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 مقدمه

ارسطو در بحث از . محوری استای ( دراخالق ارسطو مسئلهdecision)تصمیممسئله 

پروهایرسیس توسط . جوید( سود میprohairesis)پروهایرسیسنظریه تصمیم از اصطالح 

 وی نخستین کسی است که این اصطالح را بصورت روشمند. ارسطو وارد مباحث فلسفی شد

ی توان کاربردهای روشنمی دیموستینسِ حقوقدان، البته در سخنان هم عصر ارسطو ؛بکار برد

، در بیانات دیموستینس. (Nielsen, 1939, p. 2از اصطالحِ پروهایرسیس را مشاهده کرد)

افعال و  یعنی، برندمی پروهایرسیس را برای اشاره به افعال هدفمند بکار، متهمان و شاهدان

 . (Murry, 1939, p. 21)ردیی که به سبک زندگی و انتخاب آنها اشاره داهابرنامه

بالغی  ادبی و، آن را به مباحث فلسفیۀ و سابق پروهایرسیسۀ جان کوپر منشأ تاریخی واژ

               hairesis فعل ساده، پیش از ارسطو. دهدمی نیمه قرن چهارمِ قبل از میالد ارجاع

(to choice)  کردنگزینش اما ، هرچند توسط افالطون روشمند بکار گرفته نشده است

در آثار افالطون و  گزینش متأمالنهprohairesis (deliberative choice ) عبارتِ

 فعل مرکبِ ، وسیتدر رساله دموکر. خاص در رساله پارمنیدس آمده است به طور

prohaireisthai (choose) نگزینش کرد ایدر سخنان فیلسوفان به نحو گمراه کننده 

ز آن روشمند اای رسد آنها استفادهبه پیش از سقراطیان استناد داده شده است که به نظر می

 . (Cooper, 1997, p. 22-23اند)نداشته

خصوص ترجمه این  رسد دربه نظر می، با وجود اهمیت جایگاه اصطالح پروهایرسیس 

برای مثال دیوید راس در ترجمه . اختالف نظر وجود داردوی  شارحین وفه میان فالس، مفهوم

 .بسیار دشوار برای ترجمه استای ارسطو اذعان دارد که پروهایرسیس واژه نیکوماخوساخالق 

تری را نشان ـ( معنای بهpurpose) هدفیا  و (will) اراده، (intention) قصدگاهی 

 کند( استفاده میto choice) کردن نشـگزیۀ واژ از هااما وی در بیشتر بخش، دهدمی

(Ross, 1998, p. 23) . 

 Q یا صرفا (purposive choice)گزینش هدفمندپروهایرسیس را به ، آنتونی کنی

 در یادداشتی اظهاراش خصوص ترجمه با عذرخواهی در وی. کند( ترجمه میchoice)گزینش

ذا با ل. حداقل برای وی ترجمه گمراه کننده پروهایرسیس بوده است گزینش هدفمندکند: می

از موضع  ،بیان این واقعیت که هیچ عبارتی در زبان انگلیسی با دیدگاه ارسطو همخوانی ندارد
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 ( ترجمهrational choice)گزینش عقالنیپروهایرسیس را به ، دیوبرا 1.کندمی خود دفاع

نظریه اما این عبارت بیشتر بیانگر ، داندمی پروهایرسیسرا ترجمه بهتری از آن و ، کندمی

س را ویژه اینکه ارسطو پروهایرسیه ؛ بنیستعقالنی ِ معاصر است که قطعا نظر ارسطو گزینش 

. کندتعریف می نیز میل متأمالنهorexis bouleutike (deliberative desire)به 

. هددتصمیم و تأمل را مورد بحث و چالش قرار میبسیاری ازآرای ارسطو در باب ، اما این ترجمه

ه ( درآثار ترنس اروین بdecision)تصمیمرسد کاربرد محدود واژه  به نظر می از این حیث

 2.کندرا رفع می پروهایرسیس جای پروهایرسیس تاحدودی مشکالت مربوط به ترجمه

اشاره دارد که بنظر  غایت و، ترجیح، زمانبه سه معنایِ  prohairesis در pro وندِـپیش 

معنای . و بوده استـس این سه معنا در ذهن ارسطـطالحِ پروهایرسیـرسد در کاربرد اصمی

ن یک هدف ـآنگاه که ما با در نظر گرفت، اشاره به روند انجام فعل دارد proوندِ ـدر پیش زمان

تعدد کند که بین شقوق مین ما را ملزم میـنتیجه روند تأمل همچن. تصمیم به انجام فعل داریم

د ت است که فاعل حدس زند شایـش تنها زمانی پر اهمیـتأمل و سنج. مبزنی نشـگزیدست به 

ام ـل را انجام دهد یا از انجتواند یا فعیعنی او می، بیش از یک شق برای او وجود داشته باشد

 گزینشبه یس ـپروهایرسو این برخی از مفسرین را برای ترجمه ، دادن فعل خودداری کند

همچنین داللت دارد  proه ـحرف اضاف. دهدسوق می( preferential choice) یحیـترج

ترین خاطر کامله و به طور خاص ب، دهیمایات خاص انجام میـخاطر غه فعالی که ما ببر ا

ه ه بشوند ک واقع می شـگزین عالی موردـفدر واقع تنها ا. بختیـخوش یا غایت یعنی سعادت

اقد اما ف -گیرنددیگر گرچه مورد تأمل قرار میی هاشـگزین. شوندش میـگزین، سعادتخاطر 

سد معنای ربنابراین به نظر می. م نیستـبه منزله تصمی گزینشی زیرا هر، ندـمیم هستـتص

 مه شودـالنه ترجـمتأم شـعنوان گزین عموما باید به، طوـالقی ارسـس در تفکر اخـپروهایرسی

(Wiggins, 2001, pp. 279-299) . 

