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  يدهكچ
كند كه چگونه انسان با وجود آگاهي از نادرستي يك  مي را مطرح اي رواني است و اين پرسش پديده ،»ضعف اخالقي«

بررسي ديدگاه دو تن از متالهـان مسـيحي و فيلسـوفان مدرسـي دربـاره ضـعف       زند. اين مقاله به  بدان دست مي ،عمل
از  اش اراده، آيد كه آدمي گناه اخالقي هنگامي پديد مي، . از نگاه آگوستيندپرداز يعني آگوستين و آكوئيناس مي ،اخالقي

، ني بود كه با ضعف ارادة خـود نخستين انسا ،گردان باشد. آدمروي اينكه از آن خير سرمدي و نامتناهي غافل باشد و يا 
در نسل آدم جريان يافته و موجب بروز شرور اخالقـي در  ، سقوط وي گرديد. اين ضعف اراده موجبدچار گناه شد و آن 

تر و ديگري برتر است؛ اولي ميل و  يكي پست ،گردد. توماس بر اين باور است نفس را دو قوه است كه از اين دو وي مي
نيازمند  ،بلكه صدور فعل، صرف داشتن معرفت كافي نيست، براي انجام فعل اخالقيوي، نامد. از نظر  اراده مي دومي را
هرگز از روي  ،عنوان يك فاعل اخالقي خطاكاره انسان عادي بوي، گيري ساير مبادي فعل اختياري است. از نظر  شكل

دچار سوء استفاده ، فقط در شرايطي كه از اختيار برخوردار استبلكه ، شود ريزي قبلي مرتكب گناه نمي لجبازي و با برنامه
شـود؛   مرتكب عمل زشت مي» از روي انتخاب«، عكسه انسان فاسد و شرور ب. درحاليكه شود از قدرت انتخاب خود مي

  برگزيده است. خود در راستاي اصول و اهدافي است كه براي زندگي اساساً، اعمالگونه  زيرا اين

  آگوستين. ،توماس آكوئيناس ،ضعف اراده ،: ضعف اخالقيها كليدواژه
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  مقدمه

ه چـرا شـخص   كـ اي به قدمت تاريخ انديشه بشر دارد. اين سؤال  سابقه ،»ضعف اخالقي«بحث از 
انديشمندان را در اعصار گوناگون تحـت تـأثير   ، ندك بر خالف باور خويش عمل مي ،گاهي اوقات

ه در ك »راسياكآ«عنواني براي اين پديده عجيب گذاشته بودند:  ،خود قرار داده است. در يونان باستان
 ل زنـدگي شـخص را تحـت تـأثير قـرار دهـد.      كتوانسته  نظر ايشان اهميتي ويژه داشته است و مي

هاي خاص خـود   در اين باب ديدگاه ارسطوو  افالطونماي بزرگ يوناني همچون كفيلسوفان و ح
، آكوئيناسو  آگوستينهمچون ، دان ديني در عالم مسيحيتانديشمنايشان، پس از  .را عرضه داشتند
ردي شناختي به نظـام اراده  كه رويك ،سقراطو استادش  افالطوناند. ديدگاه  پرداخته به اين موضوع
يعني وقوع تخلفـات اخالقـي را ناشـي از     ؛ردك تبييني شناختي از اين پديده ارائه مي، انسان داشتند

رد شـناختي  كـ بعدها به روي ،ردهاكدانسته است. اين روي ها مي ها و معرفت ضعف و نقص شناخت
ه قابـل  كـ عناصري وجود دارد  ،ها ه در جان انسانكبر اين باور بود  ارسطو، شهرت يافت. در مقابل

در نظام ارادي انسان تأثيرگذار هستند ، استن به عناصر شناختي نيستند. اين عوامل غيرشناختيكفرو
مستند بـه   هموارهيعني وقوع تخلفات اخالقي  ؛نندكتخلفات اخالقي را تبيين  اي از توانند پاره و مي
  شوند. ه گاهي اوقات از عناصر غيرشناختي حاصل ميكبل، الت شناختي نيستكمش

امـا عناصـر   ، ندنداشـت ضعف اخالقـي   در بابرساله مستقلي  ،توماس آكوئيناسو  آگوستين قديس
از رهگـذر بـازخواني    »آكراسيا«دهد كه ديدگاه ايشان درباره  را مينظريه اخالقي ايشان به ما اين امكان 

تالش بر اين است كه به تبيين ديدگاه اين دو شخصيت مهـم عـالم    ،آثارشان تبيين كنيم. در اين نوشتار
اي از نقـاط قـوت و ضـعف آن را     پـاره  جمـال به ا پاياندر  .ضعف اخالقي بپردازيم ، در بابمسيحيت

  .بررسي خواهيم كرد

  چيستي ضعف اخالقي

علم و معرفت به خوبي/ بدي عمل، به معناي تصور صرف نيست، بلكه معرفت همراه با تصديق و اذعـان  
به حسن/ قبح عمل است؛ بدين معنا كه گاهي اوقات علم شخص به عمل خوب/ بد، صرفاً جنبه توصيفي 

گـاهي اوقـات خـود شـخص،      شود، ولي دارد و اشاره به چيزي دارد كه نزد مردم خوب/ بد محسوب مي
گويد، از قضاوت و باور خويش خبر  داند و وقتي درباره آن عمل سخن مي واقعاً آن عمل را خوب/ بد مي

. آنچـه در  )27  ص ،Atkinson، 1969(نامـد  اولي را تعهد نقل قولي و دومي را تعهد اصـلي مـي   كانتدهد.  مي
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هاي يونان باستان از ضعف اخالقي بـا   نوشتهتعريف ضعف اخالقي محل بحث است، قسم دوم است. در 
  شده است. ياد مي )Akrasia(»آكراسيا«تعبير 

  ديدگاه اخالقي و تبيين ضعف اخالقي از نگاه آگوستين

براي فهم تحليـل وي   ،آگوستينر كعنوان چارچوب تفه ته اساسي بكبايد به چند ن ،مقدمه به عنوان
  رد:كاز ضعف اخالقي توجه 

در دسـترس وي قـرار    ،اتب نوافالطونيـان كه از طريق مك بودتحت تأثير انديشه افالطوني  آگوستين. 1
  گرفته است.

  گرايانه مبتني بر سعادت دارد. ، همانند اغلب فيلسوفان اخالق يوناني مسلك، ديدگاهي غايتقديسِ هيپو. 2
  مايه عميقاً كالمي است. داراي بن كهتر اوست  بيني گسترده ، غالباً مبتني بر جهانآگوستينادعاهاي فلسفي  .3
در تبيين نظام  ،رو ازاين .جايگاهي محوري دارد ،آگوستينآموزه گناه ذاتي يا گناه نخستين در انديشه  .4

  دارد.اي  سهم عمده ،النفسي وي معرفةهاي  و تحليل كنش انسان
 آگوسـتين ويـژه   كشـف ورزي آدمـي را   گسـترده اراده قـدرت و آفـاق    ،توجه عميق به اراده انسـان  .5

طـور مشـروح   ه به نقش بنيادين اراده ب ،طور تفصيليه شمارند. وي نخستين متفكري است كه ب مي
كه گواهي است بر  اند ناميده »ها متافيزيك اراده«را  آگوستينگاهي فلسفه  كه اي گونه بهپرداخته است. 

  .)xii، ص 1993ويليامز، (محوريت ايده اراده در انديشه او
به تبيين رويكرد  كرده،نظر  ري وي صرفاي از بنيادهاي فك رعايت اختصار از توضيح پاره اينجا برايدر 

  پردازيم. آكراسيا) مي مسئله( اميال و صدور آگاهانه خطاي اخالقي، وي در نسبت بين اراده
ت چيزي اسـ  ،بر اين باور است كه سعادت در گرو دستيابي به خير اعلي است. خير اعلي آگوستين

اعمالمان را فقط به سوي آن متوجه كنـيم و آن را بـراي خـودش و نـه بـراي چيـز ديگـر         ه اگر همةك
انـد؛ زيـرا مـا     آن را غايـت ناميـده  ، رو ازاين .براي سعادتمند شدن نبايد فراتر از آن را بجوييم، بخواهيم

  .)334 ، ص1392، (آگوستينمخواهي خواهيم و خود آن را براي خودش مي چيزهاي ديگر را براي آن مي
كه آدمي روحي ناآرام و آيد؛ چرا ب به او پديد ميسعادت تنها از راه شناخت خدا و تقر ،به اعتقاد او

يابد. سعادت فقـط از چيـزي سرچشـمه     گاه به آرامش دست نمي متغير دارد و در اين دنياي مادي هيچ
آيد كه بتواند انسان را از خود انسـان   اي پديد مي گيرد كه ثابت و جاودان باشد. سعادت تنها از نقطه مي

