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 چکیده 

 دارد، سروکار نباید و باید مفاهیم با که است دانشی یگانه اخالق و پردازند می نیست و هست به مختلف علوم

 حیطه تعیین برای البته و بد؛ یا خوب دهد؛ می جای دو ازآن یکی در چیزرا همه که دارد کلی قلمرو دو اخالق

کرد.این اشاره  شهود ومعیاری داشت که ازآن جمله می توان به عقل، نقل و شاخص باید یزهرچ قلمروی و

در انتخاب  روش توصیفی وکتابخانه ای به تبیین نقش تعقل وتفکر بعنوان شاخصی برتر استفاده از مقاله با

مکاتب . برخی ازشیوه های مهم اخالق فیلسوفانه را به تصویر می کشد رویکرد بهینه به اخالق پرداخته و

این  اخالق نقلی، که در ه، اخالق عارفانه واخالقی را می توان به سه قسم عمده تقسیم کرد: اخالق فیلسوفان

میان علی رغم اختالف نظرهایی که دراندیشه های فیلسوفان اخالق وجوددارد اخالق را به منزله یک نظام 

 زیّفصل ممرا  یخردورز فکری دانسته و دراستفاده ازعقل واستدالل وبرهان عمده این نحله ها هم عقیده بوده و

 دانند. میوجود انسان  قتیحقو 

ل داشته تعام گریکدیو ناطقه است که با  هیغضب ه،یسه قوه شهو یدارا ینفس آدمبه اخالق،  یفلسفدر نگرش 

 .رندیپذ یو تأثر م ریتأث گریکدیو از 

سقراط، افالطون، ارسطو، نیچه، لذت گرایان، ریاضت گرایان سبک هایی اخالقی را بیان می کنند که وجه 

ثقلی به نام عقل است، که خود موجب امتیاز اخالق فیلسوفانه از سایر اخالق ها  مشترک آنها اتکا به نقطه

 است، هرچند نتایج بدست آمده و غایت اخالقی این فیلسوفان یکسان نباشد.  

 

 

  اخالق، اخالق فیلسوفانه، رویکردهای اخالقی، اندیشه فلسفی.واژگان کلیدی: 
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Abstract 

 Being and Nothingness are different sciences And ethics is the only science that deals with 

concepts should and should not be, Overall territory of two that everything is in one of those two 

places, good or bad, And of course everything will have to determine the scope and sphere of 

standardization index was Including the ability to reason, tradition and intuition noted. This paper 

uses descriptive library and as an indicator to determine the role of reason and think better to 

choose the optimal approach to ethical And some philosophical about nursing ethics important to 

take my reflection, Ethical schools can be divided into three major sections: Ethics, philosophical, 

mystical ethics and traditional ethics In the meantime, despite the differences that exist in the 

minds of philosophers of ethics Ethics as a system of thought known And the use of reason and 

reasoning and proof of these cults agreed Socrates, Plato, Aristotle, Nietzsche, hedonists, 

asceticism styles that express moral The common denominator of relying on gravity point in the 

name of reason, Which is visible all moral philosophers The question of morality is that moral 

distinction from other philosophical However, the results and the ultimate moral philosophers are 

not the same. 
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 مقدمه  -6
اخالق یکی ازعلوم و دانش های بشری است که اصول و قواعد و اصطالحات ویژه خودرا دارد و شاید بتوان گفت کمتر علمی 

ماننداخالق می توان یافت که درآن اندیشمندانش از ابزارهای گوناگون ومتنوعی استفاده کرده اند که درذات خود با یکدیگر منافات 

میان می توان به اخالق فیلسوفانه دراستفاده ازعقل و استدالل نگاهی عالی تر و زیباتر داشت، همان گونه که از و تضاد دارند. دراین 

 دیرباز تاکنون این سبک مقبولیت خاص خود را داشته است. 

