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چکیده

آکویناا

ب ای باا ب بوک که عقل عملی مانند عقل نظ ی مباکیای بدیهی کابک که بینیاز

از اثباا اساااین ای مبااکی بادیهی صمااک اصاااون کلی یانوک طبیای اسااای که از ط ی
سایندبساید کبم میشوکن از نظ آکوینا

از آنجا که سیندبسید خطاناپذی اسی ما

کبم یکساااانی از امکاان یانوک طبیای کابیطا خطای اخلاییا ناشااای از جداک خاص ما
انسانها اسین ی ب خلاف ابسطوا مدعی اسی که فضایل اخلایی غایی با تایی نمیکندا
کب مقیقی ای سیندبسید اسی که غایی با ب ای فضایل اخلایی تایی میکندن غایتی که
از ط ی سایندبسید به اکبام ما کب میآید غایتی کلی اسی که میاک شخص فضیلتمند
بذیلتمند مشات م اساین آکوینا

متناظ با ک نوع عایبیاندیشیا ک نقش ب ای آک یائل

اساای عایبیاندیشاایِ عانا غاییِ ی یب با تایی میکند عایبیاندشاایِ خاصا انتخاب
ابزاب با انجااان میکصااد سااایناادبساااید نیز غااایاای نهااایی با تایی می کناادن بناااب ای از
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نقش عقل عملی منحصا به ابزاب نیساای به غایی نیز تسا ی می یابدن ی با

بدیهی کانست اصل ا ن عقل عملیا عقل عملی با کب زمینه اکتشافیا م تبط با جزء علمیِ
نفد کب زمیناه توجیهیا م تبط با جزء محاسااابهگ آک میکاندن ای کب مالی اسااای که
ابساااطو باه داااوا کب کتاب شاااشاااط اخلاق نیکوماخو ا عقل عملی با م تبط با جزء
محاسبهگ میکاند نه جزء علمین
واژگان کلیدی :آکوینا ا مکمی عملیا عقل عملیا سیندبسیدا ابسطون
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مقدمه

پیشااایناه بح

از مکمی عملی امتمالاً به آثاب افلاطوک به یژه به ابساااطو باز میگ ککن

تقسااایطبنادی افلااطوک از نفد کبکتااب جمهوبی(493-444ا)1929باه ساااه جزء عقلانیا
شااهوانی غضاابی مبنایی ب ای تقساایطبندی ابس اطو از نفد ف اصط آ بک که طب آکا نفد
کابای ک جزء اسیا یکی جزء عابی از خ ک کیگ ی جزء به ه ب از خ ک که خوک به ک

جزء کیگ یابل تقسایط اساین ابساطو کب فصال ک ن از کتاب ششط اخلاق نیکوماخو

کب

ای خصوص چنی بیاک میکابک:
پیشتر گفتیم نفس دارای دو جزء است :جزء بهرهور از خرد و جزء عاری از خرد.
اکنون جزء بهرهور از خرد را نیز تقسیم میکنیم ،بدین معنی که فرض میکنیم دو
جزء خردمند وجود دارد :یکی به موجوداتی نظر دارد که علل وجودشان تغییرناپذیرند
و دیگری به موجوداتی نظر دارد ،که تغییرپذیرند (ارسطو1311،1131،الف -4
.)1

ابساطو متناظ با ک جزء به ه ب از خ ک عابی از خ ک فضاایل نفسانی با به ت تیب به
فضاایل عقلانی فضایل اخلایی تقسیط میکندن طب تحلیل ابسطو کب جزء به ه ب از خ کا
جزء خ کمنادی کاه متال اکباکش اموب ثاابای ت یی نااپاذی اسااایا عقل نظ ی جزء
خ کمنادی کاه متال اکبام آک اموب ت یی پذی اسااای عقل عملی نامیده میشاااوکن بدی
ت تیب ابسااطو ب ای عقلا صط ظیفه نظ ی لحاظ میکند صط ظیفه عملین ص چند از نظ
ابساطو " عمل ص ک جزء خ کمند نفد شاناخی مقیقی اسای فضایلی ص یز از آنها
مالتی اساای که ص یز از آنها بواساااطه آک مالی میتواند مقیقی با بشاااناساااد"(کببابه
نافادا1931ا  1193ب  )13-11بااا ایا مااان عاقاالعاملی نیز فضااایلاای آک یانی
مکمایعملی) (phronesisمتفاا

از عقالنظ ی فضااایلاای آک یانی مکمااینظ ی

) (Sophiaاساین کب ای ب خلاف فضایل اخلاییا ابسطو ب ای انسانها به عنواک موجوکاتی
متفک به ک فضیلی عقلانی یائل میشوک که تمایز آنها به تفا

کب مودوعاتی ب میگ کک

که موبک تفک ما ای میشوندن
عقل عملی کب ی ک سطی چنداک موبک توجه نبوک چ ا که ب خلاف افلاطوک ابسطو
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که ب ای با ب بوکند که انساااک از ط ی عقل خوک میتواند به بهت ی مکط اخلایی کساای
یابدا کب تفک اخلایی مساایحیاک به کلیل اعتقاک به گناه نخسااتی ) (original sinکه ب ا
نفد آکمی با فاساد ک که اساایا انسااک به تنهایی یاکب به تشااخیص مکط اخلایی نیساای
ب ای ای ام نیازمند یابی کمز از سوی خدا ند اسی ای کاب از ط ی
می گی کن با ای مان کب ی ک ساایزکصط ت جمه آثاب ابسااطو به لاتی
آلب

کبی

تأثی ی که ا ب توما

می صوب

تدبید آنها از سااوی

آکویینی کاشایا موجب شد تا نظ یه عقل عملی کب

ی ک سااطی مجدکاً موبک توجه ی اب گی کن ص چند آکوینا

به شااد تحی تأثی ابساطو

اسااایا باا ای ماان کیادگاه ی کب باب عقل عملی فضااایلی آک یانی مکمی عملی
تفا تهای آشکابی با کیدگاه ابسطو کابکن
 .2حکمت عملی از نظر ارسطو

از نظ ابساااطو " موزه مکمی عملی اموب انساااانی اسااای آناه کببابه آک میتواک تأمل
ک ک"(ابساااطوا1141الف  )11-14از ساااوی کیگ "صیچ کد کبباابه ام ی ت یی نااپذی یا
ام ی که تحق بخشاای به آک ب ای ا ممک نیساای نمیاندیشااد"(ابسااطوا 1144الف -99
)94ن بنااب ای از آنجاا کاه "شااانااخای علمی ب ب صاک مبتنی اسااای چوک کب اموبی که
مباکیشاااک ت یی پذی ند ب صاک جوک ندابک(زی ا ای اموب ممک اساای غی از آنگونه باشااند
که صسااتند)ا چوک صیچ کد کب اموبی که بض ا ب

