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«مراتبسعادت»درفلسفةاخالقارسطو 

حسنمیانداری 

چكیده 
سعادت در فلسفة اخالق ارسطو محوريت دارد .اما بين مفسران ارسطو درباار
چيستي سعادت ،راه شناخت آن و برخي امور مرتبط ديگر ،اختال ف ظرر ووود
دارد .وان مکدَوْل تفاسيری وديد از اين مباحث به دست ميدهد .باه ظرار او
افعال درست ،مقوّم سعادت هستند .تنها فضيلتمند ميتواظاد چناين افعااري را
بشناسد .ارزش اين افعال واقعي است .دريل اخالقي از درون منرر فضيلتمناد
است .ارسطو هم با استناد به کارکرد اظسان ،از ظررش در باا ساعادت دفاا
بيروظي ظميکند .ما استدالل ميکنيم که ارسطو به «مراتب سعادت» قائل اسات
«سعادت حياواظي»« ،ساعادت اظسااظي» و «ساعادت ارهاي» .مکادَوْل «ساعادت
حيواظي» و «سعادت ارهي» را رحاظ ظميکند .ارسطو در مقام فيلسو ف ،بر اساس
کارکرد زيستي اظسان ،دربار اين سه ظو سعادت و مراتب آظها استدالل ميکند.
و فضايل (رذايل) هستند که ارزش ذاتي دارظد و ارزش افعاال فار بار ارزش
آظهاست.
واژگانکلیدی :ارسطو ،سعادت ،کارکرد زيستي ،خود ،خدا.
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ديويد راس ،از بزرگترين يا شايد بزرگترين ارسطوشناس قرن بيساتم ،مايگوياد کاه
فلسفة اخالق ارسطو قطعاً غايتگراست .به اين معنا که به ظرر او اخاالق عباارت اسات از
اظجام افعاري برای رسيدن به «خير اظسان» ،ظه اظجام آظها به اين دريل که فيظفساه درساتاظاد.
راس بالفاصله گوشزد ميکند که اين ظرر را ظميتوان با تفکيکي که خود ارسطو ميان فعل و
ساختن ميظهد ،ومع کرد .به ظرر ارسطو فعل ،فيظفسه ارزشمند است ،وري ارزش سااختن
از محصول آن است .راس ميگويد اگر ارسطو اين تفکيك را حفظ مايکارد ،باه ظررياهای
ظزديك به ظررية کاظت ميرسايد .راس ايان تفکياك را باياثار در فلسافة اخاالق ارساطو
ظميداظد ،اما ميگويد که فلسفة او در اصل شکل وسيله و غايت دارد ).(Ross, 1995, p. 196
ارسااطو همنااون معمااول معاصااراظن ،غاياات ظهااايي را )eudaimonia( εύδαιμονία
ميداظد .اين واژه در محاور معموري يوظاظي به معنای خوش اقباري است ،و به ويژه ظاظر باه
ثروت بيروظي است .در اظگليسي معموالً آن را " "happinessترومه مايکنناد .وراي راس
اين ترومه را ظميپسندد .چون " "happinessاحساسي از ونس " "pleasureاست وراي
با آن از ظرر دوام ،عمق و صفا متفااوت اسات 1.در حااري کاه ارساطو " "eudaimoniaرا
ظوعي فعاريت ميداظد که هيچ ظوعي از " "pleasureظيست ،هرچند معموالً همراه آن اسات.
راس ترومة "( "well-beingدر اينجا «زظدگي خو » يا «بهزيستي») را تاروي مايدهاد
).(Ibid., p. 198

وان مکدَوْل ) (McDowellدر ""The Role of Eudaimonia in Aristotle’s Ethics

[«ظقن سعادت در فلسفة اخالق ارسطو»] به سال  ،1980تفاسيری وديد از آراء ارساطو در
اين با ارائه کرد ،که با ظگاه متعار ف صاحب ظرران به فلسفة اخاالق ارساطو ،چناظکاه تاا
حدی در سخن راس آمد ،متفاوت است .ترظس اروين از متخصصان بروستة تااريخ فلسافة
اخالق ،به ويژه فلسفة اخالق يوظان باستان ،ميگويد که ايان مقاراه يکاي از مقااالت اصالي
مورد استفاد بسياری از اساتيد فلسفة اخالق ارسطو ،پس از اظتشارش بوده اسات .و ارويان
مقاره را کامالً شايستة اين ميداظد ).(Irwin, 2006, p. 180
مکدَوْل در اين مقاره و مقاالت مرتبط ديگارش ،دو تفساير اصالي را در زميناة چيساتي
سعادت و شناخت آن مطرح ميکند .او تفسير معمول غايتگرا را از سعادت رد ميکند .باه
ظرر او ارسطو خود فعل را مقوم سعادت در همان زمان و مکاظي که اظجام ميشود ،ميداظاد،
ظه اينکه فعل به تحقق سعادتي کمك کند که چيزی غير از فعل است و باه علات آن پدياد
ميآيد .اين به اصطالح بحثي متافيزيکي اسات .يعناي مايگوياد ساعادت چيسات .تفساير
معرفتشناختي مکدَوْل هم با ظرر معمول مفسران متفاوت است .بر اسااس تفساير معماول،
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سعادت امری طبيعي است که به کار شناخت فضايل و افعال اخالقي مايآياد .اماا مکادَوْل
ميگويد که به ظرر ارسطو فعل درست ،که مقوم ساعادت اسات ،تنهاا از منرار کساي کاه
حکمت عملي دارد ) ،(the phronimos, practically wiseقابل شناسايي است .و بيارون
از چنين منرری قابل شناخت ظيست.
ما در بخن اول مقاره اين دو رأی اصلي مکدَوْل را به عاالو برخاي آراء ديگار او کاه
مرتبط با اين دو هستند ،شرح مي دهيم .ساسس در بخان دوم آظهاا را باه وياژه بار اسااس
«مراتب سعادت» ظقد ميکنيم.

«.1سعادت»ارسطوییبهروایتمكدَوْل  
ارسطو در اخالق ظيکوماخوس سعادت را خيری ميداظد که غايت تمام افعال اظسانهاسات
« ...همة ما آدميان هر کاری را برای آن [سعادت] ميکنيم» (1102a2؛ ارسطو1385 ،ارا

3 2

. )45 :

او همگان را موافق با اين ظرر ميداظد « ...همه اعم از عوامارناس و ظخبگان و تربيت يافتگان
آن را سعادت ميظامند و زظدگي خو و رفتار خو را با سعادت برابر مايشامارظد» (-20
 .)17 1095a17و عليارراهر ووود چنين غايتي را دريل آن ميداظد که اين غايت ،خير اصالي
است «اما اگر غايتي ووود دارد که ما آن را برای خاودش و هماه چياز ديگار را بارای آن
ميخواهيم  ...پس روشن است که آن غايت ،خير اعلي و اصيل اسات» (-14 1094a18-22
.(McDowell, 1980 [1998a], pp. 3-4) )13

ارسطو در زمينة تشري اين ظرر که خير اظسان همان ساعادت اسات (،)30 1097b22-24

سعادت را فعاريت مطابق با فضيلت ميداظد «خير آدمي ،فعاريت ظفس در اظطباق با فضايلت
است» ( .(McDowell, 1995, p. 204) )31 1098a16-17ارسطو باه تعريا ساعادت دو قياد
ميافزايد
خير آدمي ،فعاريت ظفس در اظطباق با فضيلت اسات ،و اگار فضاايل متعادد
ووود دارظد ،در اظطباق با بهترين و کاملترين فضايل .اما بايد اضافه کنيم کاه
«در طي يك زظدگي کامل»؛ چون ظه با يك پرستو بهار ميشود ،و ظه باا ياك
روز؛ و همينطور يك روز يا زماظي کوتاه ،هيچ کس را خوشبخت و خرسند
ظميکند (.)31 :1098a16-19
مکدَوْل ميگويد که قيد «بهترين و کاملترين فضايلت» ،راه را بارای کتاا دهام آمااده
ميکند که باالترين سعادت را زظدگي ظرری ميداظد 4.وري اين ظافي فضايل معماوري اظسااظي
ظيست .بلکه آظها را دروة دوم ميسازد .و قيد «زظدگي کامل» ميگوياد کاه آظناه در درواة
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اول ،سعادت را محقق ميسازد ،زظدگي کامل است .وري برای قضاوت دربار اينکه آيا ياك
زظدگي کامل ،سعادتمنداظه بوده است يا خير ،فقط باه مطابقات آن باا فضايلت ظيااز اسات
).(McDowell, 2006, p. 198

.1-1سعادتوغایت 
ارسطو ميگويد که سعادت خودش غايت است و وسيلهای برای غايت ديگار ظيسات «ماا
سعادت را هميشه برای خودش ميخواهيم و هرگز برای غاايتي ديگار ظمايخاواهيم» (-b1
 .)28 1097a36و آورديم که به ظرر او سعادت ،غايت تمام افعال اظسانهاسات .اماا باه ظرار
مکدَوْل قول به غايتي واحد برای تمام افعال هر فردی ،در بهترين حارت محل ترديد اسات،
چه برسد به اينکه همة افراد ،غايتي مشترك برای تمام افعالشان داشته باشند .اگر منراور از
«فعل»« ،کارهای ارادی يا هدفمند» باشد ،خود ارسطو هم منکر ووود چنين غايت واحادی
است .او ميگويد «مرد رگام گسيخته از روی اظتخا و تصاميم ،خواساته و داظساته باه آن
چيزها مي گرايد چون معتقد است که هميشه باياد باه دظباال راذت آظاي بادود ،وراي مارد
ظاخويشتندار چنين اعتقادی ظدارد و با اين همه به دظبال راذت آظاي مايرود» (1146b22-24
 .)251يعني ظاخويشتندار ( )incontinentدر شرايطي که پای راذتي آظاي در مياان اسات،
ظميتواظد به اقتضای سعادت عمل کند ،با اينکاه فعال او ارادی اسات ،وراي غاايتن در آن
شرايط ،رذتي ظاسازگار با سعادت است.
اما اگر منرور ارسطو از «فعل» ،هر کار يا رفتار ارادی يا هدفمند ظباشاد ،چناين تناقضاي
پين ظميآيد .ارسطو در ( 1102a2کاه ظقال کارديم) از " "pratteinبارای معناای «فعال»
استفاده ميکند .ارسطو اين تعبير و همخاظوادههاين را تا حدی باه معناايي خااه باه کاار
ميبرد .او در praxis ،1139a19-20را (که هم ريشه با  pratteinاست و به معناای «فعال»
است) فقط مختص اظسان ميداظد «حيواظات تواظايي ادراك حسي دارظد وراي فعال اخالقاي
اظجام ظميدهند» (ه  .)209در حاري که او قائل اسات کاه حيواظاات کارهاای ارادی دارظاد
«چنين ميظمايد که اظتخا امری ارادی است ،وري مفهوم اظتخا بدين معني ،عاين مفهاوم
«ارادی» ظيست ،بلکه مفهوم «ارادی» وسعت بيشتری دارد .زيرا اوالً کودکان و ساير حيواظات
ظيز در کار ارادی با آدمي شريكاظد وري ظه در اظتخا .)86 1111b7-10( »...
ظقل قول آخر معنای خاه «فعل» را با «اظتخاا » ( )prohairesis, choiceمايپيوظادد،
چون آن هم به اظسانهای بارغ محدود ميشود .ارساطو در  1113a9-12مايگوياد «چاون
موضو اظتخا يکي از چيزهايي است که در يد قدرت ماست و پس از تأمل ،باه آن ميال
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پيدا ميکنيم ،پس اظتخا  ،ميل متأمالظه به چيزهايي است که در يد قدرت ماسات» (ه .)92