 «خَلق» ،مقابل در. نیست دریافتنى ظاهرى، حواس و سر چشمِ با که است باطنى کیفیتى و حالت»گرفته شده است که  اخالق ازخُلق

 دوم معناى در صورت فارسى زبان در. است دریافتنى ظاهرى حواس و سر چشمِ  با که محسوس کیفیتى و حالت از است عبارت

 ىالغر و چاقى قد، کوتاهى و بلندى مو، پوست، رنگ مانند انسان ظاهرى هاىویژگى به صورت. اول معناى در سیرت و رودمى کاربه

 هاویژگى ینا که شجاعت و خویىنرم مهربانى، مانند انسان معنوى و باطنى هاىویژگى به نیز سیرت و شودمى گفته زیبایى و زشتى و

 ىمعنو و باطنى هاىویژگى و هاصفت اخالق بنابراین. کرد مشاهده را آنها آثار توانمى گرچه نیستند، دریافتنى ظاهرى حواس با

 .است انسان

 گراندی به هاسختى در و کند،مى انفاق نیازمندان به داراست، را سخاوت خُلق و صفت که کسى. است خاصى رفتار مقتضى خُلق هر

 و تفکر هیچبى و سختى احساس بدون را آن با متناسب رفتارهاى وى شودمى موجب فرد در صفت یک وجود. دهدمى مالى کمک

 عمل نای درستى باره در باشد داشته نیاز آنکهبى بخشد،مى دیگران به نشسته، او وجود در سخاوت که کسى. دهد انجام جدى تأمل

 راباضط احساس و تأمل بدون که ماهر و باسابقه اىراننده مانند به درست باشد؛ سنگین و سخت او براى عمل این یا و بیندیشد

 .کندمى رانندگى

 پسندیده یکى اما اند،صفت دو گویىدروغ و گویىراست مثال، براى. باشد ناپسند یا و پسندیده امرى است ممکن خُلق دیگر، سوى از

  (66: 1889محمد،  داودى،« ) .گویندمى رذیلت ناپسند صفت به و فضیلت پسندیده صفت به. ناپسند دیگرى و است

 
 تعریف علم اخالق  -4

خوب و  صفت های نفسانیعلمی است که  »اصطالح در و( 1161 : 1دهخدا، ج)خوی ها است معناى به لغت در و خُلق جمع اخالق

 ووانجام اعمال پسندیده  خوبصفت های نفسانی و شیوه تحصیل متناسب با آنهارپ رامعرفی می کند  اعمال و رفتارِ اختیاریو بد 

 (61: 1939)نراقی، «. صفت های نفسانی بد واعمال ناپسند را نشان می دهداز دوری 
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ا حواس ظاهری، دریافتنی نیست؛ در مقابل خَلق حالت و کیفیت محسوس است که با حواس خُلق حالت و کیفیتی باطنی است که ب

 ، ظاهری دریافتنی است

ای است که در آن با مفاهیمی چون باید، نباید، خوب و بد و... سرکار داریم. این مفاهیم ویژه تنها به فعل ارادی و اخالق حوزه

روکار س «هست و نیست»با  هرعلمی به گونه ای آن را ازعلوم دستوری بشمارآورده اند. ، به همین دلیلگیرداختیاری انسان تعلق می

 نوشابه ومصرف بین علم پزشکی ثابت می کند مثال وبه وجودیا عدم رابطه بین پدیده ها و موجودات می پردازد به عنوان  دارد

قرار می دهد، « بد»و یا درقلمروی « خوب»سروکار دارد وهمه چیزرا درحیطه« باید و نباید»وجود دارد ولی اخالق با رابطه  بیماری

 وجود ندارد.یطه ای ورای این دو یعنی حمنطق اخالق منطق دوفازی و دو ارزشی است 

رزش، هنجار، ، ابه صفت پسندیده فضیلتد را راکه البته نفسانی و اختیاری هستناخالق صفتها و ویژگی های باطنی و معنوی انسان 

 ، ضدارزش، ناهنجار، زشت ... متصف می سازد.به صفت ناپسند رذیلتیا  و زیبایی ...

