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شهر نوعی اجتماع است که به قصد خیر برپا می گردد و با خانواده فرق دارد که این تفاوت کیفی نیست و به تعداد 

 سیاستمدار، زیردستان بیشتری دارند()خدایان زیر دستان کم و شهریار یا افراد زیردست است و کمی است.

خانواده نخستین آمیزش برای برآوردن نیازهای زندگی است و از پیوستن خانواده ها به یکدیگر دهکده پدید می آید 

دهکده های همسایه برای بهزیستی شهر  که طبیعی ترین شکل دهکده، از یک خانواده و زادگان آِن تشکیل می شود.

 شهر تمام ویژگی های جوامع پیشین پدیدآورنده ی خود را داراست. که را پدید می آورند

 )آن کسی که در نیروی هوش پیشرو باشد، فرمانروا و آن کسی که کار بدنی انجام می دهد، فرمانبردار است(

 او بهترین روش پژوهش را بررسی چیزها در جریان رشد آن ها از آغاز می داند.

 علت غایی برترین خیر است. طبیعت هر چیز در کمال آن است و

انسان به حکم طبیعت حیوانی اجتماعی است و آنکس که از روی طبع بی وطن باشد موجودی فروتر یا فراتر از آدمی 

 است. تمایز انسان با سایر موجودات در ناطق بودن اوست.

ا به وجود می آورند. خانواده اشتراک در شناخت درست و نادرست، نیکی و بدی ها و این چیزهاست که خانواده و شهر ر

 از لحاظ زمانی به شهر مقدم است و شهر به لحاظ طبیعی بر خانواده تقدم دارد زیرا کل به ضرورت بر جز تقدم دارد.

 ماهیت از وظیفه و توانایی چیزها برمی خیزد.

 شهر سرچشمه اصلی خیر آدمی است.

 انسانی که از فضیلت بی بهره باشد بدترین آدم هاست.

بر آن رابطه هایی حاکم است که عبارتند از: خدایگان و بنده اجزای نخستین و ساده خانواده هستند که  -بیر منزلتد

 خدایگان و بنده، همسری)پیوند زن و مرد(، پدری

 فن دیگری با عنوان فن بدست آوردن مال است که بعضی آن را با تدبیر منزل یکی دانستند.

) دارایی از فراهمی ابزارها هنر بدست آوردن خواسته بخشی از کار تدبیر منزل است. خواسته بخشی از خانواده است و

 به دست می آید(



افزار تدبیر منزل بر دو قسم روان دار و بی روان است و بنده افزاری جاندار است. بنده به تمامی وجود خود از آن 

 خدایگان است.

 گری باشد، طبعا بنده است.هر کسی به حکم طبیعت نه از آن خود بلکه از آن دی

 باشد قلمی از دارایی است.هر کسی که در عین انسان بودن از آن دیگری 

 قلم دارایی افزاری است که کاری را انجام دهد و از دارنده خود جدا باشد.

آدمی هر جان داری از روان و تن ساخته شده و روان به طبع فرمان می دهد و تن فرمان می پذیرد و برای شناخت 

 باید سراغ کسی رفت که روان و تنش در بهترین وضع ممکن باشند) فرمانروایی روان بر تن یا خرد بر هوس(.

کاری که از بنده برمی آید با سودی که از دام برمی خیزد چندان متفاوت نیست و هر دو دارنده خویش را در رفع نیاز 

 روزانه کمک می کنند.

 بردگی: طبیعی و به حکم قانون

 بزرگ زادگی: مطلق و نسبی

 وظیفه خدایگان به دست آوردن بندگان نیست بلکه به کار گاشتن آنان است) بر اساس دانش ویژه هر فرد(

فن به دست آوردن مال که جزئی از فن تدبیر منزل است، فقط فراهم می آورد و تدبیر منزل وسایلی را که فراهم شده 

 را به کار می برد.

 دست می آید و چون خوراک بر چندین گونه است مایه اختالف در شیوه زندگی آدمیان است. خوراک از طبیعت به

تدبیر معاش عبارتند از چوپانی، کشاورزی، راهزنی، ماهیگیری است و برخی به شکل آمیخته و ترکیبی از این ها تأمین 

 معاش می کنند.

 .به دست آوردن مال اگر به اندازه باشد کار سرور خانواده است

 نوع دیگری از بدست آوردن دارایی مال اندوزی است و طبیعی نیست و حاصل فن و تجربه است.

بازرگانی از مبادله وسایل زندگی خانوادگی پیدا شد. بازرگانی طبعا جزئی از فن بدست آوردن مال نیست زیرا فقط تا 

 حدی ضروری است که نیاز مردمان را برآورد و بر خالف طبیعت نیست.

 بادله کاال به کاال بوده و بعد برای آسان تر شدن مبادله پول پدید آمد.اول م

 ثروت طبیعی محدود به لوازم یک زندگی خوش و ساده است، اما الزاما لذت بدنی را فراهم نمی کنند.



ل به امال اندوزی به بازرگانی تعلق داردو هدفش فقط پول یابی از راه مبادله کاالست و فن طبیعی به دست آوردن م

تدبیر منزل مربوط است و تدبیر منزل دارای حد است و فنون حدی برای غایات خود قائل نیستند و مال اندوزی هم 

 .مانند این فنون است. هر دو دارایی را به کار می برند اما غایت هر کدام متفاوت است

 فراهم ساختن وسایل زندگی از طبیعت جزئی از فن تدبیر منزل است.

نکوهش می شود زیرا با طبیعت وفق ندارد اما تدبیر منزل پر ارج است و ناگزیر و پیشه رباخواری به حق زشت بازرگانی 

 ترین کارهاست.

پست ترین و بی ارج ترین پیشه ها آن هایی است که تن را گزند می رساند و از نیروی بدنی بیشتر کار می کشد و بی 

 فضیلت نیاز ندارد.آزرم ترینشان آن هایی است که به هیچ گونه 

 حکومت مردبر همسرش مانند حکومت یک سیاستمدار بر همشهریانش است.

 حکومت مرد بر فرزندش مانند حکومت سلطنت شهریار بر اتباعش است)صاحب اختیار(

گانه ابنده و آزاده هر دو باید فضیلت داشته باشند اما میان فضایل آنان باید فرق باشد و هر کدام از این دو فضیلتی جد

 دارد.

 )روان طبعا یا فرمان می دهد و از خرد بی بهره است یا فرمان می گیرد و از خرد بهره مند نیست(

زن توانایی اندیشیدن دارد ولی حکم اختیار ندارد و کودک نیروی اندیشه را به وجهی خام و ناپرورده داراست و هر 

 کسی باید فضایلی را که در خور وظیفه اوست داشته باشد.

 فرمانروا باید از همه فضایل در باالترین پایه بهره مند باشد.

 پرورش کودکان و زنان مایه پرورش فضیلت شهر است زیرا نیمی از جمعیت آزادگانند.

 


