
  
  

    
  
  

    یمعیار ارزش در اخالق ارسطوی یتحلیل و بررس
  2، حسين احمدي1اناردك حسن محيطي

  چكيده
شـمار   ها در فلسفه اخـالق بـه   ديدگاه اخالقي ارسطو همواره يكي از مهمترين و پرنفوذترين ديدگاه

اند كه صـحت و   فالسفه اخالق تفاسير متعددي از ديدگاه وي را ارائه نموده ،رود. به همين دليل مي
توان تشخيص داد. يكـي از مهمتـرين    سقم اين تفاسير را تنها با مراجعه به كتب اخالقي ارسطو مي

مسائل در فلسفه اخالق ارسـطو، بحـث ماهيـت معيـار ارزش اخالقـي اسـت. از عبـارات ارسـطو،         
رهاي گوناگوني برداشت شده و يا قابل برداشت است. تحليل و بررسي جايگاه هر يـك از ايـن   معيا

دهد. در نوشتار حاضر سعي شده تا با تحليـل سـخنان    معيارها موضوع پژوهش حاضر را تشكيل مي
ارسطو، معيار ارزش اخالقي از منظر وي استخراج شده و مورد بررسي قرار گيرد. نتايج تحقيـق بـه   

ميان معيار ثبوتي و اثباتي منتهي شده است. معيار ارسطو در مقام ثبوت تشبه بـه خـدايان،    تفكيك
تأمل نظري و فعاليت عقالني است و معيار وي در مقام اثبات قاعده حد وسـط و توجـه بـه فاعـل     
 اخالقي است. مهمترين نقدها بر معيارهاي مذكور نيز عبارتند از: ابهام معيار ثبـوتي، ناكـافي بـودن   
معيار عقالنيت، ناسازگاري با مباني اخالق اسالمي، فاصله داشتن با فضـايل دينـي، موجـه نبـودن     

  .معيار حد وسط و نيز موجه نبودن معيار فاعل اخالقي
  

وسط، فاعل  حد  اخالق ارسطويي، سعادت، فضيلت، تأمل نظري، تشبه به خدايان، :واژگان كليدي
  .اخالقي
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  مقدمه
عنوان يكي از تأثيرگذارترين فالسفه بـر ابعـاد مختلـف تفكـر بشـر يـاد        از ارسطو بههمواره 

هـا اذهـان اهـل     شود. ديدگاه وي در حوزه اخالق و فلسفه اخالق نيز همانند ساير حوزه مي
هـا در فلسـفه اخـالق،     ترين بحـث  انديشه و فكر را به خود مشغول كرده است. يكي از مهم

القي است. يافتن پاسخ بـه ايـن پرسـش از منظـر ارسـطو بـا       بحث مالك و معيار ارزش اخ
عنـوان   بختي بـه  رو است. در برخي عبارات ارسطو، سعادت و نيك به هايي نظري رو دشواري

  ).  49، ص1378معيار ارزش معرفي شده است (ارسطو، 
با توجه به برخـي از عبـارات ديگـر وي، معيـار ارزش فضـيلت اسـت. بـه گفتـه او:         

). مطـابق قاعـده   45(همـان، ص » ر فضيلت اسـت (نـه در خـور نيكبختـي)    ستايش در خو«
). برخـي نيـز فاعـل اخالقـي را معيـار      66معروف ارسطو، حد وسط معيار است (همان، ص

انـد كـه در آن هـر دوي     اند و در اين مورد به عباراتي از ارسـطو اسـتناد كـرده    ارزش دانسته
گونه اسـت كـه بـر     راستي همان ر چيزي بهه« اند: فضيلت و مرد نيك معيار ارزش تلقي شده

نمايد  و چنين مي شود. اگر چنين سخني درست است  مرد نيك و صاحب فضيلت نمايان مي
كه درست بوده و فضيلت و مرد نيك معيار است، پس لذت آن خواهد بود كه بـر او لـذت   

  ).384(همان، ص...» نمايد  مي
و «اعـل اخالقـي معيـار دانسـته شـده اسـت:       اند كـه در آن ف  يا به اين عبارت تمسك نموده

). از برخي عبـارات ديگـر   94(همان، ص» رو در واقع او معيارِ نيكي و بدي اشياء است ازاين
). وجود تعابير مختلـف  393ص ،(همان توان تشبه به خدايان را به وي استناد داد وي نيز مي

ين اين عبارات و فهم نظر ويژه اخالق نيكوماخوس و كوشش براي جمع ب در آثار ارسطو، به
ايـن نوشـتار آن     رو شد. بنابراين پرسش اساسـي  ساز نوشتار پيش  ارسطو در اين زمينه، زمينه
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هاي بـه ظـاهر    توان انديشه است كه از نظر ارسطو معيار ارزش اخالقي چيست و چگونه مي
و مطـابق بـا    توان آنها را درسـت  ناسازگار ارسطو را با يكديگر جمع نمود؟ به چه ميزان مي

  واقع دانست؟  
انـد، امـا همـه آثـار      توان يافت كه به تبيين معيار ارسطو پرداختـه  البته گرچه آثاري را مي

معيـار ارزش را   مسـئله يـك از آنهـا    انـد و هـيچ   مرتبط تنها به جنبه خاصي از بحث پرداخته
حاضـر و   سئلهمطوركلي و با تفصيل مورد بررسي قرار نداده است و از لحاظ جامعيت در  به

هاي مـرتبط   تفكيك بحث بر اساس مقام ثبوت از مقام اثبات، تحقيق حاضر از ساير پژوهش
  با ديدگاه ارسطو متمايز است.

تفكيك معيار ثبوتي و اثباتي و تبيين هر يك از معيارهاي مطرح شده در آثار ارسـطو بـر   
اس آن سـازگاري  اي است كه در پيش خواهيم گرفت و بـر اسـ   اساس تفكيك مذكور، رويه

ظاهر ناسازگار ارسطو را تبيين و در نهايت معيارهاي ارسطويي در هـر دو   هاي به بين انديشه
  بعد را بررسي خواهيم نمود.

  معيار ثبوتي و اثباتي
 يگر بـه خـوب  يكـد يك مقـام ثبـوت و اثبـات از    يدگاه ارسطو و با تفكيد يليتفص يبا بررس

گـاه ارسـطو پرداخـت. مقـام ثبـوت نـاظر بـه جنبـه         ار ارزش از نيمع مسئلهتوان به حل  يم
 يشناس است و با منشأ ارزش سر و كار دارد و مقام اثبات ناظر به جنبه معرفت يشناس يهست
تـوان اظهـارات    ين نكته ميپردازد. با در نظر گرفتن ا يص ارزش ميو به كشف و تشخ است

ـ ر به مقام اثبات. بـر ا م نمود: ناظر به مقام ثبوت و ناظيارسطو را به دو دسته تقس ن اسـاس،  ي
 يبـوده و نشـانگر منشـأ ارزش اخالقـ      مطرح شده مربوط به مقام ثبـوت  يارهاياز مع يبرخ
بـه كـار    يص ارزش اخالقيتشخ يگر به مقام اثبات مرتبط بوده و برايد يا باشند و دسته يم
  ند.يآ يم

  معيار ثبوتي ارزش اخالقي
  معيار سعادت

ـ ز ؛دهـد  ياست مورد بحث قرار مـ ياز دانش س يبخش نوانع ارسطو علم اخالق را به  يرا وي
ها بحث و  ن دانشين و معتبرتريتر د در مهميدنبال آن است با  ه انسان بهك يتيمعتقد است غا

  ).15- 14(همان، صست ياست نيجز دانش س يزيشود و آن دانش چ يبررس
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ر پرداختـه و سـپس   يت خيماه ينامد و به بررس ير ميرا خ يت هر دانش و عمليغا يو
ها مراتب مختلفي دارند؛ چـرا كـه    پردازد. از نظر وي، غايت به تفكيك غايات از يكديگر مي

اي بـراي وصـول بـه غايـت قصـوي       نفسه نيستند و تنها مقدمـه  ها، غايت في برخي از غايت
تـوان   شوند؛ يكـي، غـايتي كـه مـي     شوند. بنابراين غايات به دو دسته تقسيم مي محسوب مي

