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افالطون و ارسطو در سعادت و فضيلت شناسى  بررسى تطبيقى نفس
  اخالقى

  *حسين روحى سراجى غالم
  چكيده

سعادت انسانى از مسائل مهمـى اسـت كـه در همـه اعصـار متفكـران اسـالمى و 
اند و غايت نهايى بشر به حساب  وگو درباره آن پرداخته غيراسالمى به بحث و گفت

دو متفكـر برجسـته يونـانى، در اين مقاله به بررسى اين موضوع از ديـدگاه . آيد مى
دهيم كه انسان برای رسيدن بـه سـعادت  پردازيم و نشان مى افالطون و ارسطو مى

نيازمند آن است كه عوامل آن، يعنى رسيدن به خير اعلى، فضيلت، سير و سلوك و 
. اشراق، را بشناسد و با نگاه دقيق به مسائل، به سـعادت نهـايى خـود دسـت يابـد

ه راه رسيدن بـه سـعادت، فضـائل عقالنـى، رابطـه عقـل بـا همچنين در اين مقال
سعادت، قواعد رفتار و ديگر مسائل اخالقى نيز از ديدگاه ارسطو بررسى شـده و در 

  . های اين دو متفكر مقايسه و ارزيابى شده است نهايت ديدگاه

  . افالطون، ارسطو، سعادت، شقاوت، فضائل اخالقى، فضائل عقالنى: ها كليدواژه

                                                 
 دانشگاه قم استاديار گروه فلسفه و كالم *
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  مقدمه

متفكـران در زمينـه . از جمله مباحثى كه جای بحث و بررسى دارد سعادت و فضيلت انسانى است
در اين . اند ه اند و سعادت انسانى را از زوايای گوناگونى بحث و بررسى كرد اين مسئله غافل نمانده
چـه  های به دست آوردن آن است و هر يك از متفكران، چـه اسـالمى و  باب آنچه مهم است راه

توان  يافتنى است و مى ها متذكر شوند كه سعادت و فضيلت دست اند به انسان كوشيده غيراسالمى 
با توجه به اهميت اين مسـئله در . ای به وجود آورد كه بالنسبه دارای فضيلت اخالقى باشد جامعه

ان صدد برآمديم تا حد امكان قدم كوچكى در اين مسير برداريم و ديدگاه دو حكيم برجسـته يونـ
اوًال به طور اجمال نظر آنهـا را در راه رسـيدن بـه سـعادت . باستان، افالطون و ارسطو را بكاويم

شـود و سـرانجام بـه  دهيم كه به نظر آنها چگونه انسان سعادتمند مى كنيم و نشان مى روشن مى
خالصه  .پردازيم؛ چراكه افالطون رويكرد اشراقى دارد و ارسطو رويكرد مشائى تطبيق نظر آنها مى

شناسى بپردازد و در مسئله نفـس  نظر آنها، كه در اين مقاله آمده، اين است كه اگر انسان به نفس
ای خواهيم داشـت كـه فضـائل  تواند به سعادت نسبى دست يابد و در نتيجه جامعه مداقه كند مى

  . بخش به دور باشد های زيان اخالقى داشته باشد و از رذائل و آلودگى
دهد كه بشر همواره به دنبال يافتن سعادت انسـانى بـه عنـوان  متمدن نشان مىتاريخ انسان 

شـود  چه در فلسفه غرب و چه در فلسفه اسالمى، كمتر متفكری يافـت مى. غايت خود بوده است
باالترين خير انسانى به عنوان «: گويد افالطون مى. كه به اين مسئله مهم توجه نشان نداده باشد

» القـى، پـرورش صـحيح نفـس انسـانى و همـاهنگى كلـى زنـدگى اوسـتموجود عقالنى و اخ
انگارانه است؛ يعنى  خير و سعادت انسانى غايت«: ارسطو نيز معتقد است). 294: 1380كاپلستون، (

  ). 379: همان(» تالش انسان بر اين است كه اعمال او به خير و سعادت منتهى شود

 سعادت در انديشه پيش از افالطون

دهد كه بحث چندانى درباره اخالقيات در آن دوره صـورت  ران پيش از سقراط نشان مىآثار متفك
. آن دوره بوده است های علمى  نگرفته است و اغلب مسائلى همچون جهان و خدايان محور بحث

پروتـاگوراس، حكـيم . اند هـای اخالقـى هـم شـده با اين حال، برخى از اين متفكـران وارد بحث
ای كه اين يونانى به اخـالق داشـت، در جملـه  توجه ويژه. ن متفكران استسوفسطايى يكى از اي
). 106: همـان(» هاست انسان مقياس و معيار همه چيز«: شود كه گفته است معروف او پديدار مى
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تاكنون تفسيرهای گوناگونى از اين جمله پروتاگوراس صورت گرفته است، اما توجه به چند نكتـه 
نكته اول اينكه بايد مشخص شود منظور از انسان در اين جملـه چـه  در اين ميان ضروری است؛

گران، منظـور از  بوده است؟ آيا مراد انسان فردی بوده يا انسان اجتماعى؟ به اعتقاد برخى پژوهش
انسان در اين جمله پروتاگوراس، انسان فردی بوده است، به اين معنا كه آنچه به نظـر يـك فـرد 

برخى ديگر . آيد، نادرست است چه از نظر همان فرد نادرست به نظر مىآيد، درست و آن درست مى
اند؛ انسان در ارتباط با جامعه، بـه ايـن معنـا كـه  انسان را در اين جمله، انسان نوعى تفسير كرده

  . ها، مالك حقيقت است جامعه، گروه يا همان نوع انسان
اد فقط متعلقات حسى بوده است يـا نكته دوم آنكه منظور از اشيا در اين جمله چيست؟ آيا مر

های معنوی را نيز در اين جمله مد نظر قرار داده است؟ در اين باره نيـز ميـان  پروتاگوراس ارزش
زيـرا برداشـت افالطـون در تئتتـوس از ايـن جملـه، فقـط . متفكران اختالف بسياری وجود دارد

فته شود، بايـد آن را دربـاره اگر تفسير فردی در خصوص متعلقات پذير. ادراكات حسى بوده است
عكس اين نيز صادق است؛ اگر پذيرفته نشود كه اين جمله . ها و احكام اخالقى نيز پذيرفت ارزش
بـه . شود، نبايد متعلقات حسى جزء آن به حسـاب بيايـد ها و احكام اخالقى را نيز شامل مى ارزش

پروتاگوراس گفتـه اسـت يكـى را شده در تئتتوس و آنچه  رسد ما بايد ميان ديدگاه مطرح نظر مى
  . پذيرش يكى از اين دو به معنای رد ديگری است. انتخاب كنيم

شود يا نه، نكتـه كليـدی در تفسـير جملـه  های اخالقى را شامل مى اينكه همه چيزها ارزش
به عالوه، ممكن است متعلقات حواس مخصـوص، چنـان خصوصـيتى داشـته . پروتاگوراس است

ديـدگاهى كـه . مرتبط كند اگوراس را با نظريه هراكليتى درباره جريان دائمى باشند كه گفتار پروت
توان درباره مافوق محسوس روا  در آن هراكليتوس معتقد است معرفت حقيقى و يقينى را فقط مى

  . دانست
هـای اخالقـى را نسـبى  گونه معرفى شده اسـت كـه وی ارزش در تئتتوس، پروتاگوراس اين

س، اعمالى كه برای يك جامعه خاص، درست و پسنديده به حساب بيايـد، تـا بر اين اسا. داند مى
مثًال دو فضيلت حيا و عـدل مبتنـى . زمانى كه جامعه به آن اعتقاد داشته باشد، درست خواهد بود
امـا اينكـه انـواع خـاص . ها وجـود دارد بر تمايالت اخالقى معينى هستند كه در نهاد همه انسان

