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هدف از اين مقاله نقدی فلسفی بر تفسير نصيرالدين طوسی از کسب عادت ارسطوويی بطه عاطوان
برجسته ترين وجه تربيت اخالقی در اخالق نيکوماخوس است .از آنجايی که در بسياری موارد مفسران
ارسوو ،تفسير ساتی امثال خواجه نصيرالدين طوسی را تفسير مکانيکی نام نهادهاند ،ابتدا تالش میشود
تفسير مکانيکی به تفصيل تبيين شود .نگارنده در ابتدا با بررسی نقدهای درونطی و بيرونطی تطالش دارد
نشان دهد که تفسير مکانيکی مبتای بر مبانی رفتارگرايی است که انتساب چاطين تفسطيری نطه تاهطا بطه
ارسوو ،بلکه به مفسران ساتی او ماناد خواجه نصير نيز ممکن نيست .در مقابطل ،ويگگطی مهطم تفسطير
نصيرالدين در اخالق ناصری ،واسوه بودن اراده و تقويت آن دانسته شده اسطت ،بطه ططوری کطه سطاير
اجزای نظام تربيتی وی ماناد تابيه و تشويق ،رياضت ،الگودهی و  ...را میتوان از لوازم آن دانست .البته
نبايد گمان کرد که تبيين مبتای بر اراده موابق اخالق نيکوماخوس است .الاقل دو نقد اصلی بطر تفسطير
نصيرالدين وارد است .اول آنکه چون اراده حيثيت التفاتی دارد و نيز اعمال فضيلتمادانه را نمیتطوان از
موقعيت های خاص جدا کرد ،تقويت ارادهی محض امکان تحقق نطدارد .دوم آنکطه فرونسطيه کطه در
اخالق نيکوماخوس حائز اهميت فراوان است و از نظر ارسطوو فضطيلت بطدون آن ممکطن نيسطت ،در
اخالق ناصری به اندازهی کافی مورد التفات قرار نمیگيرد ،تا به طور کلی سهم عقل و تربيت عقالنطی
در تربيت اخالقی از ماظر نصيرالدين کمتر از ميزانی باشد که مورد تأکيد ارسوو بطوده اسطت .در پايطان
تالش می شود نشان داده شود که تفسير خواجه نصير در جدايی حاد قوای نفه ،کطه متطأ ر از جطدايی
عالم ماده از عالم مثل در فلسفه نوافالطونی است ،ريشه دارد و مورد تأييد ارسوو نيست.

واژههای کلیدی :اخالق نيکوماخوس ،ارسوو ،اخطالق ناصطری ،خواجطه نصطيرالدين طوسطی،
کسب عادت.

 استاديار پگوهشگاه علوم انسانی و موالعات فرهاگی

Roohollah.Karimi@gmail.com
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مقدمه
وقتی از تربيت اخالقی از نظر ارسوو سخن به ميطان مطیآيطد ،برجسطتهتطرين و مانطدگارترين
نظريهای که ابتدائاً به ذهن خوور میکاد نظريطهی کسطب عطادت اخالقطی ) (habituationاسطت.
ارسوو بعد از اياکه در کتاب اول اخالق نيکوماخوس در مورد خير و سعادت صحبت مطیکاطد و
فضيلت را شرط الزم برای دستيابی به سعادت يا همطان خيطر اعطالی مطیدانطد ،در کتطاب دوم بطر
پرسش از چيستی فضيلت و راه کسب آن متمرکطز مطیشطود .ارسطوو در اولطين گطام مطیگويطد:
«فضيلت اخالقی نتيجهی عادت است» و همريشگی واژهی اِته ( )ηθοςبه معاای آداب اخالقطی
را با واژهی اِته ( )εθοςبه معاای عادت ،شاهدی بر مدعای خود میداند ).(Aristotle (1980, 1103
ارسوو برای تبيين بهتر ديدگاهش فضيلتهطا و فاطون ( )τέχνη= téchniرا بطا هطم مقايسطه
میکاد .او معتقد است فاون و فضيلتها يک ويگگی مشترک دارند که آنهطا را از توانطايیهطای
طبيعی متمايز میکاد .توانايیهای طبيعی ،ماناد شايدن يا ديدن توانايیهايی هستاد که «نخسطت
به طور بالقوه داريم و بعداً آنها را از طريق فعاليت به صورت بالفعل درمطیآوريطم»

(Aristotle

) ،(1980, 1103اما فاون و فضيلتها تفاوت ماهوی با توانايیهطای طبيعطی دارد ،چطرا کطه هطر
دوی آنها از طريق عمل کسب می شوند و پيش از آنکه آنهطا را بطه کطار بياطدازيم ،واجطد آنهطا
نبوديم .باابراين ،همانگونه که ما در فاون مختلف به سبب تمرين مهارت میيابيم ،مطثالً «از راه
باا کردن باّا میشويم و از راه چاگ زدن چاگزن» ،در مورد فضطيلتهطا هطم نخسطت آنهطا را
تمرين میکايم تا آنها را کسب کايم ،مثالً «از طريطق اعمطال عادالنطه عطادل مطیشطويم و از راه
تمرين خويشتنداری خويشتندار میگرديم و از طريطق اعمطال شطجاعانه شطجا »

(Aristotle

) .(1980, 1103په دستورالعملهایِ نظریِ صرف نه برای فضيلتماد شدن و نه برای اهل فطن
شدن کافی نيست.
البته اگر کتاب اول اخالق نيکوماخوس به دقت خوانده شود ،پوچی اين تصور که با صرف
نظريه بتوان فضيلتماد شد ،بيشتر عيان می شود .ارسوو در فصل سوم از کتاب اول بيان میکاطد
که امکان ارائهی قواعد دقيق و جهان شمول در اخالق وجود ندارد .او استدالل میکاد که چون
«تاو و بی باتی زيادی» در اخالق وجود دارد« ،بايد به همين قدر خرسطاد باشطيم کطه طرحطی
کلی از حقيقت را نمايان سازيم» ) .(Aristotle, 1980, 1094ارسوو بالفاصله بعطد از مقايسطهی
فضيلت و فاون نيز بار ديگر به موضو ابهام اخطالق بطازمیگطردد و تأکيطد مطیکاطد قضطاوت
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اخالقیِ خوب مستلزم مد نظر قرار دادن مجموعهای پيچيده از جزئيات اسطت و مطوارد جزئطی
چه در اخالق و چه در فاون ،به قدری پيچيده و زياد است که «تحت هيچ فن يا مجموعهای از
مفاهيم» قرار نمیگيرد.
از آنجايی که مشهور است «التمثيل و التشبيه يقرب مِن وجهٍ و يبعد من وجوه» ،ارسطوو در
فصل سوم کتاب دوم ،بار ديگر به نسبت ميان فاون و فضيلتها میپردازد و متذکر میشود کطه
ميان اين دو تفاوتهای مهمی نيز هست .ارسوو میگويد در فضيلت سه شرط وجود دارد کطه
در فاون هيچ يک مورح نيست« :اوالً بايد آن عمل را دانسته انجام دهد؛ انياً بايد آن را به علت
انتخاب و تصميم روشای بجا آورد ،آن هم تصميم و انتخاب به خاطر خطود عمطل؛ الثطاً عمطل
بايد ناشی از ملکهای استوار و تغييرناپذير باشد» ) .(Aristotle, 1980, 1105شاخصهی مشطترک
ميان اين سه شرط ،باطای و ناديدنی بودنشان در فاعل فضيلت است« :فضيلتِ يطک عمطل تاهطا
بدان جهت که به نحوی خاص انجام گرفته است عادالنه يا خويشتندارانه نيست ،بلکطه وقتطی
چاين است که عملکااده نيز هاگامی کطه عمطل را انجطام مطیدهطد در حالطت خاصطی باشطد»
( .)Aristotle, 1980, 1105په ،به لحاظ ظاهری ميان فضيلت و فاون شباهت وجود دارد ،چطرا کطه
هر دو از طريق عمل طیّ زمان رشد میياباد ،اما به لحاظ باطای ميان اين دو اختالف است ،چطرا کطه
حاالت باطای خاصی در مورد عمل فضيلتمادانه شرط است که در مورد عمل ماهرانه شرط نيست.
پرسشی که در اياجا مورح میشود اين است که اگر «راه رسيدن به فضيلت اخالقی عطادت
است» ،چرا و چگونه از نظر ارسوو عادت ،راه رسطيدن بطه فضطيلت اسطت اگطر فضطيلتمادی
مستلزم انجام رفتار فضيلتمادانه با «حالت خاص» است ،چگونه کسب عادت ممکن است ايطن
«حالت خاص» را ايجاد کاد به ديگر سخن ،چگونه با عملی که فاقد «حالطت خطاص» اسطت،
می توان به فضيلتی رسيد که دارای «حالت خاص» باشد چگونطه مطیتطوان کطودک را ططوری
تربيت کرد که « آنجا که بايد لذت برد ،لذت ببرد و آنجا که بايد احساس درد کرد احساس درد
کاد» ) ،(Aristotle, 1980, 1104آن هم از طريق تکرار اعمالی که در ابتطدا متکلفانطه بطودهانطد
ارسوو خود به خوبی به اين پارادوکه آگاه است ،آنجا که مینويسطد« :ممکطن اسطت بسرسطاد
مرادمان چيست از اياکه میگوييم آدمی از اين طريق که اعمال عادالنطه انجطام مطیدهطد عطادل
میشود و کسی که از روی خويشتنداری عمل کاد خويشتندار میگردد زيرا که شرط عمطل
کردن عادالنه و خويشتندارانطه عطادل بطودن و خويشطتندار بطودن اسطت»

