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امکان جمع بین زندگی اخلاقی و زندگی لذتبخش از نظر ارسطو
مژگان محمدی 1

مالک حسینی
پرویز ضیاء شهابی

2
3

چکیده
نسبت

میان نندگی خلاایی و لت و درد یکی خن پرسشهای مهم فاسفی خس  .آیا خنسان

خلاایی لزوماً لت بیشببب ری خن نندگی و مخ خلاایی لمد میبرد؟ یا نه خلااق نسبببت ی با
نندگی لت بخش ندخرد؛ و ح ی چهبسبببا فرد غیرخلاایی لت بیشببب ری خن نندگی لمد
بترد .ما در خین مقاله خین پرسش مهم رخ خن نظر خرسطم به نمخن یکی خن مهمترین فیاسمفانی
که در خین حمنه سبخن گف ه خس

بررسی میکنیم .نست

میان حالا خلاایی و لت در

فاسبفه خرسبطم پیدیده خسب  .مطابا با فهم ما خن خو نندگی خلاایی لزوماً لت بخش نیس
ولی خین ببه مننبای رد خرتتاو وقیا خلااق و لت و درد نیسببب  .خن نظر خرسبببطما حالا
 تاریخ دریافت 97/5/14 :؛ تاریخ پذیرش97/8/21 :
 .1دخنشبومی دک ری فاسبفه غر ا دخنشبکده حقمقا خلهیا و امی سبیاسیا وخحد امی و تحقیقا ا دخنشگاه آنخد

خساامیا تهرخنا خیرخنا .Mohammadi.mozhgan@gmail.com
 .2خسب ادیار گروه فاسبفها دخنشبکده حقمقا خلهیا و امی سبیاسبیا وخحد امی و تحقیقا ا دخنشگاه آنخد خساامیا
تهرخنا خیرخن (نویسنده مسئول)malek.hosseini@gmail.com ،
 .3خسب ادیار گروه فاسبفها دخنشبکده حقمقا خلهیا و امی سبیاسبیا وخحد امی و تحقیقا ا دخنشبگاه آنخد خساامیا
تهرخنا pziashahabi@yahoo.com
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خلاایی در یامرو لت و درد هسبب ند و لت ا ن یوه مخ خلاایی خسبب ا یننی لمبی یک
فنخ به دلیخ لت آور بمدنش نیس ا به کس فنخ به جه لم بمدنش لت آور خس .
خین یننی فرد ببه لبا ر لت و دوری خن درد خسببب

که کار بد میکند و خن خممر خلاایی

خج نا میورندا ولی خنسبببان ف بببیا مند خن کار خلاایی لمد لت میبردا بنابرخین لت
بردن خن مخ خلاایی نشبانه سیر خنسان ف یا مند خس  .خین نگاه خرسطم تتنا مهمی در
هدخی

هیوانا ما خن آغان کمدکی دخرد .به نظر خوا هدخی

و مهار لت و درد خهمی

یم فرخوخنی در خیواد روحیه خلاایی و نندگی خلاایی تمأی با لت دخرد.
واژگان کلیدی :خرسطما ف یا ا پرهیزگاریا لت ا درد.

و
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مقدمه

خن نظر خرسطما خلااق و ساام

روخن دو حال

م مایز خن یکدیگر نیس ند و حالا خلاایی

1

هر کس تح تأقیر نیروهای درونی (لت و درد) خس  .به نظر خرسطما ف ایخ تار خند
قخ بر خمیال و خنفنالا ؛ سبببقرخو بر لطا بمد که میپندخشببب

خن حاکمی
قاانی خسب

و خینکه برخی ف بیا

فکر کند بال بروره درسب
نمیشببمند غفا
مسبیر درسب

و خگر کسی درس

مخ میکند .خو خن وجمد خمیال و خنفنالا که بهسادگی مهار

ورنید .خنسببان میتمخند به مر کامخ بیندیشببد و منقمل باشببد و قاش
رخ به خو نشبان بدهدا خما ممکن خس

رخ خن مسببیر درسبب
خسبببا

به چیزی جز منرف

نیانی نیس

ف بببیا تنها

منحر

خمیال و خنفنالا بر وی فاآا آمده و خو

نماید (خسبب یسا  .)212 :1385خرسببطم حالا خلاایی رخ بر

نظرگباههای م فاوتی که درباره نسبببت

بین قخ و میخ وجمد دخرد به سبببه نم

ف بیا 2ا پرهیزگاری3ا ف بیا فمق خنسانی 4تقسیم میکند .در مقابخ خین سه حال ا سه
حال غیرخلاایی وجمد دخرد که م ببباد آنها هسببب ند و به ترتی

تار خند خن رذیا 5ا

نباپرهیزگاری2ا ددمنشبببی .7درباره حالا خلاایی و غیرخلاایی نم خول و دوی در ک ا

خلااق نیکممالم
بشری) کم ر صحت

بهتفص بیخ سببخن گف هشببده خس ب

و درباره نم سببمی (ف ببیا

شده خس .

ما در خین مقاله در پی روشن کردن نظر خرسطم درباره نست
و لت

و درد هس یم .آیا خنسانی خلااییا لزوماً لت

لیرا خلااق و لت

فمق

نست

میان حال های خلاایی

بیش ری خن نندگی لمد میبرد و یا

ضروریخی با یکدیگر ندخرند و چهبسا در ممینی ی فردی که
1- Moral states
2- virtue
3- continence
4- Superhuman virtue
5- vice
2- incontinence
7- brutishness
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مای خلاایی خنوای میشمدا درد بیش ری نیز اید خنسان گردد .به نظر میرسد تتیین نظر
خرسطم در خین لصمص میتمخند رخهگشای برلی پرسشها در حخ برلی من اا خلااق
و شادی باشد .بر خین خسا ا خب دخ به تنریف و تمضیح حالا سهگانه خلاایی خن منظر خرسطم
میپردخنیم .سپس متحث لت و درد رخ خن نظر وی تحقیا کرده و در خدخمه به پرسش خصای
خین مقاله یننی نست

لت

و درد با حال های خلاایی میپردخنیم و سنی لمخهیم کرد

نشان بدهیم که هر کدخی خن حال های خلاایی چه نست ی با لت و درد دخرند و در خن ها به
متحث تنایم و تربی

و نقش وخسطه آن در جمع نندگی خلاایی و نندگی لت بخش

میپردخنیم.
 .3حالتهای اخلاقی

خرسبببطم در فصبببخ خول خن ک ا هف م نیکممالم

حالا خلاایی رخ به سبببه نم م مایز

«ف بیا »ا «پرهیزگاری» و «ف یا فمق خنسانی» تقسیم میکند و خضدخد خین حالا
رخ ببه ترتیب

«رذیاب »ا «ناپرهیزگاری» و «ددمنشبببی» میدخند(خلااق نیکممالم ا

1145خلف .)15 :در خینواا برخی تتیین به ر ممضم و بررسی خرتتاو خلااق و لت ا حالا
خلاایی رخ ذیخ خین سه گمنه م مایز بررسی میکنیم:
 .3-3فضیلت و رذیلت

ف ببیا هر چیزی به رین حال

آن چیز خس ب

و با شببنال

درس ب کارکرد لاص آن

تبنبیین میگردد (خلابباق نیکممببالم ا  .) 35-22 : 1917ف بببیا ب

خلاببایی نم ی

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

دخشب ن خحسباسا مناس  .به تارتی به را ف یا خلاایی حال ی در نفس خس
آنا خحسبباسببا خنسببان به مر م نادلی برون دخده میشببمد و به سببت

آنا

دخرنبدگبانش حال نیکی دخرند و منمملاً کارها و خ مال نیک رخ به وجمد میآورند .رذخیخ
یبا حبالبا منیم نفس نیز نم ی هکسبببیس هسببب نبد خما آنها گرخیشهایی به دخشببب ن
1- hexis
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خحسباسبا نامناسب خند .به دلیخ همین ویژگیهاسب
چرخکه ف یا

که ف ببیا

155

شایس ه س ایش خس ؛

با ث میشمد که هم لمد آدمی نیک باشد و هم وظیفه لمد رخ به به رین

وجه خنوای بدهد .خنخینروا خرسببطم ف ببیا رخ کمال تین

میدخند و رذیا

رخ دوری خن

خین کمبال (خلاباق نیکممبالم ا  1192خلف25-23 :؛ لطبابها5 : 1322؛  1322خلف:
35؛ فیزیکا  247خلف5-2:؛ کرو ا .)35 :1314
ف بیا

به سبت حاکمی

قخ بر خنفنالا و خمیال خیواد میشمد و خنخینروا خن دو جزء

مقمی قخ و شببهم تشببکیخ میشببمد و هر دو باید حاضببر باشببندا یننی خگر یرخر خس ب
خنفنالا مهار شمندا پس باید وجمد دخش ه باشند .لتخ آرمان نخهدخنه لشکاندن ریشه خمیال
خسباسباً خشب تاه خسب ؛ شهمخ باید مهار شمند نه خینکه ریشهکن گردند؛ بنابرخین خن دو حد
خفرخ ی باید خج نا کرد .ف ببیا

میانهروی خسب

و تار خسب

خن یاف ن حد وسب در

خرتتباو ببا خنفنالا ا یننی نه وخگتخر کردن آنها به لمد تا بر قخ غاته یابند و نه لممد و
خنفنال کامخ؛ بنابرخینا هر ف بببیا

میان دو رذیا

خفرخو و تفری در شبببهمخ یرخر دخرد

(خلااق نیکممالم ا  1197خلف8-1 :؛ خس یسا .)217-212 :1385
حمنه ف ببایخ خلااییا خحسبباسببا و خ مال خس ب ؛ نیرخ در خین دو حمنه خفرخو و تفری
وجمد دخرد و ف ببیا

