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 تحلیل و مقايسۀ چهار تفسیر از
 اخالق نیکوماخوس 

 

 اهلل کریمی روح                                                                                  

 چکیده    
 دراخالق نیکومااخو،   سیر بررسی چهار رویکرد متفاوت در تف به این مقاله

یافتن پاسخی برای این پرسش است در پی و پردازد  می  موضوع کسب عادت
که چرا و چگونه تکرار اعمال منتسب به یک فضایتت باه مارور زمااک متکا       

کند. ابتدا بنا به تقسیم افالطوک از اجزای نفس به  فضیتت را در آدمی ایجاد می
)امیال و عواطا(،  ادعاا   نیزء شاهوا جزء همات و اراد،  جازء عقالنای و جا    

شود اغتب تفاسیر با محور قرار دادک یکی از این اجزاء باه تفسایر ارسا و     می
اخالق شوند. از آنجایی که  بندی می اند  و از این رو  در سه دسته طبقه پرداخته

ترین منبع اندیشمنداک مستماک در اخالق فتسفی بود، است     مهمنیکوماخو،
منظاور  و نشااک داد،    اخالق نیکوماخو،ه عنواک خوانشی از ب اخالق ناصری

یاباد.   نصیر جزء همات و اراد، اولویات مای    شود چرا و چگونه نزد خواجه می
سپس در تفسیر عاطفی به تفسیر مایتز برنیت و در تفسایر عقالنای باه تفسایر     

شود و نقدهایی درونی و بیرونی  ریچارد سورابجی به عنواک نمونه پرداخته می
. نهایتاا  باا بهار، باردک از تفسایر      شوند بررسی میبر این سه رویکرد تفسیری 

که انتقادهای  . شود تفسیری جامع از ارس و ارائه شود نانسی شرمن  تالش می
وارد بر تفاسیر پیشین را تاب آورد. در تفسیر مقبول  ارتباط وثیق میاک عاطفاه  

ب  عمتای انتقاادی تفسایر    مثا عادت بهگیرد تا کسب  محور قرار می ختو شنا
 شود.

 
 

نسبت   تربیت اخالقی  کسب عادت  ارس و  اخالق نیکوماخو،: ها کلیدواژه
 عاطفه و شناخت.

_______________________________________________________ 
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 مقدمه. 1
ترین و مانادگارترین خ ای اسات کاه بشار در       برجسته (Habituation)کسب عادت 

شته اسات.  برعهد، داترین نقش را در این میاک   و ارس و بیشتربیت اخالقی دنبال کرد،
از  .(NE, 1103a)داند  مینتیج  عادت  را فضیتت اخالقی  اخالق نیکوماخو،در ارس و 

مشاتر   مهام  یک ویژگای   ،τέχνη, arts)ها و فنوک  فضیتت از این لحاظنظر ارس و  
از را، »یاابیم  ماثال     ارت مای گونه که در فنوک مختت( به سابب تمارین مها    هماک .دارند

ها هم نخست آنهاا     در مورد فضیتت«زک از را، چنگ زدک چنگ شویم و کردک بنا میبنا
شویم و از  از طریق اعمال عادالنه عادل می»کنیم تا آنها را کسب کنیم  مثال   را تمرین می

 ,NE)« گردیم و از طریق اعمال شجاعانه شجاع دار می داری خویشتن را، تمرین خویشتن

1103b). از طریاق نوازی بدوک چنگ ناواختن و   چنگگونه که هیچ  به بیاک دیگر  هماک 
شود  هیچ انسانی هم بدوک عمل عادالنه و باا   نواز نمی   چنگصرف های نظری آموزش
کنند بتکه  ولی بیشتر مردماک چنین نمی»شود:  یادگیری چیستی عدالت  عادل نمیصرف 

ناد و  ا وفیتسپندارند که ف برند و می پنا، می (θεωρία, theory) ]به جای عمل[ به نظر
  .(NE, 1105b)« توانند شد طریق دارای فضیتت می از این

ها و فنوک از هم  جهاات شابیه هام     شود که فضیتت ارس و در ادامه متذکر میالبته 
اوال  بایاد  ». در فضیتت سه شرط وجود دارد که در فنوک هیچ یک م رح نیست: نیستند

جاا   هه عتت انتخاب و تصمیم روشانی با  آک عمل را دانسته انجام دهد؛ ثانیا  باید آک را ب
ای  آورد  آک هم تصمیم و انتخاب به خاطر خود عمل؛ ثالثا  عمال بایاد ناشای از متکاه    

شاخص  مشتر  میاک این سه شرط  بااطنی و   .(NE, 1105a)« استوار و تغییرناپذیر باشد
باا   اعماال م اابق  »در فاعل فضیتت است  از ایان رو   (subjective)نادیدنی بودنشاک 

تنهاا باداک جهات کاه باه نحاوی خاا  انجاام گرفتاه اسات عادالناه یاا              ها فضیتت
کنند، نیز هنگامی که عمل را انجام  دارانه نیست  بتکه وقتی چنین است که عمل خویشتن

به لحااظ اااهری میااک    اگرچه   بنابراین .،NE, 1105a) «دهد در حالت خاصی باشد می
طای  زمااک رشاد    در ه هر دو از طریق عمال  فضیتت و فنوک شباهت وجود دارد  چراک

یابند  اما به لحاظ باطنی میاک این دو اختالف است  چراکه حاالت باطنی خاصی در  می
عاادل و  »مندانه شرط است که در مورد عمل ماهرانه شارط نیسات:    یتتمورد عمل فض

اسات  دهد بتکه تنها آک کسی  دار هر کسی نیست که چنین اعمالی را انجام می خویشتن
 ,NE)« دنا ده مای داراک انجاام   که عادالک و خویشتن دهد ای انجام می به گونهکه آنها را 

1105b). 
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را، رسیدک به فضایتت اخالقای   »نهد که اگر  آنچه گفته شد این پرسش را فرا رو می
کجاسات  باه عباارت     (a certain condition)«حالت خا »  جایگا، «عادت است

تواک به فضیتتی رسید که دارای  است  می« حالت خا »قد دیگر  چگونه با عمتی که فا
 (paradox) نماا  متناقضبه خوبی از این رسد ارس و  باشد  به نظر می« حالت خا »

گاوییم   ممکن است بپرسند مرادماک چیست از اینکه مای »نویسد:  آگا، است  آنجا که می
ود و کسای کاه از روی   شا  دهد عادل مای  آدمی از این طریق که اعمال عادالنه انجام می

گردد  زیرا کاه شارط عمال کاردک عادالناه و       دار می داری عمل کند خویشتن خویشتن
عادالنااه و » .(NE, 1105a)« دار بااودک اساات دارانااه عااادل بااودک و خویشااتن خویشااتن
باه عباارت   اسات.  « حالت خا »عبارت دیگری از داشتن « دارانه عمل کردک خویشتن

ناه افعاالی کاه از سار فضایتت )آگاهاناه  انتخاابی و          پرسش این است کاه چگو دیگر
همیشگی، نیستند  ممکن است بتوانند متک  فضیتت را به وجود آورند. ارسا و اگرچاه   
به این پرسش که چرا و چگونه تکرار اعمال منتسب به یک فضیتت به مرور زماک متک  

هایی را در اختیار  دهد  اما سرنخ کند  پاسخ سرراستی نمی فضیتت را در انساک ایجاد می
 و متعارضی را موجب شد، است. تفاوتمفسراک قرار داد، است  که تفاسیر م

 ,λογιστικόν) عقالنای « جزء» -است« جزء»نفس شامل سه »افالطوک گفته است 

the rational  ،«اراد،هم ت و « جزء  (θυμοειδές, the spirited)  شهوانی« جزء»و 
(ἐπιθυμητικόν, the appetitive)»   رساد مفساراک    به نظر می ،.241: 1375)کاپتستوک

با برجسته کاردک  ارس و در طی قروک هر یک با محور قرار دادک یکی از این سه جزء  
اناد. در ایان    ارائاه کارد،   تفسیری متفاوت از آک  اخالق نیکوماخو،برخی از فرازهای 

ا،   و آنگعواط( و امیال سپس تفسیر مؤکد برتفسیر مؤکد بر همت و اراد،  مقاله  ابتدا 
آنهاا  تبیاین   متفااوت  تفسیر عقالنی  هر یک به طور مختصر و با برجسته کردک مباانی  

ارائاه خواهاد   به عنواک تفسیر جامع تفسیر مختار با نقد سه تفسیر پیشین  شد،  و نهایتا  
 شد.
  

 . تفسیر مبتنی بر همت و اراده )تفسیر سنتی(2
از  (ἀκρασία) سایا در بحثی باا عناواک آکرا   یکوماخو،اخالق نارس و در کتاب هفتم 

کند. نزد سقراط  عتت مؤثر بر عمل صرفا   اتحاد معرفت و فضیتت نزد سقراط انتقاد می
تواناد ماانع عمال     ای که هیچ عتتی در مقابل معرفتِ روشن نمی معرفت است؛ به گونه

است  اما کافی نیست. از نظر ارس و  معرفت برای عمل اگرچه الزم  . (NE, 1145b)شود
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 ,NE)« آورد حرکات درنمای   به تنهایی هیچ چیز را عقل و فکر به»گوید:  او در جایی می

1139a .،  ارس و با قبول تأثیر معرفت بر عمل اخالقی بر این عقید، بود که میل و شاوق
و عواط( این توانایی را دارند که گا،  به رغم معرفت و حتی معرفتی روشن  مانعی را 

کند که جایی برای میل و  ارس و از سقراط انتقاد می. سر را، عمل اخالقی ایجاد کنندبر 
عنصری به مثاب  حقیقتای انساانی    است و از ضع( و سست  شوق انساک در نظر نگرفته

« آشاکارا بار خاالف واقعیاات تجربای     »اسات. او نظار ساقراط را      پوشای کارد،   چشم
  . (NE, 1145b)داند می

اخاالق  در جهاک اسالم و چه در جهااک مسایحی  ایان فاراز از     مفسراک سنتی  چه 
عمال مکارر را موجاب    را با تفسیر خا  خود مورد تأکید قرار دادناد و   نیکوماخو،

عادت دانستند به این معنی که وقتی کسی مکررا  عمل خاصی را انجام دهد  به تادری   
ه در آیناد، مهیااتر و   گیرد به طاوری کا   در او شکل می تمایتی برای انجام اعمال مشابه

باید متعتق به  گیرد شکل میعادتی که  از آنجا کهتر آک اعمال را انجام خواهد داد.  ساد،
ای باشد که آک عمل خا  را تحریک کند  به طوری که آک قاو، تمایال باه انجاام      قو،

 عنا کهبود  به این م« اراد،»   بهترین گزینه نزد ایشاکاعمال مشابه در آیند، را داشته باشد
 اعماال در آیند، تمایال باه   تا کند  عادتی کسب می «اراد،»  عملبا تکرار نوع خاصی از 

پنداشت که فضایل اخالقی  در قروک وس ی چنین می 1دانز اسکوتسمشابه داشته باشد. 
فرضای نازد فالساف      چنین پایش  (Drummond, 2016, p. 10).د ان اراد، متعتق بهاساسا  

چرا و چگونه تکرار بنابراین  در پاسخ به پرسش اصتی مقاله که  .مستماک نیز صادق بود
کناد    اعمال منتسب به یک فضیتت به مرور زماک متک  فضیتت را در انساک ایجااد مای  

تکرار عمل موجب تقویت نیاروی اراد، در برابار انفعااالت     بودند مفسراک سنتی معتقد
باه  فارد  د و نی از معرفت نشوتخ  باعثنفس است  تا در هنگام مقتضی امیال نفسانی 

که تکرار عمل فاقد  تفسیر سنتی این است فرض مهم مندانه اقدام کند. پیش عمل فضیتت
موضاوع فقا    تواند موجب تقویت اراد، شود. به عبارت دیگار    نیز می« حالت خا »

کناد تاا در آیناد،     این نیست که با تکرار نوع خاصی از انتخاب  اراد، عادتی کسب مای 
حتی اعمال منتسب به یاک فضایتت کاه    های مشابه داشته باشد  بتکه  به انتخابتمایل 