  تر از آن غايتي را تصور نمود و ديگري، غايتي كه باالتر از آن غايتي متصور نيست.باال
آن غايتي كه براي خـودش خواسـتني و مطلـوب بـوده و بـراي       از ميان غايات مختلف،  

شود. غايت نهايي از ديد عمـوم مـردم    غايت نهايي ناميده مي رسيدن به غايت ديگري نيست، 
  ).49خاطر چيز ديگري مطلوب نيست (همان، ص ا سعادت به بختي و سعادت است؛ زير نيك

باشـد كـه    مـي  eudaimonismگرايي معادل فارسي  و سعادت eudaimoniaسعادت معادل 
بار توسط افالطون مطرح شد و پـس از وي، ارسـطو و رواقيـون آن را پـي گرفتنـد.       نخستين
تـوان بـه    كه از آن جملـه مـي  به انگليسي شده است  eudaimoniaهاي متفاوتي از واژه  ترجمه

well-being, utility welfare,  quality of life, happiness,    ميـان، ترجمـه    اشـاره كـرد. ازايـن
eudaimonia  بهhappiness          بيشتر شـايع و رايـج اسـت. امـا حقيقـت آن اسـت كـه ترجمـه
eudaimonia  بهhappiness باشد ( به دليل زير صحيح نميparry,2001, p. 489 ؛taylor, 1998, 

p. 450.(  
happiness  ازhappy گرفته شـده   ياز زندگ يمند تيو رضا يشنودخ  ،يخوش يبه معنا

ـ   اين خوشي و خوشحالي بيشتر  .است ـ  يبـا حـاالت روان شـخص مـرتبط اسـت.     يو درون
» سـابجكتيو «بـوده و امـري   ي الت فـرد يو تمـا  يجهت ناظر به امـور شخصـ   نيازابنابراين، 

طـور عينـي    داشتن زندگي بـه «به معناي  eudaimoniaاين در حالي است كه  آيد. شمار مي به
اي از وقايعي سروكار دارد كه پديدآورنده آن  رو با مجموعه است. ازاين» خوشايند و مطلوب

 تلقـي » آبجكتيـو «جهت امري عيني و واقعـي و   حاالت رواني و ذهني هستند. بنابراين، ازاين
ـ  eudaimonia يبـودن معنـا   ينيعتوان گفت كه  صه ميطور خال شود. بنابراين به مي  يو ذهن

  .شود يگر ميديكاز  دو باعث تمايز آن happiness يبودن معنا
  ارتباط بودن آنها باهم نيسـت؛  ناگفته نماند كه تمايز اين دو واژه از يكديگر، به معناي بي

ـ    اسـت  همراه بـا لـذت  ت يفعال يا نوعيمونيائودازيرا  معناسـت كـه    دين . لـذا تمـايز فـوق ب
ت يفاك يخوشبخت نيست و صرف داشتن اين احساس براي لذت يبه معنا صرفاً ائودايمونيا

 سـاير موجـودات  ز انسان از يه ممكاشاره دارد  يتيفعال يا به نوعيمونيداازآنجاكه ائوند. ك ينم
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 ييوفاك(شـ  human flourishingبرخي ترجمه آن بـه   ،شود ينفس م ييوفاكاست و باعث ش
هاي خـارجي در   يي نفس در ارتباط با فعاليتوفاكه شكنيمنوط به ا اند؛ را پيشنهاد دادهس) نف

  ).114، ص1389خزاعي،  ؛86ص ،1374باوم،  (نوسنظر گرفته شود 
شود كه ديدگاه ارسـطو   عنوان معيار ثبوتي ارزش اخالقي مشخص مي با تلقي سعادت به

 ،رايي در معاني متعددي به كار گرفته شـده گ گرچه غايتگراست.  گرا و سعادت از نوع غايت
گـذاري اخالقـي افعـال     گرايي در اينجـا ديـدگاهي اسـت كـه معيـار ارزش      اما مراد از غايت

داند كه معموًال خارج از حوزه اخالق  يابي انسان به غايتي خاص مي اختياري انسان را دست
رايي تنها، غايت مورد نظر كـه  گ ). در اين نوع از غايت45ص ،1383اند (فرانكنا،  دانسته شده

يعني ارزشي كـه مطلوبيـت آن   ( در ديدگاه ارسطو بر سعادت منطبق است داراي ارزش ذاتي
است و ارزش ساير اوصاف اخالقي غيـري   )ذاتي است و نه وابسته به مطلوبيت امري ديگر

ويژگـي   ها وابسته به مطلوبيت غايت مورد نظـر اسـت.   به اين معنا كه مطلوبيت آن .باشد مي
در  ،گرايـي اخالقـي اسـت. بـه تعبيـر ديگـر       گرايي مورد نظر، تالزم آن با مطلـق  ديگر غايت

هاي اخالقي مطلـق اسـت و ارزش سـاير امـور      كم برخي از ارزش گرايي ارزش دست غايت
بـا وجـود تلقـي ديـدگاه      ).111ص ،1388اختياري نيز مقيد به قيود واقعي است (مصـباح،  

گرا، همچنان اين پرسش وجود دارد كه  گرا و از نوع سعادت ي غايتعنوان ديدگاه ارسطو به
  داند؟ مصداق سعادت از منظر ارسطو چيست و وي چه چيزي را سعادت مي

  مصاديق سعادت
  فعاليت عقالني

تشريح مراد از سعادت   پردازد. وي ارسطو در پاسخ به اين پرسش به بيان مراد از سعادت مي
داند. به همين منظور در فصل ششـم از كتـاب    اص انسان مرتبط ميانسان را با بيان وظيفه خ

دهـد. ارسـطو در ايـن رابطـه      اول، تبيين وظيفه خاص انسان را در دستور كار خود قرار مـي 
ساز اين است كـه كـار خـود را خـوب      زن و يا مجسمه طوركه وظيفه يك ني گويد: همان مي

)، وظيفه انسان نيز آن است كه كـار و  انجام دهد (يعني خوب بنوازد و خوب مجسمه بسازد
وظيفه خود را خوب انجام دهد. حال پرسش آن است كه وظيفه انسان چيست كـه بايـد آن   

  را خوب انجام دهد؟  
پردازد و معتقـد اسـت    ارسطو در اخالق نيكوماخوس به توضيح وظيفه خاص انسان مي

اي دارنـد،   و پـا ـ وظيفـه   كه هر يك از اعضاي بدن انسان ـ از جمله چشم و دست   همچنان
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اي  اي خاص دارد. روشن است كه اين وظيفه بايد وظيفـه  انسان نيز عالوه بر همه آنها وظيفه
باشد كه مختص انسان باشد و گياهان و حيوانات در آن با انسـان شـريك نباشـند. بنـابراين     

زيرا انسان  شمار آيد؛ تواند وظيفه خاص انساني به تعذيه و رشد و نيز تحرك و احساس نمي
در موارد فوق با گياهان و حيوانات مشترك است. از نظر ارسطو، آنچه وظيفه خاص انساني 

(ارسـطو،   ت بر طبق عقل استيفعالشود،  است و در آن انسان از موجودات ديگر متمايز مي
  ).31، ص1378

  مندانه فعاليت فضيلت
ل كن شـ يتـر  يهم با عـال  آن ي را عمل بر طبق عقل وفه خاص انسانيه وظكارسطو پس از آن

ـ ك يمـ  يف تلقـ يو شـر  يرا عال يو اگر عمل«آورد:  اين عبارت را مي ند،ك يم يمعرف ه كـ م ين
ـ  يـك و ن[ر يپس خ«گيرد كه:  وي در آخر نتيجه مي». شود يلت انجام داده ميموافق فض  ]يبخت

  ...». لت استيت نفس در انطباق با فضيفعال ي،آدم يبرا
  به گفته او:  

دانيم و اين زنـدگي معـين را    است كه ما وظيفه خاص آدمي را زندگي معيني مي اگر چنين
دانيم و وظيفه خـاص آدمـي نيـك را عبـارت از همـين       فعاليت نفس يا عمل موافق عقل مي

