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In contemporary philosophy, a lot of attention is paid to the philosophy of ethics and 

the history of philosophy. In this period, by referring to the previous philosophers, 

they are trying to add to the richness of philosophy. Stoic philosophy is one of the 

courses that is being discussed a lot now. Stoic philosophy deals more with moral 

issues and moral psychology with an educational approach. Due to the importance 

of the issue of ethics and the psychology of ethics with an educational approach in 

the contemporary period, there is now a lot of research on Stoic philosophy. There 

are many philosophers in the Stoic school, and one of the most important of them is 

Epictetus. Many books have been written about Epictetus' thought. One of the 

greatest exponents of Stoic philosophy is Anthony Long, who has written many 

books on the opinions and thoughts of Stoics, as well as the description and 

interpretation of Epictetus' thought. Long considers the unity and coherence of 

Epictetus' philosophy in four fundamental concepts, which have a strong connection 

with his educational approach. They are: freedom, volition, judgment and the 

integrity. In this article, the basic concepts of Epictetus' educational philosophy are 

analyzed according to Anthony Long. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Epictetus' educational philosophy is based on the correct understanding of human nature. Without knowing 

the true self of a human being, it is not possible to find a plan for education based on the realities of life. 

Therefore, all of Epictetus' educational opinions are based on the analysis of human nature and his 

relationship with life and others with whom he must coexist. He believes that all human beings have the 

necessary "capacity and talent" for virtue and happiness. Anthony Long, the famous Epictetus of the 20th 

century, identifies four fundamental concepts in his views, which are considered the unifying part of his 

philosophical and educational system. According to Long, the four fundamental concepts are: freedom, 

volition, judgment and the integrity.  

Long's comments on Epictetus 

Long considers freedom as one of the fundamental topics of Epictetus' philosophy, which has a close 

relationship with education in a philosophical sense. He believes that Epictetus considers freedom to be 

freedom from any negative and debilitating emotions. Crying and complaining are among the worst kind of 

negative emotions according to Epictetus, which ultimately leads to blaspheming Zeus. Epictetus considers 

the cause of crying and complaining to be wanting something and not getting it.  

The second topic that Long deals with is judgments. In the "discourses", Epictetus paid a lot of attention 

to human judgments and it is mentioned in many conversations. Long considered this issue as one of the 

key concepts of Epictetus' philosophy. Stoics consider human judgment to be a kind of acknowledgment; It 

means that a person is faced with a wide variety of data and must confirm a judgment as a representative of 

reality. Human being has absolute freedom in acknowledging a particular judgment and he himself chooses 

which judgment to choose.  

According to Long, the third main theme of Epictetus is the volitions. "Epictetus is the only Stoic 

philosopher who uses volition as a key word. Stoic commentators have translated prohairesis as will, 

meaning all internal affairs .  Epictetus argues that if a stoic person keeps his concern within the limits of 

his volition, he is free from conflicts and disputes with others for external matters. Because good and bad 

are generally inside the person and it is completely under the control and power of the person.  

The fourth main theme of Epictetus according to Long is integrity. Integrity is an aspect of our existence 

that is directed at other people and is related to human sociability. Here, Epictetus has an interesting 

approach. It considers the way we treat others as an internal matter that is under our control and 

responsibility, and considers the way others behave as an external and irrelevant matter.  

Practical results of Epictetus' theory 

Epictetus' educational lesson for students is to be aware that the outside world is not always available, so 

they should not expect that external demands will always be fulfilled. He also wants the students to be aware 

that some unfortunate external events cannot be avoided, but these hardships must be accepted. Epictetus 

emphasizes that one should avoid negative emotions and feelings and devote one's efforts to internalizing 
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and cultivating them. He also asks the students to accept the reality of the world and destiny and to refuse 

to complain and try to be in harmony with the world.  

Conclusion 

The criticism of Epictetus' philosophy is that his education system is very strict and introspective. It is very 

difficult for a person not to have a heart for external desires and only look inward. Another criticism of 

Epictetus' philosophy is that he considers external matters to be completely indifferent to the happiness of 

a person, and this issue is different from the general view of people because most people consider external 

factors such as economic, political, and cultural conditions to be involved in happiness.
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 ها: واژهکلید

اپیکتتوس، آزادی، اراده، داوری، 

 ، تربیت.النگمنشی، بزرگ

 

 

ن، تالش با رجوع به فیلسوفان پیشی شود، در این دورهدر فلسفه معاصر به فلسفه اخالق و تاریخ فلسفه توجه زیادی می
. فلسفه شود فلسفه رواقی استاکنون بسیار به آن پرداخته میهایی که هم. یکی از دورهندیفزایبدارند به غنای فلسفه 

الق و به اهمیت مسئله اخپردازد. با توجه رواقی بیشتر به مسائل اخالقی و روانشناسی اخالق با رویکرد تربیتی می
ر فلسفۀ رواقی در جریان است. د در باب روانشناسی اخالق با رویکرد تربیتی در دوره معاصر، اکنون تحقیقات زیادی

های ترین آنان اپیکتتوس است. در باب اندیشۀ اپیکتتوس کتابمکتب رواقیان فیلسوفان زیادی وجود دارد و یکی از مهم
اب آراء و های زیادی در بترین مفسران فلسفه رواقی آنتونی النگ است که کتاباست. یکی از بزرگ شدهنوشتهزیادی 
کتتوس النگ وحدت و انسجام فلسفه اپی واقیان و نیز شرح و تفسیر اندیشۀ اپیکتتوس به نگارش در آورده است.افکار ر

رتند از: عبا هاآنداند که این چهار مفهوم با رویکرد تربیتی او پیوندی ناگسستنی دارند. را در چهار مفهوم بنیادی می
ین مفاهیم بنیادی فلسفۀ تربیتی اپیکتتوس به روایت آنتونی النگ مورد منشی. در این مقاله اآزادی، اراده، داوری و بزرگ

 گیرد.واکاوی قرار می

 :DOI.1-10 :(41) 12، های فلسفیپژوهش. گالنیآنتون تیبه روا کتتوسیاپ یتیترب ۀفلسف یادیبن میمفاه یواکاو(. 1411) .اکوان، محمد اله؛نورانی، حبیب: استناد
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  مقدمه
شاگردش او که  1یاهگفتارکتاب  کرده است.س مییدرتفلسفه  یطور تخصصخر است که بهأمت نیااز رواق یتتنها شخص کتتوسیاپ
 یباق از آن مجموعه و چهارکتاب مفقودن آ کتابهشت کتاب بوده که چهار  ای مشتمل برمجموعه درواقعکرده،  یآورجمع 2نیاآر

 راهنما چهکتابودو اصل است. پنجاهحاوی مانده است که  یباق 3کتابچۀ راهنما به نامنیز کوچک  ایرساله کتتوسیاز اپ. مانده است
 21 یا 01 یوالح یداست. او شا اندک یاربس یکتتوساپ یزندگ یاتجزئ ۀها درباردانسته است. کردهاستخراج  هاگفتارکتاب از  نیاررا آ

ود ای بدر آغاز برده»او . است یهترک یکه اکنون در جنوب غرب یرومیونانی ـ  یزاده شده است، شهر یراپلیسدر ه یالدبعد از م
دهد یمشود. او پس از آزادی به زندگی در روم ادامه که آزاد می (490 :1ج ،1320 کاپلستون،) «متعلق به عضو نگهبانان ویژۀ نرون

ولیت آن مدرسه بود. وی در حدود ئمس دارعهدهکند و تا پایان زندگی خود یمتأسیس  0در اپیروس 4ی را در نیکوپلیسامدرسهو 
 یالدی از دنیا رفته است.م 130سال 

دکترای خود را از دانشگاه لندن دریافت کرد.  1924در بریتانیا به دنیا آمد و در سال  1932آگوست  12در  2آنتونی آرتور النگ
به کرسی استادی  1923های مهم انگلیس به تدریس فلسفه مشغول بود تا اینکه در سال در دانشگاه 1921تا  1921ی هادر سال او

بازنشسته  2113یفرنیا رسید و در سال کالتادی فلسفه در دانشگاه برکلی به اس 1902فلسفه یونان در دانشگاه لیورپول و در سال 
و  فلسفه رواقی، بخصوص اپیکتتوس است هنیزم درالنگ از استادان بنام  یف مقاله و کتاب مشغول است.تألشد. وی همچنان به 

یژه اپیکتتوس وبهی در مورد آراء رواقیان و مقاالت زیاد هاکتاب او شود.یممطرح در این زمینه شمرده  نظرانصاحباز شارحان و 
ر است. این کتاب معتبرترین منبع دی زندگ ایبر یو رواق یسقراط ی: راهنمایکتتوساپ النگ ین کتابترمهمنگاشته است. 

