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اي از جانب خدایان به آدمیان دانست، عقالنی آن است کـه   اگر موهبتی باشد که بتوان آن را هدیه«
در میان تمام چیزهاي انسانی، سعادت بـیش از هـر چیـز    . را همان موهبت خداداده بدانیم تسعاد

 ,Aristotle( »آن اسـت کـه موهبـت خـدایان باشـد چـرا کـه سـعادت بهتـرین اسـت            شایسته

Nicomachean Ethics:1997,1097b11-13 .(  
  
ــه) 1 ــعادت در    :مقدمـ ــت سـ ــقراط و اهمیـ سـ

  1اخالقی وي اندیشه
تان به قدرت خصـایل ارزشـمند شخصـی،    یونانیان باس

صفاتی که . منش و هوش آدمیان اعتقادي راسخ داشتند
را مورد تحسین آدمیـان و   )Homer(قهرمانان هومري 

مورد تأیید خـدایان مـی سـاخت و توانـایی رهبـري و      
) Achilles( آشـیل . نهـاد  پیروزي را در اختیار آنان می

ور اما زودرنـج  باك مغر بیش از هر چیز انسانی دلیر، بی
بـاز،   بـا هوشـی نیرنـگ   ) Odysseus(اودیسئوس . بود

شــناخت و  هــاي گونــاگون را مــی مــردي بــود کــه راه
توانست براي هر مشکلی، ترفندي بیندیشـد؛ چیـزي    می

مردمان گیتی ساخته    که او را در فریبکاري، سرآمد همه
اما ایـن صـفات، تنهـا خصـایل آرمـانی قهرمانـان       . بود

و یونانیان به توانایی زیبـایی بـدنی، تبـار    هومري نیستند
واال، ثروت، قـدرت، شـهرت و افتخـار بـاوري راسـخ      
داشتند و بدون این امور نیک زندگی، هیچ تصویري از 

با ایـن  . بست کامیابی و سعادت در ذهن آنان نقش نمی
توان دریافت کـه   تفسیر از سعادت و خوبی قهرمان، می

عادت شخصِِ از اختیار چرا از نظر هومر، مقداري از س
شخص برخـوردار از خـوبی و برتـري    . او بیرون است

)arete (اي واال زاده شود و ثروتمند و  باید در خانواده
هاي غیراختیاري خوبی، تا آن مایه  این مؤلفه. قوي باشد

در نظر هومر واجـد اهمیـت اسـت کـه حتـی پـاریس       
)Paris (رغـم نـاتوانیش در انجـام افعـال خـوب،       علی

قهرمانـان واالي  . مانـد  چنان مردي خوب بـاقی مـی  هم
ــاممنون     ــئوس و آگــ ــون اودیســ ــومري همچــ هــ

)Agamemnon(  آشیل و آژاکـس ،)Ajax(  همگـی ،

این خصایل شخصی و مزایاي بدنی و اجتماعی    از همه
هــایی  و بــه موهبــت چنــین ویژگــی برخــوردار بودنــد

توانستند اعمال و رفتارهایی از خود نشان دهند کـه   می
هـا بـراي همیشـه     ها را نزد یونانیان روزگـار اسـطوره  آن

بینـی هـومري، جـایی     در این جهان. ساخت جاودان می
هایی که از این مواهـب   براي خوبی و خوشبختی انسان

قهرمانـان در    دربـاره ( برخوردار نبودند، وجود نداشـت 
 ,Homer, 1967a:V.392-394:اندیشه هـومر رك 

XII.443-449, XX.285-287 ــرا ي خــوب و و ب
ــودن رك ــز  XX.240-243 Homer: برتـــر بـ و نیـ

Homer, 1967b:XVII.220-223, XIII.45-
46, XVIII.131-140, .(  

  به تدریج و با ابداع پول و گسـترش تجـارت در سـده   
هـاي   هفتم و ششم، ثروتمندي از قلمـرو آریسـتوکرات  

دار فراتـر رفـت و مردمـانی کـه تبـاري واال هـم        زمین
ثروت . به این موهبت دست پیدا کنند نداشتند، توانستند

خـود ایـن مردمـان کـم ارزش در جهـان        نیز بـه نوبـه  
آریستوکرات هومري را توانا ساخت تا خدمات مهمـی  
براي دفاع از شهرها و زیباسازي آن انجام دهنـد و بـر   

این خدمات، ادعاي افتخار و احترام و حتی خوبی   پایه
رمانانـه کـه پیشـتر    واالتباري و اعمال قه. و برتري کنند

براي برخورداري از خوبی و برتـري ضـروري بودنـد،    
رسـید چنـان مـوقعیتی داشـته      اکنون دیگر به نظر نمـی 

توان از  ، ثروت را می)Hesiod(به تعبیر هزیود . باشند
کار سـخت نیـز بـه      طریق کار سخت به دست آورد و

ــه ــود   نوبــ ــی دارد «خــ ــهرت در پــ   »ارزش و شــ
 )Hesiod, 1999: 46.( تـوان گفـت کـه اکنـون      می



    ۶۷/   اخالقي ارسطو فضيلت و سعادت در انديشة
  

چنـان مـالزم یکـدیگر شـده     ) یا آرتـه (ثروت و برتري 
ــی   ــط مـ ــان آن دو خلـ ــاً میـ ــه غالبـ ــد کـ ــد  بودنـ   شـ

   ).Santas, 2001:18:رك(
اي داشـت و نـه از    سقراط که خود نـه از ثـروت بهـره   

تباري واال، زبان به سرزنش آتنیان گشود که چرا ثروت 
ترجیح داده اند  و معرفت) آرته(و قدرت را بر فضیلت 

انـد،   و آن قدر که در پی ثروت، شهرت و افتخـار بـوده  
بهتــرین «بــراي رســیدن بــه حکمــت و حقیقــت و یــا 

اند  اینان پنداشته«: اند نکوشیده» وضعیت ممکن روحشان
شود، اما ایـن در واقـع،    که فضیلت از ثروت حاصل می

از طریق فضیلت است که ثروت و هر چیز دیگر، اعـم  
 »شـود  اجتماعی، بـراي آدمیـان نیـک مـی     از شخصی و

)Plato, Apology,1997,1997: 29d-30b.(  
اگر چه سقراط در ایـن عبـارات، منکـر نیکـی ثـروت،      
شهرت، افتخار و یـا سـایر امـوري کـه یونانیـان نیـک       

شود اما با صراحت تمـام خـاطر نشـان     شمردند نمی می
 اهمیـت دارد، ها  این نیک  سازد که آنچه بیش از همه می

نیسـت؛ آن هـم بـه معنـاي      2 )آرته(چیزي جز فضیلت 
فضیلت اخالقی که متوجه روح آدمـی، کمـال آن و بـه    
تعبیري بهترین وضعیت ممکن آن است و اگر هم سایر 

توانند نیک گردند، نیکی آنهـا بـه سـبب و بـه      امور می
این گفتار سقراط در واقـع بیـانگر   . شرط فضیلت است

تـوان آن را بـه تبـع     یاصل سقراطی انتخاب است که م
  ــت ــل حاکمیـ ــتوس، اصـ ــق[والسـ ــیلت ] مطلـ فضـ

)Principle of the Sovereignty of Virtue (
بر طبـق ایـن اصـل،    ). Vlastos, 1991: 209(نامید 

هرگاه آدمی بر سر دو راهی انتخـاب میـان فضـیلت و    
گیرد، همواره و بی هـیچ تردیـدي بایـد     رذیلت قرار می

دهـد حتـی اگـر انتخـاب     فضیلت را بر رذیلت ترجیح 
هـاي بسـیاري محـروم     فضیلت او را از مواهب و نیـک 

 ,Plato, Apology,1997,1997:28b(ســـازد 

28d; Crito,1997:48c-d .( مبناي سقراط براي این
یا بـه تعبیـر والسـتوس، اصـل     (توان در اصل  امر را می

 Axiom/ Principle of(بـاوري   سـعادت ) متعارف

Eudemonism (یافت: 

آدمیان به عنـوان غایـت نهـایی      ت، مطلوب همهسعاد«
شان است؛ به همین دلیل نیز تنها آن  اعمال عقالنی  همه

» چیزي نیک است که بـه سـعادت آدمـی منتهـی شـود     
)Vlastos, 1991:203.(  

منـدي از چیزهـاي نیـک، ایـن      بهـره «به تعبیر افالطون 
. کنـد  چیزي است که انسان سعادتمند را سعادتمند مـی 

چرا سعادت را « زي به پرسیدن بیشتر نیست که هیچ نیا
دهیـد بـه نظـر پایـانی      پاسخی که شما می» خواهی؟ می

). Plato, Symposium  ,1997:205a(» رسـد  مـی 
به عبارت دیگر، اگر از هر عمل و کردار عقالنی آدمـی  

توان چرایی آن را جویا شد، دیگـر از هـیچ انسـانی     می
حال . سعادت است شود که چرا او خواهان پرسیده نمی

اگر به نظـر سـقراط، فضـیلت بـراي نیـل بـه سـعادت        
ضروري و اساسی و حتی بسـنده نیـز هسـت، طبیعـی     

تواند مبناي اصل حاکمیت فضیلت خود  است که او می
بــاوري فــراهم آورد، در غیــر ایــن  را از اصـل ســعادت 

تواند از این اصل خود دفـاع   صورت او به سادگی نمی
چه سقراط فضیلت را براي نیل به  اما در هر حال،. کند