جوک کابند تفک نمیتواند بکندا

از ای ب مکمی عملی نه شاااناخی علمی میتواند بوک نه صن (ف )"(ابساااطوا 1144الف
1144 92-94ب )2-1ن

از نگاه ابساطو از یژگیهای شناخی علمی که آک با متمایز از مکمی عملی میکند
ای اسای که" چیزصایی که میشاناسایط یابلیی آک با ندابند که غی از آنگونه که صساتند
باشاندننن پد موداوع شاناخی علمی بضا ب

جوک کابک از ای ب س مدی اسیننن

اشایاء سا مدی کای نشده فاسد نمیشوندن بالا ه چنی مینماید که ص شناخی علمی با
میتواک به کیگ ی انتقان کاک مودااوع آک آموختنی اساای"(ابسااطوا1193با)94-21ن به
طوب کلی از کیدگاه ابسااطو شااناخی علمی مالی توانایی ب ایامه ب صاک نیز کسااتیابی به
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یقی کب خصوص مودوع موبک شناخی اسی(ابسطوا1193با)42-44ن
مکمای عملی صمانی متفا

از صو

عملی) (practical intelligenceاسااایا

چیزی که ابساطو آک با ف ) (techneمینامدن کب ای میتواک گفی صو
از مکمی عملی اسای لی صمه آک نیسایا چ ا که صو

عملی بخشاای

عملی کب ب اب ای پ ساش که

غایا ما چه باید باشادا سااکی اسی ) .(Schartz & Sharpe,2005 ,p.9ابسطو ب ای
تامااایاز ناهاااکک میاااک مکماای عملی ف بااه تفااا

میاااک عماال ک کک)(praxis

ساااخت ) (poiesisمتوساال میشااوکن ی کب فصاال چهابن پنجط کتاب شااشااط از اخلاق
نیکوماخو

چنی بیاک میکابک:

حکمت عملی هنر (فن) نیست چون عمل کردن و ساختن به دو جنس مختلف تعلق
دارند .پس حکمت عملی باید حالتِ استعدادِ عمل کردنِ پیوسته با تفکر درست باشد
در حوزه اموری که برای آدمی بد یا نیکند .ساختن ،غایتی در بیرون از خودش دارد
ولی عمل کردن چنین نیست زیرا عمل خوب خودش غایت است .پریکلس و کسانی
همانند او را از آن رو دارای حکمت عملی میدانیم که اموری را که هم برای خودشان
و هم برای مردمان نیک است میتوانند شناخت .از این قبیلند کسانی که از عهده اداره
یک خانه یا یک دولت(جامعه) به نیکی میتوانند برآیند .فضیلت «خویشتنداری» را
نیز از این جهت با این نام میخوانیم که این فضیلت حکمت عملی را حفظ میکند و
استوار میدارد .آنچه این فضیلت حفظ میکند قدرت داوری است بدانسان که پیشتر
باز نموده ایم .لذت و درد در همه موراد قدرت داوری را فلج یا گمراه نمیکنند .مثلاً
قدرت داوری در اینکه آیا مجموع زوایای مثلت برابر با دو قائمه است یا نیست مقهور
لذت و درد نمی شود بلکه تنها قدرت داوری در اینکه چه باید کرد و چه نباید کرد،
یعنی داوری درباره عمل چنان میشود ( 4411ب .)41 -1در هنر(فن) مرحله کمال
وجود دارد ولی حکمت عملی چنین نیست .در هنر(فن) آن کسی که خواسته و دانسته
خطایی میکند قابل چشمپوشی است ولی در حکمت عملی ،همچنانکه در فضایل،
چنین نیست .بنابراین حکمت عملی فضیلت است نه هنر(فن) ( 4411ب .)12-14

کب ای از نظ ابسطو کاشت مکمی عملی یانی کاشت تفک ی کبسی

 (orthos logos)1کبباب اینکه چگونه میاتی ابزشاامند پ ثم کاشااته باشاایطن تا یف
مکمی عملی به نوع خاصاای از تفک ا القاگ آک اساای که مکمی عملی نوعی مهاب
فک ی) (intellectual skillصماوک مهااب کب مال جاد ن کلماا یاا مال مساااائل
بیادی اسیا لی ایایی ای اسی که مکمی عملی به عنواک یز مهاب ا متفا

از

مهابتهای کیگ اسیا چ ا که یز مهاب میتواند موبک سوء استفاکه ی اب گی ک گاصی
ا یا به لحاظ اخلایی نتایج عجیب غ یبی به صم اه کاشاااته باشااادا اما مکمی عملی
ب ای انجان

اینگونه نیساااین به عنواک مثان پزشاااکی که به اجباب از مهاب پزشاااکیا

مشاتنامت ی آزمایشاها اساتفاکه میکندا با سوء استفاکه از مهاب خوک ای مهاب با
از کسی نمیکصد صماناک ب ا تا یف پزشز اطلاق میشوک ص چند به لحاظ اخلایی
شاید نتوانیط ا با پزشز بنامیط )(Hughes,2001,p.90ن ای مشکل شبیه مشکلی اسی
که ابسطو کب بح

از فضایل اخلایی تمایز آک از مهابتها با آک ب به ب بوکن

یکی از باصهای توصایف یز مهاب ای اسی که ببینیط آک مهاب کبصدک ایجاک
چه چیزی اسین صمانی ب ای اینکه ببینیط آیا یز شخص مهاب کابک یا نه باید کید آیا
ا می تواند ابزاب کبسی بسیدک به غایتی با که مهاب یصد ایجاک آک با کابکا اتخاذ کند
ی
یا نهن مان اگ مکمی عملی یز مهاب اسایا کب اینصوب کاشت یز تفک اخلای ِ
کبسااای یانی اینکاه بدانیط چگونه بهت ی ابزاب با ب ای بسااایدک به اصدافماک کب زندگی
اتخاذ کنیطن اینجا جایی اسااای که ابساااطو موبک تفسااای صای مختلف ی اب گ فته اسااای
)(Hughes,2001,p.85ن ابساااطو کببخشااای از کتاب اخلاق نیکوماخو

کب بح

از

مکمی عملی چنی بیاک میکابک:
موداوع تأمل ما صدف نیسای بلکه ط یی اسای که ما با به صدف میبسانندن طبیب
تأمل نمیکند که ماالجه کند یا نه ساخنوب تامل نمیکند که شنوندگاک با یان سازک یا
نه م ک سااایاسااای تامل نمیکند که آیا ک لتی منظط به جوک آ بک یا نها پد ما کببابه

