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» گرایـی  سعادت«اخالقی افالطون، با مشخصۀ     مکاتب اخالقی کالسیک، به ویژه نظام       

این است که مطلوب نهایی انسان، نیل بـه         » گرایی سعادت« آموزۀ بنیادین . شوند شناخته می 
. کننـد  های آدمی در پرتو این هدف واال، ارج وقرب پیدا مـی            الیتهمۀ فع  سعادت است و  

؛ اما نسبت کند شود که فضیلت اخالقی، راه رسیدن به سعادت را هموار می  گفته میمعموالً
  .تری است میان این دو نیازمند بررسی دقیق

در این مقاله، دو مدل برای ترسیم نسبت فضیلت و سعادت از منظر افالطون ارائه 
انگاری، فضیلت و سعادت بر یکدیگر منطبق بوده و عین   یکسان مدلبر اساس. ه استشد

که بر اساس فرضیۀ کفایت، فضیلت وسعادت دو عنصر جدا از  در حالی. شوند هم تلقی می
در آثار . است )سعادت( مقدمۀ دستیابی به دیگری )فضیلت(هم هستند که کسب یکی

کدام از آنها، به تنهایی،  شود، ولی هیچ فوق یافت می، مویداتی برای هر دو فرضیۀ افالطون
برای فهم موضع افالطون در این . ن نگرش وی نسبت به این مسئله نیستندیقادر به تبی

  .بایست به تلفیقی از این دو مدل، دست یافت خصوص، می
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  مقدمه
از نظر این  . است)eudemonism( گرایی مکتب سعادت قی،یکی از مکاتب اخال

 آدمیهای   است و همۀ فعالیت)happiness (نیل به سعادت مطلوب نهایی انسان، مکتب،
فیلسوف بزرگ ) م ق 430-347( افالطون .کند ارزش پیدا می، در پرتو این هدف عالی

 )295: 1367( کاپلستون ک فردری.است و پیشروان این مکتب  یکی از بنیانگذاران،یونانی
   :نویسد بارۀ این مطلب میدر

به این معنی که  .بتنی برجستجوی سعادت و نیکبختی استافالطون منظر  اخالق از
که داشتن آن، سعادت و نیکبختی حقیقی را   انسان،در جهت حصول باالترین خیر

توسعه و پیشرفت  توان گفت که باالترین خیر انسان، می .هدایت شده است دارد، بر در
 ،او  رشد و پرورش صحیح نفس به عنوان موجودی عقالنی و اخالقی، حقیقی شخصیّت او

وقتی که نفس آدمی در حالتی است که باید  . زندگی استیخوشی و آسایش هماهنگ کلّ
   .بخت و سعادتمند است در آن باشد، در آن صورت انسان نیک

در جریان زندگی، هر . اعمال بشر استغایت   سعادت، افالطون به زعمترتیب دینب
و اهداف قبلی را برای  غیر از آن را نیز جستجو کنیم ،توانیم هدفی می هدفی را برگزینیم،

گویی ما را گامی به  ،تحقق هر یک از این آمال .وسیله قرار دهیم رسیدن به اهداف بعدی،
 )virtue( فضیلتآن با  حقیقی و نسبت سعادتِبارۀ چیستی اما در .سازد  نزدیک میسعادت

 با  فضیلتنسبت، فالطونااز دیدگاه  :جمله اینکه از هایی سترگ مطرح است رسشپ
آیا  آیا فضیلت جزء مقوّم و سازندۀ سعادت است یا با آن یکی است؟ سعادت چیست؟

در  ،)مانند سالمتی (هستند خیر غیراخالقی  یا)مانند ایستادن( نیستند اموری که ذاتاً خیر
   دارند؟ برعهده نقشی، سعادتنیل به

 ابتدا تفاسیر مربوط به آن، و  به آثار افالطونبر آن است با رجوعاین مقاله سعی  در
آنگاه نسبت فضیلت با سعادت  .جامعه ارائه شود فضایل مربوط به نفس و تعریفی از فضیلت و

   .دداده شوهای فوق  هایی درخور به پرسش پاسخ ومورد بحث و بررسی قرارگرفته 
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  چیست؟  فضیلت -1
الیه  رود و مضاف بیشتر به صورت مضاف به کار می  یونانی خود،واژۀ آرته در اصلِ«

 ،چه چیزی یا چه کسی؟ معنی دقیق آنۀ  آرت:بنابراین طبیعی است بپرسیم. خواهدمی
 گاتری،( ، مترادف با فضیلت گرفته شده استی درسنت فلسفیمهارت است ول قابلیت و

1377 :18-19(.    
 هم در افالطونعنوان مفهومی بنیادین، قبل از  به  ) آرته ، یونانی  به(  مفهوم فضیلتهمچنین

در م   ق9حماسی قرن  شاعر(  هومرهای در نوشته  و نقشی اساسی  مطرح بوده است  یونان
 اخالقی تلقی  نه چیزی که فضیلت و کمال یا جوانمردی معنی به   البته .کند می  ایفا) یونان

یونان، فضیلت ناظر بر کیفیتی بود که فرد را در اجرای نقش   در تاریخ حماسی. شود 
برای مثال، شجاعت و توان . ساخت خویش در جامعه، به روشی قابل ستایش، توانا می

 فضایل بارز زنان، محسوب ،آوران اشرافی، و وفاداری و حیا رزمشاخص  فضایل رزمی،
 :نویسد یم) 43-41: 1376( یگر .شدند می

مفهوم آرته است که ریشه در اعصار  یافتن به تربیت یونانی،  منبع برای راه  بهترین
م بر مزایای انسانی و هم کماالت یونان، ه های حماسه مفهوم دراین  .قدیمی دارد

در  .رفته است  به کار می،موجودات غیر انسانی مثل نیروی خدایان یا چابکی اسب اصیل
 آرته صفت خاص اشراف ، هومریهای در حماسه . دارای آرته نیستند مردم عادیکه حالی

گاه  ها آرته تقریباً هیچ در این حماسه. فرمانروایی همواره با آرته همراه بوده است است و
 یا مهارت و چابکی مرد جنگی ل اخالقی یا روحی نبوده بلکه بیانگر نیرو،به معنی فضای

  .ورزشکار بوده است
 برانگیز منشی شده و تحسینکه موجب بزرگ هایی  خصلتوان گفت،ت طور کلی میه ب
ی برتری است و موجب تحسین نوع صرف فضیلت، .شوند ده مینامی فضایل  باشند،

 فضیلت ووفای به عهد مثل اخالقی   فضیلتامّا هر فضیلتی اخالقی نیست، .شود می
 . فرق گذاشتاخالقی و غیراخالقی  پس باید بین فضایل . ثروتمثل اخالقیغیر

کاری را که  معیار ما برای اینکه بدانیم:  اینکهاز جمله مطرح است هایی در اینجا پرسش
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آدمی از چه  ؟چیست ،است یا نیست دارای فضیلت ،به لحاظ اخالقیدهیم  انجام می
تواند آن را حفظ  چگونه می تواند با فضیلت شود یا اگر از قبل با فضیلت است، راهی می

  افالطونبه نظر . و با فضیلت شدن را نیز معین کنیمگذاری ارزشد معیار پس بای کند؟
مثال از نظر او هر قدر به   . استگذاری ارزشدر مرکز این  (Idea of the Good) مثال خیر

  .تر عمل خواهیم کرد مندانهفضیلت تر شویم و به آن علم بیشتری پیدا کنیم،  نزدیکخیر

   خیر است  نفسهفی فضیلت، -2 
 به ،افروز یک جامعۀ جنگفضایل متناسب با در جامعۀ آتنی قرن پنجم قبل از میالد،

تغییرات  دهند و این   مییک نوع دیگر از فضایلرا به   خود  جای تدریج در حیات شهری،
 اولین )م  ق470-399( سقراط. طلبد فضایل می آن   تبیین  را برای هایی  ش اجتماعی، تال 

 بود که بنیادهایی را برای تأمل و تفکر نظام یافته دربارۀ فضایل ی اخالقنمونۀ یک فیلسوف
اش، یک پژوهندۀ مفاهیم اخالقی  های اولیه  در نوشتهافالطونبه تبع او،  و تأسیس کرد