ممکن است از اين سخن او ظتيجه گرفته شود که صر ف ميل متأمالظاه بارای اظجاام کااری،
اظتخا آن است .وري ارسطو در حاري که کار ظاخويشتندار را از روی شهوت ميداظد ظه از
روی اظتخا ( ،)86 1111b14قبول ميکناد کاه کاار او مايتواظاد از روی تأمال باشاد (-20
.)227 1142b18

راه حل مکدَوْل اين است که «اظتخا » ،ميل متأمالظهای داظسته شود که با «فعال خاو »
) ،(eupraxia, doing wellمرتبط است ،به عنوان مثال «مبدأ فعل  -به عنوان علت محرك ظه
علت غايي -اظتخا است ،و مبدأ اظتخا  ،ميل همراه با تاأملي اسات کاه غايات را ظشاان
ميدهد ... .فعل اخالقي خودش غايت است ،زيرا فعل خو و باا ارزش ،غايات اسات و
غايت ميل ظيز همين است» ( .)209 1139a31-b5از قول ارسطو آورديم که فعل خو به ظرر
همگان ،معادل «سعادتمند بودن» است .ظتيجه ميشود که فعل در معنای خاصن ،حتماً برای
سعادت است.
به طور خالصه ظرر مکدَوْل اين است که «فعل» با «اظتخاا »« ،اظتخاا » باا «ميال متأمالظاه»،
«ميل متأمالظه» با «فعل خو » ،و «فعل خو » با «سعادت» مرتبط است .و بادين ترتياب مشاکل
غايت واحد برای تمام «افعال» هر فرد حل ميشود .فعل در معنای خاصن آن است که اظتخاا
ميشود .اظتخا فعل يعني پس از تأمل ،ميل پيدا ميکنيم که آن را اظجام دهيم .اين فعال خاودش
غايت است ،چون خو است .و اين همان سعادت است .مستقل از چنين سيری ،خود ارساطو
هم به صراحت ميگويد «ساختن ،غايتي در بيرون از خاودش دارد وراي فعال ) (praxisچناين
ظيست زيرا فعل خو ) (eupraxiaخودش غايت است» (.)216 1140b6-7
تفکيکي که ارسطو در ظقل قول آخر ميظهد ،موضع او را روشنتر و دقيقتر ميساازد .او
بين دو ظو غايت تفاوت ميظهد .يك ظو غايت آن است که فعل برای آن اظجام مايشاود.
ظو دوم آن است که خود فعل غايت است .ظو اول وسايلة مورداد ) (productiveو ظاو
دوم وسيلة مقوّم ) (constituentاست 5.به عنوان مثال در ( )13 1094a3-5اين تفکيك آمده
است .بنابراين حتي اگر کار يا رفتاری به عنوان وسيلهای موراد بارای ساعادت باشاد ،فعال
محسو ظميشود .فعل تنها در صورتي تحقق مييابد که وسايلة مقاوم ساعادت باشاد .باه
تعبير ديگر ،دريل فاعل بايد چنين باشد «اين فعل ،فعل خو  ،همين وا و همين اآلن است»
).(McDowell, 1980 [1998a], pp. 5-7
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.1-2سعادتوفضیلت 
مکدَوْل با استناد به  ،1103b26-31ميگويد که به ظرر ارسطو ،اخالق برای زظادگي بايساته
است .سخن ارسطو اين است
چون هد ف پژوهن حاضر ،ماظند بخنهای ديگار فلسافه ،معرفات ظراری
ظيست (زيرا مقصود اين ظيست که بداظيم کمال چيسات ،بلکاه مقصاود ايان
است که خو بشويم ،وگرظه فايدهای از پژوهن خوين ظمايبارديم) باياد
طبيعت افعال را بيازماييم ،يعني اينکه چگوظه بايد آظها را بهواا آوريام؛ زيارا
اينها طبيعت ملکاتي را که ايجاد ميشوظد ظيز متعين ميکنند (ه .)55
مکدَوْل ميگويد يك رأی اين است که ظرريهای اخالقي در قاراب اصاوري کلاي بارای
زظدگي بايسته ،کارهای درست (right) 6را مشاخص مايساازد .در ايان تفساير ،کارهاای
درست ،بر اساس آن ظرريه و مستقل از فضايل مشاخص مايشاوظد .و ماهيات فضاايل بار
اساس اين کارها تبيين ميشود .فضيلت ،ملکة ) (dispositionاظجام کار درست (شاايد باه
ظحوی خودآگاه و حسا شده) است ).(McDowell, 1979 [1998a], p. 50
اما مکدَوْل اين را خطا ميداظد .به ظرر ارسطو فعل درسات ،از منرار فارد فضايلتمناد
معلوم ميشود ،به عنوان مثال «فضيلت ملکهای است که حد وسط ظسبت به ماا را اظتخاا
ميکند .اين حد را عقل فردی که صااحب حکمات عملاي اسات مشاخص مايکناد» (-2
 )66 1107a1و «ارزش برتاارين ،فقااط باارای فاارد فضاايلتمنااد ظمايااان اساات» (1144a34
.(McDowell, 1998b [1998a], p. 35) )235
حال مکدَوْل استدالل ميکند که فضايل خُلقي ) (characterهستند که فعال خاو را
تشخيص ميدهند .اين ظرر در برابر ظرر کساظي است که فضايل خلقي و عقلي )(intellect
را مستقل از هم ميداظند .دستة اول غير عقالظياظد و در اثر عاادت در فارد پدياد مايآيناد.
دستة دوم از ومله عقل عملي ،مستقل پرورش مييابند .عقل عملي در موارد خااه حکام
ميکند و اظگيزشهای غير عقالظي اطاعت ميکنند .اماا مکادَوْل دريلاي بارای پاذيرش ايان
تصوير ظميبيند .به ظرر او تفکيك فضايل به عقلي و خلقي ،بيشتر برای راحتي اظتقال مطلاب
است .هيچ دريلي ووود ظدارد تا بعد تصوير پينيدهتری ارائه ظشود .به ظرر او آشاکار اسات
که فضايل خلقي واود ونبة عقالظي يعني عقل عملياظد و صر ف واکننهای غيار عقالظاي
ظيستند .ارسطو ميگوياد کاه قاو شاهوی ) (desiderativeرا مايتاوان متقاعاد کارد (-4
 .)48 :1102b33و عقل عملي هم قابل ودا کردن از عاادات خلقاي ظيسات ،بلکاه باا شاکل
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گرفتن خلقيات ،محتوا مييابد ).(McDowell, 1996a, pp. 26-7

استدالل ديگر مکدَوْل به ظفع غيرعقالظي ظبودن فضايل خلقاي چناين اسات .ارساطو در
کتا دوم اخالق ظيکوماخوس که بحث کسب فضايل خلقي از راه عادت است ،مايگوياد
که افعال فضايل خلقي بايد اظتخاا شاوظد ( .)1105a31-32و او اظتخاا را باه تأمال کاه
فضيلتي عقلي است ،ميپيوظدد (مثالً در  1113a9-12که ظقل کرديم) .بنابراين فضايل خلقاي
واود فضيلتي عقلي داظسته ميشوظد .فضيلتي که اظتخا مايکناد ،خاودش دساتور صاادر
ميکند ،ظه اينکه صرفاً آمادگي اظگيزشي برای اطاعت دستوراتي باشد که از وای ديگر صادر
ميشوظد.(McDowell, 1995, p. 215) 7
از اين سخنان معلوم ميشود که به ظرر مکدَوْل ،فضيلت در ساعادت ارساطويي ،ظقان
معرفتشناختي دارد .سعادت ،زظدگي بايسته است .ايان زظادگي متشاکل از افعاال درسات
است .کار فضيلت اين است که افعال درسات را در شارايط خااه تشاخيص دهاد .ايان
تشخيص ظاشي از حيث عقلي فضيلت خلقي است .در وای ديگر مکدَوْل تصري مايکناد
که فضيلت و عقل ،يقيناً وسيلة مقوم سعادت ظيستند ،هر چند ممکن است وسايلة موراد آن
باشند ).(McDowell, 1980 [1998a], p. 8

.1-3سعادتوحُسن 
مکدَوْل ميگويد که ارسطو ارزش افعاري را که زظدگي را سعادتمند ميکنند ،ارزشاي واقعاي
ميداظد .ارسطو اين ارزش را با مفهوم «حُسن» (kalon, noble) 8بيان ميکند «افعال مطاابق
با فضيلت ،حَسن هستند و برای حُسن اظجام ميشاوظد» (1120a23-24؛ ه  .)125فارد باا
تربيت شايسته وکسب فضايل خلقي ،ميآموزد که افعاري را تحسين کناد و از آظهاا خرساند
شود که حَسَ ن هستند .يعني ارزشامند داظساتن حُسان ،اساسا ًا متضامن تدييار در سااختار
اظگيزشي فرد است .و باز به ظرر مکدَوْل ارزش افعال حَسَن ،بر اساس معيارهاای مساتقل از
منرر فضيلتمند ظيست ) .(McDowell, 1995, p. 209از اين سخنان معلوم مايشاود کاه باه
ظرر مکدَوْل ،فضايل خلقي ارسطويي ،ظقن اظگيزشي هم دارظد.

