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  » مقدمه «                             

ـ     ت هر علمی نگاهی به ریشـه هـا و مبتکـران نظریه هـاي  براي یافتن نقاط ضعف و قو

ۀ     ، علمی آن علم الت آن نظریـات متأخّر از آن و بررسـی تحـومقدار تأثیر پذیري نظری

» اخـالق  « از جمله علوم مطرح در حوزة علـوم انسـانی   . اولیه یک امر ضروري است 

تـا آن جـا   . مباحث اخالقی از قدیمی ترین مباحث در حوزة علوم انسانی است . است 

لکـن تـا قبـل از    . ه قدمت اصـل پیـدایش انسـان برگردانیـد     که می توان قدمت آن را ب

اختراع خطّ و کتابت ، این مباحث صرفاً در قالب پند و اندرز ، اوامر و نواهی ، وعظ و 

  . نصیحت و ارائۀ الگوهاي برتر در قالب داستان ها و حکایات ارائه می گردید 

به قرن پـنجم   - ه جا یا نا بجاب  - تدوین مرسوم اخالق به سان سایر علوم انسانی      

. د ارجاع داده می شو»  اسکندریه یونان« و سپس » آتن « قبل از میالد در حوزة علمی 

میدان باز سیاسی و اقتضائات کشور گشایی و نیاز به سیاست و برنامۀ صـحیح هـدایت   

جامعۀ آن روز آتن سبب شد تا علماء وقت عالوه بر پـرداختن بـه علـوم تجربـی ، بـه      

علوم انسانی نیز روي آورده و در صدد تربیت بهینۀ جوانان آن مرز و بوم براي توسـعۀ  

  . بیش تر کشور و تداوم پیش رفت ها برآیند 

تضارب آراء رخ نمـود و   ، با گسترش کرسی هاي مختلف درسی و علمی و دینی      

بلکه بـراي   ، گدر این میان آنی ماندگارتر و فراگیرتر شد که براي آن محیط و آن فرهن

بدین جهت مهم ترین آرائی که از آن زمـان  . کارآمد تر و جذّاب تر بود نسل هاي بعد 

 به دست ما رسیده است ، عمدتاً از دو دانشـمند معـروف یعنـی افالطـون و شـاگردش     

ران هـم نقـل   پیشینیان و معاصارسطو است ؛ لکن در البالي آثار این دو برخی نظریات 

در این میان اخالق و منطق و فلسفۀ این دو . نقد عقالنی واقع شده اند و مورد تأیید یا 

مورد توجه و استناد وافر علماء پس از ایشان واقع و در گـذر زمـان تـا حـدود زیـادي      

  .محفوظ مانده اند 

این سه موضوع اگر چه سه علم متفاوتند ، لکن در مسلک ایـن بزرگـواران شـدیداً         

و سایر مباحث اخالقـی  » رسالۀ پروتاگوراس « . در هم تنیده اند در تعامل با یکدیگر و

 در میان رسائل افالطون گنجانیـده شـده و   که از سقراط و افالطون به صورت پراکنده ،
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ترین آثـار اخالقـی بـر جـاي مانـده از ایـن       ارسطو از مهم » اخالق نیکوماخوس  « نیز

یکـی  : ی سـه أثـر را در دسـت داریـم     از ارسطو در بارة تعالیم اخالق. دوران می باشند 

( همین اخالق نیکوماخوس است که گویا پسر ارسطو که ماننـد پـدر او نیکومـاخوس    

nikomachos  (   از » تئـوفر « نام داشت ، با همکاري یکی از شاگردان ارسطو بـه نـام

فراهم آورده و تنظـیم و   )پدر (  یادداشت هاي شاگردان حاضر در جلسات درس استاد

عنوان دارند » اخالق کبیر « و سومی » اخالق أُدموس « : نموده اند ؛ کتاب دیگر منتشر 

؛ لکن بر خالف نامش از آن دو بسی مختصرتر و کوچک تر است ؛ و برعکس اخـالق  

و به هر حال از منـابع دسـت   . مفصل تر و منظّم تر می باشد نیکوماخوس در این میان 

امـا بایـد دقّـت کـرد کـه اخـالق       . ی شـود  اول اخالق و فلسـفۀ اخـالق محسـوب مـ    

  . ارسطو است و در ادامۀ آن محسوب می شود » سیاست « نیکوماخوس متمم کتاب 

در عصر شکوفایی فرهنگ و تمدن اسالمی بسـیاري از آثـار علمـی از زبـان هـاي            

 به عربی ترجمه شد از جملـه مترجمـان  ... یونانی و سریانی ، هندي ، قبطی و پهلوي و

 298 – 215( اسحاق بـن حنـین   . )ق.ه 264 – 149( حنین بن اسحاق : مهم این دوره 

؛ أبو بشر متـی  . ) ق.ه 260 - -( ؛ کندي  . )ق.ه 364 – 280( ؛ یحیی بن عدي . ) ق.ه

اسکندر افرودیسی از دانشمدان حوزة اسـکندریه در قـرن سـوم     و نیز. )ق.ه 329 - -( 

طو را ظاهراً اخالق نیکو ماخوس ارس؛ بوده اند . ) م 395حدود ( میالدي ؛ ثامسطیوس 

 595 – 520( إبن رشـد   إسحاق بن حنین از زبان سریانی به عربی ترجمه کرده است و

 بن ؛ أبو علی »لیساألخالق ألرسطاطا« ، با عنوان  ندفسیر نگاشتو فارابی بر آن ت . )ق.ه

با پـاره اي از  » األخالق ارسطو « با آمیختن خالصه اي از کتاب . ) ه 421ف ( مسکویه 

تهـذیب  « اندیشه هاي افالطون و دیگر متفکّران یونانی ، و نیز آموزه هاي دینی ، کتاب 

سپس خواجه نصیر الدین طوسی . را به زبان عربی نگاشت » األخالق و تطهیر األعراق 

بـا آراء سـایر   ؛ بعد با آمیـزش آن  این را به طور خالصه به فارسی برگردانید . ) ه633( 

آداب و اخـالق سیاسـت و   ( » حکمـت مـدنی و حکمـت منزلـی     « حکماء و افـزودن  

  . را به جامعۀ بشریت عرضه نمود  » اخالق ناصري« ، ) خانواده 

و . ) ق.ه1400تقریبـاً  . ) ( م 1983( اخالق نیکوماخوس توسط فرانتس دیرل مایر       

ـ  . ) م1998( اولـوف گیگـون    بـه انگلیســی  . ) م1963( راس . د. ط وبـه آلمــانی و توس
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ــد  ــه گردی ــۀ .ك. ر( . ترجم ــودورگمپرتس ، ج   ترجم ــانی ، تئ ــران یون ، نشــر  3متفکّ

ترجمـۀ   ؛ 37 – 36، صـص   مقدمۀ اخـالق ناصـري  : ن ؛ و نیز ، تهرا 1375خوارزمی ، 

؛ بـانو   10 – 7، صـص   1385تبریـزي ،  اخالق نیکوماخوس ، دکتر محمد حسن لطفی

؛   73 - 71، صـص   1385؛ شـهریاري ،   ن ، کیمیاي سعادت ، مقدمۀ کتابنصرت امی

   )  366و فهرست ابن ندیم ، ص  240 – 231، صص  1362 بهشتی ،

در بارة نیـک  : کتاب اخالق نیکو ماخوس مشتمل بر ده کتاب با عناوین ذیل است       

؛ گشـاده دسـتی،   شجاعت و خویشـتن داري  : بختی ، در بارة فضیلت ، فضائل اخالقی 

بزرگواري ، بزرگ منشی ، شکیبایی ، درستکاري و نزاکت ؛ عدل و انصـاف ؛ شـناخت   

، حکمت عملی ، عقل شهودي و حکمت نظـري ؛  ) فنّ و هنر ( علمی ، توانایی عملی 

باألخره در بارة  در بارة دوستی ؛ و)  9و 8( پرهیزکاري و نا پرهیزکاري ، لذّت و درد ؛ 