 

 

 نیکوى اخالق توحید، گسترش و خویش رسالت ایفاى در را( ص) خدا رسول موفقیت سوره آل عمران رمز111درآیه  کریم قرآن» 

 :فرمایدو مى داندمى حضرت آن

  «حَوْلِکَ مِنْ لَانْفَضُّوا الْقَلْبِ غَلِیظَ فَظًّا کُنْتَ َلوْ وَ لَهُمْ لِنْتَ اللَّهِ مِنَ رَحْمَةٍ فَبِما» 

 .شدندمى پراکنده تو اطراف از بودى و سنگدل تندخو خشن، اگر که حالى در شدى، مهربان بامردم تو الهى، رحمت پرتو در
 

 اخالقیمهم  سبک های برخی از -7

 ای اشاره ودوم اول دوسبک به که کرد، اشاره فیلسوفانه اخالق و نقلی اخالق عارفانه، اخالق به توان می اخالقی مهم های ازسبک

شود، هرچند گروهی نیز تالش کرده اند با استفاده  می پرداخته فیلسوفانه اخالق به موردبحث موضوع اقتضای وبه گردیده مختصر

 ایجادکنند.« اخالق تلفیقی»دیگری به نام ازنقاط قوت این سه، سبک 

 

 عارفانه  اخالق  7-6

و محور آن مبارزه ومجاهده با نفس است، این نوع اخالق  شود می داده اهمیت سیر و سلوک به درآن که است اخالقی عارفانه، اخالق

 وبینو برچ است و محبت یا شهود یا عشق دل نظامی تربیتی راترسیم می کند که دارای مبدأ ومقصد و مراحل وابزار ویژه ای به نام

  ند.کن می استفاده روش از این الطیرش منطق در عطار نیشابوری و اش مثنوی در مولوی. کند تأکیدمی استداللیون پای بودن

 اخالقی ظامین کنندکه می دانندوتالش می رافضیلت نفس وکشتن کرده کارافراط دراین گروهی وحتی کنند می مبارزه بانفس عارفان

و  وا قراردادن الگو و کامل انسان عنوان به فردی از پیروی .نمایند ترسیم است، علمی مبدأ و مقصد و روشی دارای که را تربیتی و

 . است گروه این های خودشان ازسایر ویژگی و مقامات حال دربیان سمبل و رَمز از استفاده به آوردن روی

 را ودخ عمر نصف اگر راه، این استاد کردن پیدا براى باشد، خدا طریق سلوک و راه طالب کسى که چنان»مرحوم قاضی می فرمایند:

 « است. کرده طى را راه نصف رسیده، استاد به که دارد،کسى ارزش نماید پیدا تا بگذراند تفحص و جستجو در

 (166 : 1818)سیدبحرالعلوم، 
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 نقلی  اخالق  7-4

 اهیمبخو خودمان که هرجایی از ندارد مشخصی آغاز ی نقطه یعنی نیست مشخصی نظام دارای که است اخالقی سبکی نقلی اخالق

 که شخصی رادارد... و دروغگویی ، غیبت اخالقی و رذایل صفات از قصد دوری انسان که زمانی مثال عنوان به کنیم شروع توانیم می

 یداپ دست فضایل به اینکه به همین صورت برای. کند شروع تواند می خواست که بگذارد ازهرجایی گام مسلک خواهد در این می

 است این مهم ندارند تاخر و ها ودوری ازرذیلت ها بایکدیگررابطه تقدم فضیلت کسب واقع در کنیم، شروع ازهرجایی می توانیم کنیم

 .کنیم دوری رذایل از و شویم آراسته فضایل به که

نامیده می  نقلی ( اخالق631: 1869 )مطهرى، «اندآورده وجود به مردم میان در احادیث و اخبار نشر و نقل با محدثان که اخالقى» 

 است، این روش آن عملی های راهکار و مبانی مراحل گرفتن نظر در بدون اخالقی مفاهیم توصیف به اصلی توجه اخالق این شود، در

   .دارد را عمومیت و کاربرد ترین به دلیل سهولت وسادگی آن، بیش

 

 

 

 فیلسوفانه  اخالق  7-7

 در قى،اخال فضیلت براى کلى معیار عنوان به «وسط حد» و «اعتدال» نظریه از تأثیرپذیرى و پذیرش با عمدتاً  اخالقى شیوه این»

 وجیهت فرمول این قالب در را اخالقى هاىبدى و هاخوبى تمام تا کندمى تالش اند،اخالقى رذیلت مشخصه که «تفریط و افراط» مقابل

 .نماید تبیین و

  اىقو اعتدالعدم  و اعتدال معلول او رفتار و اعمال زیبایى و زشتى است، او نفسانى ملکات و قوا انسان، رفتار ازآنجایی که منشأ

