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Abstract 
The position of emotions in Aristotle's thought is often identified with 
his theory of the weakness of the will, but the study of his works 
shows that emotions play a wider and more complex role in mental 
activities. For him, there is a deep and mutual relationship between 
emotions and other mental functions and activities. That is, both 
emotions affect the rational part functions of the soul and the rational 
part functions affect the emotions and their intensity and weakness. In 
this article, for explaining the claim of the reciprocal relationship 
between emotion and the rational part, after expressing what emotion 
is and how it works in the mind, on one hand, we will study the 
influence of emotion on the rational part of the soul and examine its 
role in the will, power of judgment, and sensory perception. In our 
view, contrary to popular belief, emotions are not just a dangerous 
threat to ethics and rationality, rather, they can play a serious role in 
strengthening rationality. On the other hand, to understand the effect 
of the rational part on emotions, we will examine the role of some 
mental activities in the production of pleasure, pain, and emotions 
such as friendship, compassion, and resistance to the motivational 
force of emotions. We will also explain that mental functions do not 
work the same in creating emotions, there is also a direct relationship 
between the intensity and weakness of mental functions and the 
intensity and weakness of emotions. 
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 نفس ازنظر ارسطو یرابطه عاطفه و جزء عقلان

   یمژگان  محمد
، یجهاد دانشگاه یو مطالعات اجتماع یپژوهشگاه علوم انسان استادیار فلسفه،

 تهران، ایران
  

 

 

 چکیده
؛ لیكن مطالعه آثار شودیمجایگاه عواطف در اندیشه ارسطو اغلب با نظریه وی درباره ضعف اراده شناخته 

او بین عواطف  ازنظری ذهنی دارند. هاتیفعالی در ادهیچیپو  ترگستردهکه عواطف نقش  دهدیموی نشان 

ی وجود دارد؛ به این نحو که هم عواطف بر اهیدوسوی ذهنی رابطه عمیق و هاتیفعالو دیگر کارکردها و 

کارکردهای جزء عقلانی نفس تأثیرگذار است و هم کارکردهای جزء عقلانی بر عواطف و شدت و ضعف 

تأثیرگذار است. در این مقاله برای تبیین مدعای رابطه دوسویه عاطفه و جزء عقلانی بعد از بیان چیستی  هاآن

، به تأثیر عاطفه بر جزء عقلانی نفس خواهیم پرداخت و نقش سوکطفه و نحوه عملكرد آن در ذهن، از یعا

تصور رایج،  برخلافما،  ازنظر. میکنیمآن را در اراده، قدرت تشخیص و داوری و ادراک حسی بررسی 

در تقویت  توانندیم هاآن، بلكه ندیآینم شماربهعواطف تنها تهدیدی خطرناک برای اخلاق و عقلانیت 

. از سوی دیگر، برای فهم تأثیر جزء عقلانی بر عواطف، نقش برخی کنندعقلانیت نیز نقش جدی بازی 

ی ذهنی در ایجاد لذت و درد و عواطفی چون دوستی، ترحم و نیز مقاومت در برابر نیروی هاتیفعال

که کارکردهای ذهنی در ایجاد انگیزشی عواطف را بررسی خواهیم کرد. همچنین توضیح خواهیم داد 

، همچنین بین شدت و ضعف کارکردهای ذهنی و شدت و ضعف کنندینمعواطف به یک میزان عمل 

 عواطف نسبت مستقیم برقرار است.

 .ارسطو ت،یعاطفه، نفس، ذهن، عقلان :هاواژهکلید
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 مقدمه 

مانند آرامش و ضد آن  هاآنی ما به جهان واقع است. هاپاسخواکنش و  1عواطف

و  ندیآخوشی و تشویش، امید و ضد آن ناامیدی، عشق و نفرت، نگراندلاضطراب، 

بدآیند و ... نقشی حیاتی در حیات روانی ما دارند و این قدرت را دارند که زندگی فردی 

را معنادار یا ارزشمند سازند و یا در مقابل حتی باعث شوند کسی به زندگی خود خاتمه 

. به همین دلیل است که بیشتر فیلسوفان بزرگ تاریخ مثل افلاطون، ارسطو، اسپینوزا، دهد

 .اندداشتهی مشخصی درباره عاطفه هاهینظردکارت، هابز و هیوم و ... 

افلاطون موقعیت  در مورد رابطه عاطفه با جزء عقلانی نظرات مختلفی وجود دارد.

در پی آن، نظریه وی درباره عواطف منجر به  مبهمی برای عاطفه در تاریخ فلسفه رقم زد و

متضاد نسبت به رابطه عاطفه با عقلانیت و اخلاق شد. وی نفس را به سه جزء  نگرشدو 

تقسیم کرد و معتقد بود که عواطف جزء مجزایی هستند در حد واسط بین جزء عقل و 

به  توانندیمهم جانب عقل را بگیرند و میل را کنترل کنند و  توانندیممیل. عواطف هم 

. به (Plato, republic.4, 436a, 440a-441a) میل برای شورش علیه عقل کمک کند

ی در خصوص رابطه عاطفه با عقل بوده ضیضدونقدنبال آن، تاریخ فلسفه شاهد نظرات 

است،  2چیزی که فاقد نظم و ترتیب عنوانبه، اندستهینگراست. برخی با بدگمانی به عاطفه 

. در مقابل کسانی شودیم 4و اندیشه 3نیروی مخربی دارد و باعث تباهی و تحریف ادراک

 هیوم، ازنظرمانند هیوم معتقد بودند که عاطفه در مرکز حیات اخلاقی قرار دارد نه عقل. 

اعمال  است. به عقیده او 5ای ندارد، بلكه فقط برده انفعالاتعقل هیچ قدرت برانگیزاننده

باشد انگیزه اعمال انسان  تواندیهرگز نمعقل  برانگیخته شود وانفعالات  لهیوساید بهانسان ب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Emotions 

2. Discipline 

3. Perception 

4. Deliberation 

که همه عواطف، تمایلات، احساسات و علائق را نیز  یابه گونه بردیهیوم کلمه انفعالات به نحو عام به کار م 5.

 (.Audi, P. 401) ردیگیدربرم
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(Hume, 1896: 2. 3. 3. 4. ؛Garrett. 1996: 295). 

در این میان، نظرات ارسطو درباره عواطف و رابطه آن با دیگر حالات ذهنی 

جایگاه عواطف در اندیشه ارسطو با نظریه وی  معمولاًو اندیشه فراوان است.  توجهقابل

او بین  ازنظرکه  دهدیم، لیكن مطالعه آثار وی نشان شودیمدرباره ضعف اراده شناخته 

و  ی وجود دارداهیدوسوی ذهنی رابطه عمیق و هاتیفعالعواطف و دیگر کارکردها و 

، وی به نقش ضروری عواطف در عقلانیت، زیست اخلاقی و مناسبات اجتماعی جهتنیازا

که درباره بسیاری مسائل اخلاقی و  دهدیم. این امر به او امكان داردیمتوجه زیادی مبذول 

اجتماعی نظرات مناسب و مكفی بدهد. نظرات او هنوز در بسیاری از مسائل مانند تعلیم و 

ی نظری صرف برای هااستدلالوی  ازنظرمثال،  طوربهشد. اثرگذار با تواندیمتربیت 

و باید به  کندینمکفایت  هاآنمندکردن هدایت جوانان و دیگر اقشار جامعه و فضیلت

در این خصوص بازی کنند توجه داشت. سخن و  توانندیمنقشی که عواطف 

 او در شرم ساساحکسی را از عمل بد باز بدارد که  تواندیمدر صورتی  کردناستدلال

از طریق ترساندن، افراد را از اعمال زشت و ننگین باز داشت.  توانیم، والا تنها باشد

ی لذات خودشان هستند و وسایل رودنباله، برندیمبه سر  1هاییدایشمردمان چون با شور و 

هیچ تصوری  هاآن. ندیجویمدوری  هاآنو از دردهای متضاد با  ندیجویمرا  هاآننیل به 

. کسی که در انددهینچشاست ندارند، زیرا آن را  بخشلذتشریف و  قتاًیحقاز آنچه 

؛ فهمدینمو اگر بشنود  شنودینماستدلالات را  کندیمزندگی از شور و شیدایی پیروی 

، صفاتی را که سالیان دراز با شخصیت درواقعبنابراین، استدلال در این مردمان مؤثر نیست؛ 

با استدلال از میان برداشت، اگر غیرممكن نباشد.  توانیمی دشواربه، اندشدهممزوج انسان 