باالتر ببرد و به معناي واقعي، فراتر از انسان باشد. درست به همين دليـل اسـت كـه وي افالطونيـان را     
  ستايد. هد و مين بسيار ارج مي
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ذهن و قواي خود را در  ،علت ترجيح افالطونيان بر همه فيلسوفان ديگر اين است كه اين فيلسوفان ،پس
ولي افالطونيان با شناخت علتي كه هستي را آفريد و نوري كه ، اند جوي علل اشيا و... خسته كردهو جست

  ).336(همان، ص اند دست يافته، كند ياي كه سعادت ما را تأمين م دهد و سرچشمه حقيقت را نشان مي
 آگوستينوسيلة رسيدن به سعادت است.  بلكه ،فضيلت سعادت نيست، آگوستيندر نگاه ، براين اساس

معناي مجاهدت ه ب )Sophrosyne(سوفروسونهكار فضايل را  ،شهر خدادر فصل چهارم از كتاب نوزدهم 
براي رسيدن به خيـر اعلـي    گيرد كه اين مقدار مي سپس نتيجه .شمارد هاي درون مي دائم و نبرد با بدي

  .)875ـ871همان، ص (نيستكافي 
رسيدن به چيزي است كه فضيلت را ايجـاد كـرده اسـت؛ يعنـي     ، سعادت حقيقي، آگوستيناز نگاه 

تواند انسان را بـه   نمي، اي كه صرفاً براي دنياي مادي تعريف شده باشد نظام اخالقي، خدا. براين اساس
  سعادتمند گرداند و از اعتباري برخوردار نيست. او را مطلوب برساند و سرانجام

آدمي صرفاً با استدالل و دليل عقلي نيسـت كـه بـه سـوي خـدا      ، آگوستينگراي  در اخالق سعادت
حركتي ارادي و تابع عشقي است كه در ، حركت او بلكه، كند مقرب درگاه او باشد رود و تالش مي مي

ولي نشـاط و   .كند انسان با ارادة خود به سوي خدا حركت مي ،ده است. در حقيقتنهاد او قرار داده ش
از عشقي است كه انسان نسبت به خدا دارد. البته خود اين عشق هم بـه ارادة   ناشي پويايي اين حركت

بلكه عشقي است كه براساس ارادة خدا و بر مبناي فيض الهـي   ،انسان در درون او قرار داده نشده است
تواند در جهت كسب فيض حركت كنـد و   انسان فقط مي، او داده شده است. بدون داشتن اين فيضبه 

انسان در هر صورتي انسان مختار حال، شود. به هر  به انسان داده مي ،نه چيزي بيشتر. فيض با ارادة خدا
ن است او را از ممك ،است و ملزم است كه خود را تابع تكليف اخالقي سازد. اين اختيار و آزادي اراده

به فرا ماده و عالم الهـي   ،ي خير مطلق بازدارد و اجازه ندهد او از امور دنيوي و مادييتوجه به خير نها
سعادت نيز  .توجه كند. اما بايد توجه داشت كه اراده وقتي اراده است كه در پي رسيدن به سعادت باشد

آگـاهي و  از روي اراده را به خدا خواهد رسـاند.   انسان ،اين اراده در نهايت. در تقرب به خدا معنا دارد
برد. البته انسان آزاد  خداوند پيش مي تقرب به راستايكه انسان را در  راهي استدر  ،حتي بدون آگاهي

خداونـد  ة يـ فيض اصلي از ناح در نهايتولي ، و يا از او روي برگرداند بروداست كه به سوي خداوند 
هـر انسـاني خـواه     يعنـي  ؛گر انسان هسـتند  عاليمي قرار داده كه هدايتآدمي  سرشتدر  همواست و 

 نهايـت امـري را  در  ،تاحدودي از احكام اخالقي آگاه است. حتي اشخاص فاسد و يا منحـرف  ،هاناخو
خداونـد را   بايدانسان ، آگوستيناز نگاه  .سازند ميمتمايز  ،دانند كه بد مي ،خوب از امر ديگريعنوان  به

  اخالق به همين معناست.و  دوست بدارد
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و اين ، جستم بلكه در خود و ديگران مي، زيبايي و حقيقت را نه در او، اما گناه من آن بود كه لذت«
اما فاصلة انسان  .)7ص  ،1380آگوسـتين،  (»سراسيمگي و خطا رهنمون گشت، كاوش مرا در عوض به درد

گناه و ضعف البته كند.  اين فيض الهي است كه فاصلة ميان انسان و خدا را پر مي .نهايت است با خدا بي
از خيـر   اش اراده، آيـد كـه آدمـي    گناه اخالقي هنگامي پديد مـي بلكه  ،خداوند نيست سوياز ، اخالقي

  گردان باشد.روياينكه از آن سرمدي و نامتناهي غافل باشد و يا 
و تحليـل وي از ابـتالي انسـان بـه ضـعف       آگوسـتين انديشه  در آموزه گناه نخستين ،در اين ميان

(گناه اوليه)  ذاتي: گناه شود آدمي دچار دو نوع گناه مي، آگوستيناز نگاه  جايگاه ويژه اي دارد. ،اخالقي
ارائه تبييني از ضعف اخالقي است. او براي بيان اينكـه   ،از اين تفكيك آگوستينهدف . فرديو گناهان 

كننـد و خـود را از راه سـعادت دور     به آن اقدام مي، لم به گناه بودن و خطا بودن كاريچرا آدميان با ع
، ضعف اخالقـي و ارتكـاب گنـاه عمـدي    ، آگوستيناين تقسيم را ارائه كرده است. به عقيدة ، سازند مي

تواند اين معما را حل كنـد. او از   نمي ،هاي روبنايي و سطحي وجود انسان دارد و تبيين در ژرفاي  ريشه
مـوت و بـه   ، گناه داخل جهان گرديد و به گنـاه ، به وساطت يك آدم«... پردازد  به پاسخ مي پولسزبان 
  .)12: 5(روميان، »زآنجاكه همه گناه كردندا، گونه موت بر همه مردم طاري گشت اين

 تر با عمق نگاه وي آشنا شـد. وي فصـل   تا دقيق را از زبان خود وي بيان كرد آگوستيناكنون بايد ديدگاه 
 نخسـت  والـدين  به خدا كه هنگامي«: را چنين ناميده است شهر خداسيزدهم، شاهكار خود  دوازدهم از كتاب

زنـده   :سـد ينو يمـ و در اعترافـات  » بـود؟  مرگي چه مرد، مقصودش كنند، خواهند نافرماني را او اگر گفت ما
ناشـي از غـرور، لذايـذ     تكبـر  از اموري است كه طلبشان همانا مرگ است..در گرو دوري جستن  بودن جان

ي آن نفسي هستند كه مرده است... مرگ او به آن سبب است كه او سرچشـمه حيـات را   ها سائق شهواني و...
  .)454، ص 1380آگوستين، ( به طاق نسيان افكنده و خود را به جريان امور زودگذر اين دنيا سپرده است

اين مرگ در واقع مرگ معنوي است كه طي آن نفس از خدا  :گيرد چنين نتيجه مي ،ين فصلاو در ا
  د:كن چنين تبيين مي ،اين مرگ از علت سنت اورليوس .)546 ، ص1392(آگوستين، گردد محروم مي

 برهنگي سبب به آنان و شد جدا آنان ازالهي  كردند، فيض تخطي فرمان از اينكه محض به ما نخست والدين
 خـوار  را خـدا  از اطاعـت  و كـرده  سركشي خودش آزادي در كه نفس زيرا شدند. ...؛ سرگردان جسمشان
 اراده روي از را خودش متعالي خداوند چون و. شد داشت، محروم جسم بر قبالً كه اي سلطه بود، از شمرده
 نگـه  خـود  مطيع جهت هر از را جسم نتوانست و داد كف از را خودش زيردست بود، خدمتكار كرده ترك
 بنابراين، جسم. دارد نگه خود مطيع را آن توانست مي ماند، پيوسته مي خدا مطيع خودش اگردرحاليكه  دارد.
  .)547و  546 همان، ص( ايم شده زاده نزاع اين با ما و كرد آغاز خواهش روح ضد بر

۷۰     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

 حـوا بـوده اسـت.   وي سپس، در ادامه به اين پرسش كه اين خطاي رخ داده در بهشت، گناه آدم و 
هـا دارد؟   گير خود ايشان شده است و چه ارتباطي به ساير انسان طبعاً پيامدهاي سوء آن هم گريبان

  دهد: چنين پاسخ مي
 در همة ما زيرا آورد؛ دنيا به محكوم و فاسد بود، فرزنداني محكوميت سزاوار و فاسد ارادة خود در كه انسان
ـيم، هنـوز   زيست آن در بايد افرادعنوان  به ما كه مخصوصي صورت بوديم...؛ زيرا انسان يك آن  آفريـده  كن

