
 نیکوماخوساخالق  پنجمی کتاب خالصه

 باب اول

 منیره عابدی

 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

 

 انواع ظالم: -

 قانون است(کند )بیاز حدود قوانین تجاوز می .1

 در حق خود و دیگران انصاف ندارد )حس مساوات ندارد(. .2

ی چیزهای خیر. بلکه فقط هر ظالمی حریص و متشبث است و حرص و تالشش در جهت چیزهای خیر است اما نه همه

موضوع فقر و غنا هستند و همیشه در حد ذات خود خوبند نه این که همیشه برای هر فردی خوب باشند. در آنهایی که 

ی ما خوب است. به عالوه ظالم همیشه چیزهای بزرگ را حالی که باید به دنبال خیری رفت که در نسبت با ما و درباره

ند. لذا او در چیزی که مفید محض است اهل افراط و در ککند. بلکه او خیر بزرگ و شر کوچک را انتخاب میانتخاب نمی

 چیزی که مضر محض است اهل تفریط است. 

ی مقننه وضع کرده( امور عادله است. قانون ممکن است چه قوهچون رعایت قانون عدل است، امور قانونی )آن -

 یکی از این سه هدف را داشته باشد:

 خیر مشترک همگانی .1

 ی فاضله خیر طبقه .2

 هیأت حاکمه مصلحت .3

 شود. که از این میان قانونی که طالب خیر مشترک همگانی است عدل محسوب می

 . زیرا:)فضیلتی تامه است( عدل جزء فضایل نیست بلکه با تمام فضائل توأم است -

 کند، اعمال شجاعان، عفیفان، حلیمان وسایر رفضیلتمندان است.چه قانون توصیه میآن .1

 رود هم در مورد بقیه. )فضیلتی متعدی است(مورد عامل آن به کار می تنها فضیلتی است که هم در .2

شخصی عدل یکی است. اما تا جایی که به دیگران مربوط است عدل است و تا جایی که عادت خلقی و ملکه  -

 است فضیلت است

 باب دوم

 انواع ظلم:

 شود(.قانون مرتکب آن میی رذائل است و ظالم بیعام )ظلمی که شامل همه .1

ها شود(. این ظلممساوات انجام میخاص )ظلم در معامالت مربوط به ثروت، شرف و حفاظت که توسط ظالم بی .2

 ها را )مثالً دشنام ناشی از غضب(ی آنگیرند نه همهفقط یک رذیلت را دربرمی



 انواع عدل:

 عام .1

 خاص. شامل: .2

 رمساوی( بین افراد جامعهها )مساوی یا غیعدل توزیعی: توزیع شرف، ثروت و... بر حسب نصبیه -

زه و...( و در معامالت غیرارادی که ممکن است عدل اصالحی: در معامالت ارادی )خرید و فروش، غاریت، اجا -

پنهانی و بدون علم باشند )دزدی، زنا، قتل، شهادت دروغ و...( یا آشکارا )نصیحت کردن، تاراج، دشنام افترایی 

 شود. ها میالت انسانو...(. این نوع عدل باعث اصالح تعام

 : عدل توزیعیباب سوم

اند هایی که نامساویاند چیزی نامساوی داده شده یا به آنهایی که مساوییگانه منشأ منازعات این است که یا به آن

ی خود استحقاق کند. اما دربارهچیزی مساوی. پس در وماقع همه قبول دارند که فرد عادل بر اساس استحقاق توزیع می

ها وجود دارد اختالف نظر دارند. به هر حال در تقسیم مال بین عموم طبقات اجتماعی، باید تناسبی که اصالً بین آن

 رعایت شود. این تناسب از نوع تناسب هندسی است.

 : عدل اصالحیباب چهارم

فاسق با هر دو طبق قانون و به در این نوع عدل، تساوی مهم است. یعنی کار بد را چه فرد خوب انجام داده باشد چه فرد 

شود، یکی به دیگری خسارت زده؛ یعنی عامل و متحمل شود. در این معنا وقتی ظلمی انجام میطور مساوی برخورد می

اند و قاضی باید ظالم و نامساوی را به مساوات تنزل دهد و چیزی از سود او کم کند و ی نامساوی تقسیم شدهبه دو حصه

طور که باید باشد نه کمتر و نه د. لذا عادل مصلح باید بین سود و زیاد حد وسط باشد. یعنی عیناً آنبه دیگری بیفزای

کند تا ی کم اضافه میگیرد و به حصهی بزرگتری که از نصف تجاوز کرده چیزی میبیشتر. به این منظور او از حصه

برسد و حق خود را بگیرد. پس تساوی حد وسط  مجموعه عیناً به دو قسمت مساوی تقسیم شود و هر کس به سهم خود

 بین اکثر و اقل است.  

