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 و ����� ا�ق ،	�س� �ا�� 

        ٢٢٢٢ههههييييم صمدم صمدم صمدم صمدييييمرمرمرمر، ، ، ، ١١١١ييييوسفوسفوسفوسفييييد مالد مالد مالد مالييييمجمجمجمج

        دهدهدهدهييييچکچکچکچک

اخالق  ةنيکه در زم است يمهم يشاسقراطيلسوفان پيجمله فاز توس يهراکل

 يو ياخالق يهادگاهيدفهم  يبرا .مانده است يباق ياز و ييها نوشته پاره

توس در آن يکه تفکر هراکل يتوجه به بستر ،موجود يهانوشته عالوه بر پاره

قرار داشت که در  ير دو سنتيتأث توس تحتيهراکل. دارد ضرورت ،شکل گرفته

 يي هياول يو حکما شعرا ،هومر ريتأث سنت اول تحت :ان داشتنديجر يعصر و

ان يبارز آن اعتقاد به خدا يژگيگران بود که وياس و ديبا ،چون سولون

بود که در همان قرن در  يديجد يو فن يگر، سنت علميسنت د .وار بود انسان

که  مندر شکل گرفته بوديچون طالس و آناکسمه يکسان ريتأث لتوس تحتيم

 يت فناينهاجاد، بقا و دريا يفهم چگونگ يعني، يشناسآن جهان يدغدغه اصل

 ن دو سنتيان ايم يپل توانيمتوس را يفلسفه هراکل ،در واقع .بود ينظم جهان

نظم ( يو قانون انسان يقانون جهان ،توسيکه هراکل يياز آنجا. دانست مختلف

توان گفت که موضوع و هدف يدانست، ميم يکيرا ) يو نظم انسان يجهان

اخالق . ت انسان در آن بوديت و وضعيموقعبلکه  يکيزينه جهان ف يو يواقع

که  بودلت ياخالق فض يي گونهونان باستان ير فالسفه يهمچون ساتوس يهراکل
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ل، يفضا حوزهتوس در يهراکل. داديشکل ملت و سعادت يفضرا  آن يمحور اصل

 خصوصدر يو .پرداخته است يل عقالنيفضا هم به و يل اخالقيفضا هم به

ت افراط و ينها، دريرجسمانيو غ يان لذات جسمانيک ميبا تفک يل اخالقيفضا

عنوان مالک رفتار در لذات را ب يروانهيط را مردود شمرده و اعتدال و ميتفر

ه کرده يلت حکمت تکيز بر فضين يل عقالنينه فضايدر زم. کنديم يانسان معرف

، حکمت بلکه ،ستياد دانستن نياست که حکمت، صرف زن باور يو بر ا

د يکأت ،جهينتدر . لوگوس باشد است که مطابق يي معرفت متأمالنه و آگاهانه

توس يز هراکليت نينهادر. يل اخالقياست تا فضا يل عقالنيبر فضا يشتر ويب

  . دانديمشناخت و رفتار مطابق لوگوس جه يرا نت سعادت انسان

  دوره باستان اخالق، فلسفه باستان، سنف، سلوگو، ستويهراکل    ::::هاهاهاها    ههههواژواژواژواژكليدكليدكليدكليد

*      *      *    

 مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

که  بود ريصغ يايدر آس افسوس ياز اهالو  يشاسقراطيپ يمتفکر توسيهراکل
ه از آثار مربوط به چنانك .است ستهيزيمالد ياد حدود سال پانصد قبل از مياحتمال زب
بر  يقيعم ريتأثکه  بوده بزرگ يمتفکر يود يآيونان باستان برمي لسوفانيف
از افالطون  يبعد متفکران يبرا و منبع الهامو متفکران بعد از خود داشته  لسوفانيف

و بزرگان زمان  لسوفانيز که آراء فيست سنت يشمنديندا. استدگر بوده يتا ها
کرده يماعتماد  خود يافت شخصيداده و تنها به دريمش را مورد تمسخر قرار يخو

که  کنديمان ين بيچن لسوفان بزرگيف يزندگدر کتاب  سويوگنس الئرتيد. است
 ين جوانيل سنياو در اوا. داشته است يياستثنا يتيشخص يکودکاز  توسيهراکل
ر داده و ييش را تغيخو يادعا يداند اما بعد از مدتيچ نميکرده که هين ادعا ميچن
توس يهراکل همچنين .داند و عالم به تمام امور استيز ميشده که همه چ يمدع

اظهار  يو. ان کرده استيبش يخو يهادر خصوص منبع علوم و دانسته ياظهارات
نه ين زميورده و در ادست آب يافت شخصيق دريرا از طر خود يها که دانسته داشته

خود اعتماد  يشخص يافتهاينروست که به درياز هم. نبوده است يشاگرد کس
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اما  .گرفته استيش را به سخره ميمردم زمان خو ينيو د يکرده و آراء مذهبيم
 ١کسنوفانسشاگرد  او به اين هستند كهقائل  يبرختوس، يهراکل يبرخالف ادعا

   )١(.بوده است
در  يمنابع اندک و نامعتبر يشاسقراطير متفکران پيسا توس همانندياز هراکل 

وگنس يد. وجود دارد ييدهايترد يبه و آنهاانتساب  ةدسترس است که دربار
که شامل سه  دادهتوس نسبت يبه هراکل عتيدر باب طببا عنوان  يي رساله وسيالئرت
نقل است که او . ه استبود اتيالهدر باب  است ويدر باب عالم، در باب س بخش

به وديعه گذاشته و به عمد آن را غامض و مبهم بيان  ٢سيمعبد آرتمن کتاب را در يا
الئرتيوس داستاني را در خصوص . کرده تا تنها اهل فن بتوانند بدان راه يابند

آن را برايش آورده بود، نقل  ٣سمواجهه سقراط با کتاب هراکليتوس که يوريپيد
خويش چنين نقل ميکند  غواصدر کتاب  ٥ميگويد که کروتون ٤اما سليوکوس. ميکند

به يونان آورده شده است که  6که کتاب هراکليتوس ابتدا توسط شخصي بنام کراتس
اما . اند دانسته برخي عنوان آن را موزها و برخي در باب طبيعت شده  گفته

 )٢(.دانديم يت زندگيهدا يبرا نقص يب يرا سکانآن  7ديودوتوس

درباره در کتاب  يو يهانوشته توان به پارهيتوس مياز منابع قابل استناد به هراکل
باشد  8تراوياب ها متعلق بهنوشته ن پارهيااز ن نسخه يتريميد قديشا. اشاره کردعت يطب

