
 

 بخش از نظر ارسطوامکان جمع بین زندگی اخلاقی و زندگی لذت

 1 مژگان محمدی

 2مالک حسینی 

 3شهابی پرویز ضیاء

 چکیده
 های مهم فاسفی خس . آیا خنساندرد یکی خن پرسشنسبت  میان نندگی خلاایی و لت  و 

با  خلااق نسبببت ی نهبرد؟ یا لت  بیشببب ری خن نندگی و  مخ خلاایی لمد می لزوماًخلاایی 

فرد غیرخلاایی لت  بیشببب ری خن نندگی لمد  بسببباچهح ی  ؛ وبخش ندخردنندگی لت 

اسمفانی فی نیترمهمیکی خن   نمخنبهبترد. ما در خین مقاله خین پرسش مهم رخ خن نظر خرسطم 

و لت  در  کنیم. نست  میان حالا  خلااییکه در خین حمنه سبخن گف ه خس  بررسی می

نیس   شبخلت  لزوماًفاسبفه خرسبطم پیدیده خسب . مطابا با فهم ما خن خو نندگی خلاایی 

 نظر خرسبببطما حالا  خن ولی خین ببه مننبای رد خرتتاو وقیا خلااق و لت  و درد نیسببب .
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و درد هسبب ند و لت ا ن یوه  مخ خلاایی خسبب ا یننی لمبی یک  خلاایی در یامرو لت 

ور خس . آفنخ به جه  لم  بمدنش لت   کسبهآور بمدنش نیس ا فنخ به دلیخ لت 

کند و خن خممر خلاایی خین یننی فرد ببه لبا ر لت  و دوری خن درد خسببب  که کار بد می

  بردا بنابرخین لت مند خن کار خلاایی لمد لت  میورندا ولی خنسبببان ف بببیاخج نا  می

خین نگاه خرسطم تتنا  مهمی در  .بردن خن  مخ خلاایی نشبانه سیر  خنسان ف یا مند خس 

هدخی  هیوانا  ما خن آغان کمدکی دخرد. به نظر خوا هدخی  و مهار لت  و درد خهمی  و 

 مأی با لت  دخرد.یم  فرخوخنی در خیواد روحیه خلاایی و نندگی خلاایی ت

خرسطما ف یا ا پرهیزگاریا لت ا درد. :یکلید گانواژ
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 مقدمه

 1خن نظر خرسطما خلااق و ساام  روخن دو حال  م مایز خن یکدیگر نیس ند و حالا  خلاایی

 خندار  تهر کس تح  تأقیر نیروهای درونی )لت  و درد( خس . به نظر خرسطما ف ایخ 

نها پندخشببب  ف بببیا  تنفنالا ؛ سبببقرخو بر لطا بمد که میخن حاکمی   قخ بر خمیال و خ

 قاانی خسب  و خینکه برخی ف بیا  به چیزی جز منرف  نیانی نیس  و خگر کسی درس  

مهار  یسادگبهکند. خو خن وجمد خمیال و خنفنالا  که فکر کند بال بروره درسب   مخ می

 د و منقمل باشببد و  قاشکامخ بیندیشبب  مربهتمخند شببمند غفا  ورنید. خنسببان مینمی

مسبیر درسب  رخ به خو نشبان بدهدا خما ممکن خس  خمیال و خنفنالا  بر وی فاآا آمده و خو 

بر (. خرسببطم حالا  خلاایی رخ 212: 1385خسبب یسا ) دینمارخ خن مسببیر درسبب  منحر  

نسبببت  بین  قخ و میخ وجمد دخرد به سبببه نم   دربارهم فاوتی که  یهانظرگباه خسبببا 

کند. در مقابخ خین سه حال ا سه می میتقس 4ا ف بیا  فمق خنسانی3پرهیزگاری ا2ف بیا 

ا 5خن رذیا  خند تار هسببب ند و به ترتی   هاآنوجمد دخرد که م  ببباد  یرخلااییغحال  

نم  خول و دوی در ک ا   یرخلااییغحالا  خلاایی و  درباره. 7ا ددمنشبببی2ینباپرهیزگار

مق نم  سببمی )ف ببیا  ف دربارهخسبب  و  شببده هگفسببخن  خیتفصبببه خلااق نیکممالم 

 بشری( کم ر صحت  شده خس .

ی های خلاای نظر خرسطم درباره نست  میان حال ما در خین مقاله در پی روشن کردن

د و یا برلت  بیش ری خن نندگی لمد می لزوماًو لت  و درد هس یم. آیا خنسانی خلااییا 

که  در ممینی ی فردی بساچهدیگر ندخرند و خی با یکلیرا خلااق و لت  نست  ضروری

                                                           
1- Moral states 

2- virtue 

3- continence 

4- Superhuman virtue 

5- vice 

2- incontinence 

7- brutishness 
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یین نظر رسد تتشمدا درد بیش ری نیز  اید خنسان گردد. به نظر می مای خلاایی خنوای می

ها در حخ برلی من اا  خلااق تمخند رخهگشای برلی پرسشخرسطم در خین لصمص می

نظر خرسطم خلاایی خن م گانهسهو شادی باشد. بر خین خسا ا خب دخ به تنریف و تمضیح حالا  

ی و در خدخمه به پرسش خصا سپس متحث لت  و درد رخ خن نظر وی تحقیا کرده پردخنیم.می

پردخنیم و سنی لمخهیم کرد های خلاایی میخین مقاله یننی نست  لت  و درد با حال 

به  ادخرند و در خن ه و دردهای خلاایی چه نست ی با لت  نشان بدهیم که هر کدخی خن حال 

خش بو نقش وخسطه آن در جمع نندگی خلاایی و نندگی لت  متحث تنایم و تربی 

 پردخنیم.می

 های اخلاقیحالت .3

حالا  خلاایی رخ به سبببه نم  م مایز  خرسبببطم در فصبببخ خول خن ک ا  هف م نیکممالم 

ن حالا  کند و خضدخد خیتقسیم می «ف یا  فمق خنسانی»و  «پرهیزگاری»ا «ف بیا »

)خلااق نیکممالم ا دخندمی «ددمنشبببی»و  «یناپرهیزگار»ا «رذیاب »رتیب  رخ ببه ت

و بررسی خرتتاو خلااق و لت ا حالا   . در خینواا برخی تتیین به ر ممضم (15خلف: 1145

 کنیم:خلاایی رخ ذیخ خین سه گمنه م مایز بررسی می

 فضیلت و رذیلت .3-3

سبب  کارکرد لاص آن ف ببیا  هر چیزی به رین حال  آن چیز خسبب  و با شببنال  در

(. ف بببیابب  خلاببایی نم ی 35-22:  1917گردد )خلابباق نیکممببالم ا تبنبیین می

 -حاصخ  ادخ  ما–حال ا وضبنی ا خسب ندخد( خس ا تمایخ یا خس ندخدی )« 1هکسبیس»

در جه  دخشب ن خحسباسا  مناس . به  تارتی به را ف یا  خلاایی حال ی در نفس خس  

شببمد و به سببت  آنا  مر م نادلی برون دخده میهکه به سببت  آنا خحسبباسببا  خنسببان ب

آورند. رذخیخ می به وجمدکارها و خ مال نیک رخ  منمملاًدخرنبدگبانش حال نیکی دخرند و 

هایی به دخشببب ن گرخیش هاآنیبا حبالبا  منیم  نفس نیز نم ی هکسبببیس هسببب نبد خما 
                                                           

1- hexis 
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ش خس ؛  ایکه ف ببیا  شایس ه س هاسب یژگیوخند. به دلیخ همین خحسباسبا  نامناسب 

شمد که هم لمد آدمی نیک باشد و هم وظیفه لمد رخ به به رین ف یا  با ث می چرخکه

دخند و رذیا  رخ دوری خن ا خرسببطم ف ببیا  رخ کمال  تین  میرونیخنخ. وجه خنوای بدهد

 :خلف 1322؛ 5:   1322؛ لطبابها25-23: خلف 1192خلاباق نیکممبالم ا خین کمبال )

 (.35 :1314؛ کرو ا 5-2:خلف 247؛ فیزیکا 35

و جزء ا خن درونیخنخشمد و ف بیا  به سبت  حاکمی   قخ بر خنفنالا  و خمیال خیواد می 

شببمد و هر دو باید حاضببر باشببندا یننی خگر یرخر خسبب  مقمی  قخ و شببهم  تشببکیخ می

خنفنالا  مهار شمندا پس باید وجمد دخش ه باشند. لتخ آرمان نخهدخنه لشکاندن ریشه خمیال 

ن دو حد بنابرخین خ؛ کن گردندخشب تاه خسب ؛ شهمخ  باید مهار شمند نه خینکه ریشه خسباسباً

در  سبب حد وروی خسبب  و  تار  خسبب  خن یاف ن خفرخ ی باید خج نا  کرد. ف ببیا  میانه

 به لمد تا بر  قخ غاته یابند و نه لممد و هاآنخرتتباو ببا خنفنالا ا یننی نه وخگتخر کردن 

 بنابرخینا هر ف بببیا  میان دو رذیا  خفرخو و تفری  در شبببهمخ  یرخر دخرد؛ خنفنال کامخ

 .(217-212 :1385؛ خس یسا 8-1 :خلف 1197)خلااق نیکممالم ا 

حمنه ف ببایخ خلااییا خحسبباسببا  و خ مال خسبب ؛ نیرخ در خین دو حمنه خفرخو و تفری   

و هیوانا  یا نیرخ در حیطه خحسبباسببا ا  مخ ف ؛ بخشببدوجمد دخرد و ف ببیا  خقر می

رخ به نحم درسب  یا نادرس  یننی نیاد یا  هاآنتمخن لت  و درد خسب  که می ی مرکابه

دل رخ به نحم من  هاآن هاخنسانشمد که کم خحسبا  کرد. ف بیا  در خین حیطه با ث می

 حد نگاهدخشببب برون دهنبد. در خ مبال نیز خفرخو و تفری  وجمد دخرد و ف بببیا  با ث 

ف ایخ  نیتربزرگ (.27-15 :  1192خلااق نیکممالم ا شبمد )وی میروسب  و میانه
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ا 2یباندنظرا 5ا بزرگمخری4ا بزرگی3یدخرشببب نیلما 2ا شبببوا  1خن:  دخل  خند تبار 

. رذخیخ نیز با تنریفی مشببابه در مقابخ ف ببایخ یرخر 1و لردمندی 8ا دورخندیشببی7مهربانی

. شر تح  تأقیر حالا  نفسانی فمق خس خ مال نیک و شبرا نیتا و  آمدن دیپدگیرند. می

شبمد خنسان خس ندخد خنوای خ مال  ادلانه رخ برخی مثال  دخل  ف بیا ی خسب  که سبت  می

آن رذیا   در مقابخ ؛ ودخشبب ه باشببد و  مخ  ادلانه رخ خنوای دهد و لمخهان  دخل  باشببد

 دخل  بوا  دخرد کبه خ مال لاا ظام یرخر دخرد؛ ظاما حبال ی خسببب  کبه آدمی رخ وخمی

 دخل ی باشبد. شبوا   ف بیا ی خسبب  که با آن هنگای لطرا کارهای آورد و لمخهان بی

 1322خس  )لطابها نیچننیخبقیه ف ایخ نیز  ضبد آن خسب . 19کنند و جتنخف خارآمیز می

 (.25 :خلف 1374؛ 5-29: 

ر هخین نک ه در تفکر خرسطم کایدی خس  که بدخنیم وی یاآخ به یاف ن حد وس  در 

ممینی  بر خسا  روخلی مکانیکی و  اری خن فکر نیس ا به نظر خو حد وس  مرن مشخص 

و دییقی ندخرد. در وخیعا یاف ن حد وس  بسان یاف ن نقطه میانی در یک ل  مس قیم نیس . 

