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حکمت  یا یساست که به صورت مفصل و مستقل مبحث فرونس یلسوفیف ینارسطو نخست

 ةدر سه حوزرا  یسفرونس یقرار داده و بدان پرداخته است. و یشرا مرکز توجه خو یعمل
ارسطو فرونسیس را  .است بررسی کردههای عمل فرونتیک و کارکردهای آن  ماهیت، مؤلفه

هر فرد و  یبه سعادت برا یدنکه الزمه رس دانست میو اخالقی  یعقالن یلله فضااز جم
آن را به جهت  یسفرونس یشناخت یهست یگاهجا یان. ارسطو در بشود میمحسوب  ای جامعه

 یاو سوف یتخنه، عقل شهود یستمه،همچون اپ یعقالن یلفضا یراز سا یزتوجه به عمل متما
که  یسروکار دارند، در حال یبا تئور یاو سوف یعقل شهود ه،یستماپ یدانسته است. از نظر و

از تخنه دانسته است در  ترا متفاو یسفرونس همچنین یو .و عمل یسبا پراکس یسفرونس
اما عمل در تخنه از نوع  یم؛با عمل سروکار دار یسهمچون فرونس یزکه در تخنه ن یحال

نه  ینوع معرفت جامع و کاربرد یکبه عنوان  یسو ساختن است حال آنکه فرونس یسپوئس
به عنوان  همچنین یسبلکه معرفت در فرونس کند می یینروزمره را تع یتنها اعمال زندگ

 ،مدنظر است یسکه در فرونس یعمل ین. افزون بر اکند میعمل  نیز گرو محاسبه گر یتهدا
خاب سیس یا انترپروهای عقالنی وسنجش  یل،م یت،همچون درک غا یمتعدد های مؤلفه

 یبرا یارزشمند های چارچوب تواند می یسمعتقد است که فرونس یاست. وعقالنی 
 انسان ارائه دهد. یزندگ ییراهنما
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 مقدمه

که رهنمون  یعلم ةتفکر دربار یعنی (practical wisdom) یحکمت عمل یا (phronesis) یسفرونس
 ینچن ةدارد. سابق یبس طوالن یفلسف ةیشیناست که پ یعمل باشد، از جمله مباحث یانسان به سو

 ،هومر ةیس. در اودگردد میهمچون هومر بر ییشعرا یو حت یشاسقراطیپ یلسوفانبه ف یبحث
در همراه است، نشان داده شده است.  یلهکه با مکر و ح یساول ةماهران یرکیز نوانحکمت به ع

 ینکسب چن یکسب قدرت نشان داده شده که برا یبرا یدر تالش و یسواقع حکمت در اول
تفکر  یخمفهوم از حکمت در تار ین. اشود می یزن یبفر یمتوسل به دروغ، استهزاء و حت یقدرت

و  یمعنو یدر زندگ یبکارانههوش فر یا یس. مِتشود میشناخته  (metis)س یبا عنوان مِت یونانی

عاقالنه دانست که در  یآن را مترادف با زندگ توان میداشته و  یینقش بسزا یونانیان یاجتماع
 رسد میاز حکمت به نظر  یمفهوم ین. با توجه به چنیابد میکسب قدرت ضرورت  یمبارزه برا

به  یدنرس یالزم برا یلراهکارها و وسا ةسنجش دربار ییتوانا ملشا یحکمت هومر یکه محتوا
از نظر ارسطو  یساست که فرونس یدر حال ین. ا(Halverson, p. 28- 31)باشد  یلمورد تما یتغا

است. در واقع  یلمورد تما یتارزشمند و مناسب و نه صرفاً غا یتیبه غا یدنرس ییتوانا یبه معنا

نقش دارند که  یسدر فرونس یزن یگرید های مؤلفهعناصر و  یل،بر م الوهارسطو ع یدگاهاز د
 . ندهستشمند ارز یاتغا ةسازند

قرار گرفته است.  یمورد توجه جد -یو عمل یاعم از نظر -حکمت یزن یتوسهراکل در   
اشاره  ییبه حکمت و دانا آورد، می یانانسان سخن به م یکه از سعادت زندگ یزمان یتوسهراکل

 ینبر ا یعمل کردن آگاهانه مطابق لوگوس است. و یکه اساس آن سخن گفتن و حت کند می
 یا یداز لوگوس سخن بگو یرویاست که با تفکر و تعقل و پ یندر ا نود که سعادت انساباور ب

حکمت  توان میرا انجام ندهد. لذا  یعمل یاو  یاوردهبر زبان ن یعمل کند و بدون تعقل سخن

که  یحکمت ین؛ اما ا(Rommen, p. 25)را عمل مطابق قانون لوگوس دانست  یتوسهراکل
به  یکه انسان از بدو تولد داشته باشد بلکه بستگ یستن یزیده است چبدان قائل ش یتوسهراکل

فراتر از  یحت یادشوار  یاربه حکمت کامل را بس یابیدست یکه و یطور هکوشش انسان دارد ب
 (.Mckirahan, p. 144)انسان دانسته است  ییتوانا

آن را با  یرداخته، ولپ یاست که به بحث از حکمت عمل یبزرگ یلسوفاناز جمله ف یزن سقراط    

بودن  یکی بر سقراط اعتقاد اساس واقع در. است دانسته یکیمعرفت  یا (episteme) یستمهاپ
 یناز معرفت هستند؛ بنابرا یانواع یل،فضا یمعتقد است تمام یاستوار است. و یلتمعرفت و فض
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هنمون انسان به خواهند بود که ر یهای دانشکه رهنمون انسان به عمل هستند همان  هایی شدان
نخواهد  یشنوع معرفت ب یک یتاًاز اخالق و عمل، نها ینشیب ینهستند؛ اما چن یعلم یقاتتحق

 یقاتاست که معرفت حاصل از تحق ینا یتفکر ینچن یامداست و پ یداشت و آن معرفت علم

را داشته باشد و حال آنکه  یمعرفت علم یاتو هنر همان خصوص یختار ونصورت گرفته همچ
 .(Halverson, p. 26-27) یستن نیچن

قرار داده و آن را به عنوان  یبحث حکمت را مورد توجه جد یجمهوردر کتاب  یزن افالطون    
 یتهدا یبرا ییحکمت در توانا ،یو یدگاهدانسته است. در د یلسوفپادشاه ف یاصل یژگیو

. افالطون در کتاب نشان داده شده است یرانجام خ یبرا یلسوفروزمره پادشاه فهای  یتفعال

خود و  یآن برا ینو تمر یرخ یتدرک ماه یبرا یلسوفو آموزش پادشاه ف لیمبه تع یجمهور
 یزیآن چ ةآن شامل معرفت دربار یافالطون ی. در واقع حکمت در معناگوید میجامعه سخن 

افالطون  ینمعقول( است. عالوه بر ا هایمثال یاصور  یعنی) ییرناپذیرو تغ یابد ی،است که واقع
 یدگاهجهان، تفکر و عمل کند و در د یناست که فراتر از ا خصیش یممعتقد است انسان حک

توجه داشته باشد؛  یباییو ز یربه درک و فهم صور خ یعنیعالم معقول و مثال  یبه سو یشخو

بر درک و فهم اهداف ارزشمند و مطلوب استوار است بدون  یشترب یحکمت افالطون ینبنابرا
 .(Halverson, p. 27-28)داشته باشد  رکیفهم و د ینچن ینبه تمر یوجه کافت ینکها

به  یحکمت عمل یا یسبه بحث فرونس یشاست که در مباحث خو یلسوفیف ینارسطو نخست اما    
کرده و  یمتقس یرعقالنیو غ یرا به دو جزء عقالن ینفس انسان یصورت مستقل پرداخته است. و

را مورد  ییرناپذیرتواند موجودات تغ یفس که واجد خرد هست هم ممعتقد است که آن جزء از ن

 ینکهنظر کند. ارسطو معتقد است با توجه به ا ییرپذیرهم به موجودات تغ وبحث قرار دهد 
موجودات  ینکه با ا یزنفس ن یاختالف دارند لذا اجزا یکدیگرموجودات از لحاظ جنس با 

هستند و هر جزء از نفس متناسب با موضوع  سروکار دارند از لحاظ جنس متفاوت از هم
نفس خود به دو جزء  یارسطو جزء عقالن یدگاه. از دیابد میخود به شناخت دست  ییشناسا

به  یافتندو جزء، دست  یناز ا یکهر  یحالت برا ینو بهتر شود می یمو حسابگر تقس یعلم
 یاخالق یلفس را به فضان یلارسطو فضا ینخاص متناسب با آن جزء است. عالوه بر ا یلتفض
(virtues of character)یعقالن یلو فضا(intellectual virtues) باور  ینچن یکرده است. و یمتقس

