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 اخوسکوميدر اخالق ن يمناسبات اخالق و حکمت عمل
 hrhasani@rihu.ac.ir  ار پژوهشگاه حوزه و دانشگاهياستاد/  يدرضا حسنيدحميس

 25/07/1395ـ پذيرش:  21/02/1395دريافت: 

 دهيچک
 اي« کرد؟ توانيچه م» نکهيانسان است. سؤال از ا يفلسف يهاپرسش نيتريپرداختن به اساس ،يبحث از حکمت عمل

سش نيتراز مهم، «مل و اقدام کرد؟ع ديچگونه با» اي «م؟يبکن ديچه با» س يهاپر سا سان اتيح يا ض يان ست. تو  حيا
س سا صر ا سطو، تحت  دگاهياخالق از د تيو هو يحکمت عمل ۀينظر يعنا س ياتوده عنوانار متنوع  يهايبندمياز تق

ش شيبه نما يو وجود يمعرفت ست. اتگذا س نيه ا شد يبه نحو، هايبندميتق سطو به کار گفته  سط ار اند که وجوه هتو
در ، ميبا آن مواجه هسااات يعلوم انساااان يو حت ياخالق و حکمت عمل بيکه ما در تهذ ييهامختلف کارکردها و نقش

و تحليل و  اخالق ارسطوۀ يمستند به نظر ين نوشتار بر آن است تا با ارائه نگاهيااند. شده مينظام واحد ترس کيضمن 
 قرار دهد. يمورد واکاو يدگاه ويرا از د يعملن اخالق و حکمت يمناسبات ب، بررسي آن

 .، ارسطو، اخالقيلت، حکمت عمليکوماخوس، اخالق فضياخالق ن :هاواژهديکل
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 مقدمه

س به پرداختن ،يعمل حکمت از بحث سا سف يهاپرسش نيتريا سان يفل ست ان  چه» نکهيا از سؤال. ا
س يهان پرسشيتراز مهم، «کرد؟ اقدام و عمل ديبا چگونه» اي «م؟يبکن ديبا چه» اي «کرد؟ توانيم سا  يا
سانيح ست؛ يات ان سان که يزيچ ا ش يتفاوتيب آن مقابل در توانديهرگز نم ان سان نکهيا. دبا ، چرا ان

صول نيکدام با و يطيشرا چه تحت و کجا، وقت چه، چگونه سش کند، اقدام ديبا ا ست ييهاپر  که ا
از  اخالق تيهو و يعمل حکمت ۀينظر ياساس عناصر حيضتو .گذشت آنهاکنار  از يبه سادگ توانينم
 هتگذاشطط شينما به يوجود و يمعرفت متنوع يهايبندميتقسطط از ياتودهعنوان  تحت ،ارسطططودگاه يد

ست س نيا. ا سط ينحو به، هايبندميتق سطو تو  و کارکردها مختلف وجوه که اندشده فتهرگ کار به ار
سان علوم يحت و يعمل حکمت و اخالق بيتهذ در ما که ييهانقش ست مواجه آن با يان  ضمن در، ميه

ستان، حال نيا با. اندشده ميترس واحد نظام کي  از يعيرف يبنا ارسطو گرچه. ستين يسادگ نيا به دا
ستوار را يعمل حکمت و اخالق ست کرده ا ستگاه نيا يريکارگه بمتنوع  يهاگونه اما، ا  يهاگونه و د
س ،يعمل حکمت و يعمل عقل و اخالق بحث در خروج و ورود مختلف سطو هينظر ريتف شوار را ار  د
ست کرده  در سپس و الفاظ پسِ در يمعان به، کرده عبور الفاظ يظاهر سطح از نکهيا يبرا، رونيااز. ا
 کپارچهي و مندنظام ينگاه ديبا ناچار به ميبرس ارسطو افکار بر حاکم قانون و ساختار به، گريد يامرحله

 که يمختلف يرهايتصو نهادن هم کنار با جز ستين سريم امر نيا. شتگذا شينما به را ارسطو فکرت از
 شناخت مختلف عناصر گاهيجا تا کرده تالش مختلف يهايبندميتقس قالب در، ريتصاو آن در ارسطو

سبت و س انيم ياسهيمقا با توانيم، روش نيا با .کند انيب را گريکدي با آنها ن ، او مختلف يهايبندميتق
 .آورد دست به يبهتر درک، روشن نقاط همان از، گريد يسو از و ديبخش يروشن را او شهياند مبهم نقاط

 کوماخوسيدر اخالق ن يحکمت عمل يشناسگاهيجا

اسططت و آن ه درباره آن  ي، امور انسططاني، حوزه حکمت عملکوماخوسياخالق ندر کتاب  ارسطططودگاه ياز د

سطو، )توان تأمل کرد يم سبات ميدار تنظکه عهده ي. علوم(222 ، ص1378ار سانيم منا امور انجام ها و ان ان
 يکه به نوع، ن علوميشهر سپس کشور و کل جهان هستند. ا ،گرفته تا خانواده يفرد يانسان از سطح زندگ

سانيدار تربعهده ست يهاراه انيها، بت ان  يفرد سطح در نآ بر حاکم اخالق و هنجارها ت،يترب غلط و در

ستيس حاکم، تيترب مثل ترکالن سطوح در، بودند  ،يشهردار، ارتش و سپاه فرمانده، سرباز ،ريوز ،مدارا

 .کردنديم هيتوص و يبررس را ييراهکارها و اصول ن،يقوان زين تجارت و بازار نيقوان، يکشوردار

ن اسططتعداد ين اسططت که ادر انسططا يعقالن يملکه و اسططتعداد :عبارت از ارسطططونزد  يحکمت عمل
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ل ين يها و افعال خود در راستاهمواره در کنش، ياز قواعد يريگشود تا انسان بتواند با بهرهيموجب م

موضوع آن ، اًيثان. است ي، اوالً در حوزه امور انسانيحکمت عمل، رونياگام بردارد. از يبه فضائل اخالق

سان(يرپذييتغ يه در اموريتأمل و رو ستا ر )عمل ان ست يو در را ضائل اخالق يتيبه غا يابيد ست ي)ف ( ا

ه د بيز بايات را نيات سطططروکار ندارد، بلکه جزئيتنها با کل، ثالثاً .ديآيق عمل ما به دسطططت ميکه از طر

 .(همانات سر و کار دارد )يرا عمل با جزئيند؛ زيبب يروشن
، اداره ياداره فردة را در سططه حوز ييان توانيا ،ج در زمان خوديدگاه رايمطابق و همگام با د، ارسطططو

شور  ستايرا م يبر آن بود که حکمت عمل، رونيااز .دکريطرح ممخانواده و اداره ک ست يتوان در را  يابيد

 ن است:ين رابطه چنيدر ا ارسطور کرد. کالم يدر سه حوزه مذکور تصو، يبه فضائل اخالق
است که با خود شخص ]بما هو فرد[  يآن نوع، ولدر درجه ا ين است که حکمت عمليده عموم بر ايعق

. شوديده مينام« ر منزليتدب» يکي، گريشود. از انواع ديخوانده م يجهت حکمت عملنيارتباط دارد و بد

، شور يدو جزء است که جزئ ير داراين جزء اخيت اي؛ و ماه«يکشوردار» يو سوم« يقانونگذار» يدوم