 شود.یمینۀ فلسفۀ اپیکتتوس محسوب درزمی جهان هادانشگاه

 و غایت تربیت در نگرش اپیکتتوس معنا .1
وان تاپیکتتوس بر فهم و شناخت درست از طبیعت و سرشت انسان استوار است. بدون شناخت خودِ واقعی انسان نمیفلسفۀ تربیتی 

رشت ، تمام آراء تربیتی اپیکتتوس بر واکاوی سرونیازاهای زندگی تدارک دید. ی مبتنی بر واقعیتابرنامهبرای تربیت و پرورش او 
ه همزیستی داشته باشد، بنیان نهاده شده است. او بر این باور است ک هاآنانسان و نسبت او با زندگی و دیگرانی که ناگزیر باید با 

ظرفیت و »شناخت این دارند.  مندی و سعادت و نیکبختیشایسته و بایسته را برای فضیلت« ظرفیت و استعداد»ها همۀ انسان
توانایی  سازد. به اندازۀ کفایت قدرت وای که شایستۀ وجود انسانی اوست، فراهم میگونهبسترهای تربیت و پرورش او را به« استعداد

د سازد، پیشۀ خو خواهینیکنیک شدن در سرشت انسان نهاده شده است، تنها اگر انسان بخواهد و اراده کند که راه نیکبختی و 
ا گفته است: سنک چنانکه خواهی، زندگی با دیگران است.انایی تحقق آن را دارد. یکی از بسترهای تحقق این نیکبختی و نیکتو
(. در نگرش اپیکتتوس انسان از چگونه سرشتی 490 :1ج ،1320 کاپلستون،)« هر جا انسانی هست جا برای خیرخواهی هست»

 گوید: برخوردار است؟ او در پاسخ به این پرسش می
طبیعت آدمی چیست؟ گاز گرفتن، لگد زدن، به زندان افکندن، گردن زدن؟ حاشا، بلکه نیکی کردن، با »

 (.490 :1ج ،1320 کاپلستون،) «ها آرزوی خوب داشتندیگران همکاری و تعاون نمودن، برای آن
ندگی فردی تواند در زو چه نقشی می اینک اگر انسان چنین سرشتی دارد، پس تربیت چه جایگاهی در اندیشۀ اپیکتتوس دارد

و بر  داندهی میخواو اجتماعی انسان داشته باشد. اگرچه اپیکتتوس طبیعت انسان را مستعد برای سعادتمندی و نیکبختی و نیک
 یها ظرفیت الزم برای ساختن یک زندگی خوب را دارند، اما تعلیم فلسفی را برای همگان ضروراین باور است که همۀ انسان

(. طبق نگرش 414 :1392تسلر، کند )دانسته و آن را نوعی تربیت در عرصۀ فضیلت، یعنی معالجۀ نقایص اخالقی قلمداد می
تسلر، ) «اصول کلی اخالقی را طبیعت در اندرون» طور مشترک دارند،ها مفاهیم اولیه در مورد خیر و شر را بهاپیکتتوس همۀ انسان

کند تا بتوانند آن مفاهیم اولیه را در شرایط خاص در رابطه با ست. تعلیم و تربیت به آنان کمک میها نهاده ا( انسان414: 1392

                                                 
1. The Discourses of Epictetus 
2. Arrian 
3. Encheiridion or Manual 
4 .nicoopolis 
5. epirus 
6. A.A.Long 
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وسیلۀ تعلیم و تربیت در اندیشۀ اپیکتتوس در این امر مهم نهفته است که انسان به ضرورت کارگیرند.درستی بههای خاص بهواقعیت
 و باالتر از آن، آن اصول را در رفتار خود به کار بندد. در عمل به کار ببرد ت خود راتواند مفاهیم اولیه و اصول مبتنی بر طبیعآن می

 به اعتقاد اپیکتتوس دو عامل مهم در ضروری بودن تعلیم و تربیت وجود دارد:
 احوال خاص بر طبق طبیعت؛ و فراگیریِ انطباق دادن مفاهیم اولیۀ طبیعی بر اوضاع (1
ج ، 1320کاپلستون، ) اموری که در اختیار ماست و اشیاء و اموری که در اختیار ما نیستیادگیریِ تشخیص بین اشیاء و  (2

1: 492 .) 
سیاری زندگی خود را در این راه به پایان برساند. امور ب انسان نباید برای تغییر و دگرگونی آنچه در اختیار او نیست تالش بکند و

ها و بالها، برخورداری از سالمت مستمر و مداوم؛ انسان باید همۀ مرگ، مصیبت است که در اختیار انسان نیست، مانند جلوگیری از
این، پذیر نیست. باوجودمنزلۀ ارادۀ خداوند بپذیرد و راه دیگری جز این برای او امکانعنوان سرنوشت و تقدیر، بهاین رخدادها را به

اش، در های او دربارۀ رخدادها و نیز ارادهتنها داوری کتتوس،پس کدام امور و کدام کارها در اختیار انسان است. طبق نگرش اپی
ند که کشناس شهیر قرن بیستم، چهار مفهوم بنیادی در آراء او شناسایی میبنابراین، آنتونی النگ، اپیکتتوس؛ اختیار اوست

و  3ی، داور2اراده ،1آزادیادی عبارتند از: چهار مفهوم بنآن  به نظر النگشود. بخش نظام فلسفی و تربیتی او شمرده می وحدت
 (.22 :2112 النگ،بخشد )یم خاصی انسجام و وحدت یکتتوسبه فلسفه اپکه  4یمنشبزرگ

 . آزادی2
عنای فلسفی دارد. او به م تیباترب تنگاتنگالبته نسبتی  که داندیمهای بنیادی فلسفه اپیکتتوس النگ آزادی را یکی از موضوع

ه ممکن است انسان را از رسیدن ب که داندیمای کنندهعواطف منفی و ناتوان هرگونهمعتقد است که اپیکتتوس آزادی را رهایی از 
 کند که:می خاطرنشان. او در این مورد بازداردهای انسانی آرمان

ه ب آزادی. مربوط به نگرش است و یشناختروان کامالً ای است کههمان آزادی اپیکتتوس آزادی موردنظر
بختی را او بد واحوال بیرونی یا تأثیرات عاطفی.این معنا، یعنی آزادی از قیدوبندها یا موانعِ حاصل از اوضاع

داند. این موارد جملگی موجب واحوال جسمانی میو اوضاع هابه اشخاص، حوادث، ارزش شدن یمتسل
سعادت  اما؛ کننده شودخودمختاری خود را از دست بدهد و قربانی عواطفِ ناتوانشود که فرد آزادی و می

