
 

  
  

  

  اينتاير هاي مك ديدگاه: سنت ارسطويي در فلسفه اخالق غرب
  

  ∗اله قرباني قدرت
          

  دهيچك
 بودن داربرخور سبب ه او است كه بي اخالق ارسطو يكي از عناصر اصلي فلسفه

 ، عقالني چون حكمتيسعادت و فضايلتوجه به انگارانه و  عناصر مهم و غايتاز 
 . فلسفي غرب استي  جايگاه مهمي در انديشه داراي،شجاعت، اعتدال و عدالت

 در قرون وسطي و در برخورد با ، همين خصوصياتي در سايهاين سنت اخالقي 
تنها انسجام خود را از دست   نه،اديان ابراهيمي چون مسيحيت، يهوديت و اسالم

 در ويژه  و به بلكه ضمن تأييد از سوي آنان، عناصري نيز بر آن افزوده گرديد،نداد
 عناصر اگوستيني و الهيات مسيحي نيز بر آن ، با خالقيت اكويناس،مكتب توماسي

  .را تكميل كرد افزوده گرديد و آن
 تغيير نسبت انسان با جهان و خدا، اخالق معناي در پي ، جديدي اما در دوره

 عقل كه ،در واقع.  و عواطف و اميال انسان محور اخالق قرار گرفتيافتديگري 
هاي  توان در ديدگاه  اين امر را مي كهكنار نهاده شد   به،و فضايل آن بودمحور اخالق 
استوارت ميل    چون هيوم، ريد، كانت، هاچسون، نيچه، بنتام و جان فيلسوفاني

گرا تعبير  توان به اخالق عاطفه  مدرن را ميي  اخالق دوره،در نتيجه. مالحظه كرد
 عواطف و احساسات است و صدق ي انشا، در واقع،هاي اخالقي  گزاره،كرد كه در آن

  .راه ندارددر آن و كذب 
 ،ر آن است كه تنها راه نجات اخالقي غربب ،اينتاير با بيان مطالب فوق مك

 ي واسطه ه زيرا تنها اين سنت است كه ب؛بازگشت به سنت اخالقي ارسطو است
 به سعادت براي رسيدنتوانايي الزم را  ،انگاري و تكيه بر فضايل عقالني غايت

هاي سنت ارسطويي را با بازسازي آن برطرف  توان كاستي  البته مي؛حقيقي دارد
  .كرد
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  مقدمه .1
 ؛ او داراي اهميت خاصي استي  فلسفهيچون ديگر اجزا  اخالق ارسطو، همي فلسفه

 اساسي دارد و يساختار منسجم نظام فلسفي ارسطويي جايگاه و نقشزيرا اين فلسفه هم در 
 ماندگار  توانسته است در كليت سنت ارسطويي، با ارزشيبودن عناصر  داراي واسطه ههم ب
 نزديكي و تلفيق با ي واسطه ه ب، در قرون وسطيويژه بههاي پس از ارسطو،  ، در دورهبوده

اين اهميت  . بسط و گسترش زيادي بيابد، و اسالم الهي چون يهود، مسيحيتيتعاليم اديان
 اخالق او ي توان يكي از شقوق اساسي سنت ارسطويي را فلسفه كه ميست  اجا نتا آ

  .دانست
 تغيير نسبت انسان با جهان و خدا، مفاهيم اساسي در پي جديد و مدرنيته، ي در دوره

  مدرنيته با سنتي الق دورههاي اخ هاي مهمي گرديد و لذا فلسفه اخالق نيز دچار چالش
برخي عناصر اين سنت حفظ در اخالق مدرن،  هرچند. ناسازگار افتاد ارسطويي اخالق

 مدرنيته دوري آن ي هاي فكري و اخالقي دوره گرديد، مهم اين است كه يكي از علل بحران
 متعالي چون ي مفاهيم،زيرا در اين سنت؛ هاي اخالقي سنت ارسطويي است از معيار

 انسان براي رسيدن به غايت مطلوب ي دهنده  جهت،دت، فضيلت، خير، عدالت و غيرهسعا
  .نهايي خود هستند

 ،ارسطويي، در اين مقالهاخالق انگارانه در سنت  با فرض وجود عناصر اساسي و غايت
 .گيرد  مورد بررسي قرار مي فيلسوف معاصر اخالق ارسطويي،اينتاير مك هاي ديدگاه

آن  هاي فيلسوف بزرگ  گاه  در ديدويژه به در قرون وسطي، ق ارسطويياخالچگونگي بسط 
سنت از اخالق مدرن و نتايج ناشي از اين  آن با مدرنيته و حذف ي  اكويناس، مواجهه،دوره

هاي اين  از ديگر بخشسازي و اصالح سنت ارسطويي  اينتاير براي باز آن و سپس تالش مك
  .پژوهش است

اخالق هم به و پردازد  ميكلي  طور  اخالق بهي لهأبه مسهم ير اينتا سه كتاب اصلي مك
عدالت ـ 2 ،در پي فضيلتـ 1: ند ازا كه عبارتها  اين كتاب .خاص طور هدر سنت ارسطويي ب

  .سه تقرير رقيب در پژوهش اخالقيـ 3 ،كدامين عقالنيت؟ كه؟
توان  مي. ي است نيز داراي اهميت خاص اخالقي  فلسفهي تاريخچه كتاب ،عالوه بر اين

  .اينتاير در اين مقاله هستند هاي مك چهار كتاب منابع اصلي بررسي ديدگاهگفت 
كند كه اخالق عملي و نظري غرب اينك در   با داليلي تبيين مي،در پي فضيلت كتاب 

گرايانه عصر  برد كه اين امر تا حدي ناشي از ليبراليسم فرد مي سر هنابساماني شديدي ب
   غربي را رويي  راه عالج جامعه،اينتاير در اين كتاب مك. درنيسم استگري و م روشن

اند   جوامعي كه بر اين سنت بودهباور داردداند و  آوردن آن به سنت ارسطويي در اخالق مي
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توان  اسالمي را ميجوامع  جوامع قرون وسطي و ؛اند امان مانده از اين نابساماني در
  . هايي از آن دانست نمونه

 مطالب تر افزون بررسي ، در واقععدالت كه؟ كدامين عقالنيت؟ دوم او، يعني كتاب
 تفسير ، اساسي اين كتابي  نكته.كتاب اول و پاسخ به انتقادات وارد بر كتاب اول است

كه با چه  باشد و اين عدالت از دو ديدگاه متقابل ديويد هيوم در دنياي مدرن و ارسطو مي
. كرداثبات دو را نسبت به ديگري  وان درستي و برتري يكي از اينت ي مييها عقالنيت و معيار

 درصدد آن است تا استحكام و برتري اخالق را در سنت ،اينتاير با طرح اين پرسش مك
  . نشان دهد، آن استي جا هيوم نماينده ارسطويي بر اخالق مدرن، كه در اين

 سه ديدگاه متفاوت ، اخالقيسه تقرير رقيب در پژوهشاينتاير در كتاب سوم، يعني  مك
لمعارف ا ةداير ديدگاه ،اول. دهد را در بررسي و پژوهش اخالقي مورد تحقيق قرار مي

طور  ها و به هاي تاريخي آن  به دور از زمينه،ل مورد تحقيقي مسا،بريتانيكا است كه در آن
ديدگاه اخالقي  ،دوم. دارندنويسان   لمعارفا ةدايركه  يا ؛ شيوهشوند  جدا جدا بررسي مي
 اخالق ابر مردي را سركوب و ي كه همههاي پيشين اخالقي   پژوهش،نيچه است كه در آن

 كند مي نيچه تالش .گيرند كردند مورد انتقاد و سرزنش قرار مي اي را ترويج مي اخالق گله
 زيرا او قايل به وجود ؛ حقيقي ادعاي دروغين اخالقي گذشته برداردي تا نقاب از چهره

معتقدند عقل از هستند كه گرايان توماسي  ديدگاه سوم ارسطواما . گونه حقيقتي نيست هيچ
تواند به سمت   نمي،كند و اگر اين تعهدات پيشيني نباشد يك تعهدات پيشيني آغاز مي

  .احكام كلي و غير مشخص پيش برود
 ي فهاينتاير گزارشي كلي و تاريخي از فلس  مك، اخالقي  فلسفهي تاريخچهدر كتاب 

 مفاهيم اخالقي و ابعاد گوناگون اخالق ،دهد و تالش دارد از اين رهگذر اخالق غرب ارائه مي
  . را شناسايي نمايدييارسطوويژه اخالق  بهغرب، 

  
  ييهاي اخالق ارسطو زمينه. 2

هـاي    هـاي اخالقـي داراي سـوابق و زمينـه           نظام اخالقي ارسطو نيز چـون بيـشتر نظـام         
اي اسـت و در محيطـي رشـد و نمـو كـرده اسـت كـه                    تي اسـطوره  تاريخي، جغرافيايي و ح   

هاي تاريخي و غيـره       اينتاير اين زمينه    مك . بود آوردهفراهم  را  هاي نضج چنين نظامي       زمينه
 فيلـسوفان و متفكـران قبـل از ارسـطو و            ي را در جوامع آتني پـيش از ارسـطو، يعنـي دوره           

 واني داشـته اسـت    اهاي فر    نمود ،تن آن زمان  آدر   اين دوره  .داند  ن مي يونااي     اسطوره ي دوره
ايليـاد و   هـاي      از اشـعار هـومر در منظومـه        ،هاي اخالقي جوامع قهرماني      آغاز آن در نظام    كه
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 هايترين ابزار   سرايي از مهم    داستان ، نظام اخالقي جوامع قهرماني     ي ه دوردر  . باشد مي اديسه
   ).123: ، ص9 (بوده استتعليم و تربيت 

هاي اساسي اين جوامـع را فـضايل و نيـز وجـود نقـش اجتمـاعي و                     مشخصه اينتاير مك
 اوصـافي هـستند كـه       ،فضايل در اين جوامع   . داند  هويت فردي مشخص براي اعضاي آن مي      

 او انـسان نيكـي      ،صـورت   ايـن   در .سازند تا نقش خود را به خوبي انجام دهد          فرد را قادر مي   
 به سه فضيلت توجه خـاص دارد كـه          ،قهرمانياو در ميان فضايل جوامع      ). 37 : ص ،5(است  
 در اين جامعـه، شـجاعت صـفتي الزم بـراي حفـظ              .شجاعت، دوستي و عدالت   : ند از ا عبارت