های خود   در غالب توصیفوی. بود  او، اخالق   یعنی در آن دوره، موضوع پژوهش؛است
است و  )in-itself( نفسه فضیلت، خیر فی .کند معرفی میاز فضیلت، فضایل را به منزلۀ خیر 

 لخصایاعمالی که از  .خیر است آورد، آنچه آدمی در راه اعتالی فضیلت پدید می
زیرا به حفظ فضیلت در وجود شخص  .اعمالی درست هستند زنند، مندانه سرمیفضیلت

ز معرفت به خیر ناشی ا اگر کسی به کسب فضیلت نایل شود و این نیل،. کنند کمک می
 از .کند اش را حفظ و تقویت می سالمت اخالقی باشد، هر کرداری که از او ناشی شود،

  .    پوشد چشم نمی ْخواسته، کس خود این حالت هیچ
گوید که گویی هر کس چیستی فضیلت را   در این مورد طوری سخن میافالطون

. متی و حصول خیر آن برای بدنکند، مثل فهم سال دریابد، سودمندی آن را نیز تصدیق می
همۀ احوال سودمند باشد، پس باید نوعی  صورتی که فضیلت در  در نظر او  از  بدینسان 

سویی دیگر آموزگاری برای فضیلت   از آموختنی است؛و اگر دانش باشد حتماً دانش باشد
  نه اینکه،و  است  آدمی  طبیعت  نه  نیست و شاگردی هم برای آن نیست، پس منشاء فضیلت 
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 پس). 100،منون( است الهی  ای   هدیه فضیلت، که   گفت  توان می  پس ؛است آموختنی  چیزی 
 . با چیزی دیگر آننه به جهت ارتباط نفسه خوب است، فی  که  است  چیزی  فضیلت 

به  در ذات آن نهفته است، »؟برای چه خوب است « پاسخ پرسشفضیلت چیزی است که
  این  و  است  چون ذاتاً خوب شود، سئوال دیگری مطرح نمی  از آن،نحوی که دیگر بعد

 )47: 1357 (یاسپرس .ها فرع بر آن است الخطابی است که پاسخ همۀ سئوال همان فصل
  :نویسد می

 و به ، است و تحقق هدف،بلکه خودش  نیست،یبرای هدف  ای فضیلت،وسیلهاین دانش 
  .جوید می افالطون که است    همان  ، است تفکر مۀکنند عین حضور شخص عمل عنوان تفکر،

صدد شود و او در  دائماً تکرار میافالطوناین نکتۀ اساسی و بسیار مهم، در محاورات 
های   به صورتافالطونجوانی  این مطلب در محاورات دورۀ .تحقق بخشیدن به آن است

کند تا  امه پیدا میشود؛ مثل سئوال از دوستی که به صورت پیگیر اد گوناگونی دیده می
 .کنند تا به آن برسند  هدف است و همه تالش مینفسه،  فیاینکه به چیزی برسد که خودش

 است که مثال خیراز نظر او تنها در پرتو شناختن  رسید؟ فضیلتبه توان  چگونه می امّا
  :نویسد  می)727-726: 1376 (یگر در بارۀ این موضوع، . نائل آمدفضیلتتوان به  می

در فرآیندی دیالکتیکی به سوی فضیلت  افالطون بینیم که  نخستین محاورات میدر
آورد و همه را یکجا   در آن گرد می،واحدی که همۀ فضایل رایعنی  ،رود نفسه پیش می فی
به واحد دربرگیرندۀ کل  گیرد، مورد پژوهش قرار می ،از فضایل یکی که، بار هر نگرد، می

با هم «او فرآیند شناسایی دیالکتیکی را  . یعنی خیر فی نفسه،مرسی می و علم به آنفضایل 
 )513جمهوری ،265 فایدروس( یکجا یا دیدن موارد کثیر با هم و )211مهمانی( »دیدن

دهد، مثل   در محاورات کوچک هم روی میاین همان چیزی است کهنامد؛  ایده می
 شود  دیگر منتهی می در تعریف شجاعت که به وحدت شجاعت با فضایلالخسمحاورۀ 

نتیجه یا منفی این محاورات به معنی پژوهش  بنابراین پایان بی ).نفسهفضیلت فی(
 تعریف »شجاعت چیست؟ «الدر حقیقت هدف از سؤ . یعنی با هم دیدن،دیالکتیکی است

او از طریق  . یعنی مثال خیر،نفسه است فضیلت فی ،بلکه هدف ،مفهوم شجاعت نیست
 غباید به سرا ،تا نشان دهد که برای تعاریف یکایک فضایل کند  میمحاورات کوچک سعی
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نفسه  ناپذیری به فضیلت فی آن را شناخت، فضایل به طور اجتناب نفسه رفت و فضیلت فی
  .گردند باز می

    فضیلت ومعرفت -3
 .است منون  محاورۀ پرداخته،  فضیلت  بارۀ در  بحث  به  که افالطونی  محاورات   از  یکی

  در این مورد بر آن است که )62-61: 1377 ()محاورات میانی( کتاب افالطون در  اتریگ
 که چیزی به نام فضیلت وجود گفت سخن می باوربا این برخالف منتقدانش، سقراط

بلکه چیزی است که واقعاٌ  دارد و آن چیزی نیست که ما به دلخواه خود وضع کرده باشیم،
  .ف کنیمد دارد و ما باید آن را کشوجو

گیرد که آیا فضیلت   قرار میمنون در برابر این پرسش منوندر محاورۀ   سقراط
شود یا از راه دیگری  با انسان متولد می  یاآید دست میه آموختنی است یا با تمرین ب

 از  فضیلت عبارتست مانند( کند  ارائه میمنون تعاریفی که سقراطبه زعم  گردد؟ حاصل می
  است  آن  برسقراط  در حالی کهچیزی جز تعیین مصداق نیست، )ومتحک  برای  توانایی

 .)70،منون( گفت  سخن آن دربارۀ بعد تعریف کرد و فضیلت را خودِ  نخست  باید  که

  : نویسد می    منون   محاورۀ  نتایج  از  یکی  بارۀ در   کُرمک مایکل
 هم  آن  های ویژگی  بارۀ در  چیزی اصالً  پس نداند،  را  موضوع  یک  ماهیت  شخصی اگر

  .داند نمی
یعنی از فضایل  ،با فضیلت همراه باشد(justice)  الزم است که عدالتفالطون ااز نظر

 نیز چنین (temparerance)داری  و خویشتن(bravery) چنانکه شجاعت ،محسوب گردد
بدین  روند، یدنبال بدی مه اگر ب  هستند وخیرافزاید که همۀ مردم طالب  میسقراط  .است

پس  .خواهند آن را می پندارند یا به گمان سود و نفع،  میخیرعلت است که یا آن را 
  . است خیرآوردن به توانایی حاصل ها نسبت به یکدیگر، برتری انسان
دانایی است و سایر فضایل  کند که تنها فضیلتی که سودمند است، کید میأت سقراط

های نفس  پس اگر همۀ فعالیّت .سودمند خواهند بود ،در صورتی که از روی دانایی باشند
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غیر    و در خواهند بودمایۀ نیکبختی د،ن همراه باش(wisdom) و خردمندیاییآدمی با دان
 نه ،خودشانذات تمامی متعلقات نفس به جهت  .دنشو روزی می صورت سبب تیره  این

 بینی همراه باشند، شن و روایی در صورتی که با داناًبخش و صرف سودمندند نه زیان
اگر فضیلت در هر حال سودمند . بخش خواهند بود این صورت زیان  غیر  سودمندند و در

ازسویی دیگر اگر دانش برنفس فرمانروایی  پس به ناچار باید نوعی دانش باشد، باشد،
 .تندرستی، سودمندخواهند بود توانگری و دراین صورت همۀ متعلقات نفس مانند کند،
در  .همه چیز را در راه درست به کار خواهد برد مند باشد، ین اگر نفس از دانش بهرهبنابرا
 وابسته به نفس است و نیکی و بدی نفس بسته به ،سود و زیان همه چیز آدمی ،نتیجه

