
 ارسطو

 

 فیلسَفاى اس( م ق ۴۳۳ درگذضتِ-. م ق ۴۹۵ سادُ( )آریستَتِلِس: تلفظ ،Αριστοτέλης: یًَاًی تِ) اَرَسطَ

 اسکٌدر آهَسگار ٍ افالطَى ضاگزد آید هی حساب تِ غزتی فیلسَفاى تزیي هْن اس یکی کِ اٍ. تَد تاستاى یًَاى

 ضٌاسی، سیست ضعز، هتافیشیک، فیشیک، هٌجولِ گًَاکَى ّای رضتِ ٍ ّا سهیٌِ در اٍ تالیفات. تَد همدًٍی

 گذارتزیي تأثیز اس افالطَى ٍ سمزاط تْوزاُ ارسطَ. اًد تَدُ اخالق ٍ دٍلت سیاست، تیاى، علن هٌطك،

 اساس تز را( است آضٌا ها تزای کِ آًطَر) ارٍپایی فلسفِ تي سِ ایي. است تَدُ تاستاى یًَاى فیلسَفاى

 .کزد هی تعزیف «تَدى داًص» عٌَاى تِ را فلسفِ ارسطَ. ًوَدًد تٌیاد یًَاى سمزاط هالثل فلسفِ

 دًیا تِ یًَاى، ضوال در ضْزی استاگیزا، اّالی اس هٌد ثزٍت ای خاًَادُ در( هیالد اس لثل) ۴۹۵ سال در ارسطَ

 درس جا آى در سال ۳۲ ٍ ضد فزستادُ آتي در افالطَى آکادهی ًام تِ فزٌّگستاًی تِ سالگی ۷۸ در. آهد

 .کزد تدریس ٍ خَاًد

 در اسَس تِ فزٌّگستاى هدیزیت گزفتي اختیار تِ اس ًاکام ارسطَ ،۴۵۸ سال در افالطَى هزگ اس پس

 همدٍى فیلیپ دعَت تِ ۴۵۴ در. کزد اسدٍاج ٍلت فزهاًزٍای خَاّزسادُ پایتیاس تا ٍ رفت کَچک آسیای

 ًام تِ را خَد آهَسضگاّی ،۴۴۶ در آتي تِ تاسگطتص اس پس. گزفت عْدُ تز را همدًٍی اسکٌدر آهَسش

 .کزد تأسیس الیسیَم

 اٍج ضدهمدًٍی احساسات آتص تَد، کزدُ خَد ضاٌّطاّی هلحك را آتي کِ اسکٌدر، هزگ اس پس ٍ ۴۳۴ در

 .درگذضت سالگی ۷۳ در( ۴۳۳) تعد سال ٍ تزد پٌاُ چالسیس تِ ًاچار تِ اٍ. ضد ارسطَ گیز داهي ٍ گزفت

 هٌطمیات ضاهل اصَال ٍ است( ریاضی جش) یًَاًی علَم ٍ هعارف جویع ضاهل ٍ هتٌَع تسیار ارسطَ آثار

 تعد ها ٍ سیاست اخالق، کتاب خطاتِ، في ضعز، في اس جولِ آى اس کِ است خلمیات ٍ الْیات طثیعیات

 .تزد ًام تاید الطثیعِ

 ارگاًَى)ارغٌَى کتاب در کل در کِ هغاالت اتطال لضایا، دٍم، ٍ اٍل آًالَطیمای جدلیات، همَالت،: هٌطمیات

 .اًد ضدُ جوع( اتشار هعٌی تِ

 اجشاء ًفس، درتارُ طثیعی، تاریخ جَ، کائٌات علن فساد، ٍ کَى در آسواى، درتارُ طثیعیات،: علوی کتة

 حیَاًات تَلد حیَاًات، حزکات حیَاًات،

 هاتعدالطثیعِ سیاست، ًیکَهاخَس، اخالق:فلسفی کتة


