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  چكيده

 فلسفةشناسي در ارزشارسطويي به  فلسفةبا قضاوت  بر آن استاين مقاله سعي در 
، نوعي معرفتعنوان هب شناسيپس از اثبات ارزشهمين جهت هب. پرداختي يارسطو
 ختهشناسي پرداسي و معرفتودشناعني وجي ديگر معرفت، ة بين آن با دو حوزةبه رابط

علت ي و يعلت غاهمان ي يـزيبا خير وي مانند يهاارزشكه  داده شده است نشان و
خير و غايت هر كم در طبيعت  ارزشي هر چيزي هستند و دستيندر تبيصوري 

ي و يـي مانند زيبايـهاارزشكه  درحالي،چيزي، امري واقعي و در شيء حضور دارد
ي يـهاارزش چنين ،واقع ، دردر نسبت وجود ما وجود دارندفراخي، خوبي و بدي 

يعني با  يصورعلت  با هاارزششناسي از نظر معرفت. و مثالي ندارندعيني وجود 
دهد كه مفهوم شناسي ارسطو نشان ميهمچنين ارزش. دنشوكليه شناخته ميصورت 

  نظام فلسفي ارسطوتوان با آن انسجام ارسطوست و ميفلسفةغايت مفهومي بنيادين در 
ل است و براي ـئ حيثيت وجودي و معرفتي قاهاارزشارسطو براي يعني .  نشان دادرا

ل شده است، يعني هر ـئ مراتب قاهاارزشها و حتي براي خود موجودات و معرفت
.  و اين ريشه در مفهوم غايت داردگيردگذاري قرار ميچيزي در سلسله مراتب ارج

گذار شد كه ارسطو چه در مقام فيلسوف و چه در مقام ارج همچنين معلوم خواهد
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بخش  ،با اين رويكرد. شناسي نيستفارغ از ارزشگذاري در وجودشناسي و معرفت
ي همان يـغايت در اخالق ارسطوكه دهد ميمقاله بر اساس همين مبنا نشان دوم اين 

ترين و ر  عاليسعادت را همچون فعاليت روحي منطبق بآدمي  است كه يكمال مطلوب
رساند و در اين كار با حاكميت عقل بر اَعمال نفس ميترين فضايل به انجام كامل

رساند كه نه در ميانجام به ها را چنان  و با ممارست و عادت فضيلتاستخود مراقب 
  اعتماد به  ور تمام فضايل اخالقي را باــريط و زيــد تفــاشد و نه در حـراط بــد افــح

  .ت هاي خود دارا گرددقابلي
  خير، غايت، سعادت و نيكبختي،  شناسي ارسطو،شناسي، ارزشارزش  :واژگـان كليـدي

  .كمال مطلوب  حد وسط،ةنظري    
 

  مقدمه

» ستهاارزشاري و شگذبخشد ارزآنچه نوعاً به زندگي تعين مي «به گمان بوخنسكي
رسيم م بدين نتيجه مييانديش ميهاارزشراستي هنگامي كه در مورد ه ب.)67بوخنسكي،ص(

   تعيين هاارزشهايمان نسبت به يهاي زندگي و تفكرمان را از داوركه ما همواره جهت
  دهيم و همان را يـرجيح مــها تزينهـاير گـت را بر سـتر اسـرتر و بهـه بـكنيم و آنچيـم

اليسم ـئسبت به ايدهايمان ن از همين روست كه مثالً دست آخر در داوري.گزينيمبرمي
 با  وشويماليسم فلسفي مواجه ميـئبرابر، با اقبال بيشتر با ر و درهستيم  ناخشنود ،فلسفي

هاست و ازآنجا ضرورتاً  آدمي مملو از اين گزينهةيابيم كه زندگي روزمركمي توجه درمي
كرده اين طوركه پاتنم اشاره  همان،ها و ترجيحات ما نسبت به آنهاستمحشون از ارزيابي

  .)125پاتنم، ص(موضوع كمتر مورد توجه قرار گرفته است
 فيلسوفان به موضوع ،طور كه ژان وال تذكر داده است تا پيش از ماركس شلران    هم

اند، در واقع پس از شلر است كه اين موضوع شناسي آگاهانه نپرداختهارزش و ارزش
 ارزش به مسئلة عملي كانت فلسفةر همچنين د. پردازي شده استنظريةجداگانه مطرح و 

كانت تمام آنچه را كه مورد ميل و خواهش . عنوان موضوعي خاص مطرح شده است
شروط دانست و بر آن شد كه تنها موجودات مماست داراي قدر و ارزش محدود و 

اند و آنان بايد خود غايت، مراد و مطلوب صاحب عقل و خرد داراي قدر و ارزش مطلق
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 عقل نظري بلكه  تنها از طريق عقل ةوسيلهن ترتيب راه يافتن به قلمرو غايت نه ببدي. باشند
  .)669ص وال،(عملي و نيوشيدن نداي وجدان و فرمانبرداري از اوامر آن ممكن است

 با سه امر مهم به طور جدي در قرن نوزدهم باعث اهميت ويژهبهشناسي موضوع ارزش    
اوالً لوتز از پيروان كانت براي تصور ارزش مقام : ستشناسي شده اتصور ارزش و ارزش

 بيشتري را براي اين ة ارزش و توليد، زميندر بارة اقتصاددانان ةل شد، ثانياً نظريـئبسياري قا
ي هاارزشعنوان فيلسوفي كه براي هتوان از نيچه بنهايت ميدر وجود آورد و هموضوع ب

طورخالصه نوعي ديگرگوني هل بود و بـئ قاي انسان نگاهي خاصهاارزشمتعدد خصوصاً 
 ةنظري.  شد توجه ويژه مبذول داشتهاارزشوجود آورد و موجب انتقال ه بهاارزشدر 

 با سپسولي ، ات اقتصادي بسط و گسترش يافتظثير مالحأارزش ابتدا بيشتر تحت ت
در اين .  گرديدهاارزش نسبيت ةيد نظريؤمالحظات تاريخي همراه شد و اين موضوع م

كه ماركس شلر كيد كرد، درحاليأ تهاارزشات بود كه فراتزبرنتانو به نسبيت ظمالح
 .) 671، ص  همان(داد يد قرارـئأ را مورد توجه و تهاارزشخصوصيت مطلق تصور 

مل منظم أزد ارسطو به عنوان موضوعي جداگانه مورد مشاهده و دقت و ت ن1شناسيارزش    
 آن است كه با قضاوت ارسطويي به اين  سعي بر اين نوشتهدر .تو مدون قرار نگرفته اس

 دارد پس از 2 ارسطو نسبتي عميق با وجودشناسيفلسفةكه يياز آنجا. دخته شوموضوع پردا
 بين ة، بخش مهمي از اين مقاله به بررسي رابطنوعي معرفتبه عنوان  شناسياثبات ارزش

رداخته است و در بخش اول اين مقاله شناسي پشناسي و معرفتشناسي با وجودارزش
شناسي در  و همچنين ارزشهاارزش شناسيشناسي و معرفتمباحثي تحت عنوان وجود

 ارسطو در ةدر اين بخش اين گفت. شده استشناسي بررسي  وجودشناسي و معرفتةحوز
و هم علت ... استمبدأهم طبيعت شيء « كه ) 1013الف، ترجمة لطفي تبريزي(متافيزيك

 » حركت آنها مبدأ شناخت بسياري از اشياست و هم مبدأ خير و زيبايي هم زيرا: ييـاغ
ي يـ ارسطوفلسفةشود كه آيا بايد در گيرد و به اين موضوع پرداخته ميمحور بحث قرار مي

 از سوي ديگر تمايز  و صورت،ي از يك سو و غايتيـزيباخير و ي نظير يـهاارزشبين 
ين يدر تبي و صوري يي به نوعي علت غايـزيبا شود كه خير ومي ل شد و نشان دادهـئقا

خير و غايت هر چيزي، امري واقعي و ارزشي هر چيزي خواهد بود و دست كم در طبيعت 
ي و فراخي، خوبي و يـي مانند زيبايـهاارزشكه در خود آن شيء حضور دارد و درحالي
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  و امرهاارزشي براي اين يـ ارسطوفةفلسبدي در نسبت وجود ما وجود دارند و در واقع در 
 شناسياز نظر معرفتدر ادامه .  اخالقي و عينيت افالطوني وجود ندارد)ايده(اخالقي مثال

يا به اعتباري به اشيا  ةصورت كليعلت صوري يعني با  با هاارزش نشان خواهيم داد كه
 ارسطو فلسفة در  ارزششدهبخش دوم اين نوشته تالش در . دنشوصورت آنها شناخته مي

 نمود  بررسي هاارزشترين ترين و مهمرا با محور قرار دادن اخالق به عنوان يكي از عمومي
 در اخالق كسي است كه كمال مطلوب ارسطوو در نهايت نشان داده خواهد شد كه 

 به ترين فضايلترين و كاملفعاليت روحي منطبق بر  عاليرا همچون  و نيكبختي سعادت 
  و نشان   نمايدترساند و در اين كار با حاكميت عقل بر اَعمال نفس خود مراقبانجام 

ها را فضيلت» ممارست و عادت« و با شناسي توصيه گراست كه ارسطو در ارزشددهمي
چنان انجام رساند كه نه در حد افراط باشد و نه در حد تفريط و زيور تمام فضايل اخالقي 

 .»خود  دارا گردداعتماد به قابليت هاي «را با

 
  شناسيتعريف ارزش

 جوادي آملي،(اگر بپذيريم هر علم به موضوع آن علم تعريف شود نه به هدف آن
شود  استفاده مي3جاي آن از اصطالح علم ارزشهكه گاه برا شناسي  ارزش،)90-110ص

