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چکیده:چکیده:
توان آن را که میترین واژگان فلسفی ارسطو است، تا جایییکی از مهم» فوسیس«

وان در فلسفۀ او از دو دریچۀ تمیپایه و موضوع شناخت، از دید  وي دانست. این واژه را
یک از این دو که موضوع کدامشناخت  انسانی و شناخت راستین  نگریست، و بسته به این

باشد، مفهومش متفاوت خواهد بود. بررسی فوسیس در نسبت با دانش انسانی، به پیوند 
ند شناخت آن، به پیودیگر از واژگان مهم فلسفۀ ارسطو؛ یعنی لوگوس، و در پیآن با یکی

برد، و از رهگذر این پیوندها دانسته میو شهرزیستی در زندگی انسانی ره
شود. اما بررسی آن در نسبت با شناخت راستین، فراتر از پیوندهاي یادشده، به حقیقت  می

تنها توان گفت که نههایی از فلسفۀ ارسطو، میبرد. با نگاه آموزهمیراستین چیزها ره
د با گذر از زیست  انسانی به زیست  خدایی، حقیقت راستین چیزها را دریابد، توانانسان می

شرط هرگونه رویارویی و پژوهش دربارة چیزها است. [بل]که داشتن چنین دریافتی، پیش
توان گفت انسان، از پیش، با حقیقت آشنا است.رو، میهمینبه
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مقدمه

هایی است کـه ترین پرسشاي فراهم آورد، یکی از مهـمتوان براي شنـاخت پـایـهکـه چگونه میاین
داند. با بررسی هـاي دیگر، خود را ناگزیر از رویـارویی در برابر آن مـیفلسفـۀ ارسطو، مـانند همۀ فلسفه

آورد، بنیانی را براي شناخت فراهم میچه، از دیدگـاه وي، چنین توان گفت آنهاي او مینگاشته
توان آن را به طبیعت، سرشت و ذات برگرداند؛ زیرا او هرگاه بخواهد چیزي را است، که می» فوسیس«

دهد. یا حکمی را دربـارة آن بدهد، این کـار را با نگـاه به سرشت آن چـیز انجـام میواکـاود و گزاره
اي کرانـمند نگشتـه اسـت، [بل]کـه وي به قلـمرو هستندگـان  ویـژهکـارگیري  این واژه در اندیشـۀبه

پار[=عنصر]هاي چهارگانه تا جانداران، باشندگان نمـاید کـه ارسطـو همـۀ هستندگـان، از بنچنین مـی
توان به شناختیداند، که تنها با در نگاه داشتن آن میانسانی و باشندگان فراانسانی را داراي فوسیسی می

ها دست یافت. اما این که فوسیس چیزها را باید در کدام قلمرو جستجو کرد، خود خاستگاه یکی از از آن
شنـاسـانه و هـم از دیـد ها در فلسـفۀ او است؛ زیرا او از یک سو، هم از دید  هستیدشوارترین چالش

داند و از سوي دیگر، بر ها را ضروري میشناسانه، بودن  قلمرویی جدا از تک چیزها و محسوسشناخت
گیري بسیار کرده است. افزون بر این، اند، خ ردهکسـانی کـه چنین قلمرویی از هستندگان را برنهاده

گونه کـه هستند، فراتر از توان تر آن است کـه، ارسطو شناخت فوسیس چیزهـا را، آندشواري  سخت
زي چیستی چیزها، براي انسان شدنی نیست. داند، و بر آن است کـه استوارساباشندگـان انسانی می

دشواري این است که او چگونه با داشتن چنین دیدگاهی دربارة کرانمندي شناخت انسان، باز هم سخن 
شناسانه گوید؟ روشن است کـه پـاسخ به این دشواري از آن رو کـه به بنیان شناختاز فوسیس چیزها می

گردد، بسیار مهم و ضروري است.شناسانۀ فلسفۀ ارسطو بازمیو حتی هستی
میانجی به خود رفت از چالش و دشواري یـادشده را در بـازگشت بیپژوهـش در دست راه برون

، جستجو »لوگوس«هاي ارسطو و بـازخوانی پیوند فوسیس با مفهوم دیگري در فلسفۀ او؛ یعنی نگـاشته
چه تاکنون شناخت از نگاه ري متفاوت  از آنکند. این بازخوانی به ما اجـازه خواهد داد تا به تصومی

اي بخوانیم که یابیم و به میانجی چنین تصوري، فلسفۀ ارسطو را به گـونهارسطو نامیده شده است، دست
دیگر ناسازگارند، گردهم آورده و هاي او را که در نگاه نخست با یکهـایی از اندیشهبر پایۀ آن بتوان پاره

دارد؛ به سخن ، پرده از جایگـاه و بایستگی  شنـاخت براي زیست انسانی برمیسازش دهیم. این خوانش
دیگر، به مـا نشـان خواهد داد کـه بـاید براي انسـانی زیستن به شناختی از سرشت چیزهـا دست یافت 
و اگر راه مـا براي داشتن چنین شناختی بسته است، بـاز هـم به انگیزش زندگی، به برنهش، فرض یا 

هـاي مهم دهد از پژوهیدهکه ارسطو این کـار را چگونه انجـام میچنین شناختی بزنیم. بررسی اینوضع
هاي آینده به آن خواهیم پرداخت. اما پیش از آن باید به واکاوي  مفهوم این جستـار است که در بخش

فوسیس در نگاه ارسطو بپردازیم.
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هاي گوناگون فوسیس از دید ارسطوگرينشان

)، آغازیدن با φύσιςآوردن  نمایی از نگاه ارسطو پیرامون فوسیس (دستد بهترین سرآغاز براي، بهشای
، پنج متافیزیک[= داللت]هاي گونـاگون این واژه باشد. ارسطو در گـريگري خود او دربارة نشانروشن

پیدایش چیز «ناي شناسد. یک: فوسیس به معمعنا کـه براي فوسیس گفته شده است، را از هـم بازمـی
سرآغاز «، سه: »شودپار] درونی چیز بالنده، که بـالندگی، نخست، از آن آغـاز میبن«[، دو: »بالنده

، چهـار: »اي] این چنین (طبیعی) استنخستین جنبش در هر باشندة طبیعی از آن روي که [باشنده
گوهر/جوهر هستندگان «پنچ: ،»یـابندي] نخستینی که هستندگان طبیعی از آن پیدایـش میماده«[

گري  این واژه وي در جایی دیگـر نیز از سه نشان(Metaphysics, 1014b16-1015a6)». طبیعی
نظم است؛ بر پایۀ خود بیبودگی هر چیز، که به خوديکند؛ یک: فوسیس چونان نخستین درونیاد می

سـرچشمۀ جنبش و دگـرگـونی را در این باور فوسیس نخستین زیرایستاي  مادي  چیزهـایی است کـه 
شود؛ سه: فوسیس بـه دو: فوسیس چونـان شکل و صورتی کـه چیزي بـا آن تعریف مـیخود دارند؛ 

بر آن است ارسطو(Physics, 193a10-193b21)معنی روان شدن به سـوي طبیعت (چونان غایت).
)، / اوسیاοὐσίαه معنـاي  گوهر (که فوسیس نه تنها به معناي مادة نخستین یک چیز، [بل]کـه ب

زیرا دربارة یک چیز گفتن «(Metaphysics, 1015a10-11)بـاشد؛ صورت و غایت آن چیز نیز می
»بـاشد نه هنگـامی کـه هنوز بالقوه است.تر است که بالفعل، هنگامی درست»آن، چیزي است«که این

(Physics, 193b7-12)همان بودن  فوسیس خویش، نیز بر یکی و اینهاياو جـاي دیگري از نگاشته
و بر این باور است که چون صورت و گوهر (Ibid, 193b19)کندو صورت پاي فشاري می

شود، زیرا هر گـوهري به سان فراگیر فوسیس نامیده می«دیگر دارند، میانجی با یکپیوندي بی
سـان فشرده، بر این پس به(Metaphysics, 1015a11-13)».اي گـوهر استفوسیس  یک چیز، گونه

ν(τὸ» ((چیستی «جا کـه گوهر و صورت، پیوندي سرراستانه با پایۀ این گـزارش، از آن τί ἐστι  ت /
توان فوسیس و چیستی ) یک چیـز دارند، و حتـی از دیدگـاهی با هم یگـانه هستند، میتی ا یستی(ن)

توان فـوسیس را، با ستی پـایۀ تعریف  چیزهـا است، میهمـان دانست، و چـون چییک چیز را و این
گونه که پیش از این از زبان ارسطو شنیدیم، پـایۀ تعریف  از چیزها همانی  یاد شده، و هماننگـاه به این

سانی را میـان شود این هـمگوید، میچه ارسطـو دربـارة فوسیـس میدانست. حتی با نگـاه به آن
اي که دارندة سرچشمهچیز هـم برنهـاد. پس، گـرچه این واژه دربـارة آن چیزيفوسیس و غـایت یک 

شود، ولی اي توانش[=بالقوه بودگی] در خود هستند، به کـار گرفته میبراي جنبش و شاید درپی آن گونه
به فیزیکتوان آن را، با نگـاه به دومین تعریفی کـه از فوسیس در این تنها کـاربرد آن نیست و می

ها آنگـري به گوهر همۀ چیزهایی که بتوان چیستی یا تعریفی برايدست دادیم، در راستاي نشان
گذارد تا هنگام سخن از واالترین باشندگان، بتواند برنهاد، در نظر گرفت. همین دست ارسطو را بازمی

