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Abstract

Perfection is an anthropological issue that is inherently human in nature, but in 
theory, Greek philosophers played a prominent role. They pursued this more 
as a virtue. The main question of this research is what analysis can be provided 
for Al-Kindi’s view of human perfection? This research was done using a 

descriptive-analytic method and its most important findings are: In analyzing 
the Al-Kindi’s view of perfection, we can divide it into two types – 
philosophical perfection and moral perfection. Philosophical perfection in this 
research means perfection in the field of theoretical reason. In his treatise on 
reason, he used it in four meanings, the second meaning of which refers to the 
reason considered in this research. Although he uses a degree of theoretical 

reason, we see a kind of ambiguity and weaknesses in his philosophical 
perfection.  

What we mean by moral perfection in this research is the perfection of the 

practical intellect, which is called virtue. He is more morally influenced by 

Plato than Aristotle. And according to the powers of the human soul, it 

divides virtues into four parts – wisdom, prudence or courage, chastity, and 

justice. To explain further, a human being has many virtues, and human 

virtues refer to the same desirable human creation which is divided into two 
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types, one of which is in the soul and the other surrounds the human body 

and is one of the effects in the soul. The kind that exists in the soul is divided 

into three types: wisdom, chastity and the one that surrounds the human 

body and one of the effects of this thing in the soul is justice. When a 

necessity arises, one does not fear death and repels something that is against 

his will; chastity is eating things to train the body and maintaining it after all. 

Virtues have two extremes and each of these two is a departure from 

moderation and vice. The soul is a slowly transcending light and after 

separating from the body, it becomes aware of everything in the world and 

no secret is hidden from it.  

In this article, an attempt has been made to solve the problem of perfection 

from Al-Kindi’s point of view using a rational-descriptive method. The 

important point about Al-Kindi is that he was in the early stages of the 

translation movement and was not familiar enough with Greek works. Also, 

according to the available reports, not all of his works have reached us so it is 

difficult to judge definitively about his views on various issues, including 

perfection. However, from Al-Kindi’s point of view, perfection can be divided 

into philosophical and moral perfection but for the aforementioned reasons, 

both types of perfection are ambiguous and there seems to be more of an 

ambiguity regarding philosophical perfection in his works.  
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رمال انساند با ۀ  یِرند دگاهید لیتحل

 کمال انسان دربارٔه  یندکِ  دگاهید لیتحل

ه خادمی
ّ
  عین الل

2۶/۱۱/139۹تاریخ پذیرش:          |          ۱۳/۰۹/۱۳۹۹تاریخ دریافت:  

چکیده

 ی، ِتئکو اسکت، امکا ازحیکث انسکان قدمت به عمتش حیث ی  از ره است شناسیانسان مسایل از یکی« رمال»
مکی گیکتیپکی« فضکلیت» عنکوان تحکت بیشتت  ا امت این. آنها داشتند امت این د  ایبتجسته نقش یونان فیلسوفان

 ا ائکه تکوانمی انسکان رمکال پیتامکون رندی دیدگاه بتای تحلیلی چه ره است آن پژوهش این اصلی پتسش. رتدند
 دیکدگاه تحلیکل د : از عبا تنکد آن هاییافتکه اهکم و گتفکت انجام تحلیلی و توصیهیصو ت  به پژوهش، این داد؟

 از مککتاد. رنککیم تقسککیم (اخالقککی و رمککال فلسککهی رمککال) قسککم دو بککه  ا آن تککوانیمرمککال، می پیتامککون رنککدی
 معنکا چهکا  بکه  ا خکود، آن عقکل  سکالهٔ  د  او. است نظتی عقل حیطۀ د  پژوهش، رمال این د  «فلسهی رمال»
 ذرکت نظتی عقل بتای متاتبی او. است نظت مِدّ  پژوهش این د  ره است عقلی به ناظت نآ معنای ره دومین بتد را  به

 رمکال ،«اخالقکی رمال»از  ما متاد. هستیم ایشان فلسهی رمال د  ضع  نقاط و ابهام نوعی شاهد رند، اما مامی
 افالطکونتکیثیت  تحکت ا سکطو، از بیشکتت اخالقی رمال د  او. شودمی یاد« فضایل» به آن از ره است عملی عقل

 تقسکیم -( عدالت و / شجاعت، عهت حکمت، نجده) قسم چها  به  ا انسان، فضایل نهس قوای اساس بت است و
 موجکودهکای گزا شاسکاس  بکت اثکا ش همکهٔ  و بکوده تتجمکه نهضت اولیه متاحل د  رندی ره جا آن از. رندمی

 رکا ی« رمکال» جملکه، از مختلک  و ت بکه مسکایلنکاظ دیدگاهش د با هٔ  قطعی داو ی، است نتسیده ما دست به
. است دشوا  و صعب

 هاکلیدواژه

. رمال فلسهی، رمال اخالقی، عقل، رندی، افالطون، ا سطو
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مسئله بیان
شاید عمرش به قدمت عملر بشلر بلر روی  ،یثحکه از یک  شناسی استیکی از مساین انسان، «کما »
 کله تاری ی باشد، اما مستندات بهتر رد، هر روزش از روز قبنره خاکی باشد؛ زیرا هر انسانی دوست داک

های تئوریک دربلارۀ یلک که بدث گاهان مستور نیستآ. از طرفی این امر بر باشد، نداریم ادعا این مؤید
ی ، «کملا »ن چیز بسلیار متفاوتنلد. آبارۀ های عامیانه درها و گرایشچیز، با بدث یکلی از مباحلث جلد 

ن مسائن متعددی مطرح اسلت. یکلی از مباحلث مهلم، آکه از لداظ تئوریک دربارۀ  است شناسیانسان
ناظر به چیستی کما  است. ناگفته ییداست انسانی که به اصالت ماده باور داشته باشد بلا انسلانی کله بله 

 بلاآنهلا  هلا یدیلدگاه متش ص باور داشلته باشلد، قطعلا   از ماده، مثن خدای متش ص یا غیر منبعی غیر
سان اگر انسانی به اصالت فرد یا اصالت جامعه باور داشلته باشلد،  . به همینبود خواهد متفاوت دیگریک

 خواهد بود.  دیگر متغایردیدگاه آنها ییرامون کما  با یک متفاوت ارائه خواهند داد و دو تدلین کامال  
ی  یکی از مباحث بلاور اگر انسانی علم یا تجربله کما ، ناظر به طرق رسیدن به کما  است.در بام جد 

هلر کلدام طلرق متفلاوتی بلرای قطعلا  بلاور باشلد، بلاور یلا شلهودیا کسی شلرع شد واباور بعقن یا فلسفه و
  (.۱۳۸۸قنبتی، ؛ ۱۳۸۶، و دیگتانالقتی ؛ ۲۵۔۲۴ صتا، بییزدی،  )مصباح داشتبه کما  خواهند یابی دست

بلرای  «کملا  انسلانی چیسلت؟بلارۀ در لین دیلدگاه کنلدیتد»ن است که آاصلی این یعوهش  مسئلهٔ 
 اجملالی تلاری ی و ییشلینهٔ »هلای ذیلن ضلروری اسلت. کاو ییرامون یرسلشوکند، واکاوی این یرسش یایه

در تدلیلن دیلدگاه ، «چیسلت؟ مسئله دیدگاه توصیفی کندی ییرامون این» و« چیست؟ مسئله یعوهشی این
بلارۀ در با توجه بله وضلعیت تلاری ی کنلدی، چله نکلاتی» ری است های ذین ضروکندی یاسخ به یرسش

اقسلام کملا  چیسلت؟ و  اصلطالحیو  معنلای لغلوی» «یادآوری است ؟ قابن دیدگاه ایشان ناظر به کما   
کنیم. می تاری ی این بدث اشاره ییشینهٔ اجما ، به  به ،در گام ن ست« ؟اندکداماز دیدگاه کندی  ما ک

 اجمالی پیشینٔه 
بوده اسلت، بله هملین جهلت برخلی  1«تفضلی»مده بدث ناظر به کما  در یونان قدیم ناظر به بدث ع

قان، فیلسوفان یونان را به .  (تکابی)جکوادی،  یلردازان اخلالق فضللیت برشلمردندعنوان ن ستین نظریه مدق 
تقلدم  ،در التلین «virtue»ه در یونان قدیم به نوعی بر واژ «arête» البته، شاید بتوان چنین ادعا کرد که واژه