 یعادت دهند؛ میسوق  آمیز یلتعمل فض یعادت، فرد را به سو یقاز طر یاخالق یلدارد که فضا
مطابق با آن  یاخالق یلفضا نیبنابرا شود؛ میمنتقل  یمعلمان شخص به و یاو  ینوالد یقکه از طر
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 یقاز طر یعقالن یلکه فضا ی. در صورتاستعقل  یعاما مط یستن یجزء از نفس هستند که عقالن
. ارسطو قائل به پنج نوع شوند میرهنمون  یزآم لتـیان را به عمل فضـدالل انسـل و استـعق
  ،(scientific knowledge/epistēmē)یمعرفت علم یا یستمهاند از:اپ است که عبارت یعقالن یلتفض

 ، (intuitive intellect/nous) یودـل شهـعق اـیوس ـ، ن(technique/technē)ن ـف اـینه ـتخ
 یلـت عمـحکم اـی ســیرونسـو ف (theoretical wisdom/sophia)یرــمت نظـحک اـی یاسوف

(practical wisdom/phronēsis Aristotle, 2004, 1139a 1-19 and 1139b 18-21; Lloyd, p.224)؛
تخنه، نوس،  یستمه،اپ یتماه ینکهدر ارسطو منوط است به ا یحکمت عمل یگاهفهم جا ینبنابرا

تا بر اساس آن  یمها را از هم مشخص کن آن یزکرده و تما یانرا ب یو حکمت عمل یحکمت نظر

 .یمو مباحث مربوط به آن بپرداز یاز حکمت عمل یبه شناخت درست یمبتوان

 
 یمعرفت علم یا تمهاپیس

 یچون معرفت علم یمختلف ی[ در ترجمه و شرح آثار ارسطو به معانیستمه]اپepisteme ةواژ
(scientific knowledge) علم ،(science)  و معرفت(knowledge) راس  یویدبه کار رفته است. د 

  ییِروِتو دَ یآن را به معرفت علم یکوماخوساخالق نکتاب ششم  ةدر ترجم یسپو راجر کر
 رده است ـه کـرجمـم تـعل یاـآن را به معن لتـیالق فضـر اخـب ای هـمدـمقاب ـدر کت

(Aristotle, 2004, 1139b 20/Aristotle, 2009, 1139b 23/ Devettere, p. 68)در  یز. دال نورمِن ن
 معرفت به کار برده است  ی، آن را به معناارسطو و ضعف اراده ی،عقل عملکتاب 

(Dahl, 1984, p. 163.)  و  تر یقموجود دق یمعان یاناز م یعبارت معرفت علم بردکار آید میبه نظر
با  یستمهمعرفت و علم باعث خلط اپ های واژه بردن کار به است ممکن که چرا باشد؛ تر مناسب

 شود. یعلوم تجرب یعلم به معنا

که متعلق  یکه امور کند می یانب ینو متعلقات آن چن یمعرفت علم یتارسطو در خصوص ماه   
باشند،  یگرید یزچ توانند میهستند که جز آنچه هستند ن یامور گیرند، میما قرار  یمعرفت علم

  اند یامور ضرور ی،باور است که موضوع معرفت علم ینبر ا یهستند. و ییرناپذیرتغ یامور یعنی
 یستندن یکه ضرور یا که امورهستند؛ چر یازل یجهکه بالضروره وجود دارند و در نت یامور یعنی

داشت.  یمنخواه یرتیها بص معرفت ما خارج شوند نسبت به بود و نبود آن یطهاز ح ینکهبه محض ا

 ینهستند و چن یبر ضرورت مطلق باشد، ازل یکه وجودشان مبتن یموجودات که یدرحال
از  ین؛ بنابرا(Aristotle, 2004, 1139b 22-29)گیرند میکون و فساد قرار ن خوش دست یموجودات
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به وجود  توانند میو ن اند یو ابد یهستند که ضرور یامور یارسطو متعلقات معرفت علم یدگاهد
. اند یهوابسته به اصول اول همچنین و هستندو اثبات  یمکه قابل تعل یامور یعنیروند؛  یناز ب یا یندآ

جز آنچه  یگرید یزچ تواند میعمل انسان است و عمل  ی،که موضوع حکمت عمل یصورت در

انسته است؛ چرا که د یاز معرفت علم یزرا متما یارسطو حکمت عمل ینهست باشد. بنابرا
 یامور یهستند و حال آنکه موضوع معرفت علم ییرپذیرامور ممکن و تغ یموضوع حکمت عمل

 .ییرناپذیرو تغ یضرور

 
 فن یا تخنه

 (،skill)چون مهارت  یمتعدد یبه معان ییو شارحان ارسطو نا]تخنه[ توسط مترجمtechne   ةواژ
 یویدکاررفته است. د به (craft)و حرفه (technique)، فن (art)، هنر (technical skill) یمهارت فن

ترجمه  skillآن را به  یسپو راجر کر artآن را به  ،یکوماخوساخالق نراس در کتاب ششم 
در کتاب  ییِردَوِت ین. عالوه بر ا(Aristotle, 2004, 1139b 21 /ibid, 2009, 1139b 23)است  کرده

، craftآن را به  یشباستان خو ةفلسفدر  یکن ی، آنتskillآن را به  یلتبر اخالق فض ای مقدمه

و  technique یبه معنا یرواق یلفضادر  یسستوف، کرart یبه معناخوانش اخالق ارسطو در  یترتَس
به کار برده است  technical skill یبه معنا آن را اخالق و ارسطو یلت،فضباودن در  یترپ

(Devettere, p. 68/ ; Kenny, p. 42, Tessitore, p. 43/; Jedan, p. 66/; Bowden, p. 4) به نظر .
 .است تری یقو دق تر اسبمن ةترجم ،فن ةموجود، واژ یمعان یاناز م آید می

عمل  یا یسو پراکس (making/poiēsis)ساختن  یا یسپوئس ینتخنه ب یتماه یاندر ب ارسطو    
(action/praxis) و ساختن و نه عمل سروکار دارد.  یجادقائل شده و معتقد است که تخنه با ا یزتما
همراه به که  یو استعداد انجام عمل یمما با عمل سروکار دار یسمعتقد است که در فرونس یو

متعلق  ینعده مطرح است. بنابراقا یو ساختن از رو یجادقاعده باشد؛ اما در تخنه استعداد ا
 ینهمراه باقاعده است. عالوه بر ا یهمراه باقاعده اما متعلق تخنه ساختن فعل یانجام عمل یسفرونس

    . دقاعده همراه نباش و ساختن موافق با یجادوجود ندارد که بااستعداد ا یفن یچارسطو ه یدگاهاز د
 یفن امور یاکه متعلق تخنه  دارد می یانب ینچن یدر خصوص تفاوت تخنه با معرفت علم یو    

که  یاعمال یا شوند میکه ساخته  یاییاش یاجز آنچه هستند باشند  یگرید یزچ توانند میهستند که 

جز  یگرید یزچ توانند میهستند که ن یامور یمتعلق معرفت علم که یدرحال شوند؛ میانجام 
است و صاحب  یرورتمربوط به ص یوستهه فن پک کند می یانب ینهستند باشند. ارسطو همچن نچهآ
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که در خود بود و نبود  یاییاش ینمطلوب خود را در ب یءاست که ش یراه یافتندر صدد  یزفن ن
که هنرمند ساخته است.  یمبدأ وجود در فن، هنرمند است و نه مصنوع ینکند؛ بنابرا یجاددارند ا

 یعیطب یبه امور یناست و همچن یها ضرور در آن یرورتو ص یکه هست یتخنه به امور ابراینبن

ساختن همراه با  یی. در واقع تخنه استعداد تواناگیرد میکه مبدأ خودشان در خودشان است تعلق ن
 (.Aristotle, 2004, 1140a 1-23)و قلمرو آن مربوط به امور ممکن است  یحصح ةقاعد

با عمل  یعتقد است که حکمت عملدانسته و م یاز حکمت عمل یزتخنه را متما همچنین ارسطو    
و  یجادتخنه از نوع ا که یدرحال یستو ساختن ن یجاداز نوع ا یانسان سروکار دارد و عمل انسان

 یحمطابق قاعده صح ای ملکه یااستعداد  یکه حکمت عمل دارد می یانب همچنین یساختن است؛ و

