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  یدگاه غزالید بر دکیأچهارگانه با ت یل اصلیدر فضا یملأت
  **یوسفیال د می/ مج *جاهدمحسن 

  ده  كيچ
ـ امـا متف ، اسـت  یونـان ی يها شهیثر از اندأدر جهان اسالم به شدت مت یاخالق فلسف ران ک

آن  يداده و بـر غنـا   توسـعه را  ین نوع نگرش اخالقیا، ملأو ت يشه ورزیبا اند، مسلمان
در چـارچوب   »زان العمـل یم«تاب کف یلأبا ت، شه خودیدر دوره اول اند یاند. غزال افزوده

النفس افالطـونی  رش علم یپذ وي باثر بوده است. ؤن نگرش میشبرد ایدر پ، یاخالق فلسف
ـ ، او ۀل چهارگانیو فضا –ه یه و شهویغضب، به ناطقه ینفس آدم ـ تقسیم قواي ح و یدر تنق

ـ کح، متکمراد از ح وي د. از نظریوشک یل اخالقیل و رذاین فضاییتب ، اسـت  یمت عمل
ـ ا بر وين یاست. همچن ینراق يمهد یه و مولیوکمس ابن يها شهیاو خالف اند ين رأیا ن ی

لت مقابـلِ  یط نداشته و تنها رذیاساساً دو طرف افراط و تفر، لت عدالتیه فضکباور است 
ـ  یه تحت فضکاست آن ، وي يگر باورهایاست. از د »جور«آن  ـ یلت عـدالت ه لت یچ فض
ـ  ین دوانیه جالل الدکهمچنان  او ين رأیا .ردیگ ینم يجا يا یفرع نا یدر خصوص ابن س
ل سه گانه دانسـته و  یعدالت را مجموع فضا ويه کست ان یاز ا یناش، رده استکل یتعل

  داند. یمستقل نم
  .یمت عملکح، عدالت، یل اصلیل و رذایفضا، یغزال :ها د واژهیلک
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  مقدمه
را در جهـان   یاخـالق فلسـف   گونـاگون  يها شیگرا، افالطون و ارسطو یاخالق يها شهیاند

 يبنـد  میتقسـ ، تـب کن میها در ا تابکاز  ياریقرار داده است. بستأثیر  اسالم به شدت تحت
رده و بـر  کـ  غضـبیه ـ را بیـان    ةه و قـو یشـهو  ةقو، ناطقه نفس آدمی ـ قوة  يافالطون از قوا

حـد وسـط    ةسـپس آن را بـا قاعـد    .انـد  را بر شمرده یل نفس آدمیل و رذایفضا، اساس آن
، یونـان ی يهـا  شـه یاز اند، در جهـان اسـالم   یهر چند اخالق فلسـف  1 .اند ردهکق یارسطو تلف

ران مسـلمان بـا   کـ امـا متف ، رفته اسـت یپذتأثیر ،  ...و نوسیجال، ثاغورثیف، ارسطو، افالطون
ـ ا، یاسـالم  يها از آموزه يریگ ز بهرهیمل و نأو ت يشه ورزیاند را  ین نـوع نگـرش اخالقـ   ی

ه در جهان کرا  يا یتوان اخالق فلسف یه مک يا به گونه .اند آن افزوده يداده و بر غناتوسعه 
لت یاخالق فض "دانست و آن را  "لت یاخالق فض " هاي ریاز تقر یکی،  ل گرفتکاسالم ش

 آنسـکومب خـانم   یکالسۀ کستم با مقالیلت در قرن بیرد. اخالق فضک ينامگذار " یاسالم
و  یغنـ  یاخالقـ  هـاي  ردیکـ از رو یکـی ا شد و یاح " 2دیاخالق جدۀ فلسف "تحت ِ عنوان 
همچون ، دیجد یاتب اخالقکبر خالف م لتیاخالق فض .نام گرفتد یجد يایپرنفوذ در دن

دهـد و   می مالت خود قرارأت زکرا در مر یتوجه به درون آدم 4، يگرو فهیو وظ 3يگرو دهیفا
 هکیت یتنها بر حسن فعل، دیجد یاتب اخالقکم، هک یدر حال .فشارد ي میپا یبر حسن فاعل

