
 
  
  
  

  

  بررسي شكاف بين نظر و عمل اخالقي از ديدگاه ارسطو
  

  ∗∗                               عليرضا صيادنژاد∗ دكتر محسن جوادي
    

  چكيده
، يكي از مباحثي است كه      )ي اخالقي   ضعف اراده (شكاف بين نظر و عمل اخالقي       

فـق عـالوه بـر     يك نظام اخالقي مو   . همواره مورد توجه مكاتب اخالقي بوده است      
  . ي دستورات اخالقي، بايد متوجه موانع تحقق اين دستورات نيز باشد ارائه

ي اخالق ارسطو تحت عنوان آكرسيا مطرح شده است كـه             اين بحث در فلسفه     
در ديدگاه سقراط و افالطون،     . ناظر به بحث اتحاد معرفت و فضيلت افالطون است        

اي كه هيچ علتي در مقابل معرفـت   ونهعلت مؤثر بر عمل، صرفاً معرفت است، به گ    
  .تواند مانع عمل شود روشن نمي

ارسطو با قبول تأثير معرفت بر عمل اخالقي، بر اين عقيده بود كه ميل و نفـس                   
انساني اين توانايي را دارد كه گاه به رغم معرفت و حتي معرفتي روشن، مـانعي را      

 عمل، چندين علت را به صورت       او براي تحقق  . بر سر راه عمل اخالقي ايجاد نمايد      
شمرد و مباني عمـل را در امـور متعـدد             هاي اخالقي خود برمي     پراكنده در نظريه  
  . نمايد جست و جو مي

اند، اين امكـان را       از نظر ارسطو، اميال، كه از تخيلِ نفس ناپرهيزگاري برخاسته           
علـم و   دارند كه گاه شرايطي ايجاد نمايند تا انسان دست بـه عملـي بـر خـالف                  

در چنين شرايطي كه انسان با علم به فـضيلت بـودن            . شناخت عقالني خود بزند   
شود چنين گفـت كـه علـم انـسان بـه              كند، مي   يك عمل بر خالف آن رفتار مي      

ارسطو اين ضعف اخالقي را به وجود ميل و شـوق در            . فراموشي سپرده شده است   
   .كند القي تحقق پيدا ميدهد، امري كه با مقابله با آن، عمل اخ انسان نسبت مي

 عمل اخالقي             -4 ارسطو       -3 ضعف اراده        -2 آكرسيا       -1 :هاي كليدي واژه
  معرفت اخالقي -5
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  مقدمه. 1
هاي اخالقي، مبين اين امر است كه هدف و غايت علم اخالق،  بررسي مباحث و نظام

هاي   موضوع گزاره،به همين دليل. ني استاصالح و سامان دادن به اعمال و رفتار انسا
نبايد اخالق را صرفاً پژوهشي بنابراين  ؛نه اعتباري و ذهنياست اخالقي اغلب عيني و واقعي 

اخالق  ، به عبارت ديگر؛ مردم نداردي ه با حيات روزمرپيونديكه دانست علمي و نظري 
 اختياري آدمي ال و حاالت مربوط به چگونگي اعمال و افعمسايلاي از مفاهيم و  مجموعه

ف ـيك از ديد خود به رفتار انساني عط ها و مكاتب اخالقي هر جا كه نظام ولي از آناست 
هاي متفاوتي از رفتار انساني و دستورات اخالقي  كارها و تحليل اند، ما شاهد راه ه كردهـتوج
  .يمسته

ن مكاتب اخالقي هاي بنيادين بي يكي از مباني و اصولي كه طرح آن موجب تفاوت
 آن با عمل اخالقي است كه گاه تحت ي هشود، جايگاه و نقش علم و معرفت و رابط مي

و يا عناوين مشابه ديگر مورد بررسي قرار » و عمل اخالقي) معرفت(شكاف بين نظر«عنوان 
» عقل نظري«ها و دستوراتي كه اصطالحاً  هر مكتب اخالقي اگر بخواهد بين گزاره. گيرد مي
ناميده » عقل عملي « شوند و اعمال و رفتارهاي خارجي انسان كه اصطالحاً ده مينامي
را » شكاف بين نظر و عمل اخالقي «ي لهأشود ارتباط برقرار نمايد، ناچار است كه مس مي

هاي انساني را   موانع موجود بر سر راه تحقق اراده و خواست،مورد بررسي و دقت قرار داده
  . جو نمايد و جست
 يونان و سقراط ي ه فلسف ي ه فلسفي، ما را به دور- سي تاريخي اين مبحث اخالقيبرر

 درارسطو . مطرح شده است» آكرسيا« ارسطو با عنوان ي ه بحثي كه در فلسف و بهكشاند مي
 ضروري بين اين دو ي ه افالطون، اتحاد كامل معرفت و فضيلت و رابط،مخالفت با استاد خود

 ، و با طرح اين بحثختپردا در اراده و تحقق عمل » ميل« نقش و تأثير به بيان، را نپذيرفته
  . مسير جديدي را در اين موضوع باز نمود

ست  اتوان به سه كتابي كه منسوب به او هاي اخالقي ارسطو مي براي بررسي ديدگاه
 كتابي كه از اهميت بسياري در اين مبحث برخوردار است و ، ولي در اين بين،رجوع نمود

 است اخالق نيكوماخوس از تقريرات ارسطو دانست، همان كتاب ،توان آن را به يقين مي
  . كه در اين مقاله محور بحث قرار گرفته است) 72: ، ص17(

 عملي كه ما اند؛د با عمل انساني ميمرتبط انگارانه و   غايت رانظام فكري ارسطو اخالق
 شرساند و غايت و عملي كه ما را به خير مياز نظر ارسط. كند  مي بري هارا به خير انسان ر

به خير حقيقي انسان عملي كه خالف نيل و محسوب شده » صحيح و درست «ستخير ا
 كل موجودات ، در اين نظام اخالقي.)378: ، ص13(شود خوانده مي» خطا و نادرست«باشد 



5 بررسي شكاف بين نظر و عمل اخالقي از ديدگاه ارسطو 
. دهند  مي حركات خود را براي رسيدن به آن غايت انجامي هداراي غاياتي هستند كه هم

اين همان چيزي  .ودبآن در پي بايد در فضيلت  كه ستغايت اخالق انيز سعادت انساني 
علم اخالق  ي هاين اساس، وظيف  بر.شود ميناميده كه فعاليت نفس با موافقت عقل است 

  . نيسترد خدست  دادن كنترل نفس انساني در  قرارجز چيزي 
انسان به سعادت بايد از براي رساندن  كهدند  بوباور اين بر او انديشان هم و سقراط

 و دانش پيامد اخالق مبنا اين بر .بهره جست  اوتر فزون هرچه ساختن دانا و آموزش كار راه
 تقويت بر، دانش تأثير به باور پاي هم ارسطو اين در حالي است كه. تاس مردمان آگاهي
 ي ه براي اطاعت هم،ت كه در آناين برخالف نظام افالطوني اس. يد بسيار داردتأك اراده

توجه كند،  در زندگي نون آناؤ خلق و خو و ش،ها  خواست، ه به تمايالتك اينمردم، بدون 
قدند كه ارسطو در بررسي مسايل اخالقي تبرخي مع. كرد  سخت و شديد وضع مييمقررات

  .)19 :ص، 6(بين بود گير و باريك  كمتر سخت،به ذوق سليم و عرف عام توجه خاصي داشته
  

   نظر و عمل اخالقيي هرابط. 2
اتحاد  «ادعاي ، اما تحت تأثير افالطون و سقراط بوده،ارسطو در طرح مبحث ضعف اراده

و تأكيد بر پيش كشيدن موجب شد تا او با و افالطون سقراط از سوي » معرفت و فضيلت
ها  آن   گاهيددباشد كه هايي  ر اعمال و رفتار او، به دنبال حل نمونه نقضدنقش اميال انساني 

  . كشيد را به تنگنا مي
 بين معرفت و عمل ضرورت دارد، تعريف و تبيين ي ههايي كه در بحث رابط يكي از دقت

 است، به اين معنا كه مثالً بايد توجه داشت كه چه درجه از شناختي را »معرفت و عمل«
 ي ه انسان به ورطاي از معرفت موجب كشيده شدن توان معرفت دانست و چه درجه مي

  شود؟ عمل مي
  تعريف معرفت. 1. 2

. استاخالق و شناسي  ، از كلمات پركاربرد در فلسفه، معرفت»نظر«و » معرفت «ي هواژ
و انسان نوع  متناسب با امكانات ي استشناسي، شناخت هرچند مراد از معرفت در معرفت

توان براي غير او   و نميپذير است امكان فقط براي انسان ش خاص كه تحققيفرآيندحاصل 
 و انواع مختلفي از  ات درجي ه اين واژه دربرگيرند، با اين حال،تصوير دقيقي از آن ارائه نمود

  .)12 :، ص10( باشد شناخت مي
 كه شداستعمال  )به روايت افالطون( سقراط ي در فلسفه» شناخت «ي  واژه،اولين بار
نيز اين واژه را در  فيلسوفان پس از اوبود و  )60:، ص20( »باور صادق موجه«مراد از آن 
پندار درستي است » معرفت« سقراط، از نظر .)75: ، ص16( استعمال نمودندهمين معنا 



6 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
-10:، صص22( دقيق او از لوگوس معلوم نيستهرچند مراد كه با لوگوس همراه باشد، 

داند كه قطعاً  را آن نوع شناختي مي) اپيستمه(  دانشمنون ي ه افالطون در رسال.)12
ممكن است درست يا ) دوكسا( درست است و بايد درست باشد؛ اما از ديد او، عقيده و باور

: ، ص13( داند تر از واقعيت عالم محسوس مي  معرفت را واقعيي هافالطون مرتب. خطا باشد
 قرار دارد محسوس جهانكه فوق است  مثُل عالم ، عالم واقعي در حقيقتبه باور او .)233

معرفت توان به  ها مي آوري آن  در نگاه افالطون، صرفاً از طريق درك مثُل و ياد.)64: ، ص8(
اگر  اما .باشدكليات به معرفت بايد معرفت حقيقي  ، بر اين اساس.)7 :، ص11( دست يافت

ي بين معرفت حقيقي و عالم ناپذيربورعيات تشكيل شده باشد شكاف يعالم واقعي از جز
اما .  انتزاعي و غيرواقعي خواهد بوديمرا ،به خارجخواهد شد و معرفت واقعي ايجاد 

 صور و مثُل به حل اين مشكل پرداخت و بيان نمود كه مفهوم ي افالطون بر اساس نظريه
 بلكه براي هر مفهوم كلي ، خالي از محتوا يا مرجع عيني نيست،كلي صورتي انتزاعي

