودرستاعمالآمادهراماکهشودمینامیدهصفتیآنعدالت»•
هایکارارتکاببهمتمایلووادارراماکهظلممورددرطورهمینکند؛میمتمایلاجرایشان
(1397،کاظمیاخوان)گرفتخواهدقرارمابحثکلیشالودهتعریفاین.کندمیناشایست



ارسطو و عدالت

:ازنداعبارتکهداندمینوعهشتراعدلارسطو.استگوناگونیمعانیدارایعدالتلفظاما•
هشتاینقمصادی.قانونیوطبیعی،(سیاسییا)نسبیومطلقاصالحی،وتوزیعیخاص،وعام
جایهمدرونودراندتداخلیکدیگرباگاهبلکهنیستند،جداکاملطوربهیکدیگرازعدلنوع
.گیرندمی

مطلقکلی،یاعامعدل.استجزئیعدلوکلیعدلخاص،عدلوعامعدلدیگرنام•
جزئی،عدالتیاخاصعدل.استآنازپیرویوقوانینرعایتمفهومبهوراستیودرستکاری

کهایجامعهدرکسهرکهاستآنواستبرابریمعنایبه
برخی.کندرفتاربینییکسانوانصافرویازخودهمنوعانباآیدمیفراهمآزادوبرابرافراداز•

عدالتاین.انددانستهنیزاموالمبادلهیاسهامتنظیممعنایبهنیزراعدالتنوعاینشناسانارسطو
(جبرانییااصالحی)تعویضی-ب.توزیعی-الف:استنوعدوهمخاصیاجزئی



ایامعهجاعضایعنوانبهتندوروابطدرفقطنامد،میاشسیاسیعدلارسطوکهنسبیعدل•
اجبوخاصسیاسینظمآندرفقطنیزآنرعایتواستصادقمعینسیاسینظامباخاص
.است

گردشهمچوناستامورفطریوطبیعینظمآنمنشاءکهاستآیینیازعبارتطبیعیعدل•
عدلولی.استنیازبیآدمیعقلازاستبدیهیچونآنوجودوآتش؛سوزشوروزوشب

مدتوهامهجریمبلغمانندشود،برقرارعقلوساطتبهیعنیقانون،حکمبهکهاستآنقانونی
شودمعینقانونحکمبهکههاحبس



ارسطو، نفس و بدن



ارسطوفلسفهدربدنونفسرابطه-1•
بهایدبابتداپسشود؛میمطرحبدن–نفسرابطهچارچوبدرآگاهیدربارةارسطونظریة•

اشارهالگوهاییبهنوشتاراینپایاندر.بپردازیمبدنباآنارتباطونفسماهیتدربارةاودیدگاه
مسألهحلرایبارسطوفلسفةدرنفسجایگاهبهرجوعبامعاصرمتفکرانازبرخیکهکنیممی

بدن–فسنرابطهبهپرداختنضرورتبرامراینکهدهند،میارائهمعاصرذهنفلسفهدرآگاهی
.گذاردمیصحهارسطوفلسفهدر
رارویکردنبهتریوگذاردمیفرقاشیاءبررسیدرطبیعیاتروشوفلسفیروشبینارسطو•

.داندمیطبیعیوفلسفیروشازایآمیزه



اهلیولاست،رویدادهاوقوعچرایییاصوریعللدنبالبهمابعدالطبیعهمتعاطیاونظربه•
مادیوصوریبهجنبهتوأمانبایدنفسبررسیبرایولیاستمادیعللدنبالبهصرفاطبیعیات

ولییرد،گمیبهرفلسفیروشازنفستعریفدراومنظورهمینبه.کردتوجهطبیعیجسم
.کندمیتعییناستقراییروشبارانفسقوای



است، به نده تعیین مالک برای تمایز بین موجود زنده از غیر زمسأله اصلی در روان شناسی ارسطو •
رابطه . دهمین خاطر او نفس را مبدأ فعالیت های حیاتی مثل تغذیه، رشد، حرکت و ادراک می دان

ن نوعی می نفس و بدن متناظر با رابطه صورت و ماده است یعنی همان طور که صورت به ماده تعی
.دهد، نفس کمال یا فعلیت اولیه جسم طبیعی آلی ذی الحیوه بالقوه است



وداردرایاتیحاعمالقابلیتیاظرفیتطبیعی،بدنکهاستایناولیهفعلیتیاکمالازمنظور•
طبیعیجسمنآبهنیزآلیقیدواستهاقابلیتآنبستنکاربهثانوی،فعلیتیاکمالازمراد

.کندمیفعالیتمادیاعضایواسطهبهکهدارداشاره



ازنفردچنیادومشترکآگاهیمعنایبهکهگرددمیبرالتینیواژهبهآگاهیاصالحاصل•
بههموداردمشترکآگاهیبرداللتهمالتینزباندرConscientia.استواحدموضوعی

اصطالحاینفرانسویمشتقاتازConscienceواژهکهطوریبهاستاخالقیوجدانمعنای
واژهانسهفردردکارتوانگلستاندرکمبریجافالطونیانتأثیرتحتهفدهمقرندر.است