خس  برخی دیگری نیس  و بس گی به شرخی  و خفرخد دخرد.  حد وس آنده برخی یک نفر 

ن رخ کند و آوضع نمی حد وس مای و توربی لاصی برخی یاف ن خرسطم یا ده   رونیخنخ

کند. برخی یاف ن حد وس  یک نم  شنمر و به ی او  نیکمی فرد سایم وخگتخر می

                                                           
1- justice 

2- courage 

3- temperance 

4- magnificence 

5- magnanimity 

2- liberality 

7- gentleness 

8- prudence 

1- wisdom 

19- cowardice 
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تنها فرد دخرخی  ؛ وشمدیاف  می 1خحسا  سایم لانی خس  که در فرد دخرخی حکم   مای

-1:خلف 1197یکممالم ا دخند در هر ممینی ی چه باید بکند )خلااق نحکم   مای می

های مخ اف یکی خن (. تشخیص ممینی 32 :1314؛ کرو ا 217-212 :1385ا سیخس  ؛8

  مرهمان مثااً کند. خصای حکم   مای خس  و در ف ایخ مخ اف فرق می یهایژگیو

رسد تترسی نیس  باکه حال ی خس  که در آن خنسان میکه گف ه شد شوا   به مننای بی

 .ورند آنوا که باید پایدخری بمرندب رسد و پایدخری میآنوا که باید 

د یا خن میخ لم برلاا مرن میان  مخ ف یا مندخنه با خ مال نیک دیگری که خنسان 

و خنوای  2دهدا خن خا روی نادخنی یا در حالا  دیگری که ربطی به خلااق ندخرد خنوای می

  ا  محرک خن خا  خس   نمخنبه مخ خس . در وخیعا متدأ  مخ  لمد آنفنخ به لا ر 

 3دهد. در تنقخ  مخ خیوا و متدأ خن خا  میخ همرخه با تفکری خس  که هد  رخ نشان می

خس . مرن میان  مخ لم   2و پرهیز کردن 5 ا  کردنگیرد و در میخ صمر  می 4و نفی

نکه یخن خا  میخ همرخه با تنقخ خس  برخی خ خنآنواکهجا خس . و بدا لیر و شر در همین

خش به  مخ خلاایی و لیر بیانوامد باید هم تنقخ ممخفا با خن خا  لم  باشد و ن یوه

حقیق  باشد و هم میخ درس  باشد و ممضم  میخ همان چیزی باشد که  قخا در حمنه 

 1131؛ 35؛ 35-15 :خلف 1131خلااق نیکممالم ا کند )آن رخ تأیید می حکم   مای

 (.29-13 :خلف 1144؛1-5 : 

ی خن خشهمد نیس ند و با ننویره صرفاًمیما  شخصی ناشی خن حکم   مای تص

فرض شمند. خس دلال  مای هممخره وجمد غای  یا هدفی رخ پیشخس دلال تمجیه می

کند و کار خس دلال خین خس  که شخص برخی رسیدن به آن کمشش می که ردیگیم

                                                           
1- Practical wisdom 

2- choice 

3- affirmation 

4- negation 

5- pursuit 

2- avoidance 
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لال نقطه شرو  خین خس دکننده مشخص کند چگمنه آن غای  باید حاصخ شمد. ت مین

شمد و حکم   مای ممج  ف یا  خس ؛ در وخیع ف یا  ممج  درس ی غای  می

خن غایا  خن مامی خرنشمندی  ا یباف چیزها به آن غای  بیانوامد. خنسان  که شمدیم

خش تمخنایی تشخیص خین خمر رخ به خو یابی  ا فیها و جه کند نیرخ  اد آغان می

(. بدین ترتی  42-45 :1314؛ کرو ا 8-7 :خلف 1144ق نیکممالم ا خند )خلاابخشیده

با همشمندی  هاآنحکم   مای ممکن نیس  با رذخیخ خلاایی جمع شمدا خما جمع 

ی کند کارهایی خنواکه خنسان رخ یادر می خس  یذهنخس . همشمندی تمخنایی  ریپتخمکان

نوا خد شایان س ایش خس  ولی آبدهد که به هدفش برسد. خگر هد  نیک باشد خین خس ند

که هد  بد باشد خفرخد نیرک ممکن خس  که مهار   قاانی لانی برخی دس یابی به 

خین خمر  خرنش خس .  ا کنند بیجس وم می هاآنغایاتشان رخ دخش ه باشندا خما غایاتی که 

هف ه خس  ن نهف ه نیس ؛ باکه در تربی  هیواناتشان هاآندر ضنف تمخنایی خس دلال و تنقخ 

(. در یسم  آلر خین مقاله به 42: 1314؛ کرو ا15-2 :خلف 1152خلااق نیکممالم ا )

 نقش تربی  هیوانا  در نندگی خلاایی لمخهیم پردخل .

 یناپرهیزگارپرهیزگاری و  .3-2

ا خلااق نیکممالم   ااوه بر ف بببیا  به حالا  خلاایی دیگر 1خرسبببطم در ک با  هف م

پردخند. پرهیزگاری و می 3«ف بیا  فمق خنسبانی»و  2«رختیاپرهیزگاری/خنک»نفسا یننی 

و رذیا  فرق دخرد. خین حال   ا یباف ببب  4«/آکرخسبببیایناپرهیزگار»حال  مقابخ آنا 

  سبببین ریپت شیسببب اف بببیا  هم  خندخنهبهنکمهش نیسببب  و  درلمررذیا   خندخنهبه

                                                           
گمید و فق  در یک جاا در فق  خن ف ببایخ و رذخیخ سببخن میشببشببم خرسببطم در ک ا  نیکممالم  تا ک ا   1- 

یا  کند که پرهیزگاری ف کند که باافاصباه تأکید می(ا به پرهیزگاری خشباره می1128b :33-35ک ا  چهاری )

 نیس .

2- enkrateia 

 مطال  تمجه کنید.درباره ف یا  فمق خنسانی به خدخمه   3- 

4- akrasia 
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پایدخری و نیز (. خرسبببطم در تحقیقباتش حال  خلاایی پرهیزگاری و 55: 1314کرو ا )

رخ خن حالا  خلاایی ف یا  و رذیا  م مایز کرده و جدخ  ی نصرسبسب و  یناپرهیزگار

 ا یاف ببا رذیا  و پرهیزگاری  یناپرهیزگارنیرخ خن نظر خو یکی دخنس ن ؛ کندبررسی می

 مخ بر خسببا  میخ  یناپرهیزگارماهی   (.2-1:  1145خلااق نیکممالم ا لطاسبب  )

دهد آگاه خسبب ؛ و ماهی  پرهیزگاری شببخص خن بدی آنده خنوای می کهیدرحالخسبب ا 

مقاوم   هاآنا در مقابخ 1خین خسب  که شخص با  ام به بدی شهمخ ا به پیروی خن یا ده

ن هر دو به  مخ بد و شبببر  ام دخرند؛ لیک ناپرهیزگارکند. به  تارتی به را پرهیزگار و می

کنببد و دیگری تحب  نفمذ میببخ و هم  مییکی تحب  نفمذ تفکر  بایابانببه خن آن پرهیز 

دهد. ضببنف پرهیزگار در خین وخینی  خسبب  که خو بیش خن بیشبب ر شببدید آن رخ خنوای می

بر خین   ااوه ناپرهیزگارکند. خش تورببه میمردی خنفنبالباتی م نبارض ببا خن خبا   قابانی

یم سببا  قخ یجابهبیش خن میانگین خفرخدا  کهنیخضببنفا ضببنف دیگری هم دخرد و آن 

 (.55 :1314؛ کرو ا 14-11 :  1145 شمد )خلااق نیکممالم اتسایم خحسا  می

خسببب  که  ییدرجا. ضبببنف 3و ضبببنف نفس 2پروخآیدو گمنه خسببب : بی یناپرهیزگار 

  که خسبب ییدرجاپروخیی ماند و بیوفادخر نمی آمدهدسبب بهشببخص به ن یوه یا تصببمیم 

که ضنف  ی( شبخصAckrill,1981:322) شبدیندیبکند تا درنگ نمی خصبااًشبخص 

کندا خما تح  تأقیر نم ی خنفنالا مخالف خن خا  کند و خن خا  مینفس دخردا تبأمبخ می

ح  ت صببرفاًشببمد؛ وخرد فرخیند تأمخ و خن خا  نمی خصببااًپروخ کند. بیخش  مخ می قاانی

نرض بیش خن دیگرخن در م 5پببتیرو تهییج  4کنببد.  تببایع حسبببا تببأقیر خنفنببال  مببخ می

 پروخیانه یرخردخرند: بن ی به  ا  سر   برخنگیخ گی من ظر تفکر روشنبی یناپرهیزگار

                                                           
1- Rational principle 

2- impetuosity 

3- weakness 

4- keen 

5- excitable 
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مانند و بن بببی به  ا  شبببد  برخنگیخ گیا نیرخ هر دو خسببب ندخد پیروی خن تصبببمر نمی