 .)88منون،( پس سودمندی، چیزی جز دانش نیست برخورداری آن از دانش است،
  :نویسد  می)49: 1357 (یاسپرس

 اگر از این دانش بی .» نیک شناختن« :آید دست میه  دانش ب فقط در پرتونیکبختی 
داری است، نه  توانیم برد، این دانش نه خویشتن علمی سود نمی  از هیچ فن و،بهره باشیم

  .» بد استشناسایی دانایی و نادانی، بلکه تنها شناختن خوب و
 ،ث باید آموختنی باشدحیاین شود از فضیلت نوعی دانش محسوب میچنانکه گفتیم

همین  بر . بایست آن را عطیۀ الهی بدانیمولی چون در این عالم آموزگاری ندارد پس می
بر جهان  ثل که مقدم معتقد است که نفس آدمی در جهان مُافالطوناساس است که 

 جز یادآوری  در این جهان چیزی بنابراین آموختن؛ فضیلت را آموخته است ؛روزمره است
recollection)  ( گمپرتسدر. تنیس) نویسد میضمن تأیید نظریۀ یادآوری  ،)910: 1375:  

 جستجو و  هر، است و از این روهمه چیز را دیده و شناخته خود، سیر  در ضمن نفس
چون تمام طبیعت از درون به هم   و  ستنی یادآوری چیزی جز ،آموزش در این جهان

به   ار  چیزی  که هر کس همینپس مانعی نیست که نفس به همه چیز آشناست،  و است پیوسته
  .ورد بیا به یادهایی را که فراموش کرده است، چیزۀهم ،باز نایستدجستجو از اگر  یاد آورد،

برای درک بهتر نظر افالطون باید به این نکته توجه کرد که وی معتقد نبود که برای 
  (knowledge)داشتن علم و معرفت آدمی شرطِ الزمِ نیل به زندگی خوب و سعادتمندانه،

 سعادتمندانه  زندگی قطعاً بلکه او بر آن بود که اگر کسی دانش و معرفت داشته باشد، است،
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زندگی  حقیقی،  حتی بعضی از مردم ممکن است بتوانند بدون شناسایی خواهد داشت؛ 
حالی  در بود؛ ناشی از تصادف یا تقلیدی کورکورانه خواهد خوبی داشته باشند اما این امر

راه  بدین ترتیب افالطون دو .، حتمی خواهد بود خوبداشتن زندگی دانایی، که با وجود
  :کند پیشنهاد می جهت نیل به زندگی سعادتمندانه، تربیت در حل برای تعلیم و

   گسترش،کرداری را بسط   و  رفتاری ۀ خصال پسندید  فاضله و  عادات  یک سو باید از
عقلی را باید به وسیلۀ تحصیل و مطالعۀ  قوای ذهنی و و از سوی دیگرافزایش داد   و

  از نظر افالطون در واقع .فلسفه پرورش داده و ارتقاء بخشید دروسی چون ریاضیات و
به  .ایم قرین آنها بوده تعلیم و تربیت به یادآوردن حقایقی است که قبالً در عالم معقول،

آموزش و به هم   هم به پرورش و تربیت روح و،ون افالطکه  توان گفتعبارت دیگر می
  . )412-498 ،جمهوری(  عقیده دارد،تعلیم مصطلح در جهان امروز

چون بعضی از مردم ممکن است استعداد  ؛کند نوع تعلیم تأکید می وی به هر دو
اما این امکان  نیابند که زندگی خوب چیست، عقلی برای کسب معرفت نداشته باشند و در

تا با تقلید  شناسند معرض هدایت کسانی قرار بگیرند که خیر را می ته باشند که دررا داش
  . رفتا کنند مطابق فضیلتاز آنها بتوانند
 کند که جوانان تا رسیدن به عادات فاضله و زندگی سعادتمندانه، می  تأکید  افالطون

برای کسانی که او  .)401،جمهوری( ها قرار نگیرند بهتر است در معرض بعضی از تجربه
 .)403، جمهوری( بیند که نیروهای عقلی و ذهنی خود را پرورش دهند الزم می استعداد دارند،

الزم  بدین منظور تحمّل تعلیم و تربیت عقالنی سخت و دقیق برای پرورش عادات فاضله،
به دنبال تربیت کسانی است که خیر را کشف و  افالطون با این نوع تعلیم و تربیت،. است

او استدالل کرده  خالصه .کنند تا مدینه فاضله را رهبری نمایند زندگی خوب را حاصل می
معرفت یا بصیرت نسبت به چیزی است  ،اساساً اگر به درستی فهمیده شود است که فضیلت،

قادر است اجزاء مختلف نفس خویش  فردی که دارای این معرفت است، . خیر استکه حقیقتاً
  . یکدیگر قرار داده و مطابق با بصیرتش نسبت به خیر، عمل کندرا در نسبت صحیحی با
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  جامعه در انسان و  فضیلت در- 4
 وظیفۀ مثالً ؛بشری  مصنوعات  حتی دارد،  ای وظیفه  چیزی هر  که است  معتقد  افالطون

مثل  :ای دارد  انسان هم وظیفهبه همین ترتیب نفْسِ .بریدن است وظیفۀ ارهّ، و  دیدن چشم،
البته زیستن، مستلزم استفاده از عقل است که فصل ممّیز  اندیشیدن و زیستن؛ ل کردن،تأم

مثالً اگر اجزاء ؛ امّا وظیفۀ هر چیز ممکن است خوب یا بد ادا شود .انسان از حیوان است
خوب   یا چاقو وقتی گیرد، دیدن به خوبی صورت می خوب کار کنند، مربوط به چشم،

  .که تیز باشد بُرّد می
بخشد تا خوب کار کند و آن عبارتست  س هم فضیلتی دارد که به او قدرت میفْمّا نا

و برای  یعنی زندگی سعادتمندانه و بر وفق اخالق؛ به نظر وی زیستن خوب، .از عدالت
برای درک عدالت از نظر افالطون باید به طبیعت بشر و . عادل بودن الزم است این کار،
  صورت در او بر آن است که برخی افراد مستعّد،. ه کنیمهای میان آدمیان اشار تفاوت

 جاودانه مثال خیر، توانند به مثال خیر واقف شوند، می وجود شرایط و تربیت مناسب،
)eternal( مثال خیر  . فراروی ماستورای تجارب حسیِ ناپذیر است و واقعیت آن، و تغییر

امّا  کنند، جوامع بشری تغییر می .آورد  بنیانی مطلق برای اخالق فراهم می، افالطوناز نظر
  .کند مثال خیر تغییر نمی

لذا  جوامع و جهان بشری بسیار مهم است، شناسایی مثال خیر برای فهم نهادها،
دانند که  چون می بهترین هستند، در امور شخصی و اجتماعی و سیاسی، های خیر، شناسنده

یا اینکه هدف  ک جامعۀ بسامان چیست؛اند و وظیفۀ در خور آنها در ی مردمان چند دسته
حاکمان شایستۀ جامعه هستند که در مناسبات داخلی و  اینان، .ای کدام است چنین جامعه

سازد تا وظیفۀ خود را در  این افراد را قادر می  حکمت،فضیلتِ .خارجی رأی صائب دارند
  گروه .آید میدست ه  خیر باز معرفتِ حکومت به روشی درست انجام دهند و این حکمت،

 )تأمین امنیت جامعه(خویش  فضیلتی که آنها را قادر به انجام وظیفۀ . هستندسپاهیان دیگر،
آموزد که از  حکمران حکیم از طریق تربیت صحیح به سپاهیان می .شجاعت است کند، می

ند هست عامۀ مردم  دیگرگروه .چیز نباید هراسی به خود راه دهند چه باید بترسند و از کدام 
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 های گوناگون آنان مهار گرایش و باید امیال و که درخور صنعتگری و کسب و کارند،
 این عامۀ مردماعتقاد مشترک بین سپاهیان و  .داری است پس فضیلت آنها خویشتن شود؛

وظیفۀ خود را خوب انجام  اگر این سه طبقه، .باید حاکم باشد است که صاحب حکمت،
و از عمق جان معتقد به  ) تأمین نیازهای مادی جامعهتامین امنیت، حکمرانی،( دهند