 دیدگاهدر  پروهایرسیسبرای فهم ساختار درونی  الاصو همان طور که برخی اشاره دارند

 قصد، (action)فعل، (phronesis)فرونسیس ارسطو ناگزیر به فهم مفاهیمی چون

(intention) ،باور(belief) ،آرزو(wish) ،فضایل(virtuesو ) اراده(willهستیم ) . 
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 (حکمت عملی)فرونسیس

ردد که گویژه به ارسطو باز میه حکمت عملی احتماال به آثار افالطون و باز پیشینه بحث  

این واژه در اصطالح . بردبرای اشاره به آن بکار می را (phronesisواژه یونانی فرونسیس)

سی ارسطو نخستین ک. رفتفلسفی به معنای حکمت عملی در برابر حکمت نظری به کار می

. هم باز شناخته و برابر هم نشانده است از عقل و همچنین حکمت را از یکه دو معنا است

ی فرونسیس در معنای، دهد که پیش از ارسطوتبارشناسی این واژه در زبان یونانی نشان می

 ( و سوفیاEpisteme) رفته و در لغت با اپیستمهنزدیک به دانش و اندیشه به کار می

(Sophia هم افق بوده )(استEverson, 1990, p. 60) . 

ی فرونسیس در فلسفه ارسطو فضیلت. دهدارسطو واژه فرونسیس را در برابر سوفیا قرار می

ت شود و حاصل فعالیعملی نامیده میحکمت و از این روی ، عقالنی است که ناظر به عمل است

لی بایدها و قواعد کفرونسیس افزون بر شناختِ . آن حکمت عملی در برابر حکمت نظری است

گری و تعیین چگونگی عمل در شرایط خاص را نیز به قدرت گزینش، رفتار درست و خوب

 . (Barnes, 1990, p. 145دهد)انسان می

ی مهارت بلکه نوع، مقصود ارسطو از فرونسیس تنها یک استعداد ذهنی صرف نیستدر واقع 

ین در بنابرا. کنترل اخالقی و عملی استها و برای درک خوبی ای نفسانی و فرزانگیو ملکه

به مشخص به درستی به محاسای تعبیر ارسطو کسانی دارای فرونسیس هستند که در زمینه

ونسیس کسی دارای فر به عبارت دیگر. رزش است نایل آیندا پردازند تا به غایت خاصی که بامی

، رونسیسهمان طورکه گفته شد ف .تصمیم و تدبیر را داشته باشد، تأمل، است که توانایی محاسبه

 همین اساسبر . کند تا درباره چگونگی فعل وارسی نمایدمشخص هدایت می یذهن را به امر

تیجه ندر قیاس عملی . نظری سخن گفته استدیگری عملی و  یکی، ارسطو از دو گونه قیاس

نتیجه ، نظری اما در قیاسِ. بیانگر امری است که تحقق آن وابسته به تصمیم و عمل فرد است

دارد و بیانگر امری است که عینیت و تحقق آن وابسته به تصمیم و عمل فرد  جنبه توصیفی

بنابراین قیاس عملی متشکل از دست کم یک مقدمه تجویزی و یک مقدمه توصیفی . نیست

است که اولی ناظر به هدف یا غایت مشخصی است و دومی ناظر به ابزار رسیدن به آن غایت 

یعنی ضرورت استفاده از آن وسیله برای رسیدن به غایت مذکور است)اخالق ، و نتیجه

 . (ب1141، نیکوماخوس
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 ،مطابق گفته هاردی. بین شارحان اختالف نظر وجود دارد باب تفسیر قیاسِ عملی در 

شارحان ارسطو معتقدند قیاس عملی نام یک روند فکری نیست که به عمل انجامد یا در عمل 

بلکه نام روندی است که در آن یک قاعده را دریک موقعیت عینی خاص به کار  ،گر شودجلوه

زی این قاعده چی. گیریم و بکارگیری قاعده مشتمل بر آن است که فاعل کاری را انجام دهدمی

ارزشی از  ۀکند که در مواقع خاصی باید آن را انجام داد؛ صورت ظاهری آن یک واژرا انشا می

تواند البته این قاعده عملی می. ( استshouldمانند باید)الزامی ( یا واژه goodقبیل خوب)

م کاری کند که باید از انجایک قاعده سلبی امر می. به صورت ایجابی یا به صورت سلبی باشد

برای آنکه کاربرد قاعده موثر افتد عامل باید این تصور را داشته . در مواقع خاص خودداری نمود

 هب اگر بخواهیم. آیدموقعیت خاص قرار گرفته است که قاعده در آن بکار می باشد که در آن

زبان ارسطو در خصوص قیاسهای نظری سخن بگوییم طوری که در تحلیل شارحان آمده است 

 ،توان فکری را که مقدم یا همراه قاعده عملی است به صورت قیاس شکل اول بیان کردمی

ر ارسطو د. ع مقدمه کبری و محمول مقدمه صغری استیعنی قیاسی که در آن حد وسط موضو

له مقایسه و مقاب اخالق نیکوماخوس این نوع یا مرحله از عقل عملی را با قیاس یا عقل نظری