؛ 349-334 :1377رخ ا ؛ 25-11 :  1159لمیش رخ دخرنببد. )خلابباق نیکممببالم ا 

 (.52: 1314کرو ا 

 بر وفا  ام لمد خین خس  که خرسطم ناپرهیزگارر ممرد  مخ نکردن نک ه د نیترمهم

 یا دتاً  2و تنقخ  مای 1تأمخ کند.ممضنی نزدیک به ممضع سقرخو دفا  می»خن در خینوا 

حی برخی چنین نشمد تمضی کهیدرصمرتباید به خن خا   قاانی و فنخ درس  منور شمد و 

کند آن چیزی رخ  قخ  مخ می برلاا  آن لانی لمخهد بمد. خن نظر خرسطما شخصی که

یید و شرو خس ؛ خو به نحمی منرف  دخرد و به نحمی ندخرد. وی خفرخد که ندخرد منرف  بی

 یید و شرودخند که منرف  بیرخ مانند خفرخد لف ها مس  و لاینقخ می ناپرهیزگار

آورند بان می(. خینکه آنان جمااتی به ن21: 1314؛ کرو ا Ackrill,1981: 314)«ندخرند

دخرخی  یرخس بهرسد خن دخنش نشأ  گرف ه خس  دلیخ بر خین نیس  که آنان که به نظر می

که کسی دخرخی  ام شمد ممضم   ام باید جزآی خن لمد آن کس . برخی خینخنددخنش

سخنان رخ که مردی در حال   گمنهآنگردد و برخی خین خمر وی  لانی خس ؛ پس 

 یتانگهبباید مانند سخنان بانیگری در صحنه تئاتر یا م نامی که  گمیدامی یناپرهیزگار

-334: 1377؛ رخ ا Ackrill,1981: 319) میکنیادگرف ن مطاتی رخ آغان کرده تاقی 

349.) 

 فضیلت فوق انسانی و ددمنشی .3-1

کبه گف ه شبببدا خرسبببطم در ک ا  هف م خلااق نیکممالم  به حالا  خلاایی   مرهمبان

پردخند. وی هنگای  رح حالا  خلاایی بد که خن  بببیا  و رذیا ا میف جزبهدیگر نفسا 

 یا  ف»حال  ضد آن  که بردیمنای  «ددمنشی»باید خج نا  کردا خن حال ی به نای  هاآن

خلت ه وی  .دخندمی 3. وی خین حال  رخا نم ی ف یا  یهرمانی و لدخآیخس  «فمق خنسبانی

                                                           
1- deliberation 

2- Practical reasoning 

3- a heroic and divine kind of virtue 
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شمن  لترین مرتته ف یا  که نقطه مقابخ  الی با خین نظر مخالف  خس  که خگر خنسان به

گمنه که حیمخن نه ف یا  دخرد رسدا نیرخ همانا رخه یابد به مقای لدخیی میخسب  یمخنیح

 ؛حالا  مخصمص خنسان خس خین و و نه رذیا ا لدخ نیز دخرخی ف بیا  و رذیا  نیس  

 دنیز با رذیا  فرق دخر حال  حیمخنیچیزی وخلاتر خن ف بیا  خس .  1مقای و مرتته لدخیان

 (.28-22 :خلف 1145)خلااق نیکممالم ا 

نسانی ف یا  فمق خ خرسطم دربارهدو حال  خلاایی پرهیزگاری و ف یا ا  برلاا 

ه فرختر ک شدهمطرح یخگمنهبهف یا   دربارهگمیی آممنه وی کم ر سخن گف ه خس . 

شری یکی خن ف ایخ در مرتته بکه  یدخرش نیلمرف ن خن ف یا  مننایی ندخرد. در وخیع 

های بد خس  و دیگر جایی برخی ف یا  برتر خن لمد؛ خس ا لمد به مننای نتمد همه میخ

(. چمن خنسان دخرخی 335-334: 1377رخ ا گتخرد )بایی نمی «ف یا  فمق خنسانی»یننی 

نی حیمخشمد. لصا  یاف  می هاخنسانکم ر در بین  2ف یا  فمق خنسانی و خنسان شتیه لدخ

هی شمدا خما گامیان خفرخد وحشی دیده می  مدتاً نیز در نندگی وخینی نادر خس . ددمنشی 

ین خرسطم خ ی مرکابهآید. در خفرخد م مدن نیز در خقر بیماری و مناملی  به وجمد می

خین شرخر  فرختر خن منیارهای منممل  وخسطهبهدهد که لصا  رخ به کسانی نست  می

 5ا یا به  ا   تین  بد و فرومایه4 اد  ایا 3به ست  آشف گی نظای  مدتاًشی خند. ددمنرف ه

ی شمد که به ستتدر آدمی می ییهایگریوحشآید. خین خممر ممج  جنای  و می به وجمد

چنین  در وخیعا .2رخ خرجا  دخد هاآنتمخن جز بیماریا جنمن و  ادخ  فاسد و ناپسندیده نمی

دن در یا مقهمر گردی هابر آنرذیا  خلاایی خس  و تسا  یاف ن  در بیرون خن مرن حالاتی

ا هاس نآبه مننی مطاا نیس  باکه حال ی شتیه  یناپرهیزگارپرهیزگاری یا  هاآنبرخبر 

                                                           
1- the states of gods 

2- godlike man 

3- Injuries to the system 

4- habits 

5- Bad nature 

 (.35-29 :  1148برخی مطالنه بیش ر بنگرید به: )خلااق نیکممالم ا  -7
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گیری در لشم ناپرهیزگارچنانکه کسی هم که به ست  لشم دچار چنین حال ی خس ا 

 (.5-1 :خلف 1141؛ 35-15 :  1148ا کممالم یخلااق نمطاا ) ناپرهیزگارخس  نه 

 لذت و درد .2

به بررسببی ممضببم  لت  و درد خن نظر  پس خن تمصببیف و تنریف حالا  مخ اف خلاایی

نریف ت هامفهمی به نظر برلی م فکرخن لت  و درد مانند دیگر هرچندپردخنیم. خرسطم می

و  فاو م  یهافیتنر حالنیدر توربه خسبب ا  هاآنشببدنی نیسبب ند و تنها رخه شببنال  

شرخیطی که خحساسا  لت  و درد  دربارهشده خس . روخنشناسان  هاآنم  بادی خن  اناًیخح

و ن ایج لت  و دردا خرتتا شببان با خحسببا ا  و آقارآیندا  اخ می به وجمد هاآنبه  ا  

نیادی  یهبابحبثمیبخ و هیوبانا تفکرا خرخده و فنبالیب  خل ابا  نظر دخرنبد. خلاباییمن 

خینکه آیا لت  تنها لیر ممجمد خسبب  و درد تنها شببر ممجمد؛ لمخه لت   دربارهخند کرده

تنهبا لیر ممجمد میبان لیرهبای دیگری بباشبببد که مطابا با خرنشبببش در مقیا  لیرها 

م فاو  باشبندا لمخه برلی لتخ  لم  باشند و بقیه  خلاایاًا لمخه لت  و درد شبدهنییتن

 شر باشند. ذختاًبدا یا همه 

های نیتایی و حقیق ا لت  و درد یه لیر و شرا باکه در نظریهدر نظر تنهانه

یز با و ن و م أقر خن تمامی مشکاا  م ناا به خین ممضم ا  خصطااحا  خساسی هس ند

و وظیفه و شادکامیا به  ا  لت   ف یا ا گناها موانخ  یهافکر مشکاا  همرخه با 

 .هاس آن مر م نار  همرخه با و دردی که به

 شدهرضه سن ی خن کاما  لت  و درد تمس  بسیاری خن تناریف م نم ی که  خس فاده

 نمخن بهشمندا گاهی می هاآنخس  دشمخر و پیدیده خس . کاما  دیگر خغا  جانشین 

کاما  لت  و درد خن . هاآنخی خن مننای و گاهی فق  برخی بیان جزآی یا جنته م رخد 
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 خندمربمو 2لمشایند و نالمشایند/ نامطتم /مطتم  /1نظر مننایی با کاما  دلپتیر

(Adler,2007: vol.2, 302.) 

مدا شجمید و لیر لنفسه محسم  میبه  قیده خرسطما در میان چیزهایی که خنسان می

و در وجمدمان  کندخی دخرد. لت  خن آغان کمدکی با ما همه رشد میلت  جایگاه ویژه

و لت  با همه ممضم اتی  خندکیشرن لت  دوخند. همه ممجمدخ  ننده در جس ریشه می

ح ی لیرهای دیگر یننی چیزهای شریف و  چرخکهجمید همرخه خس ؛ که خنسان می

 (.5: خلف 1195؛ 35-39:  1194سمدمند نیز لت  دخرند )خلااق نیکممالم ا

شامخ ) یاننفسلت  به خ  تار تناقش به بدن یا نفس به دو نم  لت  جسمانی و لت   

-شمد. لت  نفسانیا لتتی خس  که نفس در آن خحسا  لت  میتقسیم می لتخ  ذهن(

برد )خلااق نیکممالم ا کندا مانند لتتی که خنسان خن خف خارا شهر  و دوس ی می

آمدن خین  به وجمد(. لت  جسمانی با لت  نفس و ذهن فرق دخرد.  ا  22-28:  1117

ت  و درد نیز هس . لت  جسمانی نم  لتخ  خحسا  خس ؛ در وخیع هر جا خحسا  باشد ل

میند. خین گبه لت  حاصخ خن حمخ  مخ اف بیناییا شنمخییا بمیاییا لامسه و چشایی می

ند خلتخ  مت نی بر  مخ یا یادآوری یا خمید و خن ظارند. لتخیت و دردهایی که مت نی بر  مخ

شمند. ه می خندا بدین مننی که خن  ریا شیئی محسم  برخنگیخوخبس ه به خدرخک حسی

لتختی که مت نی بر یادآوری و خن ظارند با خدرخک حسی خرتتاو دخرند نیرخ در خین ممرد نیز 

 شمد یا خن  ریاخحسا  می کرده خس لت  یا درد خن  ریا یادآوری آنده شخص توربه 

(. لت  جسمانی در نزد 25-1:خلف 247خن ظار آنده شخص توربه لمخهد کرد )فیزیکا 

و بیش ر خویا  آنان در  ا  لت   لت  خس  نیترمنرو ی و لاصا همه مردیا  ا

 غیر خین لتخ ا لتتی وجمد که پندخرندیمگترخند؛ به همین دلیخ خکثر مردی جسمانی می

 :  413نفسا درباره؛ 35-32و  5-1:   1118؛ خلف 1118 ندخرد )خلااق نیکممالم ا

24.) 