عمده شناسي را در دو بخش توان ارزشركلي ميطوهب.  دانستهاارزش در بارةبايد علمي 
 مورد مطالعه و بررسي به طوركليلي كه بايد ـئمباحث و مسانخست . كردمطالعه و بررسي 

شناسي به معناي عام ناميد و آن را توان ارزششناسي را ميقرار داد كه اين بخش از ارزش
  ل آن شامل چيستي و ماهيت ـئترين مسا دانست و عمدههاارزش در بارةبايد علمي 

  .ستهاارزش و مناط اعتبار هاارزش، انواع اهارزش
شوند ل اساسي مطرح ميـئل فلسفي ذيل سه دسته مساـئ سنتي همواره تمام مسافلسفةدر     

است؛ ) وجودشناسي( مربوط به وجود كه موضوع علم مابعدالطبيعهمسائـل: ند ازاكه عبارت
علم (شناسي ي كه مربوط به شناخت و معرفت ماست كه موضوع علم شناختمسائـلدوم، 

   مرتبط با امور متعالي كه موضوعاتي مسائـل سرانجاماست و  )4شناسيالمعرفه، معرفت
توان اين سه دسته ليكن با دقت نظر مي.  خدا، اثبات خدا و صفات اوستدر بارة

باب  ي دريـهاهنظريهاي فلسفي، هنظري و مسائـلوس ئموضوعات را بدين ترتيب كه ر
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باب  ي دريـهاهنظري و مسائـلباب شناخت و دست آخر  ايي درههظرين و مسائـليا  ،وجود
استحساني سه موضوعي  در واقع جهان، انسان و امور. بندي نمود، صورتاست ارزش

 نظرية معرفت، چه به لحاظ ةاند، چه به لحاظ نظريهستند كه همواره مورد مباحث فلسفي
ن و هر آنچه در آن است، انسان و عوالم بدين ترتيب جها.  ارزشنظريةوجود، چه به لحاظ 

امور متعالي همچون وجود متعالي خدا، فضايل اخالقي و رذايل اخالقي، سياست و  انساني،
، دين و امور معنوي به مثابه وجودي كه به نحوي )يا زشت(امر سياسي، اثر هنري و امر زيبا

  . اند مباحث فلسفيةاز انحا وجود دارند همواره مورد مطالع
 داراي يك نسبت -شناسي يعني وجودشناسي و شناخت-ناسي با دو بخش ديگرشارزش    

ها و همچنين شناخت براي ما به  ارزش5در واقع هويات و و هستومندهاي. و رابطه است
دار مطالعه و پژوهش آنهاست علم نحوي از انحاء وجود دارند و آن علمي كه عهده

شناسيم و نسبت به آنها معرفت داريم و علمي  را مياهارزشما هستي و . وجودشناسي است
شناسي يا علم المعرفه است و مطابق با دار بحث پيرامون اين معرفت است، شناختكه عهده

ها و ييـها و معرفت ما داراي ارزش و اعتبارند، يعني برخي شناسااين طرز نگرش هستي
، برخي وجودها برتر از وجودهاي ها درست و معتبرند و برخي نادرست و نامعتبرهنظري

ي وجود بالفعل يـ ارسطوفلسفةطور نمونه در سنت هديگرند و برخي فروتر از برخي ديگر، ب
  بدين ترتيب علمي كه .  وجود علت برتر از وجود معلول است وبرتر از وجود بالقوه

 هتوان بو ميراز اين. شناسي استدار پژوهش ارزش و اعتبار آنهاست همانا علم ارزشعهده
 و هاارزش سرشت و ماهيت در بارةيا معرفتي شناسي به معناي عام را علمي ارزشاجمال 

  . شناسي دانست آن با وجودشناسي و شناختةنسبت و رابط
  و» علميمعرفت«شناسي اصطالحاتي نظيرعنايت به اينكه در معرفت همچنين با    
  داريم به همان نسبت » شناسي دينيمعرفت«و» معرفت ديني ،»شناسي علميمعرفت«

شناسي امر ارزش«و» ي هنريهاارزش«شناسي از اصطالحاتي همانند توانيم در ارزشمي
يا علم اخالق نام » شناسي اخالقارزش«و » هاي اخالقيارزش« ، »شناسيييـزيبا« يا» زيبا

ي شعب بسياري شناسي در معناي خاص آن داراشود ارزشطوركه مالحظه ميهمان. ببريم
 زشتي و زيبايي و هنرهاي زيباست، علم اخالق يا علمي در بارةنظير زيباشناسي يا علمي كه 

ي غايي هاارزش ةيا علم مطالع شناسيدين ي اخالقي، بايدها و نبايدها،هاارزش در بارةكه 
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ا ي مالي و در ارتباط و نسبتش بهاارزش در بارةعلمي ، زندگي همچون يك كل و اقتصاد
آن جامعه است و از جمله علم  تر شدنتوليد، توزيع و مصرف اجناس و توليد ثروت و غني

 يعني به ،دهنديي را مورد مطالعه قرار ميهاارزششناسي شناسي، روانتاريخ، علم جامعه
 است و از اين منظر هر علمي يهاي خوبي يا خير، زشتي يا بدنوعي هر چيزي داراي جنبه

ي موضوعي علم خودش است و از همين جهت بايد گفت هاارزشناسي شبه نوعي ارزش
  . يرا تمامي علوم از اين منظر بدان نيازمند است، زز اهميت استيـارزش شناسي بسيار حا

ست، در ساحت معنوي و هاارزشگاه كه سخن بر سر آن« بوخنسكي تذكر داده است     
ي اخالقي، هاارزش :شودطرح ميطور خاص مه بهاارزشكم سه دسته از روحي دست

ي اخالقي هاارزشتر  شناختههاارزش اين ةاز هم. ي دينيهاارزش  وي زيباشناختيهاارزش
 همواره در هاارزشاين . است) امر معطوف به عمل(است كه ويژگي آنها امر به عمل 

ي هاارزش. ي ديگر مطرح هستهاارزش كرد است نه بايد بود كه در - بايدةبردارند
اال  ويي همچون زيبا، زشت، فاخر، ناهموار، همايون، لطيف و ظريفهاارزشزيباشناختي، 

 مثالً اگر ساختمان زيبايي ببينيم به اين موضوع هم ،اندو امثالهم نيز تا حدودي شناخته شده
توانست طور ديگري باشد يعني مقوله چنان بايد بود و كنيم كه آن ساختمان ميتوجه مي
  كم خيزد و دست ما برمية حس استحساني است كه از نگرش زيباشناسانآن همان

  ي ديني كه نه از هاارزش سرانجام ،كند ندايي كه به وجدان ما راه پيدا ميةواسط هب
 وجدان و درون ايمانيان و ،ي هنري و با اين همههاارزشي اخالقي است و نه هاارزش

قدر مسلم اين .  به غايت دشوار استهاارزشين شود و تحليل امتدينين به خوبي درك مي
  من احساساتي آميخته از خوف و رجاء بر ؤ در درون مردمان مهاارزشاست كه اين 

  هاي اخالقي و همراه انبوهي از واكنشبه انگيزد، چيزي از جنس تسليم و تفويض مي
خالقي به شمار آورد ي اهاارزشي ديني را نه مي توان از هاارزشبا اين همه . زيباشناختي

 بخش دوم ا بمسائـلاين . )، با كمي تغيير73ص  بوخنسكي،(»ي زيباشناختيهاارزشو نه از 
   مانند هاارزششناسي مرتبط است يعني موضوعات خاص  ارزشمسائـلمباحث و 

ي هنري، اقتصادي و غيره كه همچون ابزار حياتي در فهم هاارزشي اخالقي، هاارزش
  در اين قسمت از . شودصي و فردي، ملي و حتي جهاني مطرح ميــقاد شخــانت
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 ارزشي مطالعه مسائـلهاي بحراني  راه حلدر بارةروست كه هي روبمسائـلشناسي با ارزش
  . كندو تحقيق مي

  در نظر اول برخي از علوم شايد مرتبط با كه در پايان شايسته است دانسته شود     
  ي مسائـلكم هر علمي مثل فيزيك و شيمي با يكن  دستشناسي دانسته نشوند لارزش

 در بارةطور مثال، فيزيك و شيمي هب. كندشناسي ميروست كه آن را نيازمند به ارزشهروب
كند كه با موفقيت يا شكست ي تحقيق و بررسي مييـ، موضوعات و حاالت چيزهامسائـل

روست كه ها اين پرسش روبشوند و شايد بتوان گفت هر علمي معموالً بمواجهه مي
ش چقدر اصيل است، چقدر شفاف و چقدر واضح درك شده است و به همين مسائـل

. اندهايي هستند كه عميقاً با ارزش در ارتباطاينها مثال. نسبت به چه ميزان قابل اثبات است
همچنين هر دانشمندي داراي حاالت عملي نظير حس كنجكاوي، ذكاوت، رضايتمندي يا 

 دليل آوردن و تجربه نمودن آزمايشات و يا رغبت جهت به تعليق برايغبت حس ر
هر يك از اين . هاي قابل وثوق استگذاشتن يك حكم تا حصول نتايج آزمايشات و داده

 خوب حاالت علمي دانست و يا صفات علمي كه داشتنش بهتر ةتوان مشخصموارد را مي
. يك علم امري مثبت، ضروري و حياتي استدر واقع داشتن آن براي . از نداشتن آن است

  .شناسي در ارتباط هستند با ارزشمسائـل اين ةدر واقع هم
تواند توان نتيجه گرفت هر چيزي از آن جهت كه داراي وجود است و ميبدين قرار مي    