 مسلماً. داشت وجود زمان آن شويم، در منتشر آن از بايد كه اي نطفه طبيعت ولي بود. نشده داده ما به و نشده
ـيچ   محكـوم  شايسته طور به و بسته مرگ زنجير با و شد فاسد گناه طريق از طبيعت اين كه هنگامي  شـد، ه
 ها نكبت از اي اختيار، سلسله از استفاده سوء اثر بر گونه بدين. نيامد دنيا به انساني از ديگر وضعي در انساني
  .)547همان، ص ( ساخت فاسد ريشه از و كرد تباه اصل از را انسان نژاد كه آمد پديد

شـده  » يك نوع طبيعـت ثانويـه  «تبديل به  ،ها تمايل به شرارت براي همه انسان :در واقع او معتقد است
نجــات و وضــعيت  از نظــر رفصــ ،هــا انســان تمــام اساســي تجربــه، عمــل در اراده اســت. نــاتواني

اين اسـت كـه    شود مطرح ميمهمي كه  سؤالاما  .)65، ص 2006ثـرو،  (آنهاست شناختي اخروي رستگاري
اي و ديرپايي اسـت كـه    ين و گستردهدرخت تاوان سنگ تنها براي خوردن يك ميوه از ،اي چنين جريمه

  تناسب جزا و جرم در آن مراعات نشده است.
كـه فهـم ژرف و   اينبـراي   ،چهاردهم هاي دوازدهم و سيزدهم از كتاب در فصل آگوستين ،رو ازاين

توضـيحي  پاسخ دهد، دست دهد و اين اشكال را ه عميقي از چرايي توارث گناه ذاتي و پيامدهاي آن ب
  چنين است:اي از آن  كه خالصه كند ميارائه تفصيلي 

 تخلـف  كه طور دهند. همان نمي تغيير را بشري طبيعت گناهان ساير چرا بفهمد كه باشد دشوار كسي براي شايد
ـاس  كـه  بزرگـي  فساد به طبيعت آن، همين مقتضاي به كه اي گونه به داد. تغيير را طبيعتشان ها انسان نخستين  احس

ـتالطم  و آشـفته  را آن رشـك  و خشم احساسات همه اين و شد تسليم مرگ نتيجه، به در و بينيم مي و كنيم مي  م
 از او اسـت... بلكـه   بوده سبك و كوچك گناه آن كه كند تصور خورد، نبايد مي تكان امر اين از كه كرد... كسي

ـائل  تمـام  حافظ و جهتي، مادر از اين و گذاشت عهدة انسان بر را كرد، اطاعتي صادر كه حكمي طريق  در فض
 رود، ولـي  مـي  شمار به امتياز يك او براي تسليم كه است شده آفريده اي گونه به وي و است متعقل موجود اين

  .)595 همان، ص( دارد پي در را هالكتش ارادة آفريدگار مقابل در ارادة خود كردن عملي
انسان، در فردوس و همسـرش  كند با رويكردي اخالقي، از عمق آسيب و آفتي كه نخستين  وي تالش مي

كشاند؛ آنجا كه جوهره  تر مي رو، بحث را از اليه رفتاري به اليه دروني بدان دچار شدند، پرده بردارد. ازاين
  نويسد: كند. وي مي گيرد و اراده وي را عميقاً فاسد مي شخصيت و فكر و نيت آدمي شكل مي

 بـد  عمل زيرا كردند؛ سقوط آشكار نافرماني آن در، بودند شده فاسد نهان در قبالً چون ها انسان نخستين
 نيـز  تكبـر .» است گناه آغاز تكبر« زيرا ؛تكبر جز نيست چيزي بدة اراد آن اصل و آيد مي بدة اراد از تنها



   ۷۱ هاي اسالمي گيري از آموزه با بهره بررسي و تحليل ضعف اخالقي از منظر آگوستين و توماس آكوئيناس؛

 كـه  كسـي  به تمسك از ذهن كه است اين انحرافي برتري و. انحرافي برتري به اشتياق جز نيست چيزي
 كه دهد مي رخ هنگامي امر اين. دهد قرار خودش هدف را خودش و كند خودداري، باشد او هدف بايد

 افتاده دور اعلي خير به محبت از...  كه دهد مي رخ هنگامي خود از رضايت و شود راضي خود از انسان
 اثـر  بر كه نوري از، نتيجه در و باشد خودش نور خودش گويا كه چنان .... )596ـ595 همان، ص( باشد
  .)597 همان، ص( ماند باز، شود تبديل نور به توانست مي او از پيروي

نيازمند اراده اسـت. انسـان در هنگـام ارتكـاب     ، ي از عصيان و گناهبراي رهايانسان ، آگوستينبه اعتقاد 
بايد داراي اراده باشد تا بتواند انتخاب كند. آدم نخستين انساني بود كه بـا   ،عمل خطا و يا عمل صحيح

براي نشان دادن ضعف  آگوستينسقوط وي گرديد.  موجبدچار گناه شد و آن گناه ، ضعف ارادة خود
كنـد كـه او بـراي     اسـتناد مـي   ،هاي درختي كه در نزديكي آنان بـود  به ميل خود براي دزدي ميوه، اراده

 (آگوسـتين، ها را بخواهـد   نه اينكه آن ميوه ؛دارد هاي آن درخت را برمي اش ميوه فرونشاندن ميل به دزدي
توانـد بـدون خطـا و شـرارت و ضـعف       نمي ،دليل داشتن اين گناه اوليهه انسان اساساً ب .)83، ص 1380

 .سـازد اين ضعف اراده آدمـي را برطـرف    ،تواند با فيض خود تنها خداست كه مي .اخالقي زندگي كند
تواند به سـعادت   يمدد لطف الهي نم بي، اي كه در اثر گناه ذاتي بيمار و رنجور شده است انسان با اراده

توانـد پـاي از گنـداب گنـاه بيـرون كشـد. حتـي در مـورد          ها نمي منشأ خوبي . وي بدون ياريباريابد
اصرار دارد كه يك القاي مستمر لطف [الهي] الزم است تا مانع گرايش اراده  آگوستين، ترين فرد اخالقي

  دهد: توضيح مي پانگوايتگونه كه  به سمت شرارت شود. آن
نفسه براي برافروختن شـعله و انگيخـتن    معنوي في ه ارادةطبيعت انسان هبوط يافته اين است ك گرفتاري

شيريني عشق به راستي تا حد غلبه بر وسوسه اراده نفساني ناكافي است. ياري لطف [الهي] الزم است تا 
  ).158ص  ،2003پانگ ويت، اراده انسانِ هبوط يافته را قادر به انجام خوبي كند(

را آنهـا   شود كه خـدا  گيرد و فقط به كساني اعطا مي فيض الهي به همه تعلق نمي :معتقد است ستينآگو
توانـد كـرد نـه نيكـي. اراده      بدي مي ،بر اين باور است كه آدمي به اختيار خود ويانتخاب كرده است. 

  .)87، ص1363  (ياسپرس،ستولي براي عمل نيك نيازمند خدا، آدمي در ارتكاب بدي آزاد است

  آگوستين بررسي ديدگاه

  پردازيم: و در ادامه به بررسي نقاط ضعف آن مي آگوستينابتدا به بررسي نقاط قوت ديدگاه 
نظريه  اي است كه با طرح زمينه ،به پيشرفت بحث ضعف اخالقي آگوستينهاي مهم  يكي از كمك

  براي پذيرش امكان آكراسياي شديد ايجاد كرد.اراده معيوب 
 ،دانيـد  يند عمل مـي اعمل كردن برخالف آنچه در طول بخش عمدة فر ،»راسياي ضعيفآك«مراد از 

  روي شماست. بهترين گزينة پيش

۷۲     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

تواند بر خالف آنچه كه در طول بخش عمدة فرايند عمل (يعني از زمان تصور  طور ارادي مي انسان به
تغيير ذهني كوتـاه و ناگهـاني   رويش است، يك  گيري) بر آن بوده كه بهترين گزينة پيش تا مقدمات تصميم

در زمان عمل داشته و عمل ديگري را انجام دهد. دليل اين تغيير ذهني اين است كه باورهاي فـرد دربـاره   
  يابد. ها از منظرهاي گوناگون تغيير مي هاي گوناگون با نگريستن به اين گزينه مطلوب بودن گزينه

روي  بهتـرين گزينـة پـيش    ،دانيـد  مـل مـي  عمل كردن برخالف آنچـه در زمـان ع   آكراسياي شديد:
  .)46، ص 16 ش، 1990، پنر(.شماست

مسـتقل از   ،هستيم كه به اندازة كافي ظاهراً ما نيازمند قوه و نيرويي، براي ابتالي به آكراسياي شديد
اين قـوة اختيـاري بايـد     ،كه بتواند گاهي برخالف آن عمل كند. به عالوه اي گونه به. توانايي ادراك باشد