کساب عاادت و   توانند موجاب   ای استوار نباشند نیز می آگاهانه  انتخابی و از سر متکه
آک  تکارار از این رو  رد  پای نوعی نگا، مکانیکی نسبت به عمال و   تقویت اراد، شوند.
 تواک دنبال کرد. سیر میدر ب ن این تفرا برای تقویت اراد، 
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خواجه نصیر یکی از مفسراک سنتی در جهاک اساالم اسات. وی آگااهی یاا از سار      
مند شدک الاقل در ماورد کاود  چناداک ضاروری      انتخاب عمل کردک را برای فضیتت

و اختیارا  بار آداب ساتود، و عاادات پساندید،      اجبارا الجمته ایشاک را  و عتى»بیند:  نمی
وسای  آنچاه از نظار ط   ،.106: 1356  تأکید از من اسات  طوسای  )« متکه کنند بدارند تا آک را

مندانه به هر شایو  ممکنای  باا هادف غاایی       فضیتت اهمیت دارد عادت شدک عمل شبه
نفسانی است. کود  در ایان ناوع تربیات  در مراحال     امیال تقویت اراد، برای غتبه بر 

هاای اخالقای را نادارد.     فضایتت هاا و   ابتدایی  حق چوک و چرا کردک در ماورد ارزش 
 (authorities)کود  باید به والدین و معتمین اخالقی خود به چشم مراجع اقتاداری 

بنگرد که سخن ایشاک را  حتی بدوک فهم چرایی آک  اگرچه با تر،  صرفا  اطاعت کند: 
و طاعت پدر و مادر و معتم و نظر کردک به ایشاک به عین جاللت به عادت او کنند تاا  »

باشاد  ایان   « اهال عتام  »البته کود  در آیند، اگار   ،.223: 1356  طوسی)« از ایشاک ترسد
پس اگر »فرصت را خواهد داشت تا از چرایی آنچه بر آک مجبور شد، است  آگا، شود: 

اهل عتم بود تعتم عتوم بر تدریجی که یاد کردیم  اول عتم اخالق و بعاد از آک عتاوم   
چه در مبدأ به تقتید گرفته باشد او را مبرهن شاود  و بار   حکمت نظری  آغاز کند  تا آن

« اختیار  او را روزی شد، باشد شاکرگزاری و ابتهاان نمایاد    سعادتی که در بدوِ نما  بی
 ،. 227: 1356  طوسی)

کسب عادت برای تقویت اراد، در برابر انفعاالت و امیال نفس به عنواک شیو  اصتی 
ای کاه   اسات  باه گوناه    اخالق ناصریاخالقی در مند شدک  خ  اصتی تربیت  فضیتت

تواک در پرتو آک مورد بررسی قرار داد.  مینیز این کتاب را تربیتی ها و اجزاء  سایر روش
 ، 106: 1356  طوسای )حتی تنبیاه بادنی   ،  225: 1356  طوسی)اگر طوسی از تشویق و تنبیه 
 و ریاضات دادک کاود    ،223: 1356  طوسی)نشیناک کود   اهمیت توجه به الگوها و هم

ای برای این است که به تقویت اراد،  گوید  همگی به گونه سخن می، 225: 1374  طوسی)
 تیال بر امیال نفسانی منجر شوند.جهت اس

 

 نقد تفسیر مبتنی بر اراده   .2-1
تواک به دو دسته تقسایم کارد.    نقدهای وارد بر تفسیر سنتی  و البته تفاسیر بعدی  را می

درونی و نقدهای بیرونی. منظور از نقدهای درونی نقدهایی است کاه موجاب    نقدهای
  اخاالق نیکومااخو،  آنها تعارض با سایر اجزا و عبارات فتسف  ارس و  باه ویاژ، در   
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است  در حالی که عتت نقدهای بیرونی  ناسازگاری با ساایر اجازای منظوما  معرفات     
 بشری است.

  
 نقدهای درونی 1. -1 -2
بتنی بر اراد، عاجز از تبیین چگونگی انتقال از کودکی به بتوغ اخالقی است. تفسیر م .1

چگونه کودکی که صرفا  کسب عاادت کارد،   »کند  به عبارت دیگر  این تفسیر تبیین نمی
اناد و از     (φρόνησις) فرونسایس شرط  هایی باشد که پیش تواند واجد توانایی است می

« کامل صارفا  کماال جازء غیار عقالنای نیسات       ناپذیرند. فضیتت فضیتت کامل انفکا 
(Sherman, 1989, p. 158)گونه که ارس و در کتاب چهارم باه صاراحت تأکیاد     . هماک

و در فصل چهارم از  (NE, 1144b)تواند بدوک فرونسیس  خوب باشد  کند کسی نمی می
 . (NE, 1104b)کند که فضیتت با انتخاب مرتب  است  کتاب دوم تأکید می

های اخالقی ناساازگار   تفسیر با تأکید ارس و بر پیچید، و مبهم بودک موقیعت . این2
های اخالقی به قدری پیچید، و زیاد  کند موارد جزئی در موقعیت است. ارس و تأکید می

اعماالی   . (NE, 1104a)گیارد  قرار نمی« مفاهیماز ای  تحت هیچ فن یا مجموعه»است که 
درآمد، باشند  الزم است بسیار به یکدیگر شابیه   که به شکل مکانیکی به صورت عادت

های اخالقی که ممتو از جزئیات متفاوت است  چنین عاادتی در   باشند  اما در موقعیت
 تواند ایفای نقش کند.  اخالقی نمی صحیح قضاوت و انجام عمل

کناد  بتکاه عاشاق     منداناه عمال مای    مند ارس ویی نه تنها فضیتت . انساک فضیتت3
میتی بتکه باا رضاایت    مندانه را نه از سر تکت( و بی هست و عمل فضیتتفضیتت هم 

توانیم بگاوییم   ما حتی می»گوید:  )ارس و می ،Winge, 2006, p. 63)دهد  باطن انجام می
تعارض ،،. NE, 1099a)« وب  متتذ نشود  انساک خوبی نیستفردی که از انجام اعمال خ

 راهکاار  از طریقتواک  این است که چگونه میبزرگی که تفسیر سنتی با آک مواجه است 
. میاک روش و ردشمرد  کود  را عاشق فضیتت ک اجبار  که حتی تنبیه بدنی را مجاز می

باشاد  یاک    تصاور هدف باید سازگاری وجود داشته باشد. اگر لذتی هم در اینجا قابل 
ت اسات و  شود نتیج  تفسیر سنتی عاد گونه که کانت متذکر می لذت ستبی است. هماک

ای که طبیعت ماا باه آک لاذت یاا      عادت نتیج  تکرار دائمی لذت یا عمل است به گونه
عمل محتان شود. وقتی به چیزی عادت کاردیم  تار  عاادت دشاوار اسات و چاوک       

کند  تار    های مختت( بدک ایجاد می استعمال مکرر هر چیزی دگرگونی در کنش اندام
دوست داشتن » ،.30-29: 1374)کانت   شود عادت در آغاز موجب اختالالت جسمی می
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تواند از نوع چنین لذتی باشاد. تفسایر    زند نمی که اخالق فضیتت از آک دم می« فضیتت
منداناه تعاارض    سنتی از کسب عادت با هدف از سر رضایت باطن عمل کردک فضیتت

 دارد.
 

 نقدهای بیرونی 2. -1 -2
برای رسیدک به یک فضیتت معین  نه  رایت نشاک داد، است وکفگونه که جورن  . هماک1

فعل معینی داریم و نه مقول  معینی از فعل تا بتواک م ابق فرضِ تفسیر سنتی باا تکارار   
گفتاه  صرف آنها به آک فضیتت دست یافت. هیچ فعالیت خاصی وجود ندارد کاه ماثال    

  انساک شجاع باید در آک خوب باشد. همچنین  برای رسیدک به یک فضیتت مقولا  شود
دهد  اماا   معینی از فعل هم وجود ندارد. انساک شجاع  اغتب کارهای شجاعانه انجام می

آنها بعاد از اینکاه از آک فضایتت ناشای     »دهند.  این افعال یک مقول  معین را شکل نمی
 von)« شوند  و نه بعد از حاالتی که آنها را نتیجه داد، اسات  شدند بداک نام خواند، می

Wright, 1963, p. 141 .،افعال شجاعانه  یاک  مثال  رایت دو دلیل برای این ادعا که  وکف
کند. اول آنکه هم  افعالی که از سر شجاعت انجاام   دهند ذکر می مقول  معین شکل نمی

مشترکی ندارند. کُشتن یک ببر و پریدک در آب سرد هر « ااهری»اند  لزوما  ویژگی  شد،
بسایار باا هام    « اااهری »اگرچاه باه لحااظ    تواند افعال شجاعانه تتقای شاوند     دو می
تواک ارائه کارد کاه بتواناد طیا( فعال       ند. هیچ فهرستی از افعال شجاعانه نمیا متفاوت

شجاعانه را استقصا کند. دلیل دوم این است کاه فعتای کاه از فضایتت شاجاعت سار       
ز تواند دقیقا  به هماک صورت بدوک اینکه ناشی از فضیتت شجاعت باشد  نیا  زند  می می

حاصل شود. از این رو  عادت دادک کود  به فعتی معین  یا مقول  معینای از افعاال باه    
شود  امری ناممکن اسات. آنچاه نهایتاا  از چناین      منجرفضیتت خاصی به این امید که 

شود مهارت یا عادت است  نه فضیتت  چاوک فضایتت  کیفیات     عادت دادنی نتیجه می
رفتارش. به قول « ااهری»فعالش است  نه ویژگی مندانه و ا فاعل فعل فضیتت« درونی»

هیچ پوست  خارجی از هم  اعمال عادالنه وجود ندارد که بتاواک آنهاا را   »نانسی شرمن 
 ,Sherman, 1999)تا صاحب فضیتت عدالت شاد  « جدا کرد و به طور مکرر انجام داد

p. 247) . 
قی امری به عنواک های اخال سنتی این است که در موقعیت فرض مهم تفسیر پیش. 2

کناد. ایان    تواند بر هواهای نفسانی غتبه پیدا شد، وجود دارد که می اراد  محض تقویت
فرض از جدایی میاک ساحات آدمی  از جمته جدایی میااک عقال و امیاال  عقال و      پیش
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تاواک   کنند که مای  گیرد. در واقع مفسراک سنتی تصور می اراد، و امیال و اراد، نشأت می
تواند در یک موقعیات   میمحض پرداخت و اراد، محض عمل به تقویت اراد،  با تکرار

دشوار اخالقی موجب غتب  ما بر امیال شود  حال آنکاه اراد،  میال و آگااهی هار ساه      
های خاصای هساتند و    دارند و مع وف به موقعیت (intentionality)حیثیت التفاتی 

 یت تقویت کرد و ارتقا داد.تواک آنها را سوای از هم و سوای از یک موقع نمی
  

 تفسیر عاطفی .3
هاای   تفسیر عاطفی اگرچه از جهات زیادی با تفسیر سانتی شاباهت دارد  اماا تفااوت    

اریفی نیز با آک دارد. در تفسیر عاطفی با آگاهی از انتقادات وارد بر تفسیر سنتی تالش 
هاای آک ارائاه    فاه با نظر به هما  مؤل  اخالق نیکوماخو،تر از  شود تفسیری منسجم می

مع اوف باه تقویات اراد، بارای غتباه بار امیاال        نه شود. در تفسیر عاطفی تکرار عمل 
در هاا و دردهاا    از قبیال لاذت  دهی احساسات مناسب  جهتبر ای  مقدمه بتکه  فسانین

یا به بیااک    میالاعواط( و نصیر موضوع در تفسیر خواجه . است های مقتضی موقعیت
د از اهمیت ثانوی برخاوردار اسات و موضاوع تقویات اراد،     موضوع لذت و در  دیگر

  اماا  حتی ریاضت و ضرب کود  را هم جواز می دهد؛ از این رو  خواجه ارجح است
چناین جاوازی صاادر      تأکیاد دارد  هاا  لاذت باردک از فضایتت   تفسیر عاطفی که بر  در