 )٣(.نوشته است پاره ۱۳۰شامل  و کرده اشارهها ش بدانيک در کتاب خويکه پاتر
مشتمل بر  ،آمده است )4(لزيدر مجموعه هرمان د ها نوشته پارهن يااز  گرينسخه د

 آنهادر خصوص که  و اخالق استيس، علمک، يزيمتاف يها حوزهنوشته در  پاره ۱۳۹
 يگريو د شان استاعتبار ومربوط به صحت  يکيوجود دارد که  ياساس مسئلهدو 

                                                           

1. Xenophanes 

2 . Artemis 

3 . Euripides 

4. Seleucos  

5. Croton  

6. Crates  

7. Diodotus  

8. Bywater  
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 .صورت گرفته است ها نوشته پارهن ياست که از ا ير و برداشتيتفس نوعمربوط به 
و  وجود دارد هانوشته پاره نيا در خصوص اعتبار يمتفاوت و متناقض يقولهانقل

وجود خصوص  نيدر ا ينظر اتفاق چگونهيه کرده  اشارهبدان  زين يکه گاتر همانطور
هاي موجود به نوشته استناد پارهاز جمله متفکران بزرگي است که در  ١ککر. ندارد

ها يا بخش اعظمي از آنها نوشته هراکليتوس ترديد داشته و بر اين باور است که پاره
صرفاً اظهارات منفردي هستند که شامل گفتارهاي شفاهي هراکليتوس ميشوند که 

 يها نوشته در خصوص منبع پارهز ين ٢ديچگرابر. درآمده بود بعد از وي بصورت رساله
ک و دگاه کريد برخالف ٣رگنبوگن اما .کرده است ياطالعيموجود اظهار ب

کتاب کامل است که  عتقدمو  موجود را معتبر دانسته يهانوشته پاره ،چگرابريد
ن يآنچه در ا در هر حال .افالطون و ارسطو بوده استار يدر اخت توسيهراکل

موجود  يهانوشته پارها رد اعتبار ي دييتأت در يقطع عدم م استمسلّخصوص 
در  شواهد موجود زين وها نوشته با فرض صحت اعتبار پاره نوشتار حاضر )5(.است

 يل و بحث درخصوص آراء اخالقيبه تحلوس يوگنس الئرتيد همچون يآثار کسان
 .توس پرداخته استيهراکل

 يهانوشته عالوه بر پاره يو ياخالق يدگاههايد خصوصبو توس يفهم فلسفه هراکل
. استتوس در آن شکل گرفته يکه تفکر هراکلاست  يبستر مستلزم توجه به ،موجود
سنت  :ان داشتنديجر يکه در عصر و قرار داشت يدو سنت ريتأث توس تحتيهراکل
شکل گران يو د ٥باياس ٤،چون سولون ييهياول يو حکماا شعر ،هومر ريتأثتحت  اول

سنت  ،گريسنت د .بود واران انسانياعتقاد به خدا بارز آن يژگيو که گرفته بود
تعداد که تنها  يطيلتوس تحت شرايبود که در همان قرن در م يديجد يفن و يعلم
شکل  ،ابنديدست  يعيفلسفه طب توانسته بودند به شناخت شمندانيانداز  يار کميبس

تفکر برجسته . اشاره کردمندر يطالس و آناکستوان به يم هاآنجمله  که از ه بودگرفت
در  يمتفکران سنت علم يان و دغدغه اصليوار دانستن خداانسانسنت اول در 

                                                           

1. Kirk  

2. K. Deichgraber  

3. Regenbogen  

4. Solon  

5. Bias  
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هدف  ،ينظم جهان يفنات يو درنها جاد، بقايا يچگونگ )6(.آنان است يشناسجهان
 يشناسدر جهان نکهيبا از ين توسيهراکل. دبو يمتفکران سنت علم يه و اساسياول

ت يوضع متوجه يو يشناسهانيکدگاه آنان ياما برخالف د بود، يسنت علم ريتأث تحت
 که يياز آنجا ،نيعالوه بر ا. دشيمحسوب مبشر  يزندگ يبرا ييلگوابعنوان و بود انسان 
 دانستهيم يکيرا ) يو نظم انسان ينظم جهان( يو قانون انسان يتوس قانون جهانيهراکل
بلکه  يکيزيجهان فنه  ،يو يواقع و هدف موضوعتوان گفت که يوضوح مب ،است
 يپل راتوس يلسفه هراکلفتوان يمن يبنابر )٧(.است بوده تيت بشريت انسان و وضعيوضع

 امر ان و انسان،ين خدايب تناقضآنها  ياساس مسئله که يدو سنت ؛نستادن دو سنت يان ايم
عت يطب يدر سنت علم. ستهان تقابليدر پرتو ا يط انسانير شرايو تفس يانسان امرو  ياله

شناخته  يعت عقالنيعمر و نقص در طب يکوتاه ن،زالخطا بوديجا ،با مرگ اساساًانسان 
، يبرخالف سنت علماما . نداردراه  يعت الهيطبدر  ييهايژگين ويچنو حال آنکه شود يم

 يدگاههاين فهم ديبنابر )٨(.دشدنيشناخته م يشکل انسانبا ان يدر سنت متداول خدا
ن دو يک ايتفکفهم و ه يلوگوس در سا ينفس و حت توس درخصوص اخالق،يهراکل

  .استر يسنت امکانپذ

  لوگوسلوگوسلوگوسلوگوس

 يبرا از اينرو ،توس بر مفهوم لوگوس استوار استيلفلسفه هراکاز آنجا که 
 ياريت بسياز اهم ١ز شناخت مفهوم لوگوسياو ن ياخالق يدگاههايد شناخت

سخن ( »Legein«يونانيه از واژ يشناس شهيراز لحاظ  وگوسل .برخوردار است
گفتار،  لياز قب ياز معان يعيف وسيط توانديمن واژه يا. گرفته شده است) گفتن

ف و يتعر ،محاسبه، يريگ اندازهرابطه، اس، ساختار، يتفکر، علت، عقل، استدالل، مق
 در يشتريبر سه معنا کاربرد بونان يدر فلسفه  ن واژهيااطالق  )٩(.شامل شودرا ن ييتب

 توسيفلسفه هراکل مربوط بهآن  نخست يمعنا: اشته استد يمعانر ينسبت به سا
 انسانها ةهم يقت برايو مالک حق يک اصل جهانيبعنوان  در آن لوگوس است که

 )١١(.)١٠(ر کردنديتفس يآن را به نظم جهانان يرواق است که بعدها در نظر گرفته شده

                                                           

1. logos  
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 يعنيـ  نوع قانون دوبر  لوگوس ،توسيموجود از هراکل يها نوشته پارهبا توجه به 
  :داردداللت  ـ يو قانون بشر يقانون جهان

