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  چکیده

اخالق فضیلت ارسطویی اخالقی غایتگرا بود، بدین معنی که هدف از کسب فضایل اخالقی را 

بهترین تعبیري که از اودایمونیا صورت . دانستمی اودایمونیادستیابی انسان به سعادت یا 

قائل است که محور اصلی اخالق ارسطو و نیز فیلسوفان معاصر  شکوفندگی انسانیپذیرفته است 

محور کوفندگی انسانی که در بافتی زیستتحلیل ارسطو از ش.دهدبه اخالق فضیلت را شکل می

از این حیث ارسطو در توصیف  .است کارکردیا  ارگونگیرد، مبتنی بر مفهوم صورت می

از نظر ارسطو کارکرد خاص انسان . کندشکوفندگی انسانی بر کارکرد خاص انسان تکیه می

زیرا انسان در داشتن این ویژگیها با  رشد و تولید مثل خالصه شود، در تغذیه، اًتواند صرفنمی

ماند فعالیت عقالنی است که مختص انسان پس آنچه باقی می .گیاهان و حیوانات مشترك است

فیلیپا فوت، یکی از  .ترین فضیلت سازگار باشدباید با بهترین و کاملبوده و این فعالیت می

کسب فضایل  لیلی از شکوفندگی انسانی به واسطۀ، تحان اخالق فضیلت معاصرترین فیلسوفمهم

فوت در  .اختالفهاي مهمی با تحلیل ارسطویی دارد ،دهد که علیرغم تشابهات فراواناخالقی ارائه می

انسان  شناختیزیست جنبۀ تحلیل خودش از شکوفندگی انسانی در نسبت با ارسطو بیش از حد بر

این امر موجب بروز  .ذا از سایر ویژگیهاي اختصاصی انسان غفلت می ورزدکند و لتکیه می

اي را نقدهاي جدي ۀابهاماتی در تحلیل فوت از شکوفندگی انسانی شده و در نتیج اشکاالت و

  .سازدمتوجه دیدگاههاي اخالقی وي می

ی، القل اخیفضا، يگروسعادت، یانسان یشکوفندگ، پا فوتیلیف، ارسطو :يدیکلهاي  واژه

  .اخالق فضیلت
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  مقدمه

eudaimoniaافعال انسان به  ییت نهایش از غایخو یارسطو در مباحث اخالق  
) ایمونیاودا( 1

 .است روحا ی نفس يبه معنا daimonر ویخ يبه معنا euکند که مشتق از دو عبارت  یم ریتعب

چرا ، ستیآن ن يبرا یقیترجمه شد که ترجمه دق happinessبه  یسین اصطالح در زبان انگلیا

ز افالطون یکه از نظر ارسطو و ن یدر حال، دارد الیام يارضاا ی لذتداللت بر  happinessکه 

 انین بیچن ایمونیاودامفهوم  نییارسطو در تب .ات انسان باشدیح ییت نهایتواند غا نمی لذت

بر خالف  را آنهایز، ندکن یم وانات عملیمتفاوت از ح يا وهین عالم به شیدارد که انسانها در ا یم

 متفاوت از يکارکرد يگر انسانها دارایبه عبارت د. هستند (rational) عاقل یوانات موجوداتیح

به  یسیکه در زبان انگل ergonجه از نظر ارسطو مفهوم یدر نت. وانات هستندیح کارکرد

function )یمولفه اصل، ترجمه گشته است )کارکرد eudaimonia ث ین حیاز ا .دهد یم را شکل

آورد  eudaimoniaاصطالح  يبرا یسیتوان در زبان انگل یم که ین عبارتید بهتریآ یم به نظر

human flourishingاصطالح 
ترجمه گشته  3یانسان یشکوفندگبه  یباشد که در زبان فارس2

,Parry)است  1992, 333).                                              

 لتیلسوفان قائل به اخالق فضیمباحث ف یمحور اصل، یانسان یکوفندگامروزه مفهوم ش

است  4پا فوتیلیلسوفان در عصر حاضر خانم فین فین ایاز مهمتر یکی. دهد یم محور را شکل

پرداخته  یل و ارتباط آن با شکوفندگی انسانیل به بحث فضایبه تفصاش  یکه در مباحث اخالق

را توضیح وتفسیر دیدگاه  یانسان یوت در باب شکوفندگتوان دیدگاه ف یم ثیک حیاز . است

ت و هدف نهایی یز همانند ارسطو غایمثال فوت ن يچرا که برا، ارسطو در این خصوص دانست

ن شکوفندگی براي او یهمچن. داند می ات انسان را رسیدن به اودایمونیا یا شکوفندگییح

با . افتن همه امکانات اوستیفعلیت  همچون ارسطو به معناي تحقق کامل قابلیتهاي انسان و

ن اساس در یبر ا. دگاه ارسطو داردیبا د یمهم يجهات اختالفها یدگاه فوت از برخین حال دیا

، یانسان یدگاه فوت در باب شکوفندگید یاصل  يها ان مولفهینوشتار حاضر تالش شده تا ضمن ب

  . ن موضوع پرداخته شودیدگاه ارسطو در ایبا د يدگاه ویبه وجوه تشابه و اختالف د

  

  یانسان یارسطو و شکوفندگ

 مباحث فلسفه یمحور اصل یو از نظر برخ يم محوریاز مفاه یکیا سعادت یا یمونیاودا

ش یمتوقف بر نوع گرا، بحث از سعادت یدر مباحث اخالق .(Griffin, 1998, 226) اخالق است