(Aristotle, 1980,
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) .1105آلبرت کبير اين پارادوکه را اينگونه صطورتباطدی کطرده اسطت« :ملکطهی فضطيلت،
چگونه می تواند از طريق افعال فضيلتمادانه پديدآيد ،اگر چاين افعالی هماره از پطيش ،مسطتلزم
داشتن چاين ملکهای هستاد (از ناکامل ،کامل پديد نمیآيطد) »

(Ritter, Gründer & Gabriel,

) .2015, 360ارسوو اگرچه به اين پرسش پاسخ سرراستی نمیدهد ،اما سرنخهايی را در اختيار
ما قرار داده است ،که تفاسير مختلف و متعارضی را موجب شده است .متفکران مسلمان ماناطد
خواجه نصيرالدين طوسی نيز همچون اقران خويش در جهان مسيحی ،با برجسته کردن برخطی
از ساحات آدمی با استااد به اخالق نيکوماخوس ،تفسيری از کسب عادت ارائطه کطردهانطد کطه
احتماالً پررنگترين وجه تربيت اخالقی را در جهان سات رقم زده است.
هدف نهايی ما در اين مقاله ارزيابی تفسطير خواجطه نصطيرالدين طوسطی از کسطب عطادت
ارسوويی از طريق ارزيابی پاسخی است که وی به مسئلهی فوقالذکر میدهد .مفسران ارسطوو
در مغرب زمين در طی دهه های اخير به ارزيابی و نقد تفاسير ساتی اقدام کردهاند که بطه دليطل
ويگگیهای مشترک میتوان حدس زد که ايشان چاين نقدهايی را بر تفسير خواجطه نصطير نيطز
وارد می داناد .اين مفسران غالباً تحت عاوان کلی «مکانيکی بودن تفاسطير سطاتی» بطه نقطد ايطن
دسته از تفاسير پرداخته اند .از اين رو ،در اين مقاله ابتدا با تبيين تفسير مکانيکی و نقطدهای وارد
بر آن نشان داده خواهد شد که انتساب چاين تفسيری به مفسران ساتی از جمله نصطيرالدين طوسطی
نادرست است ،و سسه با ارائهی تبييای دقيقتر از تفسير وی بطر کسطب عطادت ارسطوويی ،کفايطت
تفسير خواجه نيز ،اين بار نه به خاطر مکانيکی دانستن آن بلکه به واسوهی ساير مؤلفههای مغفول
مانده در اخالق نيکوماخوس ،به چالش کشيده میشود.

تفسیر مکانیکی
بسياری از مفسران (از جملهی آنها  Steven, 2014; Sherman, 1989و  ،)Sorabji, 1980تفسطير
ساتی را با تفسير مکانيکی يکی دانسته و ميان آنها قائل به تمايز نشدهانطد .بطرای مثطال ،نانسطی
شرمن ،که ماتقد تفسير مکانيکی از ارسووست ،تفاسير سطاتی از ارسطوو را کطه در آنهطا تکطرار
عمل و کسب عادت برای رسيدن به فضيلت «اساساً جدا از و مقدم بر رشد توانايیهای عقلطی
و تأملی دانسته شده است» ،معادل تفسير مکانيکی میداند که صرفاً «دورهای از عادتها» بطرای
تکرار مجددشان در آياده کفايت میکاد .از همين رو ،شرمن مفسران جديدی را کطه در قطرون
اخير ارسوو را مکانيکی تفسير کطردهانطد (همچطون الکسطاندر گرنطت ) (Alexander Grantدر
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کتاب اخالق ارسوو ) (The Ethics of Aristotleبا مفسران مسيحی ارسطوو در قطرون ميانطه در
يک جبهه مینشاند و به آنها میتازد ) .(Sherman, 1989, 157-159حال آنکه ،به نظر میرسطد
علیرغم شباهت های زياد ،تمايز مهمی ميان تفسير ساتی و تفسير مکانيکی وجود دارد ،کطه بطه
علت همين تمايز نمی توان مفسران قرون ميانه در جهان اسالم و مسيحيت را در زمرهی کسانی
دانست که در دورهی معاصر به شکل مکانيکی کسب عادت ارسوويی را تفسير کردهاند.
تفسير مکانيکی در پاسخ به پارادوکسی که پيش از اين از قول ارسوو نقل شد معتقد اسطت
صرف تکرار يک فعل می تواند احتمال تکرار آن را در آياده بيشتر کاد .برای ما که در زمانطهی
بعد از ظهور رفتارگرايان زندگی میکايم ،تفسير مکانيکی از نسبت کسطب عطادت و فضطيلتماد
شدن چادان بعيد به نظر نمیرسد .میتوان تصور کرد که مهمترين ويگگی اين تفسير تأکيد بطر
عاصر رفتار و غياب عااصر آگاهی ،عاطفه و اراده در کسب عادت است .موابق الگوی پاولوف
در مورد رفتار ،تکرار صرف يک رفتار موجب عادت خواهد شد .به عبطارت ديگطر ،عطادت يطا
تمرين و تکرار عمل معيای در مقابل محرک خاصی موجب ايجطاد رابوطهی خودکطار ميطان آن
محرک و رفتار میشود .رفتارگرايی با حطذف همطهی مؤلفطههطای درونطی آدمطی و بطر مباطای
«محرک»« ،تقويت»« ،تداعی» و «پاسخ» ،روند تکرار فعل و عادت شطدن آن را موجطه مطیکاطد.
همانگونه که جيوهی درون دماساج با افزايش دما به سمت باال حرکت میکاد ،و همانطور که
ضربه زدن چکش به زانو ،باعث حرکتِ ناخودآگاه پطا مطیشطود ،بطدون اياکطه جيطوه يطا پطا از
باالرفتنِ خودْ آگاهی داشته و انتخابی کرده باشد ،کودک را نيز میتوان نسطبت بطه پاسطخی کطه
جامعه میطلبد ،بدون نياز به مؤلفههای انتخاب و آگاهی ،شرطی کرد.
تفسير مکانيکی تالش میکاد بدون هرگونه توسل بطه آگطاهی و انگيطزههطای درونطی ،از طريطق
انگيزههای بيرونی ماناد تابيه يا تحسين والدين در ساين خردسالی و سطرزنش يطا سطتايش جامعطه در
ساين باالتر ،فرد را بر انجام فعل فضيلتمادانه ،يعای فعلی که تداعیگر ستايش جامعه باشد ،ترغيب کاد.
نمی توان انکار کرد که ارسوو نيز در اخالق نيکوماخوس و ساير آ ارش سطرنخهطايی را در
تأييد اين تفسير ارائه کرده است .ارسوو از لزوم القای عادات به ديگران حمايت میکاد و مطثالً
در جايی کار قانونگذاران را که «با پديد آوردن عطادت پيطروی از قطانون ،مردمطان را بافضطيلت
میسازند» تأييد و تشويق میکاد ) ،(Aristotle, 1980, 1103يا در سياست موابق اين اصل کلی
که «ماهيت آدمی بايد خيلی زود با امور مختلف خو بگيرد تا عادت پيدا کاد بتواند هطر چيطزی
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را تحمل کاد» ،به پدر و مادرها توصيه میکاد «کودکان را از همان اوان کودکی به سرما عطادت
دهاد» ) .(Aristotle, 1998, 1336ممکن است چاين عباراتی تصديق تفسير مکانيکی از فراياطد
کسب عادت دانسته شود ،بدين معاا که اين فراياد میتواند بر ديگران ،حتطی بطدون آگطاهی يطا
رضايت آنها ،اعمال شود.
به نظر می رسد تشابه کسب عادت برای فضيلتماد شدن به کسب عادت برای مهطارت در فاطون
و حِرَف که ارسوو در ابتدای کتاب دوم اخالق نيکوماخوس مورح مطیکاطد ،بطر قطوت يطافتن ايطن
تفسير مؤ ر بوده است .ارسطوو اگرچطه در کتطاب سطوم ،همطانگونطه کطه پطيش از ايطن آمطد ،ميطان
فضيلتهای اخالقی و فاون قائل به تمايز میشود و سه تفاوت مهم را ميان آنها برمیشمرد ،اما گويطا
تشبيه او بيش از تمايزها بر مفسرين مؤ ر بوده است .از اين رو ،همانگونطه کطه مؤلفطههطای آگطاهی،
انتخاب و انجام ناشی از ملکهای استوار ،در فاون چادان نقشی ندارند ،چرا که صطرفاً نتيجطه اهميطت
دارد ) ،(Aristotle, 1980, 1105در تفسير مکانيکی از کسب عادت نيز صرف انجام عمل هدف قطرار
میگيرد ،و کسی که عمل فضيلتمادانهای انجام دهطد صطاحب فضطيلت مطرتب بطا آن عمطل دانسطته
خواهد شد ،بدون آنکه داشتن «حالت خاصی» برای فاعل در اين بين اهميت داشته باشد.

