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  چكيده

چه باید کـرد؟ موضـوع در هـر دو     ،سخ به این پرسش است که چگونه باید بود؟ و نهپا ،له اخالق نزد ارسطو و پولسئمس

بـه پـرداختن بـه     ،از مجموعـه قواعـد و اصـول رفتـاري     ،هـر دو  اخالق در، نتیجه . درفضایل هستند و نه اعمال ،اخالق

 ۀنــظری دهی  سامان  در  را  راین دو متفک یکسانی، امکان ارسطوو پولس اختالف مبانی  ،شود. با این حال خویشتن بدل می

ـ   بـر ارسطو  .استعشق  و ایمان، امیداصل سه شالوده اخالق پولس بر پایه . فروکاهداخـالقی واحدي  ۀ فضـایل چهارگان

شناختی چنـدي را در حـوزه اخـالق بــه دنبـال       پیامدهاي معرفتهریک  که تأکید دارد ، شجاعت و عفتمتعدالت، حک

نقـش    بـر   تکیه تعریف متفاوت فضیلت و سو و پولس از یکاخالق سعادت انسان، در  فیض در بر نـقش، تأکید ثانیاً .دارد

رغـم تـأثیر پـولس از     بـه  .سـازد  مـی  بـارزتر  این تفاوت رااز سوي دیگر، شناسانه حکمت عملی در اخـالق ارسطو  معرفت

دهی بانی اخالقـی خـویش را سـامان   وي کامالً مستقل از اخالق فضیلت ارسطو، مدهی الهیاتش،  فرهنگ یونانی در شکل

در اصـل مـذکور   سـه  بـازخوانی   تعریف اخالق فضیلت نزد ارسطو، بررسی مختصات کلـی اخـالق پـولس و    ده است.کر

  از جمله موضوعاتی است که این پژوهش بدان پرداخته است. ،بسط تمایز آن با اخالق ارسطو وي و شرح و رساالت

 نهایی. ، داوري، ایمان، امید، عشقضیلتف  اخالق، ارسطوپولس، : ها کلیدواژه
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  مقدمه

 کـه برخـی   اي گونـه  ، بهاخالق فضیلت در یونان باستان است بسیار شبیه ،پولسخالق مسیحی به روایت ا

رسـوالن و شـخص   تأکید  ۀ اخالقی مورداو متأثر از همین سنت فلسفی، رویممکن است  اند کردهتصور 

 بسـیار تأکیـد   انداختـه اسـت.   طرحـی یونـانی در   ،ق مسـیحی اخال در  حضرت عیسی را نادیده گرفته و

از رسـوالن   بسـیاري هایی چون ختنه، کـه اعتراضـات    به اعمال و آئین ويتوجهی  فضیلت و (ظاهراً) بی

 ،از اخـالق  پـولس توان ادعا کرد که  دهد. آیا می این تصور را موجه نشان می ،به همراه داشت را مسیحی

را  پـولس تـوان اخـالق    آیا می ،به بیان دیگر ؟!ندداد ه میئهد که فلسفه یونان اراد ه میئهمان روایتی را ارا

شـود بسـیاري از محققـان     نخستین عاملی که سـبب مـی   تـقریري از اخـالق فضیلت ارسطویی دانست؟

تحـت   پـولس باشـند، تربیـت و پـرورش     ارسـطو از اخـالق فضـیلت    پـولس قائل به وامگیري اخالق 

عـالوه بـر   زبـان اسـت.    به اینخصوص تکلم وي ب ،افزون بر تعلیم یهودي ،یانیونان )Disipline(دیسیپلین

بـا هـیچ    جاسـت کـه  اینامـا نکتـه    بدین زبان نگارش یافته اسـت.  نیز رساالت بر جاي مانده از وي ،این

  حد بوده است.از یونان و مکتب یونانیان تا چه  پولسگیري  توان گفت میزان بهره قطعیت تاریخی نمی

اخــتالف مــبانی ایـن دو      از  حکایـت   کـه  ،پـولس  نزد نقش محوري ایمانو  ارسطو تعقل درنقش 

 مسـتقل از یکـدیگر   اخالقی را ۀتوان با تکیه بر آن، این دو نظری که می  است  متفکر دارد، نخستین عاملی

 پـولس و  دهد تعریفی انسانی، عقالنی و سکوالر از سعادت و خیر و فضیلت ارائه می ارسطو .فرض کرد

 )Grace(فـیض و  )Faith(، ایمـان )Law(، شـریعت )original Sin(گیري از مفاهیم گنـاه ازلـی   کوشد با بهره می

ی شناسـ  تفاوت هستی. مسیحی خود تبیین نمایدـ دستگاه الهیاتی   آن را در ،القدس در سعادت انسان روح

 .این دو نظـام اخالقـی اسـت    یکی دیگر از وجوه اساسی تمایز ،پولسو فضیلت نزد  ارسطوفضیلت نزد 

یک کیفیت نفسـانی   ،پولسکه فضیلت . درحالیفضیلت ارسطویی، حد میانۀ کاربست قواي نفسانی است

اخـالق   و اسـت  بر داوري استوار ،پولسزیربناي تفکر که کاري با قواي نفس ندارد.  »ایمان«است به نام 

ایمـان آوردن و روحـانی زیسـتن، در     فـرد، پـس از   پولسدر اخالق  .فاقد داوري است ،ارسطوفضیلت 

، اخـالق سـکوالر   ارسطونظام اما در  شود. ، مرگ ارزش تلقی میرو ازاین فرجامین جهان خواهد زیست.

شـود، فضـیلت    مرگ ارزش قلمداد نمیو  بیند را می آن شود و پیامدهاي در همین جهان معنا می و است

  .به ذات خود قائم است

بررسـی  را بـه اخـالق    او رویکـرد  ،پولسمنسوب به هاي  بازخوانی رساله این مقاله تالش دارد تا با

  د.ندر اخالق فضیلت بپرداز ارسطوو به اختصار به تمایز آن با رویـکرد   دنکن
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  خاستگاه اخالق فضيلت. ۱

د و کـاربر  )Virtus(ویرتوز ،یونانی است که معادل التین آن )arête(آرِتهعموماً ترجمه واژه  ،»فضیلت« ةواژ

  دارد. کـاربرد آن بـه شـش     کهن  ، تاریخی آرته). 501، ص 2001(شرمن، است )Virtue(رایج انگلیسی آن

در معنـایی اخالقـی مصـطلح     ارسـطو و  افالطـون رسد، تا سـرانجام بـه دسـت     از مـیالد مـی  پیش  قرن

معنـاي هـر     بـه   رد، در اصـل معناي مرد در برابر زن دا  ، به )aner(آنرشود. آرِته، که خود ریشه در واژه  می

ابتدا وصفی بوده کـه نقـش    ،یونانی  فضیلت در جوامع شود. نوع فضلیتی است که شامل قدرت بدنی مـی

در   چیـزي کـه    از  حــاکی   اجتماعی افراد را مشخص کرده و حاکی از کمال یا جـوانمردي اســت، نــه   

نـاظر بـه     توانسته می  ، فضیلت محور رمانجوامع قه ةدر دور .شود تلقی میتصور امروزي فضیلت اخالقی 

سـازد.   سـتایش توانـا مـی     قابـل   روشی  خویش در جامعه به هر کیفـیتی باشد که خود را بر اجراي نقش

  آوران اشـرافی و وفـاداري و حیـاء فضـایل    جـنگ  فضایل مـشخصه ،، شجاعت و توان رزمیبراي نمونه

  .)96ص  ،2001 ،پورتر(زنان بودند  مشخصه

و اقسـام  فضـایل   گردد. گرچه بحث از ماهیـت  مییونان باستان برهور و پیدایش اخالق فضیلت به ظ

ایـن   راما تاریخ فلسفه آغـازگ ، از جمله سوفسطائیان مطرح بوده است سقراطاز  پیشبین فالسفه  در ،آن

ضایلی چـون شــجاعت   ف ةهاي آتنیان دربار جـریان ارائه نـاسازگاري  درزیرا وي، ؛ داند می سقراطرا  اخالق

د: چـه امـري یـک وصـف خـاص      کرطرح ممدار یونان را  و پارسـایی، چهار سؤال اصلی در اخالق فضیلت

ودن فـضایل   کند؟ چگونه انسانی را تبدیل به فضیلت می دارد؟ آیـا   ارتباطمعرفت به چیستی فضایل، با دارا ـب

اي دیگـر اسـت؟    ا ربط و پیوند آنها به گونههاي گـوناگون یک فضیلت واحد هستند، ی فضایل مختلف، جـنبه

نخسـتین تحقیـق    یا خیرهاي مخصوص انسـان را بـه دسـت آوریـم؟      خیر  و چگونه به فضایل عمل کنیم تا

 ارسـطو ن آاز فضـایل   انجام داد، اما تبیین کالسـیک مربـوط بـه    افالطونرا فضایل  یافته در حوزه سازمان

را مزیـت خـاص بخـش     ، اعتـدال سـقراط پاسخ این سـؤاالت   جويو ، در جست جمهور  افالطون دراست. 

