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Abstract: Aristotle defines happiness as virtuous activity in both 
Nicomachean Ethics and Eudemian Ethics. By considering the virtues 
of the parts of the soul, he attempts to attain the final definition of 
‘happiness’ and ‘the virtuous activity’. His argument in Nicomachean 
Ethics leads to the conclusion that ultimate happiness is 
contemplation. But in Eudemian Ethics happiness is defined as ‘the 
activity of a complete life in accordance with complete virtue’. In other 
words, in Eudemian Ethics happiness contains all the virtues, 
including contemplation and the moral virtues. These two apparently 
different definitions of the ‘happiness’ show that moral virtue does not 
have the same status in the two ethical treatises. In this paper, we first 
explain Aristotle’s ethical thought in both treatises, and then show 
that Aristotle considers moral virtue, at the end of the Nicomachian 
Ethics, as a necessary condition for happiness and contemplation; but 
in the Eudemian Ethics, he considers the moral virtue together with 
contemplation as the constituents of happiness. This difference on the 
status of moral virtue in the happiness issues from Aristotle’s different 
viewpoints on the life of happy man in the Nicomachean Ethics and 
the Eudemian Ethics. In the first treatise, Aristotle is concerned with 
human beings in ‘the domain of God-like activity’, but in the second 
treatise, he is concerned with human being in ‘the domain of human 
activity’.  
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 Introduction: A review of Aristotle’s ethical thought shows that the 

common notion is “happiness” (εύδαιμονία) and how to achieve it. 

According to Aristotle, it is only human that has a higher nature as it 

is from the divine element. Based on this nature, he is able to 

participate in good activities and choose a good life. Therefore, in 

Aristotle’s ethical thought, the concepts of “happiness” and “good 

life” are intertwined. According to him, “good” is the subject of ethics 

and the objective of every action. Achieving happiness is the rational 

basis of seeking good in human actions. Finally, Aristole concludes 

that happiness is the highest good. 

     In his Nicomachean Ethics and Eudemian Ethics, Aristotle sees 

happiness connected to virtue, i.e., the inner good of the soul. Virtue 

is habitus (ἓξις) or potentiality (δύναμις) for good deed. Thus, in both 

treatises, he examines the essence of virtue to understand the essence 

of happiness and concludes with regard to the special function of 

human that happiness in the virtuous activity of the soul.  

     Understanding the virtue of the soul requires understanding the 

soul itself as something that has virtue as well as understanding the 

components of the soul and their functions. According to Aristotle, the 

soul has two parts, rational and irrational (which is related to reason). 

Based on the specific activity of each parts of the soul, there are two 

types of virtues, namely intellectual virtue and moral virtue. In these 

two treatises, Aristotle does not assign a similar position to the moral 

virtues in defining ultimate happiness. The different position of moral 

virtues has led to a different definition of ultimate happiness in these 

treatises. 

 Methodology: This descriptive-analytical study first, the notion of 

happiness was examined in Aristotle’s Nicomachean Ethics and 

Eudemian Ethics. Next, based on the link between the notions of 

happiness and virtue, the position of moral virtue in human happiness 

was examined and compared in order to answer the research 

questions. Considering the definition of “happiness” as “virtue-based 

activity”, the guiding questions of this study included the following. 

Is happiness, virtuous activity, both parts of the soul or the activity of 

the primary part of the soul?  What is the role of other virtues in human 

happiness? Are moral virtues the basis of happiness or do they only 

provide the necessary requirements for human happiness? Is the 

different position of moral virtues in defining ultimate happiness in 



77                       Vol. 11/ Issue: 26/ Spring & Summer 2021 
 

 

 

 
the two treatises indicator of conflict and incompatibility in Aristotle’s 

ethical thought? 

Finding: Aristotle’s views on the relation of moral virtue and 

intellectual virtue and their share in “total” virtue as the basis of 

happiness appear relatively different. His arguments in Nicomachean 

Ethics suggest that ultimate happiness is the “theoretical” activity of 

intellect, while moral virtue only prepares the ground for the 

theoretical activity of the philosopher. However, in Eudemian Ethics, 

he upholds that “total” virtue or ultimate happiness include both moral 

and intellectual virtues. Moreover, intellectual virtue includes 

theoretical activity (which is the basis of moral virtue) and the 

theoretical activity of intellect. Nonetheless, no apparent conflict with 

moral virtue could be concluded from what Aristotle discusses about 

the philosophical virtue of “theoretical thinking”. In fact, Aristotle's 

reason for holding ultimate happiness and theoretical thinking the 

same and reducing moral virtue to a second-degree virtue is not a main 

difference between the two types of virtue. This is because most of the 

properties of ultimate happiness are present in moral virtue even 

though philosophical life or theoretical thinking includes them to a 

higher and more complete degree. 

Conclusion: The different position of moral virtue in defining 

ultimate happiness in the two treatises only refers to Aristotle’s 

emphasis on an aspect of the activity of the philosopher in one treatise 

and his attention to another aspect of the activity of the philosopher in 

the other treatise. Aristotle’s emphasis is on the activity of the 

philosopher in God-like theoretical thinking in Nicomachean Ethics. 

In Eudemian Ethics, he focuses on the activity of the philosopher in 

the human aspect. In the God-like activity of the philosopher, he 

attempts to be more God-like to acquire God-like happiness. In this 

aspect, the philosopher's main subject is not moral and political virtues 

as his activity is not in this regard. However, in another view, Aristotle 

refers to the human aspect of the philosopher where the philosopher 

lives in the city-state among other people and in relation with them 

just like all individuals. To establish a connection and interact with 

other people, it is necessary to act according to moral and political 

virtues. 
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»سطاۀر«  را ه   اخالقِ ائ رم س    نیک مۀخ س اخالقِارسطو  رر ر  رسطۀ     چکیده:

فضیلتِ ا نّفس   ت جّ  ه  کند. ا  هۀ پرراختن ه  علممندان   تاریف می »فاّۀ یّتِ فضیلت

 رسطت  مندان  فضطیلت  »فاّۀ یّتِ    »سطاۀر«  نهۀیِی تاریفِ ه  تۀ  ک شطدمی   ́اجزای نفس

 از عبۀر« ́رسططد ک  سططاۀر«ِ نهۀیی ه  این نتیج  می نیک مۀخ س  اخالقِ  رر  ی. یۀهد

»سطاۀر«  را ه  »فاّۀ یّتِ زندیِی کۀم  هر    ́اخالقِ ائ رم س رر امّۀ. اسطت  نظری  »تفکّرِ

کند. ه  عبۀر«ِ ریگر، ا  رر آنجۀ سططاۀر« را شططۀم ِ  طبقِ فضططیلتِ کۀم   تاریف می 

راند. این ر  تاریفِ ظۀهراً هم  فضططۀی ، از جمل  تفکّرِ نظری   فضططۀی ِ اخالمی، می 

 ر   آ  رر یکسططۀنی  جۀیگۀهِ ́رهد ک  فضططیلتِ اخالمی متفۀ « از »سططاۀر«  ننططۀ  می 

  هیۀ   را  رسطۀ    ر    آ  رر ارسطو  شطنۀختِیاخالق اندینط  اهتدا مقۀ  ،  این رر. ندارر  رسطۀ  

اخالقِ  پۀیۀ ِ رر  را اخالمی  فضطططیلتِ ارسطططو   ک  رهیممی  ننطططۀ  سططط س،  ، کنیممی 
آ   اخالقِ ائ رم سراند،   ی رر شطرِِ ززِِ سطاۀر«   تفکّرِ نظری می  نیک مۀخ س

  ه  ارسطو  نگۀهِ تفۀ «ِ ه   تفۀ تی  چنین. راندمی   سطاۀر« مق ِِّ  ́را همراه هۀ تفکّرِ نظری

یررر. هطۀزمی   اخالقِ ائ رم س     اخالقِ نیک مطۀخ س  رر  سطططاطۀرتمنطد  انسطططۀ ِ  زنطدیِی

سر کۀر رارر،   ی رر   ارسطو  رر ا ّ ی هۀ انسۀ  رر »سۀتتِ فاّۀ یّتِ خدای ن  یۀ ا هی 

 هۀ انسۀ  رر »سۀتتِ فاّۀ یّتِ انسۀنی . ر می 
 

 تاریخ دریافت:

6/12/1398 

 تاریخ پذیرش:

2/3/1399 

 واژگان کلیدی:

فضططیلطِت اخالمی،  

 فضیلِت عقلی،  

 تفّکِر نظری،  

ِِ سططاۀر«،   شططر 

مق ِّمۀِ« سططاۀر«،  

اخطططططططططططططالِق  

نططیططکطط مططۀخطط س،  

  .اخالِق ائ رم س 

 

  

 دوفصلنامه علمی

 تأمالت فلسفی
  

 104-79، صفح  1400، ههۀر   تۀهستۀ   26ر ره یۀزرهم، شمۀره  

ایِ نظرگاِه ارسطو دربارۀ جایگاِه »فضیلِت اخالقی« در بررسیِ مقایسه

 »سعادتِ انسان« در اخالقِ نیکوماخوس و اخالقِ ائودِموس

 4، علی اکبر عبدل آبادی3صدر مجلس، سید مجید 2حسن فتحی ،1حوریه باکویی کتریمی

 

 

 مقاله پژوهشی 
 

DOI: 10.30470/phm.2020.112069.1656 

Homepage: phm.znu.ac.ir 

 h.bakouei@gmail.com  )نویسنده مسئول(،  دانش آموخته مقطع دکترای دانشگاه تبریز،  .1
 hfathi42@yahoo.comدانشیار دانشگاه تبریز،   .2
 sadremajles@tabrizu.ac.irاستادیار دانشگاه تبریز،   .3
 abdolabadi88@gmail.comاستادیار دانشگاه شهید بهشتی،   .4

 

 

2.Associate Professor, University of Tabriz, hfathi42@yahoo.com 
3.Assistant Professor of Tabriz University, sadremajles@tabrizu.ac.ir 
4.Assistant Professor Shahid Beheshti University, abdolabadi88@gmail.com 

 

https://dx.doi.org/10.30470/phm.2020.112069.1656
http://phm.znu.ac.ir/
mailto:h.bakouei@gmail.com
mailto:hfathi42@yahoo.com
mailto:sadremajles@tabrizu.ac.ir
mailto:abdolabadi88@gmail.com
mailto:hfathi42@yahoo.com
mailto:sadremajles@tabrizu.ac.ir
mailto:abdolabadi88@gmail.com


80 

 

 1400، بهار و تابستان   26فلسفی، شماره   تأمالتدوفصلنامه علمی  

 

 

 مقدمه

ت غرهی اسطت مند رر سطّننظۀِ  اخالق شطنۀختی  ارسطو  نسسطتین نظریّ  شطنۀختیاخالق  نظریّ  

  هۀی رسطۀ    ررارسطو     اسطت. نظریّ نهۀرهغرب    اخالق شطنۀختی  شطگرفی هر اندینط   ثیرِأک  ت

 رسطتِ  ه   4فضطۀی    راای   ررهۀبِ    3کبیر  اخالقِ، 2ائ رم س  اخالقِ،  1نیک مۀخ س  اخالقِ

 هستند.  ارسو   خ رِ از آ ِ  شک،هی ،لا ّ  رسۀ  ر   هۀآ   از میۀ ِ  مۀ رسیده است  

  سطاۀر« » شط ر،یۀفت می  ارسطو   اخالق شطنۀختی  هۀین شطت   هم   ی ک  ررمنطترکامرِ 

ت اند سطاۀرتمند  انسطۀ  می  فقط  ،ارسطو  ه  نظرِ   اسطت.دایۀهی ه  نح ۀ رسطت  (  5)ائ رایم نیۀ

  طبیاتش از عنصطرِ  مندیِههره  سطب ِه   اسطت ک   انسطۀ    فقط  م ج را« زیرا رر میۀ ِ  ؛ر شط 

متمطۀیز    ریگرانسطططۀ  را از تی انطۀ«ِ  اختصطططۀصطططی  این طبیاطتِ  رارر. ازیی    ا هی طبیاطتِ

 منطططۀرکت ج ید   زندییِ  هۀی خ بتۀ ّیفاّ سطططۀزر ک  ررا  را مۀرر می نیزسطططۀزر   می

 زندییِ»      سطاۀر«»  مِی هۀارسطو  مف   اخالق شطنۀختی  هۀین شطت رر    ذا.  هریزیندرا    خ ب

 یره    خیر»  هطۀ مفه ِِ  آ  را    سطططاطۀر«»  مفه ِِ  هررسطططیِ  رر  انطد. ارسطططو تنیطدهررهم  خ ب  

  اسططت  اخالق   م ضطط  ِ    خیر»عم  اسططت،   ملمر ِاخالق    چ      ماتقد اسططت ک  دزنمی

 انسطۀ  جسطتج ی خیر رر اعمۀلِ  عقالنیِ  پۀی یۀهی ه  سطاۀر«    رسطت اسطتهر عملی    غۀیتِ

خیر  هۀزترین  خیر سطاۀر«  مرات ِسطلسطل   ییرر ک  رر میۀ ِارسطو  نتیج  می  ررنهۀیت. اسطت

 .6است

هۀ کنۀر یذاشطططتن   اخالق ائ رم س    اخالق نیک مۀخ سرر هر ر  رسطططۀ   ارسطططو   

  ، یانی  ؛سطططاۀر« را هۀ فضطططیلت  ،سطططاۀر« نهۀیی  عن ا ه  ذ«   افتسۀر    ازجمل   ییهۀ ف ؤم