نجامد؛ اگیریم به تصدیق یک نتیجه میوقتی مقدمات قیاس نظری را باهم در نظر می. کندمی

. آید یک فعل استب مقدمات حاصل میرکیکه بدون واسطه از تای اما درقیاس عملی نتیجه

 حرکت حیوانات دربارهبا عبارات مشابهی در کتاب میان قیاس نظری و عملی همین تفاوت 

درقیاس نظری غایت تأمل است زیرا )انسان وقتی دو مقدمه را تصدیق کند » آمده است:

آید مقدمات حاصل میکه از ای در قیاس عملی نتیجه، بالفاصله نتیجه را تصدیق خواهد کرد(

 . (3-8 ،701ارسطوآ«)یک فعل خواهد بود

 ارسطو و ماهیت فعل

توان از را می فعل بررسی و تبیین مفهوم. فلسفه فعل در اخالق ارسطو نقشی محوری دارد

ن ما همواره بی. این پرسش آغاز نمود که یک فعل چه تفاوتی با سایر رفتارهای انسانی دارد

تفاوت  انسانی فعالدهیم) همانند تنفس کردن( و سایر اتوجه انجام می که بدون آگاهی وفعلی 

بشمار فعل ( عامل مهمی در اتفاقی یا غیر اتفاقی بودن intention)قصدبنابراین . گذاریممی

 ارادی( و purposive action)هدفمند فعلبی شک آنچه در اینجا اهمیت دارد . آیدمی

(volitional(است )Hardie, 1968, pp. 240-241) . عمل کردنکلماتی مانند (act )

 . هستند یدارای کاربرد وسیع و ظریف praxis( همانند معادل یونانی آنها do) کردنو 



  20، شماره 96، بهار و تابستان 11، سال اهی فلسفیژپوهش/ 254

که محور فلسفه اخالق است الزم است نخست بین حرکات موجودات فعل برای فهم معنای 

حیوانات را که واجدِ قوای زنده و حرکات اشیای بی جان فرق بگذاریم؛ دوم اینکه باید حرکات 

ادراکی و میل هستند از حرکات نباتات متمایز نمائیم؛ سوم اینکه باید حرکات انسانها را که 

دارای قوه تفکرند همان گونه که دارای قوای ادراکی و میل هستند و حرکات حیوانات دیگر را 

ه معنی ِ محدودتر ِ عمل یا و چهارم اینکه آن دسته از حرکات انسانی را که ب، هم تمیز دهیم از

. است متمایز کنیم poiesis  ساختنیا  ای که تولیدهستند از حرکات انسانی praxis کنش

 گزینش عقالنیها را به جهت اینکه دارای توانایی تمایز موجودات در مورد سوم انسان

(rational choiceهستند از ) یهاقادرند که هدف هاانسان. کندحیوانات دیگر متمایز می 

 .کنند و با کمک اندیشه راهی برای بدست آوردن آنها بیابند درک درازمدت یا دور را تصور و

 . عقالنی هستندگزینش قادر به  هاانسان

میل  ینوع یا تنها صرفا نوعی اندیشیدن و گزینش کردنکند که ارسطو خاطر نشان می 

آنچه که »این نتیجه تحلیل ارسطو است:. است آنهای مستلزم هر دو درواقع بلکه، نیستداشتن 

ته میل ما به آن برانگیخ، شود چیزی در حد توانایی ماست که بعد از سنجش و تأملانتخاب می

که عزم ما در پی تصمیم برآید درآن صورت میل ما مطابقِ تصمیم و اختیار زیرا وقتی ، شودمی

 قادر بر اعمالی هستند که هاانسان، ارسطو از نظر. الف( -1113، اخالق نیکوماخوس«)ماست

 و تمایز چهارم که بین عمل یا کنش. توان آنها را مورد سرزنش و ستایش اخالقی قرار دادمی

م بر حاک، تفکر عملی» دارد:ارسطو در این مورد بیان می. تولید یا ساخت است دشوارتر است

نچه آ. سازدبرای غایت یا غرضی می سازد آن راهر فردی که چیزی را می. تفکر تولیدی است

 -فقط آنچه که انجام شده غایت نهایی است، شود فی نفسه غایت نهایی نیستکه ساخته می

چرا که خوب انجام دادن یا کنش نیکو مسلما یک غایت است و آن است که هدفِ میل 

عدها خواهد بصرفا برای اینکه فرد می، چیزی نآشکاری وجود دارد بین ساخت تضادِ «باشدمی

فقط بدین جهت که آنها فعالیتهایی هستند ، آن از آن استفاده کند و انجام دادن چیزی برای خود

برای ساختن ابزارها و  کنیمو فکر می، دانیمسزاوار پیگیری برای خود آنها می که ما آنها را

عتقد ارسطو م. ارزشمند باشد، صرف وقت و تحمل زحمت، اندوسایلی که برای آن فعالیتها الزم

ن شوند و نباید با عناویاست اعمالی که اخالق با آنها سر وکار دارد برای ایجاد چیزی انجام نمی

ی شوند و فآنها برای خودشان انجام می. ماهرانه یا غیرماهرانه مانند کارهای فنی ارزیابی شوند

ه به اما نه برای اینککند یک انسان خوب شجاعانه و شرافتمندانه عمل می. ندندـنفسه ارزشم
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نه به انگیزه بعدی و نه به این جهت که وی را قادر سازد در آینده خوب ، افعالی دست یابد

این  و، داندبلکه بدین جهت که وی آن گونه عمل کردن را خوب زندگی کردن می، زندگی کند

 . (Hoffe, 2003, p. 137همان چیزی است که مورد نظر وی است)

ائل بعضی از مس، قول به تعارض بین کنش و ساخت یا عمل و تولید شیوه ارسطویی در

 ،اعمال شرافتمندانه -اخالق با آنها سر و کار دارد یی کههازیرا کنش، گذاردمورد نظر را فرو می