 .(223 ، ص1378و، ارسط) ي، قضائيو تأمل است و جزئ

، ش از آنين نکته الزم اسطططت که چند خط پيتوجه به ا، کوماخوسياخالق ندر فهم متن فوق از کتاب 
سطو صر ار سيح ميت سيکند که علوم و معرفت  ست: بخش قانونگذار يدارا، يا و بخش  يدو بخش ا

قانون. ازياجرا و عمل کردن و تحقق بخشططط هداف مطرح در  به ا ها افراد ارسططططو ،رونيادن  را  يتن

توان به مرحله اجرا گذاردن ، و باالخره يريگميتصطططم ،يداند که توان قانونگذاريمدار ماسطططتيسططط

را  يمعرفت در امر قانونگذار ارسطوروشن است که ، جهي(. در نتهمان) مات خود را داشته باشنديتصم

، ياسياز معرفت س يعنوان بخشرا به  ي، و معرفت در امور کشوردارياسيبه مثابه بخش برتر معرفت س

تش عمل کردن و شور کردن يکند و ماهيند و درباره آنها تأمل و تفکر ميبيم يروشنه ها را بکه مصداق
دگاه يرا در د ياقسام حکمت عمل ،رونياشمارد. ازياست برميبه عنوان دو جزء معرفت و علم س است،

 ر کرد:ير تصويتوان در نمودار زيم ارسطو
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به عنوان ملکه و  يگاه حکمت عمليجا نکه چونيا، د متذکر شططديکه در نمودار فوق با يگرينکته د

، قسم اول را که به حوزه است يفضائل اخالق يبه سواعمال انساني راهبرد موجب است که  ياستعداد

سان اختصاص دارد يو شخص يفرد گونه مانگرچه ه. اندکرده ينامگذار« ب اخالقيتهذ»به عنوان ، ان

ن ين اسطت که اايانگر يقات بيتحق يامده اسطت. برخين يرين تعبيچن ارسططودر متن ، که مشطاهده شطد

 (.1384، يبجنورد يموسو: ک.ر) است منسوب ياسکندران – يدر سنت هلن ارسطوبه اخالف ، ريتعب

 يگاه اخالق در حکمت عمليجا

از اقسام  يقسم ،ارسطودگاه ياز د« اخالق»نوشتارها به آن توجه نشده است،  يبر خالف آن ه در برخ

متفاوت است، اگرچه با آن  ياخالق با حکمت عمل ارسطودگاه ياز د ،يطورکلبه .ستين يحکمت عمل

ست از وي دگاهياز د دارد. يارتباط تنگاتنگ ضائل که : اخالق عبارت ا سطِينظر»ف سطو« ه تو متکفل ، ار

ستييتب ست. و يشناختين ه ست ک يآن ا ض يه در جزء اخالقبر آن ا  :لت وجود داردينفس، دو نوع ف

 ، ص1378ارسطططو، ) قيو دق يقيحق يلت به معنايفضطط، يگرياسططت و د يعيلت طبياز آنها فضطط، يکي

 معتقد است:وي  (.236

و  يلت اخالقيکسان فض ين جهت، بعضيگردد. به هميشکوفا نم يبدون حکمت عمل، ريلت اخين فضيا

نکه يک معنا نادرسققت. ايک معنا درسققت بود و به يبه  سقققراطده يد و عقداننيم يکيرا  يحکمت عمل

 ينکه او همه فضائل را حکمت عمليا يتوانند شد، درست بود وليشکوفا نم يفضائل بدون حکمت عمل

ست بدون حکمت يممکن ن يشود که آدميجه حاصل مين نتيم اينادرست بود. ... از آنچه گفت، دانستيم

شد، و ممکن ن ياخالق يقيق و حقيدق يبه معن، کين يعمل ضيبا حکمت  يدارا يلت اخالقيست بدون ف

 .(237-236 ص، 1378ارسطو، باشد ) يعمل

از  يبرخوردار، سوکياست که از  يابه گونه، يو حکمت عمل يه فضائل اخالقيرو، روابط دوسونيااز

ضروريحکمت عمل شرط  سياز  يبرخوردار ي،  ضيک  ست و از مندانلتيرت کامالً ف ، گريد يسوه ا

گر، حکمت يدعبارت خوب شططد. به  يتوان واجد حکمت عملينم، رت خوبيک منش و سططيبدون 

سان متخلق يم ين در صورتيا. دهديار قرار ميرا در اخت يل به فضائل اخالقيراه ن يعمل سر است که ان

 ک برخوردار باشد.يت نيو از ترب يبه فضائل اخالق

هدف را  يسوه راه درست ب يشود هدف درست باشد و حکمت عمليب مموج يل اخالقيفضا
شان م ضيدهد. بنابراين صحموجب لت، ين ف فه ين انتخاب، وظيعمل به ا ي. ولشودميح عمل يانتخاب 

خود عمل انجام دليل نکه آن عمل را به يو ا يد با حکمت عمليسطططت، بلکه بايلت نياخالق و فضططط
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با ، ياسطططت که حکمت عمليادآوري وندد. البته الزم به يعمل بپن انتخاب به ين کار و ايم، ايدهيم

شمند ستعداد يهو سيکه ما را قادر م ي)= ا ضيسازد در عمل به هدفمان بر اوت فت( يالت تخنهيم= ف

ن رابطه نسبت به ي(. هم236 ، ص1378ارسطو، ) وجود ندارد يبدون هوشمند يدارد، اما حکمت عمل

بالقوه برحسططب ، در ما يرتيرا هر منش و سططيق، وجود دارد؛ زيدق يلتِ به معنايو فضطط يعيلت طبيفضطط

 يول، ميعت عادل بودن، شجاع بودن و ... برخورداريما از بدو تولد از طب يعني؛ عت در ما وجود دارديطب
لت يق کلمه، فضططيدق يلت هسططتند، به معنايه به فضططيکه شططب ،يعين مقدمات طبيعقل، ا ييبعد با راهنما

و  يم: حکمت عمليرو داريدو ن، آورديوجود مه ده را بيدر آن جزء نفس که عق، جهيتشطططوند. در نيم

لت يو فض يعيلت طبيم: فضيرو داري[ هم دو نينفس ]= عقل عمل يدر جزء اخالق طورنيهم. يهوشمند

کرد که حکمت يمتصططور  سططقراطرو، ازاينشططود. يشططکوفا نم يق، که بدون حکمت عمليدق يبه معنا

ض همان، يعمل ضا يلت اخالقيف ست و ف ستند. ب يحکمت عمل يل، همگيا  سقراط، گريدعبارت ه ه

بر  ارسطو يهستند، ول يل، شناخت علميرا بر آن بود که همه فضاياند؛ زميل، مفاهيهمه فضا: معتقد بود
شد ي، اخالقيبدون حکمت عمل يست آدميآن بود که ممکن ن ض .با توان يهم نم يلت اخالقيبدون ف

 .(237 ص، همانشد ) يمت عملحک يدارا

صل ا سطودگاه ينکه از ديحا ضائل اخالقار سام حکمت عمل ي( جزئي، اخالق )= ف ست، ين ياز اق

ست يبلکه حکمت عمل سان قرار ميدر اخت، به اخالق را به نحو معقول يابيراه د د يبا، نيدهد. بنابرايار ان

 «.اخالق» است، نه ياز اقسام حکمت عمل« ب اخالقيتهذ»دقت نمود که 

 ب اخالقيتهذ

ه در حوزه يب اخالق در واقع حالتِ استعدادِ عمل کردنِ همراه با تأمل و رويان شد، تهذيگونه که بهمان
شر بودهير يخ يآدم ياست که برا يامور است که  ياست؛ همان حکمت عمل يافتنيما دست  يبرا، ا 