تواننـد از خـانواده و     هاي شجاع هستند كه مـي         خانواده و حفظ جامعه است و لذا تنها انسان        
ني بـر طبيعـت و اجتمـاع        جا كه يك نظم جها     از آن اين،   بر  عالوه . خود دفاع كنند   ي جامعه

  ).39 :، صهمان(حاكم است، عدالت عبارت است از تطبيق عمل خود با اين نظم جهاني 
بستگي و ارتباط تنگاتنگ بين نظام اجتمـاعي           وجود هم  ،اينتاير  ديگر در ديد مك    ي نكته

ـ  ها از هم تفكيـك   كه اين  طوري  به ،و نظام اخالقي و فضايل در جوامع قهرماني است          .دناپذيرن
، 9 (ها و چگونگي فضايل يك فرد به نقش اجتماعي او ارتباط تـام دارد               ويژگيديگر،    بيان  به
   ).123:ص

  جوامع باستاني آتن. 1. 2
يان و يسوفـسطا  نويـسان،   اين جوامع داراي سه گروه اصلي نمايشنامه،اينتاير در ديد مك  

 در عـصر پـس از   ،يخيجوامع باستاني جـوامعي هـستند كـه از نظـر تـار            . هستندفيلسوفان  
دانـد    او آغاز جوامع باستاني را از پريكلس مـي         .باشند  ها مي  قهرماني قرار دارند و متأثر از آن      

داري، عـدالت،   س بـه چهـار فـضيلت خويـشتن        ل ظاهراً پـريك   .كه او نيز تحت تأثير هومر بود      
هروندان دانسته كه تمام ش     شجاعت و حكمت قايل بوده است و آتنيان را مردماني شجاع مي           

 : در آتن دو مالك مـورد قبـول همگـان بـود            ،در آن زمان  . دانستند را در برابر قانون برابر مي     
 مالك ،ها، و دوم شهر  كارآمدي جمعي كه مالكي بود براي ارتباط بين آتن و ديگر دولت     ،اول

 تفـسير   ،از سـوي ديگـر    . افضليت، يعني برتر بودن از ديگران و پيروز شدن در ميـدان نبـرد             
 او عدالت اجتماعي و فـردي       .سيديد از فضايل فردي و جمعي ويژگي خاص خود را داشت          تو

 را بـه    نوعي عدالت  به يعني   ؛را بخواهند   آن نيرومنداندانست كه     را تنها در صورتي محقق مي     
). 399-398:، صص 12 (يان نزديك بود  يهاي سوفسطا   كرد كه به ديدگاه      مي نفع اقويا تفسير  

تعليمات آنان شـامل موضـوعات      . يان داراي جايگاه خاص خود بودند     يا سوفسط ،ميان  اين در
تـرين    ولـي مهـم    ، طبيعـت جديـد بـود      ي ن و فلـسفه   ربسياري از جمله سياست منزل، مـد      

هـا و محـاكم حقـوقي از آن           گاه  تعليمات آنان فن بالغت و خطابه و سخنوري بود كه در داد           
يان اين بـود كـه فـضايلي        ي سوفسطا  روش ي نتيجه). 110-106:ص ص ،6( كردند  استفاده مي 
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رو فـضيلت در شـرايط       ايـن   از  و چون عدالت و غيره از حالت مطلق درآمد و نـسبي گرديـد            
گفـت   توان  نميبراساس رويكرد مدرن     .جغرافيايي و زماني متغير دچار تغيير و تحول گرديد        

  .)39: ص،9( ه استعنوان فضيلت في نفسه و مطلق وجود داشت چيزي به
يان و نيـز گـسترش      يي چون سقراط و سپس افالطون به مخالفت بـا سوفـسطا           اما كسان 

 ي  افالطون پيوند تام ابعاد گوناگون فلسفهي  ويژگي عمده.نگرش عقالني به اخالق پرداختند
داري   او فضايلي چون معرفت يا حكمت عقلي، شجاعت، خويشتن. اخالق اوستي او با نظريه 

 مـرتبط  نفـس    ي ارتبـاط اجـزا    ي هـا را بـه نحـوه       ن آن نظر داشـت و تبيـي      و عدالت را مورد   
  ).254-251:ص ص،6( دانست مي

 فـضايل داراي    ،اي اسـت كـه در آن         نيك، جامعـه   ي  اخالقي افالطون، جامعه   ي در نظريه 
هـاي مطلـق      ارزش مطلق و ابدي باشند و افراد آن جامعه براي رسيدن به سعادت و فضيلت              

تـوان    رو مـي   ايـن   از .هايي تشكيل شده باشد     ن انسان  جامعه از چني   ،تالش كنند و در نهايت    
ي در يگونـه نـسبيت سوفـسطا     و هيچاند  قوانين اخالقي مطلق و ابدي  ،گفت در ديد افالطون   

اي است كـه فرمـانروايش         سعادتمند جامعه  ي پس در ديد او جامعه    . شود  ها مشاهده نمي   آن
 يعنـي حـاكم حكـيم و حكـيم          ؛دترين فرد داراي معرفت عقلي باشـ        معناي عالي   به ،فيلسوف

  ).322-320 :ص ص،3( است انفولسي همان حاكميت فمعناي آن،حاكم باشد كه 
  

  عناصر اصلي اخالق ارسطويي. 3
جـا كـه او پـژوهش         تـا آن   ؛ اخالق داراي پيوستگي ذاتي با سياست است       ،در نزد ارسطو  

 تأمين خيـر    ،لهأن مس تري   مهم ارسطويي،اخالق  در  . داند  اخالقي را بخشي از علم سياست مي      
 زيـرا در    يابـد؛  تحقق مي و سعادت انسان و جامعه است كه با تأمل و تفكر عقالني در اخالق               

 انساني مربوط است كه خـود موجـودي متفكـر و            ي  عملكرد و انديشه   هاخالق ب  ديد ارسطو، 
حـاكم   عقل بر نظـر و عمـل         ، حياتي است كه در آن     ،حيات نيك براي انسان   . باشد عاقل مي 

، ايـن  بـر   عـالوه .  محتـاج فـضايل اخالقـي هـستيم        ،اشد و براي رسيدن به اين حيات نيك       ب
 خيـر او از     ،جا كه انسان موجودي در حال سلوك بـه سـوي خيـر اسـت               توان گفت از آن     مي

  . به فعليت برساند، به اين است كه فضايل اخالقي را در خود تكميل نموده،جهت اخالقي
قل رو به سوي غايتي خير و نيك دارد و براي رسيدن به         پس در اخالق ارسطو، انسان عا     

 تـشبه او بـه الوهيـت اسـت، بايـد      ، كه سعادت روحاني و معنوي او و بـه تعبيـري       ،غايتآن  
 بنابراين يكي از مسايل اصـلي  . به فعليت كامل برساندكرده،فضايل اخالقي را در خود ايجاد   

  او شـود كـه اخـالق        مـشخص مـي    جـا   همـين  از. باشد  اخالق نزد ارسطو تبيين فضيلت مي     
ها را نه    اخالقيات از ديدگاه او به جاي آوردن اعمالي است كه آن          . انگارانه است  مشخصاً غايت 
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 دهـيم كـه مـا را بـه خيـر      دليل انجام مـي     اين  به  بلكه شان، بودن  راست خود به دليل خودبه  
  ).288: ص ،4( سازند تر مي انسان نزديك

  اخالق ارسطوخير و غايت در . 1. 3
 ،توان در اشـكال مختلـف       وضوح مي  هها ب   وجود هدف نيك و خير را در اكثر اعمال انسان         

است تا ببيند كدام هدف در زندگي نيك        آن  پي  در ،ارسطو نيز در اخالق خود    . مشاهده كرد 
 كـه گفتـيم،     چنـان . توان اين خير را كـسب كـرد         اي مي   و خير است و چگونه و با چه وسيله        

 داراي  ،طـوركلي  هها را ب     اخالق ارسطو است و لذا او افعال انسان        ي گاري اساس فلسفه  ان غايت
نظر   يعني در  ؛ ارسطو دارد  ي اينتاير اين ديدگاه را درباره      مك. داند  غايت و هدف مشخص مي    

 ، كه بهترين كار ممكـن اسـت       ، بشري كه كامالً تابع عقل خويش است، با انجام خير          ،ارسطو
اينتاير از اين خير به افـضليت تعبيـر    مككند كه خير اوست و       ا دنبال مي   ر يبراي خود هدف  

شود، هم   ميشامل جسم   هم  اين افضليت   . هاي افالطون نيز است     كند كه متأثر از ديدگاه      مي
  .)90-89:، صص10( روحشامل 

رو بـر آن اسـت       اين  از . از طرفداران وجود خير و غايت نهايي است        ،حال  عين ارسطو در 
 را  نهاييناگزير بايد غايتي     ،نهايت ادامه داشته باشند     توانند تا بي     علل نمي  ي  سلسله نكه چو 
 به يك غايت واحد و      ،ها در نهايت   هاي انسان   تمامي افعال و كار   . فرض نمود  حيات بشر    براي

را   او آن  .شود كه خير بودن آن بـراي ارسـطو مطلـق و هميـشگي اسـت                 خير نهايي ختم مي   
  از ).30:، ص 10(دانـد     و يك خيـر لنفـسه و مطلـوب مـي          ). 291:ص،  4 (نامد  مي »سعادت«

 مطابق با فضيلت يا اگر فـضيلت انـساني          ،عنوان فعاليت نفس   هتوان خير انسان را ب      رو مي  اين
  ).132: ص،7(ها تعريف كرد  ترين آن بيش از يكي باشد، مطابق با بهترين و كامل

  سعادت و فضيلت . 2. 3
 بايد راه رسيدن و نيل به       ،ير نهايي و غايت مطلوب انسان است      پس اگر سعادت همان خ    

 اساسي انسان،   ي  فصل مميز و مشخصه    ، مشخص شد كه در ديدگاه ارسطو      .را هم دانست   آن
تـرين   تـرين و شـايد مهـم       توان گفت در ديد او يكـي از مهـم           رو مي  اين  از ؛همان عقل اوست  