نیِ امیاال  تمرین غیر عقال»م ابق تفسیر عاطفی  کسب عادت عبارت است از . شود نمی
در این تفسیر   .(Sherman, 1999, p. 231)« متعتقات مناسب به سویدهی آنها  و جهت

عادات ارتباط عمیقی با احساسات دارند  به طوری که عمل کاردک بار اساا، عاادت     
 شوند. اصوال  توس  احساسات اخالقی هدایت و جهت داد، می

ام کارهای درست لاذت بباریم. در   کند که ما باید یاد بگیریم از انج ارس و تأکید می
فضاایل اخالقای باا لاذت و درد     »کاه:   اخالق نیکومااخو، واقع این سخن ارس و در 

یازیم و بارای دوری از   ارتباط دارند چوک ما برای دستیابی به لذت به کار بد دست می
ا را گوید  باید از کودکی م زنیم. بنابراین  چنانکه افالطوک می درد از کار نیک سر باز می

چناک تربیت کنند که آنجا که باید لذت برد لذت ببریم و آنجا که باید احسا، درد کرد 
ستوک اصتی تفسایر    (NE, 1104b)« احسا، درد کنیم  چوک تربیت درست همین است

دیادگا، ارسا و درباار     »در مقالا    2برنیات ماایتز  عاطفی از کسب عادت است. تفسیر 
   این رویکرد تفسیری است.نمون  برجست 3«یادگیری خوب بودک
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طی( تماما  الگوهای انگیزش و پاسخ در یک انساک را »تأکید برنیت این است که . 1
دهند  پیش از اینکه او از نظرگاا، عقالنای در    ای از امیال و احساسات شکل می گسترد،
اش به عنواک یک کل و ق عا  پایش از آنکاه او ایان خودآگااهی متأمالناه را باا        زندگی

گرایی  یعنی شیفتگی  برنیت عقل .(Burnyeat, 1980, p. 70)« ارش در عمل کامل کندرفت
او معتقاد  داناد.   آوری را اشتبا، همیشگی فتسف  اخالق می یک بعدی به عقل و استدالل

موضوع فتسف  اخالق گاهی به عنواک م الع  استدالل اخالقی تعریا( یاا باه آک    است 
رشادِ اخالقای اهمیات دارد      ازعظم آنچاه در آغا  گونه بخش ا شود  و بدین محدود می

بعادی را در نظریا     گرایی یک ارس و عقل»  از نظر برنیت شود. درواقع نادید، گرفته می
بیند و باا تأکیاد بار اهمیات مبتادیاک و رشاد        داند می سقراط که معرفت را فضیتت می

برنیت تالش  ،.ibid)« دهد تدریجی عادات خوبِ احسا، کردک  به آک واکنش نشاک می
آنچه در ارس و برجسته اسات در  او از ایان حقیقات اسات کاه      »دارد نشاک دهد که 

 .ibid, pp)« آید که هر دو بعد شناختی و عااطفی  اخالق در یک رشته مراحتی پدید می

ای که متربی در آک قرار دارد  ماورد توجاه قارار     باید به مقتضای سن و مرحته ،70-71
بعد عاطفی باید در اولویت باشد. استناد مهام  به خردسالی توجه  گیرد  و البته در سنین

 است:اخالق نیکوماخو، برنیت این فقر، از 
دارای دو معنی است: آنچه بر « معتوم»پژوهش را باید از معتوم آغاز کرد  ولی 

نفساه معتاوم اسات. ماا بحاث را از چیازی شاروع         ما معتوم است و آنچه فی
خواهاد باه بحاث     م است. از این رو کسی کاه مای  خواهیم کرد که بر ما معتو

دربار  اینکه شری( چیست و عادالنه کدام است  و به طور کتی دربار  داناش  
سیاست  گوش فرادهد باید از تربیت نیک برخوردار باشد زیرا که مبدأ و نق   

است و اگر این م تاب بار او مساتم باشاد      (the that)« امر واقع»آغاز بحث 
نخواهد داشت؛ و ماردی کاه از تربیات     (the because)« چرا»ه دیگر نیازی ب

تواناد آنهاا را باه آساانی      شناسد و یا مای  نیک برخوردار است  یا مبادی را می
تواند یافات  بایاد    می شناسد و نه آنها را در دریابد. اما کسی که نه مبادی را می

 به این سخن هسیودو، گوش فرادهد:
داند. کسی نیاز نیاک    ست که خود همه چیز را میبهترین ]مردماک[ آک کسی ا»

شانود    داند و ناه نصایحت مای    پذیرد. آنکه نه خود می است که پند نیک را می
 (NE, 1095b). «ای است فاید، انساک بی

ارس و در پاسخ به این پرسش افالطوک که در هر پژوهشی باید روشن شود آیا باه  
ایام  معتقاد اسات در     بادی آغااز کارد،  کنیم یا پژوهش را از م سمت مبادی حرکت می
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کنیم  اما  پژوهش اخالقی که تعیین مشخصات سعادت است  به سوی مبادی حرکت می
باید مبادی خا  خود را داشته باشد تا از آک شروع کنایم. در شاعری    نیزاین پژوهش 

منظور از بهترین مردماک کاه خاود هماه چیاز را     »کند  که ارس و از هسیودو، نقل می
پناد نیاک را   »از ساوی دیگار    اعمالش آگا، است. « چرایی»  کسی است که به «اندد می

  اسات « امار واقاع  »اعمالش آگا، نیست  اما در « چرایی»که اگرچه به « پذیرد ]کسی[ می
بارای او آمااد،   در اصل را دریابد. این پژوهش « چرایی»بنابراین این قابتیت را دارد که 

آک پیادا  « چرایی»ه از خواهد فهمی معقول و موج  د و میرا دار« امر واقع»شد، است که 
جواک به خااطر نداشاتن   زند که  پیوند میای از ارس و  کند. برنیت این تفسیر را با گفته
های مربوط به دانش سیاسات   شنوند  مناسبی برای بحث»تجرب  کافی در زندگی عمتی 

دهد و درباار  آک تحقیاق    یگونه زندگی را مبدأ خود قرار م پژوهش سیاسی ایننیست...
گوید امر عادالنه و شری( در قواعد و مفااهیم   ارس و مؤکدا  می .(NE, 1095a)« کند می

شد، در  . انساک تربیت(NE, 1094b& 1104a&1137b&1165a) شود کتی صورتبندی نمی
دهد و چنین ارفیتی ورای اطالع  مندانه انجام  تواند عمل فضیتت های خا  می موقعیت

هایی به شکل اصول و مبادی  توصیه شود. آموزشِ واعد کتی و اطالق آنها حاصل میاز ق
به کودکاک  بدوک توجه دادک آنها به روح آک اصول و شرای ی که در آنهاا ایان اصاول    

اگار   از این رو  م ابق تفسایر برنیات   شوند  امر عبثی خواهد بود.  اطالق یا اصالح می
ای هم از تربیت اخالقای باه    بهر، باشد  بهر، بی کسی از نوعی پرورش با عادات خوب

و « امار واقاع  »شارط ادرا    در اخالق عادات خوب پایش »صورت نظری نخواهد برد: 
 ،. Burnyeat, 1980, p.73)« است« چرایی»رسیدک به مرحت  

 . برنیت در مقدم  دوم تفسیر خود به دنبال پاسخ این پرسش است کاه را، کساب  2
 : یابد در اخالق چیست. برنیت پاسخ را در این عبارت ارس و می «امر واقع»مبادی و 

ای ماوارد   نباید در تمام موضوعات در طتب یک نوع تبیین باشیم  بتکه در پار،
امر واقع باید کافی باشد  مثال  در مورد مبادی. امر واقع نخستین چیاز اسات و   

بعضی دیگار را   توانیم شناخت  مبدأ است. بعضی مبادی را از طریق استقرا می
از طریق ادرا  حسی  بعضی را از طریق کساب عاادت و بعضای را از طارقِ     

  .(NE, 1098b) دیگر
ای که پیش از این گرفتیم با عبارت فوق ترکیب کنایم باه    برنیت معتقد است اگر نتیجه

رسیم که کسب عادت  در کنار استقرا  ادرا  حسی و طرق دیگار  عماال     این نتیجه می
است. در واقع  هر یک از مباادی بایاد باا نحاو      « امر واقع»فراچنگ آوردک  راهی برای
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کشاند   ها نفس می آموزیم هم  انساک کسب آک تناسب داشته باشد. ما از طریق استقرا می
آموزیم که آتش گرم است. در اخالق  شیو  مناساب بارای    و از طریق ادرا  حسی می

فرضیه این است که ما در درج  اول . »رسیدک به الاقل برخی مبادی  کسب عادت است
وسایت    وسیت  تجربه یا استقرا از موارد جزئی و ناه باه   آنچه شری( و عادالنه است نه به

شهود )عقتی یا حسی،  بتکه با یادگیری انجام کارهاای شاری( و عادالناه  باا کساب      
 ,Burnyeat)،«آوریام  آموزیم )به دسات مای   عادت در انجام رفتار شری( و عادالنه  می

1980, p.73) .      این هماک نتیج  مشهور است که ارسا و باه صاراحت آک را در ابتادای
کناد ماا از طریاق انجاام کارهاای عادالناه و        گیارد آنجاا کاه تأکیاد مای      کتاب دوم می

شویم. البته برنیات   دار می دارانه و کسب عادت در انجام آنها  عادل و خویشتن خویشتن
اضاافه   کاه هماناا  افزاید  میگفته    پیشمهمی را به نتیج معتقد است که کتاب دوم نکت 

گونه که پیش از این اشار، شد  ارسا و در فصال    هماک. های شناختی است کردک مؤلفه
داناد کاه    ای مای  چهارم از کتاب دوم هدف نهایی عمل فرد مبتدی را رسیدک به مرحتاه 

ه خاطر خودش و ناشی مندانه را با شناخت کامل از آک  انتخاب آک عمل ب عمل فضیتت
برنیت با پاذیرش ایان ساخن     .(NE, 1105a)ای استوار و تغییرناپذیر انجام دهد  از متکه

کساب عاادت را      (NE, 1178a)مند بودک فرونسیس الزم است ارس و که برای فضیتت
تواناد باه    مای « چرایای »فهم »داند:  مندی شرط الزم  اما نه شرط کافی  می برای فضیتت
 «را کامال کناد  « امار واقاع  »ح نهایی را به انجاام رسااند و ادرا  شاما از    تنهایی تصحی

(Burnyeat, 1980, p. 74). 
عمتی شری( یا  دیاد بگیر کسیآید که چرا برای اینکه  این پرسش پیش می . اکنوک3

  برنیت برای پاسخ به دعادالنه است  باید قبال  نسبت به انجام آک کسب عادت کرد، باش
رود  آنجاا کاه ارسا و     مای اخاالق نیکومااخو،   سراغ آخرین فصل از این پرسش به 

تواناد از اساتدالل و    دهد چرا تنها کسی که به خوبی پرورش یافته است می توضیح می
 :بحث بهر، ببرد

در خاور     ...بودناد  یکااف  اکیا سااختن آدم  کیا ن یبرا ینظر یها اگر استدالل
 یبارا  ... کاه ساخن   دیا نما یما  نیچن ی. ولبودند یگونه حرمت و افتخار م همه

 نااک یا رایا . زکناد  ینما  تیا کفا یکیمردماک به را، شرافت و ن شتریسوق دادک ب
و از  آورناد  یو تنها در برابر تر، سر فرود ما  اند یبال بع از احسا، شرم عار
باه   فار یجهات کاه ک   نیبتکه از ا اند نیننگ نکهیا یارتکاب اعمال زشت نه برا

از احساا، و عاطفاه    یرویا و چوک باه پ  ورزند  یم یخوددار آورند  یدنبال م
تناساب   شااک  عات یکه با طب نهند یم یچناک لذات یتنها سر در پ کنند یم یزندگ
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کاه بار خاالف     یو از دردهائ ندیجو یبه آنها را م یابیدست لیوسا میدارند و دا
اسات   (یو شار  ذیا لذ یاز آنچه براسات  یتصور چیو ه زندیگر یآنها هستند م