 مابعدالطبيعه قرار بگيرد و همچنين تمامي معرفت ما نسبت به هرچيزي ةموضوع مورد مطالع
ترين  از عموميمسائـلمان نسبت تمام هشناسي واقع شود، بهواند موضوع معرفتتمي

ناسي قابل طرح و ش فلسفي در قلمرو بحث ارزشمسائـلترين  روزمره تا عميقمسائـل
  . بررسي است

 
   ارسطوفلسفةشناسي در ارزش

اي ارسطو را هشناسي در نزد ارسطو بهتر است چند نمونه از ارزشگذارياثبات ارزشاز قبل 
   مطلوب بودن شناختنِ علل و مبادي در بارةارسطو . ه نمايمـئاز باب شاهد نمونه ارا

 موضوعات ديگر است ةتر از شناختن همشناختن مبادي نخستين و علل، مطلوب «:گويدمي
 ،متافيزيك، ارسطو(»شود موضوعات ديگر از اينها و از طريق اينها شناخته ميةزيرا هم
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 علوم ةبرترين علوم كه بايد بر هم« و )982 كتاب اول، فصل دوم، ب تبريزي،ترجمة لطفي
و ( داند كه هر چيز چرا و براي چه بايد انجام گيردفرودست فرمان براند علمي است كه مي

...  به طور كلي خير اعلي در كل طبيعت است و خير آن چيز وغايت، نيكي) اين براي چه
 در كتاب فن شعر درارسطو. )همانجا(»ود يكي از علل است، يعني غايت، خ)خير(زيرا نيك

اي توانا بود، هومر بر نوع جدي و عالي شعر، گوينده« :ويدگ هومر با ساير شعرا ميةمقايس
نه فقط در فخامت و زيبايي شعر سرآمد شاعران شد، بلكه از اين حيث كه آثار خويش را 

  »بخشيد، بر ساير شاعران مزيت داشتمي درام است ةگونه كه شايستثيري از آنأقوت و ت
  وتر از تاريخ استفلسفي شعر«  او كهةو همچنين اين گفت) 118، ص  همو، كتاب فن شعر(

كه تاريخ مقامش باالتر از آن است، زيرا شعر بيشتر حكايت از امور كلي دارد در صورتي
هاي ز ارزشگذاريي ايـا اينها نمونه.)128، ص همان(»كندي حكايت ميـئاز امري جز

 ديگري از ارزشگذاري او بين فيلسوفان پيش از ةنمون. فلسفي و ادبي و ترجيحات اوست
 چنانكه گفتيم، بايد در پژوهش كنوني به  را)متفكران اليايي(اين متفكران« :خود چنين است

س شان بسيار ابتدايي است يعني كسنوفان دو تن از آنها را كه انديشهةيك سو نهيم، خواست
نمايد كه پارميندس برخي اوقات از روي بصيرتي بيشتر سخن لي چنين مي و،و ميلسيوس را

نه تنها ارسطو . )986 ب ، كتاب اول،ترجمة لطفي تبريزيمتافيزيك،  همو، (» گفته است
  توان جايگاه و مكانت بلكه هيچ متفكري از ارزشگذاري فارغ نيست و در اينجا مي

 ارسطو به خوبي مشاهده نمود و چه بسا كه بتوان فلسفةرا در شناسي و ارزشگذاري ارزش
  . اين فيلسوف بردةهاي ارسطو پي به نوع نگاه و نگرش ارزش شناساناز داوري

 
  ارسطوفلسفةشناسي همچون علم در اثبات ارزش

 ،در واقع. عنوان يك علم استهشناسي بشناسي ارسطو اثبات ارزشاولين قدم در ارزش
كنيم تا دريابيم آيا مي سعي ماخود جداگانه به اين موضوع وارد نشده است و چون ارسطو 

شناسي را اثبات نماييم؟ توانيم ارزشي مييـ ارسطوفلسفة درجايگاه  وبا نظام فلسفي ارسطو
طوركه استحضار داريد، با اينكه ارسطو وجودشناس است، پرسش از وجود براي او همان

  بنابراين بايد او را . نجا همان پرسش از جوهر استهمان پرسش از موجود و از آ
 در اين مقام اولين ،از همين رو. )1028، بهمان (  دانست يا جوهرشناسشناسماهيت
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ي پرسش از چيستي علم ارزش يا چيستي ارزش شناسي به يـ ارسطوفلسفةپرسش از منظر 
  .معناي عام است

گردد يعني، ورياي آن باز ميـئف و تنزد ارسطو به يك نحو ماهيت هرچيزي به تعري    
 ذات و ذاتيات هر چيزي است و از همانجا بيان ةوري و تعريف هر چيزي بيان كنندـئت

توان گفت اگر هر چيزي به نحوي از انحاء از بدين لحاظ مي.  صورت هرچيزي استةكنند
 شعر در طور نمونه ارسطو در فنهب. وجود حظي داشته باشد داراي چيستي و ماهيت است

اكنون سخن در باب تراژدي است و تعريف جوهر و ماهيت آن « :گويدتعريف تراژدي مي
 براي ارسطو .)121، ص اخالق نيكوماخس، همو(»آوريمرا از آنچه قبالً گفتيم بيرون مي

هايي نظير خير، پس ارزش. اش همان جوهر يا ماهيت هر چيزي استوجود در معناي اصلي
ادت و نيكبختي به نحوي از انحاء وجود دارند، زيرا داراي جوهر و زيبايي، تدبير، سع

 ارسطو اين متافيزيكهاي اگر از ياد نبرده باشيم يكي از شناخته شده ترين بخش. اندماهيت
اي كه هميشه معلق و محل ترديد بوده است لهـئمس« :موضوع را چنين مطرح كرده است

 »گرددين پرسش كه جوهر چيست؟ باز مييعني اينكه موجود چيست؟ در حقيقت به ا

بنابراين هر وجودي به هيچ وجه با « .)1028، ب،ترجمة لطفي تبريزيمتافيزيك،  همو، (
  .)1029ب ، همان (» ماهيتش تفاوت ندارد و ماهيت هر چيزي را جوهر آن چيز خوانند

ا و مي از حك مشاء و در نزد بسيارفلسفة اسالمي و فلسفةبا توجه به اينكه در سنت     
گردد، هرچند برخي از فالسفه تعريف فيلسوفان مسلمان تعريف هرعلم به موضوع آن برمي

با وجود . انداند و آن را در تعريف هر علم مدخليت دادههر علم را هدف آن علم دانسته
 اول فالسفه هر علمي داراي موضوع خاصي است و اثبات موضوع واحد ةاز نظر دستاين 

م از راه وحدت آن مقدور است، ليكن هدف براي وحدت موضوع كافي براي هر عل
 مسائـلنيست، بدين ترتيب اثبات موضوع براي هر علم از طريق وحدت بين موضوع علم و 

ارسطو هم، تعريف هر علم را به موضوع آن علم . ن و تعريف هر علم كافي استيآن در تبي
كه به وحدت تعريف هر علم منجر ارجاع داده است و معتقد است وحدت موضوع است 

 ةولي هم«رود كار ميهبه نظر ارسطو موضوع هرعلمي هرچند در معاني مختلف ب. شودمي
طور تطبيقي ه اگر بخواهيم ب.)1003ب ،همان( »واحد نسبت دارد مبدأ ]يك[اين معاني با 
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ي مطالعه شناسي بپردازيم بهتر است آن را در مطابقت با وجودشناسبه موضوع علم ارزش
  .يمكن
 ةهمان گونه كه هم« :دهد واحد را چنين توضيح ميمبدأموضوع هر علم با  ارسطو    

 ة موارد ديگر نيز اين قاعدةچيزهايي كه با سالمت نسبت دارند موضوعي واحدند، در هم
 چيزهاي موجود نيز از آن جهت كه ةواحد جاري است، بنابراين روشن است كه در هم

 بدين .)1003ب ، كتاب چهارم ، فصل دوم، همان (» علمي واحد استةظيفو، موجودند
در ادامه ارسطو به . خوبي به اثبات علم متافيزيك مبادرت نموده استهطريق ارسطو ب

نه « :گويد مي"طور كليهموضوع هر علم ب" در بارةپردازد و ابتدا موضوع متافيزيك مي
به [بلكه چيزهايي كه طبيعتي مشترك نسبت  چيزهايي كه مفهومي مشترك دارند، ةتنها هم

» باشند زيرا اينها نيز به يك معنا داراي مفهومي مشترك مي،انددارند موضوع يك علم]هم
شود كه در نزد ارسطو متافيزيك موضوع علم پس تا اينجا معلوم مي). 1003ب،  همان(

 )1003الف، ترجمة خراسانيهمان،  ( واحدي است و موضوع آن موجود ماهوموجود
  .است
شناسي به عنوان توان نتيجه گرفت كه موضوع ارزشهاي ارسطو ميبا عنايت به نوشته    

 اول به ةو از آنجايي كه هميشه علم در درج«يك علم اوالً و بالذات همان ارزش است 
ند و نام خود را از آن  هستپردازدكه مقدم است و چيزهاي ديگر وابسته به آنچيزي مي

شناسي ارزش است و  موضوع علم ارزش،)1003ب، ترجمة لطفي تبريزي همان، (»دارند
ه از ارزش انفعاالت و حاالت باشدك تواند شامل موضوعاتيآنچه بدان وابسته است مي

براي درستي و باشد سوي ارزشي رهسپار است يا دليلي هكه بباشد خيزد و يا جرياني برمي
ر چيزي و چيزهايي از اين دست كه جملگي در نسبت و نادرستي چيزي، اعتبار و عدم اعتبا