  اخالقى مباحث همه مدار و محور آنها، در تفریط و افراط و اعتدال چگونگى و نفسانى قواى شناسایى روش، این در. است درونى

 ربیتت جهت مکتب این اصلى شود و توصیه توجیه و تفسیر قالب همین در دینى اخالقىِ مفاهیم همه شودمى تالش همچنین.است

  .است درونى قواى به بخشیدن اعتدال اخالقى،

 قوا اعتدال چگونگی و آید می میان به و معیارسخن شاخص عنوان به تفریط و افراط از دوری و وسط حد و از اعتدال اخالق دراین

 اطافر و هر است و ارزش فضیلت هراعتدالی،  بهامی دهند،« است نکو دارکه اندازه نگه اندازه » گیرد و به می قرار وتعمق بحث مورد

 . است و ضد ارزش رذیلت یا تفریطی،

 ارىبسی حدود تا و طوسى نصیرالدین خواجه نوشته ناصرى اخالق مسکویه، ابن نگاشته طهارةاالعراق و االخالق تهذیب هاىکتاب

 .اندشده نگاشته دیدگاه و شیوه این اساس بر نراقى محمدمهدىمولى نوشته السّعاداتجامع

 

 

 

 

 

 

 

 بنابر می توان گفت مهم ترین مبانی اخالق فلسفی به شرح ذیل است:

 . نفس آدمی دارای سه قوه شهویه، غضبیه وناطقه است.1

 . این سه قوه بایکدیگر تعامل دارند وازیکدیگرتأثیرمی پذیرند.6

قوای 

نفس 

 انسانی

اعتدال 

و عدم 

 اعتدال

 تفریط)رذیلت( اعتدال)فضیلت( افراط)رذیلت(

 بَلَه حکمت سَفَه)جربزه( قوه ناطقه
 سستی() خمود (دامنی پاک) عفت (باری و بندبی) شَرَه قوه شهویه
 ترس() جُبن شجاعت (باکیبی) تهوّر قوه غضبیه



 سومین کنگره بین المللی  فرهنگ و اندیشه دینی

Third International Congress On Religious Culture and Thought 
 

 

011 

 

 وجودآدمی ومالک انسانیت وی، خردورزی وخرداندوزی است.. حقیقت 8

. سعادت وکمال انسان درگرو شکوفایی کامل عقالنی و فعلیت تام نفس ناطقه است به عنوان فصل ممیز نوع انسانی است. )جمعی 9

 (68-81: 1891ازنویسندگان، 

 :دارد از قبیل هایی و ابهام خود مشکالت کند، و تفسیر می تبیین را اخالقی ازموارد بسیاری که حالی درعین شیوه، این

  اعتدال کلمه تفسیر در مشکل -الف

ول می همه قب: اعتدال یا میانه روی راهرچندفضیلت بدانیم ولی نمی توانیم شاخص ومعیاردقیقی برای آن ذکرکنیم، به عنوان مثال

 ق می شود و میانه و اعتدال درخوردن چه اندازه خوردناطال« پرخوری »بداست، ولی اینکه به چه اندازه خوردن  پرخوری کنیم که

 چقدر است؟ خواندن، عبادت کردن، دیگران رادرنظرداشتن و... اینکه اعتدال ومیانه روی در درس رانمی توان مشخص نمود. یا است؟

 اخالقی مفاهیم همه تبیین در بی معنابودن اعتدال -ب

 

 

اخالقی می تواند به ما کمک کند وقبول می کنیم که به عنوان مثال اعتدال در عبادت کلمه اعتدال هرچند در بسیاری ازمفاهیم 

کردن خوب است وافراط وتفریط درآن بد و رذیلت است، ولی دربرخی ازمفاهیم اخالقی این واژه کارساز نیست، به عنوان مثال 

هم اعتدال آنها وهم  هستند ه این دوصفت، خوبندارد ومی دانیم ک معنا اعتدال« کارخوب»و « راست گویی» درمفاهیمی مانند

  است. خوب دو هم آن دادن انجام بار زیادانجام دادن آن دو و حتی یک

 بودن علمی و خشک علت به نیافتن عمومیت -پ

یگرجا د عبارت کند و بهنمی و جامعیت پیدا به دلیل تخصصی بودن و سختی ودشواری فهم آنها رواج فیلسوفانه اخالق اصطالحات