 تر از ادراك حسي اي عالي دارد كه داراي مرتبه يك واقعيت عيني مطابق آن وجود ،حقيقي
  .)180 :، ص13(  استو امور جزيي

چنان كه معلوم است، معرفت، در نظام اخالقي سقراط از جايگاه رفيعي برخوردار  آن
 در نظام فكري سقراط، يك شناخت. داند است، زيرا او رفتار اخالقي را مبتني بر معرفت مي

 بايد به قدري در وجود انسان رسوخ كرده و در ،»عرفتم«براي كسب شايستگي عنوان 
فرد صاحب معرفت، حتي براي يك . ذهن و نفس او جاي گرفته باشد كه موجب عمل شود

 اين نظر، انسان با علم و معرفت به ي هدر نتيج. كند لحظه هم در عمل به آن ترديد نمي
 ي هيف از معرفت در بحث رابطاين تعر. ماهيت عدالت، به خير بودن آن نيز واقف خواهد شد

باشد و ممكن است همين تعريف موجب اختالف ديدگاه   بسيار حايز اهميت مي،عمل و نظر
  . ارسطو و سقراط شده باشد

 ،)3 :، ص4( اند  و معرفت ها در سرشت خود، جوياي دانستن  انساني هدر نظر ارسطو هم
كه رسند  ميباالتر معرفت ها در يك سطح نيست و برخي به درجات  هرچند معرفت آن

اي از   در نظر ارسطو، ادراك حسي درجه.)331: ، ص13( همان درك بيشتر كليات است
  . معرفت است كه باالتر از آن نيز درجاتي وجود دارد

 با كنار زدن دگاهـاين ديگويد كه  طو ميـت ارسـ معرفي هـ نظريينيبور در تـتيل
رهن است كه هميشه ـمبامري  ، معرفت،ر ارسطواز نظ.  افالطون شروع شده استي نظريه

اشيا از طريق شناخت  به معناي علم داشتنو . آيد دست مي به مقدمات ي هـا واسطـب
آشكار مي را ـ ادراك حسي به تنهايي حقيقت علبه باور او، . استها آن» داليل چرايي«

توان  د، نميشن يي مطمتوان به وجود امر واقع ميهرچند ي ـچنين ادراكبا را ـ، زيكند نمي



7 بررسي شكاف بين نظر و عمل اخالقي از ديدگاه ارسطو 
  .)36 :، ص23( دو نظام حقايق تبيين نمي  ارتباطش با بقيهي مشاهده ر واقع را باـام

 تمايز او هوجتوان  دانست ولي مي درك كليات را مصداق معرفت مينيز ارسطو بنابراين 
ا را ه  معرفت داريم كه آنهاگ  خاص آنيبا استادش را اين دانست كه از نظر او، ما به اشيا

نهفته شدن كليات در . شناسيم كلي را از طريق جزيي ميببينيم، اما مصاديق امر كلي 
 معرفت ارسطويي در ،بر اين اساس. شناسي ارسطو است  معرفتبرانگيز  تأملي هيات نكتيجز

 حواس با امري كه ؛كند نهايت به دريافت صور اشيا توسط روح يا ذهن بستگي پيدا مي
يات، او حكمت و علم اوليه را يرغم اهميت علم به جز اما به . دپذير انسان صورت مي

، 2( شود  محسوسات حاصل ميي ه كه به واسطددان ميترين علم  ترين و دقيق كلي
هيچ چيز را نه ) كه همان ادراك حسي است( در غياب احساس «، از ديد او.)225:ص
چون شناخت علمي و «: ويدگ  او مي.)253 :، ص3( »توان فهميد توان آموخت و نه مي مي

 پس يگانه مرجع ،دهند حكمت عملي و نظري مبادي نخستين را در اختيار ما قرار نمي
ود ـش عقل شهودي از امر جزيي آغاز مي«و ) 141 :، ص2( »براي اين كار، شهود عقلي است

مين شود و موضوعش هم ه  زيرا تفكر از امر جزيي آغاز مي؛يابد و با امر جزيي هم پايان مي
  .)232: ، ص2( »امر جزيي است

كند نقش تخيل و  كيد ميأآن ت شناسي خود بر  ديگري كه ارسطو در معرفتي هنكت
از يك طرف در «: دگوي او با تكيه بر نقش تخيل در معرفت، مي. جايگاه آن در معرفت است

كار  هتوان فهميد و از طرف ديگر ب توان آموخت و نه مي  هيچ چيز را نه مي،غياب احساس
 زيرا خيال با احساس مشابهت دارد، جز ،افتادن عقل بايد همراه با يكي از صور خيالي باشد

  .)235 :، ص3( »كه عاري از ماده است اين
 از نيزچه در بحث ما اهميت بيشتري دارد، مبحث حكمت عملي است كه اين بحث  آن

گيري بر مبناي حكمت عملي   تصميمي ه بلكه الزمرد؛نظر ارسطو تنها با كليات سروكار ندا
 ،همين اساس بر. ارتباط نزديكي داردعمل با جزييات از نظر ارسطو، . ستيات ايبه جزعلم 
  وشود مند نمي صرف داشتن معرفت، فضيلتبه ـ انسان 1: اوتوان بيان داشت كه از ديد  مي
  . يات استيم به جزعلـ يكي ديگر از لوازم عمل 2
  تعريف عمل. 2. 2

 چه تفاوتي پرسش آغاز نمود كه يك عمل نايتوان از  تبيين مفهوم عمل را ميبررسي و 
 دهيم انجام مي ما همواره بين عملي كه بدون آگاهي و توجه .با ساير رفتارهاي انساني دارد

 عامل مهمي »قصد« بنابراين .يمگذار  ميوتاف ساير اعمال انساني تو ) همانند تنفس كردن(
جا اهميت دارد،  چه در اين  آن،شك بي. دآي ميشمار  بهعمل ي بودن يا غيراتفاقر اتفاقي د

  .)93: ، ص21( مند و ارادي است عمل هدف
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 از آن اي يژه وي هاند كه هر يك به جنب هاي گوناگوني ارائه كرده تعريف  عملي هبراي واژ

 در ،»دهد انجام مي«دانند كه يك عامل آن را  برخي عمل را چيزي مي. توجه نموده است
 رخ و در ذهن ايا فقطافتد،   به صورت غير ارادي اتفاق مي، كه براي آن عامليزيمقابل چ

 اراده در تعريف عمل، و تفاوت ي سأله گاه توجه به م، از سوي ديگر.)28: ، ص19( دهد مي
يات معين و عيني و عناصر زماني و مكاني يبر جز» عمل«شود كه  آن با كار، باعث مي

  .)95: ، ص21( هميشگي نيستند» كار« اموري كه در ؛شدداللت داشته با
 ارتباط زيادي برقرار ، بين علم و عمل،شود در تعاريف ديگري كه براي عمل آورده مي

رساند و علم خود وصول  مطلوب مي  عمل انسان را به «:شود شود، تا جايي كه بيان مي مي
كه علم چيزي است كه اقتضاي  حالي  در،چيزي است كه بايد انجام پذيرد عمل آن. است

 » حصول آني هواسط صورت تفصيل است و عمل شرح علم به علم شرح عقل به. عمل دارد
   .)557 :، ص7(

، معنايي متفاوت پيدا يمرب كار مي به...) كار و( را در مقابل ساير اتفاقات» عمل«زماني كه 
اقي كه براي ساير موجودات  و نه اتف،توان براي يك اتفاق انساني را مي» عمل«. كند مي

 بخشي از عمل است و همين امر »اراده«در اعمال انساني، . كار برد  به،دآي ميپيش طبيعي 
   .)96 :، ص21( دوش مياست كه موجب تفاوت اعمال انساني با حوادث ديگر 

 به خودي ،از نظر او، عمل. ستيي برخوردار اواال از جايگاه   عمل،در نظام اخالقي ارسطو
 عمل است كه . عمل كردن، بهتر از عمل نكردن است،طور كلي  داراي ارزش بوده و به،ودخ

 در اين ديدگاه، .)45 :، ص2( چه منوال استبر كند ما چه هستيم و شخصيت ما  معين مي
خوشبخت او را توان   دانش، نميمندي يك فرد از بهرهعمل شرط سعادت است و به صرف 

ور  كنند از مواهب نيك و شريف بهره ها كساني كه فعاليت ميتن «:او معتقد است. دانست
  .)36 :، ص2( »گردند مي

را به صور گوناگوني  اعمال انسان ،از نظر ارسطو: بندي افعال انسان تقسيم. 1. 2. 2
 از جمله اين كه برخي اعمال اختياري و برخي ديگر ،د كر بندي تقسيمتوان  مي

. غيراضطرارييا  و اند  اضطرارييا اعمال انسان ،دي ديگربن تقسيميك در . اند غيراختياري
 غيرعمل مساوي با لزوماً اختياري عمل بندي تفاوت وجود دارد و  بين اين دو دسته

  . ستاضطراري ني
. جو نمود وجستالزام يا جهل در  بايدانسان را افعال غيراختياري  علت ،از نظر ارسطو

 فاعل هيچ  وآيد، اصل فعل در خارج از فاعل قرار دارد ميجا كه فعل در اثر الزام پديد  در آن
در .  معلول حوادث بيرون از فاعل استاين نوع فعل منحصراً. نداردآن سهمي در وقوع 

 در اين نوع. باشد كه اصل فعل در درون فاعل شود محقق ميمقابل، فعل اختياري در جايي 
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را  ارسطو عملي .)48 :، ص2(  فعل و لذا سهيم در آن استي هفاعل آغازكنند، فعل

 كه منشأ آن اجبار بيروني يا ناداني است و عامل سهمي در آن نداردشمارد  اضطراري مي
بندي عمل را، منشأ و علت عمل  توان مالك تقسيم  مي، بر همين اساس.)79 :، ص2(

  . دانست
 و براي اي خاص  ولي عامل در لحظه،نفسه اضطراري است كه فيرا  عملي ،از نظر ارسطو

جا هرچند عمل  ، بايد اختياري دانست، در اين گيرد  تصميم به اجراي آن مي،هدفي معين
اختياري شده، يا دست جا كه مبدأ محرك آن خود عامل است  از آن،  نفسه اجباري است يف

اعمال ما با فرد ارتباط دارند و اوضاع و احوال چراكه  ؛گردد  مي كم به عمل اختياري شبيه
جا  بنابراين در اين .شود سبب اختياري يا غيراختياري محسوب شدن فعل ميت كه  اسفرد
 فشار لذت يا ألم را مسؤول اعمال زشت  مثالًتوان علت عمل را به بيرون واگذار نمود و نمي
ها در  نمايد كه اعمال اضطراري اعمالي هستند كه مبدأ آن بنابراين چنين مي«. ستدان