ن آیلا حتلی فراتلر از  دهلد وخوم انجام می نقشی است که انسان در جامعهٔ  ،مراد هومر از این واژه دارد و
ثلار فلسلفی آدر  و آیلدمی حسلام رای یک موجود بلهببه عنوان مزیت  «arete»توان ادعا کرد که واژه می

1. virtue 
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سلرعت  در اسلب   ،عنلوان مثلا  نوع خود است، بله ویعهٔ اظ کارلد این واژه به معنای کما  فرد به ،یونانی
 جلذابیت، در سلگ   وفلاداری، در زن   دوندگی، در یادشاه فرمانلدهی، در جنگجلو شلجاعت، در همسلر  

تکا؛ بی)جکوادی،  آیدمی حسام یک از موجودات دیگر به ز هرعامن مهم ممی   … یاسبانی، در چاقو تیزی و
 . (۶۰۔۵۹ ، ص۱۳۸۹خزاعی، 

های صدد ارائٔه یک نظام فلسفی خاصی نبوده است. به بیان افالطون، او بلا طلرح یرسلش سقرا ، در
، رسواله التو عنلوان مثلا ، شلجاعت در  بله -های م تل  م تل  ییرامون ماهیت فضاین در رساله

 ، نلاظر بله تعریل ا ثیفوآ نو زیبلایی در  رساله لوسی ، دوستی در رساله تارمییسداری در خویشتن
یکلی معرفلی  «معرفلت»را بلا  «فضلیت»صدد یذیرش تعاریفی است که  لفظی این واژه نیست، بلکه در

 . (۶۶ ، ص۱۳۸۹، خزاعی، ۲۴۶۔۱۳۳ ، ص۱ ، ج۱۳۸۰)افالطون،  کنندمی
کند. او این ییونلد را  که ییوندی وثیق میان قوای نفم و انواع فضاین برقرار افالطون، تالش کرده است

به تصریح چنین بیان کرده است  رساله جمهور در 
گهتم: چون  وح دا ای سه جزءاست، لذت هم باید سه نوع باشد وهت نکوعی بکاجزئی از از 

 اجکزاء از ها نیز باید سه گونه باشد ... یککیها وتسلط بت هوس وح سازگا ، همچنین هوس
 و خشکم منشکی، دوم آو د. جکزءمکیدسکت  به دانش آن یا ی به آدمی ره است  وح، جزئی

نتوانستیم اصطالحی بیابیم ره بتواند آن  ا چنان ره الزم اسکت  سوم، جزء بتای و است ا اده
  ا آن گکاه  و،ایکن شود. ازمی ُصو  گوناگون نمایان به اشکال و توصی  نماید؛ زیتا آن جزء

 و ننوشکید و خکو دن بکه میکل شود، ماننکدمی ناشی از آن ره هامیل نیتومندتتین به توجه با
 پکول  ا به یا ی هامیل گونهره این معنا این به توجه با گاه و نامیدیم« شهوانی جزء»شهوت، 

، رتکا  نهکم، ۱۳۸۰)افالطون،  دادیم نام« دوستپول جزء»داد،  تسکین توانمی زودتت و بهتت
 (.۵۸۱ ، بند۱۱۴۷ ص

و کتللام چهللارم  (۶۳۱و  ۶۳۰ ، بنکدهای۱۹۱۴۔۱۹۱۵ ص) او  ، کتللامقوووانی  رسوواله در را مللدعا همللین او
صلورت  بله (۷۳۲و  ۷۳۱، بنکدهای ۲۰۳۱ ۔ ۲۰۳۰ )ص کتام ینجم (۷۱۱و  ۷۱۰، بندهای ۲۰۰۹۔۲۰۰۸ )ص

 فضلاین از -فلردی  فضلاین کنلار در -آثلار  ایلن در صریح. البته، اوصورت  به است؛ نه کرده بیان ضمنی
 بلا مشلابه کلامال   انسلان روح گانهٔ هلای سلهبر این باور اسلت کله ب ش و است گفته س ن نیز اجتماعی

. (۲۷ ، ص۱۳۸۲)پینکافس،  شهر استمدینۀ فاضله یا دولت گانهٔ سه هایب ش
عنلوان  کوشد تا عدالت را هم بهمی رسالۀ جمهور عنوان نمونه در  ، افالطون به«مک اینتایر»به بیان 

فضیلت و این به ای معناسلت کله  های بافضیلتی فردی معرفی کند و هم صورتی از حیات سیاسی انسان
 . (۱۰۹ ، ص۱۳۷۹)اینتایت،  انداخالقیات افالطون و سیاست او به گونۀ وثیقی به هم وابسته

بلرد. کلار قلوۀ ناطقله، یابیم که او از سه قوۀ نفم ناطقه، غضبیه و شهویه نام میبا بیان افالطون درمی
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ایلن اسلاس، سله فضللیت  ه، تملایالت اسلت. بلرکردن و کار قوۀ شلهوی تعقن و کار قوۀ غضبیه، غضب
ه ناطقه  -حکمت  ه شهویه  -شجاعت  -ناظر به قو  ه شلهویه  -و عفت  -ناظر به قو  ظلاهر ملی -ناظر به قلو 
ق می «عدالت»شوند و  کلار خلود را  جزا از نفلم   یابد که هرفضلیتی کلی و عام است و در صورتی تدق 

 با هماهنگی بایسته انجام دهد. 
قان، مثن بر  تصلویری نفلم، اجلزای از افالطلون تصلویر که باورند این بر« مک اینتایر»خی از مدق 

 دارد تملایالتی سلری یک عقالنی نفم جزا گوید کهمی س ن چنان گاهی نیست. او سازگار و هماهنگ
 سلتنده تملایالت همان شهوات که است باور این بر دیگر موضع در و دارد دیگر تمایالت شهوانی جزا و
. (۸۴ ، ص۱۳۷۹)اینتایت،  ها استآن بر قیدی مهار و تنها عقن و

 نیلاز بیشلتری اسلتنبا  بله اسلت، شده بیان گوناگون مکالمات قالب در که جهت آن از افالطون بیان
 است.  ترواضح 1نیکوماتوس اتالق ویعه دربه ارسطو دارد، اما بیان

 دسلته، یعنلی بله سله را یدیلدارهای نفسلانی« فضلیت چیسلت؟»ارسطو در یاسخ بدین یرسش که 
رد؛  از عاری عواط  (۱  بلاور و بلر ایلن کنلدملی تقسلیم سیرت، به مربو  ملکات (۳( استعدادها؛ 2خل

توانلایی  اسلتعداد و کینه و خشم، ترس و، رداز خل  عاری و عواط  احساسات نوع از« فضلیت» که است
شود در ملورد ه ملکه یا حالت ثابتی است که سبب مینیست، بلک واحساسات گرفتن از این عواط  بهره

احساسات و اعما  خود، خوم عمن کنیم. به بیان دیگلر، احساسلات و عواطل ، حلاالت گلذرا و تنهلا 
شلوند، املا هلای آنلی منجلر مییابنلد وبله رفتارانگیزشی هستند و به صورت ناخوداگاه در فرد بلروز می

این، در مورد عواط ، سل ن از ملدح و ذم  بر لی هستند. افزونمسبوق به انت ام و تصمیم قب «فضاین»
. (۶۲۔۶۱ ، ص۱۳۷۸)ا سطو،  توانیم از مدح یا ذم استفاده کنیمنیست، اما در مورد فضاین و رذاین می

رد یا ردخل بی ااساس دو جز بر، ارسطو دسلتٔه فضلاین  دو بله را ن سلت، فضلاین گلام نفلم، در باخل
 انسلان نهلایی سلعادت، غایلت مثلن« فضللیت»او،  دیدگاه از. کندمی تقسیم و فضاین عقالنی، اخالقی

 ارسلطو دیگلر، بیلان بله. (۲۱ ۔۲۰ ، ص۱۳۷۸ا سطو، ) است انسان زندگی از اساسی ب ش نیست، اما یک
شلرارت نلاظر بله  ، اما فضللیت وهستندناظر به کن زندگی انسان  ر است که سعادت و شقاوت  باو این بر

