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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
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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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تاریخ دریافت:

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

1398/12/6

«فاّۀ یّتِ فضیلتمندان تاریف میکند .ا هۀ پرراختن ه علما نّفس ت جّ ه فضیلتِ

تاریخ پذیرش:

ی «سطاۀر»
اجزای نفس́ میک شطد تۀ ه تاریفِ نهۀی ِ

1399/3/2

نهۀیی عبۀر» از
́
یۀهد .ی رر اخالقِ نیک مۀخ س ه این نتیج میرسططد ک سططاۀر»ِ

واژگان کلیدی:
ت اخالمی،
فضططیطل ِ
ت عقلی،
فضیل ِ
تف ّک ِر نظری،
ِ سططاۀر»،
شططر ِ
» سططاۀر»،
مق ِّمۀ ِ
ق
اخطططططططططططططال ِ
نططیططکط مططۀخط س،
ق ائ رم س.
اخال ِ

«فاّۀ یّتِ فضطیلتمندان رسطت

ی کۀم هر
«تفکّرِ نظری اسطت .امّۀ رر اخالقِ ائ رم س́ «سطاۀر» را ه «فاّۀ یّتِ زندی ِ
طبقِ فضططیلتِ کۀم

تاریف میکند .ه عبۀر»ِ ریگر ،ا رر آنجۀ سططاۀر» را شططۀم ِ

هم فضططۀی  ،از جمل تفکّرِ نظری فضططۀی ِ اخالمی ،میراند .این ر تاریفِ ظۀهراً
اخالمی جۀیگۀهِ یکسططۀنی رر آ ر
́
متفۀ » از «سططاۀر» ننططۀ میرهد ک فضططیلتِ
ی ارسطو رر آ ر رسطۀ را هیۀ
رسطۀ ندارر .رر این مقۀ  ،اهتدا اندینط اخالقشطنۀخت ِ

میکنیم  ،سطط س ،ننطططۀ میرهیم ک ارسطططو فضطططیلتِ اخالمی را رر پۀیۀ ِ اخالقِ
نیک مۀخ س شطرِِ ززِِ سطاۀر» تفکّرِ نظری میراند ،ی رر اخالقِ ائ رم س آ
را همراه هۀ تفکّرِ نظری́ مق ِِّ سطاۀر» میراند .چنین تفۀ تی ه تفۀ »ِ نگۀهِ ارسطو ه
ی انسطططۀ ِ سطططاطۀرتمنطد رر اخالقِ نیک مطۀخ س اخالقِ ائ رم س هطۀزمییررر.
زنطدی ِ
ارسطو رر ا ّ ی هۀ انسۀ رر «سۀتتِ فاّۀ یّتِ خدای ن یۀ ا هی سر کۀر رارر ،ی رر
ر می هۀ انسۀ رر «سۀتتِ فاّۀ یّتِ انسۀنی .
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مقدمه

نظریّ اخالق شطنۀختی ارسطو نسسطتین نظریّ اخالق شطنۀختی نظۀِمند رر سط ّنت غرهی اسطت
ک تأثیرِ شطگرفی هر اندینط اخالق شطنۀختی غرب نهۀره اسطت .نظریّ ارسطو رر رسطۀ هۀی

اخالقِ نیک مۀخ س ،1اخالقِ ائ رم س ،2اخالقِ کبیر

3

ررهۀبِ فضطۀی

راای  4ه رسطتِ

مۀ رسیده است از میۀ ِ آ هۀ ر رسۀ ا ّل ،هیشک ،از آ ِ خ رِ ارسو هستند.
امرِ منطترکی ک رر هم ن شطت هۀی اخالق شطنۀختی ارسطو یۀفت میشط ر« ،سطاۀر»
(ائ رایم نیۀ)5

نح ۀ رسطتیۀهی هدا اسطت .ه نظرِ ارسطو  ،فقط انسطۀ میت اند سطاۀرتمند

شط ر؛ زیرا رر میۀ ِ م ج را» فقط انسطۀ اسطت ک ه سطب ِ ههرهمندیِ طبیاتش از عنصطرِ
ا هی طبیاطتِ ازیی رارر .این طبیاطتِ اختصطططۀصطططی انسطططۀ را از تی انطۀ»ِ ریگر متمطۀیز
میسطططۀزر نیز ا را مۀرر میسطططۀزر ک رر فاّۀ ّیتهۀی خ ب منطططۀرکت ج ید زندییِ
خ ب را هریزیند .ذا رر ن شطت هۀی اخالق شطنۀختی ارسطو مفۀهیمِ «سطاۀر»

«زندییِ

خ ب ررهمتنیطدهانطد .ارسطططو رر هررسطططیِ مفه ِِ «سطططاطۀر» آ را هطۀ مفه ِِ «خیر یره
میزند ماتقد اسططت ک چ

اخالق ملمر ِ عم اسططت« ،خیر م ض ط ِ اخالق اسططت

غۀیتِ هر عملی اسطت رسطتیۀهی ه سطاۀر» پۀی عقالنیِ جسطتج ی خیر رر اعمۀلِ انسطۀ
اسطت .ررنهۀیت ارسطو نتیج میییرر ک رر میۀ ِ سطلسطل مرات ِ خیر سطاۀر» هۀزترین خیر
است.6
ارسطططو رر هر ر رسطططۀ اخالق نیک مۀخ س اخالق ائ رم س هۀ کنۀر یذاشطططتن
مؤ ف هۀیی ازجمل ذ» افتسۀر ه عن ا سطططاۀر» نهۀیی ،سطططاۀر» را هۀ فضطططیلت؛ یانی،

1. Nicomachean Ethics
2. Eudemian Ethics
3. Magna Moralia
4. On Virtues and Vices
5. εύδαιμονία
 .6ارسو این مبۀتث کلی را رر فص هۀی ر ِ س ِ اخالق نیک مۀخ س مورح میکند چنۀنچ رر آنجۀ میهینیم
این هۀزترین خیر هۀ ت جّ ه م اضای ک انسۀ هۀ ررهۀرۀ ساۀر» اتّسۀا میکنند ،متفۀ » خ اهد ه ر.
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ملک (هکسیس )1یۀ ت انۀیی (ر نۀمیس )2هرای عم ررست مرتبط میراند .ذا ی رر هر
ر رسطططۀ مذک ر هرای فهمِ مۀه ّیتِ سطططاۀر» ه هررسططیِ فضطططیلت میپررازر هۀ ت جّ ه
کۀرکررِ خۀصّ انسۀ نتیج میییرر ک فضیلت فاّۀ ّیتِ نفس است.
فهمِ فضطیلتِ نفس مسطتلزِِ فهمِ خ رِ نفس ،ه عن ا ِ چیزی ک رارای فضطیلت اسطت
فهمِ اجزای نفس کطۀرکررِ آ هطۀسطططت .هط نظرِ ارسطططو  ،نفس رارای ر جز ِء عقالنی
نۀعقالنی (ا ب ّت  ،مرتبط هۀ عق ) اسطت .هرتسط فاّۀ ّیتِ خۀصّ هر یک از ر جز ِء نفس ،ر
ی ن فضططیلت؛ یانی ،فضططیلتِ عقلی

3

فضططیلت اخالمی 4ج ر رارند .فضططیلتِ اخالمی

عبۀر» از تدّ سط میۀ ِ ر انفاۀلِ نفسۀنی یۀ ر رایلتِ «افراِ

«تفریط است فضیلتِ

عقلی عبۀر» از تۀزتی است ک نفس هۀ آ هۀ ه تقیقت رست مییۀهد.
تۀل ،هۀ ت جّ ه تاریفِ «سطططاۀر» ه «فاّۀ ّیتِ منوبق هۀ فضطططیلت  ،این پرسطططش رخ
مینمۀید ک آیۀ سطاۀر» فاّۀ ّیتِ فضطیلتمندان هر ر جز ِء نفس اسطت یۀ فاّۀ ّیتِ جز ِء هرترِ
ش ریگری رخ
نفس .ایر ه ذیریم ک سطاۀر» موۀهق هۀ فضطیلتِ جز ِء هرترِ نفس اسطت ،پرسط ِ
مینمۀید آ اینک فضططۀی ِ ریگرِ نفس چ نقنططی رر سططاۀر»ِ انسططۀ رارند؟ آیۀ فضططۀی ِ
اخالمی مق ِّمۀ»ِ سططاۀر» ه شططمۀر میآیند؟ یۀ اینک فقط شططر ِِ ضططر ری هرای سططاۀر»ِ
انسطۀ را فراهم میسطۀزند؟ مۀ میک شطیم تۀ ه این پرسطش هر اسطۀسِ اندینط اخالق شطنۀختی
ارسو رر اخالقِ نیک مۀخ س اخالقِ ائ رم س پۀسخ رهیم.
 .1مفهومِ «سعادت» در اخالقِ نیکوماخوس

ارسطططو رر کتطۀبِ ا ّل فصططط هطۀی هفتم هنطططتم از کتطۀبِ رهمِ اخالقِ نیک مطۀخ س
ه تفصطی ررهۀرۀ سطاۀر» هحث کرره اسطت .ی رر کتۀبِ ا ّلِ آ رسطۀ هۀ م ل ه سطۀختۀرِ
غۀیتج یۀن اعمۀلِ انسطۀ هۀ ماتقد اسطت ک هر عملی غۀیتی رارر .امّۀ ایرچ غۀیۀ»ِ اعمۀلِ
ی نۀی ِ انسطۀ هۀ متفۀ »اند ،ج منطتر

هم آ هۀ «خیر رانسطت شطد ِ آ هۀسطت .ه
1. ἓξις
2. δύναμις
3. intellectual virtue
4. moral virtue
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تابیرِ ارسطططو « ،چنین مینمطۀیطد کط غطۀیطتِ هر رانش فن همچنین هر عمط
اسطت .امّۀ خیرهۀ هرتسط فن

انتسطۀب یطک خیر

یۀ عل ِِ مستلف ی نۀی اند .غۀیتِ رانش پزشطکی تندرسطتی اسطت

غۀیتِ فنّ ِکنطتیسطۀزی ِکنطتی  ،1094( ...ا ف  .)7-6همچنین سطلسطل مراتبی از خیرهۀ
غۀیۀ» ج ر رارر .رر این سلسل مرات

هرخی غۀیۀ» آشکۀرا تۀهع مۀر ِ غۀیۀ»ِ ریگر

غۀیۀ»ِ نهۀییتر هسطتند .ررنهۀیت این سطلسطل ه غۀیت خیری منتهی میشط ر ک فینفسط
خ اسطتنی اسطت خیرهۀ غۀیۀ»ِ ریگر هرای آ خ اسطت میشط ند .ذا چنین غۀیتی «خیرِ
اعال ههترین اسطت (همۀ  .)18 ،ارسطو رر ارام میک شطد تۀ چیسطتی این خیر را آشطکۀر
سطۀزر .ا همچنین ننطۀ میرهد ک این خیر م ضط

مهمترین ماتبرترین رانشهۀ ،یانی

رانش سططیۀسططت اسططت رر این رانش تایین میش ط ر ک ههترین خیر رر جۀما
مررمۀ چیسطت .ارسطو این م ضط

را ه ر شطی ۀ سطلبی ایجۀهی هررسطی میکند؛ یانی،

اهتدا نظریّ هۀی رایج ( ه نظرِ ا نۀررسطت) ررهۀرۀ این م ضط
سب ِ نۀکۀرآمدیشۀ

رر میۀ

را نقد میکند آ هۀ را ه

امینهد س س ،نظریّ خ رش ررهۀرۀ آ م ض

را هیۀ میکند.