که از کودکی انسان باید طوری تربیت شود که هر چه  کندیمبه همین دلیل، ارسطو تأکید 

شریف است دوست بدارد و از لذت نیک لذت ببرد و از هرچه زشت است بیزاری جوید و 

 (.33-3، ب 1111، وساخلاق نیكوماخدرد بكشد )

رابطه عاطفه با  در بحثرابطه عاطفه با جزء عقلانی نفس یكی از دو پرسش اساسی 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Passions 
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رفتار است. پرسش دیگر در مورد تأثیر تعارض عواطف مختلف بر رفتار است. موضوع 

بحث در این مقاله رابطه عاطفه با جزء عقلانی است و به بحث تعارض عواطف 

ی ذهنی رابطه هاتیفعالارسطو بین عواطف و دیگر  ازنظر. گفتیم که میپردازینم

ی برقرار است. برای تبیین این مدعا، ابتدا و پیش از ورود به بحث لازم است به اهیدوسو

چیستی عواطف و جایگاه آن در نظام کلی ذهن پرداخته و عملكرد  دربارهتبیین نظر ارسطو 

در ذهن به فهم  هاآنو نحوه عملكرد  را در ذهن بررسی کنیم. فهم چیستی عواطف هاآن

. سپس به بررسی رابطه عواطف با کندیمی ذهنی کمک هاتیفعالرابطه پیچیده عواطف با 

. به این منظور، ابتدا نقش عاطفه در تضعیف و تقویت عقلانیت میپردازیمجزء عقلانی نفس 

عواطف و  . در بخش بعدی به نقش کارکردهای ذهنی در برانگیختنگرددیمتبیین 

و در آخر میزان تأثیر  میپردازیمهمچنین مقاومت در برابر نیروی انگیزشی عواطف 

و نیز نسبت شدت و ضعف قوای ذهنی با  کارکردهای مختلف ذهنی در برانگیختن عواطف

 .شودیمشدت و ضعف عواطف توضیح داده 

 در نظام کلی نفس هاآنچیستی عواطف و جایگاه  .1

، در ابتدا لازم رونیازا، بردیم کاربه 1مورد نوع خاصی از پاتوسرا در  "عاطفه"ارسطو 

است به تعریف اصطلاح پاتوس بپردازیم و کاربرد آن را در آثار ارسطو بررسی بكنیم. 

و قابل اطلاق به مفاهیم  ی دارداگستردهپاتوس اصطلاحی یونانی است و حوزه معنایی 

هست،  patheجمع آن  است. 5و ویژگی فه، عاط4، رنج3، تجربه2متعددی مانند رویداد

. این کردنتجربه، 6کردنتحمل، دنیکشرنجبه معنای  pathein یا pascheinمشتق از 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Pathos 

2. Event 

3. Experience 

4. Suffering 

5. Attribute 

6. To Undergo 



 1041بهار  | 96شماره | دهمهج سال |حكمت و فلسفه  یفصلنامه علم  | 170

 

 یا 2بدبختی ،1شدید اندوه و غم با ژهیوبه اما؛ اصطلاح در زبان یونانی کیفیت متغیری دارد

 (.,Peter,1967-507 Bunnin & Yu,2004 ;508مرتبط است ) 3پریشانی

چیزی که  عنوانبهپاتوس در تفكر فلسفی در دو مسیر متفاوت کاربرد داشته است: 

. اولی با عنوان عمومی افتدیمچیزی که برای نفس اتفاق  عنوانبهو  افتدیمبرای بدن اتفاق 

. گستردگی مفهوم پاتوس، مانند هر "عواطف"و دومی با عنوان  رودیمبه کار  4"کیفیات"

 روروبهی مختلف با مشكلات متعددی هازبانن، ترجمه آن را به مفهوم دیگری نظیر آ

و شواهد موجود  موردبحثمترجمان و نویسندگان با توجه به موضوع  طبعاًکرده است و 

. ارسطو نیز اندبردهیا به کار  اندکردهدر متن، پاتوس را به یكی از معانی خاص آن ترجمه 

 به کار برده است:در آثار خود پاتوس را در معانی مختلفی 

در متافیزیک، کتاب پنجم، ارسطو به تعریف پاتوس در کنار مفاهیم کلیدی دیگر در 

به اقتضای اینكه  کندیمتعاریفی که ارسطو در اینجا از پاتوس  پردازدیم اشیفلسفنظام 

اما در ؛ تعریف این مفهوم است به تعاریف متداول آن در زبان یونانی نزدیک است درصدد

 :بردیمپاتوس را در معانی خاصی به کار  دیگرش، آثار

. بردیمیكی از حالات نفس به کار  عنوانبهپاتوس را  "نفس دربارة"ارسطو در کتاب 

نفس با بدن و  وانفعالاتفعلوی در آنجا بر اساس نظریه خودش درباره رابطه 

و  5نفس مانند شورمندی وانفعالاتفعلکه همه  کندیماز بدن اعلام  هاآنی ریناپذکیتفك

)درباره نفس،  ندیآیمعواطفی نظیر ترس، شادی، مهر و کین همراه با جسمی معین پدید 

همواره با تغییرات فیزیكی خاصی  هاپاتوسوی،  ازنظر (.403a: 20-25 ,(25-23: الف 433

ت، بلكه در نظر گرف توانینمجوهری مجزا از بدن  عنوانبههمراه هستند و بنابراین نفس را 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Extreme Grief 

2. Misfortune 

3. Distress 

4. Qualities 

5. Passion 
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 .(Peter,1967: 153 ؛ب 434بدن است )درباره نفس،  1فعلیت

 ناچاربهی در نظام اخلاقی خودش، مدارلتیفضدر اخلاق، ارسطو به مناسبت بنیان 

او،  ازنظری نفس است. هاپاتوسو نگاهش متوجه  دیآیبرمتبیین ماهیت فضیلت  درصدد

ی روانهیمو  طیوتفرافراط هانیافضیلت اخلاقی در حوزه پاتوس و افعال است، زیرا در 

 1136است )اخلاق نیكوماخوس،  هاآناست و فضیلت مبتنی بر کسب وضعیتی میانه در 

یكی از پدیدارهای نفس است.  3و حالات شخصیت 2(. پاتوس در کنار استعدادها15: ب

طو تشخیص حدوسط در ابراز پاتوس و اعمال را برای نیل به مترجمان با توجه به اینكه ارس

که مرد دارای حكمت عملی با توجه به آن  گذاردیمی ایعقلانمندی به عهده اصل فضیلت

 اندکردهترجمه  ، عواطف و احساس4، پاتوس را به شور و هیجانکندیمحدوسط را تعیین 

(kraut, 2018) که پاتوس در برابر عقلانیت قرار دارد و  علتنیابه بعضاً. در ترجمه فارسی

ترجمه شده است )نک: ارسطو،  "عواطف عاری از خرد"باید توسط عقل کنترل شود، به 

1341 :61.) 

ی نفس است، وی ابتدا از تأکید هاپاتوسدر خطابه نیز مانند اخلاق، ارسطو متوجه 

 هارساله: بخش بیشتر این کندیمی خطابی بر تأثیر عواطف بر مخاطبان شكایت هارساله

است که ربطی به موضوع ندارد و هدف  هاپاتوس گونهنیابرانگیختن تنفر، ترحم، خشم و 

جوانب فرعی کار هستند و جزء  صرفاً هانیاهیئت منصفه است.  کردنهمراهتنها  هاآن

از منطقی  سوءاستفاده(. در این فصل 15: الف 1354خطابه، ) ستندیناصلی دلیل خطابی 

 6و اتوس 5پاتوس مدنظر وی است اما وی در فصل بعدی پاتوس را به همراه لوگوس

(. ارسطو لوگوس را Brinton,1988) بردیمابزار اقناع یا دلیل خطابی به کار  عنوانبه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Bunnin& Yu,2004: 212در:  entelechyبنگرید به مدخل  .1

2. faculties 

3. State of character 

4. passion 

5. logos 

6. ethos 
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مربوط است. اتوس و  موردبحثکه به موضوع  ردیگیم در نظریک قیاس ضمنی  عنوانبه

به موضوع مربوط  ماًیمستقس ضمنی را بگیرند، اما این قیاس شكل قیا توانندیمپاتوس نیز 

پاتوس مخاطب مربوط  (نیست. در این نوع قیاس، نتیجه به اتوس سخنران یا )دلایلی برای

لوگوس سیطره دارد و البته  -منطقی قضات و خوب رویه با یک -است. در بهترین وضعیت

اتوس و پاتوس  -یرمنطقیغ قضات و ناقص یاهیرو در وضعیت واقعی زمان ارسطو، با

 (.Braet, 1992چیرگی دارند )