هاي بخش روحـانی و عقالنـی آن، و عـدالت را مزیتـی دانسـت       شهوانی روح، شجاعت و حکمت را مزیت

ه انـتظام  ۀحـاکم اسـت. هـر فضـیلت نیـز مزیـت دسـت       در روحی که عقل در آن  این اجـزا  درست  مربوط ـب

،  افالطـون   نظـر   کننـد. از  مند نقش خـود را ایفــا مـی    شهري نظام تاي از شهروندانی است که در دول شایسته

ه وسیله مثال خیـر فـراهم آمـده      ، معرفتی فضایل  ازهریک  معرفت به است از مثل ازلی در پرتـو نـوري که ـب

، )Magna Moralia(اخـالق کبیـر  تا حد زیادي مشتمل اسـت بـر سـه کتـاب      ارسطواخالقی  ۀنظری .است

ـ  )Nicomachean Ethics(نیکوماخوس اخالقو  )Eudemian ethics(اودیمیا اخالق تـر   مهـم  هکه سومی از بقی
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عبـارت دیگـر،   بـه   .همان حد وسطی است که با موازین عقل سازگار باشد ،، فضیلتارسطوبراي  است.

  .)342ـ341، ص 2003اخالق نیکو ماخوس، (شخصیت است فضیلت همان کیفیت ممتاز

به عنوان یک جوهر کلی وجود ندارد. باید خیر را از طریق معرفتی درونـی  ذات خیر  ،ارسطواز نظر 

گرایـی   از فضیلت، که به سعادت ارسطوکرد. دیدگاه  دركو از طریق بصیرت   بـشر  زنـدگی  در حـاالت

 در ،مانند خیر هر موجود زنـده دیگــر    نیز  آدمی  خیر .طبیعی است شود، دیدگاهی فیزیکی و شناخته مـی

دانـد   وي فضیلت را با سعادت مرتبط مـی . )327ص  ،2000 ،استول(اسـت  نـهفته  هاي انسانی او ابلیترشد ق

 مهـم  ارسـطو پندارد. آنچه در نظـام اخالقـی    می  ضروري  و عـمل به فضایل را براي زندگی سعادتمندانه

غایـات   سایراست که ترین غایت  بختی، نهایی او دارد. نیک  و سعادت  است، نگاهی است که او به انسان

تـرین   بختی داراي دو خصـلت اسـت: نهـایی    شوند. در واقع نـیک مـی  شمرده  میانی  نسبت به آن، غایات

نیـاز از همـه    بـی  آن را کنـد و  تنهایی زندگی را مطبوع مـی  به  ؛ یعنی خویش استه غایت است و بسنده ب

گویـد:   مـی  ارسطوچیست؟  »سعادت«ت که این اس  اساسی  پرسش  اما .)28، ص1378(ارسطو، سازد چیز می

بریـدن اسـت.    ،شود. کارکرد چاقو یا فصل ممیز آن شناخته می  خاص  به وسیله کارکرد ،غـایت هـر چیز

 ،انسان خوب، انسانی است که به کارکرد خود توجه کنـد. فصـل ممیـز انسـان     .دارد  کارکردي  انسان هم

، حـال   عمل کند، به سـعادت نایـل آمـده اسـت. بـا ایـن      بـراساس عـقل خود   آدمی  . چنانچه عقل است

  .)31ـ30(همان، ص کند معنا می» ترین فضیلت فعالیت نفس در انطباق با کامل«سعادت را به  ارسطو

  اخــالقی   انگـار  ، تفسیري رایج است که وي را به عــنوان یـک غــایت   ارسطودیدگاه   از  این تفسیر

  ایـن   کنـد. در  راه رسیدن به زندگی خوب نگـاه مـی    عـنوان  ضایل بـهگرایی که به ف غایت ،کند قلمداد می

کـه   ،. سـعادت  دآور  صورت، قاعدتاً باید زندگى خوب را امري خاص و مستقل از فضیلت بـه حسـاب  

  راســتاي   جهت نبـوده و در  است که اعمال بی  این  ، بیانگر این تعریف  ، در اصـطالحی ارسـطویی اسـت

شوند. کارهایی کـه خـود    می  انجام  ، برخی کارها به خاطر خودشانحالرسند. با این  میهـدفی به ظهور 

و سـعادت،    اعلـی   . این دیدگاه تصریح دارد که خیر اسـت  ترین غـایت، سـعادت دارند. عالی  غایت ذاتی

؛ بـدین  خالـت دارنــد  اعمال د  درستی  نتایج در ،این نظر  . مطابق هدف قرار داد  را  آن  غایتی است که باید

ایـن نظریـه     ، در است. به بیان دیگراخالقی  و رساند، درست هـرچه بـه تحقق سعادت یاري میمعنا که 

انسـان    تـرین ابـزار   مهـم  دوم، ۀدر درجـ  و دارند  ذاتی  ارزشاول  ۀدر درج دو کارکرد مهم دارند: فضایل

منـدي آنــان    توان بـه فــضیلت  رفتار افراد می صورت، بر اساس  سعادت هستند. در این  به  یابیدستبراي 

  نــیز   منـد  و فضـیلت   درست  فعل  اخالقی مورد توجه قرار دارد، ولی  فاعل  پی برد. در این تفسیر، هرچند



   ۵۳سنجي اخالق پولسي و اخالق فضيلت ارسطويي  نسبت

کـه   ،ارسـطو از فاعل اخالقی قابل ارزیابی است. مطابق این دیدگاه، این عبارت   مستقل  بـه عـنوان امري

  شـود  مـی   تفسـیر   گونه  این  ، نیزمندي است مند، عـلت درستی و فضیلت فـضیلت  فـرد  ناحیه  انجام کار از

کـه بـا تـالش و ممارسـت بـه       که کدام عـمل صـحیح و کدام خطاستتوانند بفهمند  که تنها افرادي می

کارشناسـان   ،منـدان  ، فضـیلت  دیگــر  عبـارت مند باشند. بــه   سازگاري درونی و تعادل رسیده و فضیلت

امـر  ایـن تبیـین مـا را بـدین     . )332، ص 2000(اسـتول،  هستند نادرست از ر درستاي در تشخیص ام رهخب

 بیش از آنکه با فاعل باشد، با خود عمل فضیلت است. ،سازد که اصالت در اخالق فضیلت رهنمون می

 شود، بلکه بـه دلیـل نیـل بـه خوشـبختی      نمیوجو  جست فضیلت به خاطر خودش توجه به اینکهبا 

هرچنـد  ، گرایـی دانسـت   را با تسامح در غایت ارسطوق اخالتوان خصلت دیگر  شود، می میوجو  ستج

را بـا تأکیـد بـر تعریـف      ارسـطو اخالق  ،ادموند پیـنکافسو   اینتایر  مک  السدیر، الیزابت آنسکمافرادي مانند 

، ارسـطو این گزاره که اخـالق  دانند، اما در  محور می گرایانه و سعادت از سعادت، اخالق وي را غایت ارسطو