 ردهنک تجاوز فالسفه و علما محیط از بوده علمى و خشک خیلى کهاین دلیلبه  »و  است بسیارسخت مردم عموم برای انداختن آن

 (61: 1818)دیلمی،  «است نرفته مردم عموم میان به و

ار تبیین نظامد»صوری به عنوان توان بطور اخالق فضیلت را می»به عنوان مثال فهم و درک این سخن برای مردم عادی سخت است: 

 «تعریف کرد که هدف این تبیین، معرفی صفات مطلوب و تحلیل، طبقه بندی و توضیح اهمیت اخالقی آنهاست« هاومنسجم فضیلت

 (18: 1818 مک اینتایر،)

 و انسان بایدبه همنوع خودش کمک کند برای همگان قابل درک وفهم است.  بداست گویی دروغ اینکه ولی

 مسکویه معتقداست:ابن

این است که ماهیت و چیستى نفس خود را بشناسیم و بدانیم براى چه آفریده شده است؛ یعنى  راه متخلق شدن به فضایل اخالقى»

 (61ق : 1966 مسکویه، )ابن« کمال و غایت آفرینش آن چیست.

 

 سقراط 7-7-6

ط تبیین برخی از دیدگاه های فیلسوفان اخالق بپرازیم، بهتراست ازسقرااگر بخواهیم برای تبیین بیشتر سبک اخالق فیلسوفانه به  

 :از عبارتند عمده فضایل است و دانایی همان واقع در فضیلت بود شروع کنیم که معتقد

 است محور دانایی سقراط و اخالق است. فلسفه عقل از استفاده سعادت به رسیدن راه وتنها عدالت عفت، شجاعت، خداپرستی،

ظر بگیریم راکه به عنوان رذیلت درن صفتی برگشته وهر دانایی و راکه به عنوان فضیلت درنظربگیریم ناگزیر به علم صفتی هر یعنی

 ناگزیر به جهل ونادانی باید پیوندبخورد.
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جاهل و نادان قرار تیره روزی ونگون بختی  مندی قراردارد، ودر پایین ترین سطحدررأس هِرم و اوج قلّه سعادت ازنظرسقراط عالِم

 .دارد

 

 افالطون  7-7-4

 عفت، شجاعت، حکمت،:از عبارتند عمده فضایل قراردارد و مُثُل عالَمی برتر و باالتر به نام عاَلم در مطلق فضیلت و خیر است معتقد 

 .عدالت

 :است جهان دو به معتقد افالطون

 ها،فرع که آن را جهان مادیات، جهان سُفلی، زیرین، جهان می نامد، مُثُل اصل ها که آن را عالَم آل، جهان برتر، اعلی، ایده جهان

 دارد وجود جهان دراین که چیزی ندارد بلکه هر این جهان واقعیتی خیال، دانسته ومعتقداست که و و خواب ها، فتوکپی تصاویر،

  .باالتراست درعالم که است موجودی اصیل وواقعی تصویر وشبحی از

 

درغاری زندانی هستیم و دست وپای  هاانسان ما: گوید ومی کند می استفاده( مغاره)غار تمثیل از خودش عقیده بیان برای افالطون

ازاشیاء و موجوداتی که بین ما ونور قرار دارند سایه ای بر روی دیوار غار نقش  هستیم مارابسته اند وپشت به دهانه غار و منبع نور

کنیم وچون به اصل واساس یا موجود واقعی شناخت نداریم همان سایه ها را موجودات واقعی و  می بنددکه ما آنها رامشاهده می

رداشتن و این معرفت جز با ب کنیم کسب وشناخت حقیقی برسیم باید معرفت هاواقعیت به هاحقیقی می پنداریم برای اینکه ازسایه

 علم ما در درون خود این استعداد و توان رادارا هستیم، ازنظر وی غُل وزنجیر که همان مادیات باشند، امکان پذیرنیست. و البته

 یو یادآور مرور ما برای بلکه نگرفتیم یاد واقع در گیریممی یاد ما که هرچه اختراع نه است یادگیری، اکتشاف نه است یادآوری