   .»)، با كمي تغييرات1003، ب همان(رابطه با ارزش است
 در واقع مفاهيم اين ،طوركه موجود داراي معاني متعددي است ارسطو همانفلسفةدر     

چون موضوع علم فيلسوف، موجود به ماهوموجود «گيرد و معاني به آن چيزها تعلق مي
موجود معاني متعددي دارد نه يك معنا، ]اصطالح[ چون و موجودينه يكي از اجزااست 

رسيم كه اگر مفاهيم اين معاني تنها در نام مشترك باشند نه در چيزي پس به اين نتيجه مي
 زيرا ، علمي واحد نخواهد بودة آنها عام است، بررسي موجود وظيفةكه نسبت به هم
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 باشند به جنسي واحد تعلق ندارند ولي اگر اصطالح موجود ي كه تنها در نام مشتركيـاشيا
 آن مفاهيم از جهت چيزي عام و مشترك اطالق گردد، در اين صورت بررسي ةبه هم

مثال خود ارسطو در  .)1061،كتاب يازدهم، الف همان(» علمي واحد استةموجود وظيف
ناميم و  را طبي ميمثالً وقتي كه همه يك بحث. است» سالم« و »طب«اين باب اصطالح 

 كه بحث مورد نظر با علم طب ارتباط ]است[هم يك چاقو را طبي مي ناميم از اين جهت
بعالوه  بايد به يكي ). 1061الف ، همان(دارد و چاقوي مورد نظر براي علم طب مفيد است

  ، مطابق نظر ارسطو كنيمترين نكات علم واحد از زبان ارسطو اشاره از با ارزش
. )1004الف كتاب چهارم، ، همان(»  يك علم استةها وظيفبررسي متقابل«  كهطورهمان

هر چيزي داراي ضدي است پس اگر عدم، ضد موجود است و موجود بماهو موجود 
به همان . موضوع علم وجودشناسي است، عدم هم موضوع علم وجودشناسي خواهد بود

. خواهد بود موضوع علم ارزشها موضوع علم ارزش باشد، ضد آنها هم نسبت اگر ارزش
  به عنوان مثال اگر فضايل موضوع علم اخالق است، رذايل هم در ذيل همان علم قرار 

ي و زشتي، اعتبار و عدم اعتبار جزء يـبه همين نسبت بررسي خوبي و بدي، زيبا .گيرندمي
ود شزيرا در هر دو مورد در واقع شيء واحد بررسي مي«شناسي است، وظايف علم ارزش

  .)1004الف  ،همان( » است]چيز[،سلب و عدم آن]چيزي[كه سلب يا عدم
 ارسطو، فصل اول از كتاب چهارم، متافيزيكهاي ترين بخشدر ضمن، يكي از اساسي    

 اولي شناخت موجود است از آن جهت كه فلسفة«اين موضوع كه .  استگامايعني كتابِ 
موجود به ماهو (ن جهت كه موجود است موجود است يعني علمي است كه موجود را از آ

  بررسي ) اعراض ذاتي موجود را(و اعراض را كه بالذات به موجود تعلق دارد ) موجود
كند بلكه  هيچ يك از علوم ديگر موجود را كليتاً به عنوان موجود بررسي نمي]...[كندمي

 اعراض اين  بارةدري از موجود را جدا كرده و ـئجز - مثالً علم رياضي-هر يك از آنها 
طور تطبيقي ه ب.)1003فصل اول، الف ، كتاب چهارم، همان (»پردازد جزء به تحقيق مي

به معناي (طوركلي است و هيچ علمي همچون ارزش شناسيهشناسي علم ارزش بارزش
شناسي مانند علم اخالق و هاي ارزشكند، ساير بخش، ارزش را كليتاً بررسي نمي)عام
 را جدا كرده و تنها اعراضي كه بالذات با آن ارزش هاارزش قسمتي از شناسي،ييـزيبا

بدين ترتيب اين . كندرا بررسي مي) اعراض ذاتي آن ارزش(= خاص ارتباط و تعلق دارد
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شناسي به معناي خاص نزد ارسطو توان ارزش ارسطو را ميفلسفةشناسي در بخش از ارزش
ي از ارزش به يـ هنري مانند زشتي و زيبايهاارزشاز همين قسم است جدا كردن . ناميد

 كه هاارزش آن با ساير ةمعناي كلي و بحث پيرامون عوارض ذاتي آن و نسبت و رابط
ي سياسي همچون تدبير و قدرت هاارزششود و به همين ترتيب شناسي ناميده ميييـزيبا

  سبت در ساير شناسي و به همين ني و معنوي در دينيـي غاهاارزشدر علم سياست، 
  . باشدهاي ديگر اين موضوع قابل مطرح ميبخش

  

  ها شناسي ارزشوجودشناسي و معرفت

پرسش  دشوار مابعدالطبيعه در ذيل چهارده مسائـل به طرح متافيزيكارسطو در كتاب سوم 
آيا بايد گفت تنها جواهر محسوس « :پرسش چهارم ارسطو چنين است. پرداخته است

الوه بر آنها جواهر ديگري هم هستند؟ و يا اين جواهر ديگر همه از يك وجود دارند، يا ع
 پر .)955،كتاب دوم، بتا، بهمان( »يا بايد آنها را از اجناس مختلفي دانست ند؟اجنس

هاي فلسفي پيش از خود، به واضح است اساس اين پرسش طرح انتقادهايي عليه نظام
ي بودند كه مطابق آن يـاهنظريل به ـئت كه قاخصوص نظام فلسفي افالطون و فيثاغوريان اس

چه « اين پرسش كه. دانستندعلت نخستين و مبادي اشيا را جواهر مفارق از ماده مي
به ) موضوعات رياضي( ميانگيناشياي محسوس و اشيايضرورتي هست بر اينكه عالوه بر 

ر به همين ناظ) 1002بفصل ششم، كتاب سوم، ، همان(»  ديگري بگرديم؟اشيايدنبال 
 همان پرسشي است كه ارسطو در كتاب چهارم ةاين پرسش در ادام. انتقادات است

توان گفت تا پايان كتاب به عناوين  بحثي راجع به آن آغاز كرده بود و ميمتافيزيك
 .دهدهاي مختلفي به آن پاسخ ميگردد و با طرح آن از جنبهمختلف به اين پرسش بازمي
اگر در پاسخ پرسش شناسي مرتبط است كه به موضوع ارزشاين پرسش از اين جهت 

 يعني اين پرسش ،" هستند يا خير؟اشياها اموري موجود در جنب ساير آيا ارزش"اينكه 
بختي و سعادت، فراخي و تنگي، زشت و زيبا، كمال و ي همچون نيكيـهاارزشآيا "كه 

 در "؟يا نه  موجودات هستندياي از اين دست، اموري در كنار ساير چيزهيـنقصان و چيزها
رسد ارسطو كه به نظر مي در حاليدهيم،بايد به اين پرسش پاسخي منفي ظاهراً آن صورت 

  . ل استـئبراي اين روابط حظي از وجود قا
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شناسي ارزش در خصوص متافيزيكترين فقرات كتاب رسد يكي از مرتبطبه نظر مي    
 و 6خيرزيرا : ييـو هم علت غا[...]  است مبدأهم طبيعت شيء « ارسطوست كه ةاين گفت

ترجمة لطفي  همان، (» حركت آنهامبدأست و هم اشيا شناخت بسياري از مبدأزيبايي هم 
 مبدأي يـبه چه اعتبار خير و زيبابراستي  .)1013الف، كتاب پنجم، فصل اول، تبريزي

هيات و ذاتيات  حركت است؟ منظور ارسطو از طبيعت شيء آيا همان مامبدأشناخت و 
  شيء است؟

 در اين فقره منظور ارسطو از طبيعت شيء ماهيت و ذاتيات آن است كه رسدبه نظر مي    
در واقع شامل ماده و صورت شيء خواهد بود و در اينجا منظور از آن همان علت مادي و 

ن  و موجود شد7ييـ را به علت و حركت را به پيدامبدأصوري است و همچنين اگر اينجا 
بدين . را علت فاعلي بدانيم»  حركتمبدأ«توانيم صورت ميترجمه و تفسير نماييم در آن

  وجود آمدن شيء برشمرده است، ليكن به نظر هترتيب ارسطو تمام علل رابعه را براي ب
ن ارزشي يكيد ارسطو بر علت وجودي اشيا باشد شامل چگونگي تبيأرسد بيش از آنكه تمي

  ي يـ زيبا وييـ به عنوان علت غاخيركيد بيشتر ارسطو معطوف به أدر واقع ت. آنهاست
  بدين ترتيب . تــزي اســر چيـ هةانـاسـشنن ارزشـياظ تبيـوري به لحــلت صـعنوان عهــب

عنوان علت هي بيـطوركه ارسطو از حيث مابعدالبيطعي به علت فاعلي و علت غاهمان
ن يشناسي در توضيح و تبييث ارزشوجودي در موجود شدن شيء معتقد است، از ح

بنابراين . ي بهره جسته استيـعنوان علت صوري و غاهي بيـارزشي يك شي از خير و زيبا
ي و صوري هر چيزي يـتوان به عنوان واقعياتي عجين در علت غاي را مييـخير و زيبا

  .دانست
خانم پرفسور ت ـئمطابق قرا.  توضيحي براي اين بخش خالي از فايده نيستةئارا    

؛ مگي، 69نوسباوم،ص(ن بودن موجود استي، علت در نزد ارسطو نحوي ِتبينوسباوم
شناسانه از مفهوم غايت با اين تفسير داراي نوعي رسد تفسير ارزشو به نظر مي) 76-78ص