 . (۱۳۳ ص، ۱۳۷۹اینتایت، م ) اندیئافعا  جز
 هلایقابلیلت بلا فضلاین که است آن ارسطو دیدگاه از فضلیت بهتر فهم برای سلبیهای بیان جمله از

1. Nicomachean Ethic

کرده است. عالوه بر ایلن  آورینیکوماخوس نام فرزند ارسطو است، او این کتام را یا از زبان ارسطو تقریر کرده است و یا آن را جمع
کله ، از ارسطو باقی مانده است  (Eudemian Ethics)  اخالق ائودموس( و Nanga Moralia) اخالق کبیردو اثر دیگر به نام 

 .(٣7 ص، 1٣88)امید،   مشهورتر است اخالق نیکوماخوس
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ه  از راآنهلا  و سلپم های طبیعی را در گام ن سلت واجلد هسلتیمچون قابلیت ؛بیعی یکسان نیستندط قلو 
 انجلام فلرد بلا بلرای مثلا ،. کنیممی عادت کسب اعما  انجام با ابتدا فضاین آوریم، اما درمی در فعن به

، شجاع یا شجاعانه فعن یک  ممارسلت داشلته باشلد و اعملا  این در باید شود، بلکهنمی و عاد  عادالنه 
 . (۱۳۵ ص، ۱۳۷۹)اینتایت،  برای او به ملکه تبدین شود

ل( ۱ا نفم را به دو جز، در گام ن ست، ارسطو لی( بل2 و ؛ردواجد خل سلپم  کنلد وتقسلیم ملی درخل
 انلاظر بله جلز ،کند. فضلاین عقالنلیعقالنی و فضاین اخالقی( تقسیم می )فضای فضاین را به دو قسم

 . (۴۹ ، ص۱۳۷۸ا سطو، ) رد هستندخل بی افضاین اخالقی ناظر به جز رد وواجد خل 
که با عواطل   «یخویشتندار»( 2 ؛«شجاعت» (۱ به سه قسم فضاین اخالقی را ،در گام بعدی ،ارسطو

کند. بیان این تقسیم می ،هماهنگی همه قوای درونی است که به معنای تعاد  و« عدالت»( ۳؛ کار دارند و سر
، منشلیدسلتی، بزرگلواری، بزرگاصللی از گشلاده بر این سه فضلیتل  نکته خالی از لط  نیست که او افزون

 . (۱۰۵ ، ص۱۳۸۹خزاعی، ) کرده است یاد یاخالق فضاینعنوان  به نیز و دوستی شکیبایی، درستکاری
ن نلاظر بله آیلک قسلم   کنددو قسم تقسیم می تفکر بهمتعلق  اختالفل اساس  بر عقالنی نفم را ااو جز

یلردازد. زای تغییریذیر ملیجمن ییرامون اأقسم دیگر به ت است و اتغییرنایذیر یا حقایق اشیا موجودات ثابت و
کنلد. یلاد ملی« حکملت عمللی»اخیر به  ااز فضلیت جز و« حکمت نظری»ن ست به  ازج او از فضلیتل 

نیلز یلاد  شلهودی عقن( ۳؛ شناخت علمی( 2؛ هنر یا فن( ۱یعنی  ،سه فضلیت عقالنی دیگراز ارسطو البته، 
 . (۱۰۵ ، ص۱۳۸۹خزاعی، ) رسانده است اد فضاین عقالنی را به ینجدتعاساس،  این برو  کرده

 یدنتوصیف دیدگاه کِ 
ترکیبلی از  انسلان   ،علراض. یلمیلا اَ  و انلدیلا جلواهرنیز  جسم امور غیر .جسم یا غیر و اندسمجیا  ااشیا

اگلر کسلی ذات خلویش را بشناسلد،  جسمانی است و جوهری غیر نفم   عراض است واَ  جسم، نفم و
 کسلی هملهٔ اگلر  . بنابراین،جسمانی هستند جوهر او  امری غیر ض وشناسد. عَر جسم با اعراضش را می

انسلان »کله انلد هگفتل حکما ،به همین جهت و علم ییدا کرده است ن  کواقع، نسبت به  ها را بداند، دراین
. (۱۷۳ ص، ۱ ال ، ج ۱۹۵۰)رندی،  «م کوچک استعالَ 

کله بله  از طبیعت دورتر اسلت تر ون دو به ما نزدیکآیکی از   واقع، دو وجود است در ،وجود انسانی
 نیلز حیوانلات ها، همهعالوه بر انسان. درگیریم آن با و نمو رشد بدو ما از شود کهق میاطال« حواس»ن آ

و  اسللت مدسللوس کنللیم، امللری در  حللواس مباشللرت بللا را چیللزی اگللر. هسللتند درکللی چنللین دارای
 و آن اسلت دورتلر ملا و از تلرنزدیک طبیعت به دیگری وجود. استُجرم  دائمیصورت  به مدسوس امر

ی و دارای انسان یم،. است عقن وجود  بله کللی و ابه هملان سلان کله اشلیا ؛عقلی است دو وجود حس 
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ی، ئلملراد از جز شوند. مراد از کلی اجناس برای انلواع و انلواع بلرای اشل اص اسلت وی تقسیم میئجز
  .(۱۰۷ ص، ۱  ، ج ۱۹۵۰)رندی،  اش اص برای انواع است

یلا در فکلر ملا واجلد  امری موجلود اسلت و م عین  عالَ  شود، یا درعقن در  می حم و چیزی که با هر
 بلر ایلن اسلاس، .اسلت َعَرضی وجود و دارای یوشدلباس هستی می یا در خطو    در لفظ و یا وجود است و

 هملین بله شلود وملی منتقلن دیگلر بعلض به اشیااُصور  بعضی فکر از است، یعنی موجود نفم   در حرکت  
 و فلزع جلزع واجلد و یا شودغضبنا  می ملو  و ،برخی اوقات ؛ستم تل  ا حاالت دارای نفم   جهت،

 بنلابراین،. شلودمی خوشدا  -ها اهداف و لذت به یابیدست جهت به - دیگر هایزمان شود و درمی شدید
 نفلم واقلع، َاعلراض در نفلم م تلل  حلاالت و همهٔ  است واحد دیگر حیثی و از متکثر حیثی از« فکر»

)رنکدی،  به جهت نوع این حلاالت املری واحلد اسلت تعدد مثکثر وم احوا    این اعتبار به منف یم،. هستند
 . (۱۵۴ ، ص۱  ، ج ۱۹۵۰

ایلن نفلم دارای قلوای  طبیعلی صلاحب حیلات بلالقوه اسلت و نفم استکما  او  برای جسم مراد از
ن جلوهر آاز معلانی ن عقن است. البته، عقن دارای معانی م تلفی است، یکلی آم تلفی است که از جمله 

. (۱۶۵ ص، ۱ ال ، ج ۱۹۵۰)رندی،  بسیطی است که مدر  حقایق اشیا است

 و دارد ج لراین حالت نیاز به یلک مُ  که برای خروج از دارای استعدادهایی است نفم   ،از نظر کندی
 ،  ۱۹۵۰)رنکدی،  شلودامری عاقلن بالفعلن می ، نفم  آن که در سایهٔ  امری عاقن بالفعن است ، رجن مُ آ

 (. ۱۵۵ ، ص۱ ج
للق انسلانی یسلندیده هملان ُخ « فضاین انسلانی»واجد فضاین انسانی متعدد است و مراد از  ،انسان

احاطله بله بلدن انسلان  آن دیگلرقسم  ن در نفم است وآکه یک قسم  شوداست که به دو قسم تقسیم می
ن آکله اوللی  شلودقسم تقسیم میثار کائن در نفم است. قسمی که کائن در نفم است، به سه آاز  دارد و

از  «علد » .)ذی نفم( دارد ن انساندنی که احاطه به بآ ن عفت است وآسوم  ن نجده وآحکمت، دومی 
 است.  ثار این امر کائن در نفمآ

ه نطقیه»فضلیت  ،«حکمت» از ایلن  آنچلهاسلتعما   ن علم بله حقلایق اشلیای کللی وآ است و« قو 
ه غلبیه»فضلیت « نجده»باشد. حقایق واجب است، می ن وقتلی ضلرورتی ایجلاد آ سلایهٔ  در اسلت و« قو 

