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  مقّدمه

دربـاره  ىعملـ یها و نكتـه ىاخالقـ یها هيونـان، توصـيخ فلسفۀ يبه تار ىاجمال ىبا نگاه
مالحظــه  ىشاسـقراطياصــطالح پ لسـوفان بهيف ىمانـده از برخــ ىرا در قطعــات باق ىزنـدگ

 ىدربـارf بُعـد عملـ ینظـرورز ىعني، ىاسيو س ىپرداختن به مباحث اخالق ىم، وليكن ىم
 شروع شده است ىشناس پس از جهان ىفلسف ىشناس تر، انسان ان عاميو به ب ىآدم ىزندگ

ان بـود كـه ييبـا سوفسـطا. نـديآ ىگونه مباحـث بـه شـمار م نيشاهنگان ايان پييو سوفسطا
صـورت  بار به نينخسـت یانـد، بـرا ز مطرحيكه امروزه ن ىزندگ fى درباراساس یها پرسش

ن يـاز ا يىها طـرح شـدند؛ پرسـش) و نه عمل صرف(شه يعنوان موضوع اند آگاهانه و به
لت يد باشـد؟ فضـيـو مبنا و اساس رفتار او چـه با است یدست كه انسان چگونه موجود

سـت و چگونـه بـه يدارد؟ قـانون و عـدالت چ ىبسـتگ یزيت آن به چه چيست و ماهيچ
  وجود آمده است؟ 

را فراهم آورده بـود » يىنهضت سوفسطا«اصطالح  ن بهيدآمدن اينۀ پديكه زم يىفضا
اموزنـد، سـبب يموفّق را ب ىان فنون زندگييخواستند از سوفسطا ىكه م ىو مطالبات كسان

 یو نظـر ىمعرفتـ ىت دربارf مبانيت و نسبيشكاك ىان به نوعييسوفسطا یها شدند آموزه
جملۀ معروف پروتاگوراس . مدنجايب ىات عمليدربارf ح ىآشفتگ ىز به نوعيو ن ىزندگ
ار يـد معن نبـويتوان مبنا و نماد ا ىرا م )Poster, 2015(ز يهمه چ یاربودن انسان برايمع fدربار

  . ها دانست وهيها و ش قهيو وجود تعّدد و تشتّت در سل ىنيع
شـانه ياند بـود و از نهضـت روشن ىزنـدگ fها دربـار بستۀ پرسـش دلسقراط كه خود 

 ىو عملـ ینظـر ىن آشـفتگيـانه ايم بود، در ميكرد و در آن سه ىان استقبال مييسوفسطا
ن صورت يد؛ بدبخشان ين مناقشه پايا به ىمنطق یا وهيد تا به شيد و كوشينو برگز ىقيطر

، نشـان ىم اخالقـيمفـاه ۀيندر زم» ءاستقرا«آمده از  دست به» فيتعر«د با مطالبۀ يكه كوش
 ىمشـخّص و مشـترك یها فيستند، بلكه تعريما وابسته ن یها قهيم به سلين مفاهيدهد كه ا

  .ان همگان دارنديم
ك يـاو بـود و مـرگ تراژ ۀفتيك به ده سال آخـر عمـر سـقراط، شـيافالطون كه نزد
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ش اجتنـاب ورزد و همـۀ يدر ادارf شهر خـو ىاستاد سبب شده بود كه او از شركت عمل
 ىاخالقـ - ىت منطقـيفعّال ید تا برايكند، كوش یت نظريعمر خود را وقف فلسفه و فعّال

ن مثـل كـه از مبنـابود ۀيـاو با نظر. فراهم سازد ىعيمابعد الّطب - ىفلسف یا سقراط، شالوده
كند، بر  ىت مين جهان حكايما در ا یرفتارها یجهان محسوس و برا یجهان معقول برا

نهـاد و فلسـفۀ  ىد فلسـفييـ، مهـر تأ»لت همان معرفـت اسـتيفض«ن آموزf استادش كه يا
 یارهاي، معىن ضرورت عقالنيعرضه كرد كه از ا ىبر ضرورت عقالن ىمبتن یا كپارچهي

  .نديآ ىم به دست ىعمل یرفتارها یبرا ىاساس
ن يدر عـ ىده داشت، ولـيعت عقيمعقول جهان و طب یها از آنجا كه ارسطو به شالوده

 یها د شـالودهيـرفت، بر آن بود كـه بايپذ ىبودن آنها از عالم محسوس را نم حال، مفارق
م يب، او بـه تقسـين ترتيبد. به دست آورد ىجزئ یها معقول و ثابت را از پالودن مصداق

پـردازد،  ىر ميرناپـذييكه به شـناخت امـور تغ» یحكمت نظر«حوزf  علوم دست زد و در
 ّ » ىحكمت عمل«در حوزf  ىت معتقد شد، وليت و قطعيهمچون افالطون به ضرورت، كل

او  یهـا ث، آموزهين حياز ا .رفتير تعلّق دارد، امكان و احتمال را پذيرپذييكه به امور تغ
  .پروتاگوراس شباهت داشت یها به آموزه یتا حدّ 

شتر مفّسران ارسطو از جملـه مارتـا نوسـباوم، بـه ير، بياخ یها نكه در دههيبا توّجه به ا
همچــون  ىانييسوفسـطا یهــا ارسـطو از آموزه ىشناســ اخالق یريرپـذيزان تأثيــم ىبررسـ

ن يـانـد، در ا افتهيش يافالطـون گـرا یهـا آن از آموزه یريرپـذيپروتاگوراس در كنار تأث
و  يـىلت و معرفـت، و چرايدربارf وحـدت فضـ ىسقراط - ىنۀ افالطويمقاله نخست نظر

همچـون پروتـاگوراس  ىانييه را در تقابـل بـا سوفسـطايـن نظريـا یريگ شـكل ىچگونگ
 ىشناسـ اخالق ىو پروتاگوراسـ ىان عناصـر افالطـونيـسـپس نسـبت م. ميكن ىگزارش م

 ىعنـيم؛ يابيـن مقالـه دسـت يا ىم تا به پاسخ مسئله اصليكن ىم ىل و بررسيارسطو را تحل
پروتـاگوراس و تـا چـه  ىشناسـ زان از اخالقيارسطو تا چه م ىشناس ن مسئله كه اخالقيا
ان، سـهم و نقـش يـن ميـنكـه در ايرفته است و اير پذيافالطون تأث ىشناس زان از اخالقيم
  ؟بوده استارسطو چه  fيژو
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  يىسوفسطا ىشناس نگرانۀ افالطون در مقابل اخالق لتيفض ىشناس اخالق. 1

ان، در ييمقابلۀ او بـا سوفسـطا ىز چگونگيافالطون و ن ىشناخت دگاه اخالقياز آنجا كه د
 ىاختصـار بـه بررسـ د بهيـرگـذار بـوده اسـت، در آغـاز بايشۀ ارسـطو تأثياند یريگ شكل

اسـت كـه افالطـون در  ىموضـع» لتيوحدت معرفت و فضـ«. ميدگاه افالطون بپردازيد
 ىان مـّدعييسوفسـطا. ديـلت برگزيبـودن فضـ ىآموختن fييان دربـارسوفسـطا یبرابر مّدعا

ن مـوارد يـآموزنـد و ا ىاز اسـت بـه جوانـان ميـمورد ن ىبخت كين یآنچه را كه برا بودند
بـود  ىجنبشـ ین حركت آنـان در راسـتايا. ستنديجز فضائل گوناگون ن یزياز چيمورد ن

: د آمـده بـوديپد ىلت از انحصار تبار اشرافيكردن فض خارج یشهر آتن برا كه در دولت
ت يند تربيفرا. د بر آن بنا شوديت باياست كه ترب یا هيعت پايان، طبييدگاه سوفسطاياز د«

شـود آنچـه آموختـه  ىن كه سبب مياد دادن و گاه تمريخوانند، گاه  ىادگرفتن ميرا گاه 
ان دو موضـع يـكوشـند تـا م ىان مييب، سوفسـطاين ترتيبد. شود یعت ثانويشده است طب

بـه وجـود  یبرقـرار كننـد و سـنتز ىآشـت يىگرا و عقل ىت اشرافيترب ىعنيكهن،  متضادّ 
جـۀ تـوارث اسـت، نـه يرت و اخـالق نتينكه سـير بر ايم را دايقد ىشۀ اشرافيآورند و اند

  .)409: 1376يگر، (» ان بردارنديحاصل آموزش و پرورش از م
نخسـت : دانسـت ىن جنـبش مخـالف بـود و آن را برحـق نميل با ايافالطون به دو دل