 .شودمی

 

 ارسطو  7-7-7

 همان حیوانی و جنبه عقل همان خدایی آفریده شده است، جنبه و حیوانی خدایی وجهه و جنبه ازدو انسان معتقداست ارسطو

فضیلتی  کند، هر می وحد وسط برای تبیین اخالق فلسفی خودش استفاده روی میانه یا طالیی ازاعتدال وی است و تمایالت احساس

دربین دو رذیلت قرارگرفته است زیاده روی و یا نقصان درهر صفت نیک و پسندیده ای آن را تبدیل به صفتی بد وناپسند می سازد، 

شجاعت زمانی فضیلت و مطلوب است که رعایت اعتدال در آن صورت بپذیرد، اگر فزونی و افراط درآن صورت بپذیرد به تهور تبدیل 

 اپسند است وبرهمین منوال است اگر در این ویژگی تفریط صورت بپذیرد.   می شود که رذیلت و ن
 

 

 نیچه  7-7-5

پذیر است انای که امکنیچه فیلسوفی آلمانی است که معتقد است هیچ فضیلتی باالتر از قدرت وجود ندارد و انسان باید به هر وسیله 

انسان باید در زندگی خودش پیشرفت کند وبرای رسیدن به این گوید میبکوشد و خودش را قوی بسازد، وی قدرت در کسب 

 پیشرفت وسعادت ازهر وسیله ای که می تواند باید استفاده کند، می توان گفت این طرز تفکر ومشرب اخالقی دقیقًا درنقطه مقابل

ما اض سیلی زدن آنها قراربده اگر به تو سیلی زدند طرف دیگر صورتت را درمعرگوید می یمسیحقراردارد اخالق اخالق مسیحیت 

 ازسیلی زدن دیگران به خودت جلوگیری کن بلکه باید آنقدرقوی باشی که تو به دیگران سیلی بزنی، تنهانه عتقداست که نیچه م
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اقع و ا زور بگو. درهنآقبل از این که به تو زور بگویند تو به  حق دیگران را پایمال کن،تو پایمال کنند  را تو قبل از این که حق

 ازنظرنیچه به مقتضای: 

 « بروقوی شو، اگرراحت جهان طلبی، که درنظام طبیعت ضعیف پامال است»

وبنا بر این باید ازهر ابزاری برای قدرتمند شدن استفاده کرد زیرا جنگل است  انند زندگی حیوانات درمدر جامعه  زندگی انسان

 «.هدف وسیله را توجیه می کند»

 :خالق وجود داردنوع ادو از نظر نیچه

 ( اخالق بردگان6 ( اخالق آزادگان1

یعنی کسانی که قدرت الزم برای وبردگان  آورندخواهند بدست میهر چیزی را میی که دارند قدرت و زور یعنی کسانی که باآزادگان 

 شوند.ل میسهایی چون ایثار، فداکاری و ... متوهای خودشان را ندارند و به ناچار به واژهرسیدن به خواسته

 

 گرایان لذت  7-7-4

ی در زندگ کسانی هستند که غایت وکمال و سعادت انسان را بهره وری هر چه بیشتر از نعمت ها و موهبت ها وکامروایی جویان لذت 

دارد و این « حبّ ذات»است، هرکسی درذات و سرشت خودش  ذاتی انسان های ویژگی می دانند، می توان گفت لذت جویی از

داشتنِ خود، او را به چیزهایی که موافق سرشت اوست سوق می دهد و نیز ازچیزهایی که با سرشت او همخوانی ندارد رنج  دوست

ولی با توجه به تقسیم های گوناگون لذت  هستند لذت انسان ها به دنبال همه می برد واز آن گریزان است، بنابراین می توان گفت

حقیقی درچیست؟  لذت و پاسخ به پرسش هایی مانند اینکه« حسی وعقلی»و « دنیوی و اخروی»و « جسمانی و روحانی»و اَلَم به 

لذت حقیقی چیست؟ لذت گرایان به نحله های بسیار گوناگون و در پاره ای از  به رسیدن برد؟ راه چیزهایی می توان لذت ازچه