 

1. Nicomachean Ethics 

2. Eudemian Ethics 

3. Magna Moralia 

4. On Virtues and Vices 

5. εύδαιμονία 

هینیم   کند   چنۀنچ  رر آنجۀ میمورح میخالق نیک مۀخ س  هۀی ر ِ   س ِ ا. ارسو  این مبۀتث کلی را رر فص  6

 کنند، متفۀ « خ اهد ه ر. هۀ ررهۀرۀ ساۀر« اتّسۀا میت جّ  ه  م اضای ک  انسۀ این هۀزترین خیر هۀ  
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 ذا  ی رر هر   راند.  عم  ررست  مرتبط میهرای   (2ت انۀیی )ر نۀمیس  ۀی  (1ملک  )هکسیس 

  ه  پررازر   هۀ ت جّفضطططیلت می سطططاۀر« ه  هررسطططیِ  تِمۀهّی  فهمِ هرای رسطططۀ   مذک رر  

 نفس است.   تِۀ ّیفضیلت فاّ  ک   ییررنتیج  می انسۀ   خۀصّ  کۀرکررِ

    تچیزی ک  رارای فضطیلت اسط   عن ا ِه   ،نفس   خ رِ  فهمِ  مسطتلزِِس  نف   فضطیلتِ  فهمِ

عقالنی     نفس رارای ر  جزِء  ،ارسطططو   . هط  نظرِهطۀسطططتآ   اجزای نفس   کطۀرکررِ  فهمِ

، ر   نفس جزِءیک از ر  هر   خۀصّ  تِۀ ّیفاّ  هرتسط  .مرتبط هۀ عق ( اسطت  ا بتّ ،عقالنی )نۀ

  ی اخالم   د. فضططیلتِنرار   ج ر  4فضططیلت اخالمی     3عقلی  ؛ یانی، فضططیلتِفضططیلت  ی ن 

  است   فضیلتِ »افراِ    »تفریط   رایلتِر   یۀ    ۀنینفس ر  انفاۀلِ میۀ ِ تدّ  سط عبۀر« از

 یۀهد. ه  تقیقت رست می هۀآ  هۀ  نفس   ک  استتۀزتی    عبۀر« از  عقلی

  رخ منوبق هۀ فضطططیلت ، این پرسطططش  تِۀ ّیه  »فاّ    سطططاۀر«»    ه  تاریفِهۀ ت جّ  ،تۀل

 هرترِ  جزِء  تِۀ ّینفس اسطت یۀ فاّ  هر ر  جزِء   مندانفضطیلت  تِۀ ّید ک  آیۀ سطاۀر« فاّنمۀیمی

 رخریگری   نفس اسطت، پرسطِش هرترِ  جزِء  موۀهق هۀ فضطیلتِ  «سطاۀرک   نفس. ایر ه ذیریم 

 رارند؟ آیۀ فضططۀی ِ انسططۀ   نفس چ  نقنططی رر سططاۀر«ِ  ریگرِفضططۀی ِ    آ  اینک  دنمۀیمی

  ر«ِ هرای سططاۀ شططر ِِ ضططر ری  فقط  اینک  یۀ ؟آیندسططاۀر« ه  شططمۀر میمق ِّمۀ«ِ  اخالمی  

  اخالق شطنۀختی   اندینط   ه  این پرسطش هر اسطۀسِ  تۀ  ک شطیممی مۀ  سطۀزند؟فراهم می  انسطۀ  را

 م.  پۀسخ رهی  ائ رم س  اخالقِ    نیک مۀخ س  اخالقِارسو  رر  

 نیکوماخوس اخالقِدر  «سعادت» مفهومِ .1

  نیک مطۀخ س   اخالقِ  رهمِ  کتطۀبِاز  هطۀی هفتم   هنطططتم  ل   فصططط ا ّ  ارسطططو  رر کتطۀبِ

  سطۀختۀرِ م ل ه  هۀ    آ  رسطۀ  لِا ّ  اسطت.  ی رر کتۀبِ هحث کررهسطاۀر«   ررهۀرۀتفصطی   ه 

 اعمۀلِ  ایرچ  غۀیۀ«ِ امّۀ.  راررغۀیتی   یعملک  هر  ماتقد اسطت    هۀانسطۀ  ۀلِماع   یۀنج غۀیت

. ه  هۀسطتآ »خیر  رانسطت  شطد ِ  هۀآ هم      ج  منطتر ،  اندمتفۀ «  هۀ انسطۀ ی نۀی  ِ
 

1  . ἓξις 

2. δύναμις 

3. intellectual virtue 

4. moral virtue 
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هر رانش   فن   همچنین هر عمط    انتسطۀب یطک خیر   نمطۀیطد کط  غطۀیطتِ»چنین می  تابیرِ ارسطططو ،

اسطت  تندرسطتیرانش پزشطکی   غۀیتِ.  اندی نۀی  مستلف   فن   یۀ عل ِِ  هرتسط ۀ خیرهۀ امّ. اسطت

هۀ   مراتبی از خیر(. همچنین سطلسطل 7-6، ا ف  1094)  نطتی   ... سطۀزی ِکنطتیِک فنّ    غۀیتِ

ریگر     غۀیۀ«ِ  مرات  هرخی غۀیۀ« آشکۀرا تۀهع   مۀر  ِغۀیۀ«  ج ر رارر. رر این سلسل 

  نفسط  فیشط ر ک     خیری منتهی می  تغۀیه این سطلسطل     ررنهۀیتتر هسطتند.  نهۀیی  غۀیۀ«ِ

 چنین غۀیتی »خیرِ  ذاد.  نشط هرای آ  خ اسطت  می  ریگرهۀ   غۀیۀ«ِاسطت   خیر  خ اسطتنی

ک شطد تۀ چیسطتی این خیر را آشطکۀر  (. ارسطو  رر ارام   می18، اعال   ههترین اسطت  )همۀ 

هۀ، یانی  ترین رانش ماتبرترین   رهد ک  این خیر م ضط   مهمسطۀزر. ا  همچنین ننطۀ  می

رر جۀما    رر میۀ  شطط ر ک  ههترین خیر    رر این رانش تایین می رانش سططیۀسططت اسططت

  ، یانی  ؛دکن می یجۀهی هررسطی  ا ۀ سطلبیارسطو  این م ضط   را ه  ر  شطی   .چیسطت  مررمۀ 

را ه    هۀآ د   کن می  دررهۀرۀ این م ضط   را نق   (نۀررسطته  نظرِ ا    )هۀی رایج   نظریّ اهتدا

 کند.هیۀ  می آ  م ض   را  ۀررهۀر  شخ ر  نظریّ  ،س س    دنهمی اشۀ   نۀکۀرآمدی  سب ِ
 امۀ آنۀ  ؛ییرندرر نظر می  ،1مررِ مام زً غۀیت نهۀیی زندیی را ائ رایم نیۀ، سطاۀر«

را رر تاریف   هۀاین هۀی متادری مث  ثر «، افتسۀر    ذ«   فضطططیلت یۀ ترکیبی از  ف ؤم

از   پیش آید؟  تقیقی ه  شطمۀر می  سطاۀر«ِ  چیزهۀیک از این  ۀ کداِ. امّکنندارائ  میسطاۀر«  

اسطت. ارسطو      نهۀییک  چرا سطاۀر« غۀیتِ  ر شطن سطۀخت  هۀید  ه  این پرسطش   رار  پۀسطخ

د   هر کنط نهطۀیی هررسطططی می  غطۀیطتِ  عن ا ِهط     خیر»  هطۀ مفه ِِ  پی نطد  را رر    سطططاطۀر«»  مفه ِِ

 ،ا  نهۀیی است. ه  نظرِ رهد ک  ساۀر« همۀ  غۀیتِمی ننۀ     2»خ رهسندیی  مفه ِِ  اسۀسِ

ش ر   خ رش خ است  می یانی همین  هرای  ؛استهالشرِ    یغۀیت   اعال   نهۀیی یۀ خیرِ  غۀیتِ

زیرا آ  را   ،شططرِ اسططتشطط ر. سططاۀر« نیز غۀیتی هال هریز هرای غۀیتی ریگر خ اسططت  نمی

مطی خط رش  هطراهطرای  نطط   چطیطزخط اهطیطم    ریطگطر،  ی  آ      طیهططۀی  هطرای  را  ریطگطر  چطیطزهططۀی 

تنهۀیی زندیی ند ک  ه  اخ رهسنده» ام ری ،نهۀیی   ساۀر« هر ر  غۀیتِ پس خ اهیم.  می

(. تۀ اینجۀ ارسطططو   13  ب   35-28ا ف    ،1097سطططۀزند )می  چیزهم نیۀز از  را موب     هی

 

1. happiness 

2. self-sufficiency 



 سید مجید صدرمجلس، علی اکبر عبدل آبادی بررسی مقایسه ای نظرگاه ارسطو.../حوریه باکویی، حسن فتحی،  

 

 
83 

 

 

 .هیۀ  کرره است را  یانی خ رهسندیی  ساۀر«ؤ ّف   یک م

ِِ را ر شططن سططۀخت،   سططاۀر«  ت ا  مۀهّیتِمفه ِِ ریگری ک  هر اسططۀسِ آ  می   مفه 

هیۀ   انسطۀ  را  خۀصّ  فاّۀ ّیتِ    2کۀرکرر تۀ اهتداک شطد  ارسطو  می  ،ر ازاین  .اسطت    1تۀ ّیفاّ»

،    رشطد   تذذی »  سط  یزین   . ا  از میۀ ِر شطن سطۀزر  هۀ سطاۀر«را  آ    سط س ارتبۀِِ  کند  

رر آ  تذف   ریگرم ج را«ِ  اشطترا ِ  سطب ِنسسطت را ه     ر  یزین   3 اّق»ت      اتسطۀس»

تۀ   ک شطدمی  سط س   د. ارسطو رانانسطۀ  می خۀصّ  کۀرکررِعق  را    ت هر طبقِۀ ّیکند   فاّمی

نفس یۀ عق     تِۀ ّیفاّ  کند. ا  پس از پذیرشِ را هیۀ انسطۀ  هۀ سطاۀر«   مستصّ  تِۀ ّیفاّ   راهو

 انسطۀ   مستصّ  تِۀ ّیفاّانجۀِِ  خ ب    انسطۀ ِرهد ک  کۀرکررِ  ننطۀ  می، عن ا ِ کۀرکررِ انسطۀ ه 

هر طبقِ فضطیلت  ک     شط راسطت   این هنگۀمی محّقق می  شطی هترین  ترین   شطریفه  عۀ ی

 انسطۀ خیر   سطاۀر« هرای   اند ک هرای این نتیج  نهۀییمۀتی  مقدّ  هۀاین   هم . صط ر« ییرر

ر  ج ر رارند، رر انوبۀق هۀ متادّ  نفس رر انوبۀق هۀ فضططیلت اسططت   ایر فضططۀی ِ  تِۀ ّی»فاّ

هطدین (. 25تطۀ   23 ا ف ،1098تمطۀِ   کمطۀل  )  زنطدییِ  فضطططۀیط  رر طیّ  ترین کطۀمط ههترین   

از   د.رهط می  هط  رسطططت    سطططاطۀر«»  مطۀهیّطتِییری تاریفی از  ارسطططو  هطۀ این نتیجط   ،ترتیط 

پس  ،اندهمراه  ی  نیک  افت ذ«، شطر    ف ؤهۀ سط  م  مندان فضطیلت  تمۀمی اعمۀلک   جۀییآ 

( تاریف 23-27ا ف  1099  )هطۀترین    طذیطذترین چیزههترین، شطططریف»هط     هطۀیطد  سطططاطۀر«

   .ش ر

 ، هۀید مفه ِِ »فضیلت  را هررسی کرر.فضیلت  تی است هر طبقِۀ ّیساۀر«ِ انسۀ  فاّ ایر

   فضطیلت »امر زه از    ک   هۀ مانۀیی  ۀ ی نۀنیاین  اژ.  اسطت  4آرت   ی نۀنیِ ۀترجم   اژ    فضطیلت»

کمطۀل، ههترین،  »  ی نطۀنی هط  مانطۀیِ  رر فرهنط ِ  آرتط   نیسطططت.  ، کطۀماًل موطۀهقشططط رفهمیطده می

    ات می  ،ر ازاین (.  Lidell, et-al., 1882: 216)    ... اسطت  شطجۀعت، فضطیلت، هرتری  

رر هحث    فضطیلتارسطو  از    مرارِۀ نفس سطسن یفت. امّ  از فضطیلتِهد    هم    فضطیلتِ  از  هم

 

1. ένέργεια, action 

2. ἔργον 

 نبۀتۀ«   تی انۀ«   رر ر می هۀ تی انۀ« شریک است.هۀی انسۀ  ک  رر ا ّ ی هۀ یانی، س  رست  اصلیِ فاّۀ یّت .3

4. άρετή, virtue, excellence. 
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  ا نفسعلمه    پرراختن   ،نفس   فضطیلتِ  مۀهّیتِ  فهمِ هرای پس نفس اسطت.    فضطیلتِسطاۀر«  از  

. مۀئ  اسططت  عقالنینۀعقالنی     ر  جزِء  نفس هرای  یۀهد. ارسططو   ارسططو یی ضططر ر« می

رره هط  تبایّطت از عقط  انجطۀِ شططط نطد، »فضطططیلطت  شطططم  کط  متییِ نفس  عقالننطۀ  جزِءاعمطۀلِ  