وگوي خود فتاو در گ(Nicomachean Ethics, 1141b3)این باشندگان بگوید.» طبیعت«سخن از 
باشد، ها گفتنی است، متفاوت می، با بودن  چیزهـایی که جنبش بر آن»بودنشان«پیرامون  چیزهـایی کـه 
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توان از سخنـان او پیرامون فوسیس  شهرگردان نیست؛ براي نمونه میاز به کارگیري واژة فوسیس روي
,Nicomachean Ethicsه (بنگرید به: دادگرانرفتار دادگرانه و نه)،Politics,1253a25(بنگرید به:

1135b18-1135a13نیز » یک«و » هستی«گري خویش پیرامون ) و ... یاد کرد.  او حتی در روشن
,Metaphysics)آورد.سخن از فوسیس این دو به میان می 1003b22-25)

ري این واژه در کارگیشاید بتوان از معناي دیگري از فوسیس در فلسفۀ ارسطو یاد کرد؛ مـانند بـه
طبیعت[= فوسیس] هیچ کـاري را بیهوده انجـام «گوید: جـا که ارسطو مـیاش، آنگسـترة کیهـانی

چه نگریستۀ این پژوهش از فوسیس امـا  آن)434آ 31و دربارة نفس، 1253الف9(سیاست، ».دهدنمی
باشد.تعریف چیزها میاست، همـان معنایی از آن در فلسفۀ ارسطو است که ناظر بر چیستی و

هایی که فوسیس (سرشت) باید داشته باشدشناخت راستین و ویژگی

آید که از نگاه ارسطو، فوسیس یا سرشت پایۀ شناخت و تعریف مـا از چه گفتیم چنین برمیاز آن
میـانجی شناخت دانست. از این رو فوسیس توان آن را متعلق و موضوع بیچیستی چیزهـا است و می

را برآورده سازد؛ همین » شناخت راستین«هـایی باشد که بتواند نگریستۀ ارسطو از اید داراي ویژگیبـ
شماریم. اما پیش از هـایی باشد که براي فوسیس چیزها برمیگـر مـا در گـزینش ویژگـیتواند یـاريمی

هاي موضوع ن ویژگیآن باید روشن ساخت که نگریستۀ ارسطو از شناخت راستین چیست، تا از رهگذر آ
و متعلق آشکار گردد. 

نهد این است که موضوع آن نتواند به هایی که ارسطو براي شناخت راستین برمیترین شرطاز مهم
شناسیم همۀ ما باور داریم که چیزهایی که می«زیرا 71b9-16(1اي دگر باشد؛ (آناکاویک دوم، گونـه
گونه که هستند، باشند، شند. چیزهایی که شدنی است غیر از آنگونه که هستند، باتوانند غیر از آننمی

-Nicomachean Ethics, 1139b19)». دانیم که هستند یا نهکه از دید ما بیرون روند، نمیهمین
ناپذیر ...کسی کـه به معناي مطلق داننده است، بـاید بـاورش تزتزل« کـه افـزاید او این را نیز می(22
گوید که ي شناخت چنین می) ارسطو در فراز  دیگري نیز درباره72b3-4اویک دوم، (آناک». باشد

هـا چیزي هست کـه یگـانه و همیشه یک و توانیم شناخت که در همۀ آنرا از این رو میمـا چیزهـا«
-Metaphysics, 999a28)اي[=محمولی] کلی به همـۀ آنهـا تعلق دارد. شـدههمـان است و گـفته

یکی و «گونه کوتاه گفت کـه شناخت همیشه باید توان اینمایۀ این چند فـراز را میدرون(29
ما چنین «...است؛ زیرا » ضرورت«یا » بـایستگی«باشد. ویژگی  برجستۀ دیگر » کلی«و » هماناین
ادف است. به دانیم، و نه به شیوة سوفیستی که بر پایۀ /تصاي مطلق میپنداریم که هر چیز را به شیوهمی

کنیم هم علتی را کـه بدان سبب یک چیز هست، چونان علت آن چیز هنگـامی که گمـان می
تواند به شیوة دیگر بـاشد. پس اینک آشکار است کـه دانیم که آن چیز نمیشنـاسیم، و هم میمی

گري ان) ارسطو در این فرازها، براي نشـ71b9-14(آناکاویک دوم، ». دانستن، چنین چیزي است
توان آن را در چارچوب فلسفۀ وي به گزیند، که می(ا پیست مه) را برمـیἐπιστήμηشنـاخت، واژة 
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/ ἀλήθεια» (حقیقت «برگرداند. به بـاور او، موضوع دانش برهـانی، » دانش برهـانی«یا » دانش«
,Nicomachean Ethics)باشد اآل ث یا) ضروري و کلی می 1139b14-35 & 1140b31-1141a8 &

Metaphysics, 1039b31-34)گـونـه کـه ، و بر این پایه، اگر دانش برهانی و شنـاخت راستین، آن
همان خواهند ها یعنی سرشت و حقیقت، نیز ضروري، کلی و اینپندارد یکی باشند، موضوع آنارسطو مـی

گـاه [ مبدا = اصل] غازیدنجا که فوسیس چیزهـا پایۀ تعریف و تعریف آبود. از دیدگاه دیگر، از آن
توان سـرشت را، بنیـان برهـان  دانشی )، مـی90b24برهـان دانشی است (بنگرید به: آناکاویک دوم، 

-توان به ویژگیدانست. اینک به میانجی همین نگـاه کوتاه به شنـاخت راستین یـا دانش برهـانی، می
فت:یاهاي سرشت یا حقیقت، چونان موضوع و متعلق آن، ره

، فراتر از زمان و »شدن«همان، پایدار، به دور از هرگونه سرشت یا حقیقت چیزها باید این
است، » کلی بودن«که ویژگی برناگذشتنی شناخت راستینجاو نیز از آنمکان و جاودانه باشند. 

چیزها که هر تواند از زمرة چیزهاي محسوس و تـکسرشت چیزها که موضوع آن است، نمـی
گـونه چیزها نه تعریف و نه برهان  دانشی برجـا است.اي دیگـراند، باشد. زیرا براي اینبه گونهدم 

(Metaphysics, 1039b27-1040a7) پس باید سرشت و چیستی چیزهـا را در قلـمرویی دیگر از
که در آن یـابد، جستجو کرد؛ قلمرویی جاودانه، بـه آن ره می» شدن«چه چیزها و هرآنها، تکمحسوس

سرشت چیزها به سان متافیزیکی هستی دارند. 
یا » گونه که باید باشدشناخت آن«ما در این پژوهش این سان دانستن (دانش برهانی) را 

یا » گونه که باید باشدحقیقت، آن«اش حقیقت آشکارشده با آن را و در پی» شناخت شایسته و بایسته«
نامیم. می» حقیقت راستین«

و اهمیت سرشت یا حقیقت در زندگی انسانجایگاه 

دادن جایگاه آن در سرشت یا فوسیس نشانگري پیراموناز نگاه نگارنده، گام بعدي براي روشن
اي این مهم برآورده زندگی باشندگان انسانی است. البته با حقیقت خواندن سرشت چیزها تا اندازه

گاه شناخت راستین چونان دانشی که موضوع آن توان اهمیت آن را از رهگذر جایشود، ولی میمی
سرشت یا حقیقت چیزها است، به چشم آورد. 

زیستن است. این از دید  ارسطو شناخت حقیقت بایسته[=ضروري= الزم] و همراه همیشگی  انسانی
که از دید  وي روان انسان داراي گرفت. نخست آنتوان از چند نگاه در فلسفۀ او پیبایستگی را می

) و حقیقت سروکار دارد؛ کـنش بی گـزینش و / پراکسیسπρᾶξιςنیروهایی است که با کنش[= عمل] (
رو، جـا دارد که خرد حقیقت است، شدنـی نیست؛ ازاینچه نهچه حقیقت و آنگـزینش بی شناخت آن

روان براي چونان نیروي شناسنده در روان، به کار  شناخت  حقیقت بپردازد و چراغ راه نیروهاي دیگر 
ارسطو این را به )13b1139 -17a1139اخالق نیکوماخوس، رسیدن به هدف خود باشد؛ (بنگرید به: 

همراه با ] میلسرآغاز  ... کنش، گـزینش، [و سرآغاز ] گزینش، خواست[= «گـوید: اي دگـر نیز میگونـه
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,Nicomachean Ethics(».خردي است که رو به سوي هدف دارد 1139a31-33( اینک، اگر کنش
یابیم که شناخت  حقیقت، الزمۀ زیست انسانی است؛ بایستۀ برناگذشتنی زیستن است، به روشنی درمی

زیرا اگر خرد در شناخت حقیقت ناکام یا فریفته شود، چه بسـا زندگی  انسان، در پی  گـزینشی نادرست، به 
/ ا رگ ن) ویژة انسان است: از ἔργον[= عمل] (نیستی و نـابودي کشـانده شود. نگاه دوم در پیوند با کار 

سـان فراگیر است، و نـه زیستن به معناي اندریافت  حسی؛ زیرا انسان نگاه ارسطو این کـار، نه زیستن به
کدام از بهره است و هیچدر زیستن به سان فراگیر با گیاهان و در اندریافت  حسی با دیگر جانداران هم

مـاند. او بر آن است سان نیست. پس زندگی بر پـایۀ کردوکار یا فعالیت  خرد باقی میها کار  ویژة اناین
ي انسان، رو کار  ویژهي  خردي  روان ما است و ازاینکه زندگی انسانی در گـرو کارورزي[= فعالیت] پـاره

باره بنگرید (در ایناي] که ناسازگار بـا خرد نیست؛کـارورزي  روان در سازگاري با خرد است یا [کارورزي
اینک اگر خرد را چونـان نیروي شناسندة روان بنگریم، پیوند  )Ibid, 1097b33-1098a8به:

گردد. از دیدگـاه سوم تر بر مـا آشکـار میچه بیشنـاگسستنی شناخت و انسانی زیستن به روشنی هر
شنـاخت، چـونـان چیـزي توان چنین بـرنهاد کـه در اندیشـۀ ارسطو، میل  بـه دانستن و مـی
ها سرشتینه به سوي دانستن کشـانیده ي انسـانهمه«خودخواستنی، ریشـه در سـرشت انسـان دارد: بـه
بر این پایه شناخت و خواست آن آمیخته با هستی باشندگان (Metaphysics, 980a22)؛ »شوندمی

اي از پیوند خرد مانند نیروي شناسایی، با نهانسانی است. فراتر از این همه، ارسطو در جـایی دگر، به گـو
اي یگـانگی میان خرد و زندگی کند که گـویـا، به باور او، فراتر از پیوند دو چیز با هم، گونهزندگی یاد می

اینک، ازبراي (Ibid, 1072b26-27)». بودن  خرد، زندگی استبالفعل«برقرار است: به باور ارسطو 
توان از نگاهی شناخت و زندگی را یکی و دارد، میبودن  خرد، شناخت را درپیعلکه کارورزي یا بالفآن

گونه که باید نداشته باشد، همـان دانست. آشکـار است که اگـر انسان شناخت  راستین یـا دانش، آن
گردد. چنان که شایسته است، بالفعل نمیزیست انسانی او آن

متعلق شنـاخت راستین، کـه آن را بـایستۀ زندگی باشندگان اینک اگر به این بازگردیم که موضوع و
یافتن به باشد، جایگاه و اهمیت سرشت چیزها و دستانسانی دانستیم، حقیقت، یا همان سرشت چیزها می

شود. انسان براي زیستن، براي کنش، و براي بالفعل شدن  خ رد خویش، که تر نمایان میهـا، بیشآن
رسی که به سرشت و حقیقت چیزها دستاي ندارد مگر آنانسان در گرو آن است، چارههمانا انسان بودن  

داشته باشد.

گونه که براي باشندگان  انسانی هستشناخت آن

گونه که باید، در نگاه ارسطو گفته شد، چه پیش از این دربارة شناخت راستین، یا شناخت آناما آن
اي دیگر از شناخت نیست؛ [بل]که درکنار آن ارسطو سخن از گونهدربردارندة همۀ نگریستۀ او به شناخت 

هاي این ، نام نهاد. ویژگی»گونه که براي باشندگان انسانی هستشناخت آن«توان آن را گوید که میمی
دست آمده هاي شناخت راستین و حقیقت  بهشود، با ویژگیگـونه شناخت و حقیقتی کـه با آن آشکار می

است.از آن متفاوت
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گونه که براي باشندگان انسانی هست، حقیقتی کـه از راه آن به دست نگریستۀ ارسطو از شناخت آن
هاي او دریافت: توان از این فراز  نگاشتهآید و دیدگـاه وي پیرامـون شناسندگان انسانی را میمی

ه هیچ کة حقیقت از سویی دشوار و از سویی آسان است؛ نشان آن، اینپژوهش دربار«
تواند خود به سان شایسته و بایسته آن (حقیقت) را فراچنگ آورد، [اما] همگان کس نمی

گوید، و هرچند به تنهایی، روند، [بل]که هرکس دربارة فوسیس چیزي میبه بیراهه نمی
ها پیرامون فوسیس / ها (گفتهیابد، از گردآمدة همۀ آنهیچ یا اندکی از آن را درمی

آسان است؛ [حقیقت] یافتنآید ... از این نگاه گیري پدید میسرشت)، چیز چشم
اي [از حقیقت] هایی از همگـان، پارهتوانیم، هرچند با داشتن دریافتکـه مـا نمیایناما 

تواند از دو خاستگاه باشد، جایی که دشواري مینمایاند. از آنرا دریابیم، دشـواري را مـی
[بل]که در خود ما باشد؛ زیرا حال  خرد در روان مـا، در هاشاید علت آن نه در موضوع

هاي خفاش اند، درست همانند حال  چشمبرابر همۀ چیزهایی که سرشتینه، آشکارترین
,Ibid)».در برابر روشنایی روز است 993a30-993b11)

نی رهنمون شود؛ هاي شناخت  باشندگان انساتواند ما را به ویژگیبینی در این فراز میاندکی باریک
هاي شناخت راستین تر چونان شرطچه پیشسنجش با آنسان دانستن، در برهمویژگی نخست  این

» راستین«، و به سخن دیگر »گونه که باید باشدآن«یا »  شایسته و بایسته«برشمردیم، آن است که 
انی از حقیقت سرشت چیزها، گوید، بهرة هریک از باشندگان انسگونه که خود ارسطو مینیست؛ زیرا همان

سان دانستن، گونه که باید، نباشد، اینیا هیچ و یا بسیار اندك است و پرپیدا است که اگر شناخت آن
هاي دیگر شناخت راستین را نیز نخواهد داشت. ویژگی دیگر شناخت باشندگان انسانی وابستگی  آن شرط

اند. بر این ت که دیگران پیرامون سرشت چیزها گفتهبه باورهاي همگانی یا برساختگی  آن از چیزهایی اس
ها پیرامون آن شدهپایه، الزم است که شناسندگان انسانی براي شناخت  سرشت هر چیز، همواره به گفته

جـا کـه توانستنی است بـاورها دربـارة سرشت یک چیز و نیز فهم چیز، دسترسی داشته باشند. حال از آن
هـایی که دیگر بـاشند، گزارهانسانی از این باورها، گونـاگون و گـاه در برابر یکهرکـدام از شنـاسندگان

گون و حتی در برابر هـم باشند. حتـی تواند گـونهشود نیز مـیي چیستی یک چیز برنهـاده میدربـاره
ي او دربارة سـان که باورهادهد، بدینتواند در یک شخص رخاین گوناگونی در فهم باشندگان انسانی، می

دهد که شناخت یک چیز در رهگذر زمان و ... گونـاگون و شاید دربرابر هم باشد. این به خوبی نشان می
به خودي خود، فروافتاده به زمان و مکان است و پذیرش » گونه که براي باشندگان انسانی هستآن«

همان نیست.همگانی [= هویت جمعی] ندارد و از این رو یکی و این
هایی براي شناخت باشندگان انسانی از سوي ارسطو، با نگاه به سرشت و طبیعت هادن چنین ویژگیبرن

هاي که ارسطو براي انسان ترین ویژگیآید، از برجستهکه از فراز یادشده در باال برمیانسان است. چنان
ـارویی چشمـان برشمرده است، کرانمندي خرد او در رویارویی با حقیقت است، که از آن چونان روی
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خفـاش در برابر درخشش روز یـاد کرده است. چشمان خفاش تاب رویارویی  سرراستانه با تابش خورشید 
برد و همین سبب اي از آن میبرد یا اندك بهرهاي از آن نمیرا ندارد و اگر هم داشته باشد یا هیچ بهره

که ـاشد، در تاریکی به سربرد مگر آنشده که او حتی، اگر در روشنایی روز و اوج تـابش خورشید ب
گونه که هست، فراتر از توان خود چه هست. چه بسا که اگر خفاش روشنایی را آنخفاش؛ نباشد یعنی آن

که نما باشد، کـوري او را در پـی داشته باشد. پس براي آنکه رهدریافت کند، روشنایی براي او بیش از آن
اي را اش از شدت تابش روشنایی روز بکـاهد وگرنه پیـامد وارونـهمانبتواند ببیند، بایسته است که چش

زي گرداند. شاید از همین رو است که آن را جانداري شبخواهد داشت و او را نابینا میبراي او درپی
که دیدیم ارسطو بر آن است کـه حال خرد انسان درچنین نیروي شناسایی، در روان، در اند. چناننامیده

اند، مـانند حـال چشمـان خفاش در برابر ترینر حقیقت و چیزهـایی کـه از روي سرشت روشنبراب
روشنـایی روز است. تو گویی نه تنها بهرة خرد باشندگان انسانی از حقیقت، ناچیز است [بل]که با این 

ه گنجـایش خ رد  کجامیانجی با حقیقت را ندارد و از آنتوان گفت که او تـاب رویارویی بیسانی میهم
بسـا دریافت سرراستـانۀ حقیقت و چیزهـایی کـه سرشتینه و اي کرانمند است، چهچنین بـاشنده

اي براي شناسایی او داشته باشد. پس گـرداند و پیـامدي وارونههستند، خرد او را کـور خودروشنبه
اش سازگاري داشته باشد. بر این اي دریـابد کـه با توانـاییبایست خرد انسان حقیقت را به گونه

خود خوديگونه که بهآوردن حقیقت سرشت چیزها آنپایه، ساختار هستی باشندة انسانی، او را در فراچنگ
هستند دچار دشواري کرده است. شاید از همین رو است که ارسطو بر آن بود که در فـرار و ند  شنـاخت، 

» چه [از چیزها براي ما] آشکار شده استآن«هـا، یـا »ود/پدیدارنم«که به اي نیست مگر آنما را چاره
)τὰ φαινόμενα :تا فاین م نا) بسنـده کنیم. (بنگرید به /Nicomachean Ethics, 1145b2-5 این (

گزارش نباید ما را دچار این فریب کند که بپنداریم در نگـاه ارسطو حقیقت چیزي است کـه تنها به سـان 
کند کـه حقیقت بینی در فراز یادشده بر ما آشکـار میذهنی هستی دارد؛ زیرا اندکی بـاریکسوبژکتیو یا

خود و جداي از خرد  شناسندة انسانی (چشمان خفاش) هستـی دارد. وانگـهـی، از (خورشید)، درخود، براي 
ناپیوستنی میان آید که شکـافی که در فراروند شناخت باید به نمودها بسنده کـرد، چنین برنمیاین