آمیز تسخاوتمندانه یا شفق، یا رئوفانه که انسان خوب آنها را به جهت شرافتمندانه، سخاوتمندانه

اخت یک در س. )تولید( باشند ندهند ممکن است به معنی دقیق کلمه ساختبودنشان انجام می

من  ۀعمل مهربانان. یعنی شرافتمندانه عمل بکنم، میز ممکن است من به عهد خود وفا کنم

ر دو توان امر را دایر ببنابراین نمی. ممکن است درست کردن غذایی برای یک فرد معلول باشد

 مسلما. تواند هر دوی آنها باشد؛ در واقع یک کار خاص میدانست نچیز یعنی عمل و ساخت

ممکن است ادعا شود که همه اعمال به معنای وسیع کلمه تولید یا ساخت هستند؛ ما هنگام 

 در حقیقت. کنیم تا تغییری را در آن به وجود آوریمکنش و عمل در جهان دخل و تصرف می

را  این کار، ه در حال نبرد در میدان جنگ استانسان شجاعی ک. اعمال رو به سوی نتایج دارند

دهد و نه برای هیچ هدف یا انگیزه دیگری؛ با این حال وی برای اینکه شجاع است انجام می

دن او ـتوانیم به این سوال پاسخ گوییم که آیا جنگیپس ما چگونه می. جنگدروزی میتبرای پی

یعنی  ،)پیروزی( یا یک عمل است ییعنی فعالیتی است با هدف ایجاد چیز، یک ساخت است

ه نظر در واقع ب. مند است مانند شجاع بودنـنفسه ارزششود و فینفسه انجام میعملی که فی

 . (Dancy, 2004, p. 35یدن وی هر دوی آنها باشد)ـآید جنگمی

 حسیام شود الزم است که سه عنصر ادراک ـاز دیدگاه ارسطو برای اینکه فعلی انج

(sense perception) ،تفکر(thinking)  میلو(desire)  موجود باشند و با هم در نفس

احساس هرگز مبدأ فعل اخالقی نیست و دلیل این سخن این است که حیوانات . فعالیت کنند

 ،ایجاب و نفی است در میل، آنچه در تعقل. توانایی ادراک حسی دارند ولی فعل اخالقی ندارند

ار دارد سر و کگزینش ای است که با زیرا فضلت اخالقی ملکه، ستطلب کردن و پرهیز کردن ا

از این رو برای اینکه انتخاب خوب باشد هم تعقل باید . میل همراه با تأمل است، گزینشو 

موافق واقع باشد و هم میل باید درست باشد و موضوع میل باید همان چیزی باشد که عقل 

 . کندتأیید می
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 داندمی فعلرا از جمله عوامل مؤثر در  (desire)میل و (passion)شهوت یا شوق، ارسطو

ل کند که به آن شوق و میانسان هیچ گاه اقدام به عملی نمی. ناپدیر استانکار هاکه نقش آن

طو به طور کلی ارس. همواره فعل انسان نشانگر شوق و میل او به آن فعل است. نداشته باشد

دیدگاه ارسطو و افالطون در اصل پذیرش . داندمی فعل را از مفاهیم بنیادین در عرصه میل

. تاس ولی در میزان قوت و ضعِف تأثیر آنها متفاوت، وجود امیال و تأثیر آنها مشترک است

راط تأثیر البته سق. در حالیکه سقراط چنین اعتقادی نداشت دانستقوی می یرا عامل میلارسطو 

در  .پذیردشهوات را به طور کامل انکار نکرده و تأثیر آنها را در عدم حصول معرفت میامیال و 

یت البته عامل. داندمی شوقو  عقلآثار ارسطو روشن است که ارسطو عوامل حرکت را منحصر در 

و بر همین اساس است که گاهی فقط یک عامل و آن هم ، داندمیشوق را هم از طریق عقل 

ولی وقتی شوقی ، علتِ حرکت است شوق، از دیدگاه وی. شمردکت بر میرا برای حر شوق

وری از امشوق ، به عبارت دیگر. شود که تخیلی برای او پیش آمده باشدبرای فرد حاصل می

 تا موضوعیو ، باشد شوقخواهد و وجود این متعلق هم حتما باید قبل از است که متعلق می

وجود آمدن  هموجب ب تخیل حسی. شودنمی متعلقی حاصلبرای تخیل حاصل نشده باشد چنین 

لم از این قاعده مستثنی نیست و عهم  تخیل عقلی. گرددانجام فعلی متناسب با آن می میل به

که انسان در ذهن خود اعتقاد به  تا هنگامی. شودمیل به آن را سبب می، به خیر بودن یک امر

یگری میل به امر د، میل اگرچه ممکن است عالوه بر اینند؛ کامری نداشته باشد به آن میل نمی

هم وجود داشته باشد که باعث شود انسان به متعلق اولِ شوق نپردازد؛ ولی باید پذیرفت که 

از اینجا می توان معتقد شد . امر دیگری محقق شده است خیال خیر بودناین میل هم براساس 

باشد میل و رغبت به آن هم بیشتر خواهد بود که هرچه شناخت انسان نسبت به چیزی بیشتر 

، درباره نفس)شود انسان شناخت بیشتری ازآن پیدا کندموجب می و متقابال میل و رغبت به شی

 . ب(1112

از یک سو تعدادی از شارحین در اثر مهم ارسطو یعنی اخالق نیکوماخوس قائل به این 

. ( تعین یابدreason)عقلکه ذاتا توسط  ضرورتی نداردمیل دیدگاه هستند که از نگاه ارسطو 