در برابـر   ،اساسي باشد كه امكان عدم عقالنيـت در انتخـاب بـدترين گزينـه     يك نقص يا كاستي داراي
چيزي است كه اين انتخاب شر را مسـتقل از   ،از ارادة فاسد آگوستينگزينة بهتر را فراهم كند. برداشت 
   نويسد: سازد. او مي تشخيص قوه ادراكي ممكن مي

نيازي مرا به اين كار وادارد به آن مبادرت ورزيدم. آنچـه مـرا    آنكه من به دزدي رغبت داشتم و بي
بدان برانگيخت... اشتياقي آزمندانه به عمل ناضواب بود؛ زيرا خود بهتر و بيشـتر از آنچـه ربـودم،    

ور شـوم، بلكـه    خواسنم با دزدي از چيزي كه حسرتشان را در دل پرورانده بودم، بهره داشتم و نمي
بردم ... تمايل من متوجه آن چيزهـايي نبـود كـه بهانـه      و از گناه لذت مي فقط از نفس عمل دزدي

  .)83- 82، ص1380دادم، بلكه فقط معطوف به نفس جرم بود (آگوستين،  تبهكاري قرارشان مي
اي واقعـي از   ها، شاهدي منحصر بـه فـرد و نمونـه    از سرقت گالبي آگوستينگرايانه  تحليل عميقاً درون

دهد. او كمك بسياري به بحث تاريخي جاري، پيرامون آكراسيا كـرده   ديد ارائه ميواقعيت آكراسياي ش
اي  »خردگرايانـه «هاي  منكر بروز آكراسياي شديد هستند؛ زيرا آن دو نظريه ارسطوو  سقراطاست؛ زيرا 

 دارند كه در آنها آكراسيا ذاتاً با جهالت مرتبط است. در چنين دريـافتي، ارتبـاط بـين آنچـه شـما درك     
كنيد كه خوب است و آنچه انگيزة انجام آن را داريد، آنچنان تنگاتنگ است كه اجـازة كشـمكش از    مي

  .)325ـ333 ص ،74، ش 2000(كرازبي، دهد نوع موجود در آكراسياي شديد را نمي

  هاي اسالمي بررسي ديدگاه آگوستين از نگاه آموزه

اين آموزه، مخالف اصول تفكر اسـالمي اسـت.    ترديد جبرباورانه است. . آموزه مسيحي گناه ذاتي، بي1
  است. اصل عدل الهي كه نوشتن گناه پدر، به پاي فرزندان خالف وجدان اخالقي و مخالف همچنان

 و شـرارت  و خطا بدون تواند نمي اوليه گناه اين داشتن دليله ب اساساً انسان« معتقد است: آگوستين



   ۷۳ هاي اسالمي گيري از آموزه با بهره بررسي و تحليل ضعف اخالقي از منظر آگوستين و توماس آكوئيناس؛

 بـدون  و درون از انسـان  كه است اين ،اين سخن معناي. )52ص ،2006ثـرو،  (»كند زندگي اخالقي ضعف
  كند. مي انتخاب را خطا ، هموارهبيروني عامل دخالت يك

برخي به سرشت انسان نگاهي بدبينانه دارند و او را موجـودي شـرور يـا     ،اوالًدر پاسخ بايد گفت: 
بـر   اسـالم  اي به انسان دارند. نگاه برخي نگاه خوشبينانه ،عكسه شمارند. ب پيشه مي خطرناك يا شقاوت

فطـرت   دارايانسـان را   ،هاي اسـالمي  به انسان نگاهي بدبينانه نيست. آموزه ،اساس ديدگاه فطرت باور
  .)333ق، ص1420فهد حلي،  (ابنشود هاي خير و اخالقي او مي گيري جهت موجبداند كه  الهي مي
و  مانند معصومان، ندهست شناسيم كه از خطاي اخالقي مبرا هايي را مي در طول تاريخ انسان ثانياً،

شـناختي   هـاي انسـان   اند؛ يعني موقنين و مخلصين. بـر اسـاس تحليـل    كساني كه به ايشان نزديك شده
 ،اما عنايت الهـي  ،تعالي يافتن انسان تا اين مقامات هرچند به امداد و عنايت الهي وابسته است ،اسالمي

بايـد   ،يعني فرد در مرحله قبل ؛گيرد هاي خود فرد به او تعلق نمي ها و صالحيت شايستگي هرگز بدون
بر اساس درحاليكه  خويشتن را در مسير الطاف الهي قرار دهد. ،بر اساس اختيار و با افعال اكتسابي خود

رگـز  ه ،انسـان پـيش از دريافـت فـيض قدسـي      ،آن اسـت  ةاي كه الزم آموزه گناه ذاتي و ديو سرشتي
  گيري معنوي موفق گردد. تواند به انجام اعمال اخالقي و جهت نمي

ما بـا   ،بندي انواع جبر آموزه گناه ذاتي مستلزم جبرانگاري است. در طبقه ،گونه كه گفته شد همان .2
  :هستيم چند شكل از جبرباوري مواجه

 شناختي؛ زيستشناختي و جبر  جبر جامعه، شناختي مانند جبر روان ،جبرهاي طبيعي. 1
 جبر الهياتي.، معلولي ـشناختي معروف به جبر علّي  جبر هستي مانند ،جبرهاي متافيزيكي. 2

جالـب توجـه    ،شـود  ازلي نيز ناميده مي ذاتي و گناه كه گناه، مسيحي گناه اوليه ةآنچه در مورد آموز
طبيعي را به تصوير  ـفرد اين آموزه است كه نوعي جبر تركيبي متافيزيكي   هخصوصيت منحصر ب، است
در مكـاني   ،در يك زمان ناشناخته ،در جريان يك رخداد فراتاريخي، كشد. مطابق اين آموزه مسيحي مي

جهـت يـك    بـه  ،همـراه همسـرش   يعني آدم به، ها نياي انسان، خارج از نظام كيهاني اين دنيايي فراماديِ
كـامالً جنبـه    ،جاي روايت آموزه گناه ازلـي مبتالي به يك گناه بزرگ شدند. تا اين ،تخلف از فرمان الهي

 .شـود  اينجايي مـي  ـوارد داستان زندگي انسان اكنوني   ،مكاني ـمتافيزيكي دارد. اما اين رخداد فرازماني  
از نطفـه پـدران بـه روح و روان     ،اين مانع استكمال روحي انسان و اين داغ ننگ ازلي به تـوارث  گويا

يابـد و تـأثير برجـاي     ها حضور مي يك ژن در ساختار روحي انسانگردد و همچون  فرزندان منتقل مي
  يابد. شناختي و بلكه وجودشناختي مي جنبه اين دنيايي و روان ،گذارد. اين بخش روايت گناه ذاتي مي

۷۴     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

بخشي فيض الهي، شش فرض متصور است. متناسـب بـا    درباره رابطه آموزه گناه ازلي و نجات
غيرشـناختي، تفسـيرگران ضـعف اخالقـي      ـشناسـي شـناختي     در طيـف  آگوستينهريك، جايگاه 

  گردد: متفاوت مي
معنـاي مخالفـت بـا فرمـان الهـي      ه اين باشد كه اين گناه كه ب آگوستينممكن است قرائت  .2و  1

و دسـتگاه شـناختي وي را دچـار     هنهـاد  اثر وضعي در قوه ادراكي حضرت آدم، صورت گرفته است
يـا گفتـه   و  به فرزندان و نسل وي نيز انتقال يافته است. ،به توارث ،ين پيامد سوءا ه است.اختالل نمود

ايجـاد  ، تأثير آن بر آدميزادگان، داشته بر نظام شخصيت آدم ثيري كه ارتكاب گناه ازليأفارغ از ت :شود
د و گـرد  كه چهره حقيقت بر آنان منكشـف نمـي   اي گونه به ،هاي شناختي ايشان است اختالل در توانش

  توانند واقعيت را دريابند. نمي
در دستگاه شـناختي انسـان    ،يك خطاي بنيادين و سامانمند معرفتي، اگر تفسير اين ناتواني شناختي

شـود؛ زيـرا    اساساً صورت مسئله آكراسيا يا ضعف اخالقي پاك مي ،روشن است كه با اين تفسير، باشد
درحاليكـه   ارتكاب خطاي اخالقي با علم به نادرستي آن. :بنا بر تعريف عبارت است از ،ضعف اخالقي

توانـد بـه    وي نمـي  ،بنـابراين . كنـد  امكان آگاهي را از وي سلب مي ،خطاي سيستماتيك شناختي انسان
  موضوعيت نخواهد داشت.آكراسيا  ،ترتيب د. بدينواقف شونادرستي خطاي اخالقي خود 