ســعادت صــرفاً ضــروري بدانــد و چــه آن را نــه تنهــا 
ضروري بلکه همچنـین بسـنده نیـز بشـمارد، تردیـدي      

بایست رابطه و نسبت سایر آنچه را که  نیست که او می
شمردند با فضیلت و سـعادت روشـن    یونانیان نیک می

  .کنونی در پی بررسی آن است  سازد، امري که مقاله
  
  فضیلت و بسندگی) 2

سـقراط بحثـی     هاي اخیر، میان مفسـران فلسـفه   در دهه
رابطـه میـان    از جدي و آموزنده بر سـر تلقـی سـقراط   
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براي نمونه، برخی از . فضیلت و سعادت درگرفته است
اند که در نظر سـقراط،   دانشوران بر این نکته تأکید کرده

فضیلت واجد ارزش ذاتی اسـت در حـالی کـه برخـی     
انـد؛ بـدین    گر آن را صرفاً واجد ارزش ابزاري دانستهدی

معنا که فضیلت، تنها به عنـوان ابـزاري بـراي نیـل بـه      
تـوان ایـن اخـتالف را     مـی . سعادت واجد ارزش است

بـاوري،   گونه حل کرد که بر طبق اصـل سـعادت   بدین 
سعادت تنها چیز ذاتـاً نیـک اسـت و فضـیلت تنهـا در      

که سعادت را بـر حسـب   صورتی ذاتاً نیک خواهد بود 
در . مندانه تعریف کرده باشیم فضیلت و فعالیت فضیلت

غیر این صورت، فضیلت، تنها به عنـوان ابـزاري بـراي    
رسیدن به سعادت که یگانه چیز ذاتاً نیک است، واجـد  

  . ارزش خواهد بود
رغم اختالفاتی که بر سر سایر  به هر روي، مفسران علی

داسـتانند کـه    این نکتـه هـم  مسائل دارند، عموماً بر سر 
فضیلت را براي نیل به سعادت هم ضـروري و   ،سقراط

 Terence(تــرنس ایــروین . شــمارد هـم بســنده مــی 

Irwin (بنـدي کـرده    این آموزه را به صورت زیر جمع
فضیلتمندي نه تنها بهترین دورنماي ما براي نیل « :است

سـعادت    کننـده  به سعادت بلکه به خودي خود تضمین
انسان فضیلتمند به سـبب امـوري کـه خـارج از     است؛ 

» تسـلط اوسـت، از نیـل بـه سـعادت بازنخواهـد مانـد       
  ). Brickhouse, 1994:109:نک(

مطابق ایـن دیـدگاه، سـقراط معتقـد اسـت کـه انسـان        
مند خواهد بود و حتی  فضیلتمند همواره از سعادت بهره

اگر نامالیمات تقدیر و ظلم و سـتم دیگـران، وي را از   
شـمارند   وهبت دیگر یا آنچه دیگران موهبـت مـی  هر م

بهره سازد، این فضیلت به تنهایی کافی است تـا وي   بی
  . به سعادت، یا دست کم به حداقلی از آن دست یابد

بسندگی، تعلیم سـقراط    مفسران براي اثبات اینکه آموزه
است عموماً به شواهدي همچون شـواهد زیـر متوسـل    

  ):Irwin, 1995:60-68: نک(شوند  می
دارد کـه نـه ملتـوس     سقراط اظهار مـی  »دفاعیه«در ) 1
)Meletus (  ــوس ــه آنوت ــک  ) Anytus(و ن ــیچ ی ه

آنهـا  . توانند به هیچ طریقی بـه مـن زیـان برسـانند     نمی
کـنم   چرا که فکـر نمـی  «توانند به من زیان برسانند  نمی

امکان داشته باشد یک انسان خوب از سوي انسانی بـد  
ان آنها ممکن است مرا بکشند یـا چـه   گم بی. زیان ببیند

بسا تبعید کنند یا از حقـوق اجتمـاعی محـروم سـازند،     
کنند زیانی  یعنی اموري که آنها و شاید دیگران گمان می

  »پنــدارم  گونــه نمــی  عظــیم اســت امــا مــن ایــن    
)Plato, Apology,1997:30c-d .( ،یـک  «همچنین

انسان خوب نه در زندگی و نـه در مـرگ هـیچ زیـانی     
 » بیند ینم

)41c-d  :Plato, Apology,1997.(  
: گویـد  سقراط خطاب بـه کریتـون مـی    »کریتون« در) 2
زندگی خوب، زندگی زیبا و زنـدگی عادالنـه همگـی    «

  ).Plato, Crito,1997:48b(» یکی هستند
سـازد   سقراط پس از آنکه مستدل می »گرگیاس«در ) 3

دار، نیـک و پارسـا و شـجاع اسـت      که انسان خویشتن
دار از آنجـایی کـه    انسـان خویشـتن  «: دارد که ظهار میا

انسانی کامالً نیک اسـت  ... عادل و شجاع و پارساست 
دهد به خـوبی و بـه    و انسان نیک هر آنچه را انجام می

دهد و انسانی که چنین  برانگیز انجام می اي ستایش گونه 
 ,Plato(» نیک عمل کند، نیکبخت و سعادتمند اسـت 

Gorgias,1997:507a-c.(  
) Critias(سخن کریتـاس  » خارمیدس« سقراط در ) 4

کند کـه تنهـا دانـش نیـک و بـد اسـت کـه         را تأیید می
تواند ما را کامالً نیک و سعادتمند سـازد و اگـر مـا     می

فاقد این شـناخت باشـیم، حتـی برخـورداري از تمـام      
ــا را نیکبخــت نخواهــد ســاخت   دانــش هــاي دیگــر م

)Plato, Charmides,1997:74b-c .(  ــر ــال اگ ح



    ۶۹/   اخالقي ارسطو فضيلت و سعادت در انديشة
  

فضیلت در نظـر سـقراط همـین شـناخت اسـت، پـس       
  .فضیلت متضمن سعادت آدمی است

سقراط در این عبارات، آموزه بسندگی خـود را مطـرح   
گرگیـاس و    سازد، اما به طور خـاص در دو رسـاله   می

هـاي بیـرون و فضـایل     نیـک   رابطـه  ةدربار اوتودموس
وزه دفاع اخالقی با سعادت سخن می گوید و از این آم

ایـن   ،جستار کند، به همین دلیل در این بحث دربارة می
آموزه با تحلیلی از آراي سقراط در این دو رسـاله پـی   

  .گرفته می شود
 
  گرگیاس) 3

سقراطی در بـاب    ترین محاوره ، جامعگرگیاس  محاوره
چهار شخصـیت ایـن   . ها و ترتیب اهمیت آنهاست نیک

ــاگردش   ــت و ش ــاس سوفیس ــاوره، گرگی ــوس مح پول
)Polus( کالیکلس ،)Callicles ( هرکـدام   ،و سـقراط

هـاي متفـاوتی کـه از سـعادت دارنــد      بنـا بـه برداشـت   
اي کـه   شـمارند، بـه گونـه    چیزهاي متفاوتی را نیک می

گویی افالطون یا سقراط قصد دارند در این رساله ایـن  
نکته را برسانند که براي مشخص ساختن چیزهاي نیک 

ها پیش از هر چیز الزم است تلقی و یا ترتیب اهمیت آن
  . خود را از سعادت روشن سازیم

گرگیاس و پولوس سعادت را در برآوردن و ارضاي امیالمان، 
رو، به نظـر آنهـا هنگـامی     از همین. دانند هر میلی که باشد، می

خـواهیم   که ما توانایی انجام یا به دست آوردن هر آنچه را می
ن برداشـت از سـعادت، آنهـا    بر حسب ای. داریم، سعادتمندیم

. سـازند  شـمرند کـه مـا را توانـاتر مـی      چیزهایی را نیک مـی 
بینـد لـذا    کالیکلس سعادت را در لذت و زندگی کامیاب مـی 

ـته   بنـدي   چیزهاي نیک را بر حسب این تلقی از سـعادت دس
شـمرد،   سقراط سـعادت را بهتـرین حالـت روح مـی    . کند می

رین وضعیت بـدن اسـت   یعنی حالتی شبیه به تندرستی که بهت
و سایر چیزهاي نیک را بر حسب اینکه تا چه حد بـه ایجـاد   

اگـر  . کنـد  بنـدي مـی   رسـانند، رده  این حالت نفسانی یاري می

سعادت در برآوردن و ارضاي امیالمان است، گرگیـاس ادعـا   
کند که سخنوري، قدرت و آزادي بزرگتـرین و مهمتـرین    می

ا را براي نیل بـه هـر آنچـه    هاي ابزاري اند چرا که آنها م نیک
سقراط براي مقابله با ایـن موضـع،   . سازند خواهیم توانا می می

کوشـد تـا بـر     به ویژه بنابه روایت خاص پولـوس از آن، مـی  
اي که اندکی بعـد بـه صـراحت آنهـا را ذکـر       مبناي دو مقدمه

، یعنـی  )Plato, Gorgias, 1997:468b-cدر (کنـد   مـی 
  :که این 

خـواهیم کـه واقعـاً     ها آن چیزي را مـی ما آدمیان تن) 1«
   .براي ما نیک است

اگر ما چیزي را بخواهیم یا کاري را انجام دهیم کـه  ) 2
یا به چیزي نیک منتهی نشود، در  است واقعاً نیک نبوده

  ، »ایم واقع ما آن کار یا چیز را نخواسته
که در نظـر  [سخنوران و جباران «چنین نتیجه بگیرد که 