گاه اخالق با يدهد. جاير انسطططان قرار مايشطططدن را به نحو معقول در اخت ي، راه اخالقيدر حوزه فرد

به  يابيدسططت يبه مثابه راهبردها ييارسطططو ين اقسططام حکمت عملييدر تب، يمحورلتيکرد فضططيرو

 است.بوده ن بحث در گذشته يا يلت، نشانگر استواريفض

 دگاه ارسطويب اخالق از ديلت و تهذياخالق فض

حساب آورد. ه گروانه بتيغا ياهيد نظريبا، ينجارمتداول اخالق ه يبندميرا در تقس يياخالق ارسطو

ک يحوزه کاربرد هر « واژه خوب» يبا طرح معان کوماخوسياخالق ندر کتاب ، ق م( 322-384) ارسطو
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صناعت عمليت يرا که غا ستند، تع يا نظري يک  توان بر يات را مين غايا، يدگاه ويکند. از دين مييه

 ي، هر عمليقيو هر تحق ي، هر فنکوماخوسياخالق ندر  ارسطودگاه يدم کرد. از يت آنها تنظياساس اهم

، نمونه يبرا. دانديت همه امور مير، آن را غايف خيدر تعر، رونيااز. اسططت يريمتوجه خ يو هر انتخاب

ست شکي، غايتندر ست. از دير منزل، غاي، و تدبيت پز صاد ا سطودگاه يت اقت ات، تابع ياز غا يبرخ ار

ات در ياست که همه غا يتيغا، ير أعليهستند. خ ير برتر و أعليات، خياز غا يوده و برخات بيگر غايد
ن علم است که يترت عاميغا ير أعلياست، خ يا نظري يعمل يمتکفل صناعت يتيآنند و چون هر غا يپ

شنديتابع آن م، گر علوميد ست که از ح يتيآن در واقع غا. با ه و ، علم اخالق متکفل آن بوديث فرديا

ت علم اخالق، سعادت يغا، جهيپردازد. در نتياست به آن ميو به لحاظ جامعه، علم س يث اجتماعياز ح

ر جزء هم ير کل، شططامل خياسططت و چون خ يو اجتماع ير همگانياسططت، خيت علم سططيو غا يفرد

اب کت(. 15-14 ص ،1378ارسطو، د )يآيحساب مه است بيعلم اخالق از توابع و اجزاء علم س، هست

ساختار و : معتقد است ياست. و يدر امور اجتماع ارسطو يات اخالقيبسط نظر يحاو، ارسطواست يس
افراد جامعه  يت برايم و تربيتعل ياجاد گونهيا يحاکم بر جامعه و از جمله دولت، متصططد ياسططينظام سطط

 د آورد.يل در آنها پدياکتساب فضا يط الزم را براياست که شرا

و مجرد )مُُثل  ير کلياز معرفت به خ، ر بشطططرينکه معرفت خيبر ا يرا مبن طونافاله ينظر، ارسططططو

صل ميخ سفيد را از لحاظ منطقشوير(، حا ستيمردود م يو اخالق ي، فل  ر بهيذات خ: داند و معتقد ا

ق ياز طر. ديد به حسب خودش فهمير بشر را بايندارد، بلکه خ ي، وجود خارجيک جوهر کليصورت 

عت انسان را سامان يکه طب ييهاتيرت در قابليق بصيبشر و از طر يحاالت زندگ ةدربار يدرون يمعرفت
 .(36 ص، 1386بکر، دهد )يم

ق يطور دقه ات بياضيتوان هم ون ريعمل انسان را نميعني موضوع علم اخالق ، ارسطودگاه ياز د
آغاز کرده  يات از اصول کليضايدانست که در رين ميات را در اياضياخالق با روي تفاوت  .دکرن ييتع

 ابند.ييدست م يج آغاز کرده و به اصول کلياما در اخالق از نتا، رسنديج ميو به نتا

 سعادت

مختلف و  يهااسططت انسططانروشططن کند. البته يمطرح م يت زندگيرا به مثابه غا« سططعادت» ارسطططو

به عنوان سطططعادت مد نظر قرار  را يق متفاوتيک مصطططاديمتفاوت، هر  يهاها و فرهنگطور زماننيهم

سان يت زندگيسعادت به عنوان غا، ارسطودگاه يدهند. از ديم شديک فعاليد يبا يان آن هم نه هر ؛ ت با
سان که  يتي، بلکه فعاليتيفعال سان در آن فعالسايمختص به ان شرير موجودات با ان شند. ايت،  ن يک نبا
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مندانه لتيفضطط يتين فعاليچن، ارسطططواز نظر قل اسططت. ت بر طبق عيا فعاليت عقل يت در واقع فعاليفعال

لت از آن يفض»را سعادت را عبارت از يند؛ زکيبرقرار م يلت ارتباط تنگاتنگين سعادت و فضيب ياست. و

لت ياقسام فض يتمام، مندانه است که مراد از آنلتيت فضيداند؛ سعادت، فعاليم« لت استينظر که فض

 داند.ين انسان ميترلتين انسان را با فضيمندتر، سعادتافالطونز هم ون ين ارسطو، نيباشد. بنابرايم

سطوبرطبق نظر ، جهيدر نت سعادت با عمل بر طبق عالار ضيتري،  صورت مين ف سطورد. يپذيلت   ار
 ۀانيگرادگاه عقليدر د، رونياداند. ازيز در ما )نفس( مين چيلت را مربوط به برترين فضطططيترين عاليا

ن سعادت عبارت يتريشود و عاليحاصل م يت فلسفيو فعال يقوه عقالن يريکارگه ، سعادت با بطوارس

رممکن يغ يل اخالقيبدون فضططا يقيگر، سططعادت حقيدعبارت . به يدن و تأمل نظريشططياند: اسططت از

 کار بستن عقل.ه ست جز بين يزيهم چ يل اخالقيفضا .است

اند و عقل از آن يل عقل عمليفضا يل اخالقيفضا، شد ح دادهيتوض ارسطو يکه برا يطبق دستگاه

 يل اخالقيفضا، ن حالي. با ايل اخالقينه فضا، است يل عقالنيفضا يدارا، کنديم يث که کار نظريح
ن، يحاصططل تمر، ک سططوياز  يل اخالقياند؛ چرا که فضططاعقل يو بخش نظر يل عقالنياز فضططا يتابع

؛ رديه صورت بگيکند که همراه با فکر و رويدا ميلت تحقق پيفض نيا يعادت و ملکه هستند. اما هنگام

لت يمحصططول فضطط، اسططت يل اخالقيمندانه بر طبق فضططالتيکه حاصططل آن عمل فضطط ياهيفکر و رو

ست. حکمت عمل يحکمت عمل ضا، يا ض يل عقالنياز جمله ف ست. ا يلت بخش نظريو ف ن يعقل ا

 دارد. يکارکرد نظرو کند يمندانه را فراهم ملتيض( عمل فيها )و مباننهيزم، يبخش از عقل نظر
سطودگاه يد سعادت، تأث ار سف يقير عميدر باب  سيهودياخالق  ۀدر فل سفه اخالق م به  ،يحي، فل

گذارده است. آثار آن بر  يبرجا يز در فلسفه اخالق اسالميناس و نييمات توماس آکويخصوص در تعل
 د.يتوان ديم يرا به روشن ين طوسيرالديصخواجه ن، و هيمسکوابنمانند  يلسوفانيف