تنلاو  اشلیا بلرای  ،«عفت»نماید. خالف میلش است، دفع می که بر امری هراسد وفرد از مرگ نمی، شد
فرا  و ،ن بعد از تمام است. فضاینآحفظ  تربیت بدن است و  از یلک هلر و تقصیر است دارای دو طرف ال

 . (۱۷۸ ۔۱۷۷ ، ص۱ ال ، ج۱۹۵۰)رندی،  اندرذیلت ویک اعتدا  از خروج دو این
م اسلت، چله در علالَ  تعالی است و یم از مفارقت از بدن، به هلراز نور باری - کندی نظر از - نفم

(. ۲۷۴ صج،  ۱۹۵۰رندی، ) ماندهیچ ینهانی از او ینهان نمی و شوداگاه می
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ندیتحلیل دیدگاه کِ 
تعریفلی  ،کنلدی ثار موجودل آندی ییرامون کما ، بیان این نکته ضروری است که در قبن از تدلین دیدگاه کل 

نلوعی گریلز از  کله کملا    از مباحثش چنین نتیجه گرفلتبتوان شاید  ،یابیم، ولی در مجموعاز کما  نمی
ه  بله را« نقلص» بتلوان شلاید .(۱۵۵ ، ص۱ الک ، ج ۱۹۵۰رنکدی، ) است نقص  فعلیلت بله را و کملا قلو 

ت  در یسین فیلسوفانل  جهت، همین به. دارد وجود ابهام نوعی نیز بیان این چند در داند، هربرگر  فکلریسن 
کردند تقسیم دوم و او  کما  به را کما  (۴۱۵ ، ص۲ ق، ج۱۴۰۳، ۱۵۸۔۱۵۷ ، ص۱۳۶۴سکینا،  ابن) اسالمی

 ثلانی کملا ، املا تاسل وابسلته بلدانا شلی   شیئیت و است نوع نوعیت همان او  کما  که کردند بیان و
 شود. دان عارض میب نوع تقٔوم از یم که است آثاری

کنیم. گیلری ملیرا در سله مدلور یلی« کملا »در بلارٔه ماهیلت و اقسلام دیدگاه کندی  ،در این مقاله
 برای فهلم بهتلر ایلن مراحلن. البته، یابی به کما طرق دست) ج؛ کما  اخالقی )م؛ کما  فلسفی (ال 

. کنیم اشاره مقدماتی نکتهٔ  چند به است یضرور گانه،سه

 بنیادی کندی با محوریت چند نکتهٔ  نامٔه زندگی
اسداق کندی اشلاره  یوس  یعقوم ابن های ابوتفصین به دیدگاه در میان معاصرین، یکی از افرادی که به

در قاللب  ،رسوال  الکنوی  الفل وفیهریده مصری است که در تصلدیح  الهادی ابو عبد کرده است، مدمد
یک مقدمٔه تدلیلی تا حدی مفصن، به زندگی و آرای او اشاره کرده است. در ترجملٔه فارسلی جللد او  ایلن 

م تصر، تقریبا  به همین مطالب اشلاره شلده اسلت صورت  بهثانی انجام شده، رسائن که توسط دکتر یوس 
اوارت  لل وفه در جهوان اسوالم  جللد دوم کتلام بلا ارزش و آقایان، حنا الفاخوری و خلین الجر نیلز در

 اند. صورت تدلیلی به اهم آرای او اشاره کرده به
نلدارد.  مورد سا  والدت و وفات او، تلاریخ دقیقلی وجلود یابیم که درمی با مطالعٔه کتب م تل  در

قان تنها بر عنلوان نمونله،  گفتنلد. بله اساس حدس و گمان دربارۀ تاریخ والدت و وفات ایشان س ن مدق 
و تلاریخ  185تاریخ والدت او را حدود سلا   -اساس برخی قرائن تاری ی  بر -یخ مصطفی عبدالرزاق ش

ثکانی، )یوسک  «ق 260۔  188»و برخی  (۴۔۵ ، ص۱ ، ج۱۹۵۰)ابو یده،  ق ذکر کرده است 252وفاتش را 
 اند. ذکر کرده (۱۷ ، ص۱ تا، جبی

نلد در جنلوم عربسلتان  «دٔه عرمفیلسوف و شاهزا»یا  «فیلسوف عرم»کندی معروف به  از قبیلله کل
بود، اما در بصره یرورش یافت؛ چون یدرش والی بصره بود. او برای کسب علم، از بصره به بغداد رفلت و 

بلود و تربیلت فکلری و علملی فرزنلد معتصلم  -خلفای عباسی آن دوره  -مورد حمایت مأمون و معتصم 
اش را به نام معتصم نگاشته است. او در مجملوع، در زملان لهبه او واگذار شد و حتی چند رسا -  (احمد)
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فردی متنفذ در دستگاه خالفت عباسی بلود،  (مون، معتصم و واثقأم)مسلک خالفت چند خلیفٔه معتزلی
شدن بسا  اعتزالیان، اوضاع کندی نیز بله افلو  گراییلد و  اما با روی کار آمدن متوکن و همزمان با برچیده

؛ الهکاخو ی و ۷۔۲ ، ص۱ ، ج۱۹۵۰؛ ابو یکده، ۷ ، ص۱ تکا، جثکانی، بی)یوسک وفات یافلت  نهایتل عزلت   در
 . (۳۷۴ ص ۲ ، ج۱۳۵۸الجت، 

یردازیم. با این توضیح م تصر به ذکر چند نکته می

 نکتٔه نخست: نهضت ترجمه

ای کله از سلوی مسللمانان و در راسلتای ترجملٔه کتلب م تلل  صلورت گرفلت، در به جنلبش علملی
تلوان سل ن گفلت، شود. دربارۀ زمان دقیق نهضت ترجمله نملیاطالق می «نهضت ترجمه»طالح، اص

صورت مالیم آغاز شد، اما نهضت حقیقلی ترجمله، از زملان  ولی احتماال  بعد از اواسط دورٔه امویان، به
خلفلای منصور دوانیقی آغاز شد. منصور دوانیقی سعی کرد تا بغلداد جانشلین آتلن و اسلکندریه شلود و 

را  «بیلت الدکمله»ق بلرای ترجمله،  2۱۷بعدی عباسی کار منصور را تعقیلب کردنلد. ملأمون در سلا  
را  -طبیلب مشلهور نصلرانی  -ماسویه  بن یوحنا تأسیم کرد و گروهی از مترجمان را در آنجا جمع کرد و

آوری کننلد. مند را جملعای را به، ایران و قسطنطنیه فرستاد تا کتب سلودبر آنجا ریاست داد. همچنان عده
 را تجدید کرد و ریاست آن را به عهده گرفت.  «بیت الدکمه»اسداق این  در زمان متوکن، حنین ابن

دانسلت و ملی زبان یونانی، فارسی و عربلی هلم -)سریانی(  زبان خودشبر  افزون -اسداق  ابن حنین
ر نهضلت ترجمله نقلش فراوانلی ق نیز د 2٩8نقش زیادی در نهضت ترجمه داشت. یسرش اسدق، متوفی 

او بیشلتر زیلرا فلسفه یونان سهیم نبوده اسلت؛  ساختن اهن حکمت با داشت و هیچ کم به اندازٔه او در آشنا
هلای سلریانی، در این نهضلت، آثلار م تلفلی از زبلانکرد. آثار ارسطو را تصدیح و یا به زبان عربی ترجمه 

، ۲ ، ج۱۳۵۸الهککاخو ی و الجککت، ) دشللدن ربللی ترجمللهویعه یونللانی، بلله عیهلللوی، هنللدی، التللین وبلله
 . (۳۲۵۔۳۲۳ ص

ندی، نقش زیادی در این نهضت ترجمه داشته است. او بله ای ثروتمنلد، شلمار زادهعنلوان اشلراف کل
اصلطالحات  نظلر هلا را ازبسیاری از همکاران و مترجمان مسیدی را به خدمت گرفت و اغللب ترجمله

ی منسوم به ارسلطو تلأثیر اثولوجیاکرد. او همچنین در ترجمه ود، تصدیح میعربی که برای آنها دشوار ب
 . (۸ ، ص۱ تا، جثانی، بی)یوس  داشت

ویعه یابیم که در دوران کندی، هنوز زملان زیلادی از نهضلت ترجمله و بلهدرمی گفتهییشاز توضیدات 
، آشنایی کندی با آثار سلقرا ، افالطلون و ترجمٔه آثار فلسفی از یونانی به عربی نگذشته بود و به همین جهت