ممکان اسات در    ی. پاس چگوناه اساتدالل   اند د،یرگز آک را نچشندارند چوک ه
 ... !کساک اثر ببخشد  گونه نیا

 قیا از طر دیاثر قاطع ندارد بتکه نفسِ شاگرد نخست با اکیآدم  آموزش در هم
ساخن و   رفتنیپاذ   آمااد  یگیاز فروماا  یزاریا به شرافت و ب شیعادت به گرا

است به بذر غذا دهد و آک  ،آمادزد، که  شخم نیاستدالل شد، باشد  همانند زم
ساخناک   کند یم یرویاز احسا، و عاطفه پ یکه در زندگ یکس رایرا بپرورد  ز

 یانساان  نیچن تواک ی. چگونه مفهمد یو اگر بشنود نم شنود یهشداردهند، را نم
 شاود  یسخن نما  میاز عقل تست یعار  زیغر یرا دگرگوک ساخت  به طور کت

با  شاوندیخو یرتیاز آغاز س دی. پس باآورد یم دفرو بتکه فق  در برابر زور سر
اسات دوسات بادارد و از     تار  (یوجود داشته باشد که هرچاه را شار   تتیفض

 ،.NE, 1179b) دیجو یزاریب یگیفروما

برای فهم فضیتت و کسب عاادت از دیادگا، ارسا و بسایار      این عبارتاز نظر برنیت 
های خود به دنبال دانشجویی است  ،ارس و برای در  کتیدی است. م ابق این عبارت

شاود   شری( باشد و از آک لذت ببرد. همین ویژگای باعاث مای    امرعاشق پیشاپیش که 
هاایی کاه در پای تشاویق      و آماادگی پاذیرش اساتدالل     سیرت او با فضیتت خویشای 

ند  داشته باشد. دانشجویی که در اینجا ارس و او را باا طباع شاری( توصای(     ا فضیتت
کسی است که پیش از این به عنواک کسی کاه دارای مباادی اسات از او     کند  هماک می

گویاد از     و در اینجا مای «امر واقع»سخن گفته شد. او آموخته است که شری( چیست 
 :بخش است دار آک است. او دوستدار آک است چوک بال بع برایش لذت همین رو دوست

برحساب طبیعات   برناد کاه    دوستداراک چیزهای شری( از چیزهایی لذت مای 
گوناه   اند و از این رو هام بارای ایان    اند. اعمال موافق فضیتت چنین بخش لذت

 .(NE, 1099a) اند بخش اند و هم بر حسب طبیعت لذت بخش کساک لذت

در این عبارات از سر اتفاق به کاار نرفتاه   « دوست داشتن»کند که لغت  برنیت تأکید می
نوعی از احساسات است که به لحااظ شادت   است. آنچه ارس و در اینجا مد نظر دارد 

دار  قابل مقایسه است با عواط( کسی که مثال  دیوان  اسب است. در ایان معناا دوسات   
چیزی بودک یعنی از آک لذت بردک. نکت  مهم این است کاه ارسا و معتقاد اسات ایان      

اکناوک  »گیارد.   از کسب عادت نشأت مای « لذت شری( و نفرت شری(»استعداد برای 
شود کتید حل مسأل  ماست  داد، می «لذت»گویم که امتیازی که در این عبارات به باید ب
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 .(Burnyeat, 1980, p. 76)« تواند به شناخت منجر شاود  در مورد اینکه چگونه عمل می
  باید یاد بگیرید کاه  ید یاد بگیرید از چیزی لذت ببریدوقتی بخواهکند  برنیت تأکید می

اید توجه داشته باشید که معنای ضعی( یادگیری در اینجا اما ب  بخش است آک چیز لذت
  آکبخاش باودک    مد نظر نیست  یعنی صرفا  به دست آوردک اطالعااتی در ماورد لاذت   

اسکی را تنها با مثال  بخش بودک  بدوک تجرب  شخصی. در معنای نیرومند  یادگیری لذت
لذت با درونی کردک  . رشدتواک یاد گرفت میامتحاک کردک و لذت بردک شخصی از آک 

 روند.  دست هم پیش می هشناخت دست ب
عمل چگونه تکرار اکنوک با توجه به آنچه گفته شد اگر بار دیگر به پرسش اولیه که 

همارا،  « حالات خاا   »کاه باا    منجر شود فضیتتیممکن است به « حالت خا »فاقد 
از نظر ارس و عمال  هدف نهایی م الع  اخالق کند که  برنیت تأکید می  بازگردیم باشد

مند شدک است  نه صارفا  دانساتن چیساتی مقتضایات      فضیتت ؛است  نه صرف معرفت
ممکن است به من گفته شود  و ممکان اسات    :(NE, 1095a&1103b&1105b)فضیتت 

م باور داشته باشم  که فالک اعمال عادالنه و شری( است  اما واقعا  خودم یاد نگرفته باش
خود نکرد، باشم، که آنها ارزش ذاتی دارند تا یادگرفتاه   طبع ثانی)قتبا  تصدیق نکرد، و 

شاک بدارم،  با این پیامد کاه از   باشم به همین خاطر برای آنها ارزش قائل شوم )دوست
کناد   نفسه لاذتبخش مای   انجام آنها لذت ببرم. با فهم و تصدیق ارزش آنها که آنها را فی

باه   –ببرم و این یادگیری نیاز به زماک و وقات   من باید خودم یاد بگیرم تا از آنها لذت
  (Burnyeat, 1980, p. 78) دارد  -طور خالصه  کسب عادت

گاذاری کناد کاه عمال      ای سارمایه  کناد مربای بایاد روی متربای     مای برنیت تأکیاد  
خواهاد ایان جنباه از     بارد و اکناوک مای    خواهد و از آک لاذت مای   مندانه را می فضیتت
تری بررسی کند. چنین کسی است که مبادی را کسب کرد،  میقاش را از منظر ع زندگی

است. استدالل و بحث چنین فردی را به فضیتت ترغیب خواهاد کارد    « پذیر تربیت»و 
ارسا و دو دساته از   توضیح آنکاه   است.  (αιδώς, modesty)« شرم»چراکه او دارای 

اند و تنها در برابر  یاز احسا، شرم عار»ای که  دهد. دسته جواناک را از هم تشخیص می
اند بتکه از ایان   آورند و از ارتکاب اعمال زشت نه برای اینکه ننگین تر، سر فرود می

و دست  دوم کسانی  (NE, 1179b) «ورزند آورند  خودداری می جهت که کیفر به دنبال می
که انجام کار پست و ناعادالنه  به شکل درونی باعاث رنا  آنهاا  و باه بیااک ارسا و        

شود. از میاک این دو دسته  ارسا و دسات  دوم را آمااد  دریافات      شاک می «شرم»جب مو
وسیته ایشاک بر اجتناب  داند تا بدین شاک می های عقتی تربیت اخالقی برای رشد توانایی
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از چنین اشتباهاتی توانا شوند. ارس و معتقد اسات کاه شارم پایش از عقال  یعنای در       
ها در زندگی نیک ندارد   کتی نسبت به جایگا، فضیتتای که هنوز فرد دیدگاهی  مرحته

دهی صاحیح   و به همین خاطر که شرم عقالنی نیست  برای جهت  کند پرورش پیدا می
ترین  آک به سوی متعتقات درست باید از انواع دیگری از آموزش بهر، برد که البته اصتی

در کاود   کاه    با تربیت ذائقا  لاذت  »آنها تمرین و کسب عادت است. بدین صورت 
انگیز  ابتدایی و برای مدتی طوالنی تنها انگیز  اوست  کود  به امور شری( و عادالنه 

های ارزیابان  فارغ از عقالنیت او در ارتباط با  العمل چنگ خواهد زد به طوری که عکس
البتاه برنیات نهایتاا      ،.Burnyeat, 1980, p. 80) «متعتقات درست پرورش خواهد یافت

شرط  اری از عقل و مبتنی بر عواط( را نه تنها در دوراک کودکی غالب و پیشتربیت ع
داند  از نظر او چنین تربیتای حتای در دوراک    های عقالنی برای فضایل می فهم استدالل

از تمام آنچه گفتاه شاد نتیجاه    »پختگی نیز  اگرچه به همرا، فرونسیس  باید ادامه یابد: 
زمانی طوالنی ]یعنای دوراک کاودکی[ رشاد اخالقای      شود نه تنها برای مدت گرفته می

کامال  عقالنی باید باشد  بتکه  آنچه کمتر تصدیق شد، اسات  اخاالق در    کمتر فرایندی
ای ادامه یابد کاه شاروع شاد، اسات  یعنای       سن پختگی نیز باید تا حد زیادی به گونه

که چرا   ،Burnyeat, 1980, p. 80) «اندیش هایی مأخوذ از منابعی سوای عقل ژرف پاسخ
هایچ اساتداللی   و از نظر ارس و امیال اصتی غالب انسانها در کودکی تباا، شاد، اسات    

 تواند آنها را متقاعد کند تا فضیتت را به خاطر خود فضیتت م توب بدانند.  نمی
 

 تفسیر عاطفینقد  1. -3
اخااالق هااای مهاام  مؤلفااه بساایاری ازمزیاات باازرس تفساایر برنیاات انسااجام و حفاا  

قابل انکار نیسات  مزیت دیگر آک ت ابق با واقعیات پیرامونی است. است.  کوماخو،نی
اخالقای زیساتن  حالات شاناختی صارف       بیشتر انسانها به سبب ترغیبدست کم که 

به وجود  مندی فضیتت جهت راای  انگیز، در غالب آدمیاک بحثو  استداللنیست  زیرا 
تفسایر برنیات ایان نکتاه را باه      ر است. ت آورد و نقش عواط( در این میاک کتیدی نمی

  اما با این همه نکات کند و آک را در تفسیر اخالق ارس ویی برجسته می  خوبی تصدیق
 تواند این تفسیر را نیز به چالش بکشند: زیر می
عقتای و   -های شاناختی  . برنیت اگرچه تالش دارد به نحوی از جدایی میاک مؤلفه1
محاور دوراک قبال از    ا نهایتا  خ  فارقی میاک پرورش لذتهای عاطفی بپرهیزد  ام مؤلفه

شود. تفسیر برنیت متضامن ایان اسات کاه      بتوغ و پختگی و دوراک بعد از آک قائل می
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هیچ مؤلف  شناختی در کاود  وجاود نادارد و صارفا  بایاد       خردسالیگویی در دوراک 
فضایتت  ه بعدها به امور ارزشمندی ک  بدوک راهنمایی عقل  احساسات و عواط( او را

نشااک داد، خواهاد شاد      جامعگونه که در تفسیر    عادت داد. اما هماکشوند خواند، می
و میاک عاطفه و   ای میاک مراحل رشد کود  از یک سو ارس و چنین خ  فارق برجسته

انتقال از کاودکی باه   »شود که  ها موجب می عقل از سوی دیگر قائل نیست. این شکاف
  .درآید (Sherman, 1999b, p. 232) «رت امری مرموزبتوغ اخالقی به صو

ای پرورش یافته است که نگرشی  تواک معمار جوانی را تصور کرد که به گونه می. 2
ساخت لاذت   های زیبا دارد. او از دیدک بناهای زیبا و خوش عاطفی نسبت به ساختماک

  هایی اسات  ماککند در جستجوی چنین ساخت برد  به طوری که هر کجا مسافرت می می
اما روشن است که این استعداد لذت بردک از بناهای زیباا ضارورتا  ایان مهاارت را در     

 ,Mertz Hsieh). دهد که خودش هم بتواند چنین بناهاایی را بساازد   اختیار او قرار نمی

 نیاز برای داشاتن آک مهاارت کاافی اسات. او      یلذت چنینگوید  البته برنیت نمی (2002
را  مهارت ساخت بناهاای زیباا  ممکن است پرورش  ردک از بناهای زیباب پذیرد لذت می

اما نکت  مهم این است که تفسیر برنیت نهایتا  فراینادی   شرط آک است  و پیش برانگیزاند
. به عبارت دیگر  به کند یابد  تبیین نمی که با آک چنین مهارتی در طول زماک پرورش می