سـت  این ا یپرسش اصل، لتیدر اخالق فض .ماند می در آنها مغفول ینند و حسن فاعلک می
ن است ای ید پرسش اصلیجد یاتب اخالقکدر م، هک حال آن »؟باشم ید چگونه آدمیبا«ه ک
 یمیمفـاه  یاسـالم لت یاخالق فض،  فوق هاي لفهؤعالوه بر م 5».؟دام استکفعل درست «ه ک

گـر  یدهـد. از د  مـی  انون توجه خود قرارکرا در  7يسعادت اخرو  6، یهمچون خالفت االه
ه کـ سـت  ا نآ 8، دیـ لت باسـتان و جد یبا اخـالق فضـ  ، یلت اسالمیز اخالق فضیوجوه تما

ـ یلت باستان و جدیاخالق فض ه برآمـده از  کـ نـد  ک مـی  هکیـ تاي  ید بر منش و حاالت درون
او از اسـتعداد   یل اخالقـ یـ ل و رذاینگرش بـه انسـان و فضـا   ة ن نحویا .اند یو عرف جامعه

لت یه فضکاست  ين خطریا .افتدیب یاخالق ییگرا تیبرخوردار است تا در دام نسب ياریبس
م یه بـر مفـاه  کیـ ل تیـ به دل، یلت اسالمیاما اخالق فض 9.اند ان معاصر از آن غافل نبودهیگرا

متناسـب   ییه رنگ و بـو کند ک می هیرا توصاي  یحاالت درونمنش و ،  میرکبرآمده از قرآن 
؛ اعـراف:  30. (بقـره: ن استیفه خداوند در زمیخل وي رایز، دارند یاخالق االه با اوصاف و

 10.وند با خالقش معنا خواهـد داشـت  یاش تنها در پ یقیخود ِ حق ت ویهو،  فهین خل) ای129
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هـاي بهتـري بـراي گریـز از نسـبیت       راه، قـی او این نحوة نگرش به انسان و فضایل و رذایل اخال
انسان نیز کـه خلیفـۀ   ، رو ؛ زیرا خداوند و اوصاف او واحدند. از این آورد گرایی اخالقی فراهم می

سانی برخوردار خواهد بـود. غزالـی در دورة    در همه جا از ماهیت و فضایل و رذایل یک، اوست
 با بهره گیري از، است» میزان العمل«کتاب که مظهر و مجالي آن ، اول اندیشۀ اخالقی خود

هاي موجود در سنّت اسالمی و نیـز تیزبینـی خـاص     هاي یونانی و تلفیق آن با آموزه اندیشه
 یبـه بررسـ  . ایـن مقالـه   ت جستکمشار یلت اسالمیشرفت اخالق فضیپ ح ویتنق در ، خود

    .پردازد یم »العملزان یم«تاب که بر کیاز نظر او با ت» یاخالق یل اصلیل و رذایفضا«

 يل اصليفضا .۱
 يرا دارا ینفـس آدمـ  ، از افالطون يرویبه پ، لسوفانِ اخالقِ مسلمانیفسایر همچون  یغزال

سـه   يرا بر قـوا  یل اخالقیدانسته و فضا –ه یغضبة ه و قویشهوة قو، ناطقهة قو –سه جزو 
ل یفضا، اخالق مسلمانلسوفان یف سایرهمچون ، وياز نظر  11.رده استک یور مبتنکمذۀ گان
ة لت قـو یفضـ ، مـت کح 12.عفت و عدالت، شجاعت، متکعبارتند از: ح ینفس آدم یاصل

ه و یشـهو ة لت قـو یفضـ ، ه؛ عفتیغضبة لت قویفض، انسان است؛ شجاعت ي ناطقه (عاقله)
ل حـد وسـط دو طـرف افـراط و     ین فضـا یـ ور اسـت. ا کمـذ ة عدالت مربوط به هر سه قـو 

