
  
  
  

  ارسطو، هيوم و اخالق فضيلت
  

  ∗زهرا خزاعيدكتر 
  

  دهيچك
اختالف مباني ارسطو و هيوم، امكان وحدت اين دو متفكر          كه  رسد   ه نظر مي  ب

گرايـي هيـوم و      تجربـه .  به حداقل برسـاند    ي اخالقي واحد  نظريه به   اعتقادرا در   
ه دنبـال   ي را در حوزه اخالق ب     چند ختيگرايي ارسطو پيامدهاي معرفت شنا     عقل
  .دارد

 نقش معرفت شناسـانه حكمـت       و تكيه بر  عادت  جايگاه و تعريف فضيلت و س     
كيد بر نقش عواطف و احساسات در شناسايي احكـام          أت و در اخالق ارسطو     عملي

ايـن تفـاوت را بـارز و          عواطف، در اخـالق هيـوم،      از عقل   فرمانبردارياخالقي و   
  .سازد گير مي چشم

در نوشتار حاضر، سعي بر آن است تا توجيهي براي    ،ها به رغم همه اين تفاوت    
ييد رابطه تنگاتنـگ عقـل و   أت. وابستگي هيوم به تئوري فضيلت ارسطويي بيابيم     

گري آن نـسبت بـه عواطـف در شـناخت احكـام، و محوريـت                 عواطف و هدايت  
هاي اخالقي در اين رابطه، و نقش لذت در ارزيابي افعال اخالقـي، از جملـه                 منش

دو فيلسوف مورد نظر را بـه يكـديگر          آرايتوان   ت كه از طريق آن مي     مواردي اس 
  .نمود اخالقي ارسطو هموار نظريهنزديك كرد و راه را براي پيوستن هيوم به 
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  مقدمه. 1
   اخالقي هيوم را تقريري از اخالق فضيلت ارسطويي دانست؟ نظريهتوان  آيا مي
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بـه ايـن پرسـش     هيوم و ارسطو آشنايي دارنـد،     هاي   كساني كه با انديشه   پاسخ  ترديد   بي

كه حكايت از اختالف مبـاني ايـن         گرايي هيوم،  گرايي ارسطو و تجربه    عقل .منفي خواهد بود  
 اخالقـي   نظريـه ن  ايـ م،  انكار ارتباط ه  ن عاملي است كه همگان را ب      نخستي ،دو فيلسوف دارد  

گرايـان اقامـه      در رد موضـع عقـل      "پـژوهش "  كتـاب   كه هيـوم در    ليدالي. دارد دو وامي اين  
  .نوع تفكر استين ييد اأ در تكند، دليل خوبي مي

تـوان    را مي  گرايي  يا لذت   فضيلت و وابستگي هيوم به سودگرايي      نظريه ارسطو به    اعتقاد
تبيين هاي مبنايي، اختالفاتي كه در       گذشته از تفاوت  . دانستديگر داليل انكار اين رابطه      از  

 واحد  اي  نظريهن هيوم و ارسطو وجود دارد، انتساب اين دو فيلسوف را به             ايمل اخالقي   يمسا
  .سازد با مشكل مواجه مي

 بـه   اًيينات هيوم درباره فضايل و رذايل، ظاهر      ، به رغم گستردگي تب    باالبا توجه به نكات     
 ايـن  ةاما بـا وجـود همـ   . توان او را از وابستگي به اخالق فضيلت ارسطويي رهانيد راحتي مي 

پردازيم كه بتوان به طريقي اين دو ديـدگاه را بـه              در مقاله به جستجوي مواردي مي       شواهد،
 بـين  ،ايي كه گوياي وجـود شـباهت     ه انكار سودگرايي هيوم و جستن نشانه     . هم نزديك كرد  

  .تفكرات اخالقي ارسطو و هيوم باشد، از جمله وظايف اين نوشتار است
  

  كلياتي از اخالق ارسطو و هيوم. 2
 وظيفـه  نظريـه اند كـه بـه همـراه     گرايانه  غايتنظريهودگرايي و اخالق فضيلت دو نوع    س

  .شوند گرايي، به عنوان نظريات اخالق هنجاري مطرح مي
، گـردد  گرايان برآنند كه اخالقي بودن فعل بر حسب پيامد و نتايج افعال معين مي              غايت

 ،كه نتايج به عنوان عامل تعيين كننده مدنظر باشـند، فعـل   آن گرايي كانت، بي  در وظيفه اما،
  .في نفسه، از نظر اخالقي صحيح و ارزشمند است

 آن با يك    تطابقمن فعل يا    كانت، اخالقي بودن فعل، به ماهيت ذاتي آ       ديدگاه   بر اساس 
  ).63: ، ص8(نگيزه اطاعت از قانون بستگي داردقاعده يا اصل و ا

سودگرايي كه با تفكرات جان استوارت ميل گره خورده اسـت، سـودآوري را بـه عنـوان                  
 در ايـن تقريـر، فعلـي صـحيح يـا            از اين رو،  . كند معيار درستي و نادرستي افعال معرفي مي      

  ). 55: ، ص10(باشد ين سود را براي افراد بيشتري به دنبال داشتهاخالقي است كه بيشتر
 اخالقي سودگروي به لذت تفسير شـود، همـان گونـه كـه در كتـاب                 نظريهاگر سود در    

 نظريـه گـروي تفـسير ديگـري از          لـذت  نظريـه ،  )همـان (شـود   مـي   ميل مـشاهده   سودگروي
  . سودگروي خواهد بود
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د ور براي ارزيابي افعال، رفتارهاي خارجي را مـ         اخالقي كانت و سودگروي، هر دو،      نظريه

  .دهند  قرار ميتوجه
اي است كه فضيلت  نظريهگرايي،   سودگرايي و وظيفهنظريهخالف دو اخالق ارسطو بر  اما  

رفتارهـاي  محـوريتي بـراي     كه   دهد و به جاي آن     را مبناي درستي و نادرستي افعال قرار مي       
سود يا به لحاظ مطابقت با وظيفه، به ارزيـابي افعـال       و با توجه به ميزان        قايل شود خارجي  