نقد تفسیر مکانیکی
تفسير مکانيکی از عادتهای اخالقی با ساير مواضع اتخاذشطده توسط ارسطوو در اخطالق
نيکوماخوس تعارض دارد .اين دسته از تعارضطات را «نقطدهای درونطی» بطه تفسطير مکطانيکی
می ناميم .همچاين ،تفسير مکانيکی با برخی اصول عقالنی و تربيتی در تعارض قرار میگيرد که
به برخی از مهمترين آنها ذيل عاوان «نقدهای بيرونی» اشاره میشود .اين نقدها عالوه بر اياکطه
انتساب چاين تفسيری را به ارسوو ماتفی میسازد ،زمياه را فراهم میکاد تطا در قسطمت بعطد نشطان
دهيم انتساب چاين تفسيری حتی به مفسران ساتی ارسوو ماناد خواجه نصير نيز نادرست است.

نقدهای درونی
الف .همان گونه که اشاره شد تفسير مکانيکی عميقاً مبتای بر نطوعی رفتطارگرايی اسطت ،در
حالی که نمی تطوان ارسطوو را رفتطارگرا دانسطت .ارسطوو مسطلم ًا آگطاهی ،مسطائل شطااختی و
انگيزههای درونی را در رفتار مؤ ر میداند ،حال آنکه در تفسير مکطانيکی ،همطهی ايطن عوامطل
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حذف می شوند .در تفسير رفتارگرايانه از کسب عادت ،فضيلت به عاوان يک ملکطهی نفسطانی
که مستلزم حالت روحی خاصی است قابل تبيين نيست .از نظر ارسوو ،ملکه کيفيتی مربوط بطه
نفه آدمی است «که ما به نيروی آن میتوانيم در برابر عواطف عاری از خِرد رفتار درسطت يطا
نادرست کايم» ) (Aristotle, 1980, 1105و «فضيلت نه عاطفه است و نطه اسطتعداد ،پطه بايطد
جزی ملکات باشد» ) .(Aristotle, 1980, 1106عادات مکانيکی باا به فطرض ماهيتطاً ناآگاهانطه و
فاقد مؤلفههای ذهایط نفسانی اند ،حال آن که انسان فضيلتماد ارسوويی نه تاها بايد نسطبت بطه
اعمالش آگاه باشد ،بلکه بايد موضع شااختی و عاطفی مااسبی نسبت به آنها اتخاذ کاد.
ب .تفسير مکانيکی از کسب عادت عاجز از تبيين جايگاه مهمی است که ارسوو برای
فرونسيه ) (φρόνησις=phronēsisدر نظام اخالقی خود قائل است .همانگونه که ارسوو در
کتاب چهارم به صراحت تأکيد میکاد کسی نمیتواند بدون فرونسيه خوب باشد

(Aristotle,

) .1980, 1144ارسوو با سقراط همراه است که الزمهی خوب بودن خُلق ،داشتن دانشی
دربارهی اين است که چه چيزی با سعادت سازگار است و چه چيزی ناسازگار و تاها اختالف
خود را با سقراط از اين وجه میداند که اين دانش را برای فضيلتماد بودن کافی نمیداند:
«عقيدهی سقراط بخشی درست بود و بخشی نادرست :اياکه او همهی فضايل را فرونسيه
میدانست نادرست بود ،ولی اياکه هيچ يک از فضيلتها ،عاری از فرونسيه نيستاد درست
بود» ).(Aristotle, 1980, 1144
ج .تفسير مکانيکی از کسب عادت با تأکيد ارسوو بر پيچيده و مبهم بودن موقيعتهای
اخالقی ناسازگار است .همانگونه که اشاره شد ،ارسوو تأکيد میکاد موارد جزئی در
موقعيتهای اخالقی به قدری پيچيده و زياد است که «تحت هيچ فن يا مجموعهای مفاهيم»
قرار نمیگيرد ) .(Aristotle, 1980, 1104اعمالی که به شکل مکانيکی به صورت عادت درآمده
باشاد ،الزم است بسيار به يکديگر شبيه باشاد ،اما در موقعيتهای اخالقی که مملو از جزئيات
متفاوت است ،عادت مکانيکی نمیتواند در قضاوت صحيح اخالقی و انجام صحيح عمل
اخالقی ايفای نقش کاد.
د .روش مکانيکی کسب عادت فضايل با هدف از سر رضايت باطن عمل کردن
فضيلتمادانه که ارسوو به صراحت از آن دفا میکاد ،تعارض دارد .انسان فضيلتماد ارسوويی
نه تاها فضيلتمادانه عمل میکاد ،بلکه عاشق فضيلت هم هست و عمل فضيلتمادانه را نه از سر
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تکلف و بیميلی بلکه با رضايت باطن انجام میدهد ( .)Winge, 2006: 63ارسوو میگويد« :ما
حتی می توانيم بگوييم فردی که از انجام اعمال خوب ،ملتذ نشود ،انسان خوبی نيست .ما
نمیتوانيم فردی را که از انجام افعال سخاوتمادانه لذتی نمیبرد ،سخاوتماد بااميم و قه علی
هذا» ( ،)Aristotle, 1980, 1099اما تعارض بزرگی که کسب عادت مکانيکی با آن مواجه است
اين است که چگونه میتوان با استراتگی اجبار ،که حتی تابيه بدنی را مجاز میشمرد ،کودک را
عاشق فضيلت کرد .ميان روش و هدف بايد سازگاری وجود داشته باشد.

نقدهای بیرونی
الف .يکی از نقدهای مهم بر تفسير مکانيکی از دقتی نشطأت مطیگيطرد کطه فطونرايطت در
تحليل فضيلتها به خرج داده است .او نشان میدهد برای رسيدن به يطک فضطيلت معطين ،نطه
فعل معيای داريم و نه مقولهی معيای از فعل تا بتوان موابق فطرضِ تفسطير مکطانيکی بطا تکطرار
صرف آنها به آن فضيلت دست يافت .توضيح اياکه ،وقتطی مطیگطوييم بطازيگر مطاهر شطورنج،
ماظورمان کسی است که در بازی کردن شورنج مهارت دارد ،همانگونه که معلم ماهر بايطد در
آموزش خوب باشد ،اما در مورد فضيلت ها ،هيچ فعاليت خاصی وجود ندارد که مطثالً بگطوييم
انسان شجا بايد در آن خوب باشد .در نتيجه ،برای رسيدن به يک فضيلت معين ،فعطل معياطی
وجود ندارد .همچاين ،برای رسيدن به يک فضيلت مقولهی معيای از فعطل هطم وجطود نطدارد.
انسان شجا  ،اغلب کارهای شجاعانه انجام میدهد ،اما اين افعال يک مقولطهی معطين را شطکل
نمیدهاد « .آنها بعد از اياکه از آن فضيلت ناشی شدند بدان نام خوانده میشوند ،و نطه بعطد از
حاالتی که آنها را نتيجه داده است» ( .)Von Wright, 1963, 141فونرايت دو دليل بطرای ايطن
ادعا که افعال شجاعانه ،مقولهی معيای را شکل نمیدهاد ذکر میکاد .اول آنکه همطهی افعطالی
که از سر شجاعت انجام شدهاند ،لزوماً ويگگی «ظاهری» مشطترکی ندارنطد .کُشطتن يطک ببطر و
پريدن در آب سرد هر دو میتواند افعال شجاعانه تلقی شوند ،اگرچه به لحاظ «ظاهری» بسطيار
با هم متفاوتاد .هيچ فهرستی از افعال شجاعانه نمیتوان ارائه کرد که بتواند طيف فعل شجاعانه
را استقصا کاد .دليل دوم اين است که فعلی که از فضيلت شجاعت سر میزند ،میتوانطد دقيقطاً
به همان صورت بدون اياکه ناشی از فضيلت شجاعت باشد ،نيز حاصل شود .حتی کشتن يطک
ببر هم دليل قوعی بر شجاعت کشاده نيست .فضيلت ،کيفيت «درونی» فاعل فعل فضطيلتمادانه
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و افعالش است ،نه ويگگی «ظاهری» رفتارش .هيچ ويگگی خاص درونی ميان همهی افعالی کطه
آنها را فضيلتمادانه می ناميم وجود ندارد ،چرا که فضيلت اوالً و بالطذات صطفت فاعطل اعمطال
فضيلتمادانه است و اعمال به واسوه فاعل آنها به اين صفت ماتسب مطی شطود .اشطتباه تفسطير
مکانيکی اين است که شجاعت را اوالً و بالذات صفت اعمال می داند و بعد دچطار ايطن خوطا
میشود که گمان میکاد با تکرار چاين اعمالی میتوان فردی را به فضيلتی ملبه کرد.
ب .تفسير مکانيکی عاجز از تبيين چگونگی انتقال از کودکی بطه بلطوا اخالقطی اسطت .بطه
عبارت ديگر ،اين تفسير تبيين نمیکاد «چگونه کودکی کطه صطرفاً کسطب عطادت کطرده اسطت
مططیتوانططد واجططد توانططايیهططايی باشططد کططه پططيششططرط عقططل عملططیانططد و از فضططيلت کامططل
انفکاکناپذيرند .فضيلت کامل صرفاً کمال جزی غير عقالنی نيسطت ،بلکطه ترکيبطی از کمطاالت
ماش و عقل عملی است» ).(Sherman, 1989, 158