 لتيفض

ض»، يبه لحاظ عرف ضايدر « لتيف شجاعت و . کاربرد دارد ياخالق يک چارچوب و ف سخاوت،  مانند 

ض ارسطو. اما مراد يرخواهيخ ، (excellenceواژه معادل کند )ياد مي( arete)ته يکه از آن با آر، لتياز ف

سترده يطيدر مح ض، ارسطودگاه يکند. از ديدا ميکاربرد پ يارچوب اخالقتر از چفراتر و گ لت به هر يف

سخ )ملکه =  ِت يشود کار و فعاليب مموجشود که وجود آن ياطالق م (dispositionحالتِ ثابت و را

لت يا فضيلت اسب يلت چشم، فضياز فض توانيمنمونه،  يرد. برايلت، بهتر صورت پذيصاحب فض
 د.ان آوريانسان سخن به م
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ض ارسطوف يطبق تعر سان، ملکه و حالت پايف ست که موجب م ييايلت ان سان به خوبشويا  يد ان

است که به عمل صواب  يلت انسان، صفتيفض، را انجام دهد. در واقع يات انسانيکار صوابِ مختص ح

 يات انسانيد: عمل مختص حيگويم کوماخوسياخالق نکتاب  يدر ابتدا ارسطوکند. يانسان بازگشت م

لت يهمان فض، يتين عمل و فعاليت عقل صورت گرفته باشد. چنيکه تحت هدا يتيفعال: عبارت است از

 .(31-30 ص ،1378ارسطو، مندانه روح است )لتيت فضيا فعالي

 لتياقسام فض

ات يداند که مختص حيم ييهاتيقابل يريکارگه ر انسططان را در رشططد کامل و بيلت و خيفضطط ارسطططو

شر سا يب شاخص ان ست. او ا ينو  سانيمختلف طب يهاها را همان جنبهتين قابليا به عنوان ، يعت ان

سو، داند. از يموجود عاقل م ستعداد آن را داريما قابليک  سائل نظريت و ا شامل ، يم که در باب م که 

ضير ت آن را يقوه و قابل، گريد يسوم. از يق کنيمطالعه و تحق، شوديک ميزيو متاف يعيات، علوم طبيا
تا خود و خيارد تهين قوه و توان آن را داريهم ن. ميخود را ادراک کن يعير طبيم  که خواسططط  يهام 

نفس از  يترِ دسططتگاه سططه بخشططشططهوات و عواطف، مطابق با دو جزء نازل يعنيخود را ) يرعقالنيغ

ر بشر يخ، نيم. بنابراير و سعادت انسان، مطابقت دهيخود در مورد خ يبا ادراک عقالن، دگاه افالطون(يد

ل متناسب يق رشد فضاين امر از طريکه ا ت نهفته استين سه قوه و قابليدر کمال و رشد ا، ش از همهيب

 د.يآيبا هر قوه حاصل م

ل را به دو قسم يدهد. او فضايل را گسترش مي، فهرست فضاافالطوننسبت به  ارسطواساس، نيبرا
آل و کاماًل دهيا يک زندگي يبرا، ارسطططودگاه يد کند. ازيم ميتقسطط يل اخالقيو فضططا يل عقالنيفضططا

که به انتخاب و عمل  يليرشططد کنند؛ فضططا يل عقليو فضططا يل اخالقيفضططاهمۀ مطلوب، الزم اسططت 

ضامربوط ضا يل اخالقياند. ف  يگاه حکمت عمليکنند. جايدا ميپ يقيگر ارتباط وثيکديبا ، يل عقليو ف

ست يبرا ضا يابيد ضرويل اخالقيبه ف ستير، از  صالً .ات ا ست يحکمت عمل يشأن وجود ا به  يابيد

 .است مدن( استير منزل( و کشور )سيب اخالق(، خانواده )تدبي)تهذ يدر هر سه حوزه فرد، لتيفض

 افت.يدست  يتوان به حکمت عملينم، مندانهلتيفض يرت و مَنشيکه بدون داشتن سيدرحال

 دگاه ارسطوياز د يل َمنشيمنش و فضا

سکه اشتقاق  يعالمت حک شده بر رو يبه معنا(، charaktēr) يوناني ةاز واژ( character) يسيانگل ةواژ

اء اطالق شده يگر اشياز دء يزبخش هر شيتما ۀمشخص يبه معنا، ييک توسع معنايبعدها با است. افته ي
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د يالبته نبا. است يوناني( ēthos) کلمه ۀن واژه ترجمي، ايسين واژه در زبان انگليا ياست. در کاربرد فلسف

س«عادت» يبه معنا ēthosآن را با لغت  شتباه گرفت. بحث از  ( در واقع، نقطه characterرت و منش )ي، ا

منش  يهالتيبه فض يانسان يهايژگيم ويرود که تقسيشمار مه ب ارسطو يمباحث فلسفه اخالقهمۀ آغاز 

ض ست. بر ايعقل، نقطه عطف ا يهالتيو ف ض»، ن مبناين مباحث ا ( ēthikē aretē) يبه معنا« لت منشيف

ض»به ، رود که از آنيکار مه ب سبام،  شودير ميتعب« يلت اخالقيف ضائل از ي. ا(2001)نو سته از ف ن دو د
حکمت  يلت عقالنيوجود فضطط، سططو کيکه از  يابا هم دارند، به گونه يارتباط تنگاتنگ، ارسطططودگاه يد

ک منش يبدون ، گريد يسواز  .مندانه استلتيفض نش کامالًک مياز  يبرخوردار ي، شرط ضروريعمل

گر، يدعبارت (. به 236-235 ، ص1378ارسططططو، خوب شطططد ) يتوان واجد حکمت عملينم، خوب

ن در يا .دهديقرار مانسططان ار يرا در اخت يل به فضططائل اخالقيدر هر سططه قسططم آن، راه ن يحکمت عمل

سانيم يصورت ش يفضائل اخالق ن بهيمز، سر است که منش ان شد. به عبي)مَن ل به ين يبرا ،گريد ترا( با

ضائل عقالن ضائل اخالقيبا، يف ش يد واجد ف ضائل اخالق يبرا. هم نين ( بودي)مَن ش يحصول ف ، (ي)مَن
 برخوردار بود.، است يکه از فضائل عقالن يد حکمت عمليبا

؛ مشتمل بر «انتخاب»و « عمل»ا است مرتبط ب ياز ملکات يرت، برخورداريا سياز مَنش  ارسطومراد 

و  يد با تالش شططخصططين ملکات باي. البته ايزشططيانگ يهاها و خواسططتهاز باورها، واکنش يامجموعه

، رد. در فلسفه اخالقيگيرا دربر نم يتيصه شخصيهر خصرو، . ازاينحاصل آمده باشد يت اخالقيترب

اعم از ، يتيشخص يهايژگي؛ ووجود داردوت تفا يمَنش يهايژگيو و يتيشخص يهايژگين ويمعموالً ب

ا ي ينمونه، افسططردگ يانسططان هسططتند. برا يشططناختص روانيبوده و ناظر به خصططا يمَنشطط يهايژگيو
در آنها  ياز نوع اخالق يگونه نگاه ارزشططچيهسططتند که ه يتيشططخصطط يهايژگياز جمله و، يخوشططحال

هستند، مانند شجاعت و  يلِ اخالقيل و رذايفضاکه ناظر به ، يمَنش يهايژگيبرخالف و. ستيملحوظ ن

 سخاوت.