.1-4سعادتودلیل 
به ظرر مکدَوْل ظتيجة سخن ارسطو در  1-3اين اسات کاه فضايلتمناد باا وواود تربيات
شايسته ،برای کش افعال حَسَن ،ظيازی به دريال ظادارد .او از راه شاکل گارفتن خلقياات،
افعاري را که از ظرر سعادت ،ارزش واقعي دارظد ،کش ميکند .اماا ارساطو حاداقل امکاان
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رفتن از اين واقعيات به سوی داليل را ميپذيرد «کسي کاه مايخواهاد باه بحاث درباار
چيستي حُسن و عدارت ،و به طور کلي دربار داظن سياست ،گوش فرا دهد ،بايد از وهت
عاداتن ،از تربيت شايسته برخوردار باشد .زيرا مبدأ ،امر واقع است ،و اگر اين به قدر کاافي
واض باشد ،ديگر ظيازی به چرا ظخواهد داشت» (.)18-19 :1095b4-7
يك قرائت ممکن از چيستي داليل ،اين است که دريل ،بيرون از منرر فضيلتمند باشد .در
اين قرائت ،واقعيات وزئياظد .فرد در هر مورد خاه ،اقتضای سعادت را به درستي درمييابد
و بر آن اساس عمل ميکند .وري چرا افعال اين افراد ،فيارواقع درستاظد؟ چون که زظادگي
متشکل از اين افعال برای هر اظساظي مطلو است ).(McDowell, 1995, pp. 212-13
در قرائت مکدَوْل ،کار داليل ،تأييد بيروظي واقعياات ظيسات ،بلکاه اظساجام و وحادت
بخشي است به آظنه که پينتر ادراکات مجزا بودظد .به اين ترتيب ،چيز وديادی باه آظناه
که فرد از قبل کسب کرده بود ،اضافه ظميشود .فرد در حين تربيات ،راهاي را بارای تحات
مفاهيم درآوردن رفتار کسب ميکند .ساختار مفهومي او را ميتوان بر اساس حُسان و قاب
خالصه کرد .بدين ترتيب کسي که باه واقعياات مايرساد ،باه صار ف عاادتي غيرادراکاي
ظميرسد ،بلکه تا حدی وارد حوز فضايل عقلي هم شده اسات .او ابازاری بارای تفکار و
استدالل کسب کرده است و مواد الزم را برای اظتقال به کسب کامل داليل آماده کرده اسات.
اگر ارسطو فضايل خلقي را کامالً تهي از ووه عقلي ميداظست ،آظگاه بارای کساب داليال،
بايد منرر فرد عوض ميشد .اما بر اساس مطارب کتا دوم ،کسي که باه واقعياات رسايده،
فاقد دريل ظيست .او ميتواظد بگويد «به اين دريل که حَسن اسات» .گاذار از ايان باه کساب
داليل کاملتر ،به آن حد که فضيلت عقلي مربوط کسب شده باشد ،به بين از تأمل دروظاي
در آظنه فرد از قبل دارد ،ظيازی ظدارد ).(Ibid, pp. 215-16
مکدَوْل برای تقريب به ذهن ،مثال قايقراظي را ميزظد که بايد ظقاايص قاايق را بار روی
دريا برطر ف کند ،و امکان ظدارد که اين کار در ساحل اظجام شود 9.در اين تمثيال فارد باياد
فقط از آظنه دارد استفاده کند .به اين ترتيب ،چيز وديدی به آظنه کاه فارد از قبال کساب
کرده بود ،اضافه ظميشود .به تعبير مکدَوْل ،فرد از درون ارزشهای اخالقي که کسب کارده
است به تأمل ميپردازد .تفاوتي که مکدَوْل بين خودش و ارسطو ميبيند ،اين است که پاس
از تأمل ،ممکن است فرد به اين ظتيجه برسد که بايد در آظنه از پين داشته ،اصالح کلاي ياا
حداقل وزئي کند .اما به ظرر مکدَوْل ،در ارسطو هيچ ظشاظهای از قبول چنين امکاظي ظيسات
و وزميتي ديده ميشود .او به درستي آراء اخالقياش يقين داشت ).(Ibid., pp. 213-14
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ارسطو در( 1097b22-1098a20صص )30-31ميگويد که « ،"function"( ergonکاارکرد»)
اظسان ،تعقل است و ارتباط آن را با سعادت اظسان طرح ميکند .تفسير معمول مفساران ايان
است که ارسطو ظرر خاه خودش را دربار سعادت اظسان مستدل ميکناد .ياك اساتدالل
مرسوم مبتني بر  ergonاين است که ارسطو با اينکه اظسان  ergonدارد ،به ظرر خاصي دربار
طبيعت اظسان اشاره دارد .و ما ميتواظيم با آن ،وايگاه اظسان را در کل طبيعتي که سااختاری
غايي دارد ،مشخص کنيم .آظگاه وزئيات اين ظگاه غايي به طبيعت اظسان ،به کار تأييد بيروظي
ظو زظدگي خو برای او ميآيد .بر اين اساس ،شبيه اينکاه اوساام سانگين طبعااً ساقوط
10
ميکنند ،فضايل و فعاريت مطابق آظها برای اظسانها ،طبيعي است.
به ظرر مکدَوْل با تووه به ضرورت ارتباط  ergonبا کمال ergon ،ياك ظاو موواود،F،
مفهومي هنجاری است ،چيزی قريب به اين رسارت ) F (businessچيست که باياد بکناد.
بر حسب اينکه  Fچه ظو مووودی باشد ،گاهي آظنه بايد بکناد ،هماان کاارکرد آن اسات،
وري گاهي هم ظيست .بدين ترتيب هنوز ميتوان بحاث کارد کاه اظساان چاه باياد بکناد و
سعادت يا کمال او در چيست .از اين ظتيجه ميشود که  ergonظميتواظد مفهاومي توصايفي
باشد ،مثالً اينکه غايت طبيعي اظسان چيست.
مکدَوْل با رد تفسير معمول ،ميگويد ميشود قرائتي از آن سخنان به دست داد که تا حد
زيادی ميان ظرريات رقيب دربار سعادت ،يعني ظررية خود ارسطو و کسان ديگر ،بيطار ف
باشد .براساس اين قرائت ،منرور ارسطو اين است که افعاري مقوم سعادت هستند که ظاوعي
دريل خاه دارظد .و اين ظو دريل ،در اخالق فايد خاصي دارد .دريل فعل اين است که اگر
اظساظي در شرايط خاه فاعل قرار گيرد ،بايد آن فعل خاه را اظجام دهد .فايد خاه اين
است که اينگوظه داليل و افعال ظاشي از آظها ،ظشان از خلقيات فرد دارظد.
مکدَوْل مخار است که ارسطو از  ergonاظسان ،به يك غايتگرايي کلي اشااره داشاته
باشد .مفهوم  ergonيك چيز ،صرفاً اين است که چه کاری برای آن شايسته ) (befitاسات.
ممکن است وايگاه آن چيز در يك ظرام غايي کلي ،يك راه برای پيدا کردن کار شايساتة آن
چيز باشد .اما صر ف استفاده از  ergonدر اينجا هيچ ظشان از چنين اساتفادهای در خصاوه
اظسان ظدارد .اگر از ارسطو سؤال شود که چه چيز شايستة اظسان است ،باز خواهد گفت کاه
هر چه فضيلتمند شايسته بداظد.
وري حتي اگر ارسطو با  ergonاظسان ،ظگاهي غايي به طبيعت و اظسان داشته باشد ،هايچ

214

واويدان خرد ،شماره  ،31بهار و تابستان 1396

وا از کارکرد و غايت برای دفا بيروظي از اخالق استفاده ظکرده است .تنهاا اساتفادهای کاه
ارسطو از اين ميکند اين است که ظسبت بين خير و فضيلت در اظسان ،موردی خاه است
از ظسبت کلي ميان خير و فضيلت يا کمال .از اين سخن کلي ،هيچ ظررية خاصاي در ماورد
اظسان ظتيجه ظميشود )11.(McDowell, 1995, pp. 207-8; 1980 [1998a], pp. 12-13