 و هرجا که احساس عامل مؤثر. احساسمی تواند صرفا موضوعی باشد برای مقوله میل  یعنی

 القاخ از سوی دیگر در. انسان تنها مطابق با میل زندگی خواهد نمود، تعیین کننده باشد

و امیال همچون بسیاری از  هابسیاری از خواسته»نیکوماخوس ارسطو بیان کرده است که 

، ورندآاین امیال بسادگی به ما هجوم نمی. آیندبواسطه تصمیم و پس از تأمل حاصل می، باورها
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 .؛ همچون اشتها به غذا و در برخی موارد عواطفاندهرچند برخی از امیال هستند که این گونه

که چیزی را به ادراک زیرا اغلب هنگامی ، عین همین مطلب در خصوص باورها هم صادق است

این  .در کار باشدای بدون اینکه تصمیم و اراده، شودآوریم برایمان باورهایی حاصل میدر می

هرچند که در عین حال قابل . اندآیند بدون انگیزهامیال که به آسانی به سراغمان می

 . (الف-1113، اخالق نیکوماخوس«)اندتبیین

 افعال ترکیبی

              افعال ترکیبیموضوعِ ، تصمیمنظریه  مهم در خصوصاز جمله موضوعاتِ 

(mixed actions) یر امکان پذ افعال ترکیبیتصمیم بدون تحلیل ریه ظدر واقع ن. است

دارد وی بیان می. کنداز مثال ناخدای کشتی استفاده می افعال ترکیبیارسطو برای تبیین . نیست

تن افکند تا مانع از دست رفمحموله خود را به دریا می ناخدای یک کشتی را در نظر بگیرید که

نین لذا در چ، افکندهیچ کس محموله خود را به دریا نمی. کشتی و خدمه آن در یک طوفان شود

 و در ،چنین افعالی مرکب هستند». دهدشرایطی ناخدا این کار را بریک شر بزرگ ترجیح می

زیرا آنها هنگام ، شباهت دارند تا اعمال غیرارادیعین حال این افعال بیشتر به اعمال ارادی 

ارادی و غیرارادی باید با ارجاع به وضع و موقعیت زمانی وقوع . اندانجام عمل آزادانه اختیار شده

 ،اگرچه احتماال به طور انتزاعی و مطلق، ارادی هستند، بنابراین چنین اعمالی. فعل بکار رود

ق )اخال «کندنفسه انتخاب نمیشخصی چنین عملی را فیزیرا هیچ ، باشندغیرارادی می

 . الف(1110، نیکوماخوس

ار تحت زور و فش، تواند بدون ارادهمطابق دیدگاه ارسطو باید توجه داشت که یک فعل می

 کند و آن شخص بهرا تهدید میی به عنوان مثال وقتی که فردی مستبد شخص. انجام شود

ر رسد دکند تا فعلی را انتخاب کند که به نظر مییتأمل م، اش از مرگمنظور نجات خانواده

و آن فعل  ،آنگاه این فعل نتیجه یک تصمیم خواهد بود، چنین شرایطی برای او بهترین باشد

 وددر مقاله خ ضمن اشاره به اموری که افراد مجبور به انجام آن هستند نیلسِن. اختیاری است

دارد گرچه ارسطو فعلِ ساده تلویحا بیان می "ارسطونظریه تصمیم از دیدگاه  "تحت عنوان

hairesthai را بجای فعلِ مرکب prohairesthai افعال عبارتِ این با وجود ، بردبکار می

اسب است بلکه من، نیست که افعال تحمیل شده فرد صرفا ابزاری باشندآن مستلزم  ترکیبی

بال آنچه که فرد باید انجام دهد بدن بگوییم افعال تحمیلی فرد یک توجیه صحیح را در خصوص

باتوجه به مثال ناخدای کشتی و تهدید شخص مستبد به . (Nielsen, 1939, p. 4دارد)
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خاطر غایت انجام دهد در این حالت ما ه رسد آنجایی که فاعل تصمیم دارد فعلی را بنظر می

وان یا صرفا عاجز و ناتشرور و کودن است ، است بی رحم، توانیم معین کنیم که آیا فاعلنمی

دی فر، توانیم تشخیص دهیم که آیا فرد در شرایط ناگوارهمچنین نمی. خیر در امرِ  از تأمل

را  y فعل Xدانیم که آیا عالوه براین ما به نحو دقیقی نمی. یا خیر درستکار و شریف است

بررسی  که پس از است بهترین فعلی y امور مثالۀ با این توجیه که از بین همدهد می انجام

اش قیدهو مخالف عشود می آشفته شرایط خاص روانی تحت X یا اینکه ،خواهد یافت تحقق

و ، اشدبمناسب  اما تحت شرایطی، یک فعل ممکن است در نگاه نخست بد باشد. کندمی عمل

 «state that decides»عنوانِ  یکی از آن دالیلی است که ارسطو فضیلت را به این احتماال

و منش و رفتار فاعل توسط آنچه که ا. کندگیرد( تعریف می)یعنی حالتی که فرد تصمیم می

 . (Dancy, 2004, p. 14شود)گیرد آشکار میتصمیم می

 باور، آرزو، قصد

 باورو  (wish)آرزو، (intention)قصد اصطالحاتِ، شوق و میلی هاعالوه بر واژه

(belief)  قصد متأمالنهرسد که به نظر می. استآمده نیز در اخالق نیکوماخوس 

(deliberative intention) ولی مفهوم قصد بدین معنا عین مفهوم ، امری اختیاری است

ی با زیرا اوال کودکان نیز در عمل اختیار ؛وسعت بیشتری دارد اختیاربلکه مفهوم ، نیستاختیار 