خواهید چیزی که می کردن تجربه و دادن انجام مانع، و خوشبختی، برخالف بدبختی، عبارت است از نبودنِ
 اینکو عدمِ این احساس که امور باید بهتر از آن باشند که  داشتنِ آرامش انجام دهید یا تجربه کنید،

در  اخاصی ر خواهند حقایقهایی است که میانسان همهدر دسترس  آزادی اپیکتتوس این به نظرهستند. 
 .(22: 2112 )النگ، دشخصیت و نگرشی را پرورش دهنبدانند و مطابق آن  خویش هویت و طبیعت بارۀ

در او  عواطف بد و احساسات خوب. گیرد:یماز یکدیگر در نظر  ها را متمایزکند و آنتقسیم می دودستهاپیکتتوس عواطف را به 
رفتار هستند که باعث پاسخ مثبت  ۀکه هر دو مکانیسم روانشاسان یبه این معن دهد،می را قرار 2احساسات خوب 0مقابل عواطف بد

  شوند.کنیم مییا منفی ما نسبت به هر چه تجربه می
متعلَقِ احساس یا  عالوهبهسازد داوری و گرایش فرد، ز میچیزی که احساس خوب را از عاطفه متمای»

 .(240: 2112 النگ،)« عاطفه است
طیف  یطور ضمنو به (244: 2112 )النگ،« شودبندی میخیرخواهی طبقه احتیاط و سه عنوان شادی،»در  2احساسات خوب

محبت و  .شودخوشی و ذوق را شامل می شناسی،حق مهر خانوادگی، کهنامیم ای ازآنچه امروزه عواطف یا اثر مثبت میگسترده
 .مهر خانوادگی در نظر او از عواطف مثبت است

                                                 
1. freedom 
2. volition 
3. judgement 
4. integrity 
5. apatheia 
6. eupatheiai 
7. good feeling 
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اما عواطف بد ناشی از اندیشه نادرست است و عبارت است از آرزو یا اجتناب از امر بیرونی و نیز دوری از درد یا خواستن لذت. 
کند، ازآنجاکه می 1«آرزو»داند و آن را می ریمهار پذیافتنی و دستونی را که انسان امر بیر ناشی از این استبه نظر او عواطف منفی 

ون که به جهان بیر خویش هایهدر اثر نرسیدن به خواست ، مارا دارد خود فرایندریزی نشده و بیرون بر طبق نیاز ما برنامه جهان
، بهتر است آدمی رونیدهیم. ازااز دست میرا  و سامان ذهن خویش شویممی اندوهناک ،شود و در اختیار ما نیستمربوط می

ها آن که دهدنباید اجازه  یعنی باشد،تفاوت بی ،یعنی درد و لذت، آرزو و ترس ،در برابر عواطف منفی ی تربیت شود کهاگونهبه
 عملی در انسان باشند. ۀبرانگیزانند

 منجر زئوس به ناسزاگویی به تیدرنها که شوندقلمداد مینزد اپیکتتوس  منفی عواطف نوع بدترین ازجملهگریه و شکایت 
امور  دتوانمی که پنداردمی خود ذهن در شخص داند.می به آن افتنیدست ن و چیزی خواستن شکایت را و گریه او علت. گرددمی

ناتوان از  کهآنگاه سرانجام. بزند آسیب مانع به کوشد تاها را تغییر دهد میتواند آناما چون نمی دهد، تغییر اراده طبق را بیرونی
 .دهدمی دشنام دیگر مقدسات و زئوس به و کندمی زاری و شکایت بیرونی شود، اشیاء به مانع یا زدن یبآس

 برای آرزو آید، یعنیمی Bپس  باشد. ناکام A اگر. گردد خواسته طبق که جهان یکاردست ، آرزو وA :میدار را زنجیره این ما
خودش  محرومیت در این صورت است، ناتوانی و شکست آید که همانمیبه دنبال  C آنگاه باشدناکام  B اگر و مانع بردن بین از
 از ای متشکلعاطفه A آرزوی پس است. شدهانیب رواقی رسمی نظریۀصورت به بحث این. سازدمی نمایان شکایت و زاری در را

 امر که است احتمال یک این کهی)درحال است خوب من حصولش برای بیرونی امرفالن  است که (عقالنینادرست ) این داوری
 خوب من برای است که (عقالنی) نادرست این داوری از متشکل که است خشمی احساس B ؛ آرزوی(است انسان کنترل در بیرونی
موجب  که است نادرست از این داوریعبارت  زاری، و ، یعنی همان گریهC و است بخشیترضا این و کنم مجازات را مانع است،

 .(302 :2112 )النگ، گردم یدناام و افسرده Bو  A ناکامی در برآوردن امیالِبه علت شود که من می
به دست  و چیزی خواستن از منفی عواطف که ادعا این یعنی شود؛می حل اپیکتتوس استدالل، معمای ترتیب شدن مشخص با 

 رچهاگ. بازداردهای منفی بنابراین، آزادی برای انسان چیزی است که او را از هرگونه عواطف و کنش. شوندناشی می آن نیاوردن
انسان این توانایی را در سرشت و طبیعت خود دارد، این ظرفیت و استعداد فقط به مدد تربیت و پرورش درست است که در کردار 

 د.آورگردد و او را آزاد به بار میو رفتار او نمایان می
طوالنی که بسیار  ای. او در مکالمهپرداخته است ی به بحث آزادی( بیش از هر موضوع4،1،1-122در کتاب گفتارها ) یکتتوساپ

 داند. را الگوی آزادی می 2ستاید و دیوژن الئرتیوسیز است آزادی را میشورانگ
. ودب آزاد او - دیوژن. شود برآورده نیازتان به یک الگو تا معرفی کنم را به شما ایآزاده انسان توانممی»

. ودب آزاد خودش که دلیل این به بلکه ،(آزاد نبودندها )آن بودند آزاد مادرش و پدر که دلیل این به نه چرا؟
هیچ راهی برای حمله یا دستگیری او وجود  بود، برده شد از میانکه موجب اسارتش می آنچه را هر او

یزی که داشت کاالیی مصرفی و لذا موقتاً با آن در ارتباط هر چ ردگی گرفت.شد او را به بنداشت و لذا نمی
 او ایپ اگر کرد.هیچ مقاومتی تسلیم شما میکردی آن را بیهای او را تصرف میچیزی از داشته اگر بود.

 وردم در. گذشتخود می بدن از تمام گرفتید،می را او بدن تمام اگر. کردمی رها را پای خود گرفتید،می را
 «شرایطی چه با و کسانی چه از اند،آمده کجا ازها آن دانستمی او»: طورهمین نیز کشور و دوستان خانواده،

(3-4،1،102).  
 پردازد: او سپس به دالیل آزاد نامیدن دیوژن می

نیست ممکن  دیگر که آن گفت بر اساس و آموخت 3آنتیستنس از دیوژن که است آزادی نوع این همان»
 او را به که دریایی دزدان به نسبت را او رفتار ]همین آزادی است[ که. بگیرد بردگی به کسی بتواند او را

 کلمه ادای خود من منظور؛ و نه گفت؟ «ارباب»ها آن از کسی به او آیا. دهدمی گرفتند توضیح اسارت
 سر دزدان دریایی او. دارد وجود آن پشت در که است نگرشی مهم بلکه ندارم، کلمه خود کاری به. نیست

ک ارباب نه قیافۀ ی شد، فروخته وقتی و کنندنمی اسیران خود با غذای بهتری پذیرایی کشید که چرا از داد