، از ]ین افراد در ارضاي امیالشان هسـتند پولوس تواناتر
زیرا آنان در مـورد آنچـه   ... کمترین توانایی برخوردارند

یعنی براي [دهند  خواهند تقریباً هیچ کاري انجام نمی می
خواهند و آن چیزي جـز نیـک    نچه که واقعاً میه آنیل ب

گمـان   ، هر چنـد بـی  ]دهند کاري انجام نمی نیست، هیچ
رسد  ترین کار می ه به نظرشان شایستهآنچه را ک آنها هر

آنها هرآنچه را : دودس  یا بنا به ترجمه(» دهند انجام می
آنچـه را بـه    دهند بلکـه تنهـا هـر    خواهند انجام نمی می

ــی  ــک مـ ــان نیـ ــی  نظرشـ ــام مـ ــد انجـ ــد نمایـ   دهنـ
 )Dodds, 2001:232 .((  

گیري سقراط به طور خاص بر اهمیت شناخت در  نتیجه
امر همواره  ،به نظر او آدمیان. ید داردنیل به سعادت تأک

و اگر  3که چیزي جز سعادت نیست خواستارند را نیک
علـت اصـلی آن یـا عـدم      ،شـوند  در این راه موفق نمی

به راستی بـراي آنهـا نیـک     آن چیزي است کهشناخت 
تواند آنها را به نیـک   است  یا عدم شناخت آنچه که می

کید سـقراط بـر تمـایز    اخیر با تأ  نکته. مورد نظر برساند
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اي براي رسیدن بـه   میان آنچه نیک است و آنچه وسیله
شـود چـرا کـه بـه نظـر سـقراط        نیک است همراه مـی 

توان چیزي را یافت که نه نیک است نه بد است و  نمی«
حکمت، .... نه چیزي میان این دو، یعنی نه نیک و نه بد

 تندرستی و ثروت و مانند آنها نیکند و چیزهاي مقابـل 
چیزهایی که نه نیکند و نه بد نیز چیزهایی اند ... آنها بد

که گاه از آنچه نیک است بهره دارند و گاه از آنچه بـد  
کدام ماننـد نشسـتن، راه رفـتن، دویـدن،      و گاه از هیچ

 ,Plato, Gorgias(» کشتیرانی، و سنگ و مانند آنهـا 

1997:467e- 468a.(  
سـه نکتـه بـه    نهایتاً سقراط موافقت پولوس را بـر سـر   

  :آورد دست می
  . خواهیم ما صرفا چیزهاي نیک را می) 1
  .خواهیم ما چیزهاي بد را نمی) 2
ما چیزهاي نه نیـک و نـه بـد را بـراي رسـیدن بـه       ) 3

بنـابراین اگـر مـا کـاري     . دهـیم  چیزهاي نیک انجام می
انجام دهیم که براي نیل به یکی از چیزهاي نیک نباشد، 

ــ  ــی نادرسـ ــورت عملـ ــام دادهدر آن صـ ــم ت انجـ   ایـ
 )Plato, Gorgias, 1997:468b-e.(  

اما حتی این موافقـت نهـایی میـان سـقراط و پولـوس      
تواند چندان به کار اثبات اصل حاکمیت فضیلت و  نمی

شـود   بسندگی آید چرا که در اینجا روشن مـی   یا آموزه
که بسته به اینکه شخص چه برداشتی از سعادت و نیک 

توانـد   باشد، از این سه گزاره مـی  به عنوان غایت داشته
به همین دلیل خود سقراط نیـز در  . بگیردنتایج متفاوتی 

از  ،فهرستی کـه از چیزهـاي نیـک فـراهم آورده اسـت     
برد که لزوماً بـا   اموري همچون حکمت و ثروت نام می

یکدیگر سازگار نیستند و گاه آدمی مجبور بـه انتخـاب   
ویژه هنگامی آشکار این مسائل به . شود یکی از آنها می

بندي بسیار متفاوت خـود را   رده ،شوند که کالیکلس می
سـعادتمندترین زنـدگی   . کند از چیزهاي نیک مطرح می

داري و  به نظر او زندگی انسانی است کـه از خویشـتن  
نـوعی بردگـی    که به تعبیر کـالیکلس  سرکوب شهوات

خود و عمل بر خالف آن چیزي اسـت کـه بـه لحـاظ     
و عادالنه است، دسـت بـردارد، مهـار     طبیعت ستودنی

امیال و شهواتش را رها کند و اجازه دهد تا حد ممکن 
گسیختگی و ناپرهیزي تنهـا   به نظر او، لگام. ارضا شوند

شود که توانایی و دلیري نیل  از سوي کسانی محکوم می
داري را  بدان را ندارند و به ناگزیر عـدالت و خویشـتن  

نچه بـه عنـوان نیـک بیشـترین     در این میان آ. ستایند می
یابـد، خصـایل شخصـی هـوش و      را مـی  اهمیت  مرتبه

سـازد تـا بهتـرین     اولی ما را قـادر مـی  : شجاعت است
وسایل و طرق نیل به لذت هرچه بیشـتر را بشناسـیم و   

گـرفتن لـذاتمان    دومی ما را قادر به خطر کـردن و پـی  
). Plato, Gorgias, 1997: 491e-492c(سازد  می

تفسیر کالیکلس از سعادت را بـر خـالف ایـن    سقراط، 
فرد سعادتمند کسی است کـه بـه   «داند که  مثل سایر می

اما کـالیکلس در جـواب سـقراط،    » هیچ چیز نیاز ندارد
چنین سعادتی را بـه سـعادت سـنگ و مردگـان ماننـد      

سـقراط  ). Plato, Gorgias, 1997: 492e(کنـد   می
ثالی که ما را به کوشد تا با آوردن م خود می  هم به نوبه

سازد، این  فهم معنا و برداشت او از سعادت نزدیک می
به نظر سقراط، . مثل سایر در باب سعادت را توجیه کند

گسـیخته کـه پیوسـته در پـی ارضـاي       نفس انسان لگام
گـاه   مانـد کـه هـیچ    می می سوراخخُشهواتش است، به 

کند کـه   سقراط ادعا می ،بر این اساس. شود سیراب نمی
 اند  هایی که زندگی با قاعده و نظم را اختیار کرده سانان

یابنـد،   و در هر شرایطی خود را راضـی و خشـنود مـی   
بند و بـاري   گسیخته و بی هاي لگام تر از انسان سعادتمند

اند که براي زندگی خود هـیچ قاعـده و نظمـی اختیـار     
. )Plato, Gorgias, 1997: 493a-d(انــد  نکــرده

گیرد که فضیلت و برتـري   ن نتیجه مینهایتاً سقراط چنی
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آن امیالی را ارضا کنـد کـه پـس از    «آن است که آدمی 
سازند نه آن امیالی که پس از ارضـا   ارضا او را بهتر می

اي فـن و   گرداننـد و چنـین امـري گونـه     او را بدتر می
که تنهـا چنـین   و سرانجام این) 503c-d(» مهارت است

ــتن  ــان خویش ــی و انس ــعادت را  داري روي نیکبخت س
). Plato, Gorgias, 1997: 507a-d(خواهـد دیـد   

کند تا به طور جدي  می گفتار اخیر سقراط ما را مجبور
  . برداشت سقراط از سعادت مواجه شویم  با مسأله

 ،جمهـــوريســـقراط در پایـــان کتـــاب نخســـت ) 2
سازد  را متقاعد می) Thrasymachus(تراسوماخوس 

د و انسان ناعادل، بد، کن که انسان عادل نیک زندگی می
کند نیکبخت و سـعادتمند   و چون آنکه نیک زندگی می

است، پس انسان عادل نیکبخت و سـعادتمند اسـت و   
درنـگ بـه    اما پـس از آن بـی   ؛انسان ناعادل، شوربخت

سـازد کـه او از موضـوع     تراسوماخوس خاطر نشان می
و به جاي آنکـه نخسـت    است اصلی بحث غافل مانده

و سرشت عدالت چیست، در پی پاسخ به ببیند ماهیت 
کـه بـدون   اسـت  هایی در باب عـدالت برآمـده    پرسش

بـه  . نها ممکن نیسته آآگاهی از ماهیت عدالت پاسخ ب
گیـرد کـه تـا     همین دلیل سقراط نهایتاً چنین نتیجه مـی 

دانـد عـدالت چیسـت نخواهـد توانسـت بـه        وقتی نمی
انسـان   آیا عدالت فضیلت است یا نه، آیا«مسائلی چون 

بـه تعبیـر دیگـر، آیـا     (عادل سعادتمند است یا بدبخت 
 »)فضیلت براي سعادت ضروري و بسنده اسـت یـا نـه   

ــد   ــخ ده -Plato, Republic,1997: 353e(پاس

354c .( اشکال سقراط بر تراسوماخوس بر بحث خود
گمـان   هرچنـد بـی  .  سعادت نیـز وارد اسـت    او درباره

  قی که دغدغهپژوهش در طبیعت و ماهیت فضایل اخال
افالطون اسـت، بـراي     اصلی سقراط در محاورات اولیه

بسندگی فضیلت در نیل به سـعادت کـامالً     اثبات آموزه
که سقراط هرگز این سؤال اما شگفت آن ضروري است

داند کـه اساسـاً خـود سـعادت      پرسیدن نمی  را شایسته
  . چیست

ا نیل به ه به بیان دیگر، به نظر سقراط غایت نهایی ما انسان
سعادت اسـت و لـذا پرسـش مـا در اخـالق، پرسـش از       