دگاه او يـد. لت باشـنديرش فضـيسـتۀ پـذيشا ینكه او اساساً شك داشت كه مردم عـاديا
افالطــون . افــتياو از نفــس و جامعـه در یبند ميتـوان از تقســ ىرا م یدربـارf مــردم عــاد

وران، سـربازان و  شـهيدهـد و آن را بـه سـه طبقـۀ پ ىدر جامعه انجام م یبند طبقه یا گونه
ن سه طبقـه بـاز يسه ساحِت در نفس را متناظر با ا ین ويهمچن. كند ىم ميرانان تقس حكم

ل يكـه جامعـه از سـه طبقـه تشـك م؛ همچنانيسه جزء بـدان ید روح را دارايبا«: شناسد ىم
م قـّوf يد اجازه دهيكند نبا ىد ميافالطون در ادامه تأك. )441 :جمهوری، 1380افالطون، (» ابدي ىم

پــس از آنكــه ] عقــل و اراده[ن دو يــا«: رديــرا بــه دســت گ شـهوت در نفــس ادارf امــور
 ىقـيحق ىبـه معنـگونه تربيت يافتند و آنچه را برای انجام وظيفه خـود الزم اسـت،  بدين

ــد، با ــفراگرفتن ــام ي ــيســوم روح،  جــزءد زم ــده را كــه بزرگ ليم جــزء ىعن ــر كنن ن و يت
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بدان  ىذ شهوانياز لذارند و نگذارند ياست، به دست گ ىروح آدم جزءن يرتريناپذ یريس
اد يـفۀ خاّص خـود را از يد و وظيفزايخود ب یرويه برخوردار شود كه روز به روز به نيما

گر را تحت سلطۀ خود درآورد و بر آنهـا فرمـان يد جزءد كه آن دو يببرد و درصدد برآ
كسـره يست و اگر عنان به دسـت او افتـد، تمـام روح يدادن درخور او ن را فرمانيبراند، ز

  .)442: همان(» گردد ىتباه م
شـه ياز نفس است كـه هم ىجزئ ىداست كه نزد افالطون قّوf شهوانين وصف، پيبا ا

دا كنـد يـراه خود را پ يىتنها تواند به ىتش كرد، چون هرگز نميد بر آن لگام زد و هدايبا
تنهـا  زيرا ن یب، مردم عادين ترتيبه هم. شود ىتواند اخالق ىگر، هرگز نميا به عبارت دي

ل يـقل یا ا عـّدهيلت را يفض] از نظر افالطون،[«: ساخت ىتوان اخالق ىبه كمك اطاعت م
ت نـاممكن اسـت و يـاكثر یلت بـراينكه فضيا ايكنند و  ىدرك و فهم م ىبه نحو عقالن

د كه افالطون به يآ ىن الزم نمياز ا ىول رد،يگ ىشده از خارج م قيآن را اطاعت تطب یجا
جـا  ید ويـكـه در عقا يىست، بلكـه در عـوض خـبط و خطاهـاين لت معتقديل فضيتحم

است كه او بـدان معتقـد  یزين چياند كه ا دش مستور داشتهين را از دياند، ا خوش كرده
  .)119: 1379مكينتاير، (» است
لت يآن اسـت كـه از نظـر او، فضـ لتياددادن فضـيـگر مخالفت افالطـون بـا يل ديدل

ر يـاست و آن معرفـت بـه خ ىكيلت تنها ينزد او فض. ر باشديپذ ست كه آموزشين یزيچ
ك يـتنها در پرتـو  ىبخت كيبه باور او، ن. را با خود دارد ىبخت كياست كه به ضرورت ن

چ فـّن و يم، از هـيبهـره باشـ ىن دانـش بيـاگـر از ا. كيشناختن ن: ديآ ىدانش به دست م
و  يىدانـا يىشناسـااسـت، نـه  یدار شـتنين دانـش، نـه خويـا. م بـرديتوان ىسود نم ىعلم
با توجه بـه آنچـه . )174: خارمیدس، 1380افالطون، (، بلكه فقط شناختن خوب و بد است ىنادان

پس . شّر را انتخاب كند ىر آگاه باشد، ولياز خ ىست كسيگذشت نزد افالطون ممكن ن
توانـد  ىم ىاگـر اعتـراض شـود كـه آدمـ«: نـدير برگزيـتواند در مقـام خ ىاو شّر را تنها م

ن اسـت كـه آن يـنكه شّر است انتخاب كند، پاسخ افالطـون فقـط ايا یادانه شّر را براآز
ا مضر اسـت يآنچه را كه واقعاً شر  یاگر و. »ر من باشيشّر، تو خ یا«: انسان گفته است

 ن علـت توانـد بـود كـه اويـن است، تنهـا بـه ايتاً چنيداند نها ىم كه درحالىانتخاب كند، 
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ر يـسازد كه به نظـرش خ ىء متمركز مىاز آن ش یا د را به جنبهرغم معرفتش توجه خو به
  .)253: 1380: كاپلستون(» ديآ ىم

گـر، يد انيـا بـه بيـخیر د خوِد يبا ىبردن از هر فّن و علم بهره ید برايگو ىافالطون م
م از فّن و علـم خـود يتوان ىم و تنها در صورت علم بدان است كه ميرا بشناس» ريمثال خ«

همــۀ «: نخواهـد داشــت یمــا ســود یم، بـرايريــاد بگيـ، وگرنـه هــر آنچــه مييسـود بجــو
هسـتند و  ىبخت كيـۀ نيهمراه باشند، ما یاگر با دانش و خردمند ىروح آدم یها تيفعّال

لت از متعلّقـات روح و بـه هـر حـال يپس، اگر فض. یروز رهير آن صورت، سبب تيدر غ
كـه از متعلّقـات روح، آنچـه دانـش  ميرا گفتـيتواند بود، ز ىسودمند باشد، جز دانش نم

ن يـآن بسـته بـه ا ىبخشـ انيو ز یبخش، بلكه سـودمند انيست، نه سودمند است و نه زين
لت در هـر حـال ين، چـون فضـيبنـابرا. ا نـهيـهمراه باشـد  ىنيب است كه با دانش و روشن

  .)88: منون، 1380افالطون، (» دانش باشد ىد نوعيسودمند است، ناچار با
ر يناپـذ حـال آن را آموزش نيداند و درع ىلت را معرفت ميكه افالطون فض هين نظريا

 منـوندارد كه افالطون خود از آن آگاه بود و با طرح آن در محاورf  ىانگارد، تناقض ىم
در  ىاسـت، ولـ ىدانش باشـد، آمـوختن] لتيفض[البتّه اگر «: د آن را برطرف سازديكوش

دا يـآن پ یبـرا ىاگر نه آموزگـاران. د دارميترد دانش است، هنوز ىراست لت بهينكه فضيا
گانـه يت، يـدر نها. )89: همـان(» ميبـدان ىم آن را آمـوختني، حق نـدارىم و نه شاگردانيكن
ّ  راه ر يناپـذ بودن و آموزش معرفت - خود یمّدعا جزءحفظ هردو  یكه افالطون برا ىحل

: اسـت يىخـدا یا هيـد معرفـت هديـرد، آن است كه بگويگ ىش ميدر پ - لتيبودن فض
. بخشـد ىم ىلت را فقـط خـدا بـه آدمـين است كـه فضـيم ايكه به دست آورد یا جهينت«

م يآنكـه بپرسـ یجـا  م دانست كـه بـهيخواه ىدرست به ىن باره هنگاميقت امر را در ايحق
لت يم كـه خـود فضـيكن ىن مسئله را بررسيآورد، ا ىلت به دست مياز چه راه فض ىآدم

  .)100 :همان(» ستيچ
ها  لتين فضـيـع ايـجم ىو حتّـ ىل جزئـيلت هرگز با فضايت فضيافالطون، ماه یبرا
 ىكـه ظرفـ ىبه كس ىكه در مقام شوخ بهوش باش تا چنان«ان كه ين بياو با ا. ستينبرابر 

لت را سـالم نگـه دار و مگـذار ي، بلكه فضـیچند تا نساز ىكيند از يگو ىشكسته است م
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ن بـاره هشـدار يـ، در ا)77: همـان(» بمانـد ىاكنـده بـاقپر يـىزد و اجزايكل از دست ما بگر
لت از شـناخت ذات يت فضيعنوان ماه ل بهيتك فضا دانستن تك ىكيدهد كه مبادا با  ىم

ن يـلت، ايدن فضـيـنام توان گفـت منظـور افالطـون از معرفت ىن، ميبنابرا. ميآن دور شو
ّ  ىاست كه آن شناخت ّ  ىكل ن يـا. شـود ىها م تلياست، شامل تمام فضـ ىاست و چون كل