تفسیر سنتی خواجه نصیرالدین طوسی
همان گونه که اشاره شد بسياری از مفسرين جديد اخالق ارسوويی که ماتقد تفاسير سطاتی
از اخالق نيکوماخوس اند ،تفاسير ساتی را با ديدی رفتارگرايانه میفهماد .علیرغطم تشطابهات
زيادی که ميان تفسير مکانيکی رفتارگرايانه و تفاسير ساتی از کسطب عطادت ارسطوويی وجطود
دارد ،اما همانگونه که ارسوو را نمیتوان رفتارگرا تلقی کرد ،تفسير مفسران ساتی او ماناد ابطن
مسکويه يا نصيرالدين طوسی در جهان اسالم ،و آلبرت کبيطر ) (Albertus Magnusيطا تومطاس
آکويااس ) (Thomas Aquinasدر جهان مسيحی ،را نيز نمطیتطوان بطا مؤلفطههطای رفتطارگرايی
توبيق داد .مفسران ساتی به دليل دخيل دانستن حالطت هطای درونطی ماناطد اراده ،فکطر ،نفطه،
انفعاالت و  ...در رفتار آدمی چاطين تفسطيری را برنمطیتاباطد .طوسطی در اخطالق ناصطری بطه
صراحت فضيلتهای اخالقی را ملکهی نفسانی میداند ) .(Tusi, 1977, 147پطه فضطيلتهطا
وجودی عيای دارند که محل آنها نفه آدمی است.
همانگونه که پيش از اين اشاره شد هدف از کسب عادت افزايش احتمال تکرار يک رفتطار

در موقعيتهای مشابه بعدی است .در تفسير رفتارگرايانه چاين فرض میشد که صطرف انجطام
يک رفتار احتمال تکرار آن را در آياده افزايش میدهد .نگاه ديگر اين است که انتخطاب مکطرر
يک رفتار يا رفتارهايی از يک مقوله ،احتمال تکرار آن را در آياده افزايش میدهد .پرسش مهم
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در اياجا چرايی چاين مکانيسمی است .میتوان اياگونه فطرض کطرد کطه هطر انتخطابی مسطتلزم
آگاهی و در نظر گرفتن مؤلفههای بسياری از يک موقعيت است که تکطرار چاطين فراياطدی بطه
ورزيده شدن در اين امر و نهايتاً احتمال تکرار فعل مشابه ماجر میشود .فرض ديگر اين اسطت
که چاين انتخابی همراه با لذتی برای انتخابگر خواهد بود که برای تکرار چاطين تجربطهای بطار
ديگر به آن دست خواهد يازيد .اما فرض سومی نيز در اياجا وجود دارد .تکرار فعطل انتخطابی،
به تقويت عاملی درونی در فاعل ماجر میشود که اين عاملُ ،علت تکرار فعل در موقعيتهطای
مشابه بعدی ،يا به عبارت بهتر رافع موانع انجام فعل خواهطد بطود .اگرچطه ترکيبطی از هطر سطه
فرض فوق الذکر نيز ممکن است ،اما در ادامه تالش میکايم نشان دهيم که تفسير خواجه نصير
مبتای بر فرض سوم است .به نظر میرسد در تفاسير ساتی ماناد تفسير خواجه نصطير در تُأکيطد
بر تکرار عمل به قصد فضيلتماد شدن واسوهی مهمی وجود دارد که مورد غفلطت آن دسطته از
مفسرانی قرار گرفته است که تفسير ساتی را رفتارگرايانه تفسير میکااطد .ايطن واسطوهی مهطم،
همان «اراده» است.
در تفسير ساتی چاين فرض میشود که وقتی کسی مکرراً عمل خاصی را انجطام دهطد ،بطه
تدريج تمايلی برای انجام اعمال مشابه در او شکل میگيرد بطه ططوری کطه در آياطده مهيطاتر و
ساده تر آن اعمال را انجام خواهد داد .از آنجا که عادتی که شکل میگيرد بايد متعلق به قطوهای
باشد که آن عمل خاص را تحريک کاد ،به طوری که آن قوه تمايل به انجطام اعمطال مشطابه در
آياده را داشته باشد ،بهترين گزياه نزد ايشان «اراده» بود ،به اين معاا که با تکرار نو خاصطی از
عمل« ،اراده» عادتی کسب میکاد تا در آياده تمايل به اعمال مشطابه داشطته باشطد .بطه عبطارت
ديگر ،عمل مکرر موجب تقويت اراده و ارادهی قوی شرط غلبه بر انفعاالت و اميال است .دانز
اسکوته در قرون وسوی چاين میپاداشطت کطه فضطايل اخالقطی اساسطاً متعلطق بطه ارادهانطد
) .(Drummond, 2016, 10چاين پيشفرضی نزد فالسفهی مسلمان نيطز صطادق بطود .باطابراين،
مفسران ساتی معتقد بودند تکرار عمل موجب تقويطت نيطروی اراده در برابطر انفعطاالت نفطه
است ،تا در هاگام مقتضی اميال و هواهای نفسانی باعث تخوطی از معرفطت نشطوند و فطرد بطه
عمل فضيلتمادانه اقدام کاد .پيش فرض مهم تفسير سطاتی ايطن اسطت کطه تکطرار عمطل فاقطد
«حالت خاص» نيز می تواند موجب تقويت اراده شود .به عبارت ديگر ،موضو فق اين نيست
که با تکرار نو خاصی از انتخاب ،اراده عادتی کسب میکاد تا در آياده تمايل به انتخابهطای
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مشابه داشته باشد ،بلکه حتی اعمال ماتسب بطه يطک فضطيلت کطه آگاهانطه ،انتخطابی و از سطر
ملکهای استوار نباشاد نيز میتواناد موجب کسب عادت و تقويت اراده شوند.
خواجه نصير ،آگاهی يا از سر انتخاب عمل کردن را برای فضيلتماد شطدن الاقطل در مطورد
کودک چادان ضروری نمیبياد« :و علىالجمله ايشطان را اجبطاراً و اختيطاراً بطر آداب سطتوده و
عادات پساديده بدارند تا آن را ملکه کااد» ) .(Tusi, 1977, 106آنچه از نظطر طوسطی اهميطت
دارد عادت شدن عمل شبه فضيلتمادانه به هر شيوه ی ممکای ،با هدف غايی تقويت اراده برای
غلبه بر هواهای نفسانی است .کودک در اين نو تربيت ،در مراحل ابتدايی ،حق چطون و چطرا
کردن در مورد ارزشها و فضيلت های اخالقی را ندارد .او بايد به والطدين و معلمطين اخالقطی
خود به چشم مراجع اقتداری باگرد که سخن ايشان را ،حتی بدون فهم چرايطی آن ،اگرچطه بطا
ترس ،صرفاً اطاعت کاد« :و طاعت پدر و مادر و معلم و نظر کردن به ايشان به عين جاللت به
عادت او کااد تا از ايشان ترسد» ) .(Tusi, 1977, 223البته کطودک در آياطده اگطر «اهطل علطم»
باشد ،اين فرصت را خواهد داشت تا از چرايی آنچه بر آن مجبور شده است ،آگاه شود« :پطه
اگر اهل علم بود تعلم علوم بر تدريجی که يطاد کطرديم ،اول علطم اخطالق و بعطد از آن علطوم
حکمت نظری ،آغاز کاد ،تا آنچه در مبدأ به تقليد گرفته باشد او را مبرهن شود ،و بر سطعادتی
که در بدوِ نما ،بیاختيار ،او را روزی شده باشطد شطکرگزاری و ابتهطاج نمايطد»

(Tusi, 1977,

) .227روشن است که از نظر نصيرالدين ،آنچه مهم است انجام عمل ماتسب بطه يطک فضطيلت
اگرچه به صورت ناآگاهانه است و گويی حتی اگر کسی بر چاين اعمالی تا پايان عمطر ،از سطر
عادت و تقليد ،مبادرت ورزد ،همچاان میتوان او را صاحب فضيلت دانست.
اياکه طوسی معتقد است «عادت چاان بود که در اول به رويّت و فکر اختيطار کطارك کطرده
باشد و به تکلّف در آن شرو نموده تا به ممارست متواتر و فرسودگى در آن بطا آن کطار فلطف
گيرد و بعد از فلف تمام به سهولت بىرويت از او صادر شود تا خُلقى مطیشطود او را»