دانـيم و اگـر عملـي را عـالي و شـريف       ترين نحو مـي  ترين و شريف فعاليت يا عمل به عالي
و [(اگـر چنـين اسـت)، پـس خيـر       شـود  داده مـي  كنيم كه موافق فضـيلت انجـام   تلقي مي

براي آدمي فعاليت نفس در انطباق با فضيلت است و اگر فضايل متعـدد وجـود    ]بختي نيك
در طي زنـدگي تمـام   "ترين فضايل. اما بايد اضافه كنيم:  در انطباق با بهترين و كامل  دارند،
ز. يـك روز يـا زمـاني كوتـاه     شود و نه با يـك رو  بهار مي پرستوچون نه با يك   ؛"و كامل

  ).31كند (همان، ص بخت نمي هيچ كس را نيك

ـ با فعال يسعادت مساو، ن عبارتيا طبق ـ فعاليلت اسـت؛ يعنـي   ت مطـابق بـا فضـ   ي  تي
اين استدالل ارسطو در صورتي منتج است كه مطابقت با فضيلت بـا مطابقـت    مندانه. لتيفض

ين عبارت به يك معنا به كـار گرفتـه شـده    كم در ا با عقل و به تبع آن فضيلت با عقل دست
  توان به اين شكل بازنويسي كرد: صورت، استدالل وي را مي باشند. دراين

  بختي انسان، عمل بر طبق وظيفه خاص انسان است. . خير و نيك1
 . وظيفه خاص انسان، عمل بر طبق عقل است.2

  بختي انسان، عمل كردن مطابق عقل است. . خير و نيك3
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  بر طبق عقل همان عمل بر طبق فضيلت است.. عمل 4
  . پس خير و نيكبختي عمل كردن مطابق فضيلت است.5

صورت (يعني در صورتي كه مراد از عقل و مراد از فضيلت متفـاوت باشـد)،    در غيراين
استدالل ارسطو به نتيجه دلخواه وي منتهي نخواهد شد. با تحليل فوق، پاسخ پرسش اساسي 

عنـوان   بختي و سعادتي كـه ارسـطو بـه    شود؛ مبني بر اينكه كه آيا نيك ديگري نيز روشن مي
بختـي و   كند، همان فضيلت است يـا فضـيلت امـري مسـتقل از نيـك      غايت افعال مطرح مي

  آيد؟ حساب مي  سعادت به
سو، ارسطو در فصل نهم كتاب اول بـا طـرح فـروض مختلـف پيرامـون مـراد از        يك  از

عقيـده  «گويـد:   داند و در توجيه آن مي يا يكي از فضايل مي بختي را فضيلت و سعادت، نيك
داننـد انطبـاق كامـل دارد؛ زيـرا      بختي را فضيلت يا يكي از فضـايل مـي   ما با كساني كه نيك

  ).35(همان، ص» فعاليت موافق فضيلت، از متعلقات فضيلت است
كـه بـه     حـال   از سوي ديگر، برخي عبارات ارسطو حاكي از آن اسـت كـه وي در عـين   

داند. بلكه در نظـر   دو را يكي نمي ارتباط تنگاتنگ ميان فضيلت و سعادت معتقد است، اما آن
عنوان نمونـه، در فصـل دوازدهـم كتـاب اول      او، سعادت باالتر و واالتر از فضيلت است. به

بختـي   ستايد. بلكه همه مردمان نيـك  بختي را مثالً مانند عدالت نمي كس نيك هيچ«نويسد:  مي
فضيلت بودن عدالت در انديشه ارسطو و برتر ». دانند مي ]از عدالت[تر  ا چيزي بهتر و الهير

بختي از عدالت در عبـارت فـوق نشـان از آن دارد كـه فضـيلت و سـعادت از        دانستن نيك
كنـد. آنجـا كـه     يكديگر متمايزند. عبارت ديگري در همان صفحه مدعاي فوق را تأييـد مـي  

متـرجم اخـالق   ». بختـي)  ر فضـيلت اسـت (نـه در خـور نيـك     سـتايش در خـو  «گويـد:   مي
چون «نيكوماخوس، آقاي محمد حسن لطفي نيز در پاورقي در توجيه اين نكته آورده است: 

  ).45(همان، ص» بختي واالتر از فضيلت است و در خور چيزي واالتر از ستايش نيك
)، 126، ص1379ر، معتقـد اسـت (مـك اينتـاي    » اينتـاير  مـك «طوركه  رسد همان به نظر مي

كـه  طور باشد. افزون بر ايـن، ـ همـان    تر از تقريب آنها تفكيك ميان سعادت و فضيلت منطقي
ـ اين نظر مؤيدات بيشتري از عبارات ارسطو را با خود به همراه دارد. بنا بر نظـر   مشاهده شد

حـد   شود كه متعلَق آن عمل كردن مطـابق بـا   ارسطو، فضيلت به وصفي از اوصاف اطالق مي
وسط ميان افراط و تفريط است. سعادت نيز در اينكـه وصـف عـامي از اوصـاف اسـت، بـا       

كننده كه متعلَق سعادت، عمل بر طبـق فضـيلت    فضيلت مشترك است، اما با اين تفاوت تعيين
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است. به عبارت ديگر، سعادت عبارت است از عمل بر طبق فضيلت كه خود عبارت است از 
  عمل بر طبق حد وسط. 

تـر از فضـيلت اسـت و فضـايل      شود كه سـعادت عنـواني عـام    تحليل فوق روشن مي با
نطور كـه بعـداً در مـورد آن سـخن خـواهيم       بسياري را در زير چتر خود دارد. فضايل ـ هما 

لحاظ كيفي مختلـف هسـتند. مـراد ارسـطو، آنگـاه كـه از        لحاظ كمي و هم به گفت ـ هم به 
برد، سعادتي است كه در نتيجه عمـل   عال بشري نام ميعنوان غايت اف بختي به سعادت و نيك

شود. به همـين دليـل ارسـطو در عبـارت فـوق، پـس از آنكـه         به برترين فضايل حاصل مي
ل متعـدد  يو اگر فضـا «كند كه:  داند، اضافه مي سعادت را مساوي با عمل بر طبق فضيلت مي

  ».  لين فضايتر املكن و يدر انطباق با بهتر  وجود دارند،
بختي نيز سازگار اسـت؛   حليل فوق با فضيلت شمردن و يا يكي از فضايل شمردن نيكت

اي كه از عمل به  بختي و سعادت نتيجه عمل به فضايل است و نتيجه صورت نيك زيرا دراين 
  شود، خودش مجمع فضايل است.   فضايل حاصل مي
رد و آن ايـن اسـت   بختي را فضيلت شم توان سعادت و نيك ديگري نيز مي  البته به گونه

بختي حاصل عمل بر طبق عقل است و عمل مطابق عقل نيز فضيلت است. بنـابراين   كه نيك
  سعادت نيز يكي از مصاديق فضيلت است.

بختي يا سعادت غايت نهـايي افعـال انسـان     ظاهر عبارات ارسطو گوياي آن است كه نيك
نمايـد   چنين مي«نويسد:  ه و مياست. وي در ابتداي اخالق نيكوماخوس به اين امر اشاره كرد

رو  يـك خيـر اسـت. ازايـن      و همچنين هر عمل و هر انتخـاب،   كه غايت هر دانش و هر فن
). البته توجه به غايت 13، ص1378(ارسطو، » غايت همه چيز ناميده شده است» خير«حق،  به

كه از  صورت تنها چيزي در انديشه ارسطو ممكن است باعث طرح اين پرسش شود كه دراين
اعتـدال و    نظر ارسطو ارزش ذاتي دارد خير نهايي است و فضايل ديگري از قبيـل شـجاعت،  

عدالت ارزش ذاتي ندارند و تنها به ميزان تأثيرشان در رسيدن به خوشي مطلوب داراي ارزش 
 توان با عبارتي از اخالق نيكوماخوس تقويت كرد كه در آن فضايل غيري هستند. اين ايده را مي

  كنند: بختي ايفا مي اند كه نقش ابزار را جهت رسيدن به خير و نيك اعمالي مرتبط دانسته شدهبا 
م ينيگـز  يهـدف برمـ   يله برايعنوان وس ه بهك ئياياش و ماستچون هدف موضوع خواست 

