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  چکیده 

نیک و بد آدمی با ذات و طبیعت وي از مباحث کهن در بحث ارتباط اخالق و صفات 

یا  ها انسانکه آیا همه اخالق یا بخشی از آن، در همه  مسئلهعرصه حکمت عملی است، این 

ي و غیرقابل تحصیل بوده و تغییر ناپذیر اریاخت ریغدر بعضی از آدمیان اختیاري و اکتسابی، یا 

  .ان بوده استمطمح نظر دانایان و حکیم باز ریداست، از 

هدف این نوشتار طرح و دفاع از این نظریه است که فضایل و کماالت امور وجودي و 

حقایق عینی و اکتسابی هستند، اما رذایل اخالقی امور عدمی و نقایص و اعدام ملکات 

است تا مصداق و از این جهت همین که ذات انسان فاقد کمال و فضیلتی باشد کافی  اند فاضله

و از آنجا که انسان در اصل خلقت تهی از فضایل بوده و عالم و عادل  ردیقرار گبل رذیله مقا

هو، از این جهت مصداق  هو، صرف ذات آدمی و به اصطالح انسان من حیث شود ینممتولد 

، باشد یماین صفات است، چنانکه امکان ذاتی ممکن » ذاتی بودن«رذایل است و این به معنی 

هستند و اختیار و اراده  ریپذ زوالی بودن مانند فضایل تغییرپذیر و یعنی رذایل در عین ذات

از این رهگذر تعلیم و تربیت نیز جایگاه ویژه خود را از دست . نافذ است ها آنانسان در 

  .دهد ینم

  .خلق، فضایل، رذایل، صفات ذاتی، صفات اکتسابی :ها واژهکلید 

                                                
Ø .1/3/1390 :؛ تاریخ تصویب نهایی23/1/1390 :خ وصولیتار.
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  مقدمه

، از اهللا معرفۀعلم توحید و حکمت عملی و علم اخالق پس از  بدون شک

ارزشمندترین علوم است زیرا موضوع آن عبارت از روح و روان و حقیقت انسان بوده 

و ارزش علوم یا به عظمت و  آن تحصیل سعادت و کمال آدمی است و غایت و ثمره

و در عالم طبیعت چیزي  باشد یمارزش موضوع است یا به اهمیت غایت و ثمره آن 

ر از انسان نیست و فرزندان آدم اگر اشرف مخلوقات در کل آفرینش نباشند، قدر برت

مسلم اشرف مخلوقات این عالم هستند و از طرف دیگر براي انسان هیچ هدفی و 

غایتی جز سعادت و کمال وجود ندارد، و طریق سعادت بشر بعد از علم توحید وابسته 

  .به این معرفت است

به این عرصه توجه شایانی داشته و هرکدام به نوبه  باز ریداز از این رو دانایان بشر 

ي عظیم کاري خود در واکاوي و بررسی ابعاد و جوانب آن سهیم بوده و در این بنا

از همه بیشتر در  )ص( و در این میان انبیاء و فرستادگان الهی اند گذاردهنموده و خشتی 

تا آنجا که خاتم  اند دهیکوش ها امتجهت اصالح نفوس و تکمیل اخالق بشریت و 

هدف و غایت بعثت خود را تتمیم و تکمیل فضایل اخالقی اعالم ) ص(پیامبران 

، 3 و غزالی، ج 23، 8ج  الزوائد، مجمعبه نقل از  89، 5 ج ،کاشانیفیض( فرموده است

پیامبر  قرآن کریم، و )بیهقی سننحاکم و  مستدركاحمد حنبل و  مسندبه نقل از  49

  ).4قلم، (ت را به خلق عظیم ستوده اس) ص(م خات

ارتباط فضایل و رذایل اخالقی با ذات و طبیعت «هدف نگارنده در این مقال تبیین 

 يها شیگرادارد و البته در ضمن بیان اقوال و  هزار سالهاست که پیشینه چند » انسان

به عملی را چه از جن مسئلهروشن خواهد شد؛ و این  يتا حدودمختلف این سابقه نیز 

و چه از بعد نظري در علم اخالق و تعلیم و تربیت نباید دست کم گرفت، زیرا فایده و 

 دار بودنو معنی  خورد یمپیوند  مسئلهعلم اخالق و تعلیم و تربیت با این  يرگذاریتأث

  .باشد یمبه آن  گرو پاسخاقدامات تربیتی در 
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ائه نموده است که رذایل جدید و پاسخی نو ار يا هینظر مسئلهنگارنده در این 

بی آنکه جمع این دو نظریه به تناقض  باشند یم ياخالقی ذاتی و در عین حال اختیار

آمیخته شود، بدین منظور ابتدا نظریات و آراء مختلف مورد نقد و بررسی قرارگرفته، 

و بیان ادله آن مطرح گردیده و به اشکاالتی که به نظر رسیده  مسئلهسپس پاسخ صحیح 

  .خ الزم ارائه شده استپاس

تعریف چند  در آغازنیازمند بازشناسی مفاهیم است  مسئله تر روشناز آنجا که درك 

  :واژه ضروري است

ثابت و راسخ یا ملکه و صورت نفسانی که به  ئتیهکیفیت و (خلق به  -الف

تعریف شده است، ) شود یمسهولت و بدون احتیاج به فکر و تأمل باعث صدور افعال 

، يفخر راز؛ 114، 4، شیرازي، صدرالدین ؛549، الهیات شفاءسینا، ن ، اب115ویه، مسک(

  ).9 اخالق حسنه،فیض کاشانی، ؛ 53، 3میرسید شریف جرجانی، غزالی، ج ، 385

میرسید شریف . (تملکه، کیفیت نفسانی پایداري که به کندي قابل زوال اس -ب

  ). 64، جرجانی، خواجه نصیر

عادت چنان بود که در اول با فکر و رویت «خواجه نصیر، عادت، به تعبیر  -ج

اختیار کاري کرده باشد و به تکلف در آن شروع نموده تا به ممارست متواتر و 

رویت از او  فرسودگی در آن با آن کار الفت گیرد و بعد از الفت تام به سهولت و بی

اعتیاد، «ته فارابی، و به گف) خواجه نصیر، همان(» او را شود یمصادر شود تا خلقی 

» متقارب يها زمانتکرار فعل شیء واحد است به دفعات زیاد و در زمان طویل در 

حکمی معقول در  بر اساس ها انسانعملی که «شریف،  و به نوشته میرسید) 55فارابی، (

  ).میرسید شریف جرجانی(» تکرار آن عادت کنند و بهانجام آن مداومت نمایند 

ر دو در اینجا به معنی واحد و هر دو به معنی حقیقت شیء و ذات و طبیعت، ه -د

  .خود شیء است

  ار وــی الزم ذات مثل زوجیت اربعه و حرارت نـذاتی در مقام نقل اقوال به معن - ه
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و صریح ذات بدون اقتضاء و  شود یمشیء حمل  بر ذاتگاهی به معنی چیزي که 

عدم براي مکنات که گفته شده علیت مصداق وي است مثل امکان براي ممکن و یا 

  .و مراد ما از ذاتی بودن رذایل این معنی دوم است» الممکن بذاته لیس«است 

  

  ها آنبیان آراء و اقوال و بررسی و نقد 

را طبیعی و ذاتی دانستند و  نظریه منسوب به حکیمان رواقی آنان تمام اخالقیات -1

و از طریق مجالست با اهل شر و میل  شوند یمتمام مردم خیر بالذات آفریده  اند گفته

، روند ینمو از بین  شوند ینمبه شهوات پست که این تمایالت با تربیت نیز قلع و قمع 

  ).116، مسکویه(؛ این قول منسوب به حکیمان رواقی است ندیگرا یمبه شر 

آنان نیز مانند رواقیون  قنظر منسوب به جمعی از حکیمان پیش از حکماء روا -2

اخالقیات را طبیعی و ذاتی دانسته با این تفاوت که درست در مقابل قول اول تمام 

و  اند شدهمردمان همگی اشرار بالطبع هستند، زیرا از طینت پست عالم آفریده  اند گفته

تأدیب و  اند شرارتو بعضی که در غایت  ندیگرا یمبه خیر فقط با تعلیم و تربیت 

دیگر که در غایت شرارت نیستند تربیت پذیراند و  ثر نبوده و برخیؤم ها آنتربیت در 

  ).رك همان( ندیگرا یمبه سبب تربیت و مجالست با اهل فضل به خیر 

   بررسی و نقد

گرچه  میکن یمما در نقد این دو نظریه از بیان منسوب به جالینوس حکیم استفاده 

آن حکیم  وجه خلل در مسئله خود براي ما روشن است ولیکن از جهت حق شناسی از

   .»الفضل لمن سبق«که 

و شرارت  پندارد یم مشکل نظر اول که همه مردم را ذاتاً نیک دیگو یمجالینوس 

، ندیگرا یمو به شر  شوند یمبرخی بر اثر آموزش سوء و تربیت غلط است که اغوا 

مشکل این است که در این فرض آموزش سوء و شر یا از ناحیۀ خود آنان است یا 

را از دیگران فرا گیرند پس معلمانی  ها يبددو فرض باطل است، زیرا اگر  ردیگران و ه
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و در این صورت معقول نیست که  اند رتیس خود ذاتاً شرور و بد آموزند یمکه شر 