شود، به اين معناست كه قانون يك جامعه يا مدينه اسـت كـه  ف نسبى مىقانون در جوامع مختل
خصوصـيت نسـبى احكـام اخالقـى واقعـى و . كننده است نه آنچه فرد نـوعى اعتقـاد دارد تعيين

  . های واقعى، به صورت قانون عام و كلى محفوظ خواهد بود ضرورت
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ميت تعليم و تربيت و فرا گـرفتن پروتاگوراس به عنوان هوادار سنت و قرارداد اجتماعى، بر اه
. كند كند و معتقد است فرد حكيم، جامعه را به قوانين بهتر هدايت مى های اخالقى تأكيد مى سنت
شده جامعه  بند سنت و قوانين پذيرفته گويد تا آنجا كه به فرد شهروند مربوط است، بايد پای او مى

اطاعت جامعه سـرپيچى كنـد، جامعـه بايـد از  بهره باشد و از باشد و اگر از مواهب حيا و عدل بى
  . وجود او رها شود

اش جـان  نخستين متفكری كه پس از سوفسطاييان ظهور كرد و برای اثبات انديشه اخالقـى
در آن دوران در يونان به استثنای پروتاگوراس به دليـل رواج . خود را به خطر انداخت، سقراط بود

گـذاری علـم اخـالق و  افول گذاشته بود و سـقراط بـا پايهگری، مبانى اخالقى رو به  سوفسطايى
اخالق عملى و نظری، يونان را از اين شرايط نجات داد و راهنمايى برای فيلسوفان پس از خـود، 

شد، بلكـه او  های اخالقى سقراط به پند و اندرز خالصه نمى آموزه. به ويژه افالطون و ارسطو شد
ها از روی علـم و عمـد  ى اخالق بود و عقيده داشت كه انسـانو عمل به دنبال يافتن مبانى علمى 

خواهان شقاوت نيستند و اگر خير و سعادت را در چيـزی تشـخيص دهنـد و بـه تعبيـر او بـه آن 
برای مثـال، او تأكيـد داشـت كـه مـا بايـد عـدالت و . معرفت پيدا كنند، آن را اختيار خواهند كرد
روسـت كـه مسـئله تعريـف در مكتـب  از اين. نشـويمشجاعت را بشناسيم تا به انحراف كشـيده 

  . سقراطى اهميت بسياری دارد
در توضيح اين موضوع بايد يادآور شد كه عقايد سقراط درباره اصول مهم فلسـفى و اخالقـى 

كرد و تعليمات وی به صورت مكتوب  به دقت قابل طرح نيست؛ زيرا هرگز ادعای علم قطعى نمى
هايى است كه فيلسوفان پس از وی،   از سقراط در دسترس است، نقل هرچه امروز. در نيامده است

تـوان  با همين مدارك اندك نيـز بـه يقـين مى. اند چون گزنفون، افالطون و ارسطو، از وی كرده
گويـد  او مى. گفت كه سقراط بيشترين تالش خود را برای اثبات اخالق و اصول آن كـرده اسـت

ست و غير از اين تكليفى ندارد و خوشى با لذات و شـهوات بختى ا انسان خواهان سعادت و خوش
  . آيد نفسانى به دست نمى

های نفسانى است كه به اعتقاد سقراط سعادت نفسانى انسـان بـه دسـت  با امتناع از خواهش
داند و معتقد اسـت سـعادت  راستا مى بار ديگر وی سعادت انسان را با فضيلت و جامعه هم. آيد مى

شود؛ يعنى سعادت هر كس در گرو آن است كه وظايف  سعادت جامعه محقق مىانسانى در ضمن 
درباره فضيلت نيز سقراط معتقـد اسـت اگـر علـم و . و تكاليف خود را در قبال ديگران انجام دهد

دانش با اين مسئله كه از چه بايد ترسيد و از چه نبايد ترسيد مرتبط باشد، آن شجاعت است و اگر 
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نفسانى مرتبط باشد، عفت است و هر گاه دانش با قواعدی كه حاكم بر روابط با رعايت مقتضيات 
گانـه  خالصـه آنكـه سـقراط اصـول پنج. مردم با يكديگر است مرتبط باشد، موضوع عدالت است

حكمت، شجاعت، عفت، عدالت و خداپرستى را در اخالق، اصول اوليه، و سعادت انسانى را بسـته 
تر از آن چيزی اسـت  هرچند بحث از ديدگاه اخالقى سقراط گسترده .داند به رعايت اين اصول مى

كنيم و نام او را به عنوان پدر اخالق به يادگـار  كه مطرح شد، در اين مقاله به اين مقدار اكتفا مى
  . داريم نگاه مى

 سعادت از ديدگاه افالطون

توانـد بـه شـرط  افالطون معتقد است از آنجايى كه انسان موجودی عقالنى و اخالقى اسـت، مى
توانيم تفسير افالطون از سـعادت را در  مى. مندانه زندگى كند بهره بردن از تربيت درست، سعادت
او در ايـن تفسـير . جو كنـيم و دهـد، جسـت گانه آن ارائـه مى تبيينى كه درباره نفس و اجزای سه

گويد روح انسان از سه جزء عقل، شـهوت، و  كند و مى گرايى سقراط گذر مى شناختى، از عقل انرو
اگر امور شهوانى يـا همـان . های خاص خود را دارد عاطفه به وجود آمده است كه هر يك ويژگى

عاطفه و احساس بر انسان غالب شود، الزمه آن روی دادن اعمال زشتى است كه بـه بـدبختى و 
خيزد و  رو اغلب عنصر روحانى يا عاطفى به طرفداری از عقل برمى از اين. شود منجر مىپشيمانى 

ای زندگى كند كـه  وی معتقد است انسان بايد به گونه. پردازد عنصر شهوانى به مقابله با عقل مى
  . حاكميت عنصر عقل، در زندگى وی غلبه داشته باشد

كنـد كـه يكـى از ايـن  ای تشبيه مى ران دو اسبه انسان را به ارابه فايدوسافالطون در رساله 
در اين تشبيه عنصر آمال و عواطف اسب شريفى اسـت . ها شريف است و ديگری غيرشريف اسب

با اين . ران است كه ياريگر عقل است و عنصر شهوت، اسب غيرشريف است؛ عقل نيز همان ارابه
كنـد، خويشـتنداری  عقل پيروی مى تشبيه، به اعتقاد وی، فضيلِت متناسب با عنصر شهوت كه از

است و فضيلِت متناسب با عنصر ميل و عاطفه كه مطيع عقل است، شجاعت نام دارد و فضـيلت 
در صورتى كه هماهنگى ميان اين سه جزء با فعاليت مشترك محقـق شـود، . عقل، حكمت است

د كسى است كه من بخت و سعادت به اعتقاد افالطون خوش. فضيلت عدالت تحقق پيدا خواهد كرد
: 1380همـان، . (قدرت اين را داشته باشد كه بتواند اين هماهنگى را در نفـس خـود ايجـاد كنـد

  ). 4-6الف  246فايدوس،
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 رابطه سعادت با عالم مثل و خير اعلى. 1. 2

در رساله . پردازيم شناسى افالطون به مسئله اخالق مى شناسى و هستى در اينجا از ديدگاه معرفت
اين عالم نمونه عالم مثـال . داند مند از طبيعت صور مى فالطون جان محسوس را بهرهجمهوری، ا

در اين باره افالطون سه . شود مند مى است و نه تنها در وجود، بلكه در معرفت نيز از آن عالم بهره
ايـن مفـاهيم . رسـد كند كه به وسيله آنها انسـان بـه خيـر نهـايى مى مفهوم كليدی را مطرح مى

ها به مرتبه باالی مثل  همه انسان. قدرت عقل. 3شرط شناخت؛ . 2غايت زندگى؛ . 1: اند از عبارت
تر شـناخت، رسـيدن بـه مراتـب بـاالتر ممكـن  كنند و بدون گذشتن از مراتب پايين راه پيدا نمى
های  شـود كـه متحمـل رياضـت در نظام افالطونى آن كس به ديدن مثل موفق مى. نخواهد بود