و  انـد  رنـد و آزادانـه  يگ يل مطابق تأمـل انجـام مـ   يپس اعمال مربوط به وسا  موضوع تأملند،
  ).94و كار دارند (همان، ص ل سريال مربوط به وسان اعميل با ايفضا
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اين تلقي از فضيلت را نتيجـه فهـم نادرسـت از اخـالق      ارسـطوباوم در كتاب  مارتا نوس
لت يبودن فضـ  يضرور كند كه وي تأكيد مي داند. ارسطو و در تقابل با ظاهر عبارات وي مي

ـ يفضـا شـود.   يبودن ارزش آن نم يباعث ابزار  ل به سعادت،ين يبرا  دارنـد و  يل ارزش ذات
  اند.   مندانه زيستن ضروري براي فضيلت حال و در عين  اند نيسته تحسينفسه شا في

 يـك عنوان نمونـه، در   بهخود ارسطو نيز در برخي عبارات به اين نكته اشاره كرده است. 
ـ عمل خوب خودش غا«سد: ينو يمورد م  ي). ارسـطو در برخـ  216 ص (همـان، » ت اسـت ي

را هم  يلتيافتخار و خرد و هر فض«رده است: كهم جمع يل بادو را در مورد فضا ينعبارات ا
م) يخواسـت  يداشتند م يما نم يبرا يچ سوديم (چه آنها را اگر هم هيخواه يخودشان م يبرا

  .)28ص (همان،» ميدان يخود م يبختيكه نيچون آنها را ما ي؛بخت يكن يو هم برا
غايـت بالـذات    كه به اعتقـاد ارسـطو خـود فضـايل،     باوم بر اين باور است  مارتا نوس

مـا  «كننـد كـه:    هستند. موافقانِ ذاتي نبودن ارزش فضايل به اين سخن ارسطو اسـتناد مـي  
اما وي سخن آنها ». كنيم نه درباره غايات درباره وسايل رسيدن به غايات تدبر و تعمق مي

راد از اين عبارت ارسـطو كـه   داند و معتقد است م را غير مطابق با نص عبارات ارسطو مي
، آن اسـت كـه مـا    »نـه دربـاره غايـات     كنيم، ما درباره آنچه به سوي غايت است تدبر مي«

گوييم. البته نـه ايـن عبـارت و هـيچ عبـارت       درباره آنجه مربوط به غايت است سخن مي
دهد كه بحث وي فقط بر سر وسايل و ابزار رسيدن به غايات  ديگري از ارسطو نشان نمي

خواهد هـم در مـورد اجـزا و     است. بلكه شواهدي قوي وجود دارد مبني بر اينكه وي مي
هاي غايت بينديشيد و هم درباره يافتن وسايل رسيدن به آن. مراد ارسـطو آن اسـت    مؤلفه

كه در ازاي هر تدبر و تعمقي بايد چيزي باشد كه درباره آن فكر كنـيم و خـود آن محـل    
  شك و شبهه نيست. 

ـ بـه آن غا ه ابزار و وسـايل رسـيدن   دربارهم ن است كمم ،ن تدبر خاصيدر ضمن ا ت ي
اگر كسي بپرسـد    مثالًپرسيده شود؛ ت يات آن غايها و خصوص يژگيمورد و رو هم دخاص 

ـ تـوان ا  يم» ؟شوم يخوبتوانم دانشمند  چگونه مي«  هـاي  پرسـش را مطـرح كـرد كـه راه    ن ي
شـود و چـه    يگفتـه مـ   يسـ كوب بـه چـه   ه دانشمند خـ كنيا ايدام است و كدانشمند شدن 

توان پرسش نخست  يه با پاسخ به آن مكاست  ييها ها پرسش ن پرسشيا ؟دارد ييها يژگيو
. يـا خيـر   اساساً خوب اسـت دانشـمند شـوم    ايه آبپرسد كتواند  ينم يسكاما  .را جواب داد

حصـول  ل يبـه وسـا   مـورد تـدبر صـرفاً   پرسـش  ه هر نيست ك نين ارسطو معتقد به ايبنابرا
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درباره خـود   يشتريب يها يژگين است شخص طالب وكه همواره ممكبل .گردد يمقصود برم
  .)89ص ،1374باوم،  (نوس ت باشديغا

رسد اين دو نظر (يعني ابزار دانستن سعادت و  باوم، به نظر مي با قطع نظر از توجيه نوس
حـاظ كمـي و كيفـي    ل ارزش ذاتي دانستن آن) با اين توجيه قابل جمع باشد كـه فضـايل بـه   

طوركه گذشت، سـعادت عمـل بـر طبـق      متعددند و به عبارتي مراتب تشكيكي دارند. همان
فضيلت اسـت. بنـابراين سـعادت نيـز داراي مراتـب مختلـف اسـت. هـر يـك از فضـايل           

تر شـدن   اي براي كامل اند، مقدمه اي از كمال كه ارزش ذاتي داشته و محصل مرتبه  حال درعين
گونه نيسـت كـه فـرد بـا داشـتن يـك        شوند و اين سيدن فرد نيز محسوب ميو به سعادت ر

بلكه فرد با كسب يك فضيلت، به همان اندازه بـه    فضيلت به تمام سعادت دست يافته باشد.
اي سـعادتمند اسـت كـه از     شود. به تعبير ديگر، هر فرد به اندازه كمال نهايي خود نزديك مي

غايت قصواي خود رسيده است كـه عمـل او مطـابق بـا      فضايل برخوردار باشد و زماني به
  دست خواهند آمد.    صورت ساير فضايل نيز به برترين فضيلت باشد؛ چراكه دراين

گونه توجيه نمود: زمـاني كـه وي از ارزش    توان تعابير مختلف ارسطو را اين بنابراين، مي
خـاطر   ال خـوب را بـه  گويد، در صدد بيان اين نكته است كه مـا افعـ   ذاتي فضايل سخن مي

؛ مثالً ما كمـك بـه نـاتوان و    باشدخواهيم، گرچه براي ما سود و منفعتي نداشته  خودشان مي
دسـت   دانيم، گرچه از آن نفعي نبريم. به اين معنا، كمك به تهي دست را ذاتاً ارزشمند مي تهي

نكـه گفتـه   ارزش ذاتي دارد. ارزش ذاتي در اين كاربرد به معناي ارزش واقعي است. پـس اي 
اقعي دارد. اما روشن است كـه تنهـا كمـك بـه     ارزش و xي ارزش ذاتي دارد، يعن xشود  مي
توان آن را غايت اخـالق   سعادت انسان را رقم بزند. به تعبير ديگر، نمي تواند ينمدست  تهي

و داراي ارزش ذاتي به معناي ارزش نهايي دانست. بلكه براي رسيدن به سعادتي كـه هـدف   
ت، كارهاي ديگري نيز الزم است. پس بايد معـاني ذاتـي را از يكـديگر تفكيـك     زندگي اس

معنـاي    نمود. فضايل به يك معنايي از ارزش ذاتي (ارزش واقعي)، ارزش ذاتي دارند. اما بـه 
  شوند. ديگر (ارزش نهايي)، ارزش ذاتي ندارند؛ زيرا غايت ابتدايي يا متوسط محسوب مي

بختـي بـر عنصـر     همواره در بيان مراد از سعادت و نيـك ارسطو  هكگر آن است يته دكن
جهت حائز اهميـت   آن). اين نكته از40و  38، 31، ص1378ورزد (ارسطو،  فعاليت تأكيد مي

عنوان عنصري مهم در تأمين سعادت وي را بـر آن داشـته تـا در     است كه تأكيد بر فعاليت به
شود كه فردي كـه   تي از نفس اطالق ميبرخي مواقع سعادت را ملكه نداند؛ زيرا ملكه به حال
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دهد نيز ممكن است آن ملكه را دارا باشد. اما  برد و يا فعاليتي انجام نمي در خواب به سر مي
برد و يـا بـه هـر     اگر عنصر فعاليت در سعادت دخيل باشد، به كسي كه در خواب به سر مي