با  .با مفهوم سعادت در ارتباط هستند يا به گونه یاخالق  يها هیشتر نظریب ن رویاز ا .ستیما ن
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ت گرا صورت یلسوفان غایف ين توجه به سعادت و مباحث مرتبط با آن از سویشترین حال بیا

متمرکز بر ، در اخالق يز متفکران بعدیافالطون و ارسطو و ن، سقراط یبحث اصل .گرفته است

م مرتبط با آن و یمفاه ان مفهوم سعادت ویب، ن افرادیسعادت است و هدف فلسفه اخالق ا

که اند  شده یسندگان مدعیاز نو ین رو برخیاز ا. ط آن استیدن به سعادت و شرایرس یچگونگ

  . )43، 1378، کوپر( سعادت گراست یبه طور کل، یونانیاخالق  ۀفلسف

 ياز نظر و. غرب ارسطو است ۀا سعادت در سنت فلسفیا یمونین مفسر اودایبرجسته تر  

ن امر است که یاوالً موافق ا يد ارسطو هرفردیاز د .ات بشر استیت اعال و برتر حیا غایمونیاودا

و » خوب عمل کردن« یا به معنیمونینکه اودایا اًیاست و ثان» انسان ير اعالیخ«ا یمونیاودا

» عمل خوب«و » خوب یزندگ« نکهیدر خصوص ا ن حالیبا ا .است» کردن یخوب زندگ«

باستان به  ةدور مطرح در  يها هیاز نظر ياریبس .ود داردوج يجد يست اختالف نظرهایچ

 يل برایا فضاینکه آیمثال ا يبرا .شدند یم مربوط» خوب یزندگ«ساختار  یچگونگ پرسش از

سعادت ضرورت  يبرا یرونیب يرهایا خین پرسش که آیا ایر؟ یا خیهستند  یات ما کافیح

ن یاز ا ییپرسشها وها  ن پرسشیاند به اد بتوین خصوص بایه موفق درایک نظریا نه؟ یدارند 

  . ت را داراستین قابلیه ارسطو اینظر، از متفکران ياریاز نظر بس و دست پاسخ دهد

اخالق ارسطو را  ۀفلسف یمضمون اصل یبه روشن کو ماخوسیاخالق نن یجمالت آغاز    

ت محور یغا يا هینظراش  یعیک و فلسفه طبیزیهمانند متاف، ياخالق و ۀفلسف .کند یم مشخص

 خوب یزندگبه مفهوم  هدف و کارکرد، عتیطب چون یمیاست که هدفش ربط دادن مفاه

ظاهراً  یتیو هر فعال ین وجه هر عملیو بر هم یو هر پژوهش یهر فن« از نظر ارسطو  .است

امور  ۀت همیکه غااند  دانسته يزیچ یر را به درستیل خین دلیاست و به هم يریمتوجه خ

هدف  یت انسانین از نظر ارسطو هر فعالیهمچن .)1094آ ، 1378، کو ماخوسین اخالق(» است

گر یدن به اهداف دیرس يبرا يا لهیخود وس ۀن اهداف به نوبیا .و مقصود خاص خود را دارد

اما ارسطو پا را فراتر نهاده و ، رند و به آن اذعان دارندیپذ یم است که همه ین مطلبیا .هستند

ت رو یمتوجه آنند و در نها يبشر  يها تیهست که همه فعال ییا غایر برتر یک خیدارد  یم انیب

 عتاًیطب .شده است سعادت ر بهیاست که از آن تعب ایمونیاودات یآن غا آن دارند؛ يبه سو

است که همه  یر غائیک خین پرسش را مطرح کرد که چرا ارسطو قائل به یتوان ا یم

است  يزیگانه چیا یمونیاودا« ن است که یا ي؟ پاسخ ونددیگر رو به سوي آن دار  يها تیفعال

شود و خود بسنده  نمی گر خواستهیز دینفسه مطلوب است و هرگز به خاطر چ یکه همواره ف

   .)1097آ ، همان(» است
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 یعنی، انسان ارگون د نخستیق تر سعادت بایف دقیتوص ۀارائ ياز نظر ارسطو برا

ا کارکرد خاص خود را یکار  ...کشاورزان و، نجاران، دانهنرمن .میکارکردخاص او را مشخص کن

 .ز کارکرد مخصوص خود را دارندین ...پاها و، ها دست، ها ل چشمیاز قب بدن ياعضا یتمام .دارند

 يارسطو برا .ژه و مخصوص به خود را نداشته باشدیب خواهد بود اگر انسان کارکرد ویپس عج

، اهان و جانورانیگ ةدرباراش  یتکاملشناسی  ستیه زیربه نظ، نشان دادن کارکرد خاص انسان

ل شدن به یبلوط در تبد ۀت دانیدن و غایت اسب در خوب دویهمانطور که غا .گردد یم باز

اما  .ف شودیک او تعریولوژید با توجه به ساختار بیت انسان هم بایغا، درخت بلوط تنومند است

د یر و تولیرشد و تکث، يا هیتغذ یدر زندگ تواند صرفاً نمی که مختص انسان است يکارکرد

 .وانات مشترك استیاهان و حیات با گین خصوصیرا انسان در داشتن ایز، خالصه شوداش  مثل

   .است که مختص انسان است یت عقالنیفعالماند  یم یپس آنچه باق

ش از یت بلیلت سازگار باشد و اگر فضید با فضیبا یت خاص عقالنین فعالیا« دگاه ارسطو یاز د

) تهیآر(لت یاما فض .)1098آ ، همان: (»لت سازگار باشدین فضین و کاملترید با بهتریبا، است یکی