مررِ مام زً غۀیت نهۀیی زندیی را ائ رایم نیۀ ،سطاۀر» ،1رر نظر میییرند؛ امۀ آنۀ
مؤ ف هۀی متادری مث ثر » ،افتسۀر ذ» فضطططیلت یۀ ترکیبی از اینهۀ را رر تاریف
سطاۀر» ارائ میکنند .امّۀ کداِیک از این چیزهۀ سطاۀر»ِ تقیقی ه شطمۀر میآید؟ پیش از
پۀسطخ رار ه این پرسطش هۀید ر شطن سطۀخت ک چرا سطاۀر» غۀیتِ نهۀیی اسطت .ارسطو
مفه ِِ «سطططاطۀر» را رر پی نطد هطۀ مفه ِِ «خیر هط عن ا ِ غطۀیطتِ نهطۀیی هررسطططی میکنطد هر
اسۀسِ مفه ِِ «خ رهسندیی 2ننۀ میرهد ک ساۀر» همۀ غۀیتِ نهۀیی است .ه نظرِ ا ،
غۀیتِ نهۀیی یۀ خیرِ اعال غۀیتی هالشرِ است؛ یانی همین هرای خ رش خ است میش ر
هریز هرای غۀیتی ریگر خ اسططت نمیشط ر .سططاۀر» نیز غۀیتی هالشططرِ اسططت ،زیرا آ را
هطرای خط رش مطیخط اهطیطم

ن ط هطرای چطیطزهططۀی ریطگطر ،طی چطیطزهططۀی ریطگطر را هطرای آ

میخ اهیم .پس غۀیتِ نهۀیی ساۀر» هر ر  ،ام ری «خ رهسنده اند ک ه تنهۀیی زندیی
را موب

هینیۀز از هم چیز میسطططۀزند ( ،1097ا ف  35-28ب  .)13تۀ اینجۀ ارسطططو
1. happiness
2. self-sufficiency
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یک مؤ ّف ساۀر» یانی خ رهسندیی را هیۀ کرره است.
مفه ِِ ریگری ک هر اسططۀسِ آ میت ا مۀه ّیتِ سططاۀر» را ر شططن سططۀخت ،مفه ِِ
«فاّۀ ّیت 1اسطت .ازاینر  ،ارسطو میک شطد تۀ اهتدا کۀرکرر

2

فاّۀ ّیتِ خۀصّ انسطۀ را هیۀ

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

«تا ّق  3ر یزین نسسطت را ه سطب ِ اشطترا ِ م ج را»ِ ریگر رر آ تذف

میکند فاّۀ ّیت هر طبقِ عق را کۀرکررِ خۀصّ انسطۀ میراند .ارسطو سط س میک شطد تۀ
راهو فاّۀ ّیتِ مستصّ انسطۀ هۀ سطاۀر» را هیۀ کند .ا پس از پذیرشِ فاّۀ ّیتِ نفس یۀ عق
ه عن ا ِ کۀرکررِ انسطۀ  ،ننطۀ میرهد ک کۀرکررِ انسطۀ ِ خ ب انجۀِِ فاّۀ ّیتِ مستصّ انسطۀ
ه عۀ یترین شطریفترین شطی ه اسطت این هنگۀمی محقّق میشط ر ک هر طبقِ فضطیلت
صط ر» ییرر .هم اینهۀ مقدّمۀتی هرای این نتیج نهۀییاند ک خیر سطاۀر» هرای انسطۀ
«فاّۀ ّیتِ نفس رر انوبۀق هۀ فضططیلت اسططت ایر فضططۀی ِ متادّر ج ر رارند ،رر انوبۀق هۀ
ههترین کطۀمط ترین فضطططۀیط رر طیّ زنطدییِ تمطۀِ کمطۀل ( ،1098ا ف  23تطۀ  .)25هطدین
ترتیط  ،ارسطططو هطۀ این نتیجط ییری تاریفی از مطۀه ّیطتِ «سطططاطۀر» هط رسطططت میرهطد .از
آ جۀییک تمۀمی اعمۀل فضطیلتمندان هۀ سط مؤ ف ذ» ،شطرافت نیکی همراهاند ،پس
سطططاطۀر» هطۀیطد هط «ههترین ،شطططریفترین طذیطذترین چیزهطۀ ( 1099ا ف  )23-27تاریف
ش ر.
ایر ساۀر»ِ انسۀ فاّۀ ّیتی است هر طبقِ فضیلت ،هۀید مفه ِِ «فضیلت را هررسی کرر.
«فضطیلت ترجم اژۀ ی نۀنیِ آرت  4اسطت .این اژۀ ی نۀنی هۀ مانۀیی ک امر زه از «فضطیلت
ال موطۀهق نیسطططت .آرتط رر فرهنط
فهمیطده میشططط ر ،کطۀم ً

ِ ی نطۀنی هط مانطۀیِ «کمطۀل ،ههترین،

شطجۀعت ،فضطیلت ،هرتری  ...اسطت ( .)Lidell, et-al., 1882: 216ازاینر  ،میت ا
هم از فضطیلتِ هد

هم از فضطیلتِ نفس سطسن یفت .امّۀ مرارِ ارسطو از فضطیلت رر هحث

1. ένέργεια, action
2. ἔργον
 .3یانی ،س رست اصلیِ فاّۀ یّتهۀی انسۀ ک رر ا ّ ی هۀ نبۀتۀ» تی انۀ» رر ر می هۀ تی انۀ» شریک است.
4. άρετή, virtue, excellence.
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از سطاۀر» فضطیلتِ نفس اسطت .پس هرای فهمِ مۀه ّیتِ فضطیلتِ نفس ،پرراختن ه علما نفس
ارسططو یی ضططر ر» مییۀهد .ارسططو هرای نفس ر جز ِء عقالنی نۀعقالنی مۀئ اسططت.
اعمطۀلِ جز ِء نطۀعقالنیِ نفس متیکط هط تبا ّیطت از عقط انجطۀِ شططط نطد« ،فضطططیلطت شطططمرره
میشط ند .همچنین این ر جز ِء نفس هۀ تحقّق -هسنطید ه فاّۀ ّیتِ شطۀیسطت خ ر فضطیلتمند
میشط ند .پس متنۀظر هۀ این ر جز ِء نفس ر ن

فضطیلت ج ر رارند« .ن عی از فضطۀی را

عقالنی ن ِ ریگر را فضۀی ِ اخالمی مینۀمیم ( ،1103ا ف .)5
ارسطو رر کتۀبِ ر ِ از اخالقِ نیک مۀخ س ه تفصطی از فضطیلتِ اخالمی سطسن یفت
اسطت .ا رر هررسطیِ فضطیلت رر پیِ هحثِ نظری نیسطت .ه این مانۀ ک نمیخ اهد مۀه ّیتِ
فضطیلت را آشطکۀر سطۀزر .هلک میخ اهد ه مۀ ننطۀ رهد ک چگ ن میت انیم فضطیلتمند
شط یم .ه نظرِ ا هر انسطۀنی میت اند فضطیلتمند شط ر1؛ زیرا فضطیلتِ اخالمی نتیج عۀر»
اسططت .هم انسططۀ هۀ هۀ وّبع این مۀهل ّیت را رارند ک فضططۀی را ه ذیرند آ هۀ را از طریقِ
عۀر» کۀم سۀزند ( ،1103ا ف  23تۀ .)25
فضططیلتِ اخالمی ،رر امع ،فاّۀ ّیتِ شططۀیسططت

منۀس ط ِ جز ِء خ اهندۀ نفس اسططت .این

جزء هطۀ انفاطۀز» اعمطۀل سطططر کطۀر رارر .هر انفاطۀل عملی طذّ» یطۀ اَ َمی هط همراه رارر.
ازاینر فضیلت هۀ ذّ» اَ َم ارتبۀِ رارر ( ،1104ب  .)9ارسو از هررسیِ ارتبۀِِ فضیلت
طذّ» اَ َم چنین نتیجط میییرر کط فضطططیلطت انسطططۀ را هر آ میرارر کط رر م اجهط هطۀ
ذّ» اَ َم ههترین رفتۀر را رر پیش ییرر .همچنین فضططیلت م ج

میشطط ر ک هم خ رِ

انسططۀ نیک هۀشططد هم ظیف خۀصّ خ ر را ه ههترین شططی ه ارا کند ( ،1106ا ف 23
.)24
امّۀ از نگۀهِ ارسططو  ،مایۀرِ فضططیلتمند ه ر ِ انسططۀ چیسططت؟ ه نظرِ ارسططو  ،انسططۀ ِ
فضطیلتمند انسطۀنی اسطت ک تدّ سطط را غۀیتِ خ ر مرار میرهد ( ،1106ب  .)15پیشتر
یفتیم ک فضطیلتِ اخالمی ثمرۀ اطالقِ تکمتِ عملی (= فر نِسطیس) هر انفاۀز»ِ نۀعقالنی
 . 1ا بت فضیلت کۀم از آ شهر ند آزار است ک فقط تادار محد ری از انسۀنهۀ را شۀم میش ر (هنگرید سیۀست،
 1332ا ف).
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اسطططت .رر چنین انفاطۀزتی افراِ تفریط ج ر رارنطد .رر امع تدّ سطططط تایینشطططده هۀ
تکمطتِ عملی پرهیز از افراِ تفریط هط عن ا ِ رایلطت اسطططت .هر اسطططۀسِ این مقطدّمطۀ»،

ارسو میک شد تۀ تاریفِ رمیقتری از مۀه ّیتِ فضیلت ه رست رهد .ه یفت ا « ،فضیلت
ملک ای اسطططت ک تدّ سطططوی را انتسۀب میکند ک هرای مۀ ررسطططت هۀ م ازینِ
عقلی سطططۀزیۀر اسطططت ،1107( ...ا ف  .)1ا رر کتۀبهۀی سط ط ِ تۀ شطططنطططم از اخالقِ
نیک مۀخ س فهرستی از فضۀی

راای عرض میکند.