(Tusi,

) ،1977, 101-102در واقع بدين معااست که ابتدائاً چون اراده ضعيف اسطت ،انجطام رفتطار بطا
تکلّف صورت می پذيرد ،يعای غلبه بر هواهطا و اميطال بطه سطختی و بطا دشطواری امکطانپطذير
میگردد ،اما «ممارست متواتر» و «فرسودگی» در عمل موجب تقويت اراده میشود ،و در نتيجه
غلبه بر اميال و صدور فعل «به سهولت بیرويت» ممکن مطیشطود .از ايطن رو« ،تقويطت اراده»
حلقهی واسوهی ميان «عادت» و «فضيلت» در تفسير ساتی است .بطدون ايطن حلقطهی واسطوه
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تبيين اياکه چگونه عادت ممکن است به فضيلت ماجر شود ،همچاان مبهم و درکناشدنی باقی
میماند .تأکيد خواجه نصير ،و نيز انديشمادان مسيحی ،بر عادت و به نوعی مساوی دانسطتن آن
با فضيلت ،1به دليل اين است که تکرار عمل و عادت شدن رفتار به تقويت اراده برای غلبه بطر
اميال و هواهای نفسانی ماجر می شطود .انسطان فضطيلتماد بطه عاطوان کسطی کطه دارای ملکطهی
فضيلتهای اخالقی است ،چون دارای ارادهای قوی است ،در موقعيتهای اخالقی تحت تأ ير
اميال ،هواها و انفعاالت نفسانی خويش قرار نمیگيرد و فعلی را انجام میدهد که قوهی ناطقطه
آن را حکم کطرده اسطت و بطالعکه ،کسطی کطه دارای رذيلطتهطای اخالقطی اسطت در چاطين
موقعيت هايی به علت ضعف اراده ،مغلوب هواها و اميال نفسانی شطده و موطابق آنچطه قطوهی
عاقله حکم کرده است ،عمل نمیکاد:
و هرگاه که حرکت نفه سبعى به اعتدال بود و انقياد نمايد نفه عاقلطه را و قااعطت کاطد بطر
آنچه نفه عاقله قس او شمرد و تهيج بیوقت و تجاوز از حد نامايد در احوال خويش نفطه
را از آن حرکت ،فضيلت حلم حادث شود و فضيلت شجاعت به تبعيت الزم آيد .و هرگاه کطه
حرکت نفه بهيمى به اعتدال بود و مواوعت نمايد نفه عاقله را و اقتصار کاد بر آنچه نفطه
عاقله نصيب او نهد ،و در اتبا هواك خويش مخالفت او نکاد از آن حرکطت ،فضطيلت عفطت
حادث شود ).(Tusi, 1977, 108-109

اين عبارت اگرچه به اهميت قوه ی عاقله نزد نصطيرالدين داللطت دارد ،امطا پاسطخ بطه ايطن
پرسش مهم که نهايتاً چرا بايد کسی از قوهی عاقله پيروی کاد و ديگری از فرمان آن سطرپيچی
نمايد موجب میشود دخالت هواهای نفسانی و راههای انقياد آن محطور تربيطت اخالقطی قطرار
گيرد .الاقل دربارهی کودک ،به علت ضعف و بلکه فقدان قطوهی عاقلطهْ پطرورش آن سطالبه بطه
انتفای موضو است ،و تقويت قوهی اراده جهت غلبه بر اميال اولويت میيابد .اگطر ارادهی فطرد
با انجام مکرر اعمال فضيلتمادانه قوی شده باشد آماده است که از قضاوت درست قوهی عاقله،
هرچاد ضعيف ،تبعيت کاد و اال تابع هواهای نفه خواهد شد.
 -1توماس آکوئيااس طی مقالهای در کتاب جامع الهيات بحث فضيلت را در قالب بحث عادت به ميان مطیآورد و
در همان عاوان مقاله ماهيت فضيلت را مشخص میسازد« :مقالهای درباب عادات ،به ويطگه عطادات نيطک يعاطی
فضايل» توماس برای روشن ساختن ماهيت فضيلت ،ابت میکاد که اوالً فضيلت يک عادت است ،انيطاً عطادتی
عملی است و الثاً عادتی نيک است .توماس جاه فضيلت را کيطف ،فصطل آن را نيطک و جطاه قريطب آن را
عادت میداند ).(Copleston, 2008: 520
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ارسوو در کتاب هفتم اخالق نيکوماخوس در بحثی با عاوان آکراسيا ()ἀκρασία= akrasía
از اتحاد معرفت و فضيلت نزد سقراط انتقاد کرده بود .نزد سقراط ،علت مؤ ر بطر عمطل صطرفاً
ت روشطن نمطیتوانطد مطانع عمطل
معرفت است ،به گونطه ای کطه هطيچ علتطی در مقابطل معرفط ِ
شود ) .(Aristotle, 1980, 1145از نظر ارسوو ،معرفت برای عمل اگرچه الزم است ،امطا کطافی
نيست .او در جايی میگويد« :عقل و فکطر بطه تاهطايی هطيچ چيطز را بطه حرکطت درنمطیآورد»
( .)Aristotle, 1980, 1139ارسوو با قبول تأ ير معرفت بر عمل اخالقی بر اين عقيطده بطود کطه
ميل و شوق و عواطف اين توانايی را دارند که گاه ،به رغم معرفطت و حتطی معرفتطی روشطن،

مانعی را بر سطر راه عمطل اخالقطی ايجطاد کااطد .خواجطه نصطير و اسطالفش ،ايطن فطراز از اخطالق
نيکوماخوس را با تفسير خاص خود مورد توجه و تأکيد قرار میدهاد و تمطرين ،تکطرار و بطه ططور
کلی کسب عادت را موجب تقويت اراده و ارادهی قوی را شرط غلبه بر انفعاالت و اميال میداناد.
کسب عادت برای تقويت اراده در برابر انفعاالت و اميال نفطه بطه عاطوان شطيوهی اصطلی
فضيلتماد شدن ،خ اصلی تربيت اخالقطی در اخطالق ناصطری اسطت ،بطه گونطهای کطه سطاير
روشها و اجزای اين کتاب را میتوان در پرتو آن مورد بررسی قرار داد .اگر طوسطی از تشطويق
و تابيه يا اهميت توجه به الگوها و همنشياان کودک و رياضت نفه سخن مطیگويطد ،همگطی
به گونهای برای اين است که به تقويت اراده جهت استيال بطر اميطال و هواهطای نفسطانی ماجطر
میشوند .مثالً نصيرالدين تشويق و تابيه را با هدف ملکه شدن فضايل اخالقی در کودک ،و بطه
عبارت ديگر ،تقويت اراده برای غلبه بر اميال نفسانی الزم میداند« :و او را بر هر خلقطی نيطک
کططه از او صططادر شططود مططدح گوياططد و اکططرام کااططد ،و بططر خططالف آن تططوبيخ و سططرزنش»
) (Tusi, 1977, 225و تأ ير تابيه بر تقويت اراده تا بدان حد است که حتی تابيه بدنی نيز بطرای
تأمين اين هدف مجاز شمرده میشود« :جماعتى [از کودکان] را کطه مسطتحق ضطرب و تطوبيخ
باشاد چيزك از اين جاه به قطدر حاجطت در تأديطب ايشطان الزم داناطد» ).(Tusi, 1977, 106
همچاين ،برای تقويت اراده سختی دادن به نفه يکی از اصلیترين روشها محسوب میشود.
از اين رو ،خواجه نصير ،برخالف ديدگاه غالطب امطروزی ،بطا فطراهم آوردن همطهی امکانطات
آسايش و رفاه برای کودک ،حتی در صورت داشتن تمکن مالی بر انجام آن ،مخالف اسطت« :و
از خواب بسيار ماع کااد کطه آن تغلطيذ ذهطن و اماتطت خطاطر و خَطوار اعضطای آرد ،و بطه روز
نگذارند بخوابد؛ و از جامهی نرم و اسباب تاعم ماع کااد تا درشت برآيد و درشتى خو کاطد ،و
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از خيش و سردابه به تابستان و پوستين و آتش به زمستان تجاب فرماياد ،و رفتن و حرکطت و
رکوب و رياضت عادت او افکااد»

)(Tusi, 1977, 225

علل چادی را میتوان حدس زد که موجب غالب شدن اين تفسطير در دورهای بطيش از دو
هزار سال بعد از ارسوو شد .اوالً ارسوو سرنخهای محکمی در اختيطار مفسطران بعطد از خطود
برای چرخش به سمت اين تفسطير قطرار مطیدهطد ،ماناطد اياکطه «يطک حالطت (مطاش) از [تکطرار]
فعاليتهای مشطابه ناشطی مطیشطود» ( ،)Aristotle, 1980, 1103يطا اياکطه عطادات خطوب از طريطق
کردارهای تکراریِ موابق با فضائل «از همان اوان کودکی مطا» شطکل مطیگيرنطد (