ايد دانـست كـه عقـل در ديـد ارسـطو             اما ب  است؛ عقل   ،اساس به منظور رسيدن به سعادت     
 ارسـطو   .عملـي اسـت   عقـل    عقـل نظـري و       ، مهـم آن   ي گونـه  دوكه  ظهورات گوناگون دارد    

هـا   دانـد كـه وجـود آن         عقل عملي و حتي عقل نظري را در فضايلي مي           ها و عملكرد    فعاليت
 گويـد غالبـاً معتقدنـد كـه اعمـال صـالح        او مـي .براي حصول سعادت الزم و اساسي هستند 

هـايي را كـه        ولي نبايد تصور كرد كه اعمال صالح تنهـا فعاليـت           ؛موجب سعادت انسان است   
 بلكـه افكـار و تـأمالت مـستقل و كامـل نيـز               ؛شـود   حاصلي عملي و بيروني دارند شامل مي      

: ص، صـ  2 (باشـند  مـي او  يا شـقاوت    نفسه بخشي از اعمال نيك انساني و موجب سعادت           في
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 نظـري و عملـي      ي  هـر دو جنبـه     ،ر تأمين سعادت براي انسان     د ،به بيان ديگر  ). 133ـ  131
كننـد و ارسـطو معمـوالً از         هاي گونـاگوني عمـل مـي        عقل انسان دخالت دارند كه در شكل      

-25 :صصـ ،  1(كنـد     ت ياد مي  مهايي چون عدالت، شجاعت، سخاوت، اعتدال و حك         فضيلت
 زيـرا او    ؛ر ديد او است    گسترده بودن فضايل د    ي دهنده  اين نشان ). 144-136: ص ص ،7 و14

 در ديد ارسطو فضايل وسـايلي بـراي رسـيدن بـه             .دهد  نظر قرار مي   فضايل ديگري را نيز مد    
توان گفت فـضايل ملكـاتي       هدف سعادت و خير غايي انسان هستند و از ديد اخالقي نيز مي            

 ،5(كننـد     ها و احساسات ما را مهـار مـي          شوند و خواسته    هستند كه موجب افعال خاص مي     
اينتاير نيز در راستاي ديدگاه ارسطو بر آن است كه فضايل از آن قسم وسايلي             مك). 79: ص

 يـك  ،سـازد  چـه خيـر انـسان را مـي          زيرا آن  ؛نيستند كه بدون ارجاع به هدف توصيف شوند       
 بخشي ضروري و محوري در چنين       ،كارگيري فضايل  هزندگي كامل به بهترين وجه است و ب       

ناپـذير از سـعادت مـا را تـشكيل             كسب فضايل بخشي اجتناب    ،يگربه بيان د  . حياتي هستند 
دهد كه فضايل علت فاعلي و به بيان ديگر علت طولي              مي  اين نشان . )148:، ص 9 (دهند  مي

تـوان بـه سـعادت نهـايي رسـيد كـه              يعني تنها در صورتي مي     ؛براي تحقق سعادت هستند   
تـوان گفـت در ديـدگاه         رو مـي   ايـن   از . ملكات نفساني در ما ايجاد گـردد       ، فضايل ي وسيله هب

توان به سه قسم خيرهاي عقالنـي، خيرهـاي مربـوط بـه فـضايل و                   خيرها را نيز مي    ،ارسطو
 نه يكـي  ،ها ارتباط دارد خيرهاي بيروني تقسيم كرد، كه سعادت انساني با مجموع و كل اين        

را نيز به فضايل     ايل آن  فض ، با توجه به دو كاركرد عقل در ديد ارسطو         ،از سوي ديگر  . ها از آن 
 فضايل عقالني از طريق آموزش قابل       .توان تقسيم كرد    عقالني و فضايل اخالقي يا عملي مي      

ولـي  . شـوند  كه فضايل اخالقي از طريق پرورش و تربيت حاصل مي       حالي  در ،حصول هستند 
 .باشـد   نمـي پذير    ها از هم امكان     و تفكيك آن   اند ها الزم و ملزوم هم     بايد توجه داشت كه اين    

  .)141-140:ص ص،7  و154-153:، صص9(اينتاير نيز است  اين ويژگي مورد تأكيد مك
كه تعريف خود ارسطو از فضيلت اخالقي چيست؟ در تعريف ارسطو، فـضيلت      و ديگر اين  

اي است براي گزينش كه اساساً تشكيل شده است از حـد وسـطي نـسبت بـه مـا كـه                        ملكه
 حـد   ، آن ي وسـيله  اي كه صاحب حكمت عملي به        يعني قاعده  ؛كند  اي آن را معين مي      قاعده

 فضيلت اخالقـي حـد وسـط بـين دو           ،به بيان ديگر  ). 297:ص،  4(سازد    اعتدال را معين مي   
پروايـي اسـت يـا         شجاعت حد وسط بين ترس و بي       ،براي مثال . رذيلت تفريط و افراط است    

  كـه انـسان بـا      اسـت خـل   سخاوت، حد وسط و فضيلت دو حد افراطي و تفريطي اسراف و ب            
  .تواند اين فضايل عقالني را تشخيص دهد  عقل خود ميي قوه

از قوه  سير آن   و  است  دهد كه اخالق ارسطويي اخالقي تدريجي         اين مالحظات نشان مي   
تـوان    سه عنصر و مرحله را مـي      اخالق ارسطويي    در   ،به بيان ديگر  . باشد ميبه سوي فضيلت    
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بـستن   كـار   استفاده از عقـل بـراي بـه        ،نيافته، دوم    و تربيت   انسان بالقوه  ، اول :تشخيص داد 
  ).53-52: ، صص9(  تالش براي رسيدن به سعادت و غايت نهايي،فضايل و سوم

  عدالت در اخالق ارسطويي. 3. 3
 . عدالت است  ، هم در اخالق و هم در سياست       ،نظر ارسطو  ترين فضايل مورد   يكي از مهم  

 زيرا عدالت هم در     ؛ اخالق و سياست ارسطويي دانست     ي ألهترين مس  را مهم  توان آن   حتي مي 
جـا كـه ارسـطو      تـا آن ؛جنبه فردي و هم در ابعاد اجتماعي داراي كاركردهاي اساسي اسـت   

اينتـاير يكـي از      مك. دهد   عدالت اختصاص مي   ي لهأيازده فصل اخالق نيكوماخوس را به مس      
 ، عدالت شخـصي و فـردي و در مقابـل          موارد اختالف ارسطو و افالطون را تأكيد افالطون بر        

شـهر را    ارسطو وجـود دولـت  ،به بيان ديگر. داند تأكيد ارسطو بر اهميت عدالت اجتماعي مي 
جا كـه تحقـق عـدالت فـردي و            تا آن  ،داند  ضرورتي اساسي براي پرورش فضايل نفساني مي      

   ).97:، ص10(شمارد  ديگر فضايل فردي را بدون آن غيرممكن مي
  شـهر و نظـام      تنهـا در پرتـو دولـت       ، عـدالت  ي دربـاره  گفت ديدگاه ارسطو  توان    پس مي 

 معني است كه عدالت اجتماعي تقدم ذاتي بر         دان اين ب  .دار است   جتماعي قابل فهم و معني    ا
شهر مـستلزم   كه قانون دولت    چيزي  عدالت براي هر   ،عدالت فردي دارد و در يك معناي عام       

 ،دسـت هريـك از شـهروندان       كارگيري تمام فـضايل بـه      به يعني براي    ؛رود  مي كار آن است به  
 همـان   تـوان گفـت در ديـد ارسـطو، عـدالت            پس مي . كند  وقتي با ديگران ارتباط برقرار مي     

  ).97: ، ص10و 22-12: صص، 2(اطاعت و پيروي از قانون است 
گيـرد، از جملـه تقـسيم آن بـه      البته ارسطو تقسيمات چندي را براي عدالت در نظر مي     

 عدالت عام همان عدالت اجتماعي است، اما عـدالت خـاص حـد وسـط                .لت عام و خاص   عدا
 خود بـه دو قـسم       عدالت خاص، . براي افراط در ستم كردن و تفريط يعني ستم ديدن است          

از   اينتـاير عـدالت تـوزيعي را عبـارت         مـك . شـود   عدالت جبراني و عدالت توزيعي تقسيم مي      
جـا   مالك اصل توزيع در اين ).90:  ص،5(داند  ون مي كاربرد اصل شايستگي در مواقع گوناگ     

تـوان ارتبـاط بـين        جا مـي   اين  هستند كه از   ي همان فضايل  ، ارسطويي ي  فاضله ي و در مدينه  
 در نظام ارسطويي،   معتقد است  اينتاير كه مك  خصوص اين  ه ب ؛عدالت و فضايل ديگر را فهميد     

 ،كنـد و حتـي برخـي مواقـع          يفا مـي  عدالت نقش بسيار اساسي و مهمي براي ديگر فضايل ا         
عـدالت يكـي از     . ها باشـد   عنوان معيار ارزيابي فضايل ديگر از رذايل مربوط به آن          هتوان ب   مي

رو  ايـن   از؛فضايلي است كه حتي نوع حد وسط بودن آن نيـز بـا فـضايل ديگـر تفـاوت دارد                 
 بلكه فقـط    ؛گرگويد كه عدالت حد وسط است اما نه مثل فضايل دي            ارسطو در تعريف آن مي    

 بـسيار زيـاد دارد و آن      A عدالت حالتي است حد وسط بـين آن حالـت كـه              كه معني  اين به
  ).324: ص،4( بسيار زياد دارد Bكه  حالتي
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  ارزيابي كلي اخالق ارسطويي  .4
احتماالً بهترين اخالق يونـان باسـتان       ها و    بهترينينتاير اخالق ارسطويي را يكي از       ا مك

 باعـث جلـوگيري از      ،در دنياي جديـد   توانست   مي ، با ارزش  ي عناصر بودن ارادبا  داند كه     مي
منـد   گـرا و هـدف    اين اخالق، اخالقي غايت.گرددهاي اخالقي و انحطاط انسان    سقوط ارزش 

از جملـه   چنـين    هـم  . انسان را به خير و سـعادت حقيقـي خـود برسـاند             خواست  ميبود كه   
فـضايل نظـري و     و   ،اي عقل عملي و عقل نظري      رويكرده ،هاي اخالقي است كه در آن      نظام