   :دارديان مين بيلوگوس چن ةدربار ۲و۱نوشته  پاره توس دريهراکل :يقانون جهان .۱

ان ناآگاهند يدان است آدميجاو ييکه هستنده) يقانون جهان(ن لوگوس ياز ا

ن بار ياول يکه آن را برا يش از آنکه آن را بشنوند و چه هنگاميچه پ

شان چونان يا. ديآيد مين لوگوس پديز مطابق با ايهرچند همه چ ؛شنونديم

ند که يآزمايرا آنگونه م هاها و کردهکه گفته يهنگام ياند حتکسان ناآزموده

کنم يان ميسازم و بيعت آن جدا ميز را موافق طبيکنم و هر چيم فيمن توص

کنند  که چه يفراموش م يداريان هنگام بيگر آدمياما د. که چگونه هست

د يپس با. انددر خواب چه کرده کننديکنند، درست همانگونه که فراموش ميم

شتر يب ،است ياما هرچند لوگوس همگان. کرد يروياست پ ياز آنچه همگان

  )١٢(.ژه خود را دارنديو ينشيب ييکنند که گويم يمردمان چنان زندگ

لوگوس؛ «که  آورده استن يچن ۷۲ نوشته در پاره توسيهراکل ،نيعالوه بر ا
ن حال آنها يد مطابق با آن عمل کنند با ايغلب بااکه هرچند انسانها  است يزيچ

  )١٣(.»کنندياز آن عمل م يجدا
مالک ز ين و جاودان و ي، ازليجهان يتوس لوگوس را قانونيهراکل از اينرو

د مطابق با آن يانسانها با يداند و بر آن است که تماميها مانسان ةهم يقت برايحق
 انسانها ةرد و هميپذيصورت م يادراک لوگوس بسختکه  يياما از آنجا. عمل کنند

ت انسانها در عمل مطابق آن موفق ياکثر، ستندين ين قانون ازليفهم و درک ابه قادر 
امور عالم را کنترل و مهار  ةاست که هم يلوگوس موجود يو گاهديد در )14(.ستندين
 ،ندو آزاد  مستقلش يکه موجودات عالم در کار خو حال نيع در يعني ،کنديم

خود را  انياز قانون در فلسفه رواق ن برداشتيا .پردازديم آنهابه کنترل  لوگوس
 گذاريپا توانيم از اينرو .نشان دادعت يبر وفق طب يو زندگ يعيقانون طب بصورت

از  .دانست يرواق لسوفانيتوس و نه فيرا هراکل ١)15(يعيقانون طبه ينظر يواقع
 او يو اجتماع يفرد يو زندگ ياهداف اخالق، عت انسانيطب توسيهراکل گاهديد

                                                           

1. natural law  
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 ياساس يک اصل قانوني نيا جهان باشد و عامو انطباق با قانون ت يد در تبعيبا
به آن سعادت انسان را  يبنديانسان است که پا ياخالقو رفتار ت يشخص يبرا

انسان  لتيفض نيبزرگترآن را که (حکمت  اساس نيهمچن يو. کنديمن يتضم
به آن و عمل کردن  ، گوش دادن)لوگوس( قتيسخن گفتن از حق را )شمارديم

 )16(.دانديآن م برطبق

 صحبت يجهاناز قانون  دانست که يلسوفين فيتوان اوليرا م توسيهراکلن يبنابر
 )١٧(.نمايديرا مغلوب م ين بشريقوان ةکه هم است يزيقانون تجونوع ک يکند که آن يم
که آن شوند يشکوفا م يتوسط قانون واحد هان انسانيقوان ةن باور است که هميبر ا يو
  :آورده است ۱۱۴نوشته  در پارهخصوص  نيو در ااست  »يقانون جهان«

همه مشترک است  يد خود را با آنچه برايند بايگويآنان که با فهم سخن م

را يز. رومندترين يد بلکه بسشهر با قانون خوک يرومند سازند، همانگونه که ين

 )يا همان قانون جهاني( )١٨(يالهک قانون يله يبوس »يانسان يهاقانون« ةهم

همه  يرو و تسلط دارد و براين قانون هرچه بخواهد نيچون ا. شوديپرورده م

 )١٩(.دابيياست و فزون هم م يکاف

 يجهاناز قانون  يتجسم ناقص ن شهريقوانتوس يدگاه هراکلياز د :يقانون بشر .۲
در  چرا که؛ وجود داشته باشندتمام بصورت کامل و  توانندينم نين قوانيا. هستند
ابداع  نيتريقطعدگاه بکر ياز د. ت وجود دارديک عنصر نسبي يامور انسان همة
 ين بشريقوان يياجرا امنو ض منشأرا  يهانين کين بود که قوانيتوس ايهراکل

مانگونه د بخاطر قانون هيخلق با«که  کنديمان يب ۴۴ نوشته در پاره يو .دانستيم
. باشند يتجسم قانون جهان تواننديم ين بشريقوانن يا ،»حصار شهر يبجنگند که برا

و  وجود دارد يو جهان يالهک قانون ي ين بشريقوان ةهم يمعتقد است برا يو
که از آن  رييتغ رقابليغ يقانون يعني ؛هستند يجهانقانون همان تجسم  يبشر نيقوان
 )٢٠(.رنديگيمرو و قوت ين ين بشريقوان همه

        انسانانسانانسانانسانقت قت قت قت ييييو حقو حقو حقو حق    تتتتييييماهماهماهماه

دگاه يبه د ياجمال يتوس مستلزم نگاهيدگاه هراکليت اخالق در ديبحث از ماه
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 يدارا يتوس انسان را موجوديهراکل .قت انسان استيت و حقيماه ةدربار يو
ت، کارکردها يمنشأ، ماه اعم ازتوس يآراء هراکلشناخت نفس در  .دانستيم )٢١(نفس

نفس در  .ر نخواهد بوديامکانپذ يو يشناسو سرنوشت آن جز در ارتباط با جهان
 بکار يو نفس فرد )آتش يعني( يدر دو معنا و مفهوم نفس جهان توسيهراکلم يتعال
در نفس جز گونه ن دو ياز ا کيهرو سرنوشت  ، کارکردهاتيمنشأ، ماه. است رفته

 توس عالم را متشکل از سه عنصريهراکل. باشديو فهم نم درک قابل يگريرابطه با د
-در جهان يو. ستنديباهم ن ارتباط يبکه  يسه عنصر ؛دانستيآب و خاک و آتش م

در  عناصرر يکه سا بودو معتقد  دانستهجهان را آتش  ييجوهر ابتداش يخو يشناس
رات ييتغمعتقد است که در چرخه  توسيهراکل. شونديرات آتش حاصل مييچرخه تغ