فقط  ها آنتمام مردمان را نیک سیرت بدانیم، اما اگر شر را از خود آموخته باشند یا در 

ذاتاً  ها نیاند دارد پس به ناچار باید پذیرفت که قوایی هست که گرایش به کارهاي ناپس

ي هم هست که موجب اشتیاق به شرور هستند، یا اینکه افزون بر قوة شر قوة دیگر

جز اینکه قوه شر بر قوة خیر غالب است در این صورت نیز اشرار مورد  هاست یکین

انند دلیل اول هم یلیبه دلجالینوس قول دوم را نیز . نظر اشرار بالذات خواهند بود

  .)همان( داند یمناصواب 

خیر بالطبع، بد  ، نیک سیرت وداند یمنظر جالینوس، وي مردم را سه گروه  -3

  . لطبع، متوسط بین این دو گروهسیرت و شرور با

جالینوس براي اثبات نظر خود بعد از ابطال دو نظر فوق به بداهت و ضرورت 

هر سه  دهند یمکه اجزاء نظریه وي را تشکیل  مسئلهسه  کند یموي ادعا  کند یماستناد 

  :بدیهی هستند 

  .ندیگرا ینمتعداد کمی از مردم خیر بالطبع هستند و هرگز به شر ) الف

  .ندیگرا ینمطبع هستند که هرگز به خیر لبسیاري از مردم شرور با) ب

ت که با مصاحبت نیکان و تربی اند گروهمردمان هم متوسط بین این دو برخی از ) ج

ندیگرا یمو در اثر مجالست با اهل شر و اغواء آنان به شر  ندیگرا یم به نیکی ها آن
1
 

  ).117همان (

                                                
در صورتی که فرض شود تمام مردم خیربالذات بوده و  :شرح است دینتقریر کامل برهان جالینوس ب -1

ها با  شرارت را فراگرفته باشند معلم شر چه خود آنها باشند چه دیگري پنج صورت قابل تصور است که همه آن

؛ معلم شر اصال قوه شر نداشته باشد، در این صورت تعلیم شر غیرممکن است-1: است توجه به اصل فرض باطل

معلم شر داراي هر دو قوه خیر و شر  -3ر است، این با اصل فرض مخالف است؛ معلم شر فقط داراي قوه ش -2

 -4عالوه تعلیم شر نیز غیرممکن است؛  است به صورت مساوي، این صورت با اصل فرض مخالف است و به

غیرممکن معلم شر داراي هر دو قوه خیر و شر باشد اما خیر غلبه داشته باشد بر شر در این صورت نیز تعلیم شر

معلم شر داراي هر دو قوة خیر و شر باشد و قوة شر غالب باشد این صورت نیز با اصل فرض مخالف  -5است؛

  .ست چون چنین کسی شرور بالذات استا
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  نقد نظر جالینوس 

از اتقان الزم برخوردار  مورد نظربدون تردید بیان جالینوس براي ابطال دو مذهب 

شکال عمده است، اما به نظر نگارنده استدالل این حکیم در مقام اثبات نظر خود با دو ا

  :مواجه است

منحصر به دو نظریه  مسئلهنخست آنکه مذاهب موجود و احتماالت متصور در 

نظر جالینوس اثبات شود بلکه  ها آنتا با ابطال  باشد ینمابطال شده و نظر این حکیم 

آراء دیگري مانند نظر ارسطو قبل از این حکیم وجود داشته و احتماالت و صور 

  .قابل تصور است مسئلهدیگري هم براي 

اشکال دوم اینکه جالینوس بعد از ابطال دو نظر مذکور براي بیان صحت نظر خود 

انگاشته که در جاي خود بیان شد، و هر سه محل ایراد و اشکال سه قضیه را بدیهی 

نسبت به  توان یمرا مورد تردید قرار داد، هم  ها آنبداهت  توان یمزیرا هم ؛ باشد یم

همگی قابل  ها خلقگفت  توان یمادعاي بداهت کرد، مثالً  ها آنبا قضایایی مخالف 

، چنانکه ارسطو و جمع کثیري از باشند یمقابل تربیت و اثرپذیر  ها انسانتغییراند و تمام 

 اند پنداشتهرند و قضیه فوق را بدیهی باو نیبر همحکماء به ویژه حکیمان مسلمان 

دیگر  يها هیفرض، بنابراین احتماالت و )شد توضیح این در جاي خود ارائه خواهد(

  .شود ینمو نظر جالینوس اثبات  استهمچنان به قوت خود باقی 

و اکتسابی  یذات ریغنظر ارسطو و پیروان او که همه اخالق را در همه آدمیان  -4

که ما نظر ارسطو را از دو ترجمه معتبر عربی و فارسی کتاب اخالق نیکو  دانند یم

هیم کرد و مسکویه از کتاب اخالق ارسطو و کتاب مقوالت وي چنین ماخوس نقل خوا

در  ها انسانتأدیب و تربیت در اخالق اثرگذار است البته با تفاوتی که « کند یمنقل 

و برخی به  ندیگرا یماثرپذیري دارند، برخی به سرعت تربیت را پذیرفته و به فضیلت 

 .)118، هیمسکوابن (» کنند یمرکت کندي و به آرامی به سوي فضیلت و اخالق نیک ح

که برگرفته از کلمات  کند یماثبات مطلب فوق برهانی اقامه  سپس مسکویه جهت
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پیش از بیان این برهان نظر ارسطو را با  میدان یمما در اینجا مناسب . باشد یمارسطو 

ردازیم پاستفاده از کتاب اخالق وي تحریر کنیم و سپس به بیان برهان با تقریر مسکویه ب

  .ارسطو نیز مشخص شود يها گفتهتا انطباق برهان با 

؛ یکی فضیلت عقلی، دیگر فضیلت کند یمسیم ارسطو فضیلت را به دو نوع تق

  .اخالقی

تحصیل و تکمیل فضیلت عقلی به تحصیل علم است و به ممارست و : دیگو یماو 

ت و واضح است اما فضیلت اخالقی ناشی از عادت اس. باشد یمگذشت زمان نیازمند 

چون  نیستندمولود طبیعت و فطرت آدمی نبوده و ذاتی وي  کدام چیهکه فضایل اخالقی 

عادت و تمرین متبدل شوند و  بر اثرذاتیات و لوازم طبیعت اشیاء غیرممکن است که 

به طرف  هزار بارتغییر پیدا کنند؛ چنانکه طبیعت سنگ که به سقوط گرایش دارد اگر 

تا به این حرکت عادت کند به هیچ وجه دست از طبیعت خود یعنی باال پرتاب کنند 

آتش را از صعود به وسیله تمرین و عادت  توان ینم، همین طور دارد یبرنمسقوط 

بازداشت و آن را عادت داد تا به سوي پایین به حرکت درآید و هیچ جسمی یافت 

دست بدهد و  که خاصیت و ویژگی خود را که الزمه طبیعت وي است از شود ینم

  .عادتی برخالف آن پیدا کند

الزم طبیعت و ذات ما بوده و نه برخالف آن هستند،  ما نهبنابراین وجود فضایل در 

بلکه طبیعت استعداد و قابلیت فضایل را به ما داده است که این استعداد به وسیله 

  .رسد یمعادت به فعلیت و کمال 

را از اول و قبل از عمل و  ها آنا باشد ما عالوه بر این آنچه الزمه طبیعت و ذات م

و با  و آنچه بعداً هستنددر استخدام ما و تحت تصرف ما  ها آنو  هستیمعادت دارا 

است مانند قواي حسی ما مثل قوه باصره و  ها آنآثار و نتایج  ،شود یمل عمل حاص

و ممارست سامعه که ما قوه سمع و بصر را با کثرت استماع و کثرت ابصار و تمرین 
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نه اینکه با استخدام و  میکن یمعمل  ها آنرا داریم با  ها آن، بلکه چون میا نکردهتحصیل 