 » سهمي در آن اعمال داشته باشيم، كه تحت اجبار قرار داريم،ه ماك آن  بي،بيرون از ماست
  .)81 :، ص2(

 ، اضطراري ناميد،توان به قطع  نمي،كه از روي شهوت و خشم باشدرا چنين عملي  هم
 پذيرش آن اين است كه هيچ عمل اختياري براي موجودات زنده تصور ي هزيرا اوالً الزم

يك از اعمال ناشي از خشم و شهوت را  ني است كه ما هيچ ثانياً اين سخن به اين مع؛نشود
 ثالثاً ؛دهيم اختياري انجام ميبه صورت  يا فقط اعمال نيك را ،يمشو  نميرتكب آزادي ماب

 ،حالي كه عمل سازگار با ميل عمل اضطراري هميشه با درد همراه است، درآشكار است 
آيا عنصر اجبار در مورد كاري كه  آيد كه  اين پرسش پيش ميرابعاً ؛هميشه مطبوع است

آوريم  جا مي هدهيم و عملي كه در حال خشم و هيجان ب خواسته و دانسته به غلط انجام مي
  .)89 :، ص2( ؟ارد داوتيفت

  ديگري آيند، افعال غيراختياري  كه در اثر الزام پديد مي،افزون بر افعال غيراختياري
 ناشي از جهل را به نااختياري ارسطو اين افعالِ. آيند د كه به سبب جهل پديد مينوجود دار

 مورد افعال نااختياري بعداً است كه جا نآتفاوت اين دو . كند و غيراختياري تقسيم مي
بعدي در فاعل موجب اندوه و پشيماني غير اختياري  مالِشوند اما اع پشيماني واقع نمي

ت كه فاعل از اوضاع و احوال ، هنگامي اس»غيراختياري«جهلِ منسوب به فعل . دنشو مي
پوشي  توان از آن چشم ميو جهل در خور ترحم است از اين قسم . است اطالع خاص فعل بي

  .)50 :، ص2(  نيستودني جهل به اغراضي كه بايد داشته باشيم بخش ولي،كرد
 جوانب آن علم داشته باشد؛ هم به ي ه در عمل آزادانه بايد به هم، انساناز نظر ارسطو

كند و هم به اين جنبه كه اين عمل را در نسبت با چه كسي انجام  ن جنبه كه چه مياي
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رساند،  وقتي كه كسي آزادانه و بر خالف قانون به كسي زيان مي«: دگوي او مي. دهد مي

ناميم كه عامل هنگام  شود و عمل ارادي و آزادانه عملي را مي مرتكب عمل ظالمانه مي
 :، ص1( »دهد ل را عليه كدام كس و با كدام وسيله انجام ميارتكاب آن بداند كه آن عم

نفسه داراي ارزش باشد بايد داراي دو صفت اصلي   عملي كه في، بر همين اساس.)201
) طراريضاختياري، غيراختياري و ا(  و از ميان سه قسم عمل؛ يكي علم و ديگري ميل:باشد

  . اصالت بيشتري برخوردار استگيرد از  آن عملي كه با تأمل و آزادانه انجام مي
هاي  هاي غيرعاقالنه در طبيعت انساني ما كمتر از كشش بايد توجه داشت كه كشش

بنابراين . آوريم جا مي هعاقالنه نيستند و ما اعمال بسياري را از روي خشم و شهوت ب
  حق، اعمال خودي هانسان در هم. گونه اعمال را اضطراري بناميم معني است كه اين بي

  .)85 :، ص2(ارد دبه همراه  را شاختيار
   نظر و عمل  ي هرابط. 3. 2

ها كانون توجه چون سوفيست سقراط هم:  وحدت معرفت و فضيلتي نظريه. 1. 3. 2
 سقراط به . نبودانگارخود را مباحث اخالقي و ارزشي قرار داده بود، اما برخالف آنان، نسبي

در ها را منبع و معيار اين ارزشو بود القي معتقد ها و احكام ثابت و مطلق اخوجود ارزش
  . كردجو مي و عقالنيت متافيزيكي جست

 ثابت ها را و آنها و روح فضيلت اخالقي معتقد بود ه وحدت فضيلتبدر اخالق، سقراط 
اي   به گونه؛ظهور تام و تمام نيافته بود» انشقاق نظر از عمل« او هنوز يدر آرا. پنداشت يم

رو   از اين.دانست م ميه يك فضيلت را عين تحقق آن فضيلت در وجود فرد عالكه علم ب
 جهل است كه منشأ نگردد و ايگاه مرتكب امر غيراخالقي نميمعتقد بود كه فرد عالم هيچ
و مالزمه در ديدگاه او، عمل و رفتار انسان با معرفت و علم ا. عمل به رذايل اخالقي است

 ،بر اساس اين ديدگاه. استدهد معرفت  هت ميار انساني را ج تنها علتي كه رفت،داشته
تواند انسان را وادار  د و هيچ عاملي نميكن يشناسد برخالف آن عمل نم كسي كه حق را مي

تواند به او ياري  فقط حكمت است كه ميدر اين راه،  .خالف معرفتش نمايد بربه عمل 
نمود، در بحث  ت استاد خود تبعيت مينظرا خود از يرادر اكثر آكه  ،افالطون. رساند

  .)79 :، ص1( نظر شده است  معرفت و فضيلت هم با او هم
مذهب عقلي «رسد كه اين  نظر مي  به، در نگاه نخست:نقد اين ديدگاه. 2. 3. 2

آيا خود ما گاهي دانسته و عمداً .  زندگي در تناقض آشكار باشدي هبا امور روزان» اخالقي
گاهي به نيز دهيم و آيا عقيده نداريم كه ديگر مردم   خطاست انجام نميدانيم چه را مي آن

 نادانسته يا جاهالنه عمل كرده كسيكنند؟ اگر ما معتقد باشيم كه  همين نحو عمل مي
د بدانيم؟ ارسطو انتقاد خوتوانيم او را مسؤول عمل  باز ميآيا زده است، زشت دست به عمل 
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 يكند كه سقراط اجزا گونه مطرح مي اين ،يكوماخوساخالق ندر بر اين نظريه را خود 

د ننموده فر ي ه تحقق دانستدرضعف اراده نقش  توجه كافي به ،غيرعقالني را فراموش كرده
  .)237 :، ص2( است

تأثير  سقراط اين است كه او هيچ جايگاهي براي ي هترين انتقاد ارسطو بر نظري مهم
ارسطو . گذارد ق و خشم در رفتار انسان باقي نميچون شو ها و انفعاالت نفساني هم گرايش

كند و با بررسي اعمال آدمي از حيث  شروع مياخالق نيكوماخوس نقد خود را از كتاب سوم 
پردازد  ارادي و اختياري بودن و تأثير اعمال بر شخصيت انسان، به نقد اين سخن سقراط مي

او . گردد ضطرار سعادتمند نميكس به ا شود و هيچ طور ارادي شرور نمي كس به كه هيچ
كس به   زيرا هيچ،داند بخش اول سخن سقراط را نادرست و بخش دوم آن را صحيح مي

 شرور بودن هم ، اما از ديد ارسطو.شود و سعادت امري ارادي است مند نمي اضطرار سعادت
ن  و ايستچون انسان با فضيلت، مسؤول اعمال خود ا امري ارادي است و انسان شرور هم

. صورت ارادي انجام داده باشد پذير است كه فرد اعمال خود را به  در صورتي امكانتنها
، 2( شودآن اين است كه امكان دارد فرد با علم به بد بودن عملي، مرتكب او  سخن ي هنتيج
  .)82 :ص

شود ارسطو بخش اول سخن سقراط را نادرست بداند، تضاد اين  دليلي كه باعث مي
 داشتن اين افعال در اراده و خواست دروني انسان هبودن افعال انسان و ريشسخن با ارادي 

توان اين  نميو ا كه درك ارادي بودن اعمال انساني امري واضح و بديهي است چر ؛است
اختياري بودن راهي براي اثبات رجوع به وجدان و درون همواره . سخن سقراط را پذيرفت

كند،  ديگري كه ارسطو براي اثبات اين ادعا ارائه ميشاهد . ده استش فيرعافعال انسان م
 رماسخن سقراط، اعتراف به اين كامل  پذيرش ي هالزم. قانون اجتماعي مجازات مجرم است

 و اين محتاج نيست؛است كه هيچ مجرمي در اجتماع وجود ندارد و جامعه به نظام قضايي 
  .خالف وجدان انساني است بر

 وحدت فضيلت سقراط ي  نظريهرت كه ارسطو دو ايراد كلي بفگتوان   مي،با اين مقدمات
ن معرفت ايم ضروري ي هد رابطجو در وترديد: كند ن را دچار تزلزل ميآكه است وارد كرده 

  .عدم توجه سقراط به اميال انسانيو و عمل، 
گونه كه با  شود، همان  عادل مي، در نظر سقراط، انسان با علم به عدالت:اشكال اول

كه عدالت را چگونه است گاه نپرسيده   ولي سقراط هيچ.شود دان مي به هندسه، هندسهعلم 
 علوم ي هدر حيطهر چند ممكن است ادعاي سقراط . دست آورد هتوان ب و از چه راهي مي

همين  بر. شود  امكان صدق آن ديده نمي،در علوم توليدي و عمليصحيح باشد، نظري 
خواهيم كه عادل   بلكه مي؛اهيم بدانيم كه شجاعت چيستخو  نمي، ما در باب فضايل،اساس
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  .)234 :، ص2( شويم

 ضرر انسان  ارسطو وجود علم و معرفت به معناي سقراطي را در زمان انجام عملي كه به
 و ؛كه ناپرهيزگار، داراي پندار ضعيف است نه شناخت روشنمعتقد است  ، انكار كرده،است

 ،غير اين صورت  در.خورد ها شكست مي ر اميال و لذتهمين پندار ضعيف است كه در براب
 :، ص2( ه چنين نيستكبايد مردم به شخص ناپرهيزگار به چشم اغماض بنگرند در حالي 

دار را پرهيزگار و قادر به پايداري   انسان خويشتن،مردم«ست كه  اجا  از همين.)252
   .)246 :، ص2( »)نه عالم( نامند مي

 اما به سراغ ؛پذيرد  چون آن را نمي،پردازد طور مستقيم نمي راط به سقي هارسطو به نظري
، 15(ند ا دهكرطرح ماصحاب آكادمي را  آنرود كه  سقراط ميي  نظريه ي هصورت اصالح شد