خواهد بود كه  معنا اين به نقش فيض الهي، خالقيفارغ از پرونده بحث ضعف ا، البته در اين فرض
صـم بكـم   «در وادي نور فهم وارد خواهد سـاخت. خداونـد فـرد     ،فرد را از ظلمت وهم خارج نموده

را از دل وي خواهد سترد و توان تحليل  زنگارخواهد بخشيد و  قلبرا چشم و گوش و زبان و  ،»عمي
  طا خواهد كرد.وي اعه و استنتاج و نقد سره از ناسره را ب

معنـاي مخالفـت بـا فرمـان الهـي      ه اين باشد كه اين گناه كه ب آگوستينممكن است قرائت  .4و  3
نهاد و دستگاه انگيزشـي وي را   عواطف و اميال حضرت آدم ، اثر وضعي در اليةصورت گرفته است

اين  .ل كرده استروي در اميا خواهي يا زياده گيري عواطف و احساسات يا زياده دچار خطاي در جهت
ثيري كـه  أيا گفته شود كه فارغ از تو  به توارث به فرزندان و نسل وي نيز انتقال يافته است. ،پيامد سوء

ايجـاد اخـتالل در نظـام    ، زادگـان  تـأثير آن بـر آدمـي   ، داشته ارتكاب گناه ازلي بر نظام شخصيت آدم
هاي ذهني  با وجود برخورداري از توانش فرد ،روي در اميال ايشان است. در اين فرض عواطف يا زياده

دچـار خطـاي اخالقـي و     ،جهت فساد اميـال و انحـراف تمـايالتش   ه ب، هاي شناختي مناسب و مهارت
چنانچه فـرد   .روشني امكان تحقق خواهد داشت ضعف اخالقي به ،شود. در اين فرض مرتكب گناه مي
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پس ضعف . به قبح عمل بدان مبادرت كرده است ،با برخورداري از آگاهي، دچار خطاي اخالقي گردد
  از او صدور يافته است. ،اخالقي

مبدأ ميل ، و با استغراق فرد در رحمت و توجه ربوبي آمده،فرد  كمكبه ، فيض الهي در اين حالت
گيري انحرافي اميال فرد از سـوي شـرور و فسـق و     با الطاف خداوند جهت ،كند. در واقع وي تغيير مي

و  به مطالبات ،هاي شيطاني فرد گردد. خواسته ها و امور نيكو و متعالي معطوف مي سمت پاكي به ،فجور
  شود. اميدهاي رحماني تبديل مي

ه منشـأ ضـعف   را بايد در طيف رويكرد شناختي جـاي داد كـ   آگوستينديدگاه ، البته در اين تحليل
  كند. يابي مي شناخت ريشه اخالقي را در حوزة

 اسـت؛  دوجانبه بوده تأثير گناه اوليه حضرت آدم گفته شود،است كه  اني ايندو فرض پاي .6 و 5
و هـم اخـتالل    ،را دچار آسيب سـاخته  او نسل و هم دستگاه شناختي و هم نظام عاطفي و انگيزشي او

نه از توان  ،بدون فيض الهي ،ها اي كه انسان گونه شناختي و هم اختالل هيجاني بر جاي گذارده است. به
 ،ص حقيقت برخوردارند و نه بر كنترل اميال و هيجانات خـود تواناينـد. در ايـن دو فـرض هـم     تشخي

  پذير خواهد بود. آكراسيا امكان
ـ  ،كردن فيض قدسي در اين حالت كمكروشن است كه  اسـت كـه هـم ابزارهـاي      ه ايـن شـكل  ب
پااليش  ،وهاي ويهاي ذهني آدمي ترميم و اصالح گردد و هم اميال و عواطف و آرز شناختي و توانش

  پذير شود و سوگيري صحيح تعالي بيابد. و كنترل
شمار آورد كـه خاسـتگاه    بهرا در طيف رويكرهاي غيرشناختي  آگوستينبايد تحليل  ،در اين تحليل

  كنند. ميوجو  جست ابتالي فرد به ضعف اخالقي را در ساحت اميال و عواطف وي

  وئيناسكآ ديدگاه اخالقي و تبيين ضعف اخالقي از نگاه

  گونه بايد تبيين كرد: اينراجع به ضعف اخالقي را  ،توماس آكوئيناسديدگاه 
 :تر و ديگري برتـر اسـت   يكي پست ،نفس را دو قوه است كه از اين دو كه بر اين باور است توماس .1

ميـل حسـي و ميـل عقلـي     ، نوع ميل طبيعي سهنامد. ميل نيز خود به  مي اراده و دومي راميل  اولي
دو نـوع ميـل يـا     ،دمشـقي  يوحنـاي به پيروي از  ، آكوئيناس .)444، ص 1394 ،ژيلسون(يابد نقسام ميا

كه همان تمايل به امور خوب و خوشايند ادراك شده  ،شهويه ند: قوةك هيجان حسي را شناسايي مي
غضبيه كه هيجـاني   ةقو .گردد لذت و اندوه مي، نفرت، آرزو، كين، عشق خود مشتمل بر . ايناست

۷۶     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

 ،دهـد  منفي در برابر منشأ خطر و تهديد است و انسان را به مقابله يا دوري از آن منشـأ سـوق مـي   
  .)241، ص 1378بورك، (شود مي خشم، ترس و شجاعت، مشتمل بر اميد و نواميدي

. تا پيش از سده هيجدهم، فضاي حاكم بر مطالعات اخالقي، تأكيد بـر اخـالق مـنش، بـه جـاي      2
رو، به جاي تأكيد بر رفتار و اعمال جـوارحي، مباحـث بيشـتر     ركز بر اخالق عمل بود. ازاينتم

رغـم تأثيرپـذيري فـراوان از رويكـرد      ، علـي تومـاس بـود.   فضـايل/ رذايـل   معطوف به ساحت
. همـة  شـمرد  اما ناكـافي مـي   ،را شرط الزم ارسطويينيل به فضايل عقلي و اخالقي ، ارسطويي

و اهميـت فضـائل عقالنـي و نقـش عقـل در      بيان ميزان تأثيرگـذاري  تالش او اين است كه با 
ـ نـواقص  طـرح   در مرحله نخست، و سپس رسيدن به غايات اخالقي در دسـته از فضـايل   ن اي

  هموار سازد.فضايل ديني مسيحي  طرح را براي، راه بعدمرحلة 
هـاي پررنـگ الهيـاتي     ارسطويي و سوگيري باوري ، تلفيقي از سعادتآكوئيناس. رويكرد اخالقي 3

پس از  ،توماسسازد.  گراي مابعدالطبيعي مي نظريه غايت است كه در نهايت، از انديشه وي يك
سرانجام، ديدار  ،كند آنچه را كه ممكن است به نظر سعادت آيد، رد ميهمة آنكه به طور سلبي 

رسيدن به سعادت، عمل  براي .شمرد ميخداوند را سعادت حقيقي  ،)Intellectual Vision(عقالني
خيـر   :معتقـد اسـت   تومـاس آن، ملكه شدن خيرات در انسان الزم است. نتيجة به فضائل و در 

او را بـراي   ،شـود  عقالني حاصل مـي انديشة بر اثر هدايت افعال و احساساتش طبق  ، كهانسان
  سازد. رؤيت خدا شايسته مي

درستي عمل اخالقي را بايد در ذيل نظريه مشهور حقوق طبيعـي  معيار ، توماسدر جغرافياي انديشه  .4
كند و  در حقوق سرمدي خدا وصف مي ،ت. او حقوق طبيعي را همچون مشاركت عقلييافوي باز

شمار  هنسبت به آنچه درست ب ،ها د كه همه انسانكن بيان مي )94 و 2، مسئله 2 و 1 ق(جامع علم كالمدر 
 تند.داراي معرفت كافي هس، رود مي

اي  براي فهم تبيين او از ضـعف اخالقـي اهميتـي ويـژه     ،توماسكه تحليل ماهيت اراده از نظر . ازآنجا5
  پردازيم: اختياري مي بطه اراده با امور اختياري و شبهصدور و را چگونگيدر اين بند به ، دارد
جهـات خيـر باشـد، اراده    با امر خير. اگر چيزي بر اراده عرضه گردد كه كـالً و از همـه    نسبت اراده ـ

قيد وشرط خوب يا مطلوب باشـد،   كند. به عبارت ديگر، اگر امري به صورت بي ضرورتاً بدان ميل مي
شود. اما به عكس، اگر چيزي بر اراده عرضه شـود كـه از    اراده فرد طبيعتاً و ضرورتاً معطوف بدان مي