.2مراتبسعادت 
ظقد اصلي من بر مکدَوْل اين است که ساعادت در فلسافة اخاالق ارساطو« ،مراتاب» دارد.
ارسطو در تعريفي که مکدَوْل ظقل ميکند ،به مراتب سعادت که به ظرر او همان خيار اسات
( ،)17 :1095a16-18بر اساس مراتب فضايل ،اشاره ميکناد «خيار آدماي ،فعاريات ظفاس در
اظطباق با فضيلت است ،و اگر فضايل متعدد ووود دارظد ،در اظطباق با بهترين و کامالتارين
فضايل» ( .)31 1098a16-18مکدَوْل هم به «دروة دوم» بودن «فضايل معموري اظساظي» از ظرر
ارسطو اقرار کرد .خود ارسطو ميگويد «وري در دروة دوم ،زظادگي مطاابق باا ظاو ديگار
فضايل ظيز سعادت است؛ زيرا فعاريت مطابق با اين فضايل مناسب حارات اظسااظي ماسات»
( .)391 1178a9-10اما مکدَوْل زظدگي مطابق با فضايل عقال ظراری را کاه باه ظرار ارساطو
سعادت دروة اول است ،مورد مالحره قرار ظميدهد.
«مراتب سعادت» به معنايي به «مراتب اخالق» وابسته است ،به ايان معناا کاه ساعادت،
«غايت» اخالق است .ارسطو به تعبير بنده به سه مرتبة «اخالق حيواظي»« ،اخالق اظسااظي» و
«اخالق ارهي» قائل است .بنابراين ميتوان مراتب سعادت را هم «سعادت حيواظي»« ،سعادت
اظساظي» و «سعادت ارهي» ظاميد .مکدَوْ ل سعادت حياواظي را هام کاه باه ظرار ارساطو اکثار
اظسانها به آن قائل هستند ،رحاظ ظميکند.
سه گوظه اخالق مذکور ،بر اساس قوای مختل ظفس از هم تفکيك ميشوظد .در تقسيم
اوريااة قااوای ظفااس ،دو قااوه ووااود دارد عقالظااي و غيرعقالظااي ( .)47 1102a27-28قااو
غيرعقالظي دو ظو است ظباتي و شهوی .قو ظباتي علت تدذيه و رشد اسات و در اخاالق
مدخليتي ظدارد .قو شهوی ميتواظد در امور اخالقي با عقل عملي مخارفات کناد ،ياا از آن
تبعيت کند .و به همين دريل ،در اخالق بسايار مهام اسات ( .)47-8 1102a32-1102b34قاو
عقالظي هم دو ظو است عقل ظرری و عقل عملي .ما با عقل ظرری دربار چيزهاايي ماي-
اظديشيم که اصولشان تدييرظاپذيرظد و با عقل عملي دربار چيزهای تدييرپذير ماياظديشايم.
هر يك با موضوعن شبيه و هم سنخ است (.)208 1139a6-11
12
اکنون مي توان بر اسااس حاکميات قاوای مختلا ظفاس ،بار اظديشاههاا ،اظفعااالت
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) (passionsو افعال ،که با فضايل-رذايل خُلقي و عقلي (فضايل-رذايل خلقي ،ملکات قاو
شهوی ظفس و فضايل-رذايل عقلي ،ملکات قوای عقالظي ظفس هستند) ارتبااط دارظاد ،ساه
ظو اخالق را تعري کرد «اخالق حيواظي» با حاکميت اميال قو شهوی« ،اخالق اظساظي» با
حاکميت حکمت عملي ،و «اخالق ارهي» با حاکميت حکمت ظرری مشخص ميشوظد.
ترتب مراتب اخالق و سعادت حيواظي ،اظساظي و ارهي ،اوالً به رحاظ زماظي است .يعناي
هر اظساظي در طول رشدش ،عموماً ابتدا اخالق و احتماالً سعادت حيواظي دارد .ساسس اگار
درست تربيت شود و بعد که عقل در او رشد کرد( ،به ظدرت) تدريجاً حکمت عملي کسب
کند و مطابق با آن زظدگي کند ،به سعادت اظساظي ميرسد .و در اظتها (به ظدرت بيشاتر) 13باا
کسب تدريجي حکمت ظرری و زظدگي مطابق با آن ،سعادت ارهي کسب ميکناد 14.ترتاب
مراتب اخالق و سعادت ،ثاظياً به رحاظ اخالقي است که مهمتار از ترتاب زمااظي آظهاسات.
اخالق و سعادت حيواظي برای اظسان ،بد است .اخالق و سعادت اظساظي ،برای اظسان خو
است .و اخالق و سعادت ارهي برای اظسان بهتر است .اکنون به توضاي اومااري ساه ظاو
اخالق و سعادت ،و دو ظو ترتب ميپردازم.
در «اخالق حيواظي» اميال قو شهوی بر اظديشهها ،اظفعااالت و افعاال کاه در ارتبااط باا
فضايل-رذايل خلقي و عقلي هستند ،حاکم است .سعادت در اين اخالق ،رذت است .راذت
مورد ظرر ،رذت وسماظي است ،ظه ظفساظي .ظه حتي تمام رذتهای وسماظي ،ماظند رذتهای
بينايي ،شنوايي و بويايي .بلکه راذت هاايي کاه وااظوراظي غيار از اظساان هام دارظاد ،يعناي
رذتهای بساوايي و چشايي .ظه حتي هر رذت چشايي ،بلکه راذتهاای چشااييای کاه باا
رذتهای بساوايي همراهند .اين رذتها عبارتند از رذتهای ظاشي از خوردن ،ظوشيدن و رواباط
ونسي .اين رذتها به تعبيار ارساطو باردهوار و حياواظياظاد (.)113-14 1117b25-1118a32
ارسطو در ذم کساظي که بيقيد به دظبال چنين رذاتي هستند ،ميگوياد «رگاامگسايختگي باه
حق ظکوهيده است ،زيرا از آن وهت که حيواظيم به ما تعلق دارد ،ظه از آن وهت که اظساظيم.
پس تمتع يافتن از اين گوظه چيزها و آظها را بيشتر از چيزهای ديگر دوست داشتن ،حياوان-
صفتي است» (.)114 1118b2-5
تقدم زماظي اخالق حيواظي بر اخالق اظساظي ،حداقل تا وواظي اظسانها طاول مايکشاد.
ارسطو ميگويد که ووان ماظند ظاخويشتندار ،ظميتواظد در برابر رذات حيواظي مقاومت کناد.
بنابراين معار ف عملي (به ويژه در بحث ما اخالق) برای او بيفايدهاظد ( .)16 1095a6-10اين
حکم ارسطو در مورد ووان ،در مورد مراحل ديگر رشد پين از وواظي هام صاادق اسات.
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چون همان شرايطي که برای ووان ووود دارد ،برای مراحل پاين از واواظي وواود دارد،
بلکه شرايط مساعدتر است .مهمترين شرط از ظرر ارسطو ،تبعيت از اظفعاالت در برابر عقال
است ( .)16 1095a11شرط ديگر تجربه اسات .حکمات عملاي عاالوه بار کلياات (کاه در
اخالق ،فقط به ظحو اکثری صادقاظد ( ،))15 1094b19-22به امور خاه هام ظااظر اسات و
امور خاه از راه تجربه به دست ميآيند .در ظتيجه ووان با حکمت عملي يافت ظمايشاود
( .)224-5 1142a12-15و اين به طور اوري در مراحل پين از وواظي صاادق اسات .و اينکاه
اصوالً کودکان به علت سنشان ظميتواظند افعال حَسَن اظجام دهند ( .)39 1100a2-3شايد تاا
حدی به اين دريل که برای اظجام افعال حَسَن ،اظتخا الزم است وري کودکاان ظمايتواظناد
اظتخا کنند (.)86 1111b7-10
عالوه بر اين ارسطو معتقد است که بيشتر اظسانها ظاه فقاط تاا واواظي ،بلکاه در تماام
عمرشان از مرحلة اخالق حيواظي فراتر ظميروظد «بيشتر مردم و عوام( ،ظه بي دريل) خيار و
سعادت را همان رذت ميداظند ... .تود ظو اظسان کاامالً آشاکارا اذواق بردگاان را دارظاد و
زظدگي مناسب واظوران را تروي ميدهند» ( .)20 1095b14-20دريلي که ميتاوان از واظاب
ارسطو آورد ،به اين صورت است بيشتر خطاهای آدميان در تشخيص خو يا بد ،به علت
رذت است .چون آظها رذت را با خير يکي ميگيرظد ،در حاري که ظيسات (.)94 1113a33-34
بنابراين «چناظکه افالطون ميگويد بايد از کودکي چنان ما را تربيت کنند کاه آظجاا کاه باياد
رذت برد ،رذت ببريم و آظجا که بايد احساس رظج کرد ،احساس رظاج کنايم» (1104b10-13
 .)57بايد برای رسيدن به ظتيجه ،اضافه کنيم که يا بيشتر مردم درست تربيت ظميشوظد و /ياا
تربيت در آظها کارگر ظميافتد .با تووه به سختي مهاار راذت از ظرار ارساطو ،شاايد دوماي
مؤثرتر باشد .او ميگويد که «مبارزه با رذت دشوارتر از ظبرد با خشام اسات» ( .)58 a8-10و
بدی آسان است ،در حاري که خوبي سخت است .چون با تووه به ظررية حد وساط ،بادی
16
بسيار بيشتر از خوبي است.)65 1106b29-32( 15
در «اخالق اظساظي» حکمت عملي بر اظديشاههاا ،اظفعااالت و افعاال کاه در ارتبااط باا
فضايل-رذايل خلقي و عقلي هستند ،حاکم است .دربار چيستي سعادت در اخالق اظسااظي،
مطاربي از قول مکدَوْل ظقل کرديم .پس از اين ،مطارب ديگری را درباار اخاالق و ساعادت
اظساظي مطرح خواهيم کرد .در اينجا تنها به دو دريل برای ترتب زماظي اين اخالق و سعادت
ظسبت به اخالق و سعادت ارهي اشارهای ميکنيم .دريل اول اين است که در اخاالق اظسااظي
حکمت عملي حاکم است .و قرائني ووود دارد که ارسطو حکومت حکمت عملي را يکاي
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از علل به کمال رسيدن عقل ظرری ميداظد
حکمت عملي برتر از حکمت ،يعني بهتر از وزء برتر ما ظيست همان گوظاه
که فن پزشکي برتر از تندرستي ظيست؛ چون آن را به کار ظميبارد بلکاه باه
کار به ووود آوردظن ميآيد .به سخن ديگر به آن فرمان ظميدهد بلکه برای
خاطر آن فرمان ميدهد .به عالوه اعتقاد به برتاری آن ماظناد ايان اسات کاه
بگوييم فن سياست به خدايان فرمان ميراظد چون فرمانهاايي درباار هماة
امور حکومت صادر ميکند (.)237-8 1145a7-11
حکمت فضيلت عقل ظرری است 18،که پار برتر ماست .پار ديگر و فروتر ما ،حکمات
عملي است .حکمت عملي از اين وهت ماظند پزشکي است که کمك ميکناد تاا حکمات
پديد آيد .خود ارسطو از اين ظتيجه ميگيارد کاه ارزش حکمات عملاي بيشاتر از حکمات
ظيست.
عالوه بر اين ميتوان ظتيجه گرفت که حکمت عملي تقادم علداي و زمااظي بار حکمات
دارد .چون تشبيه به پزشکي و سالمت در اينجا ميگويد که اوالً ابتدا حکمت ووود ظادارد،
چون بايد «به ووود» بيايد .ثاظياً اول حکمت عملي پديد ميآيد ،چون قرار اسات باعاث باه
ووود آوردن چيزی شود ،سالمت ،که پس از اقدامات درماظي پديد ميآيد .و ثارثاً اگر بشود،
حکمت عملي به پيداين حکمت کمك ميکند ،يا به تعبيری علت ظاقصة آن اسات .چاون
19
سالمت هميشه حاصل ظميشود.
دريل دوم بر اساس رذت است .ديديم که اظسانها ابتدا از امور حيواظي رذت ميبرظاد .در
طول دور اخالق اظساظي ،فرد چنان تديير ميکناد کاه از افعاال حَسَان (کاه اکثاراً خاال ف
رذتهای حيواظي است) رذت ميبرد و از افعال قبي آزرده ميشود .کسي که از افعال حَسَن
رذت ميبرد ،ديگر اسير رذات حيواظي ظيست تا رذيلتمند باشد .رذات حياواظي در او چناان
قدرتي ظدارد تا بر احکام حکمت عملي غلبه کند ،راذا ظاخويشاتندار هام ظيسات .و راذات
حيواظي در برابر رذات اظساظي ،تواظي ظدارظد تا مجبور باشد در مقابلشان خويشتنداری کناد.
بنابراين فرد فضيلتمند است .و اين يعني فضايل خلقي را کسب کرده است و مطاابق آظهاا
زظدگي ميکند .و بنا بر تعري ارسطو ،به سعادت اظساظي رسيده است .پس از چنين تحوري
است که فرد آماده ميشود تا در مرحلة اخالق ارهي از افعال ظرری رذت ببرد.
دربار «اخالق ارهي» و سعادت متناسب با آن ،در اينجا به کلياتي اکتفا ميکنيم و در بقياة
ظقد ،بر حسب موضو  ،ظکات ديگری را طرح ميکنيم .در «اخالق ارهي» حکمت ظراری بار
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اظديشهها ،اظفعاالت و افعال که در ارتباط با فضايل-رذايال خلقاي و عقلاي هساتند ،حااکم
است .چون عقل ظرری برای اظديشيدن دربار امور تدييرظاپذير اسات ،و در فلسافة ارساطو
20
اين امور تدييرظاپذير شامل ارهيات (يا متافيزيك يا فلسفة اوري) ،رياضايات و طبيعيااتاظاد،
موضو اصلي اظديشه در اخالق ارهي روشن ميشود .اظفعال اصلي ،رذت است .اين رذت از
هر رذتي بيشتر است و عالوه بر آن ،خارص و پايدار اسات ( .)388 1177a23-26و ساراظجام
افعال اصلي در اينجا «ظرری» ) (contemplativeهستند ،چون خو و باد عقال ظراری،
صدق و کذ است ( .)209 1139a26-28و ظيز گفتيم که سعادت در اين اخالق ،افعال مطابق
با فضيلت عقل ظرری است «اگر سعادت فعاريت منطبق با فضيلت است ،معقول اسات کاه
بايد مطابق با واالترين فضايل باشد ... ،و پيشتر گفتهايم که اين فعاريات ظراری اسات» (-18
.)388 :1177a11