  .میشو یمرا دارا  ها آنعمل 

مگر با  میآور ینمرا بدست  ها آنو  میشو ینم ها آنبرخالف فضایل که ما واجد 

 مثالً. شوند یمتمرین و ممارست مانند همه فنون دیگر که به تمرین و ممارست حاصل 

و تارزن شدن  شود یممستلزم ساختن بنا و در اثر ساختمان کردن حاصل  معمار شدن

با اعمال عدالت آمیز و  شود یمالزمه نواختن مکرر تار است همچنین انسان عادل 

  .با انجام کارهاي شجاعانه شود یمشجاع 

 شوند یم نه تنها حصول فضایل با اعمال و تمرینات مناسب حاصل نیبر اعالوه 

، دهد یماز رذایل به عین همان اعمال رخ  ها آنو اتصاف به مقابالت  ها آنبلکه زوال 

چنانکه در دیگر فنون نیز این قضیه صادق است مثل اینکه انسان با تمرین و نواختن، 

و با عمل ساختمان معماران خوب  شود یمنوازنده ماهر و خوب یا نوازنده بد و بی هنر 

  .ندیآ یمو بد پدید 

تا چگونگی حسن عمل را  شد ینمو اگر چنین نبود انسان محتاج به معلم و استاد 

بلکه تمام اهل فن از اول تولد در فن خود همیشه و علی الدوام یا ماهر و د ریفرا گ

  .خوب یا بی هنر و بد بودند

مطلب در فضائل هم مطلقاً به همین روال است، چه اینکه رفتار گوناگون ما در 

  .بعضی عادل و برخی ظالم شوند شود یمل با دیگران است که باعث تعام

و نیز به سبب رفتار و عمل در ایام مواجهه با خطر و تحصیل عادت خوف یا صبر 

و همین حکم در مورد شهوات  شوند یمو ثبات است که بعضی شجاع و جمعی جبان 

یم و گروهی ناآرام و و تمایالت نیز هست که مردم در وقایع مشابه بعضی معتدل و مال

  .شوند یمبی بند و بار 
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مگر از تکرار افعال  شوند ینمخالصه اینکه ملکات و صفات اخالقی حاصل 

علم االخالق ،رسطوا(
1
  ).225ص  

تا اینجا به خوبی روشن شد که از نظر ارسطو تمام صفات اخالقی اعم از نیک و بد، 

در جاهاي بسیار به این مطلب  ارسطو و گرچهفضایل و رذایل همه اکتسابی هستند؛ 

و مسکویه همین مطالب را در قالب  میکن یم پرداخته است اما ما به همین مقدار اکتفا

برهانی به صورت ضرب دوم از شکل اول مرتب و منظم نموده است که برگردان کالم 

هر خلقی قابل تغییر است؛ و هیچ امر قابل تغییري بالطبع نیست، پس «: وي این است

  .»خلقی بالطبع نیست هیچ

، در عین حال دیآ یمهر دو مقدمه با وضوح تمام از مطالب ارسطو در اینجا بدست 

: دیگو یماو در مورد مقدمه اول  پردازد یماز این مقدمات  کیهر مسکویه به اثبات 

فطرت و خلقت انسان چنین است که از قابلیت و پذیرش نسبت به اخالق برخوردار 

که ما این  دیافزا یمو تربیت و موعظه و پند، تغییرپذیر است و سپس بوده و با تأدیب 

منجر به ابطال ) ذاتی بودن فضایل و رذایل(رأي را از آن روي برگزیدیم که رأي دیگر 

که سیاست و تدبیر در امر اخالق  شود یمو نیز باعث  شود یمو اهمال قوة عقل و تمیز 

ن و نوجوانان به حال خود رها شوند و لغو و بی فایده باشد و ترك شود و جوانا

ناپسندي این امر کامالً روشن است وي سپس در مورد مقدمۀ دوم نیز به مدد برخی از 

 کند یمآنچه در مورد عدم تغییرپذیري ذاتیات از ارسطو بازگو شد قضیه را اثبات 

  ).118سکویه، م ابن(

جلد  ،متفکران یونانیب این معنا یعنی اکتسابی بودن اخالق از نظر ارسطو در کتا

سوم که مختص به فلسفه ارسطو است، نیز ذکر شده است، و ما به توصیه برخی 

  .میکن یماز آنجا نیز استفاده  نظران صاحب

                                                
ستفاده شده است یکی ترجمه عربی از فرانسه به قلم آقاي احمد لطفی سید که در متن در اینجا از دو متن ا -1

ابوالقاسم پورحسینی که این نیز از فرانسه به فارسی است ولی با منبعی  سید عنوانش آمد و یکی ترجمه آقاي دکتر

  .نمود استفاده بردم می ترلدو متن بیشتر از متن عربی که کام غیر از منبع ترجمه عربی و من ضمن استفاده از هر
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در این کتاب در چند جا تصریح شده است که خلق معلول عادت و تکرار عمل 

خوي یا  خلق و«آمده است  1416مناسب با آن خلق است به عنوان نمونه در ص 

ـ  16فصل » .اند درآمدهخصایص اخالقی از طریق عادت به صورت سجیه استواري 

خصلت از طریق عادت قوام « 1417و ص  )اراده مسئله (نظریه ارسطو درباره نفس ـ 

و هر تکرار عمل خصلتی را که پایه آن عمل است استوارتر  ابدی یمو شکل  ردیپذ یم

  .)همان( »سازد یم

ز پرداختن به نقد برهان یا سخنان ارسطو با آراء چند تن از اکابر بهتر است قبل ا

نیز آشنا شویم؛ از جمله این  باشند یمپیرو ارسطو  مسئلهحکمت و فلسفه که در این 

  : دیگو یمحکیمان فارابی است که 

همه اخالق چه زیبا و چه زشت همه اکتسابی هستند، هم تحصیل خلق براي انسان «

تحصیل اخالق مانند  دیگو یمو  داند یمر آن و هردو را به عادت ممکن است هم تغیی

که عادت کند  کند یمو مهارت پیدا  شود یماعات است، وقتی انسان حاذق تحصیل صن

 شود یماخالق از عادت حاصل  نکهیبر ال به عمل کسی که حاذق در آن فن است و دلی

، چنین است که شود یمصل حا ها تمدنآنچه از فضائل در  مینیب یماین است که ما 

را اهل خیر و با  ها آنسیاستمداران با عادت دادن اهل یک جامعه به کارهاي خیر 

  ).55فارابی، (» کنند یمفضیلت تربیت 

قومی «: سدینو یمنیز آنجا که به بیان اقوال در خلق پرداخته  یطوس رینصخواجه 

یگر حادث شود و به که بعضی اخالق طبیعی باشد و برخی با اسباب د اند گفته

تقال که همه اخالق طبیعی باشد و ان اند گفتهراسخ گردد، گروهی ممارست و مانند آن 

که هیچ خلقی طبیعی نبوده و مخالف طبیعت هم  اند گفتهاز آن ناممکن و جماعتی 

، به آسانی یا به ردیگ یم خواهد یمکه هر خلق که  اند دهیآفرنیست بلکه مردم را چنان 

  .دشواري
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که کودکان  افتد یماز این سه مذهب، حق مذهب اخیر است چه به عیان مشاهده  و