                                                 
1. desire 
2. Diogenes 
3. Antisthenes 

https://en.wikipedia.org/wiki/Antisthenes
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 وا چگونه بود؟ خود جدید صاحب به رفتار او نسبت؛ و ای را داشت که خاص خودش بودقیافۀ برده بلکه
 خود وهایم نباید بدان صورت بپوشد، لباس گونهینا نباید که کرد آغازاو را  از انتقاد درنگ با این سخنبی
 .(4،1،114-112) «هایی کرددربارۀ چگونگی تربیت فرزند به او توصیه هاینبر ا افزون – کند کوتاه را

 گوید: دهد و میاپیکتتوس آزادی را در برابر بردگی قرار می
 شأن و منزلت. در باب نیست آزاد و مختار یقینمجبور کرد بههرکسی که بتوان مانع او شد یا او را »

 یشخص از اگر. نکنید تحقیق اند،اند یا فروختهرا خریده هاآن، یا در این مورد که آیا هاآن جد و پدربزرگ
یشاپیش پ محافظ دوازده را، ولو اینکه او «ارباب» گویدمی احساس با و صادقانه که به کس دیگری شنیدید

  (.4،1،02-02) «بخوانید روند، بردهاه میاو ر
 گوید: بنابراین اپیکتتوس می 

را بر  فرض راحت خیال با کند،می هرگاه کسی را دیدید که خود را نزد دیگران خوار یا ریاکارانه چاپلوسی»
 است،ان یدر م این امر فقط هنگامی نیست که پای یک وعدۀ غذایی -نیست آزاد و مختار او که این بگیرید

 کند.یکند نیز صدق ممی کوچک را خود کنسولی فرمانروایی یا مقامبه خاطر  که کسییهنگامحتی  بلکه
 خواند، کوچک هایبرده کنند،می رفتاری چنان ناچیز دستاوردهای برای که را افرادی توانمی درواقع،

  (.4،1،04-00) «بنامیم بزرگ مقیاس در را برده هاآناست  شایسته ضمن اینکه اصالً
ین نباید نابرابآموزان چنین است آگاه باشند که جهان بیرون همیشه در دسترس نیست  درس تربیتی اپیکتتوس برای دانش 

ز برخی خواهد آگاه باشند که ایمآموزان  همچنین از دانش او یوندد.بپی بیرونی همیشه به تحقق هاخواستهانتظار داشته باشند که 
ی ها را به جان خرید. او تأکید دارد از وابستگی به امر بیرونیسختبلکه باید این  ( کرداجتنابفرار )توان ینمرونی حوادث ناگوار بی

که علت عواطف و احساسات منفی است باید پرهیز کرد و همت خویش را صرف درون و تربیت آن کرد. او همچنین از دانش 
 یرند و از گله و شکایت امتناع کنند و سعی کنند در هماهنگی با عالم باشند.خواهد واقعیت عالم و سرنوشت را بپذیمآموزان 

 . داوری3
ی هاتابک یشتربهای متعدد آورده شده است. در های انسان توجه شده و در مکالمهی اپیکتتوس بسیار به داوریگفتارهادر کتاب 
کتتوس النگ این موضوع را از مفاهیم کلیدی فلسفۀ اپی و جایگاه آن در فلسفه اپیکتتوس پرداخته شده است. داوری مسئلهرواقی به 

 دانسته است. 
هداف ها و او خواسته هایجز داوربه چیزیچبه شنوندگان خود است که ه یناناطم اپیکتتوس یپروژه اصل»

و حرکات آن کامالً در قدرت ما و مربوط به ما  یبدنچارچوب  ی. حتیستها نها کامالً در قدرت آنآن
کند،  دیناام یاما را محدود  تواندیاراده نم یااز ذهن  یرون، بنفسهیف چیز،یچاست که ه ینا یجه. نتیستن

که در  خواهدیاز ما م شیستاکار را انجام دهد. سعادت وزندگی قابل ینا یمخودمان اجازه ده ینکهمگر ا
 ای هایمسئول تمام خوب یماد یا یرونیب چیزیچو ه یمها بساز، ذهن خود را کنترل و آنیداریهرلحظه ب

 یرر ما تأثب یبد یاکه از نظر خوب  یزهاییچۀ ، همیینها لیل. در تحیستن کنیمیکه ما تجربه م هایییبد
 (. 1 :2112 )النگ، «دهیمیپاسخ م یطچگونه به آن شرا ینکهما وابسته هستند و ا هاییبه داور گذارندیم
و نظرگاه انسان بخش اصلی و مهم  داوری(. 1،20،29) «پردازی کندکه دوست دارد نظریهداند میحیوانی »انسان را  اپیکتتوس

  .ساحت درونی است
ها تنها چیزهایی هستند آن بگیرد.تواند آن را از من نمی کسیو همراه من است  درک من، و هاداوری»

 «کنمبا آن من هستم و عمل می ،امها من راضیو با داشتن آن رندیناپذییجدا و از من مالِ منکه 
(4،2،14.)  

 گوید:یمها چنین یداورالنگ در باب اهمیت 
دارد،  یبستگ دهیمیکه انجام م هایییبه داور کنیمیجهان و خودمان را چگونه تجربه م ینکها»

تر از و از همه مهم های، بدهایانسان، خوب یالزم زندگ یطدر باب ساختار جهان، شرا هایییداور
  (.20-22 :2112 النگ،) «به ما مربوط است یزیچه چ «یشناختروان»جنبه
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  :گویدمی بارهنیدرا استاد فلسفه کالسیک، ویلیام استیفن، 
را  و بدبختی او سعادت دیدگاه فرد میزان .توان از او جدا کردهای انسان را نمیکه داوریتصادفی نیست »

است که فرد آموخته با دیدگاه درست  علتنیادیدگاه او نهفته است و به در دهد و ارزش هر فردنشان می
 .(20: 2112 استیفن،) «راضی است

داوری  رو است و باید یکهای بسیار متنوعی روبهیعنی انسان با داده؛ دانندرواقیان داوری عقالنی انسان را نوعی تصدیق می
کند کدام عنوان معرف واقعیت تصدیق کند. انسان در تصدیق داوری خاص آزادی مطلق دارد و خود اوست که انتخاب میرا به

 داوری را انتخاب کند.
است. من  شدهحکمانع است و آن در وجود تو ای داری که بالطبع نامحدود و بیدوست من، تو اراده»

کنی؟  تواند مانع شود حقیقتی را تصدیققلمرو تصدیقات است. آیا کسی میکنم که در آن را بر تو ثابت می
 تواند.نه نمی

 تواند مجبورت کند قضیۀ کاذبی را قبول کنی؟آیا کسی می
یا او مرا محدود کرده است؟ آنچه شما را محدود آ تواند... کسی مرا با هراس از مرگ تهدید کند،نه نمی

ت که جبر اس است که کار دیگری انجام دهید تا مردن. داوری عقالنی کند تهدید نیست بلکه تصمیمیمی
 کند.آفریند و اراده است که جبر خلق مییم

و یزی مطابق طرح هر چو  کسی را متهم یا سرزنش نکنیچهاگر دارای آرزو هستی، پس آزادی.  ...
 (.1،12،21-0« )دهدیر شما و خدا روی میتدب
های یکسان ها یکی را تصدیق کند، امری که حیوانات قادر به آن نیستند و افراد مختلف نیز تصدیقهتواند از میان دادانسان می

ارد. های مختلفی وجود دمرگ تفسیرها و داده در باب طور مثالبهدهند. ها در نوع تصدیقی است که صورت میندارند. تفاوت انسان
گاه  و ت و شخص در صورت تصدیق این تفسیر، از مرگ خواهد ترسیدشود که نابودی محض اسگاه تفسیری از مرگ تصدیق می

 و شخص در صورت تصدیق این تفسیر، هراسی شود که بنابرآن مرگ صرفاً انتقال به جهان دیگر استتفسیری از مرگ ارائه می
 از مرگ نخواهد داشت.