21

ارسطو ميگويد که خدا فقط فعل ظرری اظجام مايدهاد ،وراي ساعادتمندترين موواود
است «فعاريت خدا که مووب حد اعالی سعادت است ،باياد ظراری باشاد؛ و بناابراين از
افعال اظساظي آن که به فعاريت خدايان شبيهتر است ،بايد بين از همه دارای طبيعت سعادت
باشد» ( .)393 1178b22-24در صورتي که واظوران اصالً سعادتمند ظيستند ،چاون از فعاريات
ظرری محروماظد ( .)393 1178b25-29ظتيجهای که ارساطو مايگيارد فاوقارعااده گوياسات
«گستر سعادت به اظداز گستر ظرر است ،و آظها که کاملتر از ظرر بهارهورظاد ،حقيقايتار
سعادتمندظد ،ظه تصادفي ،بلکه به خاطر ظرر؛ زيرا ظرار فايظفساه ارزشامند اسات .بناابراين
سعادت بايد ظوعي ظرر باشد» (.)393 1178b29-32
ترتب اخالقي در فلسفة اخالق ارسطو ،به مراتب «خود» وابسته است .ديديم که ارساطو
رگامگسيختگي را به اين دريل تقبي کرد که از وهت حيواظيت به ما تعلق دارد ،ظه از وهات
اظساظيت .و چون حيواظيت ،خود واقعي ما ظيست ،اخالق و سعادت حيواظي برای اظساان باد
است .ارسطو مکرر ميگويد که چون اخالق و سعادت ارهي به خود حقيقايتار ماا مرباوط
است ،از اخالق و سعادت اظساظي بهتر است .در ظقل قول آتي ،ارسطو بارها به مراتب خاود
و مراتب اخالق بر اساس آن ،تصري ميکند .به عالوه به مراتب سعادت بر اسااس مراتاب
اخالق اشاره کرده است
وري اين زظدگي باالتر از حد اظسان است زيرا اظسان از آن وهت کاه اظساان
است اين گوظه زظدگي ظخواهد کرد بلکه تا آن حد که امری ارهاي در وواود
او هست؛ و به همان اظدازه که اين امر از ووود مرکب ما برتر است ،فعاريت
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آن ظيز برتر از فعاريت ظو ديگر فضيلت است .اگر عقل در مقايسه با اظساان،
ارهي است ،آظگاه زظدگي منطبق با عقل در مقايسه باا زظادگي اظسااظي ،ارهاي
است .ما ظبايد از کساظي پيروی کنيم که به ما توصيه مايکنناد چاون اظساان
هستيم ،به امور اظساظي و چون فاظي هستيم به امور فاظي فکر کنيم ،بلکه باياد
تا آظجا که ميتواظيم خود را فناظاپذير کنيم و هر چه در توان داريم بکوشيم تا
مطابق بهترين چيزی که در ما هست ،زظدگي کنيم؛ زيرا حتاي اگار از حياث
اظدازه کوچك باشاد ،از رحااظ قادرت و ارزش برتار از هماه چياز اسات.
همننين به ظرر ميرسد که خود هر اظساظي همين باشد ،چون وزء اصايل و
بهتر اوست .بنابراين وای شگفتي خواهاد باود اگار او زظادگي خاودش را
برظگزيند ،بلکه زظدگي چيز ديگری را بگزيند .سخني که پينتر گفتيم اکناون
کاربرد مييابد .آظنه خاه هر چيزی است ،طبيعتاً بهترين و رذتبخنترين
برای آن چيز است .بنابراين چون عقل بين از هر چيز ديگری خاود اظساان
است ،زظدگي منطبق با عقل بهترين و رذتبخنتارين اسات .بناابراين ايان
زظدگي سعادتمندترين زظدگي هم هست (.)390 1177b26-1178a8
ارسطو در استدالل کارکرد ،چناظکه در بخن آتي خواهيم آورد ،سعادت اظسان را مبتناي
بر صفتي ميکند که خاه اظسان در برابر ساير واظداران است .به ظرر ارساطو عقال ظراری
است که خاه اظسان است .حتي عقل عملي هام خااه اظساان ظيسات .چاون برخاي از
واظوران فروتر هم عقل عملي دارظد .آظها که معلوم شده در مورد زظدگي خودشان 22تواظاايي
پينبيني دارظد (.)220 1141a27-29
اکنون به ويژه با تووه به اين مباظي ،ظقدهای ديگری را بيان ميکنيم.

.2-1کارکردزیستیوسعادتاخالقی 
مکدَوْل مخار استفاد فضيلتمند ارسطويي از داليل بيروظي برای افعارن اسات و صار ف
تأمل دروظي او را کافي ميداظد .و شايد به همين دريل ،فضيلتمناد ماذکور ظاوعي وزميتاي
دارد که ماظع اصالح حتي وزئي در ارزشهای اخالقياش مايشاود .مان اومااالً ايان آراء
مکدَوْل را ميپذيرم ،ظقدهايي هم دارم ،اما مجال طرحشان را ظادارم .مهامتار از ايان بارای
اهدا ف مقاره ،يکي اين ظرر مکدَوْل است کاه ارساطو هام ماظناد فضايلتمناد باه درساتي
ارزشهای اخالقياش يقين وزمي داشت و ديگری مخارفت اوست باا اساتفاد ارساطو از
 ergonاظسان به عنوان امری طبيعي ،برای دفا از ظررية سعادتن .اکنون به ظقد اين دو ظرر
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ميپردازم.
ارسطو در اخالق ظيکوماخوس به روش فلسفي خود اشاره ميکند .او ميگويد «ما بايد
بايد از چيزهايي شرو کنيم که بر ما معلوماظد» ( .)18 1095b3ايان چيزهاايي کاه بارای ماا
معلوماظد در برابر چيزهايي قرار دارظاد کاه بايقياد معلاوماظاد (1095b2-3؛ ه  .)18ايان
چيزهای معلوم برای ما ،رزوماً با هم سازگار ظيستند ،يا شايد اشاکاالت ديگاری ماظناد ابهاام
داشته باشند .بدين ترتيب به تعبير ارسطو «معما» ) (aporia, puzzleايجااد مايشاود .حاال
بايد به ويژه ظرريهای داد (و /يا کارهای ديگری کرد ،مثالً به متخصص روو کرد) که «اگار
ممکن باشد ،صدق همة آراء مشهور 24را دربار خصوصيات ظفس اثبات کنيم ،يا اگر ممکان
ظشد ،صدق بيشترين و مووهترين آراء را اثبات کنيم» ( 25.)243 1145b1-4بعد با ايان ظررياه
ميشود تبيين کرد که چرا آراء صادق و حتي کاذ  ،صادق داظسته مايشادظد .ارساطو ايان
26
روش را برای رسيدن به اصول اوريه ميداظد (.)18 1095a31-32
ارسطو مطمئن بود که اين روش به صدق آبجکتيو مايرسااظد ،ظاه باه صار ف اظساجام
دروظي .به اين دريل که به ظرر ارسطو ما ذاتاً داظنده هستيم ،اظسان حيوان عاقل است .و چاون
فلسفة غايي ارسطو ارزام ميکند که ظميشود هيچ ظو واظوری ،به ظحوی راديکال به غايتن
ظرسد27 ،ظتيجه ميشود که وهان بايد برای شناخت اظسان دست ياافتني باشاد .راذا اطميناان
ارسطو ريشه در زيستشناسي فلسفي او دارد ).(Wardy, 2003, pp. 593-4
ارسطو برای دفا از ظرريهاش در با سعادت ،از همين روش پيروی ميکند .برخاي از
چيزهايي که برای ما معلوماظد از اين قرارظد سعادت غايت ظهايي است ،سعادت خودبسانده
) (self-sufficientاست و سعادت کامل است .وري ظرريات ظاساازگاری درباار چيساتي
سعادت ووود دارد .او در فصول پنجم و ششام کتاا اول ،پانج ظررياه رقياب را مطارح
ميکند رذت ،عزت ،ثروت ،فضيلت و مثال خير ،و آظها را رد ميکند .پس از ايان در فصال
هفتم ،ظررية خودش را ارائه ميدهد .و سسس در فصل هشتم اساتدالل مايکناد کاه ظررياة
خودش ،ظقاط قوت هر يك از ظرريات رقيب را دارد ،و به عالوه اشکاالت آظها را ظدارد .باه
تعبير ديگر ظشان ميدهد که ظررية خودش بهتار از ظررياات رقياب ،مشاهورات را حفاظ و
تبيين ميکند.
بنابراين سخن مکدَوْل که در ارسطو هيچ ظشاظهای از قبول امکان اصالح کلي يا حاداقل
وزئي در آراء اخالقياش ديده ظميشود ،به اين کليت درسات ظيسات .ارساطو حاداقل در
مقام فيلسو ف و ظه فضيلتمند ،و حداقل به عنوان امکاظي ظراری وراو ظاه در عمال ،ممکان
23
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ميداظست که در وريان حل معماها ،برخي مشهورات اصالح يا حتي رد شوظد.
سه ظقد آتي ظاظر به استدالل کارکرد است .اول ،خود مکدَوْل ميپذيرد که ارساطو رازوم
زظدگي مبتني بر عقل و رد زظدگي مبتني بر شهوت را از طبيعت عقالظي اظساان و مساتقل از
ارزشهای خاه به دست ميآورد ( .)30-31 10978a3-4وري ايان را تاا حادی سااختاری
ميداظد ظه ووهری ،و ظاتوان از اثباات درساتي کال ظراام اخالقاي او (McDowell, 1998b
) .[1998a], pp. 35-36همين مقدار ،مبطل تفسير مکدَوْل است .او به طاور اصاوري مخاار
استدالل ارسطو بر اساس امور طبيعي توصيفي (ماظند «طبيعت عقالظي اظسان») برای سعادت
هنجاری (ماظند «رزوم زظدگي مبتني بر عقل») است.
دوم ،ميشود ظشان داد که ارسطو در کل ظرامن از آراء اخالقايای دفاا کارده کاه باا
فرض کارکرد عقالظي اظسان ،بهتر از ظرريات ديگر ،به ويژه ظررية (ظاا)طبيعيگراياي 28ماظناد
ظررية مکدَوْل ،ميتوان آن آراء را تبيين کرد .اروين اين کاار را باه ظحاو احسان اظجاام داده
است ) (Irwin, 2007, pp. 114-232و ما فقط به بيان عناوين برخي از اين آراء اکتفا ميکنايم
(شمار صفحات به همين مأخذ راوعاظد) فضيلت اظساان حاکميات حياث عقالظاي ظفاس
است )(p. 136؛ تفکيك خودخواهي ممدوح از خودخواهي مذموم بر اسااس اينکاه «خاود»
عقل باشد يا ظه )(p. 189؛ خو بودن پرهيز از ظاخويشاتنداری و تحساين ياا تقباي بارای
افعال ارادی )(p. 189؛ رذيلت يعناي حاکميات کلاي حياث غيرعقالظاي ظفاس )(p. 196؛ و
فعاريت محوری دوستي ،استدالل عملي دربار خير و حُسن غيرابزاری است ).(p. 221
سوم ،ارسطو برای رفع ظاسازگاری هاا باين ظررياات مختلا درباار ساعادت اظساان،
ظرريهای ميدهد که در آن سعادت را بر اساس کارکرد اظساان تعريا مايکناد .و کاارکرد
اظسان در ظرر او مربوط به وزئاي از اظساان اسات کاه او را از ظباتاات و حيواظاات متماايز
ميسازد (1097b22-1098a5؛ صص  .)30-31آشکار است که اين تمايز ،اماری زيساتي اسات.
وري کمتر آشکار است که کاارکرد ارساطويي هام ريشاة زيساتي دارد .کاارکرد ارساطويي
مفهومي غايي است و به ظرر ميرسد که غايتگرايي از زيستشناسي ارسطو وارد کل ظرام
فلساافياش شااده اساات .و غاياات طبيعااي امااور بااه ظراار ارسااطو ،فق اط امااری توصاايفي
) (descriptiveظيست ،بلکه هنجاری ) (normativeهم هسات .ارساطو غاياات طبيعاي
امور را بهترين حاالت يا کمال آظها ميداظد.
در ظرام فکری ارسطو بين فلسفه (متافيزيك يا ارهيات) و علم (طبيعيات) به ويژه زيست
شناسي ،ارتباط متقابل ووود دارد .ميان صاحب ظرران در تقادم و تاأخر ايان تااثير و تاأثر
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اختال ف است .کساظي فلسفه را و کساظي علم را بيشتر مؤثر ميداظند .باه عناوان مثاال روياد
طرفدار ظرر اول است .او ميگويد ارسطو صورت /ماده ،قوه /فعل ،واوهر /عارض و علال
چهارگاظه از ومله علت غايي را در فلسفهاش داشته و ساسس در علام از آن اساتفاده کارده
است ) .(Lloyd, 1968, pp. 90-91مورند طرفدار ظرار دوم اسات حرکات طبعاي /حرکات
قسری ،قوه /فعل ،غايتگراياي ،کالگراياي (در برابار تقليالگراياي) و محوريات ظداشاتن
رياضيات ،از علم ،به ويژه زيست شناسي او ،وارد ظرام فلسفياش شدظد (Molland, 1990,
) .pp. 560-4به ظرر بنده رأی دوم شواهد قويتری دارد.
در مورد خصوه غايات ،ايان رأی بيشاتر قابال دفاا اسات .خاود ارساطو در (-15
 Parts of Animals )639b11تصري ميکند که در زيست شناسي اسات کاه علات غاايي
اورويت دارد .او به خصوه در برابر تبيين غير غايي امسدوکلس در امور زيستي بود کاه باه
علت غايي متوسل شد .او معتقد بود که صر ف علل مادی و فاعلي ،ظميتواظند اموری را کاه
هميشه يا اکثر مواقع رخ ميدهند ،تبيين کنند .همننين به ظرر ارسطو ظسبت اعضاء وااظوران
با کل ،ضرورتاً غايي است .اعضاء برای کاری کاه در کال دارظاد ،باه وااظور داده شادهاظاد
).(Hankinson, 1995, p. 128