 -1کب ت جمه آیای محمد مس لطفی ) (orthos logosبه یاعده کبسی ت جمه شدها که به نظ کبسی نمیآیدن
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صدف تأمل نمیکنیط بلکه صدف با کب نظ میگی یط میاندیشیط که چگونه با استفاکه
از کادان ساااایال از کادان ط ی میتوانیط باه آک ب سااایطا اگ ط ق متاادک باشاااد
می اندیشاایط که سا یات ی

بهت ی آنها کدان اساایا اگ باه بساایدک فقط یکی باشااد

می پ سیط که از ای باه چگونه با استفاکه از کدان سایل میتوانیط به صدف کسی یابیط
(ابسطوا 1913ا 1112ب )24-19ن
ب خی با توجه به ای اظهابا ابسااطو نقش مکمی عملی با کب اخلاق منحص ا کب
ابزاب ک که اندن کب مقابلا فق ا کیگ ی از اخلاق نیکوماخو

صساای که کب آک ابسااطو

مکمی عملی با تأمل کببابه غایا توصاایف میکند " :نننما کب موبک کسااانی سااخ از
مکمای عملی میگوییط کاه خ کمندی خوک با کب ابتبا با صدف نهایی با ابز

ب ز

که ای صدف از اموبی نباشاااد که به موزه ف یا صن تال کابند"

می کصند بدی شااا
( 1144الف )92-23ن

 .1آکویناس و عقل عملی ارسطویی

ابساطو کب فصال ک ن از کتاب شاشااط اخلاق نیکوماخو

چنی بیاک میکابک که مقیقی

عقال نظ ی عبااب از مطاابقای میاک عقل) (intellectبا جوک) (beingمقیقی عقل
عامالای عاباااب

از مطااابقاای عقاال بااا میاال کبساااای ) (right appetiteاسااااای

(ابسااطوا1193ا 1913الف )23-22ن آکوینا

کب شاا ا ای بخش از سااخناک ابسااطو به

مشااکلی اشااابه میکند مبنی ب اینکه کبسااتی یا صااحی میلا که مقیا
عملی اسااایا میبااید خوک

به نحوی از ط ی مطابقی با عقل اثبا شاااوک کب نتیجه

کیدگاه ابسااطو به نظ ک بی میبساادن آکوینا
تنها میلی که اشاابه به ابزاب

مقیقی کب عقل

مشااکل ک ب با اینگونه مل میکند که

سایل ) (meansکابکا ابتناء ب امکان عقل کابکا کب مالی

که صادق عملی از ط ی مطابقی ای امکان با میل کبسی به غایی سنجیده میشوک که
ای میل کبساای به غایی از ط ی طبیای انساااک تایی میشااوک کب نتیجه صیچ ک بی کب
ای ف آیند جوک ندابکن
آکوینا

ب ای اثبا تفسااای خوک

به کتاب ساااون از اخلاق نیکوماخو

ابجاع
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میکصد که کب آک ابساااطو بیاک میکابک که کب ص تأملی از عقل عملی گزینش متاایب
آکا غایی از ط ی طبیای) (natureیا اسااتاداک اکتسااابی)(acquired disposition

کاکه میشااوکن اما مانای ای سااخ که غایا از ط ی طبیای تایی میشااوندا چیس ای؟
پاسا ای اساای که آنها از ط ی طبیای انساانی) (human natureتایی میگ کندن کب
ای طبیای انسااانی مشااتمل ب مجموعهای از غایا

خی اتی اساای که خاص طبیای

انسااانی اندن بناب ای ب ای اینکه بتوانیط افاان خی با از افاان ش ا متمایز کنیطا باید کب صله
ا ن طبیای انسااک غایاتی با که به اسطه آک تایی میشوند بشناسیطن تحلیل متافیزیکی
طبیای انساک منج به فهط غایا ذاتی خی ا اخلایی آک میشوکن غایا ذاتی طبیای
انساانی از نظمی پی ی میکند که آکوینا

آک با یانوک طبیای) (natural lawمینامدن

کب ایا یاااناوک طابایااای ناظاط غااایاای شاااناااخاتای ذاتای طابیااای انساااااانی تلقی
میشوک).(Rhonheimer,2012,p.872-3

آکوینا

کب مساائل  19تا  191از بساله کب باب یانوک به بح

کبمسأله 19آکوینا

از یانوک میپ کازکن

دم چهابمقاله یا بند به ماصیی یانوک میپ کازکن ص مقاله یکی از

ا صااااف یانوک با بیاک می کند که کب مقاله چهابن به طوب خلاصاااه به صمگی آنها اشاااابه
میشاوک :یانوک چیزی نیسی جز ف ماک عقل(مقاله ا ن) ب ای خی مشت م (مقاله ک ن) که
از ساوی کسی که کن نگ اک اجتماع اسی (مقاله سون) اعلان گشته اسی (مقاله چهابن)1ن
از نظ آکوینا

از آنجایی که یانوک مایاب یاعده عمل ماسی که به اسطه آک ما مجاز

به انجان کابی میشااویط از سااوی کیگ یاعده مایاب افاان بش ا صط عقل اساایا پد
میتواک نتیجه گ فی که یانوک م تبط با عقل اسای ای عقل اسای که یوانی م بو به
اباکه کیگ یوای انساااک با صدایی میکند (کالکو ا1939اص)123ن بناب ای آکوینا

یانوک با صااکبه از عقل تلقی میکندن البته ى کب مقاله ساون از مسأله  11از کتاب جام
 1ب خی تا یف آکوینا

از یانوک با ب اسااا

اندنب ای اطلاع بیشت م اجاه شوک به:
Aquinas,Recorded

Thomas

علل چهابگانه ابسااطویی(صااوبیاماکیاغایی فاعلی) کانسااته
of

Philosophy

Kreeft,Peter(2009),The
Books,LLC,P.89-90.
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الهیا

به ص امی منظوب خوک از عقل با عقل عملى عنواک مىکند ناما ف ماک عقل باید به

منظوب خی بسااااندک به عمون م کن به مصااالحی آنها باشاااد نه ب خلاف آکن از نظ
آکوینا

از آنجا که انساااک از ساااای موجوکا به اساااطه تاقل یوه فاصمه ا

متمایز

مى شاوک ای تاقل بزى کب اصل با اجتماعى بوکک صم اه اسیا باید یوانی کب باستاى
خی

از

فایده عمومى دا شااوک نه به سااوک یز ف ک یا طبقه خاصن به با بآکوینا

آنجا که د ص چیزی ب ای خی مشت م بستگی به کل اجتماع یا نمایندگاک آنها کابکا
د یانوک یا م بو به کل اجتماع اسی یا کسی که عهده کاب اموب اجتماع اسین اما ای
یانوک ب ای اینکه بتواند یدب الزان کاشاته باشادا که ام ی میاتی ب ای آک اسیا میباید
بااه اطلاااع اعلااان کسااااانی کااه ای یااانوک ب ای آنهااا دااا شااااده اساااایا ب سااااد
)(Elmendorf,1892.p.118-119ن آکوینااا