عل فثانیا ما فعل آنی و ناگهانی را نه ، را ندارند قصد مبتنی بر تأملدر حالیکه ، آدمی شریکند

 را نهقصد متأمالبرخی . کنیم( بلکه فعل اختیاری تلقی میdeliberative action)متأمالنه

 خست اینکهن. ولی این تلقی به چهار دلیل صحیح نیست، کنندتلقی می باورو ، آرزو، خشم، میل

با آدمی شریک نیستند و در مورد این قبیل از  قصد متأمالنهموجودات زنده فاقد عقل در 

کسی که برخویشتن تسلط ندارد بر اساِس  دوم اینکه. صادق است خشمو  میل موجودات فقط

صد قخویشتن دار بر اساس  در حالیکه شخص، قصد متأمالنهکند نه بر اساسِ عمل می میل

تنی بر قصد مبرسد که میچنین به نظر  سوم. میلکند نه بر اساس عمل می مبتنی بر تأمل

 میل اینکه مچهار. ضد یکدیگر نیستند قصدو  میلدر حالیکه ، هم باشند با در تضادمیل و  تأمل

  .با لذت ارتباط دارد و نه باور قصد مبتنی بر تأملکه  در حالی، با لذت و درد ارتباط دارد

باهتی آید که شنظر میه هرچند ب، نیستقصد مبتنی بر تأمل ( نیز به هیچ وجه wish)آرزو

وجود  قصد مبتنی بر تأملمثال در یک امر ناممکن  .(25-12صص، 1377، )راسبا آن دارد

قصد کرده است باید ، سنجشو  تأمل را از روی و اگر کسی ادعا کند که امری ناممکن، ندارد
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آرزوها گرد و ، ممکن است آرزوی امری ناممکن باشد مانند زندگی ابدی آرزوولی . ابله باشد

 .تواند به آنها تحقق بخشد یا دست بیابدچرخند که آدمی به قصد و اختیار خود نمیاموری می

مورد  بلکه تنها در، کنددرمورد آرزوها هیچ کس قصد متأمالنه نمی»ارسطو بر این باور است که 

بعالوه . دگیرد که بتواند به نیروی خویش به آنها تحقق بخشکند و تصمیم میاموری قصد می

ل برای المثآرزو با هدف ارتباط دارد و قصد مبتنی بر تأمل با امورِ آشنایی سر و کار دارد که فی

 . ب(1113، اخالق نیکوماخوس«) تندرستی سودمند است

هم  (doxa)باور، قصد مبتنی بر تأملشود که با توجه به توضیحات آمده مشخص می

ن هم با اشیای ابدی و اشیای ناممک، با هر چیزی می تواند ارتباط داشته باشد باورزیرا ، نیست

 خطا( و right)صوابمعیارِ  ورها بااز این گذشته ما میان با. و هم با آنچه در اختیار ماست

(wrongتمایز می )ِخوبگذاریم نه با معیار(good و )بد(bad) ، که قصد مبتنی بر  حالیدر

یکی  أملقصد مبتنی بر ترا با  باورشاید هیچ فردی مطلقا . کنیم یا بدرا یا خوب تلقی می تأمل

 منشز ا قصد زیرا اوال، هم یکی نیست باوربا هیچ نوعی از  قصد مبتنی بر تأملولی ، نداند

(characterما نشأت می )قصد  ملمبتنی برتأقصد  ثانیا، چنین نیست باوردر حالیکه ، گیرد

ن با ایباور که سر و کار  در حالی، بدست آوردن چیزی خوب یا پرهیز کردن از چیزی بد است

خوب است یا چرا و چگونه برای او خوب ، است که فالن چیز چیست یا برای کدام شخص

. دباشباور و به هر حال بدست آوردن چیزی یا پرهیز کردن ازآن ممکن نیست موضوع ، است

 در حالی ،شود که غایتش چیزی باشد که باید باشدهت مورد تحسین واقع میبدین ج قصد ثالثا

یقی یعنی نسبتش با موضوع نسبت حق، زمانی تحسین برانگیز است که صادق باشدباور  که

اور بدر حالیکه ، ما چیزی است که به خوبی به ارزش آن واقف هستیم قصد موضوعِ رابعا. است

هترین کسانی که ب خامسا. شناخت دقیق نسبت به ارزش آنها نداریمبا چیزهایی ارتباط دارد که 

ا اینکه بلکه بعضی افراد ب، را دارندباور را دارند همیشه همان کسانی نیستند که بهترین  قصد

 به طور. کنندبهترین قصد را نمی، (character)منش بدیِرا دارند به علت باور ترین صحیح

امری ارادی و اختیاری است ولی هر امر ارادی و اختیاری ، قصدتوان گفت که خالصه می

عمل  هاش تأمل و سنجش بچیزی است که درباره قصد آیا موضوع. نیست قصدهمیشه موضوع 

با تفکر و تأمل درباره یک موضوع ارتباط  قصدرسد که نظر میه به هر حال چنین ب آمده است؟

 ،متعلقش بر متعلقات دیگر برتری نهاده شدهای است بر این که دارد و نامش هم حاوی اشاره

 . (Ross, 1984, p. 203و برگزیده شده است)
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 و مفهوم اراده ارسطو