کتۀبِ شطنطم از اخالقِ نیک مۀخ س ه هحث از فضطیلتِ عقلی اختصطۀص یۀفت اسطت.
امّۀ ارسطططو پیش از پرراختن ه این هحطث ر هۀره ه علما نفس ت جّ میکنطد تقسطططیمۀ»ِ
ریگری را هرای نفس رر نظر میییرر .ا جز ِء فرمطۀ رهنطدۀ نفس؛ یانی عقط را هط ر جز ِء
شططنۀختی

1

تسططۀهگر 2تقسطیم میکند .جز ِء فرمۀ رهندۀ نفس ه عن ا ِ یک ک هۀ تا ّق

تفکّر سطططر کطۀر رارر؛ امّۀ متالَّقِ تاقّط

تفکّرِ هر جزئی از عقط هطۀ متالَّقِ جز ِء ریگرش

متفۀ » اسطت .جز ِء شطنۀختیِ عق ه ام رِ تذییرنۀپذیر (= تقیقت) جز ِء تسطۀهگر عق ه
ام رِ تذییرپذیر (= امیۀل) مره ِاند ( ،1139ا ف  8تۀ  .)10فهمِ فضطیلتِ عقلی ه عن ا ِ یک
ک ؛ یانی شطی های ک از طریقِ آ میت ا ه تفکّرِ صطحی ررهۀرۀ هم ام ر رسطت یۀفت،
مۀ را ه هررسطیِ فضطیلتِ این ر جز ِء عق ملزِ میکند .فضطیلتِ آ هۀ همۀنندِ فضطیلتِ جز ِء
انفاۀ یِ نفس هرتسط فاّۀ ّیتهۀی متمۀیزِ آ هۀ تاریف میشط ر .ه نظرِ ارسطو  ،فضطیلتِ هر
یک از اجزای نفس ه چیزی مره ِ اسطت ک نفس از طریقِ آ هۀ تقیقت سطر کۀر رارر.
ازاینر ا تطۀز»ِ مستلفِ ارتبطۀِِ نفس هطۀ تقیقطت را هررسطططی میکنطد رراینهطۀره هط پنج
تۀ ت مۀئ اسططت ک عبۀر»اند از :هنر (تِس ِن ) ،شططنۀختِ علمی (اِپیس ط ِتمِ ) ،تکمتِ عملی
(فر نِسطططیس) ،تکمطتِ نظری (سططط فیطۀ) عقط ِ شطططه ری (ن س) ( ،1139ب  15تطۀ .)17
ازآنجۀک شطنۀختِ علمی هۀ ام رِ تذییرنۀپذیر مرتبط اسطت ،ه جز ِء شطنۀختیِ عق تالّق رارر.
امّۀ هنر تکمطتِ عملی هۀ ام رِ تذییرپذیر مرتبطاند ررنتیجط ه جز ِء تسطططۀهگر عقط تالّق
ترجم وفی« :علمی 1. cognitive,
2. calculative
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رارند .هۀ ج راین ،مۀه ّیتِ هنر سططۀختن ت ید اسططت .امّۀ تکمتِ عملی تۀ تی عقلی هرای
رسططتیۀهی ه تقیقت اسططت هۀ عم ارتبۀِ رارر؛ یانی ه چیزهۀی خ ب هدِ مره ِ ه
انسطۀ مره ِ اسطت ( ،1140ب  6تۀ  .)8سطرانجۀِ ،تکمتِ نظری کۀم ترین تۀ تِ شطنۀخت
ترکیبی از عق

شنۀختِ علمی است ( ،1141ا ف  17تۀ .)19

ارسطو پس از هررسطیِ مۀه ّیتِ فضطیلتِ نفس امسطۀِ آ  ،تاریف نهۀییِ سطاۀر» را ه
رسططت میرهد سططاۀر» را رر زمرۀ فاّۀ ّیتهۀیی میراند ک فینفسط خ اسططتنیاند؛ یانی

اعمۀلِ فضطیلتمندان ه عن ا ِ اعمۀل خ ب شطریف .ا فصط هفتم از اخالقِ نیک مۀخ س
را هۀ این جمل آغۀز میکند« :ایر ساۀر» فاّۀ یّتِ منوبق هۀ فضیلت است ،هۀید منوبق هر ازترین

فضطۀی هۀشطد چنین فاّۀ یّتی فاّۀ یّتِ ههترین جزءِ ج رِ مۀ میت اند ه ر ( ،1177ا ف .)11 10
سطط س نتیج میییرر ک سططاۀر»ِ کۀم

نهۀیی تفکّرِ نظری (تِئ ریۀ )1اسططت .هق ّی جمل

ارسطو ننطۀ میرهد ک مبنۀی این نتیج ییری مؤ ّف هۀی منطتر ِ سطاۀر»ِ کۀم
نظریانططد؛ زیرا هر ر عططۀ یترین ،مسطططتمرترین

تفکّرِ

ن فاّۀ ّیتهططۀینططد ام ری
ططذیططذتری ِ

خ رهسطططندهاند .از هۀبِ مثۀل« ،فیلسط ط ف تتّی رر تنهۀیی میت اند خ ر را مفِ نظر رر تقیقت
کند  ...شطۀید ایر ر سطتۀنی راشطت هۀشطد ک هۀ ا همکۀری کنند ،م فّقتر هۀشطد؛ ی رر این تۀل نیز

ا کۀمالً هسططنده هرای خ یش اسططت ( ،1177ب  1تۀ  .)3ریگر مؤ ّف منططتر ِ میۀ ِ سططاۀر»ِ
کۀم

ن آ ه عن ا ِ ساۀر»ِ
تفکّرِ نظری (یانی فاّۀ ّیتِ فیلس ف) ک زمین را هرای پذیرفت ِ

کۀم فراهم میسططۀزر ،ت أِ ه ر ِ آ ر هۀ فراغت اسططت .هر اسططۀسِ همین مؤ ّف  ،ارسططو
یزین افتسۀرا»ِ سطیۀسطی نظۀمی ه عن ا ِ سطاۀر»ِ نهۀیی را کنۀر مییذارر (همۀ  ،ب )9؛
ال سطاۀرتمند رر تفکّرِ نظری ج ر رارند این فاّۀ ّیت
هنۀهراین هم خصط صط ّیۀ»ِ انسطۀ ِ کۀم ً
ه شرِ آنک رر طیّ زندییِ کۀم ارام یۀهد ،ساۀر»ِ انسۀ کۀم خ اهد ه ر.
هط نظرِ ارسطططو  ،فضططططۀیط ِ اخالمی چ

هطۀ تکمطتِ عملی انفاطۀز»ِ نفس یره

خ ررهانطد ،هط طبیاطتِ مرکّ ِ انسطططۀ (ترکیط ِ نفس هطد ِ ا ) تالّق رارنطد تطۀ هط عقط ِ ا
ه تنهۀیی ررنتیج فضطۀیلی انسطۀنیاند سطاۀر»ِ نۀشطی از آ هۀ سطاۀرتی انسطۀنی اسطت .ا
1. θεωρία
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از سطططاطۀر» مؤ ّفط «خ رهسطططنطدیی را رر خ ر ندارر؛ زیرا رر

سطططاۀر»ِ انسطططۀنی ه م اه ِ هیر نیِ هرچند هسطططیۀر اند

نیۀزمندیم .ه تابیرِ ارسطططو «مررِ

ینططۀرهرسططت هۀید پ ل راشططت هۀشططد تۀ هت اند هۀ ینططۀرهرسططتی ه ریگرا یۀری کند .مررِ عۀرل نیز

نیۀزمندِ پ ل اسططت تۀ نیکیهۀیی را ک از ریگرا ریده اسططت ،جبرا کند  ،1178( ...ا ف  30تۀ
.)35
تۀ اینجۀ ارسططو ک شططیده اسططت تۀ زندییِ سططیۀسططی فضططۀی ِ اخالمی را ه عن ا ِ
یزین هۀی ساۀر»ِ نهۀیی کنۀر نهد فقط زندییِ فلسفی نظری را ه عن ا ِ یزین منۀس
شطۀیسطت هرای سطاۀر»ِ نهۀیی رر نظر هگیرر .ا هرای تأییدِ این امر اسطتدزلِ ریگری را رر
پۀیۀ ِ کتۀبِ رهم از اخالقِ نیک مۀخ س امۀم میکند .اسططۀسِ این اسططتدزل منططۀههتِ این
ن م ج را»اند سطاۀر»ِ آنۀ نۀشطی
فاّۀ ّیت هۀ فاّۀ ّیتِ خدایۀ اسطت .خدایۀ سطاۀرتمندتری ِ
از فاّۀ ّیتی خۀصّ اسططت این فاّۀ ّیت نمیت اند فاّۀ ّیتِ سططیۀسططی اخالمی هۀشططد؛ زیرا این
ن

فاّۀ یّتهۀ شطۀیسطت خدایۀ نیسطت .ررنتیج  ،فاّۀ ّیتِ خدایۀ تفکّرِ نظری اسطت (،1178

ب  .)25رر میطۀ ِ فاّۀ ّیتهطۀی انسططططۀنی ،فاّۀ ّیتی کط هیش از هر فاّۀ ّیتِ ریگری هط فاّۀ ّیتِ
خدایۀ شططبی هۀشططد« ،سططاۀر» ه شططمۀر میآید این فاّۀ ّیت همۀ تفکّرِ نظری اسططت.
خدایۀ کسطۀنی را ک زندییشطۀ م افقِ عق هۀشطد ،هیش از هم ر سطت رارند؛ زیرا آنۀ
ن چیزهطۀسطططت رر هر عملی
چیزی را رر خ ر میپر رنطد کط رر نظرِ خطدایطۀ  ،یرامیتری ِ
ک ه جۀی میآ رند ،ررسطططتی شطططرافت را رر نظر رارند ( ،1179ا ف  25تۀ  .)30ه نظرِ
ارسطو هم این یژییهۀ از آ ِ فیلسط فۀ اسطت .ازاینر فیلسط فۀ محب بِ خدایۀ اند از
عۀ یترین ررج ساۀر» هرخ ررارند.
 .2سعادت در اخالقِ ائودموس

ارسو رر اخالقِ ائ رم س ام ری چ
انسطۀ میراند .سطاۀر» نیز چ

خ هی ،زیبۀیی ذّ» را ههترین ام رِ ممکن هرای

ن ام ر
هینطترین زیبۀیی ،خ هی ذّ» را رر هر رارر ،ههتری ِ

ه شطمۀر میآید (ارسطو  ،1214 ،ا ف  .)7همچنین سطاۀر» ههترین شطی ۀ زندیی است .پس
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ززم فهمِ ساۀر» ،فهمِ زندییِ خ ب است .ازاینر ارسو هرخالف اخالق نیک مۀخ س
ک آ را هۀ هحث ساۀر» آغۀز کرره است ،اخالقِ ائ رم س را هۀ پژ هنی ررهۀرۀ زندییِ
خ ب آغۀز میکند .ا اهتدا عقۀیدِ طرحشطده ررهۀرۀ زندییِ خ ب را هررسطی میکند تۀ رر
پرت ِ آ  ،هم ه فهمِ صطحیحی از زندییِ خ ب رسطت یۀهد هم چگ نگی ارتبۀِِ آ را هۀ
ساۀر» ننۀ رهد .هرای انجۀِِ این کۀر پۀسخ رار ه ر پرسش ضر ر» رارر :یکی اینک
«زندییِ خ ب چیسطططت؟

ریگر اینک «چگ ن میت ا هدا رسطططتیۀفت؟  .چنۀنچ رر

ارام خ اهیم رید ،هررسطیهۀی ارسطو رراینهۀره ه این نتیج میانجۀمد ک سطاۀر» غۀیت
است انتسۀبهۀی هرکسی رر راستۀی رسید ه غۀیت ،همۀ زندییِ خ ب است.
ارتبۀِِ سطاۀر» یۀ زندییِ خ ب هۀ فاّۀ ّیتهۀی غۀیتمند ،ارسطو را ه هررسطیِ غۀیۀ»
میکنطططۀند .ا ننطططۀ میرهد ک رر سطططلسطططل مرات ِ غۀیۀ» هرخی نسطططبت ه هرخی ریگر
خ استنیترند .ه نظرِ ا رر میۀ ِ ان ا ِ غۀیۀ» فقط س غۀیتِ «فضیلت « ،تکمت
رر زمرۀ خ اسطططتنیترینهۀمرار میییرند (همۀ  30 ،تۀ  .)33چ

« ذّ»

این غۀیۀ» هرای انسطططۀ

خ اسطتنیترینند ،خ باند .امّۀ آیۀ متی ه یکی از اینهۀ رسطت یۀهیم ،ه سطاۀر» نیز رسطت
یۀفت ایم؟ پۀسطخِ ارسططو منفی اسططت؛ زیرا ایرچ این سط غۀیت خ اسططتنیاند ،سططاۀر» ه
خ اسططتنیترین غۀیت مره ِ اسططت .ا ب ّت میۀ ِ انسططۀ هۀ رراینهۀره ت افقِ کلّی ج ر ندارر.
ازاینر ارسطو هرای رسطتیۀهی ه پۀسطسی منۀسط

اهتدا میک شطد تۀ تفۀ »ِ میۀ ِ «مق ِّمۀ»

«شطر ِِ ضطر ریِ زندییِ خ ب را منطسص سطۀزر .ه یفت ی «همۀ ط ر ک سطالمت
غیر از شطرِِ ضطر ریِ سطالمت اسطت ه ع ام ِ ی نۀی نی هسطتگی رارر ،زندییِ خ ب
شطرایطِ ضطر ریِ آ نیز یکی نیسطتند .هر همین اسطۀس هۀید میۀ ِ عنۀصطرِ سطۀزنده (مق مۀ»)
ن چنین
شططر ِِ ضططر ریِ سططاۀر» نیز فرق یذاشططت ( ،1214ب  15تۀ  .)25نۀریده یرفت ِ
تمۀیزی مۀ را از فهمِ مۀه ّیتِ تقیقیِ ساۀر»

سۀی ِ تحصی ِ آ ر ر میسۀزر.