افعـالي كـه از روان آراسـته بـه           .مند بسازد  بپردازد، در پي آن است تا نخست فاعلي فضيلت        
  .د، شايستگي اتصاف به اخالقي بودن را دارندنفضايل صادر گرد

) ادتسـع ( ، به عنـوان خيـر نهـايي يـا اودايمونيـا           غايتي كه در اخالق فضيلت ارسطويي     
، يعنـي فعـاليتي كـه       گـردد  شود، بر اساس دو مؤلفه فضيلت و فعاليت تعريف مـي           مطرح مي 

 هيوم، غايتي كـه بـه عنـوان سـعادت           نظريهاما در   .  باشد مطابق با فضايل يا بهترين فضيلت     
 كـه ميـل در كتـاب      فـي يعرهمـان ت   ،ستگردد، چيزي جز لذت و دوري از رنج نيـ          تلقي مي 

 ).55: ، ص10( كرده استهاراي سودگروي
تـرين   توان از مهـم    فضيلت بر قواعد اخالقي را مي     بودن   تقدم    و ارزش فضايل ذاتي بودن   

  .هاي اخالق فضيلت تلقي نمود ويژگي
هـاي   نظريـه مراد از تقدم فضايل بر قواعد اين است كه در اخالق ارسطو، بر خالف ديگر                

 اختيار نـداريم تـا بـر اسـاس           از اصول و احكام اخالقي در      ي و مدون   معين اخالقي، مجموعه   
 ،اخـالق ن  يـ ادر  .  چه فعلي را بايـد انجـام داد        ،ها بتوان تصميم گرفت كه در زماني خاص        آن

 ،اند  شده و مؤخر از ملكات نفساني       تلقي  ثانوي و فرعي   ي اخالقي، امور  قواعد نسبت به منش   
ضايل در  از ايـن رو فـ     . ن معنا كه شناخت احكـام در گـرو برخـورداري از ملكـات اسـت               يبد

ن جهـت، در    يـ كنند، نقش حكمت عملي از ا      اي ايفا مي    عمده  نقش ،شناسايي احكام اخالقي  
   .باشد يه ميرتر از بقيل چشمگيه فضايان بقيم

در اخـالق   شـود و     مطرح مـي  به عنوان يك فضيلت عقالني       ،در اخالق حكمت عملي كه    
پـذير نيـست،     ي تحقـق  دار بدون فضايل اخالقي سه گانه عدالت، شجاعت و خويشتن        ارسطو  

هم قادر به شناخت خير غايي است و هم وظيفه دارد تا ابـزار رسـيدن بـه آن غايـت را كـه                 
بهره از وجود فـضايل      كه بي فردي   جهيدر نت . ، تشخيص دهد  ستيچيزي جز افعال اخالقي ن    

ـ  1.چهارگانه است توان شناخت احكـام اخالقـي و انجـام اعمـال صـحيح را نـدارد                    ه دليـل   ب
 اخالقـي ارسـطو را      نظريـه   است كه  عقل و به تعبير ديگر، حكومت فضايل عقالني       حاكميت  

  .دنامن گرايانه مي عقل
و از دو حـد افـراط و   د كن  به ميانگين دو حد افراط و تفريط تعريف مي   لت را ي فض ارسطو

 يكـه بـرا    آن ل عـالوه بـر    ي فـضا  .)65-63: آ، ب 1106،  1 (ديـ نما ير م يلت تعب يط به رذ  يتفر
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، و فاعل، به هر دو دليل     ارزشمندند  ز  ي ن اند، ذاتاً  يا سعادت ضرور  ي يير نها ي به خ  دن فرد يرس
است از سوي ديگر ها نسبت به سعادت  ت آنيو ابزاراين فضايل از يك سو       ي ارزش ذات  يعني

ا تحقق حكمـت    يو همان گونه كه اشاره شد، موجوديت         آيد  برمي ها نصدد اكتساب آ  كه در   
  .گردد ي مي تلقها امري ناممكن ي بدون آنفعاليت عقل عمل و يعمل

  و صـريحاً   رسد كه نظريه هيوم درباره عقل عملي و كاركرد آن، دقيقاً           در ابتدا به نظر مي    
هـاي اخالقـي را      ضـع رئاليـست   مو،  پـژوهش وي در   : مخالف ديدگاه ارسطوست؛ چرا كه اوالً     

گرايـان كـه قواعـد     لو معتقد است عق) 75-74: ، صص7(باره مباني اخالق تضعيف كرده   در
  .)457-455: ، صص6( د، بر خطاينددانن ي ماز نتايج عقلرا اخالقي 
 عواطف، معتقد اسـت كـه عقـل         فرنانبرداري آن از  وي با انكار جايگاه عقل عملي و        : ثانياً
  .يست، قادر به ادراك غايات نعملي

 و در نظريه هيـوم ايـن احـساسات و عواطفنـد كـه نقـش اصـلي را در شـناخت غايـات            
در اخالق   بدين معنا نيست كه عقل    ديدگاهالبته اين   . كنند شناسايي فضايل و رذايل ايفا مي     

 ندارد، بلكه از نظر وي، عقل دستيار احساسات است، اما كاركرد آن محـدود بـه                 يچ نقش يه
 مكمـل نـسبت بـه       يقـش نها و واقعيت را درك كند و با ايفـاي            اين است كه روابط بين ايده     

اهـدافي كـه توسـط      هـا بـه       آن واسـطة را كشف نمايد كه بتوان به        يو ابزار  عواطف، وسايل 
كه عقـل و     آن  وي بي  ،از اين رو  ). 163 -162: ، صص 7(فت، دست يا  اند عواطف شناخته شده  

كنـد كـه     تصريح مـي  د،  ي نما ي قربان يگري د پايِ را به    يكيا  يو  عاطفه را مقابل هم قرار دهد       
، در اختيـار مـا   اي كه در مورد پيامد اعمال مورد تمايـل مـ      تواند به واسطه اطالعات    عقل مي «

  ).157  :همان، ص (»دهد، اعمال ما را كنترل كند قرار مي
 روان  اي  ظريـه ن ،ديـ آ ي برمـ  يآن گونه كـه از آثـار و       نظريه هيوم درباره فضايل و رذايل،       