خقر میبخشببد؛ نیرخ در حیطه خحسبباسببا ا مخ ف و هیوانا یا

به مرکای لت و درد خسب که میتمخن آنها رخ به نحم درسب
کم خحسبا

کرد .ف بیا

یا نادرس

یننی نیاد یا

در خین حیطه با ث میشمد که خنسانها آنها رخ به نحم من دل

برون دهنبد .در خ مبال نیز خفرخو و تفری وجمد دخرد و ف بببیا

با ث نگاهدخشببب

حد

وسب و میانهروی میشبمد (خلااق نیکممالم ا  .)27-15 : 1192بزرگترین ف ایخ
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تبار خند خن :دخل 1ا شبببوا

2ا لمیشببب ندخری3ا بزرگی4ا بزرگمخری5ا باندنظری2ا

مهربانی7ا دورخندیشببی 8و لردمندی .1رذخیخ نیز با تنریفی مشببابه در مقابخ ف ببایخ یرخر
میگیرند .پدید آمدن خ مال نیک و شبرا نیتا و شر تح تأقیر حالا نفسانی فمق خس .
برخی مثال دخل ف بیا ی خسب که سبت

میشبمد خنسان خس ندخد خنوای خ مال ادلانه رخ

دخش ب ه باشببد و مخ ادلانه رخ خنوای دهد و لمخهان دخل
ظام یرخر دخرد؛ ظاما حبال ی خسببب

باشببد؛ و در مقابخ آن رذیا

کبه آدمی رخ وخمیدخرد کبه خ مال لاا

آورد و لمخهان بی دخل ی باشبد .شبوا

دخل

بوا

ف بیا ی خسب که با آن هنگای لطرا کارهای

خف خارآمیز میکنند و جتن 19ضبد آن خسب  .بقیه ف ایخ نیز خینچنین خس

(لطابها1322

29-5:؛  1374خلف.)25 :
خین نک ه در تفکر خرسطم کایدی خس
ممینی

بر خسا

که بدخنیم وی یاآخ به یاف ن حد وس در هر

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 .
آنده برخی یک نفر حد وس خس

برخی دیگری نیس

و بس گی به شرخی و خفرخد دخرد.

خنخینرو خرسطم یا ده مای و توربی لاصی برخی یاف ن حد وس وضع نمیکند و آن رخ
به ی او

نیکمی فرد سایم وخگتخر میکند .برخی یاف ن حد وس

یک نم شنمر و

1- justice
2- courage
3- temperance
4- magnificence
5- magnanimity
2- liberality
7- gentleness
8- prudence
1- wisdom
19- cowardice
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سایم لانی خس که در فرد دخرخی حکم

خحسا
حکم

مای 1یاف میشمد؛ و تنها فرد دخرخی

مای میدخند در هر ممینی ی چه باید بکند (خلااق نیکممالم ا  1197خلف-1:

8؛ خس یسا 217-212 :1385؛ کرو ا  .)32 :1314تشخیص ممینی های مخ اف یکی خن
ویژگیهای خصای حکم
که گف ه شد شوا

مای خس

و در ف ایخ مخ اف فرق میکند .مثا ًا همان مر

به مننای بیترسی نیس باکه حال ی خس که در آن خنسان میترسد

آنوا که باید ب رسد و پایدخری میورند آنوا که باید پایدخری بمرند.
مرن میان مخ ف یا مندخنه با خ مال نیک دیگری که خنسان برلاا

میخ لمد یا خن

روی نادخنی یا در حالا دیگری که ربطی به خلااق ندخرد خنوای میدهدا خن خا  2و خنوای
فنخ به لا ر لمد آن مخ خس  .در وخیعا متدأ مخ به نمخن ا

محرک خن خا خس
3

و متدأ خن خا میخ همرخه با تفکری خس که هد رخ نشان میدهد .در تنقخ مخ خیوا
و نفی 4صمر میگیرد و در میخ ا کردن 5و پرهیز کردن 2خس  .مرن میان مخ لم
و بدا لیر و شر در همینجا خس  .خنآنواکه خن خا میخ همرخه با تنقخ خس
خن خا

لم

حقیق

باشد و هم میخ درس

حکم

برخی خینکه

باشد و ن یوهخش به مخ خلاایی و لیر بیانوامد باید هم تنقخ ممخفا با
باشد و ممضم میخ همان چیزی باشد که قخا در حمنه

مای آن رخ تأیید میکند (خلااق نیکممالم ا  1131خلف35-15 :؛ 35؛ 1131

5-1 :؛ 1144خلف.)29-13 :
تصمیما

شخصی ناشی خن حکم

مای صرفاً شهمد نیس ند و با ننویرهخی خن

خس دلال تمجیه میشمند .خس دلال مای هممخره وجمد غای

یا هدفی رخ پیشفرض

میگیرد که شخص برخی رسیدن به آن کمشش میکند و کار خس دلال خین خس

که

1- Practical wisdom
2- choice
3- affirmation
4- negation
5- pursuit
2- avoidance
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مشخص کند چگمنه آن غای
خس ؛ در وخیع ف یا

ف یا

میشمد که چیزها به آن غای

باید حاصخ شمد .ت مینکننده نقطه شرو خین خس دلال
ممج

درس ی غای

میشمد و حکم

بیانوامد .خنسان باف یا

خن غایا

مای ممج

خن مامی خرنشمندی

آغان میکند نیرخ اد ها و جه یابی ا فیخش تمخنایی تشخیص خین خمر رخ به خو
بخشیدهخند (خلااق نیکممالم ا  1144خلف8-7 :؛ کرو ا  .)42-45 :1314بدین ترتی
مای ممکن نیس

حکم

با رذخیخ خلاایی جمع شمدا خما جمع آنها با همشمندی

خمکانپتیر خس  .همشمندی تمخنایی ذهنی خس
بدهد که به هدفش برسد .خگر هد
که هد

که خنسان رخ یادر میکند کارهایی خنوای

نیک باشد خین خس ندخد شایان س ایش خس ولی آنوا

بد باشد خفرخد نیرک ممکن خس

قاانی لانی برخی دس یابی به

که مهار

غایاتشان رخ دخش ه باشندا خما غایاتی که آنها جس وم میکنند بیخرنش خس  .ا خین خمر
در ضنف تمخنایی خس دلال و تنقخ آنها نهف ه نیس ؛ باکه در تربی هیواناتشان نهف ه خس
(خلااق نیکممالم ا  1152خلف15-2 :؛ کرو ا .)42 :1314در یسم
نقش تربی

آلر خین مقاله به

هیوانا در نندگی خلاایی لمخهیم پردخل .

 .2-3پرهیزگاری و ناپرهیزگاری

خرسبببطم در ک با هف م1ا خلااق نیکممالم

ااوه بر ف بببیا

نفسا یننی «پرهیزگاری/خنکرختیا» 2و «ف بیا

فمق خنسبانی» 3میپردخند .پرهیزگاری و

حال

مقابخ آنا «ناپرهیزگاری/آکرخسبببیا» 4باف بببیا

بهخندخنه رذیا

درلمر نکمهش نیسببب

 -1خرسببطم در ک ا نیکممالم

و رذیا

و بهخندخنه ف بببیا

به حالا خلاایی دیگر
فرق دخرد .خین حال

هم سببب ایش پتیر نیسببب

تا ک ا شببشببم فق خن ف ببایخ و رذخیخ سببخن میگمید و فق در یک جاا در

ک ا چهاری ()33-35 :1128bا به پرهیزگاری خشباره میکند که باافاصباه تأکید میکند که پرهیزگاری ف یا
نیس .
2- enkrateia
 -3درباره ف یا

فمق خنسانی به خدخمه مطال

تمجه کنید.
4- akrasia
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(کرو ا  .)55 :1314خرسبببطم در تحقیقباتش حال
ناپرهیزگاری و سبسب

خلاایی پرهیزگاری و پایدخری و نیز

نصری رخ خن حالا خلاایی ف یا

م مایز کرده و جدخ

و رذیا

بررسی میکند؛ نیرخ خن نظر خو یکی دخنس ن ناپرهیزگاری با رذیا و پرهیزگاری باف یا
لطاس ب

(خلااق نیکممالم ا  .)2-1 : 1145ماهی

ناپرهیزگاری مخ بر خسببا

خس ب ا درحالیکه شببخص خن بدی آنده خنوای میدهد آگاه خس ب ؛ و ماهی

میخ

پرهیزگاری

خین خسب که شخص با ام به بدی شهمخ ا به پیروی خن یا ده1ا در مقابخ آنها مقاوم
میکند .به تارتی به را پرهیزگار و ناپرهیزگار هر دو به مخ بد و شبببر ام دخرند؛ لیکن
یکی تحب

نفمذ تفکر بایابانببه خن آن پرهیز میکنببد و دیگری تحب

شببدید آن رخ خنوای میدهد .ضببنف پرهیزگار در خین وخینی
مردی خنفنبالباتی م نبارض ببا خن خبا

نفمذ میببخ و هم

خسبب که خو بیش خن بیشبب ر

قابانیخش تورببه میکند .ناپرهیزگار ااوه بر خین

ضببنفا ضببنف دیگری هم دخرد و آن خینکه بیش خن میانگین خفرخدا بهجای قخ سببایم
تسایم خحسا

میشمد (خلااق نیکممالم ا 14-11 : 1145؛ کرو ا .)55 :1314

ناپرهیزگاری دو گمنه خسببب  :بیپروخآی 2و ضبببنف نفس .3ضبببنف درجایی خسببب که
شببخص به ن یوه یا تصببمیم بهدسبب آمده وفادخر نمیماند و بیپروخیی درجایی خسبب که
شبخص خصبااً درنگ نمیکند تا بیندیشبد ( )Ackrill,1981:322شبخصی که ضنف
نفس دخردا تبأمبخ میکند و خن خا میکندا خما تح