 یلت بود ولیتوان صاحب فض یم را ارسطو قبول دارد کهیز، ستیخوب ن یزندگ يبرا یشرط کاف

 خوب یزندگ يبرا يلت شرط الزم و ضرورین حال فضیدر ع. )1095ب ، همان( سعاتمند نبود

 ییمعنا ۀد در نظر داشت که دامنیالبته با .سعادتمند باشد، لتیتواند بدون فض نمی است و انسان

ته اشاره یا آریلت یفض .است» یاخالق یخوب« تنگ و محدود يتر از معناگسترده یلت بسیفض

 یونانیلسوفان یف .دیدر نوع خود خوب و برتر به شمار آ يشود فرد یم دارد که سبب یاتیفیبه ک

که قطعاً  یموجودات 5،آوردند یم انیسخن به م يشکار يا سگهاها ی اسب تهیآر از یحت

 ن واژه در مورد انسان به کاریا یوقت .قائل نبودند یلت اخالقیشان فضیبرا یونانیلسوفان یف

 رد که انسان را در مقام انسان بودن سرآمد و برتریگیبرمرا درها  یژگیاز و يا مجموعه، رود یم

هر چند در ، مینام یم یل اخالقیفضا ستند که ماین ییهایژگیصرفاً و، هایژگین ویالبته ا .دکن یم

   .ز مد نظر استین معنا نیا کو ماخوسیاخالق ناز جمله در  یمتون اخالق

مطابق  یروحان یتیفعال) ایمونیاودا(چون سعادت «دارد که  یم انیدر ادامه ارسطو ب  

ب ین ترتید بدیرا شایز ؛میلت را مورد بحث قرار دهیت فضیماهد یپس ما با، لت کامل استیفض

: اند بر دو نوع یل انسانیاز نظر ارسطو فضا .)1102آ ، همان(» میت سعادت ببریبه ماه یبهتر پ

بخش  .شوند یم نفس یر عقالنیو غ یعقالن يب مربوط به بخشهایکه به ترت، یو اخالق یعقالن

ا یک یک قوه یپس  .انجام عمل است يانسان برا  يها زشیانگو ها  نفس منشا تمنّا یر عقالنیغ

از  یل عقالنیفضا .کند یم نیعمل را مع يگر آن هدفهایبخش از نفس ما قواعد عمل و بخش د



                             
         165    نظر به آراء ارسطوبا  شکوفندگی انسانی از دیدگاه فوت           

ارسطو نخست  .حاصل عاداتند یل اخالقیحال آنکه فضا، ندیآ یم ت به دستیم و تربیق تعلیطر

و  یذات یعنی، هستند یعیل طبین فضایا يز نظر وا. پردازد یم یل اخالقیفضا ةبه بحث دربار

 ن و ممارست جایهستند و با تمر یگر اکتسابید يبلکه همچون مهارتها، ستندین يمادرزاد

 با انجام دادنشان، میم انجامشان دهیم تا بتوانیاموزید بیرا که باهایی  زیرا چیز«، افتند یم

 .)1103آ – 1103ب  همان،(» میشو یم شجاعمثالً با انجام کار شجاعانه است که ، میآموز یم

کسب  يط الزم برایط و محیفراهم آوردن شرا يبرا يگذارقانون یت و حتیم و تربین تعلیبنابرا

 یاعمال خوب از کس ةاز نظر ارسطو صرف مشاهد .است يز و ضروریجا يامر یعادات اخالق

ن اعمال خوبند و ید بداند که ایاو با .)1105آ ، همان(ست یخوب بودن او ن يبرا یکاف یلیدل

استوار و  (character) ید نشأت گرفته از منشینکه عمل او بایند و ایآگاهانه این اعمال را برگز

   .ر باشدیرناپذییتغ

معروف حد وسط  ةبخش نخست همان آموز .لت دو بخش داردیت فضین ارسطو از ماهییتب 

 .کند یم فایا یل اخالقیکل دادن به فضادر ش یلت عقالنیاست که فض ینقش، است و بخش دوم

ن یهمچن .ندینما یم از منش هستند که در افعال و اعمال ما چهره ییهایژگیل ویل و رذایفضا

 یعیال طبیو سرکوب محض ام ياده رویز ۀانیدر عمل است که در م يریانتخاب مس، لتیفض

ن اصل یا .باشد) لوگوس( ینک اصل عقالید در مهارِ یانه بایرمین مسیانتخاب ا. ردیگ یم قرار

   .ن کندیتواند مع یم است (phronesis)یحکمت عملکه صاحب  یرا شخص یعقالن

ر یاز آنجا که خ .لت باشدیاست که مطابق با فض یعقالن یتیفعال، انسان ییر نهایاز نظر ارسطو خ

. سوف نهفته استت متفکرانه فیلیر انسان در فعالیپس خ، ن قدرتهاستیواالتر يریانسان در به کارگ

، در درجه دوم«پذیرد که  می ارسطو به ناچار، از آنجا که ما دائماً درحال تأمل فلسفی نیستیم یول

ل یت براساس فضایرا فعالیز، ز سعادت استین) یلت اخالقیفض(گر یلت دیستن براساس آن فضیز

ارسطو  يبرا یاخالقلت یظاهراً فض .)1178آ ، همان(» است ما سازگار یت انسانیبا موقع یاخالق

رسد و هم  یم متفکرانه یاست که انسان با آن به زندگ يا لهیهم وس یعنیدوگانه دارد؛  ینقش