                                                           
1- pleasant 

2- unpleasant 
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ه ن بسیارند: چیزهای شریف؛ چیزهایی کبخش در نزد خنساا چیزهای لت  یترتنیخبه

یی خجتاریا چیزهادخریم مانند میخ به تغتیها میخ جنسیا چیزهای غیر هاآنمیخ درونی به 

ا فرخغ ا 1خندا چیزهای همرخه با آسمدگی و آنخدی خن محن  اد  درآمده صمر بهکه 

 1379؛ 25:   1324سرگرمیا خس رخح  و لمخ  و چیزهای تهی خن شر و غیره )لطابها 

و برلی  خندم فاو که نیانهای آدمی   مرهمانخما ؛ (19-5 :  1379؛ 35-5:خلف

بخش نیز در دو ساح  بدن و نفس برلی ا چیزهای لت خندیرضروریغضروری و برلی 

 خندانیلهس ند که برخی بدن  ییهاآن. خشیاء لتیت ضروری خندیرضروریغو برلی  ضروری

پمشاک و آمیزش جنسی. خشیاء لتیتی که ضروری نیس ند خما مانند خنمخ  لمرخک و 

غیره  و ا لتخ  حاصخ خن پیرونیا خف خارا قرو خندخن خا لمخس نی و شایس ه  نفسهیف

 (.24-29:   1147ا کممالم یخلااق نخس  )

 2بالطتع هاآن: برلی خن خندنم بخش دو کای چیزهای لت  یبندمیتقسدر یک 

مطاا لتیتند   مرهبتع لتیت نیس ند. چیزهایی که بالطتع لتیتندا برلی و برلی بالط لتیتند

دا خما چیزهایی که بالطتع لتیت نیس ن؛ و برلی برخی نم  لاصی خن خنسان یا حیمخن لتیتند

ا دوی  اد  و سممی 3شمد: یکی آشف گی نظای بدنمی هاآنگرخیش خنسان به   امخ زیچسه 

 (.11-15 :  1148کممالم ا خلااق نی) هیفروماو  4 تین  بد

خس . وی با نظر  2و غای  5ا لت  خن جنس فنالی نظر خرسطملااصها خن   مربه 

. لت  فرخیند نیس ا 8دخنند مخالف خس می 7کسانی که لت  رخ خن نم  حرک  و فرخیند

                                                           
1- toil 

2- By nature 

3- Injuries to the system 

4- Bad nature 

5- activity 

2- end 

7- process 

 12-1 ا  1174خلااق نیکممالم ا  8- 
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 سال ن لانه یا یک صندلی مثااًشمند. فرخیندها دس خمش مرخحخ بالندگی می خولاًنیرخ 

رسدا خما در لت  حاصخ خن دیدن یک منظره د خس ا نیرخ در  مل نمان به تحقا میفرخین

نیتاا لانی نیس  تا لحظه آلری که مشغمل دیدن آن منظره هس یم صتر کنیم تا لتتی برخی 

 چیزی  اً یماها لت  اًیقانما حاصخ گرددا باکه خن لحظه خول تا آلر لت  ممجمد خس . 

حمخ   اهیوسبه خدرخکیابخخس . برخین خسا ا لت  فرخیند  خس  که با چیز دیگری همرخه

رسد که مرخد خن خس . به نظر می 1نیس ؛ باکه فنالی  حال   تینی خس ا یا فنالی  باامانع

حال   تینی در تنریف فمقا وضنی  ساام  بدن و وضنی  ف یا مندخنه نفس خس . 

که ما رخ به حال   تینی گیرد که فرخیندهایی گف ار خرسطم ن یوه می نیبندخنخ

ند. فنالی  در خین ممرد  تار  خس  خن میخ به خلتیت 2ی مر  رضبهفق   گردخنندیبانم

 ییزهایچهمه دربردخرندهدوباره بریرخر سال ن حال   تینی. خین تحایخ خرسطم خن لت ا 

 خیناًوصادق خس  که  ییها یفنالا باکه تنها در ممرد 3رسد نیس بخش به نظر میکه لت 

؛ 17-14 :خلف1353خند. )خلااق نیکممالم امانع  تینیبی ها یفنالخند. همه خین لت 

 (.25-24: 1314کرو ا 

ه در دهد ککافی نیس  که فق  بگمییم لت  آن چیزی خس  که هنگامی رخ می

نالی ی رخ لت  ف مانعا فنالیم. خرسطم من قد خس های بیشرخی  لمبی هس یم و در ممینی 

کردن فنالی  تمس  لت  به خین مننا نیس  که  کامخ کنداا آن همرخه خس  کامخ میکه ب

مد کند. مقصفنالی  نایص خس  و لت  با خن بین بردن نمخیص آن رخ خصااح و کامخ می

رسیده و ن سرآمدی خن بالایی سطح به هنمن خس  همرخه آن خین خس  که فنالی ی که لت  با

رین که شکمفایی با کسانی خس  که به بالات  مرهمانل خس  لت ا رساندن آن به نقطه کما

 (.21-27: 1314کرو ا خند )حد نیتایی جسمانی رسیده

ا لت  با فنالی  همرخه خس  و چنان به آن نزدیک خس  که تشخیص درهرصمر 

خن یکدیگر دشمخر خس ؛ لم  نقاشی کردن و لت  لم  نقاشی کردن هممخره با  هاآن
                                                           

1- unimpeded 

2- Incidentally 

 (.24: 1314 کنند )کرو امانند لتختی که خفرخد بیمار یا خفرخد دچار نقایص خلاایی توربه می - 3
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رلی ا برونیخنخبا یکدیگر لا  شمند  یآسانبهممکن خس   وهین  در دهند وهم رخ می

س ا جدخ خن دیگری نی هاآنیک خن من قدند که فنالی  و لت   ین یکدیگرند؛ چمن هیچ

 تمخن پتیرف خما در وخیع نمی؛ لت  جدخ خن تفکر یا لت  جدخ خن خحسا  وجمد ندخرد مثااً

ز ایخ خرسطم مت نی بر خهمی  بریرخر کردن تمایکه لت ا همان تفکر یا خحسا  باشد؛ تح

 (.28 :1314؛ کرو ا 32-39 :  1175ا کممالم یخلااق ن) هاس آنمیان 

-نندگی رخ دوس  دخرند و لت  فنالی  هاآنلت  به خین دلیخ مطام  مردی خس  که 

کند. خینکه آیا نندگی به ست  لت  مطام  خس  یا ی نندگی رخ کامخ میهای ساننده

 م خن شمدا خ  خن برخی نندگیا به هر دلیای که باشدا لت  بدون فنالی  حاصخ نمیلت

 جه نآنخکه لت  خس  مطام  ماس  یا بگمییم لت   جه خنآنخینکه بگمییم فنالی  

(. 345: 1377رخ ا کند )که با فنالی  همرخه خس  مطام  ماس ا مسئاه چندخن فرق نمی

کنند خما نحمه کامخ کردن فنالی    رخ کامخ میلت  و حالا  شخصی ی هر دو فنالی

-با یکدیگر فرق دخرد؛ به  تار  به ر لت  به همان نحم فنالی  رخ کامخ نمی هاآنتمس  

ساند. حال  آن رخ کامخ می خشیماندگار وخسطهبهکند که حال  شخصی ی پایدخر 

که در  منهگمانهشمدا شخصی ی در وخیع کمالی خس  که خن شکمفایی فنالی  حاصخ می

 (.34-39:  1174آید)خلااق نیکممالم ا  نفمخن جمخنی نیتایی پدید می

ضد یکدیگرند که مردی  جه خنآن؛ فق  1درد ضد لت  خس ا خما نه به مننای مطاا

الم ا گزینند )خلااق نیکمملیر برمی  نمخنبهشرگریزخنند و دیگری رخ   نمخنبهخن یکی 

 3بدند که ماننی جه نیخنخبدند و بن ی  2مطاا  مربهردها (. بن ی د14-19 :خلف 1173

با خین نظریه که درد فقدخن آن چیزی خس  که بالطتع ممجمد  خرسطم برخی فنالی  ما هس ند.

خس ا مخالف خس ؛ نیرخ خین خمر در ممرد همه لتخ   4»پر شدندوباره «باید باشد و لت  

                                                           
خگر درد شبر خسب  بدین مننا نیس  که لت  لیر باشد؛ نیرخ ضد یک شر هم ممکن خس  شر باشد و هر دو شر  1- 

 (.19-5 : خلف 1173ممکن خس  ضد چیزی باشند که نه لیر خس  و نه شر )خلااق نیکممالم ا 

2- Without qualification 

3- impediment 

4- replenishment 



 127   و... امکان جمع بین زندگی اخلاقی و زندگی لذت بخش از نظر ارسطو /مژگان محمدی، مالک حسینی

 