تأقیر نم ی خنفنالا مخالف خن خا

قاانیخش مخ میکند .بیپروخ خصببااً وخرد فرخیند تأمخ و خن خا نمیشببمد؛ صببرفاً تح
تببأقیر خنفنببال مببخ میکنببد .تببایع حسبببا  4و تهییجپببتیر 5بیش خن دیگرخن در منرض
ناپرهیزگاری بیپروخیانه یرخردخرند :بن ی به ا

سر

برخنگیخ گی من ظر تفکر روشن

1- Rational principle
2- impetuosity
3- weakness
4- keen
5- excitable
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نمیمانند و بن بببی به ا

شبببد برخنگیخ گیا نیرخ هر دو خسببب ندخد پیروی خن تصبببمر
25-11 :؛ رخ ا 349-334 :1377؛

لمیش رخ دخرنببد( .خلابباق نیکممببالم ا 1159
کرو ا .)52 :1314

مهمترین نک ه در ممرد مخ نکردن ناپرهیزگار بر وفا ام لمد خین خس که خرسطم
در خینوا خن «ممضنی نزدیک به ممضع سقرخو دفا میکند .تأمخ 1و تنقخ مای 2یا دت ًا
باید به خن خا

قاانی و فنخ درس منور شمد و درصمرتیکه چنین نشمد تمضیحی برخی

آن لانی لمخهد بمد .خن نظر خرسطما شخصی که برلاا

قخ مخ میکند آن چیزی رخ

که ندخرد منرف بییید و شرو خس ؛ خو به نحمی منرف دخرد و به نحمی ندخرد .وی خفرخد
ناپرهیزگار رخ مانند خفرخد لف ها مس

و لاینقخ میدخند که منرف

بییید و شرو

ندخرند»(Ackrill,1981: 314؛ کرو ا  .)21 :1314خینکه آنان جمااتی به نبان میآورند
که به نظر میرسد خن دخنش نشأ گرف ه خس

دلیخ بر خین نیس

دخنشخند .برخی خینکه کسی دخرخی ام شمد ممضم
گردد و برخی خین خمر وی

که آنان بهرخس ی دخرخی

ام باید جزآی خن لمد آن کس

لانی خس ؛ پس آنگمنه سخنان رخ که مردی در حال

ناپرهیزگاری میگمیدا باید مانند سخنان بانیگری در صحنه تئاتر یا م نامی که بهتانگی
یادگرف ن مطاتی رخ آغان کرده تاقی کنیم (Ackrill,1981: 319؛ رخ ا -334 :1377
.)349
 .1-3فضیلت فوق انسانی و ددمنشی

همبان مر کبه گف ه شبببدا خرسبببطم در ک ا هف م خلااق نیکممالم
دیگر نفسا بهجز ف بببیا

به حالا خلاایی

و رذیا ا میپردخند .وی هنگای رح حالا خلاایی بد که خن

آنها باید خج نا کردا خن حال ی به نای «ددمنشی» نای میبرد که حال
فمق خنسبانی» خس  .وی خین حال رخا نم ی ف یا

ضد آن «ف یا

یهرمانی و لدخآی 3میدخند .خلت ه وی
1- deliberation
2- Practical reasoning
3- a heroic and divine kind of virtue
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با خین نظر مخالف

خس که خگر خنسان به الیترین مرتته ف یا که نقطه مقابخ لشمن

حیمخنی خسب ا رخه یابد به مقای لدخیی میرسدا نیرخ همانگمنه که حیمخن نه ف یا
و نه رذیا ا لدخ نیز دخرخی ف بیا

و رذیا

مقای و مرتته لدخیان 1چیزی وخلاتر خن ف بیا

نیس

دخرد

و خین حالا مخصمص خنسان خس ؛

خس  .حال حیمخنی نیز با رذیا

فرق دخرد

(خلااق نیکممالم ا  1145خلف.)28-22 :
برلاا

دو حال

خلاایی پرهیزگاری و ف یا ا خرسطم درباره ف یا

کم ر سخن گف ه خس  .گمیی آممنه وی درباره ف یا
رف ن خن ف یا

فمق خنسانی

بهگمنهخی مطرحشده که فرختر

مننایی ندخرد .در وخیع لمیش ندخری که یکی خن ف ایخ در مرتته بشری

خس ا لمد به مننای نتمد همه میخهای بد خس

و دیگر جایی برخی ف یا

برتر خن لمد؛

یننی «ف یا فمق خنسانی» بایی نمیگتخرد (رخ ا  .)335-334 :1377چمن خنسان دخرخی
ف یا فمق خنسانی و خنسان شتیه لدخ 2کم ر در بین خنسانها یاف میشمد .لصا حیمخنی
نیز در نندگی وخینی نادر خس  .ددمنشی مدت ًا میان خفرخد وحشی دیده میشمدا خما گاهی
در خفرخد م مدن نیز در خقر بیماری و مناملی
لصا

رخ به کسانی نست

به وجمد میآید .به مرکای خرسطم خین

میدهد که بهوخسطه خین شرخر

فرختر خن منیارهای منممل

رف هخند .ددمنشی مدتاً به ست آشف گی نظای3ا یا اد 4ا یا به ا

تین بد و فرومایه

5

به وجمد میآید .خین خممر ممج جنای و وحشیگریهایی در آدمی میشمد که به ستتی
جز بیماریا جنمن و ادخ فاسد و ناپسندیده نمیتمخن آنها رخ خرجا دخد .2در وخیعا چنین
حالاتی در بیرون خن مرن رذیا

خلاایی خس

و تسا یاف ن بر آنها یا مقهمر گردیدن در

برخبر آنها پرهیزگاری یا ناپرهیزگاری به مننی مطاا نیس

باکه حال ی شتیه آنهاس ا
1- the states of gods
2- godlike man
3- Injuries to the system
4- habits
5- Bad nature

 -7برخی مطالنه بیش ر بنگرید به( :خلااق نیکممالم ا .)35-29 : 1148
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چنانکه کسی هم که به ست
خس

لشم دچار چنین حال ی خس ا ناپرهیزگار در لشمگیری

نه ناپرهیزگار مطاا (خلااق نیکممالم ا 35-15 : 1148؛  1141خلف.)5-1 :

 .2لذت و درد

پس خن تمصببیف و تنریف حالا مخ اف خلاایی به بررسببی ممضببم لت و درد خن نظر
خرسطم میپردخنیم .هرچند به نظر برلی م فکرخن لت و درد مانند دیگر مفهمیها تنریف
شببدنی نیسبب ند و تنها رخه شببنال

آنها توربه خسبب ا در ینحال تنریفهای م فاو و

خحیاناً م بادی خن آنها شده خس  .روخنشناسان درباره شرخیطی که خحساسا لت و درد
به ا

آنها به وجمد میآیندا اخ و آقار و ن ایج لت و دردا خرتتا شببان با خحسببا ا

میبخ و هیوبانا تفکرا خرخده و فنبالیب

خل ابا

نظر دخرنبد .خلاباییمن بحبثهبای نیادی

کردهخند درباره خینکه آیا لت تنها لیر ممجمد خسبب

و درد تنها شببر ممجمد؛ لمخه لت
لیرها

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

تنیینشبدها لمخه لت و درد خلاایاً م فاو باشبندا لمخه برلی لتخ لم باشند و بقیه
بدا یا همه ذختاً شر باشند.
نهتنها در نظریه لیر و شرا باکه در نظریههای نیتایی و حقیق ا لت

و درد

م ناا به خین ممضم ا

و نیز با

خصطااحا

خساسی هس ند و م أقر خن تمامی مشکاا

مشکاا همرخه با فکر های ف یا ا گناها موانخ و وظیفه و شادکامیا به ا
و دردی که به مر م نار

لت

همرخه با آنهاس .

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

دشمخر و پیدیده خس  .کاما

دیگر خغا

جانشین آنها میشمندا گاهی به نمخن

و گاهی فق برخی بیان جزآی یا جنتهخی خن مننای آنها .کاما

لت

و درد خن
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2

مربموخند

نظر مننایی با کاما

دلپتیر/1مطتم /لمشایند و نالمشایند /نامطتم

(.)Adler,2007: vol.2, 302
به قیده خرسطما در میان چیزهایی که خنسان میجمید و لیر لنفسه محسم میشمدا
لت جایگاه ویژهخی دخرد .لت

خن آغان کمدکی با ما همه رشد میکند و در وجمدمان

ریشه میدوخند .همه ممجمدخ ننده در جس ن لت شریکخند و لت با همه ممضم اتی
که خنسان میجمید همرخه خس ؛ چرخکه ح ی لیرهای دیگر یننی چیزهای شریف و
سمدمند نیز لت دخرند (خلااق نیکممالم ا35-39: 1194؛  1195خلف.)5 :
لت به خ تار تناقش به بدن یا نفس به دو نم لت جسمانی و لت نفسانی (شامخ
لتخ ذهن) تقسیم میشمد .لت نفسانیا لتتی خس
کندا مانند لتتی که خنسان خن خف خارا شهر

که نفس در آن خحسا

لت می-

و دوس ی میبرد (خلااق نیکممالم ا

 .)28-22 : 1117لت جسمانی با لت نفس و ذهن فرق دخرد .ا به وجمد آمدن خین
نم لتخ خحسا خس ؛ در وخیع هر جا خحسا
به لت حاصخ خن حمخ

باشد لت و درد نیز هس  .لت جسمانی

مخ اف بیناییا شنمخییا بمیاییا لامسه و چشایی میگمیند .خین

لتخ مت نی بر مخ یا یادآوری یا خمید و خن ظارند .لتخیت و دردهایی که مت نی بر مخخند
وخبس ه به خدرخک حسیخندا بدین مننی که خن ریا شیئی محسم

برخنگیخ ه میشمند.