 زادآ بشر آنچه است، در بشر آزادی منشأ آن. چیزی آرزوی چیزی یا باور از ترمهم ـ حتیفعالیت جدی روانی است  تصدیق،
 افراد بین تفاوت کلید تصدیق. ندارند چنین توانایی را حیوانات و دیگر داریم تصدیق چیزی ها تواناییانسان ما کهاین است. نتیجه

 (.02 :2110برمن، )سازند ها میتصدیقی است که آن اسی افراد باهم در الگوهاینتفاوت بین روانش حقیقت است. در بد و خوب
ان های درونی انسان است اما این ویژگی که به انسبرقرار نماید. داوری از ویژگی تیباتربتواند نسبت داوری را همین مسئله می

ود را آشکار راه تربیت توانایی طبیعی خ پذیر نیست. انسان ازبخشد تا بتواند بر خودش چیره شود جز از راه تربیت امکانتوانایی می
کند و میان زیست اخالقی و معنای زندگی گیرد و سرانجام به آزادی درونی دست پیدا میها را در عمل به کار میسازد و آنمی

 کند.پیوند برقرار می

  یستنز یاخالقها و داوری ابطه. ر1-3
های عقالنی نشانۀ علو چنان محکم است که داورییستن رابطۀ مستقیم دارد. رابطۀ این دو آنز یبااخالقهای عقالنی داوری

اما بحث این است که اپیکتتوس ؛ شودهای عقالنی مشخص میبه داوری با توجهاخالقی است و نیز درجه سعادت یا بدبختی 
 شدهانیببارت ع اپیکتتوس در این یسقراط دیعقا داند.می زندگی گونهنیارسد. او سقراط را معیار و شاخص یمچگونه به این نتایج 

. عمل (4،13،0) «کندزند یا کمک میزند، بلکه عمل شخص است که آسیب مییک شخص به شخص دیگر آسیب نمی» است:
 :گویددربارۀ علت عملکرد فرد می کتتوسیاپشود. داوری در زندگی اخالق نمایان می انسان بر داوری او استوار است و این

ت که چیز اسعلتی بیرون از خود بگردیم. در تمامی موارد یک نفر است و یکما نباید دنبال انگیزه یا »
 .(1،11،20) «شود چیزی را انجام دهیم یا انجام ندهیمموجب می

  ویم.شتهدیدها یا شرایط بیرونی مجبور به انجام یا ترک عمل نمی به علتما  اقدامات در درون ما نهفته است. ۀهم ۀزیانگ 
، تسینیز دیگر هر چعمل یا ترک عمل ما یا  لیدل یگرید چیزیچنه زحمت و نه ه ،دینه مرگ، نه تبع»

 (.1،11،33) «بلکه تنها عقاید ما دربارۀ مرگ، درد و امثال آن است که دلیل شیوۀ عمل ماست
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ور مجب دیگریواقعاً توسط  کسیچ، هکتتوسیاپ نظربه  با توجهشود عامل به عمل وادار شود. ها است که باعث میداوری 
 های فرد. ظالم ممکن است به ما بگوید:تواند در معرض جبر فیزیکی باشد و نه داوری، زیرا تنها بدن میشودنمی

چه کسی به شما این قدرت را داده است؟ شما  ؛ امایار بگیرمدر اختهای شما را خواهم داوریبله، من می»
گوید: از طریق ترس بر شما ای خود ضمیمه کنی؟ میههای دیگران را به داشتهتوانی داوریچگونه می

چیز دیگر بر آن غلبه پیدا یچهکند و دانی که داوری است که بر داوری غلبه میکنم. ظاهراً نمیغلبه می
 .(1،29،11-12« )کندنمی

 ها و ارزش اخالقی عملداوری .2-3
کند که عامل بر اساس آن عمل می گیرد. اگر داوریشکل می گردد که عمل در بستر آنای برمیارزش اخالقی یک عمل به داوری

  و اگر داوریِ عاملِ عمل بد باشد، عمل نیز ضرورتاً بد خواهد بود. خوب باشد، عمل نیز خوب خواهد بود
 د،یش کننکوه ای شید، ستانبد باش ایکه ممکن است خوب  اموریرا به خاطر  کسی دوست ندارممن »

های شخص هستند که عمل فرد زیرا داوری؛ های او باشدداوری به خاطرباید  هاستایش و نکوهش بلکه
 . (4،4،44) «کنندرا نجیبانه می

آمیز  د، فضیلتکوشیمدرستی کوشا است که هدفی که سخت برای آن گوید فرد در صورتی بهاپیکتتوس بر پایۀ این سخن می
هد تنها دای که عامل را به سمت عمل سوق مییداور. موضع اپیکتتوس این است: توجه استقابل اریبس ۀنکت کی نیاباشد. 

توان ای که انگیزۀ عمل است، نمیمعیاری است که باید در ارزیابی اخالقی عملِ عامل در نظر گرفت. بدون تشخیص آن نوع داوری
  عمل را ارزیابی کرد، زیرا عمل، جدا از عامل انگیزه، نه خوب است و نه بد.

 هاییداور یجهشده است نتدرست است و آنچه بد انجام هاییداور یجهآنچه خوب انجام شده است نت»
 نه عمل او ید، نباکندیرفتار م داوریشخص در هر عمل خود با چه  یدکه ندان ینادرست است؛ اما تا زمان

 (. 4،0،3) «یدانتقاد کن یا ینرا تحس

 ها و ساحات دیگر وجودیداوری. 3-3
گر شوند و ایمها او تعیین یداورتوسط انسان )احساسات و عواطف و اعمال( ی وجود یگرداپیکتتوس تأکید فراوان دارد ساحات 

های انسان نادرست باشد احساسات یداورو اگر  شودیماو نیز بجا و شایسته  داورهای انسان درست باشد احساسات و عواطف و عمل
  شود.یمیز نابجا و ناشایسته و عواطف و همچنین عمل انسان ن

 یاصل دارد نکته یبستگ دهیمیکه انجام م هایییبه داور کنیمیجهان و خودمان را چگونه تجربه م ینکها»
 (20 :2112 النگ،) «یمجهان را تجربه کن توانیمینم هایقتصد وساطتیآن است که ما ب

 هاو بررسی داوری آزمودن .۴-3
ۀ به انداز چیزیچه» نباید با همدیگر تضاد داشته باشند. چراکههای خود را بسنجید و بیازماید، نزد اپیکتتوس، انسان باید داوری 
. (1،2،1-4) «کندنمی ییاستدالل از آن دلجو ۀبه انداز چیزیچکند و برعکس، هما را ناراحت نمی یهاگونه ،بودن یرمنطقیغ

آزمود.  سنجید و باهمهای عقالنی را باید او گزاره به نظرهای عقالنی انتخاب کرد. اپیکتتوس روش سقراطی را برای آزمودن داوری
 شود: او معتقد است که ذهن هیچ انسانی راضی به تضاد نمی

، تتعارض اس شخص نداند که درگیر نوعیکه  یاما تا زمان، است زاریاز تعارض ب انسان عاقلی طبعاًهر »
ی یافت، باید از آن آگاه اما هرگاه از چنان اعمالیبازدارد؛ تواند او را از ارتکاب اعمال متناقض چیزی نمی

  (.2،22،3) «تناقض دوری و اجتناب کند
شوند. یماوت فمت هانظرگاهها و یداوردارد و نظام تعلیم و تربیت با توجه به نوع  نقشی عظیم در تربیت انسان ها و نظرگاهیداور

های انسان اصالح شود یداورشود و اگر یمهای انسان ناشی یداوراپیکتتوس بر آن است که عواطف و احساسات و حتی عمل از 
ها را باید یرداو ذکر شد اپیکتتوس تأکید دارد که کهچنان البته کند.یممتناسب با آن احساسات و عواطف و اعمال انسان تغییر 