محور است و یا غایت گرا، همچنان تردید وجود دارد تا آنجا کـه بـا مراجعـه بـه متـون اصـیل        ضیلتتماماً ف

، 1383ر.ك: پینکـافس،  (این دو مکتب نسـبت داد   هاي وي را صرفاً به یکی از توان دیدگاه به سختی می ،ارسطو

  کـه   اسـت اي  نظریـه ، انـه گرای و وظیفـه  انهسـودگرای نظریـه  و بـرخالف دگرایانه  نظریه غایت. )60ـ53ص 

  رفتارهـاي   جـاي آنکـه محـوریتی بـراي      دهـد و بـه   قـرار مـی  افعال  فضیلت را مبناي درستی و نادرستی

وظیفه، به ارزیـابی افعـال بپـردازد،      توجه به میزان سود یا بـه لحـاظ مطابقت با یا با ل شود وئخارجی قا

از روان آراسـته بـه فــضایل صــادر       مند بسازد. افعـالی کـه   فضیلت  فـاعلی  نـخست  ست تاا این  در پی

بـودن فعـل     اخالقی  گرایان برآنند که غایت ،رو ازاین .گـردند، شایستگی اتصاف به اخالقی بودن را دارند

چیـز دیگـر،   وجوي چیزي براي  . این تفکیک میان جستددگر می تعیینبر حسب پیامد و نـتایج افـعال 

  .)37، ص1381(پینکین، ، از اهمیت واالیی برخوردار استارسطودر مطالعه علم اخالق 

هـاي   تـرین ویژگـی   توان از مهم بر قـواعد اخـالقی را می  ذاتی بـودن ارزش فـضایل و تقدم فضیلت

ـ ارسـطو این اسـت کـه در اخالق  »تقدم فضایل بر قواعد«مراد از  .کرداخالق فضیلت تلقی  ر خـالف  ، ب

تــا بـر    وجـود نـدارد  و مـدونی از اصـول و احکام اخالقـی    معین  هاي اخـالقی، مجموعه نـظریه سایر

اخـالق، قواعـد    بتوان تصمیم گرفت که در زمانی خاص، چه فعلی را باید انجام داد. در ایـنآنها  اساس

فضـایل در شناسـایی احکـام     رو، ازایـن شوند.  نسبت به منش اخالقی، امـوري ثـانوي و فرعی تـلقی می

فــضایل   سـایر نقـش حکمـت عملـی از ایـن جهـت، در مــیان        .کنند اي ایـفا مـی اخالقی، نقش عمده

شـود و در   عنوان یک فضیلت عقالنی مطـرح مـی    عـملی کـه در اخالق، به  حکمتاست. چـشمگیرتر 

۵۴     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

پـذیر نیسـت،    اري تحقـق د گانه عـدالت، شـجاعت و خـویشتن بدون فضایل اخالقی سه ،ارسطواخالق 

کـه چیـزي    ،دارد تـا ابزار رسیدن به آن غایـت را   وظـیفه  هم قادر به شناخت خـیر غـایی اسـت و هـم

 ،بهره از وجود فضـایل چهارگانـه اسـت    فردي که بی ،جز افعال اخالقی نیست، تشخیص دهد. در نتیجه

حکومت فضـایل  ه دلیل حاکمیت عقل و صـحیح را ندارد. ب  و انجام اعمال  توان شناخت احکام اخالقی

 .نامند می »گرایانه عقل«را  ارسطواخالقی   ۀعقالنی است که نظری

صدا بـودن بخـش    و هم  فضیلت  دارایی  ،به دلیل سازگاري عقل و احساس در فـرد ،ارسطودر نظریه 

ـ  و ،اتحـاد و همـاهنگی بــرخوردار بــوده      نـوعی   عقالنی و غیرعقالنـی نفـس او، روحـش از      اصـالً  ای

 .)254- 253  آ، صص:1147، 1(شود تعارض نمی  دستخوش

آگاهنـد    خـود   دو، از تعارض درونی  هر :گوید و ناپرهیزگار، ابتدا می  در مقایسه بین پرهیزگار ارسطو

بـر    آمـدن   فهمد چه فعلی را بایـد انــجام دهـد و بـا فـایق      تفاوت که اولی می  این  با ،(بر خالف شرور)

احساسـات، از انجـام فعـل      آگاهی، به دلیل غلبه  وجود  دهد، اما دومی با می  انجام  ود، آن رااحساسات خ

  شـود و شــناخت ناپرهیزگـار را    قایل مـی  تفاوت  بین شناخت این دو ،خوب عاجز است. اما او در ادامه

لحظـه، در حقیقـت، در   ، چنین فردي در آن ارسطو  بلکه به باور ،داند نمی  واقعی  لحظه عمل، شناخت  در

  صـحنه   در  بـازیگري   به سـخنان  ،را در حالت ناپرهیزگاري  ناپرهیزگار  برد. وي سخنان جهالت به سر می

آورد کـه   که جمالتی را بر زبان می کند تشبیه می بـه انسان خواب یا مستیآن را   کند و یـا تشبیه می  تئاتر

 .)254- 253  آ، صص:1147، 1(واقع چنین نیست ولی در ،است  گرفته  نشأت  به ظاهر از دانش

انسـان بـا   «ذات اسـت.   مند کسی اسـت کـه داراي حـب    ، فرد فضیلتارسطو نـظر  ، ازافزون بر این

زیـرا اعمال شریف او هم براي خودش سودمندند و هـم بـراي    ؛فضیلت، باید خودش را دوست بـدارد

هـاي عملـی را    تواند موقعیت ي حـب ذات اسـت، می. و فردي کـه دارا)354- 353آ، صص: 1169(  »دیگران

گـوش بــه    هـمیشه  ،فرد شریف«به نحو شایسته بفهمد و فضیلت الزم را در آن موقعیت ابراز کند؛ زیرا 

هـاي شخصـیتی خـود لـذت      چنین فردي از ابراز بسیاري از توانـایی . )354(همان، ص »فرمان عقل دارد

 خـوردن   از  . اما لذات طبیعی حاصـل  ...گیري، حکم کردن و خاب، تصمیمانت هایی مانند تـوانایی ؛برد مـی

لـذت  آنهـا   منـد از  شـوند و انسـان فضـیلت    هاي عقالنی او به طور نسبی کـم مــی  در مقابل فعالیتو... 

منـد نیسـت.    ، اصالً فضـیلت ارسطودر نـظر   نـبرد  ، فردي که از انجام افعال خوب لذتمقابلبرد. در  نمی

  .داشتن منش اخالقی است ۀ، نشانيو ۀلذت بردن نـیز در نـظریو، ر ازاین

کار درست انجام دادن مهـم اسـت،   تنها  نه کند که این نکته را بیان می سقراطاخالق مبتنی بر فضیلت 
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بلکه شخصیت، انگیزه، احساسات و نیت براي خوب عمل کردن و وسوسه نشدن براي انجام عمـل بـد   

  شکوفایی شخصی در فضایل است.اي این به معنو  هم مهم است

  به روايت پولس اخالق. ۲

از  ،در مسـیحیت  پولساز تاریخ مسیحیت است. تأثیر انـکارناپذیر   اي مرحله  ، دركپولسدرك و مطالعه 

ادعا کرد آیین مسیحیت به دنبال تالش و سماجت او بــه صـورت یـک      بتوان  شاید  ست کهاین جهت ا

  گرفـت، مسـیحیت وضـعیت    اگر این تـالش صـورت نمـی    . شایدز آیین یهود درآمدا  متمایز ً کامال  آیین

  .را نداشت  کنونی

، اخـالق  »اخـالق «کاري است بس دشوار، اگر مراد از این  ،پولسنزد  »اخالق«از مقوله  گفتن سخن

بی، و ارزیـا «تعریـف کنـیم و آن را   تـر   را در یک معناي عام »اخالق«باشد. اما اگر  اخص کلمه به معناي

هـاي   هرسـال  گفت.سخن  پولساخالق  توان از ، تعریف کنیم، در این صورت می»انسان رفتاردهی  جهت