و شر به عمل بپردازد. عالوه بر  ریتا در قلمرو امور خ بخشد می ییاست که به انسان توانا لو عق
عمل در خود آن  یتتخنه خارج از آن اما غا یتجهت که غا یناز ارا  یارسطو حکمت عمل ینا

که با شناخت و عمد  یتخنه، شخص ینهدر زم یناز تخنه دانسته است. افزون بر ا یزقرار دارد متما
دارد  ترجیح دهدرست انجام ناد یکار یرعمدکه به صورت غ یانجام دهد بر کس نادرست یکار

 یدگاهاز د ین. بنابرا(ibid, 1140b 3-30)است یعکس آن جار یحال آنکه در قلمرو حکمت عمل

بلکه همواره در  یستانوع اخالق مبهم و ا یکنوع تخنه است و نه  یکنه  یارسطو حکمت عمل
 .شود می یزن یو فرهنگ یامور اجتماع همچنینو  یاست و شامل امور فرد غییرحال ت

است. ارسطو  یو تئور یسپوئس یس،پراکس ةانسان منحصر به سه حوز یتارسطو فعال یدگاهد از    

 یعنی یسعمل است لذا سروکار آن با پراکس یراهنما به سو یمعرفت یسمعتقد است چون فرونس

 مرتبط با یناست بنابرا یاساختن اش یراهنما به سو یکه معرفت ییعمل است؛ اما تخنه از آنجا

و تخنه  یسپراکس یراهنما به سو یمعرفت یسفرونس ینکه عمل ساختن است؛ بنابرا تاس یسپوئس

نوع عمل  یک یزگفت ساختن در تخنه ن توان میاست. در واقع  یسپوئس یراهنما به سو یمعرفت

روزمره را  ینه تنها اعمال زندگ ینوع معرفت جامع و کاربرد یکبه عنوان  یساست اما فرونس

عمل  نیز گر و محاسبه گر یتبه عنوان هدا همچنین یسدر فرونس معرفتبلکه  کند می یینتع

و  یسپراکس یناز معرفت ب ای ه به عنوان نحو یسفرونس یگاهجا یانب یارسطو برا ین. بنابراکند می

 یرا به معنا یو دوم (action of doing)عمل انجام  یرا به معنا یقائل شده و اول یزتما یسپوئس

انجام و  ینتوانسته ب یدانسته است. در واقع ارسطو بدرست (action of making)تن عمل ساخ

و  یطمنوط به سنجش در شرا یسقائل شود چراکه انجام عمل در فرونس یزساختن عمل تما

شامل  یساست؛ اما پوئس یزآم یلتارزشمند و فض یتیبه غا یدنخاص جهت رس های یتموقع
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 ها که از جمله آن یاستکمال متناسب با آن اش و یتبه غا یدنرس یبرا یاساختن اش ییتوانا

 . (Halverson, p. 35-36)اشاره کرد  یو آشپز یبه معمار توان می

 
 یعقل شهود یا نوس

توسط  یکوماخوساخالق ندر کتاب ششم  یعقالن یلاز فضا یکیبه عنوان  1نوس[  ]nous  ةواژ

کتاب  ةراس در ترجم یویدکار رفته است. د به یمتعدد یدر معان ییو شارحان ارسطو مترجمان

آن  ،یشخو ةارسطو و ضعف اراد ،یعقل عملو دال نورمِن در کتاب  یکوماخوساخالق نششم 

 ،یکوماخوساخالق ندر کتاب ششم  یزن یسپو راجر کر (intuitive reason) یرا به عقل شهود

 Aristotle, 2004, 1139b 21,ibid, 2009, 1139b)ترجمه کرده است  (intellect)آن را به عقل 

24/Dahl, 1984: 42).و در کتاب  راتلج ةفلسف یختاردر جلد دوم کتاب  ینعالوه بر ا

 تـده اسـمه شـرجـت زـین intelligence یاـبه معن کی،ـاوسـرالکاز  یدگراـه راییـگ الطونـاف

 (Furley, p. 50/ Ralkowski, p. 29)به  ییِر،دَوِت یلتبر اخالق فض یا مقدمهدر کتاب  ین. افزون بر ا

 intuitive intelligence یبه معنا یتراز تَس خوانش اخالق ارسطو، در کتاب understanding یمعنا

به کار رفته است  intuitive reasoningو intuition یوِل به معنا بلک یفلسف نگدر فره همچنینو 

(Devettere, p. 68/; Tessitore, p. 43/; Bunnin, p. 216, 479.) همچون  یگریدهای  واژه همچنین

thought ،mind وcontemplative activity ارسطو  دیدگاه در. 2است نوس به کار رفته ةدر ترجم

نوس را از جمله  ی. وکند میرا درک  یهاول یاست که اصول و مباد ینفسان یژگیو یک نوس

 (science)سطو معتقد است در علم است. ار یبا حکمت عمل یزکه متما دانست می یعقالن یلفضا

و  یمباد همچنینهستند و  یبر امور ضرور یوجود دارد که مبتن یاییسلسله احکام و قضا یک

و اصول  یمباد ین. چنشود میو اصول استنتاج  یاز آن مباد یکه هر علم ارندوجود د یاصول

که موضوع فن و  باشند. چرا یحکمت عمل یافن  یا یموضوع معرفت علم توانند مین یهاول

جز آنچه هستند باشند و موضوع معرفت  یگرید یزچ توانند میهستند که  یامور یحکمت عمل

معرفت  ی،اصول و مباد ینا یافتدر در یناست؛ بنابرا لاست که قابل استدال یزیآن چ یعلم

واند ت یانسان باشند؛ لذا تنها نوس است که م یاریگر توانند مین یحکمت عمل یافن و  یا یعلم

 (.Aristotle, 2004, 1140b 34-48 and 1141a 1-10)کند  یاریانسان را 
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 یحکمت نظر یا سوفیا

نه تنها و انسان واجد حکمت  یممعرفت است و حک ةنحو ترین ارسطو حکمت کامل یدگاهد از
نسبت به  یدبا همچنین ،شناخت داشته باشد آید میبه دست  یکه از مباد یجینسبت به نتا یدبا

و  یعام به حکمت نظر یحکمت به معنا یداشته باشد. از نظر و ییآشنا یزن یمباد یقتحق
 دانست می ینرا در ا یو حکمت عمل یتفاوت حکمت نظر ی. وشود می تقسیم یحکمت عمل

 یماست؛ اما حک یتغیرثابت و ال ینظر و رأ یاست که دارا یشخص یکه انسان واجد حکمت نظر
. کند می یرثابتو غ یراست توجه خود را معطوف به امور متغ یکه واجد حکمت عمل یو شخص

است  یریامور متغ ةدربار یقکه واجد نظر دق تاس ی( کسی)واجد حکمت عمل یمشخص حک

 شود میواگذار  یبه و یامور ینچن ینا تدبیر و است ها بدان مند که فرد راغب و عالقه
(Aristotle, 2004, 1141a 18-20 and 28-33). 

 ی. وشوند مینفس محسوب  یقوا یلبه عنوان فضا یو عمل یارسطو حکمت نظر یدگاهد از   
 یدانسته و معتقد است که حکمت نظر یاز حکمت نظر یزرا متما یحکمت عمل یا یسفرونس

در  یدهد چرا که حکمت نظر یانسان را مورد مطالعه قرار نم یاز مسببات خوشبخت یک یچه

در  دهد؛ میرا مورد بحث قرار  یثابت و ازل یاتو واقع یستن ییرپذیرو امور تغ یرورتمعرض ص
 ی،امور ینانسان توجه دارد و چن یبرا یرو خ یباز یح،به امور صح یکه حکمت عمل یصورت

از  یحکمت عمل ین. بنابرایابد میها دست  آدم خوب فطرتاً به آن یکهستند که  یموضوعات
به خاطر به دست آوردن  یزبودن انسان ن یمحک ااست و لذ یاست که از منش آدم یجمله ملکات

 اند که واجد حکمت شده ی. چرا که کسانیاخالق یقحقا ییبه منظور شناسافقط است نه  یلفضا

 یبه معنا یی. همان طور که داشتن علم طب به تنهایستندن عملی حکمت امور شناخت محتاجتنها 
 .(Aristotle, 2004, 1143b 17-30) یستن یتندرست

هستند ارتباط  یمکه درخور سنجش و تصم یامور یا یامور انسانبا  یحکمت عمل ینبر ا وهعال    
اساس  یحخوب و سنجش صح گیری یماست که تصم یشخص یدارد و صاحب حکمت عمل