عبارت است از آنچه  يك شيء « غايت  زيرا مطابق نظر ارسطو،چالش و ناسازگاري است
االصول در خود طبيعت و غايت علي) 994، بترجمة خراساني، فيزيكمتا (»براي آن است

ي بالقوه يـطبيعت ظرف اشيايابد و تواند در طبيعت تحقق نيست، زيرا كه فعليت محض نمي
باشد، آن چيزي است كه در معرض تغيير و شدن مي است، يعني طبيعت ظرف هر
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راي امور طبيعي در خود كم بكه از نظر ارزش شناختي غايت هر چيزي دستدرحالي
كمال و نهايت آن و كمال هر چيزي ، ارسطو غايت هر شيءچراكه اگر براي  طبيعت است

يء كامل آن طوركه شيعني همان، باشد، پس غايت هرچيزي همان خير آن استخير آن 
، ، ترجمة لطفي تبريزيهمان (»  رسيده باشد- يعني خير-كه به غايت وجود خود « است

اگر غايت هر دانش و فني و همچنين هر « و   )1022الف  فصل شانزدهم، كتاب پنجم،
 ]ي[خير غايت همه چيز]توان گفتمي[رو به حق،از اين. باشدعمل و هر انتخابي يك خير 

 فلسفةدر  بدين ترتيب ).1094الف ،، كتاب اول، فصل اول، ترجمة خراسانيهمان (» است
اين طرز نگرش  در .ل شدـئاز سوي ديگر تمايز قا نبايد بين خير از يك سو و غايت وارسط

مشاهده ارسطو هاي را در آراء و انديشههاي افالطوني  انديشهتاثير نوعي  بهتوانارسطو مي
  .دكر
 اين ة و بيان كنندكندين ميي ارسطو تبفلسفةدر را  هاارزشدومين راهي كه وجودشناسي     

ايت هر چيزي، امري واقعي در خود آن  خير و غموضوع است بر خالف نظر نوسباوم،
  وهاي آن استميوه طور نمونه غايت درخت سيب همان تنومندي وه ب.ردحضور داشيء 

پس درخت سيب غايت . شودغايت آن محسوب مي »درخت سيب شدن«  سيبةبراي هست
حضور عيني متن طبيعت به عنوان واقعيتي در و  سيب است و امري واقعي ةو نهايت هست

ي از يـهاغيره به عنوان نمونهي همچون سودمندي، فراخي ويـهاارزش كهدرحالي. دارد
اي است كه فاعل ارزشگذار آن را در نسبت  در نسبت و رابطه درخت مفروضي آنيـزيبا

در اينجا، مثالً درخت سيب سودمند است و فراخ و پربار است و زيبا و (با چيزي ديگر
. كندسنجد و بدان منتسب ميبطه با اجزا و تناسب آن با هم ميو در را) پرصالبت است

بنابراين . ليكن در نسبت با وجود ما دارند يوجودامري ي، سودمندي، فراخي يـيعني زيبا
ت زيباي هر شيء ـئي و هييـخير و غايت امري واقعي و در خود شيء حضور دارد ولي زيبا

  . با ما وجود دارندتدر نسب
مطرح كرد و آن در نظر ها وجودشناسي ارزشبا ارتباط توان در رد را ميسومين رويك    

  :گويدارسطو مي.  موجود به معناي صادق و الوجود به معناي كاذب استدر بارةارسطو 
ي يـطبيعت موجود به معناي صادق و الوجود به معناي كاذب مبتني بر پيوستگي و جدا«

، ترجمة لطفي همان (» متناقض هستندة دو قضيصادق و كاذب با هم مبتني بر ترتيب. است
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از هم  « و » به هم پيوستن « مراد ارسطو از.)1027 بكتاب ششم، فصل چهارم،، تبريزي
يكي پس از ديگري قرار  و اينكه آنها ستاگسستگي آنها در فكر  پيوستگي و»  گسستن
في نفسه صادق  نيست يعني چنين نيست كه نيك اشيازيرا صدق و كذب در نفس « ندارد، 

وجود « بدين قرار ارسطو .)همانجا ( »باشد و بد في نفسه كاذب، بلكه در انديشه چنين است
  بنابراين . متمايز كرده است» وجود به معناي حقيقي«را از »به معناي صادق و كاذب

 ي داراي وجود ذهني هستند و موجبات و مقتضيا- اسالميفلسفة به اعتبار سنت -هاارزش
 في نفسه داراي ارزش نيستند و چنين اشياذاته در خود شيء نيست و  ن في حدوجودي آ

نيست كه نيكي كردن  چيزي در هر وضع و مقامي خوب و نيك باشد، يعني خوب و نيك 
اي و بنا به فرض شرايطي خوب و ، بلكه هر چيزي در نسبت و رابطهنيست ءدر خود شي

هر چيزي در نسبت با فاعل ارزشگذار  و بدينيكي توان گفت كه بدين ترتيب مي .زيباست
  هاي اخالقي در نزد ارسطو نمود پيدا خوبي در ارزشهاين موضوع ب .شودسنجيده مي

  .كندمي
  توان گفت چون از نظر ارسطو  مي ارسطوفلسفةشناسي ارزش در اما از نظر معرفت    
، )122صبرن، (»تيائتعين خارجي نيست مگر در جز شناختي نيست مگر در كليات و«

و بندد و موجود با وجود در جزييات تعين طريق كليات صورت مي  ازاشياما به معرفت 
 داراي وجود ...ي، فراخي ويـي نظير زيبايـهاارزشبدين ترتيب چون . يابدميتشخص 

عقل  نفس عالم و در نزد دركه معلوم عالم است هنگامي ذهني هستند و هر وجود ذهني، 
ي، سودمندي و فراخي درخت يـي چون زيبايـهاارزش ما به معرفت مابازاي ادراك شود و

اين وجود بنابر ،سيب به وجود موقت و يا به اعتبار خود ارسطو وجود غيرحقيقي آنها است
  . غيرحقيقي به تعينات جزيي درخت ارجاع مي يابند

ست و هم اشيااز  شناخت بسياري مبدأخير و زيبايي هم «  ارسطو كهةهمچنين اين گفت    
چون علت صوري  ،شناسي به علت صوري اشاره دارددر بحث شناخت»  حركت آنها مبدأ

ست و از جهت اينكه صورت به نوعي تقوم ذات و اشيااز آن حيث كه علت صوري 
و شناخت با كند  را توصيف ميء ذاتي شيةست و از آن حيث كه اين ذات كلياشياذاتيات 

بدين ترتيب هر چيزي از . ي آنها باشديـ شناسامبدأبايد نابراين پذيرد، بكليات صورت مي
، اگر داراي ماهيت هستند، بنابراين ذات و ذاتيات آنها با علت صوري آنها هاارزشجمله 
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د  نزئيي علت صوري هر شييـطور كه گفته شد زيبا است و همانييـ و شناساقابل توصيف
ي از آن جهت كه داراي ماهيتي يـاستگويعني امري چون ر است، ارذارزشگفاعل ذهن 

است از جنس فضيلت كه فصلي همچون راستي در آن ملحوظ است، بنابراين علت صوري 
 است و آن غايتي كه براي هر موجودي 8ي آن خير اعلييـآن صورت راستي و علت غا

 مبدأپس خير . در تمام طبيعت است» خير اعلي«است و به نحوي كلي غايتي كه » خير«
.  انتخاب و عمل استمبدأخير « حركت براي ايجاد آن است، در واقع مبدأاخت و هم شن

 همو، اخالق  (البته گاهي غايت در خود عمل است و برخي از آنها در آثار مترتب به آنها
  .)1094الف ، كتاب اول، فصل اول، نيكوماخس

 
  ييـشناسي وجود و شناساارزش

لعرض، موجود حقيقي و موجود غيرحقيقي، موجود ارسطو بين موجود بالذات و موجود با
جود علت و وجود معلول تمايز  وكثير احد و وخرأبالفعل و موجود بالقوه، مقدم و م

ل ـئگذاشته و اين خود اساساً دليلي است بر اينكه او بين دو دسته وجود ترجيح و رجحان قا
  .شده است

اوت از بخش چهارم از فصل اول ارسطو به نحوي ديگر و متف) Λ (مبدأالدر كتاب     
ده است و اساساً از اين طريق دو نوع متافيزيك را پيش كر سخن آغاز متافيزيككتاب 

  ارسطو منجرفلسفةهايي در فهم متافيزيك و اين موضوع كه به گژتابي. گذاردروي ما مي
ك يا در تعريف اخير، متافيزي. شودشده است، با تعريف جديدي از وجودشناسي آغاز مي

 مشتركي با انواع ديگر ندارد مبدأغيرمتحرك كه هيچ  علم جوهر« اولي همچون فلسفة
 ب، كتاب دوازدهم، فصل اول، ، ترجمة لطفي تبريزيمتافيزيك همو، (»تعريف مي شود

اين جوهر غير متحرك ازلي، غيرمنقسم، بدون بعد اولين محركي است كه «. )1069
اين جوهر بر اثر تماس با . حركت ديگري استحركتش ازلي است و موجب هر گونه 

، فصل هفتم،  همان (» امري مفارق از موجود محسوس است،كند ديگر عمل مياشياي
بالفعل متقدم، بالقوه و  اين جوهر غير متحرك، فعل محض است، زيرا امر«. )1073ب

   تصور كمال، به حركت در ةچيزي را به سبب جاذب صورت است و بدون ماده و هر
آورد، به نحوي كه معشوق عاشق  غايي امور را به حركت درمي- زيرا علت،آوردمي
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 از اينجاست كه وجود شناسي ارسطويي  و از آنجا غايت راهي به .)1272صگمپرتس، (»را
 . ايدگشالهيات مي