د در يـبا» ريـخ«] نزد افالطـون[«: توان از راه آموزش متداول فراگرفت ىنوع معرفت را نم
ست كـه ين یزيچ» ريخ«رو،  نيافت شود و از اين عالم يو خارج از ا ىان متعلّقات متعاليم

. وجو كننـد جسـت ىن زنـدگيـخود در معامالت روزانۀ ا یبتوانند برا ىمعمول یها انسان
طور كـه در  همـان(د يـآ ىخـاص حاصـل م ىنيالهام د ىق نوعيا از طري» ريخ«رفت به مع

 ليـطو یسلوك فكـر ىق نوعيد از طريا باي) شود ىده ميما به سقراط ديوتيالهام كاهنه د
» )شود ىده ميد یطور كه در جمهور همان(المّدت به دست معلّمان موثّق به آن نائل شد  

  .)114: 1379مكينتاير، (
. شـود ىر ميپـذ چنـد امكان ىمودن مراحلـيبه معرفت مورد نظر افالطون، با پ ىابيدست

. 2؛ )ها هيمعرفـت بـه سـا(ال يـا خيـپندار . 1: شناسد ىگونه بازم نين مراحل را ايافالطون ا
علـم . 4؛ )اتياضيمعرفت به ر( ىا استدالل عقليتعقّل . 3؛ )معرفت به محسوسات(ده يعق

  ).زمان ىب یايا اشيمعرفت به ُمثل (
ان و در رأس آنـان پروتـاگوراس كـه ييسوفسطا یها آموزه ىاز نظر افالطون، نادرست

دهنـد، از آن روسـت كـه مراتـب  ىقـت قـرار ميۀ انكـار حقير را دسـتماييرورت و تغيص
آنهـا . انـد مانده ىده بـاقيـا همـان مرتبـۀ عقيـموده و در مرتبـۀ محسوسـات يرا نپ يىشناسا

وسته در حال يء محسوس پىپندارند و ازآنجا كه ش ىقت ميققت محسوس را تمام حيحق
قـت ثابـت و يتـوان بـه حق ىداننـد و برآننـد كـه نم ىر ميـقت را متغياست، حق ىدگرگون

رد كـه اسـاس يـگ ىجه را مين نتيرورت ايپروتاگوراس از فلسفۀ ص«: افتيدست  یواحد
ّ ر كييرورت و تغيك نوع صيت است و يبر اصول نسب ىز مبتنيهمه چ وجـود دارد كـه  ىل

  . )43: 1363برن، (» ستين یزيواحد لنفسه و بنفسه چ: ديشود بگو ىموجب م
شـود  ىوسته با پروتاگوراس همداستان ميرورت پين صيافالطون گرچه در اذعان به ا

 یبـرا یزيـم كـه چييم بگويگاه حق ندار چيبحث ما ثابت كرده است كه ه«: ديگو ىو م
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 يىن اّدعـايچنـ ىشود، و اگـر كسـ ىا ميهست ) نفسه ىو فلنفسه (خود  یخود و در خود
وسـته ياو به شـناخت محسوسـات پ ى، ول)160: تتوس ثئـای، 1380افالطون، (» ميريد بپذيبكند، نبا

را شـناختن محسوسـات در يـرود، ز ىشناختن ُمثل ثابت مـ ىكند و در پ ىر قناعت نميمتغ
خود به دسـت  ىجۀ ادراك حسّ يكه هركس در نت یاگر پندار«: ستيچ نيواقع شناخت ه

آن نباشد كه دربـارf وضـع و  یارايكس را  چيقت باشد و هيحق یخود و یآورد، برا ىم
 ىو نادرسـت ىدرست د و به يازماياو را ب یكند و تصّورات و پندارها یداور یگريحالت د

رزد د خود قناعت ويم هركس تنها به پندارها و عقايكه بارها گفت آنها حكم كند، و چنان
رفت كه پروتاگوراس يم پذيتوان ىچگونه م ىقت باشد، پس دوست گراميو همۀ آنها حق

رد و مـا يـگـران درس بدهـد و مـزد كـالن بگياست كـه حـق دارد بـه د یگانه دانشمندي
» م؟يـيم و در حلقـه شـاگردانش درآيـد در برابر او سـر فـرود آوريم كه باينادان ىمردمان

  .)161: همان(
افالطون  ىهدف اصل«: به دو هدف است ىابيدست ىها در پ ن نمونهيافالطون با طرح ا

كه امكان شناخت را  ىت عقالنيشكّاك. 1: ش مكّمل در عصر خود بوديمبارزه با دو گرا
 ىعنـي، ىو مرج اخالق هرج . 2كه متعلّق آن باشند، منكر بود؛  ىات ثابتيبه علّت نبود واقع

ّ ين نظريا بـه نظـر انسـان  یزيـنكه چير از ايجود ندارد و غو  ىه كه اصول عمل ثابت و كل
عمـل انسـان در كـار  یبـرا یار بـاالتريـچ معيد، هـيكو نمايخاص ن یا خاص و در لحظه

  .)36: 1388گاتری، (» ستين
ز يـبهبود بخشد و ن ىن و متعاليا كالم را با عالم بريخواهد رابطۀ لوگوس  ىافالطون م

ــتك ــ هي ــان ىگاه اله ــاز ىمب ــالق را بازس ــد یاخ ــاز ا. كن ــدامع ني ــر  یاريرو، خ را در براب
ز خداسـت، نـه ياس هر چيما اندازه و مق یبرا«: كند ىپروتاگوراس مطرح م یاريمع انسان
ن يـافالطـون در ا. )716: قـوانین، 1380افالطـون، (» ىا آن آدمـيـن يپندارند ا ىم ىكه بعض چنان

ن يعنوان نامـدارتر ه او بـهچـ. ز بـه مقابلـه بـا پروتـاگوراس نظـر دارديـش از هر چيقطعه ب
گرچـه . ان كرده بوديصراحت ب را به یاريمع بود كه انسان ىكس  گانهيد يان، شاييسوفسطا

پروتـاگوراس مطـرح  یاريمع از واژه انسـان در عبـارت انسـان یمتعدد یرهايامروزه تفس
نـد، دان ىم ىا نوعي ىمتفكران، انسان مورد نظر پروتاگوراس را انسان كل ىشود و برخ ىم
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ن اسـت كـه يـد ايـآ ىدر فقـره افالطـون برم» ىا آن آدمـين يا«كه از عبارت  یزيچ ىول
د از نظـر دور يـالبتـه نبا. دانـد ىم ین فقره پروتاگوراس انسان فرديافالطون انسان را در ا

 یچه انسان فرد( یمحور را در برابر مطلق انسان ینجا افالطون خدامحوريداشت كه در ا
ن فقـره يـبودن انسان در ا ىا نوعيبودن  ین، فرديكند و بنابرا ىمطرح م) ىو چه انسان نوع

 .ستيمطرح ن

  پروتاگوراس ىشناس اخالق. 2

ــر ا ــزون ب ــاگوراس اف ــد ديپروت ــود را مانن ــه خ ــطاينك ــر سوفس ّــم مييگ ــت،  ىان معل دانس
بـه گفتـۀ . انگاشـت ىان مييگـر سوفسـطايتر از د يىتر و مبنـا گسترده ىش را بسيها آموزه

ّ » تخنۀ«ان يپروتاگوراس اصرار دارد كه م«گر، ي اخـص فـرق  یبه معنا ىخود و مشاغل فن
ت يـان تربين جهت، ميرتر قلمداد كند و به هميتر و فراگ عام یزيبگذارد و هنر خود را چ

ات نظـر يـشتر به ظواهر واقعيگر كه بيان دييت سوفسطايكه هنر خود اوست و ترب ىعموم
  .)403: 1376يگر، (» دشو ىقائل م یاديبن ىدارد، فرق

ش يلت از پـين فضـيم همـيفـۀ خـود را تعلـيلت، وظيعنوان معلّـم فضـ پروتاگوراس به
ان يـم یصـورت قـرارداد نـدارد، به ىالهـ یكه از نگاه او مبنا ىلتيدانست؛ فض ىموجود م

الزم  ىعادالنـه نباشـد، ولـ ىلـيده است و اگرچه ممكن اسـت خيب رسيها به تصو انسان
ن، يبـه وجـود آمـده اسـت و بنـابرا ىنظم اجتمـاع یبقا یبرا] عدالت[ هدی1«: االجراست
را يـش اسـت، زيسـتا  ن نباشـند، عادالنـه و قابـلين قـوانين موجود اگرچه بهتريحفظ قوان

را كـه خـود حيـات مـا بـه آن » و اتّحاد ىوند دوستيپ«بردن آنها  نيا ازبياز آنها  ىچيسرپ
د ين جديكه قوان ىتنها در صورت. )4c 324 ،روتاگوراسپ: 1380افالطون، (گسلد  وابسته است، مى