 همین .شود  دارای صفت عدالت میجامعهاین صورت کل  در حکمرانی حکماء باشند،
  پروفسور هاسلنگر .)429-431،جمهوری (کند می  یکایک افراد نیز صدق مورد در  توصیف 

  :نویسد این باره می  در) 2: 2004(
شخصی است که نفس او داری عملکرد روانشناسانۀ  از نظر افالطون شخص عادل،

  .دنبه وظیفۀ خود درست عمل ک مرتبه از آن، یعنی دارای نفسی منظم که هر مناسبی باشد،
 و برای هر یک )441-442، جمهوری( کند  تقسیم میجزء نفْس را نیز به سه افالطون

 : گیرد بدین ترتیب فضیلتی در نظر می

 کل وجود شخص را  هدایت رهبری نفْس ویته مسئول ک)reason( عقل  اول،جزء
افراد معدودی هستند که حکماء  .به فضیلت حکمت آراسته شود باید می به عهده دارد،

به حکمت دست یابند اما دیگران به  قابلیّت عقلی الزم را دارند تا از طریق معرفت خیر،
  .کنند عقیدۀ صحیح قناعت می

 همّتی بلند  و  شرافت  احساس خشم، عصبانیّت،  مسّبب  که  است )will( اراده نفْس،  دّوم  جزء
  نظر حاکمان،  تحت  و   اند  فضیلت آراسته به این  نسپاهیا و  است  شجاعت  آن  فضیلت .است 

  .رسند می  ترسید و نترسید، از آنمعرفت صحیح آنچه باید  به
 ،هرگاه این جزء است،داری  است وفضیلت آن خویشتن )inclination(میل  سوم،جزء

  هم رأی شود که عقل باید حکومت کند، در این نکتهفرمانبردار عقل گشته و با جزء اراده
پس عدالت عبارتست ازحالتی از نفْس که هر کدام از اجزاء  .شود نفْس دارای اعتدال می

پس  .جای آورند و هم با اجزاء دیگر هماهنگ باشنده هم فضیلت خود را خوب ب آن،
زندگی او  هرگاه آدمی به این هماهنگی درونی راه یابد، .لت، سامان طبیعی نفْس استعدا

به معنی   دست یافتن به این هماهنگی درونی، افالطونبه زعم .سعادتمندانه خواهد بود
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پی  این حالت، فارغ از اینکه چه نتایجی در .درون شخص است در فعلیت یافتن مثال خیر
و زیبایی را در شخصّیت خویش تجلی  خیر ،وقتی مردم . استنفسه خیرفی داشته باشد،

شخصّیت به معنی ناهماهنگی در  از سوی دیگر، .اند مند شدهآن هنگام فضیلت بخشند،
در  . داشته باشدیسعادتمندای از  تواند بهره  و شخص ناعادل قطعاً نمیناعادل بودن است

ز دیدگاه افالطون استقرار فضیلت در نفسِ کنیم که ا اینجا فقط به بیان این نکته اکتفاء می
  )42: 1361(به تعبیر فاستر  .مایۀ نیکبختی و نیکنامی است آدمی،

 استحقاق این را که خوب نامیده شود، اش، صفتی است که به دارنده فضیلت،
 بد،  انسان با  مقایسه در  انسان خوب  داند که ای می افالطون فضیلت را خصیصه .بخشد می
  است  انسانی  فضیلت سازندۀ  که را  اساسی  صفت  چهار  افالطون. دارد  آن از  شتریبی  سهم
داشتن هر کدام از اینها انسان را ؛ و عدالت  اعتدال شجاعت، ، حکمت:برد می  نام  گونهاین

   .کند خوب می انسان را به تمام معنی، کند و داشتن همۀ آنها، خوب می
  .پردازیممی  نسبت فضیلت با سعادتصوصبحث و داوری در خو حاال به 

  نسبت فضیلت با سعادت - 5
  :نویسد  موضوع می ایندر بارۀ) 207: 1379(مک اینتایر 

ارتباط و پیوند میان فضیلت و سعادت  های بنیادین از نظر افالطون، فرض یکی از
فاقد به معنی این است که فضیلت  به نحوی که اگر فضیلت منتهی به سعادت نشود، است؛

تواند طبیعت انسانِ اخالقی  فایده خواهد بود و نمی در این صورت فضیلت بی غایت است،
  .توان فضیلت را وسیلۀ رسیدن به سعادت دانست لذا می .را ارضاء کند

پایۀ اخالق  اصلی وجود دارد که برای پیروان اخالق کالسیک در روزگاران گذشته،
آن است که  بر  ونام دارد گرایی ین اصل سعادتا .بود و توسط سقراط هم تنظیم شده بود

 بهترین راهنمای این اصل، .ها و غایت افعال عاقالنۀ آنها است مطلوب همۀ انسان سعادت،
  :کند  است که هر پیرو اخالق یونانی به آن مباهات می افالطونبیان
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رسش ادامۀ پ سعادتمند شدند و اینجا دیگر سعادتمندان در اثر رسیدن به سعادت،« 
خواهد سعادتمند شود، چرا  پرسید که آن کسی که می توان  یعنی دیگر نمی .معنا ندارد

  .)205 ،مهمانی( »رسد در اینجا سئوال و جواب به پایان می خواستار سعادت است،
رسد این  ، آنچه در بادی امر به نظر می فضیلت با سعادتنحوۀ ارتباط در خصوص

نیک  انسانی حقیقتاً ،شود و صرفاً  منجر به سعادت می به نحوی از انحاء،فضیلتاست که 
 پرسیدند که فضیلت چیست و قدماء وقتی می .که حقیقتاٌ با فضیلت باشد و سعادتمند است

بدین معنی که  دادند که آیا فضیلت سودمند است یا نه؟ ادامه می آید، دست میه چگونه ب
منظور این بود که  از طرح این سئوال، ،از سویی دیگر آورد؟ بار می  به  سعادت آیا فضیلت،

  آیابه عبارت دیگر کسب فضیلت امری الزم است یا خیر، آیا برای نیل به سعادت،
  نه؟ سعادتمند بودن مستلزم انسان خوب بودن است یا

کند تا این معنا را با آوردن تشبیهاتی  گاهی تالش میاو پاسخ افالطون مثبت است و 
یک شخص عاقل و  کند که در درون خود، را به موجودی تشبیه می   مثالً انسان .تفهیم کند

 نماد عقل و اراده و میل هستند و تجمّع ،این سه .سر دارد یک شیر و یک هیوالی چند
بهتر نیست که عاقل بر شیر و هیوال حاکم باشد تا  پرسد، بعد می .سازد آنها، نفس را می

بر اساس این تمثیل ،انسان خوب کسی . )589،یجمهور( اینکه از شیر و هیوال فرمان ببرد؟
  .است که حکمرانی عقل در وجود او تحقق یافته باشد

خواهد حکمرانی برتر عقل را نسبت به حکمرانی   می افالطوناین تمثیل،  دردر واقع
  اجتماعیهای مختلف زندگی او همین معنا را در خصوص شیوه . اثبات کند،میلاراده و 

 و .میل  و در سومیاراده در دیگری ،ه در یکی از آنها عقل حاکم استکند ک هم بیان می
 یعنی .کند مندی در جامعه سرایت میمندی در نفس به فضیلتبر آن است که فضیلت
 به   جامعه نیز نفس منوط به حاکمیت عقل بود، فضیلتمندیِمندیِهمانگونه که فضیلت

  :نویسد می) 107 :1382(هولمز . حاکمیت  عقل و حکمت بستگی دارد
امّا  زندگی فیلسوفانه یا زندگی در سایۀ عقل و حکمت، یگانه لذت راستین است،

لذّاتی دروغین  حریصانه،  و  طلبانه های جاه ها یعنی حاکمیّت سایر لذات در سایر حکومت
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دست ه دنبال فرو نشاندن عطش و رفع گرسنگی به مانند که ب و به لذایذی می هستند
اما  لذت بخش است، نشاند، چون احساس ناراحتی را فرو می ن فرایندی،چنی .آیند می