شود و سخن سقراط   بين دو نوع معرفت تمايز گذاشته مي،اساس اين نظريه  بر.)1508 :ص
است » شناخت روشن«نوع اول آگاهي . شود  ميتنها در يك نوع آن جاري و صادق دانسته

به طور آشكار و روشن، در شناخت روشن، ما  . است»پندار« يا » صرفي عقيده«و نوع ديگر 
رسد   ميماننظر  فقط به، اما در پندار؛دانيم به عمل علم داريم و خوب و بد بودنش را مي

ه منظور سقراط از معرفت، دهند ك استيس و كاپلستون احتمال مي. انجام عملي بهتر است
باره   استيس در اين.)193:ص ،12(  راسخ واقعي شخصي باشد، نه هر نوع معرفتيي هعقيد
 چنان عمل اماگر مردم به اين امر معتقد باشند كه متاع اين جهان ارزشي ندارد،  ادگوي مي

قراط  اين معرفت آن معرفتي نيست كه س، متاع اين جهان ارزش داردفقطكنند كه گويي 
  .)130:ص ،12(ست  راسخ واقعي شخصي اي ه مقصود او يك عقيد؛در نظر دارد

 هيچ ،ن است كه در ديدگاه سقراطآ اشكال ديگر ارسطو بر اين نظريه :اشكال دوم
اين ؛ اما اولين اشكال اين نظر آن است كه ماند  انسان باقي نميي هجايگاهي براي ضعف اراد

 در خطاب به ،نيكوماخوس در اول كتاب هفتم ارسطو. خالف تجربه است ادعا بر
انساني كه داراي دانش است اسير اميال و احساسات ممكن است د كه گوي پروتاگوراس مي

 از جهل انسان ناشي فقطدهد كه عمل خالف  او با توسل به تجربه نشان مي. خود باشد
له را به أصرفاً اين مس و -بياورد تواندنهم  شايد -آورد جا دليل عقلي نمي او در اين. شود نمي

شناسي   حتي براساس مباني نفس،از نظر ارسطو، ناديده گرفتن اميال. دهد وجدان ارجاع مي
شناسي سقراط داشته  اي به مبحث نفس اگر ما مراجعه. خود سقراط هم دچار خدشه است

ديده  هم احساسات و عواطف انساني در بابجا مطالبي   شاهد خواهيم بود كه در آن،باشيم
ها توجهي   از نظر دور مانده به آن،اين امور در ديدگاه وحدت فضيلت سقراط. شود مي
    .شود نمي
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  ضعف اراده. 4. 2

، اقدام   معما مطرح بوده است كه چرا گاهي انسان  همواره اين، اخالقي هدر تاريخ فلسف
بند  يج عقل خويش پايها و نتا  و به يافتهدكن به عملي برخالف باور عقلي و اخالقي خود مي

  ماند؟ نمي
 و هر مكتب و گرايش ه استشد هاي مختلفي مطرح   ديدگاه،در بررسي اين سؤال

و » ضعف اراده« كه غالباً تحت عنوان ،كند تا پاسخ مناسبي به اين سؤال اخالقي تالش مي
  . نمايد شود، ارائه  مطرح مي) ناپرهيزگاري( گسيختگي و يا لگام» آكرسيا «،در زبان يوناني

 ؛ها معرفي كرد ها و بدي توان انگيزش اخالقي را اساس ارزش اخالقي و منشأ خوبي مي
  . كند اي كه انسان را وادار به عمل مي انگيزه

ميان يابد كه تعارضي   آكرسيا يا ضعف اراده وقتي تحقق ميي ه پديد،از نظر ارسطو
اين تعارض مطرح نيست و او عمدًا  ،براي انسان. وجود آيد به خواست عقالني و ميل نفساني
 اما ،نديگز انسان ضعيف االراده، كار خوب كردن را برمي. گزيند پيروي از ميل نفس را برمي

 ، از نظر ارسطو.)248 :، ص2( كند عمل ميخويش  مطابق خوشي زودگذر ،اساس ميلش بر
و خطا  هرچند يك عيب ،ستنيبدي شخصيت به معناي ضعف اراده و عدم تسلط بر نفس 

  .رود به شمار مي
 در نظام اخالقي ،در بررسي علل ضعف اراده و به ظهور نرسيدن برخي از باورهاي انسان

  - 2، هاي معرفت و باور زاينده  ويژگي  -1:ند ازا خوريم كه عبارت مي ما به دو علت بر،ارسطو
  .وجود اميال

 ،زم پرهيزگاري است شرط ال، از نظر ارسطو، علم:هاي معرفت زاينده ويژگي. 1. 4. 2
جا محل اختالف جدي ارسطو و سقراط  اين. توان آن را شرط كافي آن دانست ولي نمي

الزم  شرايطي را ،شود كه ارسطو براي علم مؤثر در عمل جا آغاز مي  اختالف از آن.نيست
، يكي حكمت عملي ستثيرگذار اأ انسان تي ه دو نوع نيرو بر عقيد،از نظر ارسطو .اردشم مي
صرف داشتن علم، سودي براي «دهد كه   او توجه مي.)236 :، ص2(  ديگري هوشمنديو

 اگر ما بدانيم سالمتي چيست موجب سالمتي و عمل ما به سالمتي ،براي مثال. عمل ندارد
 :، ص2( »يابد عمل كردن افزايش نمي   زيرا كه با دانش به آن، استعداد ما به؛شود نمي
 اين كار تنها از عقل و ؛آورد نميدرچيز را به حركت  يي هيچعقل و فكر به تنها «.)234

 پس فقط علمي كه داراي .)209 :، ص2( »تفكري ساخته است كه نظر به هدفي دارد
  .  عمل شودي هتواند زايند ها باشد مي برخي از ويژگي

ز  اكند و پس  بحث را متوقف بر تعريف و بيان انواع معرفت مي،او براي بررسي اين رابطه
دانش دو معنا دارد، زيرا ما هم كسي را كه داراي «: گويد تعريف معرفت و بيان انواع آن مي
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دانيم و هم كسي را كه آن را به كار  برد، داراي دانش مي دانشي است كه آن را به كار مي

كند  پس بايد ميان كسي كه دانش دارد و بدون آن كه آن را به كار برد كار بد مي. برد نمي
رفتار فرد . كند فرق گذاشت  كار بد مي،برد و با وجود آن ي كه دانش خود را به كار ميبا كس

  .)352 :، ص2( »رسد نظر مي اخير عجيب به
 كه معناي داشتن در دانش با معناي داشتن در امور ديگر هم شود ر ميآودياارسطو 

 »داشتن« ي لمه زيرا ما ك،گاهي داشتن دانش همانند نداشتن آن است. قدري متفاوت است
 اما بين ؛ هم براي شخص پرهيزگار،بريم كار مي هرا هم براي علم داشتن شخص ناپرهيزگار ب

 زيرا شخص ناپرهيزگار همانند انسان مست و خواب است كه ؛آن دو تفاوت وجود دارد
داشتن دانش براي چنين . داند چه گفته است  اما خود نمي،برد كار مي هگاهي كلماتي را ب

 بايد ، بر اين اساس.)354 :، ص2( كند با داشتن دانش براي فرد پرهيزگار تفاوت ميفردي 
كند، و آن كه دانش  كار ببرد كار بد مي هكه دانش خود را ب آن  بي،ميان كسي كه دانش دارد

 فرد نخست زيرا رفتار ،كند فرق بگذاريم  كار بد مي،برد و با اين همه كار مي هخود را ب
  . شگفتي استي ه مايي ولي رفتار دوم،آور نيست تعجب

 به ،همه  ولي با اين،بيان شد كه ممكن است كسي بداند كه عملش شايان نكوهش است
كند اين است كه چگونه ممكن است كسي بداند   سؤالي كه ارسطو مطرح مي.آن عمل كند

يدگاه ؟ اين نظر برخالف درا مرتكب شود آن ،عمل او زشت و ناپسند است ولي با اين حال
    .)252 :، ص2(ست سقراط ا

 ، در واقع،كند  خود عمل نميي ه كسي كه به دانستگفتتوان   مي،در توضيح اين مشكل
از دانش و معرفت روشن محروم او  به عبارت ديگر، ؛ داراي پندار است علم نداشته صرفاً

از پاي  ه،شد گيرد و مغلوب  چه در مقابل لذت قرار مي  آن،در چنين فردي. باشد مي
  . را دانش نهادش توان نام آيد، همان پندار و اعتقاد ضعيفي است كه نمي درمي
دانيم،   علم داريم و خوب و بد بودن آن را مي شناخت روشن، ما به روشني به عملدر

استيس و كاپلستون . انجام عملي بهتر استكه رسد   ميمان فقط به نظر،اما در پندار
 راسخ واقعي شخصي باشد، نه هر ي هقراط از معرفت، عقيددهند كه منظور س احتمال مي
 هميشه بر طبق آن ، اگر انسان داراي شناخت روشن باشد.)156 :، ص12( نوع معرفتي

  .شود ها نمي كند و چنين شناختي مغلوب لذت عمل مي
خالف  كند كه انسان ضعيف االراده بر ارسطو در جايي اين ديدگاه را پذيرفته و بيان مي

 اما او ؛كند خالف باور خودش عمل مي  بلكه فقط بر،كند  بهترين است عمل نميهچ آن
كند كه باور ممكن است همانند معرفت صحيح مورد  كند و بيان مي سريعاً اين نظر را رد مي

ها  اعتماد باشد و مورد قبول قرار گيرد و صرفاً بر خالف باورهايي كه ميل نفساني بر آن



15 بررسي شكاف بين نظر و عمل اخالقي از ديدگاه ارسطو 
دليل اين . كند  به بيان انواع شناخت تكيه ميمسأله، براي حل او. شود نيست غالب مي

 خود اين است كه در اين مبنا ما بايد به چنين شخصي به ي هاعراض ارسطو از ديدگاه اولي
كه در برابر ساير حاالت  چنان كه ما در برابر شرارت واقعي، هم  حال آن،ديد اغماض بنگريم

 تفاوتي ، در عمل،اساس نظر جديد ارسطو  براما .نيمدا شايان نكوهش، اغماض را جايز نمي
 زيرا ما شاهد بعضي از افراد هستيم كه فقط پنداري ،بين دانش روشن و پندار وجود ندارد

وجود  تزلزلي در عمل آنان بهاين، كنند كه داراي دانش هستند و با وجود  دارند و گمان مي
 از پندار باشد و اعتماد بعضي كسان به چيزي غيردانش زم نيست الاز اين حيث، . آيد نمي