 یتغا یاست که دارا یو نه امور ممکن یاو نه امور ضرور یماتاست؛ اما متعلق تصم یکار و
هستند؛ چرا که حکمت  یامور جزئ یبلکه متعلق شناخت و شندخارج از نفع با یقابل حصول

موضوع  ینو منفرد مرتبط است؛ بنابرا یبا امور جزئ یزبا عمل سروکار دارد و عمل ن یعمل

هم سروکار  یبا امور جزئ یاتعالوه بر کل یاست اما حکمت عمل یاتفقط کل یحکمت نظر
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معرفت داشته باشد شامل شناخت  ها نبدا یدبا یواجد حکمت عمل یمکه حک یدارد. امور کل
 . (Aristotle, 2004, 1141b 11-30)رفتار هست  یقواعد کل

 
  یسفرونس ماهیت

 چون  یدر معان ییو شارحان آثار ارسطو مترجمان[ توسط یس]فرونسphronesis ةواژ

 ،(practical syllogism) یعمل یاس(، قprudence) یاطاحت یا(، حزم will wisdom) یحکمت اراد
  3ی، فهم مشترک عمل(practical reason) ی، عقل عمل(practical reasoning)یلـاستدالل عم

(practical common sense) یو حکمت عمل (practical wisdom) راس  یویدبه کار رفته است. د

اخالق  ةدر حوز یاثر و ترین که مهم یکوماخوساخالق نکتاب  ةدر ترجم یسپو راجر کر
 ,Aristotle, 2004, 1139b 20 ; ibid) اند آن به کار برده ةرا در ترجم یت عملاست، عبارت حکم

2009, 1139b 23); َبر  ای مقدمهدر کتاب  ییِرو دَوِت خوانش اخالق ارسطودر کتاب  سیتراما ت
باودن در  یتر. پ(Devettere, p. 33/; Tessitore, p. 43) اند را به کار برده یاطاحت ةواژ یلتاخالق فض

در کتاب  یرالکاوسک ی،فهم مشترک عمل یآن را به معنا اخالق و ارسطو ،یلتفضکتاب 

عبارت  یلتبر اخالق فض ای مقدمهدر  یزن ییِردَوِت ی،حکمت اراد یبه معنا دگریها گرایی افالطون
.Bowden, p.6/; Ralkowski, p. 30/; Devettere, p. 5))را به کار برده است  یعقل عمل

4
 

جزء  یلتکه آن، فض کند می یانب یحکمت عمل یا یسفرونس یتدر خصوص ماه ارسطو   
جزء  ةدانسته و در حوز یرعقالنیو غ ینفس را واجد دو جزء عقالن وی. است نفس گرحساب

ها  آن یکه مباد شود می یجزء از نفس هم شامل شناخت موجودات ینمعتقد است که ا یعقالن
( و هم شامل شناخت امور ممکن یشد )امور ضروربا دیگر یزیچ تواند میجز آنچه هست ن

آن، جز حسابگر  یگرو جزء د ینظر یا ینفس، علم یجزء عقالن یاز اجزا یکی ینبنابرا شود؛ می

 ,Aristotle, 2004)جزء حسابگر است  ینهم یلتفض یزن یحاسب است که موضوع حکمت عمل یا

 1139a 1-19). تا  سازد میاست که انسان را قادر  یعقالن یلاز جمله فضا یدر واقع حکمت عمل

 یکردرو ینبا ا ی. حکمت عملیابددست  یدر خصوص مسائل عمل یستهمناسب و شا یبه تفکر
و  یدرست در خصوص مسائل علم یتفکر ییقرار دارد که به انسان توانا یدر مقابل حکمت نظر

در  تواند میتنها  یرنظ کمتارسطو معتقد است شخص واجد ح یندهد. عالوه بر ا یرا م ینه عمل

با  یاتعالوه بر کل یبه بحث بپردازد حال آنکه شخص واجد حکمت عمل یاتخصوص کل
 یات؛با جزئ یزبا عمل سروکار دارد و عمل ن یسروکار دارد؛ چرا که حکمت عمل یزن یاتجزئ
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 یاتدر خصوص جزئ همچنینکه ـبل اتـیاره کلـقط دربـنه ف یلـت عمـروکار حکمـس ینابراـبن
 هست. زین

است که به مالحظه و مداقه صفات  ینا یحکمت عمل یانب یراه برا ینارسطو بهتر یدگاهاز د    

 یاشخاص ینمعتقد است از جمله صفات بارز در چن ی. ویمبپرداز یواجد حکمت عمل های انسان
اب اما انتخ زنند؛ میاست دست به انتخاب  یدو مف یرخ یشانکه برا یامور ةاست که دربار ینا

که رهنمون انسان به  یراجع به امور کلی نحو به ها بلکه آن یستن ینکات جزئ ةرها دربا آن
است که  یکس یمشخص حک کند می یانب همچنین ی. وزنند میسعادت است دست به انتخاب 

ارزش است برسد؛  یکه دارا یخاص یتمحاسبه کند تا به غا یمشخص به درست ای ینهدر زم

را دارا هست؛ اما از  یممحاسبه و سنجش و تصم واناییاست که ت یکس یمشخص حک ینبنابرا
 است، محال ها که انجام آن یامور همچنینو  یکه انسان در خصوص امور ضرور ییآنجا

 Aristotle, 2004, 1140a) یستن یامور ینشامل چن یندارد لذا حکمت عمل گیری یمتصم توانایی

24-42). 

است.  یو عقالن یاخالق یلفضا یقاز طر یتبه غا یدنرس یبرا یفتمعر یسنظر ارسطو فرونس از    
 ةو چه در حوز یفرد ةخوب و بد را چه در حوز یینتع ییاست که توانا یمعرفت یسفرونس

که انسان را  کند میلحاظ  یلتیرا به عنوان فض یسفرونس همچنین ی. وبخشد میبه انسان  یاجتماع
مطلوب استفاده کند. از  یتبه غا یدنجهت رس یمناسب درست و های هیوتا از ش سازد میقادر 

 یاباشد و  یواجد حکمت عمل ینکهباشد بدون ا یحصح یارسطو امکان ندارد فعل اخالق یدگاهد
 ,Bourantas)باشد  یو سعادت اخالق یلتفض یباشد بدون آنکه دارا یواجد حکمت عمل یانسان

p. 3). کنیم میرا که ما دنبال  یتیو صحت غا یتنحقا یاخالق یلتنظر ارسطو فض زا ینبنابرا 
 ی. وکند می ینتأم یتغا ینوصول به ا یرا برا یلصحت وسا یو حکمت عمل کند می ینتأم

اعمال  یچه بسا افراد باشد مین یفانجام اعمال شر یبه معنا وجه یچبه ه یسمعتقد است فرونس

را انجام دهند که بنابر اجبار  یاعمالمثال  یعادل نباشند. برا قعاًوا یانجام دهند ول یزعدالت آم
 یستعمل ن یتغا یرایاست و صرفاً انجام عمل  یگریمحرک د یاجهل  یااکراه  یاز رو یاقانون 

(Aristotle, 2004, 1144a 8-23)وجود دارد که در آن  یحاالت نفسان یبرخ ین. عالوه بر ا
دهد؛  یانجام م یکآدم ن ییگو چنان که دهند میرا انجام  لفیافراد اعمال مخت یحاالت، بعض

 یمعرفت و انجام اعمال یسچراکه مراد از فرونس شوند میمحسوب ن یسفرونس یزن یاعمال ینچن

 یچه ین. بنابرا(ibid, p.24-27) شوداراده آزاد و به خاطر خود آن اعمال انجام  یاست که از رو
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 ةصورت مرتب ینه در اچرا ک شوند میمحسوب ن رونسیسف ییکدام از معرفت و عمل به تنها
 یندهایاست که توسط فرا یلتیفض یحکمت عمل یا یس. فرونسشود میحاصل  یتاز غا یفیضع

انسان  یبرا یزآم یلتعمل فض یتو در نها یسنجش و انتخاب عقالن یت،تأمل و درک غا یل،م

 (.Stefanazzi, p. 3-4). شود میحاصل 

 
 یسعمل در فرونس فرایند

 یلگام م ینرا شامل چهار گام متفاوت دانست. اول ییارسطو یسسفرون یندفرا توان می
(desire/bouleusis)یگام سنجش عقالن ین، دوم(bouleuesthai rational deliberation/)ین، سوم 

گام عمل  ینو چهارم(rational choice or decision/ prohairesis )یانتخاب عقالن یا یمگام تصم
 است. (action/praxis) سیسپراک یا