ن غطۀیطۀ» ج ر رارنطد زنطدییِ
پیشتر یفتیم کط سططط غطۀیطت هط عن ا ِ خ اسطططتنیتری ِ
خ ب مسطتلزِِ عم هر اسطۀسِ یکی از آ هۀ اسطت .ارسطو متنۀظر هۀ سط غۀیتِ «فضطیلت ،
«تکمت

« ذّ» سط شطی ۀ زندییِ فلسطفی ،سطیۀسطی ذّ» هسش را ه عن ا ِ یزین هۀی
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طۀصطططی مرتبط
«زنطدییِ خ ب رر نظر میییرر .ازنظر ا هرکطداِ از آ هطۀ هطۀ فاّۀ ّیتهطۀی خ ّ
اسطت .زندییِ فلسطفی ه تکمتِ عملی نظر رر تقیقت ،زندییِ سطیۀسطی ه اعمۀلِ خ ب
شطططریف زنطدییِ طذّ» هسش هط طذّا»ِ جسطططمطۀنی مره ِانطد ( ،1215ب  .)2امّۀ هط نظرِ
ارسطو فقط یک شطی ۀ زندیی میت اند تقیقتۀً خ ب هۀشطد ر شطی ۀ ریگر فقط شطر ِِ
زندییِ خ باند .ا زندییِ ذّ» هسش را هیر

از رایرۀ عۀ یترین شططی ۀ زندیی مینهد

آ را نۀشی از زندییِ خ ب میراند؛ زیرا زندییِ خ ب فاّۀ ّیتِ ااتۀً ذّ» هسش است.1
همچنین ذّ» رر ههترین تۀ ت ،هۀ فاّۀ ّیتهۀی زندییِ سطیۀسطی فلسطفی همراه اسطت .پس
فقط زندییِ فلسفی زندییِ سیۀسی عۀ یترین شی ۀ زندییاند.
ارسطو مۀه ّیتِ عۀ یترین زندیی را ه ر شطی ۀ سطلبی ایجۀهی هررسطی میکند؛ یانی
ن ننططۀ رار ِ نۀکۀرآمدیِ عقۀیدِ ریگرا رراینهۀره ،تاریفِ خ ر را از این ر شططی ۀ
رر عی ِ
زندیی فاّۀ ّیتهۀی مستصّ ه آ هۀ ه رسططت میرهد .ا اهتدا ننططۀ میرهد ک انگۀرۀ
آنۀکسطۀی راس سطقراِ از عۀ یترین شطی ۀ زندیی نۀررسطت اسطت .ه نظرِ ارسطو انگۀرۀ
آنۀکسطۀی راس از خ اسطتنیترین غۀیت یۀ خیر ،یانی تفکّر ررهۀرۀ آسطمۀ هۀ ( ،1216ا ف
 )14 13هرای «انسططۀ همۀ هُ َ انسططۀ نمیت اند هم خ اسططت هۀی ا را هرآ رره سططۀزر
ررنتیج  ،امری خ رهسطنده نیسطت؛ ررتۀ یک «خ رهسطنده ه ر یکی از مؤ ّف هۀی اصطلیِ
سطاۀر» اسطت .ارسطو نقصِ کۀر سطقراِ را رر ر شِ صطرفۀً نظریِ ا میرانسطت ( ،1216ب
)21؛ زیرا سطقراِ فضطیلت (غۀیتِ زندییِ فلسطفی) را صط رتی از مارفت میرانسطت (،1216
ب  .)6ه نظرِ ارسطو  ،چنین ر شطی ضطر رتۀً هرای مۀ عم ِ شطۀیسطت

ررسطت را ه همراه

ندارر .ا س س میک شد تۀ تاریف خ ر از مۀه ّیتِ عۀ یترین زندیی را ه رست رهد.
ازآنجطۀکط عطۀ یترین زنطدیی یطۀ زنطدییِ خ ب نیز سطططاطۀر» هطۀ مفه ِِ «خیر پی نطد
رارر ،یۀِِ هادی ارسطو پژ هش ررهۀرۀ مفه ِِ «خیر اسطت .ج رِ جنب هۀی متادّر رر خیر
یانی «خیر هط عن ا ِ غطۀیطت

«خیر هط عن ا ِ سطططیلط  ،این پرسطططش را پیش میآ َرَر کط

کداِیک از این خیرهۀ سططاۀر» ه شططمۀر میآید .ارسططو تصططری میکند ک سططاۀر»
 .1شۀیۀ ِاکر است ک ذّ» رر اینجۀ اعمّ از ذّ» جسمۀنی نفسۀنی رر نظر یرفت میش ر.
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ه عن ا ِ ت انۀییِ عملیِ انسططۀ  ،مقتض طیِ انتسۀبِ شططۀیسططت هر ر ی ن خیرِ یۀرشططده اسططت:
«ت زۀ عم هم غۀیۀ»ِ عم

هم اهزار

سۀی هرای رسید ه غۀیۀ» را رر هرمیییرر (،1217

ا ف  .)36امّۀ ارسططو هۀید پیش از ننططۀ رار ِ سططاۀر» ه عن ا ِ هزرگترین خیرِ انسططۀنی
( ،1214ا ف  ،)7تاریفی از هزرگترین خیر یطۀ خیرِ مولق هط رسطططت رهطد .ا اهتطدا هطۀ ر شِ
سطلبی هۀ امۀم اسطتدز ی ک تۀه نۀکۀرآمدیِ «نظریّ مثۀلِ خیر را ننطۀ میرهد ( ،1217ب
 15تطۀ  .)20هط نظرِ ا هرای تاریفِ خیرِ مولق هطۀیطد هط خیرهطۀیی کط رر ت زۀ عمط

ج ر

رارنطد؛ یانی خیرهطۀی مرتبط هطۀ زنطدییِ انسطططۀ  ،نظر کنیم .رر امع فهمِ خیرِ مولق رر پرت ِ
س انسۀ
فهمِ راهو آ هۀ نف ِ

فاّۀ ّیتهۀی آ امکۀ پذیر است.

رر کتۀب ر ِ اخالق ائ رم س تبیینی از این راهو عرضط میشط ر .ارسطو هۀ تقسطیمِ
خیر ه خیرِ نفسۀنی خیرِ هیر

س انسۀ  ،ننۀ میرهد ک ززم ساۀر» خیرِ نفسۀنی
از نف ِ

اسطت .این خیر شطۀم ِ سط مؤ ّف «فضطیلت « ،تکمت

« ذّ» اسطت ( ،1218ب .)35 34

فهمِ این مؤ ّف هۀ هر فهمی ررهۀرۀ نفس اسطت ار اسطت .ازاینر رر این رسطۀ نیز مۀنند رسطۀ
اخالق نیک مۀخ س ،هر پی سططتگی اخالق هۀ علما نفس تأکید میش ط ر .ه نظرِ ارسططو «رر
میۀ ِ محت ا ام ر رر نی نفس ،فاّۀ ّیت ههترین اسطت فاّۀ ّیتِ هر چیزی فضطیلتش اسطت
( ،1219ا ف )20 19؛ زیرا نفس از طریقِ فاّۀ ّیت میت انطد ت انطۀییهطۀی خ رش را هط
فال ّیت هرسطططۀنطد هنگطۀمیکط ت انطۀییهطۀیش هط ط ر کطۀمط تح ّقق یطۀهنطد ،نفس رر ههترین
ضططا ّیت مرار میییرر ک همۀ فضططیلتش اسططت .1رر ارام ارسططو اسططتدز ی هرای اثبۀ»ِ
ارتبطۀِِ فاّۀ ّیتِ نفس زنطدییِ خ ب امطۀمط میکنطد .هط نظرِ ا  ،فاّۀ ّیتِ نفس همطۀ زنطدیی
کرر اسطططت فاّۀ ّیتِ فضطططیلطتمنطدانط نفس ،یانی ههترین کطۀمط ترین تطۀطت آ  ،هطۀیطد
سخ ب
زندییِ خ ب هۀشططد .ررنتیج سططاۀر» ه عن ا ِ ههترین تۀ ت همۀ فاّۀ ّیتِ نف ِ
چیزی تۀِ کۀم اسططت .همچنین ارسططو ر مقدّم ریگر را هرای تاریفِ نهۀییِ سططاۀر»
رر کۀر میآ َرَر ک از این مرارند .1 :زندیی یۀ کۀم اسطت یۀ نۀمص؛  .2فضطیلت یۀ یک
ک ّ است یۀ یک جزء .س س رر تاریفِ نهۀییاش از ساۀر» میی ید ک «ساۀر» فاّۀ ّیتِ
 .1ه عبۀر»ریگر ،فاّۀ یّت́ همۀ یذر از م َه ه فا

از نقص ه کمۀل است.
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زنطدییِ کطۀمط هر طبقِ فضطططیلطتِ کطۀمط اسطططت 1219( 1ا ف .)39 ،پسازاین تاریف ،یطۀِِ
هادیِ ارسو ایضۀحِ مانۀیِ «فضیلتِ کۀم

است.

