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یادداشت دبیر مجموعه

از دیربـاز، در زبان هـای گوناگـون، آثـاری پدیـد آمده انـد که از همـان زمان پیدایش یا 
بـا گـذر زمـان جایگاهـی ویژه پیدا کرده اند و، چه در فرهنگ عمومی چه در رشـته ای 
خاص، نفوذ فراوان یافته اند، چندان که کارهای بسیاری در شرح و تفسیر و نقد آنها 
یـا بـا الهـام از آنهـا ظاهر گشـته اند و به نحوی دامنۀ نفوذشـان را فراتر برده اند؛ چنین 
آثاری را، که قوام بخش هر فرهنگ و شالوده ساِز هر رشته اند، »کالسیک« می خوانیم.
اینکـه چـرا برخـی آثـار کالسـیک می شـوند، بـه بیانـی دیگـر، چـه ویژگی هـا و 
مؤلفه هایی باعث می شود برخی آثار چنین جایگاهی پیدا کنند پرسشی مهم است 
که پرداخت شایسته به آن در یادداشتی کوتاه نمی گنجد. ولی این قدر را می شود گفت 
که الیه الیه گی و توضیح طلبی و تفسیرپذیری جزو ماهیت آثار کالسیک است؛ شاید 
ازهمیـن رو باشـد کـه برخـی از این آثـار چنان اّبهتی پیدا می کنند که باعث می شـود 
مردمان آنها را دور از درک خود بیابند و - حتی اگر سالیان سال آنها را در طاقچه 
یا کتابخانۀ خود داشته باشند - هیچ گاه جسارت خواندنشان را نیابند و به شنیدن 

و خواندن دربارۀ آنها قناعت کنند. 
مجموعۀ »کالسیک خوانی«، از یک سو و در هماهنگی با ماهیت آثار کالسیک، 
قـرار اسـت حـاوی گـزارش و توضیـح و تفسـیِر تاحدممکـن  سـاده و همه فهـم و 
درعین حال متقن و معتبر از این آثار باشد، از سوی دیگر و با هدف ریختن ترس 
از آثار کالسـیک، قرار اسـت خواننده را برانگیزد تا خود به سـراغ آنها برود و لذت 

و فایدۀ مواجهۀ مستقیم با آنها را دریابد. چنین باد!
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پیش گفتار

ارسطو در سال ۳۸۴ پیش از میالد مسیح در مقدونیه، واقع در شمال یونان، به دنیا 
آمد. پدرش پزشـک بود. در هفده سـالگی به آتن، مرکز فرهنگی آن دوران، رفت و 
کادمی افالطون وارد شـد. پس از مرگ اسـتادش و هم زمان با فضای نزاع آلود  به آ
و بدبینی به اهالی مقدونیه در آتن، آنجا را ترک کرد و در جاهای دیگر به فعالیت 
فلسفی و علمی خود ادامه داد. سال ها بعد به آتن بازگشت و مدرسۀ خود را بنیاد 
نهاد. با مرگ اسکندر، ارسطو در معرض خطر بود و بیم آن می رفت که به سرنوشت 
سقراط دچار شود. به زادگاه مادری اش رفت و همان جا نیز درگذشت. ارسطو حدود 
6۳ ساِل بسیار پربرکت عمر کرد. وصیت نامه ای دوسه  صفحه ای از او باقی مانده که 

نشان از روح تفکر و شخصیت و شفقت او دارد.
ارسطو دربارۀ هرچیزی که فکرش را بکنیم یا نکنیم، دربارۀ هرچیزی که بشر آن 
زمان می توانسـت درباره اش تحقیق علمی یا فلسـفی کند، اندیشـید و پژوهش کرد 
و آموزش داد و نوشت. برخی از نوشته های او عمومی تر بود، برخی تخصصی تر و 
حاصل کالس های درسش. از کل آثار ارسطو فقط حدود یک سوم آنها به دست ما 

رسیده است که بیشتْر همان نوشته های درسی او است.
یکی از حیطه هایی که ارسطو آثار بسیار مهمی در آن از خود به  جا گذاشته »فلسفۀ 
عملـی« اسـت و مهم تریـن ایـن آثـار در حوزۀ فلسـفۀ اخالق یا همان اخالق شناسـی 
است، و اخالق نیکوماخوس اثر اصلی و مشهور او در این زمینه است. اگر خوانندۀ 
غیرحرفه اِی فلسفه بخواهد اثری از حرفه ای ترین فیلسوف تاریخ بخواند تا هم کتاب 
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جدِی فلسـفی خوانده باشـد و هم به زندگی اش فایده ای برسـاند، باید سـراغ اخالق چ