بر اين اسـاس، بـه اعتقـاد افالطـون فقـط . اشفات بسياری را به دست آورده باشدبسيار شده، مك
كـه همـان ) نـوئزيس(توانند به مثل شناخت پيدا كنند و به معرفت حقيقى  فالسفه هستند كه مى
كنند كـه صـورت  در آن مرتبه است كه به اعتقاد وی آنها قدرت پيدا مى. فلسفه است، نائل شوند

  . را مشاهده كنندزيبايى و خير اعلى 
افالطون معتقد است باالترين خير انسان، پيشرفت حقيقـى او و تبـديل شـدنش بـه موجـود 

اگـر . به اعتقاد وی، خير اعلى و سعادت انسان شـامل معرفـت خداسـت. عقالنى و اخالقى است
تواند  او مى. مند شود تواند سعادت انسان عمل االهى را در اين جهان نشناسد و تصديق نكند، نمى

ادعا كند كه سعادت االهى سرمشق انسان است و سعادت از طريـق پيـروی از فضـيلت حاصـل 
تـوانيم بـه خـدا شـبيه شـويم و خداونـد مقيـاس و معيـار همـه  ما بايد تا جايى كـه مى. شود مى
او انسان معتدل و خويشتندار را محبوب خدا، و تقديم قربانى به خدايان و نيايش برای . هاست چيز
كنـد كـه  هرچند تأكيد مى. داند مندانه مى را عالى و بهترين راهنمای انسان به زندگى سعادت آنها

هاسـت و از ايـن  مثال خيـر، علـت همـه مثال. پذيرد دينان و افراد شرور را نمى خداوند قربانى بى
رد و ها قرار دا كوشند خود را به مثالى برسانند كه ورای آسمان همه مى. جهت برتر از عدالت است

ديدار مثل و خير اعلـى، دسـت . توانند به آن دست پيدا كنند ای كه حكمت دارند، مى فقط فالسفه
: 1380كاپلسـتون، (يافتن به تعقل است كه خود، علت هر حق و عامـل خـوبى در همـه جاسـت 

249-254 .(  
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 مراتب فضيلت و ارتباط آن با سعادت. 2. 2

او همچون سقراط پذيرفتـه اسـت . ئله فضيلت استبحث دوم افالطون درباره سعادت انسانى مس
كه فضيلت با معرفت يكى است؛ بنابراين، اگر فضيلت با معرفت يكى باشـد، آمـوختن آن ممكـن 

گويد كه فقط فيلسوف از معرفت حقيقى خير انسانى برخـوردار  افالطون در جمهوری مى. شود مى
ناست كه خير امـری نسـبى نيسـت، است و اين نظريه كه فضيلت همان معرفت است، بر اين مب
وی . تواند متعلـق معرفـت قـرار گيـرد بلكه امری مطلق و اليتغير است و در غير اين صورت نمى

معتقد است از آنجايى كه فضيلت معرفت است، و معرفت هم آموختن است، هيچ انسـانى از روی 
كنـد كـه آن را خيـر  اب مىكند، بلكه به اين اعتبار شر را انتخـ عمد، شر و شقاوت را انتخاب نمى

خير ظاهری برای چنين فردی خير واقعى جلوه كرده، شهوت نـوعى . پنداشته و تصور كرده است
  . تاريكى را در شناخت وی ايجاد كرده است

اگر كسى بگويد كه انسان آزادانه شر را انتخاب كرده است، پاسـخ افالطـون ايـن اسـت كـه 
اگر انسان علم داشته باشـد و در عـين حـال . ير من باشای شر، تو خ: انسان در واقع گفته است

آنچه را كه واقعًا شر و مضر است انتخاب كند، اين امر به اين دليـل روی داده اسـت كـه وی بـا 
وجود معرفتى كه از آن عمل به دست آورده است، توجه خود را به آن جنبه از عمل كـرده اسـت 

ممكن است به خوبى درك كند كـه كشـتن دشـمن برای مثال، انسان . آيد كه به نظرش خير مى
. زند برد، دست به آن عمل مى برای او ضرر دارد، با اين حال به دليل سودی كه از كشتن وی مى

توان گفت منظور وی اين نيست كه هيچ كس كـار خطـا را بـا  در تفسير اين ادعای افالطون مى
دانـد از  ت كه آزادانه كـاری را كـه مىدهد، بلكه مقصود اين اس علم به اينكه خطاست انجام نمى

  . دهد همه جهات برای وی مضر است انجام نمى
در اينجا اين پرسش قابل طرح است كه اگر بر اساس ديدگاه افالطون، فضيلت همان معرفت 

دهند كه برخاسته از شهوات نفسـانى آنهاسـت و چـرا اساسـًا  ها اعمالى انجام مى باشد، چرا انسان
گويد صفاتى چون اعتـدال  افالطون در پاسخ به اين پرسش مى. شوند جنايت مى ها مرتكب انسان

در واقـع او فضـيلت را . انـد شـوند، بـا خردمنـدی همراه و خويشتنداری كه فضيلت محسـوب مى
تواند از معرفت حقيقى سعادت انسانى  داند و به اين جهت است كه فقط فيلسوف مى آموختنى مى
تواند فضيلت را آموزش دهد كـه فيلسـوف باشـد و معرفـت داشـته  فقط كسى مى. برخوردار شود

تواننـد  شـود كـه خيـر و سـعادت نمى اين نظريه كه فضيلت معرفت است، متضمن اين مى. باشد
اند، در غير اين صـورت، متعلـق معرفـت قـرار  نسبى باشند و با امری مطلق و اليتغير گره خورده
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عتقاد افالطـون، هـيچ انسـانى دانسـته و از روی اراده گرفتند و بر همين اساس است كه به ا نمى
ران را از بـين  گويد اگر اسب سركش مقاومت ارابـه در مقام تمثيل مى. شود مرتكب امر زشت نمى

ران يا معرفتى از خير ندارد يا معرفت او در خصوص خير هنگـام  برد، به آن دليل است كه ارابه مى
به  3/330، پروتاگوراس: 1380افالطون، (شكند  ر هم مىحمله شهوت مورد هجوم قرار گرفته و د

  ). بعد

  ارتباط سعادت با سير و سلوك، عشق و اشراق. 3. 2

يكى از مراحل رسيدن به سعادت از ديدگاه افالطون سير و سلوك است و مسئله عشق و اشـراق 
. كنـد ا مىدر اين مرحلـه ايفـ  در مكتب فلوطين كه از شارحان مكتب افالطون است، نقش مهمى

از قبيـل بايزيـد  مسلك اسـالمى،  اين مرحله به مراحل سير و سلوكى كه در ميان حكيمان عارف
. الدين عربى رواج داشته، شـباهت بسـياری دارد بسطامى، غزالى، عطار نيشابوری، موالنا و محيى

صل نوعى خالصه ديدگاه افالطون در اين باره اين است كه وقتى انسان به علم و معرفت كه در ا
. تذكر و يادآوری است دست يافت، هنوز به پايان راه نرسيده و به وحدت مطلق دست نيافته است

جنس بيشتری را تحت يك حقيقت كه مثال آنهاست گـرد آوريـم، ُمثـل  هرچه بكوشيم افراد هم
 اين به آن دليل است كه مثل مراتبى دارد كه بسياری. همچنان دارای كثرت و باقى ماندنى است

برای مثال، در ماديات، اسب و گاو و ديگر حيوانـات . گيرند از آنها تحت يك حقيقت واحد قرار مى
گيرند كه حيوانيت است؛ و در امـور معنـوی، شـجاعت و كرامـت و  تری قرار مى جزء حقيقت كلى

 تر تـابعى از به عالوه، حقـايق پـايين. آيند مانند آنها تحت يك حقيقت واحد، يعنى فضيلت در مى
حقايق باالتر هستند و اگر سير و سلوك ادامه يابد، فرد به حقايقى دست خواهد يافـت كـه همـه 