 ىر آن طرفـييـتوان از تغ ىكرده باشند، م ىرا ط ىده و مراحل قانونيب عموم رسيبه تصو
  .)29: 1375گاتری، (» بربست
 ىگـران را بـه اطاعـت از قـانونيقت را كه پروتاگوراس خـود و دين حقيد بتوان ايشا
دانسـت كـه  ىكياز تفك ىست، ناشيبودنش مطمئن ن نهداند كه از درست و عادال ىملزم م

ان دو مفهوم يمتفكّران دورf باستان م«: داشتن قائل بود دهيان دانستن و عقياو در درونش م
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اند كـه مـا امـروز فـرق  فـرق گذاشـته یريگ دانستن و معتقدبودن با همان دقّـت و سـخت
ــرتس، (» مينه ىمــ جســت كــه از  یا ان در قطعــهتــو ىن ســخن را ميــد اييــتأ. )466: 1375گمپ

دربـارf «: مانـده اسـت یان به جايا عدم خداياز وجود  یو ىپروتاگوراس دربارf ناآگاه
تـوانم بـدانم كـه آنهـا وجـود  ىتوانم بدانم كه آنها وجود دارند و نه م ىان، من نه ميخدا

مانع از  یاريرا امور بسيهستند، ز ىچگونه شكل یتوانم بدانم كه آنها دارا ىندارند و نه م
البتـه . )Poster, 2015(» ىعمـر آدمـ ىموضـوع و كوتـاه ىكياند، مخصوصـاً تـار ن دانستنيا

كه گمپـرتس  را چنانيك كرده باشد، زيان تشكيد است كه او در اعتقاد به خدايار بعيبس
سـت پروتـاگوراس منكـر يبـاً ممكـن نينكـه تقريبر ا ىوجود دارد مبن ىقرائن«توّجه داده، 
ّ يان بوده يااعتقاد به خد   .)466: 1375گمپرتس، (» د كنديخواسته باشد در آن ترد ىا حت

 یاريمع اسـت كـه پروتـاگوراس بـا اعـالم اصـل انسـان ىعـيحال از نظر افالطـون، طب
. هـا اذعـان كنـد ات و ارزشيـفيا، كيثابت اشـ یها تينخواهد و نتواند به وجود ثابت ماه

را  ىتوانـد كسـ ىكس نم چيهـ«: آورده است ان سقراط از زبان پروتاگوراسيافالطون با ب
 یگانه امري.  ...كه پندار نادرست دارد، چنان دگرگون سازد كه پندار درست داشته باشد

حالـت روحـش  یبه علّـت بـد ىن است كه اگر كسيرفت ايتوان پذ ىن مورد ميكه در ا
بهتـر  ىلتتوانـد روح او را بـه حـا ىكـه بهتـر از اوسـت م ىبد داشته باشد، كسـ یپندارها

بهتر را  ین پندارهايا. بهتر به دست آورد یسان سبب شود كه او پندارها نيدرآورد و بد
دf يرا به عقيسخن گفت، ز» بدتر«و » بهتر«نجا از يد ايبا ىنامند، ول ىم» قتيحق«خبران  ىب

بـا يخـوب و ز یا بـه نظـر جامعـه یزيـكـه چ ىتـا هنگـام. ... ستيقت نيز حقيچ چيمن ه
آن جامعـه  یز بـرايـشـمارد، همـان چ ىبـا ميز را خـوب و زيـآن جامعه آن چد و ينما ىم

ن اسـاس، پروتـاگوراس يبـر همـ. )167: ثئای تتوس، 1380افالطون، (» خوب و موافق عدل است
لت موجـود در ياخالق و فضـ یآن است، از مرزها ىكه مّدع ىلتيم فضيتواند در تعل ىنم

را به باور كوپر يد اجرا شوند، خارج شود، زيبا گونه كه باشند  هر یدf ويجامعه كه به عق
ش موجـود يلت از پـين فضـيهمـ یدهـد صـرفاً ارتقـا ىم ميكه پروتاگوراس تعل ىلتيفض«

مشـتمل بـر  یاديد تا حّد زيكنند، با ىاست كه همه كسب م ىلتين فضيچون ا ىاست، ول
كـه پروتـاگوراس  ىلتيجـه، فضـيدر نت. باشـد یو قـرارداد ىسنّت یارهاياز مع یبردا فرمان
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 ىشائبه و خودآگاه تعقّل در بـاب مسـائل عملـ ىب يىم آن را دارد، صرفاً توانايتعل یاّدعا
كنـد، آغـاز و  ىم ىكه فرد زندگ ىدر همان شهر خاصّ  یقرارداد یاست كه از هنجارها

 .)28: 1378كوپر، (» شود ىز محدود ميبه آن ن

 نگرانۀ ارسطو  لتيفض ىشناس اخالق  .3

  طو و افالطونارس) الف

خود بـا دو  ىشناخت اخالق یها ها شاگرد افالطون بوده است، در پژوهش ارسطو كه سال
رانه كـه منكــر يگ ار سـختيبســ یكـردينخسـت، رو: شــود ىرو م كـرد متفـاوت روبـهيرو

 ىتـيدانـد و در عـوض، ترب ىت نميـترب ۀيسـتلت است و همگان را شايبودن فض ىآموختن
گـروه  یفـراوان اسـت، تنهـا بـرا یر و سلوك معنويمستلزم س م واال را كهيق با مفاهيعم

ــدك ــر انحصــار ترب ىممكــن م ىان ــازهم ب ــشــمارد و ب  یكــرديدوم، رو. ت اصــرار داردي
شتر بر حسب امور روزمـّره انجـام يش بيها تر كه آموزه ىعمل یگرانه با راهكارها مصالحه

همچون شرم و  يىها لتيضاز ف یمند بهره ۀيستكه همۀ مردمان را شا یكرديرد؛ رويگ ىم
ن شرط كـه بـا آمـوختن بتواننـد آنهـا را در خـود پـرورش يالبتّه تنها به ا. داند ىعدالت م

مندنـد،  پروتاگوراس معتقد است كه به فرمان زئوس همگان از شرم و عدالت بهره. دهند
ل آن دو يد در تحصـيـاند و هـركس با ىستند، بلكه فراگرفتنين یفطر ىن دو موهبتيا ىول

  .)323-322: ، پروتاگوراس1380افالطون، (بكوشد 
ت هر دانش و هر عمل يغا« كند ىاست كه اذعان م یرأ ارسطو تا آنجا با افالطون هم

نفسـۀ موجـود را كـه  ىر فيـاو خ ى، ولـ)a1094: 1385ارسـطو، (» ر استيك خيو هر انتخاب 
 ىن مثـاليرد كه چنـكند و اساساً شك دا ىد نمييشناختنش بتواند ضامن سعادت باشد، تأ

را كـه در  ىكوشند هـر نقصـ ىر هستند و ميخ یوجو همۀ علوم در جست«: موجود باشد
توان  ىنفسه ندارند و نم ىر فيبه خ ىچ توّجهيهمه ه نيكارشان هست برطرف سازند و با ا

كــه آنــان را در  یزيـن چيبـاور كــرد كـه همــۀ دانشـمندان و اربــاب فنــون از وجـود چنــ
كننـد و  ىخبرند و فقدان آن را احساس نم ىتواند كرد ب ىم یاريوبشان افتن به مطلي دست

رد كـه يگ ىاز افالطون فاصله م يىارسطو در جا ى، ول)a1097: همـان(» نديآ ىدر طلبش برنم
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هـدف در «: دانـد ىنم» ريـخ« ىستيدربارf چ ىرا پژوهش ىشناس برخالف افالطون، اخالق
ن، آن را پژوهش يبنابرا. )a1095: همان(» یت نظرعمل است، نه شناخ] ىشناس اخالق[نجا يا

ن يـا«: زننـد ىانسان رقم م یرو آن سعادت را برايلت و پيداند كه فض ىم يىزهايدربارf چ
سـت كـه ين نيـهـدف آن ا. سـتيدانـش ن ىما در پـ یها ر پژوهشيپژوهش برخالف سا

» اورديـبـار ب] دمن لتيفضـ[خواهـد مـا را فاضـل  ىاموزد، بلكه ميلت را به ما بيفض ىستيچ
  .)195: 1388گاتری، (

 یر بـر مبنـايـن خيـبـه ا ىابيدسـت یر انسـان و راهكارهـايـپژوهش ارسـطو دربـارf خ
كـه هرگونـه  یشود، بسـتر ىانجام م ىونانيشناسانه و در بستر اخالق  عتيطب یها پژوهش