ها، هست.خود و نمود آنگونه باشد که درخود و برايچیستی چیزها آن
شناخت «سنجش آن با بـرشمردیم و از برهم» شناخت بـاشندگان انسانی«هایی که براي از ویژگی

هـاي موضوع یـا سرشت  آشکـارشده از چیزها به میـانجی توان به ویژگی، می»گونه که باید باشدآن
آمده از گردآمدة سخنـان همگـان پیرامون دستبرد. چون این شناخت بهناخت بـاشندگان  انسـانی، پیش

سرشت یک چیز است و چون این گـردآمـده دستخـوش دگرگـونی در زمان و مکان است، آشکاراست 
داد که تدستوان گزاره یا حکم فرجامین پیرامون سرشت یک چیز را بهسـان منطقی، هنگامی میکه به

گونه مانند که شایسته است و پیوند آن چیز با همۀ چیزهاي دیگر دانسته سویه و آنشنـاخت آن همه
ي سـرشـت، ي انسانی شدنی نیست، پس دربـارهکه چنین شناختی براي باشندهشده باشد و ازبراي آن

شد: حقیقت بـراي انسـان باچـونـان موضوع شنـاسـایی او، گـزاره یا حـکـم فرجـامینی در میان نمی
توان از ، می»گـونه کـه بـایدحقیقت آن«داده، نیست. پس در برابر فرض  رخهمـیشهبار براي یک
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سویه،  ناشایسته و ، یاد کرد. این حقیقت، ناپایدار، ناهمه»گونه که براي باشندة انسانی استحقیقت آن«
سخن ها است. کوتاهگیرد نیز داراي همین ویژگیتعلق میرو، شناختی که بـه آن نابایسته است و ازهمین

یکی نیست، [بل]که همان و همـارهتـوان گفت که سرشت  آشکارشده با شنـاخت انسـانی، اینکه میآن
2شود.نو میدم نوبهبهدم

دشواري

تـوان یچـه دربـارة شنـاخـت بـاشندگـان انـسـانی در فـلسفـۀ ارسـطـو گـفتـه شـد را مـآن
وي نگریست که در اندیشۀ او هاي[=فرضی] بنیادین در همۀ پژوهشايبرگرفتهچـونـان ازپیش

هاي اي هـمۀ پژوهشپـایهداشتتوان آن را پیشاهمیت بسیـاري دارد و اگـر بگوییم که مـی
گـاه ي ما هیچبرگرفته، آن است که از نگاه وایم. این ازپیشارسطو دانست، به گـزاف سخن نگفته

کردن، نه با برهان و نه با استقرا، استوار سازیم. توانیم چیستی چیزها را نه با تعریف، نه با دوبخشنمی
) این به نگر، همـانی است در فلسفۀ کسـانی چون فارابی و پورسینا، 91a12-92b38(آناکاویک دوم، 

ي بازتاب داده شده است: ب چنین قاعدهآیند در چارچوکه از نگاهی از پیروان ارسطو به شمار می
قايق  األشياء  ل يس  فی ق درت  الب رش  « فراچنگ آوردن حقیقت «به این معنا که ...»ا لوقوف  علی ح 

: 1390تعلیقات ،آمدنی نیست. (دستکه فصل حقیقی چیزها بهو یا آن؛»چیزها در توان انسان نیست ... 
)48، 4،5همچنین بنگرید به: بندهاي،6بند 

هایمان دربارة شناخت راستین و شنـاخت باشندگان انسانی را برگرفته، گفتهاینک، اگر این ازپیش
تواند داند، نمیکه میکند که ارسطو چگونه با آنسنجیم، دشواري یا پرسشی از ایـن میـان سرب رمیبرهـم

برد، همواره از سرشت چیزها یزها پیبه حقیقت چیستی چیزهـا، یـا به عبارت دیگر، به حقیقت سرشت چ
تواند به نهد؟ براي نمونه اگر ارسطو بر آن است که نمیگوید و آن را پایۀ شناخت راستین میسخن می

؟ »انسان، سرشتینه، جانداري شهرزي است«گوید: اي میبرد بر چه پایهچیستی سرشت انسان پی
(Politics, 1253a . به راستی اگر در اندیشۀ ارسطو  سرشت یـا صورت هاي بسیـار دیگرو نمونه(2-3

چیزها، هستی  متـافیزیکی ندارند، و در کنـار آن، بودن چنین هستی متـافیزیکی از نگـاه وي شرط 
تر شالودة آورد؟ به سخـن سادهشنـاخت است، شناخت از دید وي بنیـان خود را از کجـا فراهم می

این بارة تناقضی در فلسفۀ او رخ نداده است؟شناخت در فلسفۀ ارسطو چیست؟ آیا در
سازد: تر میبه رو است که این دشواري را برجستهالبته فلسفۀ ارسطو با دو چالش دیگر رو

ها از نگاه هاي موضوع و متعلق آنهاي شناخت راستین یا دانش برهانی و ویژگیپیش از این به شرط
بودن  سرشت چیزها را باید در قلمرویی ـه ضرورت و کلـیارسطو پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم ک

ها جستجو کنیم؛ قلمرویی که در آن همه چیز به سان همیشگی پایدار چیزها و محسوسجداسان از تک
اي با سـان ریشهرا به آن هیچ راهی نیست. اما پذیرش بودن  چنین قلمرویی نه تنها به» شدن«است و 

ست، [بل]که او بر افالطـون به سبب برنهـادن چنین قلمـرویی از بـاشندگان فلسفۀ ارسطو نـاسازگـار ا
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و هم چنین 10a993-33a990(متافیزیک، داند.تـازد و بودن  آن را نـاشدنی[= ناممکن] میسخت مـی
19b1039 -24a1039( شود، که البته خود وي از آن آگاه بوده جـا پـدیـدار میچـالـش نخست همین

گوید: پیرامون این دشواري چنین میاست؛ او 

چیزها بـاید چیزي هست باشد، اگر این (قلمرو) بایسته است، و اگر جداي  از تک«... 
ترین یا باالترین چیزها هست باشد، خواه پایینآید کـه جنس، جدا از تکپس الزم می

تنی[= ناممکن] وگوي ما دقیقانه استوار کرد که این ناتوانساکنون گفتها، ولی همجنس
,Metaphysics)».است 999a 29-32)

ها به قلمرو به عبارت دیگر، دشواري این است که ارسطو، افالطون و پیراوانش را ازبراي افزودن ایده
چیزها، چیزي هست کند ولی خود بر این باور است که اگر بیرون و جدا از تکهستندگان نکوهش می

که اندریافت حسی را گاه دانشی برجا نیست مگر آنست باشند، آنها هنباشد، بل[که] تنها محسوس
که این با فلسفۀ وي سازگار نیست. )1b999- 4(متافیزیک، دانش بپنداریم

گونه شنـاخت پیشین و فطري شود کـه ارسطو پذیـراي هیچجـا به میـان کشیده میچـالـش دوم ازآن
-99b15داند (آناکاویک دوم، حس و استقرا میاز چیستی چیزهـا نیست و سـرچشمۀ شنـاخت را

100b19(هایی باشد که وي تواند داراي شرط، روشن نیست که شناخت ما از سرشت چیزها چگونه می
هاي یادشده براي شناخت راستین را برآورده شمارد؛ زیرا اندریافت  حسی، هیچ کدام از شرطبرمی
شود که بـاز به یاد تر میمکان است. دشواري آنگاه برجستهسازد و سـراسـر فروافتـاده در زمان ونمی

باشد، هـا میها در اندیشۀ افالطون که جدا از محسوسآوریم در فلسفۀ وي، قلمرویی مانند قلمرو ایده
جایگـاهی ندارد که بر پایۀ آن بتوانیم حقیقت  سرشت  چیزهـا را در آن سرراستـانه اندریابیم[=شهود 

),990b33-993a10Metaphysiceها بنگرید بهرة دیدگاه ارسطو به ایدهکنیم]. (در با

انگیزة فروگشایش دشواري

چه در باال با نام دشواري از آن یاد کردیم ریشه در بحرانی در ساختار هستی انسان دارد و آن آن
د. از یک باشناپذیري آن براي باشندگان انسانی میبایستگی شناخت براي زیست  انسانی و دسترس

نماید که گذر از آن، تا دیدگـاه، چون این بحران برآمـده از سـاختـار هستی انسان است، چنیـن مـی
، و به گفتۀ ارسطو حال خردش در برابر حقیقت، همچون حـال چشمان »انسان«هنگـامی که انسان،

یخته با ناکامی؛ خفاش در برابر روشنایی روز است، شدنی نباشد. بر این پایه، زندگی انسان آم
یعنی خواست  شناخت و فراچنگ نیامدنی بودن  آن است. ولی از دیدگاهی دیگر، انگیزشی در 

شود کـه مـا را بـه تالشی پاکبازانه در گسترة توان یک انسان براي گذر از فلسفۀ ارسطو دیده می
ارسطو چنین » : زندگی«ر خواند. این انگیزش چیزي نیست مگفرامیرنگ کردن آناین بحران یا کـم

» خود خواستنی استخودينداشته باشد باز بهزندگی ... اگر هیچ چیز دیگري هم درپی«اندیشد که می
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(Art of Rhetoric, 1362b26-27) ،»؛ »بخش استخود نیک و لذتخوديزندگی به
(Nicomachean Ethics, 1170a19-20)گر رنج آن رو به آري به باور وي، خود زندگی به تنهایی، ا