  شود. یلت محسوب میاز قوا رذ یکط هر یافراط و تفر اند. تفریط

  متكح
 يو نظر يضرور یلکق یه حقاک يعقل نظر. 1داند:  یدو بخش م يعاقله را داراة قو یغزال

ه کـ  یعقـل عملـ  . 2 ؛اند ق ازالً و ابداً صادقین دسته از حقایا .ندک یافت میرا از عالم باال در
ه دگرگـون  کـ نـد  ک یمـ  كرا در یقیحقا یآن است. عقل عملة ر و اداریمربوط به بدن و تدب

 ی. هر چند علـ »لت استیفضداراي بخشش «ه کقت ین حقیمانند ا، شوند و ثبات ندارند یم
ـ امـا ا ، شـود  یلت محسوب میفض، ییاالصول بخشش دارا  یدر حـق برخـ   ین عمـل گـاه  ی
ـ ا، ن روایلت است. از یه رذک، ستیلت مندانه نیاشخاص نه تنها فض  يمجـاز ، مـت کن حی

در  یلتیحالت و فض، یمت خُلقکد. حینام یمت خُلقکتوان ح یمت را مکن نوع حیاست. ا
ند ک یند و معلوم مک یه را اداره میه و شهویغضبة آن قوۀ ه نفس به واسطکنفس عاقله است 

شناخت اعمـالِ  ، یمت خُلقکح، شندکپس  جا پاکش روند و در یجا پکد تا ین دو نفس بایا
  13.درست است
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، ن قسـم دوم یهم، کند میر کل چهارگانه ذیاز فضا یکیه آن را ک، متکاز ح غزالیمراد 
، مـت کط حیه دو طرف افراط و تفـر کرا او آنگاه یز ؛است یمت خُلقکا حی یمت عملکح

رده اسـت:  کـ ف یـ ن تعریآنهـا را چنـ  ، ندک یر مکرا ذ -)يم خردک) و بلَه (يله گری(ح خّب
»افراط ح، »خب لـه  یر و حکـ م يآن داراۀ ه انسان به واسـط ک یآن حالتمت است و کطرف
د یـ زا یتکآن هم حر، تکحر يه برایه و شهویغضبة ردن قوکن حالت در اثر رها یا .شود یم

از  یوتـاه کمـت و  کط حیطرف تفر »بلَه«شود و  یمطلوب حاصل م يبه سو، بر مقدار الزم
ه و یغضب ةشود قو یه سبب مکنفس است  يبرا یحالت، لتین رذیا .حد اعتدال در آن است

م نسبت بـه  ک یفهم و آگاه يندک، لتین رذیا أنند و منشکمتر از مقدار الزم عمل که یشهو
 مفهـوم ، ن روایاز  .هستند یردار و رفتار آدمکف فوق مشعر به یتعار 14.اعمال درست است

 گـر یخواهد بـود. د  یز مربوط به رفتار و فعل آدمین، ردیگ یه در مقابل آنها قرار مک، متکح
از آنهـا   يا ف پارهیدر تعر، شمرد یمت را بر مکتحت ح یل فرعیه فضاکآنگاه  یغزال،  هکآن

ف یـ در تعر، بـه عنـوان نمونـه    .هستند یه ناظر به عمل و رفتار آدمکند ک یمبیان را  یعبارات
 يهـا  یخوب يه براکاست  ییزهایشه در استنباط چیاند ییویکن، آن«د: یگو یم »ریحسن تدب«

ه اشـخاص  کـ ا آنیخواه مربوط به خود تو باشند و ، تراند ف بهتر و مهمیبزرگ و اهداف شر
 15»ینک ییراهنما يا دفع شرّیا مقاومت در برابر دشمن و یا شهر یخانواده ة را در ادار گرید

ه کـ  يع اسـت از امـور  یافتنِ سـر یـ  یآگـاه ، آن«د: یـ گو یم »شه صائبیاند«ف یا در تعریو 
    16».ده داشته باشندیپسند یجیارها نتاکشوند  یموجب م

عبارت ابـن  . دهد یمت نشان مکف حیدر تعر ابن مسکویهرا با  غزالیته فوق تفاوت کن
 ين معنـا یـی در تبوي  .دارد يمـت نظـر  کظهور در ح، متکلت حیف فضیدر تعر مسکویه