لتختی که مت نی بر یادآوری و خن ظارند با خدرخک حسی خرتتاو دخرند نیرخ در خین ممرد نیز
لت یا درد خن ریا یادآوری آنده شخص توربه کرده خس خحسا

میشمد یا خن ریا

خن ظار آنده شخص توربه لمخهد کرد (فیزیکا  247خلف .)25-1:لت جسمانی در نزد
همه مردیا ای و لاصا منرو ترین لت

خس

و بیش ر خویا

آنان در ا

لت

جسمانی میگترخند؛ به همین دلیخ خکثر مردی میپندخرند که غیر خین لتخ ا لتتی وجمد
ندخرد (خلااق نیکممالم ا  1118خلف؛  5-1 : 1118و 35-32؛ درباره نفسا: 413
.)24
1- pleasant
2- unpleasant
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بهخینترتی ا چیزهای لت بخش در نزد خنسان بسیارند :چیزهای شریف؛ چیزهایی که
میخ درونی به آنها دخریم مانند میخ به تغتیها میخ جنسیا چیزهای غیرخجتاریا چیزهایی
که بهصمر

اد درآمدهخندا چیزهای همرخه با آسمدگی و آنخدی خن محن 1ا فرخغ ا

سرگرمیا خس رخح

و لمخ و چیزهای تهی خن شر و غیره (لطابها 25 : 1324؛ 1379

خلف35-5:؛ 1379

)19-5 :؛ خما همان مر که نیانهای آدمی م فاو خند و برلی

ضروری و برلی غیرضروریخندا چیزهای لت بخش نیز در دو ساح بدن و نفس برلی
ضروری و برلی غیرضروریخند .خشیاء لتیت ضروری آنهایی هس ند که برخی بدن لانیخند
مانند خنمخ لمرخک و پمشاک و آمیزش جنسی .خشیاء لتیتی که ضروری نیس ند خما
فینفسه لمخس نی و شایس ه خن خا خندا لتخ
خس

حاصخ خن پیرونیا خف خارا قرو

و غیره

(خلااق نیکممالم ا .)24-29 : 1147
در یک تقسیمبندی کای چیزهای لت بخش دو نم خند :برلی خن آنها بالطتع

2

لتیتند و برلی بالطتع لتیت نیس ند .چیزهایی که بالطتع لتیتندا برلی به مر مطاا لتیتند
و برلی برخی نم لاصی خن خنسان یا حیمخن لتیتند؛ خما چیزهایی که بالطتع لتیت نیس ندا
سه چیز امخ گرخیش خنسان به آنها میشمد :یکی آشف گی نظای بدن3ا دوی اد و سممی
تین

بد 4و فرومایه (خلااق نیکممالم ا .)11-15 : 1148
به مر لااصها خن نظر خرسطما لت

کسانی که لت

رخ خن نم حرک

خن جنس فنالی  5و غای  2خس  .وی با نظر

و فرخیند 7میدخنند مخالف خس  .8لت فرخیند نیس ا
1- toil
2- By nature
3- Injuries to the system
4- Bad nature
5- activity
2- end
7- process

 -8خلااق نیکممالم ا  1174ا 12-1
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نیرخ خولاً فرخیندها دس خمش مرخحخ بالندگی میشمند .مثااً سال ن لانه یا یک صندلی
فرخیند خس ا نیرخ در مل نمان به تحقا میرسدا خما در لت حاصخ خن دیدن یک منظره
نیتاا لانی نیس تا لحظه آلری که مشغمل دیدن آن منظره هس یم صتر کنیم تا لتتی برخی
ما حاصخ گرددا باکه خن لحظه خول تا آلر لت

ماهی ًا چیزی

ممجمد خس  .قانیاًا لت

خس که با چیز دیگری همرخه خس  .برخین خسا ا لت فرخیند یابخخدرخک بهوسیاه حمخ
نیس ؛ باکه فنالی حال
حال

تینی خس ا یا فنالی باامانع 1خس  .به نظر میرسد که مرخد خن

تینی در تنریف فمقا وضنی

بدن و وضنی

ساام

ف یا مندخنه نفس خس .

بندخنخین گف ار خرسطم ن یوه میگیرد که فرخیندهایی که ما رخ به حال
بانمیگردخنند فق به مر رضی 2لتیتخند .فنالی
دوباره بریرخر سال ن حال

خس

در خین ممرد تار

تینی
خن میخ به

تینی .خین تحایخ خرسطم خن لت ا دربردخرنده همهچیزهایی

که لت بخش به نظر میرسد نیس 3ا باکه تنها در ممرد فنالی هایی صادق خس که وخیناً
لت خند .همه خین فنالی ها بیمانع تینیخند( .خلااق نیکممالم ا1353خلف17-14 :؛
کرو ا .)25-24 :1314
کافی نیس

که فق بگمییم لت

آن چیزی خس

که هنگامی رخ میدهد که در
لت فنالی ی رخ

شرخی لمبی هس یم و در ممینی های بیمانعا فنالیم .خرسطم من قد خس

که با آن همرخه خس کامخ میکندا کامخ کردن فنالی تمس لت به خین مننا نیس که
فنالی

نایص خس

و لت

با خن بین بردن نمخیص آن رخ خصااح و کامخ میکند .مقصمد

خین خس که فنالی ی که لت با آن همرخه خس هنمن به سطح بالایی خن سرآمدی نرسیده و
لت ا رساندن آن به نقطه کمال خس همان مر که شکمفایی با کسانی خس که به بالاترین
حد نیتایی جسمانی رسیدهخند (کرو ا .)21-27 :1314
درهرصمر ا لت

با فنالی

همرخه خس

که تشخیص

و چنان به آن نزدیک خس

آنها خن یکدیگر دشمخر خس ؛ لم نقاشی کردن و لت لم نقاشی کردن هممخره با
1- unimpeded
2- Incidentally
 -3مانند لتختی که خفرخد بیمار یا خفرخد دچار نقایص خلاایی توربه میکنند (کرو ا .)24 :1314
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هم رخ میدهند و در ن یوه ممکن خس
من قدند که فنالی و لت

بهآسانی با یکدیگر لا شمند خنخینروا برلی

ین یکدیگرند؛ چمن هیچیک خن آنها جدخ خن دیگری نیس ا

مثااً لت جدخ خن تفکر یا لت جدخ خن خحسا
که لت ا همان تفکر یا خحسا
میان آنهاس

وجمد ندخرد؛ خما در وخیع نمیتمخن پتیرف
بریرخر کردن تمایز

باشد؛ تح ایخ خرسطم مت نی بر خهمی

(خلااق نیکممالم ا 32-39 : 1175؛ کرو ا .)28 :1314

لت به خین دلیخ مطام مردی خس که آنها نندگی رخ دوس دخرند و لت فنالی -
های سانندهی نندگی رخ کامخ میکند .خینکه آیا نندگی به ست
لت

خن برخی نندگیا به هر دلیای که باشدا لت

خینکه بگمییم فنالی
که با فنالی
لت

و حالا

خنآنجه

همرخه خس

که لت خس

بدون فنالی

مطام ماس

مطام

لت

حاصخ نمیشمدا خ م خن
یا بگمییم لت خنآنجه

مطام ماس ا مسئاه چندخن فرق نمیکند (رخ ا .)345 :1377

شخصی ی هر دو فنالی

رخ کامخ میکنند خما نحمه کامخ کردن فنالی
رخ کامخ نمی-

تمس آنها با یکدیگر فرق دخرد؛ به تار به ر لت به همان نحم فنالی
کند که حال

خس

یا

شخصی ی پایدخر بهوخسطه ماندگاریخش آن رخ کامخ میساند .حال

شخصی ی در وخیع کمالی خس

که خن شکمفایی فنالی

حاصخ میشمدا همانگمنه که در

نفمخن جمخنی نیتایی پدید میآید(خلااق نیکممالم ا .)34-39: 1174
درد ضد لت خس ا خما نه به مننای مطاا1؛ فق خنآنجه

ضد یکدیگرند که مردی

خن یکی به نمخن شرگریزخنند و دیگری رخ به نمخن لیر برمیگزینند (خلااق نیکممالم ا
 1173خلف .)14-19 :بن ی دردها به مر مطاا 2بدند و بن ی خنخینجه بدند که ماننی

3

برخی فنالی ما هس ند .خرسطم با خین نظریه که درد فقدخن آن چیزی خس که بالطتع ممجمد
باید باشد و لت »دوباره پر شدن« 4خس ا مخالف خس ؛ نیرخ خین خمر در ممرد همه لتخ
 -1خگر درد شبر خسب بدین مننا نیس

که لت لیر باشد؛ نیرخ ضد یک شر هم ممکن خس

ممکن خس ضد چیزی باشند که نه لیر خس

شر باشد و هر دو شر

و نه شر (خلااق نیکممالم ا  1173خلف.)19-5 :
2- Without qualification
3- impediment
4- replenishment
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صدق نمیکند باکه فق در ممرد لت
خین نظریه خحسا

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

و غتخ نخمردها خحسا

درد/گرسنگی میکند و با غتخ لمردن و پر شدن منده خحسا

لت

میکند؛ خما در ممرد لتخ

ا

فقدخن/لالی بمدن و لت

لتخ

لمردن و نمشیدن صدق میکند .در وخیع منشأ

مربمو به حمخ

درد به

دیگر چه جسمانی و چه غیر جسمانی خحسا

ناشی خن پر شدن مننا ندخرد؛ نیرخ لتختی مانند آممل ن و
و مناظر و

مانند لت حاصخ خن بمی لمش و بسیاری خن خصمخ

لا رخ و خمیدها م من دردی نیس ند؛ در وخیع در خینها فقدخن چیزی وجمد ندخرد که با
پر شدن دوباره لتتی حاصخ شمد (خلااق نیکممالم ا 1173