 ما خارج است.موارد متضاد با هم تقسیم می شوند که پرداختن به آنها از حوصله بحث 

هرکاری »آریستیپوس لذت شخصی را به عنوان معیارارزش اخالقی می داند وبیشتر برلذت های جسمانی تأکید می کند، از نظر وی 

اپیکور نیزغایت وهدف زندگی را لذت »( و191: 1869)کاپلستون، « که به لذت فرد بینجامد، خوب است و هرکار رنج آوری بد است

 «ی بیشتر بر لذت های روحانی تأکید می کند که به طور عمده در آرامش نفس وسکون خاطر یافت می شوند. بردن می داند ولی و

 (11: 1813)کاپلستون، 

لذت گرایان جسمانی افراطی رامی توان پست ترین این فرقه ها دانست که هیچ بویی از انسانیت نبرده اند و در مقابل لذت گرایان 

 رد که از تفکرات بسیارواال و ارزشمندی برخوردارند.روحانی یا معنوی را نام ب

 

 گرایان ریاضت  7-7-9

 اضتری عمده دوگروه به هستند نسخه دیگری برای کمال وسعادت بشر می پیچند، اینان گرایانلذت مقابل نقطه گرایان کهریاضت

 شوند. می افراطی تقسیم گرایان معتدل و ریاضت گرایان

 خودش فسن هوای و بکشد سختی باید که حالی عین در انسان معتقدند که هستند کسانی که رواقیون مانند معتدل گرایان ریاضت

 . برسد سعادت و کمال به دنیا از دوری و کردن قناعت با تواند می  باشد داشته عقل کنترل در را

  کنیم. انیقرب را نفس هوای باید سعادت به رسیدن برای بودند معتقد که هستند کسانی که کلبیون مانند افراطی گرایان ریاضت

به  مه آن واقع در که وتمایالت است مهارکردن نفس بلکه به معنی نیست گراییلذت از دوری معنی به ریاضت ما دینی درتعالیم

 بخش باشد.  نوبه خود می تواند لذت
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نفر با کمک کردن به دیگران احساس لذت  که یکلذت ها تامقداربسیارزیادی به برداشت وافکارانسان ها بستگی دارد همانطوری 

 فردی از بیدارشدن دردل وآرامش می کند وفردی دیگر با کاله گذاشتن سر دیگران و تجاوز به حقوق دیگران احساس لذت می کند.

 لذت می برَد وافراددیگری لذتی دراین عمل نمی بینند.   شب و نمازشب خواندن و عبادت

 

 

 
 

  گیرینتیجه -5
دارای منطقی دوفازی است که هرچیزی درآن یا خوب است ویا بد،  اخالق نباید سروکاردارد، باید و با که است دانشی یگانه اخالق 

عقل، نقل وشهود اندیشمندان برای تشخیص خوب ها وبدها از ابزارها و روش های گوناگونی استفاده کرده اند که مهم ترین آنها 

 ر سبک های اخالق فیلسوفانه، اخالق نقلی و اخالق عارفانه کاربرد دارد.  است، که هرکدام به ترتیب د

دربررسی سبک های اخالقی ومقایسه آنها می توان مدعی شد که اخالق فیلسوفانه از جایگاه باالتر و محکم تری برخوردار است زیرا 

شکوفایی کامل و فعلیت تام این فصل ممیّز نوع خردورزی حقیقت وجود آدمی و مالک انسانیت او بوده و سعادت وکمال او درگرو 

 انسان است.

عقل یگانه عاملی است که این قابلیت را دارد که در مباحث و اختالفات حکمیت و داوری کند. البته با وجود وجه اشتراک در تکیه 

مری طبیعی بوده و در جای خود برعقل و نظام استدالل و برهان، اختالف نظرهایی دراندیشه های فالسفه اخالق وجود دارد که ا

 قابل بررسی است.

دراخالق فلسفی گفته می شود که نفس آدمی دارای سه قوه شهویه، غضبیه و ناطقه است که با یکدیگر تعامل داشته و از یکدیگر 

 تأثیر و تأثر می پذیرند.

هایی از این نوع نگرش به اخالق، بشمار می سبک های اخالقی سقراط، افالطون، ارسطو، نیچه، لذت گرایان، ریاضت گرایان نمونه 

 آیند که در این مجال به گونه ای مجمل به آنها پرداخته شده است.
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