 فضيلت   وميه. دهد  خوب و بد را بر اساس پسند و ناپسند فرد توضيح مي            كهشناسانه است   
 اشخاصي است كه آن     ةكه مورد پسند و رضايت هم     داند يميك حالت و كيفيت نفساني      «را  

كيفيتي كـه لـذت را      ا  يو  ). 140-139: همان، صص  (»دهند مل قرار مي  أرا مورد بررسي و ت    
رذيلـت    آورد و در مقابـل،   و اسباب تحـسين را فـراهم مـي        كند يجاد م ي ا طرف در ناظران بي  

از نظـر هيـوم،     . آورد  دارد و اسباب تقبيح را فراهم مي       در پي رنج و تنفر را     كيفيتي است كه    
شود، فـضيلت يـا رذيلـت بـودن آن را      لذت و رنجي كه از هر عمل يا كيفيت ذهن ناشي مي       

  .)614: ، ص6(كند  ميمعين
كند و در عين حال كه       ريشه اين احساسات را در ساختار طبيعت آدمي جستجو مي          يو

ها طـوري سـاخته      داند بر اين باور است كه ما انسان        را ناشي از طبيعت ما مي     احكام اخالقي   
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ايم كه در مقابل برخي افعال، احساس لـذت و در مقابـل بعـضي ديگـر، احـساس رنـج                      شده

  .داشته باشيم
چيـزي  بت كند كه احساسات و پـسند و ناپـسند مـا          اداند كه اگر نتواند ث     البته هيوم مي  

 نيستند، امكان وجود يـك اخـالق        يند و يا منحصر به شرايط خاص      ا هاي فردي  بيش از پاسخ  
 y  براي مـن در شـرايط      xگويد كه     وي نمي  ،عمومي و عيني از دست خواهد رفت از اين رو         

به هر . ستخوب يا بد است، بلكه براي همه يا بيشتر مردم، در همه يا بيشتر شرايط چنين ا             
كند چـون معتقـد      گرايي صرف پرهيز مي     ذهني گرايي افراطي يا   حال او با اين عمل از نسبي      

  . مردم، ساختار روان شناختي واحدي دارندةاست كه هم
 از ايـن احـساسات      هيچ ملتي در جهان و هيچ فردي در هيچ ملتي نيـست كـه كـامالً               «

  ).614: ، ص6(»محروم باشد
كـه در زمـان       ممكن است فـردي بـي آن       ، بر اساس نظريه هيوم    ،براود. دي.به گفته سي  

 كه اكثر را خوب بداند  x لين دل ي تنها بد  هيچ احساسي در او برانگيخته شود،      x مل درباره أت
، 5(شـود   مـي   ايجـاد  يتين احساس رضاي  چنها   كنند در آن    فكر مي  xيا عامه مردم، وقتي به      

از آن   بعـد    امـا  خـوب اسـت      xكه   حكم كند    در ابتدا  در نتيجه ممكن است كسي       .)86: ص
. اين احساس رضـايت را داشـته باشـيم         م كه   يمند  ما عالقه  ةرا هم يز؛  دينمااحساس رضايت   

كه  كنم كه مردم در آن حالت چنين احساسي دارند، براي آن            وقتي من فكر مي    بين ترت يبد
  .)همان(خواهم داشت يسين احساچن، من هم باشدها ن نآ من متفاوت با احساس

چـرا كـه     .ديـ گردر بـاال مطـرح      عليه ادعايي اسـت كـه د      ،  مطالبهمه  جا   نيتا بد  ظاهراً
تعريف فـضيلت،  ن  يچن هم فضايل و احكام اخالقي و       ييشناسا هيوم در    و تعارض بين ارسطو  

كـه ارسـطو در تعريـف فـضيلت،         بـه ويـژه آن     .رسد  مي به نظر براي ابطال ادعاي فوق كافي      
 به  است كه  يا حالت ثابت و راسخ    يملكه  تصريح دارد كه فضيلت از نوع عواطف نيست بلكه          

 ، زمـاني رخ   امـر كنـيم و ايـن        مـي  واسطه آن در ارتباط با احساسات و اعمال به خوبي عمل          
در  ،الزمـه عقالنيـت    ن،يـ عالوه بـر ا   . در حد تعادل باشيم    ي و عقالن  ياز نظر روان  دهد كه    مي

 در  .توان به واسـطه عقـل فهميـد         مي اين است كه فضيلت و رذيلت را       ارسطو   ي اخالق نظريه
مبنـاي اصـلي تعريـف و       به عنوان    ند كه  عواطفي مانند لذت و درد     ،ريه هيوم حالي كه در نظ   
 ، از اين رو شايد بتوان مانند بايلي ادعا كرد كه عقل گرايـان .گردند  ميي تلقشناخت فضيلت 

  . )17-16: ، صص4(نددان  ميعقلفرمانبردار   راعواطف
 ايجاد انگيـزه كنـد و او را         تواند در فرد   به تنهايي نمي   عقل   ، در نظر هيوم   ن،يگذشته از ا  
صرف تعقـل و ادراك غايـت        ، در حالي كه از نظر عقل گرايان       .)413: ، ص 6(به عمل وادارد    
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شـود و او بـه        مي  ايجاد فعل در فرد   انگيزه انجام    ،ها نهايي و فهم وسايل و ابزار رسيدن به آن        

  .ورزد  ميمبادرتها  آنانجام 
 ديدگاه طـرفين را در بـاره عقـل،           است مجدداً   الزم ،از اين رو براي روشن شدن واقعيت      

مـورد بررسـي قـرار داد تـا          ،ها با هم و نقـش فـضايل در شـناخت احكـام             عواطف، رابطه آن  
  توان اين تعارض را ظاهري تلقي كرد؟  ميمشخص شود كه آيا

  
  ها جستجوي شباهت. 3

بر اسـاس   واند  بتكه فاعل   وجود ندارد   اي   در نظريه ارسطو، قوانين مدون و معين اخالقي       
 د،يـ نما فردي نيست كه مطابق اصول خاصي عمـل          زي ن  و فاعل فضيلت مند    عمل كند ها   آن