و جوانان به پرورش و مجالست کسانی که به خلقی موسومند، یا به مالبست و مالزمت 

  .اند بودهبه خلقی دیگر موسوم  تر شیپهرچند  رندیگ یمافعال ایشان، آن خلق را فرا 

ل قوت تمیز و رویت و رفض انواع تأدیب و مذهب اول و دوم مؤدي است به ابطا

و سیاست و بطالن شرایع و دیانات و اهمال نوع انسان از تعلیم و تربیت تا هرکسی به 

به رفع نظام و تعذر بقاي نوع، و  شود یمو مفضی  رود یمحسب اقتضاي طبیعت خود 

پر  از این عبارت. )65نصیرالدین، طوسی، (» کذب و شناعت این قضیه بس ظاهر است

چنانکه نظر  باشد یمبی کم و کاست همان نظر ارسطو  واضح است که نظر خواجه

- 103، 5ج ( البیضاءالمحجۀو فیض کاشانی در ) 55-57، 3ج ( اءالعلومیاحغزالی در 

  .، همین استالسالم همیعلبه استثناء انبیاء و معصومین ) 15-20( اخالق حسنهو )  99

در مبادي آفرینش و اوان  یهر نفسبدان که « :دیگو یم نیز معراج السعادهصاحب 

که ساده از نقش و صور  يا صفحهاست، مانند  طفولیت از جمیع صفات و ملکات خالی

 هاست آنباشد و حصول ملکات و تحقق صفات به واسطه تکرار اعمال و افعال مقتضیۀ 

ن اثر اثري از آن در دل حاصل، و در مرتبۀ دوم، آ سر زدو هر عملی که یک مرتبه 

و ملکۀ راسخه  گردد یمتا بعد از تکرار عمل، اثر مستحکم و ثابت  شود یمبیشتر 

و همین است سبب در سهولت تعلیم اطفال و تأدیب ایشان و صعوبت اخالق  شود یم

  ).46، مالاحمد ،نراقی(» مشایخ و پیران

  و ــرسطحکمت را که پیرو ا يها وانهطاسطو و چند تن از بزرگان و تا اینجا نظر ارس

  د ـل تأکیـــبودن کل اخالق اعم از فضایل و رذای یبر اکتسابه ـبودند نقل کردیم که هم

  .داشتند

  بررسی و نقد

بدون شک  کرد ریتقربرهان متخذ از کالم ارسطو بر اثبات این مدعا که مسکویه هم 

چون از نظر صورت  کند یماین نظر را اثبات  ها آنبر فرض صحت مقدمات و قبول 
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» باشند یمتی و لوازم طبیعت تغییرناپذیر امور ذا«ام شرایط الزم را دارد و مقدمه دوم تم

پذیرفت و اما بر شواهدي که ارسطو و  توان یمکبراي قیاس را نیز از نظر ماده و محتوا 

آوردند جاي خدشه و ایراد ) صغراي قیاس(پیروان وي به منظور اثبات مقدمه اول 

  .است

در تغییر خلق، استقراء ناقص است و موجب علم  ها انسانحال اشکال اول استقراء 

  . شود ینم

اشکال دوم بعضی مدعی وجود موارد نقض هستند به عنوان مثال جالینوس، که نظر 

مثل رواقیون و اینکه خود  اند شدهو نیز بعضی کل قضیه را منکر  وي قبالً بیان شد،

عین همان عملی : دیگو یمباب اول  ارسطو نیز در همان کتاب دوم اخالق نیکو ما خس

در اینجا ممکن است مراد او از . که موجب فضیلت است موجب رذیله هم هست

جهت افراط و تفریط در فعل واحد باشد مثل غذا خوردن یا تمرین کردن نسبت به یک 

و این، مشکل ندارد و اما اگر منظور و مراد این  کند یمنفر، که ارسطو این مثال را ذکر 

 يها مثالشد که شرایط واحد در افراد مختلف تأثیرات مختلف دارد چنانچه از برخی با

در بعضی دیگر  مثالً شرایط خطر باعث شجاعت بعضی و جبن دیآ یبرموي چنین 

:  ندیگو یم، در اینجا سهم ذاتیات باید بیشتر باشد از آنچه ارسطو و پیروانش شود یم

افرادي مثل انبیاء و کسانی که در مقام و مرتبه، بلکه بدون شک این اصل کلیت ندارد و 

رسی هرگز به شر گرایش پیدا ملحق به آنان و نزدیک به آنان هستند مانند سلمان فا

  .چنین چیزي گفت توان یمو نیز در طرف اشرار هم  اند نکرده

  م و تربیت وــاشکال سوم اینکه ارسطو و پیروان وي لغویت و عدم هدفمندي تعلی

اگر اخالق،  کردند کهوه تمیز خیر و شر، و ادیان و شرایع و سیاست را مطرح لغویت ق 

که دارند لغو  يا گسترهاکتسابی و قابل تغییر نباشد همه این امور با تمام عظمت و 

  .خواهند بود
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وجود ندارد زیرا امور فوق در  يا مالزمهت و بین مقدم و تالی چنین این درست نیس

ه تغییرپذیري اخالق بالجمله و به صورت کلی نفی شود، صورتی لغو خواهند بود ک

و جزئی منافات  الجمله یفبا نفی  و امایعنی هیچ خلقی اکتسابی و قابل تغییر نباشد 

ندارد، همین که بعضی از اخالق اکتسابی و قابل تغییر باشد به خصوص اگر در اکثر 

و  دار هدف... ان و شرایع و تعلیم و تربیت و ادی يها دستگاهمردمان چنین باشد؛ تمام 

و  ها دستگاهو بر این فرض علم اخالق درست مانند علم طب و  شوند یمغایتمند 

مربوط به آن خواهد بود که گرچه هرگز در هیچ زمانی این دانش نتوانسته  يها سازمان

زده است، العالج زانو  يها يماریباست همۀ بیماران را درمان کند و همواره در برابر 

 توان ینمولی هرگز  اند ندادهبه دارو و درمان پاسخ مثبت که  اند بودههمیشه بیمارانی  یا

 تواند یماین موارد را دلیل بر لغویت و بی ثمري علم طب دانست، علم اخالق نیز 

چنین باشد؛ بنابراین، ادعاي کلیت صغراي قیاس در نهایت اشکال است و جزئیت آن 

شده و سرانجام قادر به اثبات نظر ارسطو و پیروان  هم باعث جزئی شدن نتیجه قیاس

  .وي نخواهد بود

، یک قسم طبیعی و الزمه ذات انسان داند یمنظریه دیگر، اخالق را دو قسم  -5

 يا حادثه، به سبب کمترین کند یمغضب  يا مسئلهدر مواجهه با اندك مانند کسی که 

  .کند یمو یا گریه  دهد یمه سر و قهقه شود یمیا شگفت زده  شود یمناراحت و غمگین 

قسم دیگر مستفاد از عادت و تمرین است، فکر و نظر در حصول آن دخالت داشته 

  ).115مسکویه، ابن ، 65نصیرالدین،  طوسی،( دو جنبه اکتسابی دار

محمد مهدي نراقی این نظریه را انتخاب نموده و استداللی شبیه استدالل جالینوس 

از حکیمان قدیم سه نظریه نقل  ده است به این صورت کهبراي اثبات نظر خود آور

و قول  ؛و ازاله اخالقي به تغییر و زوال پذیري اخالق؛ عدم امکان تغییر أر: کند یم

بیشتر صفات اخالقی در بیشتر مردمان قابل دگرگونی است، اما برخی  دیگو یمسوم که 
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وص اخالق متعلق به قوة عاقله ، به خصباشد یماز آن در برخی از مردمان غیرقابل تغییر 

  .مثل ذکاوت و حافظه و حسن تعقل

 شود یمنظر سوم اثبات  ها آنبا بطالن  دیگو یمو  کند یمو بعد دو نظریه قبلی را رد 

، به گمان وي مشاهده و کند یمو نیز براي اثبات نظر خود به مشاهده و تجربه استناد 

عضی مردمان با تعلیم و تربیت و که بعضی از اخالق در ب کنند یمتجربه اثبات 

محمد مهدي ( کند ینمدگرگونی پذیرفته است و برخی اصالً تغییر ... مصاحبت اخیار و 

  ).22-25، 1نراقی، ج 

که تمام اشکاالتی که  میکن یماین نظریه به این اشاره بسنده در برابر  :نقد و نظر

و عقیدة نراقی نیز وارد است اما نگارنده به راي و نظر جالینوس وارد نمود عیناً به نظر 

  .میکن یمخودداري  ها آنه کالم از تکرار به دلیل پرهیز از اطال

و هیچ کدام خالی  قرار گرفتتا اینجا اقوال و نظریات مختلف مورد نقد و بررسی 

اقوال بود و نظر ارسطو و  نیتر فیضعگفت نظر اول و دوم  توان یماز خدشه نبود اما 

نیز خالی از  ها نیااز قوت و دقت بیشتري برخوردار بودند گرچه  محمد مهدي نراقی

  .اشکال نبودند

  نظر نگارنده -6

به نظر نگارنده رسیده و در طول سالیان چندي که در این  مسئلهآنچه در پاسخ این 

فن تدریس داشته آن را فهم کرده است، این است که بین فضایل و رذایل در مورد ذاتی 

و طبیعی بودن تفاوت و اختالف است در مورد فضایل  یذات ریغیا و طبیعی بودن و 

نظر نراقی و ارسطو دقیق است و در نهایت نظر نراقی
1

گرچه چنانکه  دهم یمرا ترجیح  

  .باشند یمپیرو ارسطو  مسئلهاساطین حکماء اسالمی در این : گفته آمد

                                                
-1

ها  فضایل ذاتی است یعنی همچنانکه علم آن) ع(علت ترجیح نظر نراقی این است که در انبیاء و معصومین  