ی دیگر، مانند هر هازبانسرانجام تذکر این نكته لازم است که در ترجمه پاتوس به 

اصطلاحی که حوزه معنایی وسیعی دارد مشكلات زیادی وجود دارد و حفظ استانداردهای 

نک: شود )یمست مواجه با شك غالباًمنطقی در ترجمه این مفهوم دشوار است و 

Rees,1979ی آن هامعادلترجمه این کلمه به  (. اختلاف زیادی درpassion, feeling, 

emotion  وaffection  .؛ روندیم کاربهدر ترجمه پاتوس  هاآنهمه  هرچندوجود دارد

 متفاوت است. هرکداملیكن بار معنایی 

و گستردگی کاربرد پاتوس در با توجه به تنوع آثار ارسطو  خصوصبهاین موضوع 

پاتوس در زبان  هرچنددشوارتر است. توجه به این نكته ضروری است که  مراتببه هاآن

ی دلالت دارد که متضمن درد و رنج شدیدی است؛ لیكن ایقویونانی به نیروی روانی 

همواره متضمن درد نیست  اً یثان؛ کندینمی دلالت ایقوبر نیروی روانی  اولاًاصطلاح ارسطو 

 بلكه همراه با لذت نیز هست:

( عبارت است از: میل، خشم، ,Bunnin& Yu,2004 508نک: پاتوس )مراد من از »

ترس، اعتماد، حسد، شادی، عشق، تنفر، آرزو، ... و هر آنچه متضمن لذت و درد 

وس را از (. در این تعریف، ارسطو حیطه پات25-23: ب 1135اخلاق نیكوماخوس، «)هست

و به انفعالات و تجربیات همراه  بردیمانفعالات و تجربیات همراه با درد و رنج شدید فراتر 

مراد وی از این انفعالات نیروهای روانی قوی نیست بلكه به  اًیثان. دهدیمبا لذت گسترش 

. خشم یک پاتوس است چه قوی باشد چه ضعیف. شودیمنیز اطلاق  هاآنجنبه ضعیف 

و نیز انفعالات دیگر. این امر در تبیین ارسطو از فرد دچار آکراسیا  طورنیهم ترس هم
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زیرا فرد دچار آکراسیا ممكن است مغلوب پاتوس ضعیفی شود  شودیمی نشان داده خوببه

 1153مهارش کنند )اخلاق نیكوماخوس،  توانندیمی آسانبهاز آن نوعی که اکثر افراد 

 (.16: ب 1153؛ 1: الف

بعد از بیان مقدمه فوق، در ادامه مطلب به بحث اختصاصی عواطف از منظر ارسطو 

ارسطو، حالاتی  ازنظر. میکنیمرا در نظام کلی نفس بررسی  هاآنو جایگاه  میپردازیم

ی، ترحم چشمهممانند میل، خشم، ترس، اعتماد، حسد، شادی، دوستی، کینه، آرزو، 

ترکیبی اتفاق بیافتند. در نظریه او، داشتن  صورتبهیی یا اتنهبه توانندیمعاطفه هستند که 

اخلاق )هاست آنی هردویک عاطفه به معنای تجربه لذت یا درد یا لذت و درد یا 
 برخلافارسطو (. D0w,2011: 47-74؛ 14، ب 1136 و 23-21: ب 1135، نیكوماخوس

بخش یا عامل  هاآنمعتقد بود که  و دانستینمافلاطون عواطف را جزء متمایزی از نفس 

 هرکدامهستند که  1حالات نفسانی هاآن. دهندینمی از نفس را به خود اختصاص اجداگانه

نیز با  هاآنآمدن و نحوه بروز  به وجودماهیت و کیفیت خاصی دارد. همچنین علل 

 3ار بیرونییا رفت 2(. عواطف با علائم بدنی26-22: الف 1356، خطابهیكدیگر فرق دارد )

 ,Bunnin & Yu, J؛ 25-15: الف 433، درباره نفس) شوندیمابراز  هاآنهمراه هستند یا با 

 5و غایت 4فعالیت (. ارسطو عواطف را مانند دیگر حالات ذهن یا نفس از جنس206 :2008

، درباره نفسمخالف بود ) 1اندحرکتیا  6از جنس فرایند هاآنو با این نظر که  دانستیم

(. همچنین وی با نظر کسانی که عواطف و دیگر 15-1: ب 434 و 35-25: الف 434

و معتقد بود این  دیورزیممخالفت  دانستندیممتعلق به ذهن  صرفاًحالات مانند اندیشه را 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Complex Mental States 

2. Bodily Symptoms 

3. External Behavior 

4. Activity 

5. End 

6. Process 

1. Motions 
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، وقتی این حامل فساد پذیرد دیگر نه رونیازاحالات متعلق به چیزی هستند که ذهن دارد؛ 

 (.33-25: ب 434، درباره نفسی )احافظهنه  ماندیمی باقی اعاطفه

ی انسان هاالعملعكسفرق دارد و عمل و  باهمدرجه شدت و قوت عواطف  

با اراده مرتبط هستند. وی درباره ارادی دانستن  رونیازا؛ دیآیم به وجودعواطف  واسطهبه

انسانی ما کمتر از در طبیعت  1یرعقلانیغعواطف : »دیگویماعمال نشأت گرفته از عواطف 

عواطف عقلانی نیستند، بنابراین اعمال نشأت گرفته از میل یا خشم نیز اعمال بشری هستند، 

 (.4-1:ب 1111، اخلاق نیكوماخوس)« ی استمعنیبدانستن این اعمال  2یرارادیغ

 عملکرد عاطفه در نفس .2

پیش از پرداختن به رابطه عاطفه با دیگر اجزاء عقلانی لازم است به عملكرد عاطفه در نفس 

عواطف تا رابطه آن را با دیگر اجزاء بهتر بفهمیم.  کندیمبپردازیم. این امر به ما کمک 

تا  دهدیمامكان  هاآناین امر به  اند.توجه تیهدا و دیتحد یاصلیكی از سازوکارهای 

علت محرک نه  عنوانبه، 3ارسطو، انتخاب ازنظری ما را شكل دهند. هاانتخابو  هامیتصم

علت غایی، مبدأ اعمال ماست و مبدأ انتخاب، میل همراه با تفكری است که هدف را نشان 

، جهتنیازای ماست و هاانتخابی اعمال در ریگشكل. حوزه عملكرد عواطف در دهدیم

 که با انتخاب سروکار دارد. داندیمارسطو فضیلت اخلاقی را حالتی 

 .هستند درد ای لذت با همراه خود تیفیک و تیماه، بسته به هرکدامعواطف، 

را در انتخاب فعالیت و شدت بخشیدن به  هاآنپیوستگی عواطف با لذت و درد نقش 

هر فعالیتی به لذتی پیوسته  ازآنجاکه. کندیم ترروشنفعالیتی که انسان درگیر آن است 

. بخشدیم، لذت خاص هر فعالیت به آن شدت کندیماست که آن فعالیت را کامل 

 رسانندیمو آن را به مرحله دقت  کنندیم، درباره هرطبقه اشیاء کسانی بهتر داوری رونیازا

 .برندیمکه از فعالیت خود لذت 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Irrational Emotions 

2. Involuntary 

3. Choice 
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عالیت است. لیكن آدمی لذت حاصل از یک ف علتبهپس انتخاب یک فعالیت 

وجود ندارد. علت  دائم، لذت همچون حالت رونیازادائم در حال فعالیت باشد و  تواندینم

ولی پس از گذشت زمان این لذت به آن شدت  میبریملذت  اندتازهاینكه از بعضی امور تا 

 شدتبهو  شدهختهیبرانگ، این است که در آغاز ذهن میشویمنیست یا حتی دچار ملال 

، ولی پس از چندی فعالیت ما دیگر چنان نیست و شدت لذت شودیممتوجه آن فعالیت 

 (.15-1: ب 1115؛ 35-33: الف 1115، اخلاق نیكوماخوس) شودیمکم 

عواطف با جزء عقلانی نفس ارتباط دوسویه دارند؛ یعنی هم عواطف در کارکردهای 

به و هم کارکردهای جزء عقلانی در  عقل عملی و عقل نظری( مؤثرندنفس )جزء عقلانی 

، عملكردهای طرفکیازتأثیرگذارند.  هاآنآوردن عواطف و شدت و ضعف  وجود

و از سوی دیگر، عواطف بر  رفتن عواطف مؤثرند نیاز بذهنی در پیدایش، استمرار و 

 قاًیعم. عقل نظری و عقل عملی گذارندیمتأثیر  هاآنعملكردهای ذهنی، شدت و ضعف 

تحت تأثیر عواطف هستند؛ به عبارتی عواطف هم در هنگام تفكر و شناخت و هم در 

هنگام عمل تأثیرگذارند. در ذیل برای فهم بهتر رابطه دوسویه عواطف با جزء عقلانی تأثیر 