مند شادک صارفا     است که عمل برای فضیتت رسد آنچه مد نظر ارس وست این نظر می
برای این نیست که فرد لذت کسب آک فضیتت را چشید، باشد  بتکه ارس و برای خود 

مند شدک اعتبار قائل است  اما تفسایر برنیات چناین     عمل نیز  فی نفسه  جهت فضیتت
 نهد. ای را مغفول می نکته
در « حالات خاا   »ل فاقاد  کند چرا و چگوناه تکارار عما    . این تفسیر تبیین نمی3

شاود   کود  ممکن است موجب لذت او شود. پاسخ ندادک به این پرساش باعاث مای   
بارد    دربار  شمول تفسیری برنیت تردید کنیم. آیا کودکی که از شانا کاردک لاذت نمای    

تواک صرفا  با بردک مکرر به استخر برای آموزش اصولی شانا آمااد، کارد  در ماورد      می
  اعمال شجاعانه چ ور

خواهد آنچه  کارانه است و از والدین و مربیاک کود  می . این تفسیر عمیقا  محافظه4
دانند در کود  تکرار کنند  تا کود  لذت آنها را بچشد  بدوک اینکه  را خود فضیتت می

الزم باشد تواک ارزیابی نقادان  آنها را در او تقویت کنند  با این امید کاه در بزرگساالی   
هایی برای تأیید آنها  ا  با تفکری شبیه متکتمین  صرفا  به دنبال استداللبدوک چوک و چر

 برآید.
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 . تفسیر عقالنی4
معتقد اسات مفساراک از   از مفسراک مشهور ارس و در عصر حاضر   4 سورابجیریچارد 

اناد. اوال  آنهاا نقاش     سه جهت مرتب  به هم نقش عقل را در فضیتت به حداقل رساند،
اند. ثانیا  آنها نقش مهمای   لوازم ذاتی فضیتت است از عقل تهی کرد، انتخاب را که جزء

اند. ثالثا  آنها کساب عاادت را باه مثابا       در فضیتت دارد دست کم گرفتهفرونسیس که 
کناد  در نظار    فرایندی عاری از فکر و مکانیکی که برای خوب بودک آدمی کفایات مای  

 ا از هر سه جهت به چالش بکشد. کند این تفاسیر ر اند. سورابجی تالش می گرفته
 یا اناه مند یتتدهد که از نظر ارسا و هار فعال فضا     سورابجی در گام اول نشاک می

مستتزم انتخاب است و انتخاب امری کامال  عقالنی است. انتخاب میل به انجاام کااری   
  است که قو  تأمل آک را برای رسیدک ماا باه هادفماک مناساب تشاخیص داد، اسات      

.(Sorabji, 1980, p. 201) ز نظر سورابجی تأکید ارس و مبنی بر اینکه ما تنها نسبت به ا
کنیم  بر ارتباط ق عی میاک انتخاب و عقالنیات داللات دارد    غایات است که انتخاب می

(Sorabji, 1980, p. 204 .، 

کناد کاه    رود. ارسا و تأکیاد مای    مای فرونسایس  سورابجی در گام دوم باه ساراغ    
و فرونسیس مساتتزم    (NE, 1178a& 1145a&1144b)رونسیس استها مستتزم ف فضیتت

انساکِ واجد فرونسیس ناه صارفا  باا نگاا، باه       .(NE, 1140a&1141b)تأمل کردک است 
و با نگا، به ، NE, 1141b)اهداف خا   بتکه با توجه به زندگی خیر  با نگا، به بهترین 

واجاد فرونسایس ناه تنهاا باا       کند. در عین حال انسااکِ  تأمل می ، Ne, 1141b)سعادت 
 ,NE)کتیات  مانند زندگی خوب به طور کتی  بتکه با اعمال جزئی نیاز ساروکار دارد   

1141b).  سازد در پرتو ادراکش از زنادگی عمتای باه طاور      میتوانا فرونسیس انساک را
کند و به او دستور  کتی  بفهمد در موقعیتی خا   فالک فضیتت چه چیزی را اقتضا می

د با توجه به آک عمل کند. تصاویری از زنادگی خاوب او را از اینکاه در ماوارد      ده می
دارد. پس اوال  م ابق این تبیین انساک واجد  خا  دچار افراط یا تفری  شود  برحذر می

فرونسیس اهل فضیتت است نه اهل رذیتت. ثانیا  فرونسیس با آنچاه بایاد انجاام شاود     
دهد. و آخر اینکه فرونسایس مساتتزم    هایی می ملمربوط است و در این زمینه دستورالع

کند. پس انسااکِ واجاد    دانستن این است که یک موقعیت خا  چه چیزی را اقتضا می
های خا  حد وس  در کجاای میااک افاراط و     داند در موقعیت فرونسیس است که می

 گیرد و این نیازمند چیزی شبیه ادرا  است که فارد تشاخیص دهاد در    تفری  قرار می
ارس و در کتاب ششام    . (NE, 1109b)ش شایست  سرزنش خواهد بودا کدام نق ه عمل
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گونه که انسااک بادوک بیناایی     کند و معتقد است هماک فرونسیس را با بینایی مقایسه می
خورد  بدوک فرونسیس هم  حتی با داشتن انگیز، برای انجام عمل نیک  مانناد   زمین می

میاک تجربه و  1143bارس و در  ،.NE, 1144b) خورد تو میتوتِآدم کوری خواهد بود که تِ
گوید فرونسیس امری فراتر از این اسات کاه در ماوارد     کند و می فرونسیس مقایسه می

تواناد انجاام دهاد. آنچاه فرونسایس       خا  چه کنیم  چوک تجربه هم همین کار را می
ر چگوناه بایاد   تا  کند در  این است که در موارد خا  در پرتو شناخت امری کتی می

ای  خواهد تیر بیندازد اگر نشانه زند که وقتی می عمل کنیم. ارس و از تیراندازی مثال می
باا شاناخت بااالترین     نیزداشته باشد  بهتر به هدف خواهد زد. انساکِ واجد فرونسیس 
  شاجاعت  ،.NE, 1094a) خوبی بهترین تصمیم را در موقعیات خاا  خواهاد گرفات    

بنا به هر دلیتی نیست  بتکه شجاعت مواجهه با خ ر درست برای با هر خ ری  همواجه
در اینجا تا حدی بستگی به ادعاهایی در مورد « درست» ،.NE, 1115bاست )دلیل درست 
بایاد هادف ماا     ای و همچنین اینکه چه نوع زندگیدارد ها  مانند عدالت   دیگر فضیتت

اعت اکنوک برای ما چاه اقتضاائی   تواک دانست شج نمی .(Sorabji, 1980, p. 207)باشد 
دارد  مگر اینکه بدانیم زندگی خوب به طور کتی مقتضی چه چیزی است. انساانی کاه   
صرفا  تجربه دارد اما تصویری از زندگی خوب به طور کتی ندارد  اگر هم باه ماوفقیتی   

یاباد  ایان موفقیات     در اینکه شجاعت در فالک موقعیت خا  مقتضی چیست دسات 
تواک هار ماوقعیتی را باه     سر اتفاق خواهد بود. بنابراین  از نظر ارس و نمیمحدود و از 

گذارد و برای انسااک   صورت مجزا و منعزل لحاظ کرد. مالحظات زیادی بر ما تأثیر می
تمام این مالحظات به تصویری واحد از یک زندگی خوب افازود، خواهاد    مند یتتفض

ک را کسب کرد، بر آک تأمل نمود، است ای که آ شد؛ تصویری که او بدوک شک در دور،
هار عمال   »های دشوار نیز بار آک تأمال خواهاد کارد. بناابراین       و بار دیگر در موقعیت

ای مسااتتزم انتخاااب اساات و انتخااب مسااتتزم تأماال و تأماال مسااتتزم   مندانااه فضایتت 
 . (Sorabji, 1980, p. 208)«کندوکاو

کناد. از نظار    ررسای مای  سورابجی در گام سوم نقش عقال را در کساب عاادت ب    
بادوک توجاه باه ساایر       را اخالق نیکوماخو،سورابجی اگر تنها فصل اول کتاب دوم 

تواک ادعا کرد به اعتقاد ارسا و کساب    مال  قضاوت قرار دهیم  می  های کتاب قسمت
خوانند، را  اخالق نیکوماخو،مند شدک کافی است. این قسمت از  عادت برای فضیتت

اما سورابجی عاالو، بار     نیاز از تفکر تتقی کند عادت را امری بیکند کسب  وسوسه می
خواهد نشاک دهد تمام تربیت اخالقی از نگا، ارس و فق  کسب عادت نیست   اینکه می
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 اندیشاه  کند ثابت کند که خود کسب عادت هام فراینادی فاارغ از    به عالو، تالش می

(mindless) ای کساب عاادت کارد،     گوناه  دار باشد نباید به نیست. اگر کسی خویشتن
باشد که در همه حال از عصبانیت اجتناب کند. عادتی که او باید کسب کند این اسات  

های مقتضی عصبانی  های مقتضی اجتناب کند و در موقعیت که از عصبانیت در موقعیت
شود. بنابراین  کسب عادت مستتزم ارزیابی موقعیت است و فهم اینکه آک موقعیت چه 

کند. بنابراین  کساب عاادت باا ناوعی عقالنیات و ادرا  شاهودی        قتضا میچیزی را ا
(νους, nous) کند. آموزند، باید عادت اجتناب از خشم یا به کار گرفتن  ارتباط پیدا می

 چناین کند  به دست آورد.  خشم م ابق با آنچه ادرا  شهودی در آک موقعیت اقتضا می
پذیرد که کسب عاادت باه میال هام      ابجی میفرایندی فارغ از اندیشه نیست. البته سور

اما مشکل این بود، اسات کاه در طاول       (Sorabji, 1980, p. 210)شود حتما  مربوط می
کناد تاا    تاریخ نقش عقل در این میاک نادید، گرفته شد، است. آموزند، کسب عادت می

ش طتباد واکان   اش در مورد آنچه موقعیت مای  دوست داشته باشد م ابق ادرا  شهودی
دهد که باه   گونه که استقرا در مورد آنچه مقتضی است ادراکی می نشاک دهد. پس هماک

شاود آک آرمااک کتای دوسات      شود  کسب عادت هم موجب مای  تر می مرور زماک کتی
 داشته شود.

سورابجی نه تنها معتقد است کسب عادت امری فارغ از اندیشه نیست  بتکه تالش 
ارس و تمایال دارد اجازای   »القی کسب عادت نیست. کند نشاک دهد تمام تربیت اخ می

مختت( دیدگاهش را به صورت مجزا م رح کند و به ترتیب بر هر جزء متمرکز شود و 
 .Sorabji, 1980, p)« این ممکن است ما را در مورد دیدگا، واقعی او به اشاتبا، انادازد  

تواناد   ایی نمای آنچه در گام اول به لحاظ ستبی مستم است کسب عادت باه تنها   .(218
توانایی اطالق در  ما از زندگی خوب بار اماور جزئای را در اختیاار ماا قارار دهاد.        

بیند که در زماک ارس و  ای می سورابجی تأکید ارس و بر کسب عادت را در ب ن مناقشه
ها و  نویساک  سوفیست وجود داشته است. پرسش مهم زماک ارس و که شاعراک  تراژدی

شغول کرد، بود این بود که آیا فضیتت ناشای از طبیعات اسات یاا     فالسفه را به خود م
خواهد نشاک دهد که عادت بسیار بیشتر از آک چیازی کاه    عادت یا آموزش  ارس و می

باا ایان   تار اسات.    کرد  اهمیت دارد و میاک این سه  عادت از بقیه مهم سقراط گماک می
کناد. ماثال  در    تصدیق می ها نقش طبیعت و آموزش را نیز ارس و در سایر قسمتحال 

ما به حکم طبیعت این قابتیت را داریم که فضاایل را باه   »گوید:  مورد نقش طبیعت می
ارس و  . (NE, 1103a)«توانیم کامل کنیم خود بپذیریم ولی آنها را تنها از طریق عادت می
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گان  طبیعت  عادت و  نقشی برای هر یک از سه اخالق نیکوماخو،به وضوح در پایاک 
گیرند و برخی نسابت   تر شکل می گیرد. به نظر او برخی طبایع ساد، آموزش در نظر می

آماوزش اسات  در غیار     اخالق نیکوماخو،به آموزش پذیراتر هستند. در واقع  هدف 
ارسا و مکاررا  تأکیاد     البتاه این صورت در دستیابی به هدفش شکست خورد، اسات.  