ذات خـود نباشـد   ت نفسِ ناطقه معتدل باشد و خارج از کهر گاه حر«مت آورده است: کح
ه کـ و حـال آن ، اند رود معارف یه گمان مک ییزهاینه به چ، و شوقش به معارف درست باشد

آن «ز یـ و ن 17»، دیـ آ یمـت بـه دنبـال مـ    کد و حیـ لت از آن پدیفضـ ، اند قت جهاالتیدر حق
ه همه موجـودات  کن است یچن، زه است و آنیمم ۀلت نفس ناطقیعبارت از فض، )متک(ح

را  یو امـور انسـان   یهـ ه امـور اال ک يبگو یو اگر خواه یبدان، موجودنده کجهت را از آن 
از معقـوالت   یه بـدان کـ شـود   ین مـ یـ آن موجـودات) ا  یعنیها ( بدان یآگاهة . و ثمریبدان

ـ ، درسـ  یبه نظـر مـ   18»ی.را مورد غفلت قرار ده یکدامکو  ید بررسیرا با یکدامک و  یغزال
 یمت را در نظر گرفته باشند. مـول کحۀ جنب یکموجه تنها  یلیبدون دل، هر دو، هیوکمس ابن
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تـوان گفـت موضـع او از     یم 19.مت را شامل هر دو قسم آن دانسته استکح، ینراق يمهد
ل یاز فضـا  يارید بسـ یـ با یمـ ، هیوکمسـ  را مطابق نظـر ابـن  یز ؛برخوردار است يشتریقوت ب

ده انگاشـت.  یـ انسـانند را ناد  ياراده مربـوط بـه افعـال    ک ییآنها ی؛آدمۀ مربوط به قوه عاقل
ا از نظر یه گوکن معنا یبد ندارد؛وجود  20»اخالق باور«به نام  يزیا چیگو، یمطابق نظر غزال

واقـع   یاخالقـ  »بد«ا ی »خوب«ست تا متعلَّق وصف ین ياراد یعمل »باور داشتن«فعل  یغزال
لت یبـه فضـ  ، یِ آدمـ  یه افعال جـوارح ک طور : همانباید گفتلت یزبان اخالق فضبه شود. 

،  همچـون حـب  ، یآدمـ  یافعال جـوانح ،  شوند می مندانه بودن متصف لتیرذ ای مندانه بودن
اخـالق را از  ، ین بخش از وجود آدمیده انگاشتن ایناد. اند نیچن زین يزیبه چ باور بغض و

ما دارد. ا می انسان است باز ياستعدادهاي وفاسازکا شی ردنکت یه هداک، اش یاهداف اساس
شـود و از   مـی  مـت شـامل هـر دو بخـش    کلت ِ حیفضـ ،  مـولی مهـدي نراقـی   مطابق نظـر  

   21.است ین خصوص خالیدر ا غزالیو  مسکویه ابنیۀ نظر هاي یاستک

  شجاعت
قرار ، هیغضبة ط قویافراط و تفر، جبن لت تهور ویان دو رذیه مکاست  یلتیفض، »شجاعت«

اقـدام   شود قوة غضـبیه کمتـر از مقـدار الزم بـه     میحالتی است در نفس که موجب » جبن«دارد. 
اسـت   یحالت، »تهور«و  22 .بگرداند ياز آن رو، ندکاقدام  ید به عملیه باک ییدر جا .بپردازد

  23.رده استکز از آنها را واجب یه عقل پرهکند ک یاقدام م یبه افعال یآن آدمۀ ه به واسطک
یگـر  و د مسـکویه  ابـن ف یـ بـا تعر  یتفـاوت چنـدان  ،  لت شجاعتیاز فض یف غزالیتعر

  متفکران مسلمان ندارد:

  عفت
ه کاست  هایی ل به لذتیدر تما ياده رویز »شَرَه. «ان شَرَه و خمودیم است یلتیفض، »عفت«

ه عقل کاست  ییزهایش به چیاهمال در گرا »خمود«رده است. و ک یح و نهیعقل آنها را تقب
  24.دانسته استدن و به دست آوردن آنها را ممدوح یرس