يي واجد حيات خاص، مشابه مبدأگونه هستي يعني محرك نامتحرك به عنوان اوالً اين    
بنابراين خدا واجد . شود كوتاه زندگي به ما عطا مية حاالتي كه در يك لحظترينكامل

تر است و حيات تر وستودنيخداوند عظيم. سعادتي است كه ازالً و ابداً واجد آن است
 فعليت آن است و همين  وخاص خداست، زيرا تعقل يعني حيات و خدا خود اين فعل

  روست كه آنچه نمرده است و از اين. زليخدا حياتي است كامل و ا فعليت بنفسه در
ي كه يـاز آنجا. ناميممي  اوست و او همان است كه خدا ، ازلي كامل استةميرد و زندنمي

فكر  تواند به چيزي ديگر جز خود بينديشد در نتيجه خدا، فكرِعقل الهي كامل است و نمي
به نوعي از هستي اطالق است و تمامي اينها صفات برتر و برترين صفات است كه ارسطو 

 تحققكمال توان گفت بدين قرار مي.  برتر را با خود به همراه داردهاارزشكرده كه اساساً 
اينكه او براي خير و زيبايي به دليل ثانياً؛ .  استمحرك نامتحرك ارسطويي همان هستي

و  اين است كه اة، نشان دهندل شده استـئ واقعيتي قاهرگونه شناخت و علت حركت
داند و از همين جا معلوم است كه رتبه  يعني خير ميهاارزشمالك ارزش را اساساً ارزش 

هاي  زيرا او بين معرفت،اندهاي معرفتي هم براي او كامالً رتبه بندي شدهو مكانت ارزش
هاي كلي را داراي جايگاه باالتري ل شده است و معرفتـئي فرق قائهاي جزكلي و معرفت
شناختن مبادي « :گويدطور كه ميهمان .ي قرار داده استـئهاي جزفتنسبت به معر

 موضوعات ة زيرا هم، موضوعات ديگر استةتر از شناختن همعلل، مطلوب نخستين و
، كتاب اول، متافيزيك، ترجمة لطفي تبريزي (»شودديگر از اينها و از طريق اينها شناخته مي

  .)982بفصل دوم، 
  

   ارسطوةفلسفي خاص در شناسي به معناارزش

تصور . ي اخالقي خواهيم پرداختهاارزش يعني هاارزشترين ما در اين بخش به شناخته
 به قلمرو غايات و امور هاارزشارزش اساساً خصوصيت مطلق بودن را داراست، در واقع 

چه ي اخالقي با آنچه بايد كرد و آنهاارزشما در قلمرو . متعالي و استحساني تعلق دارند
 ارسطو به عنوان يكي از استوارترين و فلسفةخصوصاً اگر به . رو هستيمهنبايد كرد روب
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 بنگريم كه با عناصر مابعدالطبيعي قوام يافته است 9 هاي مبناگراهفلسفهاي ترين نمونهاساسي
همچنان كه بايد بين ذات و و در آن بين ارزش و واقعيت تمايزي بنيادين وجود دارد 

و ل شد كه بدون ذات تصور صفات امكان پذير نخواهد بود ـئي بنيادين قاصفات تمايز
  ، در شوندمي به عنوان يك كل مطرح هاارزش در نظامي از هاارزشالقاعده علي
ها در و چون اين ارزش شوند همچون اصولي تغيير ناپذير نگريسته ميهاارزشصورت  آن

شوند، اراي وحدت ساختار مطرح مياي هماهنگ و متناسب و ديك نظام و مجموعه
نظام مين دليل ه به. بنابراين الزم است براي نيل به سعادت و نيكبختي به آن عمل شود

در بخش بعد به اين (خواهد بود ارسطو و خصوصاً در اخالق توصيه گرا فلسفة در هاارزش
 شاعرانه گفتن و  و در فن شعر و بالغت هم شرايط بليغ بودن و.)توصيه ها اشاره خواهد شد

را بيان كرده و بدان توصيه  فلسفي متمايز مي سازد ةشرايطي كه يك شعر را از يك نوشت
به را  و آندارد مچنين شرايط الزم يك درام و تراژدي را بيان ميارسطو ه. كندمي

  .كندميو توصيه استواري توصيف 
ي معطوف به شرايط يـگراي امر معطوف به عمل است و اين توصيف يـگرااين توصيه    

هاي موجود در تراژدي بايد يعني اينكه چگونه ارزش. كندترسيم ميرا  چگونه بايد بودن
اگر آموزد ارسطو به ما مي.  درون و تطهير باطن ايجاد نمايدة تزكيمخاطببتواند در درون 

ممكن  منجر شود اين غايت چيست و ضرورتاً رسيدن به آن چگونه يغايتبه زندگي بايد 
را در فرهنگ و تعليم و نقش نمايشنامه و تراژدي توان جايگاه و  مي در اينجاست كه؟است

  هم دانست و بايد پذيرفت كه در سرزميني كه هنر در جايگاه دين قرار تربيت يوناني م
توان مي بدين ترتيب. را هم برعهده دارد درون افراد ةتصفي ادي مانند ةوظيفگيرد هنر مي

به هر حال مانند هر تفكر .  ارسطو مورد توجه قرار دادفلسفةالق و هنر را در ارتباط اخ
طوركه كند همانهمراهي ميي هنجاري اهارزش اخالق ارسطو با فلسفةفلسفي سنتي 

 .هاي هنري او نيز از اين موضوع مستثنا نيستارزش

  
  ي اخالقي و اخالقهاارزش

  دن در مورد علمي است كه موضوعش  دانستن و فهمي،دانستن و فهميدن براي نفس
را براي  ها دانشي است كه آنترين چيزهاست و در نزد ارسطو برترين دانشدانستني
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   ثروت و شهرت، همين موضوع در انندعلت آثار و نتايج آن م هيم نه بيـخودش بجو
ارسطو پس از فرق گذاشتن بين غايت ها كه برخي در خود .  نيز مطرح استهاارزش

در ما « :گويدآيند مياند و برخي از آنها آثاري هستند كه از عمل به آنها پديد ميالاعم
خواهيم و چنان  همه چيز ديگر را براي آن مي وغايتي هست كه ما آن را براي خودش

اعلي  پس روشن است كه آن غايت خير. نيست كه هر چيزي را براي چيزي ديگر بخواهيم
 براي ارسطو هرچيزي داراي .)1094 الف،كتاب اول، انهم (» است]خيرها[و بهترين 
 ؛ كشتي،سازي تندرستي است و غايت فن كشتي،غايت دانش پزشكي« مثالً،غايتي است

 ثروت و برخي غايت در خدمت برخي ، پيروزي و غايت علم اقتصاد،غايت هنر لشگركشي
 خدمت سواركاري  لگام سازي و ساير فنون در،سازي و غايتديگرند، چنانكه غايت زين

»  اين فنون در خدمت جنگ و جنگ و لشگركشي در خدمت پيروزي استةو هم
  .)همانجا(

 چيستند؟ هاارزشها و بنياد  اين است كه پيش فرضهاارزش در بارةپرسش بسيار بنيادي     
ي صاحب نظران أدر نزد ارسطو چطور؟ جواب اين پرسش دشوار است و نظريات و ر

) 76بوخنسكي، ص (» ها و چيزهادر نسبت بين انسان« را هاارزشخي بنياد بر. بسيار متنوع
يابد كه به قوام انسان آسيب نرساند و از سوي ديگر دانند و اين تغيير تا جايي ادامه ميمي
اگر قوام انسان طور ديگر بود آدمي زيباشناسي ديگر و اخالقيات ديگري «توان گفت مي

كه آدمي داراي يك قوام ثابت و  ييـدگاهي ديگر، از آنجااما از دي. )همانجا(» داشت
 هاارزشليكن بنياد  وي عرفي تغيير كنندهاارزشپايدار است هرچند ممكن است برخي 

 در نسبتي كه با هاارزشبراي ارسطو . مانند تعريف خير و غايت همچنان تغيير ناپذير است
ي يـيعني فعل اخالقي و زيبا. شونديده مي يعني با خير اعلي دارند دريافت و فهم،شاناتغاي

ي اخالقي و عرفي هاارزشو  كند تواند تغييرها مختلف ميفرهنگ  و بافتهرچند در زمينه
ي شناختي متناظر به جهان واقع و در يـي اخالقي و زيباهاارزشوجود آورند ولي هرا ب

  . شوندشان شناخته ميييـشان با حاالت غانسبت
 چيزها مي پردازد و غايتي را در بارة به بحث اخالق نيكوماخس كتاب ة مقدمارسطو در    

ند اقسمتي كه غايت. كنداو اين غايات را به دو بخش تقسيم مي. گيردبراي آنها در نظر مي
ايي براي دستيابي به غايت و تمامي غايات تكاپوي جهت نيل به غايت و قسمتي ديگر وسيله
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  يراعليـا خــدگي يــايت زنــطو غــراي ارســب. انديـبختـا نيكـادت يـني سعـدگي، يعـزن
در اين راستا هرچند اختالف عميقي . همان سعادت و نيكبختي است) ενδεµουια ادموني،(

كه اختالف نظرها ريطو - چيست و عمل عادالنه كدام است وجود داردعدالتبين اينكه 
آيا اصالً اين تمايزها مبتني بر طبيعت فرد و از در اين باره به اين پرسش منجرشده است كه 