گونه کـه ارسـطو در    چگونگی نیل به سعادت است اما آن
سـازد، نیـل بـه     بیان آراي اخالقی عمومی خاطر نشان مـی 

کم در جهان یونانی، عمالً غایـت هـر فـرد     سعادت، دست
دهد و یا تـرك   انسانی در هر آن چیزي است که انجام می

چند عموم مردم بر سر این شـعار کـه سـعادت    هر. کند می
 ,Aristotle(اعمال آدمی است هم داسـتانند    غایت همه

Rhetoric,1984:1360b4-9 ( اینکه سعادت   درباره«اما
چیست، آراي بسیار متفاوتی میان افراد وجود دارد و حتی 

و » یک فرد نیز در تمام ایام عمر خویش بر یک نظر نیست
مزدهاي بسیار متفاوتی همچون لـذت یـا   لذا همان مردم، نا

ثروت یا افتخار و یا تندرسـتی را بـراي سـعادت معرفـی     
توان گره اخـتالف   با این وجود به باور ارسطو می .کنند می

یک از این نامزدهاست، بـا   آرا را بر سر اینکه سعادت کدام
صـوري سـعادت     توان معیار و سنجه توجه به آنچه که می
ارسطو دو معیار اصلی براي شناخت . واقعی دانست، گشود

تمامیـت و خودبسـندگی   : کنـد  واالترین نیک عرضـه مـی  
)autarkeia) (Aristotle, Nicomachean Ethics, 

1984:1097a15-b21 .(ایمنـی یـا   » فن خطابه« وي در
ــافه مـــی )asphaleia(مصـــونیت  ــد  را نیـــز اضـ کنـ

)Aristotle,Rhetori,1984c:1360b15,28( ،
  نکتـه . سعادت واجد ثبات و اسـتواري اسـت   معنا که بدین

اخیر نه تنها مورد تأیید سقراط و افالطون به عنـوان معیـار   
سعادت، مورد تأیید سقراط و افالطون است بلکه در واقع، 

اصلی و بنیادي طرح فلسفی آنها ست چرا کـه آنهـا     انگیزه
کوشیدند تا به معنایی از سعادت دست پیدا کنند کـه از   می

هاي تغییر و بخت، یعنی  فرودهاي تقدیر و بوالهوسی فراز و
هر آنچه که سرشت نیکی و نیکبختی را سست و شـکننده  
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ساخت، به دور باشـد و خـود بـه تنهـایی خودبسـنده،       می
پس از تعیین چنین . ماندگار و ایمن در برابر حوادث بماند

کوشد تا نشان دهد که زندگی بر اساس  معیاري، ارسطو می
توانـد از پــس   ار و یــا فضـیلت صـرف نمــی  لـذت، افتخـ  

هـایی را   مقتضیات این معیار برآیـد و لـذا چنـین زنـدگی    
  .توان معناي نیکبختی و سعادت دانست نمی

این معیار صوري سعادت را قبـول دارد   سقراطهرچند 
اما در هیچ جا به صراحت و بر طبق این معیـار در پـی   

ري آیـد لـذا ضـرو    روشن ساختن معناي سعادت برنمی
  ویـژه آمـوزه   که براي فهم اخـالق سـقراطی و بـه    است

از سعادت بر حسب ایـن معیـار    ويبسندگی، برداشت 
براي نیل بدین منظور، نخست الزم اسـت  . شودروشن 

بسـندگی    بـر آمـوزه   اتودمـوس  تا استدالل سـقراط در 
اي اسـت   چرا که این محاوره، تنها محـاوره  شودتحلیل 

بسندگی بـه صـراحت دفـاع      که در آن سقراط از آموزه
ترین تبیـین   و نیز روشن )Irwin, 1992:201(کند  می

 ,Irwin(دهـد   سقراط از نقش سعادت را به دست می

ــس از آن نشــان ). 1995:52 ــه داده خواهــد شــد پ ک
توان توجیه کـرد   استدالل سقراط را تنها در صورتی می

برداشـت خاصـی از سـعادت بـر      سـقراط  بپـذیریم  که
فـرض ضـمنی    شده را به عنـوان پـیش  حسب معیار ذکر

  .استدالل خود مد نظر داشته است
  
  اتودموس) 4

) Euthydemus( اتودمـوس   گفتار سـقراط در رسـاله  
با بیان دو مقدمه که هم سقراط و  ،چیزهاي نیک  درباره

تأکیـد بـر   بـا  هم فرهنگ یونانی آن را قبـول داشـتند و   
اهـان  مـا خو   اینکـه همـه  ) 1: شـود  بداهت آنها آغاز می

ــرین « ــام دادن بهت  ,Plato, Euthydemus(» انج

1997:278a (   ســعادت«و بـه تعبیــر دیگـر خواهــان «
و ) Plato, Euthydemus, 1997: 280b(هسـتیم  

اینکه ما سعادتمند خواهیم بـود و بهتـرین را انجـام    ) 2
خــواهیم داد تنهــا اگــر واجــد چیزهــاي نیــک باشــیم  

)Plato, Euthydemus, 1997:279a .(  ســپس
. ها را به دست دهد کوشد تا فهرستی از نیک قراط میس

ثروت، تندرستی، زیبایی و داشتن کافی هـر  «نخست از 
تبار واال، «و سپس از » آن چیز دیگري که بدن نیاز دارد

پس از وي . کند یاد می خود» قدرت و افتخار در کشور
هــاي بــدنی و اجتمــاعی، ســراغ  برشــمردن ایــن نیــک

داري،  خویشـتن «رود و از  مـی  هاي مربوط به نفس نیک
بـرد هـر    نام مـی » عدالت، شجاعت و سرانجام حکمت

هـاي اخیـر    سازد که این دسته نیک چند خاطر نشان می
که همان فضایل اخالقی اند، مورد قبول همگان نیسـتند  
و ممکن است بعضی بر نیک بودن آن اعتـراض داشـته   

بــه عنــوان » بخــت نیــک«ســرانجام ســقراط از . باشــند
 ,Plato(کنـد   یـاد مـی  » چیزهاي نیک  رگترین همهبز«

Euthydemus, 1997: 279a-c .(درنگ پس  اما بی
ــدگاه عمــومی   -از موضــع آغــازینش ،از آن ــا دی کــه ب

مبنـی بـر اینکـه     -یونانیان نیز کمـابیش هماهنـگ بـود   
هــا را در بــر داشــته باشــد،  نیــک  ســعادت بایــد همــه

یـز نیـک   کند کـه حکمـت تنهـا چ    گردد و ادعا می برمی
 ؛است و بنابراین براي سعادت ضروري و بسنده اسـت 

الزم اسـت کـه    ،اما براي اینکه این ادعا را توجیـه کنـد  
نشان دهد که هیچ بخش و جزء راستین سعادت وجود 
نــدارد کــه حکمــت، تحصــیل و بقــاي آن را تــأمین و  
ــاز   ــایی کــه در آغ ــابراین آن چیزه ــد و بن تضــمین نکن

رده شـده بودنـد، یعنـی    هاي مستقل از حکمت شم نیک
هـاي   نیـک «توان به تبـع ارسـطو آنهـا را     اموري که می

ــی ــد» بیرون  Aristotle, Nicomachean( نامی

Ethics,1984: 1098b10(  وجـه   ، در واقع بـه هـیچ
  . هاي سعادت نیستند مؤلفه

. کنـد  هـاي بیرونـی را در دو مرحلـه رد مـی     سقراط نیـک 
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  مؤلفـه کوشد نشان دهد که بخـت نیـک، یـک     نخست می
سـعادت کـه مسـتقل از حکمـت باشـد نیسـت چـرا کـه         
حکمت به تنهایی تمام آن بخت نیکـی را کـه الزم اسـت    

کند که هـیچ یـک از    وي سپس استدالل می. کند فراهم می
هاي بیرونی در واقع نیک نیستند چـرا کـه ایـن تنهـا      نیک

  کننـده  تواند تـأمین  کاربرد صحیح و درست آنهاست که می
تواند کـاربرد   این تنها حکمت است که می سعادت باشد و

ــد   ــأمین و تضــمین کن ــک را ت ــن چیزهــاي نی درســت ای
)Plato, Euthydemus, 1997:280b-281e .(  

کوشـد   رود و مـی  مـی   سقراط نخست سراغ بخت نیک
. نشان دهد که بخت نیک چیزي غیر از حکمت نیسـت 

کند که در آنهـا   او در تبیین این مدعا به فنونی اشاره می
در فنی . موفقیت است  کننده تضمین ،حکمت یا شناخت

نـوازي   نوازي، فردي که به خوبی بـا فلـوت   چون فلوت
یـک   ،در جنـگ  .آید آشناست به خوبی از پس آن برمی

تواند بخت بیشتري براي پیـروزي داشـته    ژنرال دانا می
در کشتیرانی نیز ناخدایی دانـا   .باشد تا یک ژنرال نادان

آنگاه . اي دریا به آسودگی کناره گیردتواند از خطره می
گونـه اسـتدالل    سقراط با کمـک ایـن تشـابهات، ایـن    

  :کند می
) یـا دانـا  (در هر یک از این موارد، فرد حکـیم  ) 1

ــادان دارد   ــرد نـ ــه فـ ــبت بـ ــري نسـ ــت بهتـ   بخـ
)Plato, Euthydemus, 1997:280a.(  
افتـد   حکمت حقیقی و راستین هرگز بـه خطـا نمـی   ) 2