 .دیآیبرمهای درست نظام تعلیم و تربیت درست یداورتصحیح کرد و به آزمون گذاشت و در پی 
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 اراده .۴
 :است او فلسفه کل وجه ترینتوجهقابل که داندمی اپیکتتوس اصلی مسئلۀ النگ اراده را سومین

 یرواق یهفه اول. فالسکندیاستفاده م یدیعنوان کلمه کلاست که از اراده به یرواق یلسوفتنها ف یکتتوساپ»
 از واقیانر بردند.یبکار نم بردیبکار م یکتتوسکه اپ ییبه معنا یاگسترده و  یکلمه را نه در معنا ینا

 برای hêgemonikon کلمه .کردندمی استفاده عقالنی قوۀ به اشاره برای hêgemonikon اصطالح
 استفاده prohairesis خاص کلمه از خدا و انسان برای اپیکتتوس رود.میبه کار  هم دیگر جانداران

 رد بردیبه کار م است مربوط ما به آنچه برای را کلمه داند. او اینمی انسان به خدا هدیۀ آن را و کندمی
 .(211 :2112 )النگ، «نیست ما قدرتبه  و اختیار در کامالً که بیرونی امر مقابل

. است انسان خود عبارتی به و درونی امور تمامی منظور از آن و اندکرده ترجمه اراده به را Prohairesis مفسران رواقی 
 :کنیممی بیان اهمیت ترتیب به که کندمی مطرح اراده در باب را یمسائل اپیکتتوس

. تاس انسان عهده به امور تمامی مسئولیت و دارد تام آزادی حوزه این در انسان است. آزادی اراده، به مربوط موضوع اولین (1
 شما» :اشدب خود افکار و کردار و گفتار گویجواب باید و است آزاد اراده سپهر در انسان که کندمی تأکید بارها اپیکتتوس

یا  شسرزن را دیگر کس پس خواهید،می اگر هستید، آزاد پس خواهید،می اگر هستید. آزاد گیریتصمیم و انتخاب برای
 گوید: یمدر این باب  النگ (.(1.17.28 «نکنید متهم
ته داش یاداست اگر شخص قانون را به  یشخص است و آن به دست آمدن یعیو طب یاراده آزاد شرط واقع»

 کندیم یانوس بیکتتکه اپ یاراده شخص ینها در محدود اراده شخص باشد؛ بنابراباشد که آرزوها و اجتناب
)النگ،  «کنترل نام دارد یاست در فلسفه رواق یپروژه سخت یکبلکه  تیسن یداده روانشاسانه کل یک

2112 ،221). 
 مانعیاراده بالطبع نامحدود و ب اپیکتتوس تأکید دارد بر اینکه: »است مانعبی اراده که است این اراده به مربوط دوم موضوع (2

. یمها محدود سازآن یزو ن یمبکن یعتماناز طب جایاستفاده ب توانیمینم یم،که ما که اراده هست یستن یمعن یناست و به ا
  گوید:یم (3،19،2)در قطعه  باره یناو در ا
 :2112)النگ،  «شودیمحدود م یشواسطه که آن فقط توسط خو ینبد شودیم یداراده توسط اراده مق»

212). 
 ونیامور در به فقط بدی و خوبی یعنی است، اراده سپهر در فقط بدی و خوبی که است این اراده به مربوط سوم موضوع (3

 : اندتفاوتبی امور بقیۀ است، مرتبط انسان
 بد؟ نه و است خوب نه که کجاست. آن دارد؟ اراده خانه کجا بدی. اراده دارد؟ در جای کجا در خوبی»

  (.2،12،1) «هستند اراده سپهر از بیرون که اموری
  :کندمی عمل و اندیشدمی که اخالقی است عامل اراده است، این اراده به مربوط چهارم موضوع (4

و  میکن یاهداف را فرمول بند شویمیو قادر م سازدیاست که ما را عامل م یزیچ اراده برای اپیکتتوس»
 :2112 )النگ، «است ارادهعملکرد  یجهنت دهیمیآنچه ما انجام م یکتتوساپ نظربه .. .میآورها به عملآن

210). 
  :شود معطوف اراده حوزۀ به باید انسان هایخواسته که است این اراده به مربوط پنجمین موضوع (0

 امکان و است اراده سپهر در که است اموری به مربوط که یددار یمنظم و هماهنگ هایخواسته شما»
 جای نیغیرعقال عنصر به نباید و کنید آرزو اراده از بیرون امور برای نباید شما. دارد وجودها آن به دستیابی

 (. 4،1،04) «است شدید و منطقبی که دهید
 است: انسان دیگر قوای بر حاکم قوه و باالترین اراده که است این اراده به مربوط ششم موضوع (2

 بلکه ت،نیس گونهاین بالغت؟ توانایی گفت؟ خواهم چه من چیست؟ امر ترینبزرگ بپرسی که من از اگر»
 ،بالغت است قوۀ آنِ ازتنها نه که است چیزی همان این زیرا است، راستین اراده آن وقتی است، اراده جواب
 وقتی و تاس خوب انسان باشد درست این وقتی کنند،می استفاده نیز بزرگ و کوچک قوای دیگر از بلکه

 سرزنش را راندیگ نیز و نیستیم یا هستیم سعادتمند ما که است طریق این از است، بد انسان نباشد درست
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 وقتی و شویممی بدبختی دچار شودمی فراموش آن وقتی کلمه، یک در شویم.می شادها آن با یا کنیممی
  (.1،10،0« )رسیمیم سعادت به باشد آن

  گوید:یمالنگ در این باب 
یت را واقع چیزی بیرون از شخص قدرتی ندارد بر اینکه چه بخواهیم یا نخواهیم. اپیکتتوس ارادهیچه»

 .(221: 2112 )النگ،« داندیمنهایی ما 
 جهت ندیگرا با مناقشه و درگیری دارد، از نگه اراده محدودۀ در را خویش نگرانی فرد رواقی اگر کندمی استدالل اپیکتتوس 

 او قدرت و است فرد قدرت و کنترل تحت کامالً آن و دارد قرار فرد درون در طورکلیبه بد و خوب زیرا؛ فارغ است بیرونی امر
 پیکتتوسا برای بنابراین،. دارد قرار او کنترل در ذهنی آرامش درنتیجه. دارد تأثیر او اخالقی شخصیت خوبی یا بدی در تنهاییبه

 .کندمی تعیین او خود را تماماً فرد هر اخالقی وضعیت زیرا ندارد، وجود اخالقی یشانسخوش نامبه چیزی
یست و گرداننده چرخ هستی انسان ن اپیکتتوس منحصر به درون است و ازنظردر این باب نیز مشخص شد که تربیت و تعلیم 

است. پس انسان در درون آزادی مطلق دارد و پادشاه درون خویش  در سعادت یا شقاوت «تفاوتیب»اپیکتتوس ازنظرجهان بیرون 
ییر دهد ( تغ)خوب یا بد خودخواستهتواند درون را به قلمرویی یم یابد. انسانیممعنا نیز فقط در درون انسان « خوب و بد»است و 

 شود.یمها و نظرگاه انسان حاصل یداورتغییر در  واسطهبهو البته این 

 منشیبزرگ .5
integrity معادل کلمهaidÔs)  و حالت صفتی آن، یعنی )((aidêmÔn رود که در لغت به معنای شرم، اعتدال، می به کار

منشی یا صداقت برگردانده شده به بزرگ ((integrity(. 223: 2112 ی عمومی و مالحظه شأن دیگران است )النگ،رأاحترام به 
 و ای از وجود ماست که متوجه افراد دیگر استمنشی جنبهاست و یکی از مطالب اصلی اپیکتتوس از منظر النگ است. بزرگ