براي بودن  آن ناخوشـایندهاي بسیاري را به جـان فزونی نگذارد، دلخواه است؛ تا جایی که انسان
گر آن است که از دید  ارسطو زندگی در گوهر و سرشت خویش خواستنی است (بنگرید خرد؛ این نشانمی
خودخواستنی است، ۀ زندگی  به) پس اگر براي ارسطو داشتن شناخت، بایست1278ب25- 30سیاست، به: 

آوري  شناخت بکوشد. اي که انسان خواهان زندگی است باید در فراچنگبه اندازه
تواند باشد: دیدیم که به باور ارسطو، باشندگان انسانی، البته این انگیزش همراه با یک امید هم می

تواند امیدبخش ه باشندگـان انسـانی، میاند. همین نگـاه بیابی به حقیقت چیزها ناتوانکرانمند و از دست
گوید، خود کـه دربارة کرانمندي باشندگان انسانی سخن میپژوهندة حقیقت باشد؛ زیرا اگـر دریابیم،کسی

دهد، حکم فرجامین دربارة یـابیم که گزارشی که از انسـان میاي انسانی و کرانمند است، درمیباشنده
هایی از هستی او دلخـوش داشت کـه به شناخت کرانمند این ن به سویهتوااین باشنده نیست و هنوز می

سانی به سـوي حقیقت رهنمـون شود. ارسطو گر نیامده است و شاید همین سویه، او را بهگزارش
نهد، باورانه این گـزاره کـه بـه یقین باشندگان انسانی را به هیچ رو راهی به حقیقت نیست را برنمیدگـم

گرایان بود. در برابر او بر این باور نیز نبود که باشندگان انسانی را توان کرد از زمرة شکنین میکه اگر چ
همیشه است کـه اگر چنین باربرايسویه و یکسان همهیابی به حقیقت یـا سرشت چیزهـا، بهدست

توان بر پـایۀ بـاره مینماید کـه راهـی که در اینبود. چنین میبـاوران میي دگـمباوري داشت از زمره
باوري باشد؛ زیرا گرایی و دگمگرفت، گذرگاهی میان شکي ارسطو در پیشهاي یـادشده از فلسفهآمـوزه

ها آشناییم و بر این اي با آنشوند و از این رو تا اندازهاز سویی، در نگاه وي سرشت چیزها بر ما پدیدار می
ذیرفت، و از سوي دیگر آشنایی ما با حقیقت و سرشت چیزها به اي شناخت حقیقت را پپایه باید گونه

سبب کرانمندي خ ردمان، فراگیرندة همۀ حقیقت یک چیز و حکم فرجـامین پیرامون آن نیست. افزون بر 
یابی به حقیقت این، مـا در فرازهـاي پایانی این جستار نشان خواهیم داد که گویی ارسطو به نحوي دست

داند.براي انسان شدنی و حتی شرط هرگونه شناخت و پژوهش دربارة شناخت میراستین چیزها را 

جایی باید ایستاد!

توان در که چگونه میکه دشواري و انگیزة فروگشـایش آن آشکـار گشت، باید بپردازیم به ایناینک
یابیم ارسطو چـارچوب فلسفۀ ارسطو این دشواري یادشده را فروگشود. به سخن دیگر باید بکوشیم تا در

آورد.چگونه بستر و بنیانی براي شناخت فراهم می
دستی خـود را در بدست آوردن شناخت و حقیقت  سرشت  گاه که کوتهاز نگاه نگارنده، فیلسوف ما آن

، »فرض«یابد، دست به اش براي زندگی انسان را درمیگونه که باید باشد و نیز بایستگیچیزهـا، آن
یازد تا از این رهگذر سان شایسته و بایسته میشناخت و تعریف  سرشت چیزها به»برنهش «یا » وضع«

)، کـارورزي خرد و رهـاندن زندگی انسـان از بحران / پراکسیسπρᾶξις» (کنش«اي براي بتواند پایه
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رچه گوید، انسـان هچه ارسطو پیرامون کرانمندي خرد انسان میاش فراهم آورد. با نگاه به آنساختارین
اي و فراکجااي  سرشت چیزها، که همان، ضروري، کلی، فراکیبکوشد تـا به حقیقت و شنـاخت  این

که ما سرشت یک یابد، تالشش به سرانجام نخواهد رسید. زیرا اینداراي پذیرش همگانی باشد، دست
شمار هستندگـان بیهمیشه بشنایسم نیازمند آن است کـه بتوانیم نسبت آن چیز را بـاباربرايچیز را یک

ایم، بدانیم. فرض کنیم که این کـار در توان خ رد گونه کـه باید و هستند شنـاختهدیگر که هرکدام را آن
جا است یافت؟ اینتوان به چنین شناختی دستخ رد انسان باشد، اما با کوتاهی زمان  زندگی او  چگونه می

زیرا اگر بر داشتن  چنین دانشی پاي فشاري کنیم و سوداي ؛»باید در جایی ایستاد«که به باور نگارنده، 
ایم، که آوردن چیزي گذراندهدستآن در سر بپرورانیم، چه بسا زمان اندك زندگی خویش را در راه به

نایافتنی است. ولی چون داشتن دانشی پایدار و استوار از سرشت چیزها براي زندگی الزم مان دستبراي
نین شناختی، باید به برنهش[=وضع=فرض] سرشت چیزها، درگسترة تنگ توان است، براي داشتن چ

هاي هر چند اندك خود، بپردازیم، تا بتوانیم درسایۀ آن انسانی، انسانی خویش، و با یاري گرفتن از داشته
زیست کنیم. 

هاشدهنمودها، باورهاي  همگانی، گفته

-که از دیدگاه او داشتهشود، و ایناین کار انجام میکه در اندیشۀ ارسطو، چگونهوگو دربارة اینگفت
هاي وي آغاز کرد:توان با این فراز از نگاشتههاي ما براي فرض یا وضع چنین دانشی چیست را می

ها را، از یک سوي، درست به سان چیزهاي دیگر،  نخست نمودها و دشواري«
و باالتر از هر چیز، همۀ باورهاي نهیم، از سوي دیگر، پیشرومیافزودن  چیزي، پیشبی

ترین  ترین یا پرتوانها، و اگر ناتوانستنی باشد، بیشپذیرفتۀ همگان دربارة این یافته
ها از میـان برخیزد، و باورهـاي پذیرفتۀ سازیم؛ زیرا اگـر دشواريها را روشن میآن

».ایمساختهـنسـان بسنده روشداشته شود، آنگـاه [موضوع را] بههمگـان نگـاه
(Nicomachean Ethics, 1145b2-7)

تواند به مـا نشـان دهد کـه ارسطو بنیان شنـاخت را از کجـا و بینی در این فراز میاندکـی باریک
که گسترة پژوهش دربـارة سرشت چیزها در فـراروند شناخت فراتر از آورد. نخست آنچگونه فراهم می

τὰچه که ارسطو با نام آن φαινόμεναها است. رود و کرانمند در آنکند، نمی(تا فاین م نا) از آن یـادمی
هایی از این دست گري(فاینو) با نشانφαίνωو حالت مفعولی  گاهواژة [= فعل ] خانوادهاین واژه هم

توان یو از این رو م» کنمپدیدار می«و » سازمآشکار می«، »گردانمروشن می«، »نمایانممی«باشد: می
τὰ φαινόμενα برگرداند. ارسطو در همین فـراز واژة » هاآشکارشده«یا » پدیدارها«یا » نمودها«را به

τὰ πάθη  را جـایگزین  واژة » هاانفعال«یا » هابه تجربه درآمده«، »هـایافته«(تا پاثه) به معنـاي
دانست که از راه انفعال و به تجربه توان نمودها را همـان چیزهایی رو میکند و ازهمیننمودهـا می
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چیزها را بر یابیم؛ چون سرآغاز این فرار و ند، اندریافت  حسی است و اندریافت  حسی چیزي مگر تکدرمی
توان داشتن نمود یا پدیدار از یک چیز را شرط بایسته و نه بسندة شناخت از آن کند، میما آشکـار نمی

داند. (آناکاویک رسطو نبود اندریافت  حسی را نبود  شناخت میرو است که ادانست و شاید ازهمین
این گام نخست براي داشتن شناخت است؛ یعنی داشتن نمود یا پدیداري از چیزها از ) 81a38-81b9دوم،

راه تجربه و انفعال حسی.
τὰگـام سپسین بررسی و واکـاوي، چیزي است کـه ارسطو از آن بـا واژة  ἔνδοξαتا ا ند کسا) (

دربارة یک چیز است. از فراز باال و » باورهاي پذیرفتۀ همگان«نمـاید. این واژه به معنـاي یـاد می
توان چنین برداشت کرد که اگر نمودهاي بررسی نسبت میان نمودها و باورهاي پذیرفتۀ همگان می

خود خودينگر آوریم، بهفراآمده از راه اندریافت  حسی را تنها و جداي  از باورهاي پذیرفتۀ همگان، در 
هـایی که هـا نیستند مگـر انفعالگویند؛ گـویی آنگنگ هستند و هیچ چیز دربارة هیچ چیز به مـا نمی

درنگ ناپدید هاي حسی برخورد دارند و پس از پایان برخورد، بیاند که با انـدامتنها تا همان د م برجاي
ها آیند که به باورهایی روي آوریم که پیرامون آندرمیشوند. چیزها تنها هنگامی به شناسایی ما می

گنجد و زبان  ها میچه در تعریف آندهد کـه میان چیستی  چیزها؛ یعنی آنهست. این به خوبی نشان می
پرورد، پیوندي تنگـاتنگ هست و گفتاري همچون چارچوبی که باورهاي همگانی را در خود می

تواند در گرداند. شاید ازهمین رو است که ارسطو میبراي ما شدنی میبودگی این دو، شناخت را باهم
(تا ل گ م نا) λεγόμενατὰهایش، براي نمونه کمی پس از فرازي که آوردیم، واژة فرازهاي دیگر  نگاشته