ــواره بایـــــ   ــه همـــ ــردد بلکـــ ــاب گـــ   د کامیـــ
 )Plato, Euthydemus, 1997:280a.(  
بنابراین حکمت همواره بخت نیـک را بـه دنبـال دارد     
لذا الزم نیست بخت نیک را بر فهرست چیزهاي نیک (

. رسـد  اما این استدالل چندان قوي به نظر نمـی  ؛)افزود
دهد که در شرایط مسـاوي   نخست تنها نشان می  مقدمه

رود تـا از فـرد    موفقیت بیشـتري مـی  از فرد دانا انتظار 

تواند دلیل آن شود کـه مـا انتظـار     نادان اما این امر نمی
نوازي ماهر بـا یـک فلـوت شکسـته      داشته باشیم فلوت

نوازي ناشی اما با فلوتی سـالم، آهنگـی    بتواند از فلوت
  . دبنوازبهتر 

 ۀلئدوم با این اشکال روبروست که سـقراط مسـ    مقدمه
درسـت اسـت کـه    . گیـرد  نادیده مـی بخت نامساعد را 

تواننـد   نواز ماهر در کار خـود مـی   ناخداي دانا و فلوت
موفق شوند اما این تنها در صورتی است که مثالً کشتی 

نـواز   ناشده نیفتد یـا فلـوت   بینی در گرداب طوفانی پیش
بخـت مسـاعد   . ماهر به ناگهان دچار تنگی نفس نگردد
آید و  ر آدمی میدرست در چنین مواقعی است که به کا

با این توضیحات . سازد موفقیت او را به خود وابسته می
گیري سقراط، که درصدد  توان دریافت که چرا نتیجه می

حذف بخت نیک به عنوان چیزي متمـایز و مسـتقل از   
  . نماید حکمت است، چندان قابل قبول نمی

منکر  ،نخست بحث خود  پس از آنکه سقراط در مرحله
نام بخت نیک شد و البته این کار کامالً  وجود چیزي به

هـاي   براي استدالل او ضروري است چرا که این نیـک 
انـد،   کم تا حدي با بخت نیک گره خورده بیرونی دست

کوشد نشان دهد که آنچه را در ابتـدا   دوم می  در مرحله
هاي بیرونی، در واقـع نیـک    نیک شمرده بود یعنی نیک

این هدف، نخست دو تمایز سقراط براي نیل به . نیستند
  :کند را مطرح می

مندي از یک چیز و استفاده  تمایز میان داشتن و بهره) 1
  .از چیزي و کاربرد آن

  درســت از چیــزي و اســتفاده  تمــایز میــان اســتفاده) 2
  . نادرست از آن

تواند از چیزهاي نیک برخوردار باشـد امـا اگـر     فرد می
کـه هـیچ سـود و     ضـرورتی نـدارد   ،آنها را به کار نبرد

اي از آنها ببرد و اگر هـم از ایـن چیزهـاي نیـک      فایده
صرفاً به خاطر داشتن آنها سعادتمند نخواهد  ،فایده نبرد
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خـورد چـرا کـه     اما خود این استفاده نیز قیـد مـی  . بود
درسـت و صـحیح از     تنها اسـتفاده  ،برحسب تمایز دوم

 تواند بـه سـعادت بیانجامـد و کاربسـت     ها می این نیک
نادرست آنهـا نـه تنهـا سـودمند و منتهـی بـه سـعادت        

تواند زیان بیشتري از عدم استفاده در  میبلکه  شود نمی
درسـت نیـز     از آنجایی که این اسـتفاده . پی داشته باشد

پذیر است، سقراط  تنها به یاري حکمت و معرفت امکان
ها از  گیرد که تمام آنچه در فهرست نیک چنین نتیجه می

، البته به جـز  است وان چیزهاي نیک یاد شدهآنها به عن
حکمـت و عقـل سـلیم نیـک       حکمـت، تنهـا در سـایه   

اینگونه امور در واقع نه نیکنـد   ،به تعبیر دیگر. شوند می
آنها تنها در صـورتی    و نه بد بلکه اموري اند که دارنده

 ،که آنها را بر حسب حکمت و عقل سلیم به کـار بـرد  
ر حسب نادانی و جهـل بـه   رسد و اگر ب به سعادت می

بیند بلکه از کسی که از اینگونه  کار برد، نه تنها زیان می
بـه تعبیـر   . شـود  بهره است نیز بیشتر متضرر می امور بی

بهره اسـت هرچـه کمتـر     دیگر، فردي که از حکمت بی
حتی از  و ها را داشته باشد سالمت، ثروت و سایر نیک
ـ  (متضاد آنها برخوردار باشـد   ار تنگدسـتی،  یعنـی گرفت

بـر ایـن   . بیند ، زیان کمتري می)ناتوانی و مانند آن باشد
هـیچ  «گیـرد کـه    سقراط نهایتاً چنین نتیجـه مـی   ،اساس

چیزي به خودي خود نه نیک است و نه بد بلکـه تنهـا   
» نیک است و نـادانی، بـد و شـر    ،عقل سلیم و حکمت

)Plato, Euthydemus, 1997:281e .(  
  :ط را به صورت زیر بیان داشتتوان استدالل سقرا  می
اي درسـت یـا    ن بـه گونـه  توا ي بیرونی را میها نیک) 1

ــرد   ــار ب ــه ک  ,Plato, Euthydemus(نادرســت ب

1997:280b-c, 280d-1a.(  
ي بیرونی براي نیل به سعادت ها کاربرد درست نیک) 2

 ,Plato, Euthydemus(ضـروري و بسـنده اسـت    

1997: 280d-1e.(  

رد درست آنها ضروري و بسـنده  حکمت براي کارب) 3
  ).Plato, Euthydemus, 1997:281a-b(است 

بنابراین حکمت براي نیل به سعادت ضروري و بسنده ) 4
  ).Plato, Euthydemus, 1997:281b(است 

بـا   وياي است که سقراط بدان نیاز دارد امـا   این نتیجه
، قـوت  2و  1 گـزاره هـاي   دیگـر بـر    افزودن چند نکته

  :خشدب این استدالل می بیشتري به
هر نیک بیرونی که بدون حکمت به کار بـرده شـود   ) 5

اگـر آن   ،زیانش از نبود آن نیک بیشتر است و برعکس
حکمت به کار برده شود، بـراي نیـل بـه      سیلهو نیک به

ســعادت ســود بیشــتري از نبــود آن نیــک در پــی دارد 
)Plato, Euthydemus, 1997: 281d.(  
نی، به خودي خود نه نیک است و پس هر نیک بیرو) 6

  ).Plato, Euthydemus, 1997:281e(نه بد 
بنابراین حکمت تنها نیک، و نادانی تنها بدي اسـت  ) 7
)Plato, Euthydemus, 1997:281e.(  

خـالی از   گرگیاساما این استدالل نیز به مانند استدالل 
 ،4و  3ي هـا  نخست آنکه در مورد گزاره. اشکال نیست

  : متصور استدو امکان 
اینکه تنها پس از در اختیار داشتن حد معقولی از ) الف
است که ...) یعنی تندرستی، ثروت و (ي بیرونی ها نیک

درست آنهـا  ي  استفاده  حکمت شرط ضروري و بسنده
  . در راه رسیدن به سعادت است

ي ا هاي بیرونـی هـیچ بهـره    حتی اگر ما از این نیک) ب
بـراي نیـل بـه سـعادت      نبرده باشیم، باز هـم حکمـت  

  .ضروري و بسنده است
تنها  ،هدد ایی که مورد بررسی قرار میه سقراط در مثال

قراط، اگر کسـی  س  به گفته. گیرد الف را در نظر می شقّ
از تمام اموري که در آغاز نیک شمرده شـدند همچـون   
ثروت و تندرستی برخوردار باشد ولی آنها را به درستی 

هـا بـراي او سـودمند     م از این نیککدا به کار نبرد، هیچ
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بنابراین . نخواهند بود و او را به سعادت نخواهند رساند
ها که مبتنـی   ن گفت که شرط سودمندي این نیکتوا می

امـا از  . بر کاربرد درست آنهاست، جز حکمـت نیسـت  
کـه خـود ایـن    الـف، شـرط این   طبق شـقّ  ،سوي دیگر

باشد  حکمت نیز براي نیل به سعادت ضروري و بسنده
هـاي بیرونـی    آن است که آدمی از حد معقولی از نیـک 

بنـابراین  . برخوردار باشد تا بتواند آنها را بـه کـار ببـرد   
دیگر مشـروط  اي  وان گفت که حکمت هم به گونهت می

همچنـین از آنجـایی کـه    . هاي بیرونی است به این نیک
کم تـا حـدي بـه     اي بیرونی دسته وجود و بقاي نیک
الف  شقّ کردن دارد، سقراط با لحاظبخت نیک بستگی 

بـراي  . واند بخت نیـک را همـان حکمـت بگیـرد    ت نمی
ب اسـتدالل   یـد بـر شـقّ   با چنین ادعـایی سـقراط مـی   

اسـتداللی ارائـه    قّورد در حالی کـه او بـر ایـن شـ    آ می
  . کند نمی

. وان به صورت دیگري نیز مطرح کردت این اشکال را می
گوید که مثالً ثـروت   می 5 گزارة هنگامی که سقراط در
شناخت به کار برده شود، نیـک   اگر از روي حکمت و

ي است تا مثالً فقر، منظور او ممکن اسـت ایـن   تربزرگ
باشد که ثروت در چنین شرایطی یک نیک اسـت و در  