ران مسلمان اسـت و از آنهـا فاصـله    کر متفسایف یز مشابه تعریاز عفت ن یف غزالیتعر
  .نگرفته است یچندان

  عدالت
 يه قـوا کـ آن اسـت  بیـانگر  و ، سـه گانـه   يمربوط به قـوا ، است در نفس یحالت، »عدالت«

ه یه و شـهو یغضبة ه قوکن معنا یبد .باید در اطاعت از یکدیگر ترتیبی را رعایت کنند، ورکمذ
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آنگـاه  ، محقّق شود یلت در آدمین حالت و فضیچنانچه ا 25، عاقله باشندة ع و منقاد قویمط
  26.خواهد شد يو جار يز عدالت ساریاست نیگر از جمله معامالت و سیامور دۀ در هم

ه بـا تحقُقـش   کاست  یشناخت روان یتقیعدالت در اخالق مفهوم و حق، گریبه عبارت د
قابل مشاهده ، باشد یاسیه عدالت در معامله و امور سک، اثرات آن در جامعه، یدر نفس آدم

انـد بـا    لیـ بـدان قا ، لسوفانِ اخـالقِ مسـلمان  یه فک، لت عدالت راید فضینبا، رو از این. است
  رد.کآن خلط  یمفهوم اجتماع

سـت و از  ین يران مسلمان هـم رأ کدر دو موضع با غالب متف، در بحث از عدالت غزالی
بـه   .برخـوردار اسـت   يشتریت بیموضع اول او از اهم، انین میآنها فاصله گرفته است. در ا

ران مسـلمان  کـ از متف ياریه بسـ ک، مهم یه به خلطکباشد  ين فردیاول، دیشا، یخیلحاظ تار
  افته است:یتفطن ، اند ب آن شدهکمرت

طـرف افـراط و    دو يه عدالت داراکآن است ، افتهیبدان تفطن  یه غزالک یته مهمکن .1
ـ یـ ز ؛اسـت  »جـور «لت در مقابل آن قـرار دارد و آن  یرذ یکه تنها کبل، ستیط نیتفر ن یرا ب
 27.وجود ندارد یحد وسط، و عدم آن -ه از عاقلهیه و غضبیشهوة اطاعت قو، ورکب مذیترت

لت عدالت حاصـل  یه فضکنند ک یه از عاقله اطاعت میه و غضبیشهوة ا قوی، گریبه عبارت د
اساسـاً افـراط و   ، رو . از ایـن دیـ آ یبه وجود م »جور«لت یه رذکنند ک یا اطاعت نمیو ، است

  .ستیلت عدالت متصور نیط در مقابل فضیتفر
امـا  ، انـد  ردهکـ ف یـ تعر غزالـی اگر چه عدالت را همچون ، ران مسلمان عموماًکمتفسایر 

طرف افـراط عـدالت   ،  »ظلم«اند: ظلم و انظالم.  ردهک بیانط یدو طرف افراط و تفر، آن يبرا
ط عدالت اسـت و  یطرف تفر، »انظالم«گران است و یردن حقوق دکع یضا ياست و به معنا

ران کـ سـخن متف  28.نندکع یگران حقوقش را ضایاجازه دهد د یه آدمکن است یا،  آن يمعنا
 طیه اساساً افـراط و تفـر  کرا مفهوم عدالت ، هکاست: اول آن یال اساسکدو اش يور داراکمذ

و  »ظلـم «م یمفـاه ، هکـ گـر آن یانـد. و د  ردهکـ ن اوصـاف متصـف   یبه ا، ستیدر آن متصور ن
 یه مفهـوم کـ ط عـدالت  یدو طرف افراط و تفـر ، اند یجامعه شناخت یمیه مفاهکرا  »انظالم«

  اند. ردهکقلمداد ، است یشناخت ن روا
ـ  یب از فضاکا مری، ط استیبس یلتیا عدالت فضیآ .2 شـجاعت و  ،  مـت کحۀ ل سـه گان

