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 چکيده

برخالف حکمِ  ،تواند بهترين را انجام دهددهد که فاعل، در حالی که میآکراسيا هنگامی رخ می
گفت وقوع سقراط مطرح کرد. وی میمسئله را اولين بار نگرِ خويش به بهترين، رفتار کند. اين جانبههمه

تواند عامدانه اشتباه کند و يا بهترين را انتخاب نکند. اگر زيرا هيچ انسانی نمی .ناپذير استآکراسيا امکان
آن  روست که به دليل نادانیاز آن ،زنندآيد که برخی عامدانه دست به عمل نادرست میگاهی به نظر می
خرد » که را اين سخن ،بخشآورند. سقراط با معادل دانستن خير و امر لذتمی شمارعمل را خير به

در نظر او هيچ چيز نيرومندتر از دانش نيست. اما ارسطو را  .شمرداساس بی «شودمغلوب شهوت می
در دانش معلق  .نهداو ميان دانش محقق و دانش معلق تمايز می اند.مدافع امکان وقوع آکراسيا دانسته

که به هر دو علم دارد اما ا اينشايد فاعل به کليات علم داشته باشد اما جزييات مربوطه را نداند و يا ب
ظاهری باشد. تنها دانش معلق است که ممکن است  ،خواب، ديوانه يا مستدر علمش به مانند انسان 

درک نشدنی است. اين مقاله ، مرتکب خطا بشود ،برخالف آن رفتار شود. اين که فاعل با علم محقق
 موضع ارسطو به موضع سقراط نزديک است.دهد چگونه برخالف تصور بعضی از پژوهشگران، نشان می

 .لذت، خردخير، داری، ناخويشتن، آکراسيا، ضعف ارادهسقراط، ارسطو،  :ی کليدیهاواژه

                                                           
 92/1/29تأييد نهايی:       92/6/29تاريخ وصول:  1 

2 Email: avn-azargin@yhoo.com 



 16، شماره 29بهار و تابستان  ،2سال  ،اهی فلسفیژپوهش/  9

 مقدمه

در مورد های اخير ميان فالسفه ای يونانی است که بخصوص در سالواژه( ἀκρασία) آکراسيا

يا  "weakness of will"آکراسيا  معادل انگليسیِ .شته استاختالف نظر وجود داتعريف آن 

 داندتلويحاَ فعل نادرست و تعمدی فاعل میضعف اراده را  ،گاسلينگاراده است.  ضعف

(Gosling, 1990, 195) .از خود  «الف»در انجام کار  به شرطیفاعل  :گويدمی ديويدسن

را نيز پيش  «ب»ی ديگر را تعمداً انجام دهد، گزينه «الف»دهد که کار ضعف اراده نشان می

را انجام دهد تا  «ب»ی جوانب، بهتر است روی خود داشته باشد، و حکم کند که با لحاظ همه

با اين حال هولتون با متمايز دانستن آکراسيا از ضعف  . (Davidson, 1970, 22)را «الف»

نظر  شناسد. او ضعف اراده را صرفآکراسيا به رسميت می رایرا تنها بديويدسن اراده، تعريف 

ما در به هر صورت  .(Holton, 2009, xi) کندمیتعريف کردن آسان فاعل از تصميمش 

 رایبر سر تمايز ضعف اراده و آکراسيا نخواهيم پرداخت و تعريف ديويدسن را ب جدالاين مقاله به 

 آکراسيا با عبارت ،ارسطو آثارکر است در الزم به ذ شناسيم.دو واژه به رسميت میهر 

 بيان شده است. نيز (Incontinence) «داریناخويشتن»

 آکراسيا از نظر سقراطناپذيری امکان

رفتار کند؟ اين پرسش از ديرباز و  ،آيا امکان دارد آدمی عامدانه برخالف حکم خويش به بهترين

آشکار و  سؤالنخستين بار در عصر کهن توسط سقراط مطرح شده است. پاسخ سقراط به اين 

هيچ خردمندی »گويد: می پروتاگوراسممکن است. او در آکراسيا غيرضعف اراده يا کوتاه است: 

آنان که مرتکب کاری بد ی دست به بدی بيااليد بلکه همهکند که کسی به ميل خود باور نمی

عبارت يونانی که سقراط  .(111 ،1831)افالطون،  «کنندشوند نخواسته و ندانسته چنين میمی

خطا هيچ کس تعمداً »و به اين معنا است که  «ἑκών οὐδείς ἁμαρτάνει» بردبه کار می

اخالقی به کار نه تنها به معنای شر و خطای  ἁμαρτάνειدر يونان باستان فعل «. کندنمی

اخالقی مانند کوتاهی در دستيابی به هدف نيز مورد استفاده ی غيربلکه همچنين در زمينه ،رودمی

پا را از اين هم فراتر  ،ی منونسقراط در مکالمه .(Peijnenburg, 1996, 3) گيردقرار می

داند آرزو کند )به آن ميل کند(. را که بد میچه تواند آنکند که انسان حتی نمینهد و ادعا میمی

شر را تواند نمیهيچ کس »کند: دهد که منون اعتراف میسقراط مکالمه را به سمتی حرکت می

ديم و جديد، فالسفه با اين موضعِ (. به هر صورت، در روزگار ق861 ،1831)افالطون،  «کندآرزو 
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بد است را انجام دهد، به  داندمیتواند عامدانه کاری که که هيچ انسانی نمی یصريحِ سقراط

 اند. مخالفت برخاسته

پذير بوده و بارها و بارها در م که آکراسيا يا ضعف اراده امکانکنيی ما حس میولی همه

بينيم که از روی عمد اقدام به کاری افرادی را می ،اوقات . در بسياری ازاستزندگی ما رخ داده 

ی سقراط و حتی زمانه شک مردمِدانند. بیی خود نمیکنند که آن را خوب يا بهترين گزينهمی

ی آکراسيا را ناپذيری اين پديده شد، تجربهی با او ناگزير به اعتراف به امکانمنون که در مکالمه

 common) عقل سليم ی انکارناپذيرِاين تجربه یدربارهسقراط را  استداللاند. اما داشته

sense )دانش  بينی کرد. او بر اين باور است که عوام درکی از سرشت حقيقیِتوان پيشمی

ی آکراسيا تنها پنداری ناصحيح است. افرادی که به گمان ما دچار آکراسيا ندارند. پس پديده

ی بهترين نيست. اشتباه آنان درباره ،انده راهی که برگزيدهدانند کاند، به درستی نمیشده

عاملی راهبر و فرمانده خواهد  ،تشخيص خوب و بد است. هرگاه دانش در ذهن انسان حاضر شود

بود؛ بنابراين هر عملی از او سربزند مطابق با خرد خواهد بود و هيچ امر ديگری در ذهن او چنان 

ظاهراً  (.(1831،116)افالطون،  b-c 829بند پروتاگوراس نک:) شود قدرتی ندارد که بر دانشش چيره

که  گويديعنی می .کندمشخص میگونه ايناطف و شهوات را نيز سقراط تکليف احساسات، عو

ی او در جايی از محاوره هيچ يک از اين عوامل چنان قدرتی ندارند تا بر دانش واقعی غلبه کنند.