  .)252 :، ص2( پندار خود، كمتر از اعتماد صاحبان دانش به دانش خويش نيست
 توجه ديگري كه در نظام فكري ارسطو مورد توجه قرار گرفته است اين شايان ي هنكت
 ديگري و) كبرا(  يكي علم به كلي: كه براي يك عمل، فرد احتياج به دو نوع علم دارد است

خالف دانش  البته ممكن است فرد هر دو را داشته باشد و باز هم بر). صغرا( علم به جزيي
فل ادهد و از جزيي غ ظهور در خود اين صورت كه فقط علم به كلي را   خود عمل كند؛ به

عالوه . حالي است كه عمل هميشه موضوع علم جزيي است  اين در.)در مصداقخطا ( دوش
كننده و   كبرا هم ممكن است از دو كلي تشكيل شده باشد كه يكي با عملي هبر اين، مقدم

  . ديگري با موضوع ارتباط داشته باشد
 موضوعي محسوس است كه ي هدر يك عمل، واپسين مقدمه، يك قياس پنداري دربار

كند مردي كه تحت تأثير عواطف قرار دارد، يا اين مقدمه را ندارد  جهت عمل ما را معين مي
 داشتن دانش به معناي دانستن ،ا آن را به نحوي و در حالتي دارد كه در آن حالتو ي

 واپسين، نه حكم كلي است و نه ي هجا چون مقدم در اين. نيست و فقط سخن گفتن است
شود كه سقراط  اي حاصل مي عنوان حكم كلي موضوع شناخت علمي، پس همان نتيجه به
مدن آدمي در برابر ميل و عمل كردنش از روي  از پاي درآيعني. كوشيد ثابت كند مي

 زيرا اين -دهد كه دانش به معناي واقعي در او حاضر است  در حالتي روي نمي،ناپرهيزگاري
دهد   بلكه وقتي روي مي -شود درگم نمي  آشفته و سر،گونه دانش به سبب ميل و هيجان

  .كه دانستن آدمي، دانستن ناشي از ادراك حسي باشد
 كبرا، ي هقياس صوري عملي، بدون مقدم  ي هاين نظر است كه دانستن نتيجارسطو بر 

 او با استناد به ذوق سليم خود ، كبرا بدون دانستن نتيجه استي هبهتر از دانستن مقدم
 زندگي بدانند كه انجام دادن فالن ي هد، بعضي از مردم ممكن است از روي تجربگوي مي

  اصول كلي نداشته باشندي ه روشني درباري هانديش اگرچه تصور و ، درست استيعمل كار
  .)394 :، ص12(

خالف   بر، با معرفت كامل، حتي انسان بد، هيچ كسنيز در نظر ارسطو  بر اين اساس،
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 انساني كه -نمايد  سقراط را اثبات ميي هاين سخن تا حدي نظري  -كند عمل بهتر رفتار نمي

قيد و بند به دنبال   اين اعتقاد را دارد كه اگر انسان بي، در واقع،رود به دنبال هوس خود مي
 چنين فردي بهتر از شخص لگام گسيخته است .)270 :، ص2( ميل خود برود صحيح است

براي او هنوز  اصلي ي همندترين عنصر آن مقدم كه ارزش راچ ،توان او را بد دانست و نمي
ند و مطابق آن عمل كند، بهتر كسي كه عملي را كه نيك نيست نيك بدا. حفظ شده است

كه ما او را   زيرا نفر اول در صورتي؛كند از كسي است كه از روي ناپرهيزگاري عمل مي
  .)248 :، ص2( شود ولي نفر دوم نه از خطاي خود دور مي متوجه خطايش كنيم،

توان بيان داشت   مي،كند در توجيه اين سخن كه انسان دانسته براي خود شر طلب نمي
ست اجا  آن شاهد اين مطلب .ره خود را بيشتر از هركس ديگر دوست داردانسان هموكه ا
 بهترين دوست انسان كسي است كه او را بيش از همه و به خاطر خود او دوست بدارد، ،كه

 مشخصاتي كه بين انسان و دوست او ي ههم. حتي اگر كسي از اين امر اطالع نداشته باشد
 پس آدمي بهترين دوست خويش است و ،خودش هم جاري استبرقرار است بين انسان با 

 اين غير از خودخواهي است.  كسان ديگر دوست بداردي همه رو بايد خود را بيشتر از از اين
 و  ها تواند خود را دوست داشته باشد ولي خوبي  كسي نمي، با پذيرش اين امر.)352 :، ص2(

 و ، نيك استجود فضيلت براي مرد با فضيلتوجا كه  از آن. ها را براي خود نخواهد نيكي
دنبال نيكي و فضيلت   بهمه ه،واقع خواهد، در چه را نيك است براي خودش مي انسان آن
   .)341 :، ص2( دننماي جو مي و  و همواره آن را جستندا خويش

تواند به خود ظلم كند و خود را  توان ادعا نمود هيچ انساني نمي جاست كه مي از همين
عالوه اگر ممكن باشد كه كسي به خويشتن ظلم كند، اين  هب«. اختيار به بدي مبتال نمايدبا 

 .» متحمل ظلم شود،بدين معني خواهد بود كه ممكن است كسي آزادانه و به اختيار خود
 در همان ، در واقع،كند كند و كسي كه به خود ظلم مي هيچ كس آزادانه تحمل ظلم نمي

 قايل به دو وجه حاكم و ،مگر براي انسان( )202 :، ص2( كند  ميزمان به خود تحميل ظلم
  ).بردار شويم فرمان
. است» ميل«رد، نقش دا عامل مهم ديگري كه در ضعف اراده :وجود اميال. 2. 4. 2

شود   مي تقويت اين احتمال ،دناسازگار بيفتهاي عقالني او  انسان با يافته» ميل«هر جا كه 
 فرد چرا كه ممكن است د؛ردگ عقالني دچار ضعف ي ه به يافتي عملبرا انسان ي هكه اراد

انسان در  .هددانجام خالف دريافت عقالني خود   اميال و احساسات، كاري بري هدليل غلب به
   .گزيند ، گاه پيروي از ميل نفس را برميمندي از معرفت به رغم بهره ،اين تعارض
عالوه بر ضعيف نمودن اراده، گاهي موجبات موجود در نفس انسان اين، اميال  عالوه بر

شوند كه فرد در مسير  كنند و موجب اين مي را نيز فراهم مي) پندار خطا( اكتساب علم خطا
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 چنين ،از نظر اخالقي. خالف واقعيت پيدا كند  اعتقادي بر،كسب معرفت به خطا رفته

 اگر عملي انجام دهد كه واقعاً و نه لگام گسيخته؛ زيراناميد توان ناپرهيزگار   مي فردي را نه
توان  است، نميبوده هاي عقلي اشتباه خودش  اساس يافته جا كه بر غيراخالقي باشد، از آن

  . است»جاهل«چنين فردي فقط .  ناميد آن را ناپرهيزگاري و لگام گسيختگي
هم ثيري كه در باال براي اميال برشمرديم، اميال گاه بر شخصيت انساني أعالوه بر دو ت

چنان  گردد، داراي آن  شهوات و اميال خود ي هتأثيرگذارند؛ به اين معنا كه اگر كسي بند
شخصيت .  با شهوات به آساني ممكن نخواهد بوداش  هشود كه مقابل مي  يشخصيت فضع

صورت آگاهانه و كامالً   شود كه به  ميچنان دگرگونچنين فردي پس از گذشت مدتي 
چنين شخصي در اخالق  . زند ميدست ض با سعادت بشري ه اعمال متناقب ،اختياري

  .شود ارسطويي، انسان لگام گسيخته خوانده مي
  يك كه با وجود علم به خطا بودني وجود دارد ديگري ه، دست پيشيني غير از دو دسته

. دهند آن را انجام ميت، اشهو  دليل نفوذ اميال و خويش،ت عقالنيدريافعمل و برخالف 
از شخصيتي چنين فردي هرچند . ستخصي از نظر ارسطو فردي ناپرهيزگار اچنين ش اين

 تواند در  ضعيفي است كه نميي ه داراي اراد، سيرت بدي ندارد،غيرانساني برخوردار نبوده
  . منطبق سازد رفتار خود را با دستورات عقلمقابل اميال مقتدارنه ايستاده، 

مرد ناپرهيزگار بر «: جو نمود كه و  جستتوان در اين سخن ارسطو اين تعبيرها را مي
 به ، درستي هحسب استعداد طبيعي، نه از روي انتخاب و تصميم و اعتقاد، بر خالف قاعد

گسيخته به حكم   در حالي كه مرد لگام،گرايد وري از لذات جسماني مي افراط در بهره
 از .)270:، ص2( » استكند چون ماهيتش پيروي از لذات جسماني اعتقادش چنين مي

 در تربيت ،شك  بي،قرار دارند) ناپرهيزگاران(  سومي هجا كه غالب مردم عادي در دست آن
  .بسيار فراوان استآن داراي اهميت    به  توجه،اجتماعي

 دار و پرهيزگار قرار دارد؛  ويشتن فرد خ، چهارمي هخارج از اين سه دسته و در دست
البته از . لش تحت تدبير عقل و معرفت قرار دارد اعما،كسي كه در راه سعادت قرار داشته

بينيم  ما مي« زيرا ؛ تفاوت اندكي وجود داردي پرهيزگارو يدار خويشتنميان  ،نظر ارسطو
 ولي مرد ،)لمانه ع( نامند دار را پرهيزگار و قادر به پايداري مي كه مردم انسان خويشتن

   .)246 :ص ،2( »نامند و گروهي نه ر ميدا  خويشتنپرهيزگار و پايدار را گروهي از مردمانْ
ال مهم اين است كه آيا پرهيزگار و ناپرهيزگار از لحاظ موضوع ميل با ؤ س،در اين بحث

 بايد بيان داشت .)250 :، ص2( و يا هر دو) رفتار(  يا از لحاظ عمل،كنند  تفاوت ميديگر يك
زگار، ناپرهيزگار و لگام كه در اصل وجود اميال و شهوات، هيچ تفاوتي بين انسان پرهي

. اميال و شهوات استداراي گسيخته وجود ندارد و انسان پرهيزگار هم از لحاظ وجودي، 



18 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
برداري  از لذايذ و اميال بهرههرچند دار  انسان خويشتن. ها است از آنبرداري   بهرهدرتفاوت 

 از يك ،ري از لذتبردا ، در بهرهگرداند مي محروم نها خود را به طور كامل از آنكند و  مي
، 2( »وسطي است كه با لذت ارتباط دارد داري حد خويشتن«.  برخوردار است»وسط حد«

 درست ي ه هم به روش و وسيل، هم در جاي درست،وسط است  كسي كه در حد.)112 :ص
توانند  دار مي  تنها  افراد خويشتن.)128 :، ص2( برد مي  بهره درست از لذت ي هو هم به انداز