  . )40- 36، 1377، اوکانر( متفکرانه است یزندگ يبرا ینیگزیجا

کند که  یم دیتأک يو. خودش را دنبال کند یا شکوفندگیر ید خیاز نظر ارسطو هر کس با 

ش بوده و التزام یمسئول سعادت خو یجه هرانسانیدر نت. است يعادت فردس، اخالق یده اصلیا

شودکه  یم حاصل یوقت یانسان یشکوفندگ ياز نظر و .سعادتمند شدن دارد يبرا یعیطب

 هر نیبنابرا. خواهد انجام دهد یم همان کاري باشد که، د انجام دهدیرا که با يکار شخص

 اما از. کند یده خود سامان يرهایخ يریگیپ ب ویجهت تعق خود را در  يها د تالشیشخص با
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هر شخص ، شکست بخورد ایجه بوده ینت یانسان در این زمینه ممکن است بهاي  که تالش ییآنجا

,Yankins) ت را کسب کندیموفق ارتباط باشد تا ش دریر خوین خیترمناسب د بایبا 2003. 133).   

  

  یانسان یفوت و شکوفندگ

او در  یماً با شکوفندگیمستق، خاص انسان  يها یژگیبه عنوان و یخالقل اینظر فوت فضا از

رغم اذعان یفوت عل .خود با سعادت نوع انسان در ارتباط است ۀبه نوب ین شکوفندگیاند؛ اارتباط

زنبور عسل  يش برایانسان همانند ن يبرا یل اخالقینکه فضایبر ا یچ مبنیتر گیدگاه پیبه د

چرا ، شود یاهان و جانوران تلقیر گید متفاوت از خیر انسان بایرد که خدا یم انیب، اند يضرور

   .مشترك است یابیوه ارزین دو صرفاً در شیر ایکه خ

 و مشکل ساز سعادت غامض لت ویان فضیاخالق در ارتباط م يآنچه که برا از نظر فوت

ر انسان و از یخ ک سو سعادت عبارت است ازیده است که از ین ایاز ا یشتر ناشیب، دینما یم

فوت با  .دیز حاصل آیت آمیموفق يز به نحویق افعال شر نیتواند از طر یم گر سعادتید يسو

سعادت داریم که نزدیک به مفهوم اودایمونیا درارسطو  داول موافق است که مافهمی از واژةمک 

دگی ن حال فوت این همانیِ زنیدر ع. انطباق با فضایل است است که همان عمل کردن در

از . کند می رد، افالطون و داول بدان معتقدند، که سقراط مندانه راسعادتمندانه و زندگی فضیلت

,Foot) توان سعادت را از فضیلت جدا ساخت یم او نظر 2001, 98)
 ياثبات مدعا يفوت برا .6

مند شدن  نه است که گاهی اوقات براي فضیلتکند که چگو یم ن پرسش را مطرحیش ایخو

 یا خوش بختیرسد سعادت  یم شود؟ و چگونه است که به نظر یاست که سعادت قربان يضرور

,Ibid) د؟یز به دست آیق شرارت نیتواند از طر یم 81-82).  

ان داشته است زندگی یکند که ب یم ن اشارهیتگنشتایفوت در تأیید نظر خود به گفته و  

ي زندگی ن این نبوده است که ویتگنشتایاز نظر فوت یقیناً منظور و. داشته استاي  العادهفوق

 و منبع سعادت محسوب مندانه را منشأ فضیلت یمطمئناً او زندگ .داشته استاي  مندانه فضیلت

اخالقی را هم به عنوان  شر ده ویطور که هست د ز را همانیدر واقع او همه چ .کرده است نمی

) کوماخوسیدرکتاب اول ن( ارسطو هم .کرده است یم ش قلمدادیطبیعی خو یبخشی از زندگ

نکه یا يکندکه برا یم دیبر این نکته تأک، لتیت نفس مطابق با فضیف سعادت به فعالیهنگام تعر

ز ین يگریازمند مالحظه امور مهم دین، عالوه بر فضایل، شود یک فردسعادتمندانه تلقی یزندگ

 يها یکه باوجود بدشانس زند یم را مثال) prima(ما یپر یعنیسپس ارسطو پادشاه تروا ، میهست

و ، عمل کردمندانه  لتیفض، بش شدیبزرگی که درغارت شهرش وازدست دادن پسرانش نص 
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عمل مندانه  فضیلت حقیقت با اینکه پریما در .کرداش  یل اخالقیفضا یقربان سعادت خود را

  . امدیسعادت براي وي حاصل ن یول، کرد

ست؟ تا یلت و سعادت چین فضیکه ارتباط بگردد مین سوال بازیبه ا دیگر فوت بار   

شوند که شخص  یمدع ین که چه بسا کسانیبر ا ین خصوص مطرح کند مبنیرادر ا یچالش

ن خصوص به یفوت در ا .داشته باشد يت شادینها بی یتواند زندگ یم زیل نیشرور و فاقد فضا

 به دستور ینگ جهانکند که در طول ج یم به نام گوستاو واگنر اشاره يناز افسر کی یزندگ

کرده است که  یم ن حال اظهاریگاز به قتل رسانده و در ع ياتاقها را در يادیز يتلر انسانهایه

ده و یل اقامت گزیبرز کشور دوم در یجنگ جهان از بعد يو. برده است یم ن کارش لذتیا از

ن باور است یان خصوص فوت بر یدر ا .داشته است يا سعادتمندانه و ار شادیبس یظاهراً زندگ

نجا که آدر واقع از . ناقص بوده است یعیرا به لحاظ طبیز، نگفته است قت راین شخص حقیکه ا

قت از نظر یدر حق. داشته باشد يا سعادتمندانه یتوانسته زندگ نمی ،بوده یلت مهربانیاو فاقد فض

 (human good) يبشر ریخ زیرا، ستین شرارت مجاز ب سعادت ویما ترک یتفکر اخالق در يو

 در، فاضل ياست که انسانها يزیچ يربشریپس خ، اند لیاست که صاحب فضا یمتعلق به کسان

شرارت را پذیرفت توان ترکیب سعادت و شوند؛ بنابراین نمی یم خوب عمل کردن به آن نائل

(Ibid, 90-92). 