 کند:يف ميگونه تعرنيرا ا يا اخالقي يلت مَنشيفض ارسطو

 يتعادل يادر انسان است که با انتخاب ارتباط دارد و در ما به گونه يا حالت راسخيلت منش، ملکه يفض

که انسققان با اسققتفاده از  ي؛ تعقلرديگيحد وسققب با تعقل صققور  م، نشين گزيکند که ايدا ميوجود پ

 .(66 ص ،1378ارسطو، برد )يکار مه ن حد وسب بييتع يبرا يحکمت عمل

مختصططر در باب عناصططر  يحيبه توضطط، (ي)مَنشطط يلت اخالقيفضطط ييف ارسطططويدرک بهتر تعر يبرا

 م:يپردازيف مذکور ميکننده تعرنييتع
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 يدر عمل اخالق يو فاعل ي. حُسن فعل1

در ، داند که به صورت ملکهيم يياي، آن را حالت راسخ و پايلت اخالقيف خود از فضيدر تعر ارسطو

ن است که او اي ارسطوف ين بخش از تعريح ايمند رسوخ دارد. نکته قابل توجه در توضلتيانسان فض
کند، ينم يرا معرف يانجام عمل خاص، سقراطاز منش خوب، هم ون  يف نوع خاصيدر سؤال از تعر

ضين ييتع يابلکه بر ضيلت و يک ف ل به انجام آن کار و نوع يزه فاعل، ثبات تمايز، انگيآملتيک عمل ف

ش سات واکن سا شدرا،  ياح شده با رو، ازاينداند. يکننده منييز مهم و تعين، که منجر به انجام آن عمل 

 ر باشد:يط زيشرا يداند که دارايمند ملتيفض يمندانه و برخاسته از مَنشلتيرا فض يعمل ارسطو

 د پاداش.يا اميه يخاطر ترس از تنبه نه ب، الف. به خاطر خود عمل، انجام شده باشد

ک ملکه يبلکه به خاطر وجود ، هوس، آن عمل، انتخاب نشططده باشططد يا از روي يطور اتفاقه ب. ب
 افته در فاعل صورت گرفته باشد.يرسوخ 

 اق انجام شده باشد.يان و با کمال شور و اشتنين و اطميقي يد و از رويج. بدون هرگونه شک و ترد

سطودگاه ياز د، نيبنابرا ض ار سبک، يصرفاً  يلت اخالقيف صرف ي، يک حالت عمليا يک  ک يا 

تنها به عمل و ، يلت اخالقيف فضططيتعر يبرا ارسطططوسططت. ين يدرون يعيک توان طبيا ياحسططاس و 

دهد. يرا مد نظر قرار م يو هم حسن فاعل يلکند، بلکه هم حسن فعيزه توجه نميطور تنها به انگنيهم

شانه وجود فضيک عمل خوب بدون انگيزه و تنها بروز يتنها وجود انگ، رونيااز ست، يلت نيزه مطلوب، ن
ن ي(. ا2001نوسطبام، راسطخ در نفس اسطت ) يازه و ملکهيبه همراه انگ، انجام عمل يلت اخالقيبلکه فضط

 دهد.يگرا نبودن آن را نشان مجهيو نت ارسطواخالق انه بودن يگراتيغا يخوبه نکته ب

 دن به سعادتيلت همراه با عمل شرط رسي. فض2

سطوف يکه در تعر يان نکتهيدوم ست که يا، د مد نظر قرار داديبا ار سطون ا ز يبر لزوم عمل کردن ن ار
لت يفض، صورت نير اياست که عامل باشد و در غ يمند کسلتيفض، ارسطودگاه يد. از دکنيد ميتأک

ض ستيست يا نيلت يبالقوه معنا ندارد. بلکه ف صورت بالفعل ظهور و  د در عمل و بهيحتماً با، ا اگر ه

ل و الزم يمند شططدن دخلتيعمل کردن و فضطط يعنصططر شططانس را برا ارسطططو، رونيااز. دا کندينمود پ

است که  يمند کسلتيسان فضاز شانس است. ان يعمل کردن، برخوردار يرا شرط الزم برايداند؛ زيم

 يابيدست يل، تنها شرط الزم براياکتساب فضا ارسطوگر، از نظر يدعبارت (. به همان) شانس باشدخوش

ست سعادت ا شرط کاف .به  س يبرا ياما  شانس بودن فراهم مير سعادت را خوش  را يکند؛ زيدن به 
شرا شرا يط ماديشانس، هم  آورد. از نظر يلت را فراهم ميضف يو عمل يبروز فعل يط اجتماعيو هم 
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سطو شدن برخوردار نيشخص فق، ار سخاوتمند  شانس  عمر در زمان همۀ که در  يشخص .ستير از 

رخ دهد  ياورد جنگيد شانس بيانسان با .ستياز شانس شجاع شدن برخوردار ن، صلح به سر برده است

 ابد.يست لت شجاعت ديتا بتواند به فض، فتدياتفاق ب يگرينه مشابه ديا زمي

 لت با انتخاب و ارادهي. تحقق فض3

سطوف يت در تعرين نکته حائز اهميسوم ض ار ست که از ديا، لتياز ف ضين ا با  يلت اخالقيدگاه او ف

ابد و ييم يخود را در عمل يعيرد و احساس طبيگيمنش، اعمال را در نظر م يعني؛ انتخاب مرتبط است

ن جنگ کردن يب يط مقتضيدر شرا، ملکه شجاعت است يه داراک يکس، (. مثالًهمان) نديگزيآن را برم

دهد. يح ميهمواره فرار را بر قرار ترج، بعکس شطططخص ترسطططو .نديگزيدن را برميو فرار کردن، جنگ

با انتخاب دارد. در واقع، انتخاب، الزمه  يارتباط تنگاتنگ، (ي)اخالق يلت منشطططيمنش و فضطططرو، ازاين
ست؛ چون  ياخالق سان تنها زبودن عمل ا سئوليان ست. بنابرا يت اعمال ارادير بار م ض، نيخود ا لت يف

سطواز منظر  ياخالق سروکار دارد. ازآنجا ياملکه ،ار ست که با انتخاب  سط اراده و ييا که انتخاب تو

شيتع صورت مين بخ سطودگاه يرد، از ديگيدن به آن  شنيتع يل همواره برايوجود م ار دن به اراده يبخ

شد. از يدهجهت يکه توسط عقل و حکمت عمل يليمنتها م است، يضرور در دستگاه ، رونياشده با

د يهم تعقل با، نکه انتخاب، خوب باشططديا يل همراه با تعقل. برايم: انتخاب عبارت اسططت از، ارسطططو

باشد که عقل )حکمت  يزيد همان چيل بايد درست باشد و موضوع ميل بايهم م .قت باشديموافق حق
سطو، کند )يد مييتأ 1(يعمل سطو، رونيا(. از209 ص ،1378ار ل يا ميکننده ليبه عقل م« انتخاب»از  ار

 .(همانکند )ير ميموافق عقل تعب

 ل کرد:ير تحليتوان به صورت زيرا م ارسطونزد  يند عمل اخالقفراي
 ل دارم.يم aمن به  -
- b به  يابيق دستيطرa .است 
- c به  يابيق دستيطرb است. و ... 
- n به  يابيق دستيطرm .است 
- n نجا قادر به انجام آن هستم.ياست که االن و ا يزيچ 
 نم.يگزيرا برم nمن  -
 .(195 ص، 1378ارسطو، دهم )يرا انجام م nمن  -

انجام  يتيبه غا يابيدست ياست که برا يم گرفتن ما در مورد اعمالينحوه تصمگر انيب يل به خوبين تحليا
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لت و يفضطط: توان گفتيم، لتيفضطط ييف ارسطططويز وجود دو عنصططر اراده و انتخاب در تعرم. ايدهيم

ض يمبن سقراطه يما بوده و نظر ييلت در توانايرذ ساوقت معرفت با ف شتن نقش يلت و ناديبر م ده انگا

ب برخوردار باشد که نتواند از ارتکا يرومندياگرچه ممکن است انسان از چنان عادت ناراده، برخطاست. 