منظـور   ،بـر ایـن اسـاس   . غیر این صورت نیک نیسـت 
این است که ثروت به خـودي خـود    6 گزارةسقراط از

ا هنگامی که با حکمت همـراه شـود،   نیک نیست و تنه
چنـین   6 گـزارة اما اگر منظور سـقراط از . رددگ نیک می

مـدعی   7 گـزارة  توانـد در  باشد، در این صورت او نمی
شود که تنها حکمت نیک است و ثروت به هیچ وجهی 

تواند به درسـتی   چرا که هرچند سقراط می. نیک نیست
یـک  بگوید که حکمت به خودي خـود و بـه تنهـایی ن   

 اتودموس تواند طبق آنچه مفاد استداللش در است، نمی
اقتضا دارد، ادعا کند که ثروت هنگامی که بـا حکمـت   

حـال بـا ایـن    . همراه شود، به هیچ وجـه نیـک نیسـت   

این باشد که حکمت تنهـا   7 گزارةتوضیح اگر منظور از
چیزي است که به خودي خود نیک است و نیکی سایر 

حکمـت اسـت، ایـن معنـا     چیزها بسته و مشـروط بـه   
 ،منـون در . بسـندگی او باشـد    توانـد مؤیـد نظریـه    نمی

سقراط صراحتاً سـودمندي مـثالً ثـروت را خاطرنشـان     
فتن اشکالی که در اینجا مطـرح  گر  ازد اما با نادیدهس می
بسـندگی    استدالل خود را همچنان دال بـر نظریـه   ،شد

  ).Plato, Meno,1997: 88c-d(کند  تلقی می
ه به این اشکاالت وارد بـر اسـتدالل سـقراط در    با توج

ان مدعی شد کـه اسـتدالل سـقراط در    تو می ،اتودموس
بسندگی یـا اصـل حاکمیـت      تواند نظریه نمی اتودموس

به همین دلیل الزم است برداشت . فضیلت را اثبات کند
داده شـود تـا    تـري  و تصور سقراط مورد بررسی دقیـق 

اسـتدالل سـقراطی را     توان پشتوانه آیا می مشخص شود
برداشتی از سعادت دانست که بر اساس آن سـقراط دو  

  :گیرد چیز را فرض می
اینکه ما هنگامی که بـراي نیـل بـه سـعادت برنامـه      ) 1

هـاي   مایه نیـک   نیم از وجود آنتوا ریزیم، همواره می می
بیرونی که بـراي نیـل بـه سـعادت الزم اسـت مطمـئن       

  . باشیم
ـ  اسـت کـه مـی    سعادت آنگونـه غـایتی  ) 2 وان گفـت  ت

حکمت نیـل بـدان را صـد در صـد تـأمین و تضـمین       
  . ندک می
  تبیین سقراط از سعادت ) 6

ارسـطو سـعادت را چیـزي     ،آنگونه که پیشتر گفته شد
. سـازد  اند که زندگی آدمی را ایمـن مـی  د خودبسنده می

ــین  ــین مــی ويهمچن ــه خودبســندگی و  چن انگــارد ک
فـن  در  ويه به بیـان  تمامیت مستلزم یکدیگرند، چرا ک

 خودبسنده است که تمام آنچه رو ، سعادت از آنخطابه
 ,Aristotle:نک(ندارند در بردارد پ همگان نیک می را

Rhetoric,1984:1360b .(  
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توان تمامیت را تحصیل کـرد؟ سـقراط و    اما چگونه می
سعادت آن چیـزي اسـت   ) 1ارسطو هر دو معتقدند که 

ما هر چیز دیگـر را  ) 2و که ما همه خواهان آن هستیم 
ــی    ــعادت مـ ــاطر سـ ــه خـ ــواهیم  بـ  ,Plato(خـ

Euthydemus,1997:278e-279a .(  ــر ــال اگـ حـ
ــا    ــین اســت کــه ســعادت آن چیــزي اســت کــه م چن

خواهیم، تمامیت آن از آن جهت خواهد بود که تمام  می
آنچـــه را مـــا خواهـــان آن هســـتیم در خـــود دارد و 

د کـه سـعادت فاقـ   اسـت  خودبسندگی آن از آن جهت 
هیچ یک از اموري که ما براي ارضاي امیال و تمنیاتمان 

به تعبیر ارسطو سـعادت بـدین   . بدان نیاز داریم، نیست
به تنهایی زندگی را خواستنی «معنا خود بسنده است که 

 ,Aristotle(» بهـره نیسـت   چیز بـی  سازد و از هیچ می

Nicomachean Ethics,1984:1097b.(  
یـت و خودبسـندگی قائـل    اگر چنین معنایی بـراي تمام 

توان دریافت که چرا بـر اسـاس معیـار     شویم، آنگاه می
هـاي   بـه نیـک   ،صوري سعادت، براي نیل بـه سـعادت  

اي از دسـترس مـا    بیرونی یعنی چیزهایی که تـا انـدازه  
خارجند و وجود و بقاي آنها به بخت نیـک و مسـاعد   

ها مـانعی در راه   بسته است، نیاز داریم و فقدان آن نیک
اگـر مـن از امکانـات الزم بـراي     . یل به سعادت استن

ارضاي امیالم برخوردار نباشم یا بخت نامساعد در کـار  
کـه  یجاد کند، در آن صـورت بـه سـبب این   من اخالل ا

. مانم اند ناکام و شوربخت می ارضا نشده امیالمبرخی از 
باید تمام آنچه را که  بر طبق این تفسیر، سعادت من می

هـاي   یـالم بـدان نیـاز دارم، یعنـی نیـک     براي ارضاي ام
  .در خود داشته باشدرا بیرونی و بخت مساعد 

طبیعی است که این تفسـیر از معیـار صـوري سـعادت     
بسـندگی سـقراط باشـد امـا       گر آمـوزه  تواند توجیه نمی

تواند بر طبق همین معیار صـوري، تفسـیري    سقراط می
را  بسـندگی او   که آمـوزه  4دیگر از سعادت عرضه دارد

سازد، آنهم با توجه به ایـن واقعیـت کـه مـا      استوار می
توانیم برخی از امیالمان را  صرفاً بدان خاطر که گاه نمی

کنـیم چـرا کـه در     ارضا کنیم، احساس شوربختی نمـی 
شود  ناپذیري یک میل سبب می بسیاري از موارد، تحقق

بر اساس این واقعیت آَشنا، . تا دست از آن میل برداریم
هـاي بیرونـی    تواند در برابر این ادعا که نیک می سقراط

براي نیل به سعادت ضروري است چنین اظهار کند که 
رو سبب شوربختی آدمـی   هاي بیرونی از آن فقدان نیک

ارضاي برخی از امیال و تمنیات  ،شود که این فقدان می
اما در این میـان انسـان حکـیم و     ؛زدسا را غیرعملی می

بیند برخی از امیال و تمنیات  ی میعاقل آن است که وقت
دارد و  شـوند، دسـت از آن تمنیـات برمـی     او ارضا نمی

گونه بـا کنـار نهـادن آن تمنیـات، دیگـر از عـدم        بدین
. کنـد  ارضاي آنها احساس ناخرسندي و شوربختی نمی

تـوان   ي بیرونی را ظاهراً نمـی ها ترتیب فقدان نیک بدین
  .سبب شوربختی دانست

هاي بیرونی بـه   نه که فقدان نیکگو همانهمچنین دقیقاً 
شـود، حضـور    خودي خود سبب شوربختی انسان نمی
نیکبختـی    ننـده ک آنها نیز به خودي خود تأمین و تضمین

تـوانیم از آنهـا بـه     آدمی نیست چرا که ما نـه تنهـا مـی   
نادرست استفاده کنیم بلکه همچنین حتی هنگامی که از 

یم، بـاز هـم ممکـن    ي بیرونی برخوردارها بسیاري نیک
تحققی داشته باشـیم   است چنان امیال افراطی و غیرقابل

که برخی از آنها همچنان ارضـا نشـوند و لـذا اسـباب     
  .نارضایتی و شوربختی ما را فراهم آورند

ان گفـت کـه یـک انسـان     تو سان به طور کلی می بدین 
ذیر سـر و کـار   پ حکیم همواره با امیال و تمنیاتی تحقق

دگـر  اي  به ناگهان شرایط بیرونـی بـه گونـه   دارد و اگر 
شوند که نتواند برخی از امیـالش را بـرآورده سـازد، او    

به تعبیر دیگـر، انسـان حکـیم    . آنها را کنار خواهد نهاد
وشد تا خود را به نحوي با شرایط بیرونـی  ک همواره می
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وفق دهد که هیچ میل و تمناي غیرقابل تحققی نداشـته  
حکمــت بــراي اینکــه فــرد گونــه صــرف  بــدین. باشــد

  . نیکبختی خود را تأمین و تضمین کند، بسنده است
تــوان گفــت انســان حکــیم از آنجــایی کــه فقــدان  مــی
ـ   هاي بیرونی او را متأثر نمی نیک نهـا  ه آسازد، نسـبت ب

داند که آنها براي نیل بـه سـعادت    تفاوت است و می بی
تفـاوتی بـه    هر چند ایـن بـی   .نه ضروري اند و نه بسند

هـا   وجهی کامل او نیست چرا کـه ایـن نیـک   ت عناي بیم
اگـر چنـین   . توانند برخی از امیال او را ارضـا کننـد   می