ها لدنی بوده و نیاز به تعلیم و تربیت و  غیر اکتسابی یعنی لدنی است شجاعت و عفت و عدالت و تقوا هم در آن

   .مجاهدات شاقه ندارد
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هستند و  یاکتساب ریغو اما در مورد رذایل واقعیت این است که تمام رذایل ذاتی و 

و این نظر منافات با تکلیف نداشته و با تأثیر  باشند یمدر عین حال قابل تغییر و تبدیل 

  .دیآ یمتعلیم و تربیت نیز سازگار 

توضیح اینکه ذاتی و طبیعی گاه به معنی الزم ذات است که طبیعت شیء اقتضاي آن 

ار و همین معنی مورد نظر را دارد مانند حرارت براي آتش و زوجیت براي عدد چه

ذاتی و طبیعی بودن اخالق بوده و این معنی با دگرگون پذیري  و اثباتحکیمان در نفی 

  .ندارد يسر سازگارو نیز با اصل تکلیف و تعلیم و تربیت به هیچ وجه 

و اما معنی دیگر نه به معنی الزم ذات و اقتضاي طبیعت بلکه الزمه الاقتضا بودن  

آن است چنانکه صفت امکان براي ممکنات و برودت نسبت به آب و ذات و بی طرفی 

اما با وجوب و امتناع بالغیر  باشد یمهوا؛ امکان در عین حال که نسبت به ممکنات ذاتی 

منافات ندارد برخالف نسبت وجوب به واجب بالذات که با امکان بالغیر و امتناع بالغیر 

است و همچنین برودت ذاتی آب است اما قابل تبدل به صفت حرارت در تعارض 

است ولکن حرارت که الزمه آتش و اقتضاي طبیعت آتش است قابل تبدل و تغییر 

، در این موارد آنجا که ذاتی قابل تغییر و تبدل نبوده به معنی الزم ذات و باشد ینم

بدل است به معنی عدم اقتضاي طبیعت شیء است و در مواردي که قابل تغییر و ت

مثالً همین که  باشد یماقتضاي ذات یا الزمۀ عدم اقتضاي ذات نسبت به صفت مقابل 

ذات ممکن نسبت به وجود و عدم اقتضا ندارد و ماهیت ممکن نه مقتضی وجود است 

و نه مقتضی عدم از همین حیث و به همین جهت ذاتش به امکان و لیسیت ذاتیه 

و  باشد ینمن، خود چیزي جز سلب ضرورت و عدم اقتضاء بلکه امکا شود یممتصف 

ممکن با صرف نظر از هر امر دیگري صادق بوده و به همین  این معنی به ذات هر

الممکن بذاته « شود یمگفته  همچنان کهامکان، ذاتی ممکن است،  شود یمجهت گفته 

  .اند دادهکه عدم را به ذات ممکن نسبت » لیس
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اثبات خواهیم نمود که رذایل اخالقی نیز مانند جهل، حمق و  ما به حول و قوة الهی

از همین قبیل هستند یعنی همین که ذات و طبیعت انسان بالفطرة عالم . ..سفاهت و 

نیست جاهل بروي صادق است و چون شجاع نیست پس جبان یا متهور بر وي صادق 

نظر از غیر  است و همچنین دیگر صفات و چون این صفات بر ذات انسان با صرف

و به اصطالح ذات من حیث هی هی مصداق و منشأ انتزاع این مفاهیم  کنند یمصدق 

 ها آن، و چون الزم ذات نبوده و ذات نسبت به کند یممفاهیم، ذاتی صدق  نیبر ااست، 

  . اند ازالهندارد قابل تبدل و تغییر و علیت حقیقیه 

و در امور وجودي صادق نیست و ذاتیات به این معنی فقط در امور عدمیه است، 

زیرا امور وجودیه و حقایق عینیه اسباب و علل حقیقیه الزم دارند و صرف عدم اقتضاء 

، و اما اعدام علت حقیقی الزم شود ینمهرگز علت وجود چیزي از حقایق وجودي 

ندارند و نسبت علیت بلکه هرگونه نسبت بین اعدام به اعتبار عقل بوده و بالعرض و 

جستجو کرد که آیا رذایل امور  مسئلهپس باید ریشه بحث را در این . باشد یم المجاز

  .باشند یمعدمی هستند یا مانند فضایل امور وجودي و حقایق عینی 

  

  عدمیت رذایل

حکیمان که فضایل و رذایل را در جدول واحد قرار داده و به حکم واحد محکوم 

انند فضایل در عداد امور وجودي به این سبب بوده است که رذایل را م کردند یم

به عنوان مثال  دانستند یمپنداشته و رابطه فضایل و رذایل اخالقی را رابطه اضداد 

 تهذیب االخالق،( داند یممسکویه در جایی اجناس سعادت و اجناس شقاوت را اضداد 

که  باشند یم چهار عدداضداد فضائل چهارگانه نیز « دیگو یمو در جاي دیگر ) 95

و در جاي دیگر ) 98 همان،( »و جبن وجور یخواه ادهیزجهل، شره، و  ارتند ازعب

را  ها آنرا بررسی کردیم و اقسام و انواع » اجناس«چون که ما فضائل اولیه «: دیگو یم

زیرا علم به اضداد  میا شناختهذکر نمودیم، پس رذایل را که متضاد با فضایل هستند 
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خواجه نصیر ). 107همان، (» شود یمشناخته د آن از فضایل ض کیهر یکی است و از 

چون فضایل در «: دیگو یماز جمله درجایی  اخالق ناصرير نیز در موارد مختلف د

چهار جنس محصور است اضداد آن که اجناس رذایل بود در بادي
1

نظر هم چهار  

و بعد به تفصیل جهل را ضد حکمت، جبن را ضد شجاعت و شره را » بود تواند یم

عفت و جور را ضد عدالت معرفی ضد
2
  ).81،  نیرالدینص ،طوسی( کند یم 

ج  اسفار،(تمام اخالق، وجودي و رذایل ضد فضایل هستند : دیگو یمصدرالمتألهین 

4 ،115.(  

مشهور و معروف است ما از ذکر منابع بیشتر و اطاله کالم خودداري  مسئلهو چون 

قبول کنیم،  میتوان ینمهستیم این نظر را نموده و با تمام احترامی که به حکما قائل 

رذیله جهل را که مقابل فضیلت علم است امر وجودي دانست یا رذیله  توان یمچگونه 

خمود و سستی در شهوت را که مقابل عفت است امر وجودي گرفت و یا چگونه 

گفت که رذیله بالدت و عجز و ناتوانی از ادارك حقایق همانند ذکاوت و  توان یم

مندي جزء ملکات نفسانی بوده و در زمرة حقایق وجودي جا داشته و ضد ذکاوت هوش

که رذایل همه امور عدمی بوده  شود یمروشن  مسئلهباشد، بلکه بعد از غور و تأمل در 

و این معنی در بخشی از رذایل که در جانب تفریط و نقصان  باشند یمو عدم ملکه 

ت در نفس عنوان تفریط و نقصان و همچنین است نیاز به مؤنه زیادي ندارد بلکه دق

  .کند یماین مطلب را شفاف ، پیش گفته يها مثالعناوین خاصه، مانند 

عدمیت رذایل  ها آنیافت که الزمه همه  توان یمو نیز بیانات بسیاري از حکیمان 

که نسبت بین  شود یممشخص و  ؛است چه در جانب افراط و چه در طرف تفریط

  :میکن یمدم و ملکه است و ما به عنوان نمونه موارد چندي را ذکر فضیلت و رذیله ع

                                                
-1

د فضایل به اعتبار خاص محصور در چهارجنس هستند و اما به اعتبار اینکه فضیلت اعتدال و توسط اضدا 

  . باشد رذایل بیشمار و کلیات آن هشت یا هفت جنس استاست و رذیله خروج از اعتدال و حد وسط می
2