τὰهاي آن را جایگزین واژة خانوادهو هم ἔνδοξα(تا ا ند کسا) یا همان باورهاي پذیرفتۀ همگان گرداند .
(Nicomachean Ethics, 1145b8-20)خانوادة گـاهواژة این واژه همλέγω (ل گو) به معناي

توان آن را به و میباشد ، می»گفتار«(ل گ س) به معناي λόγοςریشه با واژة و هـم» گویممی«
وع و متعلق ، برگرداند. بر این پایه، براي شناخت یک چیز و موض»شدهچیزهاي گفته«یا » هاشدهگفته«

آوریم.روي» چـه دربـارة آن چیـز گفته شدهآن«شنـاخت بودن آن چیز براي شنـاخت مـا، بـاید به 
)45تا 36: 1387توانید بنگرید به: نوسبام، باره می(در این

/ ل گ س) را در فلسفۀ ارسطو λόγος» (گفتار«تر، اهمیت تواند با نیرویی بیشکه میچیزي
سـازي  مقولۀ جوهر جایگاهی است که وي به آن در تعـریف و روشن، بررسیسازدبرجسته 

شناسانه و هم اي که آشکـارا، هم به نگریستۀ هستیدهد؛ مقولهگانه)، میهاي ده(مقوله نخست از مقوله
و در باشد. اهـا میترین مفهومايترین و پـایهشناسانه در فلسفۀ وي یکی از برجستهبه نگریستۀ شناخت

ترین و نخستی ترین معناي گفته شده، آن است که نه جوهر، به فرسخت«گوید: تعریف جوهر چنین می
». اي موضوع جاي دارد ... شود و نه در گونهبه یک موضوع [=فروالیه= زیرکش=زیزنهاد(ه)] گفته می

ارسطو براي رسیدن به اي که) این تعریف از دو نگاه درخور بررسی است: یکم شیوه2a11-14ها، (مقوله
؛ یعنی به کارگیري همان روشی است »هاشدهگفته«گزیند که همان بازگشت به تعریفی از جوهر برمی

پـاري از خـود  اي گفتـاري را چونـان بنکـه او سویـهکـه پیش از ایـن از آن سخـن گفتیم. دوم آن
نه به یک «... گوید: ؛ همان جا کـه مینهدشناسانۀ آن برمیتعریف  جـوهر، در کنـار سـویۀ هستی
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در بازشناخت  جوهر از » هاگفته«داشتن  ؛ این به خـوبی ضرورت درنگـاه»شود... موضوع گفته می
نمایاند. چیزهاي دیگر را بازمی
ترین [= مبادي= اصل]هـاي برهـان که یکی از مهموگو  دربارة آغازگـاهارسطو هنگام گفت

است، باز آناکاویک دوم و آناکاویک نخست ، متافیزیکهـاي او مانند یده در نگاشتههـاي پژوهموضوع
(تاس ک یناس τὰς κοινὰς δόξαςبار به صورت گوید که اینهم سخن از باورهاي همگانی می

هاي برهان]، نگریستۀ من از [آغازگاه«آورد که . او در این باره چنین میکندد کساس) از آن یاد می
زیرا (Metaphysics, 996b26-29)؛ »آوردي همگانی است که هرکس برپایۀ آن برهان میباورها
هاي ذاتی  یک موضوع هر [دانش] برهانی بر پـایه باورهاي همگـانی، به پژوهش پیرامون ویژگی«... 
,Ibid)». پردازدمی 997a18-21)سطو تر بر این اندیشه در فلسفۀ اراین فراز، به روشنی هر چه بیش

دارد و هـا دربارة آنشدههاي ذاتی چیزها ریـشه در بـاورها و گفتهافکند کـه حتی ویژگیپرتو می
گر را راهی به سرشت یا ذات موضوع پژوهیدة خود نیست. ها پژوهشاینبی

ي همگانی براي شنـاخت انسـانی ویژة یک دانش نیست زیرا اوال : ارسطو با خاستگاه بودن  باورها
-در چند فراز پیش، گسترة این شیـوه از پژوهش را به دیگر زمینه» هاي دیگردرست مـانند نمونه«تن گف

هـاي پژوهشی نیز کشـانده است. ثانیا : برهـان که بر پایه باورهاي همگانی شدنی است، از دید ارسطو 
هاي ارسطو در اشتهروشی فراگیر براي پژوهش است که ویژة یک دانش  یگانه نیست. ثانیا : بررسی نگ

هاي گونـاگون، به ها و دانشگر به کارگیري باورهاي همگانی دربارة موضوعهاي گوناگون، نشانزمینه
اند مـا را شنـاختی چه پیشنیان و دیگران دربـارة چیزها گفتهآندست او است. او بر این بـاور است بی

گزاري کند:از آنـان سپـاسنخواهد بود و شـاید به همین دلیل او را واداشته تـا
ایم، [بل]کـه از کسـانی کـه بـاورهاي بهرهکه در باورهایشان همدرستی ما باید نه از تنها کسـانیبه«
اند. [و اي داشتهکه ایشان هم، در این باره بهرهگزار باشیم، ازبراي ایناند سپاسژرفـاتري به دست دادهکم

که چنین است دربارة کسانی... همانداندیشگانی ما را از پیش، پرورش دادهکه ایشان تواننیز] ازبراي این
ایم و دیگرانی نیز علت اند، زیرا ما برخی باورها را از ایشان برگرفتهگري کردهپیرامون حقیقت روشن

,Ibid)». اندباورهاي ایشان بوده 993b11-19)
آوردن  شناخت، آشکارا در برابر آن دسـته از دستند بهدادن  چنین اهمیت و جایگاهی به گفتار در فرار و 

انگاشتن  هاي فلسفی است که شرط پیشین هرگونه شناخت دربارة هر چیز را ناچیز و نـادیدهآموزه
هـایی در دانند. شاید بارزترین نمونه براي چنین آموزهباورهاي همگانی و گفتار دربارة آن چیزها می

چنین آموزة شک و هم)1392: بیکن، ن. ك.(ن در فلسفۀ بیک» هـابت«ة هـاي مدرن، آموزفلسفه
باشد که راه ، به ویژه تامل نخست)1390(بنگرید به: دکارت، شناسی فلسفی دکارتدستوري در روش

ها دربارة سرشت چیزها، شدهانگاشتن و گذر از باورهاي همگانی و گفتهرسیدن به شناخت را در نیست
دانستند. می

گـوییم را نبـاید چنین برداشت کـرد چه کـه میچنین وابستگی شنـاخت و آنالبته از نگـاه ارسطو این
چه پیرامون هر چیز گفته شده را بپذیرد. گذشته بسته هرآنگوشوکـه از نگـاه او، فیلسوف بـاید چشم



113113بررسی نسبت شناخت و شهرزیستی از رهگذر بازخوانی پیوند فوسیس و لوگوس در اندیشۀ ارسطو
(The Study of the Relationship between Knowing and “Living in the. . .)

دیگر، نشدنی بودن آن را نیز یکاز ناشدنی  بودن  چنین چیزي به سبب ناسازگاري  بسیاري از باورها با 
افـزاید؛ یعنی صفت (ا ند کسا) میενδόξαتوان از صفتی کـه ارسطو در فـرازهاي یـادشده به واژة می

κοινὰς(ک یناس) :فشار است که باورهـا باید پذیرش همگـانی این صفت، بر این مهم پاي، دریـافت
اند. بر این پـایه، باورهایی شخصی یا بـاورهایی که بهرههماي بـاشند که همگان در آن داشته و به گونـه

و تنهـا براي خودشـان دریافتنی است چندان درخور نگریستن نیست پذیرفتۀ گـروهی اندك هستند
ترین پرتوان«که بر پـایۀ گفتـۀ ارسطـو، از )  مگـر آن20b1000 -5a1000متافیزیک، بنگرید به :(

ها و ها و تناقضکار فیلسوف گردآوري این باورها و از میان برداشتن دشواريباره باشد؛ دراین» باورها
هـا است تـا از این راه بتواند سرشت و چیستی چیزهـایی را کـه چونـان پدیدار یا هاي آنناسازگـاري
و نهندبرمیها چیستی و جوهـر را روشن است که همۀ برهـان«سـان رودارد، برنهد؛ پس بدیننمود پیش
)90b32(آناکاویک دوم، ». گیرندفرض می

اي در زیست و شناخت  ، سرشت یا ذات هر هستنده»فوسیس«توان گفت در فلسفۀ ارسطو، اینک می
نمود  آن هستنده است، نه دربارة پدیدار یاار ماي باورهاي همگانی و گفتاي بر پایه، برنهاده»انسانی«

که توان گفت که باشندگان انسانی تا هنگامیز این دیدگاه میها؛ بر این اساس و اچیزي جداي از آن
که پژوهندة ذات و سرشت چیزها همچون چیزهایی شناسند، بیش از آنزیند و انسانی میانسانی می

اند که دربـارة آن چیزها درخودفروبسته و داراي هستی متافیزیکی باشند، پژوهندة گفتارها و باورهایی
کنیم نهیم یـا فرض میزیستن باید بر سر تعریفی که براي چیستی چیزهـا برمیسانیهست. البته براي ان

ها دربارة یک چیز، زندگی انسانی را از آن تعریفسخن شویم و گـر نه فراوانی باورهـا و در، پیهم
نمایی براي د  رهنرسیدن خرد، خواه از راه نبواندازد، خواه از راه به فعلاش از پاي میهاي گوناگونيسویه