از مساااألااه  31تااا  31بااه انواع یااانوک

میپ کازکن ی کب مسااأله  11به اثبا چهاب نوع یانوک میپ کازک که کب عی کاشاات
اشاات ام کابای جه یا جوه اختلافی صسااتند که صمی ام باع

جه

تمایز میاک آنها گشااته

اسااین ای چهاب نوع یانوک عبابتند از  :یانوک ازلی )(Lex aeternaا یانوک طبیای (Lex
)naturalisا یانوک الهی) (Lex divinaیانوک بش ی)1(Lex humanaن
 .9قانون ازلی،طبیعی،الهی و بشری

از نظ آکویناا

یاانوک ازلی عی عقال خدا ند اسااای چ ا که ا ماکط ب کل جهاک

علی ب ای صمه اشایاء کمالا آنهاسای پد جهاک تحی سالطه مشیی الهی بوکه
توساط عقل الهی اکابه میشاوکن از آنجا که مفهون عقل الهی زماک ب کاب نبوکه مودوع
زمااک ی اب نمیگی کا آکویناا

ای یاانوک با یااانوک ازلی مینااماد کب تا یف آک بیاااک

میکابک که یانوک ازلی نقشاه ط ا جا کانه مکمی الهى اسای که توسط آک کل عالط
خلقی اکابه مى شاوکن ای یانوک که کب صدب یوانی ی اب کابکا خل نشده از ازن جوک
 -1به طوب کلی می تواک گفی که یانوک ازلی ماطوف به خی مشت ما یانوک طبیای به ب اب ی عدالیا یانوک الهی
به سااک ابدی یانوک بش ی به صلح فضیلی اسین
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کاشاته اسای کب ظ ف زماک نمیگنجد تمان پدیدهصا به نوعی کب ای یانوک مشابکی
کابند مشابکی آنها کب ای یانوک صماک م کی آنها به سوی غایی مطلوبشاک اسین از
آنجایی که ای یانوک عی عقل خدا ند اساای عقل خدا ند صط عی ذا ا ساایا پد
مای تواک گفاای یااانوک ازلی ذا

خااداساااای کااه ب کوک مکاااک ماااکط اساااای

((Aquinas,1947,1-2Q91a1ن ای یانوک کل جهاک با تحی نظ کاشاته شامل یانوک
طبیای صط می شاوکن کب ای صمه یوانی بیشه کب ای یانوک کاشته تنها خدا ند اسی که
یانوک ازلی با به طوب کامل کبم میکند انسانها تنها کبکی جزیی از آک کاشته ص ف ًا
چیزصایی با که ب ای زندگی کنیوی لازن اسی کبم میکنندن
کب میاک صمه موجوکا انساااک تنها موجوکی اساای که مودااوع مشاایی الهی ی اب
گ فتها تا جایی که با آینده نگ ی ب ای خوک کیگ اک کب مشاایی الهی سااهیط میشااوکن
مشاابکی انساک کب یانوک ازلی صماک یانوک طبیای اسی که آکوینا

آک با به اناکا

ظهوب یاانوک ازلى باازتاب تدبیجى مشااایی الهى کب لومه عقل موجوکا ذى شااااوب
تا یف میکند ((Aquinas,1947,1-2Q91a2ن یانوک طبیای نهاک انساااانها با به ساااوی
غایی مناسب صدایی میکند به نحوی که کب پ تو ای یانوکا خی

ش با از صط تشخیص

کاکه باا عمل ک کک ب ف یانوک طبیایا کب ابتباطماک با اف اک اشااایای کیگ به نیکی
بفتاب میکنیطا تا جایی که متی با ای یانوک میتوانیط تم ک خوک با از یانوک بش ی توجیه
کنیط ظالمانه بوکک آک با به اثبا ب سااانیط )(Arnhart 2003,p. 8ن از نظ آکوینا
یانوک طبیای تمثل یانوک ازلی کب مخلویا عایل اسین ای یانوک از ابتبا ک سویه میاک
انساک یانوک ازلی شکل میگی کن به عباب کیگ منظوب از طبیای کب یانوک طبیای صماک
طبیای انساک اسیا یانی طبیاتی که مبتنی ب عقلانیی اسی کب نتیجه یانوک طبیای ابتبا
عقلی انسااااک با عقل الهی یلمداک میشاااوکن از مهطت ی

یژگیصای ای یانوک میتواک به

یکساااک بوکک آک ب ای صمه آکمیاکا عدن جهل انسااانها نساابی به آک به کلیل ابتناء آک ب
طبیای انسانها ت یی ناپذی بوکک آک اشابه ک ک()Aquinas,1947,1-2Q91a 5ن

م اک از یانوک الهی صماک اباکه خدا ندساای که کب که ف ماک الهی نیز کتاب مقد
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آمده اسااین آکوینا
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کب توجیه جوک یانوک الهی چهاب کلیل ایامه میکندن کلیل ا ن ای

اساای که به انساااک کسااییابی به سااااک جا کانه عده کاکه شااده که ب ای نیل به چنی
سااااکتی نیاز به یانونی اساای که ا با به ای غایی نهایی صدایی کند علا ه ب ای ا نیل
به غایی ابدی نباید با یانونی تد ی شاوک که محصون سفسطهصای ذص انساک باشدن کلیل
ک ن ای اسااای که یانوک الهی باید ب ای تصاااحیح خطاصایی که کب یانوک بشااا ی یافی
میشاوکا بکاب گ فته شاوکن کلیل سون ای اسی که یانوک بش ی نمیتواند به یدب کافی به
اموب مانوی بپ کازکا چ ا که ای یانوک توساط بشا کب ابتبا با اموب اجتماعی د شده
اسین کلیل چهابن ای اسی که یانوک بش ی نمیتواند مان صمه افاان ش شوک ب ای ای
کاب نیازمند یانونی الهی صساااتیط ((Aquinas,1947,1-2,Q91a4ن یانوک الهی متمایز از
یانوک طبیای اسای چ ا که یانوک الهی با غایا اخ ی انساک س کاب کابکا کب مالیکه
بفتاب کنیوی ا سااا کاب کابکن آکوینا