درواقع  ،ير بشریخ کندکه مابه هنگام سخن گفتن از یم ن پرسش را مطرحیفوت در ادامه ا

ان یسخن به م يبشر ریمفهومِ نامحدود خ توان از یم ا اصوالًیم؟ آیکن یم ز صحبتیامر ازچه چ

سخن  (human flourishing)يبشر یمفهوم شکوفندگ م ازیتوان یم تنها نظر فوت ما آورد؟ از

بحث در خصوص مفهوم  يبرا. دارد یخاص یلیخ يم که در مورد نوع انسان معناییبگو

رات ییهمه تغ کرد که از نظر فوت شامل آغاز منفعت ای سودمفهوم  از دیبا یانسان یشکوفندگ

ن گام یا بنابر .کند یم حفظ یب خارجیمقابل آس زنده است که وي را در ک موجودی سودمند در

ل در ارتباط با یفضا يبحث از سودمند، رسیدن به معنایی درست از سعادت ياول برا

 در واقع اگر .میسعادت را به ذهنمان راه نده ب شرارت ویرکشودت یم انسانهاست که موجب

ا را یمونیو اودا یدن به شکوفندگیچ گاه رسیه، انسانها سودمندند يبرا یل اخالقیم که فضایبدان

با  یمیارتباط مستق یمفهوم شکوفندگ که ییهمچنین از آنجا .میدان نمی ل ممکنیق رذایاز طر

ان یم یل پل ارتباطیسودمند بودن فضا، ارسطو فوت همانند يجه براینت در، سعادت انسان دارد

ن یچن یانسان یفندگل جهت شکویت فضایفوت در اهم .شود یم سعادت وي قلمداد انسان و

دن به اهداف یکوشا باشند و در رس خالق و از دارند تا مبتکر ویدارد که مردان و زنان ن یم انیب
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خودشان  يبرا ییلباس و غذا، ه مسکنیقادر به ته که خود استقامت ورزند نه فقط آن اندازه

ازمند به یر آن نینظا و یداشتن عشق و دوست، ياهداف بشر يریگین در پیبلکه همچن، باشند

  . ل هستندیفضا

  

   یانسان یدر شکوفندگ یل اخالقینقش فضا

آنها  یشناختستیز ۀبر جنب یانسان یل و شکوفندگیفوت همانند ارسطو در بحث از فضا 

 بر یهمانند اطالق خوب یل انسانیفضا بر) goodness( یاز نظر فوت اطالق خوب. ه داردیکت

را اطالق کرد  یوانات خوبیح اهان ویگ توان بر یم یزمان يدگاه وید از .وانات استیح اهان ویگ

وجود  ییها تیفعال وها  ییتوانا، ها یژگیدر موجودات زنده و يدگاه ویمطابق د. که ناقص نباشند

، نامد یم ییات ارسطویضروررا ها  یژگین ویا يو .کرد »خوب«توان بر آنها اطالق  یم ارد کهد

 يم برایضخ  يها شهیمثال ر يبرا .زابت آنسکومب وام گرفته استیکه آن را از ال یاصطالح

 يبراها  آموزش شکار به توله گرگها و يد برایص و شکار، پرندگان يانه برایساختن آش، اهانیگ

,Ibid(است يضرور يامر رهایش شود که  یم یک موجود زنده ناقص تلقی یمقابل زمان در. )15

انت ذات یص، رفتار خاص آن نوع بوده و در رشد و یژگیرا فاقد باشد که آن و يو رفتار یژگیو

دسته و  ،رمه، از آن است مثل گله يکه عضو یا اجتماعی، د مثل آن موجود زندهیند تولیا فرآی

,Ibid(قش داشته باشدامثال آن ن باشد که مختص به  يا یژگیفاقد و يکه موجود یهنگام .)30

 .شود ی نمیبه موجب آن ناقص تلق، نباشد يآن ضرور يکه تحت آن قراردارد نبوده وبرا ینوع

اما ، خش کنندخش ش در بادیهان است که برگیدرخت بلوط ا يهایژگیمثال از جمله و يبرا

مقابل درختان  در .ستیاو ن ين نقص برایخش نکرد اخش باد وط درک درخت بلی يبرگها اگر

ک ی يبرا یژگین ویجه نداشتن اینت در .دارند یمحکم م ویضخ  يها شهیر، بلو ط بنابرخصلت

ر آن ینظا انت ذات ویص، رشد يشود چرا که درختان بلوط برا یم درخت بلوط نقص محسوب

  .(Ibid, 33) هستندهایی  شهین ریازمند چنین

وانات یاهان و حیدر خصوص گ یعیطب) نقص( يبد و یتوان گفت که خوب یم یبه طور کل 

,Ibid) ات آنها داردیبه فرم وشکل ح یاساساً بستگ  یعیطب يان احکام هنجاریحال اگر ب .(34