ززم فهمِ مۀه ّیتِ فضططیلتِ کۀم ه عن ا ِ راراییِ نفس ،هررسططیِ مۀه ّیتِ نفس اسططت.
ارسطو رر هررسطیِ مۀه ّیتِ نفس مۀ را ه اجزای نفس ت جّ میرهد میی ید« :ه مۀ اجۀزه
رهیطد [کط هطۀ این فر

شطططر

کنیم کط نفس رارای ر جزء اسطططت کط هر ر ههرهمنطد از عقط

هسطتند؛ امّۀ هر ر نمیت انند ه یک شطی ه از عق هرخ ررار هۀشطند .پس یکی از آ هۀ طبیاتۀً فرمۀ

رهنطده ریگری فرمطۀ هررار مویع اسططططت ( ،1219ب  .)31ی متنطۀظر هطۀ ر جز ِء فرمطۀ
رهنده فرمۀ هررارِ نفس ،ر فضطیلت هرای آ رر نظر میییرر :فضطیلتِ عقلی فضطیلتِ
اخالمی .هرای اینکط از حطۀ عقلی فضطططیلطتمنطد هۀشطططیم ،جز ِء فرمۀ رهنطدۀ عق  ،عال ه هر
ت انطۀییِ فرمطۀ رار  ،هطۀیطد همط م ای خ ر را فال ّیت هسنطططد .فضطططیلطتِ اخالمی هط جزئی از
نفس مره ِ اسطططت ک خ رش رر سطططۀتتِ عق مرار ندارر ،ی میت اند از عق تبایّت
کند فقط هنگۀمی فضططیلتش تح ّقق مییۀهد ک تۀهعِ جز ِء فرمۀ رهندۀ نفس هۀشططد .ه نظر
میرسططد ک هۀ تاریفِ فضططیلتِ این ر جز ِء نفس میت ا ه تاریفِ فضططیلتِ کۀم ِ نفس
رست یۀفت .ازاینر ارسو هحث مفصّلی را ه فضیلتِ اخالمی فضیلتِ عقلی اختصۀص
میرهد.
ارسطططو اهتطدا هط ارزیطۀهیِ فضطططیلطتِ اخالمی میپررازر .هط نظرِ ا فضطططیلطتِ اخالمی هط
انفاۀز»ِ جز ِء فرمۀ هررارِ نفس مره ِ اسطططت .ایر انفاۀز»ِ نفس تحتِ هدایتِ عق مرار
ییرند ،فضططیلتِ اخالمی تح ّقق مییۀهد ( ،1220ا ف  .)2رر امع ،فضططیلتِ اخالمی هنگۀمی
تح ّقق مییطۀهطد کط جز ِء فرمطۀ هررارِ نفس از طریقِ عطۀر» ،منشهطۀیی را رر پیش ییرر کط
موۀهق هۀ فرمۀ هۀی عق اند ( .)Mhire, 2002: 45ارسطو ماتقد اسطت ک ههترین تۀ تِ
نفس هم اره هطۀ طذّ» اَ َم ارتبطۀِ رارر ( ،1220ا ف  .)40 39پس فضطططیلطتِ اخالمی
فاّۀ ّیتی ت أِ هۀ ذّ» اَ َم اسطت .همچنین فضطیلتِ اخالمی تۀ تی مَ ِننطی اسطت ک فاّۀ ّیتهۀ
اتسطۀسطۀ»ِ شطۀیسطت ای رر پی رارر .این تۀ تِ مَ ِننطی را میت ا تدّ سطط رانسطت؛ زیرا
1. Ȥωῆς τελείας ἐνέργεια κατ᾿ἀρετὴν τελείαν.
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فضطططیلتِ اخالمی ه عم مره ِ اسطططت هر عملی پذیرای افراِ تفریط تدّ سطططط
اسطت .امّۀ رر هم ام رِ انسطۀنی ههترین تۀ تِ عم تدّ سطط اسطت .ذا ،هنگۀمیک شطسص
هت اند افراِهۀ تفریطهۀ را آفتِ انفاۀز»ِ نفسش هداند ،ه تنسیصِ تدّ سط میرسد.
انتسۀبِ اعمۀل اتسطططۀسطططۀ»ِ ت أِ هۀ ذّ» اَ َم ،هنگۀمی فضطططیلتِ اخالمی رانسطططت
میشط ر ک آ اعمۀل اتسطۀسطۀ» خ رخ اسطت

متأمّالن انتسۀب شطده هۀشطند .ازاینر

ارسطو یکی از شطر ِِ فضطیلتمندیِ انسطۀ را انتسۀبِ فضطیلت رایلت میراند .امّۀ ززم
انتسۀب شطۀیسطت

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

اخالمی اسطططت ،هرای انتسۀبهۀی شطططۀیسطططت

صطططحی هۀید از خ رش ،از انفاۀزتش از
جۀمای از خ رش تصططمیمهۀی خ هی

امکۀنۀتش آیۀهی راشططت هۀشططد تۀ هۀ فهمِ صططحی

اتّسطۀا کنطد .امّطۀ انسطططۀ هرای فهمِ صطططحی از خ رش پیش از خ رآیطۀهیِ کطۀمط هط عطۀملی
هیر نی نیطۀز رارر .ازاینر ارسطططو رر کتطۀبِ چهطۀرِ از اخالقِ ائ رم س از عطداطت هحطث
میکند تۀ مۀه ّیتِ این عۀم ِ هیر نی را ر شن سۀزر.
ازنظر ارسططو عدا ت ر مانۀ رارر .عدا ت ه مانۀیِ عۀِّ همۀ اطۀعت از مۀن

اسططت

( ،1129ا ف  )36 35ک چگ نگیِ رفتۀرِ یک انسطۀ هۀ خ رش ریگرا را رمم میزند.
ایر انسططۀ ِ فضططیلتمند هۀید پیش از آیۀهی از خ رش اعمۀ ش خصططۀ ی اخالمی راشططت
هۀشطد ،مۀن

این هسطتر را هرایش فراهم میسطۀزر .ه نظرِ ارسطو  ،نسسطتین اصط هرای تک ّ ِ

خلق خ یهطۀی اخالمی مطۀن

اسطططت غر

از مطۀن

ن خیرِ همگطۀنی هرای همط یطۀ
تطأمی ِ

ن انسطططۀ هطۀ اسطططت ( ،1129ب  12تطۀ  .)15ا ب ّت م انین هنگطۀمی هط فضطططیلطتِ اخالمی
ههتری ِ
ن خ ب شططۀیسططت ای هۀشططند .پس مۀن
میانجۀمند ک خ رشططۀ م انی ِ

خۀسططتگۀهِ فضططیلتِ

ن آنچ هرای انفاۀز»ِ نفس خ ب یۀ هد اسطت ،فراهم
اخالمی اسطت هنیۀرهۀی آ را هۀ تایی ِ
میسۀزر .هدین ترتی

مۀن

هۀ عدا ت ارتبۀِ مییۀهد.

ن تقسطططیمِ هراهرِ م اه
امۀ عدا ت ه مانۀی خۀصّ ه مانۀی پذیرفت ِ

محترِ شطططمرر ِ

هراهریِ شططهر ندا اسططت .عدا ت ه این مانۀ ررهررارنده تمۀمی جنب هۀی ی نۀی
متقۀه انسطۀنهۀ اسطت .تمۀمی م انینی ک هرای انسطۀ رر ر اهوش هۀ ریگرا

ر اهط

ضطع میشط ر،
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نۀظر ه این مانۀ از عدا ت اسطت .ززم راشطتن ر اهط متقۀه شطۀیسطت  ،فهم ررسطت از م انین
است.
هدین ترتی

ارسطو از طریقِ ر مانۀی عدا ت میک شطد تۀ شطی های را ک انسۀ هۀ آ

میت اند هۀ ریگرا تاۀم راشططت هۀشططد چگ نگیِ این تاۀم را ر شططن سططۀزر .امّۀ هرای
ش جۀمای نیۀز راریم .ازاینر
شططنۀختِ انسططۀ چنۀنک هسططت چنۀنک هۀید هۀشططد ،ه ران ِ
ارسططو مۀ را ه جز ِء فرمۀ رهندۀ نفس ت جّ میرهد تۀ مۀه ّیتِ چنین شططنۀختی را هرای مۀ
آشکۀر سۀزر.
جزء ِفرمۀ رهندۀ نفس یۀ عق  ،ه عن ا ِ یک کُ  ،هۀ تا ّق

تفکّر سططر کۀر رارر؛ امّۀ

ش شطنۀختی تسطۀهگر اسطت ک هرکدامنطۀ متالَّقِ خۀصّ خ ر را
این جزء رارای ر هس ِ
رارر .جز ِء شطططنۀختی ه ام رِ تذییرنۀپذیر (= تقیقت) جز ِء تسطططۀهگر ه ام رِ تذییرپذیر (=
امیۀل) مره ِ است ( ،1139ا ف  8تۀ  .)10هرای فهمِ فضیلتِ عق  ،ه عن ا ِ یک کُ ؛ یانی
شطی های ک مۀ را ه تفکّرِ صطحی ررهۀرۀ هم ام ر ت انۀ میسطۀزر ،هۀید فضطۀی ِ این ر جز ِء
نفس را ه همۀ ص ر» ک رر یزارشِ اخالقِ نیک مۀخ س آ رریم ،هررسی کرر.
از میۀ فضطۀی عقالنی ،تکمت عملی جنب ضطر ریِ زندیی نیک سطاۀر» اسطت؛
زیرا سطططاۀر» مقتضط طیِ انتسۀهی اسطططت ک نفس هۀ آ ام رِ خ ب را از ام رِ هد تمیز رهد.
همچنین ارسطو رر هنگۀِ هحث از تفکر نظری هۀ اشطۀره ه آنۀکسطۀی راس ننطۀ رار
نۀکۀرآمدی رأی ی ررهۀرۀ عۀ یترین شطی ۀ زندیی ،هر این جنب ضطر ری سطاۀر» تأکید
میکند« .مررانی چ

طۀ س آنۀکسطۀی راس رارایِ تکمت هسطتند ،امّۀ تکمت عملی ن ؛ زیرا

آ هۀ آنچ را ک هرای خ رشططۀ [یانی ،هرای انسططۀ س ط رمند اسططت ،نۀریده میییرند .ه نظرِ مۀ،
آ هۀ رارای راننطی مهم ا هی هسطتند ،امّۀ این رانش هیفۀیده اسطت؛ زیرا این رانش رر جسطتج یِ

شنۀختِ خیرِ آرمی نیست ( ،1141ب  4تۀ .)9
رر کتۀب پۀیۀنی اخالق ائ رم س هرای ایضطۀحِ مفه ِِ فضطیلتِ کۀم ه فضطیلتِ «نیکی
شطرافت 1اشطۀره میشط ر ( ،1248ب  .)11ه نظرِ ارسطو این فضطیلت کۀم ترین (،1249
)1. καλὰ κἀγαθἀ (goodness and nobility
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ا ف  )17هم فض طۀی اسططت .امّۀ ا فضططیلتِ «نیکی شططرافت را چگ ن تاریف میکند؟
ارسطو هرای تاریفِ رمیقِ این فضطیلت میک شطد تۀ تفۀ »ِ آ را هۀ فضطیلتِ «نیکی 1ننطۀ
رهد« .آنچ نیکی اسططت آنچ نیکی شططرافت اسططت ،ن تنهۀ رر نۀِ هلک فینفس ط نیز هۀ هم فرق
رارنطد؛ زیرا همط نیکیهطۀ غطۀیتی رارنطد کط هط خطۀطرِ خ رشطططۀ خ اسطططتنیانطد از میطۀ ِ آ هطۀیی کط
هرای خ رشططۀ خ اسططتنیاند ،آ هۀیی را شططریف مینۀمیم ک سططت رنی مۀه ِسططتۀیش هسططتند...