 گويد:می پروتاگوراس

نيک است، پس بايد گفت هيچ کس خواسته و  ،بخشکار لذت اگر هر

کند، و اگر اين سخن درست دانسته کار بد را بر کار بهتر اختيار نمی

داری جز باشد، پيروی از هوی و هوس جز نادانی نيست و خويشتن

 .(198 ،1831)افالطون،  تواند بوددانايی نمی

سقراط در  از اين روهستند از جهالت.  هايینمونههای آکراسيا از نظر سقراط نمونه بنابراين

چه خود را به صورت آکراسيا بر ما گيرد. زيرا آنانکارکنندگان امکان آکراسيا قرار می مقام نخستِ

يا خودِ سوژه ناظر آن است يا ديگران. اگر خودِ سوژه ناظر باشد، سقراط  :نماياند دو حالت داردمی

است،  های خويش بهترين گزينه را انتخاب کردهو بر اساس مالکگويد انسان از ديد خودش می

اگر چه ممکن است به خاطر جهلش خطا کرده باشد. پس اگر اين نام را درست انتخاب کرده 

باشم، آکراسيای از منظر فاعل به زعم سقراط ناممکن است. اما اگر ديگران ناظر رفتار سوژه 
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است )آکراسيای از منظر ناظر(، طبق  دچار آکراسيا شدهباشند و چنين بپندارند که شخصی ديگر 

است، اگرچه ممکن  هاش را برگزيدنظر سقراط، بايد گفت ديگری به زعم خويش بهترين گزينه

اين که در اين حالت، آکراسيا به نظر ناظران رخ وجود با است به نظر ناظران بهترين نبوده باشد. 

اگر  حال ، حاصل پندار نادرست ناظران است.يای از منظر ناظربه نظر سقراط آکراسداده است، اما 

 و تر سخن بگوييم، مالک در آکراسيا و ضعف اراده، دانش فاعل است و نه ناظر بيرونیدقيق

گيرد در فاعل در نظر می رایهای خوب و بد را بجايی که ديگری مالک ،آکراسيای از منظر ناظر

ای از بنابراين سقراط هر دو حالت را ناممکن و نشانه ی فلسفیِ آکراسيا مورد منازعه نيست.مسأله

داند، داند. در حالی که او آکراسيای از منظر ناظر را تلويحاً حاصل يک پندار نادرست مینادانی می

 کنيم.ی آکراسيا خارج میمسألهی ما با رجوع به تعريف، آن را از دامنه

مطرح کرده  پروتاگوراسآکراسيا را افالطون از زبان سقراط به طور خاص در کتاب ی مسأله

طور که عامه  کند برهانی بيان کند تا نشان دهد آنکتاب سقراط تالش مین در اي .است

اگرچه پرسش اصلی در اين کتاب اين  تواند برخالف خرد خويش رفتار کند.پندارند، آدمی نمیمی

در جريان  اجزای يک فضيلت کلی هستند يا نه.خصوص شجاعت ضايل بهاست که آيا تمامی ف

 بهچنين اينبحث  روند شود وپاسخ به پرسش اصلی، سه پرسش ديگر مطرح می رایمحاوره، ب

پاسخ به پرسش اول( آيا  رای)ب (9 آيا لذت بد است؟( 1 شود:ضعف اراده کشيده می موضوع

شهوت يا يک لذت خاص  کنند، ممکن است خرد تحت مهارِطور که بيشتر مردم فکر میهمان

پندارند درست چه مردم می)حاصل جواب منفی به پرسش دوم( پس اگر آن (8 قرار بگيرد؟

توسط  ی مغلوب شدن خرددرباره شهوت شدن چيست؟ ی معمول از مغلوبِنيست، تجربه

 گويد:، سقراط با پروتاگوراس چنين میشهوت

دانند کدام کار نيک که میبسا کسان با اينگويند .. می.بيشتر مردمان

تابند و به کاری خالف آن است، و توانايی آن را نيز دارند، از آن سر می

 رایگويند بکنند، میپرسم چرا چنان میبار می يازند. و هردست می

ديگر هواهای نفسانی هستند و در رفتار خود از که اسير لذت و درد و آن

 .(111 :)همان کنندها پيروی میآن

آدمی »ی وقوع آکراسيا را بيان کرده است: در عبارت مذکور، سقراط در واقع توجيه عاميانه

در پاسخ به اين «. ، چون مغلوب لذت شده استچنين کند داند نبايدکند در حالی که میبدی می
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رسيم جا میکه آيا ممکن است خرد تحت مهار شهوات قرار بگيرد، در جريان متن به اين سؤال

هايی آورده کند. مثالدارد و آن را دنبال میچه انسان آن را گرامی میراستی چيست آنکه به

ی لذت هايی دربارهاس داوریهای ما بر اساریذگشود تا ما را متقاعد کند که تمامی ارزشمی

 است:

عنان اختيار  ،آدمی بيشتر اوقات در برابر خوردنی و آشاميدنی و مانند آن

آورند، او زيان رایها بداند آنن که میدهد که با ايرا چنان از دست می

آن چيزها از چه رو بدند؟ آيا از آن رو که  [اما] ..تواند کرد.پرهيز نمی

يا بدان جهت که در آينده  ،بخشندهنگام خوردن و آشاميدن لذت می

گونه آورند. به عبارت ديگر اگر هيچبار میدستی بهبيماری و تهی

دست نيايد و تنها سبب لذت و خوشی باشند، ها بهی بدی از آننتيجه

و  111 :)همان شوند؟اند بد شمرده میی لذتفقط بدان جهت که مايه

113). 

اما اين در صورتی است که رنج حاصل از  ،بد هستندتوان گفت که برخی لذايذ میبه عبارتی، 

 رایبرد که نيکو هستند و بسقراط حتی از چيزهايی نام می. باشدشده کسب بيشتر از لذتِ  هاآن

اما  .های پزشکیکنند؛ مانند ورزش و درماناند و ايجاد رنج میاند اما دردناکشفا و صالح ما الزم

تنها دارند. پس تری مصون میشوند که ما را از رنج بزرگها از اين جهت خوب تلقی میاين

شود چيزی لذت است و تنها عاملی که باعث می ،شود چيزی را خوب بدانيمعاملی که باعث می

 ی است:ختشناگرايی روانرنج است. ماحصل بحث، به قول گاسلينگ صورتی از لذت ،را بد بدانيم

ما ( 9 کاهد.بخش است يا از رنج میکنيم لذتر میدهيم که فکما فقط به چيزی ارزش می( 1

کنيم( اگر و فقط اگر لذت حاصل از دانيم )آن را بيشتر دنبال میيک چيز را از چيز ديگر بهتر می

م با لذت و عاری از أهد که هدف نهايی ما يک زندگیِ تودها نشان میاين( 8 آن را بيشتر بدانيم.

 .(Gosling, 1990: 9) رنج است

چه آندست آوردنِ توان چنين استنتاج کرد که اگر کسی در بهبا در نظر گرفتن اين نتايج، می

يابی به آن عاجز بوده است )در حد توانش ناموفق بود، يا از دست داندمی باالترين لذتآن را 

دانسته است چگونه به آن هدف دست يابد؛ در حالت دوم شخص از نبوده است( يا آن که نمی

چه را که خوب به نظر سقراط هيچ دليلی وجود ندارد که انسان، آن نادانی نشان داده است. خود
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برگزيند. با اين حال  داند رامیبخش( چه که کمتر خوب )لذت، وانهاده و آنشمردمیبخش( )لذت

شرايطی  ناستدالل عامه اين است که چنين امری امکان دارد و دليل آن اين است که در چني

 نشان دادن آن است. نادرستاست که سقراط در پی  توجيهیشود. اين مغلوب شهوت می ،خرد

گيرد شمرد و نتيجه میسقراط در نهايت، صراحتاً خوب را معادل لذيذ و بد را معادل درد می

شود، در واقع فقط در برآورد لذات دچار اشتباه شده که شخصی که مرتکب عمل آکراتيک می

 :است

شناسد، و که بد را میا کنيد که بيشتر اوقات، آدمی با اين پس نبايد ادع

زيرا اسير  .تواند کردتوانايی اجتناب از آن را نيز دارد، از آن پرهيز نمی

شناسد که خوب را میلذت است. همچنين روا نيست بگوييد آدمی با اين

که آن رایکند. زيرا در برابر لذت از پای درآمده است. باز آن پيروی نمی

مضحک بودن اين ادعاها روشن شود، بگذاريد لذت و درد و خوب و بد را 

ها ی آنهای گوناگون نخوانيم، بلکه چون روشن شده است که همهبا نام

ها دو نام به کار ببريم. يعنی نخست در آن رایدو چيز بيش نيستند، ب

 و بد بدانيم و سپس لذت و دردها را خوب ی آناستدالل خود همه

 .(112 ،)همان

معادل  ،معادل لذت و بد ،برد که اگر خوبپايان میبه گاه وی استدالل را به اين ترتيب آن

و آن را انجام داند، مغلوب لذت شده که کسی با اين که عملی را بد میدرد باشد، گفتن اين

بد  شناسد و بهآدمی با اين که بدی را می»شود که دهد، به اين سخن مضحک راجع میمی

زيرا مغلوب خوبی شده  .کندد، پرهيز نمیرداند که بايد از آن پرهيز کبودن آن واقف است و می

داد رخ رایبدهد توجيه عامه در نتيجه سقراط با استدالل خويش نشان می .(191 ،)همان «است!