ا  .)29-2ااوه بر آنا

در برلی حالا میخ به چیزهای لت آور خفرخو گمنه خس ؛ میخ شدید آنها رخ وخمیدخرد
چیزهای لت آور رخ به هر ییم ی به دس
و وی ی صرفاً در حال
لمد میخ برخی به دس

میخ به آن چیزهاس
آوردن لت

درد و درد کشیدن به لا ر لت
در وخیع ماانم

میخ و درد خس

بههرتقدیرا لت

آورند .دی ممفقی

در به دس

آوردن لت

دردآور خس  .خین خمر بدخن ا

دردآور خس  .هرچند ممکن خس

خمری بیمننا باشد؛ لیکن آنده در وخینی

که

خس

خج ما لت

و

رخ میدهد

(خلااق نیکممالم ا  1111خلف.)2-1 :

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

نیس

که نندگی سرشار خن لت نندگی کامخ و نیکتخ انهخی باشد و به چیز دیگری نیان ندخش ه
باشد؛ خنخینرو نندگی لتیت تمأی با دخناییا لمخس نیتر خن نندگی لتیت اری خن دخنایی
خس ؛ چمن آمیزه لت و دخنایی به ر خن لت تنهاس ا پس لیر مطاا تنها لت نیس
لت

نیان به آمیزش با چیزی دیگر دخرد (خلااق نیکممالم ا 1172

لت لیر مطاا نیس

و نندگی با لت صر

 .)35-25 :خگر

نندگی کامخ و نیکتخ انهخی نیس ا پس

برخی کامخ کردن نندگی و آمیزش لت با چیز دیگر جه
خن نست

و

رسیدن به لیر مطاا میتمخن

میان خلااق و لت سخن گف .

 .1ارتباط حالات اخلاقی با لذت و درد

در خوخیبخ ک با خلااق نیکممالم ا خرسبببطم خن سبببه شبببیمه نندگی سبببخن میگمید:
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نندگیخی که هدفش برلمردخری هر چه بیشب ر خن لت خسب ا نندگی سیاسی و نندگی
خندیشببمندخنه .خگر همان مر که خرسببطم میگمیدا غای

نهایی نندگی سببیاسببی ف ببیا

باشببدا میتمخن سببه شببیمه نندگی رخ شببامخ نندگی سببرشببار خن لت ا نندگی خلاایی و
نندگی خندیشببمندخنه دخنسبب  .هیچکدخی خن خین سببه نم نندگی بهتنهایی کامخ نیسبب ند1؛
چرخکه خن نظر خرسطما نندگی نیکتخ انه شامخ همه لیرخ خس ا خما مسئاه مشکخ ترکی
خینهببا بببا هم خسبببب ا چگمنببه میتمخن هم خلاببایی بمدا هم قاببانی بمد و هم ننببدگی
لت بخشببی دخشبب ؟( )Adler,2007: vol2, 308خرسببطم به نیکی م مجه خین مشببکخ
هسببب

و سبببنی میکند در ضبببمن تحقیقا و متاحثش در لصبببمص حالا خلاایی و

نیروهای درونی لت و درد با همان روحیه وخیعگرخیی و بهدورخن تنصبببتش تا حد نیادی
بین خینها جمع کند.
خرسبطم در خوخلر ک ا خلااق نیکممالم ا به خین ن یوه میرسد که جمع کامخ نندگی
لبت بخش ببا نندگی خلاایی ناممکن خسببب
نصبببی

و نندگی خلاایی نمیتمخند لت شبببایانی

آدمی کندا ورنیدن ف بببایخ خلاایی با درد آمیخ ه خسببب

و خلاایی مخ کردن

لزومباً به خفزخیش لت و کاهش درد آدمی منور نمیشبببمد .نیکتخ ی مسببب ازی فرخغ

و

آسبمدگی خسب ؛ خما در میان خ مال منطتا باف یا ا خ مال سیاسی و نظامی که شریفتر
و بزرگتر خن دیگر خ مالخند اری خن فرخغ

و آسبببمدگی هسببب ند و برخی هدفی غیر خن

لمدشبببان بهجا آورده میشبببمند (خلااق نیکممالم ا  .)15-5 : 1177آنده خرسبببطم
هنگبای رح خین خشبببکبال و نقص در خ مبال ف بببیا منبدخنبه در نظر دخرد خین خسببب

که

فنبالیب های خلاایی برخی لمدشبببان به جا آورده نمیشبببمند یننی هدفی جز لمد مخ
دخرنبد .آنهبا هنگبامی ممردنیبانند که چیزی به لطا رف ه باشبببد یا لطر به لطا رف ن آن
وجمد دخشب ه باشد .شوا

در جنگ به کار میرود خما هیچکس برخی جنگ نمیجنگد

و سببت جنگ نمیشببمد برخی خینکه در حال جنگ باشببدا همه جنگ میکنیم تا ب مخنیم
 -1هرچند نندگی ویف نظر یا خندیشببمندخنه نیکتخ ی کامخ خسبب ؛ لیکن خین نیکتخ ی نیز به ممخه

لارجی هرچند

به مقدخر کم ر خن نیکتخ ی منطتا با ف ایخ خلاایی نیان دخرد .بنااوه خنسان دخرخی نیکتخ ی کامخ در میان خنسانها بهسر
میبرد و میخ دخرد خ مال منطتا باف یا

بهجا آورد (خلااق نیکممالم ا  1178خلف؛ .) 1178
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در صبباح نندگی کنیم .فرد شببوا ا کامااً خن مخ شببوا انهخش رخضببی نیسبب
صبباحدوسبب

خسبب

نیرخ خو

و خن ی خ و لمنریزی لمشببش نمیآید .فرد ادل نیز که در جهان

وخینی ننبدگی میکند باید میزخنی خن نارضبببای ی رخ در ممرد تااشهایش برخی خینکه حا
هرکس بی رخ به خو بدهد توربه کند .ف ببایخ مای دیگر نیز همه با خممر سببیاسببی یا نظامی
خرتتباو دخرنبدا ولی ببه حکم توربه فنالی
نیس  .ما کار میکنیم برخی خینکه فرخغ

و آسبببمدگی همرخه

در خین حمنهها با فرخغ

دخش ه باشیم و جنگ میکنیم برخی خینکه ب مخنیم

در حال صبباح نندگی کنیم .ف ببایخ مای با خممر سببیاسببی یا نظامی خرتتاو دخرند .پس
فنالی های ف یا مندخنه آمیخ ه با درد و رنوند.
در خینوبا خرسبببطم خن نظریبه خول لمدش دربباره خینکه نیکتخ ی تار خسببب

خن فنالی

مطابا باف بیا فاصبباه میگیردا نیرخ خین نم نندگی نمیتمخند خنسببان رخ به لت حقیقی
برسبباند و با درد و رنج همرخه خسبب  .خین نیکتخ ی کامخ نیسبب
ماسب  .لت مح

تنها هنگامی در دسب ر

فاصاه گرف ه و به فنالی

ما یرخر میگیرد که خن نندگی نیاده خنسانی

نظری بپردخنیم .فنالی

خن فنالی های خلاایی خسبب

نظری هم خن حیث جدی

و خرنش بالاتر

و هم هدفی جز لمد ندخرد و هم دخرخی لتتی لاص لمدش

خسب که بر آن شد میبخشد و هم با فرخغ
در حدود مرنهای خنسبانی لس هکننده نیس

و بسندگی برخی لمیش تمأی هس

و هم

و هم همه لصمصیا فرد کاما ًا نیکتخ

آن همرخه خس  .خین نم نندگی نیکتخ ی کامخ خس
باف بیا

خما مطابا با حال خنسببانی

و نیکتخ ی حاصخ خن فنالی

با

مطابا

در درجهخی پایینتر خن آن یرخر دخرد .با وجمد خینا خرسطم میدخند که هیچکس

نمیتمخنبد دخآمباً ببه فنبالیب

نظری بپردخند و خن نندگی رونمره و فنالی های خلاایی که

مس ب ازی آن خس ب غافخ شببمد .گاهی لانی خس ب

خنسببان خن فنالی

نظری چشببم بپمشببد و

لمیشبب ن رخ ویف کارهای لیر کند .به همین دلیخ خرسببطم نیکتخ ی خنسببان رخ دخرخی دو
درجه نیکتخ ی خنسبانی و نیکتخ ی کامخ میدخند .هریدر خنسان فرخغ

بیش ری دخش ه باشد

و بیشببب ر ب مخند به فنالی های نظری بپردخند به نیکتخ ی کامخ نزدیکتر میشبببمد هرچند
نندگی خنسبببانی شببباید موال نیخ به نیکتخ ی کامخ و ح وخفر رخ به خنسبببان ندهد (خلااق
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نیکممالم ا35-5 : 1177؛ کرو ا .)81-88 :1314
نظر خرسطم متنی بر خینکه نندگی خلاایی ضرورتاً لت آور نیس
که نندگی خلاایی با لت

به خین مننا نیس

و درد نست ی ندخردا خن نظر وی حمنه ماکرد حالا

خلاایی

لت و درد خس ا خما خین حالا خن نظر نم خرتتاو با لت و درد و نحمه ممخجهه با آنها
با یکدیگر خل اا هایی دخرند .در ذیخ خب دخ به وجه خش رخک حالا