یاانوک طبیای با غایا

کب تا یف یانوک الهی

آک با مجموعه اى از ا ام ی میکاند که ناشااى از اباکه خدا بوکه که به صااوب
بندگاک خدا ابلاغ میشوک((Aquinas,1947,1-2Q91a1ن از نظ آکوینا

مى ب

غایی نهایی

انسااک میا فضایلیمندانه نیسی بلکه به همندی از پ تو جوکی خداسی کسییابی
به آک خابج از توانایی انساااک اساای کب ای بابه نیازمند به باصنمایی الهی اساای که از
ط ی پیاامب اک صاااوب میگی کن بناب ای صدایی انسااااک به ای غایی نه از ط ی یانوک
بشااا ىا بلکاه از ط ی یاانوک الهى صاااوب

میگی ک ( Aquinas, 1938, Chapter

)1,a14ن ای یانوک کب ای صماک صدایی تشااا یای خدا ند اساااین از نظ آکوینا
یانوک منبا

ای

از اباکه خدا ند اسی که کابای ک صوب کمان نایافته کمان یافته اسی

ا لی کب عهاد عتی

ک می کب عهاد جادیاد تمثل یافته اساااین عهد عتی ب به ساااوی

خی صای ملکی محسااو

کابکا کب مالیکه عهد جدید ب به سااوی خی صای ملکوتی

عقلی کابک انساااک با به ملکو

آسااماک ف ا میخواند (Aquinas,1947,1-2Q91a4-

)5ن

یانوک بشا ی مشات از یانوک طبیای اساین ای یانوکا یانونی دای اسی که تجسط
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یانوک طبیای اساین یانوک بش ی ب ای تبیی یانوک طبیای د بی اسی زی ا یانوک طبیای

باه صاااوب کلی بوکه باه جزئیاا نمیپ کازکن ب ای مثان کب یانوک طبیای کب غگویی
ام ی ناپساند اسای باید از آک اجتناب ک کن با ای مان کب یانوک طبیای تا یف ب شنی
از کب غگویی مؤلفاهصاای آک نادابیطن به صمی کلیل ب ای تشااا یح ای مؤلفهصا نیازمند
یانوک بشا ی صساتی طن کببابه یانوک بش ی ک نکته مهط مط ا اسین یکی اینکه کاب یانوک
بشااا ی تنها تایی شااایوهصایی ب ای اج ای یانوک طبیای اساااین کب ای یانوکگذاباک کب
یانوک بشا یا اصون عان کلی یانوک طبیای با به صوب خاص جزیی کبمیآ بند به
گونهای که بتواک آک با کب زندگی اجتماعی به کاب ب کن نکته ک ن ای اسی که کسی که
به نحوی از یانوک طبیای پی ی میکند به بامتی یانوک بش ا ی با صط میپذی کا لی ب ای
کساااانی که از نظ اخلایی عاصااای فاساااد صساااتندا ای یانوک مایه زممی میشاااوک
((Aquinas,1947,1-2Q91a3ن البته آکوینا

ب ای انسااانهای خوب خ کمند یوانی

طبیای الهی با کافی میکاند آناک با نیازمند یانوک بشاا ی نمیکاندا چ ا که آناک خوک
به یوانی عقل عملی عمل میکنند نیاز به الزان اجباب ندابند تا آناک با به اج ای یانوک
اکابکن آکوینا

ب ای با ب اساای که یانوک بش ا ی به ک شاایوه از یانوک طبیای اسااتنتاج

میشااوکا ا ن به شاایوه ییا  :1به ساایله اسااتنتاج از اصااون کلیا به صماک ط یقی که کب
علونا نتایج از مقدما ماصل میشوکن مثلاً ای مکط که نباید صیچ کد با کشی از ای
اصال کلی که نباید به صیچ انساانی آسایب بساند استنتاج میشوک ک ن به شیوه تایی

2

تخصایص :9ای شایوه صمانند شیوه به کاب بفته کب فنوک مهاب صا اسین به ای صوب
که ماماب شکل کلی خانه با از میاک شکلصای مختلف انتخاب میکندن به صمی صوب
یاانوکگاذاباک از یاانوک طبیای اساااتنتااج میکنند که مج ماک خطاکاباک باید مجازا
شااوند اما تایی نوع ای تنبیه مجازا ب عهده یانوکگذاب اسااین ا با توجه به ای ک
ب

استنتاج یانوک بش ی از یانوک طبیایا یانوک بش ی با به ک نوع تقسیط میکند به ای
1 deduction
2 determination
3specification
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صااوب که یوانینی با که به ب
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ییاساای اسااتنتاج میشااوندا یوانی بی المللی مینامد

یانی یوانینی که کب میاک صمه کشاوبصا پذی فته شده اسی مثل یوانی م بو به خ ید
ف

تایی

ن یوانینی با که به ب

تخصیص استنتاج میشوندا یوانی مدنی مینامدن

یانی یوانینی که کب کاخل یز کشااوب شااه نداک پذی فته شااده خاص صماک کشااوب
اسی ((Aquinas, 1947,Q95,a2ن
 .4عقل عملی وسیندرسیس

کیدگاه آکوینا

1

کب باب تقساایط عقل به نظ ی عملی صمانند کیدگاه ابسااطو اساایا ا
میاک آنها تنها

عقل نظ ی عملی با ک یوه متمایز از صط نمیکاند ماتقد اسااای تفا

م بو به متالقا اکبام اسایا به ای صوب که عقل نظ ی یوه اکبام اموب نظ ی
عقل عملی یوه اکبام خوبی بدی افاان اساای ()Aquinas,1947,1-2Q79 a11ن به
اعتقااک ا کب صمه علون اعط از نظ ی عملی یز سااا ی اصاااون بدیهی جوک کابک که
بینیاز از اثبا اسااین اصاال عدن تنای

ا نخسااتی اصاال بدیهی عقل نظ ی مبنای صمه

اساتدلانصای نظ ی اسای "خوبی با باید انجان کاک از بدی باید پ صیز نموک" 2نخستی
اصال بدیهی عقل عملی اسای که ب ماصیی خی مبتنی پایه اساا

صمه اصاون عملی

کیگ اسااای )(Aquinas,1947, 1-2,Q 94, a 2ن از ای ب آکوینا

کب خصاااوص

افاان انسانیا یائل به جوک نوعی ملکه طبیای اسی:
اصول نظری اولیهای که به واسطه طبیعت به ما اعطا شده است ،متعلق به یک قوه
خاص نیست ،بلکه متعلق به ملکه خاصی است که "درک اصول" نامیده میشود].به
همین ترتیب[اصول عملی اولیهای که به واسطه طبیعت به ما اعطا شده است،
 -1ای کلمه کب اصال یونانی اسای اصال آک سینت سید اسین نویسندگاک لاتینی آک با به سیندبسید ت یی کاکه
اندن
 -2ال بته صمانطوب که ژیلساوک بیاک می کابک مانای ای ساخ ای نیسی که آکوینا