 د.ينما ين وهله خودداريتواند از دچار شدن به آن عادت در نخستيماما کند،  ياعمال بد خوددار

 و اعتدال يلت اخالقيفض .4

سطوف يکه در تعر يان نکتهيچهارم ضا ار ش يل اخالقياز ف ست که يتوان مالحظه کرد، ايم، (ي)مَن ن ا

ض سط قرا يک حالت اعتداليهمواره در  يلت اخالقيف شخصو حد و س ر دارد.  رت و يبرخوردار از 

دهد که نسبت يرا از خود بروز م ييهاند و واکنشيگزيرا برم ياعمال يتيمند، در هر وضعلتيمنش فض

سب با طبيطيبوده و نه تفر يت، نه افراطيبه آن وضع ضعي، بلکه متنا ست. ويعت خاص آن و  يژگيت ا
 رار دارد.ق يک ساحت اعتدالين است که در يا، رت و منش خوبيس

، بوده ينسب يست، بلکه امرين يک مقدار عددياز حد وسط،  ارسطومراد که د توجه داشت يالبته با

د عمل يتند و شططد يگاه يحت، رونياد لحاظ شططود. ازيبه حسططب خودش با، ييدر هر مورد و هر جا

ه حد وسططط يرندارد. پس معلوم شططد نظ يالزم، با اعتدال منافات يشططدن در جا يعصططبان يکردن و گاه

و  يلت از آن جهت که با علوّ و برتريرا فضططيسططت؛ زين ياخالق يدر زندگ يروانهيم يبه معنا، ارسطططو

ف، حد يلحاظ تعره اگرچه ب. شططوديمحسططوب م يروادهيافراط و ز ينوع، کمال نفس، سططروکار دارد
ست ) ستون، وسط ا سبام، ؛ 388 ص، 1388کاپل سطو، نمونه ي(. برا2001نو صباندر راب ار ت و يطه با ع

ت يکه واقعاً کم اهم يافته دارد، نسبت به اموريمند و رشد لتيفض يرتيکه س يشخص: خشم معتقد بود

 يبراچنين فردي  يطورکلهب. شودين نميو خشمگ يز هستند، مانند پول و شهرت و مقام، عصبانيو ناچ

ب يکه از آسطط يکسطط، ارسطططودگاه ياز د، گريد يسططوندارد. از  يچندان يانه گرفتن، آمادگيانتقام وحشطط

س صبان يزيدن به چير ست، ع شمگ يکه در نزدش مهم و با ارزش ا شين نميو خ ناقص و  يشود، مَن

ت يش با اهميافته دارد و نشانگر آن است که هم ون بردگان، قادر به دفاع از خود و از آن ه برايرشد نا
 باشد.ياست، نم

سطو سط، هميد دارد که نظريتأک ار سات، مطرح  ه حد و سا در رابطه با اعمال و هم در رابطه با اح

دگاه او ياز دهر دو را مد نظر قرار دهد.  ييشکوفا، طور هماهنگه تواند بيمند ملتيشخص فض .است

سات ن سا شش کور اح صرفاً جو  يت اخالقيزدهنده فعاليآگاهانه و تم يهايژگيست، بلکه ويعواطف، 
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ست ک يمبتن ييهايبر داور، بوده ست مه ب يم داوريق تعليه از طرا ضاوت  يوقت يعني؛ نديآيد ست ق در

سب با ا، ميآموزيکردن را م ضاوتيخود به خود احساس متنا طور که شود. همانيجاد ميهم در ما ا، ن ق

ک وعده يکند يخاطرنشان م يو، مثال ياست. برا« نسبت به ما»ن حد وسط يکند ايح مياو تصر، گذشت

 .(همانمحسوب گردد ) ير، ممکن است نسبت به اکثر مردم، پرخوريگيک کشتي يبرا يمعمول يغذا

 و انتخاب حد وسط يحکمت عمل

ن اسططت که انتخاب حد ياخذ کرده، ا يلت اخالقيف خود از فضططيدر تعر ارسطططوکه  ين عنصططريآخر
ت يو قابل يي، تواناياز حکمت عمل ارسططططورد. مراد يگيصطططورت م يوسطططط با تعقل و حکمت عمل

شان م ن نکتهين است. ايص عمل صواب در اوضاع و احوال معيشخت شان که دهد ين صرف واکنش ن
شرط شانينم، و بدون تأمل و تعقل و فکر يرفتار يسازيدادن و  ضيدهنده تواند ن مند لتيک منش ف

 مشخص، انه آنيگراعقل يژگيو و ي(. با توجه به مباحث مطرح شده در باب اخالق سقراطهمان) باشد
 لت است.يدر باب اخالق فض يدگاه سقراطيتا چه حد، وامدار د ييشود که اخالق ارسطويم

 اخالق ارسطو يفلسفالزمة وجود اسوه و الگو 

و  يتوان هم ون پزشططکيدارد که آن را نمياظهار م يدگاهش در مورد حکمت عمليان ديدر ب ارسطططو
 يحکمت عمل، را اوالًيز اصول خالصه نمود؛ زا ياک مجموعهيدر ، طور کامله ا حقوق، بي يانورديدر

از ، طور کامله توان بيت را نمين قابليا .کنديرا برآورد م ينيت عياسططت که وضططع يتيقابل ةدربردارند
، سازديرا روشن نم يفه عمليقاً وظيدق يتيدر هر وضع يحکمت عمل، اًيثان .ک کتاب قانون فرا گرفتي

ق دسططتورالعمل يبر آن اسططت که شططرح دق ارسطططو ،جهيکند. در نتين مييها را تعبلکه فقط چارچوب
ضع، ياخالق ستاد حکيبا يتيدر هر و فرا گرفت. مراد از  ياخالق يالگوها يا مطالعه در زندگيم و يد از ا

ص دهد که ياز اوضاع و احوال خاص، تشخ ياک انسان در مجموعهي ياست که برا يز کسين« ميحک»
د يت کند، بلکه بايرا رعا يو نظر يعلم يهاسططت صططرفاً جنبهيالزم ن .ر اسططتيصططواب و خ يزيچه چ

سان يعيو طب يقيند منافع حقيبب ضاع و احوال چ يان سطوست. البته اگرچه يدر آن او وجود حکمت ، ار
 يشتريم، ارزش بيشخص حک ياحکام اخالق يداند، اما برايم يلت ضروريانسان با فض يرا برا يعمل

ار ين شده در اختييش تعياز پ ياز اصول اخالق ياکه مجموعه يو صرفاً نظر ينيشيپج يقائل است تا نتا
سطود يتأک، نيدهند. بنابرايقرار م ست، به ايبر دق ار ست که با مجموعهيق بودن انتخاب در از  يان معنا