مند  خ ر فضطیلت   شطۀیسطت   تِۀ ّیفاّهسنطید  ه     -هۀ تحّقق   نفس این ر  جزِء  شط ند. همچنین می

. »ن عی از فضطۀی  را رارند  ج رفضطیلت   ن  ر     نفس جزِءاین ر  متنۀظر هۀ  پس .  شط ندمی

 (. 5 ا ف ،1103نۀمیم  )اخالمی می  ریگر را فضۀی ِ عقالنی   ن  ِ

یفت   اخالمی سطسن    فضطیلتِ  ازتفصطی   ه   اخالقِ نیک مۀخ ساز  ر ِ  ارسطو  رر کتۀبِ

  مۀهّیتِ   خ اهدنمی  ه  این مانۀ ک  .نظری نیسطت  هحثِرر پیِ فضطیلت    رر هررسطیِ  . ااسطت

مند  ت انیم فضطیلتخ اهد ه  مۀ ننطۀ  رهد ک  چگ ن  میهلک  می .فضطیلت را آشطکۀر سطۀزر

عۀر«     اخالمی نتیج  زیرا فضطیلتِ  ؛1شط ر  مندت اند فضطیلتهر انسطۀنی می ا   شط یم. ه  نظرِ

 را از طریقِ  هۀآ ت را رارند ک  فضططۀی  را ه ذیرند   بع این مۀهلّیهۀ هۀ وّانسططۀ    اسططت. هم

 (. 25تۀ  23 ا ف ،1103عۀر« کۀم  سۀزند )

نفس اسططت. این    ۀخ اهند  جزِء  شططۀیسططت    منۀسطط ِ  تِۀ ّیفاّ ،رر امع،  اخالمی  فضططیلتِ

. همراه رارراَ َمی هط   « یطۀ   طذّ  ی  عمل  انفاطۀل  اعمطۀل سطططر کطۀر رارر. هر    انفاطۀز«جزء هطۀ  

فضیلت    هررسیِ ارتبۀِِ(. ارسو  از  9 ب  ،1104ارتبۀِ رارر )  اَ َم«   فضیلت هۀ  ذّ  ر ازاین 

هطۀ   م اجهط  رارر کط  رررا هر آ  می  انسطططۀ ییرر کط  فضطططیلطت  نتیجط  میچنین    اَ َم«       طذّ

  هم خ رِ   ک   شطط رههترین رفتۀر را رر پیش ییرر. همچنین فضططیلت م ج  می  اَ َم«    ذّ

    23  ا ف  ،1106ارا کند )  شططی هخ ر را ه  ههترین    خۀصّ   انسططۀ  نیک هۀشططد   هم  ظیف 

24) . 

 انسططۀ ِ  ،ارسططو  چیسططت؟ ه  نظرِمند ه ر ِ انسططۀ  فضططیلت  مایۀرِ  ،ارسططو از نگۀهِ ۀ امّ

  تر پیش (.  15  ب  ،1106رهد )خ ر مرار می را غۀیتِ  تدّ  سططمند انسطۀنی اسطت ک   فضطیلت

نۀعقالنی    هر انفاۀز«ِ ثمرۀ اطالقِ تکمتِ عملی )= فر نِسطیس(  اخالمی  فضطیلتِ  ک   یفتیم

 

،  سیۀستهنگرید  )ش ر  . ا بت  فضیلت کۀم  از آ  شهر ند آزار است ک  فقط تادار محد ری از انسۀنهۀ را شۀم  می1

 ا ف(.  1332
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شطططده هۀ تایین   تدّ  سطططط رر امعد. نط افراِ   تفریط  ج ر رار  چنین انفاطۀزتیرر   اسطططت.

 «،مطۀمقطدّ  اسطططت. هر اسطططۀسِ این   رایلطت  عن ا ِپرهیز از افراِ   تفریط هط   تکمطتِ عملی

»فضیلت ،  ه  یفت  ا د.  ه  رست ره فضیلت  تِتری از مۀهّیرمیق  تاریفِتۀ ک شد ارسو  می

  کند ک  هرای مۀ ررسطططت   هۀ م ازینِای اسطططت ک  تدّ  سطططوی را انتسۀب میملک 

   اخالقِ از   سططط ِ تۀ شطططنطططم  هۀیرر کتۀبا  (. 1 ا ف  ،1107) عقلی سطططۀزیۀر اسطططت... 

 .کندمی عرض فهرستی از فضۀی    راای     نیک مۀخ س

عقلی اختصطۀص یۀفت  اسطت.    فضطیلتِاز ه  هحث    اخالقِ نیک مۀخ ساز  شطنطم    کتۀبِ

  کنطد   تقسطططیمۀ«ِ   میت جّ  ا نفس علمۀ ارسطططو  پیش از پرراختن ه  این هحطث ر هۀره ه  امّ

  را هط  ر  جزءِ   عقط   ؛ یانینفس   فرمطۀ  رهنطدۀ  جزِءییرر. ا  ریگری را هرای نفس رر نظر می

    یک ک  هۀ تاّق  عن ا ِنفس ه   فرمۀ  رهندۀ  کند. جزِءمی  می تقسطط   2تسططۀهگر    1شططنۀختی

 ئی از عقط  هطۀ متالَّقِ جزِء ریگرشهر جز  رِتفکّ   تاقّط   قِۀ متالَّامّ  ؛ۀر راررر سطططر کط تفکّ

  ه  عق   تسطۀهگر  تقیقت(   جزِء=  تذییرنۀپذیر )  ام رِ  ه   عق شطنۀختیِ  متفۀ « اسطت. جزِء

یک   عن ا ِه   یعقل  فضطیلتِ  (. فهم10ِتۀ   8ا ف   ،1139)  اندمره ِامیۀل(  = تذییرپذیر )  ام رِ

 ،ام ر رسطت یۀفت   هم  ۀررهۀر  صطحی   رِت ا  ه  تفکّآ  می ای ک  از طریقِیانی شطی ه  ؛ک 

  جزءِ   فضطیلتِ ۀنندِهم  هۀآ   کند. فضطیلتِملزِ می   عق این ر  جزِء  یلتِفضط   مۀ را ه  هررسطیِ

هر   فضطیلتِ  ،ارسطو   شط ر. ه  نظرِتاریف می  هۀآ  هۀی متمۀیزِتۀ ّیفاّ هرتسط نفس    انفاۀ یِ

آ  هۀ تقیقت سطر کۀر رارر.  اسطت ک  نفس از طریقِمره ِ     چیزیهای نفس  یک از اجز

هط  پنج   هطۀرهرراین  د  کنط میرا هررسطططی  نفس هطۀ تقیقطت    ارتبطۀِِ  مستلفِ    تطۀز«ِا  ر ازاین 

عملی    (، تکمتِمِپیسططِت)اِعلمی    (، شططنۀختِسِناز: هنر )تِ  اندعبۀر«ک     مۀئ  اسططتتۀ ت  

(.  17تطۀ    15ب    ،1139)ن س( )   شطططه رینظری )سططط فیطۀ(   عقط ِ  سطططیس(، تکمطتِ)فر نِ

. تالّق رارر  عق   شطنۀختیِ  ه  جزِء  ،تذییرنۀپذیر مرتبط اسطت هۀ ام رِ   علمیشطنۀختِ  ازآنجۀک 

ق  عقط  تالّ تسطططۀهگر  ه  جزِء  ررنتیجط     اندمرتبطتذییرپذیر   عملی هۀ ام رِ  هنر   تکمطتِامّۀ 

 

1  . cognitive,  ترجم   وفی: »علمی 

2. calculative 



86 

 

 1400، بهار و تابستان   26فلسفی، شماره   تأمالتدوفصلنامه علمی  

 

 

عملی تۀ تی عقلی هرای   ۀ تکمتِهنر سططۀختن   ت  ید اسططت. امّ  تِمۀهّی  ،هۀ ج راین رارند. 

  مره ِ ه هۀی خ ب   هدِچیز ه یانی   ارتبۀِ رارر؛هۀ عم      اسططت  یۀهی ه  تقیقترسططت

شطنۀخت    تۀ تِ  ترین کۀم نظری   تکمتِ سطرانجۀِ،(. 8تۀ  6ب    ،1140) مره ِ اسطتانسطۀ  

 (.19تۀ  17ا ف  ،1141است )  علمی  ترکیبی از عق    شنۀختِ

را ه   سطاۀر«    نفس   امسطۀِ آ ، تاریف نهۀییِ  فضطیلتِ  مۀهّیتِ  پس از هررسطیِارسطو   

اند؛ یانی  خ اسططتنی  نفسطط فید ک   رانهۀیی میتۀ ّیفاّ ۀ  سططاۀر« را رر زمر رهدرسططت می

  اخالقِ نیک مۀخ س از     شطریف. ا  فصط  هفتم  خ باعمۀل   عن ا ِه   مندان فضطیلت اعمۀلِ

ترین  هۀید منوبق هر  از  ،ق هۀ فضیلت استمنوب  تِۀ یّ: »ایر ساۀر« فاّکندرا هۀ این جمل  آغۀز می

(.  11   10 ا ف  ،1177) ت اند ه ر مۀ می   ج رِ ههترین جزءِ  تِۀ یّتی فاّۀ یّفضطۀی  هۀشطد   چنین فاّ

هقیّ  جمل    .اسططت  (1ئ ریۀنظری )تِ  رِکۀم    نهۀیی تفکّ  سططاۀر«ِ  ک  ییررسطط س نتیج  می

  فکّرِ   ت  کۀم سطاۀر«ِ هۀی منطتر ِف  ّؤییری ممبنۀی این نتیج   رهد ک ارسطو  ننطۀ  می

عططۀ یانططد؛  نظری ر   هر  مزیرا  ام ری    ینططدهططۀتۀ ّیفاّ  ترین    ططذیططذتریِنسطططتمرترین،    

نظر رر تقیقت  ت اند خ ر را  مفِی رر تنهۀیی می»فیلسططط ف تتّاز هۀبِ مثۀل، ند.  اخ رهسطططنده

  ی رر این تۀل نیز   ؛تر هۀشطدقشطد ک  هۀ ا  همکۀری کنند، م فّشطۀید ایر ر سطتۀنی راشطت  هۀ  ...  کند

 سططاۀر«ِ میۀ ِ منططتر ِ  ف  ّؤ(. ریگر م3تۀ  1ب  ،1177)ا  کۀمالً هسططنده هرای خ یش اسططت  

عن ا ِ ساۀر«ِ  پذیرفتِن آ  ه ک  زمین  را هرای   فاّۀ ّیتِ فیلس ف(  )یانی  نظری  فکّرِ  ت کۀم 

ارسططو     ،ف  ّؤهمین م ر  هۀ فراغت اسططت. هر اسططۀسِ آ  ه ر ِِ  أسططۀزر، ت فراهم میکۀم  

؛ (9 ، بیذارر )همۀ کنۀر می را  نهۀیی  سطاۀر«ِ  عن ا ِسطیۀسطی   نظۀمی ه   فتسۀرا«ِا   یزین 

ت  ۀ ّید   این فاّننظری  ج ر رار  رِسطاۀرتمند رر تفکّ   کۀماًلانسطۀ ِ  ۀ«ِخصط صطّی   هم  هنۀهراین 

 . خ اهد ه رکۀم     انسۀ ارام  یۀهد، ساۀر«ِکۀم    زندییِ  آنک  رر طیّ  شرِه 

انفاطۀز«ِ نفس یره عملی      هطۀ تکمطتِ  چ  اخالمی    فضططططۀیط ِ  ،ارسطططو   هط  نظرِ

 ا   ق رارنطد تطۀ هط  عقط ِ( تالّ ا نفس   هطد ِترکیط ِ  )انسطططۀ      ِمرکّ  هط  طبیاطتِ  انطد،خ رره

سطاۀرتی انسطۀنی اسطت. ا    هۀآ نۀشطی از   اند   سطاۀر«ِفضطۀیلی انسطۀنی  ررنتیج    تنهۀیی  ه 

 

1  . θεωρία 
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زیرا رر  ؛را رر خ ر ندارر    خ رهسطططنطدیی»   فط  ّؤسطططاطۀر« ماز  رهد ک  این ن   ننطططۀ  می

  »مررِ   سطططو ه  تابیرِ ارهسطططیۀر اند  نیۀزمندیم.    هرچند  هیر نیِ  انسطططۀنی ه  م اه ِ  سطططاۀر«ِ

عۀرل نیز  مررِ .ندک  یۀریرسططتی ه  ریگرا   رسططت هۀید پ ل راشططت  هۀشططد تۀ هت اند هۀ ینططۀره ینططۀره 

تۀ  30 ا ف  ،1178)   ...جبرا  کند   اسططت، هۀیی را ک  از ریگرا  ریده پ ل اسططت تۀ نیکی  نیۀزمندِ

35 .) 