کند. در وخیع منشأ نمشیدن صدق می کند باکه فق  در ممرد لت  لمردن وصدق نمی

خین نظریه خحسا  لت  و دردی خس  که با تغتیه رب  دخرد. وی ی منده خنسان لالی خس  

کند و با غتخ لمردن و پر شدن منده خحسا  و غتخ نخمردها خحسا  درد/گرسنگی می

 خما در ممرد لتخ  دیگر چه جسمانی و چه غیر جسمانی خحسا  درد به؛ کندلت  می

مننا ندخرد؛ نیرخ لتختی مانند آممل ن و  پر شدنناشی خن  و لت  ا  فقدخن/لالی بمدن 

لتخ  مربمو به حمخ  مانند لت  حاصخ خن بمی لمش و بسیاری خن خصمخ  و مناظر و 

فقدخن چیزی وجمد ندخرد که با  هانیخلا رخ  و خمیدها م  من دردی نیس ند؛ در وخیع در 

(.  ااوه بر آنا 29-2ا   1173خ شمد )خلااق نیکممالم ا پر شدن دوباره لتتی حاص

د دخررخ وخمی هاآنخس ؛ میخ شدید  خفرخو گمنهآور در برلی حالا  میخ به چیزهای لت 

 آوردن لت  به دس آورند.  دی ممفقی  در  به دس آور رخ به هر ییم ی چیزهای لت 

. خین خمر بدخن  ا  خس  که در حال  میخ به آن چیزهاس  دردآور خس  صرفاًو وی ی 

ممکن خس  خج ما  لت  و  هرچندآوردن لت  دردآور خس .  به دس لمد میخ برخی 

هد دباشد؛ لیکن آنده در وخینی  رخ می مننایببه لا ر لت  خمری  دنیدرد کشدرد و 

 (.2-1 :خلف 1111خلااق نیکممالم ا )در وخیع ماانم  میخ و درد خس  

لیر خس ا خما لیر مطاا نیس ؛ یننی به خین صمر  نیس   ا لت  نم یریهرتقدبه

دخش ه خی باشد و به چیز دیگری نیان نکه نندگی سرشار خن لت  نندگی کامخ و نیکتخ انه

تر خن نندگی لتیت  اری خن دخنایی ی با دخناییا لمخس نینندگی لتیت تمأ رونیخنخباشد؛ 

اس ا پس لیر مطاا تنها لت  نیس  و خس ؛ چمن آمیزه لت  و دخنایی به ر خن لت  تنه

(. خگر 35-25 :  1172لت  نیان به آمیزش با چیزی دیگر دخرد )خلااق نیکممالم ا 

پس  س اخی نیلت  لیر مطاا نیس  و نندگی با لت  صر  نندگی کامخ و نیکتخ انه

مخن تبرخی کامخ کردن نندگی و آمیزش لت  با چیز دیگر جه  رسیدن به لیر مطاا می

 نست  میان خلااق و لت  سخن گف . خن

 ارتباط حالات اخلاقی با لذت و درد .1

گمید: در خوخیبخ ک با  خلااق نیکممالم ا خرسبببطم خن سبببه شبببیمه نندگی سبببخن می
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خی که هدفش برلمردخری هر چه بیشب ر خن لت  خسب ا نندگی سیاسی و نندگی نندگی

ی نندگی سببیاسببی ف ببیا  گمیدا غای  نهایکه خرسببطم می  مرهمانخندیشببمندخنه. خگر 

تمخن سببه شببیمه نندگی رخ شببامخ نندگی سببرشببار خن لت ا نندگی خلاایی و باشببدا می

؛ 1 ندکامخ نیسبب ییتنهابهخن خین سببه نم  نندگی  کدخیچیهنندگی خندیشببمندخنه دخنسبب . 

خن نظر خرسطما نندگی نیکتخ انه شامخ همه لیرخ  خس ا خما مسئاه مشکخ ترکی   چرخکه

تمخن هم خلاببایی بمدا هم  قاببانی بمد و هم ننببدگی هم خسبببب ا چگمنببه میبببا  هببانیخ

( خرسببطم به نیکی م مجه خین مشببکخ Adler,2007: vol2, 308بخشببی دخشبب ؟)لت 

کند در ضبببمن تحقیقا  و متاحثش در لصبببمص حالا  خلاایی و هسببب  و سبببنی می

صبببتش تا حد نیادی تن دورخنبهو  گرخیینیروهای درونی لت  و درد با همان روحیه وخیع

 جمع کند. هانیخبین 

 رسد که جمع کامخ نندگیخرسبطم در خوخلر ک ا  خلااق نیکممالم ا به خین ن یوه می 

تمخند لت  شبببایانی و نندگی خلاایی نمی بخش ببا نندگی خلاایی ناممکن خسببب لبت 

و خلاایی  مخ کردن خسببب   خ هیآمنصبببی  آدمی کندا ورنیدن ف بببایخ خلاایی با درد 

شبببمد. نیکتخ ی مسببب ازی فرخغ  و به خفزخیش لت  و کاهش درد آدمی منور نمی ومباًلز

 ترفیرشا خ مال سیاسی و نظامی که ا یباف خما در میان خ مال منطتا ؛ آسبمدگی خسب 

 اری خن فرخغ  و آسبببمدگی هسببب ند و برخی هدفی غیر خن  خندخ مالخن دیگر  تربزرگو 

(. آنده خرسبببطم 15-5 :  1177ق نیکممالم ا خلااشبببمند )جا آورده میلمدشبببان به

هنگبای  رح خین خشبببکبال و نقص در خ مبال ف بببیا منبدخنبه در نظر دخرد خین خسببب  که 

شبببمند یننی هدفی جز لمد  مخ آورده نمی جا بهخلاایی برخی لمدشبببان  یها یبفنبال

ن آ که چیزی به لطا رف ه باشبببد یا لطر به لطا رف ن انندیبممردنهنگبامی  هباآندخرنبد. 

 دجنگبرخی جنگ نمی کسچیهرود خما وجمد دخشب ه باشد. شوا   در جنگ به کار می

یم کنیم تا ب مخنکه در حال جنگ باشببدا همه جنگ میشببمد برخی خینو سببت  جنگ نمی
                                                           

هرچند نندگی ویف نظر یا خندیشببمندخنه نیکتخ ی کامخ خسبب ؛ لیکن خین نیکتخ ی نیز به ممخه  لارجی هرچند  1-

سر ها بهن خنسانابه مقدخر کم ر خن نیکتخ ی منطتا با ف ایخ خلاایی نیان دخرد. بنااوه خنسان دخرخی نیکتخ ی کامخ در می

  (. 1178خلف؛  1178جا آورد )خلااق نیکممالم ا برد و میخ دخرد خ مال منطتا باف یا  بهمی
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خش رخضببی نیسبب  نیرخ خو خن  مخ شببوا انه کامااًدر صبباح نندگی کنیم. فرد شببوا ا 

آید. فرد  ادل نیز که در جهان مشببش نمیدوسبب  خسبب  و خن ی خ و لمنریزی لصبباح

ه حا کهایش برخی خینکند باید میزخنی خن نارضبببای ی رخ در ممرد تااشوخینی ننبدگی می

رخ به خو بدهد توربه کند. ف ببایخ  مای دیگر نیز همه با خممر سببیاسببی یا نظامی  یهرکسبب

 و آسبببمدگی همرخهها با فرخغ  خرتتباو دخرنبدا ولی ببه حکم توربه فنالی  در خین حمنه

ینکه ب مخنیم کنیم برخی خکنیم برخی خینکه فرخغ  دخش ه باشیم و جنگ مینیس . ما کار می

در حال صبباح نندگی کنیم. ف ببایخ  مای با خممر سببیاسببی یا نظامی خرتتاو دخرند. پس 

 ف یا مندخنه آمیخ ه با درد و رنوند. یها یفنال

خینکه نیکتخ ی  تار  خسببب  خن فنالی   رهدرببادر خینوبا خرسبببطم خن نظریبه خول لمدش  

قیقی تمخند خنسببان رخ به لت  حگیردا نیرخ خین نم  نندگی نمیفاصبباه می ا یباف بمطابا 

برسبباند و با درد و رنج همرخه خسبب . خین نیکتخ ی کامخ نیسبب  خما مطابا با حال خنسببانی 

 گی نیاده خنسانیگیرد که خن نندماسب . لت  مح  تنها هنگامی در دسب ر  ما یرخر می

فاصاه گرف ه و به فنالی  نظری بپردخنیم. فنالی  نظری هم خن حیث جدی  و خرنش بالاتر 

خلاایی خسبب  و هم هدفی جز لمد ندخرد و هم دخرخی لتتی لاص لمدش  یها یفنالخن 

بخشد و هم با فرخغ  و بسندگی برخی لمیش تمأی هس  و هم خسب  که بر آن شد  می

خ  با نیکت کامااً کننده نیس  و هم همه لصمصیا  فرد خنسبانی لس هدر حدود مرنهای 

مطابا   یخن فنالحاصخ  یکتخ یو نآن همرخه خس . خین نم  نندگی نیکتخ ی کامخ خس  

 کسچیهدخند که تر خن آن یرخر دخرد. با وجمد خینا خرسطم میخی پاییندر درجه ا یباف ب

که  خلاایی یها یفنالند و خن نندگی رونمره و ببه فنبالیب  نظری بپردخ دخآمباًتمخنبد نمی

مسبب ازی آن خسبب  غافخ شببمد. گاهی لانی خسبب  خنسببان خن فنالی  نظری چشببم بپمشببد و 

لمیشبب ن رخ ویف کارهای لیر کند. به همین دلیخ خرسببطم نیکتخ ی خنسببان رخ دخرخی دو 

ی دخش ه باشد رخنسان فرخغ  بیش  هریدردخند. انی و نیکتخ ی کامخ میدرجه نیکتخ ی خنسب

 هرچندشبببمد می ترکینزدنظری بپردخند به نیکتخ ی کامخ  یها یفنالو بیشببب ر ب مخند به 

خلااق ندهد )نندگی خنسبببانی شببباید موال نیخ به نیکتخ ی کامخ و ح  وخفر رخ به خنسبببان 
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 (.81-88: 1314؛ کرو ا 35-5 :  1177نیکممالم ا

یس  آور نیس  به خین مننا نلت  تاًضرورنظر خرسطم متنی بر خینکه نندگی خلاایی 

که نندگی خلاایی با لت  و درد نست ی ندخردا خن نظر وی حمنه  ماکرد حالا  خلاایی 

 هاآنلت  و درد خس ا خما خین حالا  خن نظر نم  خرتتاو با لت  و درد و نحمه ممخجهه با 

او با خلاایی در خرتتهایی دخرند. در ذیخ خب دخ به وجه خش رخک حالا  با یکدیگر خل اا 

 پردخل . لمخهیم خرتتاونیدرخ هاآن یهاتفاو و سپس به  لت  و درد

 لذت و درد وجه اشتراک حالات اخلاقی در ارتباط با .1-3

خن نظر خرسبببطما یامرو مشببب رک حالا  خلاایی لت  و درد خسببب . به  تارتیا همه خین 

(. خین 5 :  1152لم ا شبببمند )خلااق نیکمماحبالبا  در حمنه لت  و درد نمایان می

هر  مخ و خحسبباسببی با لت  و  خنآنواکهخرتتاو دخرند و  2و خحسبباسببا  1حالا  با خ مال