  . گيرند حقايق تحت آن قرار مى
اين حقيقت واحد، همان خير و حسن است؛ همان زيبايى و نكويى است كه به حقـايق ديگـر 

الغايـات، همـان خيـر  تاين حقيقت همـان قبلـه و غاي. ناپذيرند وابسته نيست و از يكديگر جدايى
يابى به معرفـت بـرای انسـان از طريـق  به اعتقاد افالطون، دست. مطلق و همان خير اعلى است

رسـاند،  ای كه انسان را به اين مقـام مى شود كه مرتبه كمال علم است و مرحله اشراق محقق مى
زيبايى و حسن  روح انسان پيش از ورود به اين جهان و در عالم مجردات، به حقيقت. عشق است

بيند آن زيبـايى  كه در اين جهان، زيبايى ظاهری و مجازی را مى مطلق پى برده است و هنگامى 
افالطون انسان را به مرغى تشـبيه . شود آورد و از دوری و هجران غمناك مى مطلق را به ياد مى
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و نـزد آن  جهـانى خـود پـر بگيـرد خواهـد از قفـس اين كند كه با يادآوری زيبايى مطلـق مى مى
  . الغايات پرواز كند غايت

دهد و مايـه ادراك  اين شوق بقا حق اوست كه روح و عقل انسان را از عقيم بودن نجات مى
يابـد كـه بـا  انسان در صورتى به كمال علم دسـت مى. شود اشراقى و دريافتن زندگى جاودانه مى

ين مرحله است كه عاقل با معقول در ا. گذر از اين مراحل، به حق و مشاهده زيبايى او دست يابد
های افالطون با دقت بنگريم، گويای اين واقعيـت  اگر به اين گفته. شود و عالم با معلوم متحد مى

است كه آبشخور علم و حكمت، عقل است و وی در عين حال كه شيوه مشاء و استدالل را تأييد 
با اين نگرش است كه اگر . داند مىكند، راه اشراقى و شهودی و ذوقى را الزمه رسيدن به حق  مى

فضائل در انسان جمع شوند و وی راه سير و سلوك حقيقى را طى كند، با به دسـت آوردن  تمامى 
). 261:  همـان(بختى وی تضمين خواهد شـد  معرفت و اتصاف يافتن به عدالت، سعادت و خوش

ره عالم طبيعت كامًال روشـن گويد، اما ديدگاه وی دربا افالطون از ماوراء طبيعت بيشتر سخن مى
  . نيست

  رابطه سياست با سعادت و تأثير آن. 4. 2

كه افالطون درباره اخالق و سعادت مطرح كرده، ارتباط سياست با سـعادت  از جمله مسائل مهمى
هرچند اين مطلب به شكلى گسترده از سوی افالطون بحث شده، امـا مـا در اينجـا اشـاره . است

افالطون معتقد است برای تأمين سعادت انسانى، زمامداران كشور بايد . كنيم مختصری به آن مى
رو سياست ارتباط تنگاتنگى بـا امـور اخالقـى پيـدا  از اين. فيلسوف و دارای معرفت باشند مردانى

گويد استقرار حكومـت  كند؛ مثًال مى برای سياست تعريف مى  وی اصول و مبانى محكمى. كند مى
و دولت در گرو فضائل و مكارم اخالقى است و عدالت الزمه حكومـت اسـت؛ و دربـاره مجـازات 

. توزی آن آزاری و كينـه است بايد جنبه اصالحى قوانين مد نظر باشد، نه جنبه مـردممجرم معتقد 
افالطون بر دوستى و سازش ميان مردم تأكيد دارد و اين اعتقاد را كه يونانيـان مزيتـى بـاالتر از 

گويد نبايد بر بندگان اذيت  مى جمهوریدر ). 4/2158: 1380افالطون، (كند  ها دارند رد مى انسان
  . آزار روا داشت و بهترين دولت آن است كه بر بهترين مردم حكومت كندو 

دهد كـه نظريـه سياسـى وی بـا  توجه به آرای افالطون، به ويژه مدينه فاضله وی، نشان مى
همچون بسياری از انديشمندان فيلسوف كه انسـان را . علم اخالق ارتباط تنگاتنگ و عميقى دارد

يافته را بر اساس تحليل عقلى، يـك نهـاد طبيعـى  ون جامعه سازماندانند، افالط مدنى بالطبع مى
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مند به سعادت انسانى است، الزم بود ماهيت حقيقى دولت  برای وی، كه فيلسوفى عالقه. داند مى
ها و بـر همـه  او معتقد است قوانين اخالقى مطلقى وجود دارد كه بـر همـه انسـان. را روشن كند

كه بخواهد بدون توجه به قانون اخالقى  ر را به عنوان ارگانيسمى او كشو. كشورها حاكميت دارند
مرد بايد بدانـد كـه  به اعتقاد او، سياست يك علم است و دولت. پذيرد توسعه و پيشرفت كند، نمى

بازی بيش نخواهد بود  كشور چيست و زندگى وی چگونه بايد باشد، در غير اين صورت او سياست
گويد وقتى به همه كشورها و قـوانينى كـه  افالطون مى. اهد كشاندو كشور را به ورطه سقوط خو

. شوند بيند كه قوانين ناقصى دارند و متضمن رستگاری انسانى نمى نگرد، مى بر آنها حاكم بوده مى
به اعتقاد وی، راه درست آن است كه يا فيلسوفان اقتدار سياسى پيدا كنند، يا قدرتمندان با عنايت 

  . قيقى شونداالهى فيلسوفان ح
، پس از آنكه از اجتماعى بودن انسان و نياز او بـه در تعـاون بـودن بـا ديگـران جمهوریدر 

كند كه انسان فقط انسان اقتصادی نيست، بلكه نيازمند زندگى خوب و  گويد تصريح مى سخن مى
يـت كنـد؛ تعلـيم و ترب وی بر تعليم و تربيـت تأكيـد فـراوان مى. سعادتمند بر اساس عدالت است

دار ايـن موضـوع نيـز بايـد  كند و افـراد عهـده حقيقى است كه راه سعادت انسانى را مشخص مى
: بر اين اساس، مدينه فاضله به اعتقاد افالطون سـه طبقـه خواهـد داشـت. صاحب معرفت باشند

. تر، مــددكاران در طبقــه ميــانى و پاســداران در رأس وران در طبقــه پــايين گران و پيشــه صــنعت
نبايد به زيردستان خود ظلم و ستم روا بدارند و در تعليم و تربيت آنها بكوشند، اين افراد مددكاران 

نبايد اموال خصوصى داشته باشند، بلكه بايد همه با هم مشترك باشند؛ زيرا اگر ثروت جمع كنند، 
 سعادت انسانى بر مبنای عدالت حاكم و هيئت اجتماعيـه. به سرعت به جباران تبديل خواهند شد

است و تمام طبقات بايد برای جماعت كار كنند و تحت نظر حكومت و دولت باشـند كـه مظهـر 
با اين شـرايط، كشـور راه سـعادت و رسـتگاری را در پـيش خواهـد گرفـت . همان جماعت است

  ). 359-263: 1380كاپلستون، (

  سعادت از ديدگاه ارسطو. 3

تـرين نظـام اخالقـى ميـان فالسـفه و  توان گفت كه نظام اخالقى ارسـطو، مطـرح به جرئت مى
ای كه ارسطو تدوين كـرده اسـت، بـه انـدازه اصـول  اصول اخالقى. دانشمندان علم اخالق است

اخـالق : انـد از سه كتاب در اخالق به ارسطو نسبت داده شده كه عبارت. منطقى او، اهميت دارند
بـه ارسـطو،  يكومـاخوساخـالق ندر نسـبت دادن . اخالق ايدموس، و اخالق كبير، نيكوماخوس
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شود وجه تسميه اين كتاب، اين بوده  گفته مى. تری نسبت به دو اثر ديگر وجود دارد شواهد محكم
اين كتاب در قرون ابتدايى اسالم به . است كه وی آن را به پسرش نيكوماخوس هديه كرده است