 مذکور با عناوین، این چینش  حتّین واویبا لحاظ و مقایسۀ این عن.  لذّت و نیک بختی

اسـالمی   علماء فلسفی ، شدت متأثّر شدندر کتب اخالق اسالمی  - مورد تأکید بلکه -

  . از روش و منش ارسطو روشن می شود 

  

  :تفاوت مبانی اخالق افالطونی و ارسطویی 

 »ۀ اخالقی و سیاسی افالطون پیوند تامی با با وجود شناسی و معرفـت شناسـی و   نظری

فراترین عـالم  . در وجود شناسی او به عوالم متعدد معتقد است . انسان شناسی او دارد 

، عالم مثُل یا صور است که در آن حقیقت أشیاء حضور دارند ؛ عوالم فرودین به مقدار 

ترین مثال ، صورت  عالی. شباهت یا بهره مندي خود از آن عالم ، حقیقتی نسبی دارند 

و نیـز بـا مثـال    ] خـدا  [ خیر است که سنگ بناي تمام مثال هاي دیگر و با مثال واحـد  

عدالت فی نفسه ، شجاعت فی نفسه و عفّت فی نفسه مثال هایی از . زیبایی یکی است 

آن چه در عـالم محسوسـات و خـاکی از    . ... خیرند که تنها در عالم مثال تحقّق دارند 

امور ظهور می یابد تنها برگرفته اي از آن عالم أعلی است و نباید آن ها را  مصادیق این

اصیل دانست ، زیرا همه اموري جزئی و فاقد وصف کلّیت و اطـالق و دیگـر اوصـاف    

  . ...امور حقیقی هستند 
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معرفـت حقیقـی آن   . معرفت شناسی افالطون نیز بر وجود شناسی او منطبق است       

ل در   . ل محقّق باشد ثُر عالم ماست که متعلّقش د و از این رو کار اصلی فیلسـوفان تأمـ

؛  در عالم مثال است تا با این کار به خدایان که دائم مشغول این کارند تشبه پیـدا کننـد  

معرفت حقیقی نه با حس بلکه صـرفاً بـه مـدد    ... . معرفت عقلی است این همان مسیر 

یـادگیري در ایـن دنیـا    . ... رفتی ناقص است عقل به دست می آید و معرفت حسی مع

اصـل نفـس   عالی تـرین رکـن یـا    : نفس انسانی سه رکن دارد . چیزي جز تذکّر نیست 

جزء عقالنی اوست که غیر فانی و و شبیه الهوت است و او را از حیوانات متمایز مـی  

حیوانـات   کند ؛ جزء همت و إراده می تواند یار و یاور جزء عقالنی باشد ، هرچنـد در 

. ... هم یافت می شود ؛ و جزء سوم جزء شهوانی است که به امیال بدنی مربوط اسـت  

جزء عقالنی و جزء شهوانی با هم در تنازع اند و در بسیاري مـوارد انسـان را بـه امـور     

  .متضاد می خوانند 

نه دارند تنها فیلسوفان اند که عقلشان بر شهواتشان فائق می آید و رفتاري حکیما        

سعادت بشر به این است که در راه معرفت عقلی تالش کند و در کنار آن از لذائـذ  . ... 

بدنی نیز برخوردار شود ، مشروط بر این که این لذائـذ همـراه آالم و خسـارت روحـی     

براي رسیدن به سعادت ، کسـب فضـائل نیـز الزم    . ... نباشد و در آن افراط نشده باشد 

نزد افالطون عبارت اند از معرفت یا حکمت عقلـی ، شـجاعت ،    فضائل کلیدي. است 

جامعۀ نیک جامعه اي است که از افراد سـعادتمند و بـا   . ... خویشتن داري ، و عدالت 

قوانین اخالقی مطلق است و از شـهري بـه شـهر دیگـر     . ... فضیلت تشکیل شده باشد 

  .تفاوت نمی کند 

طبقۀ فروتر کـه  : از نفس افالطونی سه جزء دارد دولت شهر افالطونی نیز برگرفته       

صنعتگران و پیشه وران هستند ، طبقۀ برتر که پاسداران و سپاهیان هستند و طبقۀ سـوم  

جامعۀ سعادتمند جامعه اي است که فرمـانروایش فیلسـوف بـه    . که فرمانروایان هستند 

ند فضـیلت چیسـت ،   کسی که ندا. ... داراي معرفت عقلی باشد معناي عالی ترین فرد 

  ) 64 – 61، صص  1385شهریاري ، » . نمی تواند خود فضیلت مند باشد 

اخالق و سیاست ارسطو وجوه تشابه بسیاري با افکار افالطـون دارد ، ولـی مـی    «       

از بین این اختالفات تقابـل در تقـدم   . توان اختالفات این دو را نیز قابل توجه دانست 
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در نظـر افالطـون عـدالت فـردي     .... ل جمعی قابل توجـه اسـت   فضائل فردي بر فضائ

مستقلّ و مقدم بر عدالت در شهر است ؛ در این جا نظر ارسطو مخالف افالطون اسـت  

؛ چون ارسطو وجود دولت شهر را ضرورتی اساسی براي پرورش فضائل نفسـانی مـی   

. ...[ نیسـت   داند به طوري که بدون آن تحقّق فضائل فـردي از جملـه عـدالت ممکـن    

منظور افالطون جدا شدن فرد از دولت شهر و گوشه گیري از اجتماع نبود بلکـه  ] البتّه 

  . ... منظور او امکان تحقّق فردي عادل در شهري با حکومت ظالمانه بود 

تفکّر ارسطو در باب عدالت تنها در پرتو آن چه او در بارة دولت شهر گفتـه اسـت        

حاکمان نیازمند فضائل اند تا خـوب فرمـانروایی   ... هر دولت شهردر . ... معقول است 

در : عدالت دو معنـا دارد  . ... کنند و مردم نیازمند فضائل اند تا خوب فرمانبردار باشند 

 و بر همۀ فضائل نسـبی  . است » اطاعت از قانون « عدالت معادل : ... یک معناي عام )

نبوده ، بلکه  در این معنا عدالت یکی از فضائل...  .تطبیق می کند ) در رابطۀ با دیگران 

در ایـن حـال عـدالت    : معناي دوم معنـایی خـاص اسـت    . گیرد کلّ فضائل را دربرمی 

عدالت خـاص حـد   . صرفاً اسم یکی از فضائل و بخشی از عدالت به معناي عام است 

عدالت جبرانی .. : .بر دو قسم  وسط براي افراط ستم کردن و تفریط ستم دیدن است و

  . ... می شود ... عدالت توزیعی ] و ... [ 

ی بـراي دیگـر فضـائل دارد            اگـر بخـواهیم   . ... عدالت نقش بسیار اساسی و مهمـ

باید واجد آن ... کمی عادالنه در باب فضائلی از قبیل اعتدال و شجاعت داشته باشیم ح

همسان بـا  ) دیکایسونه ( فقدان عدالت : از این رو ارسطو می گوید . ... فضیلت باشیم 

ارسطو معتقـد اسـت کسـب فضـائل از جملـه      . ... است ) آریته ( فقدان خود فضیلت 

سؤالی که مطرح مـی شـود   . کسب فضیلت عدالت با انجام دادن کارهاي عادالنه است 

این است که وقتی هنوز عادل نیستیم یعنی احکام عادالنه نداریم ، چگونـه مـی تـوانیم    

پـس بـه نظـر مـی رسـد      ! ... عال عادالنه را تشخیص دهیم تا مطابق آن عمل کنـیم ؟ اف

نظـر ارسـطو ایـن    . ... محال باشـد  ] بدون مرشد و راهنما [ تحصیل عدالت ارسطویی 

ی یـا مرشـد تکیـه      است که دانش آموزان مکتب فضیلت در ابتداي راه باید به یک مربـ

و بـه  ند ، کسانی که قـبالً راه را پیمـوده انـد    کنند و این شناخت و معرفت را از او بگیر

  . ... فضائل رسیده اند 
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هـر چـه   . ... کسب فضائل نیز به عادت بوده و از این حیث مانند فنّ و هنر است        

بیش تـر    بیش تر تجربه کسب می کنیم قابلیت ما براي حکم کردن در موارد پیچیده تر

عناصر خاص  یک موقعیت نمـی توانـد تـابع    تشخیص : ارسطو می گوید. ... می شود 

پس براي توجیه موارد خاص و ارزیـابی و حکـم در مـورد آن هـا بـه      . ... قاعده باشد 