). ايـن  385مـان، ص گـردد (ه  دليلي مشغول انجام فعـاليتي نيسـت سـعادتمند اطـالق نمـي     
بختـي را نـه عواطـف     است كه ارسطو در ابتداي اخالق نيكوماخوس سعادت و نيك  درحالي

  ).62- 61كند (همان، ص بلكه ملكه معرفي مي  خالي از خرد و نه استعداد،
كم فضيلت با سعادت ارتباط تنگاتنگي دارند و رسيدن بـه   تاكنون مشخص شد كه دست

ـ  يل را به دو نوع اخالقـ يفضا ضيلت است. ارسطوسعادت مستلزم عمل بر طبق ف  يو عقالن
ـ يغ يهـا  ل بخـش يب فضـا يه به ترتكند ك يم ميتقس ـ  يرعقالن بخـش  در انـد.   روح يو عقالن
لت يبـا سـه فضـ    ،اسـت  يالت بشـر يها و تمـا  ها و خواسته  زهيه منشأ انگكروح  يرعقالنيغ

ـ از طره كـ م يشـو  يو شجاعت مواجه مـ  يدار شتنيخو  عدالت، جـاد  يعـادت ا  ربيـت و ت قي
ـ ه از طرمـواجهيم كـ   يو عمل يمت نظركلت حيبا دو فض ي،و در بخش عقالن شوند يم ق ي

  ).53(همان، ص ندك يد آمده و رشد ميآموزش پد
به ي ل است. انسانيفضا داند كه مطابق با همه ادت را فعاليتي ميسعدهم، ارسطو تا فصل 

ـ م عقـل  كـ اعمالش را بـه ح هم داراست و يل را باه همه فضاكرسد  يسعادت م مـت  كا حي
برترين حالت نفس حـالتي اسـت كـه در آن     دهد. يانجام م يل درونيو مطابق با فضا يعمل

بر عقل باشند و خود را با عقل هماهنگ سازند. ازآنجاكـه در انديشـه    تمام قواي نفس فرمان
اه و همگـام  ارسطو و يونانيان زندگي اخالقي از زندگي سياسي و اجتماعي جدا نيست، همر

مداران و حكمرانـان   خورد و تا زماني كه سياست با سعادت جامعه و در ارتباط با آن رقم مي
  مند نخواهد شد.   مند نشوند، جامعه سعادت و ساير مردم فضيلت

  تأمل نظري
داند و به همين دليـل   ارسطو در فصل دهم، پرداختن به حكمت نظري را برترين فضيلت مي

كنـد. در ايـن    را بر اساس تفكر و انديشه و زندگي عقالني تعريـف مـي  مندي انسان  سعادت
رويكرد، هرچه فرد به تفكر و انديشه بپردازد از ارزش باالتري برخوردار اسـت. ايـن تغييـر    

آيد كه اكثر كساني كه در آثار ارسـطو تحقيـق    قدر در عبارات ارسطو به چشم مي رويكرد آن
معتقـد اسـت كـه    » باوم نوس «عنوان نمونه،  اند. به اره نمودهاند به اين تغيير رويكرد اش نموده

ارسطو در فصل دهم از نظر اوليه خود برگشته و تغيير موضع داده است. در ايـن فصـل وي   
ارزش هر فضـيلتي ـ حتـي ارزش      داند. بر اين اساس، تفكر و تعقل نظري را خير بالذات مي
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  ).100 - 99، ص1374  (نوس باوم، ارددوستي ـ بستگي به تأثير آن در افزايش تفكر د
اي از سير بحث ارسطو دفاع نمود كه مستلزم تغيير موضـعي   گونه رسد بتوان به به نظر مي

كند نباشد. بر اساس اين تحليل، سرّ پرداختن به فعاليـت نظـري    باوم بدان اشاره مي كه نوس
  در اواخر اخالق نيكوماخوس، شايد در اين نكته نهفته باشد كه:

الً وي در آغاز كتاب اين نكته را متذكر شده بود كه اگر فضايل متعددي وجود داشـته  او
باشند، سعادت مساوي با عمل بر طبق برترين فضيلت است. لـذا پـس از اينكـه ارسـطو بـا      

داد كـه بـاالترين    معيار حد وسط نشان داد كه فضايل متعددي وجود دارند، بايـد نشـان مـي   
  چيست.   سيله مشخص شود مراد از سعادت دقيقاً و فضايل كدام است تا بدين

رسد اين دو سخن منافاتي با يكديگر نداشته باشـند؛ زيـرا بـدون قـدرت      ثانياً به نظر مي
عقالني و تفكر، كسب فضايل اخالقي و به تبع آن برخورداري از خيرهاي بيروني (قدرت و 

  پذير نيست.   ثروت و شهرت و ...) امكان
اي  گانـه  گونه پاسخ داد كه از ميان فضايل سـه  اين» جي ال. كريل«ند توان مان همچنين مي

فضيلت فكري برتـر از   برد (يعني فضايل فكري، اخالقي و بيروني)، كه ارسطو از آنها نام مي
اخالقي است و فضيلت اخالقي برتـر از بيرونـي؛ زيـرا مـثالً بـا فضـيلت بيرونـي (ثـروت)         

توان فضايل  ه دست آورد، اما با فضيلت اخالقي ميتوان فضيلت اخالقي (شجاعت) را ب نمي
صورت مجزا   بيروني را كسب كرد. بنابراين به دليل شرافت و اهميت فضيلت عقلي، آن را به

  ).80، ص1388ذكر كرده است (شهرياري، 
ي و تعقـل اسـت،   ن سعادت همان تأمل نظريتر يه عالكنياثبات ا يبرا يوهرصورت،  به

  :كه در زير به آنها اشاره شده استه داليلي را اقامه كرد
ن موضـوعات  يتـر زء وجود ماسـت و موضـوعات آن نيـز به   ن جيه عقل بهتركازآنجا. 1

 ت است.ين فعاليواالتر يت عقليشوند، فعال يمحسوب م

ـ ه فعالكـ معنا  ين بد ؛ت استين فعاليتر مداوم يت عقليفعال. 2 ـ  يت عقلـ ي از هـر  ش يرا ب
 م.ينك توانيم حفظ فعاليت ديگري مي

ث خلوص و يها را از ح ن لذتيباالتر يت عقليد همراه با لذت باشد. فعاليسعادت با .3
را  يزنـدگ ، ه به دنبال علم اسـت ك يسكه عالم است نسبت به ك يسكدوام به همراه دارد و 

 گذراند. يم يشتريبا لذت ب

ـ الگران باشد و به فعياز د يتواند مستغن يم يگريفرد د ر. فيلسوف بيش از ه4 ت خـود  ي
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امـا   ،است يبزرگ كمكاو  يگران برايد ياركو خلوت ادامه دهد. گرچه هم يياهدر تن يحت
 ند.كتواند امور خود را اداره  يز ميبا نبود آن ن

 ،نيبنـابرا  گـر. يد يدن بـه مطلـوب  يرسـ  يخودش مطلوب است و نه بـرا  يفلسفه برا. 5
دوام داشـته باشـد    يل زنـدگ ه در طـو ك يبه شرط ؛امل استك يبخت يكن يت عقل نظريفعال

  .)390- 389ص ،1378  (ارسطو،
رسـد   با قطع نظر از مواضع مختلف ارسطو از ابتداي كتاب تا فصـل دهـم، بـه نظـر مـي     

اي  موضع نهايي وي باشد. ارسطو در اين فصل تا انـدازه تاب دهم كنهم موضع وي در فصل 
تـوان فـارغ از    يه نمكرسد  يجه مين نتيپردازد و به ا يم يات زندگيواقع يبه بررستر  متعادل

متأمالنه زندگي كردن  رايز ؛ردكتفا كنه اجي و لوازم انساني به زندگي متأمالهمه مواهب خار
مـا   كـه  حـال  امـا عاقل و بدون تمايالت بوديم.  صرفاً يما موجودات در صورتي موجه بود كه

ريم، تأمل و تفكر بهتـرين  اميال و احساسات نيز برخوردا  ، بلكه از عواطف،ميستيعاقل ن تنها
دانـد و   ير مين خيتأمل و تعقل را باالتر اين، ارسطو همواره . با وجودخير ماست نه همه آن