وجودي مراد است، باید توجه داشت مراد از ضد در اینجا ضد اصطالحی نیست بلکه مطلق تخالف و مباینت  -

  .هرچیزي یک ضد اصطالحی بیشتر ندارد چون در ضد اصطالحی غایت خالف معتبر است
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از ما به غایت وجودي خود توجه نماید تا آن را بدست آورد،  کیهر اگر « -1

، و اما کسی که موانعی او را از این شود یمچنین شخصی خیر و سعادتمند نامیده 

پس سعادتمند  .)93، مسکویهابن (» باشد یمهدف باز دارد پس شرور و شقی 

کسی است که به غایت و کمال وجودي خود برسد و شقی و بدبخت کسی است 

کمال نرسد پس بین سعادت و شقاوت و فضایل و رذایل رابطه ملکه و ن که به ای

  .عدم ملکه است

  ).159طباطبایی،  ؛97همان، (» فضیلت اعتدال قوا است و رذیله عدم اعتدال قوا« -2

فضایل است و فضایل همه، اعتداالت هستند و عدالت عدالت جامع جمیع « -3

، 1، ج فخر ،طباطبایی، همان؛ رازي(» است و جور مخالف آن است ها آنشامل همه 

159.(  

پس عدم  باشند یمکه رذایل و جور عدم اعتدال قوا  شود یمروشن  جا نیز از این

  .اند ملکه

د وسط و عدم اصابت و رذایل و جور خروج از ح اند اوساطفضائل و عدالت  -4

روشن است که رسیدن به  .) 212و  107، مسکویه ابن ، همان؛فخر ،رازي(حد وسط 

اعتدال و اصابت نقطه وسط و حفظ آن نیازمند علم و تجربه و عادت است و اما عدم 

اعتدال و عدم اصابت حد وسط نیازمند به چیزي نیست چون عدم است و به اصل 

زیرا اصل خلقت انسان چنین نیست که قوا از اعتدال و  ،کند یمخلقت به انسان صدق 

توسط الزم برخوردار باشند واال احتیاج به تعلیم و تربیت و از این جهت نیاز به انزال 

  . رسل و ارسال کتب نبود

خیرات اموري هستند که به اراده و تالش انسان، در راستاي هدف و غایتی که « -5

و شرور و رذایل اموري هستند که انسان  شوند یمآن خلق شده است حاصل  به خاطر

همان، (» و فضایل بازماند ها یکیننبلی و کسالت و بی توجهی از با اراده و تالش یا ت

  .عدمیت رذایل شود یم، از اینجا نیز معلوم )93
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موجبات سعادت تکمیل قواي ناقصه است و تکمیل قوا به تحصیل فضایل « -6

 »عید کسی بود که ذات او مستجمع این صفات بودو س شود یم چهارگانه متمشی

  ).86، طوسی، نصیرالدین(

از قواي نفس و عدمی  کیهر از این کالم نیز روشن است که رذایل همان نقایص 

و چون در خلقت انسان این قوا به کمال و اعتدال قرار ندارند بلکه باید با  باشند یم

و هنر و آنچه در اصل خلقت  هر فنتالش و زحمت این فضایل را بدست آورد مانند 

وجود دارد صرف استعداد است نه فعلیت، پس این رذایل که جزء اعدامند از قبیل 

را ازاله کند و  ها آنتا گاهی که انسان  کنند یمصدق  بر انسانجهل، به اصل خلقت 

  .خودش را تطهیر نماید

غزالی
1

» وء خلقحقیقت حسن خلق و س« و فیض کاشانی در فصلی تحت عنوان 

خُلق صورت باطنی انسان است چنانکه خَلق صورت ظاهر وي است و : اند گفته

صورت باطنی نیز یا زیبا یا  شود یمچنانکه صورت ظاهري به زیبا و زشت تقسیم 

که  دانند یم زشت و قبیح است و این خلق و صورت باطن را هیأتی راسخ در نفس

 ؛53، 3، ج غزالی(» فکر و تأمل است هباعث صدور افعال به سهولت و بدون احتیاج ب

این بیان و این عبارت ظهور اولیه و بدوي آن در وجودي  .)95، 5ج  ،کاشانی فیض

بودن رذایل است مانند فضایل و شاید همین معنی و چنین عبارتی که دیگران نیز دارند 

د داشته تا رذایل را وجودي و ض بر آنیکی از عواملی باشد که عموم حکیمان را 

فقط با عدمیت رذایل سازگار  اند آوردهاما توضیحاتی که در ادامه ؛ و فضایل گمان کنند

چنانکه حسن ظاهر «: اند گفتهو  اند دانستهتناسب است زیرا حسن را به معنی اعتدال و 

 ها گونهء مثل چشم، بینی، لب، دهان، مگر با اعتدال و زیبایی تمام اعضا شود ینمکامل 

                                                
ت یار رذایل را هیئابن سینا و بهمنت باطنی از ابن سینا گرفته است زیرا گویا غزالی تعبیر خلق را به هیئ -1

ت تسلیم پذیري قواي حیوانی را هیئ برابر قواي حیوانی و فضایلانقهاري و تسلیم پذیري نفس ناطقه و عقل در 

، 6فن  38، ،2ج شفاء،، 164 نجات،. (انددر مقابل عقل و نفس ناطقه و تسلط نفس ناطقه بر قواي حیوانی دانسته

  .)790 التحصیل؛  5مقاله اول، فصل 
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 ها آناست که حسن و اعتدال و تناسب همه  چهار قوهباطن انسان نیز  همچنین در... و 

از قواي  کیهر به بیان اعتدال  پردازند یمبعد  »الزم است تا حسن خلق حاصل شود

از این  کیهر اعتدال و تناسب  دهند یمغضب، و عدالت و کامالً توضیح علم، شهوت، 

الزمه این بیانات ).  97، 96، همان یکاشان ؛ فیض54، 53غزالی، (چهار قوه نفسانی را 

رذیله آن قوه است چنانکه اعتدال وي  يا قوهذایل است یعنی عدم اعتدال هر عدمیت ر

فضیلت و کمال آن قوه است و صورت زشت و قبیح باطنی و سوء خلق چیزي نیست 

.مگر همین عدم اعتدال و عدم تناسب باطنی

باید ؛ و ایل با هم نسبت عدم و ملکه دارندجا کامالً روشن شد که فضایل و رذ تا این

از آغاز وجود و به اصل خلقت امر غریبی  بر انسانتوجه نمود که صدق رذایل اخالقی 

در  دانستند یمنیست بلکه تمام حکیمانی که کل اخالق یا بعضی از آن را ذاتی و طبیعی 

مضاف  ها نآبلکه  کردند ینماصل خلقت و فطرت تردید  بر حسب بر انسانصدق آن 

  .دانستند یمرا نیز غیرممکن و خارج از اختیار انسان  ها آنتغییر و تبدیل  نیبر ا

  

  ذاتی بودن رذایل

هرچند با توضیحاتی که تاکنون ارائه شد در واقع ذاتی بودن رذایل اثبات گردید، اما 

فت که اشارت ر ، چنانمیکن یمرا به صورت مستقل تبیین  مسئلهبه منظور وضوح بیشتر، 

مراد ما از ذاتی الزم جدایی ناپذیر ذات نیست بلکه چون ذات انسان در اصل فطرت و 

که نسبت به علوم و فنون و  آفرینش از هرگونه کمال و فضیلت اخالقی تهی است، چنان

و  شود ینمو مهندس متولد  معمار ایصناعات دیگر نیز چنین است و هیچ انسانی کاتب 

، بلکه علوم و فنون و فضایل اخالقی را شود ینمل آفریده عالم و حکیم یا شجاع و فاض

که ذات انسان در نخست  يا بهره، کنند یمکسب ، با تعلیم و عادت و تمرین و ممارست

از این امور دارد استعداد است و بس؛ پس اعدام مضاف به این صفات و فضایل که 

وده و انسان با صرف همان رذایل هستند به این جهت از نخست بر ذات انسان صادق ب
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نظر از هر امر دیگري مصداق این صفات است و همین معنی مراد ما از ذاتی بودن 