درد همرخه خسبب ا ف ببیا  نیز با لت  و درد همرخه خسبب . به رین نشببان گرخیش درونی 

 هاس . لت ها یا رذیا آدمیا خحسبا  لت  یا رنج خو به هنگای  مخ کردن به ف بیا 

جمیی لت  و گریز خن درد تمخن ممضببم  ف ببیا  خلاایی دخنسبب . پیمی وخیعهبیا درد رخ 

های  مخ که غیر خن لت  هس ند دو سرچشمه خصای خ مال رذیاانه هس ند. ح ی آن خنگیزه

 1192مانند شبببرخف  و سبببمدمندیا نیز لت  رخ به دنتال لمد دخرند )خلااق نیکممالم ا 

خلابایی خسببب ؛ لمبی یک فنخ به دلیخ  (. برخی خرسبببطم لبت  ن یوبه  مبخ15-27 : 

ا خسبب یسخسبب  )آور فنخ به جه  لم  بمدنش لت   کسبهآور بمدنش نیسبب ا لت 

کنند و خن خ مال نیک و خلاایی خحسبببا  لت  می ا یباف ببب یهاخنسبببان(. 214: 1385

به نظر خرسبطم نشبانه شخصی  هر  رونیخنخ. یرخلااییغبا رذیا  خن خ مال بد و  یهاخنسبان

-5ا   1194خلااق نیکممالم ا شببمد )لت  و دردی خسبب  که  اید خ مالش می کس

ه ب به لا ر(. پس ف بببایبخ خلاایی با لت  و درد خرتتاو دخرند؛ و فرد 5ا خلف 1195؛ 35

کند و خن خممر نیتا و شبببریف آوردن لت  و خج نا  خن درد خسببب  که کار بد می دسببب 
                                                           

1- actions 

2- Feeling/passions 
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  بردا بنابرخین لتکار خلاایی لمد لت  میورند. ولی خنسببان ف ببیا مند خن لمددخری می

بردن خن  مخ خلاایی نشانه سیر  خنسان ف یا مند خس  و بر کس خحسا  درد حاصخ خن 

  مخ خلاایی نشانه شخصی  فرد غیر ف یا مند خس .

نیز گف یم خن نظر خرسطم همه ف ایخ خلاایی با لت  و درد جسمانی  یتااًکه   مرهمان

که  ییدردهاد مت نی بر  مخ یا یادآوری یا خمید و خن ظارند. لتخیت و دخرند که لم سروکار

و  که مت نی بر یادآوری ییهاآنو لت  یا درد  خندخند وخبس ه خدرخک حسیمت نی بر  مخ

 یا خن  ریا خن ظار آنده شخص کرده خس خن ظارند خن  ریا یادآوری آنده شخص توربه 

خین  نوایخنک ه مهم در  (.25-1 :خلف 247زیکا شمد. )فیتوربه لمخهد کردا خحسا  می

 روکارس هاآنبا  هانیخخ شمد؛ نیرخس  که م نای  لت  و دردا ف یا  و رذیا  نمایان می

 دخرند.

شمد که خغا  خین حالا  با لت  و دردا با ث می یننی یامرو مش رک حالا  خلاایی؛

ر خرتتاو ی وجمه خل اا  خین حالا  ددر ذیخ به بررس رونیخنخیکدیگر خش تاه گرف ه شمند؛ 

 پردخنیم:با لت  و درد می

 حالات اخلاقی در ارتباط با لذت و درد یهاتفاوت .1-2

که مااحظه شد یامرو مش رک همه حالا  خلاایی لت  و درد خس ؛ لیکن خین   مرهمان

 و در خرتتا شببان با لت  ییهاتفاو حالا  همه خرتتاو یکسببانی با لت  و درد ندخرند و 

 شمد:خشاره می هاآندرد وجمد دخرد که در ذیخ به 

 نوع لذت و درد. 1-2-3

ر با یکدیگ جه نیخنخگف به شبببد که یامرو حالا  خلاایی لت  و درد خسببب  و  ترشیپ

 پردخنیم. خن میانبر خسببا  نم  لت  می هاآنهسبب ند؛ خکنمن به بررسببی خل اا   مشببابه

دخرد.  روکارسا لتخیتی که بالطتع لتیت نیسبب ند حالا  خلاایی مخ افا رذیا  ددمنشبی ب

ر حال  د  ا  گرخیش به خین لتخیت آشببف گی نظای بدنا  اد  و  تین  بد خسبب  وگرنه

خرسبببطم آن رخ بیشببب ر در میان خیمخی  رونیخنخ بادی گرخیشبببی به خین لتخ  وجمد ندخرد؛ 
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گاری در و پرهیز دخند. دو حال  دیگر یننی ف یا وحشبی که یمه تفکر ندخرند رخیج می

خرتتباو ببا لتخیت بالطتع لتیتند. خین لتخ  به دو نم  لتخ  جسبببمانی و نفسبببانی تقسبببیم 

خرنش برگزیده شدن دخرند خما خفرخو  لمدلمدبه که شمندیمشبمند و شبامخ چیزهایی می

ا برخی نفسببه لنثی هسبب ند خمو چیزهایی که فی پتیرندا مانند پیرونیا خف خارا قرو  و ...

خند مانند تغتیه و فنالی  جنسبببی. لتخ  جسبببمانی لتخ  آمیخ ه با میخ و ضبببروریبدن 

 دخرخن نشیلمکند. دردند. گرخیش به خین لتخ  در خفرخد با حالا  خلاایی م فاو  فرق می

بببه جهبب  خفرخو در خین لببتخ   بر کسگببان و لگببای گسبببیخ  خنببدزخنیگرخن خین لببتخ  

 لمخهند خن خین لتخ  آنخد باشند. مای می خند. مردمان دخرخی حکم گسیخ هلگای

 خمر لت  نیخن خشمد که خنسان خن لتخ  جسمانی لمددخری کند و با ث می یدخرش نیلم

سی گسیخ ه خس . ککشدا لگایکه در خج نا  خن لتخ  جسمانی درد می یو کس بردمی

ندا کسا  درد نمیبرد یا لاخیخ خحکند و خن خین کار لت  میکه در برخبر لطر مقاوم  می

:   1194شوا  خس ؛ خما کسی که خحسا  درد دخرد ترسمس . )خلااق نیکممالم ا 

بردا   نمیلت  بترد لت هاآن ااوه بر خینکه خن چیزهایی که نتاید خن  ا یباف (. خنسان 5-18

 درس  خندخنهبه و گزیندرخ برمی 1ورند و حد وس نیز خفرخو نمی زیچچیهدر لت  بردن خن 

 3کند و نه هم برد. آنوا که چیزهای لتیت نتاشد نه خحسا  دردی میلت  می 2و من دل

 کند.خحسا  می هاآنلاصی نست  به 

با هر دو دس ه خن لتخیت بالطتع لتیت خرتتاو دخرند.  یناپرهیزگارپرهیزگاری و 

ا همان ببه مننی مطاا با لتخیت جسمانی خرتتاو دخرند یننی  یناپرهیزگارپرهیزگاری و 

ا  خین خممر در   خنناپرهیزگارو لگای گسیخ گی خرتتاو دخرند.  یدخرش نیلملتخیتی که 

گرخیند و خن خممر نامطتم  مانند گرسنگی و تشنگی و گرما و سرما و می خفرخوبه

ورنند. نامطتم  که با حس ذخآقه و لامسه خرتتاو دخرند خج نا  می یزهایچهمه

ف خار مانند پملا خ یرضروریغلتخیت جسمانی با لتخیت حاصخ خن خممر  ااوه بر  خنناپرهیزگار
                                                           

1- Middle position 

2- Moderate degree 

3- craving 
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دخی در به مننی مطاا نیس ند باکه هر ک ناپرهیزگارسمد و غیره نیز خرتتاو دخرند. خین خفرخدا 

ییدی  هاآن. به همین دلیخ در ممرد ندناپرهیزگارورنند خرتتاو با لتتی که در آن خفرخو می

 یاپرهیزگارندر خرتتاو با پمل یا خف خار یا شهر  و غیره.  ناپرهیزگار گمییم:خفزخییم و میمی

شمد. در نفسه خرنشمند بمدنشانا کم ر نکمهیده میدر ممرد خین لتخ  به جه  فی

باید به خین نک ه تمجه دخش  که خین خمر شامخ لتخ   یناپرهیزگارلصمص مننای مقید 

 اپرهیزگارنکندا ح  نفمذ لتتی  مای میشمد. به  تارتی به را هر کس که تشریف نمی

کند.  مخ می 1گسیخ ه نیس  باکه کسی چنین خس  که تح  نفمذ لت  نش یو لگای

به مننی مشروو وجمد دخرد که با لشم در خرتتاو خس .  یناپرهیزگاری سمی گمنه

ق )خلاا آور نیس .در میخ نش  و ننگ یناپرهیزگار خندخنهبهدر لشم  یناپرهیزگار

 (.349-334 :1377؛ رخ ا 23-29:  1151؛25-17 :  1141ا کممالم ین

 2بالطتع هاآن: برلی خن خندنم بخش دو کای چیزهای لت  یبندمیتقسدر یک 

مطاا لتیتند   مرهبو برلی بالطتع لتیت نیس ند. چیزهایی که بالطتع لتیتندا برلی  لتیتند

دا خما چیزهایی که بالطتع لتیت نیس ن؛ ندو برلی برخی نم  لاصی خن خنسان یا حیمخن لتیت

ا دوی  اد  و سممی 3شمد: یکی آشف گی نظای بدنمی هاآنگرخیش خنسان به   امخ زیچسه 

 (.11-15 :  1148خلااق نیکممالم ا ) هیفروماو  4 تین  بد

 قرابت و دوری به لذت یا درد. 1-2-2

یس  و بس ه لت  و درد یکسان ن خن سمی دیگر باید تمجه دخش ه باشیم که نست  ف ایخ با

و با  خندت ل. برلی حالا  در خرتتاو بیشبب ر با ترندکینزدبه ماهی شببان به یکی خن آن دو 

برلی ببالنکسا ببا درد خرتتاو بیشببب ری تا لت ؛ برلی به  ؛ ودرد خرتتباو کم ری دخرنبد

ز خن یشببمندا برلی برخی گرکشببیده می هاآن یسببمبهسبت  لتتی که در آن خ مال خسبب  
                                                           

1- disgraceful 

2- By nature 

3- Injuries to the system 

4- Bad nature 
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. در نظر مردی آنکه بدون میخ شبببدید یا به سبببت  میخ ضبببنیف کار 1ناشبببی خن میخ درد

دهد بدتر خن کسبی خسبب  که به  ا  میخ شبدید به آن کار دسبب  خنوای می یخیرخلااییغ

 نند.می

حد وسطی خس  که با لت  خرتتاو دخرد و خرتتا ش با درد  یدخرش نیلمف یا  

در مقابخ  ورند وگمیند که در برخبر لت  پایدخری میی میبه کس دخرش نیلمکم ر خس . 