منـدي از   كنـد كـه بهـره    البته ارسطو تأكيـد مـي   دهد. يدخالت م يآن را در همه شؤؤن زندگ
يـاز از آنهـا بهـره    بخت تنها به انـدازه ن  مواهب خارجي بايد به اندازه اعتدال باشد و فرد نيك

  ).394گيرد (همان، ص مي

  تشبه به خدايان
 يان را مـالك اصـل  يتشبه بـه خـدا   نيكومـاخوس  اخالق ارسطو در فصل هشتم از كتاب دهمِ

ـ عنـوان مصـداق خ   به يت نظرين ارزش فعالييدانسته و با توجه به آن به تب انسـان   يير نهـا ي
ان اسـت و ارزش  يارسطو تشبه بـه خـدا   يار اصلين امر نشانگر آن است كه معيپردازد. ا يم

جهت كه باعـث   نز از آين يت نظرين معنا كه فعاليز وابسته به آن است؛ به اين يت نظريفعال
ن مراتـب سـعادت   يان از باالتريمعتقد است خدا يمند است. و است، ارزش يانتشبه به خدا

شـود   ياعث سـعادت مـ  و ب ي ارزشمندتر استتيفعال ،انسان يها تيان فعاليبرخوردارند. از م
ن مراتـب  يان از بـاالتر يكه باعث شده تا خـدا  يتيتر باشد. آن فعال هيان شبيت خدايكه به فعال

ن ين تعقل و تفكر محـض از بـاالتر  ينظر و تعقل محض است. بنابرا ،مند باشند سعادت بهره
ـ ر افعال نيارزش برخوردار است و ارزش سا شـود (همـان،    ين مـ يـي ز در نسـبت بـا آن تع  ي

  ):393-392و 388ص
بختي است، بايد نظر محـض باشـد. بنـابراين     پس فعاليت خدايان كه موجب حد اعالي نيك
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تر از همه است بايد بيش از  هاي انساني آن فعاليتي كه به فعاليت خدايان شبيه از ميان فعاليت
بختـي اسـت و    بختـي باشـد. ... تمـامي زنـدگي خـدايان نيـك       همه چيز داراي طبيعت نيـك 

بختـي   تواننـد داشـت، از نيـك    ان نيز تا آن حد كه سهمي در شبيهي از اين فعاليت مـي آدمي
بختـي بـه همـان انـدازه      توانند بود. ... به هر اندازه كه نظر وسعت بيابد، نيـك  برخوردار مي
تـر اسـت.    بختيشان كامـل  ورند، نيك تر از نظر بهره نحو كامل يابد و كساني كه به وسعت مي

  ).393بختي را عبارت از زندگي وقف نظر بدانيم (همان، ص كه نيك ... پس حق داريم

دهد كه ارسطو معيار ارزش اخالقي را  بررسي معيارهاي قابل طرح در مقام ثبوت نشان مي
شـمارد و از   داند و با توجه به اين مالك، فعاليت نظـري را ارزشـمند مـي    تشبه به خدايان مي

باشد و براي بقاي حيات نـاگزير   ري غير از عقل نيز ميهاي ديگ كه انسان داراي جنبه جهت آن
  مندانه داراي ارزش است. از تأمين منافع حياتي است، فعاليت و زندگي عاقالنه يا فضيلت

  معيار اثباتي ارزش اخالقي
ـ   يعنين مظهر آن يو مهمتر يار قرار دادن تشبه الهيبا مع ـ در مقـام ثبـوت، ا   يتأمـل عقالن ن ي

ص يرا در مقام اثبات تشخ يل اخالقيل و رذايتوان فضا يه چگونه مشود ك يپرسش مطرح م
ـ باره مطرح نموده است؛ مع نيار مهم را در ايداد و آنها را كشف نمود؟ ارسطو دو مع ار حـد  ي

  .يار فاعل اخالقيوسط و مع

  حد وسط
عمل بر طبق فضيلت مستلزم تشخيص فضيلت است؛ زيرا تـا زمـاني كـه فضـائل مشـخص      

ـ ارسطو معرو  توان بر اساس آنها عمل نمود. ازاين مينشده باشند ن ص يرا جهـت تشـخ   ياري
  افته است.يحد وسط شهرت  »ييطالقاعده «ا ي »نيقاعده زر«ه به كل ارائه داده يفضا

ـ و ممساوي بوده وسط  لت با حديفض ،بر طبق قاعده حد وسط لـت افـراط و   يان دو رذي
 يه بـرا كند كرا انتخاب  يه حد وسطكاست  يا هكلت مليفض« ،ر ارسطويبه تعب. ط استيتفر

حـد   يمـت عملـ  كح يه مـرد دارا كـ  ينيبا مواز باشد،سازگار  ين عقليما درست و با مواز
د وسـط  شـجاعت حـ  عنوان مثال،  به). 66ص (همان،» ندك ين ميها مع وسط را با توجه به آن

ـ حد وسط بخل، عفت بين جبن و تهور، سخاوت حد وسط بين ولخرجي و  و  ين هرزگـ يب
رويي است. بنابراين شجاعت، سخاوت، عفـت   كم و يشرم ين بيبحد وسط ا يح ي وحس يب

    آيند. شمار مي و حيا مصاديقي از فضيلت به
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شمرد آن است كه حد وسط، عيني نبوده و  ويژگي مهمي كه ارسطو براي حد وسط بر مي
اوت، اقتضـاهاي  هـاي متفـاوت و اوضـاع متفـ     نسبت به همه افراد يكسان نيست. بلكه انسـان 

  كند متغير بودن حد وسط نسبت به افراد را با مثالي روشن كند: گوناگوني دارند. وي سعي مي
اسـتاد ورزش    م است،ك 1نهياد است و به مقدار دو مينه زيغذا به مقدار ده م يسك ياگر برا
سـت  ن اكـ ن مقـدار مم يـ چون ا ؛ندك ين نمياو مع ينه را برايغذا به مقدار شش م يبه سادگ

ه كـ  يسـ ك يم است و براكار كورزش 2لونيم يم باشد. براكا ياد يس زكآن  يهنوز هم برا
  ).64ه است زياد (همان، صردكتازه شروع به ورزش 

منـد نيسـتند و بـه     ويژه براي افرادي كـه فضـيلت   تشخيص حد وسط در برخي موارد، به
رو ارسطو بـه ايـن افـراد     ن. ازاياستمندان نيز دسترسي ندارند، به راحتي قابل درك  فضيلت

مشـي   يعـ يطب يهـا  شيگـرا  بر خالفن است كه ممك د تاآنجاننكه تالش كدهد  يشنهاد ميپ
طور دقيق معين كرد كه تا چـه انـدازه بايـد بـر      توان به همه معتقد است كه نمي با اين .نمايند

  هاي طبيعي عمل نمود: خالف گرايش
ده شـود و  يـ وهكد نيـ ه چه مقدار انحـراف با ك دركن يق معيطور دق توان به يبا استدالل نم«
 ينجا بـه معنـ  يدر ا يحس ك(ادرا يحس كه با تجربه و ادراك يدر همه موارد ين دشواريا

  .)76، صهمان» (اط دارند موجود استاست) ارتب يافت شهوديدر

 ،لت (حـد وسـط)  يز خوانـدن عمـل بـر طبـق فضـ     يآم شيتاب دوم با ستاكان يدر پا يو
ـ كل يدر جهت افراط م يه گاهكنيست جز اين يا چاره«ه كنيه اند بك ياعتراف م  يم و گـاه ين

» را بيـابيم  م حـد وسـط و درسـت   يتـوان  ين وجه ميسان به بهتر نيرا بديز ؛طيدر جهت تفر
گرايي را به ارسـطو نسـبت    ). همين امر باعث شده تا برخي نسبيت اخالقي و تجربههمانجا(

)؛ 153و  149- 148، ص1387اني محمودآبـادي،  ؛ دهقـ 36، ص1384بدهند (نـدري ابيانـه،   
كم بـا سـخن ارسـطو در     وجه با ديدگاه اخالقي وي تناسب ندارد و دست ادعايي كه به هيچ