نجات و تاریخ نجات و کلیساشـناختی اسـت،   شناسی،  مسائلی نظیر مسیح شاملتنها  نه ،پولس منسوب به

  .)274، ص 1992، اشنابل(است داران به عیسی مسیح ایمان بلکه بازتاب رفتار

مضـامین   جهـت متفـاوتی را از  هـاي   بندي محققان دسته ،پولسبررسی و تحلیل مبحث اخالق براي 

بنـدي   دسـته را تحـت چهـار عنـوان     پولساخالق  ،مضامین اصلیدر  رابرت گیلاز جمله اند.  ارائه کرده

  :)64 ، ص2001گیل، (استکرده 

  .)24: 1(اول قرنتیان، صلیب و تحول بشریت واژه .1

  .)4- 1: 16)(43- 42: 15(اول قرنتیان، امیدمعاد و تدبیر  .2

  .)16: 3(اول قرنتیان، مثابه کل به روح و کلیسامثابه  به وندخدا .3

 .)31: 12اول قرنتیان، ؛ 10: 5اول قرنتیان، ؛ 1: 8(اول قرنتیان، اولویت عشق  .4

از الهیـات وي   ، اخالق او را متمـایز پولسدر بررسی آراي  توان بر این باور است که نمینیز  موسنار

  :کردبررسی توان  میحیث مضامین از سه منظر  را از پولس  اخالق ،رو ازاینبررسی کرد. 

 س.ر مانند عشق و یا تقدهاي اخالقی عام و فراگی موضوع نظیر :تیمضاین سن. 1

رسـاله   (نظیـر هاي ویژه ها در رویداد محور یا نسبی: مانند نصایح، اندرزها و پند مضامین اخالقی موقعیت. 2

 .قرنتیان)

 .(رساله قرنتیان)انه: نظیر مباحث سازمانی و نهادياخالق کلیساشناس. 3

۵۶     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

رسـاله   توان بر تعدادي از خصایص کلیـدي در  می، محقق سرشناس معاصر ،جیمز دانبر اساس نظر 

نقـش شاخصـی    ،پولس. دو اصل در اخالق دمتمرکز ش پولسبه عنوان عناصر اصلی در اخالق  ،رومیان

ریا باشد. از بدي بیـزار باشـید و    عشق باید بی«نویسد:  در خصوص عشق می پولس: ایمان و عشق. دارند

این است کـه اخـالق   ترین مسئله  اولین و قابل توجه ،. در واقع)9: 12(»به آنچه نیکوست، سخت بچسبید

گـر در دوم  بـار دی  ،داري از پند و اندرزها، حول محور عشق است. این مبحـث  طیف دنباله شامل، پولس

، 1998 ،دان(شـود  تکرار می7: 1و دوم تیموتائوس  5: 1، تیموتائوسدر اول  »ایمان«با ارجاع به  6:6قرنتیان 

  .)675ـ674ص 

مبنـاي   در واقع اصالت وجودي مـا بـر  «نویسد:  در تفسیر رساله غالطیان می ،پاپ بندیکت شانزدهم

در وجود مـا تبـدیل    اًرسد و عمیق ه به ما میهمین عشق به پدر و پسر است. عشق به پدر و پسر است ک

  .)84، ص 2009 ،بندیکت شانزدهم(»شود دیگر میهاي  انبه عشق به انس

کنـد   استفاده می »عشق«در خصوص  )law(»قانون«از تعبیر  ،پولساخالقی  ۀدر تفسیر نظری ،جیمز دان

 »عشـق «اي بدون قانون  صور جامعهت ،پولساز نظر  :نویسد تبیین باب سیزدهم رساله اول قرنتیان می و در

  نویسد: در ادامه می ،اي کاریزماتیک و اقتدارگرا محال است. وي با بیان این مقدمه در جامعه

توانـد تصـادفی و ناآگاهانـه باشـد،      در رساله رومیان نمی »عشق«نگارش در خصوص اصل ،براین اساس

گوناگون عشـق پرداختـه اسـت.    هاي  جلوه بلکه از قضا هسته مرکزي این رساله باب دوازدهم است که به

تـرین مفـاهیم اسـت، در     در رساله قرنتیان یکی از کلیـدي  »عشق«به همان نسبت که قانون  :توان گفت می

در همـین   تنهـا دوبـار   ،خـوانیم  رومیان هم بخش مهمی را به خود اختصاص داده است. چنانچه می ۀرسال

  ).675، ص 1998 ،(دانتباب مخاطبان خود را دعوت بدین اصل نموده اس

، اولین فضـیلتی  )Agape: love(آگاپه است. »عشق« ،پولسفضیلت نزد ترین  و اساسیترین  کلیدي ،به واقع

وفـاداري،  در فهرست فضایل در کنار فضایل دیگر شادي، آرامش، صبر، مهربانی، نیکـویی،   وياست که 

. در )22: 5(غالطیـان،  زندگی در روح اسـت  آن تسلط بر نفس و ۀالزم .شمارد میفروتنی و خویشتنداري بر

؛ بـه بیـان   )5:5(رومیـان،  ما و خداونـد اسـت  هاي  واقع، روح است که پدیدآورندة آگاپۀ دوسویه میان قلب

مؤمنان را ترغیب به حمـل بارهـاي سـنگین یکـدیگر      ،پولسروح، همین عشق است.  ةاولین ثمر ،دیگر

در سه رساله خود به این مبحـث پرداختـه    ،پولس .)2:  6، (غالطیانکند که ما به ازاي همین عشق است می

ات را  خواهد که همسـایه  مصرانه از مسیحیان می ،در رساله رومیان است: رومیان، غالطیان و قرنتیان اول.

. ولی اگر به گزیدن و دریدن یکدیگر ادامه دهید، مواظب باشـید کـه   )15: 5(همچون خویشتن محبت نما

چگونه پولس نظـام  «در مقاله خود با عنوان  ،)Eckhard.J. Schnabel(اشنابلان نروید. به دست یکدیگر از می



   ۵۷سنجي اخالق پولسي و اخالق فضيلت ارسطويي  نسبت

 پـولس توجه مـا را بـه شـیوه اسـتدالل      ،از همین رساله 13با استناد به آیه  ،»اخالقی خود را سازمان داد

ن، شـما  اي بـرادرا  « نویسد: می پولس ،سازد. در این آیه براي متقاعد ساختن مخاطبان خویش معطوف می

اید، اما آزادي خود را فرصتی بـراي ارضـاي نفـس مسـازید، بلکـه بـا محبـت،         به آزادي فراخوانده شده

  کند: از چهار منظر این آیه را تفسیر می اشنابل. )274، ص 2001 ،اشنابل(»یکدیگر را خدمت کنید

در هر دوي ایـن   نشان دهد که خوي دنی ،قصد دارد با همتراز قرار دادن انسان و حیوان پولس. الف

اگر انسان نکوشد و زندگی در روح را برنگزیند، ممکن است بـه دریـدن    .بالقوه موجود است ،جانداران

  .روي آوردو گزیدن هم نوع خودش 

ــولس .ب ــات   پ ــار حیوان ــه رفت ــا اشــاره ب ــل ب ــابود کــردن  از قبی ــه و ن ــراي شــکار، حمل ــارزه ب مب

مشـهود را بـه مخاطـب خـود گوشـزد کنـد: نـابودي         صدد است نتیجه این رفتـار در ،)analiskō(یکدیگر

انسان هم عواقب رفتـار   این است که اگر در ،بس تلخخویشتن امري است نا معقول. تأثیر این طنزگزندة 

  مین مسئله خواهد شد.یبانگیر هپرخاشگري خود را به حکم عقل و قوه تحلیل تشخیص ندهد، گر

تـوان یافـت.    انسـان را در ادبیـات هلنیسـتی مـی     رفتـار با  ،پیشینه قیاس رفتار ناشایست حیوانات .ج

کوشـیده اسـت بـا زبـان      پـولس باشـند،   مـی  یهودیـان اغلـب غیر  ،در این نامـه  پولسکه مخاطبان آنجااز

  تري با ایشان سخن گوید. همدالنه

افسسـیان،  (ر.ك: تنگاتنگی با ایمان دارد ۀاین فیض رابط .سعادت انسان فیض است ۀالزم ،پولسزعم  به