 
 میل

است. ارسطو سه نوع  یفعل اخالق یکمراحل تحقق  یناز جمله نخست (desire) یلنظر ارسطو م از
( تومُس 2 ؛یعقالن یلم یبه معنا (bouleusis) یس( بولئوس1: کند یم یزرا از هم متما یلم
(thumos) یسومیا( اِپ3 ؛یاحساس یلم یبه معنا (etithumia) با  یلیم ینچنکه  یشهوان یلم یبه معن

 یبند طبقه ینهمراه است. البته ا یجنس یلو م یهبه تغذ یازهمچون ن یولوژیکیب یاساس یازهاین
 یرویین یلم یکل یافالطون از نفس است؛ اما در معنا ةگان سه بندی یمبر تقس یارسطو ظاهراً مبتن

. (Bunnin, Nicholas and Yu, Jiyuan, p. 175-176)شود میمحرک است که منجر به حرکت 
 را  اولی و اند قائل شده یزتما یزنbouleusisو boulesis ینب ییالبته در آثار شارحان ارسطو

 ییِر. چنانچه دَوِت(preus, p.70) اند )سنجش( دانستهdeliberationرا  ی)آرزو( و دومwish یبه معنا

 اند هبه کار بردسنجش را  ةواژbouleusis ةرجمـدر ت یزن یدلـس ویدـینبرگ و دـو آشت
(Devettere, p. 112; Achtenberg, p. 118, sedley, p. 263) نـیا توان یـم یالت کلـ؛ اما در ح 

کننده  یلعقل م یا (deliberative desire) یدهسنج یلکرده است م یانطو بـواژه را همانطور که ارس
 دانست.

(prohairesis)بدون انتخاب  یزآم یلتفض یکه عمل اخالق ییمعتقد است از آنجا ارسطو    

خواهد بود البته مبدأ به عنوان علت محرک و نه  یلذا انتخاب مبدأ عمل اخالق یست؛ن پذیر امکان
 یلمبدأ انتخاب، م ینوجود داشته باشد؛ بنابرا تواند میو تفکر ن یلاما انتخاب بدون م یی؛علت غا
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 ینچن یکوماخوساخالق نر کتاب ششم . ارسطو درود میرا نشانه  یتاست که غا یبا تفکر مراهه
است و  یانتخاب عقالن  -غایی علت نه و حرکت علت عنوان به –مبدأ عمل »که:  کند می یانب

انتخاب  ین. بنابرارود میاست که هدف را نشانه  یهمراه با تفکر یلم ی،مبدأ انتخاب عقالن

و  یکعمل ن یرااست. ز یخالقمستلزم ملکه ا همچنیننه تنها مستلزم تفکر و تعقل بلکه  یعقالن
معتقد است که  ی. و(Aristotle, 2004, 1139a 36-40) «باشد میعکس آن منوط به تفکر و ملکه 

 ییشناسا یاز نفس که برا ای . قوهپردازد میو عمل  یقتحق ییسه قوه به شناسا یقنفس از طر
 تواند مین یدراک حسا یاارسطو احساس  یدگاهاحساس است. از د رود میکار  بهو عمل  یقتحق

هستند.  یفاقد عمل اخالق یادراک حس ییبا وجود توانا یواناتباشد چرا که ح یمبدأ عمل اخالق

 یلتکه فض یینقش دارند. از آنجا یو تعقل هستند که هر دو در عمل اخالق یلم یگرد ةدو قو
انتخاب  ینکها یراهمراه با تعقل است. لذا ب یلدارد و انتخاب خود م وکاربا انتخاب سر یاخالق

همان  یلدرست باشد و موضوع م یدبا یلباشد و هم م یقتمطابق حق یدخوب باشد هم تعقل با
را که ارسطو آغازگر  یلیم توان می؛ لذا (ibid, 1139a 20-36) کند می ییدباشد که عقل تأ یزیچ

و همراه با  (rational desire) یعقالن یلدانست که مbouleusisاز نوع  یلم داند می یعمل اخالق

است.  یوانانسان و ح ینکه مشترک ب(non rational desire)یرعقالنیغ یلتفکر است در برابر م
چرا که تا شناخت و  یستن پذیر امکان یتارسطو بدون درک غا یدگاهاز د یلم ینعالوه برا

 ینبنابرابه آن تعلق نخواهد گرفت؛  یلم یمآن نداشته باش یجهامر و نت یکبه  سبتمعرفت ن
به  یزعقل و فکر ن یگرد ییدانست؛ اما از سو یترا با درک غا یعمل اخالق یندشروع فرا توان می
 یتخود غا یکه عمل اخالق ییباشند و از آنجا یتغا یمحرک انسان به سو توانند مین ییتنها

عمل انسان مبدأ انتخاب و  ینبنابرا روند؛ مینشانه  یتغا ینا یبه سو یلو هم م قلاست لذا هم ع
 موافق با عقل است.  یلم یاکننده  یلعقل م

 
 یعقالن سنجش

 توان میاست که  ییارسطو یساز فرونس یگرد ای لفهؤم (rational deliberation) یعقالن سنجش
اخالق دانست. ارسطو در فصل سوم از کتاب سوم  یسعمل در فرونس یآن را رکن اساس

 یسنجش عقالن ییار داده و معتقد است که توانارا مورد بحث قر یسنجش عقالن یکوماخوسن

است. مباحث مربوط به سنجش  یگرزات انسان در برابر موجودات دیااست که از امت یزیچ
مورد  یحسنجش صح یارسنجش، موضوع سنجش و مع یتماه ةدر سه حوز توان میرا  یعقالن
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(inquiry) یقو تحق یاز بررس یزسنجش، آن را متما یتتوجه قرار داد. ارسطو در خصوص ماه

و تخنه است. آن  یسنجش در معرفت علم زا یرغ یسدانسته و معتقد است که سنجش در فرونس
که شناخت دارد آن را  یزیاست چرا که انسان نسبت به چ یمتفاوت از سنجش در معرفت علم

  یسنجش است و هر سنجش ینوع یکون یمحال آنکه تصم دهد میقرار ن یقمورد تحق
  5فرونتیکسنجش  چنینـهم ی. و(ibid, 1142b 1-3)ت ـاسبه اسـو مح یققـتحلزم ـمست

(phronetic deliberation) یکاز سنجش در تخنه دانسته و معتقد است که سنجش فرونت یزرا متما 
که  یتیهست اما غا یزن یتو به تبع آن در خصوص خود غا یتبه غا یدنرس یلوسا ةدربار
ساختن  ةدر حوز یتیبه غا یدنما سنجش در تخنه در خصوص رساست؛ ا یزآم یلتو فض یاخالق

که kalos یبه معنا غایت و دانست ها سنجش یتبتوان تفاوت را در غا یدت. در واقع شایاساش
 یبه معنا یتکرد که غا یزمتماteleios یبه معنا یتاست از غا یزآم یلتعمل فض یبرا یتغا

 است.  یءش یک یتکمال و نها

موضوع  توانند می یاست که چه امور یندر خصوص موضوع سنجش ا  مسئله ترین مهم    
موضوع سنجش باشند. ارسطو معتقد است  توانند میو کدام امور ن یرندقرار گ یسنجش عقالن

به  یشههم یگرد یکه خواه به حکم ضرورت و خواه به علت یامور ییرناپذیر،و تغ یامور سرمد
امور  سالی، خشک و بارش چون اند و گاه چنان یناه چنکه گ وریام کنند، مینحو حرکت  یک

اما  پذیرند میکه به دست ما انجام  یامور یستند،ما ن یارکه در اخت یگنج، امور یافتنچون  یاتفاق
بدون استثنا  یامور انسان یتمام همچنینو  یفرد یاتواقع یست،منوال ن یکبه  همیشه ها آن یجنتا

معتقد است که موضوع سنجش  ی. و(ibid, 1112a 23-50) یرندقرار گ جشموضوع سن توانند مین

خود  یرویکه به ن یمتحقق شوند، امور توانند میکه  یما هستند، امور یارهستند که در اخت یامور
روشن  شان یجهنت یول دهند می یرو ینمع یاوقات به نحو یشترکه ب یامور شوند، میمتحقق 

ارسطو معتقد است که موضوع  یننامعلوم است. عالوه بر ا و ینها نامع آن نتایجکه  یامور یست،ن
. در واقع اساس مبحث ارسطو رساند می یتاست که ما را به غا یقیبلکه طر یستن یتسنجش غا

را در نظر  یتبلکه غا کنیم میسنجش ن یتاست که ما درباره غا یندر خصوص سنجش ا
به  توانیم می یقو از کدام طر یلدام وساو با استفاده از ک نهکه چگو کنیم میو سنجش  گیریم می