یـک غـذاي     انسانی مثالً توانایی مالی الزم بـراي تهیـه  
خوب را داشته باشد، طبیعی است که این توانایی مالی 

ید، اما اگر یاتواند به کار برآوردن و ارضاي این میل ب می
توانایی برخوردار نباشد، بـا سـازگار سـاختن     از چنین

اش  تواند این میل و خواسـته  میلش با شرایط بیرونی می
  .را کنار نهد

توان گفت سقراط تبیینـی   با این برداشت از سعادت می
دهـد کـه هـر چنـد معیـار صـوري        از سعادت ارائه می

پذیرد و از پس بـرآوردن اسـتلزامات آن    سعادت را می
ـ  برمی ا تفسـیري دیگرگونـه از ایـن معیـار، بـه      آید اما ب
معنا که بـرخالف   بدین ؛رسد اي خالف ارسطو می نتیجه

هـاي   ارسطو، ایـن برداشـت از سـعادت حضـور نیـک     
 ،داند و در نتیجـه  بیرونی را براي سعادت ضروري نمی

تواند اشکاالتی را که بر اسـتدالل سـقراط    تبیین می  این
بر . ، پاسخ دهدشدبسندگی وارد   بر آموزه اتودموس در

طبق این تبیین، فرد حکیم به هـیچ نیـک بیرونـی و در    
گاه  ند هردا نتیجه به بخت نیک نیاز ندارد چرا که او می
هـا را از او   شرایط بیرونی و بخت نامساعد برخی نیـک 

توانـد   ست امیال خود را ارضا کند، مینگرفتند و او نتوا
دیـد،  با سازگار ساختن خـود و امیـالش بـا شـرایط ج    

بنـابراین بـه نظـر    . سعادت خود را مصون و ایمن دارد
چنین تبیینی از سعادت اتودموس  د که سقراط دررس می

  .رض استدالل خود گرفته استف را پیش
اي  توان گفت که چنین تبیینی از سعادت به گونه در واقع می

تواند از پس معیار صوري سعادت نیز برآید چرا  تر می دقیق
معیار، سعادت باید واجد مصونیت و ایمنی  که بر طبق این

پذیر نباشد، در حالی  باشد و به تعبیر دیگر، شکننده و آسیب
که تفسیر ارسطو از سعادت و سـخن گفـتن از وابسـتگی    

هـاي بیرونـی، آن را شـکننده و نـاایمن      سعادت بـه نیـک  
داند  در واقع، ارسطو انسان سعادتمند را انسانی می. سازد می

هاي  د، آن مایه او را در سرتاسر عمر از نیککه بخت مساع
بیرونی برخوردار کـرده اسـت کـه نیکبختـی از وي روي     

تواند تـا دم مـرگ از    اما بدین معنا، هیچ کس نمی. نگرداند
نیکبختی خود سخن بگوید یا هرچند اکنون در نیکبختی به 

دیگر نیـز همچنـان     سر برد، مطمئن باشد که تا چند لحظه
کوشـد بـه ایـن     هر چند ارسطو مـی . ماند نیکبخت خواهد

گونه پاسخ دهد که انسان نیکبخت و اهل فضیلت  مسأله این
هاي تقدیر برآید  مایه توان دارد که از پس فراز و نشیب  آن

کند  و فضیلتمند و نیکبخت باقی بماند اما باز هم اذعان می
هـا چنـان قدرتمندنـد کـه انسـان       که گاه این فراز و نشیب

سـازند، همچـون تقـدیر     ا یکسره شوربخت مینیکبخت ر
 ,Aristotle, Nicomachean: نـک ) (Priam(پریـام  

Ethics, 1984:1100a4-9 .(توان انکار  در هر حال نمی
کرد که دیدگاه ارسطو برخالف دیدگاه سقراط، بـا موضـع   

هاي بیرونی قائل  عمومی و اهمیتی که این موضع براي نیک
  .است، هماهنگی بیشتري دارد

گونه که گفته شد، تنها قبول چنین تبیینـی از   به هر روي آن
توانـد اسـتدالل او    فرض سقراط می عنوان پیش سعادت به 

را در اتودموس موجه سـازد؛ امـا ایـن تبیـین از سـعادت      
تواند برخی دیگر از عبارات سقراط را توجیـه   همچنین می

شـود کـه    براي نمونه سقراط در آپولوژي مـدعی مـی  . کند
حتی اگر به مانند خوابی ماندگار باشد، چیزي خوب مرگ 

مان هیچ روز و هیچ شبی بهتر  است چرا که در کل زندگی
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اي نبوده است که ما به خوابی آرام  تر از آن لحظه و خوش
 ,Plato, Euthydemus(ایـم   و بـدون رؤیـا فرورفتـه   

1997: 40c-d .(  اگر تبیین سقراط از سعادت را در نظـر
ن دریافت که چرا خوابی کـه هـیچ رؤیـایی    توا بگیریم، می

آن را آَشفته نسازد به عنوان حالتی که در آن حالـت هـیچ   
  تـرین لحظـه   اي نـداریم، بهتـرین و خـوش    میل ارضانشده
  . زندگی است

 
  بسندگی فضیلت در نیل به سعادت  آموزه) 7

اگر بتوان به کمـک تبیینـی از سـعادت کـه بایـد آن را      
اسـتداللی   استدالل اتودموس فرض سقراط گرفت،  پیش
 بـراي نیـل بـه سـعادت     قبول بر بسندگی حکمـت  قابل

بسـندگی    دانست اما همچنان بـراي رسـیدن بـه آمـوزه    
حکمت را با   فضیلت باید گامی دیگر برداشت و رابطه

تـرین راه بـراي    شـاید آسـان   .فضیلت روشـن سـاخت  
وحـدت فضـیلت یـا      برداشتن این گام، توسل به آموزه

اي که بر اساس آن حکمـت همـان    شد، آموزهفضایل با
تـوان بـه ایـن نظـر تشـبث       همچنین می. فضیلت است

جست که سقراط حکمت را چیـزي جـز شـناخت یـا     
رد پاي ایـن دو رأي را  . داند نمی) شر(دانش نیک و بد 

ــی ــر از دوره  م ــوان در محــاوراتی دیگ ــت،   ت ــه یاف اولی
  . خارمیدسو  )Laches(الخسمحاوراتی چون 

ــده  ســقراط ــه بهــاي نادی گــرفتن جــزء  در الخــس ب
که ) Nicias(غیرشناختی فضیلت، در به قول نیکیاس

حکمت یا شناخت را براي شجاعت نه تنها ضروري 
شــمارد، هــیچ اعتراضــی  بلکــه همچنــین بســنده مــی

تـوان در خارمیـدس    سکوتی مشـابه را مـی  . کند نمی
ــه یکســان گــرفتن    ــه هــیچ کــس ب یافــت، جــایی ک

. کنـد  اي شناخت اعتراض نمی ونهداري با گ خویشتن
آورد که اگر  در خارمیدس، سقراط چنین استدالل می

داري نیک و سودمند است، پس بایـد آن را   خویشتن
: نـک (یکـی گرفـت   ) شـر (با شـناخت نیـک و  بـد    

Irwin, 1995:40-41 .(    به همـین دلیـل نهایتـاً او
شود که تنها دانش و معرفت به نیک و بـد   مدعی می

ــر( ــی) ش ــک  تو م ــی را نی ــد آدم ــازد و   ان ــت س بخ
داري از آنجایی که در واقع همان دانش نیک  خویشتن

است، براي نیل به سعادت بسنده است و ) شر(و بد 
داري بهـره   دقیقاً به همان میزانی که فرد از خویشـتن 

ــک ــره   دارد، از نیـ ــز بهـ ــی نیـ ــد اســـت   بختـ   منـ
)Plato, Charmides:174b-c, 175e-6a.(  

داللی مشابه، سقراط شجاعت را بـا  و در استالخس  در
و سـپس   گیـرد  یکی می) شرها(ها  ها و بد شناخت نیک

کل فضیلت ) شرها(ها و بدها  افزاید که شناخت نیک می
 ,Irwin: نـک (و بنابراین شجاعت کل فضیلت اسـت  

 گرگیـاس همین استدالل را سقراط در ).1995:42-43
دارد کـه   سقراط اظهار می. کند اي دیگر بیان می به گونه

احوال، چه در برابر خـدایان و    دار در همه  فرد خویشتن
کنـد کـه شایسـته     چه در برابر آدمیان، چنان رفتـار مـی  

کس که رفتاري شایسته در مقابـل آدمیـان از     است؛ آن
اي  دهـد، عـادل اسـت و آنکـه بـه گونـه       خود نشان می

. دار کند پارسا و دیـن  شایسته در مقابل خدایان رفتار می
دار، ضرورتاً شجاع است چرا که  نین فرد خویشتنهمچ

کند  گیرد و دنبال می می  او آنچه را که شایسته است پی
ترتیب،  بدین. کند و از آنچه که ناشایسته است دوري می

دار چون عادل و  شود که فرد خویشتن سقراط مدعی می
دار و شجاع است، انسانی کامالً نیک است و چنین  دین

آنچـه را نیـک و شایسـته اسـت انجـام       انسان نیکی هر
ــی ــک  مـ ــد و نیـ ــت    دهـ ــعادتمند اسـ ــت و سـ   بخـ

)Plato, Gorgias,1997:507a-c .(  
ــل    ــه عم ــاور دارد ک ــین ب ــقراط چن ــی س ــور کل ــه ط ب

مندانه همـواره بایـد شایسـته، نیـک و سـودمند       فضیلت
بخشـی از دلیـل سـقراط بـر ایـن       ،این برداشـت . باشد