فهوم م، از دیدگاه ارسطو (نظریه تصمیم ) پروهایرسیس ی ساختار درونیهایکی از مؤلفه 

برخی چون . اختالف نظر وجود دارد، این خصوص میان مورخان فلسفه در. ( استwill)اراده 

و برخی همچون ، شناخته استرا نمیاراده هورن و مک اینتایر معتقدند که ارسطو مفهوم 

ا در خصوص، را درآثار خود ارادهتوماس آکویناس و هگل معتقدند که ارسطو مفهوم ، آسپاسیوس

 . بکار برده است نظریه تصمیممبحث مربوط به 

( در آثار ارسطو وجود will)ارادهمدعی است که موضوعِ ، از جمله شارحان ارسطو، وستبرگ

ز های عملی زندگی متمرکجنبه اش را برشدت توجهه نیکوماخوس ب اخالق ارسطو در کتاب. دارد

را  ارادهتوان مفهوم میآن که در  پردازدمی فعلیا عمل بحث از کند و در کتاب سوم به می

دهد هم آنچه که ارادی است و آنچه را انجام می که فردی فعلی هنگامی» گوید:وی می. یافت

در اینجا ارسطو به بخشی . الف(1110، اخالق نیکوماخوس«)شود که غیرارادی است باید ذکر

ها موجب تحقق افعال از عقاید خود اشاره دارد با این توضیح که یک اصل درونی در انسان

فهوم م ۀتواند بسط و توسعدرونی میو پرسش مهم این است که آیا این اصل ، مختارانه است

را به  ارادهجان اسکاتس  هاکند به آنچه که بعدعبارت اشاره می آن آیا ارسطو در. باشد اراده

 . دهدتوسعه می فعل عنوان امر حیاتی و حساس درباره آزادی انسان در

را  رادها مفهوم پنهان غیرعقالنیو  عقالنیبندی نفس به دو بخش با بحث فعل و تقسیم

ارسطو  .گیردمورد بحث قرار می که توسط فالسفه بعدی این مفهوممی توان نزد ارسطو یافت 

مطابق دیدگاهِ وستبرگ ارسطو قائل به . را تعریف کندفعل و ذهن سعی داشت تا رابطه میان 

؛ ندکها را از دیگر حیوانات متمایز میانسان، و این رابطه است فعلو  ذهنوجود رابطه میان 

هرچند ارسطو آشکارا در . ( وجود داردfree choice)گزینشِ آزادیک در فعل بدین معنا که 

 علف رسد که تبیین وی ازظر میولی به ن، سخنی به میان نیاورده است گزینشِ آزادخصوص 

 . (Westberg, 1994, p. 1-15گیرد)را در برمی اراده انسان یک مفهوم تلویحی از

ین مؤلفه چند به فعلو  میلمیان ، در تبیین کلی خود با تأسی از دیدگاه ارسطو وستبرگ

انسان از  فعل، گزینش بنابراین با در نظر گرفتن. گیردیانسان آن را در بر مذهن که اشاره دارد 

 که شخص به طوری، است غایتهمواره مستلزم یک ، میل. شودفعل عادیِ حیوان متمایز می

به منظور تالش برای فضایل اخالقی که برای امیال درست ، غایتدر خصوص وسایل مربوط به 
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رت صوغایت یک تلقی و درکی از ، ادامه این فرآیند آنگاه در. کندضروری هستند تأمل می

گ این روستب. شودپیگیری می فعلسازد و توسط آن را محقق می شنگزی گیرد و در نهایتمی

  (perception)ادراک(deliberation )سنجش(desire )میلزنجیره را 

 . (Ibid, p. 73نامد)( میact)عمل کردن و (to choice)گزینش کردن

اراده ممکن است به عنوان قوه و که  درخصوصِ دیدگاه ارسطو معتقد استآنتونی کنی 

 کند که در تاریخ فلسفه این تصور در خصوصِ ادعا می وی. استعداد برای فعل اختیاری لحاظ شود

طابقِ م. کندتقسیم می غیر ارادیو  ارادیناشی از دیدگاه ارسطوست که فعل را به  ارادهمفهوم 

، ارسطو کرتف در گزینش آزادگرچه در خصوص افعال انسان برای  گراییارادهتبیین  کنی دیدگاه

 ای ازرتبهم، زیرا در حیوانات، تبیین افعال نیستاما شرط کافی برای ، شرط الزم و اساسی است

زیرا سگ ، روددنبال استخوان میه المثل سگ باز این رو فی. توان مشاهده نمودرا می اراده

خاطر اینکه هر قدرت یا نیروی خارجی باعث شود سگ چنین ه تمایل به استخوان دارد نه ب

ینکه انسان در این مسیر چه تفاوتی با دیگر مسئله ارسطو مربوط است به ا. فعلی را انجام دهد

الف(  شود:آدمی با وجود دو مشخصه از دیگر موجودات متمایز می گویدوی می. حیوانات دارد

حب ب(انسان صا؛ کندپیروی می عقلکه از معنا بدین ، دارد قوه عقالنی، میل انسان عالوه بر

ر آنچه که ارسطو د کنینظر  از. اندیشدبدین معنی که در حال اندیشه است و می، است عقل

کند اظهار می وی. کافی نیستاراده کند به تنهایی برای تبیین مفهوم باب فعل انسان لحاظ می

توان در نظریه ارسطو ( را میchoice)گزینش کردن( و wish)آرزوکه عوامل درونی همچون 

ل و به فرآیندی که منجر به فع اندانسان ویژه آرزوو گزینش کردن این دو مفهوم یعنی . یافت