 ادرست است.نآکراسيا 

لذت آنی در نظر انسان نادان،  .گويد ميان لذات آنی و دور تفاوت وجود داردسقراط می

در  ،يدبياتر تر به نظر بزرگجسم نزديکممکن است طور که همان؛ مايدنتر از لذت دور میبزرگ

خواهند امر کمتر خوشايند يا کمتر خوب را . افراد ضعيف نمیباشدطور نايندر واقع حالی که 

اند. آنان تر يا امر بهتر در نظر گرفتهبخشتر را به عنوان امر لذتبرگزينند، بلکه آنان لذت نزديک

گيری بسيار مهم گويد هنر و علم سنجش و اندازهسپس می سقراطاند. در سنجش دچار خطا شده
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کند تا خير )لذت( بيشتر را از زيرا به آنان کمک می .ه آن وابسته استمردم ب بختینيکبوده و 

تواند تکليف رسيده است که می . اکنون گويی سقراط به جايی(191 ،)همان کمتر تشخيص دهند

 ی آکراسيا را روشن کند:مسأله

چه دانش  ؛من و پروتاگوراس گفتيم هيچ چيز نيرومندتر از دانش نيست

گردد. در برابر اين ی عوامل ديگر پيروز میهمه جا بر لذت و درد و همه

صاحبان دانش را از پای  ،شما ادعا کرديد که بيشتر اوقات لذت ،سخن

 ،ی تصديق اين ادعا نبوديمسازد، و چون ما آمادهآورد و زبون میدرمی

ابر لذت نيست، زبونی در بر حالت پرسيديد: سقراط و پروتاگوراس، اگر آن

کنيد؟ اگر در آن هنگام پس چيست و شما آن را چگونه توجيه می

خنديديد، ولی گفتيم آن حالت نوعی نادانی است، به ما میمقدمه میبی

ايد که هر ايد. زيرا تصديق کردهاگر اکنون به ما بخنديد به خود خنديده

شود و اين يعنی نيک و بد دچار اشتباه می ،کس در انتخاب لذت و درد

ش مطلق بهره بودن از دانش است، آن هم نه از داناشتباه به سبب بی

 .(199،)همان گيریبلکه از دانش اندازه

ارزيابی صحيح  رایبايد بگوييم ب ،اگر بخواهيم با ادبيات افالطونی اين جمالت را تفسير کنيم

( باالتر رفت و به δόξα) بايد از سطح پندار ،از نيک و بد يا به قول سقراط همان لذت و رنج

( راه برد. اين معرفت شرط الزم و کافی خواهد بود تا ما را از ἐπιστήμη) معرفت حقيقی

.. . آيا» گويد:می پروتاگوراسی گفتگوی در ادامه سقراطقضاوت ناصحيح و جهل نجات بخشد. 

آيا آدمی به حکم طبيعت نيک  ؟رودپندارد نمیمیچه بد کس خواسته و دانسته در پی بد و آنهيچ

گزيند، با وجود توانايی بر اختيار يکی را ب ،نهد؟ و اگر ناچار باشد از دو بدیرا بر بد برتری نمی

 .(199و  19 ،)همان گزيند؟تر را برنمیتر، هرگز بدی بزرگبدی کوچک

در اين است که فاعل  ،پندارندعمل آکراتيک می ،چه عوامآندليل  ،اين که حاصل سخن

بهره بودن از شود. اين اشتباه به دليل بیانتخاب لذت و درد، يعنی نيک و بد دچار اشتباه می

چه آنگيری. با توجه به اين سخنان، دانش است، آن هم نه از دانش مطلق بلکه از دانش اندازه

ی يک انتخاب جاهالنه نتيجه، بلکه نيستدهد حاصل مغلوب شدن خرد توسط شهوت رخ می

علم داشته باشد که فالن گزينه بهترين است، اما با وجود آن  ،فاعلاين گونه نيست که  است.
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داند. آن را خير میدليل است که اين از لذت به  اوکند، بلکه تبعيت برخالف حکم خويش عمل 

آکراتيک خير است.  انجام عملِموع پس يک حکم بيشتر در کار نيست، و آن اين است که در مج

گری لذات و ارزيابی درست است. در واقع خالف اگر اين خطا است، به خاطر اشتباه در سنجش

عمل نکرده  ،برخالف حکم خويش به بهترين فاعلپندارند، و مردم می نمايدچه به ظاهر میآن

 برگزيده است. را)هرچند به خاطر جهل( بهترين گزينه  خودشبه نظر او بلکه است، 

 نقد و ارزيابی ديدگاه سقراط

، درخور احترام مسألهخاطر طرح کم بهدر حالی که در مبحث ضعف اراده، سقراط دست -1

اما  ؛جو کنيمآن جست رایانگيزد تا پاسخی شايسته باست و پس از هزاران سال هنوز ما را برمی

شود که چرا که در زندگی روزمره مواردی مشاهده می ؛کننده نيستموضع خود او متقاعد

يک  شوند. فرض کنيدگيری و اقدام ما بر اساس بهترين گزينه میاحساسات مانع از تصميم

خير به دست من رسيده است. اين سمينار سه روزه است و تنها راه أی دعوت به سمينار، با تنامه

ر داشته باشم و از سمينار بيشترين بهره را ببرم، اين که بتوانم در تمامی آن سه روز حضو رایب

من ارسال شده است. اما چون من از  راینامه باستفاده از بليط هواپيمايی است که همراه با دعوت

دهم با اتوبوس به آن شهر بروم و بنابراين تنها در يک روز ترجيح می ،هواپيما وحشت دارم

 توانم شرکت کنم.سمينار می

رسد مواردی وجود دارد که حتی محاسبه و سنجش يدگاه سقراط، به نظر میبرخالف د -9

جا اشاره به گيری کند. در اينی احساسات و تصميم نادرست پيشتواند از غلبهصحيح نيز نمی

خواهد از يک سوی دره به سوی گويد: شخصی میمثال پل معلق گاسلينگ شايسته است. او می

 ،قرار دارد. سر و صدای پل ،معلقی که از طناب ساخته شده است ديگر برود. برفراز دره، پلِ

کند اگر بر روی آن برود پل از هم خواهد گسست. ترساند که فکر میشخص را چنان می

مقاوت پل متوجه  گيری به همراه دارد و با سنجشِبختانه او يک دستگاه دقيق اندازهخوش

او  ،اينوجود پل پاره نخواهد شد! با  ،روندحتی اگر سه فيل همزمان روی آن بکه شود می

 .(Gosling, 1990, 15) کندفتن به آن سوی پل خودداری میترسد و از رمی

که شود ثابت شود ای است که ابتدا تالش میبه گونه پروتاگوراسی کتاب مسير مکالمه -8

تواند در عين آگاهی شود که کسی نمیاند و سپس بر اين اساس استدالل میخير و لذت مساوق
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که توانسته ثابت کند گرايی میو اختيار، کار نادرست انجام دهد. گويا سقراط فقط از راه لذت