نیـاز داریـم تـا مـا را هـدایت کنـد       ) فرونسـیس  ( فضیلت عقالنی به نام عقـل عملـی   

عـادل  برخی م. فرونسیس واژه اي یونانی است که ارسطو در این مقام به کار برده است 

مـک اینتـایر و   . گذاشـته انـد   ) به معنـاي حـزم   (  prudenceاین واژه را در انگلیسی 

برخی مترجمان ترجمۀ فرونسیس به حزم را نمی پسندند ، چون ایـن واژه هـیچ ربطـی    

به احتیاط کاري و نفع شخصی ندارد و ترجمۀ التین و درست قرون وسطایی ایـن واژه  

عقل عملی فضیلتی است که به کمـک آن  . ده است باعث این اشتباه ش prudentiaبه 

ی کارهاي خاصی و براي اشخاص می توان ارزش هاي کلّی را بر  ـت و   خاصـدر موقعی

صاحب این فضیلت می داند چـه  . شرائط خاص تطبیق کرد و در باب آن داوري نمود 

،  1385شـهریاري ،  ( »  . ...چیز حقّ اوست و به گرفتن حقّ خویش مباهات مـی کنـد   

  ) 111 – 106همان صص . ك.و نیز ر  95 – 87صص 

علّـت آن  ) 1(ارسطو معتقد بود که فرد مسؤول عمل خویش اسـت اگـر و تنهـا اگـر     « 

نسبت به وي درونی باشد ؛ یعنی شخص یا چیز خارجی او را مجبور بـه عمـل نکـرده    

خاب قبلی خـودش  انجام آن کار به وسیلۀ او در نتیجۀ غفلتی نباشد که با انت) 2(باشد و 

دراین صورت ، و تنها در این صورت است که می توان گفت عمل . پدید نیامده باشد 

  )   158، ص  1383فرانکنا ، ( » . است » اختیاري « وي 

: ... روي این نکته تکیه مـی کنـد کـه    ... ارسطو در بخش مابعد الطّبیعه از فلسفه اش « 

دلیـل ایـن   . و از جهـت دیگـر آسـان     بررسی حقیقت کاري است از یک جهت دشوار

این است که نه کسی تا کنون توانسته است به حق، آن چنـان کـه بایـد و شـاید     مطلب 

وقتی به یک یک کسانی کـه در  .  برسد و نه حقیقت به کلّی بر همه پوشیده مانده است

بارة طبیعت سخن گفته اند بنگریم ، می بینیم برخی به کلّـی از درك حقیقـت محـروم    

ده اند ؛ ولی برخی دیگر بر ادراك اندکی از حقیقت دست یافته اند ، امـا وقتـی ایـن    بو

بنابراین آگاهی بر . اندك اندك ها را روي هم جمع کنیم ، مقدار ارزنده اي خواهد شد 
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ا دلیـل دشـواري اش ایـن     . ... است ) و در دسترس همه ( حقیقت از این نظر آسان  امـ

ست نداده است که حق به طور کامل شناخته شـود یـا بـر    است که تا کنون امکان آن د

دشـواري شـناخت حقیقـت از از جهـت مـا      ... بخش بزرگی از آن آگاهی دست دهد  

ما در تکامل فکري خود به هر حال مـدیون  . ... است ، نه از جهت واقعیت هاي عینی 

کـار خـود و   آن ها یا گشایندة معرفت بـوده انـد ، یـا الأقـل حاصـل      . پیشینیان هستیم 

اندیشمندان دیگر را از دستبرد حوادث دور نگه داشته و به ما منتقل کرده اند ؛ بنـابراین  

ارسـطو  . ... بگـذاریم  باید همواره سپاس گزار آن ها باشیم و به آن ها و کار آن ها ارج 

یـاد مـی کنـد و در    ... کاوش در بارة مبدأ نخستین ... و بلند پایگی رجی و مکرّر از پر أ

در مابعـد الطبیعـۀ   . ... مـی خوانـد   » شریف ترین و مقدس ترین علـم  « ک جا آن را ی

در کتاب هاي دیگر کـه بـر اسـاس    . ارسطو ، کم ترین بحثی در بارة معاد به نظر نیامد 

نوشته شده نیز مسائل اساسی مربوط به معاد ، از قبیل تجرّد و بقاي نفس فلسفۀ أرسطو 

طبیعیات آمده است ، نه در مابعدالطّبیعه ؛ مثالً إبن سینا در  در بخش علم النّفس از... و 

ات آورده اسـت           شفا این مسـائل را در فـنّ ششـم از هشـت فنـب مربـوط بـه طبیعیـ .

صریحاً می گویـد کـه   ]  4ص[ در مقدمۀ مبدأ و معاد . ) ق.ه 1050ف ( صدرالمتألّهین 

    )  31 – 26، صص 1362،بهشتی ( »  . ...بحث معاد از مباحث حکمت طبیعی است 

  

  : اخالق ارسطو  انسان بزرگوار در

در نظام فکري ارسطو رفتار و کردار آدمی داراي هدف ها و غایـاتی اسـت و آن چـه    « 

بهتـرین   ] در نظر وي[ آدمی انجام می دهد براي سودجویی و خیر طلبی است که البتّه 

ت کـه بـراي تعیـین راه و    از همین جا اس. خوشبختی است و  سودها و خیرها سعادت

متأسـفانه أکثـر مـردم در    . ... روش زندگی باید به شناسایی خیـر وسـعادت پرداخـت    

جست وجوي سعادت به اشتباه می افتند ، چه آن که جمعی سعادت را در لذّت جویی 

با در نظر گـرفتن  ... . و خوشگذرانی و جمعی در شهرت طلبی و جاه و مقام می دانند 

زینش هایی که افراد براي سعادت خود به عمل می آورند ؛ ارسطو طرق انتخاب ها و گ

  : و روش هاي زندگی را به سه گونه تقسیم می کند 
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که مخصوص عوام است و تنها به خور و خواب و لذائذ حیوانی  » زندگی حیوانی« -1

  .و آن را هدف أعالي حیات خود می پندارد ... توجه دارند 

که مخصوص افراد با فرهنـگ و افتخـار طلـب اسـت کـه بـه       : » زندگی سیاسی «  - 2

ایـن افـراد بـر خـالف     . زندگی تنها از دریچۀ افتخار طلبی و شهرت جویی می نگرند 

  . گروه اول افتخار را بر لذّت ترجیح می دهند 

. که مخصوص افراد بـا بصـیرت و فضـیلت جـو اسـت      » زندگی تأملی و تعقّلی «  -3

دگی تنها از دریچه مال و منال می نگرند ، سخت در اشتباه انـد ؛  یعنی کسانی که به زن

  ...چه آن که ثروت گرایی به مراتب بدتر و پست تر از لذّت جویی و افتخارطلبی است

ارسطو سعادت و خوشبختی را هدف أعالي حیات آدمی می داند که افراد انسانی       

دست یابی به چیزهـاي دیگـر ؛    ، نه براي سعادت را به خاطر نفس سعادت می جویند

در حالی که اموري نظیر لـذّت جـویی و ثـروت و علـم و دانـش را انسـان بـه عنـوان         

سـعادت از  . ... در نظر مـی آورد   –که سعادت است  –وسائلی براي رسیدن به هدفی 

کسی را مـی تـوانیم   . ... » مطابقت فعالیت نفس با فضیلت « : نظر وي عبارت است از 

که تا پایان عمر از فعالیت نفس توأم با فضیلت بهره مند باشد ، نه این بدانیم  سعادتمند

  ) 17 - 5اخالق نیکوماخوس ، . ك.ر( . ... که در یک یا چند روز موقّتاً سعید باشد 

یکـی فضـائل عقالنـی و دیگـري فضـائل       ، ارسطو فضیلت را بر دو قسم می داند      

ئل عقالنی اند و شجاعت و سخاوت و جوانمردي حکمت و فرزانگی از فضا: اخالقی 

در میـان ایـن دو نـوع    ] در نظر وي [ البتّه . از جمله فضائل اخالقی به شمار می روند 