  عن ا ِ ه را اخالمی    سططیۀسططی   فضططۀی ِ زندییِ  اینجۀ ارسططو  ک شططیده اسططت تۀتۀ  

منۀس     یزین   عن ا ِفلسفی   نظری را ه   زندییِ  فقط   نهد  نهۀیی کنۀر  هۀی ساۀر«ِیزین 

ریگری را رر   اسطتدزلِ امراین    یدِأی. ا  هرای تهگیررنهۀیی رر نظر   سطاۀر«ِ   هرای  شطۀیسطت 

این   هتِهنططۀماین اسططتدزل    کند. اسططۀسِمی  مۀم ا  نیک مۀخ س  اخالقِاز رهم    کتۀبِ پۀیۀ ِ

نۀشطی    آنۀ    سطاۀر«ِ  اندم ج را«  تریِنسطاۀرتمند. خدایۀ  اسطتخدایۀ    تِۀ ّیفاّ هۀت  ۀ ّیفاّ

این   زیرا؛ سططیۀسططی   اخالمی هۀشططد  تِۀ ّیت اند فاّت نمیۀ ّیاسططت   این فاّ  تی خۀصّۀ ّیاز فاّ

  ،1178نظری اسطت )  رِتفکّ خدایۀ   تِۀ ّیفاّ  ،ررنتیج .  نیسطت ۀ خدای   شطۀیسطت   هۀن   فاّۀ ّیت

  تِ ۀ ّیفاّ  هط   یریگر  تِۀ ّیتی کط  هیش از هر فاّۀ ّیانسططططۀنی، فاّهطۀی  تۀ ّیفاّ  (. رر میطۀ 25ِب  

نظری اسططت.   رِت همۀ  تفکّۀ ّیآید   این فاّه  شططمۀر می    سططاۀر«» هۀشططد،  شططبی  خدایۀ 

  زیرا آنۀ ؛هیش از هم  ر سطت رارند هۀشطد،عق     شطۀ  م افقِخدایۀ  کسطۀنی را ک  زندیی

هطۀسطططت   رر هر عملی چیز  تریِنیرامی  ،یطۀ خطدا  رر نظرِ  کط نطد پر رچیزی را رر خ ر می

 (. ه  نظر30ِتۀ   25ا ف   ،1179ررسطططتی   شطططرافت را رر نظر رارند ) ،آ رندمی  جۀیه ک   

  از  اندخدایۀ   فیلسط فۀ  محب بِ  ر ازاین .  اسطت  فیلسط فۀ  از آ ِ هۀ یژییاین    هم ارسطو   

 ساۀر« هرخ ررارند.   ترین ررجعۀ ی

 ائودموس اخالقِسعادت در . 2

ممکن هرای  ام رِرا ههترین    «، زیبۀیی    ذّخ هی چ    ام ری اخالقِ ائ رم سرر   ارسو 

 ام ر  ههتریِن « را رر هر رارر،   ذّ  خ هیترین زیبۀیی،  چ   هینط د. سطاۀر« نیز رانانسطۀ  می

  پسزندیی است.   ۀرین شطی سطاۀر« ههت . همچنین  (7 ا ف  ،1214ارسطو ،  آید )ه  شطمۀر می
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  اخالق نیک مۀخ س ارسو  هرخالف    ر ازاین   است.  خ ب  زندییِ  فهمِ ،ساۀر«  فهمِ   ززم

 زندییِ ۀهۀ پژ هنی ررهۀررا   اخالقِ ائ رم س  ، است  ک  آ  را هۀ هحث ساۀر« آغۀز کرره

تۀ رر کند  را هررسطی می  خ ب زندییِ  ۀشطده ررهۀرطرح عقۀیدِ اهتدا. ا  کندمیآغۀز    خ ب

هۀ را  آ     ارتبۀِِرسطت یۀهد   هم چگ نگی    خ ب از زندییِ  صطحیحی  ه  فهمِ  همآ ،  پرت ِ

  یکی اینک   ضر ر« رارر:ه  ر  پرسش   رار  پۀسخ رای انجۀِِ این کۀرساۀر« ننۀ  رهد. ه

رر فت؟ . چنۀنچ   یۀرسطططت ت ا  هدا   میچگ ن»  اینک    ریگرچیسطططت؟     خ ب زندییِ»

انجۀمد ک  سطاۀر« غۀیت ه  این نتیج  می  هۀرهاین رر   رسطوهۀی اهررسطی خ اهیم رید،  ارام 

  .است  خ ب زندییِ  همۀ   ،غۀیته رسید   هۀی هرکسی رر راستۀی  است   انتسۀب
غۀیۀ«    ارسطو  را ه  هررسطیِ  ،مندهۀی غۀیتتّی ۀهۀ فاّ  خ ب  سطاۀر« یۀ زندییِ  ارتبۀِِ

نسطططبت ه  هرخی ریگر   غۀیۀ« هرخی  مرات ِرهد ک  رر سطططلسطططل ند. ا  ننطططۀ  مینطططۀکمی

   « ذّ»      ت»تکم،    ت»فضیلس  غۀیتِ   فقط رر میۀ ِ ان ا ِ غۀیۀ« ا   ترند. ه  نظرِخ استنی

این غۀیۀ« هرای انسطططۀ    چ  (.  33تۀ    30  )همۀ ، ییرندمرار میهۀترین رر زمرۀ خ اسطططتنی

ه  سطاۀر« نیز رسطت   رسطت یۀهیم،  هۀاین  متی ه  یکی از  آیۀ  امّۀ .  اندخ ب  ،ترینندخ اسطتنی

  ند، سططاۀر« هاایرچ  این سطط  غۀیت خ اسططتنیزیرا  ؛منفی اسططت   ارسططو ایم؟ پۀسططخِیۀفت 

 . ج ر ندارر یکلّ  ت افقِ  هۀرهرراین   هۀانسططۀ  میۀ ِ  ا بتّ . مره ِ اسططتترین غۀیت  خ اسططتنی

  میۀ ِ »مق ِّمۀ«   تفۀ «ِتۀ ک شطد  می اهتدا   یۀهی ه  پۀسطسی منۀسط ارسطو  هرای رسطت  ر ازاین 

  ک  سطالمت   ط رهمۀ » ه  یفت   یرا منطسص سطۀزر.   خ ب زندییِ   ضطر ریِ شطر ِِ»  

خ ب     ی نۀی نی هسطتگی رارر، زندییِ سطت   ه  ع ام ِا  سطالمت ضطر ریِ  شطرِِغیر از 

   )مق مۀ«(  سطۀزنده  عنۀصطرِ میۀ ِ دهۀی یکی نیسطتند. هر همین اسطۀس نیز آ  ضطر ریِ  شطرایطِ

چنین    (. نۀریده یرفتِن25تۀ    15ب    ،1214سططاۀر« نیز فرق یذاشططت  ) ضططر ریِ شططر ِِ

 سۀزر.  آ  ر ر می  تحصی ِ  سۀی ِساۀر«     تقیقیِ  تِمۀهّی  تمۀیزی مۀ را از فهمِ

  غطۀیطۀ«  ج ر رارنطد   زنطدییِ   ِنتریخ اسطططتنی  عن ا ِسططط  غطۀیطت هط کط   یفتیم    ترپیش 

،    فضطیلت»  اسطت. ارسطو  متنۀظر هۀ سط  غۀیتِ هۀآ یکی از   ر اسطۀسِعم  ه مسطتلزِِ  خ ب

هۀی  یزین   عن ا ِرا ه    ذّ« هسش زندییِ فلسطفی، سطیۀسطی     شطی ۀسط       « ذّ»      تکمت»
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  مرتبط ی  خطۀصطططّ هطۀی  تۀ ّیهطۀ فاّ  هطۀآ از    هرکطداِ  ازنظر ا ییرر.  رر نظر می  خ ب    زنطدییِ»

  خ ب  اعمۀلِ   سطیۀسطی ه عملی   نظر رر تقیقت، زندییِ  تکمتِ   فلسطفی ه . زندییِاسطت

 ۀ هط  نظرِ(. ام2ّب    ،1215)  انطدمره ِجسطططمطۀنی    ا«ِ طذّ   هط   طذّ« هسش     شطططریف   زنطدییِ

 شطر ِِ  فقطریگر   ۀ شطی هۀشطد   ر    خ بت اند تقیقتۀً  زندیی می  ۀ ک شطی ی  فقطارسطو   

 نهدمیزندیی    ۀ شططی ترین  عۀ یرایرۀ را هیر   از    ذّ« هسش   ا  زندییِ  .اندخ ب زندییِ

  . 1است   ذّ« هسش ااتۀً    تِۀ ّیفاّ  خ ب زیرا زندییِ  ؛درانمی  خ ب از زندییِ  نۀشی  آ  را 

 پس سطیۀسطی   فلسطفی همراه اسطت.   هۀی زندییِتۀ ّیهۀ فاّ  ،« رر ههترین تۀ تهمچنین  ذّ

 .اندزندیی  شی ۀ  ترین سیۀسی عۀ ی زندییِ  فلسفی    زندییِ  فقط

یانی    ؛دکن هررسطی می  سطلبی   ایجۀهی  ۀترین زندیی را ه  ر  شطی عۀ یمۀهّیتِ    ارسطو 

  ۀ  شططی ر    از این   را  خ ر ، تاریفِهۀرهرراین ریگرا    عقۀیدِ نۀکۀرآمدیِ ننططۀ  رار ِ  رر عیِن

  انگۀرۀ رهد ک   ننططۀ  می  اهتداد. ا  رهمی  ه  رسططت هۀآ    ه هۀی مستصّتۀ ّیزندیی   فاّ

  انگۀرۀ ارسطو     زندیی نۀررسطت اسطت. ه  نظرِ  ۀ شطی ترین  آنۀکسطۀی راس   سطقراِ از عۀ ی

ا ف   ،1216هۀ )آسطمۀ  ۀر ررهۀریانی تفکّ  ،ترین غۀیت یۀ خیرخ اسطتنیاز  آنۀکسطۀی راس  

   ا هرآ رره سططۀزرر  هۀی اخ اسططت   هم ت اند  نمی   انسططۀ    َهمۀ هُ  انسططۀ »هرای   (14   13

  هۀی اصطلیِ ف  ّؤ»خ رهسطنده ه ر   یکی از م  ک ررتۀ ی  ؛امری خ رهسطنده نیسطت،  ررنتیج 

ب   ،1216رانسطت )ا  می صطرفۀً نظریِ  کۀر سطقراِ را رر ر شِ  سطاۀر« اسطت. ارسطو  نقصِ

  ،1216) رانسطتمیاز مارفت   صط رتیفلسطفی( را   زندییِ  زیرا سطقراِ فضطیلت )غۀیتِ ؛(21

شطۀیسطت    ررسطت را ه  همراه  چنین ر شطی ضطر رتۀً هرای مۀ عم ِ  ،ارسطو   ه  نظرِ.  (6ب  

 د.ره  ه  رست را  ترین زندییعۀ ی  مۀهّیتِک شد تۀ تاریف خ ر از ندارر. ا  س س می

 پی نطد    خیر»  سطططاطۀر« هطۀ مفه ِِ  نیز     خ ب  ترین زنطدیی یطۀ زنطدییِعطۀ ی  ازآنجطۀکط 

خیر  رر  هۀی متادّر جنب اسطت.  ج رِ    خیر»  مفه ِِ ۀررهۀر  هادی ارسطو  پژ هش  یۀِِ  ،ررار

  ر کط  آ َرَمی  پیش را    پرسطططش ، این   سطططیلط     عن ا ِخیر هط »       غطۀیطت  عن ا ِخیر هط یانی »

سططاۀر«  کند ک   ارسططو  تصططری  می.  دآیسططاۀر« ه  شططمۀر می  یک از این خیرهۀکداِ

 

 ش ر.اکر است ک   ذّ« رر اینجۀ اعمّ از  ذّ« جسمۀنی   نفسۀنی رر نظر یرفت  میشۀیۀ ِ .1



90 

 

 1400، بهار و تابستان   26فلسفی، شماره   تأمالتدوفصلنامه علمی  

 

 

 :اسططت  یۀرشططدهخیرِی ن   هر ر     شططۀیسططت   انتسۀبِ  مقتضططیِ ،انسططۀ  عملیِ  ت انۀییِعن ا ِ  ه 

  ،1217)  ییرررر هرمیعم    هم اهزار    سۀی  هرای رسید  ه  غۀیۀ« را    عم  هم غۀیۀ«ِ ۀ »ت ز

انسططۀنی   خیرِ  ترین هزرگ  عن ا ِسططاۀر« ه  ننططۀ  رار ِپیش از  هۀیدۀ ارسططو  (. ام36ّا ف 

  د. ا  اهتطدا هطۀ ر شِ رهط   هط  رسطططتمولق   رِخیر یطۀ خی   ترین هزرگتاریفی از    ،(7ا ف    ،1214)

 ب  ،1217رهد )را ننطۀ  می    خیر مثۀلِ  نظریّ» اسطتدز ی ک تۀه نۀکۀرآمدیِ  امۀم سطلبی   هۀ 

عمط   ج ر     زۀهط  خیرهطۀیی کط  رر ت  دهطۀیط مولق    خیرِ  ا  هرای تاریفِ  (. هط  نظر20ِتطۀ    15

 مولق رر پرت ِ  خیرِ  فهمِ  رر امعانسطططۀ ، نظر کنیم.    یانی خیرهطۀی مرتبط هطۀ زنطدییِ  ؛رارنطد

 پذیر است.هۀی آ  امکۀ تۀ ّی  فاّ انسۀ   آ  هۀ نفِس   راهو  فهمِ

  هۀ تقسطیمِ   ارسطو  شط ر.عرضط  میتبیینی از این راهو    اخالق ائ رم سکتۀب ر ِ رر  

نفسۀنی   ساۀر« خیرِ  ززم  ک  رهدننۀ  می  ،سۀ ان  هیر   از نفِس نفسۀنی   خیرِ خیر ه  خیرِ

(.  35   34ب   ،1218اسطت )    « ذّ»      تکمت»،    فضطیلت»   ف  ّؤسط  م اسطت. این خیر شطۀم ِ