 يو )٢٢(.دنيآيد مير عناصر پديآب است و از آب سا ر صورت آنيين تغياول ،آتش
نخست : آتش يهايندگرگو«: دارديان مين بيچنخصوص  نيدر ا ۳۱نوشته  در پاره

 يا جارين چون دريزم... گر فواره آتشناکيد يميا خاک و نياز در يميا و نيدر
ن شود يش از آنکه زميدارد که پينگه م ياندازه خود را مطابق همان نسبتشود و يم

ل آتش به آب و پس از آن به يدرخصوص تبد ين وييتبن يبنابر )٢٣(.»بوده است
دهد که يش را نشان ميزمان خو يعيو فلسفه طب يبا سنت علم يمشابهت وخاک 

        . ستين يو يشناسدر نفس ريتأث يب
را از آب  ينفس فرد يريمنشأ شکلگ ،شيخو يشناسجهان ريتأث توس تحتيهراکل

روحها آب  يبرا« :کنديان مين بيچن ۳۶نوشته  خصوص در پاره نيو در ا )24(نستدايم
د و از يآيد مياما از خاک، آب پد ،آب، خاک شدن مرگ است يشدن مرگ است و برا

ش از آب و آت يبيآن را ترک ،زين نفس عتيا طبيت يماه در خصوص يو )25(.»آب، روح
ف و باعث تکامل انسان و آب را يرا شر آنن يعت آتشيطبن دو يکرد و از ايتصور م

عت يکه طب يده بود که دارنده روحين عقيا بر و )26(شمرديپست و سبب تنزل انسان  م
لسوف ين فيدگاه ايچرا که از د ؛م خواهد بوديک شخص حکي باشدن آن مسلط يآتش

در  يو )٢٧(.شوديده ميروح خشک نام ،آتش دارد شتر از همهيکه ب يبزرگ روح
ن ين و بهتريترروح خشک خردمندانه«کند که يان ميب ۱۱۸نوشته  پارهخصوص در  نيا

به لوگوس  يعنياست که به آتش  يروح خشک، روح يدگاه وياز داز اينرو  )٢٨(.»است
ادراک و  يو. ن روح استيتر دهين و پسنديهمانند است و بهتر) يقانون و عقل جهان(
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چون خواب و  ييهارات و وقفهييداند که تغينفس م يعنوان کارکردهاهوش را ب
  )٢٩(.حاصل شود ميتواند در آنهات يسمومم

ان يهمچون بکر ب يکه برخز آنچنانيتوس در خصوص سرنوشت نفس نيهراکل
ان ين بيچن ۶۲نوشته  خصوص در پاره نيدر ا يو. قائل به تناسخ بوده است ،اندکرده

نان مرگ آنان يا يزندگ. انندريناپذ رندگان مرگيم رندگان،يران ميناپذمرگ«کند که يم
روح  يقول به تناسخ، در واقع باور به جاودانگ )٣٠(.»انآن ينان زندگيو مرگ ااست 
از جمله  ؛کنديت آنها ميات و رعاين باور انسان را ملزم به قبول اخالقيا واست 

 ،نيعالوه بر ا. مينيبيفر اعمال خود را ميپاداش و ک م ويستين ينکه ما موجودات فانيا
ات پس از مرگ دارد که اعتقاد به آن لوازم يح ةدربار ييها نوشته پاره توسيهراکل
ات پس از مرگ مستلزم آن يدر واقع اعتقاد به تناسخ و ح .دارد يرا در پ ياخالق

د الزامات يبا ،برخوردار باشد يبهتر يجاودان ياست که انسان اگر بخواهد از زندگ
و  يويدر جهت کنترل لذات دن يقرار دهد و حت يشخو يرا سرلوحه زندگ ياخالق

از  ۲۷و  ۲۵ يهانوشته توان به پارهيخصوص م نيدر ا. ها عمل کنداعتدال در آن
سهم و  ،هرچه سرنوشت مرگ بزرگتر باشد«: توس اشاره کرديهراکل يهانوشته پاره

د آن يکه نه ام در انتظار است ييزهايان را پس از مرگشان چيآدم. بهره بزرگتر است
 يتوس سرنوشت روح و نفس فرديت هراکليدرنها .»را دارند و نه تصور توانند کرد
کند و معتقد است که اگر نفس خشک و ير ميتعب يرا در بازگشت آن به نفس جهان

شود و اگر مرطوب و يادغام م يبا آتش جهان م باشد بسمت باال حرکت کرده ويحک
  )٣١(.دگرديافته و با رطوبت ادغام ميان ين جرييبدون حکمت باشد بسمت پا

و  يتواند تعاليم ين باور است که روح انسانيتوس بر ايهراکل ،نيبر اعالوه 
ن باور دارد که يچن يو )٣٢(.نماند يباق يوانيح يها حد خواستهو در دا کند يتکامل پ
 ييهان روحيکنند که چنيبسنده م يجسمان يهاهستند که به صرف لذت ييروحها

که صرفاً به لذات  ين روحيبنابر )٣٣(.برنديتوس از تر شدن لذت مير هراکليبتعب
روح آب شدن و  يبرا يدگاه ويچرا که از د است؛ عمالً مرده ،پردازديم يجسمان
روح  يتوان گفت آب شدن برايم )34(.همان مرگ است ،درآمدن يت تر و مستبه حال

ن يبهتر از اينرو. شودياست که باعث تنزل روح و فساد آن م يامور يبمنزله تمام
 )35(.د از رطوبت حفظ شوديدا کند بايپ ينکه تعاليا يروح، روح خشک است و برا
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، دشوار شوديبعنوان رطوبت نفس شمرده م يزيها چه چ نوشته نکه در پارهياما فهم ا
که انسان را مست  دانسته ييدنيتوس الکل را نوشيهراکل ييبعنوان مثال در جا است؛

  )٣٧)(36(.کنديم و دارنده روح تر
 ادعاتوان يم ،مانده است يباقانسان  ةوي دربارکه از  ييها نوشته با توجه به پاره

د بتوان ينسبت به نوع انسان داشته است و شا يزيرآميتوس نگاه تحقيکه هراکل دكر
 دانستهيم ،است يعت شروريطب يداراو  بودهشرور  ذاتاًکه  يانسان را موجودگفت 
امثال هابز مطرح شد که انسان  يلسوفانيدگاه فيکه بعدها در د يزيچ ؛است

 توسيدر نظر هراکل ،نيعالوه بر ا )٣٨(.و شرور است جو لذت، طلب منفعت يموجود
را که  يديعقا از اينروو  را ندارد يعدن واقيشيفهم و اند ييتوانا يعت انسانيطب