شود. می بیشتر برای ما مش ص ادامه،ارسطو عمق زیادی نیافته بوده است. آثار و شواهد عدم این تعمیق در 
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 نکتٔه دوم: آثار ِکندی

ندی، حتی در میان مورخان قدیم وحدت نظر وجلود رسلاله در  2۳۸نلدیم از  نلدارد. ابلن در مورد آثار کل
ابلی اصلیبعه تعلداد آثلار کنلدی را بلیش ایلن معرفلی کلرده اسلت و  تلل  سل ن گفتله و ابلنعلوم م 

. البتله، املروز بلا (۱۲ ، ص۱ ، ج۱۹۵۰)ابو یکده،  کتام ذکر کرده است ۵۰صاعد، کتب کندی را تا  قاضی
 - 1رو هستیم. مشهورترین کسی که به رسائن کندی دسلت یافلت، هلملوت ریتلر رسائن بسیار کمی روبه

نله  بود. ریتر با این رسائن در کتاب انه ایاصوفیه آشنا شد. این رسائن، مجموعا  بیست و -ق آلمانی مستشر
رساله بودند که مدمد عبدالهادی ابوریده آنها را منتشر کرد. منبع اصلی آشنایی ما با تفکر کنلدی، هملین 

 مجموعه رسائن است. 
نلدی، اینلک در اسلاس  اختیلار ملا نیسلت و از طرفلی، بلر بر اسلاس نکتلٔه دوم، بسلیاری از آثلار کل

ویعه افالطلون و ارسلطو آشلنا بله صورت دقیق و عمیق با افکار فالسفٔه یونان ن ست، کندی هنوز به نکتۀ
بلارۀ توانیم دیدگاه کندی را دربارۀ یک مسلئله از جملله درنبوده است؛ به همین جهت ما از یک طرف نمی

صورت قطعلی بیلان کنلیم و از طرفلی در صلورت دیلدن برخلی  به -که موضوع این مقاله است  -کما  
نباید زیاد تعجب کنیم.  -دهیم که در آینده بیشتر توضیح می -ابهامات 

 کمال فلسفی
در ایلن نوشلتار، کملا  در حیطلٔه عقلن نظلری اسلت. البتله، ممکلن اسلت  «کما  فلسلفی»مراد ما از 

ز آن ارائه کنند، مهلم تبعیلت از ایلن معنلا در کلن مقالله نویسندگان دیگر در آثار دیگری، معنای دیگری ا
کنلیم، بدثملان نلاظر بله کملا  در ملی «کما  فلسفی»است که ما در این یعوهش، هرجا که صدبت از 

 حوزٔه عقن نظری است. برای تبیین این مدعا، بیان نکات ذین ضروری است 

 نکتٔه نخست: چگونگی وجود نفس

صدد اثبلات جلواهر  است. کندی در این رساله، در «ه توجد جواهراالجسامفی ان»یکی از رسائن کندی، 
 -بله تعبیلر ابوریلده  -صورت استدال  منطقی نیست، بلکله  مادی است. بیان کندی در این رساله به غیر

 بیشتر شبیه به حکایت است. 
کنلد  فلرض رح مییردازد و دو فرض دربارۀ حیات مطاو در این رساله، ابتدا به بررسی صفت حیات می

در قیاس با جسم، امری جوهری و ذاتی است و اگلر حیلات از جسلمی زائلن  «حیات»ن ست آن است که 

1. Hellmut Ritter 
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رود. فرض دوم، آن است که حیات در قیاس بلا جسلم  املری َعرضلی شود، در این صورت، جسم از بین می
بیلان دیگلر، بلا  آیلد. بلهوجود نملی اساس این فرض، در صورت زوا  حیات، تدولی در جسم به است و بر

لب از دو انفکا  حیات از جسم، جسمیتل جسم  فاسد نمی شود. انسان، موجودی است کله وجلودش مرک 
که حیات برای آن َعرضی اسلت. بنلابراین، حیلات  نلاظر  جزا بدن و نفم است؛ بدن، امری جسمانی است
 (. ۲۶۲۔۲۶۴ ، ص۱ و، ج ۱۹۵۰، )رندی جسمانی است به نفم انسان است و نفمل انسان، یک جوهر غیر

کند کله کندی در رسالٔه دیگر که م تصری از کتام افالطون، ارسطو و دیگر فالسفه است، اشاره می
است و نفمل انسلان، املری مبلاین بلا جسلم اسلت و جلوهرل نفلم،  (بدن و نفم)انسان دارای دو جزا 

. (۲۷۳ ، ص۱ ج، ج ۱۹۵۰)رندی،  جوهری الهی، روحانی، بسیط و دارای شرف و کما  است

 نکتٔه دوم: تمایزقوای نفس از خود نفس 

ٔه غضبیه است. به جهلت  کندی بر این باور است که نفم  دارای قوای متعددی است و از جملٔه این قوا، قو 
ه دارا خواهد انتقلام بگیلرد دهد و میالعمن نشان می ای، انسان در برابر امور نامالیم، عکمبودن چنین قو 

ه به مانند اسبل سرکشی است که ممکن است سوار خودش را از مسیر خارج کند.  و در  واقع، این قو 
ه ممکن اسلت نسلبت بله املور م تلل   ٔه شهویه است. انسان در سایٔه این قو  مجلاز و  -قؤه دیگر، قو 

ٔه عاقله، از دیگر قلوای انسلان اسلت کله انسلان در سلایهٔ  -مجاز  غیر کنلد. آن فکلر می تماین ییدا کند. قو 
های خالف این قوا عمن کند و خود این ت ل   از خواسلته یک از این موارد، ممکن است انسان بر هر در

 (. ۲۷۳ ، ص۱ ج، ج ۱۹۵۰)رندی،  این قوا، دا  بر تغایر نفم از این قواست

 سوم: معانی عقل نکتٔه 

 «عقلن»بله چهلار نلوع  -به نقن از ارسطو  - دارد. او در این رساله عق کندی، رسالٔه بسیار کوتاهی به نام 
 کند که عبارتند از اشاره می

د . ن ستین نوع عقن آن است که همیشه بالفعن است؛ این قسم از عقن را ملی۱ تلوان بلر عقلو  مجلر 
 تطبیق داد. 

. دومین معنای عقن آن است که بالقوه است؛ چنین عقلی به نفم تعلق دارد. 2
ه به فعن رسیده است.  . سومین معنای عقن،۳  آن است که از قو 
شود. اطالق می «عقن دوم». عقن به معنای چهارم، آن است که به آن ۴

عقلن دوم،  گوید  در ترجمٔه التین این رساله، در مقابلناش بر این ب ش، میعبدالهادی ابوریده در تعلیقه
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«demonstrativum» (. ۳۵۴۔۳۵۳ ، ص۱ ، جھ۱۹۵۰)رندی،  استگرفته که به معنای برهانی و آشکار  قرار
توان یکی از قوای نفم مدرکه نامید که بدث کما  فلسفی ناظر بله آن عقن به معنای دوم و سوم را می

ٔه مدرکٔه انسان از دیدگاه کندی داریم. است. از همین رو، ما نیاز به توضیح بیشتر دربارۀ قو 

 نکتٔه چهارم: قّؤه مدرکه

ی و عقلی( نام برده اسلت.  -ای که برای معتصم نگاشته هدر رسال -کندی  از دو نوع معرفت و ادرا  )حس 
   افزایدمی او در توضیح این مدعا،

وجود انسانی، دو نوع وجود است: ی  وجودی ره به ما نزدی  و از طبیعت دو  اسکت، آن 
ویژگکی بتخو دا نکد.  ها از ابتدای نشو و نمایشان از چنینوجود حواس است ره همٔه انسان

شود، مثکل حیوانکات از اطالق می «حی»بت انسان، به هت موجودی ره به معنای عام،  افزون
ای بتخو دا  هستند. اگت انسان با حس با موجودی بتخو د رند، به آن موجکود چنین ویژگی

گوینکد و امکتی رکه محسکوس باشکد، همیشکه ِجکتم و ِجتمکانی اسکت. مکی «محسکوس»
مکی گهته «وجود عقلی»ره بتعکس، به طبیعت نزدی  و از ما دو  است، به آن دیگت  وجود