 ؛ارداو به همراه د رایگرا را بلذت لقبکم های او دستها و استداللدهد. عبارتآکراسيا رخ نمی

راه حل سقراط مبتنی بر پذيرش بلکه در مقام توصيه.  ،گرا نه تنها در مقام توصيفلذت

ی گرايی اخالقی. اين هر دو گونهشناختی و هم لذتگرايی روانگرايی است. هم لذتلذت

ورند. بياها تاب گرايی در معرض انتقادهايی جدی هستند و بعيد است که بتوانند در برابر آنلذت

نقدهای پرداختن به دهد. گرايی استدالل سقراط نيز اعتبار خود را از دست میبنابراين با ردّ لذت

 رایاما اجماالً کافی است سربازی را در نظر بگيريد که بطلبد. مجالی جداگانه میگرايی، لذت

تی اين شناخگرايی روانکند. معلوم نيست که لذتخود را روی مين پرتاب می ،حفظ جان سايرين

کند. با اين عمل چه لذتی نصيب فاعل خواهد شد؟ اصرار بر اين که به عمل را چگونه توجيه می

ناپذير خواهد کرد و و ابطال گويانههماناينطالب لذتی است، مدعا را  ،هر حال او هم با اين عمل

گرايی اين مدعا ارزش علمی خود را از دست خواهد داد. معادل دانستن لذت با خوب )لذت

 open) «ال مفتوحؤبرهان س»از جمله  ،اخالقی( نيز با معضالتی بسا شديدتر مواجه است

question argument) او معتقد است خوب را جورج ادواردز مور فيلسوف انگليسی .

بخش وجود داشته توان به مفاهيمی ديگر مانند لذت فروکاست. چه بسا اعمالی بسيار لذتنمی

يد أيها را تخوب بودن آنمندی جنسی( که عقل سليم ترين اشکال بهرهباشند)مثالً برخی از پست

 (.913 ،1833)مور،  نکند

لذت  ،مالک که اط بايد قبالً مشخص کندگرايی قابل پذيرش باشد، سقرلذت ،بر فرض -9

؟ فاعل آکراتيک ممکن است حکم کند با لحاظ فاعل است يا لذت ديگران يا حاصل جمع لذت

 ،انجامد. با اين همهيعنی به افزايش رنج و الم ديگران می .بد است «ب»ی گزينه ،ی جوانبهمه

شود. چنين چيزی ديگر مضحک نخواهد  «الف»ی مرتکب گزينه ،ی لذتِ شخصیغلبهخاطر به

چون مغلوب لذت به معنای لذت فاعل يا خير فاعل شدن، با اعتقاد به اين که پيامدهای  .بود

منافات ندارد. پس رويکرد سقراطی نياز به اتمام دارد و  ،ديگران دردناک و بد است رایعمل ب

اند و معادل ه همه طالب آنمشخص شود که منظور از لذتی ک ،گرايیبايد پس از پذيرش لذت

 راه حل وی ناتمام خواهد بود. ،از اين مرحله فراغتکدامين لذت است. پيش از  ،خير است

تر از جسم دورتر تر را بزرگجسم نزديک ،طور که ما به اشتباهگويد همانسقراط می -2

کنيم. به هر جهت ی میبينيم، لذات نزديک و آنی را نيز بيشتر از لذات دورتر و بلندمدت ارزيابمی
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شناختی. ی گزينش انسان از نظر روانی نحوهاين تمثيل سقراط بيانگر واقعيتی است درباره

گزيند. البته ميزان لذت حاصل از اراده بيشتر لذت نزديک را برمی النفس يا سستانسان ضعيف

مثال  رایوابسته است. بموضوع فقط به دوری يا نزديکی آن بستگی ندارد بلکه به شدت آن نيز 

دهند از بين دو شويد. به شما امکان میای شرکت کرده و برنده میفرض کنيد شما در مسابقه

ی طال سال ( پنج سکه9اکنون يا ی طال هم ( يک سکه1ی خود را انتخاب کنيد: گزينه جايزه

شود بسياری از باعث می جا ما دو عامل زمان و مقدار داريم. به هر جهت عامل زمانديگر. در اين

ی مهم ديگری که سقراط از قلم انداخته نظر کنند. نکتهی ديرتر صرفافراد از دريافت جايزه

عامل احتمال دسترسی به لذت است که فاعل به طور معمول آشکارا يا ناآشکار در روال  ،است

اعل را از برخی ف ،های دينیمثال آموزه رایدهد. بگری خود مورد استفاده قرار میسنجش

دهند. هايی برتر در جهانی ديگر را میدارند و در عوض به او نويد لذتهای دنيوی بازمیلذت

بيند، احتمال آن چنانچه ايمان فاعل به اين آموزه زياد نباشد، عالوه بر اين که آن لذت را دور می

 6دهد.آورد و در نتيجه لذت نقد را ترجيح میرا نيز کم به حساب می

 ارسطواز نظر  آکراسياپذيری امکان

اخالق های دوم و سوم از به طور منسجم و در کتاب اخالق نيکوماخوسارسطو در کتاب هفتم از 

ی آکراسيا سخن گفته است. او در به طور گسسته درباره ی روحدربارهو همچنين کتاب  ادموس

نخستين بار  رایآکراسيا را بيان و بی نظريات خود پيرامون ، جايی که عمدهاخالق نيکوماخوس

 گويد:ی آکراسيا را به جهان فلسفه معرفی کرده است، در مورد ديدگاه سقراط چنين میواژه

ممکن  ،دانش روشن است رایاند که کسی که دابعضی متفکران بر آن

دانش روشن  رایگفت اگر کسی دانيست ناپرهيزگار باشد. سقراط می

عجيب خواهد بود اگر عاملی بر دانش او غلبه کند و آن را مانند  ،باشد

ی رايج طور کلی سقراط با عقيدهای به اين سو و آن سو بکشد. بهبنده

گفت ناپرهيزگاری اصالً وجود ندارد و باره مخالف بود و میدر اين

کند کسی که قادر به داوری است بر خالف داوری خويش عمل نمی

کند. اين نظريه آشکارا برخالف ادانی چنان عمل میبلکه به سبب ن

 ی اين حالت روحی تحقيق کنيمبارهبايد در وواقعيات تجربی است 

 .(996 ،1832)ارسطو، 
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اراده )آکراتيک( آورد که آيا اصالً فاعل سستن میارسطو از اين مطلب سخن به ميا ،در ادامه

 ای استگونهم او از چه عل ،کنديعنی با علم عمل می و اگر دانسته،کند يا نادانسته، دانسته عمل می

ی سقراطی مسأله رایحلی بخواهد راهفاعل میی دانستن بنابراين او با تکيه بر نحوه .(92، )همان

 Knowledge without) قفراهم کند. بنابر نظر ارسطو ميان دانشِ محقق و دانشِ معل

using it) :تفاوت وجود دارد 

دانش است  رایفهميم: هم کسی را که دارا به دو معنی میولی ما دانش 

کنيم و هم کسی را که داننده تلقی می ،بردکار میو دانش خود را به

برد. از اين رو بايد ميان کسی که دانش دارد کار نمیدانش خويش را به

که دانش کند، و آنکار بد می ،کار ببردکه دانش خود را بهولی بی آن

. رفتار مرد فرق گذاشت ،کندبرد و با اين همه کار بد میکار میخود را به

 ی شگفتی استآور نيست ولی رفتار مرد دوم مايهنخستين تعجب

 .(929 ،)همان

کند، دروغ گفتن عمل نادرستی است، اما به علم خود عمل نمی داندآن که میمثال،  رایب

داند دروغ گويی ناشايست است و به اين علم خود عمل است. کسی هم که می علقم دانشش

مرتکب خطا بشود درک  ،گويد اين که فاعل با علم محققمحقق دارد. ارسطو می یکند، دانشمی

  نشدنی است.