تأمل در ار قرار داد. اما با يزان ضططابطه انتخاب درسططت را در اختيم، توان به طور کاملي، نمياصططول کل
 شود.يده ميها بهتر فهمن ضابطهيا، الگو يهاانسان يزندگ
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انتخاب برطبق قاعده؛  ياست برا يتي، قابليلت اخالقيفض ارسطون شد که نزد يصل بحث ااپس ح

؛ همانزند )يبا کمک آن دست به انتخاب م ،يرت اخالقيبص يلت و دارايک انسان با فضيکه  ياقاعده

 .(384 ص، 1388کاپلستون، 

 دگاه ارسطويرت و منش از ديحاالت مختلف س

 قرار گرفته است: يز در مورد منش مورد بررسيت متمايچهار وضع، ارسطودگاه يدر د

 ؛. ضعف اراده4 ؛يدارشتني. خو3 ؛لتي. رذ2 ؛لتي. فض1

 م:يپردازين چهار حالت مينک به شرح ايا

، از آنها يکي: ر شده استيلت تصويرذ لت، دو حالتيمتناظر با هر فض، ارسطو يدر دستگاه اخالق

 ينشططيا گزيمرتبط با واکنش ، يگريو د يافراط ينشططيا گزياسططت مرتبط با واکنش  يت ثابتيخصططوصطط

را در خود، هر دو يک حد وسط است؛ زي يشناسيلت از لحاظ هستي، فضياخالقنظام ن ي. در ايطيتفر
س صورت ر کند. يب ميشوند، ترکيلت ميوجب رذط، ميدن به حد افراط و تفرينقطه خوب را که در 

سردانه، بلکه ترک يشياندصرف است و نه عاقبت يباکيشجاعت نه ب، مثالً ست. ا دون هرياز ا يبيخون

شجاعت را از فروافتادن در تهور احمقانه از يصه ترکين خصيا سويا احتي، سو کيب،   ياط بزدالنه از 

 کند.يگر، حفظ ميد
ضيحالدر ش ثيلت، از حيکه ف سط ني، يارز ست؛  يينها ک حديست، بلکه يک حد و  يعنيو اوج ا
هر ، لت بر ضد و در مقابليفض، ارسطوه يرا در نظريست؛ زيل نياز رذا يبي، ترکيلت، به لحاظ ارزشيفض

ها را هم مد نظر قرار عالوه بر اعمال، واکنش ارسططططوقرار دارد. البته چون  يطيو تفر يلت افراطيدو رذ
ستيپذامکان يطيو تفر ياز حاالت افراط يتردهي يزه پيآمرو، ن. ازايدهديم ساده دو ، جهيدر نت. ر ا طرح 

 .(2001نوسبام، ؛ 385ص، 1388)کاپلستون،  2ستيح نيدر همه جا صح يطيو تفر يحد افراط
صرفاً يحالت، يدارشتنيا خويکف نفس  ست که شخص برخوردار از آن  سات  ا سرکوب احسا با 

افته ياصالح منش رشد نا يحالت کف نفس را تنها نوع، ارسطودهد. يواب انجام مسرکش خود کار ص

به  ياگر کسططط يول .ميمند نباشطططلتيم که فضطططياز دارين حالت نيبه ا يتنها زمان يعنيداند؛ يو ناقص م

بد  يل به انجام کارهاين صورت، ميرا در ايبه کنترل نفس نخواهد داشت؛ ز يازيافت، نيلت دست يفض
 .(2001نوسبام، )د ندار

ت يک وضعيعنوان ه آن را ب ارسطو .ستيگر نيت ديقاً همسان با سه وضعيضعف اراده، دقاما 

ضعف »کند: يف ميگونه تعرنيک نوع رفتار، ايبلکه آن را به مثابه ، ف نکرده استيمنش تعر يبرا
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انجام اعمالش از  که در يکسططط .رغم علم به کار خوباراده عبارت اسطططت از انجام دادن کار بد به

سبت به شخص خو  يشتريب يدار به مراتب از عدم رشد اخالقشتنيضعف اراده برخوردارست، ن

 .(همان)« برديرنج م

سطودگاه ين ديا شکار، ار ست بر د يدر واقع نقد آ ض ي، مبنسقراطدگاه يا لت. يبر اتحاد معرفت با ف

، و ضعف اراده ير نگرفته و به ضعف اخالقنفس را در نظ يرعقالني، اجزاء غسقراط :معتقد است ارسطو
 .(246 ص ،1378ارسطو، نکرده است ) يداند برخطاست، توجه کافيکشاند که ميم يرا به عمل يکه آدم

 دگاه ارسطويل از ديوحدت فضا

سان ين ارسطوگرفت که از نظر جه يتوان نتيگذشته م يهااز بحث ل از ي، فضاافالطونو  سقراطز ب

سستنديهم جدا ن ضا ي. هرگاه ک ستعداد همه ف شت و يا سياز آنها به فعل يکيل را دا امکان ، ديت ر

سته است آن فضيرا او با حکمت عمليده باشد؛ زيت نرسيل او به فعليه فضايندارد بق لت را ي، توان
سانديبه فعل ضا يهم وقت يحکمت عمل .ت بر صل آمد، همه ف او رو، . ازاينکنديل را بالفعل ميحا

ضاصاحب همه  سطون وحدت، در نظر يشود. البته به رغم ايل ميف ضا ار ک رتبه يدر  يل همگيف

برتر از  يطور که تندرسططتاسططت، همان يبرتر از حکمت عمل ينمونه حکمت نظر يسططتند، براين

 .(238 ص ،1378ارسطو، است ) يپزشک

اش متمرکز يزندگک کل در تمام طول يبه عنوان ، بر انسان ياخالق يابيتوجه ارزشهمۀ  ارسطونزد 

ند، ين برآيجه ايند گرفت و نتياو برآ يد از کل زندگيهر انسططان، با ياخالق يابيارز يبرا يعني؛ باشططديم
 .(2001نوسبام، ) کننده سعادتمند بودن اوستنييتع

 ب اخالق(يبودن دانش تهذ يدگاه ارسطو )علمياز د يل عقليفضا

، با توجه به يل عقليفضااما د. نکيم ميتقس يل عقليفضا( و ي)مَنش يل اخالقيفضائل را به فضا ارسطو

م ياز عقل تقس يور از عقل و عارنفس را به دو جزء بهره ارسطواست.  ياقسام يمراتب نفس، خود دارا
 ور از عقل، خود شامل دو جزء است:کرد. جزء بهرهيم

 دهد.يقرار مر را مورد تأمل يرناپذييو تغ يکه امور ضرور يا استعداد علمي. قوه 1

همواره در  ير سروکار دارد. در واقع حسابگريرپذييکه با امور ممکن و تغ ا استعداد حسابگري. قوه 2

سططه مرحله  يز نفس را داراين ارسطططود، يگومي افالطوندهد. بنابر آن ه ير رخ ميرپذييموضططوعات تغ

ساس، عقل و م ست. بيل مياح سطونظر ه دان س، ار  يهرگز مبدأ عمل اخالق ياگرچه حس و ادراک ح
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ضيلند؛ زيل دخي، هم عقل و هم ميست، اما در عمل اخالقين سروکار دارد يلت اخالقيرا ف  .با انتخاب 

عت يد موافق طبيانتخاب خوب، هم تعقل با يبرارو، ازاينلِ موافق و همراه با تعقل است. يز ميانتخاب ن