 .میکنیممجزا بررسی  طوربهبر یكدیگر را  هاآن

 تأثیر عاطفه بر جزء عقلانی .3

که گفته شد، افلاطون برای نفس سه جزء بنیادین قرار داد: جزء عقلانی، جزء  طورهمان

 هرچند. کندینمصریح بر ارتباط اجزای نفس تأکید  طوربهو جزء عاطفی. وی  ورزلیم

و میل در تضاد است و انسان برای اینكه به حقیقت دست  باعاطفهافلاطون، عقلانیت ازنظر 

ی داشته باشد باید عاطفه و میلش را تحت حاکمیت عقل اسعادتمندانهیابد و زندگی 

عمیق جزء عاطفی و جزء عقلانی نفس است. از  رابطةدرآورد، لیكن مطالعه آثار وی بیانگر 

برخی عواطف مانند  رفتننیازبعقیدتی نقش زیادی در ایجاد و -نگاه وی، ساحت معرفتی

در مقابل، عواطف هم در عقلانیت (. plato, phaedo, 68a; republic.3, 386b)ترس دارد 

 وجودآمدن به مانع توانندیم عواطفی مانند ترس و ناشكیبایی مثلاًنقش زیادی دارند و 

(. همچنین plato, republic.3, 388aنک: بشوند )ی دارشتنیخوفضایلی مانند شجاعت و 
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باورهای آدمی نقش زیادی دارند  رفتننیازبمانند عشق( در ایجاد و عواطف )برخی 

(plato, laws.5, 731e عواطف در اراده و قدرت .)گذارندیمی افراد تأثیر ریگمیتصم 

معلول عواطف غم و شادی هستند  عنصرسستو  انعطافقابلی نرم و هااراده کهیطوربه

 .1(,411a plato, republic.3) دهندیممكرر انسان را تحت سیطره خود قرار  طوربهکه 

او قابلیت  ازنظر، خاصه در زندگی اخلاقی که دادیمارسطو به عواطف اهمیت زیادی 

ناشی از این است که بیاموزیم عواطف درست را در شرایط  عمدتاًما برای داشتن آن 

درست احساس و تجربه کنیم؛ وی استدلال مبتنی بر کارکرد را طرح کرد. مدعی بود که 

. شوندیمآن از دیگر حیوانات متمایز  واسطهبه هاانسانی است که اژهیوعقل کارکرد 

فضیلت انسانی مبتنی بر اجرای این کارکرد است. حتی وی اظهار داشت که فعالیت عقلی 

، 1316؛ د سوسا، Bunnin & Yu, J,2008:206کامل است ) 2ناب، یعنی تفكر، نیكبختی

و این فعالیت بهترین  با بالاترین فضیلت نیكبختی کامل عبارت است از فعالیت منطبق (.11

جزء وجودی ما یعنی عقل است. فعالیت این جزء در انطباق با فضیلت خاص آن، یعنی 

 5و دوامش 4خلوص علتبه، نیكبختی کامل است. فعالیت این جزء 3فعالیت نظری/ متفكرانه

است؛  بخشلذتبیش از دیگران  داندیمی دارد و زندگی کسی که آورشگفتلذت 

نیكبختی باید آمیخته با لذت باشد، نیكبختی کامل که حاصل فعالیت  ازآنجاکهبنابراین، 

، الف 1111، اخلاق نیكوماخوس) هاستلذت/نظری است، شامل والاترین 6حكمت فلسفی

11-21.) 

اشاره شد، رابطه عاطفه و جزء عقلانی گسترده و پیچیده است.  ترشیپکه  طورهمان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ی هامخلوط عنوانبهبرای مطالعه بیشتر بنگرید به رساله فیلبس. فیلبس مشتمل بر نظریه واقعی از عواطف گسسته . 1

 (Nummenmaa, 2000) انگیزشی لذت و درد هست

2. Perfect 

3. Contemplative 

4. Purity 

5. Enduringness 

6. Philosophic Wisdom 
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ارسطو هم در تضعیف عقلانیت نقش دارد، هم در تقویت عقلانیت. در اینجا  ازنظرعاطفه 

برخی از تأثیرات منفی عواطف بر جزء عقلانی، موضوع را از سه جنبه تأثیر  دادننشانبرای 

، سپس نقش میکنیمو ادراک حسی بررسی  عاطفه بر اراده، قدرت تشخیص و داوری

 .مینکیمعاطفه را در تقویت عقلانیت تبیین 

 تضعیف اراده .3-1

به این پرسش مربوط است که آیا اعمال  هاآنارتباط عاطفه با اراده بخصوص تضاد و ستیز 

 ازنظرخوب و بد یا درست و نادرست است یا نه؟  درباره شانیداورانسان همواره مطابق با 

امكان ضعف اما ؛ و رابطه دوسویه دارند اندوابستهارسطو، عقل عملی و فضیلت عقلی به هم 

 داندیم باوجودآنكهرا در این باب تصدیق کرد، به این صورت که فرد  2/ آکراسیا1اراده

. عقلانی بودن به این معنا با عاطفی بودن کندیمچیزی درست است، باز برخلاف آن عمل 

در در تضاد است.  دانستیمی رعقلانیغرا  هاآنو عمل بر طبق میل و شهود که وی 

میل،  نیتریقومادام که  شودیماسیا وجود دارد عقلانیت زیرپا گذاشته مواردی که آکر

، عاطفه آماده است کار را شودینمبا باور مناسب همراه است، قرین توفیق  کهیوقتحتی 

. ارسطو در این (23 و 62: 1316؛ د سوسا، Bunnin& Yu, J,2008: 588ببرد )پیش 

، مانند کسی است که بردینمکه کسی که دانش خویش را بكار  دهدیمخصوص توضیح 

شدید  ریتأثتحتدانش ندارد. کسانی که  حالنیدرعدر خواب یا مست است، دانش دارد و 

خشم، میل شهوی و عواطف مشابه در بدن و  مثلاً . اندحالتعواطفشان هستند، همه در این 

اخلاق ) شودیممی بر دانش خود ناآگاه که آد آورندیم به وجودنفس چنان تغییراتی را 
 (.14-15،الف 1141، نیكوماخوس

است. در مواردی که انكراتیا وجود دارد، شخص با علم  3در مقابل آکراسیا، انكراتیا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Weakness Of Will 

2. Akrasia 

3. Enkrateia 
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در آکراسیا و  پس. کندیممقاومت  هاآن، در مقابل 1به بدی شهوات، به پیروی از قاعده

انكراتیا هر دو علم و آگاهی نسبت به بد بودن عملی وجود دارد؛ لیكن یكی تحت نفوذ 

و دیگری تحت نفوذ میل و هوس شدید آن را انجام  کندیمتفكر عاقلانه از آن پرهیز 

. ضعف فرد مبتلا به آکراسیا در این واقعیت است که او بیش از بیشتر مردم انفعالاتی دهدیم

. علاوه بر این ضعف، وی ضعف دیگری هم کندیمتجربه  اشیعقلانرض با انتخاب متعا

اخلاق ) شودیمی عقل سلیم تسلیم عواطف جابهبیش از میانگین افراد،  کهنیادارد و آن 
 (.14-11، ب 1145، نیكوماخوس

پس به نظر ارسطو، صرف علم به چیزی برای عمل بر طبق آن کافی نیست و عوامل 

کامل بیندیشد و معقول باشد و  طوربه تواندیم. یک انسان اندرکارنددستدیگری نیز 

عقلش مسیر درست را به او نشان دهد، اما امیال و عواطف بر وی فائق آید و او را از مسیر 

متمایز  3ییپروایبرا از  2خصوص ارسطو، ضعف نفسدرست منحرف نماید. در این 

 آمدهدستبهیی است که شخص به نتیجه یا تصمیم درجاضعف نفس ضعف . کندیم

تا بیاندیشد  کندینمدرنگ  اصلاًیی است که شخص درجایی پروایبو  ماندینموفادار 

(Ackrill,1981:322 شخصی که ضعف نفس دارد، تأمل .)اما کندیمو انتخاب  کندیم ،

وارد فرایند  اصلاً پروایب. کندیمعمل  اشیعقلانتحت تأثیر نوعی انفعال، مخالف انتخاب 

 5ریپذجییتهو  4. طبایع حساسکندیمتحت تأثیر انفعال عمل  صرفاً؛ شودینمتأمل و انتخاب 

سرعت برانگیختگی منتظر  علتبهیی قراردارند: بعضی پروایببیش از دیگران در معرض 

شدت برانگیختگی، زیرا هر دو استعداد پیروی از  علتبهو بعضی  مانندینمكر روشن تف

؛ 343-334: 1311، رأس؛ 25-11: ب 1153، اخلاق نیكوماخوستصور خویش را دارند. )

 (.56: 1314کروت، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Rational Principle 

2. Weakness 

3. Impetuosity 

4. Keen 

5. Excitable 
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مقاومت در برابر نیروی انگیزشی عواطف نیز با تقویت عقلانیت نسبت مستقیم دارد. 