تحـت آن   یفرع یلیتوان فضا یم، میط و مستقل بدانیبس یلتیعفت است؟ چنانچه آن را فض
ل سـه  یمجمـوع فضـا   یل سه گانه و به عبارتیب از فضاکمر یلتیاما اگر آن را فض .ردبیان ک
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ل یمانـد و فضـا   ینم یتحت آن باق یفرع یلیبر شمردن فضا يبرا یآنگاه وجه،  میگانه بدان
ـ  یه تحـت فضـا  کـ خواهند بـود   يا یل فرعیهمان فضا، نتحت آ یفرع ور کمـذ ۀ لِ سـه گان

ان یـ ب يا یلت فرعـ یچ فضـ یلت عدالت هیتحت فض األخالقۀ در رسال ابن سینا 29.اند مندرج
رده کل ین تعلیآن را چن لوامع االشراق فی مکارم األشراقدر  جالل الدین دوانی .رده استکن

، ایـن رو ل سـه گانـه دانسـته اسـت. از     یمجموع فضـا لت عدالت را یفض ابن سیناه کاست 
ز یـ ن یمرحـوم نراقـ   30.ر شودکذ یفرع یلیست تا تحت آن فضاین یلت مستقلیفض، عدالت

و «: دیـ گو می آن ریفداند و در تع یلت عدالت موجه نمیتحت فض را یفرع یلیاندراج فضا
،  ما ال وجـه لـه  ؛ م)العداله(ص بعض الصفات باالندراج تحتها یتخص ان ما تقدمیف قد عرفت

ه و یالعاقلـه و الغضـب   یاعنـ ؛ الـثالث  يخرج عن التعلق بـالقو یال ع الرذائل و الفضائلیاذ جم
ع یـ فنحن ندخل الجم،  ث التوسطیمن ح ؛عیالجمی ه فیمدخل هیان للقوه العملکو ان  هیالشهو
  31.تحت العداله منها اندراج شئ ریالثالث من غ يجناس القوأتحت 

د یشـا  .رده اسـت کـ ر نکـ ذ یلیآن دل يبرا اما .رده استکوه عمل ین شیز به همین غزالی
 غزالـی بـه   را نراقـی ل ِیا تعلیو  ردکر کذ ابن سیناار که یتوج يبرا دوانیه کرا  یلیبتوان تعل

  ي داد.ز تسرّین

  ياصل يل اخالقي. رذا۲
ه در کـ  يا یل اصلیرذابیان در ، رفته استیرا پذ ییحد وسط ارسطوة قاعد یه غزالکاز آنجا 

دو ، رنـد یگ یقـرار مـ  و  شـجاعت و   عفت،  متکح، یاصلۀ ل سه گانیاز فضا یکمقابل هر 
لت یافـراط فضـ   یکـی ، حد وسطة قاعد يبه مقتضا، لتین دو رذیا .رده استکر کلت ذیرذ
 يرویـ پ مسـکویه  ابـن بـاً از  یتقر، یل اصلیرذاۀ در ارائ وي .ط آنیتفر يگریور است و دکمذ
ان یـ ه در بکـ ر آن اسـت  کـ است. تنها تفاوت قابـل ذ   ردهکه نیارا یعیبد يو از خود رأ ردهک

ار کـ لـه گـر و م  یح یه آدمکن معنا یبه ا .رده استک یرا معرف» خب« غزالی، متکافراط ح
فَه (سـب  کافراط ح یبرخ، ران مسلمانکگر متفیاما د 32، باشد ی) و برخـ يسـر  کمت را سـ 

 يرویـ ار بردن نه کب« ؛رده استکف ین تعریرا چن »سفَه« ابن مسکویهاند.  گر جربزه دانستهید
خواجـه   33 .»سـت یه سزاوار نک يا وهیست و به شیه سزاوار نکاست  ییزهایشه در آن چیاند

بود در آنچـه واجـب    يرکاستعمال قوت ف« رده است:کف ین صورت تعریآن را بد طوسی
ر کمتـذ ، خواجـه طوسـی  و  ابن مسـکویه سپس  34.»ادت بر آنچه مقدار واجب بودیا زینبود 
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 رده اسـت) کـ ر کـ ذ »يگُربـز «(خواجـه آن را   »جربـزه «لـت را  ین رذیـ ان ایمکه حکاند  شده
قابـل  ، فیـ و هـم در تعر  يگذار هم در نام، ورکمذ يها تفاوت، رسد یبه نظر م 35.اند خوانده