روری آموزش هستند. کسب عادت با های ض شرط کند که کسب عادت و تجربه پیش می
شود. مستم است که ما باا صارف شاخم     آماد، کردک خا  برای کاشتن دانه مقایسه می

گونه که با صرف کسب عاادت   زدک و آماد، کردک زمین محصول نخواهیم داشت  هماک
 ,NE)فضیتت نخواهیم داشت  هرچند بدوک کسب عاادت هام فضایتتی نخواهاد باود     

1179b)های اخالقای را در دساتر،    عادت کرد، است برخی واقعیت . کسی که کسب
 ,NE) تواند از آک آغاز شاود  خواهد داشت  البته نه در س ح عالی کتیت که آموزش می

گان  طبیعت  عاادت و   ترین جایگا، را در میاک سه بنابراین  در اینکه ارس و مهم .(1095
نکته را نبایاد فراماوش    اما دو  دهد شکی نیست آموزش  به کسب عادت اختصا  می

هاای مهمای    کند و برای آنها نیز نقش غفتت نمی نیزکرد. اوال  ارس و از دو عامل دیگر 
قائل است. ثانیا  خود فرایند کسب عادت را نیز نباید باه صاورت مکاانیکی و فاارغ از     

 اندیشه تفسیر کرد.

به باید ابتدا  کود خالصه آنکه  پاسخ سورابجی به پرسش اولی  مقاله این است که  

باه مارور زمااک      تاا   های بزرگترهایش که تجربه و فرونسیس دارند  گوش دهد داوری

های خا  خودش را داشته باشد و این در او فرایناد   سازد که داوری تجربه او را توانا 

تری از آنچاه شاجاعت و فضایتت اقتضاا      دهد تا به در  تصور کتی استقرایی را شکل 

 .کند دست یابد می
 

 نقد تفسیر عقالنی. 1 -4

ها تفاوت وجود دارد  تواک منکر شد که میاک موضع ارس و و سقراط دربار  فضیتت نمی

هاای   نهد. جدایی میااک مؤلفاه   رسد تفسیر عقالنی این تفاوت را مغفول می و به نظر می

های اخیار کاه مساتما      های عاطفی و عدم توجه کافی به مؤلفه شناختی ا عقتی از مؤلفه 

 .ضع( اصتی تفسیر عقالنی است رد تأکید ارس وست  نق همو
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 . تفسیر جامع5
مزایاا و   جامعاز اخالق نیکوماخو، ارائه کند که کند تفسیری  تالش می 5نانسی شرمن

های تفسیر خود را بناا   ستوک کند او ابتدا تالش میهای تفاسیر پیشین باشد.  نقصاک مانع
که فضایتت متعتاق باه آک     کند استناد میارس و  در اولین گام به این سخنشرمن کند. 

 دهد: گوش می عقلجزء نفس است که به 
اسات و   عقلنماید که عنصری دیگر نیز در نفس هست که فاقد  ولی چنین می

بهر، دارد... به هر حاال بایاد    عقلبا این همه به یک معنی به نحوی از انحا از 
مخالفات   عقال د دارد کاه باا   وجوبدوک عقل قبول کنیم که در نفس نیز عامتی 

 شویم که این عامل به چه معنی از عوامل دیگرِ ورزد. ما وارد این بحث نمی می
بهار،   عقال از ...نماید که این عامال نیاز   حاکم در نفس جداست ولی چنین می

کناد و حتای در    اطاعات مای   عقال دارد  و به هر حال در مردماک پرهیزگار از 
تر است  چوک در وجود آناک هماه چیاز باا     عدار و شجاع م ی مردماک خویشتن

 سازگار است. عقل
 -مانناد خاود نفاس    -نفاس نیاز   فارغ از عقلنماید که جزء  پس چنین می

ندارد  ولی جزء شهوی عقل دارای دو بخش است. جزء گیاهی هیچ ارتباطی با 
تواناد   ور اسات از آک جهات کاه مای     بهر،عقل ای از  یا جزء خواهند، تا انداز،

 (NE, 1102b). را بشنود و از آک پیروی کند عقلفرماک 

متذکر دهد. او  این عبارت را شاهدی بر یکی از مبانی اصتی تفسیر خود قرار میشرمن 
که در جدایی اجزاء نفس و را، پرورش هر یک از آنها  (Sherman, 1989: 162)شود  می

نفاس باه جازء     باید نکات اریفی را مد  نظر داشت. ارس و اگرچاه تقسایم افالطاونی   
 ,NE)دهاد   عقالنی و جزء غیر عقالنی را برای اهداف خاویش مناساب تشاخیص مای    

1102a)   خواهد از انفکا   کند این تمایز را تبیین و اصالح کند. ارس و می تالش میاما
ق عی میاک اجزاء نفس عبور کند و رواب  میاک این اجزاء را کش( کند. امیال و عواط( 

توانند به عقل گوش دهند و به نوعی شریک عقل  ندارند  اما می اگرچه در تعقل شرکت
این امکاک وجود دارد که انفعااالت توسا  جازء عقالنای کنتارل        .(NE, 1103a)باشند 

 متقاعد و شکل داد، شوند.
که ارس و  (Sherman, 1989, p. 163)شود  متذکر می نفسدربار  شرمن با ارجاع به 
گوید باید توجاه داشات    دهد و می فس به اجزاء هشدار میتقسیم ندر این کتاب دربار  

که هر تقسیمی متناسب با پژوهش یا پیگیری خاصی اسات  و بناابراین ایان اجازاء باا      
توانند گسترش یا کاهش یابند. پس  توانایی شاناختی را نبایاد باه     توجه به پژوهش می
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 ,De Anima) کارد  بنادی  سادگی به عنواک امری منحصرا  عقتی و فاارغ از خیاال دساته   

432a).  نبایاد باه خااطر     کند میدر مورد میل هم همین نکته صادق است. ارس و تأکید
های عقالنی و  تقسیم نفس به دو جزء عقالنی و غیر عقالنی  میل را خالی از تمام مؤلفه

تواند ارتباط نزدیکی باا   به طور کامل مستقل از آک دانست. نوعی میل وجود دارد که می
ها و شهوات نفسانی کاه ارسا و    های تأمل و اصالح داشته باشد. حتی خواهش یتوانای

شود آنها را به جزء عقالنی نسابت دهاد  مقوماات قابال تشاخیص       هرگز وسوسه نمی
گوید عقالنیاتِ   شناختی دارند. از این رو  وقتی ارس و از فرایند کسب عادت سخن می

عقالنای اسات. ارسا و در کتااب اول      رِبرتا  جازءِ  میل به معنای نوعی تبعیت از اقتدارِ
گونه که کود  به پدرش  کند  هماک گوید میل از عقل پیروی می می اخالق نیکوماخو،

شود این ادعاا معقاول باشاد کاه:      تشبیه مزبور موجب می .(NE, 1103b)دهد  گوش می
سیرت و منش کیفیت جزء غیر عقالنی نفس است  اما قابتیت پیروی از عقل را م ابق »
 . (Politics, 1220b)« صل تجویزی داردا

هاا   از نظر ارس و میاک فضیتت که (Sherman, 1989, p. 166)کند  شرمن تصدیق می
ها با عاطف  خاصی نسبت دارد   و عواط( نسبت وثیقی برقرار است. هر یک از فضیتت

های پرورش  مثال  فضیتت شجاعت با احسا، تر، نسبت دارد. به همین خاطر فرصت
های پرورش فضایتت دیگار ت اابق نداشاته      ضیتت ممکن است لزوما  با موقعیتیک ف

ای عاطفه و عمل است. بخشند، بودک انتخاب ارائا    باشد. فضیتت از نظر ارس و  نحو،
کمک به کسانی است که شایست  آک هستند  بدوک مداخت  صدای مخال( درونی تاا در  

بارای چناین وضاعیتی داوری    است که  نکت  مهم اینبرابر چنین انتخابی مقاومت کند. 
. ارسا و تأکیاد دارد کاه فضایتت بادوک        هر دو  الزم استصحیح و احسا، صحیح

تواناد   گونه که عاطف  خودسر مای  دقیقا  هماک  (NE, 1144b)تواند کور باشد  حکمت می
تواند مضار باشاد     میبرخی افراد تخب باشد. مهربانی نسبت به مزاحم تعقیب غایات من

هایی شود که بارای   تواند مانع مواجهه با چالش نشد، می گونه که تر، کنترل هماک دقیقا 
اند. تعدیل امیال و جهت دادک آنها به ساوی متعتقاات    یرپیگیری غایات م توب ضرو

که پایش از   اخالق نیکوماخو،ی است. عبارتی از مند فضیتتدرست شرط الزم برای 
تفسیر خود بر اهمیات تربیات لاذت و درد در    آک را مؤید  در تفسیر عاطفی برنیتاین 

 (NE, 1104b) دکر میآک تأکید  آنها بر« چرایی»برای ورود به « امر واقع»کودکی به عنواک 

کند و آک را مؤیدی بار نسابت وثیاق میااک      اکنوک شرمن از جنب  دیگری به آک نگا، می
پیامد بتکه ناشای   بر اسا، تفسیر شرمن  لذت نه تنهاد. دان شناختی میعواط( و امور 
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ای  مجموعاه »دهد  از فعالیت تشخیصی است. مدلی که شرمن آک را به ارس و نسبت می
دهاد و در عاین حاال     هاا افازایش مای    هاست که تشاخیص را در پیچیادگی   از فعالیت

های اشتقاقی از آنها را در پی خواهد داشت. بر اسا، این مادل  عمال منجار باه      لذت
و تا آک حد که خودانتقادی باشد و لذت به نوب  خود منجر شود به شرط اینکه  لذت می

شرمن معتقد است کاه  . (Sherman, 1989, p. 184)«به فعالیت انتقادی بیشتر خواهد شد
یا شاناختی باودک آنهاا     (intentionality)ارس و به صراحت بر حیث التفاتی عواط( 

یق ادراکات و باورهاای  عواط( از طر .(Sherman, 1989, pp. 165-170) کند تأکید می
 درساتی مقوم آنها تا حدی قابل تربیت هستند. اینکاه تار،  عصابانیت  یاا تارحم باه       

کنناد مارتب     ها را تعیین مای  احسا، شوند  با یادگیری تشخیص شرای ی که این پاسخ
های عاطفی و انجام رفتار درست  بادوک برخای    است. دستیابی به حد وس  در واکنش

کناد  ممکان    ای انتقادی که عاطفه را به لحاظ شناختی باارور مای  ه مالحظات و داوری
 نخواهد بود. 