آظگاه ارسطو غايتگرايي را به کل فلسفهاش تسری ميدهد .در اينجا فقط چند ظموظاه را
بيان ميکنيم .در ( Generation of Animals )744a36ميگويد که طبيعت هيچ کاار زياادی
يا بيفايده ظميکند .در ( On the Heavens )291a24ميگويد که گويي طبيعت ظتاايج آيناده
را از پين ميبيند (ارسطو .)102 1379 ،در ( Politics )1253a7-18از اينکاه طبيعات کاار باي-
فايدهای ظميکند ،و مقدمات ديگر ،ظتيجه ميگيرد که اظسان بين از هر واظور ديگری مادظي
است .يا در ( )1252b28-33از اينکه طبيعت شيء ،غايت آن است و برخاي مقادمات ديگار
ظتيجه ميگيرد که مدينه ،طبيعت و غايات اوتماا اسات .و در ( )1253a1-2از اينکاه علات
غايي و غايت شيء ،بهترين حارت آن است و مقدمات استدالل پين ،ظتيجاه مايگيارد کاه
مدينه بهترين حارت اوتما است (ارسطو.)5-4 :1371 ،
در مورد سعادت هم ميگويد که چون کسب آن از راههای ظرری و عملاي ،بهتار از باه
دست آوردن اتفاقي آن است ،فيارواقع هم همين اتفاق ميافتد .چون «هار چاه وابساته باه
عمل طبيعت است ،بر حسب طبيعت آن چنان خير است که مايتواظاد باود» (1099b19-21
 .)38خالصه اينکه به قول راس ارسطو عارم را منرم ميداظد .به اين معنا که هار چياز در آن
چنان است که معموالً به سمت بهترين حارت ممکنن سير ميکند ).(Ross, 1995, p. 81
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با اين مباظي ،من با تفسير معمول ،منقول در  ،1-5موافقم که ارسطو با کاارکرد ،تأييادی
بيروظي 29،که از چهار وهت (غايتگرايي ،روش فلسفي ،مميز اظسان و محوريت خود) کام
يا بين زيستي است ،از ظررية خودش در با سعادت به دست مايدهاد .توصايفي باودن
30
غايت هم ضرری به هنجاری بودظن ظميرساظد.
ظقد بعد از منرر اخالق ارهي است .ارسطو در متافيزيك ميگويد که «خدا يکاي از علال
همة اشيا و مبدأ ظخستين داظساته مايشاود» (983a5-10؛ ارساطو  )27 1385و عليات خادا،
عليت غايي است (1072a19-1073a12؛ همان  .)479-483چون خدا علات غاايي اسات ،هار
چيزی در حد خودش به سوی خداگوظه شدن ميرود
اعمال آن [ظفس ظباتي] توريدمثل و صر ف غذاست زيرا که طبيعايتارين قاوا
برای هر مووود زظدهای که به کمال رسيده است و وزء موواودات ظااقص
ظيست ،يا توريد مثل خودبخودی ظدارد ،اين است که مووود ديگاری مشاابه
خود ايجاد کند ،حيوان حيواظي را ،و ظبات ظبااتي را ،تاا در حادود امکاان از
ابديت و ارهيت بهرهمند گردد .زيرا که آظنه مورد اشتياق هماة موواودات و
غايت فعاريت طبيعاي آظهاسات هماين اسات (On the Soul, 415a26-415b1؛
ارسطو.)101-2 1389 ،

31

طبيعت اظسان هم ،چناظکه در بخن پين آورديم ،از آن وهت که عقل ظرری دارد ،ارهي
است .کمال عقل ظرری و فعاريت مطابق با آن ،اظسان را ارهي ميکند .و اين به رحاظ اخالقي
هم برای اظسان بهترين است.
برخي از صاحبظرران ميپذيرظد که ارسطو «فعل» را تا حدی باه معناايي کاه مکادَوْل
ميگويد به کار ميبرد 32.در اين معنا «فعل» درست است ،و دريل اظجاام آن ،هماين درساتي
است ،ظه رسيدن به غايتي ديگر .وري حتي با فرض اين معنا ،اين ماظع ظيست که چنين فعال
و دريلي ،به ظتايج ديگری که آظها هم ارزشمندظد و بلکه ارزش بيشتری دارظد ،ظينجامد .کاافي
است که اين ظتايج ،دريل اظجام فعل ظباشند ،فعل درست باشد و به دريل درستي باه آن عمال
شود .خود ارسطو هم چنين امکاظي را ميپذيرد .او ميگوياد کاه برخاي اماور ماظناد عقال،
بينايي ،برخي رذتها و عزتها ،حتي اگر برای امور ديگر خواسته شوظد ،فيظفسه هم ارزشامند
خواهند بود ( .)24-5 1096b18-20پس ميشود عزتي برای ارزش خودش عمال شاود و در
عين حال امور ديگری هم از آن ظتيجه شوظد.
بنابراين يك فعل ميتواظد وسيلة مقوم سعادت در مرتباهای و وسايلة موراد ساعادت در
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مرتبهای باالتر باشد .و با استدالري که در بخن پين بارای ظقان علداي اخاالق اظسااظي در
اخالق ارهي آورديم ،ميتوان گفت که سعادت اظساظي ،حتي با فرض تعري مکدَوْل ،غايت
ظهايي اظسان ظيست ،بلکه سعادت باالتری را ممکن مايساازد .و افعاال از وهات ساعادت
اظساظي وسيلة مقوم ،اما از وهت سعادت ارهي وسيلة مورد هستند.