 در حالي كه از حد تمايل صرف و انگيـزش بـراي             ،ليا فضا ي يلكات نفسان بلكه در نظر وي م    
ي كه ا گونهد به نمالت عقالني فاعلأثير گذاشته و هادي ت أد بر عقل عملي ت    نرو  مي عمل فراتر 

تواند تشخيص دهد كه چه افعالي خوب يـا بـد اسـت و چـه                 نمي ياخالق بدون منش    ،فاعل
 گر چه از سوي ديگر، فضايل اخالقي هـم زمـاني گـسترش           . اعمالي را بايد يا نبايد انجام داد      

بـه  جـه   يدر نت  .)237-236: صـص  ،ب1144،  1( د كه با حكمت عملي تركيب شوند      ابني مي
شوند و به دنبـال       مي  فضايل اخالقي در ما ايجاد     ،يابند ي م تدريج كه قواي عقالني ما پرورش     

 بـه   ،در اين صـورت   . ندشو  مي چه عقل تشخيص داده سازگار     هاي عاطفي ما با آن     ها پاسخ  آن
كدام، نه به حد      هيچ ، نه ترس   و  خشم  و  نه لذت  است كه واسطه سازگاري بين عقل و عاطفه       

 حفظ تعادل خود و استفاده به موقع  از اين           رسند و نه به حد تفريط، بلكه فاعل با          مي افراط
از اين روست كه ارسطو سعادت را       . تواند افعالي را انجام دهد كه مطابق با عقلند          مي ،عواطف

 كـه   يو فـرد   .)37-30: صص،آ1098آ،1،1099(كند  مي  تعريف 2لي مطابق با فضا   به فعاليت 
  . استي فرد خوشبخت،دجاد كني خود وحدت اي و عقالنيل اخالقين فضاي ب استتوانسته

 و  ي اخالقـ  ارسطو براي فهم رابطه عقل و منش      اخالق نيكوماخوس   بهترين بخش كتاب    
از ). فصل هفتم كتـاب   (فرعيت عقل نسبت به آن، بحث او درباره ضعف اراده يا آكراسياست             

 به دليل برخورداري از فضايل ديگر، مرد عمل اسـت           ،نظر ارسطو، مرد صاحب حكمت عملي     
داند كه  دهد و حتي تصورش را هم ممكن نمي  به هيچ وجه اجازه نمي  ارسطو) 247،آ1146(

 افعـالي را انجـام       ثير عواطف دروني قرار گرفته و به دليـل ضـعف اراده،           أچنين فردي تحت ت   
  .لذت هم ببرد ،كه او بايد از انجام افعال خوب عالوه بر آن. اند دهد كه به گفته او شرمگينانه

كند كه آيـا      مي بحث خود را با اين سؤال شروع         ،رابطه عقل و عاطفه   يين  بارسطو براي ت  
؟ از نظـر او انـسان       ، بـر حـق اسـت      سقراط در اين گمان كـه فاعـل بـي اراده جاهـل اسـت              

 قياس عملـي را بفهمـد   ةتواند آخرين مقدم  نمي،ثير عواطف قرار داردأ كه تحت ت ،يا اراده بي
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رسـد سـخن     مـي بـه نظـر  . دهد تشخيص نميموقعيت خود را كه  آنيعني  ) 255 ،ب1147(

جهالت سبب خطاست «همان سخن سقراط است كه   انگري ب يبه طور ضمن  جا   ارسطو در اين  
  .»شود گاه مرتكب خطا نمي و انسان عالم هيچ

 اند بـه سـه گـروه تقـسيم         ارسطو كساني را كه دچار بي نظمي و ناسازگاري دروني شده          
  :كند مي

 مقاومـت   نـد، عقلبـا   معـارض    كه   يتوانند در مقابل امور     مي بهتراند كه    يگروه اول كسان  
ارسـطو  . نـد ينما عمـل    ،توانند مطـابق عقـل      مي  اما ،مند نيستند  كه فضيلت  اينان با آن  . كنند
  .نامد مي 3ها را پرهيز گار اين

وي بـه   . دهنـد  ي از خود نشان نمـ     يمقاومت چندان  ،گروه دوم در برابر فشارهاي معارض     
  .گويد  مي4ها ناپرهيزگار اين

 حتـي  ،كه براي فضايل ارزش چنداني قايل نيـستند      آن سبباند كه به     گروه سوم كساني  
هـا   ايـن . دهـد   مـي  كنند تا افعالي را انجام دهند كه فرد داراي فضيلت انجـام             هم نمي  تالش
  .5مندانند ر يا رذيلتاشراهمان 

صـدا   و هـم  لت   فـرد داراي فـضي     درطو به دليل سازگاري عقل و احـساس         سدر نظريه ار  
 از نوعي اتحاد و هماهنگي برخوردار بوده        حش، رو  او بودن بخش عقالني و غير عقالني نفس      

منـد را از سـه گـروه          فـضيلت  ارسـطو ترتيـب   بدين  . شود  تعارض نمي  ستخوش د و وي اصالً  
 داراي تعارضـات    ل باشـد،  ي از فـضا   ي كـه عـار    يفرد  چون به باور او هر     ،كند  مي مذكور جدا 
منـد داراي    رسد كه فرد پرهيزگار هم ماننـد فـضيلت          مي به نظر در ابتدا   گرچه   ؛دروني است 

  .است وحدت روان شناختي ينوع
هـر دو، از تعـارض      د كـه    يـ گو  مي در ابتدا  ، پرهيزگار و ناپرهيزگار   نيسه ب يمقاارسطو در   

م فهمد چه فعلي را بايـد انجـا    مياولين تفاوت كه يبا ا) بر خالف شرور  (دروني خود آگاهند    
 بـه   ، اما دومي با وجـود آگـاهي       ،دهد  مي  آن را انجام   ،ق آمدن بر احساسات خود    يدهد و با فا   

ـ  در ادامـه     اواما  .  از انجام فعل خوب عاجز است      ،دليل غلبه احساسات   ن دو  يـ ن شـناخت ا   يب
بلكه به . ددان  شناخت ناپرهيزگار را در لحظه عمل، شناخت واقعي نمي شود و   مي ليتفاوت قا 