 ي واسطه هذهني كه ب. ر نظر و هم در عمل، جانب خوب را گرفته و از بد بپرهيزندهم د
 .)245 :، ص14(  تيره گشته است، به هيچ وجه راه به جايي نخواهد برد،افراط در شهوات

  .است از اميال ه استفادي هها ميزان و شيو  تمايز اين دستهي هتوان ادعا نمود كه نقط پس مي
  مبادي عمل. 5. 2

. باشد يمثيرگذار برآن أعوامل تآن و مباني وجودي  ظر بهبررسي دقيق يك امر ني  زمهال
  . باشيم ما نيازمند بررسي مبادي و موانع عمل ميحاضر نيز در مبحث 
ثر در عمل ؤخالف افالطون كه معرفت را تنها عامل م كه بيان شد، ارسطو بر چنان

معرفت  معلول فقط  انسانيرفتار. داند يل مي دخآندر نيز دانست، برخي عوامل ديگر را  مي
انگيزش و هيجانات كه چون  همديگري هاي عالوه بر شناخت، نيرو ،انسان نبودهو شناخت 

خود اين عوامل گاه . گذارند  ميهستند بر رفتار انساني تأثيراحساسات و عواطف برخاسته از 
صورت باواسطه و  د و گاه بهدهن صورت مستقيم در رفتار و اعمال انسان نشان مي  بهرا 

  . تأثيرگذاري بر عوامل ديگر
 ولي نه تنها معرفت را ،كند ارسطو بارها به نقش علم و شوق در رفتار انساني اذعان مي

: دگوي او در جايي مي. پذيرد  بلكه كفايت شوق و ميل را هم نمي،داند في نميابراي عمل ك
 و در جايي ديگر .)209 :، ص2( »آورد نميردعقل و فكر به تنهايي هيچ چيز را به حركت «

بخشد، به طريق اولي شوق  چه اين قبيل حركت را صورت مي باري آن«كند كه  اذعان مي
 تحقق يك رفتار درتوان عوامل مختلفي را  كه مي  نتيجه اين.)259 :، ص3( »هم نيست

  .رسد نظر مي بهها الزم  جا برشمردن و بررسي ماهيت آن انساني دخيل دانست كه  در اين
 احساس  -2 علم و عقيده، -1 :توان به قرار ذيل شماره كرد را ميثر در عمل ؤعوامل م

 حكمت -8 شخصيت، -7 غايت،  -6 عقل، -5 ميل و شوق، -4تخيل،   -3، )ادراك حسي(
  . اراده و انتخاب -9عملي و نظري، 

پذيرش نقش و تأثير پس از .  مفهوم و مراد از معرفت بيان شد،پيش از اين:  علم-1
 ؛ بر معرفت را در عمل هم تأثيرگذار دانستمؤثرتوان نيروها و عوامل   مي،معرفت بر عمل

توان از چند عامل   مي،همين اساس بر. توان علت محسوب كرد زيرا كه علت علت را مي
نفس داراي سه نيروست كه با عمل و «   . اساسي از جمله احساس، عقل و ميل نام برد
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  .)210 :، ص2( » ، عقل، ميل)ادراك حسي( احساس :ايي حقيقت سروكار دارندشناس
 همگون شدن اندام حسي با  احساس،«توان گفت  در تعريف احساس مي: احساس -2

. ها از خارج است  ادراك حسي، دريافت صور اشيا بدون مواد آن.»موضوع احساس است
از نظر ارسطو انفعالي احساس . گشتر استجا تأثيرپذيري موم از نگين ان مثال ارسطو در اين

توان آن را نوعي از  ميو شود  حركت حاصل مييك است كه از واقع شدن در معرض 
   .)114 :، ص3( استحاله دانست

 رهاشدر جايي ارسطو ااگر هاي انساني شكي نيست و   بر رفتارآنثير أدر نقش و ت
ن است آ، دليل اين سخن »قي نيستهرگز مبدأ عمل اخال) تنهايي به( احساس«د كه كن مي

با  .)209 :، ص2( »كنند  عمل اخالقي نمي،توانايي ادراك حسي دارندبه رغم كه حيوانات 
اين رابطه برقرار هم از نظر او اگر . ثير استأ دليلي بر وجود اصل اين ت اين حال، همين مدعا

ت است، بايد  يعني هر موجودي كه داراي نيروي حرك؛ استبرقرار عكس آن ،نباشد
عنوان عاملي   توان احساس را به  مي،همين اساس  بر.)375 :، ص12( احساس داشته باشد

  .ثر در عمل اخالقي دانستؤهاي م كنار ساير عامل در
احساس شرط وجود هر موجود  «:كند او در بيان نقش و اهميت احساس بيان مي

 ،قلي قادر به حكم داشته باشدتواند نفس و ع جانداري شبيه انسان است و هيچ جسمي نمي
توان گفت پذيرش اين اصل كه   پس مي.)272 :، ص3( »كه داراي احساس باشد بدون اين

 اين ،شوند و عمل بدون علم هم امكان ندارد  علوم انسان با ادراك حسي آغاز ميي ههم
ر توان نقش احساس و ادراك حسي را در اعمال و رفتا نتيجه را به دنبال دارد كه نمي

شود كه احساس در اعمال اخالقي  اين گونه تعبير مينيز  سخن ارسطو .انساني انكار كرد
  . نداردمستقيماً نقش انسان 

شود كه توجه داشته باشيم اين احساس در  اهميت احساس زماني به خوبي روشن مي
دارد كه  ديگر وجود ي ه قو در انسان سه. گذارد  ميثيرأمعرفتي ديگري از انسان ت  ي هچه قو

ند از تفكر، استدالل و ا ها بر احساس بنا نهاده شده است؛ آن سه قوه عبارت  آني ه همي هپاي
فهم نه  استدالل كند و ياتواند تفكر   نه مي نباشد،»  حسيي هتجرب«اگر انسان داراي . فهم

 حسي ي ه تجربراند و متكي ب اين سه قوه از مختصات انسان. براي او ممكن خواهد بود
ند و بر اساس رسوبات ا ينبتم رسوبات تجارب حسي رتفكر و استدالل و فهم ب. باشند يم

 قابل توجه ديگر اين است كه اين ي هنكت. كنيم حسي است كه ما تفكر و استدالل و فهم مي
    .)220 :، ص9( تخيلو حافظه : شوند رسوبات در دو جا مهيا مي

بر اساس اصل ارسطو .  بالفعل استبه بالقوه وآن بندي ديگر حس، تقسيم  تقسيم
را نيز به دهد و علم  بندي يكي را به ديگري سرايت مي تقسيموحدت حس و محسوس، 
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اما بايد توجه داشت كه احساس گاهي  «.)253 :، ص3( نمايد بالقوه و بالفعل تقسيم مي

  .)114 :، ص3( »چنين محسوس باشد، هم بالقوه است و گاهي هم به صورت بالفعل مي
 حواس ظاهري را در پنج حس محصور ، ارسطو به حكم حصر استقرايي:س مشتركح

 در اثبات ه،آورد ميان    به»حس مشترك«نام   سخن از حسي به،حال  كند ولي در عين مي
كند كه ما نبايد اين حس را   البته ارسطو اعتراف مي.)179 :، ص3( كوشد مينيز آن 
مستقل تواند  نميستقل از ساير حواس نبوده و  چراكه م،عنوان حس ششم محسوب كنيم به

   .)369 :، ص18(  حواس عمل كندي هاز بقي
همان  ،آيد كه مراد شمار مي محصول فرعي احساس بهتخيل  ، از ديد ارسطو:ـ تخيل3
  . است» ظاهر شدن«به معني » نستاي فاي« يوناني ي ه كلممعادلكه است خيال 

حاصل  ي يهيكه معاني جزاست متخيله محلي  خيال يا ي هشناسي ارسطو قو در نفس
اي  يهي چيزي شبيه حس مشترك كه مجمع صور جز؛شوند  جمع مير آن د،راه وهماز آمده 

د كن ميخاطرنشان  را به ما نكته او اين .)371 :، ص18( آيد است كه از راه حس حاصل مي
 فقط زماني  در نظام اخالقي او تخيل.)205 :، ص3(كه تخيل با احساس تفاوت دارد

  شوق به حركت درآمده باشدي ه وسيل، بهآورد كه خود از قبل  حركت در تواند ما را به مي
از نظر .  شوق نيز هستي هباشد بلكه الزم  تعقل ميي هتنها الزم  تخيل نه.)226 :، ص9(

  و هر موجودي كه داراي تخيل نباشد، شوق ندارد؛ارسطو تخيل يا حسي است و يا عقلي
  .)264 :، ص3(

از يك «: دگوي مي، كيد كردهأ بر نقش تخيل در معرفت ت،او در بيان اهميت اين قوه
توان فهميد و از طرف  توان آموخت و نه مي  هيچ چيز را نه مي، در غياب احساس،طرف
 زيرا خيال با احساس ،كار افتادن عقل بايد همراه با يكي از صور خيالي باشد  به،ديگر

هاي    حركتي ه پس علت هم.)253 :، ص3( »كه عاري از ماده است مشابهت دارد، جز اين
فرض خيال خوب يا   و شوق هم مستلزم پيش)262: ، ص3( موجودات زنده شوق است

    .)226 :، ص9( دست آوردن است هلذتي از براي ب
 از ديگر عوامل مؤثر در عمل، ميل و شوق است كه نقش آن، : ميل و شوقـ 4

 همواره .كند كه به آن ميل نداشته باشد گاه اقدام به عملي نمي انسان هيچ. انكارناپذير است
انسان ناپرهيزگار هم كه اقدام به عملي .  استعملآن به او گر شوق  عمل انسان نشان

 در تحت نفوذ شهوت ،داند كه عملش شايان نكوهش است و با اين همه كند، مي ناپسند مي
  .)245 :، ص2( شود نوعي از ميل و شوق محسوب ميشهوت . دهد  آن را انجام مي،و ميل

ها مشترك  ديدگاه سقراط و افالطون با ارسطو در اصل پذيرش وجود اميال و تأثير آن
را عاملي قوي ارسطو ميل . باشد ها متفاوت مي آنتأثير  ولي در ميزان ضعف و قوت ،است
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 تأثير اميال و شهوات را البته سقراط. سقراط چنين اعتقادي ندارددر حالي كه ، اندد مي
  . پذيرد ها را در عدم حصول معرفت مي  تأثير آن،انكار نكردهطور كامل  به

 روشن خواهد شد كه ارسطو عوامل حركت را منحصر در عقل و شوق آيندهدر مباحث 
داند و بر همين اساس است كه گاهي  البته او عامليت عقل را هم از طريق شوق مي. داند مي