دائمی است و سراپای وجود فیلسوف را غنا  لذت فیلسوفانه، .لذتی راستین نیست
اختیار خود را به  کاری، طلب و حریص از سر خطا که مردمان جاه  حالیرد بخشد، می

  .سپارند  می]میل[ دست یک جزء پست سرشت خویش
 ،گرایی در پرتو اصل سعادت،سعادت را  حال برای اینکه نسبت بین فضیلت و     

 از  اخالقاندیشمندان حوزۀ  ۀپردازیم که برای هم والی میئ سطرح به ،بهتر تشریح کنیم
 رسدبه نظر می. »چرا باید اخالقی باشیم؟«  آن اینکهو  است مطرح بوده،  یونانی متفکرانجمله

 ، برای سعادتمندی آدمی،که در این نکته اختالفی نباشد که پایبندی به فضایل اخالقی
، نحوۀ ارتباط میان فضیلت ای که محل بحث و گفتگوست  ولی نکته؛اهمیت تام و تمام دارد

    :زیر مالحظه کردشقوق  توان در چگونگی ارتباط میان این دو را می. سعادت است و
کند و به عنوان ابزار مطلوب  عمل می ه سعادت به مثابۀ ابزار فضیلت برای رسیدن ب-1
  )instrumentalism( انگاریابزاراین نظریه را  .امّا به جهت ذات خودش چنین نیست است،

  .نامیم در اخالق می
به  امّا ،شود پس چیزی اساسی محسوب می . سعادت استمقوّم فضیلت جزء -2

  .مطلوب نیستخودی خود 
  باشد، وجود داشتهاگر فضیلت در زندگی سعادت از هم جدا نیستند و   و  فضیلت-3

  .بخش یعنی سعادت زندگی رضایت  است وبخش  رضایتزندگی 
صمیمی سقراط به نام آریستیپوس مطرح  نظریه اوّل توسط یکی از دوستان نزدیک و

 )(hedonism انگاری لذّتنوعی شد و توسط اپیکور و پیروانش دنبال شد و نتیجۀ آن 
  ).494-495 ،گرگیاس( را بشدت مورد حمله قرار دادآن البته سقراط  .است

 است نه به خاطر مطلوب به جهت خودش  سعادت حاکی از آن است کهنظریۀ دوم
 به خاطر. . . . که فضایلی مانند صداقت، درستکاری، عقالنیت و در حالی چیزی دیگر،

 )utiliarianism(معنی سودانگاری به گرایی  سعادتبنابراین .شوند  انتخاب میسعادت
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ای که در بحث با گالوکن در  گانه بندی سه  در تقسیم،نظر افالطون را در این باب .نیست
  : توان دید ، به خوبی می است آوردهجمهوریکتاب دوم 
  . ، مثل معصومیّت و لذّتما هستند مطلوب  به جهت ذات خودشان کهییها  خوبی-الف
 ؛ما هستند مطلوب به جهت آثارشان  جهت ذات خودشان و نیز به کهییها  خوبی-ب

  . سالمتی ومثل اندیشیدن
 و بدنیمثل تربیت  ؛  ما هستند مطلوب فقط به علت آثارشانی کههای  خوبی-ج

  . )357، جمهوری( معالجۀ پزشکی
 اجزاء ،باید های ردیف الف وب می خوبیتوان گفت که  بندی می اساس این تقسیم بر
چون هم به خاطر خودشان مطلوبند و هم به جهت سعادتی  ندۀ سعادت باشند،ده تشکیل

کید داشت که أسقراط ت تر گفتیم،پیشزیرا چنانکه  شود،  از آنها حاصل می،که به تبع
  . متوقف کنندۀ سئوال است سعادت به عنوان هدف نهایی،

عی منطبق بر از هم جدا نبوده و به نو  سعادتو فضیلت براینکه  مبنی  سوم نظریۀ
  با الهام از آثار افالطونتوسط مردی  به نام آنتیستنس ازپیشگامان فلسفۀ کَلبییکدیگرند، 

 رواقیون معتقد  البته. منجر گردید)stoicism( بنیاد نهاده شد و در نهایت به فلسفۀ رواقی
 اخیر توان این نظر امّا آیا می. اهمیتی هستند  موضوعات بی،بودند که فضایل غیراخالقی

 پاسخ این پرسش با توجه به محاورات افالطون،  را به سقراط نسبت داد یا نه؟رواقیون
  . کنیم توضیح بیشتر را به بعد موکول می. منفی است

 یک اصل مهم اخالقی در محاورات افالطون )114-113: 1991(از دیدگاه والستوس
  :وجود دارد

توان آن را اصل حاکمیت   میرسد که سقراط یک اصل محوری دارد که به نظر می
 ای به سعادت  اشاره،در ظاهراین اصل هر چند که  نامید، )sovereignty of virtue( فضیلت

دهد که سقراط چگونه   و نشان میبوده اخالقی سقراط نظریۀ روشنگر کند، با این حال نمی
  .به اصل مذکور رسیده است
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 ،)که والستوس مدعی آن است( برای فهم حقیقی اصل حاکمیت فضیلت بهترین راه،
بر   حاکم   خوبی یک عنوان  به  را  او فضیلت  . خود سقراط استمحاوراتتوسل جستن به 

در  فضیلت  حاکمیت  اصل  به  توجه   با  سقراط. داند قطعی می  و  اخالقی، مسلم های  رفتار 
اظهار تعهد خود  ند، ضمن ک می صادر  او  علیه  بر    دادگاه  خودش، بعد از حکمی که رفتار  

نسبت به زندگی توام با فضیلت، تسلیم شدن به حکم دادگاه و تواضع و ادب را وظیفۀ 
  :داند خود می

 بودید، ناتوان  آن  شنیدن   خواهان گفتن سخنانی که شما و   گستاخی  و شرمی  بی  من از
  اید گرفته  شما به شنیدن آن خو که     زبان بیاورم به  سخنانی زاری کنم و  توانستم  نمی و  بودم  

 خطر   بودم تا برای گریز از   آماده خود  نه هنگام دفاع از. شمرم نمی خود  شأن   خور در ومن 
دفاع  از   مردن پس  بلکه پشیمانم، ، ام گفته  و  آنچه کرده   اکنون از نه دهم و به کاری پست تن 

  ).   39 ،آپولوژی (شمرم   می تر و زاری، بر با استرحام  بر زندگی  را 
مدار خود پاسخ دادن بدی را با بدی و انتقام گرفتن از دیگری را، با اخالق فضیلت او

  :گوید بیند و در این خصوص در محاورۀ کریتون می ناسازگار می
ظلم کنیم و به آنان آسیب  نباید در برابر این بدی به آنان ، ببینیم  بدی گر از همنوعان خودا
تصدیق  نیستی،  معتقد  ای را که به راستی آن  تا نکته   بهوش باشکریتونولی . رسانیمب
 .اندک خواهند بود آینده نیز  در اند و اندک بسیار   دانم که پیروان این اصول می .نکنی 

و  ل همد  یکدیگر  با نه  هستند   آنها  منکر  که  آنان  و    اند  پذیرفته را اصول  این  که   کسانی
از   همواره  بلکه ، پذیرد  می صورت   آنان همکاری   میان در زندگی  بود و نه  توانند  آواز  هم 
  ).49 ،کریتون ( بیزارند  یکدیگر  روش  

ای  عادالنه باید مرتکب عمل غیر  نمی ما که  فهمیم   می کریتون محاورۀ  قول   نقل از 
پردازیم که او  حال به این مسئله می. ایم یرفتهشویم، چرا که ما اصل حاکمیت فضیلت را پذ

پاسخ این سوال را از محاورۀ  چگونه اصل حاکمیت فضیلت را استخراج کرده است؟
بارۀ زندگی قرین با نیکی و  به نقل قول قبلی دربا نگاهی دوباره. کنیم کریتون اقتباس می
  :کنیم به این جملۀ او توجه می ،   درمحاورۀ کریتون،زیبایی و عدالت
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، باید آنها را پایۀ تحقیق قرار دهیم و این مسئله حال که سخنان قبل را تصدیق کردی
اجازۀ آتنیان، با عدل مطابق است یا با ظلم؟  را بررسی کنیم که بیرون رفتن من از زندان بی