فـیض   ۀیابند و بـه واسـط   هاي تاریک رهایی می از بند قدرت ،آورند . کسانی که به مسیح ایمان می)17 :3

یابنـد و در مـرگ و زنـدگی پسـر شـریک       القدس مـی  شوند. زندگی آزاد در روح الهی رایگان شمرده می

ه فرد مسیحی بـا  تغییر اساسی در رابط موجبایمان مسیحی . )264، ص 2008، ریچز ؛5غالطیان، (خواهند بود

تولـد  «و  »تولد جدید«اي است که با عبارات  چنان اساسی و ریشه آن ،شود. این تغییر خدا و با دیگران می

  .)416، ص 1998 ،بست(شود از آن یاد می »دوباره

از سـه فضیلت الهیاتی، داراي نقشی محوري اسـت و یکـی     عنوان یکی بـه ،پولسیدر الهیات  »امید«

که کمتر بدان پرداخته شـده، فضـیلت امیـد اسـت.      : آگاپه نهاییاست پولساساسی اخالق  از سه عنصر

نیز به شکل تلویحی در خصوص ایـن فضـیلت سـخن گفتـه اسـت.       پولسکه خود  جهتشاید از این 

 ،توان یافـت  می پولسگانه در  اي که در اشاره به این فضایل سه جملهترین  صریح، عالوه بر جمله مذکور

 تــمامی   اسـاسی  ، مـحورپولس در تعالیم .»قدم باشید ها شکیبا و در دعا ثابت شادمان، در سختی در امید«

بــا   ؛یدن ملکوت و دستیابی به آرامش ابدي و حیات جاودان اسـت ، فرارس امید  اصلی متعلق نیز و تعالیم

۵۸     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

ـ  نیسـت،   خداوند  آنِ  از تنها ملکوت ، مالکیتپولس کالم  در  این تفاوت که  هــم  مسـیح   آنِ  ازکـه   انچن

بـه آن، تنهـا راه     یـد ، ام دلیـل  همـین  به. است مسیح و خداوند دو، یعنی هـر بـراي  ملکوت  ، بلکهنیست

  .گردد می  محسوب  نجات آدمی

، دیگـر  عبـارت  بـه انـد.   این سه اصل زنجیروار و در هم تنیـده  :توان گفت می پولسدر جمع اخالق 

در  ،قرنتیـان  رسـاله ابتـداي   درانجامـد.   تنهایی راه بـه سـعادت فـرد نمـی     الزمه دیگري است و بههریک 

رود که حتی این اصـل را مهمتـر از دو    خصوص اهمیت عشق و کاربست آن در زندگی تا آنجا پیش می

اگـر چنـان ایمـانی داشـته باشـم کـه       : «کند تلقی می »امید«و اصل  »ایمان«یعنی اصل  اصل اخالقی دیگر

که عشق در دل خـود   کند میو یا بیان  )3: 13(»جابه جا کنم، اما عشق نداشته باشم، هیچمها را  بتوانم کوه

  .)7: 13(».. محبت همواره ایمان دارد، همیشه امیدوار است«. متضمن دو اصل دیگر است:

  عناصر تلفيقي در اخالق پولس. ۳

چه چیزي براي مسیحیت بـه   مآبی از یونانی پولساین است که  ،مقالهاین اساسی در هاي  یکی از پرسش

در تمییز مضامین اخالقی به وجـدان خـود رجـوع     ،، یونانیان(غیریهودیان)پولساز دیدگاه  ارمغان آورد؟

چه کنش ایشان ناظر به قـانون الهـی کـه    کنند. اگر ه شده است را پیروي میکرده و آنچه در قلبشان نهادین

: 2(رومیـان اسـت  معیـار به طور طبیعی بر حسـب ایـن    اما رفتار ایشان ،به یهودیان اعطا شده است، نیست

مثابـه   بـه  فـردي هـاي   خـود فهرسـتی از خصـلت    ،در رسـاله غالطیـان  با آنکه  پولسحال آنکه  .)16ـ14

ویـژه  تأکیـد   چیند و با می ارسطواخالق خود را متمایز از فضایل  اما ،شمارد را برمی مسیحیهاي  فضیلت

چـه بسـا    ،. با ایـن حـال  کوشد بنیان نوینی از اخالق را پایه نهد می »قعش«و  »امید«، »ایمان«بر سه مؤلفه 

زنـدگی مسـیحی   در  هـدایتگر هـاي   آل ایـده مثابـه   به ،مبنی بر سه مؤلفه ایمان، امید و عشق پولسفرمول 

، تواضع و فروتنی که عیسی در شرایط نمونهبه عنوان . فضایل مسیحی استآن فهرست از تر  است، مهم

در حـین مصـلوب شـدن بـروز داد،      ،گران خود مایش داد و حلمی که او نسبت به شکنجهانسانی خود ن

  .)99، ص 2001 ،(ر.ك: پورترهمگی ریشه در سه مؤلفه مذکور دارد

  بــه   توجـه    تأثرات محیطی استوار است؛ تأثیراتی کـه بــدون   ي ازاه انهبر سام پولسگمان اندیشه  بی

پـیش از  دلیل،   همین  به  گفته، دست یافت. اخالق آنچه او در خصوصتوان به درك درستی از  نمی  ،نهاآ

بـه   ،اجـمال و در حـد توان و ضـرورت بپردازیم، به  ارسطوبا اخالق  پولسنسبت اخالق  بحث آنکه به

    .گردد این باورهاي تلفیقی اشاره می
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یــونانی هــم     بــه   او احتمـاالً  او بـاید زبان رومی را آموخته باشد. یک شهروند رومـی بـود. پولس

ا هاو بعـد   که  هایی نامه آنجا متولد شده بود.  در  بود که او  اي منطقه  رسمی  این زبان، زبان کرد. صحبت می

اسـت کـه او     ایـن  بیانگراین مطلب،  باید به لهجه مـحلی نـوشته شـده باشد. ،به جوامع مسیحی نوشت

نظـر زبـان مشـکلی داشـته       بـدون اینکـه از   ،کنـد   مسـافرت   تالیـا ای  بـه  و احــتماالً   توانسته به یـونان می

یعنـی داراي آمـوزش و فرهنگـی یونـانی      ؛مآب بود یهودیی یونانی ،پولس .)21ـ5ص  ،1384گـریدي، ا(باشد

طرسـوس متولـد    زاده یونـانی کـه در شـهر    یـک یهـودي  زیـرا وي  ؛ کـرد  بوده و به این زبان صحبت می

بـه   ،المقـدس  در شهر طرسوس از فرهنگ یونانی بهره بـرد و در شـهر بیـت   . وي )3: 22(اعمال رسوالنشد

از ایـن دو فرهنـگ بهـره     ويگیـري اندیشـه    در شکل ،فراگیري اعتقادات یهودي پرداخت. بدین ترتیب

اي بـه تـأثیري    تنها به فریسی بودنش اذعان دارد و اشـاره  ،کند فراوان برد. گرچه وقتی خود را معرفی می

بـه ایـن    .شهروندي رومی بود وي پدر .)13: 1: غالطیان:6: 3فیلیپیان، (ندارد ،ونانی گرفته استکه از فرهنگ ی

شـهروند رومـی شـود. ایـن امتیـاز       ،توانسته بود با پول و ثروتی که داشت ،که در عین یهودي بودن امعن

  در امان بماند. مخالفان مسیحیان از آزار و اذیتاینکه  از جمله .از حقوقی برخوردار شود که موجب شد

که رسـاله رسـوالن از    بودهمان مالقاتی  ،با فالسفه یونانی پولسترین مالقات  مهم :شاید بتوان گفت

براي آنان در باغ آریوباغ بوده است. آنچـه   ويکند و سخنرانی  یاد می »پرستان مالقات با بت«آن با عنوان 

 پـولس خداي خالق عالم به طریق رواقی اسـت.   ةدر این رساله از سخنان او نقل شده است، گفتار دربار

آن هنگـام کـه    ،پولساز رستاخیز مسیح از مرگ گفته است که داور همه در روز آخر خواهد بود. سخن 

، گـوش  پـولس اي دیگر نیز با امتناع از توجه کـردن بـه    اي او را مسخره کردند و عده عده ،بدینجا رسید

بـه نظـر    ،پـولس . مسیحیت )31ــ 22: 17(اعمال رسوالن، وکول کردندفرادادن به سخنان او را به وقتی دیگر م

شـد و بـه سـخن     زیرا به نظر آنان عقالنیتی در آن مشاهده نمی ؛حکماي آتن مسخره و استهزا آمیز رسید

نـوعی  مثابـه   بـه  امري مثبت تلقی کـرد و ایمـان را   این تمایز را همانند رواقیون پولسدیوانگان شبیه بود. 