به ست  محرومی  خن یک لت  بیش خن آنده باید درد  که ندیگمیمکار به کسی آن خفرخو

. خفرخو خف دبه ست  محرومی  خن یک لت  به درد نمی دخرش نیلم کهیدرحالکشد؛ می

ور یا به آخ ه به چیزهای لت گسیدر برلمردخری خن لت ا لگای گسیخ گی خس . لگای

در  کشد و ح یکند و خگر دس ش به لت  نرسد درد میترین چیزها میخ میبخشلت 

 در وهاه یدخرش نیلمبرد چمن میخ با درد همرخه خس . پس حال  میخ به لت  رنج می

ی خرگمیند که در برخبر درد پایدبه کسی نمی دخرش نیلمخول با لت  مربمو خس  نه درد. 

که  لمخنند. لگای گسیخ ه کسی خس خش نمیو خگر پایدخری نمرند لگای گسیخ ه ورندمی

برد؛ در حقیق  آنده با ث خن محرومی  یک لت  بیش خن آنده شایس ه خس  رنج می

خن محرومی  یک لت  به رنج  دخرش نیلمدرد خو شده محرومی  خن یک لت  خس  ولی 

 (.18-5:   1194خلااق نیکممالم ا خف د )نمی

میند گبا درد خرتتاو بیش ر دخرد. شوا  به کسی می یدخرش نیلم برلاا خما شوا   

وا  ورند شورند و به کسی که در برخبر لت  پایدخری میکه در برخبر درد پایدخری می

س ایند که خیس ادگی در برخبر درد دشمخرتر خن می رونیخنخگمیند. مردی شوا  رخ نمی

و  خفرخوهبباک در برخبر خممر ترسناک و دردآور برخبر لت  خس  ترسم و بیخیس ادگی در 

ر برخبر باک دخس  و بی نفسخ  مادبهترسد و فاید می زیچهمهتفری  دچارند. ترسم خن 

 1118؛ 27-25 : 1117رود )خلااق نیکممالم ا لطر  ومل خس  و به خس قتال آن می

 : 25-35.) 

                                                           
1- The pain arising from the appetite 
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تمجه به میخ  با یناپرهیزگارخشکال مخ اف پرهیزگاری و   ااوه بر ف یا  و رذیا ا

 با لتخیت یناپرهیزگارآید. پرهیزگاری و پدید می هاآنبه لتخ  و مقاوم  در برخبر 

 ؛مانند پملا خف خار سمد و غیره خرتتاو دخرند یرضروریغجسمانی و لتخیت حاصخ خن خممر 

دی خحسا  مطتم  و لت  بخشی گس الی و لایی برلاا در لشم  یناپرهیزگاردر  خما

ا دو هاآن(. در کنار 25-24 :  1141ا کممالم یخس  )خلااق نوجمد ندخرد و دردناک 

 گمنهنیخحال  دیگر هس  که به خیس ادگی یا  دی مقاوم  در برخبر درد ناشی خن میخ به 

و  خس  1ورندا یمی و پایدخرگردد. کسی که در برخبر درد پایدخری میلتخ  خ ااق می

خس  )خلااق  2 نصرسس دهد ضنیف و کسی که در برخبر درد خن لمد ضنف نشان می

 (.349-334: 1377؛ رخ ا 15-11:خلف 1159ا کممالم ین

 درد و لذت با ارتباط نحوه. 1-2-1

ولی در نحمه  خندمشبببابهحبالبا  خلابایی همبه خن جهب  خرتتاو با لت  و درد با یکدیگر 

و  تمخن خن جنته میخ به لت یگر خل اا  دخرند. خین خمر رخ میخرتتباو ببا لت  و درد با یکد

نقش خن خبا  و تصبببمیم در حال  خلاایی بررسبببی کرد. نخسببب  به خل اا  ف بببیا  

ردخنیم. پبا تیپ شخصی ی پرهیزگاری در نحمه خرتتا شان با لت  و درد می یدخرش نیلم

 شببتاه  رگیکدیای بد خسبب  به دخنند میهر دو خن خین نظر که می دخرشبب نیلمپرهیزگار و 

د میخ به آن لت  دخر دخرند؛ خما خن جه  میخ به آن لت  با یکدیگر فرق دخرند. پرهیزگار

به  میای خصااًکند. فرق دخردا وی خن آن دوری می ممردیتملشولی به  ا  خصبمل  قاانی 

رد . فبد و نیرومند سببانگار نیسبب  یهاهم با  دخرشبب نیلمآن لت  ندخرد؛ نیرخ سببیر  

برد و خن خینکه موتمر به کنار گتخش ن خش لت  میهای  قایف یا مند خن ورنیدن مهار 

 (.32: 1314کرو ا کشد )لتتی شمد درد نمی

نیز با رذیا  لگای گسیخ گی خن جه  نحمه خرتتاو با لت  و درد فرق  یناپرهیزگار

خرد. د سروکار هاآنبا گسیخ گی دخرد که لگای سروکاردخردا هرچند با همان ممضم اتی 
                                                           

1- endurance 

2- softness 
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گسیخ ه با خین تصمر که باید همیشه به دنتال لتخ  آنی برودا ح ی خن تااش برخی خنوای لگای

کند و خن سر میخ به تفمق و تومخ حرک  ف یا مند خس  لمددخری می خلاایاًدخدن آنده 

لتخ  ا )هآنچنین تصمری ندخردا خما به دنتال  ناپرهیزگار(. 33: 1314کرو ا کند )می

خن تفکر و  ناشی ناپرهیزگاررسد که خل اا  لگای گسیخ ه و رود. پس به نظر میآنی( می

باوری خس  که نست  به لتخ  آنی دخرند. در وخیع همین تفکر و باورشان هس  که بر 

دخند که  ماش بد و شایان می ناپرهیزگارگتخرد. وخلا خقر می هاآنخن خا  و تصمیم 

دهد. شمر و شیدخییا آن رخ خنوای می ح  نفمذ شمر و شیدخیینکمهش خس  ولی ت

دهد که در لمخ  خس  یا دیمخنه و مس  خس ؛ در خین رخ شتیه کسی یرخر می خنناپرهیزگار

خس  شمد و دخش ن دخنش و ندخش ن آن یکسان حالا  آدمی بر دخنش لمد ناآگاه می

 (.29-15 :  1147؛ 18-15 :خلف 1147خلااق نیکممالم ا )

و به لا ر لمد لت  نه چیزی  1خفرخو در لتخ  جسمانیا خن روی خن خا  و  قیده

گسیخ گی صف ی پایدخر در فرد شمد و بهتمد و  ااج آن شمد لگایغیر لت  با ث می

 یرهیزگارناپگسیخ گی خمری مدخوی و پایدخر خس  و ا لگاییبه  تارتپتیر نتاشد. خمکان

گای ل ناپتیری لگای گسیخ گی خین خس  که ا   ااج . خن نظر خرسطمگاهگاهآشف گی 

-نمی تمخند پشیمان بشمدا بهتمد همکه نمی یو کسشمد گسیخ ه خن  مخ لمد پشیمان نمی

یا  خصخ ف  گردد؛ چرخکهبرمی یناپرهیزگاریابد.  ا  خصای خین خمر به ماهی  رذیا  و 

ساند. یا  آن رخ نابمد میکند و رذرخ در ما حف  می 3 مخ؛ یننی  ا  غایی 2نخس ین

. مردی که  قیده درس  5دهدخصخ نخس ین رخ ف یا  به ما یاد می دربارهدرس   4 قیده

 گسیخ ه خس .و  کس خو لگای دخر خس خصخ نخس ین دخرد لمیش ن درباره

                                                           
1- conviction 

2- First principle 

3- Final cause 

4- opinion 

 صمر   تینی و لمخه ن یوه  اد لمخه به - 5
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یا ده  برلاا خس ندخد  تینیا نه بر خسا  خن خا  و  قیدها  برحس  اناپرهیزگار

یخ ه گسمرد لگای کهیدرحالروی خن لتخ  جسمانی دخرد. در دنتاله رخوخفبهدرس ا تمایخ 

 جه نیبدکند چمن ماهی ش پیروی خن لتخ  جسمانی خس . به حکم خ  قادش چنین می

و خن  مخ  شدیندیبتمخند تمخن به تغییر در شیمه رف ارش وخدخر کرد؛ وی میرخ می ناپرهیزگار

یدخیی با وجمدی که شمر و شناپرهیزگار تمخن؛ خ نمیلمد پشیمان شمد ولی لگای گسیخ ه ر

کندا بان چمن شمد و برلاا  یا ده درس   مخ میکند و منحر  میبر وی غاته می

 شمد که من قد شمد بدونمغام  میخ نمی چنانآنخصخ نخس ین در وجمدش بایی خس ا 

به  یناپرهیزگارد که رسبه نظر می رونیخنخخی باید به دنتال لتخ  برود. هیچ لمددخری

: خلف1159 ا  یمخی خصخ نخس ین در وجمدش به ر خن رذیا  خس  )خلااق نیکممالم ا

 (.334-349: 1377؛ رخ ا 25-11 :خلف 1151؛35-21 :  1159؛ 12-22

 یاخلاق تیشخص رشد در تیتربتعلیم و  نقش .4

ن لاایی خنسبباخن نظر خرسببطما نحمه دلال  لت  و درد تأقیر فرخوخن و  میقی در نندگی خ

ما دخرد. خینکه خنسببان لت  و درد رخ به نحم  1دخرد. لت  پیمندی نزدیک با  تین  خنسببانی

نیرخ آدمی همیشه لت  رخ ؛ درسب  یا نادرسب  خحسا  کند در  مخ خو تأقیر فرخوخن دخرد

خما خین خمر به چه نحم با تنایم و تربی  و رشببد شببخصببی  ؛ گریزدجمید و خن درد میمی

لمرد؟ برخی تحقیا به را باید به ماهی  حال  خلاایی و چگمنگی فرخد پیمند میخلابایی خ

خ مال و  مخ ف خلاایی جزء خ مال خرخدی خنسان هس ند  خولاًخیواد آن در آدمی بپردخنیم. 