نیکوماخـوس بـرود؛ خوانندۀ حرفه ای فلسـفه هم اگـر بخواهد یکی از مهم ترین پنج 
کتاب کل تاریخ فلسـفۀ اخالق، یا اصاًل یکی از مهم ترین بیسـت یا سـی کتاب کل 
تاریخ فلسـفه، را بخواند، باید سـراغ این کتاب نیز برود. اخالق نیکوماخوس هم 

کتاب زندگی است هم کتاب فلسفی.
اخالق نیکوماخوس نه فقط در فرهنگ غربی، بلکه از دیرباز در فرهنگ اسالمی 
نیـز بسـیار مورد توجـه بـوده اسـت )اسـحق بـن حنیـن آن را بـه عربی ترجمـه کرده، 
ابوعلی مسکویه و خواجه نصیرالدین طوسی از آن بسیار اثر پذیرفته اند(، درباره اش 
مقاله هـا و کتاب هـای بی شـماری در زبان هـای مختلف و خصوصًا اروپایی منتشـر 
شـده اسـت و پیوسـته به آنها افزوده می شـود. در زبان فارسـی نیز مطلب دراین باره 
کـم نیسـت، ولـی خصوصًا جای کتابی درحدممکن سـاده خالی اسـت کـه قدم به قدم 
خواننـده را از ابتـدا تـا انتهـای اثـر ارسـطو پیـش ببرد و به او کمـک کند تا مطالب 
اصلی را دریابد و سپس بتواند دربارۀ آنها شخصًا تأمل کند. اثر حاضر قرار است 
چنین کتابی باشد. بااین حال، نه خواندن این کتاب کوچک، نه خواندن هیچ کتاب 
و مقالۀ دیگری لذت و فایدۀ خواندن خود اخالق نیکوماخوس را ندارد. امید است 

کتاِب ناچیِز پیِش رو خواننده را به آن لذت و فایده راغب کند.
کتاب پیِش رو عمدتًا بر اساس خود اخالق نیکوماخوس نوشته شده و سعی بر 
آن بوده که، اواًل، گزارش و توضیح ) که فصل به فصل اسـت( کامل باشـد و هیچ 
نکتـۀ مهمـی مغفـول نماند؛ ثانیـًا، از ورود به بحث های تخصصی و اختالفی پرهیز 
شـود. به این ترتیـب، در فهرسـت منابـِع پایانـی ذکری از آثاِر بیشـتِر ارسـطوپژوهاِن 
مهم نیسـت، اگرچه، متناسـب با هدف کتاب، در پانوشـت ها مطالبی نقل شـده و 
ارجاعات نسبتًا فراوانی آمده است. طی ده سال گذشته که مشغول تدریس اخالق 
نیکوماخوس بوده ام، به آثار بسیاری رجوع کرده ام، و به هرحال این کتاب به معنایی 
حاصل این دورۀ نسبتًا طوالنی تدریس و رجوع به منابع است. براین اساس، اگرچه 
کوشیده ام هیچ مطلب و نکتۀ مأخوذ یا ملهم از جایی را بی ارجاع نگذارم، کمترین 
ادعایـی دربـارۀ هیچ کـدام از مطالـب درسـت ایـن کتاب نـدارم و خواننـدۀ کنجکاو 
هرکـدام از آنهـا را در هـر اثـر معتبـری دیـد به حسـاب آن اثر بگـذارد. درعین حال، 
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امیـدوارم نادرسـتی هایی کـه احتمـااًل به ایـن کتاب ناچیز راه یافته در حدی نباشـند 
کـه آن را نامعتبـر کننـد و خواننـده را بـه بدفهمی از اخالق نیکوماخوس بکشـانند. 
همکاران و دوسـتان دانشـورم، دکتر محسـن جوادی، دکتر حسـین شـیخ رضایی و 
دکتر بابک عباسی، لطف کردند کتاب را خواندند و، ضمن طرح مالحظاتی مفید، 
پیشـنهادهایی باارزش دادند؛ از آنها. و نیز از سـرکار خانم پریا عباسـی، ویراسـتار 

نشر کرگدن، بسیار سپاسگزارم.

مالک حسینی
دی ۱۳99