یانونی اخلایی با به طوب خوک

ساا انه مق ب ک که اساای بلکه ای یانوکا یانونی فط ی طبیای اساای که ص انسااانی طبیاتاً فط تاً به کنبان خی
خوک

پ صیز از ش خوک

اسی یا لاایل چیزی که به نظ

خی می بسد (ژیلسوکا1934ا ص)931ن
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متعلق به قوه خاصی نیست ،بلکه متعلق به ملکه طبیعی خاصی است که آن را
"وجدان عمومی" مینامیم....بنابراین آشکار است که "سسندرسیس" یک قوه
نیست بلکه یک ملکه طبیعی است(.)Aquinas, 1947, 1 .Q79 .a12

کب ای از کیدگاه آکوینا

صماک طوب که کب یلم عقل نظ ی یز س ا ی اصااون

ا لیه جوک کابک که به سیله عقل شهوکی شناخته میشوند کب یلم عقل عملی نیز یز
س ی اصون ا لیه جوک کابک که به سیله سیندبسید شناخته میشوند Pattaro,1988,

)( 115-116ن کابک ک ای اصاون کب عقل نظ ی عقل عملی شبیه به صط اسین بناب ای
صمااک طوب که کب عقل نظ ی صیچ چیزی بد ک ابجاع به اصاااون ا لیه بدیهی یابل اثبا
نیسایا کب عقل عملی نیز بد ک ابجاع به غایی نهایی که خی مشات م اسی صیچ چیزی
یابل اثبا نیسی ( .)Aquinas, 1947, 1.2 .Q90,a.2آکوینا
به نان سااایندبساااید ا ابتبا نزکیکی میاک یلم

با یائل شدک به چیزی

جوک فال ایجاک ک که به یز مانا

ب ای افاان ما بیشهصای جوک شناختی یائل میشوک))Pattaro,1988, 115-116ن

اصطلاا سیندبسید 1اژهای یونانی اسی که اصل آک سینت سید 2بوکه که به سیله
نویساندگاک لاتینی زباک به سایندبسید ت یی یافته اسی()Stanciene ,2003,p.1ن ظاص اً
اصطلاا سیندبسید کانسنشیا 9با که اب ی  4آنها با به جداک عمومی

جداک خاص

ت جماه میکندا فیلساااوفاک ی ک ساااطای متأخ از ج ن 2ان گ فتهاندن ج ن جداک
عمومی با فهط کب نی ما از اصااون کلی اخلاق میکاند که ای کبم کب شااخص مبتلا به
بذایل شاخص کابای فضایل یکساک اسی از ای می

تمایزی میاک آنها جوک ندابک

()Irwin,2007,573ن ی سایندبساید ( جداک عمومی) کانسانشیا( جداک خاص) با
صا یحاً از صط تفکیز نک که اسایا اما اظهابا ا کب خصوص اینکه سیندبسید متی
کب سینه یابیل صط پد از بانده شدک از بهشی خامو

نشده اظهاباتش کب جای کیگ ی

1 - synderesis
2 - synteresis
3 -consceintia
کب مناب انگلیسی مااکن conscienceبه کاب بفته اسی که کب فابسی به جداک ت جمه می شوکن
4 - Irwin
5- Jerome
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گشاای که متفک اک

بادی سیندبسید با از کانسنشیا تفکیز کنند).) Langston,2011

از کیدگاه آکوینا

سیندبسید یوهای عقلی نیسی بلکه یژگی خصلتی کب نی

اسای که با آک مباکی عقل عملی با که کب مکط بدیهیا اسیا کبمییابیطن سیندب سید
موجب انگیز

به خی

پ صیز از ش میشوک ()Aquinas, 1947, part1 .Q79 .a12ن

چناک که ب خی بیاک کاشتهاند از نظ آکوینا

سیندبسید تمایل طبیای ذص انساک اسی

که به سایله آک اصاون پایه بفتاب با کبمییابیط مساا ی با آک چیزی اسی که به سیله
آک اصاااون پایه نظ ی با کبمییابیط کب ص ک موبک ای اصاااون بد ک تحقی به اکبام
کبمیآیند)) Potts,1982,700ن
از نظ آکوینا

سااایندبساااید باید خطاناپذی باشااادا چ ا که اگ سااایندبساااید

خطاناپذی نباشااد صیچ گونه ما فتی ماصاال نخواصد شاادن چناک که ب خی بیاک کاشااتهاند
اسااتدلان ا کب ای خصااوص ای اساای که کل ساااختماک ما فی اعط از نظ ی عملی
مبتنی ب تاداکی مباکی پایه اسای به نحوی که اگ خطا کب موبک آنها امکاک پذی باشدا
صیچ ام یقینیای نخواصیط کاشی ) .(Potts,1980, 48

اگ سیندبسید خطاناپذی اسی ما کبم یکسانی از امکان یانوک طبیای کابیطا
پد خطای اخلایی ناشی از چیسی ای صمه ج ن جنایتی که شاصد آک صستیط چگونه
یابل توجیه اسای؟ آکوینا

کب پاسا به ای پ ساش کانسنشیا یا جداک خاص با که نه

یز یوه یا خصاالی طبیای کب نی بلکه چیزی از مقوله فال اساایا مط ا میسااازکن از
نظ ا

جداک خاص کابای سااه کابک ک اساااساای اساای کابک ک ا ن آک ای اساای که

صموابه شااصد اعمان افاان ماسی کابک ک ک ن آک ای اسی که ما از ط ی
مکط میکنیط که آیا فلاک کاب باید انجان شاااوک یا نه

جدانماک

کابک ک ساااون اینکه به اساااطه

جداک اسای که مکط میکنیط آیا یز فال خاصای که انجان گ فته به شایستگی انجان
شاااده اسااای یا نهن کب ای مانا گفته میشاااوک که جداک ساااتایشاااگ یا ملامتگ اسااای
( .)Aquinas, 1947, part1 .Q 79 .a13ب ای اساااا

آکوینا

مدعی اسااای که
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خطای اخلایی منسااوب به مباکی کلی ساایندبسااید نیساای بلکه خطا م بو به جداک
خاص ماساای ممک اساای مکمی کلی با به کبسااتی به کاب نگی کن کب ای شااخص
بذیلتمند اصااون کبسااتی با که ساایندبسااید کبمییابدا میپذی ک خطا ناشاای از عاک
ک کک به گناه کب اموب یا غایا خاص اسی(  .(Aquinas,1947, 1-2.Q77.a2شخص
بذیلتمند کب موبک غایا خاصای که شااایسااته پیگی ی اساایا ب خطاسااین مقبولا ف ک
بذیلتمند ناشاای از تلا