  .شمرد  را براي حركت بر مي، و آن هم شوقلفقط يك عام
شود كه   براي فرد حاصل ميي شوق علت حركت است ولي وقتي شوق،از ديد ارسطو

خواهد و   شوق از اموري است كه متعلق مي،عبارت ديگر  به. تخيلي براي او پيش آمده باشد
 حاصل نشده تا موضوعي براي تخيل. وجود اين متعلق هم حتماً بايد قبل از شوق باشد

  . يست نحاصل يمتعلقچنين باشد، 
ميل و . گردد وجود آمدن ميل به انجام فعلي متناسب با آن مي هتخيل حسي موجب ب

 حداقل يك حس وجود ، حيواناتي هدر هم« حيوانات وجود دارد، زيرا ي هشهوت در هم
ذت و ألم چه موجب ل  و آن جا كه احساس باشد، لذت و ألم و آن؛دارد و آن المسه است

زيرا كه . گردد نيز هست و موجوداتي كه داراي اين حالت هستند شهوت هم دارند مي
ها مشكوك  اما تخيل داشتن آن.  شوق به شئ مطبوع است-كه نوعي از ميل است  - شهوت
يك  و علم به خير بودن ست تخيل عقلي هم از اين قاعده مستثنا ني.)95 :، ص3( »است
 نداشته مريابه انسان در ذهن خود اعتقاد هنگامي كه  تا .دوش  ميرا سبب ميل به آن ،امر

هرچند ممكن است عالوه بر اين ميل، ميل به امر ديگري هم . كند باشد به آن ميل نمي
 ولي بايد پذيرفت كه پردازد؛ شوق ن اول وجود داشته باشد كه باعث شود انسان به متعلق

توان  جا مي از اين. ديگري محقق شده است خير بودن امر اساس خيالِ ن ميل هم براي
تر  بيشهم باشد، ميل و رغبت به آن انسان نسبت به چيزي هرچه شناخت معتقد شد كه 

تري از آن پيدا  بيش شود انسان شناخت  موجب ميئ ميل و رغبت به شخواهد بود و متقابالً
  .كند

 صورت ي هرند صورت محسوس است، عقل پذيي هگونه كه حس پذيرند  همان: عقل-5
. كه به تعقل بپردازد، هيچ فعليتي ندارد ماهيت عقل توانايي است و پيش از آن. معقول است

 عقل با ي همگون، صورت باشدداراي ،عقل پيش از تعقلاگر علت اين امر آن است كه 
ن است كه عقل از هرگونه جسم آ اين همگوني ي هالزم.  شدداهوخنحاصل موضوع تعقل 
  .)227 :، ص9( دداشتن دور باش

شود كه عقل بتواند بين دو يا چند صورت خيالي وجه مشتركي  ي شروع ميهنگامتعقل 
 ولي بعد از ،هاي كلي است هاي تشكيل صورت اين مرحله يكي از اولين قدم. را پيدا نمايد

نفس هرگز بدون خيال «توان گفت كه  در مجموع مي.  خيال نياز داردي هاين هم عقل به قو
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كند، ابتدا كميت معيني را   امري با كميت نامعين تفكر ي دربارههرگاه ذهن . »ديشدان نمي

خالف نظر افالطون است، زيرا او  اين بر. دماين  آن تعقل ميدر بابكند و بعد  تخيل مي
 فلسفي فقط با ي ه انديش، علمي به خيال نيازمند استي همعتقد بود هرچند انديش

  .شود هاي محض انجام مي صورت
اش با قواي  از نظر ارسطو نياز عقل به خيال، تاواني است كه عقل بايد به سبب همراهي

گاه اي است كه   اندازهبه نياز عقل به خيال .)230 :، ص9( تر پرداخت كند ذهني پايين
عقل به همراه شوق هر دو «: دكن ارسطو بيان مي. اند اي از تعقل برشمرده تخيل را درجه
منظور عقل ) كه تخيل را نوعي از تعقل بشماريم به شرط اين( ندايي هست محرك حركت

  .)262 :، ص3( »عملي است
 به سوي غايت خود حركت ،نوع ديگر از موجودات زنده  انسان نيز همانند هر:غايت  -6
اساس تمايزات او از ساير موجودات  غايت هر موجودي براز يك سو، جا كه  از آن. كند مي

كند عقل اوست،  چه انسان را از ساير موجودات جدا مي آنسوي ديگر، از شود و  معلوم مي
توانيم   عقل است كه ميي هپس غايت انسان بايد در امري عقالني باشد و فقط با مالحظ

  .)78 :، ص17( كه انسان به سوي آن در حركت است دريابيمرا غايتي 
مبادي محرك هر عمل « :گفت گشت و مي غايت آن ميدنبال  امري به رسيربر ارسطو د

 :، ص2( »ماهيت يك چيز همان غايت اوست«و ) 216 :، ص2( »در غايت آن عمل است
 شناسايي آن شئ است و براي شناسايي امري ،واقع  زيرا شناخت علت يك شئ، در،)216

 تا جايي كه او در بحث از ؛)120 :، ص9( ناچاريم علل آن امر را نيز بررسي نماييم
  .داند هاي وجودي اشيا مي ت غايي را يكي از علل چهارگانه و علتي از علت عل،مابعدالطبيعه

اي كه در عمل انسان تأثيرگذار است و گاه انسان  يكي از عوامل نهفته:  شخصيت -7
شخصيت انسان عامل . شود، ماهيت و شخصيت انسان است ميغافل نسبت به آن كامالً 

اساس  توان اعمال انسان را بر شود و مي يها و اعمال انساني محسوب م مهمي در انتخاب
 كه عواملي استاي  تأثير اين عامل گاهي به اندازه. شخصيت و ماهيت وجودي او حدس زد

مرد ناپرهيزگار بر  «:مانند ؛دهد  از جمله اعتقاد و تصميم را هم تحت تأثير قرار مي،ديگر
 اين سخن .)270:، ص2( »حسب استعداد طبيعي، نه از روي انتخاب و تصميم و اعتقاد

اين اساس است  بر. باشد  ميزان تأثير و جايگاه شخصيت انسان بر عمل او ميي هدهند نشان
 كه از يك بر اين باور است ، متقابل را بين عمل و عامل برقرار كردهيا هكه ارسطو رابط

از  اعمال انسان ،پذيرد و از طرف ديگر  مي  ماهيت انسان بر اساس اعمال او شكل،طرف
  .)56 :، ص2( دنگير ماهيت و شخصيت او نشأت مي

هاي استداللي و  اي از معرفت حكمت به معناي مجموعه:  حكمت عملي و نظري-8
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سقراط عقيده داشت كه . كند هاي عالم وجود مي شهودي است كه ما را قادر به فهم ناديدني

چيزي  )خوبي(يراست؛ و خ بصيرت به آن حقيقتي كه براي انسان منشأ خيريعني حكمت 
است از نظر او نفس سليم نفسي است كه توانسته . شود است كه موجب سالمت نفس مي

حكمت، توان بيان داشت كه   مي،در نهايت.  امور هماهنگي پديد آوردباطنو ظاهر ميان 
چه در   و آن؛يعني مقدمات علمي، عملي و روحي براي نيل انسان به هدف واالي انسانيت

  . اند، مصداقي از مصاديق اين تعريف عام است ه آوردهتفسير اين كلم
 يعني ابتدا ؛ نظري و عملي عبور كندي هانسان براي رسيدن به سعادت بايد از دو مرحل

هاي طي اين مسير را  بايد سعادت و مصاديق آن را شناسايي و راه رسيدن به آن و شيوه
توان حكمت را   مي،اساس اين  بر.درا آغاز كن الزم است طي اين مسير سپس ،بررسي نمايد

امور انساني به  حكمت عملي ي هحوز.  نمود از نظر ارسطو به دو بخش نظري و عملي تقسيم
 به. شود  مخلوقات و موجودات ميي ههمشامل خالف شناخت علمي كه   براختصاص دارد،

انسان ها به  دار شناخت اموري است كه بود و نبود آن  حكمت عملي عهده،عبارت ديگر 
 حكمت عملي امور انساني ي هحوز«. توزي و بخشندگي  مانند حسادت كينه؛بستگي دارد
  .)222 :، ص2( »توان تأمل كرد  آن ميي هچه دربار است و آن

يات ي بلكه بايد جز،از طرف ديگر، حكمت عملي تنها با امور كلي انساني سروكار ندارد
ا عمل در ارتباط است و ب حكمت عملي ب زيرا صاح؛هم به روشني مورد توجه قرار گيرند

 كساني كه از شناخت علمي ، در بعضي موارد،بدين جهت. يات سروكار داردعمل با جزي
تر از كساني هستند كه   موفق،در عمل) يات ارتباط دارنديبا جز(اند ولي تجربه دارند  بهره بي

بيشتر يات از كليات ي گاهي اهميت جز، در عمل.)223 :، ص2( ورند از شناخت علمي بهره
اي  ي به اندازهيگاهي اهميت جز. باشد  و تأثير آن بر رفتار انساني مقدم بر كليات مياست

به همين دليل، . توان از علم كلي بهره برد كه تا از امر جزيي اطالعي نباشد نمياست 
 شناخت«: دگوي باره مي ارسطو در اين. مدار است برترين صاحب حكمت عملي مرد سياست

 .)224 :، ص2( »سودمند است نوعي حكمت عملي است) ييجز(چه براي خود شخص آن
رو مرد صاحب حكمت عملي بايد هر دو  حكمت عملي با عمل سروكار دارد و از اين«
   .)222 :، ص2( » دومي رابه ويژهرا بداند و ) يات و كلياتيجز(

 مفهوم متمايز و ،فالطون اي هچون دور همنيز  ، ارسطوي ه در دور: اراده و انتخاب-9
 ليكن توصيف يا تعريف او از انتخاب و برگزيدن واژگاني ،روشني از اراده وجود نداشت

ميل سنجيده به اموري كه در توانايي «و يا » ميل معقول«يا » عقل متمايل«چون  هم
 او بين انتخابِ همراه با مقدمه.  توجه او به مبحث اراده استي هدهند نشان» ماست

با مقدمه، با وسايل سروكار همراه از نظر او انتخاب . شود ل مييو ميل تفاوت قا) آيرزيسپرو(
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  ). 388 :، ص12(  نه با غايات،دارد

شايد بتوان .  هركاري استي هانسان براي انجام هركاري ملزم به اراده است و اراده مقدم
ام به انجام يك عمل  اقدآن، او پس از كه خواست انسان دانست ي هاراده را آخرين مرحل