 یرخرخدیغو خلا سببب ایش و نکمهش  مخ خلاایی مننایی ندخرد. به همین دلیخ هم خ مال بد 

(. حالا  35-39: 1191اخلااق نیکممالم شمد )ریس ه میبه دیده خغماض و ترحم نگ

 و حالا و خ مال خسبب  خما مننای خرخدی بمدن در خ مال  شببخصببی ی در خرتتاو با  مخ ف

خ ر هاآنخ مال خرخدی خسببب  نیرخ خگر وخینیا  جزآی  شبببخصبببی ی با یکدیگر فرق دخرد.

 رچندهمرد حالا  شببخصببی یا خما در م؛ حاکم هسبب یم هاآنبشببناسببیما خن خب دخ تا خن ها بر 

                                                           
1- Human nature 
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ر د همدنان کها هاآندر خل یار و کن رل لمدمان هسبب ا پیشببرف  تدریوی  هاآنشبرو  

خ گمنه  مما خل یار دخریم که خین دهدا بر ما روشببن نیسبب ؛ با وجمد خینابیماری رخ می

ممالم ا خلااق نیکهسبب ند )کنیم یا  مخ نکنیما بنابرخینا حالا  شببخصببی ی نیز خرخدی 

 (.3-1 :خلف 1115؛ 39-35 :  1114

ا «ینی تخس ندخد » هینظرچگمنگی خلاایی شدنا خرسطم ضمن خشاره به سه  درباره

گمیدا  اد  پردخند و میدر خلاایی شدن می هاآنا به بررسی نقش « اد »و « آممنش»

 نیرخ دخش ن خس ندخد  تینی خل یاری نیس  و آممنش نیز خقر چندخنی؛ دخرد یترمهمنقش 

و  هاآنندخردا مگر آنکه خن  ریا  اد  گرخیش به خممر شریف/ لیر و لت  بردن خن 

 ؛بیزخری خن خممر بد/شر در خنسان خیواد شده باشد تا آماده پتیرف ن سخن و خس دلال باشد

کندا سخنان هشدخر دهنده رخ نیرخ کسی که در نندگی خن خحساسا  و  مخ ف پیروی می

فهمد. پرهیز خن خمیال و شهمخ  برخی بیش ر مردی بخصمص یشنمد و خگر بشنمد نمنمی

شمد و باید تح  هدخی  و رخهنمایی خیواد نمی لمدیلمدبهجمخنان دلپتیر نیس .  اد  

تربی  درس  یرخر بگیرد. باید خنسان خن آغان جمخنی تح  لمخی یانمن  مری تربی  شمد 

 آممنش تنها برخی ابرخینا خن نظر خرسطمابن؛ آور ندخندکه پرهیز خن خمیال و شهمخ  رخ رنج

 1171کند و باید با تربی  همرخه باشد )خلااق نیکممالم ا خلاایی شدن کفای  نمی

-(. در خینوا خرسطم به نقش تنایم و تربی  در رشد شخصی  خلاایی خنسان می29-35: 

اند. بدی کششر و  یسمبه یآسانبهتمخن فاید شخصی  رخ می یهاخنسان چرخکها 1پردخند

ه تمخند تأقیر  مخمخ بیرونی بر شخصی  فرد رخ کاهش بدهد. بنا بتنایم و تربی  درس  می

 تمخن لت خس دلال خو در خین لصمصا لت  و درد باید به نحمی مهارشدنی باشند و می

. به 2بردن و درد کشیدن خن چیزهای مخ اف رخ تمس  تربی  به نحم درس  هدخی  کرد

بخش همه لم  نیس ند و برلی نش  و شرند و حالا  خلاایی لت نظر خو چیزهای 

آید. می به وجمدنست  به چیزهای مخ اف  هاخنسانمخ اف خن خحسا  لت  و درد 
                                                           

(. همدنین 1313قیانژخد و رفی) تدخلهدرباره تشبببابه نظر خرسبببطم و کان  در لصبببمص نقش تربی  بنگرید به:  1- 

 .(1312درباره نقش محت  در نندگی خلاایی رجم  شمد به: )شواریا 

 (. Jimenez,2015: 137خن نظر برلی لت  در خینوا نقش تقمی ی دخرد نه هدخی ی ) - 2
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 ؛خن چیزهای بد یرخلااییغ یهاو خنسان برندخلاایی خن چیزهای نیک لت  می یهاخنسان

یی بمدن رخ خن همان خوخن کمدکی در باید روحیه خلاا هاخنسانبنابرخین برخی خلاایی کردن 

ان شمد. باید خن  ریا تربی  کمدکانا آنخیواد کرد. خین خمر با تربی  لم  میسر می هاآن

روحیه لت  بردن خن چیزهایی که باید  ؛ وخحسا  لت  و درد رخهنمایی بکنیم اهیوسبهرخ 

 هانآیزخری جس  رخ در ب هاآنلت  برد و بیزخری جس ن خن چیزهایی که باید خن  هاآنخن 

که خنسان خن چیزهایی که باید لت  بترد لت  بترد و خن چیزهایی که بیاوریم. خین به وجمد

نیرخ  ؛به شخصی  خو خهمی  بسیار دخرد یدهجه باید بیزخری جمید بیزخری بومیدا در 

 دوجمبه و خهمی  و یم  فرخوخنی در  خین چیزها یکسره در سرخسر نندگی ما خدخمه دخرند

آوردن ف ایخ و نیکتخ ی در نندگی دخرند؛ نیرخ آدمی همیشه در پی لت  و دوری جس ن 

نقش  درباره(. خین نظریه خرسطم 22-12 :خلف 1172 خلااق نیکممالم اخس  )خن درد 

های لت  و دردا مت نی بر نظر خن  ریا هدخی  با رخنه هاخنسانتربی  در خلاایی کردن 

ن خچیزهای تغییرپتیر و یکی  خنجماهد خس . به نظر خوا لت  دیگرش در با  لت  و در

 قخ  مای کس  لت  خس . نقش  قخ  یها یفنال قخ  مای خس . یکی خن  ممضم ا 

و درد کشیدن تا حدی  لت  بردنکشیدن حاکی خن آن خس  که و درد  لت  بردندر 

 هکیدرحالبردند؛   میخن چیزهای وخحدی لت هاخنسانخس  و خلا همه  کن رلیابخخرخدی و 

بزرگی هس ؛ چیزی وخحد برخی  یهافرق هاآنشمد بین لتخ  که مشاهده می  مرهمان

و برخی دیگری دردآورا برخی یکی نامطتم  خس   خس  یدخش ندوس بخش و یکی لت 

 1172خلااق نیکممالم ا ) یدخش ندوس و برخی دیگری مطتم  و  زیخنزجار خنگو ح ی 

 (.15-3 :خلف

 گیری جهینت

وی  .خش به وخینیا  خسببب و  اایه ییگرختوربهنظریه خلاایی خرسبببطم تح  تأقیر روحیه 

من قد بمد حالا  خلاایی  ااوه بر منرف  تح  تأقیر نیروهای درونی لت  و درد هسبب ند. 

ه  قاانی خسبب  و برخی ف ببیا  ب صببرفاًپندخشبب  ف ببیا  ا با نظر سببقرخو که میرونیخنخ

منقمل  و شببدیندیب خنسببان ممکن خسبب  چرخکهنیان نیسبب ا مخالف بمد. چیزی جز منرف  



 3189  بهار  و تابستان،  22 ة تأملات فلسفی، شمار پژوهشی -علمی فصلنامهدو    189

   

 

مجه وی حالا  خلاایی مخ اف رخ با ت باشببد خما تح  تأقیر خمیال و خنفنالاتش به لطا برود.

کند و ف ببیا  رخ  تار  خن حاکمی   قخ بر خمیال و به نسببت  بین  قخ و میخ تنریف می

ایی و لت  و درد وی مسببئاه رخ خن دو جه  ممرد دخند. در خرتتاو حالا  خلاخنفنالا  می

دهبد: یکی آنکبه یامرو حبالبا  خلاایی لت  و درد خسببب  و هر  مخ کنکباش یرخر می

شبببمد و حالا  خلاایی با تمجه به خنمخ  لت  و خلابایی در حمنه لبت  و درد نمبایان می

 یگر آنکه ویکنند. دمنطم  بمدن به لت  یا درد و نحمه ممخجهه با لت  و درد فرق می

ندا کخرنش یاآخ نیس ا باکه خرنش آن رخ در خرتتاو با فنخ تنریف می نفسهیفبرخی لت  

لم   ا فنخ به جه  کسبهآور بمدنش نیس . به نظر وی لمبی یک فنخ به دلیخ لت 

به خین  وماً لزتأکید خرسطم بر خینکه لت  ن یوه  مخ خلاایی خس ا  .آور خس بمدنش لت 

که خذ ان دخردا ورنیدن  گمنههمانآور خسبب ا باکه ه هر  مخ خلاایی لت مننا نیسبب  ک

َ  یماها حال  پرهیزگاری بر آنبرلی ف بایخ مانند شبوا   همرخه درد خس .  ااوه  ه ب  اً

مننای غاته بر میخ حاصببخ لتخ  خسبب  و با لت  همرخه نیسبب . با وجمد خینا به نظر وی 

. نظریه وی در با  تربی  و هدخی  جمخنان خن تمخن ننبدگی خلاایی رخ یرین لت  کردمی

های لت  و درد بر خین متنا خسبب مخر خسبب . باید خن کمدکی روحیه خلاایی بمدن  ریا رخنه

که خنسان  اد  کند که خن چیزهای  خیواد کرد. به خین نحم هاخنسبانرخ خن  ریا تربی  در 

دن خن و درد بکشد. لت  برلم  و شریف لت  بترد و خن چیزهای بد و پس  م نفر باشد 

چیزهبایی کبه ببایبد لت  برد و بیزخری جسببب ن خن چیزهایی که باید بیزخری جسببب ا در 

به شببخصببی  خنسببان خهمی  بسببیار دخرد. آدمی همیشببه در پی لت  و دوری  یدهجه 

 ارونیخنخجسب ن خن درد خسب  و خین چیزها یکسبره در سبرخسر نندگی خنسان خدخمه دخرند. 

 و نندگی خلاایی لت  و درد خهمی  و یم  فرخوخنی در نیخ به نیکتخ یهبدخیب  و مهبار 

 تمأی با لت  دخرند.
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