 اجتماع یک از بخشی چیست؟ انسان چون بود؟ نخواهید انسان یک انزوا در که دانیدنمی آیا ...شودیری انسان مربوط میپذجامعه
 ستا جهان در کوچک نقطه یک تنها که هستیم ساکن آن درازقضا  که شهری ثانیاً اجتماع آن و هاانسان و خدایان ـ اوالً اجتماع

این » ؛اول ۀعرص: دهدمطالعه برای دانش آموزان ارائه می ۀاپیکتتوس سه عرصمنشی عرصۀ مطالعاتی دوم است. . بزرگ(2،0،22)
آموز باید طی کند تا آرزو بر امر ای است که دانشترین و معتبرترین عرصهاول مهم ۀعرص ها سروکار دارد،امر با آرزوها و اجتناب

اول تحقیق ۀ عرص ۀبیرونی نیست. سالمت عاطفی و روانی نتیج یدردها آگاهی ازگریزی از اتفاقات و  هبیرونی نکند و بیاموزد که را
 هویت دوم انسان آموز در امر اجتماعی است و درواقعدوم تحقیق که به موضوع ما مربوط است مشارکت ناگزیر دانش ۀاست. عرص

 . رفتاری با دیگران باید داشته باشیم هِگوناست که چ امر دوم مطالعاتی یادگیری این ینۀهدف درزم است.
خواهم بدانم در عنوان شخصی دقیق و فلسفی میاما به ،باشم شیتشو یخواهم آرام و بمن واقعاٌ می»

  (.2،12،31) «ها رفتار مناسب چه استارتباط با خدایان، والدین، برادران، سرزمین و غریبه
  شود.قبلی وارد آن می ۀآموز بعد از طی دو عرصدانشفلسفه و منطق است که  ۀسوم نیز عرص ۀعرص

 مانند توانبا بیرون نمی رابطه نظر اپیکتتوس در رابهیز ،بیرون استجهان ای از وجود ماست که متوجه جنبهمنشی بزرگ
  .حرکت بودمجسمه بی

 مانند ،بلکه باید ارتباطات سببی و نسبی خویش را داشته باشم ،حس باشممجسمه بی مانندمن نباید »
  .(3،2،4) «عنوان شهروندعنوان پدر و یا بهبه عنوان برادر،به عنوان پسر،به ،دارینشخص د

 گوید: دیگری می ۀو نیز در قطع
 سر،پ برادر، پدر،شکنجه را تحمل کند باید  شهروند فعالی باشد، ،دار شودبچه ،رواقی باید ازدواج کند»

 (. 3،21،0) «را تحمل کند منطقیسفر یا همسایه بهم
 به نظرپس  .حرکت ماندمجسمه بی مانندتوان با افراد دیگر نمی رابطه در ،بیان شد (3،2،4) باال ۀدر قطع گونه کههمان
 :گویدمی (2،11،2-12) ۀدر قطع بارهنیدرا .ای شایسته اجرا کندگونههای خود را بهنقش یباید هرکس اپیکتتوس

 معنا دانب این معناست؟ چه به اجتماعی نقش این. هستید کسی پسر شما که باشید داشته یاد به بعد،»
 اهر دهید اجازه او به همیشه شماست، پدر برای انگار که کنید مالحظه طوری است شما برای آنچه است
 در. انیدرس آسیب او به سر پشت از یا دهید، آزار را او خود عمل یا گفتار با نکنید سعی هرگز بگیرد، را خود
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 شما که دبدانی بعد، .کنید همکاری او با توانیدمی که جایی تا روحیه همان در و کنید رجوع او به فرصتی هر
 وارد یماد مسائل سر بر هرگز. طلبدیم را مدنیت و احترام تسلیم، همچنین نقش این. هستید برادر یک

 افزایش نسبت به شما اخالقی جایگاه و بکشید دست هاآن از میل. باکمال نشوید خانوادگی دعواهای
 در .یدکن دریافت را سپاس عوض در و صندلی یک یا غذا کمی با آوریدبه دست  را او نیت حسن. یابدیم

 چه شورا عضو یک که بگیرید نظر در هستید، شورا عضو اگر. بیندیشید اجتماعی هاینقش سایر به آخر،
. استمعن چه به مسن هستید، پیر اگر معناست، چه به بودن جوان هستید، جوان اگر. دهد انجام باید کاری

 اعمال شود، منعکس کهیهنگام اجتماعی، عناوین از یک هر معناست؟ چه به شدن پدر هستید، پدر شما اگر
 .«دهدمی نشان را آن با متناسب

امور درونی و امور بیرونی.  داند:میبر دو نوع را  جهانامور  بر اساس آن وکند میای بیان قاعده کتابچه راهنمااپیکتتوس در  
باب  است. درو مانند آن  ثروت است و امور بیرونی شامل بدن، شهرت، هاآنمانندمنشی، داوری وامور درونی شامل اراده، بزرگ

ست که گاه گفتار اپیکتتوس چنان افراد دیگر از امور درونی است یا بیرونی؟ منشی و رابطه با امنشی سؤال این است آیا بزرگبزرگ
 است؟ دادهرخداند. آیا در اینجا تناقضی کند و گاه آن را امری بیرونی میآن را جزئی از اراده و حالتی درونی قلمداد می

 ۀوداند که در کنترل و مسئولیت ما است و نحی میدارد. نوع رفتار ما با دیگران را امری درون یجالب ددر اینجا اپیکتتوس رویکر
  :گویدمی( 3،3،0-11) ۀباره در قطعدراین .داندامری بیرونی و نامربوط می را رفتار دیگران

من  ...من است بلکه تنها خوبی نگرانیِ ،من نیست ای مقدم است. حتی پدرم نگرانیِخوبی بر هر رابطه»
 « من نیستید... خوبِ اما شما تنها برادر شما هستم...

  :گویدمی( 1،12-33) و نیز در قطعه شماره
 ،کنندها چگونه با ما رفتار میله این نیست که آنئوالدین تا آنجا که به فرزندان مربوط است، مس رۀدربا»

نه کنیم. ما مسئول نیستیم که والدین و بستگان چگوها رفتار میما چگونه با آن مسئله این است که بلکه
 .« کنندرفتار می

 گوید: ای دیگر میو در قطعه
نه او باید این نوع رفتار را مالحظه کند و آنچه به من مربوط  کرد،گونه با من رفتار میبرادرم نباید آن»

 (. 3،11،19) «کند من باید رفتار خودم را با او مالحظه کنماو چگونه رفتار می که است این نیست
 که اهمیت دارد این است  رابطه ازنظر اپیکتتوس آنچه دربارۀ گویدباره می این النگ در

ناصر عنوان عبلکه به بیرونی، رعنوان ام، نه بهمکنیقرار میبر گرانیبا د یروابط شوداز ما خواسته می»
... ما استاراده  و یمتعلق به قلمرو اصلآن  رونیو ازا میریخود در نظر بگ یشخص تیهو ۀدهندلیتشک
 طرفهکی ها مهم است و رابطه کالًبلکه رفتار ما با آن ،کنندنیست که دیگران با ما چگونه رفتار می مهم
 (. 232: 2113 )النگ،« است

 گوید: باره میاین در فلسفۀ رواقی،ویلیام استیفن، مفسر بزرگ 
راده اما ازآنجاکه به ا ،فقط ماده هستند ،تفاوت هستنددر رواقیان امور مادی و بیرونی به لحاظ خودشان بی»

  (.01-49: 2112)استیفن،  «تفاوت نیستندبی اندو مربوط متصل
 گوید: امور بیرونی می در بابدرنهایت، اپیکتتوس 

میت اهشود تا آنجا نچه به تو داده میآچیزها راضی باش به  ۀدر بقی ،دهی بهترین باشنچه انجام میآدر »
 ( 4،3،11) «داشته باشیها که استفاده بهینه از آندارد

 گوید: می (2،14،0) و نیز در قطعه
به دور از درد و ترس و آشفتگی و  ،شخص برای خویش زندگی کند که هر .کار فلسفه آن است..»