آن كمـك گرفـت ، از االخـالق تهـذيبمسكويه نيز در نوشـتن كتـاب  عربى برگردانده شد و ابن
دهد كه ما برای اختصار، به  اخالق ارسطو چند مسئله مهم را محور قرار مى). 1380مسكويه،  ابن(

  . كنيم كننده سعادت انسانى باشد، اشاره مى تواند تضمين ترين اين مسائل كه مى مهم
را به ارسطو در نظام اخالقى خود، به دنبال آن است كه خير را كشف كند و علم مطابق با آن 

او در . ای از علـم سياسـت و اجتمـاع اسـت توان گفت نظام اخالقى ارسطو، شاخه مى. دست آورد
توان به روشنِى مسائل رياضى به اين پاسخ  پاسخ به پرسش چيستى سعادت، خواهد گفت كه نمى

تـوان بـه دقـت مسـائل  گفت؛ زيرا موضوع علم اخالق عمل انسان است و عمـل انسـان را نمى
تفاوت علم اخالق و رياضيات در اين است كه در رياضيات از اصول كلى شروع . ن كردرياضى بيا

كنيم؛ اما در علم اخالق از احكام اخالقى بالفعـل شـروع  كرده، برای رسيدن به نتايج استدالل مى
ارسـطو نظـام . آوريم كرده، با جرح و تعديل آنها و انكشاف خير، علم مطابق با آن را به دست مى

  . در طبيعت انسانى گذارده است های كلى و عمومى  خود را بر پايه ويژگى اخالقى
داند، او در پاسخ خواهـد گفـت  اگر از ارسطو بپرسيم كه چه چيزی را غايت زندگى انسانى مى

هـای  نظر هـايى دارد، اختالف بختى چيسـت و چـه ويژگى بختى؛ اما در اينكه نيك سعادت و نيك
بختى بدانند و برخـى ديگـر ممكـن  مكن است خوشى و لذت را نيكبرخى م. بسياری وجود دارد

هـای مختلـف، بـه  بختى ممكـن اسـت در زمان از سـوی ديگـر، نيـك. است افتخار و شهرت را
وی . نسـبى اسـت بختى، مفهومى  توان گفت نيك به اين معنا مى. های مختلفى تفسير شود شكل

تواند با عدم فعاليـت و  فضيلت اخالقى مى معتقد است غايت زندگى، فضيلت اخالقى نيست، زيرا
حال آنكه سعادت، كه غايت زندگى و مورد توجه همگان اسـت، بايـد نـوعى . بينوايى همراه باشد

  . فعاليت باشد
هـايى  تر از وی قـرار دارنـد، در ويژگى ای پـايين از آنجايى كه انسان با حيوانات، كه در درجه

سان فعاليت انسان است، بايد پرسيد چه فعـاليتى ويـژه بختى ان مشترك است، اگر سعادت و نيك
ارسطو در اينجا عالوه بـر فضـائل اخالقـى، . كند انسان است كه او را از ديگر حيوانات متمايز مى

پندارند؛  اين فضائل عقالنى، همان فضائلى نيستند كه مردم مى. كند فضائل عقالنى را معرفى مى
دانند كه فضائلى چون عدالت و خويشـتنداری و ماننـد  ت مىزيرا مردم اغلب كسى را دارای فضيل
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آنها را داشته باشد، در حالى كه اين فضائل به اعتقاد ارسطو فضائل اخالقـى هسـتند نـه فضـائل 
  . عقالنى

نفسـه، يعنـى فعاليـت  به نظر ارسطو، سعادت به عنوان يك غايت اخالقى، عبارت است از فضـيلت فى
شـود و  اين تعريف ارسطو هم فضائل عقالنى را شـامل مى. مندانه اليت فضيلتمطابق با فضيلت يا همان فع

مندانه است، الزامًا با لـذت و خوشـى همـراه  بايد توجه داشت كه فعاليتى كه فضيلت. هم فضائل اخالقى را
است و ارسطو نيز به اين امر آگاهى داشته، معتقد است سعادت به عنوان فعـاليتى كـه ويـژه انسـان اسـت، 

  ). 380-379: همان(آنكه با لذت و خوشى خارجى همراه باشد، قابل قبول نخواهد بود  ىب
در مكتـب اخالقـى . داند؛ شـجاعت، اعتـدال و عـدالت ارسطو، سه امر اخالقى را فضيلت مى

به اعتقـاد ارسـطو، اگـر . شود كه ضامن سعادت انسانى هستند ارسطو، فضائل به صفاتى گفته مى
وظيفه خود را انجام دهد، دارای فضيلت است و ايـن فضـيلت اسـت كـه كسى به بهترين شكل 

فضيلت انسانى به اين معناست كه فرد فعاليت نفس را . كند انسان را از ديگر موجودات متمايز مى
از طريق موافقت با عقل به بهترين شكل انجام دهـد كـه از چگـونگى، چرايـى، هـدف، زمـان و 

به اعتقاد ارسطو، فضيلت اخالقـى امـری . كند را بررسى مى ها پرسش، و آن موقعيت عمل انسان
اين فضائل، بايد از روی رغبـت و لـذت و . فطری و ذاتى نيست و بايد انسان آن را به دست آورد

  . با علم و اختيار به دست آيند
ندارد و آنكه  شجاعت حد وسط ترس و جسارت است؛ كسى كه بيش از حد نترس باشد نامى 

اطمينـان  كسى كه بيش از اندازه ترس دارد و كم جرئـت و بى. تر رود عجول استاز جسارت فرا
گويـد اگـر اصـطالحى دو متضـاد  ارسطو اسـتداللى دارد كـه در آن مى. است، جبون و ترسوست

نـام، و نشـان  ترسو دو متضاد دارد؛ يكـى عجـول و ديگـری بى. مختلف داشته باشد، مبهم است
خالصـه سـخن . به روشنى بيان شده است بوطيقااين مسئله در . مبهم است دهد كه مفهومى  مى

حد . شود كه حد اعتدال داشته باشد ارسطو اين است كه شجاعت در صورتى فضيلت محسوب مى
  :توان به شكل جدول زير ترسيم كرد افراط و تفريط و حد اعتدال شجاعت را از نظر وی مى

  حد وسط  افراط  تفريط  احساس

  شجاع  عجول  نام بى  ترس

  شجاع  عجول  جبون  اطمينان
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  اعتدال. 1. 3

، بالفاصله پس از شـجاعت، بـه موضـوع اعتـدال اخالق نيكوماخوس ارسطو در دو فصل انتهايى
بخش  ها لـذت های اخالقى، به اين دليـل كـه بـرای انسـان از آنجايى كه همه فعاليت. پردازد مى

شوند، در حالى كه فضائل ديگر به احساس و ابراز صحيح ترس، غضب، شـفقت  هستند انجام مى
های خاص چون خوردن و آشاميدن و  لذتشوند، اعتدال به احساس و ابراز ميل با  مربوط مى... و 

. هـای جسـمانى هسـتند هايى كه بر پايـه حس ای از لذت شود؛ يعنى طبقه امور جنسى مربوط مى
نـاميم كـه  بخش مى گويـد چيـزی را لـذت ديدگاهى خام و ابتدايى در اين باره وجود دارد كه مى

به چنين سخن نـامعقولى  ارسطو. آورد بگوييم احساس خاصى كه احساس لذت است را فراهم مى
نفسه لـذت اسـت، نـه بـه ايـن دليـل كـه احسـاس  به اعتقاد وی، لذِت دانش، فى. معتقد نيست

بخش اسـت، در طبقـه لـذات  معرفت نيز از آنجايى كـه ذاتـًا لـذت. آورد بخشى را فراهم مى لذت
ندارند، هرچند ما گيرد؛ زيرا اين نوع لذات نيازی به استفاده از هيچ نوع حسى  غيرجسمانى قرار مى