وي سـخنان   . بـرد   مـي  سره   در جهالت ب   قت،يقدر ح ،  آن لحظه  در ين فرد يچن،  باور ارسطو 
كنـد و يـا     مير صحنه تئاتر تشبيهدناپرهيزگار را در حالت ناپرهيزگاري به سخنان بازيگري  

 ت گرفتـه  أآورد كه به ظاهر از دانش نـش         مي  انسان خواب يا مستي كه جمالتي را بر زبان         به
  .)254-253:  صص،آ1147، 1( ولي در واقع چنين نيستاست

باره آگاهي و جهالت ناپرهيزگار، با هم متعارض نباشند؛         ارسطو در انات  يبرسد    مي به نظر 
اما به دليل    ،عملي صحيح است  و قواعد   قادر به تشخيص اصول     گر چه   ا يفردچرا كه چنين    
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سـت وي   هـا را تخريـب كـرده ا        نآثير گذاشـته و     أ ت اش مليأبر فرايندهاي ت  او  كه عواطف    آن

  .تواند كاربرد خاص چنين اصولي را بفهمد نمي
بـر مبنـاي ديـدگاه       همان گونه كه اشاره شد،    . اما با وجود اين، هنوز مشكلي وجود دارد       

 تنها فردي كه    طبيعتاً. داشتبايد منش را بر اصول مقدم       احكام،   در معرفت شناسي     ارسطو،
بـر  . را داراسـت   هـا  ن احكام اخالقي و كاربرد صحيح آ      توان تشخيص  ،فضايل است آراسته به   

در . نبايد از چنين تواني برخـوردار باشـد        ،ل نداشتن ملكات  ي، به دل  فرد پرهيزگار ن اساس،   يا
تواند اصول را بفهمـد و هـم آنـان را در مقـام                مي  چنين فردي، هم   ،حالي كه از نظر ارسطو    

 فرد خويشتن    مانند او گر چه    رايز .نيستد هم   نم عمل تحقق بخشد، اما با وجود اين فضيلت       
بر خالف انتخـاب و      يرد و عمل  يگ يقرار نم   جسماني تثير لذا أ ت تحت ، به حكم سيرتش   ،دار

 خويشتن  راي ز .هاي بدي دارد   ، ميل او بر خالف    ، ولي در عين حال    دهد، يانجام نم تصميمش  
 ،بـرد  لذت نمي اشد،  ببر خالف انتخاب و تصميمش      كه  دار، به حكم سيرتش، هرگز از عملي        

 منتهـا   ،  )ل بـه انجـام آن دارد      يـ ن معنا كه م   يبد (،برد  مي  پرهيزگار از چنين عملي لذت     اما  
 پس وجود تمايالت .)275-274: صصآ، 1152، 1(سپرد عنان خود را به دست آن لذت نمي

 ارسـطو را    يه معرفت شناس  ين امر نظر  يو ا  نشانه نقص منش اوست      ،يفاعلن  يچنمخالف در   
 كـرد و سـخن او را        همـدلي جا بـا ارسـطو       نيتوان در ا    مي ن حال ياما با ا  . برد  مي ال  ؤس ريز

الت مقاومـت كنـد،     يتواند در مقابل تمـا      مي كه ل آن يزگار، به دل  يه نمود كه پره   ين توج يچن
ص ي تـشخ يف خـود را بـه خـوب   يتواند وظا  مي ، در همان لحظه مخالفت و حفظ خود       حداقل
  . و زود گذر باشديص مقطعين تشخيگرچه ااد، نك آن عمل بر اساسدهد و 

 .مند كسي اسـت كـه داراي حـب ذات اسـت             از نظر ارسطو، فرد فضيلت      ،نيگذشته از ا  
 خـودش   يف او هـم بـرا     يرا اعمـال شـر    يـ ز. د خودش را دوست بـدارد     ي با ،لتيبا فض انسان  «

ات  حـب ذ   ي كـه دارا   ي و فـرد   .)354-353: صصآ،  1169 (»گراني د يسودمندند و هم برا   
ت يلت الزم را در آن موقع     يسته بفهمد و فض   ي را به نحو شا    ي عمل يها تيتواند موقع   مي ،است

  .)354: ص همان،("شه گوش به فرمان عقل دارديف همي فرد شر"را يابراز كند؛ ز
هـايي    توانـايي  ،بـرد   مـي  هاي شخصيتي خود لذت    توانايي از   ياريبس از ابراز  يفردچنين  

 در  ...اما لـذات طبيعـي حاصـل از خـوردن و            . ...ي، حكم كردن و     گير مانند انتخاب، تصميم  
هـا لـذت     منـد از آن    شوند و انسان فضيلت     مي  به طور نسبي كم     او هاي عقالني  فعاليتمقابل  
مند   فضيلت  فردي كه از انجام افعال خوب لذت نبرد در نظر ارسطو، اصالً            ،در عوض . برد نمي

  . نشانه داشتن منش اخالقي است،يه ويدر نظرز يناز اين رو لذت بردن . نيست
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كـسي كـه از     . نشانه سيرت استوار، لذت و دردي است كه با يكايك اعمال همراه است            «

ب، 1104(» بـرد خويـشتن دار اسـت        مـي  كند و از اين پرهيز لذت       مي لذات جسماني پرهيز  
  .)57: ص

ارسطو به واسـطه    را در نظريه     ياخالقمنش  توان بود و نبود       مي ،با توجه به مطالب فوق    
  .لذات و تنفرهايي فهميد كه با حب ذات  يا عدم آن ارتباط دارد

 هيـوم در توضـيح      .ل دارد يوم دربـاره فـضا    يـ ه ه يـ  با نظر  يارينوع تفكر، شباهت بس   اين  
دهد كـه يـادآور سـخن ارسـطو در       مي نقشي را به آن نسبت     ،كاركرد روان شناختي فضيلت   

با مقـدم    ،كه نقش عقل را ناديده بگيرد      وي بي آن  . تصدا بودن عقل و احساسات اس      باره هم 
 ن بـاور اسـت كـه       يـ بـر ا   ،رسـد ماننـد ارسـطو       مي مالت عقالني، به نظر   أداشتن فضيلت بر ت   