تکوانیم بگکوییم، دا ای دو وجکود حّسکی و عقلکی هسکتیم. اگکت اساس، ما مکی این شود. بت
توانیم چنین ادعا رنکیم رکه بخواهیم د  قالب مثاْل این وجود حّسی و عقلی  ا بیان رنیم، می

اع از وجود عقلی و اشیای جزئکی از وجکود حّسکی بتخکو دا  اشیای رلی مثل اجناس و انو
  (.۱۰۷۔۱۰۶ ، ص۱  ، ج ۱۹۵۰)رندی،  هستند

ه عقلیرساله جوا آ تم ه کندی در  لی سل ن گفتله اسلت ) نیز از دو قو  ، و ۱۹۵۰)رنکدی، فکری( و حس 
مرتبله بلرای  ای که دربارۀ ماهیت خوام و رؤیلا نگاشلته اسلت، از سلهاو همچنین در رساله(. ۸ ، ص۲ ج

هٔ  ٔه مدرکله، مدرکه س ن می قو  له»گوید و بر این باور اسلت کله ن سلتین مرتبله قلو  ٔه حاس  اسلت. در  «قلو 
هٔ  لله، انسللان بلله قللو  واسللطٔه ابزارهللای دوم )آالت ثانیلله( مثللن چشللم، یللردٔه صللماخ گللوش، حاس 

بته، ممکلن اسلت درکلی شود. البا امور مدسوس، آشنا می… داخن بینی(، بینی، زبان و  )عروق خیاشیم
کنیم، در سایٔه امور م تل ، قوی یا ضعی  شود. انسان، در حاللت بیلداری که ما از مدسوسات ییدا می

ه زیاد بهره می  گیرد. از این قو 
ٔه مدرکه،  ره»دومین قو  ٔه مصو  اطلالق ملی «فنطاسلیا»است که ُقدمایی از حکملای یونلان بله آن،  «قو 

ره بر ٔه مصو  ای ادرا  اشیا، نیاز به آلت ثانیه ندارد، بلکه تنها با کمک نفم مجلرد، بله ایلن املور کردند. قو 
مثن چشلم، گلوش، بینلی، زبلان و  -یابد. بدین جهت، آلودگی و فسادی که در سایٔه آالت ثانیه دست می

ی میبه ادرا  -...  ه نملیهای حس  رتبلا  بلا شلود. بله بیلان دیگلر، تنهلا در سلایۀ ارسد، شامن ایلن قلو 
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ی هستیم، اما با قطع ارتبا  بلا مدسوسلات، ملا دیگلر از ادرا  مدسوسات است که ما واجد ادرا  حس 
ی بی  شویم. بهره میحس 

ی مواجه هستیم، اما در خلوام کله نفلم  از جمیلع حلواس بی بهلره ما در بیداری تنها با ادرا  حس 
ۀ مصلورۀ انسلان ممکلن اسلت بوییم و هیچ شنویم، نمیبینیم، نمیاست، هرگز نمی لمسی نداریم، اما قو 

کار بکند و از آنچه که در خزانه مدسوسات داریم، بهره بگیریم. 
ره»توانیم ادعا کنیم که ادرا  اساس، می این بر ه ُمصو  ه قوی«قو   تر است. ، از ادرا  قوای حاس 

ا  امور کلی مواجله هسلتیم، یعنلی است. در این مرتبه ما با ادر «ادرا  عقلی»سومین مرتبٔه ادرا ، 
کنلد و بله ُمدر  از ادرا  ُصور ش صیه مثن رنگ، شکن، طعم، صدا، بو، یا ململوس بلودن، عبلور ملی

کله حیوانلات  یابد. کندی، در ارتبا  با ادرا  ُصور ش صیه، تصریح کرده اسلتادرا  کلیات دست می
ره نمی در مورد با انسان مشتر  هستند. این تصریح را البته، ه ُمصو  تلوانیم بگلوییم یابیم، ولی میادرا  قو 

 که در این مرتبه نیز حیوان با انسان مشتر  است. 
لی هسلتند و های عوام درمیعالوه بر حیوانات، حتی در انسان یلابیم کله بیشلتر در مرتبلٔه ادرا  حس 

ٔه تمیلز بل هایی که به مرتبٔه بلاالتر ذهنلی دسلتانسان االتری برخلوردار هسلتند، بله مرتبلٔه یافتنلد، از قلو 
ادرا  عقللی، م لتص »کنیم، اساس، وقتی این بدث را مطلرح ملی این یابند. برعقلی دست می ادرا 

ها واجلد ایلن مرتبله از ادرا  هسلتند و یلا از میلزان ادرا ، بدین معنا نیست که همٔه انسان«انسان است
کنلدی، ایلن مرتبله از ادرا ، بلاالترین مرتبلٔه ادرا  اسلاس دیلدگاه عقلی برابلر برخلوردار هسلتند. بلر

 (.۲۹۴۔۳۰۲ ، ص۱ د، ج ۱۹۵۰)رندی،  است
اولی  و برای معتصم نگاشته است، ذین بدث وحلدت و  ای که با موضوع فلسفۀالبته، کندی در رساله

بلا کثرت، وارد این بدث شده است که اش اص  امور مدسوس و نوع  امری معقو  اسلت. نفلم، وقتلی 
است و هلر املر  «عاقن بالقوه»اتداد با انواع،  است، اما نفم  قبن از «عاقن بالفعن»انواع اتداد ییدا کند، 

ه خارج کنلد و بله بالقوه ای برای این که به مرحلٔه فعلیت برسد، نیاز به یک ُم رج دارد که او را از حالت قو 
که نفم در قیاس بلا آن  امری خارج از نفم است مرحلٔه فعلیت برساند ... . بر این اساس، کلیات اشیاا،

ه به حالت فعلیت دست ملی یابلد. یلم، ابتدا، حالت بالقوه دارد و سپم در سایٔه ُم رج از این حالت، قو 
نفم در ادرا  کلیات عقن مستفادی است که در گام ن ست، حالت بالقوه دارد و در سایٔه ُم رج از ایلن 

ه به فعن تبدین می  (. ۱۵۴۔۱۵۵ ، ص۱  ، ج ۱۹۵۰)رندی،  شودحالت قو 

«کمال فلسفی»نکتٔه پنجم: تأمالتی در باب 

گیلری ایلن ، کما  ییرامون عقن نظلری اسلت، بلرای یلی«کما  فلسفی»تر بیان کردیم که مراد ما از ییش 
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ندی، یک جوهر غیلر رای ملادی اسلت و دا هدف نیز ن ست این مدعا را تبیین کردیم که نفم  از دیدگاه کل
ای کله بلرای معتصلم در رساله -اند. او قوای متعددی است که از جملٔه آنها قوای غضبیه، شهویه و مدرکه

ی و عقلی س ن گفته است، اما در رساله -نگاشته  ای که دربلارۀ ماهیلت خلوام و رؤیلا از دو ادرا  حس 
هٔ  ی، ادرا  قو   قلی بدث کرده است. مصوره و ادرا  ع نوشته، از سه ادرا ، یعنی ادرا  حس 

رسد به نلوعی در ایلن زمینله، از که به نظر می طور ضمنی، از عقن هیوالنی صدبت کرده استکندی به
شلکن ضلمنی از آن یلاد کلرده  س ن نگفته، املا بله «عقن فعا »ارسطو متأثر بوده است. او به صراحت، از 

ا   ان که در بیان ارسطو نیلز ابهاملاتی دربلاه سبه همان -است و به جهت عدم توضیح مفصن در بام عقن فع 
ا  را داخن در نفلم و برخلی دیگلر، آن را خلارج از  ران ارسطو عقن فع  ا  وجود دارد، گروهی از مفس  عقن فع 

ابهاملاتی در دیلدگاه او وجلود دارد و بلرای مثلا ، ایلن  - (۸۳۔۸۲ ، ص۱۳۴۹)داوودی،  اندشمرده نفم انسان بر
ا  چیست؟ شناختی و هستیش معرفتشود که نقیرسش مطرح می شناختیل عقن فع 

؛ ۳۲۱۔۳۲۲ ، ص۲ ، ج۱۴۰۵)ابن سکینا، سینا، ویعه ابنافزون بر این، در فیلسوفان بعدی، مثن فارابی و به
 . (۳۶۴ ، ص۲ ، ج۱۴۰۳سینا،  ابن