  .)103ـ102ص، 1381(ایلخانی، ل عقل فلسفی یونان گرد آوردجنون در مقاب

هـا   یونـانی  مبنی بر کفاره شدن عیسی براي نجات بشر، نظیر تئوري پولسافزون بر این، آموزه فدیه نزد 

(دورانـت،  کنـد  دهد و پس از مرگ قیام می را در راه نجات بشر می  که جان خوداست  »فـرزند خـدا«در باب 

امـري اسـت بـاطنی. نـزد      ،جوهر و ذات آیین و تعلیمات و اعمال مسیح ،پولسبه نظر . )210، ص2، ج1365

 پـولس کـه همعصـر    ،فیلسوف رواقـی  اپیکتتوسخصوص در سخنان ، ببسیاري از متفکران یونانی آن دوره

کـه   شود. این متفکران باور داشـتند  بود، عقیده به انقالب درونی به عنوان یگانه راه نجات انسان مشاهده می

۶۰     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

از  هرچنـد  خود را از ظلمات و تاریکی برهانـد.  ارد،که داي  تواند با تکیه بر نیروي روحانی و الهی انسان می

گناه برهاند. او نیاز بـه امـداد    آثارتواند صرفاً با تکیه بر نیروي باطنی، خود را از  فرد گناهکار نمی ،پولسنظر 

  د.دهد و به سعادت ابدي رهنمون شواو را نجات  ،خداوند دارد که با لطف و رحمت خود

در طول رشد و پرورش خود، ملهـم از مکاتـب و    پولسموارد مذکور، مؤید این نکته است که 

در چـارچوب جریانـات    پـولس برداشـت  تـوان گفـت:    شماري است. براي نمونه، می هاي بی آیین

ابتـداي قـرن سـوم     ازتا قرن چهارم رواج داشت.  ،عرفانی است که از یک قرن قبل از میالد مسیح

قبل از میالد با تالش رواقیون، مذهب در فکر یونانی نقش بیشتري پیدا کرد و از یک قـرن قبـل از   

مآب بـود. در ایـن دوره    ترین عامل در شکل دادن فکر یونانی مهم ،میالد مسیح نیز جریانات عرفانی

ادیان شرقی از آن جمله  .شود هاي گنوسی نمایان می به صورت آیینهاي گوناگون،  به شیوهعرفان، 

میترائیسم، و مذهب اسرارآمیز با اصول فلسفی و باورهاي ارسطویی، رواقی و فیثاغوري جمع شده 

سازد که گرایشی کامالً عارفانه دارد و همـراه بـا عرفـان     و در چارچوب تفکر افالطونی میانه را می

تا اواخر قرن سوم، را  ،بل از میالد مسیحهاي حاکم در این دوره، یعنی از یک قرن ق بینی ثنوي جهان

همـراه و تحـت تـأثیر ایـن جریانـات       ،نیز به عنـوان متفکـري در آن عصـر    پولسدهد.  تشکیل می

  .)210، ص 2، ج 1365؛ دورانت، 394، ص 1386(ایلخانی، است

ار و انسـان گناهکـ   نجات ، براي)11: 13قرنتیان(هاست امید تمامی سرچشمه که ، خداوندپولس از منظر

مـجسم کنـد تا بتواند مسـتقیماً   صورت عیسی اي ندید جز اینکه خود را به در ملکوت، چاره  او  دخول

رسـیدن بـه ایـن     ،. البتـه  کنـد   ریزي را از نو پایهآنها  همت گمارد و خانه امید ها انبه هدایت و ارشاد انس

  شود: دارد و باید مراحل زیر طی خاصیهدف، فرایندي است که نظم و روش 

 را مــردم   از  بــندگان، بــرخی   نیکی خود، نه  محبت  سبب بـه ، خـداوندپولس . برگزیدگی: طبق نـظر1

 در زیـرا  ؛)137 ، ص1982دیگـران،   و واتسـون (است فرموده معین ابدي حیات براي راآنها  و ساخته جدا

  .)245، ص  تا بی،  سین؛ تی6ـ7: 11یانروم ؛24ـ 23: 3 رومیان(گناهکارند و فاسد همه ،او پیشگاه

و بـه   )38: 2(اعـمالاز گذشته خود توبه کنـیم ها اناین است که ما انس ،. دعوت: هـدف از دعـوت الهـی2

این دو، اصالح شـده،   ۀباشیم تا در سای  داشته  و تنها به او امید )9: 10(رومیانخداي یگانه ایمان بیاوریم

تگاري برسیم. خداوند با عمل پرفیض خود، از مـردم  سرکارهاي خوب انجام دهـیم و بـه نـجات و 

کنـد، اگرچـه    قبـول کننـد. او از همـه دعـوت مـی       با ایمان  ،است  خـواهد نجاتی را که در مسیح می

  .)93، ص 1982(خـاچیکی، پذیرند اي آن را نمی داند که عده می
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حیات نــویی را   ،لب انسان، روح القدس در ق او  به  . تـجدید حـیات: با قبول دعوت الهی و امید3

؛ یعنی نفس بعد از آن، بـه  )82، ص1368،  هورن  ( دهد و تجدید حیات رخ می )51: 15(قرنتیاندمد می

مــتمایل گشـته، حیـات الهـی در او متبلـور        قــداست   ، بــه  جاي تمایل بـه شـرارت و بـدي   

نـتیجه،  . در)261تـا، ص  بـی ،سن(تی شود و عادل شمرده می )330، ص 2م، ج 1888(االمیرکانی، گردد می

و بـا   ) 97، ص  1982(خاچیکی، گردد می  شـخص عضو جدیدي از اعضاي خانواده خدا و فرزند او

شـود و شایسـتگی    جسمی تازه، که فـناناپذیر و از بـین نـرفتنی است، وارد ملکـوت الهـی مـی   

؛ 273تـا، ص  ، بــی  (تیسنکنند یمو از برکات آن استفاده  )50: 15(قرنتیانکند زندگی جاوید را پیدا می

تـوانند مـلکوت خـدا  ها به واسطه فیض الهی از نو متولد نشوند، نمی . بنابراین، تا انسانفـرالي)

  .)66ـ65، ص 1982(خاچیکی، را مشاهده کنند

ادبیـات  انسـان را در   رفتار ناشایست حیوانات بـا رفتـار   در خصوص پولس پیشینه قیاساینکه  نکته آخر

 ويباشـند،   مـی  )Gentile(یهودیاناغلب غیر ،در این نامه پولسکه مخاطبان توان یافت. ازآنجا می هلنیستی

وگـو   گفـت  براي ،کوشیده است با زبان آشناتري با ایشان سخن بگوید و از بازخورهاي فرهنگی این قوم

    با ایشان بهره گیرد.