  . توانستيم معرفت كسب كنيم اگر حواسى نداشتيم، نمى
لذاتى مانند گوش دادن به موسيقى يا نگاه كردن به يك عكس، در طبقه لذات جسمانى قرار 

توانـد  بدون داشتن حس شنوايى، فـرد نمى. گيرند؛ زيرا آنها نيازمند به كارگيری حواس هستند مى
ارسطو معتقد است حس المسه، . دون حس بينايى به عكس نگاه كندبه موسيقى گوش دهد، يا ب

بخش  نفسـه لـذت ای پديد آورد كـه فى های جسمانى تواند احساس با تحريك اعضای جنسى مى
در هـيچ مـوردی . بخش است نفسه لذت گونه كه گوش دادن به موسيقى فى درست همان. هستند

بخش  های لـذت زيرا قلمرو اعتدال احسـاس .الزم نيست ما با احساس لذت خاصى مخالفت كنيم
  . آيند هستند كه به وسيله حس المسه در بدن ما پديد مى

گويد عاشقان فراگيری علم و افتخار و نام نيك با تأثير پذيرفتن از عقلشان، از آنها  ارسطو مى
 ها در عقـل و هـوش جـای ندارنـد، بلكـه در ها و لـذت برند؛ به اين دليل كه خشـنودی لذت مى

آسپاسيوس، شارح ارسطو كـه در نيمـه دوم . عاطفى در روح انسان قرار دارند -عنصری احساسى
ای وجـود دارنـد كـه  های عقالنـى زيسته است، اين ادعای ارسطو را كـه لـذت پيش از ميالد مى

  ). 1179ب 31-30: 1386ارسطو، (پذيرد  متضمن هيچ نوع لذت جسمانى و عاطفى نيستند، نمى
داند، بـا ارتبـاط دادن اعتـدال بـه  گذاری ارسطو كه او آن را الزم مى يوه فرقتوان گفت ش مى

پاسخ نگذاشته است؛ امـا نـه  حس المسه به لحاظ نظری درست نيست و ارسطو اين اشكال را بى
ای بـا  های مرتبط با حـس المسـه بـه انـدازه زيرا لذت. كند در زمانى كه درباره اعتدال بحث مى
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برای مثال، لذت برخـورد . اند های بينايى و شنوايى با آن نامرتبط تند كه لذتارتباط هس اعتدال بى
توانـد  های سـتون كـه مى نسيم خنك با صورت انسان در روزی گرم، يا لذت احساس برجستگى

  . برای فرد نابينا مهم باشند، اما برای ديگران ناشناخته هستند
هـای انسـانى  كار از نظـر فعاليت سان افراطان. ارسطو به وضوح از افراط در احساس، تنفر دارد

: همـان(كند  كاری مى كار نيست، بلكه در ارضای اميالى كه با حيوانات مشترك است، افراط افراط
گاه عواطف و احساسات  داند و هيچ ارسطو هرگز آنچه را طبيعى است بد نمى). 1119الف  18-16

داند هرچند ما حيوان ناطق هستيم، اما حيـوان  كند؛ چراكه او مى و اميال طبيعى ما را محكوم نمى
رسد افراط و تفريط است و به اميال انسانى،  آنچه در همه فضائل اخالقى خطا به نظر مى. نيستيم

  . نفسه اشكالى وارد نيست فى

  عدالت. 2. 3

اخـالق ارسطو پيش از هر فضيلت ديگـری دربـاره عـدالت سـخن گفتـه اسـت و كتـاب پـنجم 
ترين  گسـترده. ه طور كامل به بحث دربـاره ايـن فضـيلت اختصـاص داده اسـترا ب نيكوماخوس

رذيلـت اخالقـى در . اسـت) righteousnss(در انگليسـى نيكوكـاری » عدالت«اصطالح معادل 
) فاعـل(آنجـايى كـه بـه بحـث دربـاره طبيعـت عامـل . عدالتى اسـت مقابل اين فضيلت نيز بى

رانيم و آنجايى كه از تأثير اعمال فاعل بر  قى سخن مىپردازيم، به زبان فضيلت و رذيلت اخال مى
ارسطو در كتاب پنجم، از معنـای . كنيم رانيم، به زبان عدالت و ظلم صحبت مى ديگران سخن مى

كند و از معنـايى از عـدالت كـه  نامد، استفاده نمى گسترده عدالت، كه آن را عدالت عام و كلى مى
شـود كـه  مربـوط مى عدالت خـاص بـه مردمـى . كند مى گذارد، بحث آن را عدالت خاص نام مى

  . كنند های عادالنه خود را دريافت مى سهم
عـدالت تـوزيعى بـه . عدالت به اعتقاد ارسطو دو قسم دارد؛ عدالت توزيعى و عـدالت جبرانـى

شـود و عـدالت جبرانـى بـه بازيـابى  توزيع صحيح امتياز و ثـروت ميـان شـهروندان مربـوط مى
در عدالت جبرانى ارسطو از معضالت ارادی . عدالتى از افراد گرفته شده است ر بىهايى كه د سهم

معضـالت از روی خشـم و زور، : كند گويد و به موارد فسادانگيز زير اشاره مى و قصدی سخن مى
  . زنای محصنه، شهادت دروغ، و مسموم كردن افراد

سياسـى زمـان او و بحث مفصل ارسطو در خصوص عـدالت تـوزيعى بـه بازتـاب نهادهـای 
عدالت توزيعى يعنى توزيع برابر مزايا و ثروت ميان شهروندان؛ يعنى بايد با . كشورش مربوط است
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او تأكيد دارد كه . كنندگان ماليات شهروندان چون صاحبان سهام رفتار كنند، نه به عنوان پرداخت
ان آنهـا توزيـع شـود؛ ايـن توزيع عادالنه ثروت، به معنای آن است كه بسته به استحقاق افراد مي

اش احكام مختلـف اخالقـى وضـع  هرچند ارسطو در آثار سياسى. كند استحقاق را حاكم تأييد مى
  . دهد كند، درباره توزيع ثروت حكم اخالقى نمى مى

امتيــاز و برتــری  aاگــر شــخص . تری دارد عــدالت جبرانــى ارســطو، ســاختار رياضــى ســاده
شد، فردی كه مسئول اجـرای عـدالت جبرانـى اسـت، بايـد داشته با bای بر شخص  غيرمنصفانه

قرض گرفتـه اسـت و عـدالت  bاز  aمثال ساده آن، پولى است كه . وضعيت عادالنه را باز گرداند
كننده نيـز اگـر تـابع عـدالت  قاضى جبران. كند كه مبلغ به وی باز گردانده شود جبرانى اقتضا مى

پـذيرد  ای است و ارسـطو مى البته اين مثال ساده. كردرا صادر خواهد   توزيعى باشد، چنين حكمى
او . تری خواهـد بـود كه پرداخت خسارت برای اموری چـون از دسـت دادن عضـو، كـار پيچيـده

گويد به كار بردن اصـطالحاتى چـون بـه دسـت آوردن و از دسـت دادن در چنـين مـواردی  مى
وارد كردن عـدالت تـوزيعى و های ارسطو برای  تالش). 1132الف 10-14: همان(ساختگى است 

گونه كه او  آميز و حتى در پايان، همان عدالت جبرانى در قلمرو نظريه حد وسط، در مواردی مغالطه
  . پذيرد، ناموفق است خود مى

  فضائل عقالنى. 3. 3
گويد و در بخـش  ، ارسطو درباره فضائل عقالنى سخن مىاخالق نيكوماخوسدر كتاب ششم 

كوشد برای يقين يافتن درباره حد وسط ميان افراط و تفـريط، طبيعـت اصـولى را  پرده مى اول بى
ارسطو معتقـد اسـت عقـل امـری ). 1138ب  18-34: همان(بررسى كند كه دليل درستى دارند 

عقل ساز و كاری قياسـى دارد كـه . ر داردنفسه سر و كا حقيقى است و با عقل نظری صرف و فى
يابيم؛ مانند ايـن اصـل كـه يـك قضـيه و نقـيض آن  ما از طريق آن به حقايق اساسى دست مى