هاي تيزبين و از عوام الناس تا ذهن« اين   با وجود–خود آنهاست يا صرفاً قراردادي است
  »]كه غايت زندگي، همان سعادت يا نيكبختي است[نكته سنج در اين نكته هم داستانند

 .)1095، ب ،كتاب اول، فصل دومهمو، اخالق نيكوماخس (

م با لذت، أزندگي تو: هم تميز داده و آنها را عبارت از ارسطو سه نوع زندگي را از    
ارسطو زندگي از نوع اول را . دقت نظر دانسته است برمبتني زندگي سياسي و زندگي 

» افتخار«كند و غايت زندگي از نوع زندگي سياسي را ارزيابي مي» واربرده« و»حيواني«
كند كه از ندگي از نوع دقت نظر را بر اساس غايتي تشريح ميتشخيص داده و نهايتاً ز

جوشد و نيازمند غايت خود از سوي ديگران درون خود آن فرد، يعني از خيراعلي مي
فضيلت زندگي مبتني بر دقت نظر هم افتخار هست و هم احترام و اين فضيلت برتر . نيست

 پايدار باشد بدون وابستگي به اندكهفضيلت و خيراعلي هنگامي چنين. از افتخار است
علت همين دليل برتر از افتخار است و حرمت آن چيز است كه شخص بهعوامل خارجي، به

داشتن فضيلت يعني . دمنجر شوفضيلت بايد به فعل بيروني . شودآن مورد تكريم واقع مي
 نه وسيله خير همواره غايت و هدف است و. عمل كردن منطبق با فضايل نه تنها داشتن آنها

  و به تنهايي به خود بسنده است و اين خود بسندگي به تنهايي زندگي آدمي را خواستني 
پس سعادت و . سازد و اين خاص سعادت استهاي آن رها ميكند و از همه تفاوتمي

 و يا فعاليت روحي منطبق با عقل است نيكبختي در نزد ارسطو خاص انسان است و آن
عمل كردن ارسطو به نظر . ترين فضايلترين و كاملبق با عاليفعاليتي روحي است مطا

د و منطبق نو تنها كساني كه عمل نيك دار منطبق با فضيلت مهم است نه صرفاً خود فضيلت
د نه صرف داشتن نگردبهره مند مي) خير(كند از زيبايي و نيكبا فضايل زندگي و عمل مي

 . همان علت نيكبختي و سعادت استييـارسطوت ـئدر قرافضيلت . استعداد فضيلت

  ي پرهيز يـن شرايط و توضيح شرايط الزم براي سعادت از آرمانگرايارسطو در تبي    
   جستجو عرفيدر متن رايج زندگي و كند و موضوع نيكبختي و سعادت را به نوعي مي
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ي كند و از اينكه بگويد سعادت آدمي مستقل از اوضاع و احوال بيروني است و نيكمي
ارسطو به . داندبه خود خجالت را روا نميدروني بايد تنها در عمل بيروني تجلي يابد 

گويد الزم است زندگي مثالً مي. دهدو نيكبختي توجه نشان مي» شرايط خارجي سعادت«
. داشته باشد» كامل و تمامي«م با سعادت در مدت عمر كوتاه نباشد و شخص زندگي أتو

 مقداري متعادل از وسايل و اسباب زندگي و داشتن آن اييد دارشخص سعادتمند باثانياً 
  در تنها و هيچ كسي مهيا نمايد، را ا و شريف ـل زيبـكه ابزار عماشد ـبنت ـدازه از مكـان

نبايد داراي فرزند  شخص سعادتمند  خاصه وكسي سعادتمند و خوشبخت نخواهد بودبي
را با شكيبايي »  فراوان و سنگين سرنوشتضربات«به نظر ارسطو آدمي بايد . ناخلف باشد
  .شكيبايي نه از ابلهي بلكه از شرافت و بزرگ منشي حاصل آمده باشداين   كهتحمل كند

ل شده است از همان دست فرقي كه ـئارسطو ميان نيكي اخالقي و نيكي عقالني فرق قا    
  حكومت عقل  ارسطو نظردر . يمئل هستتمايز قابين شناختن چشم و اعمال چشم ما 

. گونه كه شرط اصلي نيكي عقالني است شرط مهم و اساسي نيكي اخالقي نيز هستهمان
   سقراطي قرابت دارد، درضمن چنين - معرفت و فضيلت افالطونينظريةاين موضوع با 

نمايد كه هر دوي اين نوع نيكي ريشه در كاركرد و اعمال نفس دارد و در واقع در مي
 نيكي عقالني. درستي بايد توسط نفس و قواي آن را شناختهق را بي اخاليـ ارسطوفلسفة

آوريم و نيكي اخالقي را بايد از طريق دست ميه اول از راه آموزش و تجربه بةدر درجرا 
از جواني «به نظر ارسطو . كسب نمود)  آغاز فصل اول،كتاب دوم،  همان(تمرين و عادت 

 اخالقي است و خوگرفتن به رفتار اخالقي متناسب تارِراه رف آغازِ» به اعمال نيكو خوگرفتن
مثل مهارتي كه نوآموزان . ختها را با تجربه و تمرين بايد در خود همراه سابه موقعيت

شويم از اين به نظر ارسطو ما شجاع مي. كنندرانندگي اتومبيل براي نيم كالج كسب مي
كنيم و هر پيشرفتي در نها عادت ميطريق كه با حقير شمردن خطرها و پايداري در برابر آ
مثال ديگر اين ميزان و اندازه . بخشدشجاعت قابليت ما را در استقالل از خطرها فزوني مي

هاي  خود و تنها به توسط خود بدان دست يابد، مانند تنظيم دندهةكه هر كس بايد به نوب
  . دوچرخه به ميزاني است كه منحصراً مربوط به همان دوچرخه است

اين . انجامد ارسطو مي حد وسطنظرية ها بهها و ممارستها و تجربههمگي اين مهارت    
چه ميزان غذا براي سالمتي و چه مقدار «  در پاسخ گفتن به اين پرسش است كههنظري
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در واقع در . دهدپاسخ قاطعي به اين پرسش نمي» ورزش براي تقويت بدن سودمند است؟
آن ميزان را برگزين كه « گويد ميهنظرياين . هايي و قاطعي نداردها پاسخ نگونه پرسشاين

 چنان لذت بجوي كه بيش از حد اعتدال نباشد تا لجام ،نه زيادت باشد و نقصان آيد
 ، حدوسطنظريةپس  .)سعدي(»گسيخته نشوي و نه آن مقدار قناعت كن كه حريص گردي

سخاوت حدوسط . دال و تناسب استهمان اندازه و حد را نگاه داشتن و به نوعي حفظ اعت
 راه حلي ئة به اراهنظريارسطو در اين .  جبن و تهورةاسراف و امساك است و شجاعت ميان

  مثالً او عالوه بر سخاوت . ده استكر از خصوصيات اخالقي مبادرت يبراي بسيار
و » تنگ نظري«گويد باالتر از سخاوت، بزرگ منشي است كه شايد به نوعي حدوسط مي
  .است» توانگري از نوع فضل فروشي«

را متناسب با  نگرد و آني مييـ را مبناهاارزششود ارسطو ه ميظطور كه مالحهمان    
 به عبارت ديگر ارسطو اخالق را از آسمان به ،كندميتوصيه اوضاع و احوال واقعي آدمي 

تد بسيار ساده است اخالق نوعي داد و س« كه كند مردم مي برد و به آنها گوشزد ميةميان
گيرند و نه  آن تصميم ميدر بارةاند كه داراي فهم عرفي هاي واقعي متعارفيكه انسان

  ارسطو در كتاب . دارند» مثل« نشين كه سر در عالم دور و ناآلوده خلوت» خاصان«
ي خير ف«كند كه وي نه به انتزاعات وانهاده، از قبيلكيد ميأ به اين نكته تنيكوماخساخالق 

مند است كه اكثر مردم در اغلب اوقات با آن سرو كار هايي عالقبلكه به خير روزمره» نفسه
ن ي را از راه تبياشيا ة ارسطو اين است كه معني نهايي همفلسفة اساسي در پس ةانديش. دارند

فرد ههر چيزي رو به سوي سرنوشت كامل منحصرب«شان بايد فهميد، براي ارسطو ييـغا
كند، آدميان نيز هنگامي دلشاد و طور كه يك چاقو كار خود را مي درست همان.خود دارد

نمايد كه اين انديشه چنان مي. گردند كه نقش خود را به خوبي ايفا كنندسعادتمند مي
 همچون عدالت، انصاف، خويشتنداري و "افزارهايي اخالقينرم"گويي ما از پيش به 

هاي كامل اين نرم افزارها را شكوفا است كه قابليت ما اين ةشجاعت مجهز هستيم و وظيف
 نه اينكه به نحو ، ما بايد بكوشيم به نحو معقولي شجاع باشيم.)43ص رابينسون،(»نمايم

آيد از ما ي برمييـكه از اخالق ارسطوچنانآن. ايي بزدلمضحكي بي پروا يا به نحو احمقانه
  . وسط را از دست ندهيمم و هرگز حديي بينديشيـخواهد همواره عقالمي
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سعادتمند گرديم و  اينكه چگونه بايد خرسند در بارةهر چند ممكن است ارسطو ما را     
رسيم كه ما در فهم اينكه چگونه اي نمي اخالقيةراهنمايي كند، اما از اين راه به هيچ قاعد

ته باشد كه اما ممكن است ارسطو حق داش.  ديگران ارتباط برقرار كنيم كمك كندابايد ب
اخالق بيشتر شبيه يادگرفتن رانندگي . يا مهارت كامالً تخميني است» دانش«بگويد اخالق 
  رابينسون كهةتوان با اين گفتنمياين  با وجود .)44ص، همان (» علم فيزيكةاست تا مطالع