توانـد بـه او كمـك كنـد تـا             مي بدين معنا كه  . مالت فاعل را هدايت كند    أتواند ت   مي فضيلت
  .بفهمد كه چه اموري خوبند و چه اموري بد

هيوم فضيلت و رذيلت را بر اساس لذت و رنج يا پسند و ناپـسند فاعـل           درست است كه    
دانـد؟ آيـا در     مـي هر نوع لذتي را نـشانه فـضيلت   ين است كه ويچن اما آيا   ؛كند  مي تعريف

نظريه هيوم بين لذت ناشي از مشاهده يا انجام فعل خير بـا لـذت حاصـل از خـوردن يـك                      
 از  ،بينـد   مـي  دو نوع لذت را از هم متفـاوت       شكالت فرقي نيست؟ بديهي است كه هيوم اين         

نظر وي چنين نيست كه هر لذتي قابل تحسين باشد بلكـه لـذت و درد خاصـي اسـت كـه                      
 دهد  مي  تشخيص 6لذت و درد را حس اخالقي     نوع  اين  . انگيزد  مي تحسين يا تقبيح فرد را بر     

   ).461: ، ص6(
ـ نـوع  ايـن  توانـد    مـي يهر فـرد سؤال بعدي اين است كه آيا    ذت و درد را درك كنـد؟  ل

ايم كـه در مقابـل       اي ساخته شده    به گونه  ها طبيعتاً  گويد ما انسان    مي درست است كه هيوم   
تـوان   ي نمـ  اما آيا  ،كنيم  مي  احساس لذت و در مقابل برخي ديگر احساس رنج         ،اموراز  برخي  
س در مقابل عمل خير احـسا     ه  ك  ني ا يعني افرادي كه چنين احساسات صحيحي دارند        گفت
هـاي   ويژگـي ستند كه   ههاي خاصي    كنند و در مقابل عمل شر احساس درد، انسان          مي لذت

 ي بـرا يمانعاي باشند كه احساسات و عواطف ناصحيح،   به گونهديبااقل ا اليو  ؟  رندخاصي دا 
  ؟نباشدها  آنح يشناخت صح
 كـه عملكـرد تمـايالت    رنـد  يپذ  مـي  هـر دو ،هيوم و ارسـطو مشخص شد كه  جا   تا بدين 

. مندانه است يا نيست     فضيلت ،عمل يا منش   كدام    بفهمد تادارد   مل وامي أ فرد را به ت    ،نسانيا
 ي چه فعل  دهد انجام   مي  تشخيص ااين عقل است كه در ابتد     ) به ظاهر (گر چه از نظر ارسطو      

 ، هم قبل از عمل و هم بعـد از آن          ،كه عواطف  ل آن يبه دل  اما   .ر موقعيت كنوني خوب است    د
 در  ،عواطف. ده گرفت يها را ناد   توان وجود آن   ي نم ،كنند  مي فاين رابطه ا  ي در ا  ييسزاه  سهم ب 
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 يت را به درست   يها موقع  بتواند به كمك آن   او  د در حد تعادل باشند تا       ي با ،لتي فض يفرد دارا 

 است كه عالمت خوب بـودن فـرد و          )لذت (حيز، عاطفه صح  ي و بعد از عمل ن     .ص دهد يتشخ
  .باشد  ميفعل

درسـت  . الت عقالني در نظريه هيوم بي معنا نيـستند        أمتكه  ر مشاهده شد    از طرف ديگ  
مالت عقالني بـي    أ اما ت  ،تواند غايت صحيح را تشخيص دهد       مي است كه فاعل به كمك لذت     

 ابزار بهتري   ،دهد كه عقل    مي زماني رخ امر  اين  و  آنكه بديل عواطف باشند، هادي عواطفند         
  ).416: ، ص6(را براي رسيدن به غايت معين كند

ثير بـر   أتوانـد بـا تـ       مـي   امـا  ، توان تغيير نظام عاطفي ما را ندارد       عقل   گرچه   ،از نظر وي  
از عواطف، اعمال واقعي ما را كنترل كند و اهميت اين مطلب بيشتر از اين جهت است كـه                   

تـوانيم از طريـق فراينـد         مـي  هيوم، مشابه با نظريه ارسطو و ديگر عقل گرايـان، مـا           ديدگاه  
 "رسـاله "در هيوم . نهايت تمايالت خُلقي و گرايشات خود را تغيير دهيم        در  ت عقالني،   مالأت

 عواطف و احـساسات آرام      ،كند كه شخصي كه داراي قوت عقل است         مي به اين مطلب اشاره   
 فردي كـه داراي عواطـف       ن  ي چن  حال ).418: همان، ص  (كنند  مي او بر عواطف تند او غلبه     

، احتمـال    گرفته اند   شكل  مل، تمايالت و خلقياتش   تأت ناشي از    آرامي است و به واسطه لذ     
 كـه كـدام مـنش يـا     ديـ نمامل أدارد ديدگاه ناظر آرماني يا عاقل را انتخاب كند و مانند او ت            

توان اين نـوع     يوكه   براي آن  است   يعيطب و   .كند  مي  در موقعيت كنوني ايجاد رضايت     ،فعل
چنـين  . ت و عواطف شخصي خود را از دسـت بدهـد           الزم است تا احساسا    ،مل را پيدا كند   أت

قادر است  مانند او، ،مل خود لذت ببرد و با انتخاب ديدگاه ناظر آرماني      أتواند از ت    مي شخصي
  .اصالحاتي را كه الزم است در عواطفش ايجاد كندتا 

تواند خود را از توهم و خيال باطـل و خطـاي در             مي فردي كه داراي عواطف آرام است     «
دليـل اقامـه     ، ناظر آرماني يـا عاقـل      كيمنظر  شود تا بتواند از       مي اين باعث . باز دارد ادراك  

  ).472: همان، ص(كند
مـل و   أ در ديـدگاه ارسـطو و هيـوم، امكـان ت           ، عقـل  بـا ها   كنترل عواطف و سازگاري آن    