کلی در قياس عملی، تمايزی ميان قضايای کلی و جزيی وجود دارد.  گويدمی ارسطو در ادامه

جا اين چيز شيرين است. قضايای کلی در اينجزيی مثل: : هر چيز شيرينی را بايد چشيد، و مثل

ی ديگر نوع دستهو  کنندای که نوع فاعل را مشخص میشوند: دستهبه دو دسته تقسيم می

قضايای زير را مورد نظر قرار ارسطو  ،مثال رایکنند. بمعين میرا چيزی که بايد انتخاب شود 

من  (9) کلی(-)کبری است سودمند یانسان هر رایب (dry food) خشکهر غذای  (1) :ددهمی

اين غذايی  (9) کلی(-دوم رای)صغ آن نوع غذا خشک است (8) جزيی(-اول رایيک انسانم )صغ

با توجه به اين قضايا، شخص . جزيی(-سوم رایکه اين جا است از نوع غذای خشک است )صغ

است.  سودمندشخص او  رایکند که اين غذا بچنين استنتاج میيک غذای خشک، با در برخورد 

)جزيی( علم  ی چهارمگويد هر کسی که برخالف دانش خود رفتار کند، به اين گزارهارسطو می

کند. اگر بگوييم که از اين دانش استفاده اگر هم علم داشته باشد از آن استفاده نمی يا ،ندارد
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به توضيح  بالفاصلهسپس ارسطو  .(928، )همان انگيز استکند، به نظر ناممکن و شگفتمی

 پردازد:مهمی در مورد دانش معلق می

چه تاکنون معنايی غير از آنعالوه ممکن است آدمی دانش را بهبه

ايم داشته باشد. زيرا در مورد کسی که دانشی دارد ولی آن را به کار گفته

معنايی غير از معنای پيشين دارد: « داشتن»بينيم که اين برد، مینمی

کسی که در خواب است و «: نداشتن»است و در عين حال « داشتن»

دست عواطف است، همه در ديوانه، و کسانی که اختيارشان به مست و

اند. زيرا برافروخته شدن آتش خشم و ميل شهوی و اين حالت

 .)همان( شوندبه سبب تغيير در بدن نيز میهای مشاهيجان

استفاده  رایدانشی که ما دارا هستيم، از اجزای بسياری تشکيل شده است که بر اساس نياز ب

ها به تمامی در زمان حال مورد استفاده نيستند. اگر خواب يا گيرد. اينقرار میدر دسترس ما 

توان ای از جنون مبتال شده باشيم، در حالتی هستيم که به قول ارسطو میمست باشيم يا به گونه

استفاده در دسترس ما نيستند. چنين  رایها بدانيم، اما آنگفت آن چيزها را میای به گونه

آورند، مثالً اشعار امپدکلس هايی )خواب، مست و...( حتی گاه دانش خود را به زبان هم میفاعل

توان میدر دسترس بودن آن نيست.  یصرفاً بيان دانش نشانهکنند، اما وار تکرار میرا طوطی

را از  آنارسطو ، «دانم کارم نادرست استمی»که اگر فاعلِ آکراتيک اقرار کند که بينی کرد پيش

که آدم مست نيز ممکن است چنين بگويد. به هر جهت اين داند، چنانسر دانشِ محقق نمی

 کند.ی دانش فاعل آکراتيک ابراز میتوضيحی است که ارسطو در مورد نحوه

 ديدگاه ارسطو ارزيابینقد و 

باعث شده است  مسألهمطرح کرده که اين  چند بنددر ارسطو در مجموع، داليل وقوع آکراسيا را 

و حتی گاه نزاع پرهياهويی را بر ضد پژوهشگران در تشخيص موضع او با مشکل مواجه شوند تا 

( فاعل فاقد دانش محقق 1اند از: اين موارد عبارت .(Gosling, 1990, 56) برانگيزند او

ی ئداند، اما قضايای جزی کلی را میفاعل قضايا (9برد. کار نمیبه آن رااما  علم دارد،باشد. يعنی 

خواب يا  به مانند افراد مست، اوداند اما علم می فاعل( 8ها علم محقق ندارد. داند يا به آنرا نمی

ما در پايان خواهيم گفت که ديدگاه ارسطو طی چندين مرحله گام به  ديوانه در دسترس نيست.
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اند. از اين منظر ها را به طور مجزا نگريستهود، اما برخی هر يک از اين گامشگام تکميل می

 نقدهايی به ديدگاه ارسطو وارد است.

کند، دارد به خواست خود خطا نمی محققادعای ارسطو مبنی بر اين که انسانی که علم  -1

چنين استنباط  ی تحليلی هميشه درست باشد. چرا که بنابر قول اوتواند شبيه يک گزارهمی

)ارسطو، « کندارد به خواست خود اشتباه نمید )دانش محقق( فعللآدمی که علم با: »شود کهمی

کند، به خواست خود آدمی که علم دارد و به آن عمل می»اين گزاره معادل است با:  .(929،1832

 رایاست. ب واضح است که عمل کردن به علم با اشتباه نکردن عمدی معادل .«کنداشتباه نمی

يعنی رفتار برخالف علم با  .ارز هستنداثبات اين ادعا کافی است اثبات کنيم نقيض دو طرف هم

خطا کردنِ عامدانه معادل است. واضح است هر کس عامدانه برخالف علمش رفتار کند، خطا 

ی نخستين کرده و نيز هرکس عامدانه خطايی کند برخالف علمش رفتار کرده است. پس گزاره

کند، به خواست خود اشتباه آدمی که علم دارد و به خواست خود اشتباه نمی»برابر است با: 

است که اطالعات جديدی  گويانههمانيا اين ی تحليلی هميشه درستاين يک گزاره .«کندنمی

𝑝))دهد!به ما نمی ⋀ 𝑞 ) → (𝑞))  ≡ (~𝑝 ⋁ ~𝑞 ⋁ 𝑞)  ≡ 𝑇)  

تصورنکردنی و به عبارتی  ،فاعلِ صاحب علم محقق رایآکراسيا ب ارسطو از نظر -9

حکمت عملی  رایمردی که داکه  ادعا کندتواند هيچ کس نمی»گويد: می ویممکن است. غير

اين که انسانی  معتقد استاو  .(991 ،)همان«و اختيار خود کاری زشت مرتکب شودبه اراده  ،است

کند، مرتکب عمل ناشايست بشود، درک نشدنی است. اين که علم دارد و به علم خود عمل می

موضع اين مستلزم گذشت زمان است.  ،علم محقق بايد در ذات و طبيعت او جای گيرد و اين امر

سطويی را را بر آن داشته است که آکراسيای با تعريف ار( هِنری)مانند  ارسطو، برخی پژوهشگران

که از نظر ارسطو ممکن  (drunk Akrasia)مستبه دو بخش تقسيم کنند. نخست آکراسيای 

قابل دسترس بودن آن به معلق بودن دانش فاعل و يا غير ،و با توجه به تعريف ارسطو ،است

که در آن فاعل صاحب  است (Genuine Akrasiaی)واقعمربوط است. نوع دوم آکراسيای 

به عبارت ديگر، در  2داند.دانشی محقق است و ارسطو )به مانند سقراط( وقوع آن را ناممکن می

انجام  ،داند که کاری را عامدانه برخالف حکم خود به بهترينتعريف دقيق آکراسيا، فاعل می

ماند. ديويدسن در انتقاد یدهد و اين امر هنوز از زبان ارسطو غير قابل فهم و ناسازگار باقی ممی

 گويد:از راه حل ارسطويی چنين می



 16، شماره 29بهار و تابستان  ،2سال  ،اهی فلسفیژپوهش/  19

ی ناخودآگاه دانش انتقاد من واقعاً از ارسطو در معرفی چيزی مانند تکه

 (Standard) چرا که نيازی به آن وجود ندارد. مورد معمولِ .کنممی

کند، و کند، و چرا چنين میداند چه میآکراسيا اين است که در آن فاعل می

 ,Davidson)داند که اين کار بهترين نيست، و چرا بهترين نيستمی

1982, 186).  