 شودیمی، صبر و پایداری باعث حفظ و استواری حكمت عملی دارشتنیخوارسطو،  ازنظر

. کندیمقدرت داوری در برابر نیروی انگیزشی عواطف جلوگیری  شدنفلجزیرا از 

یی که هاارزشپیوسته با تفكر درست است در حوزه  کردنعملحكمت عملی استعداد 

ولی کسی که لذت  اندآنایت ی هستند. مبادی محرک هر عمل در غافتنیدستبرای انسان 

که هر  داندینمو  ندیبینمو درد حاصل از عواطف درونش را فلج کرده دیگر آن مبادی را 

اخلاق ی به آن غایت باشد )بخشتحققباید برای  کندیمو هر انتخاب که  داردیبرمگام که 

 (.23-13: ب 1143، نیكوماخوس

 تضعیف قدرت تشخیص حقیقت و داوری .3-2

ی تأثیر عواطف بر جزء عقلانی، تأثیر بر داوری و قدرت تشخیص هاجنبهیكی دیگر از 

است. عواطف بر قدرت تشخیص حقیقت و داوری انسان تأثیر گذارده و در تضعیف آن 

 اندلذتملازم با درد یا  هاآن. عواطفی مانند خشم، ترحم، ترس و مانند 1نقش زیادی دارند

شخص حكم خود را تغییر بدهد. قدرت داوری تا حد زیادی تحت تأثیر  شوندیمو موجب 

در حالات غم و شادی یا حب و بغض  هاانسانو نفع شخصی است؛ زیرا  هابغضحب و 

در داوری قاضی و اعضاء هیئت منصفه در  توانیم. این موضوع را کنندینمیكسان حكم 

منصفه چون اغلب حب و بغض یا نفع  ی ملاحظه کرد. اعضاء شورا یا هیئتخوببهدادگاه 

حقیقت را تشخیص دهند و خوشایند و ناخوشایند  توانندینم، دیآیمبه میان  شانیشخص

از طریق شنیدن سخنان اهل دعوی،  هاآن. در حقیقت، افكندیمشخصی بر قضاوتشان سایه 

 کنندیمر سعی . اصحاب دعوا با توجه به این امشوندیم ختهیبرانگبه احساس نوعی انفعال 

امور تأثربرانگیز و سخنان  کردنعنوانموضوعاتی خارج از موضوع دعوا و  کردنمطرحبا 

 1356؛ 33 و 15-5: ب 1354، خطابهدهند )، رأی داوران را به سود خود تغییر زیآمتملق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 .16-13الف:  1316، 1:6نک: نیكوماخوس،  .1
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اعتراض  1ی قدیم فن خطابههارساله(. ارسطو در این خصوص به نویسندگان 15: الف

ی دستیابی به وسایل هاراهی نشان دادن جابهبا در نظر گرفتن این واقعیت  هاآن که کندیم

قاضی را در حالات روحی خاص  توانیمنشان دهند که چگونه  کردندیماقناع فنی، تلاش 

(. طرفین دعوا در مجالس 25-15: ب 1354،خطابه) قرار داد تا در قضاوتش تأثیر بگذارد

را  هاآنتأثیر قراردادن حضار در دادگاه، قضاوت و حكم  با تحت کنندیمدادرسی سعی 

به نفع خود تغییر دهند؛ زیرا وقتی مردم احساس دوستی و آشتی دارند یک جور فكر 

متفاوت دارند یا چیزی  کاملاًو وقتی احساس خشم و دشمنی دارند، یا احساسی  کنندیم

با کسی که نزد آنان برای  . وقتیکنندیممشابه آن با شدت متفاوت، جور دیگری فكر 

؛ و نگرندیم، با اغماض به کار اشتباه او کنندیماحساس دوستی  دیآیمقضاوت 

. همچنین، به نظر کنندیم، خلاف آن حكم کندیمبا وی احساس خصومت  کهیهنگام

 حتماً آن چیز  هاآندلپذیر است، به گمان  دهدیماشخاص مشتاق و امیدوار چیزی که روی 

 خاطرآزردهیا  تفاوتیباگر  کهیدرحالخوب خواهد بود،  هاآنروی خواهد داد و برای 

 (.5: الف 1314؛ 33:ب 1311،خطابه) کنندینمفكر  گونهنیاباشند، 

آنان تأثیر  دةیعق؛ یعنی عواطف بر ابراز کندیمهمین امر در مورد خطیبان نیز صدق 

ی، سه چیز منطق، یعنی علاوه بر براهین کندیم. سه چیز خطیبان را درخور اعتماد گذاردیم

و  3، منش خوب اخلاقی2دیگر نیز در اعتماد به سخنان خطیب مؤثر است: عقل سلیم

وابسته به یكی یا بیشتر از یكی از این دلایل است.  هاآن. حكم و نظر و خطای 4خیرخواهی

سلیم رأی اشتباهی بدهد، ممكن است رأی درستی بدهد ممكن است به دلیل فقدان عقل 

ممكن است عقل سلیم  تیدرنهانگوید؛  شدیاندیم واقعاًاما به دلیل بدی اخلاقی آنچه را 

بهترین نظر خودداری  ارائةاز  جهیدرنتداشته باشد و درستكار هم باشد، اما خیرخواه نباشد، 

 (.15-5: الف 1314، خطابهکند )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (.15-13الف: 1354مراد از قدیم تا پیش از نگارش خطابه توسط ارسطوست )خطابه،  1.

2. Good Sense 

3. Good Moral Character 

4. Goodwill 
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 1یتضعیف ادراک حس .3-3

(. 13:ب 1325مابعدالطبیعه، است )یكی از کارکردهای ذهن در عقل نظری ادراک حسی 

از نامش پیداست از طریق حواس  کههمچنانادراک حسی یا حس ظاهر، ادراکی است که 

کنند یمما را به شناختن توانا  شانیسودمند. حواس جدای از شودیمحاصل 

ابزار شناخت است و  نیترمهمو  نیترساده(. ادراک حسی 33-23: الف 143مابعدالطبیعه،)

خاستگاه جسمانی دارد یعنی اگر بدن نبود چنین ادراکی برای ما وجود نداشت. نقش 

ی تأثیر عاطفه بر جزء عقلانی است. هاجنبهعواطف در تضعیف ادراک حسی یكی دیگر از 

این بحث است. لذت و درد در حد رابطه ادراک حسی با لذت و درد آغاز مناسبی برای 

واسط ادراک حسی با میل/ اشتیاق قرار دارد. هر جا احساس باشد، لذت و درد و آنچه 

یی که این حالات باشد میل نیز وجود هرجا ؛ ونیز وجود دارد گرددیمموجب لذت و درد 

 ازنظر، درواقع(. 13-5: ب 414، درباره نفس) است 2دارد زیرا میل شوق به چیزهای دلپذیر

؛ شودیم هاآنآمدن تخیل و میل در  به وجوددر موجودات زنده باعث  ارسطو احساس

میل نیز  لزوماً و هر جا لذت و درد باشد،  زیرا هر جا احساس باشد، لذت و درد نیز هست

 (.25-23: ب 413، نفس دربارةهست )

آن ارسطو، عواطف در ادراک حسی تأثیرگذارند و گاهی باعث تضعیف  ازنظر

و این امر  خوردیمی فریب راحتبه سازدیم خاطرآشفتهعواطف انسان را  کهآنگاه. شوندیم

، انسان ترسو به هنگام مثلاًبستگی دارد؛  هاانسانبه احساسات و عواطف گوناگون در 

. افتندیم اشتباهبهترس در او، عاشق مسلک با میلی عاشقانه با اندک شباهتی  شدنختهیبرانگ