ی بدون فضیلت فضیلت اخالقفضائل ، اصالت از آنِ فضائل عقالنی است ، چراکه اوالً 

جزء انسان است  عقالنی میسر نیست و در ثانی فضیلت عقالنی مربوط به شریف ترین

اخـالق  . ك.ر(  ....؛ چرا که جز عقل ، عنصري شریف تر در انسان یافـت نمـی شـود    

  ) 32 – 24نیکوماخوس ، 

انسانی که بخواهد به زندگی سعادتمندانه نائل آیـد بایـد بدانـد کـه سـعات نـه               

ـ      د معلول اتّفاق و تصادف است و نه ذاتی طبیعی اسـت ، بلکـه اسـتعدادي اسـت و بای

اگـر  . ... کسب شود تا به درجۀ عادت برسد و از آن پـس ملکـۀ وجـود آدمـی گـردد      

هیچ گاه قابل تغییر و تحـول  ... فضائل اخالقی انسان طبیعی و ذاتی می بود می بایست 
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در حالی که می بینیم فضائل اخالقی در انسان قابل تغییر بوده و گاه جـاي  .... نمی بود 

در تمرین و ممارست براي کسب فضائل اخالقی بایـد از  ... .فضائل را رذائل می گیرد 

از همین جـا اسـت کـه اعتـدال و میانـه روي از شـروط       .... افراط و تفریط پرهیز کرد 

این را نیز بایـد در نظـر آورد کـه    .... به شمار می رود اساسی یک زندگی سعادتمندانه 

گاهی تحقّق پذیرفته باشـد  اخالقی به شمار می آید که از روي تصمیم و آفعل و عملی 

« سخت تکیـه مـی کنـد ، چـه آن کـه تنهـا       » تصمیم « و » انتخاب « ارسطو بر روي . 

ارسـطو خـود   . است که موجب ارزشمندي فعل اخالقی می شـود  » انتخاب و گزینش 

  : شرائط یک فعل اخالقی را چنین بر می شمرد 

  نا و بصیر باشد ؛ عامل باید به آن چه انجام می دهد دا : اول این که« 

مرید و آزاد باشد و ایـن انتخـاب بـه    ، در انتخاب و اختیار فعل مورد نظر  : دوم آن که

  خاطر نفس فضیلت باشد ؛ 

» . به هنگام انجام دادن فعل داراي وضع روانی ثابت و غیر متزلـزل باشـد    : سوم آن که

  ... )  42اخالق نیکوماخوس ، ص ( 

ه فضائل اخالقی و عقالنی عمل نماید و و گام از مرحله اعتدال اگر کسی بتواند ب       

بیرون ننهد و از رذائل و ددخویی دوري جوید ، به زندگی ایده آل خویش که سـعادت  

انسان کاملی که ارسطو مطرح مـی کنـد و از آن بـه     ....جویی است ، دست یافته است 

براي همگان میسـر نیسـت ،   .... برد  نام می» انسان فرزانه « یا » انسان بزرگوار «  عنوان

حـال  . ت خانوادگی و ثروتمندي است اصال ، چه آن که اساسی ترین شرط بزرگ بینی

  ببینیم که ویژگی هاي انسان کامل ارسطو چیست ؟ 

یعنی چنین انسانی بـراي  . است » سنجش صحیح « مهم ترین صفت انسان فرزانه       

هم چنین انسان . پایداري ازخود نشان می دهد نیل به هدف حیات خویش استقامت و 

فرزانه به خوبی می داند که بـراي رسـیدن بـه هـدف بایـد از وسـیله و روش صـحیح        

انسان بزرگوار کسـی اسـت کـه بـیش از     . استفاده کرد و زمان مناسب را انتخاب نمود 

همه جویاي امور خطیر است و این هم به خاطر شایستگی و لیاقت اوست کـه دسـت   

گاه از جـان خـویش مـی گـذرد ،     ... چنین انسانی . کارهاي خطیر و بزرگ می زند  به

بزرگـان خـود   . ... زیرا در دیدة وي هر گونه زندگی ارزشمند و شایستۀ زیستن نیست 
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اخـالق  . ك.ر. ( را سزاوار افتخار می دانند و این امـر بـا لیاقـت آن هـا مطابقـت دارد      

  )  109نیکوماخوس ، ص 

ا از پـذیرش إحسـان و نیکـی     انسان بزرگو اي نیکی به دیگران است ، امـار همواره مهی

افراد سخت پرهیز دارد ؛ چه آن که إحسان کردن نشانۀ برتري و إحسـان دیـدن نشـانۀ    

  . حفظ تفوق خود است  رزومندآمرد بزرگ منش همیشه  که در حالی. ... زیردستی 

کشان گردن فـرازي مـی کنـد و در برابـر     انسان بزرگوار در برابر طغیانگران و گردن     

رنجوران و ضعیفان به احترام و متانت می نشیند ، زیرا کـه سرکشـی علیـه زور منـدان     

انسان بزرگوار هیچ گاه کینۀ کسـی  . ... کاري است صعب و مستوجب احترام و افتخار 

مـدح و   هم چنین نه تمایلی به ستایش این و آن دارد و نـه بـه  . ... را به دل نمی گیرد 

انسان بزرگوار از پر حرفی و پرگویی نیز پرهیـز دارد ، هـم   . قدح این و آن می پردازد 

رفتار و کردار انسان . چنان که از بدگویی حتّی در مورد دشمنان خود دوري می جوید 

چنین انسانی نه شکوه و شکایتی می کنـد  . بزرگوار همواره توأم با وقار و متانت است 

او جز در اقدامات معـدودي  . ... نه و ناسنجیده از خود بروز می دهد و نه رفتار عجوال

و سخن سنجیده بـه طـور   . ... هستند مداخله نمی کند که داراي اهمیت و قابل اشتهار 

  . کلّی نشان بارز مرد بزرگ منش است 

انسان فرزانه در عین حال که از رفتـار خـالف اخـالق مـی پرهیـزد ، اگـر چنـین              

را نزد دوستان خود ببیند به خوبی آن ها را تحمل می کند و هیچ گاه دسـت از   رفتاري

انسان بزرگـوار همـواره جویـاي حقیقـت بـوده و از ابـراز       . دوستی خود بر نمی دارد 

او بـیش تـر نگـران    . ... حقیقت اگر چه مغایر با افکار عمـومی باشـد ، پروایـی نـدارد     

. ك.ر( » . ... قـول و فعلـش صـریح اسـت     حقیقت است تا توجه بـه آراء عمـومی و   

 - 70، صـص   1385شـهریاري ،  . ك.ر: و نیـز   113  -111اخالق نیکوماخوس ، ص 

87   (  

سعادت نزد ارسطو مؤلّفات و اجزاي متعددي دارد و هر یک جایگاه خاص خود «      

ت بـه  گرچه نزد ارسطو حیـات متأمالنـه نسـب   .... را براي تحصیل سعادت انسان دارند 

حیات اخالقی و سیاسی در درجه اول اهمیت قرار دارد ولی بـدون حیـات اخالقـی و    

از این رو سعادت حقیقی با . فضیلت مدار دستیابی به آن حیات متأمالنه میسور نیست 
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به این ترتیب سعادت و خیر انسان از دو جزء و . ... تلفیق این دو امر به دست می آید 

ده است یکی فضـائل عقالنـی و بـه کـار گیـري قـوة تعقّـل و        مؤلّفۀ اساسی تشکیل ش

بـا ایـن همـه    . از طریق پرورش عادات ... دیگري فضائل اخالقی و به کار بستن آن ها 

نزد ارسطو حماقـت مـانع   . ... این دو نوع تعلیم و تربیت اخالقی عمیقاً با هم مرتبطند 

  . خوب بودن است 

نزد ارسطو نمـی تـوان بـدون    . ز همه با هم مالزمند عالوه بر این فضائل اخالقی نی     

ولی به نظرمی رسد همان گونه . ... به فضیلت شجاعت ، عادل یا سخی بود اتّصاف به 

ولی ... که مک اینتایر متذکّر می شود این تالزم گر چه در برخی فضائل درست است ، 

تالزم در تمام موارد فضائل قدري مشکل است ؛ چرا که ظـاهراً مـی تـوان     دفاع از این