، چـرا کـه او   ادعاست که فضیلت بایـد شـناخت باشـد   
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و   شایسـته   شناخت نیک را بـراي نیـل بـه یـک ملکـه     
بـه  . انگـارد  کـم ضـروري مـی    سودمند شخصیتی دست

گیـرد کـه    چنین نتیجـه مـی   منونهمین دلیل سقراط در 
دهد که فضـیلت از آنجـایی کـه     این استدالل نشان می«

  » اي حکمـــت باشـــد ســـودمند اســـت، بایـــد گونـــه
)Plato, Meno,1997: 88d .(اللی که سـقراط  استد

کنـد، اسـتداللی اسـت مشـابه اسـتدالل       بدان اشاره مـی 
بـا یـک تفـاوت و آن    اما  )89-87( منوندر  اتودموس

کوشـد نشـان دهـد کـه بـر       سقراط مـی  ،منونکه در نای
هایی همچون تندرستی، زیبایی و یا ثـروت   خالف نیک

  که تنها کاربرد همراه با حکمـت آنهـا سـودمند و مایـه    
هاي نفسانی همواره سـودمند و   ، فضیلتنیکبختی است

نیکند، هر چند این نیکی و سودمندي نیـز بـه حکمـت    
سقراط براي تبیین این امر دسـت بـه یـک    . گردد بازمی

کند جـزء   گونه که فرض می بدین .زند آزمون خیالی می
پرسد  آنگاه می است و حکمت را از شجاعت جدا کرده

ـ  در این حالت از شـجاعت چـه بـاقی مـی     پاسـخ  . دمان
مانـد،   آنچه از شجاعت باقی می) 1: سقراط چنین است

بـود  » باکی تهور و بی«اي  دیگر شجاعت نبود بلکه گونه
بر خـالف شـجاعت کـه    ) 2باکی نیز  که این تهور و بی

آور  گاه سـودمند و گـاه زیـان   ) 3همواره سودمند است 
گیـرد   اي که سقراط از این آزمون خیالی مـی   نتیجه. بود

همیشگی شجاعت یا به سـبب   که سودمنديِ این است
آن است که شجاعت همان حکمت و شناخت نیـک و  

کم به سبب آن جزئـی از شـجاعت    بد است و یا دست
به تعبیر دیگر، شـجاعت  . است که همان حکمت است

حتی اگر صرف حکمت نباشـد،   ،منونبر طبق استدالل 
ترکیبی است از حکمت و جزئی غیرشناختی کـه مـثالً   

امـا از آنجـایی کـه    . نـامیم  باکی مـی  ا تهور و یا بیآن ر
یابــد،  گـاه بــدون حکمـت تحقــق نمـی    شـجاعت هــیچ 

شجاعت نیز مانند حکمت همواره نیک و رهنمـون بـه   

در خصوص سایر فضـایل اخالقـی نیـز    . سعادت است
کدام از آنهـا نیـز بـدون     هیچ. گونه است وضعیت همین

ه پیشتر ذکر گونه ک آن یابند، قولی که حکمت تحقق نمی
توان  یا ثروت نمی و شد، در مورد مثالً تندرستی، زیبایی

صادق دانست چرا که یک انسـان احمـق و نـادان نیـز     
یـک انسـان حکـیم بـه چنـین        تواند به همان اندازه می

در مــورد ایـن اســتدالل  (صـفاتی متصـف شــده باشـد    
 ,Santas, 2001:41-42; Irwin: بنگریـــد 

1995:136-138.(  
  

   هنتیج) 18
گونه خالصـه کـرد کـه بـا      توان این حاصل بحث را می

شـده در ایـن مقالـه از سـعادت،       به تبیـین ارائـه   توجه
براي نیل بـه  ) شر(حکمت به معناي شناخت نیک و بد 

سعادت بسنده است چرا که انسانِ برخوردار از حکمت 
داند که چگونه همواره خـود را بـا شـرایط بیرونـی      می

که سـعادتش تـأمین و تضـمین    سازگار سازد به نحوي 
حال اگر با سقراط موافق باشیم که فضیلت همان . گردد

شود که فضـیلت   شناخت نیک و بد است، نتیجه آن می
 . براي نیل به سعادت بسنده و کافی است

این مقاله با ذکر دو نکته که در تحلیل موضع سـقراطی  
بسندگی فضیلت جاي اندیشـیدن دارنـد، بـه      و آموزنده

  :دمی رس
تواننـد انسـان    هـاي بیرونی تا چه حد می فقدان نیک) 1

حکیـم را از نیل به معناي سقراطی سعادت بازندارنـد؟  
بیمـاري  یـک  هاي بیرونی شامل  آیا اگر این فقدان نیک

تواند آسـیبی بـه    باشد نیز همچنان می ورآ العالج و رنج
وارد نسازد؟ پاسخ سقراط مـبهم   ،سعادت انسان حکیم

توان گفت که انسان حکـیم   سو می ه از یکاست چرا ک
خود را با شرایط جدید وفق  است به هر نحوي که شد

تـوان بـه قـول سـقراط در      دهد و از دیگر سـو مـی   می
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گوید براي انسانی در  گرگیاس استناد جست آنجا که می
ناپـذیر و سـخت،    رنج از یک بیماري جسـمانی عـالج  

انیـدن او از  همان بهتر که در دریا غرق شـود و لـذا ره  
ــرگ ــراي اوســت   ،م ــدبختی ب  ,Plato:نــک(عــین ب

Gorgias,1997: 511e-512a.(  
ها در ناز و نعمت زیسـته   آیا انسان حکیمی که سال)  2

غالـب امیـال و تمنیـاتش را بـرآورده      اسـت  و توانسته
تواند به ناگهان با تغییر شرایط بیرونی دسـت   سازد، می

با شرایط جدید از این همه بکشد و متناسب و سازگار 
حداقلی را بـراي خـود تعریـف کنـد؟      یامیال و تمنیات

چنین امکانی را حتی اگر به لحاظ  این جستار  نویسنده
. شـمارد  نظري معتبر باشد، به لحاظ عملی متصور نمـی 

آید که انسان حکیم همواره بایـد بـا    در واقع، به نظر می
و  پیشگی با حداقل امیـال  نگري و احتیاط یک نوع آینده

 ،تمنیات سر کند تا در صورت هرگونه بداقبالی و ادبـار 
چنین امري به معنـاي  . قادر به حفظ سعادت خود باشد

آن است که برداشت سقراطی از سـعادت، بـر خـالف    
کلبیان، در   تصور ایروین و موافق با برداشت زهدباورانه

اي گرایش بـه زهـد و تـرك دنیـا از      واقع مستلزم گونه
تا برداشتی ایروینی که در آن آدمـی  سوي سقراط است 

امیـال و تمنیـات قابـل     ،بسته به شرایط متفاوت بیرونی
: بنگریـد بـه  (کنـد   تحقق خود در آن شرایط را ارضا می

Irwin, 1992:209-210 .(  
  

  ها پی نوشت
اخالقی سقراط، آرایِی اخالقی   منظور نویسنده از اندیشه -1

» محاورات اولیه«است که افالطون در محاورات معروف به 
بسط داده است و به نظـر مفسـران،   » محاورات سقراطی«یا 

توان این محـاورات را بیـانگر    بیش از سایر آثار افالطون می
هـاي   در ایـن بـاره و بحـث   (آراي سقراط تاریخی دانسـت  

 ,Irwin: گوناگون مرتبط به صحت و سقم این نظر بنگرید

1995:16-18).(  

ممکن است نزد سایر یونانیان بوده آرته به هر معنایی که  -2
 ,Vlastos(کنـد   گونـه کـه والسـتوس بیـان مـی      باشد، آن

، در نظر سقراط به معنـاي فضـیلت اخالقـی    )200 :1991
ها یـا اجـزاي آن را عبـارت     است؛ فضیلتی که او تنها مؤلفه

روي،  داري یا میانه مردانگی یا شجاعت، خویشتن: داند از می
در . پارسایی و حکمت یا فرزانگی کرداري، عدالت یا درست
ــک ــاره ن  ,Plato, Protagoras,1997:329c: ایــن ب

349c, 359a& Laches:199e; Meno:79a-d .  
گرگیاس پولوس، قول سقراط را مبنی بر اینکه   در رساله -3

آدمیان همواره خواهان نیکند، به عنوان قـولی مسـلم تلقـی    
نخست آن را قبول   منون، منون در وهله  کند اما در رساله می

شود تا برخالف گرگیاس، در  کند لذا سقراط مجبور می نمی
 :Plato, Meno,1997(آنجا بر درستی آن استدالل آورد 

77b-8a.(  
چنین تفسیري از سـعادت را ایـروین مطـرح سـاخته و      -4

 ,Irwin, 1992: 205-7; Irwin:نـک (بسـط داده اسـت   

1995: 117-8. (  
 
ــاع * ــیوه ارج ــورد : ش ــه   در م ــون ب ــاورات افالط مح

هــاي اســتفانوس و در مــورد آثــار ارســطو بــه   شــماره
در مـورد سـایر   . هاي بکر ارجاع داده شده است شماره

  منابع، پس از ذکر نام نویسنده و تاریخ انتشار، به شماره
صفحه ارجاع داده شده است به استثناي ایلیاد و اودیسه 

ـ   هومر که با اعداد رومی بـه فصـل   اب و هـاي آن دو کت
  ):ابیات ارجاع داده شده است  شماره
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