( ،1248ب  15تۀ  .)25انسطۀ ِ خ ب شطریف نیز متمۀیز از انسطۀ ِ خ ب اسطت؛ زیرا انسطۀ ِ
خ ب شطططریف هرخالف انسطططۀ ِ خ ب ،رر جسطططتج ی نیکیهۀیی اسطططت ک فینفسط ط
شططریفاند عم ِ شططریف را از ههرِ خ رِ آ انجۀِ میرهد .ارسططو هۀ آ رر ِ نم ن ای ه
هررس طیِ این مس طأ میپررازر .ه نظرِ ا شططهر ندا ِ کُنیۀ اشططسۀص را فقط ه ر ی ِ رارا
ه ر ِ خیرهۀی طبیای فضططیلتمند میرانند آنۀ را خ ب ه شططمۀر میآ رند ( ،1248ب
 36تۀ )39؛ امّۀ آنۀ

اما ًۀ خ ب شطططریف نیسطططتند؛ چراک ام رِ شطططریف را ن از ههرِ خ رِ

آ هطۀ ،هلکط از آ تیطث کط آ هطۀ طبیاتطۀً خیرنطد ،میخ اهنطد .طذا فقط اعمطۀ ی تقیقتطۀً
شریفاند ک انسۀ آ هۀ را هۀ انگیزه انتسۀبِ شریفی انجۀِ رهد.
انسطۀ ِ خ ب شطریفِ ارسطو یی یۀرآ رِ زندییِ سطیۀسطی 32اسطت .ه نظرِ ارسطو انسطۀ ِ
خ ب شطریف یکسطره خ ب اسطت .پس شطریف ه ر هۀید خیرِ کۀم هۀشطد ( ،1249ا ف
 .)18ازآنجۀک سطاۀر» نیز خیرِ کۀم اسطت ،انسطۀ شطریف هۀید انسطۀ ِ سطاۀرتمند هۀشطد
زندییِ سطیۀسطی هۀید عۀ یترین شطی ۀ زندیی هۀشطد .امّۀ ارسطو اخالقِ ائ رم س را هۀ این
هحث خۀتم نداره اسطت .ا ر هۀره ه سطرا ِ هحث از نفس میر ر .ه نظرِ ارسطو  ،زندییِ
سطیۀسطی فۀمدِ خ رهسطندیی اسطت؛ زیرا رر این شطی ه از زندیی فقط م ای جز ِء فرمۀ هررارِ
نفس فال ّیت مییۀهند .امّۀ رر زندییِ فضططیلتمندان ه عن ا ِ زندییِ خ رهسططنده هم م ای

 .1هد

اینک مید شرافت را ه همراه راشت هۀشد.

 .2مرار از زندییِ سطیۀسطی رر اینجۀ «زندیی کرر رر ر تشطهر اسطت؛ ن «زندیی کرر رر مسطندِ مدر»ِ سطیۀسطی
رر هراهرِ زندییِ تکیمۀن یۀ زندییِ ذّ»مداران .
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ال فال ّیت مییۀهند .پس فقط زندیی
نفس ،اعمّ از جز ِء فرمۀ هررار جز ِء فرمۀ رهنده ،کۀم ً
فلسطفی زندییِ شطۀیسطت اسطت .این ن

از زندیی خ رهسطنده اسطت مایۀری هرای فضطیلتِ

خ ب شریف متالَّقۀ»ِ خیرِ مولق است ( ،1249ب .)25-24
 .3فضیلتِ اخالقی و سعادت در اخالقِ نیکوماخوس

ارسطططو رر کتۀبِ پۀیۀنیِ اخالقِ نیک مۀخ س آم زهاش ررهۀرۀ سطططاۀر» را صطططراتتۀً هیۀ
میکند .ه نظرِ ا  ،سععادتِ تامّ و کامل رر فاّۀ ّیتِ فلسطفیِ «تفکّرِ نظری یۀفت میشط ر

عم ه فضططیلتِ اخالمی سططاۀرتی ررج ر ِ ه شططمۀر میآید .ا رر کتۀبِ ا ّل از اخالقِ
نیک مۀخ س طرتی کلّی از ارتبۀِِ سططاۀر» فضططیلتِ اخالمی ه رسططت راره رر کتۀبِ
رهم از آ رسططۀ هرای رسططتیۀهی ه نتیج نهۀیی ررهۀرۀ سططاۀر» ه مر ر کرر ِ رؤ سِ
موطۀ ِ کتطۀبِ ا ّل از آ رسطططۀ پرراختط اسطططت .ذا هۀ ج ر اینک ا رر کتطۀبِ ا ّل از آ
رسطۀ  ،سطاۀر» را هۀ فضطیلتِ اخالمی ه ط ر ضطمنی یکی میییرر ،این مول را رر کتۀبِ
رهم از آ رسۀ ه چۀ ش میکند.
رر کتطۀبِ رهم از اخالقِ نیک مطۀخ س خ اننطده هط ر شطططنی ررمییطۀهطد کط فضطططیلطتِ
اخالمی رر مقۀه ِ سططاۀر»ِ نۀشططی از تفکّرِ نظری ،تۀ تدّ زیۀری تقلی ِ ررج یۀفت اسططت .ه
نظرِ ارسطو  ،ایر سطاۀر» فاّۀ ّیت هر طبقِ فضطیلت هۀشطد ،ماق ل اسطت ک سطاۀر» فاّۀ ّیتی هر
طبقِ ههترین فضططیلت هۀشططد .ا هرخالفِ اسططتدزلهۀی کتۀبِ ا ّل از اخالقِ نیک مۀخ س،
ننطططۀ میرهد ک ههترین کۀم ترین فضطططیلت همۀنندِ فاّۀ ّیت نظریِ خدایۀ اسطططت .این
آم زه هۀ آم زۀ ا ّ ّی

غۀ ِ اخالقِ نیک مۀخ س و همچنین هۀ آم زهاش ررهۀرۀ سطططاۀر»

رر اخالق ائ رم س نیز نۀسطۀزیۀر اسطت .هۀ ت جّ ه اهمّ ّیتی ک ارسطو رر آ کتۀب از آ
رسططۀ هرای فضططیلتِ اخالمی ر سططتی مۀئ میش ط ر ،این نتیج ییری تۀ تدّی غیرِعۀری
اسططت؛ زیرا خ انندۀ آ کتۀب از آ رسططۀ ارسططو  ،انتظۀر رارر ک ارسططو این نتیج را
هگیرر ک ساۀر» آمیزهای از فضیلتِ اخالمی ،ر ستی تفکّرِ نظری است.

ارسطططو پژ هۀ ک شطططیطدهاند تۀ تبیینی از نۀسطططۀزیۀریِ مسطططأط سطططاطۀر» رر اخالقِ

96

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 26بهار و تابستان 1400

نیک مۀخ س ه رسطت رهند .آنۀ هر اسطۀسِ تاریفِ سطاۀر» رر کتۀب ا ّل از آ رسطۀ  ،ه
«فاّۀ ّیت نفس م افقِ فضطیلتِ کۀم

( ،1102ا ف  )6تمرکز هر اژۀ «کۀم

1

ک شطیدهاند

تۀ تبییننطۀ را عرضط کنند .ه نظرِ آنۀ  ،این اژه هم ه مانۀی «امرِ متاۀ ی هرتر
مانطۀی «امر تطۀِّ کطۀمط

3

عبۀر»ِ «امرِ تۀِّ کۀم

اسطططت .کسطططۀنی چ

2

هم ه

جطۀ ک پر جی .اِل .اَکریط هطۀ تطأکیطد هر

تفسطیری «شطم ل ج یۀن  4از سطاۀر» ه رسطت رارهاند .هر اسطۀسِ

این تفسطیر ،سطاۀر» شطۀم ِ هم خیرهۀ غۀیۀتی اسطت ک فینفسط خ اسطتنیاند .ازاینر
فضططۀی ِ اخالمی تفکّرِ نظری مق ِّمۀ»ِ سططاۀر» ه شططمۀر میر ند .همچنین هر اسططۀسِ این
ص طرفِ تفکّرِ نظری رر مقۀیس ط هۀ آمیزهای از تفکّرِ نظری ذّا»ِ جسططمۀنی کمتر
تفسططیرِ ،
مفس طرا ِ ریگری چ
خ اسططتنی اسططت (ّ .)Kraut, 1991: 267

آنت نی کِنی ریچۀرر

کرَ » هۀ تأکید هر عبۀر»ِ «امرِ متاۀ ی هرتر  ،تفسططیری «اصططلی هینۀن  5از سططاۀر» عرض ط
کررهانطد .آنطۀ هطۀ تمرکز هر کتطۀبِ رهم از اخالقِ نیک مطۀخ س ماتقطدنطد کط تفکّرِ نظری
ه عن ا ِ یگۀن خیرِ اصلی نهۀیی ساۀر»ِ اعالست .ه نظرِ آنت نی کِنی ،هیۀ ِ صری ِ ارسو
ن سططاۀر»ِ نهۀیی هۀ تفکّرِ نظری ،مۀنعِ پذیرشِ
رر کتۀبِ رهم از آ رسططۀ رر یکی رانسططت ِ
نر
تفسططیرِ شططم ل ج یۀن میشطط ر ( .)Kenny, 2002: 87جۀ میلر هۀ رر نظر یرفت ِ
تفسططیرِ ریگر میک شططد تۀ این امر را تبیین کند .هنۀ هر یک تفسططیر ،تفکّرِ نظری «خیرِ ا هی
اسططت فضططیلتِ اخالمی «خیرِ انسططۀنی

ررنتیج  ،سططاۀرتی ررج ر ِ اسططت .امّۀ هنۀ هر

نآ
تفسططیری ریگر ،تفکّرِ نظری «خیرِ نهۀیی اسططت فضططیلتِ اخالمی ه مح ّقق سططۀخت ِ
ماو ف اسطططت؛ زیرا انسطططۀ هنطۀ هر محطد ریّتهطۀی تحمیط شطططده هر طبیاتش ،نمیت انطد
زندییاش را ه ط ر کۀم

مفِ تفکّرِ نظری کند .ذا فضطیلتِ اخالمی ه سطب ِ منطۀههتش

هۀ تفکّرِ نظری م ج ِ ههتر شد ِ انسۀ میش ر (.)Miller, 2011: 68-69
هرای فهمِ آم زۀ ارسطو ررهۀرۀ اینهمۀنیِ سطاۀر»ِ نهۀیی هۀ تفکّرِ نظری هۀید مالتظۀ»
)1. τέλειος (perfect
2. supreme
3. complete
4. inclusive
5. dominant
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هینطتری را ررهۀرۀ فضطیلتِ اخالمی رر کۀر آ ریم .آیۀ فضطیلتِ اخالمی فضطیلتِ عقلی هۀ
یکطدیگر تقطۀهط