به هر حال هر فضیلت اخالقی حد وسط بین افراط . ... شجاعی تند خو را تصور نمود 

نکتۀ دیگر این که تربیت یافتن در فضـائل  . ... و تفریط است که هر دو رذیلت هستند 

  . ...و مرشد نیز هست  اخالقی در ابتداء نیازمند استاد راهنما

به طور کلّی انسان در بدو امر تربیت نایافته است و غایتی پیش رو دارد کـه بایـد          

این غایت کمال اوست و همان درجۀ أعالي عقالنیتی است که فصل ممیز . بدان برسد 

، بـه   رساندن این مرتبه عقالنیت به درجۀ أعـال او با به تحقّق . او را تشکیل داده است 

؛ اما . و در حقیقت خویشتن خویش را به فعلیت نهایی می رساند غایت خود می رسد 

ت و غایـت خـویش رسـیده ،       این گذار از انسانی تربیت نا یافته به انسانی که بـه فعلیـ

اخـالق ارسـطویی بـر مفهـوم قـوه و فعـل ، و       . توسط اخالق عملی صورت می گیرد 

. ... عاقل ، و غایت و هـدف انسـان مبتنـی اسـت     حیوان  مفهوم ماهیت انسان به عنوان

ت بـه    ت تربیت نایافتۀ انسان ، مفهوم احکام اخالق عقالنی ، و مفهوم ماهیـمفهوم ماهی

فعلیت رسیدة انسان ، سه مفهوم اساسی در اخالق ارسطویی اند که هـر یـک در سـایۀ    

  ) 85 – 80، صص  1385شهریاري ، ( » . ... دیگري معقول خواهد بود 

در نظر ارسطو یگانه راه معرفت ، دستیابی به حقائق کلّی و ضروري اسـت کـه   «        

ماهیات اصلی از طریق آن ادراك مـی شـوند ؛ تـاریخ شـکل معتبـري بـراي تحقیـق و        

دارد ، ] معرفـت بخشـی   [ معرفت نیست و حتّی کم تر از شعر ، رنگ و بـوي فلسـفی   
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جزئیات امور می پردازد ؛ از این رو خود او نیز کم تر بـه  زیرا تاریخ در اصل به افراد و 

  )  397، ص  1385شهریاري ، ( » . تاریخ اهتمام داشته است 

  

  :انواع فضائل عقالنی نزد ارسطو 

ارسطو شرح خود از فضائل عقالنی را در کتاب ششم اخالق نیکو ماخوس در هشـت   

نفس داراي پنج خصـلت یـا حالـت     :در فصل اول بیان می کند که . فصل آورده است 

معرفـت یـا   ( ، اپیسـتمه  ) فـنّ  ( تخنـه  ... : است که با آن به حقیقت دسـت مـی یابـد    

( ، نـوس  ) فلسفه یا عقـل نظـري   ( ، سوفیا ) عقل عملی ( ، فونسیس ) شناخت علمی 

او معتقد است نگاه ما باید از امور محسوس به سوي امـور معقـول   ) . ... عقل شهودي 

  . یا از امور معقول به اموري معقول تر باشد و آموزش به این سبک به پیش رود باشد 

مان نیز از خیرهاي فردي شروع می کنـیم و خیـر کلّـی را همـان خیـر       در کارهاي     

 ا این خیر خاصو فردي بهرة کمی از حقیقت دارد و باید از آن به فردي می گیریم ؛ ام

. درك نمـود   ا گذر کرد و سعی کرد خیر را فی نفسـه خیر فی نفسه براي تمام انسان ه

 ...داً از آن خیر فی نفسه و عامبراي انسان فی نفسه به ایـن نتیجـه برسـد     و سپس مجد

که دستیابی به چه چیـزي بـراي شـخص او در ایـن زمـان و مکـان خـاص و در ایـن         

  .موقعیت خاص بهترین خیر است 

براي او در این موقعیت خاصی که قـرار دارد تنهـا    باور یک فرد به خیر بودن امري     

اول توانـایی بـر توصـیف    : صورتی عقالنی است که فرد واجد پـنج توانـایی باشـد    در 

موقعیت خاص خودش که به انجام آن فعل مربوط می شود ؛ دوم توانایی بـر اسـتدالل   

و حال او خیـر خـود    ؛ سوم باید بتواند از طریق شرکت در فعالیت هاي مناسب سنّ... 

از طریق شناخت خیر کلّی و فی نفسه براي بشر ، به این نتیجه ... را درك کند ؛ چهارم 

کدام یک براي او بهترین خیر است ؛ پنجم این که بتواند بین ایـن توانـایی   ... برسد که 

  . ها تلفیق و جمع کند 

بـه کـارگیري فضـیلت عقـل      این توانایی خود نیازمند آموزش با برنامه است و با       

هر چه در ارتقاي عقل عملی خویش به پیش . ... عملی یا فرونسیس به ظهور می رسد 
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می رود ، احکامش مرتّباً حک و اصالح شده و بیش تر به شرائط خاص هر حکم متنبه 

می شود و در نتیجه از احکام اولّیۀ بسیط تر که تابع قاعده بودند ، بـه احکـامی دسـت    

این همان . ، بلکه پیچیده تر و غیر قاعده مند هستند  بد که چنین شکلی را ندارندمی یا

  ) 99 – 95، صص  1385شهریاري ، ( » . قل عملی است عرشد در 

انسانی است که می داند در هر مرتبه از چـه وسـیله اي   ،  انسان داراي عقل عملی«     

یـا اصـل   » آرخـه  « أمل عقالنی به یک ما با ت. براي رسیدن به هدف باالتر استفاده کند 

اولیه می رسیم و از آن در یک استدالل استفاده می کنیم و با استفاده از آن به غایتی می 

. کـه همـان خواسـت متأمالنـه اسـت       داممی ن» پروهایرسیس « رسیم که ارسطو آن را 

خـود  ] نی حیـوانی و شـهوا  [ ارسطو معتقد است که ما نمی توانیم تابع خواسـته هـاي   

ه و اقـدام اسـت         ل باشـد سـزاوار توجـ باشیم ، بلکه خواسته اي که از سـر تأمـ ... . « )

   )  104 – 103شهریاري ، همان ، صص

  

  : ارسطوآراء بررسی و نقد 

انسان بزرگوار ارسطو علی رغم بعضی ویژگی هاي مثبت از انتقاداتی چنـد خـالی   « * 

ت خانوادگی و ثروتمندي که ارسـطو از اساسـی   الصا: چه آن که در مرتبۀ اول : نیست 

در نظـام فکـري   . ترین شروط کمال انسانی می داند ، نمایشگر تفکّر طبقاتی وي است 

دانسـته شـده کـه فقـر و     ] کمـال و فرزانگـی   [ ارسطو از این نظر ثروت شرط حصول 

سـاخته   بینوایی آدمی را زبون و گاه خوار می سازد و ثروت انسان را از آز و طمع دور

متأسفانه ارسطو بدین نکته توجه نداشته که نه همواره فقر و . و فراغت خاطر می آورد 

دور از آز و طمـع  بینوایی موجب خفّت و خواري است و نه انسان ثروتمند همیشه بـه  

ریشۀ آز و طمع و اضطراب خاطر را در چیزهـاي دیگـر بایـد جسـت     . به سر می برد 

  . ...و منال  وجو کرد ، نه تنها در مال

تکیه بر افتخار طلبی و تحت الشّـعاع قـرار دادن   : مشکل دوم انسان ممتاز ارسطو [      

فرق است میان آن که بر أثـر کمـاالت معنـوي افتخـاري     . ] سایر امور تحت این است 

براي انسان ایجاد شود ، بدون آن که خود در طلبش باشـد ؛ تـا ایـن کـه رفتـار انسـان       
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. جویی باشد و خود را شایسته ترین و الیق ترین افراد به حسـاب آورد   متوجه افتخار

از همـین جاسـت کـه تضـاد فـوق      ! ... آیا این چیزي جز خودخواهی نکوهیده است ؟

انسان بزرگوار مشاهده می شود ، زیرا چنـین انسـانی   العاده اي در افکار و اندیشه هاي 