بـا، يا چهـرf زيـ ی، همچـون انـدام قـوىو وراثتـ ىعـيطب یدر وجود فرد، ولو برتر یبرتر
هـر نـوع  یبـرا) Homer(در اشـعار هـومر ) arete(واژf آرتـه «: شود ىشناخته م» لتيفض«

گـذارد  ىش ميخـود را بـه نمـا یع آرتۀ پاهـايك دونده سري. به كار رفته است ىتيافضل
  .)37: 1385شهرياری، (» كند ىاد ميت خود با آرته ياز جّذاب) Penelope( لپ پنه، )420-411ايلياد(

  شۀ ارسطويدر اند ىعمل گاه حكمتيجا) ب

رو آن سـعادت انسـان، يـلت و پيبـه فضـ ىابيدست ید برايمف ىپژوهش یاجرا یارسطو برا
انسان بـر  یۀ برتريپرسد و مانند افالطون بر آن است كه قّوf ناطقه ما ىعت او ميدربارf طب

ند ز مانيارسطو ن«ان ُهولمز، يبه ب. نفس است ىآن هماهنگ  ۀيفگر موجودات است و وظيد
ز يـان نيـآدم. كنـد ىها نظـر م ف و نقشيا وظايات، مقاصد يافالطون به عالم بر حسب غا

 ىعنـي - شـان اسـتيز ايـتوانند آنچـه فصـل مم ىنكه تا آنجا كه ميدارند و آن ا یا فهيوظ
فاقـد  جـزء«، اما آنچه را كه افالطـون بـا عنـوان )89: 1382هـولمز، (» رنديرا به كار گ - عقل
ن صـورت كـه يآورد؛ بـد ىان ميسازد، ارسطو به م ىبودن خارج م ىاخالقرf ياز دا» خرد

 یز بـرايـن يىها لتيشـمارد، فضـ ىنفـس برم ىعقالن جزء یكه برا يىها لتيافزون بر فض
لت يفض: لت بر دو نوع استيفض«به گفتۀ ارسطو، . رديگ ىنفس در نظر م ىرعقالنيغ جزء
ن سـبب يبـد] و[د، يـآ ىد ميـزش پداز راه آمـو ىلت عقلـيفضـ. ىلت اخالقيو فض ىعقل

رو،  نيـجۀ عـادت اسـت و از اينت ىلت اخالقيفض كه درحالىازمند تجربه و زمان است، ين
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عـادت  یبـه معنـا) ethos(» اتوس«در كلمۀ  یرييتغ ، حاصل اندك)ethic(» كيات«نامش 
 جـزء یابـر يىها لتيارسطو، در تقابل با افالطون، نه فقط فض. )a1103: 1385ارسـطو، (» است

  . داند ىر ميپذ آموزش ز يرا ن ىعقالن یها لتيشناسد، بلكه فض ىاز خرد م یعار
، )ا هنـريـفـن ( ىعملـ يى، توانـاىشناخت علمـ: نزد ارسطو عبارتند از ىل عقالنيفضا

 يىها تيكنار مز در .)b1139: همـان() فلسفه( یو حكمت نظر ی، عقل شهودىحكمت عمل
شـمارد، بـر آن اسـت كـه حكمـت  ىبرم ىعقالن یها لتيهركدام از فض یكه ارسطو برا

شود،  ىم یداور اش ارزش از آن جهت كه درباره تنها قسم دانش است كه به عمل ىعمل
است كه موضـوعش امـور  ىعقل ىلتي، فضىعمل يى، مانند تواناىحكمت عمل. پردازد ىم

 .پردازد ىم ديء جدىك شيجاد يبه ساختن و ا ىعمل يىتوانا كه درحالى ،ير استرپذييتغ
رون يـت آن در خود عمل قرار دارد و نـه بيمعطوف است كه غا ىبه عمل ىحكمت عمل

وسـته بـا يكردن پ ، حالـت اسـتعداد عمـلىحكمت عمل«: شده ء ساختهىعنوان ش از آن به
. )b1140: 1385ارسـطو، (» انـد كيا نيـبـد  ىآدم یكه برا یتفكّر درست است در حوزf امور

خـاص و  ىتيص عمل متناسب با زمـان و مكـان و مـوقعير تشخك فرد دي یها ىستگيشا
بـا اخـالق و  ىحكمـت عملـ. اسـت ىط، حكمـت عملـيمتناسب بـا شـرا ىمياتّخاذ تصم

، ىآدمــ یاســت كــه بــرا يىزهــايموضــوع آن چ«ســروكار دارد و  ىاخالقــ یها لتيفضــ
  .)b1143: همان(» بها هستند ف و گرانيعادالنه، شر

 نگرانۀ ارسطو لتيفض ىشناس اخالق یها ىژگيو  )ج

شده در جامعۀ  رفتهيپذ یها لتياز فض ى، فهرست»ىاخالق یها لتيفض«عنوان  ذيلارسطو، 
 جزئىنفس ارتباط دارند؛  ىرعقالنيغ جزءشمارد و بر آن است كه آنها با  ىرا برم ىوناني

 جـزءد كـه يـنما ىن ميچنـ«: از خـرد بهـره دارد یا گونـه اسـت، به ىرعقالنـيكه گرچه غ
با خرد  ىچ ارتباطيه ىاهيگ جزء: دو بخش است یز مانند خود نفس دارايخرد نفس ن ىب

 از آن جهـت ور اسـت ی از خرد بهرها خواهنده تا اندازه جزءا يى شهوان جزء ىندارد، ول
  .)b1102: همان(» كند یرويتواند فرمان خرد را بشنود و از آن پ ىم كه

كند  ىف ميكه در عرف هستند، تعر گونه را آن ىاخالق یها لتيتك فض ارسطو تك
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ف او از يتعر. ط استيافراط و تفر ىعنيلت، يلت، حّد وسط دو رذيو بر آن است كه فض
را  ىاست كه حـّد وسـط یا لت ملكهيفض«: رديپذ ىق حّد وسط انجام ميز از طريلت نيفض

مـرِد كـه  ىنيسازگار است؛ با مـواز ىن عقليما درست و با مواز یكند كه برا ىانتخاب م
ملكه به . )a1107: همان(» كند ى، حّد وسط را با توّجه به آنها انتخاب مىحكمت عمل یدارا

ر يناپـذ ثابـت و تحّول یتـوان آن را تـا حـدّ  ىشود كه م ىدر فرد گفته م ىا حالتيت يفيك
ك يـد و نه صرفاً با يآ ىن به وجود ميق تكرار و تمريلت تنها از طرين، فضيبنابرا. دانست
ممكـن اسـت «: دهـد ىح مين موضوع را توضيا ىارسطو با مثال. كيدادن عمل ن امبار انج

انجـام علـم نحـو درسـت و مطـابق قواعـد  ىعمل یگريد یاريا به يبرحسب اتّفاق  ىكس
ّ  ىرا م ىكس ىدهد، ول مثال در رشتۀ نحو  ید كه براينام ىواقع یماهر به معنا ىتوان در فن

كه در  ىمطابق شناخت ىعني ،جا آورد عد علم نحو بهموافق قوا درست و ىبه استقالل عمل
  .)a1105: همان(» دست آورده است رشتۀ نحو به

شدن بايد عمل مطـابق فضـيلت انجـام دهـيم و در ايـن كـار مـرِد  بنابراين، ما برای اخالقى
عنوان الگـو برگـزينيم  دارای حكمت عملى را از آن رو كه بينشى نظری دربارf نيك دارد، بـه

. دادن عمل موافق فضيلت اصرار ورزيم كه آن را در خود نهادينه كنـيم انجام نسبت به و چنان
آوريم كـه نخسـت آنهـا را تمـرين  سـان بـه چنـگ مـى فضـايل را بدين«به گفتـۀ ارسـطو، مـا 

] كـه[مـا آنچـه را . يـابيم كه در فنون مختلف نيز به سبب تمـرين مهـارت مى كنيم، همچنان مى
آمـوزيم؛ مـثًال از راه بنـا كـردن  بتوانيم عمل كنـيم، از طريـق عمـل مى نخست بايد بياموزيم تا

مـا از ايـن طريـق كـه از لذايـذ شـهوی پرهيـز . زن زدن چنـگ شويم و از راه چنـگ معمار مى
دار شديم، نيـروی پرهيـز از لذايـذ را دارا  گاه كه خويشتن شويم و آن دار مى كنيم خويشتن مى
ما بايد بكوشيم در هر كاری حّد وسط ميان دو رذيلـت افـراط . )b1103، b1104: همان(» گرديم مى