تاطۀر

رارنطد یطۀ متمِّم مکمِّ یکطدیگرنطد؟ از آنچط ارسطططو ررهطۀرۀ

فضططیلتِ فلسططفیِ «تفکّرِ نظری میی ید ظۀهراً نمیت ا تاۀر ِ آ هۀ فضططیلتِ اخالمی را
نتیج یرفت .رر امع ،ر ی ِ ارسططو هرای اینهمۀنیِ سططاۀر»ِ نهۀیی هۀ تفکّرِ نظری تقلی ِ
فضططیلتِ اخالمی ه فضططیلتی ررج ر ِ ،تفۀ »ِ اسططۀسططی میۀ ِ این ر ی ن فضططیلت نب ره
اسطت؛ زیرا هسطیۀری از یژییهۀی سطاۀر»ِ نهۀیی رر فضطیلتِ اخالمی نیز ج ر رارند .هر
ر ی آ هۀ ام ریاند ک فینفسط خ اسطتنیاند هۀ ذّ»ِ نۀب همراهاند .ت ّتی هرخی فضطۀی ِ
اخالمی ،ازجمل عدا ت میۀن ر ی ،هۀ فراغت ت أِاند .امّۀ ایرچ هسططیۀری از یژییهۀی
سطاۀر»ِ نهۀیی رر فضطیلتِ اخالمی یۀفت میشط ند ،زندییِ فلسطفی یۀ تفکّرِ نظری آ هۀ را هۀ
ررج هینتر کۀم تری رر خ ر رارر.
هۀ ج رِ هرخی اشطتراکۀ» ،آ هۀ متمۀیز از یکدیگرند .فضطۀی ِ اخالمی هرای تح ّققنطۀ
مقتضطططیِ چیزهطۀی ریگریانطد ( ،1178ا ف  9ب  .)7هرخی فضطططۀیط ِ اخالمی ،ازجملط
هزریی سططسۀ » ،مسططتلزِِ خیرهۀی هیر نیِ متادّریاند؛ خیرهۀیی ک ه ا ضططۀ ات الِ
امتصططۀری سططیۀسططیای اهسططت اند ک آ هۀ را ممکن میسططۀزند ( Tessitore, 1996:
 .)110امّۀ تفکّرِ نظری ه سطۀی ِ هیر نی کمتر اهسطت اسطت .رر امع چنین سطۀیلی ک هرای
فضطططیلتِ اخالمی ضطططر ریاند ،ممکن اسطططت ک مۀنای هرای تفکّرِ نظری ه شطططمۀر آیند
( ،1178ب  1تۀ .)5
آیطۀ از این اسطططتطدزل میت ا تضطططۀرّ تفکّرِ نظری شطططی ۀ زنطدییِ اخالمی را نتیجط
یرفت؟ ایر چنین هۀشططد ،فیلسطط ف ه عن ا ِ کسططی ک رر جۀما زندیی میکند ،نبۀید ه
اعمۀلِ فضطیلتمندان اشطتذۀل راشطت هۀشطد .امّۀ ه نظرِ ارسطو فیلسط ف از آ تیث ک انسطۀ
اسطت ،نمیت اند ه ام رِ سطیۀسطی اخالمیِ ر تشطهر هیاعتنۀ هۀشطد ازاینر هرای یذرا ِ
زنطدیی هط این ام ر نیطۀز رارر ( ،1178ب  5تطۀ  .)7هطدین ترتیط

فیلسططط ف از آ تیطث کط

انسططۀ اسططت ،هۀ خیرهۀی هیر نی فضططیلتِ اخالمی سططر کۀر رارر؛ هرچند ارسططو تأکید
میکند ک زندییِ فلسفی مقتضیِ خیرهۀی هیر نیِ «فرا ا نیست.
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هۀ ج راین ،از سط یی ،ه نظر میرسطد ک جمال»ِ ارسطو رر فصط هۀیِ پۀیۀنیِ کتۀبِ
رهم از اخالقِ نیک مۀخ س تۀکی از ن عی نۀس طۀزیۀری میۀ ِ فضططیلتِ اخالمی فضططیلتِ
فلسططفیاند .ارسططو رر هحث از فاّۀ ّیتِ خدایۀ مۀئ شططد ه اعمۀلِ اخالمی هرای آنۀ را
مضططحک میراند؛ زیرا ه نظرِ ا تصط ّرِ چنین اعمۀ ی ررهۀرۀ آنۀ مُبتذَل اسططت شططۀیسططت
مقۀمنطۀ نیسطت ( ،1178ب  7تۀ  .)20ازاینر یگۀن فاّۀ ّیتِ شطۀیسطت خدایۀ فاّۀ ّیتِ نظری
اسطت .ازآنجۀک سطاۀر»ِ نهۀیی هۀ تفکّرِ نظری یکی اسطت ،انسطۀ ِ شطبی ه خدایۀ نیز هۀید ه
فضطیلتِ اخالمی هیاعتنۀ هۀشطد .فضطیلتِ اخالمی هرای چنین انسطۀنی سطیل ای هرای فاّۀ ّیتِ
خدا ی ن «تفکّرِ نظری اسطت ن غۀیتی فینفسط  .هدین ترتی

عقیدۀ ارسطو ه هیاعتنۀییِ

خطدایطۀ هط فضطططیلطتِ اخالمی نیز عقیطدۀ ا هط اینکط سطططاطۀر»ِ نهطۀییِ انسطططۀ رر امع همطۀ
فاّۀ ّیتِ خطدا ی نط «تفکّرِ نظری اسطططت ،ممکن اسطططت تطۀکی از ن عی نطۀسطططۀزیطۀری میطۀ ِ
فضطیلتِ اخالمی فضطیلتِ فلسطفی هۀشطد .از سط ی ریگر ،ارسطو رر فصط ِ نهم از کتۀبِ رهمِ
اخالقِ نیک مطۀخ س میی یطد کط رر میطۀ ِ اعمطۀلِ انسطططۀ اعمطۀ ی کط هر عقط اسطططت ارنطد
ن اعمۀلاند (،1179
اعمۀ ی ک رر انجۀمنطۀ ه ررسطتی شطرافت ت جّ میشط ر ،یرامیتری ِ
ن ا از خدایۀ متفۀ » است
ن ارسو تۀ تدّی هۀ ت صیفِ پینی ِ
ا ف  25تۀ  .)32امّۀ این سس ِ
هۀ هیاعتنۀییِ آنۀ ه اعمۀلِ اخالمی (ررست شریف) متاۀر

ه نظر میآید.

رر جمعِ میۀ ِ ر م لِ ارسططو میت ا یفت ک ا ه فیلسط ف ه عن ا ِ کسططی ک رر
سطۀتتِ تیۀ»ِ فلسطفی میزید ،از ر منظر ت جّ میکند .ا از یک منظر ،ه سطۀتتِ فاّۀ ّیتِ
خدا ی ن فیلسط ف نظر رارر .ه نظرِ ا  ،رر این سطۀتت فیلسط ف میک شطد تۀ هر چ هینطتر
خدا ی ن شط ر تۀ سطاۀر»ِ خدا ی ن را تحصطی کند .رر این سطۀتت م ضط ِ اصطلیِ ت جّ ِ
فیلسط ف فضطۀی ِ اخالمی سطیۀسطی نیسطت؛ زیرا فاّۀ ّیتِ ا رر این راسطتۀ نیسطت .امّۀ از منظری
ریگر ،ارسطو ه سطۀتتِ انسطۀنیِ فیلسط ف نظر رارر .ه نظرِ ا  ،رر این سطۀتت فیلسط ف مۀنندِ
هم انسططۀ هۀ رر ر تشططهر رر میۀ ِ مررمۀ زندیی میکند هۀ آنۀ رر ارتبۀِ اسططت.
هرای هرمراریِ ارتبۀِ تاۀم هۀ ریگر انسططۀ هۀ عم هر طبقِ فضططیلتِ اخالمی سططیۀسططی
ضطر ری اسطت؛ امّۀ ررعینتۀل ،هینطترین رلمنطذ یِ فیلسط ف همۀ تفکّرِ نظری یۀ فاّۀ ّیتِ
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عم ه فضططیلتِ اخالمی غۀیتِ فینفسطط

نیست.
صطرفِ اشطتذۀل ه
چنۀنک پیشتر یفتیم ،ارسطو رر کتۀبِ رهم از اخالقِ نیک مۀخ س ِ
فاّۀ ّیتِ ماو ف ه فضططیلتِ اخالمی را سططاۀرتی ررج ر ِ منۀسطط

هۀ ات الِ انسططۀنیِ مۀ

میراند ( ،1178ا ف  .)11 10این عقیدۀ ارسططو این پرسططش را ه اهن متبۀرر میسططۀزر
ک ایر فضطۀی ِ اخالمی سطاۀر»ِ ررج ر ِاند ،چرا ارسطو رر اخالقِ نیک مۀخ س تۀ آنجۀ
هدا هۀ اهمّ ّیت میرهد ک کتطۀبهۀی سططط ِ تۀ رهم از آ رسطططۀ را ه هحطث ررهۀرۀ آ هۀ
اختصۀص راره است؟
ه نظر میرسططد هۀ ت جّ ه فقراتی از اخالقِ ائ رم س ک رر آ هۀ از تفۀ »ِ شططر ِِ
ضططر ریِ سططاۀر» مق ِّمۀ»ِ سططاۀر» سططسن میر ر ( ،1214ب  24تۀ  ،)27هت ا ه این
پرسططش پۀسططخ یفت .ارسططو هر اسططۀسِ آ تفۀ » ،چند پرسططش طرح میکند )1( :کداِ
شططی ه از زندیی «سططاۀر» ه شططمۀر میآید؟ ( )2رر میۀ شططی ههۀی متادّرِ زندیی کداِ
شططی ه عۀ یترین ن ِ سططاۀر» اسططت؟ نهۀیتۀً )3( ،انسططۀ هرای سططاۀرتمند شططد ه چ
چیزهۀیی نیۀز رارر؟ پۀسخ ه این پرسشهۀ هر اسۀس رسۀ اخالق نیک مۀخ س ک تۀ تدی
متفۀ » از رسطۀ اخالق ائ رم س اسطت ،ه ترتی عبۀر» است از )1( :هم فضیلتِ فلسفی
هم فضطیلتِ اخالمی (ا ب ّت  ،اینیکی رر ررج ر ِ)؛ ( )2تفکّرِ نظری؛ ( )3ام ری چ
ش سط ِ نۀظر ه شطر ِِ ضطر ریِ سطاۀر» اسطت،
ر سطتی ،ثر » تندرسطتی .رر اینک پرسط ِ
ترریدی نیسططت .ه نظرِ ارسططو  ،سططاۀر» ه عن ا ِ عم ِ شططریف ،مقتض طیِ خیرهۀی هیر نی
ه عن ا ِ سطیل اسطت ایر کسطی از این م اه

هینصطی

هۀشطد ،نمیت ا ا را سطاۀرتمند

رانسطططت ( ،1099ب  1تطۀ  .)10امّۀ آیطۀ فضطططۀیط ِ اخالمی را هطۀیطد رر زمرۀ مق ِّمطۀ»ِ سطططاطۀر»
رانسطت یۀ رر زمرۀ شطر ِِ ضطر ریِ سطاۀر»؟ آنت نی کِنی ماتقد اسطت ک رر هیچ جۀیی از
اخالقِ نیک مۀخ س نیۀمده اسططت ک تفکّرِ نظری فضططیلتِ اخالمی هر ر هۀ هم مق ِّمۀ»ِ
سطاۀر»اند ( .)Kenny, 2002: 29ه نظرِ ارسطو  ،سطاۀر» شطمرره شطد ِ فضطۀی ِ اخالمی
ازاینر سطت ک آ هۀ فاّۀ ّیتِ عق هر طبقِ فضطیلتاند ( ،1098ا ف  .)20همچنین فیلسط ف
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رر سطۀتتِ فاّۀ ّیتِ خدا ی ن خ یش نیۀزی ه این فضطۀی ندارر فقط رر سطۀتتِ انسطۀنیِ
خ یش هدا هۀ نیۀزمند است .ررنتیج  ،فضۀی ِ اخالمی شر ِِ ضر ری هرای تح ّققِ ساۀر»ِ
نهۀیی یۀ تفکّرِ نظریاند .ایر فضططۀی ِ اخالمی را (ا ب ّت  ،ررهۀرۀ فیلس ط ف) شططر ِِ ضططر ریِ
ن ارسططو را ک «رر ص ط ر»ِ ج رِ فضططۀی ِ متادّر ،سططاۀر» رر
سططاۀر» هدانیم ،این سططس ِ
انوبۀق هۀ ههترین کۀم ترین فضطۀی است ( ،1097ا ف  ،)1میت ا چنین تفسیر کرر :رر
ص ط ر»ِ ج رِ فضططۀی ِ متادّر ،سططاۀر» فاّۀ یّتی رر انوبۀق هۀ فضططیلتی متعالی خ اهد ه ر.
ازاینر ساۀر» همۀ تفکّرِ نظری است.
 .4فضیلتِ اخالقی و سعادت در اخالقِ ائودموس