خلاایی در خرتتاو با

لت و درد و سپس به تفاو های آنها درخینخرتتاو لمخهیم پردخل .
 .3-1وجه اشتراک حالات اخلاقی در ارتباط با لذت و درد

خن نظر خرسبببطما یامرو مشببب رک حالا خلاایی لت و درد خسببب  .به تارتیا همه خین
حبالبا در حمنه لت و درد نمایان میشبببمند (خلااق نیکممالم ا  .)5 : 1152خین
حالا با خ مال 1و خحسبباسببا  2خرتتاو دخرند و خنآنواکه هر مخ و خحسبباسببی با لت و
درد همرخه خسبب ا ف ببیا
آدمیا خحسبا

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

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

یا درد رخ بهوخیع میتمخن ممضببم ف ببیا

خلاایی دخنسب  .پیجمیی لت و گریز خن درد

دو سرچشمه خصای خ مال رذیاانه هس ند .ح ی آن خنگیزههای مخ که غیر خن لت هس ند
مانند شبببرخف

و سبببمدمندیا نیز لت رخ به دنتال لمد دخرند (خلااق نیکممالم ا 1192

 .)27-15 :برخی خرسبببطم لبت ن یوبه مبخ خلابایی خسببب ؛ لمبی یک فنخ به دلیخ
لت آور بمدنش نیسبب ا به کس فنخ به جه لم بمدنش لت آور خسبب
 .)214 :1385خنسبببانهای باف بببیا
خنسبانهای با رذیا

خن خ مال نیک و خلاایی خحسبببا

(خسبب یسا

لت میکنند و

خن خ مال بد و غیرخلاایی .خنخینرو به نظر خرسبطم نشبانه شخصی هر

کس لت و دردی خس ب که اید خ مالش میشببمد (خلااق نیکممالم ا  1194ا -5
35؛  1195خلفا  .)5پس ف بببایبخ خلاایی با لت و درد خرتتاو دخرند؛ و فرد به لا ر به
دسببب

آوردن لت و خج نا خن درد خسببب که کار بد میکند و خن خممر نیتا و شبببریف
1- actions
2- Feeling/passions

171

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

لمددخری میورند .ولی خنسببان ف ببیا مند خن کار خلاایی لمد لت میبردا بنابرخین لت
بردن خن مخ خلاایی نشانه سیر خنسان ف یا مند خس
مخ خلاایی نشانه شخصی

و بر کس خحسا

درد حاصخ خن

فرد غیر ف یا مند خس .

همان مر که یتااً نیز گف یم خن نظر خرسطم همه ف ایخ خلاایی با لت و درد جسمانی
سروکار دخرند که لم د مت نی بر مخ یا یادآوری یا خمید و خن ظارند .لتخیت و دردهایی که
مت نی بر مخخند وخبس ه خدرخک حسیخند و لت

یا درد آنهایی که مت نی بر یادآوری و

خن ظارند خن ریا یادآوری آنده شخص توربه کرده خس
توربه لمخهد کردا خحسا

یا خن ریا خن ظار آنده شخص

میشمد( .فیزیکا  247خلف .)25-1 :نک ه مهم در خینوا خین

خس که م نای لت و دردا ف یا و رذیا نمایان میشمد؛ نیرخ خینها با آنها سروکار
دخرند.
یامرو مش رک حالا

خلاایی؛ یننی لت

خین حالا

و دردا با ث میشمد که خغا

با

یکدیگر خش تاه گرف ه شمند؛ خنخینرو در ذیخ به بررسی وجمه خل اا خین حالا در خرتتاو
با لت و درد میپردخنیم:
 .2-1تفاوتهای حالات اخلاقی در ارتباط با لذت و درد

همان مر که مااحظه شد یامرو مش رک همه حالا خلاایی لت و درد خس ؛ لیکن خین
حالا همه خرتتاو یکسببانی با لت و درد ندخرند و تفاو هایی در خرتتا شببان با لت و
درد وجمد دخرد که در ذیخ به آنها خشاره میشمد:
 .3-2-1نوع لذت و درد

پیشتر گف به شبببد که یامرو حالا خلاایی لت و درد خسببب
مشببابه هسبب ند؛ خکنمن به بررسببی خل اا
حالا خلاایی مخ افا رذیا
ا

آنها بر خسببا

و خنخینجه

با یکدیگر

نم لت میپردخنیم .خن میان

ددمنشبی با لتخیتی که بالطتع لتیت نیسب ند سروکار دخرد.

گرخیش به خین لتخیت آشببف گی نظای بدنا اد و تین

بد خسب

وگرنه در حال

بادی گرخیشبببی به خین لتخ وجمد ندخرد؛ خنخینرو خرسبببطم آن رخ بیشببب ر در میان خیمخی
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وحشبی که یمه تفکر ندخرند رخیج میدخند .دو حال

و پرهیزگاری در

دیگر یننی ف یا

خرتتباو ببا لتخیت بالطتع لتیتند .خین لتخ به دو نم لتخ جسبببمانی و نفسبببانی تقسبببیم
میشبمند و شبامخ چیزهایی میشمند که لمدبهلمد خرنش برگزیده شدن دخرند خما خفرخو
پتیرندا مانند پیرونیا خف خارا قرو و  ...و چیزهایی که فینفسببه لنثی هسبب ند خما برخی
بدن ضبببروریخند مانند تغتیه و فنالی

جنسبببی .لتخ جسبببمانی لتخ آمیخ ه با میخ و

دردند .گرخیش به خین لتخ در خفرخد با حالا خلاایی م فاو فرق میکند .لمیش ندخرخن
خن خین لببتخ گریزخنخنببد و لگببای گسبببیخ گببان بر کس بببه جهب
لگایگسیخ هخند .مردمان دخرخی حکم

خفرخو در خین لببتخ

مای میلمخهند خن خین لتخ آنخد باشند.

لمیش ندخری با ث میشمد که خنسان خن لتخ جسمانی لمددخری کند و خن خین خمر لت
میبرد و کسی که در خج نا

خن لتخ جسمانی درد میکشدا لگایگسیخ ه خس  .کسی

که در برخبر لطر مقاوم میکند و خن خین کار لت میبرد یا لاخیخ خحسا
شوا خس ؛ خما کسی که خحسا
 .)18-5خنسان باف یا

درد نمیکندا

درد دخرد ترسمس ( .خلااق نیکممالم ا 1194

:

ااوه بر خینکه خن چیزهایی که نتاید خن آنها لت بترد لت نمیبردا

در لت بردن خن هیچچیز نیز خفرخو نمیورند و حد وس  1رخ برمیگزیند و بهخندخنه درس
و من دل 2لت میبرد .آنوا که چیزهای لتیت نتاشد نه خحسا
لاصی نست

به آنها خحسا

دردی میکند و نه هم

3

میکند.

پرهیزگاری و ناپرهیزگاری با هر دو دس ه خن لتخیت بالطتع لتیت خرتتاو دخرند.
پرهیزگاری و ناپرهیزگاری به مننی مطاا با لتخیت جسمانی خرتتاو دخرند یننی با همان
لتخیتی که لمیش ندخری و لگای گسیخ گی خرتتاو دخرند .ناپرهیزگارخن در ا خین خممر
بهخفرخو می گرخیند و خن خممر نامطتم مانند گرسنگی و تشنگی و گرما و سرما و
همهچیزهای نامطتم که با حس ذخآقه و لامسه خرتتاو دخرند خج نا

میورنند.

ناپرهیزگارخن ااوه بر لتخیت جسمانی با لتخیت حاصخ خن خممر غیرضروری مانند پملا خف خار
1- Middle position
2- Moderate degree
3- craving

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

173

سمد و غیره نیز خرتتاو دخرند .خین خفرخدا ناپرهیزگار به مننی مطاا نیس ند باکه هر کدخی در
خرتتاو با لتتی که در آن خفرخو میورنند ناپرهیزگارند .به همین دلیخ در ممرد آنها ییدی
میخفزخییم و میگمییم :ناپرهیزگار در خرتتاو با پمل یا خف خار یا شهر و غیره .ناپرهیزگاری
در ممرد خین لتخ

به جه

فینفسه خرنشمند بمدنشانا کم ر نکمهیده میشمد .در

لصمص مننای مقید ناپرهیزگاری باید به خین نک ه تمجه دخش
شریف نمیشمد .به تارتی به را هر کس که تح
و لگای گسیخ ه نیس

باکه کسی چنین خس

که خین خمر شامخ لتخ

نفمذ لتتی مای میکندا ناپرهیزگار

که تح

نفمذ لت

نش ی 1مخ میکند.