 انسان بـه سـعادت   ،ها كارگيري آن هتا با بشود  رفته ميگ عملي گوناگوني براي انسان در نظر    
آيد كه بدون   عقالني به حساب مييدر اين نظام، حتي خود عقل عملي، فضيلت. نهايي برسد

كـارگيري هريـك از فـضايل        يرا بـه   ز ؛گرفت كار يك از فضايل اخالقي را به      توان هيچ   آن نمي 
 آيـد   ها است كه اين تنها از عقل عملـي برمـي           داوري در باب موارد خاص آن      نيازمند حكم و  

  ).116-115: ، صص10(
 : از اند گيرد كه عبارت    نظر مي   پنج حالت يا فضيلت عقلي در      ،رو ارسطو براي نفس    اين از

 سوفيا يا عقل نظري يـا       .4 ؛ل عملي  فرونسيس يا عق   .3 ؛ معرفت يا شناخت علمي    .2 ؛ فن .1
هـاي گونـاگون و       توان گفت توانايي    پس مي ). 179:ص،  4( نوس يا عقل شهودي      .5فلسفه و   

 كـه دهـد      اين توانايي را مي    نسان قوا و فضايل عقل در ابعاد گوناگون آن، به ا          ،به تعبير ديگر  
 در تحقق خير و راهرچه خير و شر امور را مورد شناخت علمي و ارزيابي عقالني قرار دهد و         

 عقـل عملـي و نظـري و ابعـاد           ،پس در ديد ارسـطو    . كند  سعادت او دخيل است انتخاب مي     
هـا از هـم، بـاالخص در     ها داراي ارتباط ذاتي با هم هستند و امكان تفكيـك آن         گوناگون آن 

كه ما  توان گفت ارسطو معتقد است        اينتاير مي  رو به تعبير مك    اين از. مقام عمل وجود ندارد   
اي كه از سر تأمل باشد سزاوار توجه و            بلكه خواسته  ؛هاي خود باشيم    توانيم تابع خواسته    نمي

  ).133-130:، صص10 (اقدام است
 اراده و خواسـت  نيچه زيرا ؛باشد اين ديدگاه ارسطو در تقابل مستقيم با ديدگاه نيچه مي   

لويـت دارد و    و نگرش عقالني ا   ،كه در ديد ارسطو     حالي  در ،داند  انسان را اساس هر چيزي مي     
  .كنند اي را ايفا مي فضايل عقالني نقش عمده

اينتاير معتقد است نقش فضايل اين اسـت كـه خواسـت متأمالنـه را                 مك ،زمينه  اين در
 عقل دخالت اساسي دارد و نقش عقل عملي اين          ، يعني خواستي كه در آن     ؛سازند  محقق مي 

هاي انساني       پس خواست  .دهد  انجامد تشخيص مي    ياست كه وسايلي را كه به خير انساني م        
هـاي خـود را مطـابق         كه خواست  توانند پر بار از عقل گردند و ما براي اين           بدون فضايل نمي  

 بهترين ،كه در ديد ارسطو حالي در). 105 : ص،5(عقل گردانيم بايد از فضايل كمك بگيريم 
منـدي    هاي نظـام   اي براي فعاليت    هشهر عرص   زيرا دولت  ؛شهر است  دولت،  مكان تحقق فضايل  
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 اجتماعي متفـاوت بـه ايـن     هاي گيرد و افراد با نقش ها مورد امر قرار مي است كه خير در آن 
با شركت جستن در اين شكل از جهان اجتماعي         شهر    شهروندان دولت  .پردازند  ها مي   فعاليت

ديل به فردي عقالنـي      خود را تب   ،و تطبيق خويش با معيارهاي خير پذيرفته و موجود در آن          
  .باشد  پيوستگي ذاتي اخالق ارسطويي با سياست او ميي دهنده سازند كه اين نشان مي

تأكيـد اساسـي    ويژه،   به ، اين انسجام ساختاري   ،اينتاير توان گفت در ديد مك      بنابراين مي 
اخالق ارسطويي بر غايت، فضيلت و سعادت و نقش عقل در فعـل و نيـت و حتـي شـناخت                     

 يك نظام اخالقي مطلوب به منظور تعالي انسان محقق سازد        بستري براي توانست    ياخالق م 
 اخالق ارسطويي با اديان ابراهيمي، يعني اسالم،        ي اينتاير در مواجهه   كه اين امر در ديد مك     

تنها ساختارها و اصول اخـالق ارسـطويي       اين اديان نه  . شود  يهوديت و مسيحيت مشاهده مي    
را نظـام    كه با پـذيرش كليـات آن و اعمـال برخـي اصـالحات در آن، آن                 بل ،كنند  را نفي نمي  

ـ     رشد و ابن    دست ابن  هكار در اسالم ب    اين. سازند  اخالقي خود مي   دسـت   هسينا، در مسيحيت ب
 در نظـام اخـالق ارسـطو    البتـه . گيـرد  ميمون صورت مي دست ابن  به،اكويناس و در يهوديت 

ديگر را تأييـد     گردند و هم    حي و عقل با هم سازگار مي       و ، اين اديان  اما در وحي وجود ندارد،    
  . قرون وسطي مشاهده كردي توان در دوره را مي كنند كه بسط تاريخي آن مي

   سنت ارسطويي در قرون وسطي.1. 4
 .در شرايط خاصي با ارسطو آشنا شدند      قرون وسطي   نظر گرفت كه انديشمندان      بايد در 

رشـد   سينا، ابن   آثار ابن  ي  دوم قرون وسطي با ترجمه     ي نيمهاوالً اين آشنايي ديرتر، يعني در       
 ي  ترجمـه  ي  اين آشنايي بـه واسـطه      ،ميمون از عربي به التين صورت گرفت و در ثاني          و ابن 

رسي مستقيم هنوز براي متفكران قرون وسطي فراهم نـشده           آثار فيلسوفان فوق بود و دست     
ن وسطي، يعني توماس اكويناس و ديگـر        اين امر حتي براي فيلسوف مشايي بزرگ قرو       . بود

 اخالق و ي توان گفت فلسفه رو مي اين از. حكماي مشايي آن دوره نيز چنين وضعيتي داشت       
 از طريـق انديـشمندان اسـالمي و يهـودي چـون             ،سنت ارسطويي در طـول قـرون گذشـته        

سـالم و   هـاي دينـي ا      ميمون بسط و توسعه يافتـه و حتـي بـا آمـوزه             رشد و ابن   سينا، ابن  ابن
 اخالق ارسـطويي    ي شاكله،  اينتاير  مك ي گفته  به .يهوديت نيز مورد هماهنگي قرار گرفته بود      

 ها تأييد شده و وقتي در چهارچوب باورهـاي خداپرسـتانه قـرار گرفتـه                اين تمدن  ي در همه 
اين روند  . استهايي يافته و پيچيده شده، ولي تغيير اساسي در آن روي نداده               افزايش است،

اينتاير علت اين امر را قوي بودن  مك.  قرون وسطي در مسيحيت نيز دنبال گرديد      ي دورهدر  
 كه توانـسته بـود انـسجام خـود را حفـظ             ددان  هاي ديگر مي   سنت ارسطويي نسبت به سنت    

اينتاير، قوت و استحكام سنت ارسطويي اين         در ديد مك   ، به بيان ديگر   ).118: ، ص 9 (نمايد
د و  و اشـكاالتش زدوده شـ     ،گرفتـه قـرار   نظـر     تجديـد مـورد    ،ريخبوده است كه در طـول تـا       
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 ،كـه گذشـت     معنـايي   چنان به   هم ،حال  عين  در .گرددهاي نظريات ديني بدان افزوده        قوت
توان گفت نمايندگان بزرگ سنت ارسطويي در سـه           رو مي  اين از. ارسطويي باقي مانده است   

اكويناس و آلبرت كبيـر، تـالش    سيحي،  مدين بزرگ ابراهيمي و باالخص دو فيلسوف بزرگ         
 دادنـد و    قـرار  عناصر سنت ارسطويي با كمك دين خود         ي  خود را در بسط و توسعه      ي عمده

مندي ديني و نيز عقالنيـت         سنت اخالقي ارسطو را با غايت      ي انگارانه توانستند ماهيت غايت  
هاي  گاه  اينتاير به ديد   مكالبته در اين جريان،     . ارسطو را با وحي ديني مورد تأييد قرار دهند        

رسد تالش دارد تا نوعي پيوند ميان برخي عناصر انديشه  نظر مي پردازد و به اگوستين نيز مي
او بر اهميت مفهوم اراده و نيز عدالت نزد اگوستين . و سنت او با سنت ارسطويي برقرار سازد

اي وجـود دارد      جمهوري عدالت تنها در     ،دهد كه در نظر اگوستين      كند و نشان مي     تأكيد مي 
 قـوي   هـاي   گـرايش ي واسـطه  البته بـه . ست و مؤسس و حاكم آن مسيح است ا  كه شهر خدا  

 رسـد  نظـر مـي   زندگي او در اوايل قرون وسطي، به      ويژه   بهافالطوني و نوافالطوني اگوستين و      
سـنت   ي دهنده يان قرون وسطي، متأثر و ادامه     يتوان او را چون اكويناس و ديگر مشا         كه نمي 

هايي را با ارسطو  كه در برخي عناصر افالطوني انديشه او، مشابهت    مگر اين  ؛ارسطويي دانست 
نظـر    او چندان درست بـه     ي صورت ديگر تعبير سنت ارسطويي درباره      اين رديابي كرد كه در   

  .رسد نمي
  سنت ارسطويي و توماس اكويناس. 2. 4

 سـنت ارسـطويي در قـرون        ي اينـده ترين نم   توان بزرگ    توماس اكويناس را مي    ،به يقين 
 تحـت   ،زيست   او كه در قرن سيزدهم ميالدي مي       .در حكمت مدرسي دانست   ويژه   بهوسطي،  

 با تعاليم افالطـوني، ارسـطويي و نيـز تمـدن            ،تعاليم آلبرت كبير قرار گرفت و در اين مدت        
ز و ناسـازگاري  ميمون آشنايي كامل يافت و به تماي رشد و ابن  سينا، ابن  اسالمي رسيده از ابن   