رر رسۀ اخالق ائ رم س ساۀر» ه «فاۀ یت زندیی کۀم هر طبق فضیلت کۀم

تاریف

میشططط ر ( 1219ا ف  .)39این تاریف از سطططاۀر» متفۀ » از آ تاریفی اسطططت ک رر
اخالق نیک مۀخ س عرضط شططده اسططت .ازاینر ه منظ ر رسططتیۀهی ه فهم رمیقی از این
تاریف میک شطططیم مانطۀیِ اصطططوالتطۀ» «کطۀمط « ،فضطططیلطت کطۀمط
ضط ح هسنطیم« .کۀم

«زنطدیی کطۀمط

را

رر هراهرِ «نۀمص امری اسطت ک هر آنچ را ززِ اسطت ،رر خ ر

رارر .امّۀ نۀمص امری اسطت ک فۀمدِ چیزی است .ازاینر  ،هیچ امرِ نۀمصی ساۀر» ه شمۀر
نمیآید ( ،1219ب  .)7پس سطططاۀر» امرِ کۀم اسطططت .ه عبۀر» رمیقتر سطططاۀر» همۀ
فاۀ یت زندیی کۀم هر طبق فضیلت کۀم است.
امۀ ارسطططو چ مانۀیی از فضطططیلت کۀم رر اهن رارر؟ آیۀ فضطططیلت کۀم ه مانی
مجم

تمۀمی فضططۀی عقالنی اخالمی اسططت یۀ ه مانی ههترین عۀ یترین فضططیلت؟

س
پیشتر یفتیم ک رر نظرِ ارسطططو  ،سطططاۀر» فاّۀ یّت هر طبقِ فضطططیلتِ نفس اسطططت .نف ِ
م ررِنظرِ ارسططو نفس ه عن ا ِ یک ک ّ اسططت ن جزئی از نفس .امّۀ فهمِ فضططیلتِ کۀم ِ
نفس ه عن ا ِ یک ک  ،مسططتلزِِ فهمِ فضططیلتِ هر یک از اجزای نفس اسططت؛ زیرا اجزای
مفصطلی
نفس ج ری مسطتق ّ از نفس ندارند .ازاینر ارسطو رر اخالقِ ائ رم س هحثِ ّ
را ه فضطیلتِ اجزای نفس اختصطۀص راره اسطت .ا میک شطد تۀ میۀ ِ فضطۀی ِ اجزای نفس،
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پی ندی غۀیت یرایۀن هرمرار کنطد؛ ه این مانطۀ ک فضطططیلطتِ اجزای پۀیینترِ نفس هم اره ه
غۀیتی فراتر از خ ر ماو ف اسططت .این جهتییریِ اجزای پۀیینترِ نفس ه سطط ی اجزای
عۀ یترِ آ

تاۀم ِ آ هۀ هۀ یکدیگر ،فضططیلتِ کۀم ِ م ررِنظرِ ارسططو را تح ّقق میهسنططد.

تأمّ رر مۀه ّیتِ فضطیلتِ اخالمی ه عن ا ِ فضطیلتِ جزئی از نفس ،ننطۀ میرهد ک فضطیلتِ
اخالمی نیز رارای ر جنب اسططت؛ ه این مانۀ ایر آ را هۀ جز ِء فرمۀ هررارِ نفس هسططنجیم،
غۀیت خ اهد ه ر .فضطیلتِ اخالمی ه عن ا ِ غۀیتِ فینفسط این یژیی را رارر ک زمین را
هرای انفاۀز»ِ نفس فراهم سططۀزر تۀ هت انند رر هر ضططا ّیتی اکننططی منۀس ط ننططۀ رهند.
همچنین فضطططیلطتِ اخالمی رر نسطططبطت هۀ نفس ه عن ا ِ یک ک ه غۀیتی متاطۀ یتر از خ ر
ماو ف اسططت .امّۀ ه نظرِ ارسططو فضططیلتِ کۀم  ،فضططیلتِ ک ّ نفس اسططت این فضططیلت
هنگۀمی تح ّقق مییۀهد ک هم اجزای نفس کۀرکررهۀی آ رر ههترین ضططا ّیت هۀشططند.
ازاینر  ،فضططیلتِ کۀم هم ررهررارندۀ فضططیلتِ اخالمی اسططت هم ررهررارندۀ فضططیلتِ
عقلی .رر امع ،فضطیلتِ کۀم ِ ارسطو یی مقتضطیِ تدتی انداِ ار میۀ ِ انفاۀز»ِ نفسطۀنی
عق است.
اصطوالح شطۀیۀ ت ج ریگر رر تاریف سطاۀر» ،مفه ِ زندیی کۀم اسطت .ارسطو
رر اخالقِ ائ رم س هرای ترسططیمِ زندییِ کۀم ه هررسططی س ط ی ن زندیی میپررازر
ررنهۀیت نتیج میییرر ک ساۀر» همۀ زندییِ فلسفی است .امّۀ زندییِ فلسفی آ ی ن
ک رر اخالقِ نیک مۀخ س طرح شطده اسطت ،صطرفۀً ه مانۀی تفکّرِ نظری نیسطت .ا رر این
رسططۀ ننططۀ میرهد ک ایرچ عق نهۀیتۀً از طریقِ تکمتِ نظری میۀ ِ نظر عم پی ند
هرمرار میکنطد محت ایِ تکمطتِ نظری متاطۀ یترین ا هیترین رانش اسطططت ،زنطدییِ
فلسطفی صطِ رفِ تفکّرِ نظری نیسطت؛ زیرا زندییِ انسطۀ رر فاّۀ ّیت مانۀ مییۀهد این فاّۀ ّیت
ظۀهراً پۀیۀ نۀپذیر اسطططت تکمتِ نظری چیزی نیسطططت ک هم اره هت ا آ را رر اختیۀر
ن تفکّر ررهۀرۀ ام ر
راشطت .همچنین ،ارسطو هۀ انتقۀر از آنۀکسطۀی راس ررهۀرۀ یکی یرفت ِ
ا هی هۀ سططاۀر» ننططۀ میرهد ک زندییِ فلسططفی ه عن ا ِ زندییِ کۀم هۀید هم شططۀم ِ
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فیلسط ف انسطۀنی اسطت ک رر ر تشطهر سطک نت رارر ررنتیج  ،رر ارتبۀِ هۀ ریگرا ه
سططر میهرَر .پس چنین انسططۀنی هۀید زندییِ خ ب را رر ارتبۀطش هۀ ریگری تاریف کند
هرای هرمراریِ ارتبۀِِ صطحی هۀ ریگرا ه فضطۀی ِ اخالمی سطیۀسطی نیۀزمند اسطت .ا ب ّت این
فضطۀی هۀید ه متاۀ یترین رانش ماو ف هۀشطند .پس فیلسط ف کسطی اسطت ک هم اه ِ نظر
است هم اه ِ عم .
هدین ترتی  ،ر ی ریگرِ تاریفِ سطططاۀر» ه «زندییِ کۀم هر طبقِ فضطططیلتِ کۀم
همۀ فاّۀ ّیتِ زندییِ فلسطفی هر طبقِ همۀ فضعایل ،اعمّ از اخالمی عقلی اسطت .هر اسطۀسِ
این تاریف ،هم فضططۀی ِ اجزای نفس یانی فضططۀی ِ اخالمی عقلی ،مق ِّمۀ»ِ سططاۀر» ه
شمۀر میآیند ع ام ِ ریگری چ

هستِ نیک ،ثر » ،تندرستی افتسۀر همگی شر ِِ

ضطر ریِ سطاۀر» رانسطت میشط ند ن مق ِّمۀ»ِ سطاۀر»؛ این رر تۀ ی اسطت ک ارسطو رر
اخالق نیک مۀخ س ،فضططۀی اخالمی را ه همراه ام ری مۀنند هست نیک ثر »  ...رر
زمرۀ شرِ ساۀر» ه شمۀر میآ رر.
نتیجه گیری

«سطاۀر» مفه ِِ اسطۀسطیِ اخالقِ نیک مۀخ س اخالقِ ائ رم س اسطت .ارسطو رر هر ر
رسطططۀ از میۀ ِ یزین هۀی ی نۀی  ،زندییِ موۀهق هۀ فضطططیلت را مق ِِّ اصطططلیِ سطططاۀر»
س انسطۀ  ،فضطیلت را ه
میراند .ا رر هر ر رسطۀ هر اسطۀسِ آرای رایج ررهۀرۀ اجزای نف ِ
ر مسططمِ «اخالمی

«عقلی تقسططیم میکند .امّۀ سططسنۀ ِ ارسططو ررهۀرۀ نسططبتِ فضططیلتِ

اخالمی فضطیلتِ عقلی سطهمِ آ ر رر فضطیلتِ «کۀم

ه عن ا ِ مق ِِّ سطاۀر» تۀ تدّی

متفطۀ » هط نظر میآینطد .مجم ِ سطططسنطۀ ِ ا رر اخالقِ نیک مطۀخ س خ اننطده را هط این
نتیج ییری سط ق میرهد ک فضطیلتِ کۀم همۀ فضیلتِ عقلی است ا ِِ فضیلتِ عقلی
نیز فاّۀ ّیتِ «نظریِ عق اسططت؛ ررتۀ یک فضططیلتِ اخالمی صططرفۀً نقنططی تمهیدی هرای
فاّۀ ّیتِ نظریِ فیلسطط ف رارر کسططۀنی ک ه مرتب زندییِ فلسططفی نظری نرسططیدهاند ،از
سطططاۀرتی «ررج ر ِّ هرخ ررارند .امّۀ سطططسنۀ ِ ا رر اخالقِ ائ رم س این م ل را تق یت
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فضیلتِ عقلی نیز هم فاّۀ ّیتِ عملی (ک مق ِِِّ فضیلتِ اخالمی است) را هم فاّۀ ّیتِ نظریِ
عق را شۀم میش ر.
این اختالف فقط هط تطأکیطد ارسطططو رر یکی از آ ر رسطططۀط هر جنبط ای از فاّطۀ ّیطتِ
فیلسطط ف تأکید ا هر جنب ریگری از فاّۀ ّیتِ فیلسطط ف رر رسططۀ ریگر مره ِ اسططت.
هرچند ارسطو رر اخالق نیک مۀخ س سطۀتت انسطۀنی فیلسط ف را نۀریده نگرفت اسطت؛ امۀ
تأکید ا رر این رسططۀ هر فاّۀ ّیتِ فیلس ط ف رر سططۀتتِ تفکّرِ نظریِ خدا ی ن اسططت رر
اخالقِ ائ رم س هر فاّۀ ّیتِ فیلسط ف رر سطۀتتِ انسطۀنی تأکید میکند .ررعینتۀل ،ارسطو
رر هر ر رسططۀ هم هۀ آنۀکسططۀی راس ک فاّۀ ّیتِ نظری را ک ّ سططاۀر» میراند ،مسۀ فت
می رزر هم هۀ سقراِ ک فضیلت را هۀ مارفت (یانی ،فاّۀ ّیتِ عملیِ عق ) یکی میراند.
مالحظات اخالقی:
حامی مالی :این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.
تعارض منافع :طبق اظهار نویسندگان ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
برگرفته از پایان نامه/رساله :این مقاله برگرفته از رساله/پایان نامه نبوده است.
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