مۀنند رسطۀ    رر این رسطۀ   نیز   ر ازاین اسطت ار اسطت. نفس    ۀفهمی ررهۀر هرهۀ  ف  ّؤاین م  فهمِ

  »رر رسططوا ه  نظرِ  .شطط رمی  تأکید  ا نفس علمپی سططتگی اخالق هۀ هر  ،  اخالق نیک مۀخ س

هر چیزی فضطیلتش اسطت     تِۀ ّیت ههترین اسطت   فاّۀ ّیفاّ  ،نفس ام ر رر نی  محت ا    میۀ ِ

را هط   ت انطد ت انطۀییت میۀ ّیفاّ  زیرا نفس از طریقِ؛  (20     19  ا ف  ،1219) هطۀی خ رش 

، نفس رر ههترین  یطۀهنطدق  کطۀمط  تحّق  ط رهط هطۀیش  ت انطۀیی  کط هنگطۀمیت هرسطططۀنطد    فالّی

  هرای اثبۀ«ِ اسططتدز ی    ارسططو   رر ارام   .1ییرر ک  همۀ  فضططیلتش اسططتت مرار می ضططاّی

 زنطدیی همطۀ   نفس   تِۀ ّیفاّکنطد. هط  نظرِ ا ،  خ ب امطۀمط  می  نفس   زنطدییِ  تِۀ ّیفاّ  ارتبطۀِِ

 یطدهطۀ  آ ،  تطۀ طت  ترین کطۀمط ههترین      یانینفس،     منطدانط فضطططیلطت  تِۀ ّیفاّ     اسطططت  کرر 

خ ب     نفِس  تِۀ ّیهمۀ  فاّ  تۀ ت  ههترین   عن ا ِسططاۀر« ه   ررنتیج هۀشططد.   خ ب زندییِ

را هرای تاریفِ نهۀییِ سططاۀر«   ریگر  مر  مقدّهمچنین ارسططو   کۀم  اسططت.  تۀِ    چیزی

فضطیلت یۀ یک  .2 ؛  نۀمصزندیی یۀ کۀم  اسطت یۀ . 1 این مرارند: از  آ َرَر ک رر کۀر می

  تِ ۀ ّی»ساۀر« فاّ ی ید ک از ساۀر« می  شانهۀیی  تاریفِرر  . س س جزء یک  یۀ   است ک ّ

 

  همۀ  یذر از مَ ه ه  فا    از نقص ه  کمۀل است.   ́ریگر، فاّۀ یّتعبۀر«ه . 1
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تاریف، یطۀِِ   ازاین پس   (.39،  ا ف  1219)    1اسطططت   کطۀمط   فضطططیلطتِ  کطۀمط  هر طبقِ  زنطدییِ

 .است    کۀم   فضیلتِ» هادیِ ارسو  ایضۀحِ مانۀیِ

نفس اسططت.    تِمۀهّی  هررسططیِ  ،نفس   راراییِ  عن ا ِکۀم  ه   فضططیلتِ  تِمۀهّی  فهمِ   ززم

»ه  مۀ اجۀزه   ی ید:  می درهمیت جّ   نفس   ینفس مۀ را ه  اجزا  تِمۀهّی  ارسطو  رر هررسطیِ

منطد از عقط  هطۀ این فر  شطططر   کنیم کط  نفس رارای ر  جزء اسطططت کط  هر ر  ههره   ]کط   رهیطد

فرمۀ  طبیاتۀً   هۀآ یکی از    پس  .از عق  هرخ ررار هۀشطند  ت انند ه  یک شطی ه ۀ هر ر  نمیامّ  ؛هسطتند

فرمطۀ    (.  ی متنطۀظر هطۀ ر  جزِء31ب    ،1219)  هررار   مویع اسططططت   ریگری فرمطۀ   رهنطده 

  ی   فضطیلتِ لعق   فضطیلتِ  :ییرررر نظر می هرای آ   ر  فضطیلت  ،نفس  هررارِ  فرمۀ   رهنده

عال ه هر   ،عق  فرمۀ  رهنطدۀ  منطد هۀشطططیم، جزِءعقلی فضطططیلطت  از حطۀ اخالمی. هرای اینکط   

اخالمی هط  جزئی از   ت هسنطططد. فضطططیلطتِم ای خ ر را فالّی  همط  دهطۀیط   رار ،  فرمطۀ   ت انطۀییِ

تباّیت  از عق    ت اندمی    ی، رر سطططۀتتِ عق  مرار نداررک  خ رش    مره ِ اسطططتنفس  

هۀشططد. ه  نظر   نفس   فرمۀ  رهندۀ  زِءجتۀهعِ  یۀهد ک   ق میهنگۀمی فضططیلتش تحّق  فقط    کند

   نفسکۀم ِ  فضططیلتِ ه  تاریفِ  ت ا  نفس میر  جزِء  این   فضططیلتِ هۀ تاریفِک   رسططد  می

عقلی اختصۀص   فضیلتِ  اخالمی    لی را ه  فضیلتِارسو  هحث مفصّ ر ازاین . یۀفترست 

 رهد.می

  هط  اخالمی    فضطططیلطتِهط  نظرِ ا   پررازر.  اخالمی می  فضطططیلطتِ  هط  ارزیطۀهیِ  اهتطداارسطططو   

 عق  مرار  هدایتِ  نفس تحتِ  انفاۀز«ِایر .  اسطططت  ره ِنفس م  هررارِفرمۀ   انفاۀز«ِ جزِء

اخالمی هنگۀمی    فضططیلتِ ،رر امع(. 2ا ف   ،1220یۀهد )ق میاخالمی تحّق  ییرند، فضططیلتِ

ر پیش ییرر کط   هطۀیی را رمنش   ،عطۀر«  از طریقِنفس    هررارِفرمطۀ   یطۀهطد کط  جزِءق میتحّق

  ههترین تۀ تِ ک   (. ارسطو  ماتقد اسطت  Mhire, 2002: 45)  اندعق  هۀیفرمۀ موۀهق هۀ 

اخالمی    فضطططیلطتِ  پس  (.40     39  ا ف  ،1220)ارتبطۀِ رارر  م   َ«   اَهم اره هطۀ  طذّ  نفس 

هۀ  تۀ ّینطی اسطت ک  فاِّنمَ  یاخالمی تۀ ت   م اسطت. همچنین فضطیلتِ َ«   اَِ هۀ  ذّأتی ت ۀ ّیفاّ

زیرا  رانسطت؛ تدّ  سططت ا   نطی را میِنمَ  رارر. این تۀ تِ رر پیای  شطۀیسطت     اتسطۀسطۀ«ِ

 

1. Ȥωῆς τελείας ἐνέργεια κατ᾿ἀρετὴν τελείαν. 
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 تدّ  سطططط  هر عملی پذیرای افراِ   تفریط   مره ِ اسطططت عم     اخالمی ه  فضطططیلتِ

شطسص    ک هنگۀمی ذا، اسطت.   تدّ  سططعم    تۀ تِانسطۀنی ههترین   ام رِ  هم ۀ رر  اسطت. امّ

 د. رسمی تدّ  سط  ه  تنسیصِ ،ددانه   نفسش انفاۀز«ِ هۀ را آفتِتفریطهۀ   هت اند افراِ

  رانسطططت  اخالمی    هنگۀمی فضطططیلتِ  ،م َ«   اَِ هۀ  ذّأت   اعمۀل   اتسطططۀسطططۀ«ِ  انتسۀبِ

  ر  ازاین انتسۀب شطده هۀشطند.    خ رخ اسطت    متأمّالن   آ  اعمۀل   اتسطۀسطۀ«  شط ر ک می

    ۀ ززم. امّراندمیفضطیلت   رایلت   انتسۀبِ  را انسطۀ   مندیِفضطیلت  ِِارسطو  یکی از شطر

  فضطیلتِ   انسطۀنی ک  رر جسطتج یِ رر امع خ رآیۀهی اسطت.  ،انتسۀب شطۀیسطت    صطحی 

 از    ش انفاۀزتاز خ رش،   از هۀید    صطططحی   هۀی شطططۀیسطططت هرای انتسۀب  ،اخالمی اسطططت

  خ هی هۀی  از خ رش تصططمیم  ی  جۀما  صططحی   فهمِ ۀامکۀنۀتش آیۀهی راشططت  هۀشططد تۀ ه

 یعطۀمل  هط کطۀمط     خ رآیطۀهیِ  از  پیش از خ رش    صطططحی   فهمِ  هرایانسطططۀ     امّطۀ  سطۀا کنطد.اتّ

هحطث  عطدا طت    از  ائ رم س  اخالقِ  از  چهطۀرِ  ارسطططو  رر کتطۀبِ  ر ازاین .  نیطۀز رارر  هیر نی

 .ر شن سۀزرهیر نی را   این عۀم ِ  تِتۀ مۀهّی  کندمی

همۀ  اطۀعت از مۀن   اسططت   عۀِّ  ه  مانۀیِعدا ت  ر  مانۀ رارر.  عدا ت  ارسططو  ازنظر

ند. زمی  رممیک انسطۀ  هۀ خ رش   ریگرا  را   رفتۀرِ  ک  چگ نگیِ  (36   35ا ف ،  1129)

راشططت   اخالمی  خصططۀ ی  از آیۀهی از خ رش   اعمۀ ش    پیش   هۀیدمند  فضططیلت ایر انسططۀ ِ

  تک ّ ِ  هرایاصط    ، نسسطتین ارسطو  ر. ه  نظرِسطۀزفراهم می  هرایش  هۀشطد، مۀن   این هسطتر را

همگطۀنی هرای همط  یطۀ   خیرِ  میِنأمطۀن   تط   غر  ازهطۀی اخالمی مطۀن   اسطططت     خ یخلق

اخالمی      م انین هنگطۀمی هط  فضطططیلطتِ(. ا بّت15تطۀ    12ب  ، 1129هطۀ اسطططت )انسطططۀ   ههتریِن

  فضططیلتِ   خۀسططتگۀهِ مۀن   پس ای هۀشططند.  خ ب   شططۀیسططت   ند ک  خ رشططۀ  م انیِنانجۀممی

  فراهم   ،هد اسطت یۀخ ب    «ِ نفس آنچ  هرای انفاۀز  تاییِن هۀهۀی آ  را  اخالمی اسطت   هنیۀر

 یۀهد. هدین ترتی  مۀن   هۀ عدا ت ارتبۀِ می  ر.سۀزمی

ه  مانۀی پذیرفتِن تقسطططیمِ هراهرِ م اه    محترِ شطططمرر ِ    صّامۀ عدا ت ه  مانۀی خۀ

هۀی ی نۀی   ر اهط عدا ت ه  این مانۀ ررهررارنده تمۀمی جنب  هراهریِ شططهر ندا  اسططت.

  ، شط رمتقۀه  انسطۀنهۀ اسطت. تمۀمی م انینی ک  هرای انسطۀ  رر ر اهوش هۀ ریگرا   ضطع می
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ن ر اهط متقۀه  شطۀیسطت ، فهم ررسطت از م انین  نۀظر ه  این مانۀ از عدا ت اسطت.  ززم  راشطت 

 است.

 انسۀ  هۀ آ   ای را ک شطی هتۀ ک شطد  ر  مانۀی عدا ت می  ارسطو  از طریقِ  هدین ترتی 

ۀ هرای سططۀزر. امّ ر شططن را   تاۀم این    راشططت  هۀشططد   چگ نگیِ  تاۀم  ریگرا  ت اند هۀمی

  ر  ازاین یم.  نیۀز رارجۀمای    رانِش ه   ،هۀید هۀشططد  چنۀنک  ک  هسططت  چنۀن انسططۀ   شططنۀختِ

چنین شططنۀختی را هرای مۀ   تِد تۀ مۀهّیرهمیت جّ   نفس    فرمۀ  رهندۀ  ارسططو  مۀ را ه  جزِء

 آشکۀر سۀزر.