  .دو سنت ارسطويي و افالطوني واقف گرديد
.  را عرضه كردجامع الهيات ترين اثر خود، يعني        مهم ،اكويناس براي پردازش فلسفه خود    

 ،رو اين  از .شده در آن بود     مطالب عرضه  مند هاي اين اثر نظم و ترتيب دستگاه        يكي از ويژگي  
 سـنت   ،خـصوص   ايـن  ي ارائـه دهـد كـه در       مندي از سنت ارسـطوي     او توانست گزارش نظام   

دهد ارسـطوي واقعـي و اكوينـاس دنبـال يـك              اخالقي داراي اهميت خاصي بود و نشان مي       
اگوسـتين  ي   غـور اكوينـاس در آرا      ي واسـطه  البته بـه   .)166-164:، صص 10( اند  هدف بوده 

كلـي   سـاختار اگرچه  ديگر،    عبارت  به. در او رديابي كرد   توان    هم مي را  هاي اگوستيني     ريشه
كنـد در سـنت ارسـطويي         شرحي كه اكويناس از عقالنيت عملي و اخالق ارسطويي ارائه مي          

  ).183-182: ، صص10 (النفس اگوستيني سيراب گشته است  اين ريشه با علم،قرار دارد
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 يطور كه قبالً بيان شد، فضايل نقش       همان :نقش فضايل در ديدگاه اكويناس    . 1. 2. 4
 عملي اخالقـي و درسـت اسـت كـه از            ، به بيان ديگر   .كنند  محوري در اخالق ارسطو ايفا مي     

هـا را بـه       آن ،اكويناس نيز توجه خاصي به فضايل دارد و به تبـع ارسـطو            . روي فضيلت باشد  
 فـضايل عقلـي كمـال عقـل نظـري و عملـي              .كند  فضايل عقلي و فضايل اخالقي تقسيم مي      

 فضايل اخالقي موجب كمال     ، مقابل  در .دهد ميفعالي نيك انجام    اهستند كه بر اثر آن، فرد       
فضايلي چون فهم، حكمت و معرفت از فـضايل         عنوان مثال،     به. دنشو  و ساماندهي اميال مي   

مهرباني و عـدالت از جملـه فـضايل          داري، كه صبر، عفت يا خويشتن     حالي عقلي هستند، در  
را نظر خود    چهار فضيلت اخالقي اصلي مورد    جا اكويناس    اين در .گردند اخالقي محسوب مي  

هـاي     كه قرابت زيادي با ديـدگاه      كند عنوان مي داري، صبر و حكمت عملي       خويشتن عدالت،
  ).157:  ص،5(ارسطو دارد 

 هـاي فـرد و هـم         حكمت عملي را هم مربوط به خيـر        ي هم ارسطو و هم اكويناس حوزه     
شـود     فضيلت حكمت عملي موجب مي     .ددانن  هاي سياسي اجتماعي جامعه مي      خيربا   مرتبط

 فـضايل اسـت و      ي  همـه  ي كند كه الزمه    اعمال خويش را طوري مهار     ي كه فرد بتواند كليه   
 اراده را به رفتار نيـك       ، اين فضيلت  كه ،عدالت عبارت است از كاربرد عقل براي تعيين رفتار        

 داراي بعـد   هـر دو ،اما مهم اين است كه هم عـدالت و هـم حكمـت عملـي            . كند  هدايت مي 
  ).198 :، ص10( شوند  الهي است مربوط ميي زيرا به عدل كه از اسما؛هياتي هستنداال

 از  ، هرچنـد در سـنت ارسـطويي قـرار دارد          ، شرح اكويناس از چنـين فـضايلي       ،رو اين از
 چيزي  ، و در واقع   گرفتههيات مسيحي، اگوستين و حتي ديگر فالسفه بزرگ نيز تأثيراتي           اال

توان در فـضايلي چـون ايمـان،      اين موارد تكميلي را حتي مي.استات ارسطو   بيشتر از نظري  
توانند در نيل انسان بـه سـعادت نقـش      ديني هستند و مي    ي  كه داراي ريشه   ،اميد و احسان  

  .اساسي داشته باشند ديد
 كـه داراي ارتبـاط نزديكـي بـا          ،ويژگي ديگر اخـالق اكوينـاس     : قانون و اراده  . 2. 2. 4

 خدا  ،اكويناسبه باور   .  انسان در آن است    ي  جايگاه مهم قانون و اراده     ،يي است اخالق ارسطو 
ريـشه  قانون خود از عقل  . كند  خير راهنمايي مي    به ،رحمتشهم  با قانون شريعت و     هم  ما را   

گذاري متعلق بـه كـل       حق قانون .  و سعادت و خوشبختي بشر را هدف قرار داده است          گرفته 
. آور است كه از سوي مرجع آن ابالغ شود          است و قانون زماني الزام      ايشان ي مردم يا نماينده  

 از اين فرمـان  ؛ قانون عبارت است از فرمان عقل عملي به خير مشترك     ي بنابراين چهار نكته  
رو اكوينـاس بـر آن       ايـن   از ؛شود كه حفاظت از جامعه را بر عهـده دارد           سوي كسي ابالغ مي   

  و  قانون ازلي، قانون طبيعي، قانون بشري      :انون هستيم  داراي پنج نوع ق    كم دستاست كه ما    
علـت توجـه اكوينـاس بـه      ). 148:  ص ،5(قانون شريعت الهي در شكل عهد عتيق و جديـد           
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تـواني عقـل در      جامعه و نـا    ي تواني قوانين بشري براي اداره      قوانين شريعت الهي را بايد در نا      
 ،يي نيز قـانون بـراي تحقـق عـدالت         در نظام اخالق ارسطو   . تشخيص خير و شر امور دانست     

ارسـطو اجـراي قـانون و       . هر از ضروريات اسـت    ش و فضايل عقالني در مدينه و دولت      سعادت  
 تحقق و اجراي تمـامي فـضايل        ، آن ي گيرد كه الزمه    نظر مي  تحقق عدالت را مساوق هم در     

با  .ر نيست مدارانه امو   عادالنه و اجراي فضيلت    ي پس قانون چيزي جز خواسته    . عقالني است 
 با اين تفـاوت كـه ارسـطو بـه منـشأ             ؛گردد   نزديكي دو ديدگاه بيشتر روشن مي      اين توضيح، 

  .ديني و الهي قانون و قوانين الهي به معناي اكويناس و مسيحي توجه ندارد
 متعلق اراده ، در ديد اكويناس.توان مالحظه كرد ها را در مورد اراده نيز مي       همين ويژگي 

بـا   ،به سوي اسباب و وسايل    اراده   تحريك   .باشد  ميكه سعادت   است  بشر  همان هدف نهايي    
 عقل است كه اراده را به سوي غايتش تحريك          ،اين ديدگاه  در. پذيرد چنين هدفي انجام مي   

شـود     موجب تحريك عقل و ديگـر قـواي نفـساني مـي            ،كند و اراده به عنوان علت فاعلي        مي
  ).151 : ص،همان(

 همـان غايـت   ومند اسـت   يك ديدگاه غايت  چون ارسطو    همويناس  ديدگاه اك ،  جا نيز  اين
 ترغيـب   سـعادت  عقل بالفعـل انـسان را بـه سـوي            .نظر دارد   يعني سعادت را در    ،ارسطويي

 ،تـوان گفـت در واقـع        پـس مـي   . شود   نقش اراده بيشتر نمايان مي     ، در اين ترغيب   وكند    مي
 ،و در پرتو تعاليم ديني مسيح     دهد    اكويناس به سعادت در سنت ارسطويي رنگ مسيحي مي        

بشر بـا   كويناس،  امورد نظر    در سعادت نهايي     .ارائه دهد از آن    تعريف جديدي    در صدد است  
رسيم كه سه امر تحقق يافتـه          وقتي به سعادت مي    ماگويد    او مي . خورد  رؤيت خدا پيوند مي   

كه   و درك آن   ، فهم دوم ؛ كه همان معرفت كامل به غايت معقول است        ، رؤيت خدا  ، اول :باشد
يـافتن عاشـق نـزد         لذت و خوشي كـه مـستلزم آرام        ،مستلزم حضور آن غايت است، و سوم      

  ). 152: ص،همان(معشوق خويش است 
  

   ارزيابي اخالق اكويناس.5
 بـا   ،اخالق اكويناس را تلفيـق سـنت ارسـطويي در اخـالق             ترين ويژگي  شايد بتوان مهم  

كـه از سـنت    با ايـن  پس اخالق اكويناس .ني دانست با قرائت اگوستي   ويژه بهتعاليم مسيحي،   
اينتاير از برخـي      مك .چيزي بيشتر و بهتر از اخالق ارسطويي داشت       خورد،   ارسطويي آب مي  

كند كه در اخالق ارسطويي سابقه نداشت و در اخالق اكويناس             واژگان و اصطالحات ياد مي    
  .3و وجدان 2ي، خصلت طبعي و درون1 واژگاني چون قصد يا نيت؛پيدا شدند
 تبيين فـضايل در ديـدگاه       ي  يكي از وجوه تفاوت ارسطو و اكويناس، نحوه        ،ين ا بر  عالوه

غايـت قـصواي خـود         بـشر را بـه     كهنظر ارسطو آن قابليت را ندارد         فضايل مورد  .ستا  ها آن
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، 10(  اسـت    ارسطو غايت زندگي بشر را بـه طـور نـاقص درك كـرده              ،دليل  همين  به .برساند
 دين ابراهيمـي    هاي  جنبه ويژه ه فقدان ابعاد الهي، ب    ،احتماالً علت اين امر   ). 182-181: صص

تري به فضايل  هاي پويا هاي الهي ويژگي  جنبه،كه در اخالق اكويناس صورتي  در؛در آن است  
بنـابراين  . دهنـد  را نـشان مـي    دهند و نيز توجه خاص اكويناس به متن كتاب مقـدس              او مي 
كند   دهد و سعي مي     اس نقصان طرح ارسطو را در برخي جهات نشان مي         توان گفت اكوين    مي

  زيرا بـه   ؛را تكميل نمايد    آن ،هيات اخالقي مسيحي  از اگوستين و اال   برگرفته   نكاتي   ودنبا افز 
هاي طبيعت انسان      توصيف ارسطو از غايت حيات بشر و نيز شرح او از نقصان            ،نظر اكويناس  