 شوهر، وند،شهر برادر، پسر، عنوان پدر،یعنی به ،ارتباطات طبیعی و سببی خویش را داشته باشد حالنیدرع
 «همسایه و ...

 منشی چنین است: تحلیل النگ در باب بزرگ
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 جدا خوب اراده از است. آن خوب اراده عنوانبه اپیکتتوس خود نرمال از بخشی عنوانبه منشیبزرگ»
 خودخواهی شکاف بین است پلی منشیبزرگ. است دیگر اشخاص بادر رابطه  ذهنی نحوه حالت بلکه نیست

 است اییج شخص، خود عنوانبه اراده، .بنددیم را شکاف آن بهتر به تعبیر یا اپیکتتوس، در یدوستنوع و
 سبتن که ارادۀ خوب. است« من برای» یا« من» چیزی چه کندتعیین می آن. است نهفته شخص منافع که
. داندمی خود منافع ضرورتی برای را منشیبزرگ و است هم منشیبزرگ شامل است، یزی ارزشمندهر چ به

 گردی و اجتماعی هاینقش خویشاوندان، با پیوندهای به همه شخص گذاشتن احترام شامل منشیبزرگ
او . دهدمی پاسخ اخالقی حس به که است اپیکتتوسدر  یمفهوم منشیبزرگ .شودمی اکتسابی روابط
 لکهب کند، مشخص دیگر برابر افراد در را ما وظایف که است نشسته جایگاهی در چون نه است،گرا اخالق

 تاس جدی منشیبزرگ مستلزم خوب ارادۀ عنواننفس به پرورش در او اصلی گاهیهتک اینکهبه علت 
شرایط  یا خانواده یا شویممی روروبه او با که انسانی ۀ هر( بامالحظمهربانی عدالت و همکاری، احترام،)

 عناصر - منشیبزرگ و اراده داوری، آزادی، -ام کرده را جداها آن اینجا در من که ایایده چهار .مربوطه
 انشد بتواند که است امیدوار او آموزش هستند. برای هم و نظریه سطح در هم اپیکتتوس فلسفه اصلی

 (.31-31 :2112 )النگ، «دهد قرار تأثیر تحت را خود آموزان
اپیکتتوس مهم است این است که ما باید وظیفه انسانی و اخالقی  ازنظردر این باب نیز مشخص شد آنچه در باب دیگران 

نچه یعنی اپیکتتوس به تعلیم و تربیت نتیجه گرا اعتقادی ندارد و آ؛ واکنش دیگران باشیم خویش را انجام دهیم و نباید نگران نوع
 اخالقی است. فهیوظ انجاماو اساسی است  ازنظر

 گیرینتیجه
 سقراطی و رواقی راهنمای اپیکتتوس:داند و در کتاب خود، ای ناقص از افکار اپیکتتوس میخالصه را راهنما کتابچهالنگ کتاب 

 انتخاب، هایادداشت مجموع از آریانبه دست  که است صفحاتی راهنما کتابچه هایکند. برگزیده، کمتر به آن استناد میزندگی به
 و رتفک از ناقصی و محدود تصوراتها آن ماندگار سازد. و دسترسقابل را اپیکتتوس هایآموزه تا است شدهیگردآور و تنظیم

کتاب اصلی و مرجع او در بیان افکار  گفتارهاالنگ کتاب ازنظر (. بنابراین 9: 2112 )النگ، است واقعی یگفتارها در او صحبت
 ریشه راهنما کتابچه مقررات دهد نشان کندمی تالش او حداقلی، و بسته نظرات گسترش جایبه( گفتارها در) اپیکتتوس است. آنجا

. کند تثاب خودش با عقالنی ذهن گفتگوی و انسان طبیعت تر،وسیع طوربه جهان طبیعتدر باب  تواندمی که دارد حقایقی در
 و سؤاالت درگیر رواقی عنوانبه که کندمی عرضه خود دانشجویی مخاطبان به بطورخاص را دستورالعمل این وی براین،عالوه

 کتاب، این رد بنابراین .... هستند فلسفه آموزش ازجمله و مختلف مشاغل و اجتماعی زندگی گرفتار شخص عنوانبه نیز و مشکالت
 به اینکه تمرکز(. بنابراین باتوجه9 :2112 النگ،) راهنما کتابچه در بسته هایبرگزیده نه است گفتارها در اپیکتتوس روی تمرکز

شده است. و تأکید واقع ن موردتوجهمهم فلسفه اپیکتتوس  بسیاری از موضوعات راهنما کتابچهاست و نه  گفتارها کتابالنگ بر 
 قطعات است. 2«نیست مربوط ما به آنچه» و 1«است مربوط ما به آنچه» موضوع است آمده راهنما کتابچه در که موضوعاتیازجمله 

 مسائلی به رواقی دیگر نویسندگان. است نشده پرداخته آن به گفتارها در که پردازدمی انسان توانایی محدوده به راهنما کتابچه اول
ن مکتب رواقی استیفن از مفسری ویلیام. است نپرداختهها آن به خویش کتاب در النگ که اندکرده توجه اپیکتتوس فلسفه در دیگر

 «استیقاً به ما مربوط دقآنچه » ترین موضوع فلسفه اپیکتتوس رامهم 3آزادیجونان  سعادت و یکتتوساپ رواقی، اخالقدر کتاب 
کند به برخی را مهم ارزیابی نمی راهنما کتابچهالنگ ازآنجاکه (. بنابراین 2 :2112 استیفن،داند )می «یستنآنچه به ما مربوط »و 

 کند.اپیکتتوس را بررسی می ای خاص فلسفهپردازد و از دریچه و زاویهاز موضوعات در فلسفه اپیکتتوس نمی
و برای ؛ انه استگراییرانه و درونگسختبسیار  به فلسفه اپیکتتوس وارد است این است که نظام تعلیم و تربیت او نقدی که

سفه اپیکتتوس دیگر به فل ی بیرونی نداشته باشد و فقط به درون خویش نظر کند. نقدهاخواستهانسان بسیار سخت است که دل به 
ا بیشتر متفاوت است زیر هاانسانداند و این مسئله با بینش عمومی یمتفاوت در سعادت فرد یب کامالًآن است که امور بیرونی را 

 دانند. نویسنده مقاله این دو نقد را واردیمدر سعادت  دخیل عوامل بیرونی چون اوضاع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی را هاانسان
                                                 
1. What is up to us 
2. What is not up to us 
3. STOICE ETICE, Epictetus and Happiness as Freedom 
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نادیده بگیریم. فلسفه اپیکتتوس، فلسفه دوران سخت است دورانی که  داند ولی نباید اوضاع سیاسی و فرهنگی آن روزگار رایم
 کند.یمانسان بر درون و تغییر آن تکیه  شود و امکان تغییر آن نیست بنابراینیمروزگار بر انسان تلخ و دردناک 

 بعامن
  .یو فرهنگ یعلمانتشلرلت : تهران ی،مجتبو ینالدالل جیدترجمه س ،1 ج، و روم یونانفلسفه  یختار .(1320) .یککاپلستون، فردر

 .حکمت ترجمه حسن فتحی، تهران: ،کلیات تاریخ فلسفه یونان .(1392) ادوارد. تسلر،
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