حـال،  درعين. و تفريط را برگزينيم و چندان به اين كار ادامه دهـيم كـه آن را نيـك بيـاموزيم
ايـن . بايد توّجه كنيم كه حّد وسط مورد نظر ارسطو، حّد وسط ناظر به شماره و تعـداد نيسـت

: نفسـه رود و نـه در حالـت فى حّد وسط به شمار مـى حّد وسط چيزی است كه در نسبت با ما
گزينـد، ولـى نـه  جويـد و مى كند و حّد وسط را مى استاد هر هنر از افراط و تفريط پرهيز مى«

  .)b1106: همان(» نفسه، بلكه حّد وسط درست را حّد وسط فى
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 يىتوان گفت كه ارسطو با طرح قاعدf حّد وسـط در اخـالق و عرضـۀ راهكارهـا ىم
سـازد و آن را  ىنظر و تفكّر رها م یوچرا چون ىبه آن، اخالق را از سلطۀ ب ىابيدست یبرا

 ىعقالنـ یها لتيكـه از فضـ ین قاعده به مردمـان عـادياو با ا. سازد ىطۀ عمل ميوارد ح
لت را مثـل ينكـه فضـيارسطو، ضـمن ا«: دهد ىمندشدن م لتيد فضيمندند، نو بهره یكمتر

نسـبت بـه  یشتريار بيرد، اغماض بسيگ ىه فقط به عقل تعلّق مداند ك ىم یازيافالطون امت
ل وجـود دارد ياز فضا ىاز نظر او طبقۀ دوم. دهد ىگر آن نشان ميد یها طبع بشر از جنبه

ن يـاند و در ا افتهيت مردان خوب در جامعه تبلور يكه تحت هدا ىاست بر سنن ىكه مبتن
ن همان حكم معروف او به نـام يا. شندم بايتوانند سه ىم ىها همۀ اشخاص معمول لتيفض

  .)33: 1374وارد، (» قاعدf اوسط است
، مستلزم شناخت خـود، اوضـاع و ىافتن حّد وسط در امر جزئيد توجه داشت كه يبا

 یريكارگ ن شناخت با بهيا. ت خاّص استيو شناخت رفتار درست در موقع ىنياحوال ع
كـه مـن  ىطين شـرايخـاص، در چنـن لحظـۀ يـنكه در ايا. ديآ ىبه دست م یعقل شهود

شـوم، چـه  ىم یريگ ميكـه مـن در آن وادار بـه تصـم یا ىنـيهستم و اوضـاع و احـوال ع
ــبا ىميتصــم ــد بگي ــراط و تفــريرم كــه از دو رذي ــت اف ــا حالتيل ــا و مصــداق ط ب  یها ه

عقـل  ۀيلوسـ اسـت كـه شـناخت آن به يىنهـا ىشمارشان به دور باشم، همان امر جزئـ ىب
  .ودش ىممكن م یشهود

گانۀ دانش نظری اسـت كـه  ، يكى از اقسام سهگذشتتر  عقل شهودی، چنانكه پيش
عقـل «: ت اسـتيـواسـطۀ واقع ىاش شـهود ب فـهيوظ كند، گونه كه ارسطو توصيف مى آن

عقـل  كـه درحالىابـد، ي ىر را درمـيرناپذييم تغين مفاهيدر چارچوب برهان، برتر یشهود
ن يرا ايابد، زي ىرا در م یصغر ىعنير، يرپذييتغو  يىنها ىعمل امر جزئ fی در حوزشهود

 ىبـه كلّـ ىجزئـ یمـا از امـر فـرد: ، نقطۀ آغاز برخـورد بـا هـدف اسـتيىنها ىامر جزئ
، عقـل »ادراك«ن يـم و ايرا دارا باش ىادراك امر جزئ يىد توانايجهت با نيم، بديرس ىم

 یها تياسطه واقعو ىك ادراك بيطى  یعقل شهود. )b1143: 1385ارسطو، (» است یشهود
 ىهيمثـال، بـد یبـرا. سـتنديكه ثابـت ن ىيها تيكند؛ واقع ىافت ميرا در ىملموس و جزئ
فـه يعنوان سـرباز بـه حكـم قـانون وظ ان انبوه خطرها، من بهيدان جنگ، مياست كه در م
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 ّ و  ىت روحين لحظۀ خاص، در وضعيدر ا ىشجاع باشم، ول ىدارم كه ترسو نباشم و حت
واسطه  ىمن ب یاست كه عقل شهود یزيفۀ من چيه من قرار دارم، وظك ىخاصّ  ىجسمان

بودن  نجا آراستهين، در ايبنابرا. اندينما ىبرگرفته و بر من م ىنيآن را از اوضاع و احوال ع
ّ  یها تواند مصداق ىم ،من یلت شجاعت برايبه فض داشته باشـد  یمتضادّ  ىمتفاوت و حت

قـاً ينجـا دقيشـجاعت در ا. واند متفـاوت باشـدت ىم یگريز شجاعت من با شجاعت ديو ن
  .كنم ىخود ادراك م یاست كه من با عقل شهود یزيبسته به چ

  ىل و بررسيتحل  .4

ت و ي، بسـته بـه وضـعىتين قول كه عمـل هـر فـرد در هـر مـوقعيدر نگاه نخست ا بسا چه
از  یا همندانه دانسـته شـود، گونـ لتيحـال، فضـ نيتواند متفاوت باشد و درع ىط او ميشرا
ه به آنچه پروتاگوراس بـدان معتقـد بـود، يشب یزيرا به ذهن متبادر سازد؛ چ یانگار ىنسب
لت در يمتفــاوت داشــتن فضــ یها مصــداق(ن امــر يــد از نظــر دور داشــت كــه ايــنبا ىولــ

عقـل «گر به نـام يد ىلتيۀ فضيتنها در سا) مطلق نبودن آن یمتفاوت، به معنا یها تيموقع
كـه  یزيـچ - ىنـيگـر، ادراك همگـان از اوضـاع عيان ديـد؛ بـه بشو ىمحقّق م» یشهود

  . و درست باشد ىواقع ىتواند ادراك ىنم - پروتاگوراس بدان معتقد بود
ر بـوده و از يمندانه واقـع شـود كـه بصـ لتيتواند منشأ عمل فضـ ىم ىتنها ادراك كس

ی را دو عقـل شـهو ى، حكمت عملـىپوش ، چشمىما همدل«: مند باشد بهره یعقل شهود
و عقـل  ىحكمـت عملـ یم و دارايم و آنـان را فهـيبـر ىاشخاص واحد به كـار م fدربار
و  یامـور فـرد ىعنـي، يىنهـا یزهاين استعدادها با چيا ۀينكه هما یم، براينام ىم یشهود

ی است كه بـه امور fی دربارك شخص تا آن حد كه قادر به داوري. ارتباط دارند ىعمل
توانـد بـا  ىگـران ميد fيم اسـت و دربـارر و فهـيد، بصـتعلـق دارنـ ىحكمـت عملـ fحوز

عنـوان  هرچند عقل شـهودی بـه .1143a): 1385 ارسطو،(» كند یرت، فهم و ظرافت داوريبص
حال،  اين يكسان وجود ندارد، با تر گفته شد، در همگان به كه پيش فضيلتى عقالنى، چنان

قّوه وجـود دارد و بـال كـس گويـد عقـل شـهودی فضـيلتى اسـت كـه در همـه ارسطو مى
عقـل  یهـا حالت[ن حـاالت يـا«. ابـد و بالفعـل شـوديتواند از راه آمـوزش، پـرورش  ىم
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كس بـر حسـب  چيه] كه[م يشياند ىم كه درحالىشوند،  ىم ىتلقّ  ىعيمواهب طب] یشهود
 یداور يىتوانـا یعـت دارايكس بـه موجـب طب م كه همهيست، معتقديلسوف نيعت فيطب

شـرفت ين استعدادها با پينكه اين امر اعتقاد ماست برايل ايدل است و یفهم و عقل شهود
» اسـت یو قـدرت داور یعقل شهود ین دارايمع ىدر سن ىشوند و آدم ىسن شكوفا م

  .)b1143: 1385 ارسطو،(
عمل ما را در  ىچگونگ تنها نهات، يواسطه از جزئ ىك ادراك بي طى» یعقل شهود«

ق يــز از طريــرا ن ىاخالقــ یهــا م و محموليهكنــد، بلكــه مفــا ىن ميــيخــاص تع یا لحظــه
ق يـرا از طر ىگـر، مـا خـوب و بـد اخالقـيان ديـدهد؛ به ب ىات به دست ميجزئ یاستقرا

م، بـه دسـت يـروزمرf خود با آنها سروكار دار ىكه در زندگ ىجزئ یها پالودن مصداق
ن اسـتقرا يا[«، یبه نوشتۀ و. دارد برداشتىين ارسطو چن یز از رأيد راس نيويد. ميآور ىم