Aristotle, 1980,

 .)1103اگر اين عبارات مافرداً و بدون توجه به ساير مواضطع ارسطوو در اخطالق نيکومطاخوس
خوانده شوند ،سرراستترين تفسيری که میتوان از آنها ارائه کرد ،تفسير ساتی است.
ارسوو همچاين بر بیتجربگی و پيروی از عواطف در کودکان و جوانان تأکيد میکاد و بطه
خاطر داشتن اين دو ويگگی مباحث نظری در حکمت عملی را «به کلی بیفايطده» مطیدانطد .از
نظر ارسوو «يک جوان شاوندهی مااسبی برای بحثهای مربوط به دانش سياست 1نيست چون
فاقد تجربه در زندگی عملی است ،در حالی که پگوهش سياسی اينگونه زندگی را مبطدأ خطود
قرار میدهد و دربارهی آن تحقيق میکاد .از اين گذشته ،جوان به پيطروی از عواططف خطويش
گرايش دارد و از اين رو شايدن اين بحثها برای او بیفايده است چون هدف در اياجطا عمطل
است نه شااخت نظری» ) .(Aristotle, 1980, 1095ارسطوو در عبطارت ديگطری بطه صطراحت
کودک را پيرو اميال خويش و عاجز از به کارگيری عقل میداند« :کودکطان بطه پيطروی از ميطل
زندگی میکااد و ميل به لذت در آنان قویتر از همه چيز است  ...ميل به لطذت ،سطيریناپطذير
است و از همه سو به کودک هجوم میآورد چون کودک هاوز نمیتواند عقل خطود را بطه کطار
برد» ( .)Aristotle, 1980, 1119شايد خواجه نصير هم به تأ ير از همين گفتههای ارسوو مباطی
بر اسير عواطف بودن کودکان است که میگويد« :کودک در ابتطدای نشطو و نمطا افعطال قبيحطه
بسيار کاد ،و در اکثر احوال کذوب و حسود و سروق و نموم و لجطوج بطود و فضطولی کاطد و
کيد و اضرار خود و ديگران ارتکاب نمايد ،بعد از آن به تأديب و سن و تجارب از آن بگطردد»
).(Tusi, 1977, 223
همين ديدگاه ارسوو و به تبعيت از او مفسران ساتی در مطورد کطمتجربگطی ،اسطتيال يطافتن
 -1ماظور از دانش سياست در اياجا کليه مباحث عملی در برابر حوزۀ نظر است که البته اخالق را نيز شامل میشود.
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عواطف و بالتبع ضعف قوای شااختی و عقالنی در کودک موجب شطده اسطت کطه در مواضطع
فراوانی ،از جمله در موضو تربيت ،حيوان و کودک در کاطار هطم قطرار گيرنطد .ارسطوو غالبطاً
اين گونه تفسير شده است که کودک را ماناد حيوان دارای نقصانهايی حتمی میدانطد و جطايی
برای عقل در رشد اخالقی کودک قائل نيست .ارسوو میگويطد کطودک همچطون حيطوان فاقطد
توانططايیهططای تططأملی بططرای انتخططاب و عمططل اسططت کططه از ويگگططیهططای دوران بزرگسططالی
است )(Aristotle, 1980, 1111 & 1144؛ حيوان و کطودک هطر دو در پطی لذتاطد

(Aristotle,

) 1980, 1152و فاقد آن نو داوری هستاد که میتواند در برابر اميال قرار گيرد و آنها را کاترل
کاد ) .(Aristotle, 1980, 1147چاين تصوير تحقيرآميز و ايستايی از دورهی کطودکی بطه ويطگه
تشبيه کودک به حيوان ،از آنجايی که روش تربيت حيوان مجبور کردن بر انجطام فعلطی ،بطدون
نياز به مؤلفههای شااختی بوده ،موجب شده است همين شيوه برای کودک آدمی نيطز ،بطه دليطل
ضعف قوای عقالنی ،کمتجربگی و استيالی عواطف قابل اعمال باشد.
طوسی نيز آنجا که در پی بيان مراتب موجودات تا انسان به مازلهی اشرف مخلوقات است،
وقتی به مرتبهی حيواناتی میرسد که قابليت تأديطب دارنطد ،مطیگويطد« :تطا بجطائی رسطد کطه
مشاهدهی افعال ايشان [اين دسته از حيوانات] را کافی بود در تعلطيم ،چاانکطه آنچطه بيااطد بطه
محاکات نظيرِ آن به تقديم رساناد بی رياضتی و تعبی که بديشان رسطد ،و ايطن نهايطت مراتطب
حيوانات بود و مرتبطهی اول از مراتطب انسطان بطدين مرتبطه متصطل باشطد» ).(Tusi, 1977, 62
نصيرالدين اگرچه در اياجا ماظورش از «مرتبهی اول از مراتب انسان» را مردمانی مطیدانطد کطه
«بر اطرافِ عمارتِ عالم ساکناند ماناد سودان مغرب و غير ايشان ،چه حرکات و افعطال امثطال
اين صاف مااسبِ افعال حيوانات بود» ،اما وقتی در جای ديگر تقليد را شيوهی اصلی يطادگيری
در کودک آدمی نيز معرفی میکاد ) ،(Tusi, 1977, 227میتوان با احتمال فراوان حدس زد کطه
پشتوانهی نظری چاين پيشاهادی يکی دانستن مرتبهی حيوان با کودک بوده است.
آمادگی که به لحاظ تاريخی به علت فضای ديای حطاکم بطر جوامطع قطرون گذشطته وجطود
داشته است ،نيز در ترويج و تقويت تفسير ساتی بیتأ ير نبوده اسطت .دور از ذهطن نيسطت کطه
مفاهيمی ماناد «گااه» و «نفه اماره» در اديان توحيدی (به عاوان نمونه نگطاه کايطد بطه

(Tusi,

 1977, 77با آنچه در تفسير ساتی در موضو تقويت اراده برای غلبه بر انفعاالت و اميال بر آن
تأکيد می شود ،قرابطت دارد .بطه عطالوه ،واسطوه بطودن تفاسطير نوافالططونی و رواقطی در فهطم

فالسفهی مسلمان و مسيحی از ارسوو ،به غالب شدن چاين تفسطيری از اخطالق نيکومطاخوس
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ياری رسانده است ). (Rosental,1974& Shayegan, 1996& Walzer, 1962
تا اياجا تالش شد نشان داده شود تفسير خواجهنصير از کسب عادت ارسوويی را نمیتوان
مکانيکی با مؤلفه های رفتارگرايانه تبيين کطرد ،و الزم اسطت واسطوهی «اراده» را در ايطن ميطان
فرض کرد .اکاون در اين قسمت تالش میشود نشان داده میشود که خوانش خواجه نصطير از
کسب عادت نيز ،علیرغم برخی فرازهای مؤيد ،با اخالق نيکوماخوس توابق ندارد.

نقد تفسیر خواجه نصیرالدین طوسی
همانگونه که اشاره شد تفسير مکانيکی و تفسير خواجه نصير از کسب فضطيلت ارسطوويی
به جهت تأکيد هر دو بر عمل مشابهاند .از اين رو ،بسياری از نقدهايی که پيش از اين بر تفسير
مکانيکی وارد شد ،میتوان بر تفسير خواجهنصير نيز وارد دانست .خواجه اگرچطه همطه جطا از
ارسوو به نيکی ،و در بسياری موارد از او به عاوان «حکيم اول» ياد میکاد (برای مثال:

(Tusi,

) 1977, 137و در اغلب موارد سخاان ارسوو را برای تأييد نظرات خود مورح میکاد ،تا آنجطا
که گاهی حتی سخاانی را از ماابع جعلی در تأييد مواضع خود به ارسوو نسبت میدهد (بطرای
مثططال

1977, 134

 ،(Tusi,امططا اساس طاً وظيف طهی خططود را در اخططالق ناصططری تفسططير اخططالق

نيکوماخوس نمیداند .ا ز اين رو ،شايد نتطوان در اياجطا بطه راحتطی از نقطدهای درونطی ،يعاطی
نقدهايی که تعارضهای درونی با ديگر فقرات اخالق نيکومطاخوس موجطب آنهاسطت ،سطخن
گفت ،مگر آنکه نشانه هايی از تأييد اين فقرات در نظام خود خواجه نصير نيز مشاهده شود .بطا