نکه عمل هر دو جزء خردمند نفس، شططناخت يا جهيرد. نتيد عقل قرار گييد مورد تأيل بايباشططد و هم م

واسطططه آن حالت، ه ک از آنها بتواند بياسططت که هر  يحالت، ک از آنهايلت هر يقت اسططت و فضططيحق

 (.209-208 ص ،1378ارسطو، قت را بشناسد )يحق

 يريگجهيو نت يبندجمع

به نظر  اما اسططت، يه منسططجم و فاخرينظر آنکه با ،کوماخوسياخالق نلت ارائه شططده در يفضطط هينظر
ه توسط ينظر يمباد، اًيثان. است نشده نييتب آن در ياخالق قانون و لتيفض يو مبنا يستيچ، رسد اوالًيم

، رسديبه نظر م نيهم ن. است شده بسنده آن در يرأ و تجربه به و نشده آورده آن به لتيف فضيو تعر
 را ياصل يقوا مذکور، هينظر ن است کهيا، دباشيم وارد ارسطو لتيفض هينظر بر که يينقدها جمله از
ضب و هيشهو قوه دو به س هيغ صل يقوا از زين ترس قوه کهيکند. درحاليم ميتق ست يا  نديفرا کل و ا

 يه را به عنوان ترس معرفيغضططب قوه در طيتفر که، ارسطططورغم به .کنديم مهار را غضططب و شططهوت
 3.ستين هيغضب قوه سنخ رسد ترس ازيبه نظر م، کنديم

سطو دگاهيد ۀالزم، نيافزون بر ا ست، يعمل حکمت در مورد ار ست که ايا ا  ثيح از ن کمالين ا
 آن است که، امر نيا ۀالزم. اعتدال در نه است، اديازد در کمالش که باشد ينظر عقل همانند بودن،دانش
سطو ض از را يعمل حکمت ار ض يعلم هيپا را آن، کرده جدا لتيف شد داده قرار لتيف  علم، نيبنابرا .با
 کشططف را مندانهلتيفضطط اخالق به دنيرسطط هنر و فنون ها،راه که اسططت يعلم به مثابه اخالق بيتهذ
شف نيا. کنديم ستآناز ک سطو کهآن نان، تخنه و يعمل حکمت ۀفيوظ که رو ا ست گفته ار  و ينف، ا

 يکار، مندانهلتيفض عمل به دنيرس فنون، نظر نيا طبق. (209 ص ،1378ارسطو، ) است قتيحق اثبات
 يامور به مربوط، يعمل حکمت و تخنه گرچه. است قيحقا کشف يراستا در ينظر عقل يکارها سنخ از

صل نيا ارسطو نظر در اما، است ريرپذييتغ آنها علل که هستند  دو نيا که ييهامعرفت شودينم موجب ا
 .نباشد واقع اکتشاف و علم سنخ از، کننديم ديتول

سطو در اخالق از منظور که چرا ست؛ين اخالق يمعنا به لزوماً اخالق بيتهذ ، او تابع يحکما و ار

، هانهيزم آن در که داد ييهانهيزم به اشططاره، اخالق بيتهذ اما شططتر.يب يزيچ نه اسططت لتيفضطط همان

ض)=  اخالق توانيم ست هنر و فن کي اخالق بيتهذ جهت، نيا از. کرد محقق را( لتيف  که يهنر. ا

: ديگويم هم ارسطو چنانکه، وصف نيا با. شونديم محقق انسان در ياخالق يهالتيفض، آن واسطه به
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، نيبنابرا .اسططت اخالق يريگشططکل يهانهيزم بلکه مراد از آن سططت،ين اخالق ،يعمل حکمت از منظور

 را ياخالق امر ديتول يهانهيزم، ياتخنه امور که شوديم نيا به يعمل حکمت اي اخالق و تخنه مالزمات

 .دهنديم قرار انسان دسترس در را مندانهلتيفض فعل به دنيرس هنر که معنانيبد؛ کننديم فراهم

است  يدانش يبه معنا يدانش حکمت عمل: توان گفتيم، حات گذشتهيبا توجه به توض، جهيدر نت

با ، ن بخشير اسططت. اانسططان مسططتق يد و در بخش عقل نظريگويعلم اخالق سططخن م يکه از مباد
ات را فراهم ي( و جزئيات اخالقيات )در صورت وجود کليکه دارد اصول عمل اعم از کل ييسازوکارها

 يکه عقل نظر، ن دسططتوراتيسططازد. ايآماده م يعقل عمل يا پند براي، کند و آن را به عنوان دسططتوريم

 با همراه، شونديم ليگس يعمل عقل سمت به اطاعت و عمل يبرا نکهيا بر عالوه، کنديم فراهم آنها را

 ،1378ارسطو، ) است يشهو جزء يعني، نفس ضدعقلِ عنصر عملکرد هيعل ييهاسرزنش و هشدارها

 :دهديم انجام کار دو ياخالق عمل تحقق يبرا يعمل حکمت وصف، نيا با .(49-48 ص

 جنبه، کار نيا. کنديم فراهم يعمل عقل يبرا را عمل يبرا ييهانسطططخه مثابه به دسطططتورات الف.
 در گذارقانون مثابه به، يعمل حکمت از بخش نيا. اسططت ياخالق يمحتوا ديتول جهت در نفس فعاالنه

 .است شهر و خانواده فرد، مرتبه در قانون ديتول مرحله

 نيا. کنند حاکم عمل بر را ليم يهاآورده خواهنديم که يعمل، عقل ضد يقوا سرزنش و هشدار ب.

ستور آن بروز يهانهيزم جاديا يبرا بازدارنده يعمل مثابه به کار ست يعمل عقل در کين، ياخالق د  عقل. ا

 تواننديم که يآفات و کند سد را ليم راه کنديم يسع و ديآيم يعمل عقل عمل کمک به کار نيا با، ينظر

 در که اخالق يمباد ،رونيااز. ندهد بروز نهيزم ممکن يجا تا، کنند منحرف اخالق ريمسططط از را عمل
 .کننديم يبانيپشت عمل در را خود مفاد ظهور مختلف يهانهيزم، اندشده نهاده يعمل حکمت

موافق بودن با حقيقت يا  نيک و بد به معناي، روايناز .هدف، عمل کردن و ساختن نيست . در حوزه حکمت نظري،1
مخالف بودن با حقيقت است؛ زيرا کار عقل نظري بازشناختن اينهاست. اما در حوزه حکمت عملي، حقيقت عبارت 

 است از توافق عمل با ميل درست و منطبق با حکمت عملي.
ي در نظريات اخالقيِ اخالِف عنوان ميراثي ارسطططويه صططورتي پايا و به . اين ديدگاه ارسطططو در باب حد وسططط بودن فضططيلت، ب2

سفۀ اخالق مسيحي بخصوص در قرون وسطي و شخصيت، گذار و ماندگار باقي ماند. براي مثالارسطو اثر هايي مانند در فل
صيت شخ سفه اخالق يهودي  ستين و آکوييناس و در فل دانان ميمون و همينطور نزد اخالقجبرئيل و ابنهايي از قبيل ابنآگو

مسکويه، غزالي، فيض کاشاني، مال احمد نراقي، مال مهدي نراقي و ديگران، اين ل خواجه نصيرالدين طوسي، ابنمسلمان از قبي
 توان مشاهده کرد.وضوح ميه تفکر ارسطويي را ب

 .اهلل علي عابدي شاهرودي هستمتنقدهاي بر نظريه ارسطو را وامدار استاد آي. 3
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