 یها از نمونـه ىنـيلۀ آن ذهـن پـس از تجربـۀ تعـداد معيوس دانست كه به ینديد فرايبا] را
ّ ي، به حقىجزئ  ىتلقّـ ىهيكـه از آن پـس همـواره بـد ىقتـيازد؛ حقيـ ىدسـت مـ ىقت كل

  .)226: 2004راس، (» است» یعقل شهود«ت ين معنا فعّالياستقرا بد. شود ىم
شوند و تنها پـس از آن  ىات گرفته مياز جزئ ىم اخالقيب، نزد ارسطو مفاهين ترتيبد

ّ  ىم اخالقياست كه مفاه ها با تشـبّه بـه  شوند كه رفتارها و كنش ىدر نظر گرفته م یا ىكل
ّ  ز همينجا نين، در ايبنابرا. شوند ىده مينام» خوب«آن  ارسـطو،  ىت نظام فلسـفيراستا با كل
ّ  ىجزئ ّ  ن صورت كهيشود؛ بد ىواقع م ىمبدأ كل اسـت و مـا  ىمنضّم به جزئـ یزيچ ىكل

  . ميآور ىق استقرا به دست ميآن را از طر
كـــرد يســۀ دو رويارســطو را بــا مقا ۀيـــموجــود در نظر ىايگر يد بتــوان عقــلشــا

ده ينام ىاخالق یانگار ىآنچه غالباً ذهن«. تر ساخت روشن» یانگار ىذهن«و » یانگار ىنيع«
ن يبـد» ن عمـل درسـت اسـتيـا«مثال، عبارت  ین آموزه است كه برايانگر ايشود، ب ىم

ّ يا به بي، »كنم ىد ميين عمل را تأيمن ا«معناست كه   ىعنـي ىاخالق يىگرا ىتر، ذهن ىان كل
ا يـنـده از احساسـات يهسـتند كـه فـرد گو يىها معادل گزارش ىاخالق یها یآنكه داور

ــا نگرش ــه م یه ــد ىخــود عرض ــى، (» كن ــه ا. )195: 1390مك ــه ب ــا توّج ــب ــر رن تعي ــف، اگ ي
ن امـر يـم و در ايانگار بدان ىاش ذهن»یاريمع انسان«معروف  fپروتاگوراس را براساس فقر
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كلمات ) الف: ل استيذ یاز دو معنا ىكي یها دارا ت ارزشينسب«: مياستناد كن گاتریبه 
شـرط اطـالق  د ويـصـورت مطلـق و بـدون ق به یزيـچ چيخوب و بد و امثال آنهـا بـر هـ

و چگونه بـه  ىطينكه در كجا و تحت چه شرايبا توجه به ا یزير هرچيرا تأثيشوند، ز ىنم
هسـتند، منظـور او  ىد خـوب و بـد نسـبيگو ىم ىكس ىوقت) ؛ ب...كند ىكار رود فرق م

ن يشـه اسـت كـه آنهـا را چنـيسـت، بلكـه انديا بد نيز خوب يچ چيه«: ن باشديتواند ا ىم
   .)14: 1375گاتری، (» انگارد ىم

رو يـتـوان گفـت پروتـاگوراس پ ىم« كـه بگيريم نظر درنيز تری را گا یاهكيدأاين ت
نمودهـا  یمسـتقل، در ورا ىتـيچ واقعيبوده است كه براساس آن ه یا ىافراط يىگرا ذهن

يش ك از مـا داور اعتقـادات خـويست و هريان بود و نمود نيم ىچ تفاوتيه. وجود ندارد
 یم براياگر بخواه« ايد در نظر گرفت كهرا نيز ب ىدر پاورق او مطلب نيز ،)50: همان(» است

ا يبهتر از اصالت حس ] ىافراط يىگرا ذهن[ن عنوان يم، ايبنه ىدگاه پروتاگوراس اسميد
شـود كـه  ىد را شامل ميا عقاين نظر به همان اندازه تفكرات يرا ايدار است، زياصالت پد

شـود كـه بـر  ىم درسـت و غلـط اطـالق ميرا و به همان انـدازه بـر مفـاه ىادراكات حس
ــات ــردمحسوس ــرم و س ــون گ ــان( »ى چ ــون را ن .)هم ــع افالط ــموض ــوان ىز مي ــب يت م برحس

ك فـرد يـرا نـزد يـم، زيلحـاظ كنـ» یانگـار ىنيع«هـا،  ارزش ىنـيبودنش به مرجع ع قائل
گونـاگون، از  یها شدن در نسـبت خود را بدون واقع ىخوب و بد، بار ارزش» انگار ىنيع«
ء اسـت؛ ىشـ ىراضـافيغ ىنـيوصـف ع ىر ذاتـيـخ«: ننـدك ىافـت ميدر ىنيك مرجع عي

  .)95: 1390كرسگارد، (» ا لّذات دارديالت يق، تمايء مستقّل از عالىكه ش ىارزش
تـوان  ى، م»یانگـار ىنيع«و » یانگار ىذهن«كرد يان دو رويم ىن ذاتيشدن تبا با روشن

آنهـا را در  ى، ولـكند ىنم ىها را نف ارزش ىنيدانست كه مرجع ع  »يىگرا عقل«ارسطو را 
 یق عقـل شـهوديـكـه از طر ىعملـ( كند مىى شناساي ىها و موارد گوناگون تجرب نسبت

 ۀيـدو نظر یايكردن مزا جمع یبرا ىتوان تالش ىانه را ميگرا عقل ۀينظر«). رديپذ ىانجام م
 ىا امر واقـع در صـورتيء ىك شيه ين نظريمطابق ا. دانست] يىگرا ىنيو ع يىگرا ىذهن[

. دآوردن آن وجـود داشـته باشـديـا پديـق يتصـد یبرا ىكاف ىل عمليكه دل خوب است
الت مـا سرچشـمه يازها و تمـايط، نياز سرشت، شرا] یزيچ ىخوب[ل در نگاه نخست يدل
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د يـبا] انـهيگرا عقل[ل يتحل. انه مطرح استيگرا ذهن یها ليگونه كه در تحل رد، آنيگ ىم
سـت كـه ين نيرا چنـيد، زيازمايرا ب] نخست نگاه[ل در يت دليكند كه كفا ىمعّرف یاريمع

متعلّـق خـود  ىبتواند خوب یا التذاذيت برسد و هر عالقه يل به حّد كفايهمۀ موارد آن دل
رسد مرجـع بـه طـور مطلـق  ىبا توّجه به آنچه گفته شد، به نظر م. )96: همان(» را ثابت كند

 ىنـيع یهـا آن را ارزش یشـود و جـا ىم ىدگاه ارسطو نفيها در د ارزش ىرونيو ب ىنيع
بـا دقّـت در احـوال و  یگـر، عقـل شـهوديان ديـبـه ب. رديـگ ىم ىموجود در موارد تجرب

  .ر نباشديپذ هيتوج ىليدهد تا هرتما ىبه دست م یاريات، معيجزئ
هـا و مـوارد خـاص،  تيكردن فرد ات و لحـاظيـن دقّـت در جزئيگر، هميد يىاز سو

كه همواره خـود  ىرو به رشد باشد؛ اخالق ىقتحقّق اخال یبرا ىخوب یتواند راهگشا ىم
در ] ىعملـ ىخـرد و فرزانگـ یشـخص دارا...[«: رود ىكرده و از خود فراتر م ىابيرا ارز

انـاً يق كنـد كـه بـه اجابـت و احيـانتخـاب طر ین موارد خواهد توانست به نحويتر یعاد
نسـبت بـه  فشيت ظـريو حّساسـ یو ىخودشناس. نجامديش بيها شتر نظام ارزشيتكامل ب

ا بـه يـآنكه متوّجه باشد  ىغالباً او را ب) ا به قول ارسطو، ادراكشي(هرمورد  یها ىدگيچيپ
خواهـد  يىراهنمـا] ريـاز خ[منطبق با تصّور متكـاملش  ىتأّمالت مفّصل بپردازد، به انتخاب

  .)92: 1389نوسباوم، (» كرد
ك ارزش در برابـر يـعنوان  بـه» انصـاف«كـه ارسـطو از  ىفـيتوان از تعر ىنجا ميدر ا
انصاف، اصالح قـانون اسـت، «به نظر ارسطو . اد كرديدهد،  ىبه دست م» عدالت«ارزِش 