اين حال ،همچاان میتوان پرسيد که اخالق ناصری به مازلهی خوانشی تحطوليافتطه از اخطالق
نيکوماخوس ارسوو ،در چه زمياه هايی با کتاب مادر در تعارض است .با اين توضيح مطیتطوان
ادعا کرد که اخالق ناصری الاقل با اهميت فوقالعطادهای کطه ارسطوو بطرای فرونسطيه جهطت
کسب فضيلت قائل میشود (نقد ب  ) 2 .1و پيچيده و مبهم بودن موقعيطتهطای اخالقطی نطزد
ارسوو (نقد ج  )2 .1همخوان نيست ،ولی شاخصهی تفسطير خواجطه نصطيرالدين طوسطی کطه
تکرار عمل برای کسب عادت با هدف تقويت اراده بود ،ما را بطر آن مطیدارد کطه بطه ارزيطابی
مستقل اين ادعا نيز بسردازيم.
خواجه نصير تأکيد دارد که ممکن است افعالی شبيه به افعال اهل فضطيلت از کسطی صطادر
شود ،بدون اياکه او واقعاً صاحب آن فضطيلت باشطد« :عمطل اعفّطا صطادر شطود از کسطانی کطه
عفيف الافه ،نباشاد  ...و همچاين عملی شبيه به شجاعت صطادر شطود از بعضطی مردمطان کطه
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شجاعت در ايشان موجود نبود» ) .(Tusi, 1977, 123-126اکاون اين پرسش مورح میشود کطه
چگونه عکه اين روند میتواند صادق باشد ،يعای تکرار عملطی نطه از سطر انتخطاب آگاهانطه،
میتواند به ملکه ای بياجامد که عمل فضطيلتمادانه را در پطی داشطته باشطد گويطا پطيشفطرض
نصيرالدين اين است که حتی تکرار عملی که از سر انتخاب آگاهانطه نباشطد نيطز مطیتوانطد بطه
تقويت نيروی اراده در برابر هواها و اميال نفسانی ماجر شود.
به عاوان تفسيری بر اخالق نيکوماخوس بايد متذکر شد که در يک دسته قرار دادن کودکان
و حيوانات ،علی رغم تأييداتی از جانب ارسوو که پيش از اين به آنها اشاره شد ،با آنچه ارسوو
در ديگر مواضع دربارهی «تفاوت نوعی انسان و حيوان و نظريهی او در مورد کطارکرد و کمطال
خاص انسان» می گويد ناسازگار است .همچاين ،يکی دانستن کودک و حيوان ،مفهطوم بلطوا را
که ارسوو خود در زمياههای ديگر بس میدهد و بطرای صطورتبادی صطحيح آمطوزش کطودک
امری قوعی است ،دچار مشکل میکاد .لذا ارسوو در کتاب اول سياست میگويد کودک جطزی
تأملی دارد «اما به شکل رشدنايافته» ) .(Aristotle, 1980, 1260چاين اشطاراتی در برابطر تفسطير
ايستا از کودک که در تفسير خواجه نصير برجسته است ،قطرار مطیگيطرد .موطابق نظطر ارسطوو
کودک انسانی در حال رشد و حرکت به سوی انسان کامل ،رو به سطوی يطک غايطت ،تصطوير
میشود .در اين رويکرد ،نقصانهای عقالنی ،نه به عاطوان امطری ابطت ،بلکطه پديطدهای صطرفاً
موقت در فراياد پيچيده و آهستهی رشد تلقی میشود .بايد توجه داشطت فقطدان مهطارتهطای
رويّتی و تأملی در مرحلهی خاصی مستلزم فقدان ديگر توانايیهای شااختیِ الزم جهت داشطتنِ
قضاوت اخالقی درست نيست

).(Sherman, 1989: 161

اما سوای تفاوت درکی که از کودک نزد ارسوو و خواجه نصير وجود دارد ،به نظر میرسد
اختالفهای مهمتری نيز بين اين دو می توان جست .پيش از اين از جايگاه قوهی عاقلطه بطرای
فضيلتمادی نزد خواجه نصير سخن گفته شد .حتی اگر بتوان اهميتی انوی برای قطوهی عاقلطه
در کسب فضايل نزد خواجه نصير در نظر گرفت ،در آموزش اين قوه نزد نصيرالدين و ارسطوو
تفاوت مهمی وجود دارد .بر خالف ارسوو در اخالق نيکوماخوس که بعد از تقسيم فضيلتهطا
به دو دستهی فضيلتهای عقلی و فضيلتهای اخالقی ،میگويد« :فضيلت عقلی از راه آموزش
پديد میآيد و رشد می يابد و بدين سبب نيازماد تجربه و زمان اسطت ،در حطالی کطه فضطيلت
اخالقی نتيجهی عادت است» ) ،(Aristotle, 1980, 1103خواجه با در نظر نگرفتن ايطن تقسطيم
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و بردن فضايل عقلی ذيل فضيلت حکمت ،برای توابق با تقسيم افالططونی از فضطايل و قطوای
نفه ،به جايگاه ويگه و متفاوتی که ارسوو برای فضايل عقلی قايل است بها نمیدهد؛ و عادت
شدن را که نزد ارسوو صرفاً به فضيلتهای اخالقی اطالق شده بود به فضيلتهای عقلطی نيطز
تسری می دهد .از اين رو ،گويی برای تربيت قوهی عاقله نيز به جای يک آموزش تأمطلمحطور

که سازگار با ماهيت عقل و دانستههای عقالنی باشد ،نوعی تکطرار مطداوم بطرای عطادت شطدن
دانستههای پيشين جايگزين میشود.
خواجه نصير حتی فردی را که تا پايان عمر در مرحله تقليطد و عطادت ناآگاهانطه مطیمانطد
همچاان صاحب فضيلت میداند ) .(Tusi, 1977, 106در مقابل ،ارسوو در کتاب ششم اشکالی
را مورح میکاد که به نوعی رديهای بر ايطن رويکطرد طوسطی اسطت .ارسطوو بطه ايطن اشطکال
مفروض که فرونسيه برای آن است که صاحب فضيلت شويم ،نه اياکه فضايل را بشااسطيم و
از اين رو ،فرونسيه نه برای کسانی فايده دارد که صاحب فضيلتاند چون از قبل فضطيلت را
دارند ،نه کسانی که عاری از فضيلتاند چون می تواناد با تقليد از کسانی که دارای فضيلتانطد
صاحب فضيلت شوند ،درست همان گونه کطه بطرای سطالم بطودن الزم نيسطت دانطش پزشطکی
بياموزيم ) ،(Aristotle, 1980, 1144اياگونه پاسخ میدهد که اوالً حتطی اگطر بطدون فرونسطيه
بتوان صاحب فضيلت شد ،چون فرونسيه «فضيلت يک جزی خاص نفه است» په فینفسه
مولوب است ) .(Aristotle, 1980, 1144انياً فرونسيه و فضيلت اخالقی با هم عمل میکااطد
به اين صورت که «فضايل اخالقی سبب میشطوند کطه هطدف درسطت باشطد و فرونسطيه راه
درست را به سوی هدف نشان میدهد» ) .(Aristotle, 1980, 1144ارسوو تأکيد میکاد اگرچه
مقدمات طبيعی ملکات اخالقی ماناد شجاعت و خويشتنداری در کودکان و حتی در حيوانات
وجود دارد ،اما اياها «فضيلت طبيعی» است که «بدون راهامايی عقل زيانبارنطد»« :تجربطه نشطان
میدهد که همانگونه که بدنی نيروماد که بدون توانايی بياايی حرکطت مطیکاطد ممکطن اسطت
بلغزد و به شدت به زمين بيفتد ،در مورد اين ملکات هم بطدون عقطل امکطان گمراهطی وجطود
دارد» و اگر اين فضيلت های طبيعی با نيروی عقل همراه شود ،آنگاه است که فضيلت به معاای
دقيق به وجود میآيد« :فضيلت به معاای دقيق بطدون فرونسطيه شطکوفا نمطیگطردد  ...آدمطی
ممکن نيست بدون فرونسيه به معای دقيق نيک باشد» ).(Aristotle, 1980, 1144
به نظر میرسد به جای نقشطی کطه ارسطوو در اخطالق نيکومطاخوس بطرای فرونسطيه قائطل
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میشود ،نصيرالدين ارادهی محض را مینشاند تا اين ارادهی قوی در برابر هواهای نفسطانی غلبطه
کاد ،اما اراده به تاهايی فاقد مولفههای عقالنی است ،چرا که در نظام مابعدالوبيعی خواجطه نصطير
اين عقل است که وظيفهی تشخيصی را بر عهده میگيرد ،نطه اراده ،در حطالی کطه «فرونسطيه بطا
تأمل گره خورده است و آنچه کطه بتطوان انجطام داد» ).(Ritter, Gründer & Gabriel, 2015, 339
وظيفهی شااخت و اراده به عمل هر دو در فرونسيه با هم جمطع شطدهانطد« :انتخطاب نطه بطدون
فرونسيه ممکن است درست باشد و نه بدون فضيلت :زيرا فضيلت هطدف را معطين مطیکاطد و
فرونسيه ما را بر آن میدارد کارهايی انجام دهيم که ما را به هدف میرساناد» (Aristotle, 1980,