حـدودي نـامطلوب باشـد، اراده از     يا تا هر جهت خير نباشد و به عبارت ديگر، تاحدودي مطلوب و
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گرايد، بلكه در اين موارد، پس از تأمل و خردورزي و سنجش جهات  روي ضرورت به سوي آن نمي
  .كند مي گيرد و اين عمل مشخص را اراده يا اختيار مختلف كار، فرد به اصطالح تصميم مي

گر نفس را به سوي موضوع هاي دي شود و جميع قوه كه خود به خود انگيخته مي ،اين حركت اراده
 .)467ص ، 1394 ،(ژيلسونناميده شده است» قصد«، آورد خود به حركت در مي
  ـ رابطه اراده با معرفت

بلكـه صـدور   ، صرف داشتن معرفت كـافي نيسـت  ، براي انجام فعل اخالقي، آكوئيناسدر منظر  .1
  گيري ساير مبادي فعل اختياري است. نيازمند شكل ،فعل

، يا وسائل ،نسبت به فعلي كه درصدد انجامش است تواند نمي بر اين باور است كه آدمي توماس .2
 سره جاهل باشد. يك ،يا شرايط و غايت آن

وجـود نـوعي حقيقـت را     ،اي مسئله در هر، تواند به آساني بر اين باور است كه عقل مي توماس .3
مبتنـي بـر اراده مـا نيسـت. وقتـي       وجه، هيچ صرفاً مبتني بر قوه عاقله است و به ،درك كند. اين امر

تواند به چيزي  ولي عقل مي ،در مشاهده يا عدم مشاهده آن مختار نيستيم، كنيم حقيقت را كشف مي
    يا ندهد. و رضايت بدهد ،كند كه درك مي

 بايد بـدان ، بنابر طبيعت خود، از مقوله قضايايي باشد كه عقل ،كند اگر آنچه عقل درك مي، بنابراين
ـ   يتها رضـا  ديگر در قدرت و اختيار ما نيست كه بدان، همچون اصول اوليه، رضا بدهد ه بـدهيم. ب

و ، را تصديق يا تكذيب كنـد آنها  چنان عقل را قانع نكنند كه بتواند ،شده قضاياي درك، اگر عكس
مـا  قبـول يـا انكـار در اختيـار      ،است كه در چنين مـواردي  ، روشنرضايت يا انكار او معوق بماند

  .)472، ص همان(باشد و تابع حكم اراده ما است مي
كه صدور اين افعـال در واقـع بـه قـوه      كردبايد تعيين ، در مورد افعال دسته دوم ،در مرحله بعد .4

 .هر امر مادي يـك مـاده دارد و يـك صـورت     گفت:عاقله منتسب است يا به اراده؟ در پاسخ بايد 
، قوامش هم به ماده است و هم به صورت. نكته حائز اهميت اينكه در ميان افعال نفس ،ترتيب بدين

صـورت خـود را از    ،تواند در عين حـال  مي، تري متكي است ، بر قوه پايينعملي كه بنابر ماده خود
التر تر هميشه از با زيرا پايين؛ صدور بيابد ،تشخص و تعين و در نتيجه ،در نتيجه .اي باالتر بيابد قوه

ولي . آورد به نحوي ماده عمل را فراهم مي ،گيرد. عاقله با پيشنهاد احكامي كه اراده بپذيرد دستور مي
 ،كنـد  حركت نفس به جانب خيري كه انتخاب مي، براي اينكه بدين عمل صورت انتخاب داده شود

  .)471ص  ن،هما(استبيشتر به اراده منتسب ، انتخاب از جهت جوهر خود، الزم است. بنابراين
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كاهش ارادي بودن افعال شخص را ، در شرايط معيني، اجبار يا اكراه ـ رابطه اراده با عواطف و اميال:
بـه   .گذارنـد  اثري را برجـاي مـي  چنين  ناپذير، كنترلاز انواع احساسات  اي پارهكه  گونه همان، دهد مي

فعـل اجبـاري، ارادي   ». غيرارادي«و فعل  »اجباري«فعل است: دو ضد داراي ، فعل ارادي عبارت ديگر
زيرا براساس اجبار شـكل   ؛ناارادي است اي اندازهتا اجباري،  ، فعلرو ازاين .برد بودن فعل را از بين مي

همان ميزان كم يـا زيـاد    و بهدهد  چون خود شخص آن را انجام مي ؛ارادي است اي اندازهتا  گرفته و
فعل ارادي است  نقيض» غيرارادي« فعل، از سوي ديگر ب است.وليت آن به فاعل آن قابل انتسائمس

 .)32، ص 1378بورك، (يستل افعالش نئومس اخالقاً، و فاعلي كه داراي اراده نباشد
مثابـه   به ،جايگاه رفيعي براي ايمان مسيحي ،در جايگاه يك قديس آكوئيناس :ايمان نسبت اراده با ـ

صالحي در جهت حقيقت عقلـي و هشـداري خطاناپـذير     ايمان راهنماي فعلي اختياري قائل است.
را بـا   بارها كاركردهـاي ايمـان داشـتن    يناسئآكو. )73ص  ،1371(ژيلسون، عليه خطاهاي فلسفي است

تثليث بوئتيـوس و جـامع علـم    مانند  خود كند. او در بسياري از آثار هاي معرفت مقايسه مي كارويژه
  .)67ص  ،1998 ،دونالد مك(كند ي ميرسبرماهيت اين دو را  ،كالم

عنـوان   به ،شخص به اندازه كافي به پذيرش يك آموزه، يند گروش و ايمانادر فر ،آكوئيناساز نظر 
سـازد؛   خويشتن را به باورداشتن آن متمايل مي ه بر اثر عمل ارادي خود،بلك، شود حقيقت وادار نمي

 ،زيرا متعلقات ايمان ناگزير با مسائل الوهي سروكار دارد كه فراتر از ظرفيت شناختي انسان است. او
مسـتلزم پـذيرش و اذعـان    ، شمارد. امـا معرفـت   خاص الهي مية ايمان آوردن به اسرار دين را عطي

 اراده اثري مستقيم در آن داشته باشد. بدون آنكه ،به يك حقيقت است ،استقاللي قوه عاقله
اراده اسـت؛  ة مداخلـ بلكه حاصـل  ، تواند معلول بداهت عقلي باشد فعل ايماني نمي، توماساز نظر 

ن است كه عقل چيزي را قبول كند كه آن را مغاير اصلي ايمقتضي  ،چراكه ايمان به حكم توصيفش
، بـر خـالف ايمـان    ،اما در معرفت علمي. داند اش مي يكي از لوازم ضروري يا ،عقلية اولياز اصول 

  .)65 ص، 1371(ژيلسون، گيرند مورد قبول قرار مي، امور فقط و به واسطه اينكه متعلق علم باشند
، پرسـت  انسـان شـهوت   :ضـعف اخالقـي   گيـري پديـده   . تأثير رفتار و ميل بر عقل و اراده در شـكل 6

او را در موضـوع حسـن و جمـال     ،گردد. ميـل  به استفاده از عقل و هوش مي روز كمتر قادر روزبه
ايـن   گرداند. و چون حتي زيبايي او را از ديدن ناتوانيش در انجام تعهداتش نابينا مي .دهد فريب مي

د. شـو  عـاجز مـي  ة آنهـا  نظـر دربـار   از امعـان ، كـه هسـتند ببينـد    چنان قادر نيست كه اشيا را انسان،
اراده را نيـز   ،پرسـت  دارد. شخص شهوت را از تفكر عميق و قضاوت صحيح باز مي كاري او شتاب

  .)543 ،1394 ،ژيلسون(برد  مانند عقل از ميان مي
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  هاي اسالمي وئيناس از نگاه آموزهكبررسي ديدگاه آ
  راسياكنسبت به تقرير ارسطويي از آ ،هايي در تقرير توماسي نقاط قوت: پيشرفت .الف

تري با نزاع درونـي شـخص آكراسـيايي     ، برخورد شايستهارسطو، در مقايسه با ديدگاه آكوئيناسديدگاه  .1
شود  به واسطه تمايالت متضاد تحريك مي ـتحت تأثير اراده شما   ـمعتقد است: خرد شما   آكوئيناسدارد. 