از فضـا و   ،اي از مباحـث خـود   پـاره  در پـولس  :تـوان گفـت   مـی  ،در مجموع با تکیه بر دالیلی چند

  بخشی به مضامین اخالقی خود بهره گرفته است: فرهنگ محیطی پیرامون خود در نظم

  مقايسه اخالق پولس با اخالق ارسطو. ۴

از عناصـر تلفیقـی    ،بنابر مخاطب خود ،در نگارش آراي خود پولستا اینجا شواهد حاکی از این بود که 

یهودي بهره گرفته است. اما پرسش اصلی ایـن پـژوهش ایـن اسـت کـه      شماري نظیر منابع یونانی و  بی

رغم تمام تأثیراتی که از فرهنگ یونـانی گرفتـه اسـت، از اخـالق فضـیلت       تا چه حد علی ،پولساخالق 

  مستقل است؟ ارسطو

هـاي   یم، شایسته است نظري اجمـالی بـه تشـابه   بپردازپیش از آنکه به وجوه اختالف این دو اخالق 

ایـن  ، ارسـطو و اخالق  پولسان این دو اخالق شود. یکی از آشکارترین وجوه اشتراك اخالق موجود می

 بـراي نمونـه،   اسـت.  »انسـان کنشـگر  «زیرا دغدغه هر دو اخـالق،   ؛است که هر دو مسئله واحدي دارند

کید ویژه بر شریعت عمل نیـز دارد. از جملـه بـراي شـرح خصـایص عشـق       أت ،در کنار شریعت ایمان پولس

با محبت برادرانه سرسپرده هم باشید. در احتـرام گذاشـتن بـه یکـدیگر، از هـم      « :کند نظیر می بیاناردي را مو

۶۲     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

ور باشید و خداوند را خدمت کنیـد، بـه هـیچ     در روح شعله ؛گاه غیرت شما فروکش نکند پیشی بگیرید. هیچ

صـفا   شود، بـا همـه در صـلح و    یکس به سزاي بدي، بدي نکنید. اگر امکان دارد تا آنجا که به شما مربوط م

زیرا نوشته شده که خداونـد   ؛اي عزیزان خود انتقام مگیرید، بلکه آن را به غضب خدا واگذارید  زندگی کنید.

تنهـا   . در رساله اخیر، نه)18، 15، 12: 12(رومیان، »من هستم که سزا خواهم داد :انتقام از آن من است«گوید:  می

چگونه این اصل از طریـق عشـق    که دهد هدایت اخالقی بشر دارد، بلکه نشان میغناي این اصل در  تأکید بر

انـد:   افزون بر مسئله واحد، در موضـوع نیـز داراي اشـتراك    .)275، ص 1998، دان(به همسایه قابل فهم است

تفاوت آشـکاري بـه    ،مباحث این دو متفکربن  در این، موضوع هر دو فضایل است و نه اعمال. با وجود

سـازد.   رو می را با تردید روبه ارسطواز اخالق فضیلت  پولسخورد که فرضیه وامگیري اخالق  میچشم 

  پردازیم: وجوه آن میترین  در اینجا به ذکر اساسی

گنـاه ازلـی از روي دوشـش برداشـته شـده       ،، صرفاً به دلیل صلیب مسـیح پولسفرد مسیحی از منظر  .1

پس از قرار گـرفتن در   ،یهوديغیر یایهودي و  اعم از ،ها انبر روي برابري انس پولستأکید  لذا .است

دانـد و   که برخی را ذاتـاً بنـده دیگـران مـی     ،ارسطوامري حتمی است. برخالف  ،معرض فیض الهی

  گردد. جایگاه حقوق نزد آنان تعیین می ،شان برخی را به حکم طبیعت خدایگان و بر اساس مرتبه

 داراي اختالف است. سه عنصر اساسی اخـالق پولسـی عبارتنـد از    ،ماهیت فضایل نزد این دو متفکر .2

ماهیـت طبیعـی    ،ارسـطو که فضایل نـزد  . درحالی)13: 13 (ر.ك: رساله قرنتیان »محبت«و  »عشق«، »ایمان«

  شود. دیده نمیآنها  دارند و سرچشمه الهیاتی در

شـمردگی   خدا بودن و عـادل  ایمانی که به وساطت معبد ؛ایمان درونی است ،پولسبناي اخالق  سنگ .3

 .شـود  قائم بـه خـود فـرد و در او نهادینـه مـی      ،ایمان فرد .در درون هر فرد مسیحی نهاده شده است

فرد مؤمن هر آنچه را انجام دهد، اخالقی است و متکی بر اعمـال بیرونـی    پولسدر اخالق  ،رو ازاین

ه معبد خداییـد و روح خـدا در شـما    دهید ک آیا تشخیص نمی« نویسد: در قرنتیان میکه  چنان نیست.

زیـرا معبـد خـدا     ؛ساکن است؟ اگر کسی معبد خدا را خراب کند، خدا نیز او را هالك خواهد کـرد 

کـه متکـی بـر     ،ارسـطو . بر خالف فضـایل چهارگانـه   )17ـ1: 16(س است و شما آن معبد هستیدمقد

    .تالش فردي است آنعوامل اکتسابی است و الزمه 

تربیـت و کنتـرل انسـان     ،ارسـطو از نظـر   اینجاست کـه  پولسو  ارسطواختالف بین  نقاط. یکی دیگر از 4

داري  این خود اوست که خویشتن ،پولسبه باور ، اما صورت گیرد »دولت«بایست از باال و از جانب  می

  آورد. اسباب سعادتمندي خویش را فراهم می ،سه فضیلت در نهاد خودبا درونی ساختن  کند و می
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جایگاهی در نــجات   هـیچ ،عملی شریعت :است  با طرح آمـوزه نـجات از طـریق ایمان معتقد سپول .5

چیـزي   ،در نـقشه خـدا در آغـاز و از نگاه او، شریعت مهمان ناخوانده این جهان است انسان ندارد.

ح را : آیـا رو پرسـد  از مخاطبان خود می ،در رساله غالطیان است. ويوجود نداشته  »شریعت«به نام 

یا با ایمان به آنچه شنیدید؟ آیا تا ایـن حـد نادانیـد کـه بـا روح آغـاز        ،با انجام اعمال شریعت یافتید

بـا   پـولس . نقطـه عطـف تمـایز    )2ـ3: 2(به مقصد برسید؟ ،خواهید با تالش انسانی کردید و اکنون می

دهد و منشـأ   رار میایمان را نقطه مقابل عمل ق ،پولس ؛خالصه کرد توان می عبارتهمین  در ارسطو

 پـولس در قیاس با دستگاه اخالقـی   با تکیه بر فصیلت که کامالً ،ارسطوکه داند. درحالی یآن را الهی م

 .داند در نهایت سعادتمند می مند را فضیلت کنشگرکنشگر است، انسان 

ئل به کلی قا ،ارسطوخالف است. برمورد مداقه و بررسی قرار داده  »فرد«مثابۀ  انسان را به پولس. 6

. سـعادت انسـان در تفکـر    نیسـت (یا هر چیز دیگـر)   »مدینه«تنیده به نام  متعالی، ابژکتیو درهم

مثابه حیـوان اجتمـاعی اسـت و     قائل به انسان به روشنی به ارسطودر مقابل،  است. »فرد« ،پولس

یکسـان از  داند که خیر افراد در گرو آن است. او تصوري  تنیده می جامعه را کلی واحد و درهم

در پی تعریف دولتی ست که بتواند اموري همچون تعلیم و تربیت را  ،رو ایناز .نوع انسان دارد

  . بسپاردبه آن 

و عقـل مبـرا     مانند اختیار، عمل، معرفت  اموري  از  را  ایمان  ساحتکه تالش کرده است اگرچه  پولس .7

در آن نـدارد. بـه     نقشی  هیچ  یار و عقل بشرياز نـظر او ایمان، فیضی است الهی که اخت ؛ زیراسـازد

دانـد و دانــشمندان را    ارزش مـی و تدبیر بشري را بی  آگاهی، اندیشه، نبوغ  عنصر  پولس دلیل،همین 

  نویسد: . وي میکند تحقیر می

و فکـر و    برم می  کشند، هر قدر هم عاقالنه باشد، از بین هایی را که مـردم بـراي نجاتشان می من تمام نقشه

  ةاي که دربـار  و دانشمند و این افراد برجسته  دانم. پس این اشخاص کاردان ارزش می نبوغ دانشمندان را بی

داده  را احمـق کـرده و نشـان    آنها  خدا  توانند بکنند؟ کنند، چه کـار مـی اندیشی می جهانی چاره  مهم  امور