جدی ا ب ای کسااییابی به تصااوبی عقلانی از خی ب اسااا

اصاون نهایی نیسای بلکه ناشای از ناکیده گ فت ای اصاون لوازمشااک اسااین شخص
بذیلتمند باضااااً تشاااخیص نمیکصد که افاالش نای

اصاااون غاییای اسااای که مقبون

ا سای اصاولی که لازمه آنها من افاان بذیلتمندانه اساین ف ک کب صوبتی متوجه خطای
خوک میشوک که به لوازن اصون غاییای که مقبون ا سیا بیندیشد (.)Irwin,2007,579

ناکیده گ فت ای اصاون به ای کلیل اسی که شخص ناخویشت کاب توسط صوی صو
خوک نسابی به ام ی جزئی تح یز شده که ای صوی صو

ا با امیکابک خلاف آک

چیزی که میکاند نباید انجان کصدا عمل کندن بدی ساکا انساک ناخویشت کاب مقص اسی
زی ا کب پ ب

فضاایل مناسابی که ی با یاکب میساازک مویایی با به کبساتی بسنجد

کببابه آک به خوبی تام کندا یصااوب ک که اساای )( Langston, 2011ن بناب ای متی
ف ک بذیلتمند صط مباکی ا لیه مشااات م با کبمییابد ای مباکی مشااات م نمیتوانند از
یلوب اف اک زک که شاوندن با ای مان یانوک طبیای میتواند کب موبک فال خاصای به سبب
شهو یا صو

ناکیده گ فته شوکن اما مباکی ثانویه یانوک طبیای میتواند از یلوب کسانی

که به تبهکابی فساک عاک

ک کهاند زک که شوک (.(Aquinas,1947, 1-2.Q94. a

 .5سیندرسیس و غایت

ابساطو کب اخلاق نیکوماخو

چنی بیاک می کابک که "فضایل اخلایی سبب میشوند که

صدف کبسااای باشاااد مکمی عملی باه کبسااای به ساااوی صدف با نشااااک میکصد"
(ابسااطو1144الف )3-1ن آکوینا

ب خلاف ابسااطو مدعی اساای که فضااایل اخلایی

غایا با تایی نمیکنند بلکه فضاایل اخلایی صا فاً ما با به سوی غایا کبسی متمایل
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میکنند) .(Aquinas,1947, 1-2.Q58. a5کب ای غایا از یبل ب ای فضایل اخلایی
تایی شادهاند ) (Aquinas,1947, 2-2.Q47. a15ما آنها با توسط عقل کبمییابیطن
از ای ب عقل تا جایی که غایی با کبمییابد مقدن ب میل به غایی اسااای زی ا اکبام
یز چیز مقدن ب میل به آک چیز اسااای )(Aquinas,1947, 1-2. Q58. a 5. ad 1ن

البتاه میال باه غاایی نیز مقدن ب انتخاب ابزاب ب ای کساااتیابی به آک غایی اسااای که ای
انتخاب ابزاب ب ای کسییابی به غایا

ظیفه عایبی اندیشی اسین

مان مسااأله ای اساای که ما چگونه به غایا کبساای کساای مییابیط؟ آکوینا

ب

ای با ب اساای که ما چه کب علون نظ ی چه کب علون عملی به صااوبتی غی اسااتنتاجی
شااهوکی اصاااون نهایی با کبم میکنیطن ملکه خاصاای که اصاااون عملی با کبمییابدا
سااایندبساااید اسااای ) .(Aquinas,1947, 1, Q79. a 12بناب ای تایی غایی ب ای
فضاااایل اخلایی متال به عایبیاندیشااای نیسااای بلکه ت تیب کاکک ابزاب

ساااایط کاب

عایبیاندیشاای اساای ای ساایندبسااید اساای که غایی با ب ای فضااایل اخلایی تایی
میکند ) .(Aquinas,1947, 2-2, Q47. a 6. and 1اصااون نهایی که ساایندبسااید
کبمییابد کلیت ی اصاون یانوک طبیای اسای صمانطوب که یبلاً بیاک شاد نخساتی اصل
آک ای اسی که صموابه به کنبان خی باشید از ش اجتناب کنید:
و همانطور که وجود اولین چیزی است که بدون هیچ گونه قید و شرطی به فهم
ما در می آید ،خیر نیز اولین چیزی است که عقل عملی آن را درمییابد ...بنابراین،
اصل اول در عقل عملی اصلی است که بر طبیعت خیر مبتنی است ...بنابراین ،اولین
حکم قانون طبیعی این است که ما باید خیر را انجام داده و در پی آن باشیم و از شر
اجتناب ورزیم .وتمامی احکام دیگر عقل عملی بر این حکم ابتناء دارند؛ یعنی اینکه
تمامی چیزهایی که عقل عملی بالطبیعه به فهم درمیآورد خیرها یا شروری انسانی
هستند که احکام قانون طبیعی به عنوان چیزهایی که باید انجام پذیرفته یا مورد
اجتناب قرارگیرند ،با آنها مرتبطاند ).(Aquinas,1947,1-2, Q94. a 2

بناب آناه گذشای می تواک گفی که آکوینا

کب زمینه کشف ما فی نسبی به

غاایای از ابساااطو جادا میشاااوک ( .) Pattaro,1988, 115-116غایتی که از ط ی
سیندبسید به اکبام کبمیآید میاک شخص با فضیلی شخص مبتلا به بذیلی مشت م
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اساین با ای مان شخص فضیلتمند تصوب کیی ت ی از ای غایی کابک استثناصایی با که
شااخص مبتلا به بذایل ب ای خویش یائل اساایا بک میکندن از نظ آکوینا
بذیلتمند ص ا فاً محد ک به امیان گم اهکنندها

خطای ف ک

نیساای بلکه شااامل خطای کب تأمل ب ای

کساااییابی به ساااااک صط میشاااوک ()I rwi n,2007,580ن لذا از آنجایی که آکوینا
ما فی نسبی به غایی کسی یابی به اصون ا لیه عملی با ظیفه سیندبسید انتخاب
ابزاب باه کاابگی ی ای اصاااون کب عمال با ظیفاه عاایبای انادیشااای میکانادا ب خی
ساایندبسااید با زمینه اکتشااافی ) )The Context of Discoveryعایبی اندیشاای
) (prudenceبا زمینااه توجیهی ) (The Context of Justificationنااامیاادهانااد( 1
.)Pattaro,1988, 115-116
 .6عاقبت اندیشی