؛ هر چه ندیبیممعشوقش را  کندیمو عاشق فكر  شودیمدشمن نزدیک  کندیمترسو فكر 

 (.5: ب 463، رویاها دربارة) باشد اشتباه بیشتر است ترقیعمهیجان 

 تقویت عقلانیت .3-4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Sensory Perception 

2. Pleasent 
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ی منفی این هاجنبهدر مباحثی که تاکنون درباره تأثیر عاطفه بر جزء عقلانی داشتیم به 

اراده، قدرت  کردیم و در آن تأثیر عواطف بر جزء عقلانی از سه جنبهتأثیرگذاری اشاره 

تشخیص و ادراک حسی را بررسی کردیم. لیكن نباید از مباحث فوق نتیجه گرفت که 

گاهی  چراکه. شودیمتصور  معمولاًکه  طورآنعاطفه همیشه با عقل در تضاد است، 

بر  هاآن. کنندیمعقل کمک  عواطف یا حالات عاطفی با کمک به تصمیمات ارادی به

را تقویت  هاآناثر گذارده  گردندیمی اجرا سختبهتصمیمات اخلاقی که به طریق دیگر 

در اخلاقی زیستن دارد اشاره کرد.  1"تخیل"به نقشی که  توانیم. در این خصوص کنندیم

ما ا؛ زدیانگیبرمی و یگانگی با دیگری را در انسان پندارهمذاتقدرت تخیل حس 

انسانی شده  جامعةشرور و مفاسدی است که دامنگیر  همةی وبانباعثبرعكس  2"توهم"

است ی نیبخودبزرگسازترین مصداق توهم و در این میان، شرانگیزترین و ویران است

(weil, 1959: 114) 

ی االعادهفوققوه تفكر در آدمی نیز تأثیر  شدنختهیبرانگارسطو، عواطف در  ازنظر

. ترس انسان را به شودیمقوه تفكر  شدهختهیبرانگمثال، ترس در آدمی باعث  طوربهدارند. 

، در مقابل کسانی شودیم، یعنی برای رهاندن خود از خطر وادار به تفكر داردیوامتفكر 

. به همین دلیل است که کنندینمکه امیدی به رهایی ندارند تفكری هم برای رهایی خود 

ی خطرناک باید با تشریح وضعیت و هشدار دادن، کسانی را که متوجه خطر هاتیموقعدر 

 1343؛ 35: ب 1342، خطابهآگاه کرد ) هاآنپیش روی نیستند با ایجاد حس ترس در 

 (.13-5: الف

عواطف به نحو سلبی هم در تقویت عقلانیت نقش دارند. مقاومت در برابر نیروی 

ی، دارشتنیخوارسطو،  ازنظرنسبت مستقیم دارد.  انگیزشی عواطف نیز با تقویت عقلانیت

قدرت  شدنفلجزیرا از  شودیمصبر و پایداری باعث حفظ و استواری حكمت عملی 

. حكمت عملی استعداد کندیمداوری در برابر نیروی انگیزشی عواطف جلوگیری 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Imagination 

2. Fantasy 
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ی افتنیدستیی که برای انسان هاارزشپیوسته با تفكر درست است در حوزه  کردنعمل

ولی کسی که لذت و درد حاصل از  اندآنهستند. مبادی محرک هر عمل در غایت 

که هر گام که  داندینمو  ندیبینمعواطف درونش را فلج کرده دیگر آن مبادی را 

اخلاق ی به آن غایت باشد )بخشتحققباید برای  کندیمو هر انتخاب که  داردیبرم

 (.23-13: ب 1143، نیكوماخوس

 جزء عقلانی بر عاطفه تأثیر .4

ارسطو، رابطه عاطفه و جزء عقلانی گسترده و عمیق است و  ازنظرکه گفته شد،  طورهمان

به نقش عواطف در ضعف اراده محدود  شودیمگفته  معمولاًکه  طورآننباید این رابطه را 

این رابطه بعد از بحث درباره تأثیر عواطف بر جزء عقلانی، در  ترشدنروشنکرد. برای 

و در ضمن آن نقش  میپردازیمی مختلف ذهنی بر عواطف هاتیفعالادامه به تأثیر 

و رابطه دانش و خردمندی با عواطف را بررسی  ی ذهنی در ایجاد لذت و دردهاتیفعال

 ه توضیح داده خواهد شد.. در پایان دو نكته اساسی در خصوص این رابطمیکنیم

در ایجاد احساس  هاآنی ذهنی با عواطف نقش هاتیفعالی مهم هاارتباطیكی از 

لذت و درد است. لذت عبارت است از آگاهی از طریق ادراک نوع خاصی هیجان؛ اما 

یا  آوردیمتخیل نوع ضعیفی از ادراک است و همیشه در ذهن انسانی که چیزی را به یاد 

باشد، روشن است که یادآوری و انتظار نیز که با  گونهنیاوجود دارد. اگر  کشدیمانتظار 

ی یا حاضر است و درک بخشلذتهر چیز  جهیدرنت. اندلذت، همراه با اندهمراهادراک 

. شودیمیا در آینده است و انتظار کشیده  شودیمآورده  ادیبه، یا در گذشته بوده و شودیم

در  میبریماست. چیزهایی که انتظار  بخشلذتاز شر باشد  تهی صرفاًهر چیزی که 

نیست.  هاآنبسیارند و دردی همراه  دةیفاکه همراه با شادی بسیار یا  بخشندلذتصورتی 

یا  میکنیمآن را آرزو  کهیهنگامهر چه حضورش شادی به همراه دارد، در بیشتر موارد 

(. نوعی 13-5: ب 1313؛ 35-5: الف 1313،خطابهاست )، همراه با شادی میآوریم ادیبه

از یاد لذت گذشته و  میبریمی شدید در ماست که لذت هالیماحساس لذت همراه با 

انتظار لذتی در آینده، درست مانند کسی که مبتلا به تب شدید است و از یاد آنچه در 
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از  تنهانهز . عاشق نیبردیمگذشته نوشیده و انتظار آنچه در آینده خواهد نوشید لذت 

لذت  معشوق خاطرة کردنزنده، بلكه از یاد سیمای او و بردیمحضور معشوق لذت 

. درست به همین دلیل مجالس سوگواری و ماتم نیز با نوعی لذت همراه است، زیرا بردیم

 (.33-15: ب 1313،خطابه) شودیمعزیز از دست رفته زنده  خاطرةیاد و  هاآندر 

 به وجودی است. به عبارتی، ذهنعملكرد قوای  واسطهبهلذت  احساس درد نیز مانند

ی ذهنی است. هاتیفعالآمدن و استمرار احساسات بد نیز مانند احساسات خوب منوط به 

تفكر و یادآوری خاطرات بد گذشته است. در مقابل  علتبه هاورنجبسیاری از درد 

. بخشدیمفراموشی و سعی در به یاد نیاوردن آن خاطرات دردهای آدمی را التیام 

و خطاهای  هایبدتفكر و یادآوری  براثری احساس بد و دردناکی است که ورزنهیک

ط بشود و بیشتر به . هرقدر خاطرات بد بیشتر در ذهن انسان ثبت و ضبشودیمدیگران ایجاد 

. در مقابل، ابدییمو شدت بیشتری  شودیم ترقیعمی توزنهیکبپردازد،  هاآن دربارةتفكر 

. انسان بردیمی را از بین توزنهیک هاآن کردنفراموشی از خطاهای دیگران و پوشچشم

ی را در خود از بین توزنهیکو حس  کندیمی پوشچشماز خطاهای دیگران  منشبزرگ

: الف 1125، اخلاق نیكوماخوسطولانی ندارد ) حافظة منشبزرگ اندگفته رونیازا؛ بردیم

1-5.) 