سـوي خواهـان تفـوق و برتـري      از یک سوي خواهان خیر و فضیلت است و از دیگر

  . ...طلبی 

دور از دسترس قرار دادن این مقام و منزلت براي تودة ضـعیف و  : مشکل سوم [       

و نیـز  [ چه آن که ارسطو بـراي بـرده   . ] می باشد ... فقیر جامعه و نیز زنان و بردگان و

مـی دانـد ، نـه یـک      انسانیت قائل نیست و او را فقط یک ابزار جانـدار ] زنان و رعایا 

،  1376نصري ، عبـداهللا ،  : ؛ اقتباس از   264اخالق نیکوماخوس ، ص . ك.ر. ( انسان 

  ) 126 – 117صص 

اشکاالت عمده بر ارسطو نزد مک اینتایر ، نظریات او در بـاب بردگـان و بـرده    « *     

لـت شـهر   داري ، پیوند دادن زیست شناسی انسان با غایت حیات او ، امکان تحقّـق دو 

. در جوامع جدید ، عدم لحاظ تعارض خیر با خیر و فقدان دید تاریخی ارسطو اسـت  

نزد ارسطو غالمان و زنان شهروند دولت شهر محسوب نمی شوند ، به دلیل این که ... 

غالمـان بـه آن   .... و طبعاً برده و فرمانبردار زاده شـده انـد   بردگان عنصر آزادي ندارند 

بردگـان نیازمنـد   . الحیت دوستی ندارند و یک ابزار زنـده هسـتند   دلیل که برده اند ص

فضائلی متفاوت بـا فضـائل آزادمـردان هسـتند و در نهایـت ارسـطو بـرده داري را بـه         

  .مصلحت و صواب می داند 

زنان نیز نمی توانند احساسات خود را مهار کنند ، گرچه طبعاً برده نیسـتند ، ولـی         

فضائل در زنان با مردان یکسان نیست ، مثالً شجاعتی که یک . ند انسان هایی نیمه آزاد

ن نظـر مشـابهی   ارسـطو هـم چنـی   . ... رس محسوب شـود  زن دارد چه بسا براي مرد ت

بـه نظـر او کـارگزان    . دربارة کارگران و صـنعتگران و کشـاورزان و حتّـی کسـبه دارد     

ند مدینۀ فاضـله محسـوب   صالحیت اتّصاف به فضائل را ندارند و به همین دلیل شهرو

  . ...، گرچه خدمتکاران براي شهر ضروري هستند نمی شوند 

او هم چنین حیات  . فقط لشکریان و أعضاي مجلس بخشی از دولت شهر هستند       

غایـت طبیعـت   . ... کارگران و کسبه را حیاتی پست و معارض با أفضـلیت مـی دانـد    
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قرار دارند ، اما زنان بـه دلیـل عـدم کمـال در     تولید مردان است که در نهایت عقالنیت 

ارسطو . عقالنیت ، ابزاري هستند براي تولید مردان آینده ، پس زنان ابزار تولید هستند 

نظام سلسله مراتبی از عالم ترسیم می کند که طبـق آن تمـام عـالم بـراي نـوع أشـرف       

مردان بر زنان بـالطّبع  مخلوقات خلق شده اند و در بین این نوع که همان انسان است ، 

در این جا طبیعت با تلقّی کارکردي از عالم پیونـد مـی خـورد و    . تفوق عقالنی دارند 

  .... طبیعت نزد او همان غایتی است که باید بدان رسید 

پس طبیعت زن یعنی کارکرد طبیعی او آن است که صـنف برتـر یعنـی مـرد را بـه           

فضـائل  . ... ثل نبود ، زن هرگز موجود نمـی شـد   د موجود آورد و اگر نیاز به این تولی

مطلق تنها براي مردان میسور است و زنان صرفاً می تواننـد بـه فضـائلی نسـبی دسـت      

. ... یازند ، زیرا خوبی و خیر و فضیلت هر شی ء بر اساس طبیعت آن تعیین می شـود  

بـه همـین   . ن هستند زنان محتاج فضائل فرمانبرداران و مردان محتاج فضائل فرمانروایا

جهت زنان به آن سطح واالي عقالنیت که براي حاکمان الزم است نیاز ندارنـد ، زیـرا   

  .... طبیعت چنان کارکردي را براي زنان تعیین نکرده است 

ارسطو حرکت بشر از قوه به فعل را مصداقی از ویژگی متافیزیکی مـی دانسـت   *      

عالم یک سلسله مراتب دارد کـه در آن هـر یـک از    که در عالم جریان و سریان دارد ، 

و در این حال به فعلیت جدیـدي مـی   . مراتب ، ماده براي صورت مرتبۀ بعد می شود 

مرتبۀ طبیعـی ، مـاده بـراي صـورت جانـداران و مرتبـۀ       . رسد و خود را کامل می کند 

علـل فـاعلی و    :در بین چهار علّـت  . حیوانیت ، ماده براي صورت مرتبۀ انسانی است 

  . ...مادي ، در خدمت علل غایی و صوري هستند 

و بود اینک دیگر امکان تحقّق طدولت شهري که در عهد باستان مفروض ارس*          

شهري با نظام سیاسی ، اقتصادي و اجتماعی مستقلّ بود کـه تمـام   : دولت شهر . ندارد 

نیاز ضروري به بیرون از خـود   نیازمندي هاي خود را در درون خود تعریف می کرد و

.... دولت شهر آتن و دولت شهر اسپارت نمونه هاي عهد باسـتان آن هسـتند   . نداشت 

تحقّق فضائل به طور کلّی و عدالت و عقل عملی به خصوص مـالزم بـا دولـت شـهر     

  . ...وجود ندارد ] ارسطویی [ است و بدون آن امکان تحقّق فضائل 
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نیست که یک خیر فعلی را بـر انسـان الـزام کنـد و خیـري       نزد ارسطو ممکن*         

دیگر مقتضی ترك آن باشد ؛ در یک زمان مفروض تنها انجام یک فعل اسـت کـه مـی    

بایـد بـا تمـام حقـائق دیگـر      تواند درست باشد و مقدمات هر قیاس عملی ارسـطویی  

دلیـل برداشـتی    همواره بـه ] خیر با خیر [ به نظر ارسطو این تعارض . ... سازگار باشد 

شـهریاري ،  ( » . ... ناصواب از اوضاع و احوال یا از خصوصیات حقائق اخالقی است 

  ) 120 – 111، صص  1385

او با بیـان  . به نظر ارسطو بربرها و یونانیان ماهیتی ثابت و تغییرناپذیر دارند « *         

در نظـر او  . اسـت  این امر دیدگاهی غیر تاریخی در باب طبیعـت بشـر عرضـه داشـته     

اگر این . انسان ها نمی توانند از بردگی یا بربریت گذر کنند و شهروند یک شهر باشند 

دید تاریخی براي ارسطو فراهم بود ، این احتمال در ذهنش بروز می کرد که شـاید در  

زمان هاي آتی مجالی پیش آید که بربریت یا برده داري کامالً منتفـی شـود و بـرده هـا     

ند آزاد شوند و بربرها انسان هایی مـدنی گردنـد ؛ در ایـن حـال بـرده بـودن را از       بتوان

فقدان دید تاریخی او مانع ایـن امـر شـد کـه     هم چنین . ذاتیات برده ها تلقّی نمی کرد 

درك کند که شاید در زمانی دولت شهر یگانـه تصـویر بـراي حیـات جمعـی و یگانـه       

بلکه بتوان صورت هاي دیگري از حیـات   محیط براي تحصیل خیرهاي جمعی نباشد ،

در حقیقت ایـن شـاگرد خـود ارسـطو     . جمعی را نیز موفّق در تحصیل فضائل دانست 

یعنی اسکندر مقدونی بود که دولت شهر را به عنـوان یـک جامعـۀ آزاد از بـین بـرد و      

 396، صص  1385شهریاري ، ( » . نوعی سلطنت و امپراطوري را جانشین آن ساخت 

- 397 (  

  