كـه   اي ونـه گ تا چيزي را به عنوان خوب (تحت يك توصيف) و نه بد (تحت توصيف ديگر) نشان دهد. به
كنـد؛ آن   ، شهوت در قضيه صغراي قياس خوب مداخله مـي ارسطوخرد داراي ذهني دوگانه است. به نظر 
شـود. ايـن جـايگزيني     ماند و به جاي آن، قياس آكراسيايي كامل مـي  قياس از رسيدن به نتيجه خود باز مي

د. ظـاهراً جـايي بـراي نـزاع     شـو  يك قياسِ عملي، به جاي ديگري، تقريباً به صورت مكانيكي پديدار مي
  گويد: را زيرسؤال برده و مي ارسطوكفايت تجربي شرح  جوديث بارادماند.  دروني باقي نمي

مسئله اين است كه شرحي كه اصرار دارد صغراي يك قياسِ عملي هرگز وجود نداشته يـا بـه واسـطه    
عنوان  به در گنجاندن تضاد اخالقيآورد. ناتواني  از تضاد اخالقي سخني به ميان نمي، تمايل سركوب شده
  .)100، ص 62، ش 1998(باراد، استهاي اساسي آن  غفلت از يكي از ويژگي، يك ويژگي آكراسيا

او تمايزي را معرفـي  . شود عمل آكراسيايي نهايتاً انتخاب مي :معتقد است ارسطوبر خالف  آكوئيناس. 2
عمـل   »از روي انتخـاب «امـا  ، »ننـد ك تخـاب مـي  كـه ان درحالي«كننـد   كند: افراد آكراسيايي عمـل مـي   مي
  .)160، ص1995كنت، (كنند نمي

جهـت چيرگـي   ه هاي اخالقي معمولي است كه گاهي ب توجه به تفاوت ميان انسان، اين تفكيك در
 شوند و افرادي كه اساساً مبتالي به شـرارت اخالقـي هسـتند.    اميال مرتكب خطاي اخالقي آگاهانه مي

 ،ان يك فاعل اخالقي خطاكار هرگز از روي لجبازي و با برنامه قبلـي و بـا افتخـار   عنوه ب ،انسان عادي
دچار سوء استفاده ، در شرايطي كه از اختيار برخوردار است صرفاًبلكه ، شود مرتكب گناه و پلشتي نمي
ـ . درحاليكه شود از قدرت انتخاب خود مي مرتكـب  » از روي انتخـاب «، عكـس ه انسان فاسد و شرور ب

ش ا در راستاي اصول و اهدافي است كه بـراي زنـدگي   اساساً، اعمالگونه  شود؛ زيرا اين زشت ميعمل 
  .)122ص ، 1994سارنن، (برگزيده است

  نقاط ضعف .ب

ـ  ،هـا و احكـام اخالقـي    به معرفت انسان به همه خوبي توماس ،. در بند چهارم گذشت كه1 عنـوان  ه ب
بر اسـاس   .داردبسيار اخالق اسالمي فاصله  ويكردبا ر ،كند. اين سخن ميتأكيد مصاديق حقوق طبيعي 

بـه همـه مصـاديق آن     ،هـا اوالً  مندي از معرفت فطري به نيكـي  انسان با وجود بهره ،هاي اسالمي آموزه

۸۰     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

گردد و نيازمند اثـاره   گاهي همان موارد اصلي و كلي هم زير غبار شهوات مدفون مي ،ثانياً .آگاهي ندارد
 :اثـاره عقـول و دوم   :يكـم  .به وحي هم در همين دو نكته نهفته اسـت  ،رد انسانيگردد. وجه نياز خ مي

  تتميم مكارم اخالقي و تبيين مصاديق خفي و پيچيده احكام اخالقي.
قيـد و شـرط خـوب يـا      گويد: اگر امري به صورت بي مي توماسبا امر خير:  در نسبت اراده .2

بـه نظـر    .)467، ص1384 لسـون، يژ(شـود  مطلوب باشد، اراده فرد طبيعتاً و ضرورتاً معطوف بـدان مـي  
اگـر   تواند موجبه كليه باشد، بلـه در اغلـب مـوارد چنـين اسـت. امـا       رسد، سور اين قضيه نمي مي

توان موارد نقضي، كه مصداق آكراسياي  ري باشيم، ميقائل به اختيارگرايي حداكث آگوستينهمچون 
  شديد هستند، براي اين قانون در نظر گرفت.

وجحدوا بِها واستَيقَنَتْها أَنفُسـهم ظُلْمـا   « مباركه توان آية رابطه اراده با معرفت مياز  ،. در نكته سوم3
  مطرح ساخت. توماسعنوان نقض كالم ه را ب )14(نمل: »وعلُوا 
بايـد معرفـت كـافي    اول اينكـه   :چندين موضوع الزم است ،. براي شكل گرفتن يك رفتار ارادي4

 ؛وجود داشته باشـد ، دهد كه فعل معيني تحت قدرتش رخ مي ،از فاعل اخالقي قوه و قسمتدرباره آن 
  .)472ـ470، ص1384 لسون،يژ(»يعني بايد بداند كه فعل بر اساس قوة شهويه است يا غضبيه و يا عاقله

تنهايي كافي نيست. ممكن است انسان نسبت به قوه مبدأ صدور فعل خود، آگاهي داشته باشـد،   اين به
اما با وجود اين معرفت، همچنان قادر بر كنترل فعل خود نباشد. مثالً، فردي را در نظر بگيريد كه كامالً بـه  

دانـد كـه ايـن ميـل، نـه بـه خـاطر         ي دارد و ميمبدأ شهواني ميل خود، به تماشاي يك فيلم معروف آگاه
اطالعات تاريخي، يا فالن تحليل علمي درخشان موجود در فيلم، بلكـه بـه جهـت وجـود چنـد صـحنه       
مستهجن در آن است. با وجود برخورداري از اين مبدأ تحريكي و استناد آن به قوه شهويه و قوه خيال هم 

م كافي براي خودداري و كف نفـس از تماشـاي فـيلم نـدارد.     راستاي آن، چنين فردي باز هم انگيزه و عز
  تواند براي بازدارندگي از وقوع ضعف اخالقي مؤثر واقع شود. بنابراين، چنين خودآگاهي نمي

هـا   هـا و شـناخت   بر كارآمدي اين خودآگاهي ،آكوئيناسپردازي مانند  اينكه چنانچه نظريه مهمنكته 
هـا مسـتند    كه تحقق ضعف اخالقي را به فقدان اين دسته از آگـاهي  اي گونه هب، فراوان داشته باشدتأكيد 
  .خواهد بودشناختي  يرويكرد ،و رهيافت وي تحليل ،عمالً، سازد

فـرد  ، موارد وقوع ضـعف اخالقـي   بر اين باور است كه در ،بايد توجه كرد كه رويكرد غيرشناختي
سرانجام موفق بـه كـف   ، اين موضوعات ها و توجه به ممكن است با وجود برخورداري از همه آگاهي

النفس غيرشناختيان اين است  شناختي و معرفت اساساً بيت الغزل تحليل انسان افزون بر اين، نفس نشود.
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مـا در مبـادي    .بر پايه عناصر صرف شـناختي نادرسـت اسـت    ،گيري اراده در انسان كه سازوكار شكل
. رو هستيم هشناختي از جنس اميال و عواطف و... روب، با عناصر پررنگ و قدرتمند غيرگيري اراده شكل

  .مودغفلت نآنها  از ،هاي خود در تحليل وجه هيچ نبايد به
از منظر اسالمي كـامالً   ،كند. اين نگاه ستيز معرفي ميامور خرد متعلق ايمان را ،در نكته پنجموي  .5

 نادرست است. دو نقد به اين سخن وجود دارد:
هرگز در منطقـه كـور ديـد عقـل قـرار       ،: ايمان از منظر اسالمييدگاه بايد گفتاين د نقد مبنايي در
رود و هرگـز مفـاد ايمـان     تحت هدايت عقل و بر اساس اصول عقلي پيش مي ،يند ايماناكل فر؛ ندارد

، اگر فرد پس از ايمـان آوردن ، توماس: مطابق نگاه آن بايد گفت نقد بنايياما در  ستيز نيست. ديني عقل
دچار ضعف اخالقي نيست؛ زيرا برخالف علم ، ف احكام ديني و الزامات ايماني خود عمل كندبر خال

به الزمه كالمش  توماسبدان ميزان روشن است كه اگر خود  ،خود عمل نكرده است. بطالن اين سخن
مـا بـا مصـداق     ،يابد. قطعاً در موارد تخلف آگاهانه فـرد از فرمـان الهـي    مي، خطاي آن را درتوجه كند
  رو هستيم. هآكراسيا روب

 داشتن صرف، اخالقي فعل انجام براي«گويد:  در نكته دوم از رابطه اراده با معرفت مي آكوئيناس .6
 يـا ، وسائل يا است انجامش درصدد كه فعلي به نسبت تواند نمي آدمي، اينكه ديگر. نيست كافي معرفت
  .»باشد جاهل يكسره آن غايت و شرايط

 پزشـك  ،آن روشـن  نمونـه . نيست كافي اما ،است خوب بسيار فعل شرايط يا نتايج به علم هرچند
 و ريوي مزمن هاي بيماري ايجاد هاي زمينه و شرايط به علمي احاطه وجود با كه است اي ريه متخصص

 اسـتعمال  بـه  خـود ، دخانيـات  به اعتياد ناگوار پيامدهاي و وخيم نتايج به تخصصي اشراف وجود با نيز
 آگاهي رغم علي كه هستند فراواني مربياني يا قاضيان ،همچنين. است كرده عادت قيمت گران سيگارهاي