فصل ششم از كتاب سوم ناسازگار است. ارسطو در آنجا از عيني بودن هدف اخالقي سخن 
  پردازد: گرا در اخالق مي گويد و به رد ديدگاه ذهني مي

انـد   است و بعضي ديگر بـر ايـن عقيـده   » نيك«ر آنند كه موضوع خواست، بعضي كسان ب
                                                                                                                     

  گرم. 453معادل  .1
  ورزشكار معروف يوناني كه پرخور بوده است. .2
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نمايـد. ... امـا كسـاني     نيك مـي  ]به نظر خواننده[آن چيزي است كه  كه موضوع خواست، 
بايـد ايـن نتيجـه را      داننـد،  نمايد موضوع خواسـت او مـي   كه آنچه را به نظر كسي نيك مي

ندارد و تنها آنچـه بـه نظـر هـر كـس نيـك        بپذيرند كه هيچ موضوع طبيعيِ خواست وجود
كنند ... بيشـتر مردمـان    نمايد موضوع خواست اوست. ... اگر اين نتايج ما را راضي نمي مي

اصيل و حقيقي نيست، بلكـه فقـط نيـك    » نيك«كنند. لذت  به سبب جاذبه لذت اشتباه مي
  ).94- 93، ص1378نمايد (ارسطو،  مي

ل يرا از رذا يل اخالقيتوان فضا يار حد وسط ميمع مشخص شد كه با استفاده از تاكنون
ـ تمـام افـراد از ا   يبـرا  ياخالق يها ص دارد. اما كشف ارزشيتشخ از سـت.  يسـر ن ين راه مي

ارسطو بـراي كسـاني كـه از      آنجاكه تعيين حد وسط در برخي موارد سخت و دشوار است،
عنـوان   توانـد بـه   عمل مـي دهد كه در مقام  تعيين حد وسط عاجزند راه حل ديگري ارائه مي

جايگزيني براي عمل بر طبق حد وسط قلمداد شود. اين راه، اسـتفاده از ظرفيـت الگوهـاي    
  اخالقي يا فاعالن اخالقي است.

  فاعل اخالقي
كنـد   وي در اين راه حل جايگزين بر نقش فاعل اخالقي با همان الگوهاي اخالقي تأكيد مي

هاي شـريف   قبل از رسيدن به مرز حكمت، از انسان كند كه هاي عادي توصيه مي و به انسان
انسـان شـريف در   «زيرا   كنند تبعيت كنند؛ مند كه نقش الگوهاي اخالقي را ايفا مي و فضيلت

گونـه كـه هسـتند     كند و در هر مورد فردي، اشياء بر او همـان  همه موارد انتخاب درست مي
  جا). (همان» بيند اء حقيقت را ميدر هر جنسي از اشي«) و 94(همان، ص» شوند نمايان مي

اي پررنگ است كه وي گـاهي از مـرد    مند به اندازه در انديشه ارسطو، نقش فاعل فضيلت
» رو در واقع او معيارِ نيكي و بدي اشياء اسـت.  و ازاين«نيك با عنوان معيار سخن گفته است: 

نمايد و  ي و بدي مطرح ميعنوان معيار خوب (همان) و گاهي نيز مرد نيك را در كنار فضيلت به
گونه است كه بـر مـرد نيـك و صـاحب فضـيلت نمايـان        راستي همان هر چيزي به«گويد:  مي
نمايد كه درست است و فضـيلت و مـرد    و چنين مي شود. اگر چنين سخني درست است  مي

ك ). بـا تفكيـ  384(همان، ص...» نمايد  نيك معيار است، پس لذت آن خواهد بود كه بر او لذت مي
نـه   مقام ثبوت و اثبات مشخص شد كه مراد ارسطو از معيار در عبارات فوق، معيـار اثبـاتي اسـت،   

  توان كاشف از ارزش دانست و نه منشأ آن. گفتار و كردار فاعل اخالقي را مي ثبوتي. بنابراين
يابي افراد عـادي بـه فضـيلت، منشـأ بـروز       تأكيد ارسطو بر نقش فاعل اخالقي در دست



 
 

 

هار 
ل، ب

ه او
مار

م، ش
شش

ال 
س

13
98

  

74 

اند. يكـي از تقريرهـاي    محور شهرت يافته ز اخالق ارسطو شده كه به تفاسير فاعلتفاسيري ا
است كه بر طبق آن ارزيابي فاعل اخالقـي مقـدم    1»هورست هوس«محور تفسير خانم  فاعل

منـد   شود كه از فرد فضـيلت  بر ارزيابي فعل است. در اين ديدگاه، رفتاري درست شمرده مي
ند است كه از تمام فضـايل برخـوردار باشـد و در نهايـت،     م صادر شده باشد. فردي فضيلت

زنـدگي خـوب و خيـر      هاي منشي هستند كه وجود آنها براي كسب سعادت، فضايل ويژگي
  فراگير ضروري است.

محوري دانستن نقش الگوي اخالقي و معيار دانستن رفتار وي با برخي اشكاالت مواجه 
االت اسـت؛ چـرا فعـل وي فضـيلت اسـت؟      است. اشكال توجيه يكي از مهمترين اين اشك

فضيلت بودن عمل وي چگونه قابل توجيه است؟ آيا امكان خطـاي اخالقـي از وي منتفـي    
را از او سلب نمـود؟ چـرا مـا بايـد تـابع الگـوي        خطاتوان امكان  است؟ با چه توجيهي مي

ديـدگاه   اخالقي باشيم؟ آيا اگر هدف ديگري از تبعيت از الگوي اخالقي مد نظر است، ايـن 
  گردد؟   گرايي باز نمي به همان غايت

  بررسي
انتقادات متعددي در برابر ديدگاه اخالقي ارسطو مطرح شده و يا قابـل طـرح اسـت كـه بـه      

  توان به موارد زير اشاره نمود: تناسب بحث فوق مي
. معيار ثبوتي اخالق ارسطويي مبهم است. معيار ثبوتي ارسطو، تشبه به خدايان اسـت.  1
هاي متعددي وجود دارد و روشن نبودن پاسخ دقيق آنها در اخالق ارسـطو   باره پرسش دراين

طلبد؛ از جمله اينكـه مـراد    تري براي پژوهش مي افزايد و مجال وسيع بر ابهام اين ديدگاه مي
، خدا يا خدايان ارسـطو  »خدايان«وي از خدايان چيست و يا كيست؟ با توجه به كابرد جمع 

نسبتي دارد؟ چه ميزان از تشبه، معيـار ارزش اسـت و بـه عبـارتي، حـد       با خداي اسالم چه
نصاب تشبه چه ميزان از تشبه است؟ آيا تنها فعاليت خـدايان، تأمـل نظـري اسـت و داراي     
كماالت ديگري نيستند كه تشبه به آنها از آن جهات مالك و معيار قرار گيرد؟ اگـر خـدايان   

رخوردار است، چرا اين ويژگي خدايان پررنـگ شـده   در نزد ارسطو از كماالت ديگري نيز ب
است و اگر از كماالت ديگري برخوردار نيست، چرا تشبه به آنها و نـه تشـبه بـه موجـودي     

  تر مالك قرار گرفته است؟ كامل
                                                                                                                     

1. Rosalind Hursthouse. 
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. معيار ثبوتي ارسطويي ناكافي است. تأكيد بر فعاليت عقلـي و تقويـت نيـروي فكـري     2
شـود؛   بخشد، اما لزوماً باعث كمال حقيقي انسان نمي  مي گرچه كمال وجودي انسان را ارتقا

ويژه بر اساس ديدگاه اخالقي اسالم كه مصداق كمـال حقيقـي انسـان قـرب بـه خداونـد        به
متعال است. بنابراين تقويت نيروي عقل و يا حتي متصف شدن به فضايل اخالقي ارسطويي 

يقـي انسـان نخواهـد شـد     بدون علم حضوري به كمال مطلق و عبوديت موجـب كمـال حق  
  ).123- 120، ص1374(مصباح يزدي، 

. معيار ثبوتي در اخالق ارسطويي با معيار اخالق اسـالمي ناسـازگار اسـت. ازآنجاكـه     3
انسان شجاع باهوش معيار ثبوتي در ديدگاه ارسطو تشبه به خدايان در مظهر عقالنيت است، 