گمنهی سمی ناپرهیزگاری به مننی مشروو وجمد دخرد که با لشم در خرتتاو خس .
ناپرهیزگاری در لشم بهخندخنه ناپرهیزگاری در میخ نش

و ننگآور نیس ( .خلااق

نیکممالم ا 25-17 : 1141؛23-29: 1151؛ رخ ا .)349-334 :1377
در یک تقسیمبندی کای چیزهای لت بخش دو نم خند :برلی خن آنها بالطتع

2

لتیتند و برلی بالطتع لتیت نیس ند .چیزهایی که بالطتع لتیتندا برلی به مر مطاا لتیتند
و برلی برخی نم لاصی خن خنسان یا حیمخن لتیتند؛ خما چیزهایی که بالطتع لتیت نیس ندا
سه چیز امخ گرخیش خنسان به آنها میشمد :یکی آشف گی نظای بدن3ا دوی اد و سممی
تین

بد 4و فرومایه (خلااق نیکممالم ا .)11-15 : 1148

 .2-2-1قرابت و دوری به لذت یا درد

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

و بس ه

به ماهی شببان به یکی خن آن دو نزدیکترند .برلی حالا در خرتتاو بیشبب ر با لت خند و با
درد خرتتباو کم ری دخرنبد؛ و برلی ببالنکسا ببا درد خرتتاو بیشببب ری تا لت ؛ برلی به
سبت

لتتی که در آن خ مال خسب

بهسببمی آنها کشببیده میشببمندا برلی برخی گریز خن
1- disgraceful
2- By nature
3- Injuries to the system
4- Bad nature
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درد ناشبببی خن میخ .1در نظر مردی آنکه بدون میخ شبببدید یا به سبببت
غیرخلااییخی خنوای میدهد بدتر خن کسبی خسب که به ا

میخ ضبببنیف کار

میخ شبدید به آن کار دسب

مینند.
ف یا

لمیش ندخری حد وسطی خس

که با لت

خرتتاو دخرد و خرتتا ش با درد

کم ر خس  .لمیش ندخر به کسی میگمیند که در برخبر لت پایدخری میورند و در مقابخ
آن خفرخوکار به کسی میگمیند که به ست محرومی خن یک لت بیش خن آنده باید درد
میکشد؛ درحالیکه لمیش ندخر به ست

محرومی

خن یک لت به درد نمیخف د .خفرخو

در برلمردخری خن لت ا لگای گسیخ گی خس  .لگایگسیخ ه به چیزهای لت آور یا به
لت بخشترین چیزها میخ میکند و خگر دس ش به لت
حال

میخ به لت

نرسد درد میکشد و ح ی در

رنج میبرد چمن میخ با درد همرخه خس  .پس لمیش ندخری در وهاه

خول با لت مربمو خس

نه درد .لمیش ندخر به کسی نمیگمیند که در برخبر درد پایدخری

میورند و خگر پایدخری نمرند لگای گسیخ هخش نمیلمخنند .لگای گسیخ ه کسی خس که
خن محرومی

یک لت

بیش خن آنده شایس ه خس

رنج میبرد؛ در حقیق

آنده با ث

درد خو شده محرومی خن یک لت خس ولی لمیش ندخر خن محرومی یک لت به رنج
نمیخف د (خلااق نیکممالم ا .)18-5 : 1194
خما شوا

برلاا لمیش ندخری با درد خرتتاو بیش ر دخرد .شوا به کسی میگمیند

که در برخبر درد پایدخری میورند و به کسی که در برخبر لت

پایدخری میورند شوا

نمیگمیند .مردی شوا رخ خنخینرو میس ایند که خیس ادگی در برخبر درد دشمخرتر خن
خیس ادگی در برخبر لت خس

ترسم و بیباک در برخبر خممر ترسناک و دردآور بهخفرخو و

تفری دچارند .ترسم خن همهچیز میترسد و فاید خ مادبهنفس خس
لطر ومل خس

و بیباک در برخبر

و به خس قتال آن میرود (خلااق نیکممالم ا 27-25 : 1117؛ 1118

.)35-25 :

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

به لتخ

در برخبر آنها پدید میآید .پرهیزگاری و ناپرهیزگاری با لتخیت

جسمانی و لتخیت حاصخ خن خممر غیرضروری مانند پملا خف خار سمد و غیره خرتتاو دخرند؛
گس الی و لاییدی خحسا

خما در ناپرهیزگاری در لشم برلاا

مطتم و لت

بخشی

وجمد ندخرد و دردناک خس (خلااق نیکممالم ا  .)25-24 : 1141در کنار آنهاا دو
که به خیس ادگی یا دی مقاوم

در برخبر درد ناشی خن میخ به خینگمنه

حال

دیگر هس

لتخ

خ ااق میگردد .کسی که در برخبر درد پایدخری میورندا یمی و پایدخر 1خس

کسی که در برخبر درد خن لمد ضنف نشان میدهد ضنیف و سس

نصر 2خس

و

(خلااق

نیکممالم ا  1159خلف15-11:؛ رخ ا .)349-334 :1377
 .1-2-1نحوه ارتباط با لذت و درد

خرتتاو با لت و درد با یکدیگر مشبببابهخند ولی در نحمه

حبالبا خلابایی همبه خن جهب

خرتتباو ببا لت و درد با یکدیگر خل اا
نقش خن خبا و تصبببمیم در حال

دخرند .خین خمر رخ میتمخن خن جنته میخ به لت و

خلاایی بررسبببی کرد .نخسببب

به خل اا

ف بببیا

لمیش ندخری با تیپ شخصی ی پرهیزگاری در نحمه خرتتا شان با لت و درد میپردخنیم.
پرهیزگار و لمیشب ندخر هر دو خن خین نظر که میدخنند میای بد خسب
دخرند؛ خما خن جه
ولی به ا

به یکدیگر شببتاه

میخ به آن لت با یکدیگر فرق دخرند .پرهیزگار میخ به آن لت دخرد

خصبمل قاانی ممردیتملش خن آن دوری میکند .فرق دخردا وی خصااً میای به

آن لت ندخرد؛ نیرخ سببیر لمیش ب ندخر با هم های بد و نیرومند سببانگار نیس ب  .فرد
ف یا مند خن ورنیدن مهار های قایخش لت میبرد و خن خینکه موتمر به کنار گتخش ن
لتتی شمد درد نمیکشد (کرو ا .)32 :1314
ناپرهیزگاری نیز با رذیا

لگای گسیخ گی خن جه

نحمه خرتتاو با لت و درد فرق

دخردا هرچند با همان ممضم اتی سروکار دخرد که لگایگسیخ گی با آنها سروکار دخرد.
1- endurance
2- softness
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لگایگسیخ ه با خین تصمر که باید همیشه به دنتال لتخ آنی برودا ح ی خن تااش برخی خنوای
دخدن آنده خلاایاً ف یا مند خس لمددخری میکند و خن سر میخ به تفمق و تومخ حرک
میکند (کرو ا  .)33 :1314ناپرهیزگار چنین تصمری ندخردا خما به دنتال آنها (لتخ
آنی) میرود .پس به نظر میرسد که خل اا
باوری خس
خن خا

که نست

به لتخ

لگای گسیخ ه و ناپرهیزگار ناشی خن تفکر و

آنی دخرند .در وخیع همین تفکر و باورشان هس

که بر

و تصمیم آنها خقر میگتخرد .وخلا ناپرهیزگار میدخند که ماش بد و شایان

نکمهش خس

ولی تح

نفمذ شمر و شیدخیی آن رخ خنوای میدهد .شمر و شیدخییا

ناپرهیزگارخن رخ شتیه کسی یرخر میدهد که در لمخ خس یا دیمخنه و مس خس ؛ در خین
آدمی بر دخنش لمد ناآگاه میشمد و دخش ن دخنش و ندخش ن آن یکسان خس

حالا

(خلااق نیکممالم ا  1147خلف18-15 :؛ .)29-15 : 1147
خفرخو در لتخ
غیر لت

جسمانیا خن روی خن خا

و قیده 1و به لا ر لمد لت

نه چیزی

با ث میشمد لگایگسیخ گی صف ی پایدخر در فرد شمد و بهتمد و ااج آن

خمکانپتیر نتاشد .به تارتیا لگایگسیخ گی خمری مدخوی و پایدخر خس
آشف گی گاهگاه .خن نظر خرسطم ا

و ناپرهیزگاری

ااجناپتیری لگای گسیخ گی خین خس

که لگای

گسیخ ه خن مخ لمد پشیمان نمیشمد و کسی که نمیتمخند پشیمان بشمدا بهتمد هم نمی-
یابد .ا خصای خین خمر به ماهی رذیا و ناپرهیزگاری برمیگردد؛ چرخکه ف یا خصخ
نخس ین 2مخ؛ یننی ا
قیده 4درس

غایی 3رخ در ما حف میکند و رذیا

درباره خصخ نخس ین رخ ف یا

درباره خصخ نخس ین دخرد لمیش ندخر خس

آن رخ نابمد میساند.

به ما یاد میدهد .5مردی که قیده درس
و کس خو لگایگسیخ ه خس .

1- conviction
2- First principle
3- Final cause
4- opinion
 - 5لمخه بهصمر

تینی و لمخه ن یوه اد
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ناپرهیزگارا برحس

خس ندخد تینیا نه بر خسا

خن خا

و قیدها برلاا

177
یا ده

درس ا تمایخ بهخفرخو در دنتالهروی خن لتخ جسمانی دخرد .درحالیکه مرد لگایگسیخ ه
به حکم خ قادش چنین میکند چمن ماهی ش پیروی خن لتخ جسمانی خس  .بدینجه
ناپرهیزگار رخ میتمخن به تغییر در شیمه رف ارش وخدخر کرد؛ وی میتمخند بیندیشد و خن مخ
لمد پشیمان شمد ولی لگای گسیخ ه رخ نمیتمخن؛ ناپرهیزگار با وجمدی که شمر و شیدخیی
بر وی غاته میکند و منحر

میشمد و برلاا

مخ میکندا بان چمن

یا ده درس

خصخ نخس ین در وجمدش بایی خس ا آنچنان مغام میخ نمیشمد که من قد شمد بدون
هیچ لمددخریخی باید به دنتال لتخ

برود .خنخینرو به نظر میرسد که ناپرهیزگاری به

ا یمخی خصخ نخس ین در وجمدش به ر خن رذیا خس (خلااق نیکممالم ا1159خلف:
22-12؛ 35-21 : 1159؛ 1151خلف25-11 :؛ رخ ا .)334-349 :1377
 .4نقش تعلیم و تربیت در رشد شخصیت اخلاقی