آکراسيای واقعی از يا « با چشمان باز»وقوع آکراسيای  :گويدسارينن نيز در کتاب خود می

بسيار برخی عبارات ارسطو  از نظر او .(Saarinen, 2011, 11)استممکن نظر ارسطو غير

که به زعم ارسطو، شهوت و احساسات  استنباط کردتوان چنين مورد منازعه است. اما می

شوند مغلوب کنند. بلکه که دانش واقعی بوده و در قضايای کبرا بيان میرا ند حقايق کلی نتوانمی

گيرد و اين گونه است که چيزی ثير شهوت قرار میأن دانش حسیِ جزئيات است که تحت تآ

رسد در اين مورد به ديگر سخن، به نظر می .(Ibid, 11)شودتوسط فاعل ناديده گرفته می

های را بداند و همچنين گزاره ی کلیی ارسطويی اين است که اگر کسی گزارهحاصل انديشه

پذير چنين کسی آکراسيا امکان رایی مرتبط با آن را نيز بداند، علمش محقق است، و بئجز

هر انسانی بد است و بداند که او يک انسان است،  رایگويی بنيست. مثالً اگر بداند که دروغ

است. پس عمل آکراتيک چه هنگام  رأیهمپس او در اين مورد با سقراط دروغ نخواهد گفت. 

داند و از اين که او هم انسانی است مثل ی کلی را میصرفاً گزاره آدمیدهد؟ وقتی که رخ می

 یِئبه کلی علم دارد، اما به جز او .ها، يا اين مورد هم موردی است از دروغ غفلت داردساير انسان

هم علم دارد،  یئاست، و يا با وجود اين که به جز پس علمش معلق .مرتبط با آن علم ندارد

 است. سان فرد مستعلمش به

را روشن کند.  ی آکراسيامسألهست به طور شفاف تکليف ننتوا ارسطو به زعم برخی، -8

 برخی ديگردر حالی که  ؛داندارسطو وقوع آکراسيا را ممکن نمی بعضی از مفسران معتقدند

ی در شرح خود از کتاب هفتم درباره پذيری آکراسيا را باور دارد. رورتیگويند ارسطو امکانمی

 نويسد:آکراتيک چنين می فاعل

تواند کند: او نمیاو گاهی بدون فکر قبلی و از روی انگيزش آنی عمل می

 ،ی اين بينديشد که شرايطی که با آن مواجه شده استبه درستی درباره

چه انجام ی آندرباره تواندگيرد يا نه؛ نيز نمیتحت اصول کلی خير قرار می
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ی بينش درستی داشته ئنسبت به اين مورد جزتواند و نمیا .نديشددهد بيمی

کند. يا اگر حتی آن او موقعيت خود را به نادرستی درک يا تفسير می .باشد

تواند او نمی .تواند آن را با اصول کلی ارتباط دهدرا به خوبی درک کند، نمی

ی اِعمال دانش خود را مشاهده کند. وی سپس از داوریِ درست درباره

گيرد يا از انجام پس يا تصميم نادرست می .ماندچه بايد انجام دهد درمیآن

 ماندصميم نهفته در عقايدش بازمیعمل مطابق با ت

(Rorty,1980,273).  

راتيک ارسطويی کماکان از علم صحيح از نظر رورتی فاعل آک که بر اين اساس بايد گفت

ی مورد نظر ارسطو را آکراسيای بهره است و بنابراين نبايد اين پديدهنسبت به موقعيت خود بی

 .واقعی قلمداد کرد

ی آکراسيا را نبايد تنها در کتاب مسألهپاسخ ارسطو به که هِنری معتقد است  از سوی ديگر،

و کتاب دوم  اخالق نيکوماخوسدهم  هفتم جستجو کرد، بلکه بايد بحث او از فضيلت در کتاب

افکند که مد نظر قرار داد. هِنری در واقع با نگاه جالبی بر اين امر پرتو میرا نيز  اخالق ادموس

دانند که نبايد شرايط آگاهی دارند و میدار هر دو به چرا وقتی فاعل آکراتيک و فاعل خويشتن

دهد. هنری داری نشان میاما دومی خويشتن ،شودکار خطا را انجام دهند، اولی تسليم می

بايد نظر ارسطو را در مورد لذت مد نظر قرار داد )مقايسه کنيد با راه  مسألهحل اين  رایگويد بمی

توضيحات ارسطو در  لحاظِستفاده کرد(. با حل مخالف سقراطی که از معادل گرفتن خير و لذت ا

 رسد که:ی لذت، هنری به درستی به اين نتيجه میکتاب هفتم و دهم درباره

 اجکه با لذات بههنگامی ]ارسطو[ اعمال ی لذتبر اساس نظريه

(proper pleasures)شوندتقويت می ،يشان همراه شوند 

(intensified)- ها بيشتر شوند، دوام آنبا دقت بيشتری داوری می

 ی لذات نابجاوسيلهاما اگر به -نيکوترنداست، و از حيث اخالقی هم 

(alien pleasures)شوندشان بازداشته شوند، تباه میی (Henry, 

 2002,  264). 

نوازد و به مانند کسی که موسيقی می دهد.آن را بهتر انجام می ،فرد اگر از کار خود لذت ببرد

ی لذاتِ نابجا، آن لذات جسمانی هستند که از عمل برخالف قاعده دارد. هماين کار عالقه 
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)مانند زنا( و يا از افراط در  شان نادرست استشوند. به اين صورت که يا منبعصواب حاصل می

مندانه بازداشته يا عمل او ز عمل فضيلتلذات نابجا، انسان را ا. آيندوجود میبهيک لذت جسمانی 

جا که طبق نظر ارسطو عمل صحيح فاعل، فعاليت عقالنی بر اساس حال از آنکنند. را تباه می

ترند. مندی موفقبرند در فضيلتمندانه لذت میمردمی که از اعمال فضيلت تنهافضيلت است، 

 کند:پيدا می ادموسر کتاب ی نهايی جورچين را دتکه ،به زعم خود ،سرانجام هِنری

کشد، رنج می ،پرهيزگار از اين که بر خالف ميل خود رفتار کرده است زيرا

لذت اميد، که بعداً سودی خواهد برد. يا اين که قبالً  ؛بردو البته لذت می

دار ]فاعل آکراتيک[ اش سود برده است. و ناخويشتنخاطر حفظ سالمتیبه

اش به داریی ناخويشتنخواسته است را در سايهمیچه به خاطر اين که آن

اما از رنجی که در انتظار اوست، رنج  .برددست آورده است، لذت می

 را انجام داده است درستداند که عمل ناچرا که می. کشدمی

(Aristotle, 1935,  279).  