ت یـ از اهم ورکمـذ  يهـا  تفاوت، ز نباشدین نکن امر ممیچنانچه ا .گر باشندیدیکل به یتحو
  ست.یبرخوردار ن یچندان

ان یـ ل بیدر ضمن مباحث مربوط بـه فضـا   یاخالق یلِ اصلیرذاة دربار، لیاز مسا يا پاره
  یم.نک یم يرار آنها خوددارکاز ت، از این رو، شد

  يريجه گينت
. دانسته اسـت  یمت عملکح يمت را به معناکح یه غزالآید ک دست میه از آنچه گذشت ب

 يمعناۀ در ارائ وي نداشته باشد. یوجه یمت عملکدر ح، متکانحصار ح، درس یبه نظر م
لت عدالت یان فضیران ِ مسلمان فاصله نگرفته است. اما در بکعفت و شجاعت از عموم متف

ه کـ  نیـ آن ا، برخوردار باشد يادیت زیاز اهم رسد  یه به نظر مکافته است یتفطن  يا تهکبه ن
 یـک سـت و تنهـا   یمتصـور ن ، طیجانب افـراط و تفـر  ، لتیدو رذ، لت عدالتیدر مقابل فض

از ابـن  ، درسـ   مـی  بـه نظـر   ی کـه و از خلط بزرگ». جور«رد: یگ یلت در مقابل آن قرار میرذ
 يعدالت بـه معنـا   ی آن باشناخت روان يخلط عدالت به معنای عنی، یه آغاز شده استوکمس

  .به دور مانده است، ی آنجامعه شناخت
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
 .117 - 108ص ، اخالق ناصري، طوسی نیالد رینص؛ 77 - 66ص ، تهذیب االخالق، مسکویه رازي ابن.1

2. Modern moral philosophy  
3. Utilitarianism  
4. Deontological ethics. 

   .Hooft , Stan Van , Understanding virtue ethics , pp 7- 48 -از جمله ر.ك:  .5
اخـالق  ، دشتکی شیرازي منصور نیالد اثیغ ؛23 – 20ص ، اخالق جاللی، دوانی نیجالل الد از جمله ر.ك: .6

  .184ـ  168ص، منصوري
 .30 – 21ص ، میزان العمل، غزالیابو حامد : ر.كاز جمله  .7
مراد از اخالق فضیلت باستان همان رویکردي است که در یونان و روم در آثار افالطـون و ارسـطو و دیگـر     .8

ي خانم آنسکومب  متفکران این دوره جریان داشت. و منظور از اخالق فضیلت جدید رویکردي است که با مقاله
 )Anscombe   وس ( ) تجدید حیات شد و در آثار متفکرانی همچون روزالـین هـارت هـاRosalind Hursthouse(  ،

)، Alasdair MacIntyre)، السـدیر مـک اینتـایر (    Julia Driver)، جولیـا درایـور (  Michael slote مایکـل اسـالت (  
گروهـی از متفکـران   ) بسط و توسعه یافت. Philippa Foot) و فیلیپا فوت (Christine swantonکریستین اسوانتن (

اي است  اسوانتن نیچه، غیر ارسطویی. به عنوان مثال مک اینتایر ارسطویی است اند و گروهی دیگر فوق ارسطویی
  و درایور تقریري از فضیلت گرایی ارایه کرده است که با نتیجه گرایی پیوندي وثیق دارد.