تحوالت اخالق ارسطویی در پرتو تعالیم دینی و تمایزات اخالق اسالمی 

  : از آن 

مک اینتایر معتقد است که اخالق ارسطویی وقتی وارد ادیان ابراهیمی مـی شـود ،   « * 

ضمن مقبولیت کلّی افزایش هایی پیدا می کنـد و پیچیـده تـر مـی شـود ، ولـی تغییـر        

ي ادیان ابراهیمی که در کلمات ارسطو غائب بوده یا مفهوم خدا. ماهوي پیدا نمی کند 



 ١٨

مستور است ، بدان افزوده می شود این کار به دسـت فیلسـوفانی چـون ابـن رشـد در      

در ایـن  . اسالم و اکوئیناس در مسیحیت و ابن میمون در یهودیت صـورت مـی گیـرد    

وي غـایتی  حال احکام اخالقی نه تنها قواعدي هستند که طبق نظر ارسطویی رو بـه سـ  

و عقـل و وحـی در ایـن    . ... دارند ، بلکه عالوه برآن بر اوامر و نواهی الهی منطبق اند 

. با انطباق بر امر الهی ، با حرمت و قداست می شـوند  ... جا با هم سازگار می افتند و 

البتّه فضائلی چون ایمان ، امید و توبه و و غیر آن به فهرست فضائل ارسـطویی اضـافه   

مهم تـرین نکتـه در   . مفهوم گناه به مفهوم خطاي ارسطویی افزوده می شود . می شود 

این بین توسعۀ مفهوم غایت انسان از امري کامالً دنیوي بـه امـري اخـروي یـا ال أقـل      

  . ... ترکیبی از این دو است که در آن آخرت بر دنیا تقدم دارد 

ویی و اخـالق دینـی را در یـک    مک اینتایر تالش می کند با این بیان اخالق ارسط      

امـا بـه   . خطّ فکري نشان دهد و در عین حال به وجوه افتراق آن ها نیز اشاره می کند 

. نظر می رسد که برخی از این وجوه به صورت جدي از امور اساسی و بنیادي باشـند  

و اختالف یا الأقل عدم اتّحاد نظر در آن موجب شکافی عمیق بین اخالق ارسـطویی و  

تکمیـل  . ... شان نیز بسیار اساسی اسـت   خالق دینی می شود ؛ گر چه وجوه اشتراكا

و ] إبـن مسـکویه و   [ این اخالق توسط فیلسوفانی هم چون ابـن رشـد ، ابـن سـینا و     

[! ] از خدماتی است که ایشان بـه اخـالق ارسـطویی    ) ضمناً یا صریحاً ( خواجه نصیر 

  )  87 – 85 ، صص 1385شهریاري ، (  » .کرده اند 

اخالقی وجود داشـته و    - در اسالم گرایش هاي مختلف علمی: باید گفت *           

با تمرکز بر نقل آیات و روایات و حکایـات  :  )منصوص (  نقلی گرایش) الف : دارند 

نگـرش   )ب  بر کنار از تأثیرات فلسـفی و عرفـانی مصـطلح انـد ؛     به کلّی که اخالقی ؛

استدالل هاي عقالنی و نقلی ؛ با تمرکز بر نقل ؛ که این هم فـارغ از   تلفیقی از: کالمی 

کـه چهارچوبـۀ   :  گـرایش فلسـفی  ) گرایش هاي فلسفی و عرفانی مصطلح اسـت ؛ ج  

تدوین علم اخالق را از ارسطو گرفته و متأثّر از نوافالطونیان نیز می باشـند ؛ لکـن بـه    

آموزه هاي دینی نیز آن هـا را تلفیـق    غربالگري و تصحیح و تکمیل آن ها پرداخته و با

که بر کشف و شهود تکیه داشته و خود را فـارغ  : گرایش هاي شهودي ) نموده اند ؛ د 

باید دقّت . از عقل و بلکه نقل می پندارند و متأثّر از افکار افالطون و تابعین می باشند 
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هـر یـک   به هر حال ! کرد که برخی این دو مورد اخیر را تلفیق و برخی خلط کرده اند 

از این گرایش ها ممکن است به شاخه هاي جزئی تري منشعب شوند که بررسی ایـن  

  . ها از حیطۀ این مقال خارج است 

با توجه به این تنوع ، این اشتباه محض است که مـا بـه طـور کلّـی اخـالق      *           

تنهـا در برخـی گـرایش     اسالمی را متأثّر ار اخالق ارسطویی یا افالطونی بدانیم ؛ زیـرا 

هاي فلسفی یا عرفانی این تعامل شدید برقرار گشته و موهم این امر شـده کـه اخـالق    

در همان گرایش هـاي تحـت تـأثیر نیـز مـنش و      !! اسالمی متأثّر از اخالق یونان است 

روش ارسطویی آن قدر مورد غربالگري واقع شده است که باید گفت تنها برخی ارکان 

  . به یادگار حفظ شده است و نامی از آن 

حیات متأمالنه « اخالق ارسطویی تنها غایت و سعادت مورد طلب انسان را *           

می داند و بس ؛ چنان که اخالق افالطونی نیز این » سیاست دولت شهر « در خدمت » 

بس ؛  را اتّصال به عالم مثُل و شناخت آن می شمارد و» ) غایت الغایات ( اودایمونیا « 

است که انسـان را از طبیعـت   » صبغۀ اهللا « در حالی که غایت الغایات اخالقی اسالمی 

پیونـد مـی    هستی ارسطویی و عالم مثُل و عالم عقول افالطونی فراتر برده و با ملکوت

  . دهد 

نبوت ( توحید و الگو گیري از معصوم : شیعی  سنگ زیر بناي اخالق اسالمِ*           

و بـیم و امیـد نسـبت بـه      ، و توجه به اوصاف کمالیۀ إلـه از جملـه عـدالت   ) و امامت 

است ؛ در این فرهنگ اعتدال قوا و ملکـات  ... ) برزخ و قیامت و( حیات پس از مرگ 

تنها یک ابزار در این راستا است ؛ در حالی که سنگ زیر بناي اخالق ارسطویی حیـات  

  .متأمالنه و افتخار و شهرت طلبی است 

خداي ارسطویی تنها محرّك اول است ، در حالی که خداي اخـالق اسـالمی   *         

محیط بر همه و عالم السرّ و الخفیات هست ، شاهدي که همو حاکم است و هیچ خطا 

و نسیان و ظلمـی در او راه نـدارد ؛ محبـوب و ودود و عطـوف و دائمـاً بـا انسـان در        

   . است و همین عامل همرنگی می شود  –به عشق حقیقی  –ارتباط عاشقانه 

حسـن و  ( فطـرت و وجـدان   : اخالق ارسطویی فاقد آموزه هایی دینی مثـل  *          

، نیت و إراده و انگیزه ، شیطان و مبارزه با نفس اماره ، مسـاوات و  ) قبح ذاتی و عقلی 
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مربـه معـروف و   إیثار ، زهد و تقوي و ورع ، حالل و حرام و نقش این ها در تزکیه ، ا

تواضـع و   نهی از منکر ، توکل و توسل و زیارت ، توبه و إنابـه و مناجـات و تهجـد ،   

، حـب و بغـض   ... غیرت و حمیت ، صلۀ رحم و تکریم والدین و بزرگـان و  فروتنی ،

و حامد بـر إنعـام مـنعم    ، شکور ، رضا و تسلیم  فی اهللا ، تعبد و ابتالء و ریاضت نفس

  .است .... و

نقش درس آموزي تاریخ و ضرورت عبرت گیري از آن در فرهنگ دینی به *           

در قـرآن کـریم اغلـب    . خصوص آیات قرآن کریم بسی برجسته ، بلکه فراگیـر اسـت   

درس ها و تبشیر و إنـذار هـاي اخالقـی ، در قالـب نقـل جریـان هـاي عبـرت آمـوز          

وي نیز نقش برجستۀ عبرت هـا و  کاندر روانشناسی و روا. گذشتگان به انجام می رسد 

اغلـب  . مورد تأکید و توجه وافـر اسـت   ... درس ها از حکایات و رمان ها و فیلم ها و

مطالب مجالس اخالقی و وعظ و اندرز نیز به نقل همین حکایات عبرت آور می گذرد 

   .، زیرا تإثیرعمیق و پایدار و شگرف آن بر تربیت و تزکیه تجربه شده است 

  