.2-2ارزشذاتیفضیلت 
مکدَوْل ميگويد فعل درست اخالقي فقط از ديدگاه فضيلتمند قابل کش است .مان ايان
ظرر را هم اوماالً ميپذيرم .ظقدهايي هم دارم وري مجال طرحشان را ظدارم .مهامتار از ايان
برای اهدا ف مقاره ،اين ظرر مکدَوْل است که فضيلت مقاوم ساعادت ظيسات بلکاه حاداکثر
وسيلة مورد آن است .اما من فکر ميکنم که در ظرام اخالقي ارسطو اوالً خود فضيلت 33،چه
خلقي و چه عقلي ،به توضيحي که در پي ميآورم ،ارزش ذاتي بارای ساعادت دارد و ثاظيااً
34
ارزش اخالقي فعل برای سعادت ،فر بر ارزش ذاتي فضيلت است.
ارسطو در تعري فضيلت ميگويد «هر فضيلتي ،هم شرايط آظنه را که کمال آن است،
خو ميکند ،هم سبب ميشود آن چيز کاارش را خاو اظجاام دهاد» (.)63 1106a15-17
يکي از مثالهای او برای اين تعري  ،اسب است «فضيلت اسب ظيز سبب ميشود کاه هام
خود اسب خو باشد و هم در دويدن و حمل سوار و پاياداری در برابار دشامن خاو
باشد» ( .)63 1106a19-21و ظتيجه ميگيرد که «اگر در همة موارد اين صادق است ،فضايلت
اظسان هم حارتي خواهد بود که هم اظسان را خو ميکند و هم سبب ميشود که اظسان کار
خودش را خو اظجام دهد» ( .)63 1106a21-23از اين سخنان ارسطو ظتيجه ميشود که اوالً
خود فضايل ارزشمندظد و ثاظياً چون فضيلت خو است ،فعل ظاشي از آن خو مايشاود.
بنابراين «داظن سياست همة ظيروهای خود را به کار مايبارد بارای اينکاه شاهروظدان را از
خلقيات خاه بهرهور سازد .يعني دارای فضيلت کند و به افعال حَسَان تواظاا ساازد» (-32
حسَان
 .)39 1099b30اصل ايجاد خلقيات خااه يعناي فضاايل اسات .بعاد از آن افعاالَ ،
ميشوظد .در سخني که مکدَوْل از ارسطو ظقل کرد هم او خاو شادن خاود ماا را هاد ف
ميداظد «بلکه مقصود اين است که خو بشويم» ( ،)55 110b28-29کاه يعناي فضايلتمناد
بشويم.
ارسطو بارها تأکيد کرده است که حتي اگر از فضايل ،فعلي ظاشاي ظمايشاد ،فايظفساه
ارزشمند بودظد ،چون فضيلتاظد «حکمت و حکمت عملاي ،حتاي اگار هايچياك از آظهاا
چيزی ايجاد ظکنند ،فيظفسه ارزشمندظد زيرا فضيلت دو وزء ظفس هساتند» (1144a1-3؛ ه
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)234؛ و «حکمت عملي اگر هم ارزش عملي ظميداشات ،ماا باه آن ظيازمناد باوديم چاون
35
فضيلت وزئي از ماست که محل بحث است» (.)237 1145a2-4
اما ارسطو بارعکس ايان ساخن را ظگفتاه اسات .يعناي ظگفتاه اسات کاه اگار افعاال
فضيلتمنداظه از فضايل ظاشي ظميشدظد هم فيظفسه ارزشامند بودظاد .بلکاه تصاري کارده
است که بايد از فضايل ظاشي شوظد .در سه ظقل قوري است که مکادَوْل از ارساطو آورد ،باه
اصل بودن فضيلت و تابعيت فعل ،تصري شد .اول «ثارثاً فعل بايد ظاشي از خُلقي اساتوار و
تدييرظاپذير باشد» ( .)60 1105a32دوم در خود تعري سعادت ،که فعاريت مطابق با فضايلت
سعادت است ( .)31 1098a16-17و سوم در اينکه افعال مطابق با فضيلت حَسَن هستند (-24
 .)125 1120a23و در هيچيك از اين موارد ،ظقن فضايل ،صر ف ظقن معرفتشناختي و /ياا
اظگيزشي ظيست.
ارزش اين افعاري که از فضايل ظاشي ميشوظد ،از دو وهت ديگر فر بار ارزش فضاايل
است «فضيلت به سبب افعاري که فضيلت از آظها ظشأت ميگيرد ،رشاد مايياباد و اگار آن
افعال به همان ظحو تکرار ظشوظد ظابود ميشود» 37.)59 1105a14-16( 36در سخني که مکادَوْل
از ارسطو ظقل کرد هم اين ظقن فرعي افعال ظسبت به فضايل آمده است «بايد طبيعت افعال
را بيازماييم ،يعني اينکه چگوظه بايد آظها را بهوا آوريم؛ زيرا اينها طبيعت ملکاتي را که ايجاد
ميشوظد ظيز متعين ميکنند» (.)55 1103b28-29
شاهد ديگر به ظفع ارزش ذاتي فضيلت ،سختي کسب آظها ظسبت به اظجام افعال است .به
عنوان ظموظه ارسطو دربار افعال عادالظه و ظارماظه ميگويد که مردم فکر ميکنند آساناظد .او
تأييد ميکند وري ميافزايد که اظجام دادن اين کارها در ظتيجة ملکه ،آسان ظيسات (1137a5-9
 .)197او به طور کلي ميگويد «هم فن و هم فضايلت هميشاه باا آظناه دشاوارتار اسات،
سروکار دارد؛ چون حتي خير وقتي دشوارتر است ارزش بيشتری دارد» (.)58 1105a8-10
بنابراين حتي اگر ظرر مکدَوْل دربار مقوم سعادت بودن فعال را بساذيريم ،فضايلت باه
طور اوري مقوم سعادت است .چون ارزش فعل ،فر بر ارزش فضيلت است.
ظقد پين برای هر دو مرتبة اخالق اظساظي و اخالق ارهي صادق است .اما ظقد بعدی فقط
ظاظر به اخالق ارهي است .با ووود اينکه مکدَوْل به برتری فضايل عقال ظراری بار فضاايل
خلقي از ظرر ارسطو تصري کرده است ،اما در بحث سعادت ،فضايل عقل ظراری و افعاال
مطابق با آظها را تحليل ظکرده است .يك مورد را در بحاث تعريا ساعادت از او آورديام.
مکدَوْل در مورد ديگر با اشاره به سخن ارسطو که باالترين سعادت ،زظادگي ظراری اسات،
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ميگويد که شايد بدين ترتيب به ظرر برسد که فضايل ديگر ،صرفاً اظساظياظاد ،يعناي ارزش
کمتری دارظد و برای رسيدن به اين ارزش واالتر هستند .اما باه ظرار او همنناان مايشاود
زظدگي متشکل از افعال ظاشي از فضايل خلقي را ذاتاً ارزشمند داظست ،ظاه از وهات کماك
به آن زظدگي خاه .وري با تووه به برتری اين زظادگي ،آظهاا از ارزش کمتاری برخاوردار
خواهند بود ) .(McDowell, 1998b [1998a], pp. 45-46حتاي اگار از مکادَوْل بساذيريم کاه
چنان زظدگيای ارزش ذاتي دارد ،به او اشکال ميکنايم کاه چارا درباار زظادگي ظراری و
سعادت متناسب با آن بحث ظکرده است.
ظقد آخر باز از منرر اخالق ارهي است .با تووه به تأکيد مکدَوْل بر اينکه سعادت ،اظجاام
افعال حَسَ ن بارای خودشاان اسات ،ارساطو تلويحا ًا فقاط فعاريات ظراری را قابال چناين
خصوصيتي ميداظد .چون «غير از ظرر ،چيزی از آن حاصل ظمايشاود ،در حااري کاه ماا از
فعاريتهای عملي ،غير از خود فعاريت ،کم و بين چيزی به دست مايآوريام» (:1177b1-3
 .)389به اين دريل ،باز حتي اگر افعال خلقي حسن ،مقاوم ساعادت (اظسااظي) باشاند ،افعاال
عقلي حسن به طور اوري مقوم سعادت (ارهي) خواهند بود.

.3نتیجه 
مکدَوْل ميگويد سعادت به ظرر ارسطو يك ظاو واحاد بارای تماام اظساانهاسات .افعاال
درست مقوم سعادتاظد .فضايل راه معرفت به افعال درست در شرايط خااه و اظگيزاظناد
آظها هستند .حُسن ارزش واقعي افعال است .داليل اخالقي فضيلتمند بيرون از منرار خاود
او ظيست و کارش اظسجامدهي به ادراکات مجزاسات .کاارکرد ارساطويي دريلاي بيروظاي و
توصيفي ظيست بلکه دروظي و هنجاری است.
ما ميگوييم که سعادت به ظرر ارسطو سه ظو است ،هر ظو باه اخاالق مرباوط باه آن
وابسته است ،و هر ظو اخالق به خود مربوط به آن وابسته است 38.کاارکرد ،دريال فلسافي
بيروظي مبتني بر زيستشناسي برای سعادت است .و چون غايي اسات ،توصايفي باودن آن
ماظع هنجاری بودظن ظيسات .فضاايل (رذايال) ارزش ذاتاي بارای ساعادت دارظاد .ارزش
اخالقي افعال بر ای سعادت ،از وهاات مختلا فار بار ارزش اخالقاي فضاايل (رذايال)
39
است.
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 .1متفکران مسلمان اين اصطالح را معموالً «سعادت» ترومه کردهاظد .اين معادل ،اشکاري را که راس به
" "happinessميگيرد ،ظدارد.
 .2مااتن اظگليسااي در مجموعااه آثااار ارسااطو بااه ويراسااتاری بااارظز ) (Barnes, 1984اساات .کتااا
 Nichomachean Ethicsرا در اين مجموعه ،راس ترومه و ارمسون ) (J. O. Urmsonبازظگری کرده است.
ترومه های فارسي با تووه به ترومة مرحوم آقای رطفي است .وري در بسياری موارد مجبور شدهام ،به
ويژه برای دقت ،در ترومة ايشان تدييراتي دهم.
 .3از اين پس برای اروا به اين دو کتا  ،فقط از اعداد ،استفاده ميکنيم.
 .4ارسطو قبل از کتا دهم هم به اين مطلب اشاره کرده است .او در کتا ششم ميگويد «اگر کساي
بگويد علم سياست يا حکمت عملي بهترين داظشهاست سخنن بيمعني خواهد بود چون آدمي بهترين
مووودات ظيست» (« .)219- 20 1141a20- 22حکمت ظرری ،سعادت به ووود ميآورد .زيارا وزئاي از
کل فضيلت است» (.)234 1144a3- 6
 .5اول بار گرين وود اين تعابير (وسايل مورد و مقوم) را در

L. H. G. Greenwood (Ed.). 1909. Aristotle: Nicomachean Ethics Book VI. Cambridge University
Press. Pp. 46-7

به کار برد.
سسس مفسران ارسطو آظها را از او اخذ کردظد و به کار بردظد ).(McDowell, 1980 [1998a], p. 7
 .6مکدَوْل دربار اينکه «فعل» در ظرر ارسطو« ،درست» يا «خو » است ،تدقيق ظميکند ،ما هم .وري به
ظرر ميرسد که او فعل را از ظرر ارسطو «درست» ميداظد .اما بنده آن را «خو » ميداظم.
 .7اين تفسيری عقل گرا از فضايل خلقي است که در برابر تفسير ضدعقلگرا قرار دارد .اروين در فصل
هشتم ولد اول  The Development of Ethicsمفصل هر دو تفسير را شرح ميدهد و از تفساير عقالگارا
دفا ميکند.
 .8مکدَوْل مي گويد ارسطو بين ارزيابي اخالقي و زيبايي شناختي تفکيك ظميظهااد (McDowell, 1980
) .[1998a], p. 16به ظرر او ارسطو اصالً مفهومي از ارزيابي صرفاً اخالقي ظداشت (McDowell, 2006, p.
) .202, n. 1اروين هم ميگويد به ظرر ارسطو  kalonدر زيبايي شناسي و اخالق معنای متفاوتي ظدارد .او
ميافزايد که اين مفهوم را " "beautifulهم مايتاوان تروماه کارد ) .(Irwin, 2007, pp. 206-7بناابراين
«حُسن» به ظررم ترومة دقيقتری از مثالً «شري » است .و در اظگليسي هم ترومة " "fineدقيقتر است.
 .9اصل تمثيل از اتو ظويرات ) (Neurath, 1959 [1932], p. 201است (مکدَوْل هم به او اروا ميدهد).
اربته ظويرات «کشتي» را مثال ميزظد ظه «قايق» .که شايد از وهت ومعي بودن علم رساتر باشد .و شايد
منرور مکدَوْل فردی بودن تصميم فضيلتمند باشد (اگر قايق فقط يك قايقران داشته باشد).
 .10مکدَوْل ) (McDowell, 1995, p. 207, n.7به عنوان ظموظة مفسراظي که چنين اساتدالل مايکنناد باه
برظارد ويليامز اروا ميدهد