آکراسيا دارد که به ی برانگيز دربارهملأجمالتی ت ،ی روحدربارهاز طرفی ارسطو در کتاب 

کند و فرمانی صادر می ،حتی آن هنگام که خرد» کند:گيری نهايی کمک میهِنری در نتيجه

زيرا  .کندگويد کاری را انجام بده يا از کاری برحذر باش، حرکت از آن پيروی نمیادراک می

پس  .(Aristotle, 1905, 149) «شود، مانند حالت آکراتيکعمل با ميل برانگيخته می

ی ميلِ پرهيزگارانه باشد. تفاوت گيرد که عمل پرهيزگارانه نيز بايد برانگيختههِنری نتيجه می

شان است. مشکل انسان آکراتيک شان نيست، بلکه در ميلانسان آکراتيک با پرهيزگار در عقيده

له از های حاصتدر فقدان دانش او نيست، بلکه در نبود احساس اخالقی و ناتوانی در درک لذ

 بيت پژوهش هِنری، شايد نقل قول زير باشد:اعتدال است. شاه

آکراسيای واقعی است: علتی  رایعقيده دارم اين کليد راه حل ارسطويی ب

داند نبايد انجام دهد که میکه انسان آکراتيکِ واقعی کاری را انجام می

ی يک کشمکش درونی از دنبال کردن وسيلهدهد، اين است که او به

آن کشمکش درونی که حاصل  .يلش]شهوتش[ بازداشته نشده استم

توانست آن را تجربه گر میاعتدالی است که ا جایِميل به لذاتِ به

 .(Henry, 2002, 266) کردمی
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و  اخالق ادموسهای ارسطو در کتاب رایهِنری و لحاظ کردن آ راه حلِ ،اينوجود با 

کند. چه بسا افرادی باشند که طعم زندگی معتدالنه را نمی، باز هم مشکلی را حل ی روحدرباره

نيز ممکن است کسی پيشتر، اعتدال را تجربه نکرده  شوند.اند، اما دچار آکراسيا مینيز چشيده

در واقع شرطی که  خويشتن را از ارتکاب به آکراسيا نجات دهد. در موقعيتی اما بتواند ،باشد

 پرهيز از آکراسيا است. رایکند نه شرط الزم و نه شرط کافی بهِنری مطرح می

تواند به اين معنا باشد که ارسطو به حتی اگر کسی برداشت هِنری را بپذيرد، اين امر نمی

ع چه از وقووقوع آکراسيا به معنای واقعی آن باور داشته است. چرا که بر اساس اين تفسير، آن

سان يک توان بهی زندگی معتدالنه است. اين تجربه را میکند، تجربهگيری میآکراسيا پيش

آن  واجددار دار ارسطويی فاقد و انسان خويشتندانش مدّنظر قرار داد؛ دانشی که انسان ناخويشتن

 ،شودمیدار يا آکراتيک هنگامی که مرتکب آکراسيا توان گفت انسان ناخويشتناست. بنابراين می

دارانه است. پس او به نتايج کار دارانه و ناخويشتنی نتايج اعمال خويشتنفاقد دانشی درباره

خويش واقف نيست و با اين حساب چنين شخصی، بنابر تعريف متعارف، مرتکب ضعف اراده 

 نشده است.

که دانش و اطالعات ما ممکن است در شرايطی در دسترس  ارسطو با بيان اين -9

 ,Kalis & Others)شخصيت است نباشند، و همچنين اين که آکراسيا يک ويژگی

2008; Mele, 2009) ی ضعف مسألهپزشکی در شناسايی شناسی و روانروان رایراه را ب

ی درباره« نقص اراده اعتياد به مثابه»ی خود تحت عنوان واالس در مقاله 9کند.اراده باز می

 يد:گوچنين میوضعيت معتادان 

را از داوری  هااما حضور مستمر ]ميل به مواد مخدر[ لزوماً توجه آن

کند. بسيار شبيه فرد آکراتيک منحرف می ،اندعملی که انجام داده

توانند با تمرکز کامل، بر نتايج هنجاری که ها نمیارسطويی، آن

 . (Wallace, 1999, 650)توجه داشته باشند ،اندپذيرفته

های کلیِ پيش کشيدن نقش اميال و احساسات و مطرح ساختن گزاره رسطو همچنين باا

 اميال، يعنی عقالنيت و های متفاوتی ظاهراً با جهتقوه ها، ارتباط جالبی ميان دومعطوف به آن

ی قرون وسطی و تفکرات فلسفه رایبرقرار کرد. مباحث هر چند مختصر ارسطو، اساسی را ب

 عصر جديد پيرامون آکراسيا به وجود آورد.
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شود، دارانه چگونه ميسر میبررسی اين امر که عمل ناخويشتن رایارسطو در تالش ب -2

برد. بنابراين مرحله به مرحله پيش می ،گويدگونه که ديويد راس میتحقيق خويش را همان

اند کار گونه که برخی پژوهشگران انجام دادهها، آنبه آنو نگاه مستقل تقطيع اين مراحل 

کيد بايد بر أپارچه داشت، و از جمله بيشترين تی او نگاهی يکدرستی نيست؛ بلکه بايد به نوشته

صورت گيرد که ارسطو اساساً آن را به بحث از اين  اخالق نيکوماخوسروی فصل هفتم از 

 موضوع اختصاص داده است. 

کند، اين است که شخص پردازد و سريع از روی آن عبور میپيشنهادی که او به آن میاولين 

کند و نه برخالف دانش. به تعبيری کسی است که برخالف پندار نادرست عمل می ،دارناخويشتن

پندار، معرفت ظنی است و فاعل برخوردار از چنين پنداری ممکن است در عمل با آن مخالفت 

مطابق علم  ،بودکه اگر وی از علم قطعی برخوردار میکناری نهد. حال آن کرده و آن را به

 :گويدگذرد. وی میداند و بالفاصله از آن میکرد. ارسطو اين پيشنهاد را خام میخويش رفتار می

، اما درست است که بسياری از افراد از علم قطعی برخوردار نيستند و سر و کارشان با پندار است

در توضيح سخن ارسطو و  .(929 ،1832 ارسطو،شان از قطعيت و يقين برخوردار است)همين پندار

پندار است، به ديد  رایتوان گفت: فردی که دابيند میبيان ضعفی که وی در اين پيشنهاد می

. در اين صورت ميان داشته باشدی خود يقين پندار است، اما چه بسا خود به پنداشته رایناظر دا

دومی  رایتفاوتی وجود نخواهد داشت. اگر ب ،از معرفت واقعی برخوردار است وی و کسی که

 ،داندی خود را عين معرفت میاو نيز که پنداشته رایعمل برخالف معرفت ميسر نيست، ب

تواند مواردی را پوشش دهد بايستی چنين چيزی ميسر نباشد. به تعبير ديگر، اين راه حل فقط می

ی قطع و يقين است و فاعل خود به اين پنداری که فروتر از مرحله ؛تپندار اس رایکه شخص دا

ی خود را با قطع و يقين بنگرد چه؟ در اين صورت راه حل امر معترف است. اما اگر فاعل پنداشته

 انگيزد.و از همين رو است که توجه ارسطو را برنمی ياد شده عقيم خواهد ماند

بايد ميان کسی که »گويد: محقق و دانش معلق سخن میارسطو از دانش  ی بعد،در مرحله

کار که دانش خود را بهکند، و آنکار بد می ،کار ببردکه دانش خود را بهدانش دارد ولی بی آن

آور نيست ولی رفتار کند، فرق گذاشت. رفتار مرد نخستين تعجبهمه کار بد میبرد و با اينمی

اگر به همين مقدار بسنده و اين را راه حل ارسطو  .(929 ،)همان«ی شگفتی استمرد دوم مايه

و فاقد ارزش علمی است. چون گويانه همانی آکراسيا بدانيم، سخن ارسطو اينمسأله رایب
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دهد که دانشی داشته باشد و دانش وی دانش معلق گويد: کسی عمل آکراتيک انجام میمی

عمل آکراتيک انجام نخواهد شد. در اين صورت اين سخن  ،باشد، اگر دانش وی محقق باشد

گونه به آن وارد است. اما پيدا است که اين 1ی ارسطو ارزش چندانی نخواهد داشت و نقد شماره