  » نتیجۀ نهایی «                                            

به نظر می رسد به جهت موقعیت زمانی و محیطی ترجمۀ متون یونانی بـه عربـی و در   

سبب شده است تا این ترجمه ها مورد عنایت و توجه ... دوران هاي متأخر به التین و 

علوم اسالمی ، بلکه بشـري غلـو   ها بر  ویژه قرار گرفته و در شأن و منزلت و تأثیر این

اوج ( در قرون دوم و سوم هجري قمري که تقریباً قرن دهم و یازدهم مـیالدي  . گردد 

می باشد ، دنیاي اسالم درگیر شـدیدترین بحـران هـاي    ) خفقان غرب در قرون وسطا 

ه علمـی یـا       ... درونی و بیرونی سیاسی و ن و قابـل توجـبود و تا آن زمان کتـاب مـدو

به خصوص که میدان فعالیت براي علمـاء  . تحویل جامعۀ علمی نشده بود ... القی واخ

  . ، بسی ضیق و خطرآفرین بود ) ع ( و بزرگان شیعه ، مطابق فرهنگ غنی آل اهللا اطهار 

به ترجمه هاي متون یونانی از یک سو و نیز ارائۀ  شایان اقبال بجو این چنینی سب     

در حیطـۀ محافـل علمـی ، همـۀ صـاحب      . چهار چوب گردیـد   منویات علماء در این

نظران این را تجربه کرده اند که تا شهرت و اسم و رسم و امروزه تا مکانت و مـدرکی  



 ٢١

حجاب معاصرت و نیـز مـدرك گرایـی    (  کذایی نداشته باشند ، حرفشان خریدار ندارد

این که بتواننـد آن را از  رأي و نظري را که دارند مکتوم می دارند تا  ؛ پس ناچار .. ) و

  .زبان بزرگان و معتبران حوزة علم مطرح کنند و مؤیدي از میان بیانات ایشان بیابند 

از سوي دیگر اصل احترام به علم و علماء این را اقتضاء می نمود کـه مـواردي را         

ینـد و  که در کتب علماء یونان آمده به همانان نسبت داده و آن را ویرایش و تکمیل نما

إعتدال و عدالت ، کمـال و فضـیلت و سـعادت طلبـی ، شـجاعت و      : إلّا اصولی چون 

... عفّت و حکمت ، کرامت نفس ، جود و إحسان و إنصاف ، حقوق و آداب دوستی و

نبود ؛ بـه  !! از الهامات فطري هر انسان متأملی است و نیازي به گرفتن این ها از بیگانه 

دینـی از  بر این امور تأکید وافر شـده و آمـوزه هـاي     خصوص که در آموزه هاي دینی

  . مبرّاست  عیوب و نقائص این اخالق

کجا می توان کسی که بین اخالق کارگزاران و اخالق رعایا تفکیک شـاخص مـی         

را از دویدن ) مردم أنبار ( قرار داد که رعایا  امیر و موالیینهد را آموزگاري هم ردیف 

 یـا  و ؛، نهـاد   و این را خالف اخالق و کرامت انسانی مـی شـمارد  به دنبال اسبش منع 

 ! را کجـا مـی تـوان معلّـم اول    و لذّت است که دنبال افتخار و شهرت طلبی  کسی این

شیعۀ کسانی قرار داد که از هر گونه ریا و تملّق فراري و در نهایـت زهـد و وارسـتگی    

اجتمـاعی   -بلکه در حـوزة سیاسـی   و باألخره آموزه هاي آنی که در طبیعت !!! هستند 

آتن محصور است ، چگونه می تواند دستگیر هدایت کسـانی باشـد کـه چشـم بـه راه      

مسیر خالفت الهـی را  ) عج (ملکوت دوخته و در کنف والیت تکوینی ولی اهللا األعظم 

  ؟ !در پیش دارند 

ـ  –پس ضروري است که درعین احترام به علم و علماء  المی و أعم از یونانی و اس

بلکه شیعی خـود برگشـته و طرحـی نـو درانـدازیم و      ، به هویت اسالمی  –غربی 

اخالق شیعی را از نو بنویسیم ، و در عین این که خود را بـی نیـاز از اسـتفاده از    

تجارب علمی و نگارشی دیگران نمی بینیم ، خود را ناچار یا موظّف به رهپیمـایی  

  .أسالف ندانیم 

   1389/ زمستان   -المقدسه  مق -  )علیه السالم ( انشگاه باقرالعلوم د - آفرین قائمی   
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  »فهرست منابع «                                     

  

، تهذیب األخالق و تطهیر األعـراق ،  . ق 1426إبن مسکویه ، أبو علی احمدبن محمد ، 

  . القربی قم ذو

،  2محمد حسن لطفی تبریزي ، تهـران ، چ : ، اخالق نیکو ماخوس ، ت 1385ارسطو ، 

  . طرح نو 

  . امین ، نصرت ، بی تا ، کیمیاي سعادت ، اصفهان ، بی نا 

، خدا از دیـدگاه قـرآن ، تهـران ، دفتـر نشـر فرهنـگ        62بهشتی ، محمد حسین ، بهار 

  . اسالمی 

  .، تهران ، خوارزمی  3یونانی ، جمتفکّران ،  1375تئودورگمپرتس ، 

از دیدگاه السدیر مک اینتـایر  : ، فلسفۀ اخالق در تفکّر غرب  1385شهریاري ، حمید ، 

  .، تهران ، سمت 1، چ

  .، خوارزمی  2طوسی ، خواجه نصیرالدین ، اخالق ناصري ، تهران ، چ

  . ، کتاب طه 2ي صادقی ، قم ، چهاد: ، فلسفۀ اخالق ، ت 83، بهار . فرانکنا ،ویلیام کی

امـام  ... ، مؤسسـۀ   9، اخـالق در قـرآن ، قـم ، چ    83مصباح یزدي ، محمد تقی ،بهـار  

  ) . ره ( خمینی 

جالل الدین مجتبوي ، تهران ، : ، علم اخالق اسالمی ، ت 1385نراقی ، محمد مهدي ، 

  . ، حکمت  8چ 

  . ، هجرت  11قم ، چ راج السعادة ، ، مع 84نراقی ، احمد بن محمد مهدي ، پاییز 

، دانشگاه  4، سیماي انسان کامل از دیدگاه مکاتب ، تهران ، چ  1376نصري ، عبداهللا ، 

  . )ره ( علّامه طباطبایی 
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  »چکیدة مطالب «                                        

عرصه هـاي مختلـف علمـی     مکتوبات یونانیان درترجمۀ تأثیر پذیري علماء اسالمی از 

امري غیر قابل انکار است ؛ اما این امر به نوعی إلقاء می شود کـه گویـا همـه در همـۀ     

عرصه ها و به تمامه مدیون ایشان اند ؛ در حالی که این امر به نحو کلّی اشـتباه محـض   

و  خالصۀ آراء و افکار اخالقی افالطون. یعنی تأثیر فی الجمله است نه بالجمله : است 

نوشـتار مختصـر گنجانیـده و در    ایـن   ارسطو و نقد این آراء از دیدگاه هاي مختلف در

تا مـاه   شان میان ماه« : یجۀ حاصله این بود که تآخر با مبانی اخالق اسالمی مقایسه و ن

          ». ! گردون ، تفاوت از زمین تا آسمان است 

  مبانی اخالق اسالمی بر اصول عقائد ایمانی ؛ 

  ف نهایی اخالق اسالمی گرفتن رنگ خدایی و وصول به مقام خالفت الهی ؛  و هد

و ابزار آن پایبندي به فطرت ، تعبد و تهجد ، مبارزه با نفس و شـیطان و گریـز از دنیـا    

  محوري است ؛

  در حالی که مبانی اخالق ارسطویی إقامۀ مدینۀ فاضله و مفهوم مبهم سعادت ؛ 

  تأمالنۀ فیلسوفانه است ؛ و غایۀالقصواي آن حیات م 

  . انسانی است مناسب ِ عقالنی و عملیِ فضائلکسب و ابزار وصول بدان صرفاً 

   ») علیه السالم ( أین التّراب و أّبو تراب « :  پس باید گفت 