B. Williams. 1985. Ethics and the Limits of Philosophy. Cambridge, Ma: Harvard University
Press. P. 44.
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 .11مکدَوْ ل دربار موضو سعادت در ارسطو ،مطارب ديگری هم دارد ،از ومله خودبسندگي سعادت
) ،(1995, pp. 210-11سااعادت و عاقبااتاظديشااي ) ،(1980 [1998a], pp. 14-18و سااعادت و واقااع-
گرايي ) ،(1995, p. 201 and p. 214-16وري محدوديت مقاره ،اواز طرح آنها را ظداد.
« .12اظديشه» را در اينجا به معنای عام به کار ميبرم .به ويژه آن را شامل ادراکات حسي ميگيرم .زيرا
به ظرر ارسطو در اخالق بسيار مهم و محوری است .همينطور شامل دريل اخالقي است کاه مايتواظاد
ادراکي هم باشد.
 .13شايد يکي از داليل ارسطو برای ارزام «زظدگي کامل» برای سعادت ،سخت بودن کساب اخاالق و
سعادت اظساظي و ارهي ،و رذا زمانبر بودن آن در کل عمر باشد.
 .14ظمي گويم که ترتب زماظي سه ظو اخالق و سعادت چنين است که يکي تمام و ديگری آغاز مي-
شود .به ظررم ممکن است که در يك زمان خاه ،هرسه قوه با هام فعاال باشاند و يکاي باا ديگاری
سازگا ر يا ظاسازگار باشد .در اين حارت هر يك از قوا حاکميت ظسبي دارد .در حارت حاکم شدن مطلق
يك قوه است که يك ظو اخالق تمام و ديگری آغاز ميشود .سخن اين اسات کاه ترتاب زمااظي در
هردو حارت ووود دارد.
 .15بنا بر همين مقدار توضي  ،ميتوان ظتيجه گرفت که به ظرر ارسطو بيشتر مردم که اخالق حياواظي دارظاد،
بيشتر به رذايل خلقي و عقلي گراين دارظد .ارسطو در وای وای اخالق ظيکوماخوس باه طاور کلاي ياا در
زمينة رذايل خاه ،همين سخن را ميگويد .و عجيبتر اينکه از بين دو رذيلات افراطاي و تفريطاي ،بيشاتر
افراد به رذيلتي گراين دارظد که بدتر است ،که گاهي افراطاي و گااهي تفريطاي اسات (بارای ظموظاه (-12
)60 1105b11؛ ()73 1109a15-16؛ ()124 1120a19؛ ()130 1121b14-15؛ ()144 1125a32-33؛
()148-149 1126a29-30؛ ()155-156 1128a14-15؛ ()352 1168b15-25؛ ( .))396 1179b10-15و
حتي در يك مورد هم ظيست که به ظرر او بيشتر مردم ،بيشتر به فضيلتي خلقي يا عقلي گراين داشته باشاند.
بر اساس آظنه دربار اخالق حيواظي گفتيم ،به ظرر ميرسد که ارسطو ريشاة ايان گرايشاات باد در اکثريات
اظسانها را زيستي ميداظد.
 .16اگر اين مدعای بنده درست باشد ،ميشود گفت که ارسطو اظسانهاا را حاداقل تاا بلاو وسامي،
حيوان بارفعل ميداظد که قو اظسان شدن دارظد .و اين قوه به سختي به فعليت تبديل ميشاود .و علدات
اصلي اين رشد ،اخالق است .به تعبير ديگر به ظرر ارسطو ،اظسان حيوان اخالقي است.
 .17بنابراين ميتوان به ترتب «علدي» هم ميان اخالق و سعادت اظساظي و اخالق و سعادت ارهاي قائال
شد.
 .18حکماات ) (sophia, wisdomمرکااب از دو فضاايلت ظرااری ديگاار اساات «معرفاات» (epistêmê,
) knowledgeو «شهود» ) .)219 1141a17-18( (nous, comprehensionما در مقاره فرصت ظيافتيم کاه
ظقن اين سه را در اخالق و سعادت ارهي بکاويم.
 .19اگر برداشت ما درست باشد ،ارسطو کسب فضايل خلقي و زدودن رذايال خلقاي را بارای کساب
فضايل عقلي و زدودن رذايل عقلي (به ويژه در معارفي که امروزه معرفت ديني داظسته مايشاود) الزم
مي داظد .چون با حکومت عقل عملي ،فرد فضايل خلقي را خواهد داشات ( .)237 1145a1- 2ايان باه
ظررم سخن حکيماظهای است  .وا دارد در معرفت شناسي به معنای عام ،و در معرفتشناسي اخاالق و
دين مورد مداقة بسيار قارار گيارد .ايان موضاو باه وياژه در معرفاتشناساي فضايلتگارا (virtue
) epistemologyمحل بحث است .برای ظموظه بنگريد به ).(Zagzebski, 1996, pp. 158-163
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 .20اربته ارزش ارهيات بيشتر از هر دو شاخة ديگر حکمت ظرری است ،به عنوان مثال (متافيزيك-10،
983a5؛ ارسطو .)27 1385
 .21ارسطو دربار اثر حاکميت حکمت عملي بر فضايل-رذايل عقلي ،و اثر حاکميت حکمت ظرری بر
فضايل-رذايل خلقي ،کم سخن گفته است .وري مفيد است يك ظکته را در مورد هرکدام بيان کانم .در
مورد اول ،حکمت عملي در مورد اينکه برای رسيدن به سعادت ،کدام شاخة حکمت ظراری فراگرفتاه
شود و چقدر در اين زمينه تالش شود ،حکم ميکند ( .)14 1094a27-30در ماورد دوم ،کسااظي کاه
حکمت دارظد دربار آظنه خير اظساظي آظهاست ،بيتووهند (.)221 1141b4-7
 .22محوري ت خود در اخالق ارسطو هم شايد حداقل تا حدی ريشه در زيستشناسي او داشته باشد.
 .23ارسطوشناسان در مورد روش شناسي فلسفي ارسطو اختال ف ظرر دارظد .بارای ظموظاه بنگرياد باه
).(Kraut, 2006, pp. 76-95), (Barnes, 1995, pp. 42-63), and (Nussbaum, 2001, pp. 240-263
« .24آن آراء مشهورظد که همگان يا اکثريت يا عقال آظها را ميپذيرظد» (( .)Topics, 100b21-22ترومة
مرحوم اديب سلطاظي «گزارههای پذيرفته همگان آظهايند که يا به ظگر همگان درست ميظمايند ،ياا باه
ظگر بيشتر ايشان ،يا به ظگر فرزاظگان» (ارسطو.)616 1378 ،
 .25به گمان من دفا ارسطو از ظرريه در اين مرحله از روش فلسافياش ،بار اسااس ظاوعي اساتنتا
بهترين تبيين ) (inference to the best explanationاست .و مالكهای ارسطو برای بهترين ظرريه ،اين
است که ظرريه بتواظد صدق تمام مشهورات را در اين زمينه اثبات کند ،يا اگر ظشد صدق بيشترين و/يا
مووهترين آظها را اثبات کند.
 « .26ودل روش ظقدی است که راه رسيدن به اصول تمام رشتههاست» (( .)Topics, 101b3-4تروماة
آقای اديب سلطاظي «دوينمگوئيك به سبب آزموظگری خود به اصل همه رشتههاا راه دارد» (ارساطو،
.)619 1378
 .27مورد اخالق به توصي خود ارسطو ،خو در غايتگرايي او وا ظميگيرد .اظسانها از ظرر خاود
او به ظحوی راديکال به غايت اخالقيشان ظميرسند.
 .28مکدَوْل در ) (McDowell, 1996b [1998a], pp. 167-8دو ظو طبيعيگرايي را طرح ميکند .يك ظو
ميگويد که واقعيتي مستقل از فضايل ،يعني همان سعادت ،برایزظدگي اظساظي خو ووود دارد .آظگاه
فضايل اخالقي برای رسيدن به آن زظدگي خو  ،ضروری داظسته ميشوظد .مکدَوْل استدالل ميکند که
ظررية ارسطو به اين معنا طبيعيگرا ظيست و رذا ظاطبيعيگراست.
 .29مکدَوْل «بيروظي» را به معاظي متفاوتي به کار ميبرد .دو معنا از اين معاظي عبارتند از فلسفي-منطقي
و روانشناختي .در معنای فلسفي-منطقي بحث اين است که آيا داليل با مقدمات صرفاً ظااخالقي ،ظتايج
اخالقي را به ظحو قطعي يا احتماري ظتيجه ميدهند يا ظه .در معنای روانشناختي بحث اين است که آيا
چنين داليلي برای همة افراد قاظع کننده است يا خير .ادع ای بنده اين است که ارسطو به معنای اول دريل
«بيروظي» دارد ورو به معنای دوم ظداشته باشد.
 .30در ابتدای گزارش مکدَوْ ل از ظرر ارسطو دربار سعادت هم آمد که ارسطو از ووود توصيفي غايتي
خاه ،خو بودن هنجاری آن را ظتيجه ميگيرد (.)13-14 1094a18-22
 .31ارسطو در اخالق ظيکوماخوس هم ميگويد که همة واظداران «بارطبع عنصری خدايي در خويشتن
دارظد» (.)284 1153b31-2
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(Wiggins, 1998, p.

 .32ماظند ديويد ويگينز که تصري ميکند مقارة  1980مکدَوْل او را مجاا
).254
 .33در متن ،چون سخنان ارسطو فقط دربار فضيلت است ظه رذيلت ،ما هم فقط دربار فضيلت سخن
گفتهايم .وري رذيلت هم ظسبت به فعل رذيلتمنداظه ،ارزش ذاتي دارد و ارزش منفي فعل ،فر بر ارزش
منفي رذيلت است.
 .34مکدَوْ ل ارزش اخالقي فعل درست ،همان حُسن ،را از ظرر ارسطو امری واقعي ميداظد .محدوديت
مقاره اوازه ظداد دربار واقعگرايي اخالقي ارسطو به روايت مکدَوْل ،بحث کنم .فکر ميکنم ايان ظرار
مکدَوْ ل ،با ارزش فرعي فعل ظسبت به فضيلت ،قابل ومع است .فعل واقعاً درست است اماا باه دريال
اينکه فضيلتمند آن را اظجام ميدهد.
 .35تأکيد ارسطو بر اينکه سعادت ظوعي فعاريت است ،با ارزش ذاتي فضيلت منافات ظادارد .زيارا ()1
چون اظسان ها از فضيلت اظساظي و ارهي بسيار فاصله دارظد ،برای کسب آظها معموالً تاا پاياان عمرشاان
بايد افعال فضيلتمنداظه اظجام دهند؛ ( ) 2فضيلتي که فعاريت در پي ظداشته باشاد ،تضاعي شاده و در
ظهايت از بين خواهد رفت؛ ( )3او ميخواهد مثالهای ظقضي را که خودش برای کافي داظستن فضيلت
برای سعادت آورده (فضيلت مندی که هميشه خوا است ،يا اوقاتن را به بطارت ميگذراظد يا دچاار
اظوا مصائب است ( ))21 1095b32-1096a1پاسخ دهد؛ و ( )4همين مثاالهاا ظشاان مايدهناد کاه
فضيلت بارطبع به افعال متناسب مياظجامد ،مگر آظکه ماظعي ووود داشته باشد.
 .36به اين ترتيب هم سخن راس که افعال برای غايتي غير از خودشان اظجام ميشوظد (غايت ايجاد و
حفظ فضيلت) و هم سخن مکدَوْل را که افعال برای غايت ديگری اظجام ظميشوظد ،تا حدی درستاظد.
به تعبيری افعال دستة اول علت فضيلت و افعال دستة دوم معلول فضيلت هستند .خود ارسطو به چنين
تفکيکي قائل است (.)60 1105b5-11
 .37به ظرر ميرسد اين ظتيجه با تفسير خود مکدَوْل از محوريات (معرفتاي) فضايلت و تابعيات فعال
حَسن ،سازگارتر باشد .در غير اين صورت ،استدالل اروين قابل دفا ميشود کاه فضايلت باه معااظي
ووودی و معرفتي ،بر فعل حَسن تقدم ظدارد).(Irwin, 2007, pp. 198-9
 .38دربار سعادت در ظرر ارسطو ،هم از مکدَوْ ل و هم خودم ظکات بسياری را طرح کردم .وري مطارب
بسيار ديگری هم قابل طرحند .اما محدوديت مقاره اوازه ظميدهد.
 .39به ظرر بنده آراء مکدَوْل به اخالق در برابر زيست شناسي وديد ،به ويژه ظررياة تکامال ،اساتقالري
ميدهد که بيشتر از استقالل از زيست شناسي ارسطويي قابل دفا است .اماا باه ظرارم آراء ارساطو در
مراتب اخالق با محوريت خود و خدا (اربته با برداشتهايي متفاوت) ،و فضيلتگرايي قویتار از آظناه
مکدَوْل ميگويد (باز با برداشتهايي متفاوت) ،همننان بيشتر قابل دفا است.
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