و اگر راه  گیریم می یمآن تصم ینو بهتر ترین یع. اگر طرق متعدد باشد در خصوص سریمآن برس

 توانیم می یلراه و با استفاده از کدام وسا ینچگونه از ا ینکهباشد در مورد ا یکی یتبه غا یدنرس
خود  یرویکه ما به ن یامور یعنیاست در خصوص امور ممکن  ش. لذا سنجیمبرس یجهبه نت
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به کار بردن  یاست و گاه چگونگ یلموضوع سنجش گاه وسا ینبنابرا یم؛انجام ده توانیم می
مبدأ محرک اعمال  یکه آدم یی. از آنجاجوییم می یاریها  که از آن یو گاه کسان یلوسا
انجام برساند و اعمال  به تواند میعامل  خودسروکار دارد که  یاست لذا سنجش با امور یشخو

 (.ibid, 1112a 37-55) شوند میاز خودشان انجام داده  یرغ یزهاییچ یبرا یزن

ابزارها  یا یلاست که موضوع سنجش وسا ینقابل توجه در خصوص موضوع سنجش ا ةنکت    

 یاخالق یلتهستند و حال آنکه فض یلوسا یزن یسو به تبع آن موضوع فرونس یتهستند نه غا
 یانب سعادت ةدربار یکسنجش فرونت ةکارسون در مقال یتن. نِ(Garver, p. 16)است  یاتغا ةدربار

بلکه در خصوص  یاتغا ةکرده که ما نه دربار یانمکرراً ب یکوماخوساخالق ن درارسطو  کند می

 ةکه دربار کند می یانب یگرد یاما در جا کنیم؛ میسنجش  یاتبه غا یدنرس یلوسا یاابزارها 
عمل قابل  یقکه از طر یموجودات انسان یبرا یرخ یا یتغا ینعادت )به عنوان واالترس یتماه

و آن  آید می یشدر خصوص سنجش پ یتناقض یک ینبنابرا کنیم؛ میدسترس است( سنجش 
کارسون  یتن. نِکنیم میسنجش ن یتغا ةو هم دربار کنیم میسنجش  یتغا ةما هم دربار ینکها

 یدبا یو یدگاهگفتار وجود ندارد چرا که از د یندر ا یونه تناقضگ یچمعتقد است که در اصل ه

 یدگاهکاربرد است. از د یدارا یزاز سنجش عام دانست که در تخنه ن یزرا متما یکسنجش فرونت
ضرورتاً مستلزم سنجش  یتبه غا یدنجهت رس یلسنجش درباره وسا یک،در سنجش فرونت یو

در سنجش  یکردیرو یناست. ناگفته نماند که چن یزسعادت ن یعنی یتغا ترین یدرباره عال
قائل شد  یدگاهید ینچن هب توان میاست وگرنه در سنجش عام ن ذیرـپ کانـام کـیفرونت

(Carson, p. 1/; Aristotle, 2004,1112b 13-20 and 1140a 29-32.) 

و  یحسنجش صح ی،معتقد است که هر سنجش یزن یحسنجش صح یاردر خصوص مع ارسطو    
داشته  یشگرا یرخ یاست که به سو یمیسنجش و تصم یح،نخواهد بود و سنجش صح یکرونتف

نخواهد بود هرچند  یکشر، سنجش فرونت یتمعتقد است سنجش و تفکر درباره غا یباشد. و

بالذات  یح،کرده باشد چرا که سنجش صح شو سنج یشیدهاند یتشخص در خصوص آن غا
 یریکارگ همناسب با ب یجهو نت یرخ یتبه غا یدنکه رس کند می یانب همچنینباشد. ارسطو  یرخ یدبا

نخواهد بود.  یحو صح یکسنجش فرونت یزنادرست ن های شغلط و روهای  سیانامناسب، ق یلوسا
و مطلوب خود برسند و  یتبه غا النیطو یمبا سنجش و تصم یمعتقد است اگر افراد همچنین یو

 توان مین یدر خصوص اول یابند،دست  یتان غابه هم یکه با صرف وقت کمتر یگریافراد د

است که از هر نظر  ییدرجا یحصورت گرفته است؛ چون سنجش صح یکوییگفت که سنجش ن
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و  یتفیهدف، ک ی،سودمند یثاست که از ح یسنجش یحسنجش صح ینباشد. بنابرا یدهفا یدمف
 یلق و هم به معنامط یهم به معنا تواند میسنجش  ین. افزون بر ایردصورت گ یزمان بدرست

 یجهمنجر به نت یماست که تصم یمطلق در صورت یمشخص حاصل شود. سنجش به معنا یا یجزئ

در  یجزئ یبه معنا یحمطلق حاصل شود. سنجش صح یتگردد که بر اساس آن غا یمطلوب
و مشخص است  یجزئ یتغا یبرسد که دارا یمطلوب یجهبه نت آناست که سنجش  یمورد

(Aristotle, 2004, 1142b 22-44.) 

 ها آن ةیزهستند که صفت مم یکسان یارسطو معتقد است که صاحبان حکمت عمل بنابراین    
که  یزیرزانت و استقامت به خرج دادن در آن چ یعنی یحاست. سنجش صح صحیح سنجش

در  یلنفسه است. فرزانگ یفرزانگ یسودمند یقیسودمند باشد و مفهوم حق یتتحقق به غا یبرا

 یاامر  یما را در اجرا ةیفآن است که وظ یفرزانگ یتغا زیراانسان است  یمر و هادواقع آ
 یارسطو انسان برا یدگاه؛ از د(Aristotle, 2004, 1142b 44-47) کند میاجتناب از آن مشخص 

با  یزارسطو ن یاخالق یکردو سنجش است. رو یبررس یازمندو عمل درست ن یمبه تصم یدنرس
 ینکها یارسطو معتقد است برا(.Stefanazzi, p. 3-4) شود میشناخته  یقو دق شعار سنجش عاقالنه

و  یداریثبات و پا یکیاست که  یاساس یلتدو فض یازمندسنجش خوب حاصل شود انسان ن یک

است  یدر دو مرحله الزم و ضرور یاتبه غا یدنرس یبرا یداریتحمل است. ثبات و پا یگرید
 یمختلف های هینگز یدر بررس یگریم و دیبه تصم یدنرس یراسنجش ب یندفرا یدر ط یکه اول

تر الزم  بزرگ یتیبه غا یدندر سنجش جهت رس یزانسان قرار دارند. تحمل ن یرو یشاست که پ
و منابع مواجه  یزمان های  تیبا محدود یتبه غا یابی دست یاست چرا که ما در انجام مراحل برا

 ینسنجش را در ا یژگیو ترین یاصل توان می ین. بنابرا(Tiberius, p. 148, 150- 151) یمهست
شخص  یبرا یزندگ بهترین به رهنمون را ها و ارزش یلبتواند وسا یسنجش یندانست که چن

 یتغا ینا یقاز طر کند میسنجش  یدر زندگ یتیغا ةکه دربار یانسان هنگام ینبکند. عالوه بر ا

 شود. یملزم به انتخاب م

 
 یاب عقالنانتخ یا پروهایرسیس

prohairesisمفهوم  یناست. ا ییارسطو یسعمل در فرونس ینداز فرا یگری[ رکن دیرسیس]پروها 
توسط  یرسیس. پروها(Nielsen, p.1)شده است  یبار توسط ارسطو وارد مباحث فلسف یننخست

راس در  یویدبه کار رفته است. د یمتعدد یبه معان یان وـارحـو و شـار ارسطـآث رجمانـمت
به  یرسیسپروها یمعنا یان)انتخاب( را در بchoice ةواژ یکوماخوسن قاخالکتاب سوم  ةرجمت
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 سنجش فرد دانسته است  ةیجو در واقع نت (deliberation)از سنجش یزکاربرده و آن را متما
(Aristotle, 2009, 1111b 5)ةکتاب، واژ ینهم ةدر ترجم یسپ؛ اما راجر کر rational choice

 یرسیسپروها یانمعنا در ب ینبتوان آن را بهتر یداست که شا برده( را به کار یعقالن)انتخاب 

 moral ةاز واژ باستان ةفلسفدر کتاب  یکن یآنتون ین. عالوه بر ا(ibid, 2004, 1111b 10)دانست 

will( استفاده کرده است ی)اراده اخالق(Kenny, p.108) ِاخالق باستان در کتاب  یزن یِرو م
آن  یاصل یژگیبهره جسته و دو و یرسیسپروها ةدر ترجمزه( ی) انگmotivation ةاز واژ شیخو