چنانکه گذشاای ساایندبسااید غایی فضااایل اخلایی با تایی میکندن اما از آنجایی که
سااایندبساااید کب ف ک فضااایلتمند ف ک بذیلتمند مشااات م اسااایا غایتی که از ط ی
ساایندبسااید به اکبام کبمیآیدا غایتی کلی اساای که بی شااخص کابای فضااایل
شاخص مبتلا به بذایل مشت م اسین بناب ای ای پ سش مط ا اسی که جه تمایز میاک
یز ف ک فضااایلتمند ف ک بذیلتمند چیسااای؟ از نگاه آکوینا

اکبام خطاناپذی ما از

یانوک طبیای م بو به تشاخیص یواعد کلی فال اخلایی اسین کبنتیجه ب ای یافت اصون
خاصاای که بتوا ند افاان کبساای با مای کندا نیازمند کند کا ی فک ی صسااتیط که ای
ام به اساطه فضیلی عقلانی عایبیاندیشی صوب

می پذی ک (Aquinas,1947,1-2,

)Q94. a 3ن ی کب ای خصوص چنی میگوید:
تصمیم در باب اینکه به چه شیوه و ابزاری انسان در افعالش میبایست به حد وسط
عقلانی دست یازد ،به حکم عاقبت اندیشی است .بنابراین هرچند دستیابی به حد
وسط ،غایت فضایل اخلاقی است ،با این حال این حد وسط به واسطه گرایش درستِ
اموری که معطوف به غایتاند ،معلوم میگردد (Aquinas,1947,2-2,Q47.

 -1ای

اژه صا با ظاص اً ا لی باب بایشنباخ به کاب ب که اسین ((Reichenbach,1966,6-7, 381-382
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بناب ای لازمه کساااییابی به غایی کلیا کساااییابی به غایی خاص اسااای که ای
غایی خاص ف ک فضاایلتمند با از شااخص بذیلتمند متمایز میکند (.)Irwin,1997,204

غاایی خاص ف ک فضااایلتمند غایی ی یب اساااین ای غایی ی یب موداااوع گزینش یا
انتخاب ای میشوک زی ا ط ی کستیابی به غایی نهایی کلی اسین
ابساطو مدعی اساای که فضااایل اخلاییا غایا کبساای با میسااازندا کب مالی که
آکوینا

مدعی اسای کابک ک فضاایل اخلاییا ص فاً ف گ گ فت غایا کبسی اسین

ای ف گ گ فت غایا کبسای ناشای از گزینش یا انتخاب کبسی گزینش یا انتخاب
پایه آک اسین لذا از آنجایی که عایبیاندیشی

کبسای نیز ناشی از تأمل بوکه که اسا

فضااایلتی عقلاانی اسااایا ف گگ فت غاایاا کبسااایا محصاااون عاایبایاناادیشااای
اسای()Irwin,2007,581ن بناب ای عایبی اندیشی ص فاً محد ک به انتخاب ابزاب نیسی
بلکه کب مهیا ک کک تایی غایی نیز نقش کابکن تا جایی که مد ساااط با ب ای فضاااایل
اخلایی تایی میکند ).(Aquinas,1947,2-2,Q 66. a 3. ad 3

اب ی با توجه به نقشصایی که آکوینا

ب ای عایبیاندیشااای یائل اسااایا ک نوع

عایبی اندیشااای با به ا نسااابی میکصد :عایبیاندیشااای کلاک))macro-prudence

عایبیاندیشااای خ ک ) .)Irwin,1997,204-205( (micro-prudenceالبته ب خی از
اخلاف ی با توجه به نقشصای متفا

عایبیاندیشاای ک نوع عایبیاندیشااای با از صط

تفکیاز ک کهانادن یکی عاایبیاندیشااای عان که ما با از غایی کلی به غایی خاص ف ک
فضااایلتمناد میب کا کیگ ی عاایبیاندیشااای خاص که ما با از غایی خاص شاااخص
فضایلتمند به افاان کبسی میب کن آکوینا

به ص امی ای ک گونه عایبیاندیشی با از

صط تفکیز نک کها با ای مان به ک کابک ک یا ظیفه متفا

عایبیاندیشی اشابه ک که

اسای ()Irwin,2007,p.582ن البته نباید پنداشی که عایبیاندیشی عان با جداک عان
عایبیاندیشااای خاص با جداک خاص م تبطاند زی ا عایبیاندیشااای صااا فاً م تبط با
جداک خاص اسای ابتباطی با جداک عان ندابکن بناب ای چه عایبیاندیشاای عان چه
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عایبی اندیشااای خاص ص ک م تبط با جداک خاص صساااتندن کب نتیجه عایبیاندیشااای
فضااایل اخلایی با جهی کاکه تنها محد ک به گزینش یا انتخاب ابزاب نیسااین گزینش یا
انتخاب ابزاب ظیفه عایبی اندیشی خاص اسی تایی غاییا که تایی مد سطی اسی
که فضایل اخلایی با میسازکا ظیفه عایبیاندیشی عان اسین کب ای عایبیاندیشی عان
غایی ی یب سیندبسید غایی نهایی با تایی میکندن
نتیجه گیری

چناک که ملامظه شادا آکوینا

نقش عقل عملی با منحص کب ابزاب نک که اسی نقش

آک با به غایی نیز تس ی میکصدن ی متناظ با ک نقش ب ای عقل عملی یائل به ک زمینه
ب ای عقل عملی شده اسی :زمینه اکتشافی زمینه توجیهین زمینه اکتشافی (سیندبسید)
غاایای کلی با کبمییااباد زمینه توجیهی (عایبی اندیشااای) ابزاب با ب ای نیل به غایی
خااص ف اصط میکنادن کب ای از نظ ا تایی غاایای کلی ظیفه غی تأملی شاااهوکی
عقلعملی اسای اما انتخاب ابزاب ظیفهای تأملی اسین ا کب خصوص ما فی به غایی
از ابسااطو جدا میشااوک زی ا ابسااطو تایی غایی با ظیفه فضااایلاخلایی میکاند کب
مالیکه نزک آکوینا

فضاایل اخلایی صا فاً به غایتی که از ساوی سیندبسید تایی شده

اساایا متمایل صسااتندن ی با بدیهی کانساات اصاال ا ن عقل عملی صمانند ک کک آک با
اصاال عدن تنای

ا عقل عملی با کب زمینه اکتشااافی م تبط با جزء علمی نفد کب زمینه

توجیهی م تبط با جزء محاسابه گ آک می کاندن ای کب مالی اسای که ابساطو به دوا

کب کتاب شااشااط اخلاق نیکوماخو
جزء علمی آک میکاندن

عقل عملی با م تبط با جزء محاساابهگ نفد

نه
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