گيـريم و  از اين اصول است كه ما حقـايق بيشـتری را نتيجـه مى. توانند هر دو صادق باشند نمى
  . كند آورندگان معرفت حقيقى معرفى مى ارسطو آنها را فراهم

هـای پيشـين آموختـه بـوديم خالصـه  رسطو در فصل دوم از كتاب ششم، آنچه را در كتابا
بر اين اساس، دانستيم كه ميل، خواه خواست باشد و خواه گـرايش بـه هـدف و غرضـى . كند مى

اولين ويژگى عقل عملـى ايـن . گيرد يابى به اين هدف، در حوزه عقل عملى قرار مى خاص، دست
انسـان بـد ). 1140الـف  24-38: همان(ريزی كند  ك زندگى خوب برنامهاست كه بتواند برای ي

ريزی درست به هدف خويش دست يابد، اما هدف خوبى را دنبال نكند؛  ممكن است با يك برنامه
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اما انسـان عاقـل و خردمنـد ). 1142الف  30-18: همان(برد  چنين فردی از شری بزرگ رنج مى
بنابراين برنامه و طرح خردمندانه بايد بـا دو ويژگـى . كند نمى ريزی برای رسيدن به امر شر برنامه

همراه باشد؛ بايد به سوی هدفى مطلوب راهنما باشد و آن هدف نيز بايد هم خوب بوده و هم بـه 
  . سعادت منتهى شود

كنـد و آن را الزمـه عقـل عملـى  ارسطو در انتهای فصل يازدهم به مسئله زيركى اشـاره مى
زيركى به اعتقاد او عبارت است از اينكه فرد بتواند آن دسته ). 1144الف  28-29: همان(داند  مى

شده الزم هسـتند انجـام دهـد و بـه آن  هايى را كه برای رسيدن به هدف در نظر گرفته از فعاليت
ريزی، نقشـه  هـای ميـان برنامـه توجـه بـه تفاوت). 1144الـف  24-26: همان(هدف دست يابد 

يـك افسـر جنـگ ممكـن اسـت عضـو خـوب سـتاد طـرح و . اسـت مى كشيدن و اجرا، امر مه
ريزی باشد، اما در اجرای اين طرح توانايى الزم را نداشته باشد و عكـس ايـن نيـز صـادق  برنامه
گويـد طـرح و  ارسـطو مى. ريزی ضروری اسـت شك داشتن اطالعات كافى برای برنامه بى. است
هـای  و مكان مناسب برای اجرای آنهـا، ويژگى آميز و تشخيص زمان ريزی، اجرای موفقيت برنامه

  . الزم برای داشتن عقل عملى كارآمد است

  رابطه سعادت با عقل. 4. 3

های دوازده و سيزده از كتاب ششم، ارسطو از ارزش عقل نظری و عقل عملـى پرسـش  در فصل
تدا اشـكاالتى را در اب. كند او در اغلب آثارش، از روش مشابهى برای استدالل استفاده مى. كند مى

كوشد خود به اين اشكاالت پاسخ دهـد، و  كند و مى كه به بحث مورد نظر مربوط است مطرح مى
در بحث از عقل و سعادت نيز از همين روش بهـره . كند در نهايت استدالل اصلى خود را بيان مى

نهـا بـا اشكالى كه به نظر ارسطو در اين بحث مطرح است اين است كه عقـل نظـری ت. گيرد مى
يابى بـه  تواند بـه تنهـايى مـا را بـرای دسـت جهان و عالم نامتغير سر و كار دارد و اين دليل نمى

  ). 1143ب  18-30: همان(سعادت راهنمايى كند 
گويد عقل در دست يافتن به سعادت، چون دارويى نيسـت  در پاسخ به اين اشكال، ارسطو مى

آورد، عقل نيز  المتى كه سالمتى را به وجود مىدهد، بلكه همچون س كه سالمتى را به دست مى
آورد؛ زيرا عقل بخشـى از فضـيلت كامـل اسـت و  خود امری ارزشمند است و سعادت را پديد مى

ايـن گـزاره تأييدكننـده ديـدگاه ). 1144الف  3-6: همان(كند  داشتن آن شخص را سعادتمند مى
قل نيست، بلكه اين فضائل اجـزای پيشين ارسطوست كه سعادت چيزی جدای از فضائلى مانند ع
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گونه كه نانوا نان را پديد  آورند، نه آن دهنده سعادت هستند؛ اين فضائل سعادت را پديد مى تشكيل
  . آيد آورد، بلكه همچون آرد و نمك و آب كه از تركيب آنها نان به وجود مى مى

. سـعادت اسـتتـرين عنصـر و عامـل  گيرد كه عقل نظـری مهم سرانجام، ارسطو نتيجه مى
كنـد، بايـد  ريزی مى پرسش قابل طرح در اينجا اين است كه اگر عقل عملى زندگى مـا را برنامـه

غيرمنطقـى . تر از جايگاه عقل نظری است عقل نظری را هم كنترل كند، هرچند جايگاه آن پايين
را زير كنترل دارد تر از امری ديگر، آن  ای پايين تر و با مرتبه آيد اگر بگوييم امری پست به نظر مى

ريزی و كنترل  پاسخ ارسطو اين است كه عقل عملى، عقل نظری را برنامه). 1143ب 34: همان(
. كند، به عنوان كمك، نه به عنوان امری باالتر كند، همچون دارويى كه به سالمتى كمك مى مى

ت ديگـر عناصـر كننده اهمي بايد توجه داشت كه اين تأكيد ارسطو بر ارزش ذاتى عقل عملى، نفى
ارسـطو . كننـد سعادت در انديشه او نيست و ديگر فضائل جايگاه خـود را در انديشـه او حفـظ مى

كند كه اميال، چه عقالنى باشند و چه نفسانى، برای به دست آوردن هـدفى برانگيختـه  تأكيد مى
  ) . 1144الف  7-9: همان(شوند  مى

د و عقل عملـى ابـزار و وسـايل مناسـب كن فضيلت ما را به سوی هدف درستى راهنمايى مى
شـناختى  ميان اين ديدگاه ارسـطو و ديـدگاه روان. دهد دست يافتن به آن هدف را به ما نشان مى

هيوم معتقد است عقل عملى بـه طـور كلـى غيرفعـال اسـت و . شود هايى ديده مى هيوم شباهت
كند و با اين كـار ابـزار  ايجاد مى تواند فقط از دو راه مؤثر باشد؛ آنگاه كه احساس عاطفه در ما مى

گذارد و آن زمـان كـه ارتبـاط ميـان علـت و  به كار انداختن احساس و عاطفه را در اختيار ما مى
  . كند معلول را كشف مى

. اصطالح غايت، مـا را گمـراه كـرده اسـت. در واقع، سخن ارسطو درست فهميده نشده است
او . كننـد پست، از شخصى درخواست اعانـه مىكنيم مؤسسات خيريه مختلف، از طريق  فرض مى

فردی نيكوكار است و فرض دوم اين است كه وی به هدفى درست و بر اساس ميلى عقالنى اين 
تواند بـه  يابى به اين هدف، او بايد مشخص كند كه چگونه مى برای دست. دهد عمل را انجام مى

رست و نيكوكارانه ميـان افـراد تقسـيم ای د آوری كند و آن را به شيوه ای معقول، پول جمع شيوه
بـرای انتخـاب . كند؛ برای مثال، به چند نفر محدود پول زياد يا به افراد بيشتر، پول كمتری بدهد

رسانى بـه افـراد الزم اسـت ايـن شـخص بـه خـوبى فكـر، و  ترين روش كمك بهترين و درست
تواند به مـا  خودی خود نمى سخاوتمندی نوعى فضيلت است، اما اين فضيلت به. ريزی كند برنامه