شق نخست درست باشد، پیشنهاد تو را به کار خواهیم بست و اگر شق دوم درست  اگر
  ).48 ،کریتون (  واهیم گذشتباشد، از آن خ
بین  تصمیم . شود می  فضیلت، مشاهده  حاکمیت اصل عملی  برد  باال، کار قول  درنقل 

یا ناعادل بودن او را، به دنبال  گیرنده  عادل بودن تصمیم ماندن یا رفتن و زندگی یا مرگ، 
  :ابیمی گونه باشد؟ پاسخ را در محاورۀ کریتون میامّا چرا باید این. دارد

آدمی نباید زندگی را واالترین  هنوز درست است که سخن  این  ببینیم  بگذار  اکنون 
  .)همان( تردید درست است بیچیزها بشمارد، بلکه زندگی خوب را ؟ 

برخی از دانشمندان به عنوان توضیح واضحات از سخن  فهمیم؟ از جملۀ فوق چه می
ای  کنیم، درآن نکته  در آن جمله، دقِّت بیشتری میامّا وقتی. اند گفتن دربارۀ آن پرهیز کرده

 لذا اولیّن تعبیر قابل. یعنی زندگی سعادتمندانه از نظر سقراط، زندگی خوب : یابیم را می
. آمیز زندگی، یکی هستند های فضیلت قبول از سخنان او این است که سعادت و صورت 

حکمت را به عنوان روش در صورتی که ما فضایلی چون عدالت، شجاعت، اعتدال و 
 های اخالقی، تواند به عنوان معیار رفتار این تعبیر می .سعادتمند هستیم زندگی داشته باشیم،

 در همان مدعایی بود که  توان گفت که این تعبیر، پس می .فلسفۀ اخالق نیز مطرح شود در
ۀ ضیرتوان آن را ف و می سعادت آوردیم   نظریۀ سوم راجع به نسبت بین فضیلت و

  ).یعنی یکی گرفتن فضیلت با سعادت( نامید )hypothesis  of  identity( انگاری یکسان
مندانه، دقیقاً منطبق با معیارها های زندگی سعادت طبق این فرضیه، معیارها و شاخص

، اگر حیات سعادتمندانه را ، به عبارت دیگرمندانه استهای زندگی فضیلت و شاخص
  بدین. ایم روی بدانیم سخنی به گزاف نگفته ت، شجاعت و میانهمتقوّم از عدالت، حکم

 در این مورد سه .مندانه زندگی کردن استمندانه زیستن، همان فضیلتترتیب سعادت
دو مورد از آنها در محاورۀ آپولوژی و سومی . کنیم عبارت مشابه را از زبان سقراط نقل می

سال به   توضیح دهد که چرا بعد از چندین او درصدد است .در محاورۀ کریتون آمده است
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او  .اش را به مخاطره افکند ای رسیده که طی آن اعمالی را انجام دهد که حتی زندگی نتیجه
  :دهد در برابر سرزنش دیگران چنین پاسخ می

خواهد دست به کاری  کنید که آدمی وقتی می اشتباه شما در اینجاست که گمان می
نه به اینکه آن  انجامد یا به زندگی، آن کار به مرگ می ه باشد کهباید در این اندیش بزند،
  ).28 آپولوژی، ( ست باشد یا نادرستدر کار،

  :کند او این اصل را چند سطر بعد تکرار می
کسی که راهی را درست دانست و در پیش گرفت و یا فرماندهش او را به  !مردم آتن

  ).29 ،آپولوژی (  بهراسدنباید از خطر  رفتن در آن راه مأمور  کرد،
کند  و او سعی می شود  می  تکرار  کریتون محاورۀ  در  بار   سومین  برای اصل  این 

خواهد این اصل را با  درعین اینکه می کند، داری المقدور از تکرار کلمات، خود حتی
  :موضوعاتِ بعدیِ مورد بحثش پیوند دهد

بلکه  باید  ببینیم  م  دربارۀ  ما چه خواهند گفت،نباید در این  اندیشه باشیم که تودۀ  مرد«
  ).48 ،کریتون (   چگونه داوری خواهد کرد؟ شناسد، می عدل و  ظلم را که نیکویی، کسی آن 

ها و  شود تا بین ارزش سقراط با تقدیر زندگی مواجه می گانه، از موارد سه  یک هر در
ها را  وع وسیعی از این خوبیاو تن .های مختلف زندگی دست به انتخاب بزند خوبی
 اخالقاً خنثی فرض  آنها راهای معقول و اجتماعی را که او خوبی شناسد و به تدریج، می
او فضایل  . شایستگی اخالقی بودن را ندارند،ها چون آن خوبی؛ افزاید برآن می کرد، می

مثل  اخالقی  غیر های   خوبی مقابل در نقطۀ  اش  اخالقی  نظام  اجزاء عنوان  به  را  نظر  مورد
اخالقی  های غیر یک از خوبی  به نظر او هیچ .دهد قرار می. . . ، ذکاوت، ثروت و  تندرستی

فرض . گیرند  نمی را اخالقی   های خوبی که ما امید داریم تا آنها را بدست بیاوریم، جای 
ت را انگاری، پذیرش اصل حاکمیت فضیل گرایی سقراط در کنار فرض یکسان سعادت 

علت آن  .دهد انگاری را نتیجه نمی امّا اصل حاکمیت فضیلت،فرضیۀ یکسان. کند تجویز می
های  گوید که هنگام انتخاب، دست به رفتار این است که اصل حاکمیت فضیلت به ما می

گوید که اگر موارد انتخابی   این اصل به ما نمی اماآمیز بزنیم و از رذایل بپرهیزیم فضیلت
  . بکنیم ر فضیلت یا رذیلت نباشند، چه بایدما، دایر ب
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 خوریم انگاری فضیلت و سعادت، به معضل مهمی برمی  با تأمل در نظریۀ یکسانبدینسان
های ما با  اگر فضیلت با سعادت یکی گرفته شود، در مواردی که انتخاب: آن اینکه و

 امّا در واقعیت ممکن باید به طور مساوی سعادت ما را تامین کنند، فضیلت توام باشند، می
باید  اساس این است که فضیلت به عنوان خیر حاکم بر افعال، می. است چنین اتفاقی نیفتد

 برفضیلت، از در جایگاهش حفظ شود، و در عین حال باید بپذیریم که سعادت عالوه 

  .است  شده تشکیل  نیز  دیگری  عناصر  
 در ). . .و   افتخار، زیبایی، قدرت،  مثل( را  اخالقی غیر  های نیکی از  فهرستی  سقراط

هر چیزی که جدا « سازد که کند و تحت این عنوان مطرح می  میتنظیم تودموسومحاورۀ ا
 آمیزی فضیلت به طور فضیلت پیوند بخورد و  امّا هرگاه با،ارزش است  فاقد،از فضیلت باشد

 .)279 ،ودموستوا( شود سعادت در آن به صورتی کمرنگ مطرح می رود، به کار
 و نسبت به ی تقویت شوندتوانند تا حد  با فضیلت میپیونداخالقی در  ی غیر ها نیکی
  .وضعیت بهتری پیدا کنند اخالقی دیگر، های غیر نیکی

آید که  دو نظریۀ بدیل بدست می بدینسان در خصوص نسبت بین سعادت و فضیلت،
مدل وحدت اجزاء « سویی، از :کند بر مفاهیم متفاوتی از نسبت مذکور داللت می

و از سویی  یمانگاری رسید است که  با آن به فرضیۀ یکسان مطرح ،»دهندۀ سعادت تشکیل
ضمن حفظ اصل حاکمیت مطرح است که »  سعادتدهندۀ مدل کثرت اجزاء تشکیل «دیگر،

. داند  میمندی انسان را تا حدودی منوط به کاربست خیرهای غیراخالقی نیزسعادتفضیلت، 
  با رجوع به سخنان سقراط.یکسان نیست انگاری، با فرضیۀ یکسانیه  این نظرن است کهروش
  :، یافتفوقبرای فرضیۀ  )گفته عالوه بر موارد پیش( یدات دیگری نیزتوان مؤ می