ناً در خصوص یقی. چرا در خصوص انسانها نباشد ،ر باشدیپذوانات امکانیاهان و حیدر خصوص گ

ک پا یجه گرفت که شخص ینت» دو پا هستند يانسانها دارا«ن حکم که یتوان از ا یم انسانها

پاسخ  است؟ ناقصد یعمل نما یل ندارد اخالقیکه تما یتوان گفت انسان یم ایاما آ. ناقص است

ات یح يبرا يضرور يازیبه عهد ن يتوان گفت وفا یم مثال يچرا که برا، فوت مثبت است
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 یاشکال اجتماع يبرا يضرور یجه وجهینت ا انسانها است و درهمچون م یاجتماع یواناتیح

ما  يبرا یعیطب يا وهیست بهتر را به شیت زیقابل د مثل ویتول، ات ما انسانها است که بقاءیح

 يکند به نحو به عهد يل ندارد وفایکه تما یتوان گفت شخص یم ثین حیاز ا. سازند یم فراهم

ست همچنانکه در یباشند ن دیبااو امور آنگونه که در خصوص  یعنی از انحاء ناقص است؛

خوب و بد   يها واژه يتوان گفت که معنا یم پس بطور خالصه .ستیک گربه سه پا نیخصوص 

,Ibid) گر نداردیکدیبا  یچ تفاوتیهها  وانات و انسانیح، اهانیدر مورد گ  در واقع .(42-46

و  یت عملیعقالن، است که با اراده یعیطب یاز خوب يا ر مجموعهیز یاخالق یتوان گفت خوب یم

,Ibid)در ارتباط است ها  ل ما انسانیفضا جه گرفت که یتوان نت یم از آنچه که گفته شد. (39

به  یابیجهت دست یو واقع ینیع ییهایژگیل را به عنوان ویز همانند ارسطو فضایفوت ن

 ا سودمند بوده و انسانهاانسانه يل برایفضا ياز نظر و. داند یم يضرور يامر یشکوفندگ

 یابیعدالت و احسان به کام، حکمت، اعتدال، همچون شجاعت یلیتوانند بدون وجود فضا نمی

ل دارد یز از رذایل و پرهیفضا يریگیپ يعقالنی برا یلیل انسان دلین دلیبه هم .ابندیدست 

)Ibid, بدون ، نسانات نوع ایح يبرا يضرور يبه عنوان امر یات جمعیاز نظر فوت ح .)216

,Ibid ستیر نیپذامکان ...و یانصاف و نوع دوست، يوفادار، همچون صداقت یلیفضا 44- 45)( .

 بوده و او در يادامه حیات اجتماعی انسان ضرور يبرا یل اخالقیبه باور فوت از آنجا که فضا

 حسوبخاص انسان م يهایژگیو و از کارکردها، ازمند آنهاستیگران نیبرقراري ارتباط با د

   .شوند می

که صاحب  یکسان يبرا، سودمندند یچه کسی یا کسان يل براینجاست که فضایاما سوال ا 

ل یفضا یمورد برخ شود؟ در رفتارمندانه  لتید نسبت به آنها فضیکه با یکسان يا برایاند  لتیفض

د آنها هستند سودمندن که واجد یکسان يحکمت هم برا اعتدال و، شجاعت، پاسخ روشن است

حرص و ، یاپرستیدن، ینیخودب، مثل غرور یاخالق  يها اس نقصین قیهم بر. گرانید يهم برا و

ل یگر از فضاید یاما درخصوص برخ .گرانید يصاحبانشان مضرند و هم برا يطمع هم برا

البته . نظر وجود داشته استقبل از او اختالف یا حتیهمچون احسان و عدالت از زمان افالطون 

و اند  گران در ارتباطیش و رفاه دیماً با آسایل مستقینگونه فضایکه ا ییاست از آنجا فوت معتقد

ش را به یخو  يها ال و خواستهیام، لین فضایکه چه بسا الزم باشد شخص متصف به ا ییاز آنجا

گران ید يصاحبانشان مضر و برا يل براینگونه فضایرسد ا یم به نظر، کند یخاطر آنها قربان

,Ibid,1978(دند یمف 1-2(.   
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مثال  يبرا .دندیاو مف يدارد که برا زین يگرید يها یژگیو، لین فضایانسان عالوه بر ا اما  

. تمرکز ذهن مثل حافظه و يا یذهن يقوا ای و یتوان جسم ایمثل سالمت  یبدن  يها یژگیو

 یتوان بدند بتوان گفت که هرچند سالمت ویشا، لیفضا ها ویژگین وین ایز نهادن بیتما يبرا

 ما انسانها در (will) ةاراد ل بایفضا، ذهن کماالت ذهن ماهستند تمرکز حافظه و کماالت بدن و

 يها ک شخص است که ماخصلتیات یق نیطر ن است که ازین سخن ایا يمعنا .ارتباط هستند

راده ا انجام دهد که از سر يشخص کار ن اگریبنابرا .میده یقرارم یابیاو را مورد ارز یاخالق 

,Ibidداشت  نخواهد یارتباط ل اویفضا از ما یابین صورت به ارزیدرا، نباشد 3)( .  