ی مانند تصور، یادآوری ایذهنعملكرد قوای  واسطةهبعواطف دردناکی مانند ترس 

تصور ذهنی از  علتبهدرونی است که  . ترس، درد و آشفتگیدیآیم به وجودو انتظار 

. عامل ذهنی دیگر در ایجاد ترس، تصور دیآیم به وجودردناک و د کنندهرانیوشری 

به ی ممكن است طولانبودن شر است؛ زیرا ما از شری که به فاصله زمانی  الوقوعبیقر

 دانندیممردم  همة مثلاً. میترسینمبپیوندد یا تصور مبهمی از وقوع آن داشته باشیم  وقوع

زیادی تا مرگ  فاصلةکه  کنندیمیا گمان  دانندینمولی چون موعد آن را  رندیمیمکه 

، بدیهی است 1. اگر ترس عبارت از انتظار وقوع واقعه ناگواری استترسندینمدارند از آن 

، نه از چیزی، نه از کسی ترسدینم افتدینمبرایش اتفاق  داندیماز چیزی که  کسچیهکه 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 .13الف: 1115نک: اخلاق نیكوماخوس، . 1
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ناگواری  واقعة دانندیمکه  رسندتیمکسانی  ضرورتاً و نه از موقعیت خاصی؛ بنابراین 

که  طورهمان(. پس 33: ب 1342؛ 33-25: الف 1342، خطابهبرایشان رخ خواهد داد )

، تصور چیزی آوردیمدر ما هیجان پدید  2دبخشیامو  کنندهدلگرمچیزهای  1تصور و فكر

 (.23: ب 421، درباره نفس) آوردیمدر ما هیجان پدید  فوراًنیز  یا خطرناک ترسناک

یی نقش ساحت معرفتی عقیدتی در به وجود آمدن هامثالمطلب، با ذکر  ادامةدر 

 ترروشنعواطف مختلف مانند شجاعت، دوستی، تحقیر، ترس، اعتماد و اطمینان و شرم 

و سپس نقش این ساحت را در مقاومت در برابر نیروی انگیزشی عواطف  میکنیم

 :میدهیمقرار  موردبحث

به نقش دانش و  توانیمشجاعت: درخصوص نقش ساحت معرفتی در عواطف 

بصیرت در شجاعت و نترسیدن از چیزی اشاره کرد. ارسطو در این مورد به سخن سقراط 

. علت ردیپذیمآن را تا حدودی  باً یتقرو  کندیماستناد « شجاعت دانش است» گفتیمکه 

شجاعت را مردمان در برابر  گونهنیااست. این امر داشتن تجربه در امور و وقایع خاص 

ی در برابر خطرهای جنگ. دانش این احرفهو جنگجویان  دهندیمخطرهای مختلف نشان 

احساس  هاآنی مختلف به هاسلاحی مختلف جنگی و کاربرد هاتیموقعجنگجویان در 

گر خطر این امر همیشگی نیست و ا دیگویمکه ارسطو  گونههمان؛ لیكن دهدیمشجاعت 

اخلاق ) افتندیمبزرگ باشد و تعدادشان از تعداد از سپاه دشمن کمتر باشد به ترس 

 (.23-2: الف 1116، نیكوماخوس

ی بین آنان بسیار هایدوستدوستی: باورهای انسان در روابط انسان با دیگران و 

تأثیرگذار است. دوست ما کسی است که ما را دوست داشته باشد و ما در مقابل او را 

ما خیر  ازنظردوست داشته باشیم. احساس دوستی یعنی خواستن چیزی برای دیگری که 

که دوست هر چه در  شودیماو؛ این حالت باعث  خاطربهخودمان، بلكه  خاطربهاست، نه 

چنین احساسی  کنندیمبرای خدمت به دوست به کار ببندد. کسانی که فكر توان دارد 
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. بنا به این تعریف، دوست ما کسی است که در اندهمنسبت به یكدیگر دارند دوست 

 نشانةشادی و درد، خیر و شر و دوستی و دشمنی با ما شریک است. شراکت در این چیزها 

آغاز  ازآنجادوستی گفته شد، دوستی  دربارةنچه خیر او نسبت به ماست. با توجه به آ ارادة

که انسان بداند و باور داشته باشد که این حالات روحی در طرف مقابل وجود  شودیم

طرف مقابل را دوست خودش  طبعاًدارد؛ ولی اگر چنین باوری در او ایجاد نشده باشد، 

 .داندینم

اهانت  هاآنو به  کنندیمتوهین و تحقیر: علت لذت کسانی که دیگران را تحقیر 

 تربزرگو تحقیر دیگران خودشان  کردنکوچکبا  کنندیماین است که تصور  کنندیم

. به همین سبب جوانان و ثروتمندان به خود دهندیمافزایش  هاآنشده و برتری خود را بر 

که با اهانت برتری خود را  کنندیمکه به دیگران اهانت کنند، زیرا تصور  دهندیماجازه 

(؛ بالتبع اگر چنین باوری وجود نداشته باشد، 33-25: ب 1314، خطابه) کنندیمتثبیت 

 .شودینملذتی از تحقیر دیگران عاید انسان 

ترس: باورهای آدمی در ایجاد ترس و نترسیدن تأثیر دارند. کسانی که باور دارند که 

 معمولاً؛ اینان ترسندینماز چیزی  دهدینمرخ  هانآی برای آوررنجهیچ اتفاق ناگوار و 

و  اندرفاهکه در کامروایی و  برندیم، یا گمان اندرفاهکه در اوج کامروایی و  اندیکسان

ثروت، نیروی زیاد،  جةینتیی که در هاحالتو مغرورند،  رکنندهیتحقآن گستاخ،  تبعبه

 قبلاً که  کندیمانسان احساس  کهیوقت؛ و همچنین دهدیمفراوانی دوستان به انسان دست 

 شودیم حسیب، نسبت به وقایع ترسناک آینده استکردههر نوع وحشتی را تجربه 

تا دم مرگ  قبلاًو  خورندیممانند کسانی که شلاق ؛ (5: الف 1343؛ 35: ب 1342، خطابه)

 .اندرفتهپیش 

 مثلاً ماد و اطمینان هم نقش بسزایی دارند. اعتماد و اطمینان: باورها در ایجاد حالت اعت

، میانبودهو هرگز با بدبختی و شكست مواجه  میابودهاگر باور داشته باشیم که اغلب موفق 

زیرا به دو دلیل هنگام مواجهه با ؛ میاجستهو از آن ایمن بیرون  میاشدهیا اگر با خطر روبرو 

ی از آن خطر ندارد، دیگر آنكه وسایلی اتجربهخطر انسان آرامش دارد: یكی آنكه هیچ 
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 (.33: الف 1343، خطابه)برای مقابله با آن دارد 

شرم: احساس شرم، رنج و آشفتگی حاصل از تصور چیزهای بدی است که به نظر 

یی و اعتنایبی نوعی شرمیب. در مقابل، شوندیممنتهی به از دست دادن آبرو  دیآیم

بد است. بر اساس تعریف فوق، هنگامی احساس شرم ی نسبت به این چیزهای تفاوتیب

 میدهیمکه احساس کنیم این چیزها نزد خودمان و نزد کسانی که بدانها اهمیت  میکنیم

است. این اعمال ناشی از رذایلی مانند ستمكاری، بزدلی، هرزگی، سودجویی و  آورشرم

 (.25-15: ب 1343، خطابهغیره است )

 انگیزشی عواطفمقاومت در برابر نیروی  .4-1

ی دارند. حوزه فضایل اخلاقی عواطف و اژهیوعواطف در بحث اخلاقی ارسطو جایگاه  

. بخشدیموجود دارد و فضیلت اثر  طیوتفرافراطاعمال است؛ زیرا در این دو حوزه 

متعادلی بروز  طوربهفضیلت اخلاقی حالتی در نفس است که به سبب آن، عواطف انسان 

به کارها و اعمال نیک را  معمولاًب آن، دارندگانش حال نیكی دارند و یابند و به سبمی

اخلاق نیكوماخوس، است ) نامناسببه داشتن عواطف  شیگرا. رذیلت آورندیم وجود

 (.35: 1314؛ کروت، 25-23: الف 1136

میل خود یا از  برخلافمرز میان عمل فضیلتمندانه با اعمال نیک دیگری که انسان 

، انتخاب و انجام دهدیمیا در حالات دیگری که ربطی به اخلاق ندارد انجام روی نادانی 

است.  جانیهمخودآن عمل است. مرز میان عمل خوب و بد، خیر و شر در  خاطربهفعل 

به  اشجهینتانتخاب میل همراه با تعقل است برای اینكه انتخاب خوب باشد و  ازآنجاکه

درست باشد و  لیمهمعمل اخلاقی و خیر بیانجامد باید هم تعقل موافق با حقیقت باشد و 

 کندیمآن را تأیید  موضوع میل همان چیزی باشد که عقل، در حوزه حكمت عملی

 (.23-13: الف 1144؛5-1: ب 1131؛ 35؛ 35-15: الف 1131، اخلاق نیكوماخوس)

پیوسته با تفكر  کردنعملالت استعداد بر این اساس، ارسطو حكمت عملی را ح

اند. در اینجا ارسطو بین حكمت در حوزه اموری که برای آدمی بد یا نیک داندیمدرست 

و وجود هرکدام را معلق به  کندیمی برقرار اهیدوسوی رابطه دارشتنیخوعملی و فضیلت 



 1041بهار  | 96شماره | دهمهج سال |حكمت و فلسفه  یفصلنامه علم  | 161

 

است، از سوی  رممكنیغ، بدون حكمت عملی نیل به فضایل سوک. از یکندیمدیگری 

ی است. دارشتنیخوفضیلت  داردیمو استوار  کندیمدیگر آنچه حكمت عملی را حفظ 

اینكه چه باید کرد و چه  دربارةداوری  .شودیمقدرت داوری باعث حفظ حكمت عملی 

بنابراین هرآنچه بر داوری انسان تأثیر بگذارد و آن را فلج یا گمراه کند حكمت ؛ نباید کرد

قدرت داوری در  مقهورکننده. لذت و درد از عوامل کندیمار نقصان و آسیب عملی را دچ

انسان است. به عبارت بهتر، مقاومت در برابر نیروی انگیزشی عواطف، عامل اصلی تداوم و 

برای حفظ و  را 1یدارشتنیخو، ارسطو رونیازاحفظ حكمت عملی در افراد است؛ 

. حكمت عملی حافظ قدرت داوری در همه داندیماستواری فضیلت حكمت عملی لازم 

قدرت داوری در برابر نیروی  شدنفلجی، صبر و پایداری از دارشتنیخوشرایط است. 