ـ ز ؛شود يمحسوب م يمان به خداوند، اخالقيبدون ا يول  يرا متصـف بـه اوصـاف اخالقـ    ي
نصـاب   هنوز به حـد  ين فردياسالم، چن ياخالق يكه بر اساس مبان يحاليي است. درارسطو

امـت از  يل در روز قين دليده است. به هميخود نرس يقيافته و به سعادت حقياخالق دست ن
دن يك شـ ل نزديگرچه ممكن است به دل ؛مانند ورود به بهشت محروم خواهد شد ،لوازم آن

  ).343- 341، ص1387به حد نصاب، عذاب از او برداشته شود (مصباح يزدي، 
. تأكيد ديدگاه ارسطو بر فضايل، ناشي از هماهنگي قواي نفساني با عقل انسان است و 4

اي ماننـد ثـواب و    در آن فضايل ديني جايگاهي ندارد. اين امر ناشي از غيبت مفـاهيم دينـي  
ناظر به اعمال عبادي، مصـاديق دينـي خـدا و آخـرت، عـدم      گناه، بهشت و جهنم و مفاهيم 

توجه به منابع معرفت ديني نظير وحي در انديشه اخالقي وي است. بنابراين، گرچه ارسـطو  
هـاي   هـاي اخالقـي ارسـطو از ارزش    از فضايل و رذايل اخالقي نام برده است، ولـي ارزش 

  ).87- 85، ص1388اخالقي ديني فاصله دارد (شهرياري، 
قاعده حد وسطي كه ارسطو براي تعيين فضايل از رذايل مطرح كـرده، بـا اشـكاالتي    . 5

طوركه خود ارسطو نيـز بـه    مواجه است؛ از جمله اينكه مبتني بر دليل متقني نيست و ـ همان 
كـم   پـذير نيسـت و يـا دسـت     ـ تعيين حد وسط در همه موارد امكـان  اين نكته توجه داشته

). توضـيح وي بـراي حـد وسـط بـودن برخـي از       76- 75، ص1378دشوار است (ارسطو، 
اي نظير راستگويي كافي نيست؛ زيرا راستگويي حد وسط دروغ گفتن و چيز  فضايل اخالقي

  ).49، ص1381ديگر نيست، بلكه در مقابل دروغ گفتن است (پينكين، 
ن . تأكيد بيش از حد ارسطو بر عقل در مقام اثبات نيز قابل نقد است؛ زيـرا عقـل انسـا   6

ابزاري در خدمت نفس است و از محدوديت شـناخت برخـوردار اسـت. بـه همـين دليـل،       
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گرچه بتوان از آن در فهم اصول كلي اخالقي و يا برخي از جزئيـات كمـك گرفـت، امـا از     
  ).152، ص1387 ،محمودآبادي جزئيات عاجز است (دهقاني درك تمام

دهنـد،   د وسـط تشـخيص نمـي   . ارسطو براي كساني كه فضيلت اخالقي را با معيار ح7
رسد اين معيار نيز معيار موجهي نباشـد؛   معيار فاعل اخالقي را معرفي كرده است. به نظر مي
توان فاعل اخالقي را تشخيص داد؟ اگـر   زيرا همچنان اين پرسش وجود دارد كه چگونه مي

ايـن  دهـد، نتيجـه    پاسخ داده شود كه فاعل اخالقي كسي كه فضيلت اخالقـي را انجـام مـي   
شود كه فضيلت را بايد از طريق فاعل اخالقي تشخيص داد و فاعل اخالقـي را از طريـق    مي

فضيلت، اين دور است و اگر در پاسخ گفته شود كـه فاعـل اخالقـي را از طريـق مطابقـت      
توان كشف نمود، ايـن سلسـله نيـز راه بـه تشـخيص       اعمال افراد با ساير فاعالن اخالقي مي

  فضيلت نخواهد برد.

  گيري تيجهن
گـرا و   گـرا، مطلـق   دهد كه وي فيلسـوفي واقـع   هاي ارسطو نشان مي مرور بر افكار و انديشه

هـاي اخالقـي    گرا در حوزه فلسفه اخالق است. وي معيارهاي متعـددي را در انديشـه   غايت
شوند. معيار ثبوتي  خود مطرح نموده است. اين معيارها به دو دسته ثبوتي و اثباتي تقسيم مي

اخالقي نزد ارسطو تشبه به خدايان است و ازآنجاكـه فعاليـت خـدايان تأمـل نظـري       ارزش
گيرد. توجه ارسطو به ابعاد جسماني انسان در  گذاري قرار مي است، تأمل نظري مبناي ارزش

كنار ابعاد روحاني سبب شده تا وي در آثار خود، همواره بـر زنـدگي بـر اسـاس عقالنيـت      
  ر طول تشبه به خدا مطرح نمايد.تأكيد كند و آن را مالكي د

از نظر ارسطو، معيار اثباتي ارزش اخالقي نيز كه به طريق شناخت اخالقـي اشـاره دارد،   
عبارت است از حد وسط و فاعل اخالقي. با قطع نظر از اشكاالتي كـه بـه انديشـه ارسـطو     

هاي مختلـف حيـات بشـري و تـالش بـراي حـل معضـالت         وارد شده، توجه وي به جنبه
عنـوان يكـي از    هايي است كه انديشه ارسطويي را تا عصر حاضـر بـه   القي آن از جذابيتاخ

هاي اخالقي سر پا نگه داشته است. با اين وجود، ديدگاه وي در معرض  مشهورترين ديدگاه
نقدهاي متعددي قرار دارد كه برخي از آنها عبارتند از ابهام معيار ثبوتي، ناكافي بـودن معيـار   

ازگاري با مباني اخالق اسالمي، فاصله داشتن با فضـايل دينـي، موجـه نبـودن     عقالنيت، ناس
  معيار حد وسط و نيز موجه نبودن معيار فاعل اخالقي.  

   



 
 

 

ش 
ارز

يار 
ي مع

ررس
 و ب

ليل
تح

ويي
رسط

ق ا
خال

در ا
 

 

77 

  

  كتابنامه
  و.طرح ن :تهران. حسن لطفي تبريزيمحمد ترجمه .اخالق نیکوماخوس ).1378( ارسطو .1
هـای  پژوهشلـي حقـي.   ترجمـه ع  .اخالق نيكوماخوس ارسـطو  .)1381پينكين، كالوين ( .2

  .57- 36)، ص14- 13( 4، فلسفی ـ کالمی
  .حكمت :تهران .اخالق فضیلت .)1389 ا (زهر ي،خزاع .3
سعادت در مكاتب سعادتگرا (نقد و بررسي  .)1387دهقاني محمودآبادي، محمدحسين ( .4

  .157- 139)، ص128( 17 .معرفت مكاتب اخالقي سقراط، افالطون و ارسطو).
تهـران:   فلسفه اخالق در تفکر غرب از دیدگاه السدیر مک اینتـایر. ).1388شهرياري، حميد ( .5

  سمت.
 طه. قم: صادقي. هادي ترجمه اخالق. فلسفه ).1383فرانكنا، ويليام ( .6

  .1ينيامام خم يو پژوهش يسسه آموزشؤقم: م .بنیاد اخالق ).1388مصباح، مجتبي ( .7
  .اطالعات :تهران .فلسفه اخالقدروس  .)1374 ( يمحمدتق يزدي، مصباح .8
قـم: مؤسسـه آموزشـي و     .نقد و بررسی مکاتب اخالقی .)1387( ــــــــــــــــــــــــ .9

  .1پژوهشي امام خميني
 :تهـران  ،ترجمـه انشـاءاهللا رحمتـي    .تاریخچـه فلسـفه اخـالق. )1379 ( ريالسـد  ،مك اينتاير .10

  .حكمت
 :همـدان  .سـینا ابـن .سـیری در حکمـت عملـی: ارسـطو، فـارابی .)1384 ( فرشته ،ندري ابيانه .11

  .دانشگاه بوعلي سينا
د. اهللا فوالدون ها از عزت فزودهو ا يترجمه و حواش .ارسطو ).1374 ( مارتا ،نوسباوم .12

  .نو هران: طرحت
  
 
  