هاا را ماورد    کود  نسبت به جهاک و آموزش اینکه کادام مؤلفاه   با پرورش بصیرتِ
اعتنا باشد  امیاال در مسایر درسات متمرکاز و      توجه قرار دهد و نسبت به کدام یک بی

کند که عواطا( صارفا     تأکید می (Rhetoric) سخنوری شوند. ارس و در کتاب کنترل می
هاای   های کوری نیستند که به طاور اتفااقی بارای ماا رن دهناد  بتکاه واکانش        محر 
گری مشخص   هستند. از دید ارس و  این نوع انتخاب  ماک شد  ما نسبت به محی  انتخاب
 ها و امیال انساک و حیواک است. فاعتی که گرسنگی یا تشنگی او را به حرکات  خواهش

تواناد ایان نیااز را     آورد  به نحو شناختی به آک دسته از مشخصات محی  که مای  درمی
ها گویی بر رسیدک به یک خیر آشاکار   دهد. به عالو،  این خواهش ارضا کند  پاسخ می

هایی که فاعال خاود را    متمرکزند. از این رو  امیال التفاتی هستند یعنی نسبت به ویژگی
باا ایان هادف بیااک      ساخنوری شوند. چنین موضوعی در  یدهی م یابد  جهت در آک می

شوند که سخنراک در صورتی در برانگیختن احساسات و عواط( مخاطبانش موفاق   می
م ابق تحتیل ارس و »خواهد بود که بتواند آنها را به سوی باورهای مناسب سوق دهد. 
« آک هساتند  مقوماجزاء باورها  ادراکات و خیاالت صرفا  عتت عواط( نیستند  بتکه از 

.(Sherman, 1989, p. 169)         )روشن است کاه م اابق تبیاین ارسا و اگرچاه عواطا
ها  شاک با ارزیابی اند  اما این احساسات مستقل از نسبت متضمن لذت یا رن   احساساتی

   قابل تعری( نیستند. هستند یا باورهای خاصی که مقوم آنها
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که توس  ایان اجازاء شاکل داد،    د ندارعواط( اجزاء مقوم شناختی  ه اینکه خالص
شوند. تالش برای جدا کاردک ایان اجازاء از یکادیگر خ اسات        دهی می شد، و جهت

ای شناخت و حساسیت به جزئیات است. ممکن است محتاوای   چوک عاطفه خود نحو،
عواط( صرفا  شناختی یا عقالنی نباشد  اما آنچه مستم اسات عواطا( باه اینکاه چاه      

گوناه کاه    دهند  دقیقا  همااک  و آک را چگونه در  کنیم شکل و رنگ می چیزی را ببینیم
دهاد. آدمای    کند و شکل می بینیم چگونگی و چیستی احسا، ما را محدود می آنچه می

به نحو خاصی نخواهد فهمید مگر آنکه احساسات خاصای داشاته باشاد و احساساات     
 کند. نحو  فهم ما را متمایز می

پیامادهای مهمای بارای تربیات اخالقای        عواطا(  تصدیق نسبت قو  تشخیص و
اند. پدر یا مادر به کود   خواهد داشت. والدین  مانند سخنراناک  در موضع متقاعدسازی

ای از امیال )عشق به والدین  میل به تقتید   دهد و کود  در پرتو مجموعه دستوراتی می
آنچه مشاخص   ا این حال بدهد.  تر، از مجازات  امید به پاداش و...، به آنها گوش می

است هدف والدین صرفا  تأثیرگذاردک بر امیال کاود  یاا انجاام رفتارهاایی باه شاکل       
 تغییر باورهای کود  بدوک توجاه باه امیاال او هام    طور که صرف    هماکخا  نیست

خواهند صرفا  کودکی همیشه مهرباک یا کودکی که در همه حاال   پدر و مادر نمی نیست.
کنناد   خورد  بار بیاورند. بتکه بخشی از آنچه والدین تاالش مای   ومیش را فرا عصبانیت

و « اکنوک»و « اینجا»های جزئی را در  انجام دهند تربیت کودکی است که بتواند موقعیت
ناد  ا طتبد  به خوبی ارزیابی کناد. پادر و ماادر مایال     عواط( خاصی که آک موقعیت می

  مثال  کاود  متقاعاد   خاصی تعبیر کند صورترا به ی شاک را متقاعد کنند موقعیت کود 
ش شاد،  در واقاع یاک    ا ای را که عمدی تتقای کارد، و موجاب عصابانیت     شود ضربه

تصادف بود، است یا لبخندهایی که موجب رنجش او شد، است  نشان  محبت بود، ناه  
ای خالی نیست که بتواک باورها  دهد که کود  جعبه ها نشاک می مسخر، کردک. این مثال

های خا  آنگونه کاه   واط( خاصی را در آک جای داد و انتظار داشت در موقعیتیا ع
هاای   خواهیم موقعیت را تفسیر و آک را داوری کند. پیچیادگی انسااک و موقعیات    ما می

اخالقی مانع بزرگی بر سر تحقق این رویکرد است. تربیت یعنی بارآوردک کود  بارای  
ارس و این است که کاود  از قبال قاو      فرض های انتقادی بهتر. پیش داشتن تشخیص

اندازها با هدایت مربای اسات.    تشخیص دارد. آنچه ضروری است تغییر باورها و چشم
کاری  برد  اما نباید هدفش دست کند و از تشویق و تنبیه بهر، می مربی اگرچه متقاعد می

خاا    و کنترل باورها و عواط( کود  باشد تا امیدوار باشد کود  در فالک موقعیت
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به نتیج  مورد نظر او برسد. هدف مربی باید آماد، کردک متربی باشد تاا او در موقعیات   
هر روشی که تبعیت عقالنی را تأمین »ای داشته باشد:  خا  قضاوت و واکنش شایسته

کند  در عین حال باید رشد خود کود  را ترغیب نمایاد. ایان مساتتزم آک اسات کاه      
کود  اگرچاه الزم اسات    .(NE, 1144b)« یت بگیردهای حکمت را به عار کود  چشم

اما این گوش دادک نه به    (NE, 1143b)«ترها گوش دهد ترها و باتجربه به سخناک بزرس»
هاای   به طاوری کاه کاود  تواناایی      شکل منفعالنه  بتکه باید به صورتی فعاالنه باشد

نکه کود  در چنین تشخیصی و انتقادی خود را نیز دخالت دهد. نشان  مهم و روشن ای
روندی قرار دارد این است که مربی یا والدین نباید گماک کنند جهت تربیات صارفا  از   

های کود  نیز گااهی ممکان اسات در     شود. بصیرت سمت ایشاک به کود  سرازیر می
دید بزرگسال تغییر ایجاد کند. ممکن است کاود  در گفتگاو جهاات خاصای را وارد     

سال قرار نگرفته باشد. بازگذاشتن چنین امکانی است که ایان  نماید که مورد توجه بزرگ
نتیجاه  . کناد  نوع تربیت را از تتقین  شستشوی ذهنی و کسب عادت مکانیکی متمایز می

این کار »گویند  از نظر شرمن ارس و احتماال  به پدر و مادری که به کود  خود می  آنکه
دهناد  اعتاراض    کاود  ارائاه نمای   و هیچ توضیح بیشتری به « را بکن  آک کار را نکن

البتاه  . (Sherman, 1989, p. 172)« چارا  »خواهد کرد. کود  کاامال  حاق دارد بپرساد    
کند که کود  ممکن است قادر به در  بسیاری از جزئیات نباشد تاا   شرمن تصدیق می

زماک آک فرابرسد  اما ادعای نهایی وی که او آک را با مجموعه آثار ارسا و و از جمتاه   
ای عاطفاه و عمال    ست که ال(. فضیتت نحو،بیند این ا سازگار می خالق نیکوماخو،ا

تواند شکل داد، شود مگار باا    است؛ ب. عاطفه جزء مقوم شناختی دارد. ن. عاطفه نمی
واضح است که از نظر شرمن مربی الزم است به  .های شناختی زماک توانایی پرورش هم

تن آنها توجه داشته باشد  اما هموار، باید توجه متربی و نحو  شکل یافعواط( و امیال 
هاای شاناختی غیار ممکان      زماک تواناایی  گیری عواط( بدوک پرورش هم کند که شکل
 خواهد بود.

های معقول است. پایش از ایان از    ارس و معتقد است فضیتت کامل مستتزم انتخاب
ن تأکیاد  شارم مفهوم فرونسیس نزد ارس و و اهمیت آک در کسب فضیتت صحبت شد. 

ای از تفکار و   تواک ادعا کرد کاود  هایچ درجاه    نمی (Sherman, 1989, p. 90)کند  می
ای از فرونسیس را ندارد. کاود  واجاد سا ح خاصای از      تأمل و در نتیجه هیچ درجه

هدف ساد، و تعیین اهاداف   اهای ارادی است که الزم  استدالل وسیته   قابتیت انتخاب
های گونااگوک اسات     برای تحقق هدفی که مستتزم گامتواند  است. کود  همچنین می
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برنام  زمانی تنظیم کند. از نظر ارس و چیزی که کود  از آک مستثناست  الاقل کاودکی  
که هنوز به بتوغ عقتی نرسید، است  آک نوع داوری است که الزم  آک مد نظر قرار دادک 

یگزین و ارزیابی هادف در  های جا همه چیز است. این نوع تعقل مستتزم ارزیابی وسیته
شاود    ارزیاابی مای  « بهتارین »مقایسه با دیگر اهداف متقدم است. وقتی عمتی با وص( 

اهداف کتی فاعل و باورهای او مبنای این ارزیابی بود، است. البتاه ممکان اسات ایان     
های عقتی کود   گیرد که توانایی اهداف نیاز به بازنگری داشته باشند. ارس و مستم می

اما اگر غایت  وصول به این درجه از عقالنیت   چنین س حی از تعمق مهیا نیستبرای 
پذیرد و حتما  الزم است مراحتی  گونه صورت نمی است  مستما  به صورت آنی و جهش

  را در کودکی جهت پرورش و آمادگی برای رسیدک به آک در نظر گرفت.
و آنگاا، باه ساراغ    « اقاع امر و»شرمن در توضیح سخن ارس و در مورد آغازیدک از 

 ,Sherman, 1989)معتقد است شد   بر آک تأکید می برنیتدر تفسیر که   رفتن« چرایی»

pp. 194-195) ها و اصول اولی  یک رشته   به تأخیر انداختن کندوکاو در مورد سرچشمه
به معنای به تأخیر انداختن هرگونه پژوهش در مورد امور واقاع نیسات. شارمن معتقاد     

های نظری و کتی در ماورد   د نظر ارس وست  از نوع تبیینم 1095b  یینی که دراست تب
های صوری و ذاتی خوب زندگی کردک است. واضح است که در ابتدای مسایر   ویژگی

اما اینکه کود    آموزش  کود  نه آمادگی چنین تعتیمی را دارد و نه نیازی به آک دارد
یی را ندارد به هیچ وجه به این معنا نیست که ها هنوز آمادگی گوش دادک به چنین تبیین

هایی با پیچیدگی کمتر را هم ندارد. شاهد شرمن استناد ارس و به  آمادگی دریافت تبیین
افالطوک »گونه بیاک کرد، است:  که ارس و آک را ایناست   (511b) جمهوریافالطوک در 

آیا پاژوهش را از مباادی    کرد که آورد و بررسی می نیز به حق این پرسش را به میاک می
منظاور ایان اسات کاه در      .(NE, 1095b)«ایم یا در را، به سوی مبادی هستیم آغاز کرد،

اند شروع کرد  بتکاه باه نحاو     نفسه قابل شناخت ترتیب یادگیری نباید از اصولی که فی
اناد و آنگاا، باه ساوی      استقرایی از اصولی باید آغاز کرد که برای فراگیر قابل شاناخت 

اند  حرکت کرد. در دیالکتیک افالطونی نیز وقتی فاردِ   نفسه قابل شناخت لی که فیاصو
کند  حرکت از امور واقاعِ عینایِ قابال در      در حال باالرفتن اصول نهایی را در  نمی

شود. بنابراین م ابق تفسیر شرمن  تأکید ارس و بر شاروع از آنچاه    برای او پیشنهاد می
نفسه قابل شناخت اسات  دال  بار شاکافی میااک      آنچه فیبرای ما بدیهی است به سوی 

تمایل به دانستن و توانایی در  تبیینی است که برای فراگیر کافی باشاد. ایان شاکاف    
کند که یک تبیین خوب بایاد   کند  بتکه بر این اصل تأکید می را انکار نمی ها فاید  تبیین



                                                             1396پاییز و زمستاک   32جاویداک خرد  شمار، 

 

176 

گوناه خ اا و    هایچ بادوک   بر اسا، فهم آموزند، ارائه شود. ممکان اسات تبیینای کاه    
کند  برای یک بزرگسال ناکافی باشد و باالعکس. بناابراین    ای کودکی را قانع می مغال ه

ارس و در فراز مورد بحث  عتیه ضرورت توجه به بعد تبیینی و شناختی بارای کساب   
را در  (Eudemian Ethics) اخالق ساعادت  شرمن این فراز از  عادت چیزی نگفته است.