که  يزيرآميات تحقين نظريچن )٣٩(.کندينم يتلقارزشمند  دارند انسانها به آن باور
 توانديمرساند که فقط زور جه ين نتيرا به ا يو توس نسبت به نوع انسان دارديهراکل

  )41)(40(.نمايدر و صالح رفتار يانسان را وادار کند که مطابق خ
توس کمال انسان را در فاصله گرفتن از جامعه يتوان گفت هراکليمن يبنابر

جز انحطاط  يزيچ يگر بودن آدميد يهاان انسانيدر م يدگاه ويرا از ديز ؛دانستيم
به  يابيدست يانسان برا از اينرو. نخواهد داشت يپ در يو يو نقص برا ياخالق

 يو )42(.آورد روي فلسفهرد و به يکوچه و بازار فاصله بگ يد از مردم عاديکمال با
در واقع فلسفه . شمرديگرفت و توده مردم را پست مينم يزيانبوه خلق را به چ

که  يتياو به افراد نخبه و معدود توجه داشت و از پرداختن به جمع يا نمادي يرمز
  )43(.کنند برکنار بوديگانگان پارس ميب يهمانند سگان ولگرد بسو

        حکمتحکمتحکمتحکمت

ت يشناخت مفهوم حکمت از اهم ،دارددر حکمت شه يراخالق  از آنجا که
ان ذکر است که مراد از حکمت شامل هر دو يالبته شا. برخوردار است ياريبس

 يو عمل يحکمت به نظر يمبنديتقس اساساً چرا که ؛شوديم يو عمل يحکمت نظر
اما . رفته استيعام بکار م يحکمت بمعنا يو قبل از و شده  مطرحاز زمان ارسطو 

 قيدو طر وي از از ماندهيباق يها نوشته پارهتوس با توجه به يحکمت در هراکل فهم
را مفهوم آن  لهيوس نيبدو  ستين يزيحکمت چه چ ديد دينخست با :شوديمحاصل 
 از اينرو. هست يزيچه چشامل نکه حکمت يدوم ا و نمودز يم متماير مفاهياز سا
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توس مطابق روش خود او ابتدا يهراکل نزدفهم مفهوم حکمت  ينوشتار حاضر برا
 يترست تا بعد از آن به مفهوم روشنين يزيکه نشان دهد حکمت چه چ آن استبر 

  .ابديتوس دست يدگاه هراکلياز حکمت از د
 »ستين يزيحکمت چه چ« نکهيا به ۱۲۹و  ۴۰يها نوشته پارهتوس در يهراکل
، ياردانيبس« :ديگويمن ين خصوص چنيدر ا ۴۰نوشته پارهدر  يو .کنديماشاره 
و  ٣و همچنين به کسنوفانس ٢پيتاگوراس ١وديوگرنه به هس ،آموزدينم يمندهوش

 توسيتوان گفت که هراکليم نوشته ن پارهيبا توجه به ا .»آموخته بود )44( 4هکاتايوس
نان به ياکه  هددايقرار م مذمتگران را مورد يتاگوراس و ديو پ ودين بابت هسياز ا

توان يم در واقع. ده باشندينکه در فهم آن کوشيبدون ا ندا هداشتانه باور يحکمت عام
 يمعناحکمت ببه اما  ،درا قبول ندار جيراانه و يحکمت عام توسيهراکلگفت 

حکمت  يدگاه ويچرا که از د؛ لوگوس است باور داردخاص آن که عبارت از فهم 
ن يچن ۵۰ نوشته خصوص در پاره نيدر ا يو. است يشخص يجه روشنگرينت ،يواقع

حکمت نه گوش دادن به من بلکه گوش دادن به لوگوس است و «کند که يان ميب
معتقد  ۱۲۹ نوشته پاره طبقن يچنهم يو. »است يکيز يسخن شدن که همه چهم

 از اينرو. باشد) که بدون نظم است يهنر يعني(هنر بد  تواندينمحکمت که  است
تواند حکمت ينم پخته نشده د مستلزم نظم باشد و معرفت نامنظم ويحکمت با

انه و بدون يمعرفت عام ن است کهيتوس اين مراد هراکليبنابر )45(.محسوب شود
اساس  چراکه ؛شوديمطابق با لوگوس نباشد بعنوان حکمت محسوب نم که ينظم

ن در يهمچن .شوديحاصل م يشخص يق فهم لوگوس و با روشنگريحکمت از طر
به  ياز بدو تولد داشته باشد بلکه بستگ ست که انسانين يزيحکمت چ يدگاه ويد

ا يا از حد انسان فراتر است و يحکمت کامل به  يابيدست يدارد و حت ويکوشش 
  )46(.ميباشد دشوارار يافتن به آن بسيدست 

، »است يزيحکمت چه چ«نکه يا ةتوس درباريهراکل يهانوشته از جمله پاره
جدا از همه «ر يالبته تعب. »ستاء ايحکمت جدا از همه اش«: است ۱۰۸نوشته  پاره

                                                           

1. Hesiod  

2. Pythagoras  

3. Xenophanes  

4. Hecataeus  
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ن يبنابر. عالم تجربه اشاره داشته باشد ءايتواند به اشيصرفاً م عبارتن يدر ا» ءاياش
ک از آنها يچيست و در هيکسان نيک از آنها يچياست که با ه يزيحکمت چ

مفهوم  يبرا يينهيزمشيپک ي نياد يشا )47(.آنهاست ةتر از هميحضور ندارد و متعال
 ين ويعالوه بر ا. ر استياز جهان متغ يياز حکمت باشد که مستلزم جدا يافالطون

 خواهديمو هم  خواهدينمکه او تنها داناست هم  يکي«: دارديان ميب ۳۲پاره نوشتهدر 
را به زئوس نسبت  ييدانا توسيهراکل ،پاره نوشته نيدر ا .»ده شوديکه بنام زئوس نام

ک و عدل يبا و نيز زيخدا همه چ يبرا«ست که ين ۱۰۲نوشته با پاره ارتباط يبکه  داده
نکه يا از اينرو .»اند کردهرا عادالنه تصور  يکيرا ناعادالنه و  يکيان ياما آدم ،است

مالک توس يهراکل ل است کهين دليبه ا ديشا ديديمنزد زئوس  را چرا حکمت
از  يگاه وي نيبنابر )48(.جستجو ميكردک بودن يو عدل و ن ييبايحکمت را در ز

 يو گاه گر استيز دياز هر چ يجدا يزيچ ييکه گو ديگويمحکمت چنان سخن 
 ةکه به هم لحاظ ميكند يو بعنوان تفکر برديمخود وحدت بکار  يحکمت را برا