لملکله و )بالقوه(، عقن بالفعن، عقلن با مراحن چهارگانه برای عقن نظری، تدت عنوان عقن هیوالنی
کلم تبیین است، اما دسلت قابن «کما  فلسفی»عقن مستفاد، ذکر شد که در ضمن آن دیدگاه آنها ناظر به 

هلایی از ایلن دسلت در آثلار ارسلطو یابیم. همچنین تبیینمانده از کندی، چنین شواهدی نمی در آثار بجا
بینلیم، در در بام مراتب عقن نظری ملیشود و البته، شواهد بیشتر از آنچه ما در آثار کندی هم یافت نمی

. (۲۱۱۔۱۹۵ ، ص۱۳۴۹، داوودی، ۳۱۹۔۳۲۷ ، ص۱۹۵۰)ابو یده،  یابیمآثار اسکندر افرودیسی می
بعید نیست که کندی، به این شواهد آشنایی نداشته باشد؛ چون او در ابتدای جهش نهضت ترجمله ملی

ملا دسلت  بله اش توضلیداتی داده باشلد کلهفلسلفیاین، ممکن است در دیگر آثار بر  افزونزیسته است و 
اسلاس آثلار  برنظر کرد و  دیدگاه کندی اظهار قطعی دربارهٔ صورت  بهتوان نمیاساس،  این برنرسیده است. 

شواهد موجود، دیدگاه او در بام کما  فلسفی، بسیار ناقص و مبهم است. باقیمانده از کندی و 

 کمال اخالقی
که معموال  در متلون فلسلفی اسلالمی و  در این یعوهش، کما  عقن عملی است «یکما  اخالق»مراد از 

 شود. یاد می «فضاین»عنوان  ویعه در آثار کندی، از آنها بهبه

 تعریف فضایل

)رنکدی،  فضلاین انسلانی را بله ُخللق انسلانی مدملود تعریل  کلرده اسلت - الحی د ةرسالدر  -کندی 
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ای ُخلق، خود فعن یا رفتارهای خارجی نیست، بلکه به ویعگیل اخالقلی مراد از(. ۱۲۷ ، ص۱ ال ، ج ۱۹۵۰
هلا ممکلن اسلت دارای دانیم کله انسلانتبدین شده باشد؛ زیرا می «ملکه»شود که در انسان به اطالق می

که در اصلطالح بله آن  ها را تازه واجد آن شده باشندهای اخالقی متعدد باشند، برخی از این ویعگیویعگی
هایی کله در انسلان بله یلک حاللت یایلداری رسلیده باشلند، شود و تنها به آن ویعگیاطالق نمی «لقُخ »
 شود. اطالق می «ُخلق»

تقسیم کلرد.  «مذموم»و  «مدمود»توان به دو قسم کلی این ویعگی اخالقی را از یک حیثیت کلی می
 - های اخالقیل یایلدارل مدملودو به ویعگی «رذیلت» -در اصطالح  -های اخالقی یایدارل مذموم ویعگی به

توان ادعلا کلرد کله تفسلیر کنلدی از اساس این تعری ، می شود. براطالق می «فضیلت» - در اصطالح
ای از ارسلطو اسلت؛ نله فضلیلت بله مثابله مثابله ملکلٔه نفسلانی اسلت کله نظریله فضیلت، فضیلت به

کلله بلله تعبیللری  ای بللرای رؤیللت ُمُثللنن ملکللهعقالنللی کلله از سللقرا  اسللت و نلله فضللیلت بسللا ملکلله
 . (۷۴۔۶۵ ، ص۱۳۸۹)خزاعی،  افالطون است نظریهٔ 

 اقسام فضایل

کنلد  الل ( فضلایلی کله در نفلم هسلتند؛ کندی، فضاین را در گام ن سلت، بله دو قسلم تقسلیم ملی
دوم، فضلاین قسلم فضایلی که احاطه به بدن انسان دارند و از آثار موجود در نفم هستند. او در گلام  م(

 «علد »( عفت و فضیلتل قسلم دوم را بله یلک قسلم، یعنلی ۳( نجده؛ 2( حکمت؛ ۱او  را به سه قسم 
 (.۱۲۷ ، ص۱ ال ، ج ۱۹۵۰)رندی،  کندتقسیم می

بلرای نفلم،  جمهوور تأثیر افالطون است و بسلان او در کتلام  بندی، بیشتر تدتاو در این تقسیم
ه )جلزا عقالنلی، هملت/ ا سله راده و جلزا شلهوانی( قائلن اسلت. جلزا عقالنلی، بلاالترین ب لش قلو 

شود، اما دو ب ش دیگرل نفلم، دو جلزا فروتلر انسانی است و مایٔه تمایز انسان و دیگر حیوانات می نفم
ٔه غضبیه و دیگلری نلاظر بله نفم هستند که در حیوانات نیز یافت می شوند؛ این دو ب ش یکی ناظر به قو 

ٔه شهویٔه انس . (۵۸۱، بند ۱۱۴ ، رتا  نهم، صجمهور ، ۱۳۸۰)افالطون،  ان استقو 
کنیم. اینک و برای آشنایی بیشتر با هر یک از اقسام، جداگانه به هر فضلیت اشاره می

 . حکمت 1

ه ناطقه یا ُمدرکه انسان است«حکمت» که از همٔه قوای دیگر نفم واالتلر و م لتص انسلان  ، فضیلت قو 
ه باشد، به حقایق کلی اشیاا ییاست. اگر کسی واجد  گونله کله برد و این حقلایق کللی را همانمی این قو 

له با امور جزئی سرهستند، استعما  می ه و مت ی  ه حاس  کلار دارد و حتلی  و کند. به بیان دیگر، انسان در قو 
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ٔه مدرکٔه ناطقیه است ک ٔه واهمه نیز با معانی جزئی ارتبا  دارد. تنها در قو  ه انسان با معانی کلی ملرتبط در قو 
ای که در نظام هستی وجود دارنلد، دریابلد. کنلدی بلر ایلن بلاور اسلت کله تواند حقایق کلیاست و می

ه مدرکٔه عاقله یا نطقیٔه انسان است  . (۱۲۷ ، ص۱ ال ، ج ۱۹۵۰)رندی،  فضیلتل حکمت  ناظر به قو 

 (نجده). شجاعت ۲

ه»اعت در ارتبا  با کندی بر این باور است که نجده یا شج ه غلبی  گیرد. انسان، در سلایٔه ایلن شکن می «قو 
ه در اموری که در صدد رفع آنها است، حتلی ملرگ  عکم اموری که در صدد دستیابی به آنهاست، یا بر قو 

زند تلا بله املر مطللوم خلویش، شود و دست به فعالیت مییندارد و وارد میدان میرا خوار و خفی  می
 . (۱۲۷ ، ص۱ ال ، ج۱۹۵۰)رندی،  آوری را از خود دور کندد یا امر رنجدست یاب

 (داریخویشتن). عفت 3

ه شلهویه»ناظر بله  «عفت»کند که کندی، به صراحت، بیان نمی و یکلی از قلوای نفلم اسلت، املا  «قلو 
ان برای تربیلت بلدنش شود که انستوان از بیان او این نکته را استنبا  کرد. او یادآور میشکن ضمنی می به

عنوان مثا ، انسان نیاز به خوردن، آشلامیدن، لبلاس یوشلیدن، مسلکن،  رو است. به به هایی روبا خواسته
ی ضلروری اسلت، املادارد. توجه به این خواسلته… تمایالت جنسی و  توجله  هلا و تملایالت، تلا حلد 

ری نایسلند اسلت. بله هملین جهلت، حد، یا امسا  بیش از حد در ارتبا  با ایلن تملایالت، امل از بیش
های قوای شهوانی، خلودش بایلد حلد اعتلدا  را رعایلت آن است که انسان در ارتبا  با خواسته «عفت»

 (. ۱۲۷ ، ص۱ ال ، ج ۱۹۵۰)رندی،  کند
کنلد و بلر ایلن بلاور را مطرح می (حد اعتدا )وسط  اینجاست که کندی در بدث فضاین، بدث حدل  

فراطی)دو طرفل حداکثری  فضاین، واجداست که  مثا ، ممکلن  عنوان هستند. به (تفریطی)یا حداقلی  (ال
ای نداشته باشد و بدون هلیچ مداسلبه خلود را در است انسانی در مواجهه با شداید زندگی، هیچ مالحظه