 شـناخت   ،بدين معنا كـه از نظـر هـر دو فيلـسوف           . دهد  مي تشخيص راه صحيح را گسترش    
ارسـطو  مـورد   در  .  فقـط فـضيلت منـدان از آن برخوردارنـد           و  بستگي دارد  اخالقي به منش  

 او را   ،به ويژه عشقش به فعاليت عقالنـي       ،مشاهده شد كه حب ذات صحيح فرد فضيلت مند        
در نظـر   .  عمل كند  ها آنو به   ص دهد   ي تشخ يف خود را به درست    يبتواند وظا كند تا     مي قادر

 در دسـترس    ،كه در تمايزات اخالقـي مطـرح اسـت        اي   مليأهيوم هم اشاره شد كه فرايند ت      
فاعلي كه داراي اخالق اسـت و شـناختش   در فردي است كه داراي عواطف آرام است؛ يعني  
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 ياحتمـال هاي    بر ارزيابي لذات و رنج     ،ملأت از   يناش لذت   ، مبهم نشده  ،به واسطه عواطف تند   

  ).534: ، ص6(گذارد  ميثيرأاو ت
وانـد او را از     ت  مـي  م كه ينك  مي مطرح و احتمال ديگري را      گرديم يبازمبه ارسطو   دوباره  

  .صرف جدا كندعقل گرايي 
شـود كـه انـسان بـه          مي اي نفساني تعريف   در اخالق ارسطويي، فضيلت يا خُلق به ملكه       

 انفولـس يف. دهـد   مـي  مـل انجـام   أ يعني بدون فكـر و ت      ، فعل را به طور ناخودآگاه     ، آن ةواسط
 كـه الخلـق مل  «: انـد كـه    د كـرده  يكأت مطلب   نيبر ا به روشني   از فضيلت،   ف  يدر تعر مسلمان  

، 55:  ص ،1:، ج 3.(»ه من دون احتياج الي فكر و رويـ        ه لصدور االفعال بسهول   هللنفس مقتضي 
  ).114: ، ص4: ج ،2

توان ادعا كرد كه فـضيلت، چيـزي بـاالتر از             آيا نمي  ،حال در صورت پذيرش اين مطلب     
  مانند شهود پيداي برتر ي حكمت، حساعنا كه فرد دارتعقل محاسبه گرايانه است؟ بدين م

  كند كه عامل تشخيص افعال اخالقي است؟  مي
 بـر  و    اسـت  كيد هيوم بر لذت و دردي كه نـشانگر خـوبي مـنش يـا فعـل                أبه هر حال ت   

 بد، فضيلت ،بردن مفاهيمي مانند خوب مشروط دانستن خوبي فعل به خوبي انگيزه و به كار
هـاي ذاتـي اخـالق فـضيلت      كه از ويژگي. . .  تحسين برانگيز، تنفر آميز و    آميز، رذيلت آميز،  

به عنـوان مفـاهيم     را  . . . ود،  ي نبا ،اهيم الزامي خطا، بايد   ف م كه آنشوند به جاي      مي محسوب
قواعـد  ادراك بـر   ياخالقـ ، همه داللت بر اين دارد كـه در نظـر وي مـنش        كار ببرد ه  باوليه  

نخست بايد بر ارزيابي فاعل و منش       در اخالق،   بدين معناست كه    اخالقي تقدم دارد و اين،        
  .كيد كرد تا بر اعمال و انتخابات خارجي ويأو انتخابات دروني او ت

ما هرگز در ارتبـاط بـا پيـدايش         «: گويد  مي )تقدم فضيلت (هيوم در ارتباط با اين مؤلفه       
يت يا منشي   فبلكه كي . يمگير هايمان در نظر نمي    اخالقيات، هيچ عمل واحدي را در پژوهش      

هـاي خـوبي از يـك        اعمـال در واقـع نـشانه      . برند  مي كنيم كه اعمال را به پيش       مي را لحاظ 
 انـد كـه بـا عـشق يـا تنفـر يـا سـتايش و نكـوهش همـراه            جا نـشانه   ها تا آن   اما آن .. منشند

   ).575: ، ص6(».ندباش
 ، گرچـه ماننـد سـودگرايان      .تواند يك سودگرا باشد     هيوم نمي  ، ياد شده  با توجه به نكات   

كه برخـي فـضايل را        است و يا آن     از آن  يناشلذت   فعل و    يدرستقائل به وجود ارتباط بين      
و در ايـن رابطـه بـه د       .  تفاوت بسيار اسـت    ،اما باز بين اين دو    . پسندد  مي به لحاظ سودآوري  

  :ميكن  مي بسندهريل زيدل
 فضيلت بودن يك عمـل، فقـط بـر         درستي يا  ، بر خالف سودگرايان   ،در نظريه هيوم  : اول

  .سودآور بودن آن مبتني نيست
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دانـد    مـي   لذات صريح و بي واسطه را عامل تشخيص و تحقق احكام اخالقي            وم  يه: دوم

 افعـال   يابيـ  را در ارز   يوم،  لـذات   يـ ها بر خالف ه     آن يعني ،ولي سودگرايان لذات با واسطه را     
 بـين لـذات ناشـي از اعمـال          ،سـودگرايان   ،نيگذشته از ا  . جه عملند يدانند كه نت    مي ليدخ

سودآور و لذتي كه نشانه خوبي فعل است تفاوت قائل نمـي شـوند، امـا از نظـر هيـوم، هـر                       
 بـسياري مـوارد،     جـه در  ي نت  در .احساس لذت و درد نشانه ارزشمندي يا بي ارزشـي نيـست           

  . بين لذات مورد نظر سودگرايان و هيوم تفاوت وجود داردماهيتاً
يكـي نـاظر بـه سـازگاري بـين          . ميكنـ   مي ، به دو مطلب ديگر اشاره     باالادعاي  ييد  أدر ت 

مكانيسم شناختي ـ روان شـناختي انـسان و افعـال خـاص اوسـت  كـه در ديـدگاه هـر دو          
فيلسوف وجود دارد و ديگري مطلبي است در بـاره اسـتدالل هيـوم بـر عليـه موضـع عقـل                    

  .گرايان
 در واقع اين گونه افعال را هـم         ،ي دارند و افراد   گفته شد از نظر ارسطو، فضايل ارزش ذات       