 . (Kenny, 1975, pp. 1-20)کندکمک می شودمی

ضیلت ف. استارادی بودن فضایل بحث از ، های مرتبط با ارادهدر تفکر ارسطو یکی از بحث

ای که هملک» به عبارتی فضیلت عبارت است از ؛است ارادی گزینش ای است که نتیجهملکه

شود و منحصرا موقوف به اراده است و متضمن حد وسطی از فعل میآزاد در  3گزینش موجب

شود و یا همان است که مورد تشخیص لحاظ انسان است که از راه تعقل مشخص می

م که توانیم گفتگو کنیبنابراین از فضیلت کسی می. الف(1107اخالق نیکوماخوس «)حکماست

ا بعد فعل مناسب ر تا می خواهد بکندباید بفهمد چه کار »چنین کسی. ای باشددارای ملکه

الق اخ«)کند و در مرحله آخر آن فعل را دریک حالت ثابت و غیرمتزلزل به پایان بردگزینش 

زایند یزی بر آن بیفکه نه چ الزم است، اما برای اینکه فعلی نیکو باشد. (الف1105سنیکوماخو
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ط را بر وس حدو بدین معنا که فرد عاقل از افراط و تفریط پرهیز کند . آن بکاهند و نه چیزی از

ارادی بودن ارسطو . وسطی متناسب با انسان است حد، وسط همه چیز ترجیح دهد و این حد

در خصوص فضایل باید گفت . بردهای اخالقی بکار میگیریرا در خصوص تصمیم فضایل

. کندمی آن را تقویت تئوری فضیلتتار اویند که فضایل ماهیت روح انسان و محتوای منش و رف

ز جای افعال فردی و نتایج افعالش تمرکه شخص ب منشنفوذ و رشد ، بر اهمیت تئوری فضیلت

 ،اراده فردی از طریق عادت، با انجام عمل کافی. نیاز دارد فعلمند به شخص فضیلت. کندمی

، فضایل .رسانداینجاست که به جامعه سود میو ، شودمند میدهد و فضیلتفضایل را پرورش می

روی خالقی ا متصمیکنند و صفات انسان هستند و چگونگی نوع منشی را که ما داریم تبیین می

 اینکه ما درست یا غلط انجام دهیم اعم از، گذارددهیم تأثیر میمنشی که ما بسط می

(Cooper, 1975, pp. 22-23) . 

 گیرینتیجه

اخالقی مبین این امر است که غایت علم اخالق اصالح و سامان  یهانظامبررسی مباحث و 

ی اخالقی اغلب عینی و هابه همین دلیل موضوع گزاره. دادن به اعمال و رفتار انسانی است

بنابراین نباید اخالق را صرفا پژوهش علمی و نظری دانست . واقعی است نه اعتباری و ذهنی

همان ، از این حیث ارسطو در بحث از نظریه تصمیم. اردکه پیوندی با حیات روزمره ند

کند وی خاطر نشان می. دهدآدمیان پیوند میۀ پروهایرسیس آرای خویش را به حیات روزمر

ه برای بررسی و تبیین این نظریه توجه خود را ب لذا، پروهایرسیس یک نظریه تک بعدی نیست

ساختار درونی پروهایرسیس را متشکل از  ارسطو. سازدمعطوف می ساختار درونی پروهایرسیس

ز و قائل بود که پروهایرسیس هرگ، دانستاراده و فضایل می، آرزو، باور، قصد، فعل، فرونسیس

 ارسطو با بیان ماهیت فعل و تفاوت آن با سایر رفتارهای. قابل تبیین نیست هابدون این مؤلفه

 به جهت اینکه دارای توانایی عقالنی هاانسانی در صدد این نکته مهم و کلیدی بود که انسان

ها قادرند که اهداف دراز مدت یا دور را تصور انسان. شوندهستند از حیوانات دیگر متمایز می

 گزینش هها قادر ببنابراین انسان. دست آوردن آنها بیابنده کنند و با کمک اندیشه راهی برای ب

صرفا ه و نتآمل کردن نه صرفا نوعی گزینش سازد که ارسطو خاطر نشان می. عقالنی هستند

نش گزیاز دیدگاه ارسطو آنچه که . باشدیک نوع میل داشتن است بلکه مستلزم هر دو می

وصاف با این ا. شودمیل ما به آن برانگیخته می، شود چیزی است که بعد از سنجش و تأملمی

میل متأمالنه برای انجام »رسد وی تصمیم یا همان پروهایرسیس را به صورت یکبنظر می
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اگر یک فعل در نتیجه تصمیم محقق شود آن فعل . کندتعریف می« در برابر ماستکه فعلی 

ارسطو معتقد است حیوانات و کودکان به . اما عکس و خالف آن معتبر نیست، اختیاری است

. دورزی هستنگیرند زیرا آنها فاقد تعمق و تأملها تصمیم نمیکنند اما آنطور ارادی عمل می

در خصوص تصمیم به صورت میل  تعریف ارسطو همان طور که گفته شد اولین بخش از

 کنیم تا افعالی را که مربوط به ما هستند دریابیم و متأمالنه ارائه شد؛ بدین معنا که ما تأمل می

 هابه عبارتی دیگر اهداف و غایاتی که ما بدان. ارتقاء دهیمهمچنین به منظور اینکه اهدافمان را 

نتیجه یک ، (decisionsپس تصمیمات). باید آنها را بخاطر خودشان دنبال کنیم، تمایل داریم

 X اگر. آرزو برای یک غایت و تأمل درخصوص اینکه چطور به آن غایت دست یابیم هستند

شایسته و سزاوار  yنداریم مگر اینکه ما گمان کنیم X تصمیم بر انجام ما، است yبرای یابزار
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