پـس  .  اسـت   ات آن به خدا به شايستگي توصيف نـشده         ارجاع وبه شدت دچار كاستي است      
تنها تمام ابعاد مثبت اخالق ارسطويي را در خود دارد، بلكه            توان گفت اخالق اكويناس نه     مي
 بنابراين هنر اكويناس در اخالق اين       .است خود او    ي هاي بيشتري را هم دارد كه افزوده        چيز

تنهـا از   از عقالنيـت كـافي، كـه او را نـه    ند م بهرهبود كه نظامي عرضه كرد داراي جامعيت و       
  سـنت  ي تـرين نماينـده    يان و بلكـه مهـم     ي بلكه يكي از ارسـطو     ،سنت ارسطويي خارج نكرد   
  .هاي مشايي و مدرسي بعدي گرديد  كه منشأ سنتشمرده شدارسطويي در قرون وسطي 

  
  مواجه سنت ارسطويي با مدرنيسم. 6

سبت ميان انسان و ديگر موجودات را تغييـر          ن ،كه در تمامي جهات    طور مدرنيسم همان 
تـرين تغييـر آن در        شـايد بتـوان گفـت مهـم        .داد، در اخالق نيز اين تغيير را به وجود آورد         

 مدرنيـسم ديگـر     ي  يعنـي اخـالق در دوره      ؛اخالق، تبديل خود انسان به عنـوان غايـت بـود          
هـاي او محـدود        و قابليـت   ها  واقعيتي فراتر از خود انسان نيافت و در حدود انسان و خواسته           

نظر در آن نيز به معناي ارسـطويي از بـين     فضايل اخالقي و سعادت مورد، در نتيجه .گرديد
 در راستاي هايي براي تمشيت زندگي اين دنيايي انسان         رفت و اخالق تبديل به دستورالعمل     

وپاشـي   مـدرن را فر    ي  ويژگـي مهـم دوره     ،اينتاير در اين خصوص    مك. اهداف سكوالر او شد   
هاي   گاه  وي ديد . داند  عنوان يكي از ثمرات مدرنيسم مي      هاي اخالق و ظهور ليبراليسم به       پايه

 چون ديويد هيوم، توماس ريـد، امانوئـل كانـت،           ، اين دوره  ي اخالقي برخي فيلسوفان عمده   
دهـد تـا گـسيختگي و فروپاشـي           بنتام و جان استوارت ميل و نيچه را مورد بررسي قرار مي           

هاي اخالقي هريـك از ايـن فيلـسوفان را بـا              ديدگاهگاه   آن .ا در اين دوره نشان دهد     اخالق ر 
، به بررسي بنيـان تفكـر فلـسفي مدرنيتـه در            دادهعناصر سنت ارسطويي مورد مقايسه قرار       

  . كند  تعبير مي»گرايي عاطفه«پردازد و از آن به  اخالق مي
  فيلسوفان اخالق مدرنيسم. 1. 6
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اسـت كـه    اين باور    بر   ،هاي اساسي اخالق ارسطويي    نظر داشتن ويژگي   اينتاير  با در    مك
ها درآمدند و زمينه و بـستر         اي از توصيه     احكام اخالقي به صورت مجموعه     ، جديد ي در دوره 
او هيـوم  . نمودنـد    احكامي ناموجه مي   ،شناختي خود را از دست دادند و به همين دليل          غايت

 جـدي بـا     ي هاي او مقابله    داند كه يكي از تالش      ب مي را از مؤسسان اخالق روشنگري در غر      
هيوم بـرخالف   . بودارسطوگرايي و سنت مسيحي     گرفته از   ديانت و اخالق اسكاتلندي ريشه      

 عقل انسان را ناتوان از تحريك بـه         ، براساس متافيزيك خود   ،تبعيت از هاچسون    ارسطو و به  
 لذت و الم بـود و       ، انسان در ديد او     منشأ اصلي برانگيختگي ذهن    ،نتيجه  در .دانست  فعل مي 

 از ، حـد بـسيار زيـادي   تـا  ،دنبر آن بود كه وقتي اين دو اساس در حواس و فكرها غايب باش        
تـرين    مـستقيم  ،بيان ديگـر    به ).190 -185: صص،  5(از طلب و اراده ناتوانيم       ميل و فعل و   

ند و اين امر به اقتضاي ك اثر لذت و الم اين است كه رغبت و نفرت را در ذهن ما تحريك مي
 در قالب اراده،    ،بودنش يا نامقدور تغيير وضع لذت و الم و محتمل يا حتمي بودنش و مقدور             

 آن است كه در وجـود       ي دهنده اين نشان ) 190:همان، ص (يابد   تنوع مي نفرت، غم و شادي     
ن اميال نيز    خود اي  . انطباعات خاصي در ايجاد اميال مستقيم يا غيرمستقيم دخالت دارند          ،ما

تواننـد احكـام عقلـي        اخالقـي نمـي    م احكا ، در ديد هيوم   ،در واقع  .علت تحقق افعال هستند   
 عقل يا به روابط تـصورات       . زيرا عقل را هرگز ياراي آن نيست كه ما را به عمل وادارد             ؛باشند

هـا   يـك از ايـن      كـه هـيچ    ، يا به امـور واقـع      ،بينيم اش را در رياضيات مي     پردازد كه نمونه   يم
ارسطو درصدد بـود نـشان دهـد كـه          ). 338: ص،  7( توانند محرك ما براي عمل باشند      نمي

 ناشي از تعارض بـين عقـل عملـي و شـهودات اسـت و توصـيه                  ،تعارض دروني ما در اخالق    
عقل  ها تا جايي براي     اميال و لذت   .كرد كه ما بايد عقل خويش را بر شهودات غلبه دهيم           مي

  .  هدف قرار داده باشندمطلوب هستند كه خيري را
كند و جايي براي عقـل قايـل          هيوم اين تعارض را بين دو نوع ميل تصوير مي          ،در عوض 

غلبه دادن اميال آرام بر اميـال شـديد   همان  عقالني عمل كردن و عقالني بودن را    او. نيست
 بـر   مـا  تواند محرك فعل باشد و تنها محـرك   عقل نمي،در نظر هيوم ). 194:ص،  5( داند مي
 اميال خود نه معقول هستند و نه نـامعقول و توجيـه عقالنـي در شـأن                  .هستند اميال   ،فعل
درست نيست  پذير نيستند،    جا كه اميال انساني صدق و كذب       بنابراين از آن   .ها معنا ندارد   آن

 معتقد بود كـه غـرض از        ، برخالف ارسطو  ، هيوم .ها را با لوازم عقل بسنجيم      كه سازگاري آن  
 نوعي تفـريح و لـذت       ،عقل نظري در خدمت اميال بودن است و فلسفه در اين ديد           فلسفه و   

 نه يك رشته علمي كـه تـوجيهي عقالنـي           ؛آيد  براي كساني است كه به مذاقشان خوش مي       
  ). 304-301 :ص، ص10 (براي اصول متافيزيكي و اخالق به دست دهد
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دهـد كـه در        او نشان مـي    .زدپردا  اخالق كانت به كاوش بيشتري مي     ي   هاينتاير دربار   مك
كـه اگـر قواعـد        اول اين  : دو ادعاي به ظاهر ساده ولي مهم وجود دارد         ، اخالق كانت  ي فلسفه

كه اگر   دوم اين؛ عقال چنين باشد  ي  براي همه  ،اخالقي عقالني هستند بايد مانند علم حساب      
 بلكه مهم ،اهميتي نداردها  ها بر انجام آن   آور است كه هست، توانايي انسان       قواعد اخالق الزام  

لذا براي توجيه قواعد اخالقي بايد      . اين است كه ايشان اراده و نيت انجام آن را داشته باشند           
 را از اصول   كند و بايد آن      اصل و قانون اخالقي است كه اراده و نيت را مشخص مي            دامديد ك 
كـه   حـالي  در. كه چنين نيستند تميز داد و ايـن تميـز نيازمنـد يـك آزمـون اسـت                  ديگري
. آينـد   يـك از پـس ايـن آزمـون برنمـي            هيچ ، فرمان الهي  ي ي و نظريه  يگرايي ارسطو  سعادت

 قانون اصيل اخالقي قانوني اسـت كـه نامـشروط، مطلـق و منجـز                ،بنابراين در ديدگاه كانت   
  ). 46 و 24-23 :، صص9 (انجامد صورت گيرد اي خاص مي كه چون به نتيجه اين   نه،باشد

نظر كانت است انجام فعل اخالقـي از سـوي فاعـل آن بـراي      كه در   چيزي ،ربه بيان ديگ  
. باشـد    خارج از فعل بر آن مترتب نمي       ي عنوان يك قانون است و غايت يا نتيجه        هخود فعل ب  

توان   نميفعلسعادت يا فضيلتي وراي خود     برخالف ديدگاه ارسطويي،     ،پس در فعل اخالقي   
  .نظر گرفت در

هـا بـه اشـكال       مـوارد چنـدي اشـاره دارد كـه يكـي از آن               بـه  ،كانتاينتاير در نقد     مك
 ي  در همـه   ،دهـد    يعني قواعـدي كـه او ارائـه مـي          ؛يابد  ناسازگاري در كالم كانت ارتباط مي     

 ي  قاعـده ،ديگـر  تعبيـر    بـه .ها قابل اسـتفاده و اطـالق نيـست    شرايط زماني و مكاني و مثال    
 اخالقي  ي  اين است كه او نظريه     اينتاير  مك از ديد    اشكال كانت  .اخالقي او مانع اعتبار نيست    

عنـوان موجـود    كه در آن، انسان بـه    معنا   اين  به ؛سازد بنياد و سوبژكتيو مي     خود خود را كامالً  
 بـه تعبيـر   تـوان    عاقل، واضع و حتي معيار اصول و قوانين اخالقي خود است كـه از آن مـي                

 حتـي الهـي بـراي       ،هرگونه مرجعيت خارجي   رد و نفي     اين قول،  معناي   .مود ن »ينييخودآ«
 يعني مـساوي  ؛يني استي نوعي دگرآ،اينتاير مكاصول اخالقي است، كه اين رويكرد در ديد      