  .شوند مي آن مرتكب هم باز جامعه اخالقي قواعد و قوانين نقض آور انحطاط پيامدهاي از
در  ،اجبـار يـا اكـراه   «با اين عبارت بيان شـده اسـت:    ،5 - 3در بند  آكوئيناسيكي ديگر از آراي  .7

از انـواع احساسـات    اي پـاره كه  گونه همان، دهد ميارادي بودن افعال شخص را كاهش ، شرايط معيني
فعـل   .اسـت دو ضـد  داراي فعـل ارادي  ، به ديگر سـخن  .گذارند اثري را برجاي ميچنين  ناپذير كنترل

 فعـل ، از سـوي ديگـر   ... .برد ارادي بودن فعل را از بين مي، فعل اجباري». غير ارادي«و فعل  »اجباري«
منظور  .»ول افعالش نيستئمس اخالقاً، فعل ارادي است و فاعلي كه داراي اراده نباشد نقيض» غيرارادي«

  دو مفهوم از اين تعبير ارائه كرده باشد: آكوئيناسناپذير چيست؟ ممكن است  از احساسات كنترل

۸۲     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

شده: چنين فرضـي اشـكالي نـدارد؛     ه معناي غيردقيق و اغراقب ،ناپذير مفهوم احساسات كنترل الف.
مانند اينكه درباره خشم شـديد يـك    .زند نمايي مي دست به اغراق و بزرگ ،زيرا عرف در موارد زيادي

گسـيخته كـار    آن مرد ماننـد اسـبي سـركش و لجـام     »قابل مهارخشم غير«كند كه  عصباني تعبير مي فرد
يان شدت غضب مـرد و انتقـال حـس و حـال     براي ب ،اي دستش داد. روشن است كه اين تعبير استعاره

 رخداد به مخاطب است
اختياري نيست  ،معناي دقيق كلمه: بايد توجه كرد كه هيچ پديده انسانيه ب ،ناپذيري مفهوم كنترل ب.

اين  گيري اين تصور خطا در ذهن فرد شود. شكل موجبممكن است يك اشتباه  .ناپذير باشد كه كنترل
امـا از ناحيـه ادامـه و انتهـاي آن چنـين      ، تحت تسلط و مهار اسان باشد ،ابتدافرض كه امري از جهت 

 ،دار قـرار دهـد و در ادامـه    كه انسان خود را عامدانه در ابتداي يك سطح صيقلي شـيب اينمانند  ،نباشد
ايـن فـرد    تصـور شـود سـقوط    ،در اينجـا ممكـن اسـت    نتواند تعادل خود را حفظ كند و سقوط كند.

هم منتسب به اراده وي اسـت؛ زيـرا اساسـاً     ،اما واقعيت اين است كه اين عمل. ده استغيراختياري بو
 افعاليگيرد؛  كه مستقيماً خود عمل تحت تصرف انسان قرار مي افعاليدو نوع هستند:  اعمال اختياري بر

  شود. صورت غيرمستقيم و از ناحيه مقدماتش مورد مباشرت انسان واقع ميه كه عمل ب
افعال قسم دوم، كه ابتدائاً براي فرد قابل كنترل هستند، ولي در ادامـه و انتهـاي كـار    بسياري از 

قابل مهار براي وي نيستند، از اين دسته دوم هستند كه فرد، فقط بر مقـدمات عمـل اختيـار دارد و    
تـوان   نسبت به مراحل بعدي، آن كنترلي ندارد. روشـن اسـت كـه بـه ايـن قسـم از رفتارهـا، نمـي        

  اري اطالق نمود.غيراختي
ليت فردي كه مرتكب خطاي اخالقي شـده  ئونتيجه مهم اين تحليل اينكه چنين اعمالي از ميزان مس

  كرد احساس شديد خود كنترل و مهار اعمال مي ،گيري نسبت به مقدمات شكل بايدكاهد. او  نمي، است

  گيري نتيجه

و رهيافت توماسي به جايگاه  آگوستين: يكي از نتايج اختالف نگاه آكوئيناسو  آگوستين. مقايسه 1
شـود.   ورزي، در پـذيرش و رد آكراسـياي شـديد ظـاهر مـي      عقل و رابطه اعمال عقالنيـت و اراده 

پذيرد، بلكه براي تحقق تـاريخي آن هـم آدرس روشـني از     تنها آكراسياي شديد را مي ، نهآگوستين
، هنگـامي  آكوئينـاس در الگـوي   پردازد. به انكار آن مي ارسطو، همسو با آكوئيناسدهد. اما  خود مي

دانيد. به همـين دليـل، شـرط فـوق      كه شما عملكرد آكراسيايي داريد، در آن لحظه، آن را خوب مي



   ۸۳ هاي اسالمي گيري از آموزه با بهره بررسي و تحليل ضعف اخالقي از منظر آگوستين و توماس آكوئيناس؛

تواند به مورد شخصي بپردازد كه آكراسيايي عمـل   برآورده نشده است؛ بنابراين، تبيين توماسي نمي
، آگوسـتين ماننـد   آكوئينـاس بـرد؛ زيـرا كـه     لِ خود لذت مـي كند؛ بدان جهت كه از شرارت عم مي

  كند. رويكرد اختياري قوي به آزادي اراده اتخاذ نمي
اين است كـه بـه عقيـده او     ،گزيند تري از اختيارگرايي را برمي نسخه ضعيف ،آكوئيناسدليل اينكه 

 د. اگـر عاقلـه چيـزي را   تحت هدايت خرد قـرار دار  -  آگوستيننسبت به عقيده  ـاراده تا حد بيشتري  
رده     ةاراد، خوب به اراده ارائه كندعنوان  به خواهان آن خواهد بود. البته اين بدان معنا نيسـت كـه اراده بـ

توانـد عاقلـه را مجبـور بـه      اراده مـي  ؛ زيرادهد فرامين او را انجام مي ،عاقله است و به صورت خودكار
  بازنگري در احكام خود كند.

، اراده فاسـد انسـان  داند؛ زيرا در واقع از طريـق بـازتعريف    شديد را ممكن مي آكراسياي آگوستين
مايل بـه انجـام آن    ،داند و آنچه كه اراده در آن لحظه ارتباط بين آنچه را انسان در لحظه عمل خوب مي

تواند به درستي در معـرض تعقـل باشـد و در تيـررس      نمي، شكند. ازآنجاكه اراده فاسد است مي، است
، 1995(كنـت،  شود رو نمي هبا هيچ مانعي روب ،بر خالف عقل ،اراده در انتخاب خود ،بنابراين. ه نيستعاقل
  .)122، ص1994؛ سارنن، 160ص

ـتين كه مالحظه شد، تحليـل   : همچنانآگوستين. اشكال عمده نظريه 2 از ضـعف اخالقـي شـديداً     آگوس
نخستين اشكال اين مطلب، اينكه بسياري از افـراد،   باشد. تحت تأثير اعتقاد وي، به آموزه مسيحي گناه ذاتي مي

پذيرند؛ زيرا شاهد تجربي قابل قبولي آن  مبناي الهياتي وي را كه بر بنياد ايمان مسيحي شكل گرفته است، نمي
كـار   ترديد به جبرانگاري و سلب مسئوليت اخالقي از فرد خطاكار و گنـاه  وزه، بياين آم ثانياً، كند. را تأييد نمي
هاي اسالمي، انسان از اختيار برخوردار است. ايـن رهيافـت هـم بـا پـذيرش       شود. بر اساس آموزه منتهي مي

  به عدل الهي. طلبي الزم است، ناسازگار است و هم با اعتقاد نصاب آزادي اراده كه براي كمال
ه كـ اسـت   هايي كاستيداراي  ،از ضعف اخالقي آكوئيناس: تحليل آكوئيناسال عمده نظريه كشا .3
تحليل بيش از  ،د. اوالًباش گيري فعل ارادي در انسان مي لكارهاي شكاز تحليل ناقص وي از سازوناشي 

 ،اسـالمي  در ديـدگاه  ،نـد. ثانيـاً  ك راسياي شديد را از وي سلب مـي كان تبيين آكام، باورانه وي حد عقل
هاي نادرسـت در سـاحت شـناختي و نيـز      ضعف اخالقي براساس تبيين تأثير تصورات غلط و تصديق

ها و نواقص مهارتي ماننـد   آسيب هاي نادرست اميال و عواطف در ساحت هيجاني و گيري نقش جهت
رهيافـت جـامع   ه بيانگر لزوم كگردد  تبيين مي در ساحت رفتاري شده نهادينههاي  عادات سوء و ناتواني

 شناختي وحياني به تحليل پديده ضعف اخالقي است. انسان

۸۴     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  
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