که معتقد  توس استيدگاه هراکلين مترادف با آتش در ديا که دهديمجهت  ءاياش
مالک  ين ويبنابر )49(.است يکي آن نييبه پار رو ير رو به باال و مسياست مس

ست و مطابق با لوگوس و و تفکر در عالم تجربه ءايآن از اش يحکمت را در تعال
  .دانديک بودن ميو ن ييبايچون عدالت و ز ييدارا بودن مالکها

 ،توس در خصوص حکمت موجود استيکه از هراکل ييها نوشته با توجه به پاره 
ک طرف ياز  :است يدو معن يدارا ينزد و واژه حکمتکه  رسديمبنظر  نيچن نيا

که مستقل از فکر انسان  روديشدن با لوگوس بکار م يکيل به يتما يبمعناحکمت 
 شوديمگرفته  درنظرو مترادف با لوگوس  يمعن همن معنا يبه احکمت  از اينرو .است

 )51(گر،يز از موجودات ديتما ،)50(ت وحدتيخاص يلوگوس دارا و همانند

مهارت  يمعنابحکمت  ،گرياز طرف د .است )53(و کنترل قدرت جهان )52(قتيحق
ح و معرفت يو صح فکر عاقالنه ازو  است اداره کل جهان يدر قضاوت درست برا

که چنان ،رديگيمخود  ز بهين يبعد انسان ن جهتيو از ا دارد حكايت قيکامل و عم
شه ين انديانگر وحدت بيو ب است شده ن مطلب پرداختهيبه ا ۴۱و  ۴۰نوشته  در پاره

رش يق موافقت و پذيتوس تنها از طرين از نظر هراکليبنابر .استانسان و لوگوس 
لت يابد و فضيبه حکمت و تفکر درست دست  توانديمانسان  است کهلوگوس 

  )55) (54(.را کسب کند يواقع
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  سعادت سعادت سعادت سعادت لت و لت و لت و لت و ييييفضفضفضفض

در فلسفه  ،ونان باستانيدر اخالق  ياساس مؤلفهعنوان دو ب ٢و سعادت ١لتيفض
ر يسا همانند اخالق يواخالق در واقع . است بودهمورد توجه ز يتوس نيهراکل

 که يياز آنجا )٥٧(.ر و سعادتگراستحوم لتيفض ياخالق )56(،فالسفه دوره باستان
، ين نوع زندگين بهترييشتر در تعيبتوس يش از هراکليمتفکران پ ياخالق يهاگفته
 ياساس مسئلهدو  توانيم از اينرو؛ استبوده  ياخالق ينشهايل و گزئل و رذايفضا

نکه از يجمله ااز  :ن شخص دانستيو بهتر ين نوع زندگين بهترييآنان را در تع
در  يچون قدرت، دالور( يبدن يهايژگيانسان در و يهايژگين ويدگاه هومر بهتريد

چون ( يماد يهايژگيو و) رير و تزويچون تدب( يعقل يهايگژي، و)ييبايجنگ و ز
اصالت خانواده و قدرت ات از جمله ير خصوصيو سا )ت شخصيموقع ثروت،
 ياتيحز ينرا  ين نوع زندگيبهتر يو. است ...و شهر و خانواده خوب و  يپادشاه

وس برخالف متفکران تياما هراکل )٥٨(.ن امور باشديدن به ايه در راه رسدانست کيم
 يو نه حت يبدن يهايژگيوو نه  يماد يهايژگيلت را نه در ويفض ،ش از خوديپ
لت را در تفکر ين فضيبلکه برتر ،دانستيم رير و تزويچون تدب يعقل يهايژگيو

  .دانستيدرست و حکمت م
ر لت و سعادت را ديفض ،شير متفکران عصر خويهمچون سانيز توس يهراکل

ه شرط وصول بالزمه سعادت و لت يکه فض يياز آنجا .ش قرار داديمرکز توجه خو
لت پرداخته شود تا يدر خصوص فض يدگاه ويان ديبه بابتدا بهتر است  ،است آن

توان گفت يم. دگردز مطرح يدر خصوص سعادت ن هراكليتوسدگاه يد ،براساس آن
دن به يدر رس يو اخالق يل عقالنيبه دو دسته فضا همواره متفکران يکه تمام

 ،ليفضا ن دو دستهيا يرگذاريتأثزان يدر م ن تفاوت کهيبا ا ؛اندسعادت توجه داشته
 يد برخيکأو ت يل اخالقيبر فضا آنهااز  يد برخيکأکه تچنان ؛اندنظر داشته اختالف

ز ينتوس يهراکل. بوده است يخاص يبا شدت و ضعفها يل عقالنيگر بر فضايد
به  يو عقالن يل اخالقيفضادر هر دو حوزه ونان باستان ير فالسفه يهمچون سا

و  يان لذات جسمانيک ميبا تفک يل اخالقيدر حوزه فضا يو. بحث پرداخته است

                                                           

1. virtue  

2. eudaimonia 
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ن باور يکرده و بر ا يه سعادت انسان معرفيرا ما يرجسماني، لذات غيرجسمانيغ
اگر سعادت  چرا که ،ن کننديسعادت انسان را تضم تواندينم يلذات جسماناست که 

وانات را سعادتمندتر از انسان يح ديبان صورت يبود در ا يتنها در لذات جسمان
ل يفضا خصوص در شيخو يهانوشته در پارهتوس يهراکل ،نيعالوه بر ا )59(.دانست
و د رک يلت معرفين فضيعنوان بزرگتردر لذات را ب يرو انهي، اعتدال و مياخالق

 يجه خودداريکه در نت را ييروين تيدر نها و شمردميمردود ط را يافراط و تفر
روح انسان  يبراکه  دارديان مين بيهمچن يو )60(.دشماريم زشمندد اريآيم دستب

در  ينکه خودداريبا ا وجود ندارد و يبلحاظ تنزل آن مرزو چه  يچه بلحاظ تعال
 يبرا ن حالياما با ا ،الت و حفظ شرافت و منزلت روح دشوار استيبرابر تما

توس در حوزه يهراکل )61(.روح بخرد يرا به بها يزيست که هر چيسته نيشا انسان
 ن باور دارد کهيقرار داده و چنخاص حکمت را مورد توجه ز ين يل عقالنيفضا
نکه در يبا ا يو .استلت انسان در شناخت لوگوس و عمل کردن بر اساس آن يفض
اما با توجه  ،پرداخته است يو عقالن يل اخالقيش به هر دو فضايخو يهانوشته پاره
ان کرد که ين بيتوان چنيمکردن بر اساس آن و عمل لوگوس شناخت د او بر يکأتبه 
  . يل اخالقيفضا تااست بوده  يل عقالنيبر فضاهراكليتوس شتر يد بيکأت