  

  درآراء فوت  ینقد مفهوم شکوفندگ

مشکل ابهام ، است یف فوت از مفهوم شکوفندگیکه متوجه توص ین اشکاالتیتر از مهم یکی

ان یدر باب ارتباط من فوت ییتب، یاز نظر برخ .اند بدان اشاره داشته ياست که منتقدان چند

ها  ست که چرا ما انسانیدر واقع معلوم ن. ستیو سعادت انسان واضح و آشکار ن یشکوفندگ

و نقش آنها در  یل اخالقیت فضایهر چند فوت بر اهم. میل هستیازمند فضایشکوفا شدن ن يبرا

که چرا نیاز ا ین کاملییتب، یعیرطبیخن حال در کتاب یبا ا، د داردیانسان تاک یشکوفندگ

ل یدارد که فضا یم انیدهد و صرفاً ب یهستند ارائه نم يانسان ضرور یشکوفندگ يل برایفضا

که در  یاشکال. اند يگان ضروریهمسا ان ویآشنا، دوستان تباط بارا يهمچون برقرار يامور يبرا

ن یتوانند با وضع قوان یم شد انسانها یتوان مدع یم ن است کهیفوت وارد است ا ن خصوص بریا

 يازینکه نیل شوند بدون ایمطمئن به همه اهداف خود نا يک جامعه خاص به طرزیدر  یاخالق

، مثل عدالت یلیهستندکه فاقد فضا يادیکه افراد ز یدر واقع در حال. باشد یل اخالقیبه فضا

 خود را حفظ ۀو دوستان یخانوادگ يوندهاین حال پیدر ع یول، هستند شجاعت و اعتدال

 قت انسانهایدر حق. کنند یم رفتار یاجتماع يارهایس ضوابط و معکه بر اسا چرا، کنند یم

خانواده آنها را  نکه مبادا دوستان ویو دوستانه خود را از ترس ا یخانوادگ يوندهایتوانند پ یم

کنند درست است و آنچه  یم ن آنچه که افراد فکریب هر چند اغلب. حفظ کنند، ترك کنند

 ن حال افرادیبا ا، نظر وجود دارد  اختالف، کنند یم یدرست تلق و دوستان شان خانواده

د یآ یم ن به نظریبنابرا. ابندیبه عدالت و انصاف دست  ین اجتماعیاز قوان يرویتوانند با پ یم

 ییعدالت و انصاف در جامعه است بلکه ترس از رسوا يست که عامل برقراریبودن نمند  لتیفض

  .(Lemos, 2007, 47) شود یم جامعه عدالت در يارا مجازات است که باعث برقری
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ن ارسطو ییدر تب. ن فوت را نداردین خصوص مشکل تبین ارسطو در ایید تبیآ یم به نظر

انجام عمل  يبرا یمشکل، ل را داردیور فضایآراسته شدن به زي  برا يقو يا که اراده یشخص

 يکه صرفا کارها ییو انسانهامند  لتیفض يان انسانهایالبته ارسطو م .ا درست نداردیصواب 

از نظر ارسطو . )1145ب، 1378، کوماخوسیاخالق ن( شود یم ز قائلیدهند تما یم انجامصواب 

اگر  یدرستکار محسوب شوند حت، دهند یم که انجام یدرست يتوانند بر اساس کارها یم انسانها

انجام افعال  يرا برا يمادت قابل اعتیوضع یبه سادگ لینه فضا نیبنابرا .لت باشندیفاقد فض

ي  ضرور، ست کرده استیکه فوت ل یبه اهداف یابیدست  يو نه برا آورند یم صواب فراهم

 یک زندگین امر توافق دارند که ما به خاطر داشتن ین از نگاه ارسطو همه بر ایهمچن. هستند

 لیخوب را تشک ین زندگیز این که چه چین حال در ایبا ا، میریگ یم ل را به کاریفضا، خوب

 یک زندگیخوب در  یازنظرارسطو زندگ. )1095- آ، همان( .ن ماتوافق وجود نداردیب، دهد یم

 انیارسطو ب یعقالن یدر مورد زندگ .ردیگ یم ل شکلیز انجام اعمال براساس فضاین عاقالنه و

، ن حالتیاز نظر ارسطو بهتر. است یو عمل يبه دو صورت نظر یت عقالنیدارد که فعال یم

ل یش فضاینما، صواب يکه شامل انجام کارها، است) (Godlikeخدا گونه  یک زندگیداشتن 

 يگریاما راه د .گردند یم ممکن یمل فلسفأق تیاز طر آنها یاست که همگ یوانجام افعال عقالن

ما عقل  .است یآن عمل کردن مطابق عقل عمل کردن وجود دارد و یخوب زندگ يز براین

ن یارسطو بر ا. میبر یم م در خصوص انجام کارها به کاریو به هنگام تصم يرادرا به طور ا یعمل

م به یتوان یم ما، همگان وجود ندارد يبرا ین نوع زندگینکه امکان بهتریل ایباور است به دل

، مثل عدالت یل اخالقین از نظر ارسطو فضایبنابرا. میکن یخوب زندگ، یکمک عقل عمل

لت یدر مورد شخص فض. هستندي  ضرور یعقل عمل ردن مطابقعمل ک يبرا بخشش و اعتدال

در زمان ، انجام عمل درست بلکه .ستیتنها انجام عمل درست نمندانه  لتیرفتار فض، مند

، یبه کارگرفتن عقل عمل یعنین یا ؛همراه با استدالل درست است درست و ةویدرست و به ش

,Lemos,2007)است  یلعقل عمي  ها تیش مزیازمند نمایا نیمونیرا اودایز ن از یبنابرا. (49-50

دن ز لذت بریو ن یعقل عمل بر اساس انجام کار خوب همراه با يا یزندگ، خوب یدگاه ارسطو زندگید

ن از یابنابر. اند يل الزم و ضروریفضا يا ین زندگیداشتن چن ياست که برا یاز انجام اعمال عقالن