 تر خواهد کرد. منظور خويش را روشن ادامهچون ارسطو در . ارزيابی ارسطو منصفانه نخواهد بود

که چگونه ممکن است دانش بيينی است در مورد اينت( 928 ،)همانارسطو  ات بعدیتوضيح

را  هاکسی که فقط کلی گويد:از دو نوع دانش سخن می او اين توضيح. اما پيش از باشد معلق

هر انسان  رایهر غذای خشک ب»های مرتبط با قياس غافل باشد: مثالًً یئبداند و از يکی از جز

مرد  .«با اين کيفيت غذای خشک است اين غذا»يا « من انسان هستم»و « سودمند است

ی( يا اگر هم ئ)عدم علم به جز دار ممکن است نداند که اين غذا، غذای خشک استناخويشتن

 کند.کار نگيرد، بنابراين از خوردن آن اجتناب میباره بهداند دانش خود را در اينب

کند. دانش تام آن مطابق اين پيشنهاد، گويی ارسطو دانش را به دانش تام و ناقص تقسيم می

يات )صغراهای( مرتبط با عمل، علم داشته ئهم به کليات )کبراها( و هم به جزاست که فاعل 

گويد( خالف علم خويش عمل نخواهد کرد. مواردی گونه که سقراط میباشد. چنين کسی )همان

کلی علم کنند، مواردی است که به افراد برخالف دانش خويش عمل می ،شودمی که مشاهده

ين که ممکن است بسياری از اعمالِ ا بای مرتبط با آن علم ندارند. اين راه حل ئدارند، اما به جز

تجربه  چرا که ما به. ی موارد را پوشش دهدتواند همه، اما نمیتوجيه کندرا ظاهر آکراتيک به

يات نيز علم دارد و صريحاً ئقياس به جز شناسيم که شخص غير از علم به کلياتِرا میمواردی 

توضيح ارسطو به  پسکند. همه برخالف علم خويش عمل میکند، با اينبه آن تصريح می

او از نوعی از داشتن علم  رسد.پردازد که فقط با انضمام آن راه حل وی به اتمام میمی ديگری

خواب است و  مست، ديوانه ياکسی که  .گويد که داشتن است و در عين حال نداشتنسخن می

شدن آتش اند؛ زيرا برافروختههيجانات است، همه در اين حالتدست به انی که اختيارشانکس

ی مبتالی شوند و حتی برخمشابه سبب تغيير در بدن نيز می اتخشم و ميل شهوی و هيجان

دار حالتی شبيه حالت ناخويشتن انسانتوان گفت که می 1هيچ ترديدگردند. پس بیجنون می

نمايد آورد که چنين میزبان می جمالتی را به اوکه مردی را دارد که در خواب يا مست است. اين

 .)همان( دليل نيست انددانش رایراستی دابه آنان کهبر اين  است، ت گرفتهأکه از دانش نش

دانش است، و چه بسا آن را بر زبان هم  رایظاهر دادهد بهفردی که عمل آکراتيک انجام می
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، مهم آن چيزی يات )صغراها( باشدئمشتمل بر کليات )کبراها( و هم جزهم براند و دانش وی 

 راند، مهم آن است که در ضمير او جريان دارد.نيست که او بر زبان می

جا ارسطو تبيين ديدگاه خويش را به اتمام رسانده است. به ديد وی افرادی که عمل تا اين

ی هستند يا هرچند به آن علم دارند ئهای جزاساساً فاقد علم به گزارهدهند يا آکراتيک انجام می

چه آنان اند و آنولی به واقع جاهل ،اند. آنان به ظاهر مطلعآلودهاما چونان افرادی مست يا خواب

 را به اين حالت انداخته طغيان ميل است. 

شود. علت در ی موارد عمل آکراتيک توضيح داده میهمه توضيحات ارسطوپس با ترکيب 

تواند گفت شخص پس نمی .يعنی فقدان علم به جزيی مرتبط .برخی موارد فقدان دانش تام است

چون شخص  .واقعی استو در برخی موارد فقدان دانش  ،است برخالف دانش خود عمل کرده

که علمش واقعی باشد. با اين توضيحات ارسطو نهايتاً با آن راند بیی را بر زبان میزفقط چي

 نويسد:کند. او میصراحت از موضع سقراطی دفاع می

زيرا  .کوشيد ثابت کندشود که سقراط میای حاصل میپس همان نتيجه

آدمی در برابر ميل و عمل کردنش از روی ناپرهيزگاری  از پای درآمدن

 دهد که دانش به معنی واقعی در او حاضر استدر حالتی روی نمی

 .(922 ،همان)

ارسطو با اين توضيحات با افزودن دو قيد بر سخن سقراط آن را  که توان گفتپس می

حتماً مطابق دانش خويش عمل خواهد  ،برخوردار باشد واقعیو  تامپذيرد: اگر شخص از دانش می

کنيم يا دانش مربوطه تام نيست )فقدان علم کرد. مواردی که در تجربه خالف آن را مشاهده می

 ی مغلوب ميل و هوس(.گونهبه جزيی( يا واقعی نيست )فاعل مست

 نتيجه

راين انسان چنان قدرتی ندارند که بر خرد چيره شوند. بناب ،از نگاه سقراط اميال و احساسات

دارد. گام برمی ،کندچه خير يا لذت قلمداد میهمواره مطابق حکم خرد خويش و به تبع کسب آن

کند، پنداری عمل می ،پنداردچه خير میآيد که گاه انسان برخالف آنچيزی که به نظر عوام می

ی نادانی دربردارندهی نادانی است. آکراسيا چه از منظر فاعل و چه از منظر ناظر، نادرست و نشانه

 است که فاعل از خير خويش آگاهی ندارد. از اين امر 
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تنها فاعل  شود.شروع میدانش محقق و دانش معلق حل ارسطويی با ايجاد تمايز ميان اما راه

درک  ،با علم محقق مرتکب خطا بشود کسیرفتار کند. اين که دانش معلق برخالف تواند می

داند. تام به اين معنا های دانش محقق را تام و واقعی بودن آن میارسطو ويژگینشدنی است. 

ی عمل باشد. و واقعی به اين ی دربارهئهای جزهای کلی و هم گزارهگزارهاست که هم شامل 

مفهوم است که به مانند دانش فرد خواب، مجنون يا ديوانه ظاهری و غيرقابل دسترس نباشد. 

ی سقراط و ديگر جرگهکند در دانش محقق بيان می رایی که ارسطو ببنابراين با شرايط

طور کالسيک در اگرچه موضع ارسطو بهپس . گيردمیانکارکنندگان امکان وقوع آکراسيا قرار 

اما ديدگاه ارسطو در ذات خود سقراطی است. چرا که او ، گرفته استبرابر موضع سقراط قرار 

 آکراسيا رخ نخواهد داد. ،واقعی و در دسترسمحقق، در صورت وجود دانش که همچنان معتقد است 

 هانوشتپی

البته پيش از  .(Gosling, 1990, 12)ی احتمال از گاسلينگ است اين نقد اخير درباره .1

 گاسلينگ، اين مالک را به همراه چهار مالک ديگر بنتام بيان کرده است.

اند. سارينن آکراسيای واقعی، آکراسيای آکراسيا توسط هِنری وضع شدهی انواع ی اخير دربارهدو واژه .9

گويد و بر اين باور است که ارسطو در اين مورد با می ’clear-eyed akrasiaبا چشمان باز يا

 (Saarinen 2011).سقراط هم عقيده است. ر.ک. 

اراده، مثلث انديشه، احساس، شناسی همچنين يوتا و هاينتز هِکهاوزن در کتاب خود در بخش روان .8

 .(Heckhausen, 2008:13ر.ک. به ) دانندهای افالطون و ارسطو میاراده را مسبوق به نوشته

 کيد از ما است.أاين ت .9
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