بوده که ارسطو مطرح ونان باستان يدر  يف متعدديز تعاريدر خصوص سعادت ن
در کتاب  را يف پنجميو تعر خطابهف را در کتاب ين تعاريف از ايچهار تعر
لت يسعادت رفتار درست همراه با فض) ۱ :ان کرده استيب کوماخوسيناخالق 
ات واجد يسعادت ح) ۳. ات استيحدر  استغناا ي يسعادت خودبسندگ) ۲. است

ملک و بردگان يوفور ما يعني ؛سعادت ثروت است) ۴. ت استيلذت همراه با امن
بعنوان  يعنيسعادت ) ۵. ملک استين مايهمراه با قدرت حفظ و استفاده از ا

وصول به  يبرا نيهمچن يو .يريو مورد احترام قرارگ ويش  شناختهبزرگ  يشخص
اد و خوب، فرزندان يچون تولد خوب، دوستان ز ييها مؤلفهو  عناصر ،ين اهدافيچن

ل ير امور را دخيت و سايو قدرت، شهرت و موقع ييبايخوب، ثروت، سالمت، ز
 يا سرنوشت را حاکم بر زندگير يان باستان تقديونانيکه  ييآنجا اما از )62(.ددانيم

جه بخت و سرنوشت افراد يا عدم سعادت را نتيسعادت  از اينرو ،دانستنديانسانها م
بر شانس است  يشه که سعادت مبتنين انديلسوفان در مقابل ايف اما .کردنديم يتلق

ادامه  يبدبخت يدر حالتها يحتد يسعادت با(من يسعادت را در سه مفهوم ا يهامالک
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و ) ات ارضاء کنديل حال معقول ما را در طويد تمام اميسعادت با( ، کامل)ابدي
) برآورده سازد يگريز ديچ چياز به هيال را بدون نيام بايد سعادت( يخودبسندگ
شتر يکردند نشان دهند که سعادت ب ين سه مالک سعيتحقق ا يند و برادمطرح کر

دگاه ياز د نيبنابر. دارد تا بخت و اقبال يشه و انتخاب ما بستگياند يچگونگ هب
ماست و  ينشهايجه گزيموارد نت يد در تماميسعادت در اکثر موارد و شا ،فالسفه

ا معرفت و استدالل ي تأمل دازمنيم نيداشته باش يخوب ينشهايم گزينکه بتوانيا يبرا
ن يچن يکه دارا يافراد چراکه ؛سعادت مستلزم منش خوب است همچنينم و يهست
  )63(.داشته باشند يخوب يهانشياستدالل کرده و گز يخوبتوانند بيم ،باشند يمنش

ت يانسان و غا يدن به سعادت که هدف زندگيرس يتوس برايروش هراکلاما 
خالصه  يشناس شتنيدعوت انسان به خو دهي به تيدر اولو ،ستن استيز ياخالق

ن يا .دانديمانسان  يرا مالک رفتار اخالق يشخص يروشنگر يو که چرا ،)64(شوديم
ش يانسان نفس خو شود کهيحاصل م يدرسته ب يزمان يشناس شتنيو خو يروشنگر

 )65(.ش قرار دهديمسلط بر وجود خو را شن نفسيعت آتشيرا خشک نگه دارد و طب

صرف  توسيهراکلاما . خواهد بود يم و اخالقيحک ين انسانيچن ن صورتيدر ا
و  از قانون يرويبلکه پ ،کندينم ين نفس را مالک اخالق معرفيعت آتشيطبتوجه به 
 يقيتوس سعادت حقيهراکل يکل بطور )66(.دانديماخالق  ييرا مالک نها لوگوس

عمل  يداند که اساس آن سخن گفتن و حتيم يو حکمت يآگاه منوط بهانسان را 
توان يسعادت را م ف ازين تعريا. کردن آگاهانه مطابق لوگوس و قانون عام است

آن  مطابقدانست که  کوماخوسياخالق ناز سعادت در  ييف ارسطويتعر نهيزم شيپ
کمال توس يراکله )67(.کنديف ميلت تعريت نفس بر وفق فضيارسطو سعادت را فعال

ا عمل يد ياز لوگوس سخن بگو يرويداند که با تفکر و تعقل و پين ميدر ارا  انسان
 يو )68(.دهدنرا انجام  يعملا يورد اين بر زبان يسخنکند و بدون فکر و تعقل 

 ينهاييآاز  يرويپدر خصوص  يحت. کورکورانه و بدون تأمل را قبول ندارد يرويپ
   :دارديمان ين بيچن ۱۲۸و  ۱۲۷، ۱۴ يها نوشته در پاره بصورت کورکورانه ينيد

که  يفاتيتشرو  يسر ينهاييآ ،)٧١(وسهايلنا ،)٧٠(باکانتها ،)69(شبگردان، مغان

 يچرا برا ،ان هستندياگر خدا... اند نامقدسندرفتهيپذ يسر ينهاييان در آيآدم

ان يگر آنان را خدايد ديکنيم يشان زاريد؟ اما چون بر ايکنيم يشان زاريا
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 چنانکه ،گذارنديشنوند، نماز ميان که نميخدا يهابر مجسمه. ديشمارينم

  )٧٢(.کننديدرخواست م يزينه چبخشند و يم يزيآنان که نه چ. شنونديم ييگو 

مطلق  بطوررا  يمذهب ينهاييآن و يد توسيهراکلست که ينمعنا نيبدن امر يا البته
 )٧٣(؛شمارديم و تفکر را مردود تأملکورکورانه و بدون  يرويپ يو بلکه ،درکيم ينف

است که در سخن گفتن و گوش دادن و  يانسان ،مياز نظر او شخص حک چراکه
  )74(.دينما عملمطابق عقل عمل کردن  يحت

دن به يرس يتوس برايهراکل يم اخالقيتوان گفت که تعاليبوضوح م از اينرو
که  ياما لوگوس. از لوگوس و قانون عام خالصه شده است يرويسعادت در قاعده پ

ارزش و  ن دو عبارت پريت در ايشده درنها يمالک رفتار و اخالق انسان معرف
 )٧٧)(76(.»همان حکمت است يکي«و  )75(»است يکيهمه « :شوديگرانبها خالصه م

تواند به سعادت و کمال يم ين باور است که انسان زمانيتوس بر اين هراکليبنابر
 يدگاه ويچرا که از د ؛د و عمل کنديمطابق لوگوس سخن بگو ابد کهيدست 

تواند به يق آن ميو تفکر درست است که  انسان از طرلوگوس همان حکمت 
  .را کسب کند يت واقعسعادابد و يقت دست يحق