ای داوران از مرگ مهراسید بلکه به آن خوشبین باشید و دل قوی دارید و بدانید که 
   ).41 آپولوژی،(  و نه پس از مرگبینندنیکان نه در زندگی بدی می

نباید بگوییم که اگر به انسانی آسیب  آیا این قاعده دربارۀ آدمی صادق نیست؟
 فضیلت  عدالت مگر )است  درست( شود؟ از حیث فضیلت انسانی، بدتر می رسانده شود،
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 دشو می  تر ظالم برسانیم،  آسیب  انسانی  به اگر  پس )گمان بی( نیست؟  آدمی  خاص 
   ).335 ،جمهوری( 

  : انگاری را بیشتر حمایت و تائید کنیم گیریم تا فرضیۀ یکساناز متن دیگری کمک می
دانی که او نیز  خبری و نمی شود که از حال شاهنشاه بزرگ نیز بی معلوم می :پولوس
  .نیکبخت است
  .ای دارد یا نه ربیت و عدالت بهرهدانم که از ت دانم زیرا نمی نه نمی: سقراط
  پس به عقیدۀ تو شرط نیکبختی همین است؟  :پولوس
اگر عادل و  آنم که هر کس اعم از زن و مرد، من بر .آری پولوس همین است :سقراط
         نیک باشد،

  ).470 ،گرگیاس( روز بدبخت است و سیه بد باشد، وظالم  اگر نیکبخت است و
  : برای مثال در آپولوژی آمده است

توانند  آنها نمی .زیان خواهید برد شما بیش از من، ر مرا بکشید،بدانید که اگ )الف(
  .دهد که بدان به نیکان زیان برسانند به من بدی کنند زیرا نظم جهان اجازه نمی

یا از حقوق اجتماعی محروم سازند  توانند مرا بکشند یا از کشور برانند آنان می )ب(
 ولی در نظر من چنین نیست،  بشمار آید،بختی بزرگی و شاید این امور در نظر دیگران بد

 دارد از میان بر بدبخت کسی است که مانند آنان بکوشد تا کسی را بر خالف عدالت،
   ).30 ،آپولوژی(

بر سر  که در متن آمده،را توانند آن مواردی  آیا سقراط واقعاً معتقد بود که آنها نمی
این  صود او از این سخنان تأکید برولی مق دانست، او بیاورند؟ او این نکته را خوب می

چنانکه در ادامۀ  . او ندارندمندیتاثیری در سعادت اخالقی، نکته بود که شرور و بالیای غیر
ای به او بزنند، مگر خیلی  توانند صدمه آنها نمی  که کند سخن خود در قسمت ب تأکید می

خالفین خود را در صدمه  که سقراط توانایی مهاین مسئل با توجه به متن محاوره، .جزئی
  .شود ای می دارای تعبیر و تفسیرتازه پذیرد، زدن به او نمی

منتفی بدین صورت که او نسبت دادن این توانایی را به رقبای خود به طور کلی 
در اینجاست که سقراط به تدریج از . داند  با شدت و ضعف می آن را توامبلکه ،داند نمی
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توان آن را فرضیۀ  رود که می فته و به سمت دیدگاهی می فاصله گرانگاری فرضیۀ یکسان
 توان به عینیت فضیلت این فرضیه، نمی براساس . نامید)hypothesis of sufficiency( کفایت

بسیار ) اعم از فردی واجتماعی (دهندۀ سعادت  زیرا اجزاء تشکیل. سعادت حکم کرد و
 بر عهده دارند  راانسان نقش اصلیهر چند، فضایل در سعادتمندی . متکثر است متنوع و

 در ،شوند نیز ولی عناصر مختلف دیگری که اساساً فضیلت اخالقی محسوب نمی
  .هاهمچون سالمتی ، ثروت و جز این سعادتمندی بشر دخیل هستند

اگر ما بطور  توانیم بگیریم؟ ای می چه نتیجه از مجموعۀ مطالبی که تا اینجا گفته شد،
 او ،»؟تصوری که شما از سعادت مورد نظرتان دارید چیست «یم کهفرضی از سقراط بپرس

 ؟را فضیلت پر کرده است  آیا تصوری است که همه جای آن چه پاسخی خواهد داد؟
بلکه چیزهای  شود،  شامل فضایل نمییا تصوری است که صرفاً )انگاری فرضیۀ یکسان(

  .)فرضیۀ کفایت( نند؟ک  میایفااخالقی هم در آن نقش  های غیر دیگری مثل نیکی
اما  انگاری رسیدیم، به فرضیۀ یکسان های مطرح شده، البته در نگاه نخست به نقل قول

بدینسان با مجموعه مطالبی مواجه شدیم که  .متوجه فرضیۀ کفایت هم شدیم با دقت بیشتر،
  .کرد انگاری را در کنار فرضیۀ کفایت مطرح می فرضیۀ یکسان

مانند اینکه  ؛ جنبۀ اخالقی ندارندر زندگی روزانه داریم کههایی د اصوالً ما انتخاب
ای به سر کار خواهم رفت؟ امشب چه غذایی خواهم خورد؟ چه رنگی را  من با چه وسیله

ارتباط مستقیمی ها   این گزینه  .. . . و برای لباس خود انتخاب خواهم کرد و از چه نوعی؟
اگر  .آن یا اقتصادی یا سیاسی و مانند داشتیهمچون امور به ؛اخالقی ندارندهای  با ارزش

ارائۀ تبیینی عقالنی از همۀ  انگاری صحیح باشد؛ گرا باشیم و فرضیۀ یکسان ما سعادت
چون تنها بخشی از  .ناممکن خواهد بود  برای رسیدن به سعادت،،های اختیاری فعالیت 

 های ما،گر از انتخابگرایانه خواهند بود و گروهی دیاخالقی و سعادت های ما، انتخاب
فرضیۀ کفایت را در کنار  برای اجتناب از این مسئله، .ربطی به اخالق نخواهند داشت

نیز درآموزۀ  )غیراخالقی( اهمیت های کم دهیم تا برای نیکی انگاری قرار می فرضیۀ یکسان
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ه دلیلی وجود ندارد که بگوییم سقراط این کار را نکرد .کنیم جایی باز گرایی، سعادت
  : داریمبلکه شاهدی بر اثبات این مدعا نیز است،

مثالً دانایی و  بد؟ شناسی که نه نیک باشد و نه بد و نه میانۀ نیک و چیزی می
آیا چیزهایی که میانۀ نیک و  تندرستی و توانگری و مانند اینها نیکند و خالف آنها بد؟

مانند نشستن و راه  کدام از آنها،و گاه از هیچ نیکی بهره دارند و گاه از بدی، گاه از بدند،
 غیر از این است؟ یا عقیدۀ تو شتی راندن و چوب و سنگ و مانند آنها؟کِ و دویدن ورفتن 
کند یا نیکی  آن را برای رسیدن به نیکی می نه بد، و  که نه نیک است کند کسی کاری می اگر

  ).468 ،گرگیاس( یست؟ چنین نآیا البته آن کار برای رسیدن به نیکی است، را برای آن؟
  خوب-)1(: داشته باشد  را سه حالت اینتواند یکی از هر چیزی می این نقل قول، در

  .بلکه حالتی بینابین دارد  نه خوب است نه بد،-)3( بد است -)2(است 
ی اشیا( کند که فقط ارزش ابزاری دارند مطرح می  مواردی را)3( ردیفسقراط در 

چیزهایی که به  ؛)های فیزیکی مثل ایستادن و نشستن الیت فع،فیزیکی مثل سنگ و چوب
 )1 (ردیف در .آیند بلکه به جهت چیز دیگری به کار می شوند، عمال نمیخاطر خودشان اِ

مثل خردمندی و حکمت و  مورد خواست ما هستند، واسطه،هایی قراردارند که بی خوبی
انگاری را پذیرفته  رضیۀ یکساناگر او ف .)اخالقی مثال برای خوبی غیر( سالمت و ثروت

اخالقی تنها جنبۀ  های غیر نیکی و )که مستلزم یکی گرفتن خوبی با فضیلت است( باشد
 حتی اگر سقراط به طور ضمنی هم فرضیۀ .معقول نیست ابزاری محض داشته باشند،