ۀ امّ  ؛ر سططر کۀر رارر    تفکّهۀ تاّق ، یک کُ  عن ا ِه   ،نفس یۀ عق   ۀفرمۀ  رهندجزء ِ

 خ ر را  خۀصّ  قِمتالَّ نطۀ هرکداماسطت ک     تسطۀهگرشطنۀختی      رارای ر  هسِشاین جزء  

= تذییرپذیر ) ام رِ   ه  تسطططۀهگر  تقیقت(   جزِء=  تذییرنۀپذیر )  ام رِ  شطططنۀختی ه  ر. جزِءرار

یانی   ؛ یک کُ  عن ا ِه ،  عق   فضیلتِ  فهمِرای  ه  (.10تۀ  8ا ف   ،1139ِ است ) امیۀل( مره

  این ر  جزءِ  فضطۀی ِ هۀیدسطۀزر،  ام ر ت انۀ می   هم  ۀررهۀر  صطحی   رِای ک  مۀ را ه  تفکّشطی ه

 آ رریم، هررسی کرر.   اخالقِ نیک مۀخ سرا ه  همۀ  ص ر« ک  رر یزارشِ   نفس 

؛  اسطت  زندیی نیک   سطاۀر« جنب  ضطر ریِتکمت عملی   از میۀ  فضطۀی  عقالنی،

هد. هد تمیز ر  خ ب را از ام رِ ام رِنفس هۀ آ  اسطططت ک     یانتسۀه  مقتضطططیِزیرا سطططاۀر«  

  ننطۀ  رار  آنۀکسطۀی راس    هۀ اشطۀره ه  هنگۀِ هحث از تفکر نظری  همچنین ارسطو  رر

  تأکید هر این جنب  ضطر ری سطاۀر«   ،زندییشطی ۀ  ترین  عۀ یۀ ررهۀر  ی  رأی نۀکۀرآمدی

زیرا   ؛ۀ تکمت عملی ن امّ  ،تکمت هسطتند  رارایِمررانی چ   طۀ س   آنۀکسطۀی راس  »  کند.می

 ،مۀ ییرند. ه  نظرِاسططت، نۀریده می  سطط رمند  ]یانی، هرای انسططۀ    آنچ  را ک  هرای خ رشططۀ   هۀآ 

  زیرا این رانش رر جسطتج یِ ؛فۀیده اسطتۀ این رانش هیامّ  ،رارای راننطی مهم   ا هی هسطتند  هۀآ 

 (. 9تۀ  4ب  ،1141) آرمی نیست  خیرِ شنۀختِ

  ی نیک»  ه  فضطیلتِ   کۀم فضطیلتِ  ایضطۀحِ مفه ِِ هرای اخالق ائ رم سرر کتۀب پۀیۀنی 

،  1249)  ترین کۀم این فضطیلت    ارسطو   (. ه  نظر11ِب    ،1248شط ر )می  اشطۀره    1افت  شطر
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کند؟ را چگ ن  تاریف می  ت  فا  شططر  ینیک»  ۀ ا  فضططیلتِسططت. امّۀی  افضطط   هم ( 17ا ف 

ننطۀ     1  »نیکیهۀ فضطیلتِ را آ   تفۀ «ِ تۀ  ک شطداین فضطیلت می  رمیقِ ارسطو  هرای تاریفِ

نفسطط  نیز هۀ هم فرق تنهۀ رر نۀِ هلک  فین   ،اسططت  تفا  شططر  یاسططت   آنچ  نیک  ی. »آنچ  نیکرهد

کط   هطۀییآ  انطد   از میطۀ ِخ رشطططۀ  خ اسطططتنی هطۀ غطۀیتی رارنطد کط  هط  خطۀطرِنیکی   زیرا همط ؛  رارنطد

   ... سططتۀیش هسططتندسططت رنی   مۀه ِنۀمیم ک   را شططریف می  هۀییآ   ،اندهرای خ رشططۀ  خ اسططتنی

 زیرا انسطۀ ِ؛  اسطت  خ ب   شطریف نیز متمۀیز از انسطۀ ِ  خ ب (. انسطۀ 25ِتۀ    15ب  ،  1248)

نفسططط   هۀیی اسطططت ک  فیرر جسطططتج ی نیکی  ،خ ب انسطططۀ ِ  هرخالف  شطططریف  خ ب  

  ای هنم ن  رهد. ارسططو  هۀ آ رر ِانجۀِ می  آ خ رِ از ههرِشططریف را    عم ِ اندشططریف

رارا   ه  ر ی ِ  فقطص را  ۀشططسا  کُنیۀ     ا  شططهر ندا ِ پررازر. ه  نظرِ   میأاین مسطط   هررسططیِ

ب ،  1248آ رند )ه  شططمۀر می  خ برا   آنۀ ند   رانمند میخیرهۀی طبیای فضططیلت ه ر ِ

  خ رِ  از ههرِشطططریف را ن    ام رِ  چراک   ؛  شطططریف نیسطططتند  خ ب اماۀً   ۀ آنۀامّ؛ (39تۀ  36

ی تقیقتطۀً  عمطۀ ا  فقط   طذاخ اهنطد.  می ،طبیاتطۀً خیرنطد  هطۀآ کط     تیطثهلکط  از آ     ،هطۀآ 

 .  هدشریفی انجۀِ ر  انگیزه   انتسۀبِ ۀرا ه  هۀآ ک  انسۀ   اندشریف

  ارسطو  انسطۀ ِ . ه  نظرِاسطت 23سطیۀسطی  زندییِ ارسطو یی یۀرآ رِ   شطریفِ  خ ب انسطۀ ِ

ا ف ،  1249کۀم  هۀشطد )  شطریف ه ر  هۀید خیرِ  پس  .اسطت  یکسطره خ ب  شطریف   خ ب

   هۀشطد  سطاۀرتمند انسطۀ ِ هۀیدانسطۀ  شطریف   ،کۀم  اسطت  سطاۀر« نیز خیرِ  ازآنجۀک (.  18

را هۀ این    ائ رم س  اخالقِۀ ارسطو   زندیی هۀشطد. امّ  ۀ شطی ترین  عۀ یهۀید سطیۀسطی   زندییِ

 زندییِ  ،ارسطو   ر. ه  نظرِرنفس میاز  هحث  سطرا ِه  . ا  ر هۀره داره اسطتخۀتم  ن  هحث

 هررارِفرمۀ   م ای جزِء  فقطزندیی   شطی ه اززیرا رر این   ؛خ رهسطندیی اسطت سطیۀسطی فۀمدِ

م ای    هم خ رهسططنده   زندییِ  عن ا ِمندان  ه فضططیلت ۀ رر زندییِیۀهند. امّت میفالّی  نفس 

 

 ک  مید شرافت را ه  همراه راشت  هۀشد.هد   این. 1

ن  »زندیی کرر  رر مسطندِ مدر«ِ سطیۀسطی    ؛شطهر  اسطتمرار از زندییِ سطیۀسطی رر اینجۀ »زندیی کرر  رر ر  ت. 2

                                                                                                                                             مداران .                                 رر هراهرِ زندییِ  تکیمۀن  یۀ زندییِ  ذّ«
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زندیی  فقط پس یۀهند.  ت میکۀماًل فالّی  ،فرمۀ  رهندهجزِء      هررارفرمۀ  از جزِء نفس، اعمّ

  زندیی خ رهسطنده اسطت   مایۀری هرای فضطیلتِ   از شطۀیسطت  اسطت. این ن    فلسطفی زندییِ

 (.25-24ب ، 1249)  است مولق  خیرِ  قۀ«ِ  شریف   متالَّ  خ ب

 نیکوماخوس اخالقِدر  اخالقی و سعادت فضیلتِ. 3

هیۀ    ررهۀرۀ سطططاۀر« را صطططراتتۀًاش  آم زه  نیک مۀخ س  اخالقِ پۀیۀنیِ  ارسطططو  رر کتۀبِ

شط ر   یۀفت می    نظری  رِتفکّ» فلسطفیِ  تِۀ ّیرر فاّ  و کامل  تامّ  سععادتِ . ه  نظرِ ا ،کندمی

اخالقِ  از  لا ّ  آید. ا  رر کتۀبِر ِ ه  شططمۀر می  ررج   سططاۀرتی  اخالمی  عم  ه  فضططیلتِ
    رر کتۀبِ  ه  رسططت رارهاخالمی    سططاۀر«   فضططیلتِ  ارتبۀِِ  ازی  طرتی کلّ  نیک مۀخ س

  سِؤر مر ر کرر ِسططاۀر« ه  هۀرۀ نهۀیی رر   یۀهی ه  نتیجرسططت  هرای  از آ  رسططۀ    رهم

از آ   لا ّ  ک  ا  رر کتطۀبِاین   هۀ ج ر  ذاپرراختط  اسطططت.   از آ  رسطططۀ   لا ّ  کتطۀبِ موطۀ  ِ

  این مول  را رر کتۀبِ   ،ییررمییکی  ضطمنی    ط ره اخالمی    سطاۀر« را هۀ فضطیلتِ  ،رسطۀ  

 کند.ه  چۀ ش میاز آ  رسۀ    رهم  

  فضطططیلطتِ   یطۀهطد کط   ر شطططنی ررمی خ اننطده هط نیک مطۀخ س  اخالقِ  رر کتطۀبِ رهم از  

. ه  تۀ تدّ زیۀری تقلی ِ ررج  یۀفت  اسططت ،نظری  رِتفکّ   نۀشططی ازسططاۀر«ِرر مقۀه ِ اخالمی  

تی هر ۀ ّیفاّ  سطاۀر«اسطت ک   اق ل  م  هۀشطد،فضطیلت    طبقِ ت هرۀ ّیایر سطاۀر« فاّ  ،ارسطو  نظرِ

  ، اخالقِ نیک مۀخ س از  لا ّ  هۀی کتۀبِاسططتدزل  ههترین فضططیلت هۀشططد. ا  هرخالفِ  طبقِ

سطططت. این  یۀ  اخدا ت نظریِۀ ّیفاّ فضطططیلت همۀنندِ  ترین کۀم رهد ک  ههترین   ننطططۀ  می

اش ررهۀرۀ سطططاۀر«  همچنین هۀ آم زه و  نیک مۀخ س  اخالقِ   غۀ  ِ  ا ّ یّ   ۀآم زه هۀ آم ز

کتۀب از آ   آ تی ک  ارسطو  رر ّیاهمّ ت جّ  ه هۀ    .تنۀسطۀزیۀر اسط نیز اخالق ائ رم س  رر  

  عۀری ی غیرِییری تۀ تدّاین نتیج   ،شطط رمیمۀئ  اخالمی   ر سططتی    فضططیلتِ رایه  رسططۀ  

را   این نتیج   ارسططو انتظۀر رارر ک     ،ارسططو   ۀ آ  کتۀب از آ  رسططۀ  زیرا خ انند  ؛اسططت

 نظری است.   رِر ستی   تفکّ  اخالمی،  ای از فضیلتِزهک  ساۀر« آمی   هگیرر

  اخالقِ سطططاطۀر« رر    ط أمسططط   نۀسطططۀزیۀریِ  ازند تۀ تبیینی  اهک شطططیطد پژ هۀ   ارسطططو 
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 ه   ،از آ  رسطۀ   لا ّ  رر کتۀبسطاۀر«   تاریفِ  هر اسطۀسِ  ند. آنۀه  رسطت ره  نیک مۀخ س

ند  ادهی ک شط    1»کۀم   ۀ(   تمرکز هر  اژ6ا ف   ،1102)    کۀم   فضطیلتِ  م افقِت نفس  ۀ ّیفاّ»

هم ه        2متاۀ ی   هرتر  امرِ»این  اژه هم ه  مانۀی    ،آنۀ  رِکنند. ه  نظ عرضط را    نطۀ تبیین تۀ  

هر   تطأکیطدکریط  هطۀ  اَ  جی. اِل.  ک پر    چ   جطۀ . کسطططۀنی  اسطططت    3  کطۀمط   امر تطۀِّ»مانطۀی  

  هر اسطۀسِ  اند.ه  رسطت رارهسطاۀر«   از  4ج یۀن  ی »شطم ل  تفسطیر     ۀم  ک تۀِّ  امرِ»  عبۀر«ِ

  ر  ازاین اند.  نفسط  خ اسطتنیهۀ   غۀیۀتی اسطت ک  فیخیر  هم   سطاۀر« شطۀم ِ  ،این تفسطیر

این   هر اسططۀسِهمچنین   .ر نده  شططمۀر میسططاۀر«    مق ِّمۀ«ِنظری   رِتفکّ    اخالمی  فضططۀی ِ

جسططمۀنی کمتر  ا«ِنظری    ذّ  رِای از تفکّهزآمی  رر مقۀیسطط  هۀری نظ  رِتفکّ  رفِصططِ   ،تفسططیر

  ریچۀرر  نی  کِآنت نی  ریگری چ     را ِ(. مفسططّ Kraut, 1991: 267خ اسططتنی اسططت )

عرضطط     سططاۀر« از  5هینۀن »اصططلی    یتفسططیر ،  متاۀ ی   هرتر امرِ»  عبۀر«ِهر   تأکید « هۀ کرَ

نظری   رِتفکّکط   ماتقطدنطد    اخالقِ نیک مطۀخ ساز  رهم    هطۀ تمرکز هر کتطۀبِ   . آنطۀانطدکرره

ارسو    صری ِ نی، هیۀ ِکِآنت نی    ست. ه  نظرِاعال   اصلی   نهۀیی ساۀر«ِ  خیرِ  عن ا ِ یگۀن ه 

  پذیرشِ مۀنعِ ،نظری  رِهۀ تفکّ  نهۀیی  سططاۀر«ِ  رر یکی رانسططتِن  از آ  رسططۀ    رهم  رر کتۀبِ

ر    (. جۀ  میلر هۀ رر نظر یرفتِنKenny, 2002: 87شطط ر )می  ج یۀن   تفسططیرِ شططم ل

   ا هی  خیرِ»نظری   رِتفکّ  ،را تبیین کند. هنۀ هر یک تفسططیر  امرک شططد تۀ این  ریگر می  تفسططیرِ

هنۀ هر  امّۀ  .اسططتر ِ    سططاۀرتی ررج  ،ررنتیج       انسططۀنی  خیرِ»اخالمی    یلتِ  فضطط   اسططت

آ    ق سططۀختِنحّقم  ه اخالمی      فضططیلتِ   اسططتنهۀیی خیرِ»نظری   رِتفکّ ،ریگر  یتفسططیر

ت انطد شطططده هر طبیاتش، نمیهطۀی تحمیط تهر محطد ریّ  هنطۀ  انسطططۀ   زیرا؛  ماو ف اسطططت

  شهتهنطۀم  سطب ِاخالمی ه     یلتِ ذا فضط  .نظری کند  رِتفکّ کۀم   مفِ  ط ره اش را  زندیی

   .(Miller, 2011: 68-69)  ش رانسۀ  می شد ِههتر    نظری م ج ِ  رِتفکّ ۀه

مالتظۀ«    هۀیدنظری   رِنهۀیی هۀ تفکّ  سطاۀر«ِ  همۀنیِاین   هۀرۀارسطو  رر آم زۀ  فهمِ هرای

 

1. τέλειος (perfect) 

2. supreme 

3. complete 

4. inclusive 

5. dominant 
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هۀ    اخالمی   فضطیلتِ عقلیریم. آیۀ فضطیلتِکۀر آ اخالمی رر   فضطیلتِ هۀرۀهینطتری را رر

 ارسطططو  ررهطۀرۀاز آنچط     یکطدیگرنطد؟  م   مکمِّرارنطد یطۀ متمِّ  تقطۀهط    تاطۀر   یکطدیگر

 را  اخالمی  آ  هۀ فضططیلتِ  ت ا  تاۀر ِنمی  ی ید ظۀهراً  مینظری  رِتفکّ»  فلسططفیِ  فضططیلتِ

  قلی ِ نظری   ت  رِنهۀیی هۀ تفکّ  سططاۀر«ِهمۀنیِ  این ارسططو  هرای  ر ی ِ  ،رر امع نتیج  یرفت.