 آورد که: یر خود مییید تفسأت
یاا  « چرایای »را  بتکاه  « امر واقاع »ما نباید گماک کنیم که کندوکاوی که نه تنها 

آموز عتم سیاسات  اماری زائاد     کند  حتی برای دانش را روشن می« چگونگی»
اما همچناک احتیاط   ای است است. زیرا این رویکرد روش فتسفی در هر رشته

وک این شیو  فیتسوف اسات کاه هرگاز باه     زیادی در اینجا الزم است. زیرا چ
شیو  نسنجید، سخن نگوید  بتکه هموار، با دلیل صحبت کند  برخی از اینجاا  

هاایی م ارح کنناد کاه بارای کنادوکاو بیگاناه و         اند که استدالل به بیراهه رفته
کنناد؛ و   چنین مای  شیادیاند؛ آنها گاهی به دلیل غفتت  گاهی به خاطر  سست

افتند... این  جربه و دارای توانایی عمتی هستند به دام اینها میحتی کسانی که بات
دهد؛ زیرا این به خااطر عادم آماوزش     برای آنها به خاطر فقداک تربیت رن می

تواند میاک  ها را ندارد و نمی است که فرد توانایی تمایز قائل شدک میاک موضوع
اناد   کاه نامناساب  هاایی   اند و اساتدالل  هایی که برای موضوعی مناسب استدالل

 . (1216) دهدتشخیص 

«، چگاونگی »)یاا  « چرایای »و هم « امر واقع»دهد که هم  این عبارت به وضوح نشاک می
هاای   آموزانی که دغدغ  خوب زیستن دارند  م رح است  چرا که اساتدالل  برای دانش
آماوزش دسات اول باه     از ایان رو  تواند حتی افراد مجرب را منحرف کند.  سست می

 های مرتب  با اخالق برای تربیت اخالقی ضرورت دارد. ارائ  تبیین معنای
. فرایند است کسب عادت عمتی انتقادیکه  گیرد مینتیجه پیشین مقدمات  ازشرمن 

 .(NE, 1103b) کسب عادت به تصریح ارس و ضرورتا  مساتتزم تمارین و تکارار اسات    
چند نکت  مهام را  « تکرار» با تحتیل مفهومبرای پاسخ به پرسش اصتی این مقاله شرمن 

تواند به معنای انجام چنادین باار     شود. اول اینکه از نظر او  تکرار واقعا  نمی متذکر می
ای  پوسته (von Wright, 1963) استداد، رایت نشاک  وکفگونه که  یک عمل باشد. هماک
ر انجاام داد  عادالنه که بتواک آنها را جدا کرد و به طور مکار مثال  ااهری از هم  اعمال 

شود و برحسب داوری   ای در موقعیت تعری( و معین می وجود ندارد. هر عمل عادالنه
عاطفه و رفتار از دیگر اعمال عادالنه بسیار متفاوت خواهد بود. اینکه بخشای از رفتاار   
جدا شود تا صرفا  با تمرین و تکرار آک  سیرت و شخصیت شکل بگیرد  تقاضایی پاو   
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تر از تمرین یک مهارت در نظار   دوم اینکه حتی اگر موردی سرراستمعنی است.  و بی
تواناد   ای مجزا از چند گام است  تکارار آک دنبالاه نمای    گرفته شود که مشتمل بر دنباله

مستتزم انجام هماک عمل باشد  اگر منظور انجام دقیقا  هماک عمتی باشد که پیش از این 
ر در چناین صاورتی مساتتزم آک اسات کاه      رسد تکرا انجام شد، است  زیرا به نظر می

ماند، است و هماک کار را بارهاا   اطمیناک حاصل شود فاعل در هماک حالت عاطفی باقی
دهد بدوک اینکه بهبودی در نحو  انجام کارش حاصل شاد، باشاد. در    و بارها انجام می
 رسد برای فرض تکرار  پیشرفت را باید محال فرض کرد. واقع به نظر می

  بار دیگر به ساراغ همااک مقایسا     «تکرار»تری از  ای دریافت مفهوم مقبولشرمن بر
رود. فاعل در تالش برای نزدیاک شادک باه ناوعی عمال       مشهور فضیتت و مهارت می

یادگیری از طریاق تکارار     آرمانی است که به عنواک هدف او تعیین شد، است. بنابراین
ند  اما به عمتی آرمانی نزدیک ا فاوتهایی پیاپی که از یکدیگر مت عبارت است از کوشش

های پیاپی آگاهی دائم نسبت باه هادف ضاروری اسات  چارا کاه        شوند. در تالش می
در اینجاا  « تکرار»سنجش میزاک نزدیکی یا دوری از آک برای تالش بعدی اهمیت دارد. 

بیشتر از آنکه مستتزم صرف انجام چندبار  مکانیکی یاک عمال واحاد باشاد  مساتتزم      
 :های پیاپی است. بر اسا، این تفسیر از تکرار و اصالح اعمال از طریق تالش تهذیب

کند مشروط بر آنکه تکرار انتقادی باشد. حاالتی کاه کساب    عمل پیشرفت می
شوند  خوا، فیزیکی  خوا، ذهنی  خوا، عاطفی  و چه مربوط به فن باشاد و   می

هاای   ربرد تواناایی شرطِ کسب آنها باید مساتتزم کاا   چه مربوط به سیرت  پیش
انتقادی مانناد تشاخیص هادف  تشاخیص خ اهاا و یاادگیری از آنهاا  فهام         

ها  چگونگی ت ابق با الگوی رفتار و فهم نقاط قوت و ضع( خواهاد   آموزش
  .(Sherman, 1989, p. 179)بود 

تار از ماورد    روشن است که در مورد فضیتت  تمرین و تکرار اعمال اماری پیچیاد،  
انه مرکب از داوری در ماورد یاک وضاعیت  عواطا(     مند فضیتتل هاست. عم مهارت

منفعالنه و س حی از قضاوت در مورد چگونه عمل کردک است. یادگیرناد، نیاز کاه از    
هایی کتی در ذهن دارد در اینجا حاضار   کند و احتماال  مفاهیم و شاکته الگوها تبعیت می

هاای   خاود  نیازمناد مهاارت    است. پیروی از الگوها و به ذهن آوردک مفاهیم مناساب  
شناختی است  اما اینها بدوک تخیل در مورد نوع عمل مناسب برای موقعیات حاضار و   

اهمیِت انجاام عمتای م اابق فضایتت ناکاافی خواهاد باود.         داشتن دغدغه و احسا،ِ
حساسیت به شرای ی که عمل اقتضا کرد، است و انع ااف در ادرا  خاود از شارای     

اناه اسات. ارسا و    مند فضایتت همگی بخشای از تمارین عمال    قاعد  اخالقی مقتضی  
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گیریم چگونه چنگ بنوازیم نه صرفا  با پافشاری و اصرار در تمارین    گوید ما یاد می می
نوازد و توجه به اینکه اجرای  نواز ماهر چگونه چنگ می بتکه با نگا، به اینکه یک چنگ

  . (NE, 1103b)ما تا چه حد از اجرای الگویماک فاصته دارد
عواطا( و    تخیال هاا    منش و سیرت خوب ناشای از اقساام داوری    خالصه آنکه

شود. عمل در خالء  به عنواک الگو نزدیک می مند فضیتتاعمالی است که به رفتار انساک 
یاباد.   افتد  بتکه در پاسخ به مقتضیات و شرای  کامال  عینی و عمتی تجتی می اتفاق نمی

  ماد ناا  مای دت  یا آنچاه شارمن آک را عمال انتقاادی     محصول فرعی این نوع کسب عا

(Sherman, 1989, p. 190) و کناد  وعی لذت است که انگیز، را برای رشد فراهم مای ن  
  داند. ارس و وجود این لذت را برای انجام اعمال انتقادی بعدی نزد کود  ضروری می

 
  . نتیجه6

عادت از این ساخن روشان   شرمن با تفسیر خود روشن کرد که تبیین ارس و از کسب 
رود. در واقاع موضاوع ایان اسات کاه ماا        فراتر می« گیریم ما با عمل کردک یاد می»که 

گیاریم. م اابق ایان تفسایر  یاادگیری فضایتت ناه اماری          با عمل کردک یاد میچگونه 
نواخت  مکانیکی و بدوک استفاد، از فکر است و نه امری صرفا  عقالنای. یاادگیری    یک

است که مستتزم عقل عمتی و میتی است که در تماام مادت آماوزش     فضیتت فرایندی
 اند. زماک و با هم فعال هم

فرایند کسب عادت باه معناای   پاسخ شرمن به پرسش اصتی این مقاله این است که 
های درست و به  ای است که کود  نسبت به چیزهای درست  در زماک رسیدک به نق ه

ته باشد و رسیدک به چنین نق   م توبی جز ها و دردهای درست داش شکل درست لذت
هاا در ایان میااک     ها  باورهاا و بصایرت   با پرورش عواط( با درنظرگرفتن نقش ادرا 

 ممکن نخواهد بود. 
شادک    مناد  فضایتت حتی در سا وح ابتادایی بارای    شود که  تفسیر جامع متذکر می

گونه که شاید در ایجااد و   ای از عمل را  آک اینگونه نیست که فرد یادگیرند، صرفا  مقوله
 شارای  دهد و حتی ضروت دارد  تکرار کند  بتکه او نسبت به  ها رن می ارتقای مهارت

شدک  مند فضیتتکند. تمرین  چگونه عمل گیرد تصمیم میدهد و سپس  واکنش نشاک می
هاایی کاه    هایی که باید به آنها بها داد و شاخصه در نهایت تمرین در  شرای   شاخصه

  و البته در این تمرین باید به عواط( گری است به آنها اعتنا کرد و تمرین انتخابنباید 
 شود نیز توجه داشت. کود  و لذت و دردی که متوجه او می
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شویم چندین گاام را خالصاه    ارس و در گفتن اینکه با انجام عمل عادالنه  عادل می
گیرد: ماوقعیتی کاه    ض میفر گونه که گفته شد  عمل چند چیز را پیش کرد، است. هماک

اند و اهدافی که آک  کند  عواط( منفعالنه که مستتزم آک واکنش یک واکنش را اقتضا می
شود. اگر وجه بیرونی عمل از وجو، شناختی و عاطفی کاه   عمل به خاطرشاک انجام می

از مقومات رفتار اخالقی فرد مبتدی هم هستند  جدا شود در تفسیر عمتی که با تکارار  
است کاه   خ اییخواهیم شد  و این سوء فهم تواک فضیتت به چنگ آورد  دچار  یآک م

  هار یاک باه نحاوی مرتکاب      عقالنای به طور کامل و تفسایر عااطفی و    سنتیتفسیر 
شوند. تفسیر سنتی هر دو وجه شناختی و عاطفی را  تفسیر عاطفی وجه شناختی را  می

گیرند  اند  به طور کامل در نظر نمی وجه عاطفی را که از مقومات عمل عقالنیو تفسیر 
 گیرند. یا آک را دست کم می

شااک در   فرض که ناشی از پیش  مشکل بزرس هر سه تفسیر سنتی  عاطفی و عقالنی
این اسات    شود شاک متجتی می نفس آدمی است و در نوع تربیت اخالقی جدایی اجزاء

دهند کاه چگوناه ممکان    توانند پاسخ درخوری برای این پرسش ارائه  که هیچ یک نمی
است کودکی که صرفا  تربیت عقالنی یا عاطفی داشته است  بتواند در مرحت  موسوم به 

های الزم برای فضیتت شود. این در حالی است کاه تفسایر    بتوغ به ناگا، واجد توانایی
کاود   عااطفی    اا  های عقتی توانایی جامع با پیوند میاک عواط( و عقل  بر آک است که

اماا اگار     مهیاا نیسات  هاای خاا     های نظری یا ادرا  لذت برخی تعمقرای باگرچه 
به صورت آنی چنین امری است  مستما   و لذت غایت  وصول به این درجه از عقالنیت

پذیرد و حتما  الزم است مراحتی را در کودکی جهت پرورش  گونه صورت نمی و جهش
 رفت.گو آمادگی برای رسیدک به آک در نظر 
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