عمل سوق  یباشد و او را به سو گیرنده یمتصم ییکه در توانا یانجام امور یبرا یمرا در تصم
 ییِردَوِت یموندرا(.Meyer, p. 69)هدفمند دانسته است  یانجام عمل در پرتو سنجش همچنیندهد و 

دانسته و معتقد است که (choice)و نه انتخاب  (decision making) گیری یمرا تصم یرسیسهاپرو
طور  ینو هم کند میخوب را دنبال  یجهاست که نت یتیخوب مستلزم شناخت غا گیری یمتصم

 یداست که با یزیآن چ ةدربار یمو تصم یخوب ینبه ا یدنرس یچگونگ ةشامل سنجش دربار
همان  گیری یممعتقد است که تصم یموندرا ینم. عالوه بر ایتصم ینا یاجرا همچنینانجام شود و 

حال آنکه  ی،را به طور تصادف یزیچ یمانتخاب کن توانیم میچرا که ما  یستانتخاب ن

Devettere, p. 112-140)است  یهمواره شامل سنجش و استدالل عمل گیری یمتصم  یوجین. (
را به کار برده است  (deliberate decision) یدهسنج یمتصم همچنینو  یمتصم ةکلم یزگارور ن

(Garver, p.20-25) ینرا بهتر یدهسنج یمو تصم یانتخاب عقالن های بتوان عبارت رسد می؛ به نظر 
 دانست. یرسیسپروها یانترجمه در ب

 یاست که چه امور ینا یدهسنج یمتصم یا یقابل توجه در خصوص انتخاب عقالن ةنکت   

 یندهامور مربوط به گذشته و حال و آ یتمام یاو آ یرندانتخاب انسان قرار گ ةیطدر ح توانند می
از گذشته  یکه هچ امر کند مینه. ارسطو صراحتاً اعالم  یا یرندموضوع انتخاب قرار گ توانند می

در خصوص  تواند میکس ن یچمعتقد است ه ی. ویردموضوع انتخاب انسان قرار گ تواند مین
 ةدربار همچنین ؛است یندهدر آ یدرباره امر یشیدنتروا انتخاب کند. لذا اندشهر  یرانیو

در خصوص موضوعات  یعنیاز آن گونه که هستند باشند  یرکه ممکن است غ یموضوعات
است که تحت اراده و  یزیمعتقد است که موضوع انتخاب هر آن چ وارسط ینبنابرا ییرپذیر؛تغ

 یجهانتخاب نت ینبنابرا یم؛دخل و تصرف در آن را داشته باش ییو ما توانا یردما قرار بگ ییتوانا

در واقع  .(.Moss, p. 14)به آن است  یدنرس یو سنجش در خصوص چگونگ یتغا یکبه  یلم
 (.Aristotle, 2009, 1111b 5-6)است  دانسته یسنجش م یجهرا نت یارسطو انتخاب عقالن
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 یستاست، اما آن اراده صرف ن یاراد یعمل امر به عنوان منشأ یرسیسارسطو پروها یدگاهد از   
 یلمتفاوت از م یرسیسمعتقد است که پروها یهست. و یزبر تأمل و سنجش ن یکه مبتن یراز
(appetite) خشم ،( 

6
anger ) آرزو ،(wish)پندار  یا یدهو عق( 

7
opinion) ارسطو  یدگاهاست. از د

ندارند  یرسیساز پروها ای قد عقل هستند  بهرهموجودات زنده که فا یراز یستن یلم یسسیرپروها
و  کند میعمل  یلشکه مطابق م یدر شخص ینبدون سنجش هستند. عالوه بر ا یلو واجد م

مقابل هم  یلو م ی. در واقع انتخاب عقالنشود مین یافت یبر خود ندارد انتخاب عقالن یتسلط
. در مورد یستن ینچن یتخاب عقالنلذت و درد سروکار دارد حال آنکه ان با یلهستند چرا که م

با  یاز خشم ارتباط یاعمال ناش یرادانست ز یرسیسآن را متفاوت از پروها توان می یزخشم ن

است چرا که در  یرسیساز پروها یجدا یزندارند. ارسطو معتقد است که آرزو ن یانتخاب عقالن
 یامر یآرزو ین است گاهمعنا ندارد حال آنکه آرزو ممک یمورد امور ناممکن انتخاب عقالن

 در بخشد تحقق را ها آن تواند مین یباشد که انسان با انتخاب عقالن یامور یناممکن باشد و گاه
و توان خود  یروها را با ن تحقق آن ییاست که انسان توانا یمتوجه امور یکه انتخاب عقالن حالی

 یتبه غا یابی دست یلبا وسا یدهسنج یماست و تصم یتغا متوجهآرزو  یندارا هست؛ همچن

و پندار با همه امور )هم  یدهچرا که عق یستپندار هم ن یا یدهعق یسروکار دارد. انتخاب عقالن
 ,Aristotle, 2009)ماست( سروکار دارد  یارکه در اخت یو هم امور ناممکن و هم امور یامور ابد

1111b 10-40).  
 یحصح یزصحت آن ن ةو الزم است یلل منظر ارسطو انتخاب هم شامل استدالل و هم شام از   

 یتاست که متوجه غا ای یدهسنج یلاست. لذا انتخاب م یلبودن م یحبودن استدالل و هم صح

 یدگاهاز د همچنین. یستن یرپذ امکان یاست و انتخاب بدون تفکر و تعقل و استعداد اخالق
انتخاب، انسان  یناساس ا بر عقل است و یمبتن یلم یا یلبه م یمرجح، تعقل متک تخابارسطو ان

. باشند می یسمعرفت و عمل در فرونس ینب یارسطو سنجش و انتخاب پل یدگاهاست. در واقع از د
 یتمعطوف به غا یو استدالل یلست و انتخاب ماکند که منشأ عمل، انتخاب  یم یانب ینارسطو چن

 ینسروکار دارد. بر ا تیابه جزئ یدنرس یاصول برا ییو راهنما ینقوان یقبا تطب باست. انتخا

، (intuition)از جمله شهود  یعنصر شناخت ینگفت در ارسطو انتخاب مستلزم چند توان میاساس 
درک اصول  یانسان برا ییاست. شهود شامل توانا (judgment)و حکم  (understanding)فهم 

حکم  یتدر نها ممکن در تجربه و یکاربردها یریکارگ هانسان در ب تواناییفهم شامل  ی،عقالن
انتخاب، شهود، فهم و  یبرا ییتوانا ینبا اصول است. بنابرا یاتانسان در مطابقت جزئ ییتوانا
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ما در انتخاب، قضاوت و  ییتوانا یسهستند. فرونس ییارسطو یسفرونس یاساس هایلفهؤحکم م
 (.Halverson, p. 34) شوند می یستهعمل مناسب و شا هاست که منجر ب یحیاصول صح

و  یسنجش، انتخاب عقالن یل،را شامل چهار مرحله م ییارسطو یسفرونس توان می بنابراین   

 8است. یرعقالنیغ یلو نه م یدهسنج یلشامل م یسدر فرونس یلارسطو م یدگاهعمل دانست. از د
ممکن در های  لیبد یتمام یو بررس یدهتأمل، تفکر سنج یاس،از ق یبیترک تواند می یزسنجش ن

هر  یابیو ارز یسهمقا ی،انتقاد یلبه تحل تواند میسنجش  ةباشد. شخص در مرحل صاخ یلماد یک
در مورد مسائل در دسترس و  تواند می همچنینو  یابدشده دست  یبررسهای  ایلماز د یک
به اهداف دست  تواند میتنها  یو درک شخص به سنجش بپردازد. چرا که حکمت عمل یمتصم

به  تواند می یدر صورت ی. لذا حکمت عملیابدشخص دست  یمتصم وو وابسته به انتخاب  یافتنی
به آن  یدنخاص داشته باشد و هم قادر به رس یبه هدف یلشخص کمک کند که شخص هم تما

 یلرا با م یقمنط استدالل و شهود با را شناخت گر شخص سنجش یهدف باشد. در انتخاب عقالن
. گام یابدعمل و منشأ حرکت است دست  ندهنکه شروع ک یمیتا به تصم کند می یبترک یدرون

 .Bourantas, p. 4 /; Westberg, p)است  ییارسطو یسفرونس یاصل ةلفؤچهارم عمل است که م

119/; Zourna, p. 2-3). 