 باب پنجم

دانند. این عدل نه توزیعی است نه اصالحی و گاهی هم غیرممکن است. مثالً برخی، عدل را مقابله به مثال می

ی ی که موجب رابطهمجازات کسی که عمداً کسی را زده با مجازات کسی که سهواً زده فرق دارد. لذا مقابله به مثل

شود، آن است که بر اساس تناسب باشد نه تساوی محض. زیرا اگر بدی با بدی مقابله نشود، جامعه، اجتماعی می

تواند از خود دفاع کند و اگر در عوض نیکی، نیکی نشود، منافع مبادله شود که در ان کسی نمیی بردگان میجامعه

 یابد. شوند و جامعه قوام نمینمی

ل به معنی مقابله به مثل و بر اساس تناسب، باعث به وجود آمدن پول و استفاده از ان در مبادالت شد. زیرا قبل عد

از تبادل باید مورد مبادله سنجیده شود و از نظر کم و کیف و مستنتج و مستهلک بودن معادل و مساوی شوند تا دو 



ایت که همه چیز را )اکثر و اقل را( پیمانه سط و ذریعهطرف در حین تبادل به شکل تناسب حاضر شوند و پول یک و

 آورد تا معامله انجام شود.ها تناسب به وجود میکند و بین آنمی

 باب ششم

ای بکند ولی ظالم محسوب نشود، حتی اگر بداند مرتکب گناه شده است و این ممکن است کسی کار ظالمانه -

باشد و با انفعال نفسانی انجام شده باشد )مثل قتل از روی  وقتی است که عملش از روی انتخاب عمدی نبوده

 ای کرده ولی خلق و خوی ظالم ندارد. خشم مفرط(. در این صورت، فرد کار ظالمانه

کم مستبد کند و کمحاکم حقیق قانون است و افرادحق حکمرانی ندارند. زیرا فرد برای شخص خود حکومت می -

ی حاکم، تا وقتی افراد آن عادل باشند و فواید خصوصی و شخصی نداشته محکمهشود. اما العنان میو مطلق

 کند.باشند، حارس عادل و حامی تساوی است و به دیگران خدمت می

 باب هفتم

 انواع عدل اجتماعی: -

 شود یا نهکند و کاری ندارد که مراعات میطبیعی: همه جا نیروی خود را عیناً حفظ می .1

 قانون مشخص شده است.اصطالحی و وضعی: در  .2

حقوقی که طبیعی نیست و در اثر وضع و اصطالح مردم به عمل آمده همه جا یکسان نیست و حتی اشکال  -

-حکومت هم همین طور. فقط یک چیز است که بر حسب طبیعت خود، همه جا بهترین شکل خود را حفظ می

 است.« خیر»کند و آن چیز 

جزء است: اعمال جزئند و زیاد. اما اصول و قوانین چون هر کدام  نسبت بین عدل و کار عادالنه نسبت کل و -

تواند به ذات توان بین فعل عادالنه و عدل مطلق تمایز قائل شد. یعنی یک چیز میمفردند، کلی هستند. لذا می

 خود عدل باشد )تا وقتی به عمل در نیامده( یا توسط قانون، ظلم شناخته شود )وقتی به عمل در آمد(.

 هشتم باب

معیار عادل و ظالم بودن، تجسم معانی مجرد ظلم و عدل در اعمال اختیاری است. ولی اگر اعمالش غیراختیاری بشود به 

شود و اگر هم بشود بالعرض است نه بالذات. این شرط اختیاری و ارادی بودن خاطر آن اعمال، ظالم و عادل محسوب نمی

 . اختیاری بودن یعنی با آگاهی از:کنداست که ظالم را مستحق مجازات و نکوهش می

 شود.شخصی که عمل در مورد اجرا می .1

 شود.اعمالی که عمل با آن اجرا می .2

 ی اعمالشنتیجه .3

 انواع ضرر در معامالت اجتماعی:

 در اثر جهل. مثالً: .1

 خواسته ضرر بزند نزدهضرر را به شخصی که می -



 این ضرری که زده مد نظرش نبوده -

 ضرر زده مد نظرش نبوده ای که با آنوسیله -

 ای که به دست آمده نبود.در پی این نتیجه -

دهیم )مثل قتل از سر خشم(. در واقع عمل ناشی از غضب، کاری که از سر علم ولی بدون قصد انجام می .2

 شود. زیرا:تعمدی محسوب نمی

 شودشناخته نمیی محرک اصلی غضب، عامل و مبتکر غضب کند، به اندازهکسی که از سر غضب کاری می -

این طور مناقشات در مورد این که آیا غضب واقع شده یا نه نیست. بلکه در مورد این است که تقصیر کدام طرف  -

دانند ضرری زده شده است( بلکه بحث بر سر این است بوده. یعنی بحث بر سر کدام حقیقت نیست )هر دو می

 که این ضرر از سر ظلم بوده یا نه.

که از حد شود؛ البته به شرط آنفجور و با عمد انتخابی )فقط این عمل ذاتاً ظالمانه محسوب میدر اثر شرارت و  .3

 تساوی و تناسب تجاوز کند(.

ظلم غیراختیاری که در جهل و بر اثر جهل انجام شود قابل عفو است اما ظلمی که در اثر جهل نیست بلکه در 

نه طبیعی است و نه قابل انتساب به ضعف انسانی، غیرقابل عفو  جهالتی انجام شده که باعث انف انفعاالتی است که

 است.