ه  نب ر  ی ن  فضططیلت ر   این  اسططۀسططی میۀ ِ  تفۀ «ِ ،ر ِ  ه  فضططیلتی ررج   اخالمی  فضططیلتِ

 د. هرناخالمی نیز  ج ر رار  نهۀیی رر فضطیلتِ  سطاۀر«ِ  هۀی یژییهسطیۀری از زیرا ؛  اسطت

  ی هرخی فضطۀی ِ . تّتاندهمراهنۀب  «ِ  هۀ  ذّ  اندنیخ اسطت   نفسط فیند ک   اام ری  هۀآ ر ی 

 هۀی یژییهسططیۀری از    امّۀ ایرچ  .اندت أِهۀ فراغت    ،ر یعدا ت   میۀن   ازجمل   ،اخالمی

را هۀ  هۀآ نظری   رِفلسطفی یۀ تفکّ  زندییِ ،دنشط اخالمی یۀفت می  نهۀیی رر فضطیلتِ  سطاۀر«ِ

 .تری رر خ ر راررهینتر   کۀم    ررج

قنطۀ   تحّق هرایاخالمی   متمۀیز از یکدیگرند. فضطۀی ِ  هۀآ   ،اشطتراکۀ«  هرخی  هۀ  ج رِ

  ازجملط    ،اخالمی  (. هرخی فضطططۀیط 7ِ  ب    9ا ف    ،1178)  انطدریگریهطۀی  چیز  مقتضطططیِ

   ات الِ ا ضططۀ  ه هۀیی ک   خیر ؛اندمتادّری هیر نیِخیرهۀی   مسططتلزِِ  ،هزریی   سططسۀ «

 :Tessitore, 1996)سططۀزند را ممکن می هۀآ ند ک   ا اهسططت   ایامتصططۀری   سططیۀسططی

ک  هرای   چنین  سطۀیلی رر امع.  کمتر  اهسطت  اسطت هیر نی   سطۀی ِنظری ه    رِۀ تفکّامّ (.110

 یندنظری ه  شطططمۀر آ  رِمۀنای هرای تفکّ  ک   ند، ممکن اسطططتااخالمی ضطططر ری  فضطططیلتِ

 (. 5تۀ  1ب  ،1178)

اخالمی را نتیجط     زنطدییِ  ۀنظری   شطططی   رِتفکّتضطططۀرّ  ت ا   این اسطططتطدزل میاز  آیطۀ  

ه    بۀیدن ،کندکسططی ک  رر جۀما  زندیی می  عن ا ِفیلسطط ف ه   ،یرفت؟ ایر چنین هۀشططد

ک  انسطۀ    تیثفیلسط ف از آ  ه  نظرِ ارسطو   ۀ  مندان  اشطتذۀل راشطت  هۀشطد. امّفضطیلت اعمۀلِ

 هرای یذرا ِ  ر ازاین   هۀشطد   اعتنۀشطهر هیر  ت  سطیۀسطی   اخالمیِ ام رِت اند ه   نمی  ،اسطت

کط     تیطثفیلسططط ف از آ     هطدین ترتیط (.  7تطۀ    5ب  ، 1178زنطدیی هط  این ام ر نیطۀز رارر )

  تأکید ارسططو     هرچند ؛اخالمی سططر کۀر رارر  هۀ خیرهۀی هیر نی   فضططیلتِ  ،انسططۀ  اسططت

 .  یستن   فرا ا » هیر نیِخیرهۀی    مقتضیِفلسفی   کند ک  زندییِمی
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  کتۀبِ  پۀیۀنیِ  هۀیِفصط ارسطو  رر   «ِرسطد ک  جمال ، از سط یی، ه  نظر میهۀ ج راین 

فضططیلتِ  اخالمی     فضططیلتِ ۀزیۀری میۀ ِنۀسطط ن عی    تۀکی از  اخالقِ نیک مۀخ ساز  رهم  

را   اخالمی هرای آنۀ  اعمۀلِخدایۀ  مۀئ  شططد  ه    تِۀ ّی. ارسططو  رر هحث از فاّاندفلسططفی

    ل اسططت   شططۀیسططت بتذَمُ  آنۀ ررهۀرۀ  اعمۀ یچنین    رِا  تصطط ّ ه  نظرِ رای؛ زدرانمضططحک می

نظری   تِۀ ّیفاّ   خدایۀ شطۀیسطت   تِۀ ّیفاّ  یگۀن   ر ازاین (.  20تۀ   7ب   ،1178نیسطت )نطۀ   مقۀم

ه   هۀیدنیز   خدایۀ شطبی  ه   اسطت، انسطۀ ِ  یکی نظری  رِنهۀیی هۀ تفکّ  سطاۀر«ِ  ازآنجۀک اسطت.  

  تِ ۀ ّیای هرای فاّ  سطیلاخالمی هرای چنین انسطۀنی    هۀشطد. فضطیلتِ  اعتنۀاخالمی هی  فضطیلتِ

اعتنۀییِ  ه  هیارسطو     عقیدۀ  هدین ترتی نفسط .  فی  یاسطت   ن  غۀیت     نظری  رِتفکّ» خدا ی ن 

همطۀ    رر امعانسطططۀ    نهطۀییِ  سطططاطۀر«ِ    نیز عقیطدۀ ا  هط  اینکط اخالمی    خطدایطۀ  هط  فضطططیلطتِ

 نطۀسطططۀزیطۀری میطۀ ِن عی      اسطططت، ممکن اسطططت تطۀکی ازنظری  رِتفکّ»  خطدا ی نط   تِۀ ّیفاّ

کتۀبِ رهمِ   ازنهم    فصط ِ  ارسطو  رر از سط ی ریگر، .دهۀشط فلسطفی  فضطیلتِ  اخالمی      فضطیلتِ

نطد   اسطططت اراعمطۀ ی کط  هر عقط     انسطططۀ   اعمطۀلِ  رر میطۀ ِی یطد کط   می  اخالقِ نیک مطۀخ س

  ،1179) انداعمۀل تریِنیرامی  ،رشط می  ت جّ   شطرافت   ررسطتیه نطۀ   اعمۀ ی ک  رر انجۀم

خدایۀ  متفۀ « است   از  ا پینیِن  ی هۀ ت صیفِارسو  تۀ تدّ  سسِناین  امّۀ (.  32تۀ   25ا ف 

 . آیدمتاۀر  ه  نظر میاخالمی )ررست   شریف(  اعمۀلِه     آنۀ  اعتنۀییِهیهۀ   

کسططی ک  رر    عن ا ِ  ه  فیلسطط ف ه ات ا  یفت ک   می  رر جمعِ میۀ ِ ر  م لِ ارسططو 

فاّۀ ّیتِ    ه  سطۀتتِ  ،از یک منظر ا کند.    مید، از ر  منظر ت جّزیفلسطفی می  تیۀ«ِ  سطۀتتِ

ک شطد تۀ هر چ  هینطتر رر این سطۀتت فیلسط ف میه  نظرِ ا ، فیلسط ف نظر رارر.   خدا ی ن 

م ضط  ِ اصطلیِ ت جّ ِ  . رر این سطۀتت  کندرا تحصطی    خدا ی ن  شط ر تۀ سطاۀر«ِ خدا ی ن 

از منظری  امّۀ. یسطترر این راسطتۀ ن   ا تِۀ ّیزیرا فاّ  یسطت؛اخالمی   سطیۀسطی ن  فیلسط ف فضطۀی ِ

 مۀنندِرر این سطۀتت فیلسط ف  ه  نظرِ ا ،  ر. رارفیلسط ف نظر  انسطۀنیِ  ه  سطۀتتِارسطو    ،ریگر

رر ارتبۀِ اسططت.   هۀ آنۀ کند  مررمۀ  زندیی می شططهر   رر میۀ ِر  تهۀ رر  انسططۀ   هم 

اخالمی   سططیۀسططی    فضططیلتِ  هۀ عم  هر طبقِارتبۀِ   تاۀم  هۀ ریگر انسططۀ  هرمراریِهرای 

  تِ ۀ ّینظری یۀ فاّ  رِفیلسط ف همۀ  تفکّ منطذ  یِهینطترین رل  ،تۀلررعین  ۀامّ  ؛ر ری اسطتضط 
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نفسطط   فی  اخالمی غۀیتِ  هرای فیلسطط ف می    عم  ه  فضططیلتِ  ر ازاین اسططت.   خدا ی ن 

  .نیست

اشطتذۀل ه    رفِصطِ   اخالقِ نیک مۀخ ساز   رهم  کتۀبِ  ارسطو  رر  ،یفتیم  ترپیش ک   نچنۀ

مۀ  انسططۀنیِ  الِ تار ِ   منۀسطط  هۀ ررج   اخالمی را سططاۀرتی    فضططیلتِ  ماو ف ه   تِۀ ّیفاّ

ر  سططۀزه  اهن متبۀرر میرا  این پرسططش   قیدۀ ارسططو (. این ع11   10ا ف   ،1178د )رانمی

 جۀتۀ آن  نیک مۀخ س  اخالقِچرا ارسطو  رر   ،ندار ِ   ررج  اخالمی سطاۀر«ِ  ایر فضطۀی ِک   

  هۀ آ   ۀرا ه  هحطث ررهۀراز آ  رسطططۀ    سططط ِ تۀ رهم    هۀیکتطۀبک     رهدمیت  ّیاهمّ  هۀهدا 

 است؟   اختصۀص راره

ِِ   تفۀ «ِ  از هۀآ ک  رر   ائ رم س  اخالقِاز    هۀ ت جّ  ه  فقراتیرسططد  ه  نظر می   شططر 

ه  این  ، هت ا   (27تۀ  24 ب  ،1214 ر )رمی  سططسن   مق ِّمۀ«ِ سططاۀر«سططاۀر«    ضططر ریِ

کداِ  (1: )کندچند پرسططش طرح می  ،تفۀ « آ   سططۀسِاپرسططش پۀسططخ یفت. ارسططو  هر  

زندیی کداِ   رِهۀی متادّرر میۀ  شططی ه( 2)آید؟  ه  شططمۀر می    سططاۀر«»شططی ه از زندیی  

د  ه  چ   شطط انسططۀ  هرای سططاۀرتمند   (3، )نهۀیتۀً   ؟سططاۀر« اسططت ترین ن  ِشططی ه عۀ ی

ک  تۀ تدی   اخالق نیک مۀخ سهۀ هر اسۀس رسۀ    پۀسخ ه  این پرسش   ؟هۀیی نیۀز راررچیز

فلسفی    ( هم فضیلت1ِ) از:  است  عبۀر«  ه  ترتی   سطت،ا اخالق ائ رم سمتفۀ « از رسطۀ    

ام ری چ     (3؛   )نظری  رِتفکّ (2؛ )ر ِ(   ررج  رر  یکیاین ،   ا بّت)اخالمی      هم فضطیلتِ

  اسطت، سطاۀر«   ضطر ریِ ر ِِه  شط  نۀظرسط ِ   . رر اینک  پرسطِشتندرسطتی   ر سطتی، ثر «

 هیر نیهۀی  خیر  مقتضططیِ  ،شططریف عم ِ  عن ا ِسططاۀر« ه   ،ارسططو  . ه  نظرِیسططتترریدی ن

سطاۀرتمند ا  را    ت ا نمی ،نصطی  هۀشطدایر کسطی از این م اه  هی    اسطت سطیل    عن ا ِه 

سطططاطۀر«    مق ِّمطۀ«ِ ۀزمر اخالمی را هطۀیطد رر فضطططۀیط ِآیطۀ ۀ (. ام10ّتطۀ  1  ب،  1099)  رانسطططت

رر هیچ جۀیی از ک   نی ماتقد اسطت ؟ آنت نی کِضطر ریِ سطاۀر« ِِ شطررر زمرۀ رانسطت یۀ 

  مق ِّمۀ«ِ اخالمی هر ر  هۀ هم    نظری   فضططیلتِ  رِک  تفکّاسططت ده یۀمن  نیک مۀخ س  اخالقِ

 ِ فضطۀی ِ اخالمی  ه  نظرِ ارسطو ، سطاۀر« شطمرره شطد(. Kenny, 2002: 29) اندسطاۀر«

. همچنین فیلسط ف (20  ا ف  ،1098)  اندفضطیلت  عق  هر طبقِ  تِۀ ّیفاّ هۀآ ک     سطتر ازاین 
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خ یش نیۀزی ه  این فضطۀی  ندارر   فقط رر سطۀتتِ انسطۀنیِ   خدا ی ن رر سطۀتتِ فاّۀ ّیتِ  