..ویژه در اخالق و سیاست) و.کنش (به

نسبت شناخت و شهرزیستی 

پیـامد بسیـار مهم  وابسته دانستن شنـاخت  حقیقت و سرشت هستندگـان به گفتـار و بـاورهاي 
اي حقیقت و سرشت، در شناخت و زیست انسانی، سویـههمگـانی این است کـه بر پـایۀ آن، شناخت،

اي، گفتـار یا سان ریشـهکـه بهگردد به اینگیرد. این پیش از هـر چیز بـازمیتگـانه به خـود میشهرزیس
شوند کـه مردمان به ضرورت، در جـایی هست میاند، نخست و بهبهرهباورهایی که همگـان در آن هـم

وان بـازرترین نمود آن را تکـه میکنند؛ جـاییآمده و با هم مکانی مشترك زندگی میهایی گردهمانگیزه
دیگر، داراي شـان با یکزیستیهمپی کنند، در دانست. مردمـانی کـه در یک شهر زندگی می» شهر«

ها و بـهره و شریک هستند. همین عادتهمگردند کـه در آنها و زبانی میها، عادتها، تجربهدریافت
رسد. پشت به آیندگـان میدرشود و پشتچیزها میها، سرچشمۀ باورهاي ایشان دربارة چیستی تجربه

هـایی هـا را چونـان گزارهتواند جایگـاه آندرپی و فراوان این باورهـا، میکـارگیري  پیپیروي و بـه
که اگر کسی نیاز از دلیل هستند، تا جاییخود آشکار، و بیخودياستوار سـازد کـه براي دارندگـانشـان، به
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خردي و ... قرار داده است. شـاید به همین دلیل است کـه ، خود را در معرض اتهـام  بـیها نپذیردآن
گذاري، جـایگاه بسیـار خویش پیرامون شهرسـامـانی، آموزش و پرورش و قـانونهاينگاشتهارسطو در 

یه، ) بر این پا1334ب6-32و 1269الف20-22سیاست، بنگرید به:دهد. (می» عـادت«اي به برجسته
، در جـایگـاه پژوهندة حقیقت، »زیدجـاکه انسـانی میتا آن» «فیلسوف«ویژه باشندگان انسانی به

هاي شهرزیستگانه و اجتماعی را در نظر داشته که در کار خویش همواره نگریستهاي ندارند مگر آنچاره
ند در باورهاي مردمـان کند که اگر معنا نیست که او باید خود را کرانمباشند. البته این براي فیلسوف بدین

دارد. چه گفتیم تنها پرده از وضعیت دوگانۀ زیست فیلسوفانه برمیچنین کند، فیلسوف نیست، [بل]که آن
هـا دارد و از سـوي دار دانایی و حقیقت است و عقل در گـرو آناو از سویی فیلسوف به معناي دوست

ها برایش شدنی نیست، هرچند گاه این باورها با حس از همۀ آندیگر او بالیده در باورهایی است که گذر 
دارد. هاي سیاسی وامیناخواه به داشتن نگریستهجویی وي ناسازگار افتد. این دوگانگی او را خواهحقیقت

داند، زیرا آنـان از راستین را شایستۀ خدایان میحکمت شاید به همین سبب است که ارسطو نگـروزي و 
توانند به تنهایی زندگی کنند و از این رو هیچ دغدغه دیگران، میشان اززينیادگی و بیخودبسنجهت 

گـونه نیستند، شان، اینسیاسی نخواهند داشت. ولـی چـون آدمیـان، با نگـاه بـه زیست انسـانی
یاسی بنگرند. هـاي شهرزیستگانی/اجتماعی/سنگـریستهتوانند بی زیند، نمـیکـه انسـانی میتـا زمـانی

مگر ) 14b1252- 21چنین: سیاست، و هم8a1178-12a1177اخالق نیکوماخوس،  نگاه کنید به: (
که از زیست انسانی به زیست خدایی درگذرند.آن

تر از این معنا به سرشت و ذاتی افزون بر این، پیوند میان شناخت و شهرزیستی در اندیشۀ ارسطو، ژرف
/ پ لیتیک ن) بودن را به همان πολιτικὸνگردد زیرا او شهرزي (بازمی، نهدکـه او براي انسان برمی
که خواست دانش را؛ اینک چون این دو به یک )1253الف2- 3(همان، دهدسرشت آدمیان نسبت می

توان گفت که از دیدگاه ارسطوبازهم میاي کهگردند از هم جداناشدنی هستند، به گونهسرشت باز می
آید که هیچ هاي شهرزیستگانه بیاندیشند و این کـار تنها از خدایان برمینگریستهتوانند بیآدمیان نمی

هاي سیاسی انسان را ندارند. یک از نگرانی
اگر حقیقت یا سرشت چیزها و به سخنی دانش ما ریشه در گفتار و باورهاي همگانی دارد، ناگریز 

دیگران هست یا دگرگون یا نابود کنند، اندیشۀاهمیت و جایگاه کسانی که بتوانند باوري را در
پروده، و ناهاي درستگردد زیرا اگر چنین کسـانی داراي روانورزي بسیـار میدرخور بررسی و اندیشه

را شانمایۀ زندگیجـانبسـا بتوانند اراده و خواست دیگران و حتی هاي اخالقی باشند، چهنگریستهبی
شود چه بیش از همه دیده میکـارگیرند. در چنین بستري آنستاي سود خویش بهکه بفهمند در راآنبی

تالش مردمان براي دست یافتن به هنري است که بتوان به میانجی آن در باور  دیگران رخنه کرد: 
ترین و نخستین کسانی است وري و دیالکتیک. از نگاه نگارنده؛ ارسطو از زمرة مهمهنرهایی مانند سخن

فریبـان هاي او پیرامون سوفستاییان، مردمتـوان از نگـاشتهن آسیب را دریافته است؛ این را میکه ای
وري، دیالکتیک هاي او دربارة سخن) و نیز نگاشته1291ب30- 1292الف11همان، بنگرید به: (دماگوگیا) (

ی این هنرهـا را داراي وري و به روشنهـایش پیرامـون سخنو ... برداشت کرد. او در یکی از این نوشته
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داند که از رهگذر قانع کردن دیگران، حقیقت یا ناحقیقت را دربارة یک چیز برنهند. او این توان مـی
داند که نسبت نزدیک با سیـاست دارد و همـواره در آستانۀ این آسیب است که وري را هنري میسخن

تر ) اهمیت این خطر زمانی برجسته1355ب26- 1356الف36خطابه، ابزار دست نـافرهیختگـان شود. (
زیسته است کـه خود آن را دم کراسـی افراطی شود کـه بـه یـاد آوریم ارسطو در سـایۀ حکومتی میمی
اند در امور سیاسی وارد شوند و این زمینه را براي سودجویی توانستهنامد؛ حکومتی که همۀ مردم میمی

رسد که سـازد. از نگاه نگارنده، چنین به نظر میفوذ کنند، آمـاده میتوانند در باور دیگران نکسانی که می
گري هایی که ارسطو براي دوري از آسیب یـادشده برداشته است، افزون بر روشـنترین گـامیکی مهم

وري، سامان دادن  (دانش ) منطق، همچون ابزاري براي دربـارة چند و چون هنر دیالکتیک و سخن
میـانجی آن، پایگـاهی استوار، آمیز، بوده است، تا مگر بتواند بهیشه از فریب  سخنان سفسطهداشت اندنگاه

وري  آمد رونق گرفتن سخنها، کـه پیبراي شناخت، در میان آشفتگی معنایی و خودسري در کاربرد  آن
بر آن شناخت  سودجویـانه در زمینه و زمانۀ وي بوده است، فراهم آورد. چیزي که بتوان با چنگ زدن

اي را براي زندگی فراچنگ آورد.بایسته

طرح یک پرسش

-چه دربارة کرانمندي شناخت انسان و وابستگی آن به باورهاي پذیرفتۀ همگان و گفتهبا نگاه به آن
ها دربارة چیزها و دگرسـانی شناخت انسانی با شناخت راستین گفتیم، بازهـم جـاي آن دارد کـه شده

آیـا بـا این همه کـه گفتیم از نگـاه ارسطو، باشندگان انسـانی را هیچ دریـافتی از حقیقت  پرسیده شود، 
ي چیزها، نیست؟ زیرا، هـا دربارهشده، جـدا از هـرگونه باورهاي همگـانی و گفته»خودبراي «و » درخود«

، و جدا کردن  شنـاخت هانماید که خود  گزارش از نبود شناخت راستین از حقیقت براي انسـانچنین می
ناپذیر برگرفتن دریافت(شناخت)ي از حقیقت راستین و خدشهراستین از شنـاخت انسانی، گویـاي ازپیش

تواند چنین دریـافتی از حقیقت داشته باشد؟است. آیـا انسـان می
گوییم هاي فلسفی ارسطو، اگر نترین آموزهاز نگاه نگارنده، پـاسخ به این پرسش به یکی از مهـم

هـاي بسیـاري برد که بـی در نظر داشتن  آن فهم  مـا از فلسفۀ او کـاستیمیهـا، رهترین آنمهم
هاي هاي این موضوع، در گرو  پژوهشکه پرداختن به همۀ سویـهخواهد داشت. اما ازبراي آن

جا رنمایی از آن در ایندادن دواي این جستار است، ناگزیر بایست به نشانجداگـانه و بیرون از گستره
بسنده کنیم. 