بـا منطـق و هـوش      انسان  ندانست  حکیم صالح  خداي  زیرا ؛معناست پوچ و بی  آنها  است که عقل و تدبیر

  .)21- 19: 1بشناسد... (ر.ك: اول قرنتیان/   را  خود، خدا

باطـل خـود،     هاي فلسفه  نگذارید دیـگران بـا« خواند. فلسفه و فیلسوفان را دزد ایـمان مـیهمچنین وي 

و عقاید مردم استوار است، نـه بـر     ر افکارو پوچ آنها ب  غلط  از شما بگیرند. نظریات  تان را ایمان و شادي

تواند مبانی اخالق خـود را از   نمی پولساین خود مؤید این است که  .)28: 2 (کولسیان "»فرمایشات مسیح

  گرفته باشد. ارسطوفیلسوفی چون 

۶۴     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

، »نقتـل مکـ  «، »زنـا مکـن  «زیـرا احکـام    ؛تحقق شریعت استفضیلت عشق همان  ،پولسدر اخالق . 8

شـود کـه    ، و هر حکم دیگري که باشد، همه در این کـالم خالصـه مـی   »طمع مورز«، »دزدي مکن«

از  ارسـطو که چهار فضـایلی کـه   درحالی .)10: 13(رومیان، »ات را همچون خویشتن محبت نما همسایه«

برد، سنخی متمایز از سنخ خصلت عشق دارد؛ متکی بر طبیعت فرد است و نـه آن نیرویـی    آن نام می

  شود. به واسطه فیض نهاده می ،که در درون وي

ـ   ارسـطو بناي اخـالق   سنگ ،خدامحورانه است. در مقابل پولساخالق اینکه  نکته آخر .9 ر ر امـ متکـی ب

  از  کـه انسـان را    است  دهنده  ، خدایى نجاتپولسداى یابد. خ کلی است که در بستر جامعه تحقق می

کـه قـدرت انسـان محـدود      حـالى در .هایت استن . قدرت او بى کند مى  بخشد و تطهیر گناه نجات مى

توانـد   ، نمـى  بـاشد  اگر انسان خواستار نـیکى خود باشد.  نجات  تواند عامل انـسان خـود نـمى است.

توانسـتن   خواسـتن صـرفاً   :معتقد اسـت  پولس .)7:18(نامه به رومیان   به آن دست یابد  الهى  امداد  بدون

کـه   درحـالی  .)397، ص 1386(ایلخـانی،   یابـد   اسـت تـا او از گناه نجات  مالز  نیروى الیزال الهى نیست.

ــداي  ــطوخ ــوم   ،ارس ــت و مفه ــفی اس ــامالً فلس ــامتحرك«ک ــرك ن ــود  » متح ــداي خ ــراي خ را ب

  .)340، ص 2003 ،فرگوسن(گزیند میبر

  گيري نتيجه

ز اخـالق  را ا پـولس اسـتقالل اخـالق مسـیحی بـه قرائـت       ،شـواهدي  بیـان این مقاله بر آن بـود تـا بـا    

در  ،چندین وجـه مؤیـد تفـاوت اندیشـه ایـن دو متفکـر       زمینه،. در این دنشان ده ارسطومحور  فضیلت

  ریزي مبحث اخالق ایشان است.   پی

بـر داوري اسـتوار اسـت.     پـولس این است کـه زیربنـاي تفکـر    در  ،ارسطوبا  پولساول  تمایز وجه

بـه داوري   ،ارسـطو اسـت. اخـالق فضـیلت    گرایانـه   که زیربناي اخالق فضـیلت، تفکـر غایـت    حالیدر

شناسـانه؛ یعنـی    ، اخالقی است آخـرت پولسداوري را در پی دارد. اخالق  پولسانجامد. اما اخالق  نمی

شناسانه. در ایـن   متوقف است بر تصور یا تصدیق امري آخرت ،اخالقی که تصور و تصدیق امر اخالقی

گـاه کـه عیسـی     حـانی زیسـتن، در فرجـامین جهـان آن    مدار، پس از ایمان آوردن و رو فرد اخالق زمینه،

  بازگشت، سعادتمندانه خواهد زیست.  

کـنش و عمـل بـدان     ارسـطو که الزمۀ عمل اخالقی نـزد   درحالی ،این است دوموجه اختالف 

این امتیاز را دارد که  ،گرا و اخالق پیامدگرا نظیر اخالق وظیفه ،انواع اخالق سایرنسبت با و است، 
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بیشتر اصالت  ،پولساخالقی ام معطوف به کنشگراست، اما همین اخالق در نسبت با نظ گرا و نسبی

فضیلت در این معنا در نسبت با اخالقی که نـزد   ،است. در واقع دهد و صرفاً کنشگر را به کنش می

یعنی در بیرون از فرد است و نشانۀ آن عمل فرد است. اما مسـئله   ؛امري بیرونی است ،است پولس

ایمـان  «گویـد:   مـی  پـولس مؤید این برداشت آنجاست کـه   صرفاً کنشگر نیست. ،پولسنزد اخالق 

 ».داشته باشید، هر کاري را بکنید

ایـن   ،تـر  بـه بیـان شـفاف    .، مرگ اخالقی استپولس اخالقیاین است که در نظام  سوموجه تمایز 

ـ   .کنـد  مرگ ارزش تعیین می ؛کند مرگ اخالقی را برساخت میدستگاه  مـرگ   .د ایمـان اسـت  مـرگ مول

شـود،   مـرگ ارزش قلمـداد نمـی   ، ارسـطو نظـام  پدیدآورندة عشق است و مرگ خالق امید است. اما در 

شـوند. اصـالت    نفسه ارزش تلقـی مـی   فی ،از فضایل چهارگانههریک  فضیلت به ذات خود قائم است و

  به داشتن آن فضایل است و الغیر. ،فرد

در جامعـه رشـد   ، معطوف بـه زنـدگی اسـت    ،ارسطوانسان وجه اختالف چهارم این است که 

باید از دنیـا   ،پولسگردد. اما انسان  یابد و سعادتش در همین جامعه محقق می کند و پرورش می می

اسـاس عهـد جدیـد بـر      .عین شر است ،جدا شود و به سمت خدا رود. استقالل جستن از خداوند

ست تا انسـان بتوانـد بـه آغـوش خداونـد      مبناي آشتی انسان و خداست. گناه ازلی بخشوده شده ا

مـرگ و شـریعت    ،)12: 5(رومیـان،  نیرویی شیطانی کـه بـه جهـان وارد شـد    یعنی همان  بازگردد. گناه

اسـت کـه نگـاه بـه ایـن       پولسبینی  در جهان ،اند و در عهد جدید مهمانان ناخوانده این جهان بوده

  شود.   به منظور نجات در مسیحیت تضعیف می ،شرایع

 ارسـطو  »حکمت«با تماماً  ،گوید از آن سخن می پولسحکمتی که  ،اختالف نهایی در این استوجه 

دانـد و حکمـت انسـانی را در     حکمت را خاص خداوند مـی  پولسفضیلت اولی متفاوت است. مثابه  به

ایـن حکمـت،   داند که ساخته انسان نیست.  داند. سخنان خود را حکمت الهی می مقابل حکمت الهی می

گویند، حکمتی است که حکمـت   میا معن بیهاي  گذاران یا کفار با استدالل قابل با حکمتی که بدعتدر ت

آنچـه   .کنند و یونانیان به دنبال خرد و حکمت هستند معجزات طلب می ،انگارد. یهودیان الهی را پوچ می

  .)25ـ20: 1(اول قرنتیان، تر است از قدرت انسان ضعف خداست، قوي

میـراث  نظیـر   ،ریزي اخالق خود بیش از آنکه از منابع بیرونی در پی پولسرسد  ظر میبه ن ،در نتیجه

ـ بهـره  هاي یونــانی   همچنین اندیشه ، هرمسی و گنوسی  هاي یهـودي، آیین منـابع درونـی   رده باشـد، از  ب

  یوحنا الهام گرفته است.   و اناجیل و تعالیم عـرفانی مسیح

۶۶     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  
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