9. Hursthouse , Rosalind , On Virtue Ethics , p. 33.  
آنـان خـداي را فرامـوش کردنـد و     «ت است از جمله: المی گواه این حقیقهاي اس نصوصی بسیار در آموزه .10

  .)72: ص» (از روح خود در آنان دمیدم«یا )، 19 (حشر: »خداوند آنان را از یاد خودشان برد
  .38-37ص ، میزان العمل، غزالیابو حامد  .11
 .99ص ، همان .12
  .100 – 99ص ، همان .13
  .100، همان.14
  .107، همان.15
 همان. .16
  .67ص ، تهذیب االخالق، ابن مسکویه رازي .17
  .68، همان.18
  .63ص  1ج، جامع السعادات، ي النراقیمهد. محمد19
20. Ethics of Belief  ، ) این اصطالح را اولین بار کلیفوردW.K. Clifford  شـرایطی  ) به کار برد و پرسید: در چه

  : ر.كما اخالقا حق داریم به چیزي باور داشته باشیم؟ براي آگاهی بیشتر 
Bunnin , Nicholas & Yu , Jiyuan , The Blackwell Dictionary of Western Philosophy , p 229. 

وسط  ي مولی مهدي نراقی نیز از وجهی دیگر داراي اشکال است و آن این که او قاعده ي حد هرچند نظریه .21
) را پذیرفته و آن را در مورد حکمت نظري نیز جاري ساخته است و در همین جاست که  The Meanارسطو ( 

ي  ي حکمت نظري قایل به افراط شد. آیا به کارگیري زیاد قوه توان درباره آید که چگونه می این اشکال پیش می
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ي حـد   اشی از پذیرش و به کارگیري قاعدهعاقله اخالقا نامطلوب و رذیلت است؟ واضح است که این اشکال ن

، ي اخالق اي درست و بی نقص است؟ بسیاري از صاحب نظران حوزه قاعده، ي حد وسط وسط است. آیا قاعده
پذیرند و بر این باورند که باید آن را از نظـام   ) این قاعده را نمی Bernard Williamsاز جمله برنارد ویلیامز ( 

هایی در آن آگـاهی   اي از متفکران مسلمان نیز به خلل و به دست فراموشی سپرد. پاره اخالقی ارسطو خارج کرد
. بـراي آگـاهی   "ردائت  "از جمله قاضی عضد الدین ایجی با طرح مفهوم ، اند یافته و در صدد ترمیم آن برآمده

  : ر.كبیشتر 
  .75ص ، 1ج ، جامع السعادات، النراقی يمهدمحمد
  . 1ص ، فی االخالق رسالۀ، ایجی نیالدعضد

  .101ص ، میزان العمل، غزالیابو حامد  .22
  همان. .23
 .103 – 102ص ، همان.24
  .104، همان .25
 همان. .26
  .105، همان .27
  : ر.كاز جمله  .28

  .81ص ، تهذیب االخالق، ابن مسکویه رازي
 .119ص ، اخالق ناصري، طوسی نیالد ریخواجه نص

 .33ص ، ( اخالق محسنی ) اخالق عالم آرا، فانی کشمیري محسن
عدالت وصف فضیلت بودن را از ، چنانچه عدالت را فضیلتی مرکب از فضایل سه گانه بدانیم، رسد  به نظر می .29

اما سایر فضیلتی مستقل به عنوان فضیلت چهارم در عرض فضایل سه گانـه نخواهـد بـود. لـذا     ، دهد دست نمی
غیاث الدین دشتکی ، تحت آن فضایلی فرعی ذکر کرد. در این خصوص توان نمی، همانطور که در متن مقاله آمد

اي را با جالل الدین دوانی به میدان آورده است که داوري در این خصـوص   مناقشه» اخالق منصوري«در کتاب 
  :ر.كطلبد. براي آگاهی بیشتر  مجالی دیگر را می

، 1386، امیر کبیر تهران، 1 ، جمحمد پشتدارتصحیح علی ، خالق منصوريا، دشتکی شیرازيمنصور  نیالد اثیغ
 .234-227ص 
  .54، 1883، دوانی.  30
 .76ص ، 1ج ، جامع السعادات، النراقی يمحمد مهد 31
  .100ص ، میزان العمل، غزالیابو حامد  .32
  .79، تهذیب االخالق،  ابن مسکویه رازي .33
  .119، اخالق ناصري، طوسی نیالدرینص .34
 .119، اخالق ناصري، طوسی نیالد رینص؛ 79ص ، تهذیب االخالق، ابن مسکویه رازي .35
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