 بلکه کند،  نمی)1(تندرستی و ثروت را وارد ردیف  انگاری را مالحظه کرده باشد، یکسان
 .کنند ارزش پیدا می اخالقی، به فرضیۀ کفایت تعلق دارند که به موجب آنها خیرهای غیرآنها 

مشابه و  های اخالقی، در این صورت آنها را با خیر اگر آنها را به عنوان اجزاء خیر بپذیریم،
چیزی است که در محاورۀ گرگیاس   از فضیلت،خیرهاتابعیت مطلق سایر .ایم مساوی گرفته

  : آوردمذکور فرضیۀ، شاهدی از محاورۀ  اینتوان برای می .شده استمطرح 
  در نظر تو ارتکاب ظلم، بدتر از تحمل ظلم است؟  :پولوس
  . آری: سقراط 
  دانی؟ تحمل ظلم را بهتر از ظلم کردن میو : پولوس
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ولی اگر مجبور شوم یکی از آن دو را انتخاب  من خواهان هیچکدام نیستم، :سقراط
  .)469 ،گرگیاس (.خواهم نهاد ارتکاب ظلم برتری ل ظلم را برتحم کنم،

 مواجه ) ظلم پذیرفتنکردن و ظلم( اخالقی  های  ارزش خالفِامرِ     در اینجا با دو 
پذیرد و این تأیید دیگری بر فرضیۀ  شویم که سقراط در موارد ناچاری یکی را می می

 از این دو کدام او به هیچ د،بوگاری ان  فقط فرضیۀ یکسان، اگر معیارزیرا ؛کفایت است
هیچکدام از آن دو عمل با از آنجا که  .ورزید  نمیمبادرت) ظلم کردن یا پذیرفتن ظلم (امر

پس بیان او با  ؛شود فضیلت سازگار نیست و ارتکاب آنها موجب آسیب دیدن فضیلت می
قسام لذت نیز باره ا و درهمین مسئله در محاورۀ گرگیاس .سازگار است  کفایت،یۀفرض

  :قابل مشاهده است
گویی دو گونه لذت هست که یکی نیک است و یکی بد؟ لذت نیک، لذتی  پس می

ثمرۀ نیک  لذت سودمند، .است که سودمند است و لذت بد آن است که زیان دارد
آنکه  از لذایذ جسمانی مانند خوردن و آشامیدن، .بخشد و لذت بد، نتیجۀ بدی دارد می

آورد، بد  نیک است و آنکه بیماری و ناتوانی می  نیرومندی تن شود،سبب تندرستی و
از هیچ کوششی دریغ  آدمی همواره باید در پی کسب نیکی باشد و در این راه، .است

لذا ما باید  .غایت نهایی است پس مقصود از هر کار، رسیدن به نیکی است و نیک، نورزد،
  .)499 ،گرگیاس(  اینکه نیکی را برای آنهاحتی لذت را برای نیکی بخواهیم نه هر  چیز،

اخالقی   غیرر دو خیربخش مواجه هستیم که ه در این بیان با دو گونه فعالیت لذت
لذا فرضیۀ کفایت به ما اجازۀ انتخاب  .تفاوت دارند اما به جهت تأثیر بر سالمتی، ستند؛ه

نوان اجزاء سعادت توانند به ع های غیراخالقی می پس ارزش .دهد یکی از آنها را می
 آمیزهمین وضعیت در گفتاری موعظه .مشروط بر اینکه در راه فضیلت باشند محسوب شوند،

  : در محاورۀ اتودموس هم آمده است
نباید نیک بدانیم  شمردیم، شود چیزهایی را که پیشتر بر پس کلینیاس گرامی معلوم می

اگر نادانی بر آنها  چه، .سه نیکندفی نف و نباید دربارۀ آنها چنان سخن بگوییم که گویی،
 خود هچه بیشتر به فرماند  نیکبختی و هرسبب بدبختی خواهند بود نه مایۀ حاکم باشد،
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آنها  بر خردمندی  برای ما بدبختی بیشتری به بار خواهند آورد و اگر دانایی و خدمت کنند،
پس  نه نیکند نه بد،که به خودی خود   حالی در مایۀ سعادت ما خواهند بود، حکومت کند،

آید این است که هیچ چیز به خودی خود نیک یا بد نیست  ای که از بحث بدست می نتیجه
 نادانی فی نفسه بد به استثنای دانایی و نادانی زیرا دانایی فی نفسه خوب است و

  .)281 ،تودموسوا(
 د، حکمت باشناخالقی در صورتی که مرتبط با فضیلتِ غیرِ که خیرهای این نکته

این مطلب در  .کند چیزی است که سقراط آن را همواره رعایت می همواره خیر هستند،
نیز در  و کند انسان خوب می هر چیزی را در محاورۀ آپولوژی هم آمده که فضیلت،

 پس فضیلت، شرط ضروری سعادت است، محاورۀ گرگیاس مطرح شده که فضیلت،
مشاهده  در گامی به جلو، قول اخیر  در نقل. آفرین هر چیز دیگر است ارزش سعادت

خوبند اما اگر  مندانه استفاده شوند،مشروط به اینکه فضیلت، شود که ثروت و تندرستی می
  . بسیار بد خواهند بود،شریرانه استفاده شوند
این مسئله مربوط  .سازی است شویم که نیازمند روشن ای مواجه می در اینجا با مسئله

در آنجا سقراط مطرح کرد که تندرستی و ثروت نه  .تودموسواشود به نقل قول از  می
 .مطلوبند بلکه به جهت دیگری  یعنی مواردی که ارزش ذاتی ندارند، .خوب است ونه بد
 مطلب دیگری  براساساز سویی دیگر .کند  حفظ می نیز گرگیاس بحثوی این روند را در

آمد که اگر در  قی سخن به میان اخال های غیر از خیر ،کردیمکه از محاورۀ گرگیاس نقل 
شود که وی  جا احساس میایندر  .مثل تندرستی ،ندا خوب دن به کار روخیرجهت نیل به 

   .قرار دهد الذکرۀ فوقگان در بخش اولِ تقسیم بندی سهخیرها را خواهد این  می
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  گیری نتیجه
  و نامشروط،غایت همه چیز به نحو مطلق اول اینکه براساس نظام اخالقی افالطون،

  .نفسه مطلوب استفیهای ماست و  سعادت، غایت همۀ فعالیت. سعادت است
لذا . است  محالفضیلتبدون  مندیسعادت ، فضیلتبراساس اصل حاکمیت  اینکه  دوم

به عنوان  فضیلت .سعادت سهیم هستند  بهدر رسیدن ، سایر فضائل حکمت، عدالت و
اگر ما به فضیلت  .نهایی هدایت کند ا به سوی خیرهای ما ر تواند سایر فعالیت می ،معیار

  .های ماست خیر نهایی فعالیت پس سعادت، .شویم  سعادتمند می،عمل کنیم
 ، اندکهر چندتأثیری  ،برای سعادتمندی ما  توانند می اخالقی سوم اینکه خیرهای غیر

 درآنها  .تی و ثروتمثل تندرس شود، استفاده  درست  آنها  از  مشروط به اینکه داشته باشند،
 اموری همچنین .خوبند بلکه اگر خردمندانه بکار روند،  خوب یا بد نیستند، خودشانذات  

آنها از اجزاء خیر نیستند و به جهت  ؛ارزششان صرفاً ابزاری است  خوب و نه بد هستند،که نه
  .ندرو  در جهت نیل به خوبی به کار توانند  میبلکه شوند، خودشان خوب محسوب نمی

اگر عصارۀ دیدگاه افالطون را در باب نسبت فضیلت با سعادت، بخواهیم ، در پایان
  :گوییم  می،بیان کنیم

 ،سرتپگم( »انسان خوب یا انسان عادل همان انسان سعادتمند است«هر چند از نظر او
ی بشر به خیرهای غیرمرتبط با اخالق هم د سعادتمن،ولی در عین حال )603ص): 1375(

 دو هر پرتو  در،بدین ترتیب نظریۀ افالطون را دراین باب می بایست توامان .استه وابست
  .  مالحظه کرد،کفایت انگاری و  یکسانۀفرضی
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