 باب نهم

تواند به خودش ظلم در مظلوم بودن هم مانند ظالم بودن، معیار اختیاری بودن وجود دارد. اما آیا کسی می -

کرده، با  کند؟ خیر. پس باید یک قید به تعریف ظالم اضافه کنیم. ظالم کسی است که بداند چه کسی را متضرر

 «. ی مظلوم باشد.آن ضرر بر خالف میل و اراده»چه چیزی، در چه وضعی و 

 کند؟که قبول میدهد ظالم است یا آنی بزرگتر را به یک نفر میکسی که حصه -

ی بزرگتر را به دیگری بدهد و خودش کوچکتر را بردارد با نفس خود ظالمانه رفتار کرده. اما فرد کسی که حصه

ی بزرگتری را اضافه کرده. به ی مجد وش رف خود حصه-کند. زیرا با این کار به درجهطبعاً این کار را میمعتدل 

آید، بلکه فقط متحمل ی خود متحمل نشده و لذا مظلوم به حساب نمیعالوه او ضرری را بر خالف آرزو و اراده

کند اراده ست . زیرا مسلماً کسی که تقسیم میکننده ظالم ارسد تقسیمخسارت شده است. از طرف دیگر به نظر می

کننده هم چون غرضش سخاوت توان گفت تقسیمگیرد. در حالی که این ظاهر قضیه است و میدارد نه کسی که می

 . بلکه کاری کرده که به ذات خود بد است.بوده نه ظلم، کارش ظالمانه نیست

 تصورات اشبتاه در مورد عدل و ظلم: -

ی او است و لذا بسیار آسان است. در ند ظلم و عدل هر دو تماماً متکی به خود فرد و ارادهکن-برخی فکر می .1

 حالی که ارتکاب این افعال )مخصوصاً بر حسب امیال اخالقی و اوامر وجدان( نه آسان است نه کامالً متکی به ما.



تواند از کل زیرا انسان به راحتی میکنند در دانستگی فرد عادل و ظالم حکمت بزرگی وجود ندارد. برخی فکر می .2

 قانون اطالع یابد. در حالی که اجرای قانون فقط به دانستن آن نیست. بلکه به موقعیت بستگی دارد.

که تواند ظلم کند. در حالیی فرد عادل نیز هست و او بیشتر از ظالم میکنند عمل ظالمانه در قوهبرخی فکر می .3

تواند فرد را ظالم کند )مگر استعداد اخالقی خاصی نباشد، صرف انجام این اعمال نمیاگر در انجام اعمال ظالمانه 

 ظالم عرضی(

 دهمباب 

منصف، عادل است و به نوعی بهتر از او است اما در نوع دیگر با آن فرق دارد. در واقع، منصف، عادل قانونی نیست. بلکه 

ی موارد ی همهتوان دربارهضرورتاً عام و کلی است. لذا با آن نمییک نوع اصالحی بر عادل قانونی است. زیرا هر قانون، 

شوند. قانون از این نقص خود باخبر است اما این نقص از جزئی حکم داد و د راین موارد اکثریت در نظر گرفته می

هر حال در این  کاهد. زیرا این نقص قانون و مقنن نیست بلکه نقص الزم طبیعت برخی از چیزها است. بهحقانیتش نمی

ریب دادن خود با لفظ مطلق، قوانین را در عمل طوری تعدیل کند موارد، که مقنن هم حضور ندارد، فرد باید به جای ف

کرد. فردی که این کار را گذاری از این جزئیات خبر داشت، همان کار را میکه اگر مقنن هم بود و یا اگر موقع قانون

منصف از عادل به معنی مطلق و مجرد بهتر نیست. بلکه در رابطه با نقایص ناشی از دهد منصف است و لذا انجام می

 عمومیت و کلیت قانون بهتر است. به این ترتیب، انصاف، نوعی از عدل است نه یک حالت اخالقی جداگانه

 یازدهمباب 

 آیا ممکن است کسی به خودش ظلم کند؟ خیر زیرا: -

ارادی خودکشی کند، کار ظالمانه کرده ولی ظلم به خودش نیست. بلکه ظلم اگر کسی از فرط هیجان و به طور  .1

 کند.به جامعه است و به خاطر همین است که جامعه با بدنام کردنش او را مجازات می

شود به او اگر انسان بتواند به خود ظلم کند، باید ممکن باشد یک چیز در عین حال که از یک انسان گرفته می .2

 ن امری محال است. عادل و ظالم در معنی حقیق خود همیشه افراد متعددند نه یک نفر. داده شود و ای

 تواند مال خود را بدزدد.تا وقتی کاری جریمه نداشته باشد ظالمانه نیست. مثالً فرد نمی .3

ظلم کردن و ظلم پذیرفتن هر دو بد است. زیرا در هر دو از حد وسط که فضیلت است غفلت شده. اما ظلم  -

 ن بدتر است. زیرا متضمن شقاوت خلق است و در ذات خود نکوهیده است.کرد

 