 ّ . )a1137: 1385ارسـطو، (» بـودنش ممكـن اسـت نادرسـت باشـد ىآنجا كه قانون به سبب كل
كـرده و  ىنـيب شياند، پ را كه در قانون وارد نشده يىها شامد گزارهيب، ارسطو پين ترتيبد
عمل بر طبق انصاف، موافق عدل است، ] در نظر ارسطو[«. كند ىم ىشياند آنها چاره یبرا
. اسـت ىح عدالت قـانونيگر، انصاف در واقع، تصحيان ديبه ب. ىنه موافق عدل قانون ىول

 ىگونـه قواعـد كلّـ نيوجـود دارنـد كـه مشـمول ا یمـوارد ىاسـت، ولـ ىكلّـ ىهر قانون
ّ يع ىتوانند بود، ول ىنم عـِت موضـوع يسـت، بلكـه طبيگـذار ن ا قـانونيقانون ت در يب كل

ب را يـن عيـشـناخت، ا ىان ماوقع را ميگذار اگر حضور داشت و جر قانون است و قانون
  .)1495: 1375گمپرتس، (» كرد ىح ميتصح
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 یبـرا. شـود ىافالطـون آشـكار م یارسـطو بـا رأ یان رأيتوّجه م نجا تفاوت قابلياز ا
 ّ . شـوند ىاس واقـع ميـق یاند و كبرا اتيجزئ یثل، مبدأ و مبناا مُ يات مفارق يافالطون، كل

آنها هم عالم . ت دارديافالطون اهمّ  یبرا ىل منطقيو هم به دال ىنيل ديُصور، هم به دال«
 ىر محموليتعاب ىاز معان ىنييشود و هم تب ىر و فساد واقع نمييرا كه دستخوش تغ یسرمد

ن بـاور يـرد و بـر ايپذ ىدگاه را نمين ديارسطو ا. )114: 1379مكينتاير، (» نهند ىار ميرا در اخت
واسـطۀ  ىجـز امـور واقـع و ب یزيـد از چيـتـوان و نبا ىرا نم ىاخالقـ یها است كه گزاره
] زيـن[گر اخذ كرد، بلكـه آنهـا را يد ید از جايرا نبا ىاخالق یها گزاره«: تجربه اخذ كرد

 ىن صورت اسـت كـه آنهـا بـر اصـليرا در ايم، زيكن ىاخذ م ىاز خود قلمرو تجربۀ عمل
  .)249: 1382گادامر، (» خواهند بود ىمتناسب با موضوع مبتن

و  یتوان گفت كه ما در عمل، بنا به مناسبات رفتار ىارسطو م ۀيشتر نظريح بيدر توض
 یرهـايد به خين، بايبنابرا. ميكن ىرا تجربه م ىگوناگون یرهاير، خيدf متغيچيپ یها تعامل

م و يـآور یگونه كه مردمان باور دارنـد، رو ، آنىتجربۀ اخالق یبرا موجود و محسوس
اخـالق «. ميرا از آنها استنتاج كن ىاخالق یها م و گزارهيپژوهش خود را از آنها آغاز كن

  .كند ىن استدالل ميدن به اصول نخستيرس ین، بلكه براياصول نخست ینه بر مبنا
مـا  یكنـد، بلكـه بـا آنچـه بـرا ىنم خود معقول است آغـاز یاخالق با آنچه به خود

جـدل،  یاز كاربردهـا ىكياست و  ىك معنا جدلياخالق به ... كند ىآشناست، شروع م
رو، ما در اخالق به عقـل  نياز ا. )199: 2004راس، (» ن استيت ما به اصول نخستين هدايهم

اسـت،  ده يحفـظ آن كوشـ یجاد كرده و بـرايرا ا ىنيان دراز قوانيجامعه كه سال یشهود
] ىكوماخوسـين[ل در اخـالق يفهرسـت فضـا«. ميورز ىن مـيم و به آن تمكيكن ىاعتماد م

ن فهرسـت يـا. باشـد ىارسطو مبتن ىشخص یها ىابيها و ارز ست كه بر انتخابين ىفهرست
عصر  ىونانيدر جامعۀ » زاده ك اشرافينامۀ  قانون«زعم ارسطو  است كه به یزيبازتاب چ

ن يل قـوانيـطور كـه در تحل د كـرده اسـت، همـانييـانون را تأن قـيارسطو، خود ا. اوست
 .)141: 1379مكينتاير، (» كرده است ىن معّرفيونان را هنجاري، جامعۀ ىاسيس ىاساس
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  یريگ جهينت

 یمحض پروتـاگوراس از سـو یانگار ىك سو و نسبيحال كه مرز ارسطو با افالطون از 
افالطـون و  یهـا زان حضـور آموزهيم توان ىآنچه گفته شد، م یگر روشن شد، بر مبنايد

  :ان كردير بينگرانۀ ارسطو به صورت ز لتيفض ىشناس پروتاگوراس را در اخالق
اش، هـم بـه  انهياگر فلسـفۀ صـورت یگونـه كـه بـر مبنـا رسد ارسطو، همان ىبه نظر م

دهـد، در  ىم ىانضمام ىنيمرجع ع ىكند و هم به ُمثل مفارق افالطون ىرورت اذعان ميص
هـا ثابـت  تيات و محسوسات با وجـود همـۀ فرديكردن آنچه در جزئ ز با لحاظين اخالق

: پـردازد ىم ىشـناخت كـرد اخالقيان دو رويـف و محترم است، بـه جمـع ميماند و شر ىم
ن درجه ممكن و دور از دسترس عوام قـرار يتر آرمانىكرد افالطون كه اخالق را در يرو

نامـد دركـار  ىلت ميدادن آنچـه كـه فضـ زشكرد پروتاگوراس كه با آمـويدهد و رو ىم
  .ساختن اخالق است ىدست دمِ 

اخـالق موجـود در  یخود را بـر مبنـا ىشناخت ن اساس، ارسطو پژوهش اخالقيبر هم
بودن اخـالق و  ینه از آن رو كه مانند پروتاگوراس به قرارداد ىدهد، ول ىجامعه انجام م

ف و يكـه شـر ىرا تا وقتـ يىها لتيفض ن اخالق وين به چنيها معتقد باشد و تمك لتيفض
ند، بر خود واجب بداند، بلكـه از آن رو كـه او اخـالق موجـود را حاصـل ينما ىخوب م

گر، يان ديبه ب. رديگ ىآن در نظر م یبرا ىعقل یا داند و عقبه ىان مينيشيپ یادراك شهود
بـرخالف  .تواند باشد ىموجود نم یها لتيرها و فضيخ یارسطو سوا یلت براير و فضيخ
جۀ قـرارداد يدارند و نت ىنيو ع ىف، وجود واقعيها و امور شر لتيپروتاگوراس، فض یرأ

عقـل  یدارا یمردمـان دانـا. سـتنديهم وابسـته ن ىآنها به فكر و ذوق كس. ستنديو توافق ن
رو،  نياز همــ. انــد ات بــه دســت آوردهيــكردن جزئ ، آنهــا را از ادراك و غربــالیشــهود

 ىعقلـ ۀيط بـا حفـظ پشـتوانر شـراييـتوانند با گذشت زمان و با تغ ىموجود م یها لتيفض
  .ابنديگر بيد ىافته و صورتير ييتغ

افتن آنها رنج فراوان بـرد ي یكه سقراط برا ىاخالق یها فيارسطو تعر ین، برايبنابرا
 ّ ن متعلّقـات يمفـارق و دور از محسوسـات دانسـت، از دِل همـ ىاتيـو افالطون آنهـا را كل

ند، يبها ف و گرانيكه در ذاتشان شر يىها فيد؛ تعريآ ىبرم یواسطۀ عقل شهود تجربه به
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ــ ــتواننــد حســب مــورد تغ ىســتند و ميثابــت ن ىول ــد و اصــالح و تكمير يي ــابن  .ل شــوندي
بـه اخـالق  یارسـطو، بـا نگـاه امـروز ىشناس به اخالق ىساختن عناصر پروتاگوراس وارد
ل يج فلسفۀ اخالق را به دليرا یها نظام ىورتچارد رينمونه، ر یدارد؛ برا یشتريب ىكينزد

ار يز هرچنـد بسـيـر نينتـايمك. )Rorty, 1999(كنـد  ىروزمـّره سـرزنش م ىبه زندگ ىالتفات ىب
وحدت  ۀيتر ساخته و بر نظر شۀ او را پررنگياند ىدار ارسطوست، عنصر پروتاگوراس وام
از همـۀ  یمنـد ازد كـه بهرهسـ ىمـا را وادار م ىنيب تازد و معتقـد اسـت واقـع ىها م لتيفض
بـدانيم ر يناپـذ اجتناب یها را امـر لتيفضـ ىم و نبود برخيها را الزمۀ سعادت ندان لتيفض

)Mclntire, 2007(.  
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