، و چون عدمی بودن رذایل اخالقی به اثبات رسید و مشخص گردید که باشد یمرذایل 

رابطه این صفات با فضایل رابطه عدم و ملکه است، صدق این صفات بر ذات انسان 

بی هنر بر و  اتیبر ماه کند یمم خواهد بود چنانکه ممکن صدق لمس» اوال و بالذات«

  .اند اموختهینکسانی که هنر 

  شاهد دیگر

این است که بسیاري از  ها آنبودن رذایل و ذاتی بودن  یبر عدمگواه و شاهد دیگر 

و قوة غضب را به حیوان  اند نمودهناصح مشیر یا به ملک تشبیه علماء اخالق عقل را به 

چون سگ که قابل تربیت است و قوة شهویه را به چهار پایی از قبیل اسب که  يا درنده

 شوند یمو اگر تربیت شوند مثال فضیلت  اند لهیرذدو تربیت نشده باشند مثال  اگر این

اخالق ، کاشانی فیض، 54، 3، غزالی، ج 97مسکویه، ابن ، 24، رالدینینص طوسی،(

  ).11 حسنه،

حاصل چنین نگاهی به فضایل و رذایل اخالقی، عدمی  بی گمان الزمه این بیان و

  .هاست آنبودن رذایل و ذاتی بودن 

  مؤید دیگر

مؤید دیگر این نکته است که کمال سعادت و فضیلت از نظر موحدان به مقتضاي 

به عنوان نمونه قرآن کریم کسانی را که ، آیات و روایات فراوان محبت الهی است

 تر محبوبزن و فرزند یا اموالشان را از خداي متعال خویشاوندانشان را از قبیل 

 کند یمتهدید به عذاب فرموده و فاسق دانسته و هدایت الهی را از آنان نفی  دارند یم

  .)24توبه، (

 خواند یمحدیثی معروف دوستی دنیا را اساس رذایل  در السالم هیعلو امام سجاد 

  ).317 ،2ج  کافی،، کلینی( »هحب الدنیا رأس کل خطیئ«
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اساس موحدین قلع و قمع و ریشه کنی حب دنیا و ریشه کنی محبت هر  نیبر ا

کسی که غیر  اند گفتهلهی را کمال فضیلت دانسته و و تحصیل محبت ا خدا ریغچیزي 

از خدا باشد قلب او مریض است، مانند کسی که خوردن خاك  تر محبوبخدا براي او 

ب یا تمایل به نان و آب، نداشته باشد، و در و گل براي او لذیذتر باشد از نان و آ

از نظر روحی و قلب، مریض هستند مگر کسانی  ها انسانکه تمام  رندیگ یمنهایت نتیجه 

ج  غزالی،) (هاست آناشاره به کسانی که مثل معصومین فضیلت ذاتی (که خدا بخواهد 

  ).110، 5، ج کاشانی فیض، 63-62، 3

را از دل بیرون نکند و تحصیل محبت خدا  خدا ریغبنابراین تا انسان حب دنیا و 

  . نکند به رذایل متصف است

از جهت عدم محبت الهی بیمار باشند البته با فطري  ها انسانو این معنی که تمام 

ته توضیح بودن آن منافات ندارد چنانکه فطري بودن دین با جهل به آن منافات ندارد، الب

  .طلبد یماین مطلب مجال دیگري 

  

  ضیحاتی به منظور دفع بعضی توهماتتو

 ها انسانذاتی بودن رذایل اخالقی با ذاتی بودن فضایل اخالقی در بعضی از : الف

حال اکثریت قاطع آدمیان  بر اساسمنافات ندارد و بحث ما ) ع(مانند انبیاء و معصومین 

  .است

ري و قبول این معنی ذاتی چنانکه در سابق نیز بدان اشارت رفت با تحول پذی: ب

به تطهیر نفس پرداخته و با  تواند یمدگرگونی صفات اخالقی هم منافات ندارد و انسان 

تحصیل فضایل و کماالت آن را از آلودگی رذایل و نقایص پاك کند زیرا چنانکه با 

، با تحصیل عدل نیز رذیله جور از شود یمتحصیل علم و حکمت رذیله جهل برطرف 

  ...و  رود یمبین 
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منافات ندارد زیرا رذایل گرچه در اصل  ها آنتی بودن رذایل با اختیاري بودن ذا: ج

، درست است که انسان به باشند یمهستند ولی از نظر دوام و بقاء اختیاري  ياریاخت ریغ

ان اهللا اخرجکم من بطون اماتکم التعلمون : اصل فطرت و در آغاز آفرینش به حکم 

است  ياریاخت ریغبی فضیلت و ناقص است و این  جاهل و بی هنر و) 78، نحل(شیئا 

فضایل و کماالت را جایگزین علم را جایگزین جهل و  تواند یماما از آنجایی که 

و انسان  باشند ینمرذایل و نقایص نماید و این امور خارج از اختیار و قدرت انسان 

  .این امور را ابقاء نموده یا ازاله و رفع کند تواند یم

، در حالی که اند مذمتت گفته شود فضایل مورد مدح و رذایل شایسته ممکن اس: د

که رذایل ذاتی  کند ینمروا نیست کسی را بر ذاتیات مذمت کنند، آیا این نکته اثبات 

  نبوده بلکه مانند فضایل اکتسابی هستند؟ 

مگر از آن جهت که اختیاري هستند،  شود ینمپاسخ آن است که مذمت شامل رذایل 

که چرا عالم و حکیم متولد نشده است بلکه مذمت در  کنند ینمسی را سرزنش هرگز ک

حق کسی روا و شایسته است که فرصت کافی براي تعلم و فراگیري علم و حکمت 

  .داشته است اما از روي اختیار و تن آسایی آموزش و فراگیري را ترك کرده باشد

رینه در تضعیف نظریه ما از امور دیگري که ممکن است به عنوان شاهد و ق:  ه

 يرو ادهیزو ط رذایل اخالقی که در طرف افرا: مورد استناد قرار گیرند یکی این است 

و نیز عناوین خاصه مثل » يرو ادهیزافراط و « ی، و عنوان کلباشند یمهستند وجودي 

بر تهور در مقابل شجاعت و شره در مقابل عفت و اسراف و تبذیر در مقابل سخاوت 

  .باشند یمنی داللت داشته و مثبت وجودي بودن این بخش از رذایل مع نیا

رذایل اخالقی مثل فضایل داراي اثر بوده و بدون تردید رذایل منشأ اعمال : دوم

با و نیک چنانکه فضایل منشأ کارهاي موزون و زی اند لتیفضناهنجار و قبیح و ضد 

و تأثر فقط بین وجودات و  چنانکه مبرهن و معلوم است علیت و تأثیر؛ و باشند یم
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که تمام رذایل امور وجودي و حقایق عینی  شود یمپس ثابت . حقایق عینیه است

  .را ذاتی به معنی گذشته دانست ها آن توان ینمهستند، بنابراین 

را  ها آنو  اند کردهحکیمان براي رذایل مانند فضایل اسباب و عللی اثبات : سوم

 کنند یمجسمانی و اسباب و علل نفسانی تقسیم  چنانکه گذشت به اسباب بدنی و

، زیرا این شود یمت نیز وجودي بودن رذایل اثبات از این جه).  265 - 8مسکویه،  ابن(

  .حقایق وجودي هستند که احتیاج به علت و سبب دارند

که صرف  دیآ یماشکال اخیر از تأمل و دقت در این نکته بدست  هر سهپاسخ 

 ها تیفعالو تحریکی نه فضیلت است و نه رذیلت، گرچه این فعالیت قواي ادراکی 

مانند خود آن قوا امور وجودي هستند و از عینیت و واقعیت برخوردارند و عناوین 

بخشی از رذایل نیز مثبت این مطلب بود و علیت و معلولیت مورد ادعا نیز مربوط به 

راکی و تحریکی و هم که هم خود قواي اد کند ینمهمین است و از همین حد تجاوز 

مشمول اصل علیت هستند و واقعیت دارند و اما آنچه اخالق  ها آنو فعالیت  ها آنآثار 

 گریبه دمربوطه است و  يها تیفعالاعتدال و عدم اعتدال این قوا در  شود یمشمرده 

و موجب  کند یمسخن وجود نظم و انضباط الزم و عدم آن است که فعل را اخالقی 

؛ از این رو اعتدال که امري وجودي است مثل اصل قوا و گردد یممدح و ذم 

 تحت نظام علیت قرار دارد و اما عدم اعتدال که امري عدمی است، ها آن يها تیفعال

از مجاز و اعتبار عقل مانند دیگر اعدام  يبه نحومگر  شود ینمعلت و معلول واقع 

، دهند یمر آثاري را نسبت امو نیبر املکات هم چون کوري و کري و جنون که گرچه 

نیست مثالً اثر عقل  ها آندر حقیقت چیزي غیر از عدم آثار ملکات مقابل  ها آناما آثار 