 
  یسفرونس کارکردهای

افعال  یتو غا یرخ ینمعتقد است چون سعادت باالتر یسفرونس ییدر خصوص کارا ارسطو
 یزندگان یناست که انسان را رهنمون به چن یزآم یلتفض یتیفعال یسنساست لذا فرو یانسان

تا به  سازد میکه انسان را قادر  دانست می یعقالن یلتیرا فض یسفرونس ی. وکند می یزسعادت آم
 یابد؛دست  یستهمناسب و شا یلبا توجه به وسا یو اجتماع یسعادت فرد به یدنرس یچگونگ

در درک و فهم انسان از مفهوم سعادت را داراست  ینقش محور یسفرونس ینبنابرا

((Bourantas, 2008, p. 4یبرا یارزشمندهای  بچارچو تواند می یس. از نظر ارسطو فرونس 
به عمل  یدنرس یبرا یعقالن یلتفض یا واناییت یسانسان ارائه دهد. فرونس یزندگ ییراهنما

سازگار کردن قواعد درست  یبرا ای ییاست، توانا یستهشا مناسب و یلوسا یریبا بکارگ یستهشا
و مهارت در حوزه عمل،  یرکیبا ز یبه کار بردن حکمت نظر ییمناسب، توانا یطمطابق با شرا

 یقکه از طر ییثر است، تواناؤکه در انجام عمل م یجینتا یدر خصوص سنجش عقالن ییتوانا

 ةنحو ینچن یانب ییاناتو همچنینخوب است و  یزندگ یکانعکاس  ةیجو نت شود میکسب  ةتجرب
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 یمعرفت ینکامل باشد که چن تواند می یتنها زمان یسفرونس ةاست. اما چرخ یگرانبه د یزندگ
 .(Halverson, p. 24)منجر به عمل شود 

است. چراکه  یاتجزئ یزو ن یاتدر خصوص کل یو معرفت یشناخت ای ییتوانا یسفرونس بنابراین   

هست.  یزن یاتبلکه سروکار آن با دانستن جزئ یستن یاتمعرفت کل ةتنها دربار یسفرونس
عمل را در  ینکهبه منظور ا یمبدان یآن را معرفت عمل توانیم میاست که ما  یمعرفت یسفرونس

و  یعقالن یلکه ارسطو قائل به فضا یی. از آنجا(Reeve, p. 67-69)کند  هنماییخاص را یطشرا
در خصوص درک  یو اخالق یعقالن یلتفض به عنوان یسفرونس یا یاست. حکمت عمل یاخالق

 ییشامل شش توانا یساست. فرونس یحو صح یرخواهانهعمل خ یثر براؤمهای  هیوو فهم ش

به اشتراک گذاشتن  ییتوانا ی،حکم در خصوص خوب ایجاد یبرا ییالعاده هست: توانا فوق
خاص،  یایاش یا ها یتموقع یتدرک ماه ییفهم مشترک، توانا یجادا یبرا یگرانبا د هایی هینزم

استفاده از هر  ییتوانا یات،و حکا یمبا استفاده از زبان، مفاه یاتدر کل یاتجزئ یبازساز ییتوانا
پرورش  ییتوانا یی،نها یردر خصوص خ یمبه مفاه یدنتحقق بخش یخوب برا یضرور یمعن

  (.Nonaka, p. 14)سالم  ینظام اجتماع یجادا یبرا یگراندر د یسفرونس

انسان سروکار دارد و به  یخوب و بد عمل یقبا حقا یمعتقد است که حکمت عمل نسکیپوال   
 ینانجام چن یبرا یگرانبه د یهتوص همچنینو  یستهانسان در خصوص انجام عمل خوب و شا

ارزش حکم و  ةدربار یسمعتقد است که فرونس یو ین. افزون بر ابخشد می ییتوانا یعمل
را به  یسفرونس ةفالسف یگرارسطو و د ینکهاما با وجود ا است؛ید اشیجاا ةقضاوت و نه دربار

نوع  ینموفق و سالم در نظر گرفته بودند ا ینظام اجتماع یک یبرا یشرط ضرور یکعنوان 

 . (Bourantas, p. 3-4)معرفت در واژگان و تفکر مدرن مورد غفلت واقع شده است 

 
  نتیجه

 یزو تما یسفرونس یتماه ةرا در سه حوز یسرونسمباحث ارسطو در باب ف توان می یکل طور هب

از  یمورد بحث قرار داد. و یسفرونس یعمل و کارکردها یندفرا ی،عقالن یلفضا یرآن از سا
 دانست؛ می یسو پوئس یسپراکس ی،تئور ةذهن انسان را در سه حوز هاییتکه فعال ییآنجا
تخنه دانسته  ینوس و حت یا،سوف تمه،یساز اپ یزرا به جهت توجه به عمل متما یسفرونس ینبنابرا

 یتئور یقذهن از طرهای  تیو نوس(، فعال یاسوف یستمه،اول )اپ یعقالن یلتاست چراکه درسه فض
در  یگرد ییو عمل است. از سو یسسروکار ما با پراکس یسحال آنکه در فرونس شود میکسب 
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 یزو ساختن است که متما یسسعمل هست؛ اما عمل در تخنه از نوع پوئ اسروکار ذهن ب یزتخنه ن
 یناست که رهنمون انسان به بهتر یارسطو علم یدگاهاز د یسفرونس ین. بنابرااست یساز پراکس

مستلزم نخست  ةدر وهل کند میکه ارسطو بدان اشاره  ی( است؛ اما عملآمیز یلتعمل )عمل فض

قائل  یزتما قالنییرعو غ یعقالن یلم ینخصوص ب یندر ا ی. وستنسبت به هدف ا یلتوجه و م
دوم عمل در  ةو همراه با تفکر دانسته است. مرحل یدهسنج یلیآغازگر عمل را، م یلشده و م

. در سازد میرا  یسعمل در فرونس ینداز فرا یاست که رکن اساس یسنجش عقالن یس،فرونس
 را ها بتواند اهداف و ارزش یسنجش ینکه چن ستا ینسنجش ا یژگیو ترین یارسطو اصل یدگاهد

 ینکه موضوع چن کند میخاطر نشان  همچنین یشخص بکند. و یبرا یزندگ بهترین به رهنمون

بعد از سنجش  ة. مرحلشوند میهستند که رهنمون به اهداف  یلینه اهداف بلکه وسا یسنجش
 یجهنت همچنینمنشأ عمل و  و یاراد یاست که امر یانتخاب عقالن یا یرسیسپروها ی،عقالن

 . است یسنجش عقالن

 تواند می یسکه فرونس کند می یانب یسفرونس یدر خصوص کارکردها همچنین وی   
 یسارسطو فرونس یدگاهانسان ارائه دهد. از د یزندگ ییراهنما یبرا یارزشمندهای  بچارچو

 ای و سازگار کردن قاعده یرخ یتانجام عمل درست با توجه به غا ییبه انسان توانا تواند می
نوع  یک یسفرونس ینانسان قرار دهد. بنابرا یارمناسب را در اخت ایطه شرب یدنرس یدرست برا

انجام  یبرا یگرانبه د یهو توص یستهانجام اعمال خوب و شا ییاست که به انسان توانا یمعرفت
 است. یعمل ینچن

 
 ها  یادداشت

 که  ( عقل شهودی2 ؛تفکر عقالنی( 1ارسطو نوس را در معانی مختلفی به کاربرده است: . 1

های مربوط ( نوس عملی که جزئی از عقل عملی است و ویژگی3 ؛مدرک اصول اولیه است
( عقل فعال که مدرک صور محض و ابدی است 4 ؛کندبه موارد خاص را درک می

(Bunnin, p. 479-480) ..در این مقاله معنای دوم نوس مراد است 
نوس به عنوان  ةتری برای واژمناسب ةرجم)عقل شهودی( ت intuitive intellectآید به نظر می. 2

 یک فضیلت عقالنی باشد.

ای در دیدگاه آکوئیناس دانست که قوه (synderesis)توان آن را مترادف با سیندرسیس می. 3
 . (Pattaro, p. 259)عقل عملی است  ةبرای درک اصول اولی
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ح کرده است عبارت حکمت آید با توجه به محتوایی که ارسطو از فرونسیس مطربه نظر می. 4
 عملی ترجمه مناسبی برای این واژه باشد. 

 به معنای سنجشی است که واجد شرایط و لوازم فرونسیس بوده است.. 5

 به کار رفته است. spiritدر ترجمه راجر کریسپ واژه . 6
 را به کار برده است.  beliefراجر کریسپ برخالف دیوید راس، واژه . 7

و از فرونسیس میان میل و سنجش ارتباط مفهومی تنگاتنگی وجود داشته در مباحث ارسط. 8
 طوری که تفکیک این دو از هم به سختی حاصل شده است. هب
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