فراطی  عکلم، از کمتلرین شلداید در زنلدگی،  دهد و یلا بلر قرار (حداکثری)معرض انواع خطرات حد ال
فرا  و تفریط یسندیده نیستند، بلکله بایلد یرهیز کند. هیچ (حداقلی )تفریطی خطرات کدام از این دو حد ال

گفته، ناظر به فضیلت شلجاعت بلود. هملین مثلا  را در را نگه داشت. مثا  ییش (اعتدا  حد)وسط  حدل  
هلا یلا یتوان مطرح کرد و گفت  ممکلن اسلت انسلانی نسلبت بله خلوراکنیز می «عفت»مورد فضیلت 

فراطللی نسللبت بلله آنهللا داشللته آشللامیدنی هللا یللا غریللزه جنسللی و ... حللرص زیللاد بللورزد و توجلله ال
افراطی یا حداکثری( و یا برعکم، انسان نسبت به این امور، توجه حلداقلی داشلته باشلد و بلا  )حدل   باشد

 تفریطی یا حداقلی(.  )حدل   این کار حتی سالمت خویش را به خطر اندازد
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 (۴۷۴۔۴۵۸ ، قسمت دوم، ص۱ ، ج۱۳۶۲؛ راپلستون، ۶۸۔ ۶۳ ، ص۱۳۷۸)ا سطو،  با تأثر از ارسطوکندی 
فرا  و تفریط، امری نایسند بوده و رذیللت بلهیادآور می )رنکدی، آینلد می حسلام شود که هر دو حالت ال

 (. ۱۳۹۔۱۳۸ ، ص۱ ال ، ج ۱۹۵۰
صلورت  فضیلت عقللی و اخالقلی، بله کندی، از دیدگاه ارسطو ناظر به فضیلت و تقسیم فضیلت به

تصریح ییروی نکرد و تقسیم فضاین در آثار او، بیشتر متأثر از تلقی و تقسیم افالطون است، اما در نظریلٔه 
 (.۶۸ ۔ ۶۳ ، ص۱۳۷۸)ا سطو،  وسط، بسیار متأثر از ارسطو است حدل  

 . عدالت۴

م ن سلت، بله دو قسلم تقسلیم کلرده و در را در گا فضاین -طور که ییش از این بیان کردیم همان -کندی 
ی هستند که به بدن انسان احاطه فضاین یسین، قسم او  را به سه قسم تقسیم کرده است. قسم دوم نیز گام

گیلرد. را در بلر ملی «علدالت»دارند و از آثار موجود در نفم  حکایلت دارنلد. ایلن قسلم دوم، فضلیلت 
 -عاقله، شهویه و غضبیه  -نفم  گانهٔ سههر یک از اجزای  ، فضیلتی عام است که«عدالت»اساس،  این بر

، ۱ ، ج)الک ( م۱۹۵۰)رندی،  دارد قرارکار خود را با هماهنگی صوابی انجام دهند. در برابر این فضیلت، ستم 
ی  به . کندی(۱۴۱ ص وسلط بلا دو قاعلده  این مسلئله کله نسلبت قاعلده حلدل  دربارۀ و واضح، صورت جد 

که توجله  توان چنین ادعا کردکلی، شاید میصورت  ، اما به، بدث نکرده استحکمت و عدالت چیست
ه  زیاد به اطلالق  «فضیلت عقالنلی»گیرد، و ارسطو به آن می صورت -که از سوی اندیشمندان  -عاقله، قو 

فرا  کند، امری نامطلوم و رذیلت نیست و همچنین حدمی  نلوعی سلتم واقع، د ، و حد تفریط عدالت ال
 وسلط ارسلطو و آثلار آن، خلود بدثلی مسلتقن است و انسان بایلد از آن یرهیلز کنلد. تبیلین قاعلده حلدل  

کله خلارج از حیطله ایلن  (۸۱۔۷۴ ، ص۱۳۸۹؛ خزاعکی، ۴۷۴۔۴۵۸قسکمت دوم  ۱ ، ج۱۳۶۲)راپلستون،  دارد
 یعوهش است. 

گیرینتیجه
ت فکلری زمان او بارقهیکی از فیلسوفان متقدم اسالمی است. در  ،ندیکل  بن اسداق عقومی هلایی از سلن 

شلاید بله هملین  بلود واسالمی هنوز شکن نگرفتله  گرفت، اما مکتب خاص فلسفۀ اسالمی شکن فلسفۀ
انلد. داده «معللم دوم»لقلب  -بلوده اسلت او  یم ازکه مدتی  (ق ۳۳9 ۔ 2۵9) یبه ابونصر فاراب ،جهت
. البتله، بلود ی هنوز به ی تگی کامن نرسلیدهندکه در زمان کل  یکی از مباحث فلسفی است« کما »بدث 

در  ثلار ایشلانآ رو هسلتیم کله ب شلی از بله رو مشلکنایلن  با - بر نای تگی بدث افزون - بارۀ کندیدر
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 ما تعری  مستقلی از کما  نداریم.  ،همین اساس . برندنیست رسدست
اخالقی در ملورد ایشلان از  ی وبندی کما  به دو قسم فلسفطبقهتقسیم و بیان این نکته ضروری است که 

ندی، ثار آمن در أگرفته است. با ت صورت سوی ما بلارۀ در هلاضلع  یابیم که ابهاملات ودرمیباقیمانده از کل
 هلم مراتلب ادرا  ودربلارۀ  چلون هلم؛ خیلی بیشتر از کما  اخالقی اسلت اوثار موجود آفلسفی در  کما 

هلا را اگلر بلا ای از ایشان در اختیلار ملا نیسلت. ایلن ضلع  تهی مراتب عقن انسانی، مطالب رسا ودربارۀ 
خیلی بیشتر است. « کما  فلسفی»بارۀ در هایابیم که ضع مقایسه کنیم، درمی« فضاین»نواقص ییرامون 
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. االقصی الجرم سجود عن االبانه فی الکندی رسالف  الفلسفیه الکندی رسائل ح( ۱9۵۰. )اقیعقوم بن اسد، کندی

 .یدارالفکر العرب مصر . مدمد عبدالهادی ابوریده( مقدمه تدلیلیبا )
 مقدمله تدلیللی؛ بلا 2 . )جکتاب الجواهر الخمسه  رسائل الکندی الفلسفیه. ز( ۱9۵۰. )یعقوم بن اسداق، کندی

 .یدارالفکر العرب مصر . دی ابوریده(مدمد عبدالها
مقدمله ؛ بلا ۱ . )ججـواهر االجسـام )توجد( فی انه  رسائل الکندی الفلسفیهو(.  ۱9۵۰. )یعقوم بن اسداق، کندی

https://www.cgie.org.ir/fa/news/26679/اخلاق-فضیلت-در-دوره-یونان-باستان-و-تاثیراتش-بر-فلسفه-اخلاق-اسلامی-در-گفت-و-گو-با-محسن-جوادی


۱۰۱|        کمال انسان ۀدربار   ِکند دگاهید لیتحل

 .یدارالفکر العرب مصر . مدمد عبدالهادی ابوریده( تدلیلی
اسـح  الکنـدی فـی  بن ف یعقوبیوس ابی فرسال  رسائل الکندی الفلسفیه(. ھ ۱9۵۰. )یعقوم بن اسداق، کندی

 .یدارالفکر العرب مصر . مدمد عبدالهادی ابوریده( مقدمه تدلیلی؛ با ۱ . )جالعقل
؛ بلا ۱ . )جالنـوم والرییـا ماهیـه فـی الکنـدیف رسال  رسائل الکندی الفلسفیهد(.  ۱9۵۰.)یعقوم بن اسداق، کندی

 .یعربدارالفکر ال مصر . مدمد عبدالهادی ابوریده( مقدمه تدلیلی
 )ره(. قم  مؤسسه آموزشی و یعوهشی امام خمینی  خودسازی. برای خودشناسی. (۱۳۷6مدمد تقی. ) ،یزدی مصباح

ه رحمتی(. ا اانشا  . )ترجمهاخالق تاریخچه فلسفۀ(. ۱۳۷9). السدر ،اینتایرمک  . انتشارات حکمتتهران  لل 
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