  ساۀر«ِ ضر ری هرای تحّققِ   ِِ شر  ، فضۀی ِ اخالمیررنتیج  نیۀزمند است.  هۀهدا خ یش  

   ضططر ریِِِ شططر)ا بتّ ، ررهۀرۀ فیلسطط ف(  اخالمی را   . ایر فضططۀی ِاندنظرینهۀیی یۀ تفکّرِ  

سططاۀر« رر  ،رمتادّ  فضططۀی ِ   ج رِ ک  »رر صطط ر«ِ را  ارسططو   این سططسِن  ،هدانیمسططاۀر«  

رر   :کررر  تفسی   چنین ت ا   می ،(1، ا ف 1097فضطۀی  است  )  ترین کۀم انوبۀق هۀ ههترین   

. خ اهد ه ر  متعالیرر انوبۀق هۀ فضططیلتی  فاّۀ ّیتی  سططاۀر«   ،رمتادّ  فضططۀی ِ   ج رِ  صطط ر«ِ

 نظری است.  رِساۀر« همۀ  تفکّ  ر ازاین 

 ائودموس اخالقِدر  اخالقی و سعادت فضیلتِ. 4

زندیی کۀم  هر طبق فضیلت کۀم   تاریف فاۀ یت ساۀر« ه  »  ساخالق ائ رم رر رسۀ    

این تاریف از سطططاۀر« متفۀ « از آ  تاریفی اسطططت ک  رر (.  39ا ف   1219شططط ر )می

ه  فهم رمیقی از این    یۀهیمنظ ر رسططته   ر ازاین عرضطط  شططده اسططت.   اخالق نیک مۀخ س

     »زنطدیی کطۀمط   را فضطططیلطت کطۀمط »   اصطططوالتطۀ« »کطۀمط  ،مانطۀیِک شطططیم  تاریف می

رر خ ر    ،امری اسطت ک  هر آنچ  را ززِ اسطت    نۀمص»  رر هراهرِ   کۀم  ضط ح هسنطیم. »

نۀمصی ساۀر« ه  شمۀر    هیچ امرِ  ،ر ازاین   چیزی است. ۀ نۀمص امری اسطت ک  فۀمدِرارر. امّ

 همۀ تر سطططاۀر«  ه  عبۀر« رمیق  .اسطططت  کۀم   سطططاۀر« امرِ پس (. 7ب ،  1219آید )نمی

 .فاۀ یت زندیی کۀم  هر طبق فضیلت کۀم  است

آیۀ فضطططیلت کۀم  ه  مانی  ی از فضطططیلت کۀم  رر اهن رارر؟ امۀ ارسطططو  چ  مانۀی

  ؟ ترین فضططیلتاسططت یۀ ه  مانی ههترین   عۀ یعقالنی   اخالمی  مجم   تمۀمی فضططۀی   

  نفس اسطططت. نفسِ   فضطططیلتِ  فاّۀ ّیت هر طبقِ سطططاۀر«  ،ارسطططو رر نظرِ   ک یفتیم    ترپیش 

 کۀم ِ  فضططیلتِ  ۀ فهمِنفس. امّن  جزئی از    اسططت   ک ّیک   عن ا ِارسططو  نفس ه  نظرِم ررِ

زیرا اجزای  ؛  هر یک از اجزای نفس اسططت  فضططیلتِ  فهمِ مسططتلزِِ  ،ک یک   عن ا ِنفس ه 

لی    ائ رم س  اخالقِارسطو  رر   ر ازاین از نفس ندارند.    نفس  ج ری مسطتق ّ هحثِ مفصطّ

  ، اجزای نفس   فضطۀی ِ ک شطد تۀ میۀ ِاختصطۀص راره اسطت. ا  می  اجزای نفس   ه  فضطیلتِ  را
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ه   نفس هم اره    ترِپۀیین   یاجزا  ه  این مانطۀ ک  فضطططیلطتِ  کنطد؛ هرمرار  ی غۀیت یرایۀن پی ند

اجزای    سطط یه نفس    ترِپۀیین   یاجزا  ییریِجهت. این  ماو ف اسططتفراتر از خ ر    غۀیتی

. هسنططدق میارسططو  را تحّق نظرِم ررِ کۀم ِ  فضططیلتِ ،هۀ یکدیگر  هۀآ  آ    تاۀم ِ  ترِعۀ ی

  تِ رهد ک  فضطیلننطۀ  می  ،س جزئی از نف   فضطیلتِ  عن ا ِاخالمی ه   فضطیلتِ  تِ  رر مۀهّیمّأت

نفس هسططنجیم،   هررارِفرمۀ   ه  این مانۀ ایر آ  را هۀ جزِء ؛اسططتر  جنب   اخالمی نیز رارای  

نفسط  این  یژیی را رارر ک  زمین  را فی  غۀیتِ  عن ا ِاخالمی ه   . فضطیلتِخ اهد ه رغۀیت  

.  ننططۀ  رهند منۀسطط    اکننططیتی  د رر هر  ضططاّین فراهم سططۀزر تۀ هت ان   نفس هرای انفاۀز«ِ

تر از خ ر  متاطۀ ی  ه  غۀیتیک   یک   عن ا ِاخالمی رر نسطططبطت هۀ نفس ه   همچنین فضطططیلطتِ

نفس اسططت   این فضططیلت   ک ّ  فضططیلتِ ،کۀم   ارسططو  فضططیلتِ  ه  نظرِامّۀ   .ماو ف اسططت

ت هۀشططند. هۀی آ  رر ههترین  ضططاّیاجزای نفس   کۀرکرر  م هیۀهد ک   ق میهنگۀمی تحّق

  فضططیلتِ ررهررارندۀ   هم  اسططت  اخالمی    فضططیلتِ ۀکۀم  هم ررهررارند  فضططیلتِ  ،ر ازاین 

    انفاۀز«ِ نفسطۀنی میۀ ِ  ارنداِا  ی تدت  مقتضطیِارسطو یی    کۀم ِ  فضطیلتِ  ،رر امععقلی.  

 عق  است.

  ارسطو    تاریف سطاۀر«، مفه ِ زندیی کۀم  اسطت. ریگر ررشطۀیۀ  ت ج     اصطوالح

  پررازر زندیی می  ی ن کۀم  ه  هررسططی سطط     زندییِ  ترسططیمِ هرای   اخالقِ ائ رم سرر  

 ی ن فلسفی آ  ۀ زندییِفلسفی است. امّ زندییِ همۀ ییرر ک  ساۀر« نتیج  می  ررنهۀیت

ا  رر این    نظری نیسطت.  رِتفکّ  ه  مانۀی صطرفۀًاسطت،  شطده   طرح  نیک مۀخ س  اخالقِ  ک  رر

نظر   عم  پی ند  نظری میۀ ِ  تکمتِ ایرچ  عق  نهۀیتۀً از طریقِک   رهد  رسططۀ   ننططۀ  می

زنطدییِ   ،ترین رانش اسطططتترین   ا هینظری متاطۀ ی  تکمطتِ  د   محت ایِکنط هرمرار می

ت  ۀ ّی  این فاّ یۀهدانۀ میمت  ۀ ّیانسطۀ  رر فاّ  زندییِزیرا ؛ فلسطفی صِطرفِ تفکّرِ نظری نیسطت

نظری چیزی نیسطططت ک  هم اره هت ا  آ  را رر اختیۀر    تکمتِ    نۀپذیر اسطططتظۀهراً پۀیۀ 

ررهۀرۀ یکی یرفتِن تفکّر ررهۀرۀ ام ر     هۀ انتقۀر از آنۀکسطۀی راسرسطواهمچنین،    راشطت.

 هم شططۀم ِ هۀیدکۀم   زندییِ  عن ا ِفلسططفی ه  زندییِرهد ک   ا هی هۀ سططاۀر« ننططۀ  می

 ائ رم س  اخالقِرر    رر امع  ( هطۀشططططد.2ب    ،1215نظری )  عملی   هم تکمطتِ  تکمطتِ
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ه  ریگرا    هۀ  رر ارتبۀِ  ،ررنتیج    سطک نت رارر  شطهرر  تانسطۀنی اسطت ک  رر فیلسط ف  

    ارتبۀطش هۀ ریگری تاریف کندرا رر خ ب    زندییِ  هۀیدچنین انسططۀنی  پس . هرَرسططر می

این    ا بتّ  اسطت.نیۀزمند     صطحی  هۀ ریگرا  ه  فضطۀی ِ اخالمی   سطیۀسطیهرای هرمراریِ ارتبۀِِ

 نظر فیلسط ف کسطی اسطت ک  هم اه ِ پس ترین رانش ماو ف هۀشطند.  ه  متاۀ ی  هۀیدفضطۀی   

 .عم   است   هم اه ِ

  کۀم    فضطططیلتِ  کۀم  هر طبقِ »زندییِ  ه  سطططاۀر«  تاریفِ ر ی ریگرِ  ،هدین ترتی 

 از اخالمی   عقلی اسطت. هر اسطۀسِ  ، اعمّفضعایل  همۀ  فلسطفی هر طبقِ زندییِ  تِۀ ّیفاّهمۀ   

سططاۀر« ه    مق ِّمۀ«ِ  ،اخالمی   عقلی  فضططۀی ِ  یانی   اجزای نفس هم  فضططۀی ِ ،این تاریف

 شر ِِ  همگی  افتسۀر    تندرستیثر «،   نیک، هستِ  چ  ریگری   ع ام ِ    آیندشمۀر می

این رر تۀ ی اسطت ک  ارسطو  رر ؛  سطاۀر«  مق ِّمۀ«ِ  ن   شط ندرانسطت  میسطاۀر«  ضطر ریِ  

فضططۀی  اخالمی را ه  همراه ام ری مۀنند هست نیک   ثر «   ... رر   نیک مۀخ س،  اخالق

 آ رر.ساۀر« ه  شمۀر می شرِزمرۀ 

 گیرینتیجه 

رر هر ر  . ارسطو   اسطت ائ رم س  اخالقِ    نیک مۀخ س  اخالقِ  اسطۀسطیِ  مفه ِِ    سطاۀر«»

زندییِ موۀهق هۀ فضطططیلت را مق ِِّ اصطططلیِ سطططاۀر«   ،هۀی ی نۀی  میۀ ِ یزین   رسطططۀ   از

فضطیلت را ه   ،راند. ا  رر هر ر  رسطۀ   هر اسطۀسِ آرای رایج ررهۀرۀ اجزای نفِس انسطۀ می

کند. امّۀ سططسنۀ ِ ارسططو  ررهۀرۀ نسططبتِ فضططیلتِ  ر  مسططمِ »اخالمی    »عقلی  تقسططیم می

عن ا ِ مق ِِّ سطاۀر« تۀ تدّی ر  رر فضطیلتِ »کۀم   ه مِ آ  اخالمی   فضطیلتِ عقلی   سطه

خ اننطده را هط  این    اخالقِ نیک مطۀخ سآینطد. مجم  ِ سطططسنطۀ ِ ا  رر  متفطۀ « هط  نظر می

رهد ک  فضطیلتِ کۀم  همۀ  فضیلتِ عقلی است   ا ِِ فضیلتِ عقلی  ییری سط ق مینتیج 

فضططیلتِ اخالمی صططرفۀً نقنططی تمهیدی هرای   ک ررتۀ ی   عق  اسططت؛نیز فاّۀ ّیتِ »نظریِ

اند، از فاّۀ ّیتِ نظریِ فیلسطط ف رارر   کسططۀنی ک  ه  مرتب  زندییِ فلسططفی نظری نرسططیده

این م ل را تق یت  اخالقِ ائ رم س    هرخ ررارند. امّۀ سطططسنۀ ِ ا  رر  ررج  ر ِّسطططاۀرتی »
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شط ر   فضطیلتِ عقلی را شطۀم  میکنند ک  فضطیلتِ »کۀم   هم فضطیلتِ اخالمی   هم  می

  هم فاّۀ ّیتِ نظریِ را فضیلتِ عقلی نیز هم فاّۀ ّیتِ عملی )ک  مق ِِِّ فضیلتِ اخالمی است(  

 ش ر.  عق  را شۀم  می

ای از فاّطۀ یّطتِ  ارسطططو  رر یکی از آ  ر  رسطططۀ ط  هر جنبط   تطأکیطداین اختالف فقط هط   

 تِ فیلسطط ف رر رسططۀ   ریگر مره ِ اسططت.ا  هر جنب  ریگری از فاّۀ ّی  تأکیدفیلسطط ف   

امۀ   ۀنی فیلسط ف را نۀریده نگرفت  اسطت؛سطۀتت انسط اخالق نیک مۀخ س  ارسطو  رر   هرچند

اسططت   رر   خدا ی ن ا  رر این رسططۀ   هر فاّۀ ّیتِ فیلسطط ف رر سططۀتتِ تفکّرِ نظریِ   تأکید

، ارسطو   تۀلررعین د. کن می  تأکیدهر فاّۀ ّیتِ فیلسط ف رر سطۀتتِ انسطۀنی  اخالقِ ائ رم س

راند، مسۀ فت  ک  فاّۀ ّیتِ نظری را ک ّ سططاۀر« می  رر هر ر  رسططۀ   هم هۀ آنۀکسططۀی راس

 راند. رزر   هم هۀ سقراِ ک  فضیلت را هۀ مارفت )یانی، فاّۀ ّیتِ عملیِ عق ( یکی میمی
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