 (.23-13: ب 1143، اخلاق نیكوماخوس)) کندیمانگیزشی عواطف جلوگیری 

در برابر نیروی  کردنمقاومتیی که در مورد نقش جزء عقلانی در هامثالیكی از 

نقش دانش و خردمندی در پیدایش عاطفه نیكی مانند  کندیمانگیزشی عواطف بیان 

شكیبایی است. شكیبایی انسان در برابر پیشامدهای ناگوار تا حد زیادی به خردمندی و 

؛ زیرا شودینم 2زبون و بدبخت گاهچیهو خردمند  او وابسته است. انسان نیک بصیرت

. نیكی و بصیرت انسان را شكیبا کرده و دهدینمکاری زشت و پست انجام  گاهچیه

 واحوالاوضاعو از  کندینم وفزعجزع، کندیمحوادث ناگوار را با شكیبایی تحمل 

 (5: الف 1131؛ 33: ب 1133،اخلاق نیكوماخوس) کندیماستقبال  آمدهشیپ

تلفی ذهنی در عواطف در اینجا لازم است دو نكته درباره نقش کارکردهای مخ

و  عواطف شدنختهیبرانگتوضیح داده شود. یكی میزان تأثیر کارکردهای مختلف ذهنی در 

دیگری نسبت شدت و ضعف قوای ذهنی و شدت و ضعف عواطف. اول، کارکردهای 

تخیل و تفكر  مثلاً. کنندینمعواطف به یک میزان عمل  شدنختهیبرانگدر  هرکدامذهنی 

 هیجاناتی مانند ترس نقش یكسانی ندارند. تخیل متمایز از تفكر و داوری شدنختهیبرانگدر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Temperance 

2. Miserable 



 161 | یمحمد؛  نفس ازنظر ارسطو یرابطه عاطفه و جزء عقلان

 

تصویری  میتوانیم مثلاًماست.  ارادةتخیلات ذهنی ناشی از خود ما و مبتنی بر  چراکهاست؛ 

که در تمرین تقویت حافظه با استفاده از تصورات ذهنی این  گونههمانبیاوریم،  خاطربهرا 

ی نظراتمان آزاد نیستیم و راه گریزی از دو شق درست ریگشكلاما در ؛ ودشیمعمل انجام 

اگر گمان کنیم که چیزی ترسناک یا خطرناک است، بلافاصله  مثلاًیا خطا نداریم؛ 

در حال  کهیهنگاماما ؛ روبرو باشیم دبخشیام؛ همچنین وقتی با چیزی میشویم زدهجانیه

؛ گویی به مناظر ترسناک یا شودینمی در ما ایجاد تخیل صرف هستیم، هیچ تأثر یا انفعال

 (.25-15: ب 421، درباره نفس) مینگریمیک تابلو نقاشی  دبخشیام

به نكته دیگر آنكه، شدت و ضعف کارکردهای ذهنی در شدت و ضعف عواطف 

آمدن  به وجودمثال، قوه تخیل و تصور در  طوربهنقش دارد.  هاآنآمده توسط  وجود

و هرچه قدرت تخیل و تصور در کسی بالاتر باشد شدت  زیادی دارندعواطف نقش 

احساس ترحم در انسان  شدنختهیبرانگبه  توانیمعواطفش بیشتر است. در این خصوص 

 علتبه دیآیم به وجوداشاره کرد. ترحم عبارت است از احساس رنجی که در انسان 

 الوقوعبیقر، یا شری شودیمی وارد مشاهده شری نابودکننده و دردناک که به ناروا بر کس

که انتظار داریم بر خودمان یا یكی از نزدیكانمان وارد شود. برای ایجاد احساس ترحم لازم 

است  کنندهرانیوی شخصی که در معرض شر دردناک و جابهاست که بتوانیم خود را 

شد حس تصور و تخیل( در ما بیشتر با) ییتوانااین  هرچقدرتصور و تخیل کنیم. 

قدرت تخیل و  هرچقدرو برعكس  ی و یگانگی با دیگری در ما بیشتر استپندارذاتهم

ی و یگانگی با دیگری هم در ما کمتر است. به پندارذاتهمتصورمان کمتر باشد، حس 

ی حس ترحم را در دیگران بیانگیزانند اواقعهنسبت به  خواهندیمهمین دلیل، کسانی که 

با حرکات، صدا، یا لباس و به یاری حرکات نمایشی قدرت تخیل را در  کنندیمسعی 

افزایش بدهند. گاهی عواملی مانند تصور بدبختی یا خوشبختی زیاد مانع از تصور و  هاآن

دیده است؛ زیرا شخصی که خود را در غایت بدبختی ی شخص مصیبتجابهتخیل خویش 

انده که به او اصابت کند، یا کسی که که شر دیگری نم کندیم، تصور کندیماحساس 

شری به او نخواهد رسید؛  گاهچیهکه  پنداردیم، کندیمخود را در غایت خوشبختی حس 
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 اندنكردهشروری هست که تحمل  بازهم کنندیمکه تصور  کنندیمکسانی احساس ترحم 

 (.35-5: الف 1346؛ 35-15:ب 1345، خطابه)

 گیرینتیجه

ی در ادهیچیپوی عواطف جایگاه گسترده و  ازنظرکه  دهدیممطالعه آثار ارسطو نشان 

. شودینمتنها محدود به تضعیف اراده  هاآنتصور رایج نقش  برخلافذهن دارند و 

در تحدید و هدایت توجه به فهم  هاآنوکار اصلی  پیوستگی عواطف با لذت و درد و ساز

 .کندیمی ما کمک هایریگمیمتصرا در انتخاب و  هاآننقش 

در  هاآنی با جزء عقلانی نفس دارند. اهیدوسوارسطو، عواطف رابطه  ازنظر

هم در جهت تضعیف عقلانیت نقش ایفا کنند و  توانندیمی ذهنی تأثیرگذارند و هاتیفعال

با کمک  توانندیمو ادراک حسی تأثیر بگذارند و هم  بر اراده، قدرت تشخیص و داوری

قوه تفكر در جهت تقویت عقلانیت نقش ایفا  شدنختهیوبرانگبه تصمیمات ارادی، اخلاقی 

 کنند.

در ایجاد لذت و  هاآنی ذهنی نیز در عواطف تأثیرگذارند؛ هاتیفعالاز سوی دیگر، 

مقاومت ما  توانندیمدرد و عواطف مختلف مانند ترس، شرم و اعتماد نقش اساسی دارند و 

رابر نیروی انگیزشی عواطف بالا ببرند. در اینجا باید به دو نكته اساسی در تأثیر را در ب

ی ذهنی در ایجاد هاتیفعالعملكرد  کهنیای ذهنی بر عواطف توجه کرد؛ یكی هاتیفعال

 شدنختهیبرانگدر  هرکدامعواطف یكسان نیست، به عبارتی بهتر، کارکردهای ذهنی 

هیجاناتی مانند  شدنختهیبرانگتخیل و تفكر در  مثلاً، ندکنینمعواطف به یک میزان عمل 

 ترس نقش یكسانی ندارند.

ی ذهنی با شدت و ضعف عواطف نسبت هاتیفعالشدت و ضعف  کهنیگرایدنكته 

 آمدن عواطف نقش زیادی دارند به وجودمثال، قوه تخیل و تصور در  طوربهمستقیم دارد. 

 بالاتر باشد شدت عواطفش بیشتر است.و هرچه قدرت تخیل و تصور در کسی 
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