) .1144ارسوو در همان کتاب هفتم که به بحث آکراسيا میپردازد تأکيد میکاد که ماظطور وی از
فضيلتماد نبودن «علیرغم داشتن معرفت» ،فرونسيه نيست و «هيچ که نمیتواند ادعا کاطد کطه
مردی که دارای فرونسيه است به اراده و اختيار خود کاری زشت مرتکب شطود ...مطرد صطاحب
فرونسيه مرد عمل است ،زيرا با امور فردی و نهايی سروکار دارد» ).(Aristotle, 1980, 1146
خواجه نصير میخواهد اراده ای محض را در برابر انفعاالت و اميال تقويت کاد تا اين اراده
بتواند بر هواهای نفسانی غلبه يابد .اشکال کار اين است که اراده امر محض و صرفی مجطزا از
موقعيتها نيست که بتوان از راههای پيشاهادی خواجه نصير آن را تقويطت کطرد تطا بتوانطد بطر
اميال و هواهای نفسانی غلبه پيدا کاد .همانطور که پيش از اين گفته شد نه مقولهی معيای مثالً
از افعال شجاعانه قابل فرض است که بتوان آنها را برای شجا شدن تمرين و تکرار کرد و نطه
حتی با فرض چاين مقولهای از افعال شجاعانه ،میتوان انتظار داشت که ارادهی محضطی بطرای
مقابله با اميال و هواهای نفسانی تقويت شود .ديدگاه طوسی مبتای بر پيشفرض جطدايی ميطان
ساحات آدمی ،از جمله جدايی ميان عقل و اميطال و عقطل و اراده اسطت .در واقطع نصطيرالدين
تصور میکاد که می توان با تکرار عمل به تقويت اراده پرداخت و تقويت اراده بطدون نيطاز بطه
آگاهی میتواند در يک موقعيت دشوار اخالقی موجب غلبهی ما بر اميال شود ،حال آنکه اراده،
ميل و آگاهی هر سه حيثيت التفاتی ) (intentionalityدارند و معووف به موقعيتهطای خاصطی
هستاد و نمیتوان آنها را سوای از هم و سوای از يک موقعيت تقويت کرد و ارتقا داد.
توضيح آنکه افالطون ميان اجزای نفه آدمی قائل به تمايزهای حادی میشود ،مشابه و متطأ ر
از همان جدايی ) (χωρισμός, chorismósکه ميان عالم ماده و عالم مثل قائطل شطده بطود .ارسطوو
تمام تالش خود را میکاد تا نه تاها جدايی ميان عالم ماده و عالم مثل را ،بلکه جدايی ميان قطوای
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نفسانی را رفو کاد .واسوه و غالب شدن تفاسير نوافالطونی از آ ار ارسوو ،به علت نزديکی بيشتر
آنها با فرهاگ ديای ،موجب میشود که جدايی ميان قوای نفسانی جطان دوبطاره گيطرد و پيامطد
خود را از جمله در موضو کسب عادت نشان دهد .پيامد جدايی ميان قطوای نفسطانی موجطب
میشود خواجه نصير بهره بردن از تأمل عقالنی را در تربيت اخالقی کودک به تعويق اندازد.
خواجه نصير به صراحت در فصل هشتم از مقالهی اول اخالق ناصطری بطا عاطوان «ترتيطب
اکتساب فضائل و مراتب سعادت» بعد از اياکه توصيه میکاد در تربيت کودک بايد به طبيعطت
اقتدا کرد ،ادامه میدهد که «آنچاان باشد که تأمل کايم تا ترتيب وجطود و قطوی و ملکطات در
بدو خلقت بر چه سياقت بوده است؛ په در تهذيب همان تدريج نگطاه داريطم»

(Tusi, 1977,

) .150خواجه نصير آنگاه نتيجه میگيرد که چون قوهی شهوی (طلب کردن ،جذب ماليطم) بطر
قوهی غضبی (احتراز از موذيات ،دفع ماافی) و قوهی غضبی بر قوهی تميز (مبدأ نوق و تعقطل)
تقدم تکويای دارد ،در پرداختن به تربيت آنها نيز بايد به همين ترتيب پطيش رفطت« :ابتطدای بطه
تعديل قوت شهوت ،په به تعديل قوت غضب ،و ختم بر تعطديل قطوت تميطز کطرد»

(Tusi,

) .1977, 151اگر اين نظر نصيرالدين با واژگان پيشيای که در اين مقاله از آنها بهطره بطرده شطد
توبيق داده شود ،نتيجه اين خواهد بود که اوالً توصيهی طوسی ابتدای بطر تقويطت اراده ،سطسه
تمرکز بر عواطف و نهايت ًا رجو به عقليات است .انيط ًا در هطر يطک از ايطن مراحطل بطه علطت
جدايی مفروض ميان قوای نفسانی ،هيچ فضايی برای پرداختن و تربيت ساير قطوای متطأخر در
نظر گرفته نمیشود .خواجه نصير با جدايی ميان قوای نفسانی ،بطرای غلبطه بطر هواهطا و اميطال
نفسانی از والدين و اوليای تربيتی میخواهد که به تقويت ارادهی محض بطرای غلبطه بطر اميطال
بسردازند تا نهايتاً نفه قضاوت درست قوهی عاقله را تبعيت نمايطد .در ايطن تفسطير نيطازی بطه
تربيت عقالنی اميال مشاهده نمی شود ،چرا کطه جطدايی کامطل قطوای نفطه از يکطديگر چاطين
امکانی را سلب کرده است .از اين رو ،چاين به نظر میرسد که مثالً خواجطه نصطير در دورهای
از تربيت اخالقی نوعی کسب عادت را برای تقويت اراده تجويز میکاد کطه الزم نيسطت هطيچ
تبيين و توجيه عقالنی برای کودک در آن وجود داشته باشد.
در بين مفسران جديد ارسوو ،نانسطی شطرمن ) (Nancy Shermanبطيش از سطايرين بطر رد
جدايی ميان قوای نفسانی نزد ارسوو تأکيد میکاد .شرمن تأکيد میکاد که از نظر ارسوو اميطال
و عواطف اگرچه در تعقل شرکت ندارند ،اما میتواناد به عقل گوش دهاد و به نطوعی شطريک
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عقل باشاد ) .(Aristotle, 1980, 1103اميال اجزای مقوم شااختی دارند که توس اين اجطزای شطکل
دادهشده و جهتدهی میشوند .تالش برای جدا کردن اين اجزای از يکطديگر خواسطت ،چطون ميطل
خود نحوهای شااخت و حساسيت به جزئيات است .اين امکان وجود دارد که انفعاالت توس جطزی
عقالنی کاترل ،متقاعد و شکل داده شوند .وقتی ارسطوو از فراياطد کسطب عطادت سطخن مطیگويطد
عقالنيتِ ميل به معاای نوعی تبعيت از اقتدارِ جزیِ برترِ عقالنی است.(Sherman, 1989: 162) 1

نتیجهگیری
اگر اياگونه است کطه اراده ،عواططف و عقطل انفکطاک قوعطی از هطم ندارنطد و همگطی در
يکديگر نفوذ دارند ،په از همان ابتدای کودکی نيز بايد به مطوازات هطم بطه همطهی ايطن قطوا
پرداخته شود .فراياد کسب عادت به معاای رسطيدن بطه نقوطهای اسطت کطه کطودک نسطبت بطه
چيزهای درست ،در زمانهای درست و به شکل درست لذتها و دردهای درست داشته باشطد
و رسيدن به چاين نقوهی مولوبی جز با پرورش عواطف با درنظرگرفتن نقش ادراکها ،باورها
و بصيرتها در اين ميان ممکن نخواهد بود .حتی در سووح ابتدايی برای فضطيلتماطد شطدن،
اياگونه نيست که فرد يادگيرنده صرفاً مقولهای از عمل را ،آنگونه که شايد در ايجاد و ارتقطای
مهارتها رخ می دهد و حتی ضروت دارد ،تکرار کاد ،بلکه او نسبت به شراي واکطاش نشطان
میدهد و سسه تصميم میگيرد چگونه عملکاد .تمرين فضيلتماطد شطدن در نهايطت تمطرين
درک شراي  ،شاخصههايی که بايد به آنها بها داد و شاخصههايی که نبايد به آنهطا اعتاطا کطرد و
تمرين انتخابگری است .وجوه شااختی و عاطفی از مقومات رفتار اخالقی هر فردی ،از جملطه
کودک ،هستاد ،و اگر اين وجوه از عمل «ظاهری» جدا شوند ،در تفسير عملی که بطا تکطرار آن
می توان فضيلت به چاگ آورد ،دچار سوی فهم خواهيم شد ،بدين صورت کطه يطا رفتارگرايانطه
صرف تکرار همان عمل ظاهری را فضيلت قلمداد خواهيم کرد يا با تکرار ظاهر «عمل» بیآنکه
در آن آگاهی يا انتخاب يا لذتی باشد ،انتظار خواهيم داشت نهايتاً ارادهای تقويت شود که اسب
سرکش عواطف را به انقياد خود در آورد و عقل را فرمان برد.

 -1تبييای مفصل تر از تفسير نانسی شرمن در مقالۀ ديگری از من با عاوان «تحليل و مقايسۀ چهار تفسير از اخالق
نيکوماخوس») (Karimi, 2018ماتشر شده است.

)3  شمارهی،3197  بهار و تابستان،25  سال،(دورهی ششم
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