  .ندك مي
رسيم كه افعال انسان در  بندي سخنان ارسطو در بحث اراده، به اين نتيجه مي در جمع

شوند كه گاهي به افعال غيرارادي، افعال  ميتقسيم به ارادي و غيرارادي ، اول  ي همرحل
 اجبار و  يافعل ارادي از نظر ارسطو فعلي است كه از سر جهل. شود اضطراري هم گفته مي
كند  ي هم قيد ديگري اضافه مييهاي جز ارسطو نسبت به جهل. گيرد يا از هر دو نشأت مي

اگر انسان در جهل خود . كه انسان نبايد در جهل مقصر باشد كند به اين  مقيد ميها را و آن
   .)400 :، ص18( گردد مقصر باشد، فعل از حالت ارادي خارج نمي

 ي ه در همين اراد،بندي افعال انساني بيان شد تقسيمدر پيش از اين اتي كه حتوضي
تواند عمل خود را به   و هيچ كس نمياستول عمل خود ؤ مس انسان. دارندريشه فردي 

گسيختگي،  اگر كسي به دليل لگام. فردي ديگر و يا علتي در بيرون از خود استناد دهد
د، ظلم نمايه ديگران  بو بر اساس چنين شخصيتيشخصيت خويش را دچار دگرگوني كند 

كه فعاليت مداوم در موضوعات خاص سبب  ندانستن اين« زيرا ،باشد مسؤول اعمال خود مي
 دور از عقل است كه بگوييم ، عالوه بر اين.»حسي است  بيي هشود نشان پيدايش سيرت مي

 بلكه او دانسته دست به عمل ؛گسيخته باشد خواهد لگام گسيخته است، نمي كسي كه لگام
كه بخواهد ديگر ظالم  البته اين سخن بدين معني نيست كه چنان كسي همين«. زند يم

گيرد و به سخن پزشك  دل در پيش ميعا زيرا كسي هم كه زندگي نامت؛شود نباشد عادل مي
كه بخواهد  شود، همين  بيماري ميسان خواسته و دانسته مبتال به  بداندهد و گوش نمي

 ولي اگر به علت ،قبالً در اختيار خودش بود كه بيمار نشود. شود دوباره سالم شود، سالم نمي
  .)96:، ص2( » ديگر تندرست شدن در اختيار خودش نيست، بيمار شود،عدم رعايت اعتدال

ممكن است عادت بدي در انسان چنان نيرومند شده باشد كه حقيقتاً فرد نتواند از 
در توانست   ولي او مي؛يابد بازايستد ميارتكاب اعمال بدي كه طبيعتاً از آن عادت جريان 

 ممكن است ،در چنين شرايطي. از دچار شدن به آن عادت خودداري كندنخستين وهله، 
وجود آدمي چنان كور شده باشد كه توفيق تشخيص حق را از دست داده باشد، ليكن خود 

   .)388 :، ص12( ول كوري و فراهم كردن جهل و ناداني خويش استؤاو مس
از نظر ارسطو در . باشند ل و رفتار انساني، چه خوب و چه بد، همه در اختيار فرد مياعما

 كه امور خير انسان را به كاري يستكن نم اما م،سوي امور خير وجود دارد انسان كششي به
 برتر ي بخش نمونه از نظر او عمل لذت. وادار كنند، زيرا خير با عدم آزادي قابل جمع نيست
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هاي غيرعاقالنه در طبيعت انساني ما نيز كمتر از  كشش. ادي استعمل قصدي و ار

 ولي ،آوريم جا مي ههاي عاقالنه نيستند و ما اعمال بسياري را از روي خشم و شهوت ب كشش
از اين نظر كه « پس .)85 :، ص2( معني است كه اين گونه اعمال را اضطراري بناميم بي

شود كه فضيلت و رذيلت در  اب است، نتيجه ميانتخاراده و آميز از روي  فعاليت فضيلت
  .)388 :، ص12( » سقراط خطاستي هنظري توانايي ماست و

  

  بندي جمع. 3
شود كه ارسطو، ديدگاه سقراط و افالطون در   معلوم مي،با توجه به مطالبي كه بيان شد

 ميزان  ولي در تعريف معرفت و،پذيرد طور كلي مي بحث ارتباط بين معرفت و فضيلت را به
او انحصار . كند اين نظر را تكميل ميبه نوعي  ، نظر استاد خود را نپذيرفته،تأثير اميال

صرف داشتن علم، سودي «: دارد جايي بيان مي نمايد و اگر در معرفت در كليات را انكار مي
 موجب سالمتي و عمل ما به ، اگر ما بدانيم سالمتي چيست، براي مثال؛براي عمل ندارد

 »يابد عمل كردن افزايش نمي  به آن، استعداد ما بهنسبت  زيرا با دانش ،شود  نميسالمتي
كلي؛ ولي خود او هم است  كه علمي است مرادش علم مورد نظر افالطون ،)234 :، ص2(

 ز انگيزش و ميلي است كه اي هدهد، به واسط اعتقاد دارد كه انسان هر عملي را كه انجام مي
  .  استبرخاسته) ياتيو هم به جزهم علم به كليات ( علم

باشد كه واپسين  مياحتياج  به مقدمات گوناگوني ،از نظر او، براي رسيدن به يك عمل
 موضوعي محسوس كه جهت عمل ما را معين ي ه يك قياس، پنداري است درباري مقدمه

 نحوي و ثير عواطف قرار دارد يا اين مقدمه را ندارد و يا آن را بهأردي كه تحت تف. كند مي
 در اين حالت، او .  داشتن دانش به معناي دانستن نيست،حالتي دارد كه در آن حالت در

 واپسين نه حكم كلي است و نه مكمل كلي موضوع ي ه و چون مقدمويدگ ميفقط سخن 
زيرا از . كوشيد آن را ثابت كند شود كه سقراط مي اي حاصل مي شناخت علمي، همان نتيجه

ر برابر ميل و عمل كردنش از روي ناپرهيزگاري در حالتي روي پاي درآمدن آدمي د
 زيرا اين گونه دانش به سبب ميل و ؛دهد كه دانش به معناي واقعي در او حاضر است نمي

دهد  پاي درآمدن در برابر ميل، وقتي روي مي ، بلكه از شود هيجان، آشفته و سردرگم نمي
  .باشدكه دانستن آدمي دانستن ناشي از ادراك حسي 

انجام ) نه از روي ناداني(  او اعتقاد دارد عملي كه انسان در حالت ناداني،از طرف ديگر
كه چه بايد كرد و چه  هر مرد شرير نادان است به اين«. دهد عملي از روي ناداني است مي

 نيز از نظر او .»شوند نبايد كرد، و به علت همين ناداني است كه آدميان ظالم و شرير مي
  .و اين شباهت نظر او با افالطون است) 82 :، ص2( ي باعث شرارت استنادان
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 جايي براي ميل و ، افالطوني هاشكال ديگر ارسطو به افالطون اين است كه در نظري

عنوان يك حقيقت انساني، جايگاهي   ماند و ضعف اراده به انسان باقي نمي) انفعاالت( شوق
داند كه آن را شناخت روشن  ا تابع شناخت خاصي ميالبته ارسطو ميل ر. در اين نظام ندارد

ميل نيز بر . شود  آن انجام مي  شناختي كه عمل بر طبق؛نامد  عقلي ميي همعرفت يا قاعد
شود و ارسطو مجموع ميل و معرفت عقالني را ميل  اساس شناخت مذكور حاصل مي

انتخاب، عمل ضرورتاً از او معتقد است كه پس از اين مراحل و . داند سنجيده يا انتخاب مي
 مطابقت  به عبارت ديگر، چون از نظر ارسطو علم صرفاً.)64 :، ص5( فاعل صادر خواهد شد

 عمل غيراخالقي، براي او فالنگونه تصور كند كه   كسي ايناستكن م مبا خارج نيست؛
  .خالف واقع باشد كه اين تصور بر  حال آن،نيك است

كار  ه را ما هم براي علم داشتن شخص ناپرهيزگار ب داشتني هبايد توجه داشت كه كلم
 زيرا شخص ، اما بين آن دو تفاوت وجود دارد؛بريم و هم براي شخص پرهيزگار مي

 اما خود ،برد كار مي هناپرهيزگار همانند انسان مست و خواب است كه گاهي كلماتي را ب
تن دانش براي فرد داشتن دانش براي چنين فردي با داش. داند كه چه گفته است نمي

  .)354 :، ص2( كند پرهيزگار تفاوت مي
كه چگونه ممكن است  و اين» بدون دانش«يا » با دانش« عمل ي لهأپاسخ ارسطو به مس

  .انسان با وجود داشتن دانش عمل ناپرهيزگارانه كند، همين است
ار چگونه رود و انسان ناپرهيزگ ال كه ناداني چگونه از ميان ميؤاز نظر او پاسخ اين س

توان  شود، همان است كه در مورد انسان مست و انسان خوابيده مي دوباره مالك دانش مي
  .)255 :، ص2( داد و براي آموختن اين پاسخ بايد به عالم علم طبيعي رجوع كرد

گونه  ينا عمل ي ه به مرحلنتا رسيدرا از نظر ارسطو توان مراحل علم   مي،در مجموع
هاي كسب شده از حواس و معرفت انساني را در صور خيال  اقله صورت عي هقو «:بيان داشت

 لذت بخش ي دربارهاي  يجهت امور كلي و جزيي، ني همورد تفكر قرار داده و با نظر گرفتن هم
 شوقي نسبت به رسيدن به آن و يا دور ،گيرد، پس از آن براي انسان ها مي  نبودن آنيابودن 

گر شوق تحت اختيار عقل و حكمت عملي انسان قرار پس اس. شود شدن از آن حاصل مي
 عمل انساني ،غير اين صورت در. شت انتظار داتوان گيرد، يك عمل اخالقي از انسان مي

  . باشد اي است كه تحت اشراف حكمت نظري انسان نمي متناسب با همان شوق اوليه
 كلي، به قياس به وساطت خياالتي كه در نفس است و بهتر بگوييم به وساطت مفاهيم«

مل قرار داده أكنيم، مورد محاسبه و ت يت ميؤكه گويي ر حوادث فعلي، حوادث آتيه را چنان
گريزيم يا در پي آن   رنج شمرديم، از آن ميي ه خوشي يا مايي هو چون امري را در آن ماي

  .)249 :، ص3( »طور كلي حال بر اين منوال است رويم و در عمل به مي
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 تخصصاً بيان داشت كه افالطون و سقراط معرفت شخص ناپرهيزگار راتوان  در آخر مي

  . ولي ارسطو تخصيصاً،ندنك از بحث معرفت خارج مي
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