فرد مطلوب ارسطو اساساً يك شهروند آتني حساس، ميانسال و كودن است كه آرام و « 
داند چگونه براساس تجربه رفتار ورزد و ميست از حد افراط و تفريط اجتناب ميعاقل ا
بر طابق  چرا كه مطلوب نظر ارسطو از انسان اخالقي كه تمام افعالش م؛هم داستان بود» كند
گيرد، بلكه همدل با گمپرتس معتقد  اخالقي شكل ميترين فضايلترين و كاملعالي

گونه باشيم در آن صورت از نظر رواني  اگر ما بتوانيم اين« نظر ارسطوخواهيم شد كه از 
هاي اخالقي غريزي به انسان طورهدر واقع ما آرام آرام ب .خواهيم بود]سعادتمندو [خرسند

زيرا در نزد ارسطو با انجام دادن متوالي و با ممارست و مطابق طبيعت  ،شويمتبديل مي
توان از دقت نظر مي). 1475صگمپرتس، (»ودشهركاري آن كار جزء طبيعت ثانوي ما مي

 اين ي از نظر ارسطوخالقاكرد كه كمال مطلوب برداشت هاي موشكافانه ارسطو و بررسي
» ترين فضايلترين و كاملفعاليت روحي منطبق بر عالي«است كه سعادت را همچون 

برساند و در انجام  )1100الف دهم،، فصل اول، كتاب  متافيزيك، ترجمة خراسانيارسطو،(
،  همان(» ممارست و عادت«اين كار با حكومت عقل بر اعمال نفس خود مراقب نمايد و با 

ايي به انجام برساند كه نه در ها را با چنان ارادهفضيلت) 1103ششم،بكتاب دوم، فصل 
، كتاب چهارم،  همان (حد افراط باشد و نه در حد تفريط و زيور تمام فضايل اخالقي 

  . اعتماد به قابليت هاي خود  دارا گردد را با) 1107 الف ششم،فصل 
  

  تيجهن

پيش از آنكه به جمع بندي و داوري بپردازيم اجازه دهيد دو نوع داوري ارزشي را از هم 
اين گفته كه   مثالً.11هاي ناظر به واقعداوريو  10هاي ارزشيداوريتفكيك كنيم، يعني 

اين گفته كه داوري ارزشي است، در مقابل،  داوري از نوع "ي خوب استيـراستگو"
 داوري از نوع "دهدراستگويي معموالً تفاهم و اعتماد متقابل را ميان افراد افزايش مي"



   88، سال هفتم، شمارة بيستم، پاييز آينة معرفت پژوهشي –فصلنامة علمي        
_____________________________________________________________________________________ 

118

هاي موافق و اي ارزشي نگرشهدر تمايزها و داوري« در واقع  .استداوري ناظر به واقع 
ن قضاوت و ارزشگذاري آنكه دليلي وجود داشته باشد تا چناگردد بيمخالف بيان مي

حال آنكه در ارزشگذاري ناظر به . هايي وجود خارجي داشته باشدمستقل از چنين نگرش
 پايدار و مشخص عيني در ةواقع نسبت خاصي كه در جهان خارج و يا در نسبت و رابط
د، مورد شو آن بيان در بارةجهان واقع وجود دارد بي آنكه نگرش موافق و يا مخالفي 

توان به روشني ميبدين قرار . )174و مارتين، ص كالك(»دليل قرار مي گيردبررسي و 
ها ناظر به داوريها نگرش مبتني بر شناسي و داوري ارزشارسطو در ارزش دريافت كه

  . داردواقع 
و وسط به برشمردن حاالت و روحيات   حدنظريةكه ارسطو از طريق تشريح هنگامي    

هايي ي، تنگ نظري، توانگري از نوع فضل فروشي و مثالصفات اخالقي مثل بزرگ منش
 كه ها تحليلاين. داردعجاب وامياد چنان دقيق است كه آدمي را به پردازست ميداز اين 

طوري كه ، با موشكافي و دقت نظر بسيار و شايد تا حدي وسواس فلسفي همراه است
  وها، نگرش عواطف،حساسات عمق اابكند و در عين حال ما را زده ميرا شگفتآدمي 
ترجيحات توان گفت شناخت قابل قبولي از كم مي دست،دكنمي شنا ارسطو آيهاگرايش

 اخالق و در بارةهاي ارسطو در واقع از داوري. دهديـت مـدسهـو بـرسطالقات ـو تع
 فةفلسشناسي در توان به بررسي و نقد انطباقي ارزشها ميشناسي و ساير حوزهييـزيبا

ي را يـتوان نظام ارسطوه شده ميـئت اراـئارسطو همت گماشت و پس از اطمينان از قرا
طور نمونه در اين نوشته معلوم شد كه خير همواره هب. مورد ارزيابي و بازبيني مجدد قرار داد

  توان در متن طبيعت هم حضور داشته باشد، همچنين فراتر از طبيعت نيست بلكه مي
صورت در آن. ي براي هر چيزي كرديـاز همراهي و هم داستاني خير و زيباتوانيم سخن مي

شناسي به معناي خاص مثالً در اخالق، تي بايد در ارزشـئهاي مصداقي چنين قرابايد نمونه
  .شناسي و ساير حوزه ها تطبيق داشته باشدييـزيبا
سانه و علت ارزشي لحاظ وجودشنا توان تمايزي بين علت وجودي اشيا بههمچنين مي    

پردازند ليكن ي و تكوين مييـل شد كه هر دو به علت پيداـئشناسانه قااشيا به لحاظ ارزش
از نظر . شناسانهشناسانه و ديگري به لحاظ ارزشي و ارزشديكي به لحاظ متافيزيكي و وجو

ت  آنها يعني علةوجود آورنده غايت و عامل بءوجود آمدن يك شيهوجودشناسانه علت ب
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   ولي از نظر ،شودي و علت فاعلي آن است كه علت وجودي آنها خوانده مييـغا
ي و علت صوري دليل تكوين و پيدايش هر يـي يعني علت غايـشناسي خير و زيباارزش

  . چيزي است
د كمال مطلوب انساني در نظر ارسطو كسي است كه سعادت را  شطوركه اشارههمان    

ترين فضايل انجام دهد و در اين كار با ترين و كامل بر عاليهمچون فعاليت روحي منطبق
اخالق ارسطو، ( نمايد و با ممارست و عادت تحكومت عقل بر اعمال نفس خود مراقب

ايي به انجام برساند كه نه در ها را با چنان ارادهفضيلت) ، كتاب دوم، فصل اولنيكوماخس
هاي م فضايل اخالقي را با اعتماد به قابليتحد افراط باشد و نه در حد تفريط و زيور تما

دارا گردد و كمال مطلوب هستي براي ارسطو همان ) كتاب چهارم فصل دهم(خود 
جودي  وترين صفات داراي كامل ويي واجد حيات خاصمبدأمحرك نامتحرك به عنوان 

طو تمامي اين صفات برتر و برترين صفات است كه ارس. واجد سعادتي ازلي و ابدي است
 بنابراين.  برتر را با خود به همراه دارديهاارزشبه نوعي از هستي اطالق كرده كه اساساً 

توان نتيجه گرفت  پس مي؛كمال مطلوب هستي ارسطويي همان محرك نامتحرك است
بخشد همان  و معنا مياكند محتو ارسطو آنچه به ارزش نقش اول را بازي ميفلسفةكه در 

  شناسي و شناسي بلكه در روانارسطو نه تنها در ارزش. استمفهوم غايت يا كمال 
يابيم كه موضوع اصلي در علم النفس، نفس را كمال جسم ناميده است و به خوبي درمي

 هم بايد از اين هاارزشبنابراين . ي استيـهاي آن علت غاي در تمام جنبهيـ ارسطوفلسفة
ي سلسله مراتبي از هويات است يـرسطوبدين ترتيب دنياي ا. جنبه نگريسته و درك شوند

هر چيزي به برتري قرار دارد وكه بر اساس ميزان نزديكي به غايت و كمال در جايگاه 
بنابراين وجود مطلق فعليت محض است و بيرون از ميزان فعليتش از كمال برخوردار است 

  .   كردي را تفسير يـتوان خداي ارسطونظام طبيعت قرار دارد و بر همين اساس مي
 فلسفةاميد و  (»هر مابعدالطبيعي افالطوني است«طور كه رورتي تذكر داده استهمان    

گرانه تفكر ارسطو به آن ويژگي تقيد را اعطا هاي افالطوني غايتجنبه) 79،صاجتماعي
يت و كمال تقوم ـئي با داشتن عناصر مابعدالطبيعي همچون غايـ ارسطوفلسفة. ده استكر

شناسي به ي به ارزشيـرا كه علل چهار گانه و موضوع غايت در تفكر ارسطويافته است زي
ي و هنجاري داده يـگرا توصيهةجنب) طوركه در اين نوشته اشاره شدهمان(معناي خاص او 
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. ي براي ما فراهم آورديـ ارسطوفلسفةتواند درك مناسبي از توجه به اين موضوع مي. است
رو هستيم كه در ههاي جديد ما با تفكري روبهفلسفوع كه در در پايان با اشاره به اين موض

. ي نمايديـزداطبيعهل را مابعداي تمايز چنين تمايز بين واقعيت و ارزش تمايل دارندردضمن 
  آيا شود كه  مطرح ميپرسشكه دست كم بر اساس ارزش شناسي ارسطو اين حالي در
  ت و ارزش امكان پذير است يا خير؟ واقعيةي از مقولـيمابعدالطبيعه زادراستي هب
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