  . نشان دهد كه بهترين روش برای سخاوتمندی چيست
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كند و روش رسيدن به  به اعتقاد ارسطو اين عقل است كه هدف را برای ما قطعى و نهايى مى
عقل در انتخاب روش انجام دادن افعالى هم كه هيچ تمايلى به . دهد اين هدف را به ما نشان مى

  . كند اريم، به ما كمك مىانجام دادن آنها ند
ميل بـه  بدون كمك عقل، انسان در مسير سعادت كوركورانه حركت خواهد كرد؛ عقل نيز بى

به اعتقاد ارسطو، اگر نشانه عقل اين است كه بـه بهتـرين . برد فضيلت اخالقى، راه به جايى نمى
  . هنمون خواهد شدشكل انديشه كند انديشه خوب، فعاليتى درست است، زيرا ما را به سعادت ر

  بحث تطبيقى نظريه سعادت و شقاوت در ديدگاه افالطون و ارسطو. 4

يكى از عوامل مهم در انديشه افالطون درباره سعادت انسانى، مسئله خير اعلى با توجه به نظريه 
به اعتقاد افالطون، باالترين خير انسان و پيشرفت حقيقى او تبديل شدنش به موجـود . مثل است
الزمه خير اعلى و سعادت انسان، معرفـت خداسـت و اگـر انسـان عمـل . و اخالقى است عقالنى

به اعتقاد . سعادت االهى سرمشق سعادت انسانى است. تواند سعادتمند شود االهى را نشناسد، نمى
شود كه مكاشـفه داشـته و رياضـت كـرده باشـد؛ يعنـى  افالطون، كسى به رؤيت مثل موفق مى

  . كنند حقيقى يا همان فلسفه را كسب مىفيلسوفانى كه معرفت 
با اين تفاوت كه مبانى فلسفى . در ديدگاه ارسطو نيز، بحث مشابهى درباره سعادت وجود دارد

در بحـث از . اين دو فيلسوف متفاوت است و ارسطو در خصوص نظريه مثل رويكردی منفى دارد
ای  هرچند نظريه مثل نيز نظريـه. انگارانه است بختى، ديدگاه ارسطو، ديدگاهى غايت خير و خوش

داند و فقـط معتقـد اسـت انسـان  انگارانه است، اما افالطون عالم مثل را غايت سعادت نمى غايت
  . برای رسيدن به خير، كه غايت سعادت است، بايد مراحلى را پشت سر بگذارد

انگاری فضـيلت بـا معرفـت در انديشـه سـقراط و  ارسطو دو اشكال مهم بـه نظريـه وحـدت
در تبيين اشـكال اول، ارسـطو در . كند افالطون، كه پيش از اين درباره آن سخن گفتيم، وارد مى

شود و با فراگيری هندسه، فـرد  گويد انسان با علم عدالت عالم نمى كتاب اخالق نيكوماخوس مى
گـاه از روش و  اند، اما هيچ سقراط و افالطون درباره ماهيت فضيلت بحث كرده. دشو مهندس نمى

رسـد ايـن اشـكال ارسـطو وارد نيسـت، زيـرا  به نظر مى. اند چگونگى رسيدن به آن سخن نگفته
ای درباره رياضت و مكاشفه دارد و راه رسـيدن  طور كه نشان داديم، افالطون بحث گسترده همان

  . مثل و خير اعلى دانسته استبه سعادت را شناخت 
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اشكال دوم ارسطو اين است كه به اعتقاد او، بر اسـاس نظريـه سـقراط و افالطـون، داشـتن 
عفتى و تـأثير  در اين نظريه خويشتنداری، ضعف اراده، بى. معرفت، منافى امكان ضعف اراده است

فضائل بدون حكمـت گويد اين ادعا كه  ارسطو مى. احساسات و شهوات، جايگاهى نخواهد داشت
  . شوند، درست است اما يكى دانستن آن دو، انديشه نادرستى است عملى شكوفا نمى

در مبحث قبل گفته شد كه، مبنای نظريه سعادت افالطون، مكتب اشـراق و سـير و سـلوك 
هرچند مبنای نظريه سعادت ارسطو فلسـفه مشـاء اسـت و . برای رسيدن به معشوق حقيقى است

 اخـالق نيكومـاخوسهای او در  ی به محسوسات و طبيعيـات دارد، امـا از نوشـتها وی توجه ويژه
ای كـه  تـرين قـوه به اعتقاد وی، مهم. دهد آيد كه به مسائل مابعدالطبيعه نيز توجه نشان مى برمى

اگر . ترين سعادت تفكر و تأمل نظری است كند، قوه تأمل است و عالى سعادت انسان را تأمين مى
شـود،  ترين موضوعات باشد، سعادت كامل انسان محقـق مى ل در خصوص شريفكارگيری عق به

دهنده عنصـر االهـى در  چنين حالتى نشان. با اين شرط كه برای مدتى طوالنى ادامه داشته باشد
ترين  انسان است و او بايد فانى بودن خود را كنار گذاشته، به حياتى دست پيدا كند كه اين عـالى

رويكـردی اخالق نيكوماخوس پرسش اين است كه آيا ارسطو در . كند مى عنصر برای وی تعيين
انديشه ارسطو پس از آن در فلسـفه مسـيحى، بـه ويـژه در تعريـف . دينى و پرستشى دارد يا خير

  . ماهيت سعادت بشر، در ديدگاه سنت توماس تأثير بسياری داشته است
ويـژه قـرار گرفتـه، در همـه زوايـای  در بحث افالطون از سعادت، مسئله سياست نيز مورد توجـه

بحث ارسطو درباره خانواده به ارتباط خواجـه و بـرده . اجتماعى، از سياست و نقش آن بحث شده است
ارسطو معتقد است برده بايد تحت اختيار صاحب خود باشد، اما بدين معنا نيسـت كـه . شود محدود مى

ر دارد؛ يكى كشاورزی و دامپروری و شـكار اسـت در اقتصاد نيز دو شيوه در نظ. ارباب به وی ظلم كند
دانـد كـه  ای از زندگى مى كند و آن را شيوه وی انديشه زندگى اشتراكى را رد مى. و ديگری داد و ستد

وی معتقد است بايد به جای آنكه مالكيـت را يكسـان . شود ها منجر مى به اختالف و ناكارآمدی انسان
  . روی نكنند يت كنيم كه در طلب ثروت زيادهای ترب كنيم، شهروندان را به گونه

همچـون افالطـون، وی ايـن . شود در بحث از تعليم و تربيت، ارسطو به افالطون نزديك مى
از آنجايى كه كتاب سياسـت . داند وظيفه را بر عهده دولت دانسته، برترين آن را تعليم اخالقى مى

در علم فلسفه بوده، مفقود شـده اسـت و  هايى كه درباره تعليم و تربيت ارسطو ناقص است، بحث
تر شهروندان چه چيزهايى  های ارسطو درباره تعليم و تربيت عالى توان به دقت گفت كه آموزه نمى
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توان اطمينان خاطر داشت كه هر دو فيلسوف به مسئله تعليم و تربيت  در هر حال، مى. بوده است
  . كردند رسيدن به سعادت انسانى تلقى مى اند و آن را از عوامل مهم در ای داشته توجه ويژه

  نتيجه

آنچه در اين مقاله طرح شد نظر افالطون و ارسطو درباره رسيدن انسـان بـه سـعادت و فضـيلت 
اخالقى است؛ و سرانجام به تطبيق نظريه آنها در اين مقاله پرداختيم و يادآور شديم كه بر طبـق 

ترين آن  در سايه مسائلى كه متذكر شديم و مهم تواند به سعادت برسد، آن هم نظر آن انسان مى
مسئله معرفت است كه اين دو دانشمند هرچند اختالف نسبى دارند، اما مسئله معرفـت را اسـاس 

اند، ولى تأكيد افالطون بر مسئله سير و سـلوك و رياضـت مقـداری  برنامه سعادت انسانى دانسته
  . كند فاصله اين دو فيلسوف را زياد مى
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