خن نظر خرسببطما نحمه دلال

لت و درد تأقیر فرخوخن و میقی در نندگی خلاایی خنسببان

دخرد .لت پیمندی نزدیک با تین
درسب

یا نادرسب خحسا

خنسببانی 1ما دخرد .خینکه خنسببان لت و درد رخ به نحم

کند در مخ خو تأقیر فرخوخن دخرد؛ نیرخ آدمی همیشه لت رخ

میجمید و خن درد میگریزد؛ خما خین خمر به چه نحم با تنایم و تربی
خلابایی خفرخد پیمند میلمرد؟ برخی تحقیا به را باید به ماهی

حال

و رشببد شببخصببی
خلاایی و چگمنگی

خیواد آن در آدمی بپردخنیم .خولاً خ مال و مخ ف خلاایی جزء خ مال خرخدی خنسان هس ند
و خلا سببب ایش و نکمهش مخ خلاایی مننایی ندخرد .به همین دلیخ هم خ مال بد غیرخرخدی
به دیده خغماض و ترحم نگریس ه میشمد (خلااق نیکممالم ا .)35-39: 1191حالا
شببخصببی ی در خرتتاو با مخ ف و خ مال خس ب

خما مننای خرخدی بمدن در خ مال و حالا

شبببخصبببی ی با یکدیگر فرق دخرد .خ مال خرخدی خسببب

نیرخ خگر وخینیا جزآی آنها رخ

بشببناسببیما خن خب دخ تا خن ها بر آنها حاکم هس ب یم؛ خما در ممرد حالا شببخصببی یا هرچند
1- Human nature
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شبرو آنها در خل یار و کن رل لمدمان هسب ا پیشببرف تدریوی آنهاا همدنان که در
بیماری رخ میدهدا بر ما روشببن نیسبب ؛ با وجمد خینا ما خل یار دخریم که خینگمنه مخ
کنیم یا مخ نکنیما بنابرخینا حالا شببخصببی ی نیز خرخدی هسبب ند (خلااق نیکممالم ا
35-39 : 1114؛  1115خلف.)3-1 :
درباره چگمنگی خلاایی شدنا خرسطم ضمن خشاره به سه نظریه «خس ندخد تینی»ا
«آممنش» و « اد »ا به بررسی نقش آنها در خلاایی شدن میپردخند و میگمیدا اد
نقش مهمتری دخرد؛ نیرخ دخش ن خس ندخد تینی خل یاری نیس
ندخردا مگر آنکه خن ریا اد

و آممنش نیز خقر چندخنی

گرخیش به خممر شریف /لیر و لت

بردن خن آنها و

بیزخری خن خممر بد/شر در خنسان خیواد شده باشد تا آماده پتیرف ن سخن و خس دلال باشد؛
نیرخ کسی که در نندگی خن خحساسا و مخ ف پیروی میکندا سخنان هشدخر دهنده رخ
برخی بیش ر مردی بخصمص

نمیشنمد و خگر بشنمد نمیفهمد .پرهیز خن خمیال و شهمخ

جمخنان دلپتیر نیس  .اد بهلمدیلمد خیواد نمیشمد و باید تح هدخی و رخهنمایی
تربی

درس

یرخر بگیرد .باید خنسان خن آغان جمخنی تح

لمخی یانمن مری تربی

شمد

که پرهیز خن خمیال و شهمخ رخ رنجآور ندخند؛ بنابرخینا خن نظر خرسطما آممنش تنها برخی
خلاایی شدن کفای

نمیکند و باید با تربی

همرخه باشد (خلااق نیکممالم ا 1171

 .) 35-29:در خینوا خرسطم به نقش تنایم و تربی
پردخند1ا چرخکه خنسانهای فاید شخصی
تنایم و تربی

درس

در رشد شخصی

خلاایی خنسان می-

رخ میتمخن بهآسانی بهسمی شر و بدی کشاند.

میتمخند تأقیر مخمخ بیرونی بر شخصی

فرد رخ کاهش بدهد .بنا به

خس دلال خو در خین لصمصا لت و درد باید به نحمی مهارشدنی باشند و میتمخن لت
بردن و درد کشیدن خن چیزهای مخ اف رخ تمس تربی
نظر خو چیزهای لت بخش همه لم
مخ اف خن خحسا

لت

درباره نقش محت

نیس ند و برلی نش

و درد خنسانها نست

 -1درباره تشبببابه نظر خرسبببطم و کان

به نحم درس

هدخی

و شرند و حالا

کرد .2به
خلاایی

به چیزهای مخ اف به وجمد میآید.

در لصبببمص نقش تربی بنگرید به ( :تدخلهنژخد و رفیقیا .)1313همدنین

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

 - 2خن نظر برلی لت در خینوا نقش تقمی ی دخرد نه هدخی ی (.) Jimenez,2015: 137
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خنسانهای خلاایی خن چیزهای نیک لت

میبرند و خنسانهای غیرخلاایی خن چیزهای بد؛

بنابرخین برخی خلاایی کردن خنسانها باید روحیه خلاایی بمدن رخ خن همان خوخن کمدکی در
آنها خیواد کرد .خین خمر با تربی لم میسر میشمد .باید خن ریا تربی کمدکانا آنان
رخ بهوسیاه خحسا

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

خن آنها لت برد و بیزخری جس ن خن چیزهایی که باید خن آنها بیزخری جس

رخ در آنها

به وجمد بیاوریم .خینکه خنسان خن چیزهایی که باید لت بترد لت بترد و خن چیزهایی که
باید بیزخری جمید بیزخری بومیدا در جه دهی به شخصی
خین چیزها یکسره در سرخسر نندگی ما خدخمه دخرند و خهمی

خو خهمی

بسیار دخرد؛ نیرخ

و یم فرخوخنی در به وجمد

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

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

در خلاایی کردن خنسانها خن ریا هدخی

دیگرش در با
ممضم ا
در لت

با رخنههای لت

و دردا مت نی بر نظر

لت و درد خس  .به نظر خوا لت خنجماه چیزهای تغییرپتیر و یکی خن

قخ مای خس  .یکی خن فنالی های قخ مای کس لت خس  .نقش قخ
بردن و درد کشیدن حاکی خن آن خس

که لت

بردن و درد کشیدن تا حدی

خرخدی و یابخکن رل خس و خلا همه خنسانها خن چیزهای وخحدی لت میبردند؛ درحالیکه
همان مر که مشاهده میشمد بین لتخ آنها فرقهای بزرگی هس ؛ چیزی وخحد برخی
یکی لت بخش و دوس دخش نی خس

و برخی دیگری دردآورا برخی یکی نامطتم خس

و ح ی خنزجار خنگیز و برخی دیگری مطتم و دوس دخش نی (خلااق نیکممالم ا 1172
خلف.)15-3 :
نتیجه گیری

نظریه خلاایی خرسبببطم تح تأقیر روحیه توربهگرخیی و اایهخش به وخینیا خسببب  .وی
من قد بمد حالا خلاایی ااوه بر منرف تح تأقیر نیروهای درونی لت و درد هس ب ند.
خنخینروا با نظر سببقرخو که میپندخش ب
چیزی جز منرف

ف ببیا

صببرفاً قاانی خس ب

نیان نیسب ا مخالف بمد .چرخکه خنسببان ممکن خسب

و برخی ف ببیا

به

بیندیشببد و منقمل
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باشببد خما تح تأقیر خمیال و خنفنالاتش به لطا برود .وی حالا خلاایی مخ اف رخ با تمجه
به نسببت

بین قخ و میخ تنریف میکند و ف ببیا رخ تار خن حاکمی

قخ بر خمیال و

خنفنالا میدخند .در خرتتاو حالا خلاایی و لت و درد وی مسببئاه رخ خن دو جه
کنکباش یرخر میدهبد :یکی آنکبه یامرو حبالبا خلاایی لت و درد خسببب

ممرد

و هر مخ

خلابایی در حمنه لبت و درد نمبایان میشبببمد و حالا خلاایی با تمجه به خنمخ لت و
منطم

بمدن به لت یا درد و نحمه ممخجهه با لت و درد فرق میکنند .دیگر آنکه وی

برخی لت فینفسه خرنش یاآخ نیس ا باکه خرنش آن رخ در خرتتاو با فنخ تنریف میکندا
به نظر وی لمبی یک فنخ به دلیخ لت آور بمدنش نیس  .به کسا فنخ به جه

لم

بمدنش لت آور خس  .تأکید خرسطم بر خینکه لت ن یوه مخ خلاایی خس ا لزوم ًا به خین
مننا نیس ب که هر مخ خلاایی لت آور خس ب ا باکه همانگمنه که خذ ان دخردا ورنیدن
برلی ف بایخ مانند شبوا

همرخه درد خس  .ااوه بر آنا حال

مننای غاته بر میخ حاصببخ لتخ خسبب

پرهیزگاری ماهی اًَ به

و با لت همرخه نیسبب  .با وجمد خینا به نظر وی

میتمخن ننبدگی خلاایی رخ یرین لت کرد .نظریه وی در با تربی

و هدخی

جمخنان خن

ریا رخنههای لت و درد بر خین متنا خسبب مخر خسبب  .باید خن کمدکی روحیه خلاایی بمدن
رخ خن ریا تربی

در خنسبانها خیواد کرد .به خین نحم که خنسان اد کند که خن چیزهای

لم و شریف لت بترد و خن چیزهای بد و پس

م نفر باشد و درد بکشد .لت بردن خن

چیزهبایی کبه ببایبد لت برد و بیزخری جسببب ن خن چیزهایی که باید بیزخری جسببب ا در
جه دهی به شببخصببی
جسب ن خن درد خسب
هبدخیب

خنسببان خهمی

و خین چیزها یکسبره در سبرخسر نندگی خنسان خدخمه دخرند .خنخینروا

و مهبار لت و درد خهمی

تمأی با لت دخرند.

بسببیار دخرد .آدمی همیشببه در پی لت و دوری

و یم فرخوخنی در نیخ به نیکتخ ی و نندگی خلاایی
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