که نظم خاصی در گفتار و کردار آدمی است اثر جنون، عدم این نظم و عدم اعتدال در 

یکی  .عناوین برخی از صفات رذیله نیز به دو چیز داللت دارند؛ و گفتار و کردار است

همان اصل فعالیت و عمل قواي تحریکی و دیگري عدم اعتدال و نظم الزم در آن قوا 

 یخواه ادهیزمثالً تهور و شره و . باشد یمبخش اخیر رذیله است و امر عدمی که این 
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 نیبر اکه خود حکیمان نیز  چنان باشد ینمچیزي جز عدم اعتدال قوا در فعالیت خود 

  . این به آن اشاره شدو پیش از  اند کردهتصریح 

، امور عدمی اند کردهعالوه بر این برخی از اسباب و عللی که براي رذایل ذکر 

ابن (هستند مثل کسالت و تنبلی و انصراف و عدم توجه به کمال نفس و فضایل آن 

، زیرا هاست آنکه این نیز دلیل بر عدمیت رذایل و هم ذاتی بودن ). 265 - 8، سکویهم

و روشن است که این علیت مجازي و  اند دانستهلت را علت رذیله عدم تحصیل فضی

  .اعتباري است چون نسبت تأثیر و علیت به عدم است

ارسطو فراهم آورد ذاتیت  يها آموزهمسکویه از ابن ه شود برهانی که اگر گفت: و 

  ).13رك، ( .کند یمفضایل و رذایل را نفی 

به ذاتی بودن  يا خدشهات هیچ ض تمامیت و قبول مقدمجواب این برهان برفر

زیرا در این برهان ذاتی به معنی الزم جدایی  کند ینموارد  مورد نظررذایل به معنی 

که نسبت اخالق با ذات مثل نسبت  شود یم، و اثبات شود یمناپذیر ذات است که نفی 

زوجیت به عدد چهار و مثل نسبت حرارت به آتش نیست و این معنی مراد ما نبوده و 

ذات انسان وقتی فاقد فضایل «است  که قبالً نیز گفتیم این یست بلکه سخن ما چنانن

عدام ا«ل زیرا رذای بر ممکناتمانند صدق امکان » کند یمصدق  بر آنباشد رذایل 

تالزم و اثبات عدم ذاتیت فضایل به معنی عدم اقتضاء ذات و نفی » اند فاضلهملکات 

، چون کند یمرذایل را به معنی مورد نظر فراهم  ،ذات با فضایل، زمینه اثبات ذاتیت

هیچ ذاتی در اصل خلقت  شود یموقتی اثبات شد اخالق الزم ذات نیست، اثبات 

و چون از طرفی هم اثبات شده  هاست آنبلکه خالی از  باشد ینممتصف به فضایل 

ادام که در اصل خلقت و م شود یماست رذایل اعدام این ملکات هستند بنابراین ثابت 

که فضایل را تحصیل نکرده ایم رذایل صادق خواهند بود و صرف ذات انسان مصداق 

رذایل است و این است معنی ذاتیت رذایل که با اختیار و تحصیل فضایل هم منافات 

  .ندارد
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  نتیجه گیري

  .باشند یمعدم اعتدال قوا  عبارت از فضایل اعتدال قواي نفس و رذایل-1

 ریغابی و اختیاري هستند؛ و رذایل امور عدمی و فضایل امور وجودي و اکتس-2

.اند ازالهء اختیاري هستند، چون قابل بقا به اعتبارو اما  یاکتساب

و انسان  باشند یمرذایل اخالقی ذاتی هستند به این معنی که چون عدم ملکه -3

ه امکان ذاتاً داراي فضیلت نبوده، پس رذایل در اصل خلقت بر وي صادق است چنانک

.کند یممکنات صدق بر م

فضایل و رذایل هیچ کدام ذاتی انسان به معنی الزم جدایی ناپذیر وي نبوده و -4

.باشد ینمبه انسان هرگز مثل نسبت زوجیت به عدد زوج  ها آننسبت 

بر و  کند ینمعمل و عادت را بر رذایل اخالقی نفی  ریتأث همقالنگارنده این - 5

باعث ازاله رذایل و عمل مناسب با رذیله باور است که عمل مناسب با فضایل  نیا

و ازاله رذیله را دشوار و در نهایت  باشد یمفضیلت مقابل موجب تضعیف استعداد 

و تکرار عمل باعث انس و الفت و عالقه یا شدت عالقه به رذایل شده  سازد یممتعذر 

قبیح و زشت و آن اعوجاج باطنی به صورت چوب خشکی درآمده که  ئتیهو آن 

. شود یمیل و راست نمودن آن دشوار یا متعذر تعد

  

  منابع 

  .انتشارات بیدار، بی جا، بی تا الهیات شفاء،ابن سینا، ابوعلی حسین بن عبداهللا، 

تحقیق دکتر محمود قاسم، قم،  طبیعیات شفاء،، ___________________

   .ق. ه 1404کتابخانه مرعشی نجفی، 

ه المرتضویه، چاپ دوم، تهران، چاپخانه المکتب نجات، ،___________________

   .ش. ه 1364خورشید، 

  .م 1924ق  1343انتشارات آفتاب، تهران، مطبعه دارالکتب المصریه، قاهره، مصر، 
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عماد هاللی،  تهذیب االخالق و تطهیر االعراق،یعقوب،  احمد بنابوعلی  ،ابن مسکویه

  .ق .ه 1426چاپ اول، طلیعه النور، قم، 

ترجمه فارسی از سید ابوالقاسم پورحسینی، انتشارات  ق نیکو ماخس،ارسطو، اخال

  .ش .ه 1356دانشگاه تهران، تهران، 

  مترجم به عربی احمد لطفی سید، چاپ افست، علم االخالق الی نیقوماخس،، ___

مرتضی مطهري، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران،  التحصیل،مرزبان، بن  بهمنیار

  . ش. ه 1375

، حسن سیدعرب، سیما )تعریفات جرجانی( التعریفات،میرسید شریف، ، جرجانی

  .ش .ه 1377نوربخش، تهران، 

الطبعه الثانیه، مطبعه امیر، ناشر،  المباحث المشرقیه،عمر ،  محمد بن فخرالدین، رازي

  .ق.ه 1411مکتبه بیدار، قم، 

تراث العربی، چاپ سوم، داراحیاء ال ،االسفار االربعۀ، ، صدر الدین محمدشیرازي

  .م 1988بیروت، 

عباسعلی زارعی سبزواري، موسسه النشر  ،نهایۀالحکمهحسین،  محمد دیسطباطبایی، 

  .ق.ه 1424االسالمی، 

کتابفروشی علمیه اسالمیه، چاپ افست، مروي،  اخالق ناصري،، ، نصیرالدینطوسی

  .تا یبتهران، 

احیا التراث العربی، بیروت، دار احیاء علوم الدین،محمد،  محمد بن ابوحامد، یغزال

  .توزیع دارالقلم العربی، حلب ـ سوریا، بی تا

. ه 1371محقق جعفر ال یاسین، تهران، حکمت، ،کتاب التنبیه علی سبیل السعادةفارابی، 

  .ش

علی  ،المحجۀالبیضاء فی احیاء االحیاء، مرتضی محمد بن) مولی محسن(فیض کاشانی 

  .ش. ه 1339ن، اکبر غفاري، مکتبه الصدوق، تهرا
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، ترجمه محمدباقر ساعدي ،اخالق حسنه، ___________________________

  .ش. ه 1363تهران،  انتشارات پیام آزادي،،چاپ چهارم

علی اکبر غفاري، چاپ اصول کافی، یعقوب بن اسحاق،  محمد بنکلینی، ابوجعفر 

  .ق. ه 1388سوم، دارالکتب االسالمیه، تهران 

، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، انتشارات 3ج  فکران یونانی،مت ،تئودور گمپرتس،

  .ش. ه، 1375خوارزمی، 

  .  ش .ه 1384چاپ یازدهم، موسسه انتشارات هجرت، قم،  ،معراج السعادة، احمدنراقی، 

کالنتر، چاپ دوم، مطبعه النجف، نجف  محمد دیس جامع السعادات،نراقی، مهدي، 

  .م 1963ق ـ  1383اشرف، 
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