ἀρχή، دانش راستین حقیقت  چیزها را شنـاخت  متافیزیکارسطو در فصل یکم و دوم از دفتر نخست  
(س ف س) σοφόςجا، این دانش را س فیا و دارندة آن را داند؛ او همانها می(آرخه) [=آغاز=علت=مبدا] آن

که تنها خدا ترین دانش است: نخست آناین دانش، به دو دلیل خداییگویدکه او میتر آننامد، و مهممی
کـه موضوع آن، واالترین چیز، یعنی خود خـدا سان راستین، شایستۀ داشتن این دانـش است و دوم آنبه

ترین و درخورترین معنا، تنها خود توان چنین گفت که به نگاه ارسطو، س ف س به درسترو، میاست. ازاین
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یافت. بر این پایه، توان به شناخت حقیقت راستین دستاست که میاست و تنها در زیست  خداییخدا 
ناپذیري دریافتی از حقیقت راستین براي انسان را پذیري یا دسترستوان پرسش باال دربارة دسترسمی
دگی کند تا از رهگذر تواند به زیست  خدایی زنگذاریم که آیا از نگاه ارسطو، انسان میگونه نیز پیشاین

آن دریافتی از حقیقت راستین داشته باشد؟
توان از این سخن ارسطو دریافت:پاسخ به این پرسش را می

[از کـه انسانآنباشد، ازبرايسان زندگی، فراتر از توان انسـان میهرحال، اینبه«
اکه چیزي خدایی جگونه زندگی کنند، مگر تا آنتواند ایناش]، نمیجهت انسان بودن

او است، ]ي [=مرکبنهادهکه آن چیز برتر از [سرشت ] همداشته باشد. به همان اندازه
هاي دیگر است. اگر خرد، در به همان اندازه، بالفعل بودن  آن برتر از فضلیت

سنجش با سنجش با انسان، چیزي خدایی است، پس زندگی بر پایۀ آن، در بـرهمبرهم
گویند] انسـان به نیز] چیزي خدایی است. اما نه این گوشزدها که [میزندگی انسان، [

گویند] هستندگان میرا به چیزهاي میرا، بیاندیشند ها که میهاي انسـانی و نه [آنچیز
تواند خود را نامیرا سازد و براي زیستن بر پایۀ را، پیرو نبـاید بود. [بل]که او بـاید تا می

(Nicomachean Ethics, 1177b26-34)». ي بکندآن برترین چیز، هر کـار
که زندگی خـدا بهترین و واالترین زندگی چنین در جایی دیگر، در پی  گفتن ایناو هم

گونه (خدایی) توانیم اینگوید کـه ما هر چند در زمـانی بسیـار کوتاه میاست، می
)Metaphysice, 1072b13-30زندگی کنیم. (بنگرید به: 

هستند که هـر چند براي زمانی کوتاه از مرزهاي زیست  » توان ش«دگان انسانی داراي این پس باشن
رو، در پـاسخ به آن آن شنـاخت خدایی بـرسند. ازاینانسانی خویش فراروند و به زندگی خدایی و در پـی

توان ـه؟ هـم میدارد یـا ن»خودبراي«و » درخود«پرسش کـه آیـا انسان دریـافتی از حقیقت  راستین و 
توان نه گفت، زیرا باشندة انسانی هنگام چنین دریافت به واقع، توان آري گفت. مـینه گفت و هم می
انسان است، به سخن دیگر، این نه انسان [بل]که خود  خـدا است کـه حقیقت راستین خدا، و در نتیجه، نه

ا قـوه، به هر صورت، در سرشت  انسـان نهفته توان آري گفت؛ چون این توان ش ییابد. امـا میرا درمـی
است و از این دید، بخشی از ساختار هستی انسان است. اعتقادات که شناخت حقیقت و فوسیس در این 

جـا سخـن از زیست خـدایی است، و خـدا دریافت، هیچ نسبتی بـا شهرزیستی ندارد؛ چون در این
زي نیست. امـا نباید فراموش کرد کـه از دید  ارسطو اش شهر»خودبسندگی«عکس  انسان، به سبب به

این دریـافت براي انسان بسیار کوتـاه و گـذرا است و پس از آن او باز هم به زیست انسـانی خود 
کارگیري  زبان انسانی و کرانمند به شناخت انسانی خویش، حتی در بازشناخت  گردد و نـاچـار از بهبـازمی

دریافت  یادشده است. 
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نگـارنده بر آن است کـه گذشته از پیـامـدهاي بسیـار مهمـی کـه در نگـرداشتن  دریـافت یـادشده 
برگرفتن و بـاور به آن، شرط امکـان هرگـونه پژوهشی در قلمـرو نگریـک و عمـلی دارد، ازپیش

ان حقیقت  درخود دربـارة حقیقت و شنـاخت، در هـر قلمـرو و بستري است؛ زیـرا بـی آن، نه جدایش می
چون حال گونه که بر خرد باشندگان انسانی (که حالش همخود (خورشید) و حقیقت آنو براي

چشمان خفاش در برابر نور خورشید است) شدنی خواهد بود و نه جدا دانستن شناخت راستین از شناخت 
ما در زیست انسانی خویش انسانی و ... . باور به بودن  چنین حقیقی شرط هرگونه شناخت است، هرچند 

نتوانیم شناخت  راستینی از آن به دست دهیم. 
یافتن به چه پیرامون توان انسان در برگذشتن از زیست انسانی به زیست خدایی و دستافزون بر آن

بـر و هـایش سخن از سـویۀ راهحقیقت راستین از دید  ارسطو گفتیم، او در فـراز دیگـري از نگـاشته
αὐτῆς τῆς» (خود  حقیقت«اي نمـراه ἀληθείας آوت س ت س آل ث یاس) در پژوهش از آغاز چیزها/
گـر آن است کـه خود  خود، نشـانخودي که این به،)Metaphysics, 984b10(بنگرید به: گویدمی

ه کنندة هرگونباشد و نه تنهـا در دسترس انسـان، [بل]که ممکنفرض هرگـونه پژوهش میحقیقت پیش
اي حقیقت سـان پایههـا است. پس، بهپژوهش و پرسش دربـارة چیزهـا و برنهادن تعریفی براي آن

از نخست براي انسان حاضر باشد، تا او بتواند سخن از دانش، برنهش  شناخت، پژوهش، یا بـایست هم 
دریافتی از چیزها بزند.

ه چون دریافت  خود  حقیقت تنها در زیست اي که در این میان نباید فراموش شود آن است کاما نکته
نیاز از وبن، بیجاکه زیست خدایی، به سبب خودبسندگی، از بیخخـدایی شدنی است، و نیز از آن

شود، زیستی با دیگري است؛ پس خود  حقیقت (فوسیس) و شناخت  آن که در این زیست دریافت میهـم
ندارد.» شهرزیستی«سخن، نسبتی با و به کوتاه» هاهشدگفته«، »باورهاي پذیرفتۀ همگان«نسبتی با 

نتیجه گیري

شناخت انسانی. -2شناخت راستین، - 1توان از دو دریچه نگریست: در فلسفۀ ارسطو شناخت را می
هـا دربارة چیزهـا، کـه بارزترین شدهشناخت انسانی به سبب وابستگیش به باورهاي همگـانی و گفته

است و نیز بدین دلیل کـه انسان از روي سرشت، شهرزي است، پیوند تنگاتنگی »شهر«هاآنهتگـاخـاس
رو، گزاره یا حکمی که دربارة حقیقت یا فوسیس  یک چیز در چـارچوب شناخت با شهرزیستی دارد. ازاین

گر  حقیقت راستین آن چیز و بر این اساس، حکم فرجامین دربارة توان نشانشود را نمیانسانی داده می
دانست. شـاید از همـین رو است کـه ارسطو شناخت باشندگان انسانی را کرانمند و بهرة آنـان از حقیقت 

یـابد و حقیقت اش میان حقیقتی که انسان درمیشمارد. اما همین جداییرا اندك یـا حتی هیچ برمی
ـانی خویش بـه زیست تواند از زیست انسکـه انسان میراستین و نیز برخی سخنـان ارسطو دربارة این

که خود  حقیقت راهنماي  هـرگونه پژوهشی دربارة آغاز (و حقیقت) چیزها است، گواه خدایی درگذرد و  آن
میانجی زیستن به زندگی خدایی دریافتی از حقیقت راستین داشته تواند بهاین معنا است کـه انسـان می
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ي ریافتی شرط هر گـونه سخن و پژوهشی دربارهتوان گفت که چنین دبـاشد، و حتا فـراتـر از آن می
االمري آن است؛ هـر چند خرد ما در زیست ي انسـانی و نفسشناخت و حقیقت و جدایش میان سویـه

انسانی براي بازنمایاندن  چنین حقیقتی، ناتوان باشد.
ر قلمرو نظري توان، هم دنگاهی که در این جستـار پیرامون شناخت و حقیقت به دست داده شد را می

گـرا نهـاد. زیرا این دیدگاه نه مانند بـاور و شکهاي دگمو هم در قلمرو عملی، در برابر همۀ دیدگاه
داند و نـه مـانند نمـاي  حقیقت راستین میهاي اندك انسـانی را آینۀ تمـامباوران، بلکه دانستهدگم
داند؛ نه چونان شه به روي انسان بسته مییابی به شناخت راستین را براي همیگرایان راه دستشک
رسد. گرایی به پوچی و خمودگی زندگی میانجامد، و نه چونان شکباوري به نفی دیگري میدگم

هانوشتپی

ي خود (براي نمونه، آناکاویک دوم، هاي منطقی ارسطو با نام ویژهما در متن این پژوهش از نگاشه- 1
کنیم.ا نـام ارگـانون یاد مـینـامه بمقوالت) و در کتـاب

توان ي کرانمندي انسان در شناخت حقیقت میي دیدگاه ارسطو دربارهتر دربارهبراي دانستن بیش- 2
,Metaphysice)ي دانش س فیا در: نگریست به سخنان او درباره 982a1-982b10 & 982b28-33 )

& Nicomachean Ethics, 1177b26-27)ي زیست  س ف س در: چنین سخنان او دربارهو هم
1178b33-35)
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