 شـوند، انجـام     مـي  واقع غايت   دن به   يرسابزار  ل كه   ين دل يبد و هم    شان  خوبي ذاتي  سبببه  
يه ارسطو، دوست داشتن فعل و به عبارت ديگر، انجام  فعل خيـر              ركه در نظ   نيو ا . دهند مي

سـؤالي كـه در     . ودن فعل و فرد است    از سر رضايت و لذت بردن از آن، الزمه و نشانه خوب ب            
 وجود دارد   يا جا چه مكانيسم معرفتي و روانشناختي      جا مطرح است اين است كه در اين        اين
را بـه عنـوان فعـل خـوب انتخـاب و       x  فعل،فرد در اين موقعيت خاص شود تا     مي باعثكه  

اي باشـد    اي ويژگـي  بايد دار  xكه فعل     را؟  آيا جز اين است كه عالوه بر آن          yاختيار كند نه    
 ، بـا آن ويژگـي     ، و روان شـناختي انـسان      ي شناخت يا الزم است بين قو    ، فاقد آن است   yكه  

انتخـاب كنـد و از      آن   را به خاطر خوب بودن       xاي وجود داشته باشد تا فرد بتواند         سازگاري
بـه   حتـي اگـر   ، وجود داشته باشديين ارتباطچنانجام آن لذت ببرد؟ در نظر هيوم هم بايد     

طبيعـت انـسان بـه      در نظـر او،     چرا كه   ( خارجي انكاركند    ئ وجود آن ويژگي را در ش      ظاهر،
  .)yلذت ببرد نه از  xانجام  اي ساخته شده است كه از گونه

ر يـ  آنـان را ز    ي اخالقـ  يو مبنا كند    مي  را عليه عقل گرايان مطرح     ليكه هيوم دالي   با اين 
 پرسش از معرفت  ،ر اين استدالل  وم د يكه ه  نيل ا يبه دل اما  به گفته كرسگارد       ،برد  مي سؤال

 يل او وقعـ   يتوان به دل   ي، نم شناسي اخالقي را با پرسش از انگيزش اخالقي خلط كرده است          
 از اين حقيقت كه با عقل بـه سـوي عمـل برانگيختـه               هلرساوي در   . )25-5: ، صص 7 (نهاد
، 6(ا بايـد انجـام داد     توانم بفهمم كه چه عمـل صـحيحي ر         گيرد كه نمي    مي  نتيجه ،شوم نمي
  ).455-7: ص
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  گيري نتيجه
 به رغـم تفـاوت بـسيار بـا          ، اخالق هيوم را   ،در اين مقاله بر آن بوديم تا با ذكر شواهدي         

 نـه    و گفته شد كـه نـه از نظـر هيـوم          . اخالق ارسطو، تقريري ديگر از اخالق فضيلت بدانيم       
كـه   ايـن دو بـي آن     . قي نيستند ارسطو، عقل و عاطفه به تنهايي قادر به شناخت احكام اخال          

البته . صدا، به شناسايي فضايل بپردازند     و هم  توانند هماهنگ با يكديگر     مي رقيب هم باشند  
  .پذيرد كه از هماهنگي دروني برخوردار باشند  مياين هماهنگي در افرادي صورت

 احكـام   يي تأمـل و شناسـا      ،حكمت عملي تحقق  ها براي    نقش فضايل اخالقي و لزوم آن     
وم يه ه ي رابطه عقل و عواطف در نظر       و ، در نظريه ارسطو   ، و اصالح عواطف توسط آن     ياخالق

ح مشاهده  يكه در قالب اصالح عواطف ناآرام توسط عقل و نقش عواطف آرام در تأمالت صح              
ديدگاه هيوم را در باره ارتباط بـين عواطـف و           . يلسوف داشت  دو ف  يت از هماهنگ  يد، حكا ش
  عمالً ،ارسطو دانستيم كه هر كس كه داراي حب ذات شايسته است          ن  ن سخ يا يادآور   ،ملأت

هاي عملـي را بـه نحـو         كند تا موقعيت    مي هت كه حب ذات، او را قادر       ج  از اين  ،حكيم است 
  .صحيح تشخيص دهد و به طور صحيح بفهمد كه چه كاري را بايد انجام دهد

ارسطو، منش را بـر الزامـات        و توضيحات مطرح در مقاله، مانند        ياد شده هيوم به داليل    
دارد و احتمــال دارد در ســازگاري قــواي شــناختي و روان شــناختي و   مــياخالقــي مقــدم

كه سودگرا باشد و يـا لـذت گـرا،           آن وي بي . هاي واقعي افعال با ارسطو هم صدا باشد        ويژگي
  .دهد  ميمانند ارسطو لذت را در شناخت فضايل دخالت

د يج، شـا  يـ ن باشد كه بر خـالف بـاور را        ي از ا  يواند حاك ت  مي ياد شده  شواهد   ،در مجموع 
  .افتيوم ي ارسطو و هيها دگاهيب دي تقري برايبتوان راه

  
  ها يادداشت

 در موارد خاص از الگوهاي اخالقـي        ،ل ناتواني در شناخت   ين افرادي  به دل    ي  چن  ،ه ارسطو يدر نظر . 1
  )94آ،1113.(است) امور( ايي اشكي و بديار نيف، معيانسان شر ها براي آن. د مي كننديتقل

مـراد وي از    . ف مي كند  يلت تعر ين فض يا بهتر يل  ت مطابق با فضاي   يالبته ارسطو سعادت را به فعال      .2
ن ل و فلسفه ورزي باشد، سـعادتمندتري  حكمت نظري مي باشد و فردي كه اهل تعق     ،لتين فضي بهتر
م ي سعادت جامع را در نظر دار  ،حث فعلي در مب  .نندك  ر مي ين، به سعادت غالب تعبي    ن از ا  يمفسر. فرد

  .، كتاب هفتم و هشتم1:به.ك.ر.  نسبت به سعادت غالب، حكم مقدماتي را دارد،ه ارسطويكه در نظر
3. enkrates                                              4. akrates 
5. kakos                                                  6. moral sense 
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