  ت در اخالقت در اخالقت در اخالقت در اخالقيييينسبنسبنسبنسب    مسئلهمسئلهمسئلهمسئلهتوس و توس و توس و توس و ييييهراکلهراکلهراکلهراکل

توس در دسترس است يکه از هراکل ييهانوشته با توجه به پارهبارنت معتقد است 
 ۵۷ يهانوشته پاره درچراکه  ؛دانست در اخالقت يه نسبيشگام نظريرا پ يتوان ويم

 ،دندارن يچ تفاوتير هينه نور و نه شر و نه خ ،يکينه تار کهکند يان مين بيچن ۶۳تا 
 ۶۰نوشته  در پاره توسيدگاه بارنت، هراکلياز د .کسان هستنديو  يکيبلکه همه 

باال و  يبسوراه « :دنکمينصورت مطرح يش را به ايانه خويگراياساس نگرش نسب
ا يآب در« :کنديان ميبن يچن ۶۱ نوشته پارهدر ن يهمچن. »است يکين ييپا يبسوراه 

ه يو سالم و ما يدنيآشام يماه ين آب برايا. ن آب استيترن و ناخالصيخالصتر
جمالت  نيچننيا )٧٨(.»دن استير قابل نوشيانسان ناسالم و غ يات و برايح

د يشا. خورديمچشم فراوان بتوس يدر هراکلانه يگرايو مشاهدات نسبکال يپارادوکس
 ياخالق ييگرايکه سبب اعتقاد بارنت به نسب يينوشته ن پارهيبتوان گفت که مهمتر

 :کنديان ميکه ب وتر باشديب يهانوشته از پاره ۵۷نوشته  توس شده، پارهيدر هراکل
انات ين بيا بارنت معتقد است ،ن اساسيبر ا )٧٩(.»است يکي يو بد يخوب«
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ف خوب يو تعر ير اخالقدر اخالق و امو ياست که و يتياز نسب يتوس حاکيهراکل
. ه استدانست يت اخالقيه نسبيرا مؤسس نظر توسيهراکلن جهت ياز او بد دارد و 

دگاه يساز د نهيتوس زميدر هراکل ياخالق ييگرا تينسبن ياکه است ن باور يبر ا يو
را از ت مطلق ينسب نيهمچن يو .ميباشدپروتاگوراس » ز استياس همه چيانسان مق«

انسان  يمعتقد است براتوس يهراکل يدگاه وياز دچراکه  ؛کنديم يتوس نفيهراکل
ا يو  )٨٠(ز خوب استيخدا همه چ ياما برا ،شر است يزها خوب و برخيچ يبرخ

فالسفه کتاب در  بارنزاما  )٨١(.انسان مضر است يخوب و برا يماه يا برايآب در
در خصوص  ييها نوشته ن پارهيچنبه  يشاسقراطيفالسفه پن يچنو هم ونانيه ياول

انگار  ن نوع نگرش را به نگرش وحدتيو ا كرده انه اشارهيگراينگرش نسب
 يرا منتف يت اخالقيو نسب دادهارجاع ) است يکيز يهمه چ يعني( توسيهراکل

انه را در ارتباط با يگراين مشاهدات نسبيرابرت اسکون چنن يهمچن )٨٢(.دانديم
ن اسبرن يکاتر )٨٣(.است ياز عالقه اخالق يداند که عاريم يشاسقراطيپ يشناسجهان

توس در خصوص يهراکل ييگراوحدت هينظرو  کرده  اشارهها ن پاره نوشتهيز به اين
  )84(.دنکمي استنتاجاز آن را  يشناسجهان

 يلدز و مکنزيشگران چون يو اسکون و اسبرن و د که بارنز همانطورن يبنابر
چراکه اصل  ،شد يت اخالقيقائل به نسبتوس يتوان در هراکلينم )85(اندمطرح کرده

 ،که براساس آن مالک اخالق را گفتار و رفتار مطابق با لوگوس دانسته يو ياخالق
توس به يتوان در هراکلينم از اينرو .انه استيگرايدگاه نسبيکامل با د يدر تناف

  .قائل شد يت اخالقينسب

 ييييررررييييگگگگ    جهجهجهجهيييينتنتنتنت

توس در خصوص اخالق و يهراکل يهانوشته توان گفت که بخش اعظم پارهيم
به  ونان باستانير فالسفه يتوس همچون سايهراکلاخالق . است يمباحث اخالق

مورد  و سعادت رالت يفض بحث حوزهن يادر است و  لت مرتبطيحوزه اخالق فض
ل يحوزه فضاهر دو در  ل،يدر خصوص فضا توسيهراکل .است توجه قرار داده

ک يتفک با يل اخالقيدر حوزه فضا. به بحث پرداخته است يل عقالنيو فضا ياخالق
 ط را مردود شمرده ويافراط و تفر تيدر نها يرجسمانيو غ يان لذات جسمانيم

در . کرده است يمالک رفتار انسان معرف بعنواندر لذات را  يروانهياعتدال و م
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است که ن باور يو بر اه کرده يلت حکمت تکيبر فض زين يل عقالنيفضا ةنيزم
تأمل و کامالً آگاهانه  يد از رويبا دانش مابلکه  ،ستيدانستن ناد يزصرف  ،حکمت

ل يبر فضا يشتر ويد بيکأتوان گفت که تيم ن اساسيبر ا .باشدو مطابق لوگوس 
 جهينت درانسان را سعادت توس يهراکلز يت نيدرنها. يل اخالقياست تا فضا يعقالن

  . دانديلوگوس ممطابق  شناخت و رفتار
 ،اخالق يها حوزه يو را در برخا توانيمت است که بجرئ يلسوفيف وي نيبنابر

 يداند که نکاتيم يلسوفين فياولرا  توسيبکر هراکل .شگام دانستيمؤسس و پ
 يو .است ان کردهيب ياخالق يتهايمزو  يت تجارب اخالقيماه ةدربار توجه قابل
فالسفه بعد از  ساز نهيزم نفوس يتناسخ و جاودانگباور به  در خصوص نيهمچن

ن يا يها نوشته پاره در ين بشريسخن از قانون عام و قوان .خود قرار گرفته است
ز بر ينه نين زميباشد که در ايانسان م يبه احکام زندگ يانگر توجه ويلسوف بيف

دگاه يساز دنهيلسوف بزرگ را زمين فيتوان اين ميهمچن .است بوده رگذاريتأثان يرواق
شمرده ط را مردود يافراط و تفر يز دانست چراکه وين ييا اعتدال ارسطويحد وسط 
  .در لذات است يروانهيو قائل به م

        ::::نوشتهانوشتهانوشتهانوشتهاييييپپپپ
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