عنوان يك موجـود       به ،است با قرار دادن فاعل تحت قانوني خارج از خود و بيگانه با خودش             
  ).393-390 :صص، 7( نمايد  سعادت امري بيهوده ميچهارچوب آن،عاقل، كه در 

 .پـردازد   استوارت ميـل مـي     اينتاير سپس به سودگرايي در اخالق جرمي بنتام و جان          مك
تـرين خوشـبختي و لـذت بـراي          كـه موجـب بـيش       چيـزي  اين ديدگاه بر آن است كه هـر       

ها تـالش كننـد تـا         رو كار اخالق آن است كه انسان       اين  از .ترين افراد باشد صواب است     بيش
اينتاير اشكال اساسي    مك). 237: ص ،5( الم را كاهش دهند      ، نموده ترين لذت را كسب    بيش

هاي ديگر انسان چون ايثـار، نـوع دوسـتي و غيـره               ها و خصلت    اين نظريه را غفلت از انگيزه     
كند تا از سودانگاري بنتام تفسير كيفي بـه عمـل                استوارت ميل تالش مي    ،در ادامه . داند  مي
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 بلكـه كيفيـت     ؛ها تنها از طريق كميت آن كار درستي نيست          ارزيابي لذت  ،نظر ميل    به .آورد
  ). 64-63:، صص9 (لذت نيز در اين محاسبه دخيل است

 زيـرا او نيچـه و ارسـطو را    ؛ نيچه اهميـت بيـشتري دارد   ي اينتاير درباره  مكهاي    ديدگاه
و توانـد درسـت       دو در اخـالق مـي        ايـن  هاي يكـي از     دهد كه تنها ديدگاه     مقابل هم قرار مي   

 مدرن بـه   ي هاي گذشته، حتي فلسفه     ها و اصول اخالق و فلسفه      نيچه با آرمان  . حقيقي باشد 
 ي  ايـن آرمـان در اراده      .پردازد و بر آن است كه ما به آرماني جديـد نيازمنـديم              مخالفت مي 

 معطوف بـه حقيقـت      ي صورت اراده   به ،شود كه گاه در طول تاريخ       معطوف به قدرت پيدا مي    
 در دنياي مدرن براي انسان هـيچ ارزش و فـضيلت و             ،رو در ديد نيچه    اين از. ارائه شده است  

چيز وجود ندارد و الفاظي چون سعادت يا خير الفاظي            سعادتي فراتر از قدرت انسان بر همه      
كنـد كـه      اي تعبير مي     لذا نيچه اخالق پيش از خود را به اخالق گله          .معني و تهي هستند    بي

كـه   حـالي   در؛ بردگان به دنبال امنيت و رفع تـرس و رنـج هـستند           چون ها هم    انسان ،در آن 
اسـاس اخـالق    ). 46-41:ص صـ  ،8(نامند   نظر خود را اخالق برتر يا سروران مي        اخالق مورد 
 معطوف به قدرت يا خواست قدرت است و تنها اين اراده است كه هر انساني                ي برتر، بر اراده  

چنين  هم. كند كه اين دنيا ارزش زيستن را دارد        تواند درك كند و درك مي       با داشتن آن مي   
 از ،وردهـاي انـساني  آ  واقعيت سرشار از خواست قدرت است و باعث تمام دسـت       ،نظر نيچه  به

ها  ها و ظلم    ها و خشونت    هاي سياسي و ديني، هنر، اخالق و فلسفه گرفته تا تمام خرابي             نهاد
 كـار بـراي انـسان ايـن اسـت كـه              بهترين ،نتيجه در.  معطوف به قدرت است    ي همين اراده 

اي كه نشان از ابراز وجـود آن           اراده ؛هاي عقالني كند     قدرت را جايگزين عقل و ارزش      ي اراده
دليـل   هاي اشرافي عهد باستان دارد و قبل از اخالق بردگي وجود داشته است كـه بـه                  انسان

نيچـه در   . باشد  ديد  هاي ج   عصري جديد با ارزش    دار تواند منادي و طاليه      مي ،كارآمد بودنش 
سـازد كـه شـرح ارسـطو از اخـالق و               روشـن مـي    ،دهد  تفسيري كه از تاريخ اخالق ارائه مي      

 اصيل خواست   ي  نقابي بر روي چهره    ، كه  همان حركت خطاي سقراط بوده     ي  ادامه ،سياست
 معطوف به قدرت و حقيقـت       ي  اين همان اراده   ، در واقع  ).114-113: ، صص 9 (قدرت است 
  .خواست هيچ و تداوم آرمان زهد منجر شده است  به،نهايت است كه در

 اخالق نيچه همين است كه بايد طرحي نو درانـداخت  ي  اساس فلسفه،اينتاير نظر مك  به
شـود كـه     عظمت نيچه وقتي روشـن مـي  . ابداع نمودوانينها و ق و فهرست جديدي از ارزش   

هـاي نيچـه و     بـديل  ،ي ايـشان  فيلسوفان عصر روشنگري و اخالق تدوين شده از سـو         بدانيم  
هـاي اساسـي قايـل       رو بين ارسطو و نيچه تفاوت      اين  از ).همان (باشند  اخالق او مي   ي فلسفه
طوگرايي نتوانسته اسـت  س اري اندازه  به،اي در طول تاريخ  او بر آن است كه هيچ نظريه      .است

يـت و مـسيحيت   يداتي براي خود بيابد و چنين گسترده در يونـان باسـتان، اسـالم، يهود            ؤم
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 اخـالق،   ي رو در مواجهه با دنياي جديد غـرب در زمينـه           اين از ).255:ص،  5( پذيرفته شود 
 ،كه ديدگاه فيلسوفان مدرن    جا آن نظر فيلسوفان مدرن است و از      اخالق ارسطو بيشتر مورد   

تـوان بـه     برنـد، مـي     راه به جـايي نمـي      اينتاير  مك از منظر    ،چون هيوم و كانت و حتي نيچه      
  . طويي در اخالق واقف گرديدسنيت سنت ارحقا

گرايـي را   هاي اساسي آن، عاطفـه   بررسي اخالق مدرنيته و شاخصي اينتاير در ادامه  مك
 عواطـف   يهاي اخالقي را انشا     گرايي گزاره    عاطفه ،در نظر او  . داند بنيان اين تفكر اخالقي مي    

 ،چـون انـشا اسـت   ست كه ابـراز،  انگارد و بر آن ا و احساسات يا ابراز عواطف و احساسات مي   
گرايي را مكتب غالـب و رايـج در تفكـر جديـد               او عاطفه ). 274 :ص،  5(صدق و كذب ندارد     

 نظـر  گرايي در ميـان غربيـان در    احساسات عاطفي بر عقلي را غلبه داند و دليل آن     غرب مي 
 سه  ،د و براي آن   دان گرايي مي  گرايي را نوعي جديد از عاطفه       خودعاطفه ،او در ادامه   .گيرد  مي

  چرا،ها هيچ معياري وجود ندارد كه در آن براي انتخاب اول اين: گيرد نظر مي ويژگي مهم در
هاي اخالقي خود را چيزي جز تالش يك طـرف            تالش ي  همه ،گرا  اخالق عاطفه  ي كه فلسفه 

از آنـان    .دانـد  براي تغيير ساليق و احساسات طرف ديگر و همراه ساختن ايشان با خود نمي             
گـرا هـيچ     كنند و لذا شخص خودعاطفـه      اي براي رسيدن به اين هدف استفاده مي        هر وسيله 

گـرا   كـه رفتارهـاي فـرد خودعاطفـه        دوم اين . هاي خود قايل نيست    محدوديتي براي گزينش  
 بـين   تمايز بين روابط شخـصي فريبكارانـه و غيرفريبكارانـه از           ، زيرا در آن   ،كارانه است  فريب

گرايان اسـت كـه از        متفاوت و شاخص در فرهنگ عاطفه      ي وجود سه چهره  سوم  . است  رفته 
 گـران  درمان مديران و روان   پرستان، ليعني تجم ؛  برد هاي فرهنگ جديد نام مي     آنان به چهره  

  ).293-288: ص، 5(
  
  بازنگري و اصالحات در سنت ارسطويي: اينتاير هاي مك كار راه. 7

لسفه غـرب، عـالج راه اصـالح اخـالق غربـي را در              هاي خود از ف     اينتاير ضمن انتقاد   مك
 اما به اين واقف است كه در اين بازگشت، بايد          ؛داند  بازگشت به ارسطو و سنت اخالقي او مي       

او علـت ايـن بازگـشت را        . ي صورت گيرد  يهايي در اخالق ارسطو     برخي اصالحات و بازنگري   
ق ارسـطويي بـراي نجـات       انحطاط در اخالق معاصر غرب و وجود عناصر ارزشـمند در اخـال            

را در طـول   هاي اين اخالق توانسته است آن كه برخي ويژگي  باالخص اين؛داند اخالقي ما مي 
 ،اينتـاير   خود مـك  ،رو اين  از .عنوان يك سنت اخالقي خوب حفظ كند       هحدود دو هزار سال ب    

 ،كـار   انجام ايـن  او براي.اين مانايي را ادامه دهد تالش دارد   ،گرا  عنوان يك فيلسوف ارسطو    به
ست كه  اگرا كه اخالق ارسطويي اخالقي نتيجه اين. گيرد  مي نظر برخي مفاهيم محوري را در 

اين غايت نزد ارسـطو سـعادت اسـت كـه بـا كـسب               . كند  ، غايتي را دنبال مي    در افعال بشر  
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  در اديان ابراهيمـي و حتـي       ،گرايان بعدي    اما ارسطو  .آيد  فضايل عقلي و اخالقي به دست مي      
 فـضيلت ارسـطويي را بـا خيرهـاي مابعـدالطبيعي پيونـد دادنـد و معـاد را                 ،هاي بعدي   دوره

گرايـي    انگاري ارسطو را با سـود       غايتنيز   برخي ديگر    .تفسيري از سعادت ارسطويي دانستند    
است كه ما بايد مفهـوم        آن اينتاير بر  كه مك  حالي  در ).185 -181 :، صص 9 (يكي دانستند 