Conscientiaنگلیسیااصطالحکهاستعمالافکارازخصوصیونگرانهدرونآگاهیمعنایبه
consciousness .گرفتشکلمعناییانتقالایندنبالبه(آگاهی)



جمع بندی



تعبیر به کمال ثانی فیلسوفان مشائی به تبعیت از ارسطو از فضیلت تعبیر به کمال اول و از سعادت•
ده و رشد می فضیلت عقلی از آموزش پدید آم. فضیلت بر دو نوع است؛ عقلی و اخالقی. کرده اند

.کند و اخالق ناشی از عادت است



بهانانساستمعتقدافالطونهمچونوی.استیکیجامعهوفردسعادتاستمعتقدارسطو•
.ارددمدنیتاقتضایخوبزندگیواجتماعیزندگیماندن،زندههدفسهباطبیعتحکم



صیرورت ارسطویی: جمع بندی بخش های گذشته

برایهنسیاسیجامعه.شودمیمحققسیاسیجامعهدرانسانکمالوصورتبهمادهازصیروت•
یزهاییچآنیعنیعدالتوحقوآمدهوجودبهزندگیتمامبرایسودمندیبلکهآنی،سودهای

واستدانیاهدافاقتصادیودفاعیتعهداتوزیستیهم.استسودمندجامعهوانسانبرایکه
.استسیاسیجامعهعالیهدفدوستیازناشیبهزیستی



ضیلت می را فغایت جامعه سیاسی لذا ارسطو . دوستی حقیقی محصول فضیلت مندی افراد است•
داند 

ی است یعنی تواناسازی انسان ها برای عمل به فضایل سازنده زندگی خوب که محصولش شاد•
بنابراین فضلت بیرون از جامعه متصور نیست •
دهد که البته ارسطو توجه می. نظام سیاسی خوب محصول عادت سازی قانون در بین مردمان است•

ست در در صورت غفلت دولت ها هر کس باید خود و نزدیکانش را با قابلیت قانون گذاری در
.مسیر فضیلت قرار دهد



اس دو مولفه ارسطو در رتبه بندی سطح فضیلت انواع جوامع سیاسی قوانین اساسی تجربه شده را براس•
ت را طبقه بندی و شش نوع اصلی دول( خیرعمومی یا منافع حاکمان)تعداد حاکمان و هدف حکومت 

معرفی می کند 
از نظر وی نوع نظم سیاسی به نوع و کیفیت مردمان آن دولت بستگی دارد•
ی اوال متکی در میان سه نوع حکومت نکوهش ناپذیر شامل پادشاهی، اریستوکراسی و جمهوری، تقدم رتب•

.بر وضعیت هر جامعه و ثانیا مبتنی بر سطح فضیلت هر یک از این سه نوع است
یعنی مهم این است که در کدام یک میانگین فضیلت حاکمان بیشتر است•
شتر کشورها و ارسطو معتقد است بهترین سازمان حکومت و بهترین سبک زندگی آن است  که برای بی•

عنی میانه روی است که این مطابق با اصل بنیادین اخالق، ی. مردمان تجویزپذیر تحقق پذیر و پذیرفتنی باشد
.نظم های ناکجاآبادی از این خصیصه به دورند. امکان دسترسی را فراگیر می کند



کسببرایالزمفراغتهممتوسط/متعادلداراییدارندگانکهاستچنینارسطوایدهواقعدر•
درست.دندارنرادیگرطبقهدوسیاسیاخالقیمعضالتهمودارندرااخالقیوعقالنیفضایل

وفقیرودهتحکومتکهرایونانیسنتدرشدهتجربهدموکراسیارسطوکهاستدلیلهمینبه
.داندمینادرستسیاسیهاینظامزمرهدرشدمیتعریففضیلتبی
.استبقاتطمندیفضیلتسطحمعرفاقتصادیخصیصهبرعالوهارسطوییطبقاتینظملذا•



برایکار.دکنمیتقسیم(آسایش)فراغتوتفریحکار،بخشسهبهراروزمرهزندگیارسطو•
اخالقیوعقلیفضایلصرفکهاستوقتیفراغتوکار،ازآسودنبرایتفریح،معیشتتامین

شودمیمدنیوظایفدرستدادنانجامتواناییو



کلمهامروزیمعنایبهآگاهیبرمستقیمداللتکهیافتتواننمیاصطالحیارسطوفلسفهدر•
ذهنفهفلسدرآگاهیهایویژگیازبرخیباحسیادراکدربارهاودیدگاهولیباشدداشته

.استتطبیققابلمعاصر
یکبهبناکادرااینثانیاویابدتحققادراکاوالکهاستاینمستلزمارسطوفلسفهدرآگاهی•

.باشدآگاهانهبازتابیفعل
ادراکررسیببهرانوشتاراینازبخشیارسطوفلسفهدرآگاهیجایگاهتوضیحبرایادامهدر•

سنایی،).مدهیمیاختصاصآنلوازمبررسیوآگاهیبازتابیفعلبهرادیگریبخشوحسی
1392)
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