چه را به اين سنت       در ديدگاه ارسطويي مورد بازشناسي قرار دهيم و آن         فضيلت و سعادت را   
 او بر اين است كه فضيلت در سـنت ارسـطويي            ، براي مثال  .ارتباط ندارد از آن خارج سازيم     

هـاي     بايد اليه  ، تاريخي است كه براي شناخت آن      ،حال  عين  چند اليه، مركب و در     يمفهوم
 نظـم   را عملي، دومين اليه     ي او اولين اليه را رويه    . دادقرار  طور مجزا مورد شناسايي      هرا ب  آن

اينتاير  عمل نزد مك  . داند ميسنت اخالقي   اليه را   روايي يك زندگي نيك و سومين        و وحدت 
 وجـه   ،اي از يك فعاليت بـشري اسـت كـه جمعـي بـوده               دهيمعناي شكل منسجم و پيچ      به

 خيرهايي را كه نسبت     ،غل به آن فعاليت   كه شخص شا   حالي  در ؛اي دارد   يافته اجتماعي ثبات 
 ،تالش دارد كه با تبعيت از قواعد موجـود        و  كند    اند شناسايي مي     دروني ،به آن شكل فعاليت   

يـابي    توانايي خود را براي دست     ،هاي مزيت در آن فعاليت دست يابد و بدين ترتيب           به معيار 
هاي موجـود   ش را از غايات و خير تصور،هاي انساني مربوط به آن فعاليت ارتقا داده        به مزيت 
روايي حيات بشر،     وحدت و نظم   ي درباره). 382 : ص ،5(دهد    مند بسط     نحوي روش  در آن به  

داند و    ها را كافي نمي    ها در اعمال انسان    گذاري آن   اينتاير تعريف ارسطو از فضايل و تأثير       مك
يد فضيلت بـه نـوعي تعريـف         با ، در ديد ارسطو   .را برطرف كرد   بر آن است كه بايد نقصان آن      

 بلكه مفهوم حيات نيك بشري نيز از تعريـف  ،تنها مفهوم عمل در آن دخيل باشد شود كه نه 
منـد و لـذا       اينتاير بر آن است كه امكان دارد گاهي يك فـرد فـضيلت             اما مك . آن اخذ گردد  

كه اگر ما     دوم اين  . ولي اين حد براي اخالقي زيستن او كافي نباشد         ،داراي حيات نيك باشد   
حقـي از فـضايل        تـصوير نـا    ، تصوير نكنيم  ي غايت واحد و مشخص    ،براي حيات نيك اين فرد    

نظر قـرار دهـيم      كه ما بايد فضيلت واحدي را در        سوم اين  .ايم  افراد واجد آن حيات ارائه داده     
كـه مـا در      ايـن    يعنـي  ؛بخش حيات بشر است و آن فضيلت تماميت و ثبات است           كه وحدت 

پس مـا بايـد مفهـوم       . به دنبال يك چيز باشيم و تنها يك هدف را دنبال كنيم           زندگي خود   
-200 :، صـص 9 (ل به مفهوم وحدت حيات نيـك بـشر كنـيم   يحيات نيك ارسطويي را تبد    

 بايد هويت انساني    ،اينتاير اين است كه در بازسازي سنت ارسطويي         ديگر مك  ي  نكته ).203
  ارث رسـيده    تـاريخي بـه   در قالب هـويتي     ه  هر فردي در همان سنت اخالقي حفظ گردد ك        

  . است
غفلت او از نگرش تـاريخي اسـت،        سبب  اينتاير، انتقاد او از ارسطو به         ديگر مك  ي لهأمس

 ،نظر ارسـطو    در ،در واقع . كه اين نقص باعث برخي اشكاالت در اخالق ارسطو گرديده است          
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ماهيـت اصـلي از طريـق آن        يابي به حقايق كلي و ضروري است كه          يگانه راه معرفت، دست   
-159: ، صـص  9 ( لذا تاريخ شكل معتبري براي تحقيـق و معرفـت نيـست            .شوند  ادراك مي 

 ،يان و حكمـاي اسـالمي و غيـره        يكه در نزد پيشينيان، باالخص قرون وسطا       حالي  در ؛)160
 رو ايـن   از. ل بودنديها داراي ديدي تاريخي نسبت به مسا       يابد و آن    تاريخ اهميت بيشتري مي   

اينتاير يكي از مشكالت اخالق جديد را نيز همـين دوري از نگـرش تـاريخي و تـشكيل                    مك
كه او خود ارسطو را نيز جزء سنت ارسطويي لحاظ           حالي  داند، در   شدن از اجزاي پراكنده مي    

 داشـته اسـت كـه تـا هـومر           ييقبل ارسطو ما اخالق ارسطو سوابق فكري      ،كند كه در آن     مي
 توجـه بـه   ،اينتـاير   بنابراين در ديـد مـك  .گردد  در ارسطو شكوفا مي    ،رود و در واقع     پيش مي 

 تاريخي جوامـع و     ي دليل است كه ما بدون مطالعه       اين   به ،رويكرد تاريخي و توسل به سنت     
. آوريـم   دست هتوانيم واقعيات آن جامعه را ب      نمي ، هر عصر  ي شرايط فرهنگي، سياسي و غيره    
 او بـر آن اسـت كـه         .باشـد    اساس معقوليت فعل مـي     ،يراينتا پس نگرش تاريخي در ديد مك     

 اما توصيف فعل و سپس توجيـه معقوليـت آن           ،دهد  ل افعالي است كه انجام مي     وانسان مسؤ 
  .روايي فعل متكي است بر تاريخنيز ديگر و  ها بر يك  ترتيب و تقدم نسبتي نحوه  به

  
  نتيجه. 8

 يكـي از    ،كنـد   اينتاير توصيف مي   مكطور كه     همان ،رسد سنت اخالقي ارسطو     مي  نظر به
 . باستان باشد كه داراي استحكام و انسجام خاصي براي خود باشد           ي هاي اخالقي دوره    سنت

مندي در آن و اهميت سعادت و نقش فضايل در           علت اين امر به نقش اساسي غايت و غايت        
 در  يديگـر و  نحـ  بـه نيل به سوي سعادت و غايت نهايي است، كه البته برخي از ايـن مـوارد                 

 جـا   اما اهميت نظام اخالقي ارسـطو از ايـن         .اخالق افالطون و احتماالً سقراط نيز وجود دارد       
 قواعد و دستورهاي اخالقي يك ساختار مسيحي از اخالق را ترسيم            و  اصول ،ست كه در آن   ا

 اهميت ديگـر آن تأكيـد بـر عقالنـي     .كنند تا بتواند ناظر به غايتي خارج از خودش باشد           مي
 احـساسات و اميـال انـسان        ، جديـد كـه در آن      ي  بـرخالف اخـالق دوره     ،ودن اخالق اسـت   ب

 چـون عـدالت،     ،رو ارسطو فضايل اصـلي اخـالق       اين  از. كنند  هاي اخالقي را تعيين مي      ارزش
   عـالوه .دهـد   عقل مورد بررسي قرار ميي داري، شجاعت و حكمت را تنها با ضابطه        خويشتن

 فردي نيست بلكه جامعـه و       ي امر اً مدرن، اخالق صرف   ي خالف دوره اين در ديد ارسطو، بر      بر
 آن اسـت    ي دهنـده    اين نشان  .شهر، بستر واقعي تحقق اخالق و فضايل اخالقي هستند          دولت

هـا در     بلكـه تحقـق عملـي آن       ،هـا نيـست      تأمل نظري در يـك سـري ارزش        فقطكه اخالق   
  شايد به . دهد را نيز نشان مي   ن ارسطو   گرا بود  عملباور    اين.  اجتماع اساس آن است    ي عرصه

هاي مثبت بود كه اخالق ارسطو هم با اديان ابراهيمـي توافـق و تطـابق                  دليل همين ويژگي  
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ي غرب، باالخص در سنت تومـاس و مدرسـي گـسترش            ابيشتري يافت و هم در قرون وسط      
هـاي اخالقـي     گـاه   رسد سنت اخالق ارسطو در قياس با ديد         نظر مي  رو به  اين  از .خاصي يافت 

 داراي عناصر بـا ارزشـي اسـت كـه           ، چون هيوم، كانت، بنتام، ميل و نيچه       ،فيلسوفان جديد 
اينتاير نيز با توجه بـه مقتـضيات دنيـاي        كه مك  چنان رد؛ارزش بازنگري و رجوع دوباره را دا      

توان بـه يقـين گفـت     نميالبته .  درصدد انجام اين اصالحات در سنت ارسطويي است  ،جديد
  را توان برخي انتقـادات      و مي  است بازنگري او در اخالق ارسطويي قرين به صواب          ي هكه نحو 

 از جمله تأكيد بيش از حد او به نگرش تـاريخي در مطالعـات تـاريخي كـه                   ؛بر آن وارد كرد   
توان برخي مطالعات فلسفي و غيره را بدون          كه مي   چرا ؛رسد چندان درست نباشد     نظر مي  به

داراي اهميـت   ي خـود،     به نوبه يش برد، هرچند تحقيقات تاريخي نيز       مطالعات تاريخي نيز پ   
ها   كه ما انسان   تأكيد بيش از حد او به وجود چهارچوب مفهومي سنت و اين           چنين    هم .است
 ها نيز بايد در درون همين سنت صـورت گيـرد         انديشه بوده،حال در درون يك سنت       هر در

بيش از حـدي    رسد كه تأكيد      نظر مي  به). 44-43:، صص 11(از موارد ديگر قابل انتقاد است       
نظـر   دراي را     توان شرايطي فكري يا فيلسوف و انديشه         مي كه  چرا شده است؛ بر نقش سنت    

چند   يعني هر  ؛ خود را ارائه دهد    ي تواند از فضاي سنت هم فراتر رود و انديشه          كه مي گرفت  
 بلكـه حـدي   ،مطلـق نيـست   تـأثير آن  ،گيري نظـام فكـري دارد     سنت تأثير زيادي در شكل    

  .مشخص دارد
، اينتاير به سنت ارسـطويي و عطـف توجـه بـه آن             كه ارزيابي و نگرش مك     نهايت اين  در

  .رسد نياز به توجه بيشتري دارد نظر مي داراي عناصر با ارزشي هست كه به
  

  ها يادداشت
1- intentio                            2- synderesis                       3- conscientia 
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