در واقع عقل . برد یم لذت یاز زندگ، یعقل عمل يریبا به کارگمند  لتینظر ارسطو شخص فض

 را یلذت بردن از زندگ، ل باشدیاگر مطابق با فضا، کند یم تیعمل درست هدا که به سمت يا یعمل

ن یاز ا. است یخوبِ عقل عمل يریازمند بکارگین یانسان ین شکوفندگیبنابرا .به دنبال خواهد داشت

   .هستند ریناپذو اجتناب يضرور يامرانسان  یشکوفندگ يل برایث است که فضایح
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ر یخ، توان در واقع یم ا اصوالین است که آیدگاه فوت وارد است ایکه به دي  گریانتقاد د

آنها به اهداف  یابیزان دستیوانات را در میح ریفوت خ ر؟یا خین کرد یوانات را مشخص و معیح

. کند یم یابیر آن ارزیو نظا زیمآ تید مثل موفقیانت ذات و تولیص، يفرد همچون رشد يو امور

، یشناس ستیمختلف از جمله ز  يها شمندان حوزهیر اندیاخ ياست که در سالها ین در حالیا

ده گرفته یوانات را نادیمورد ح فوت در ياز اهداف برشمرده شده از سو یره برخیو غ یدامپزشک

هرست هاوس که به شدت  همچون یاشاره دارند که نزد فوت و کسان يگر به امورید يو از سو

وانات را به یر حیتوان خ یم این است که آیحال پرسش ا. ستیمطرح ن، ر فوت استیتاث تحت

ن یر انسانها را معیم خیق بتوانین طریدارد مشخص کرده تا از ا یم انیو آنطور که فوت ب یسادگ

   .(Copp & Sobel, 2004, 534-535) میکن

د مثل یتول، انت ذاتیص، يفوت مثل رشد فرد ياز سونکه اهداف برشمرده شده یبا فرض ا

ن اشکال یباز ا، میکن یر آن را اهداف مشترك همه موجودات زنده تلقیز و نظایآم تیموفق

اهداف به نحو  یشد که تمام یتوان مدع نمی واناتیح یمتوجه فوت است که در خصوص برخ

د مثل یوانات تولیاز ح یص برخمثال در خصو يبرا. وانندیح ياز سو يریگ یقابل پ يسازگار

. ا بالعکسیو  وان در تعارض باشدیح يانت ذات از سویص يریگ یز چه بسا با پیآم تیموفق

 یان همه موجودات زنده تلقیفوت را مشترك م ين اگر اهداف برشمرده شده از سویبنابرا

 ياز سوصواب  یعمل، تعارض دنبال کردن کدام هدف بروز ست که در موقعیمعلوم ن، میکن

ز ما با یدر مورد انسان ن. دهد یم سوقاش  یشکوفندگ يآن موجود زنده است و او را به سو

 تیمان هدا یکه ما را به شکوفندگ یاهداف يریگیدر پ یجه سرگردانیاهداف و در نت کثرت

در آراء فوت وجود  يا کنندهق و قانعین دقیین خصوص تبیکه در ا، میمواجه هست، کنند یم

Copp) ندارد & Sobel ,2004, 535).                

به  یابینه دست و داند یم ایمونیاو به اودا یابیر انسان را در دستیارسطو خ، بر خالف فوت

، یدوست مثل يریکث  يها ریازمند خیچه بسا ن ایمو نیبه اودا یابیهرچنددست. انواع اهداف

 تعیین ير بشریصداقی براي خن حال ارسطو میبا ا، ره باشدیو غ یسالمت، ثروت، شهرت

ارسطو  ۀینظر در، فوت با آن روبروست هین اهداف که نظریث مسئله تناقض بین حیاز ا. کند نمی

 به آن یابیدست یو چگونگي  ر بشریاز خ یق و واضحین دقییتب در عوض ارسطو. شود نمی مطرح

 يب اموریتعق یهرگز قربانما  یعقالن يقوا ۀمندان لتینظر ارسطو اشتغال فض از. دهد یم ارائه

ر یحصول خ يبرا یل روشن و قابل دفاعیارسطو دل. شود نمی ر آنیشهرت و نظا، همچون ثروت

ز با توجه به یک چی یکه خوب دارد یم انیب يو .دهد یم ارائه یت عقالنیق فعالیاز طر يبشر
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اقو خوب است توان گفت که چ یم ن رویاز ا. شود یم نییآن تع یاختصاص يهایژگیو ای یژگیو

 یژگیکه و ییحال از آنجا ...ند ویب یم که خوب یبرد و چشم خوب است وقت یم که خوب یوقت

اش  یعقالن يقوا يریانسان بر اساس به کارگ ین خوبیبنابرا، اوست یت عقالنیفعال، خاصِ انسان

  . )1147آ، 1378، کوماخوسیاخالق ن( شود یم دهیسنج

ن است که فوت یه فوت وارد شده است ایقدان به نظرمنت یبرخ يکه از سو يگریاشکال د

تشان در یتنها بر اساس عضو یل و برهانیچ دلیو بدون ارائه ه یر موجودات زنده را تحکمیخ

است که موجودات زنده  ین در حالیا. سازد یم مشخص ن ویمعاند  که تحت آن واقع شده ینوع

به نام  يقلمرو بزرگتر يبلکه آنها اعضاستند یرند نیگ یم که تحت آن قرار ینوع يتنها اعضا

ن است که یحال سوال ا. ز هستندین یو گروه يانواع فرد یعنی يز قلمرو کوچکتریجنس و ن

رآنهاتنها از یچرا خ، ن شودییگر موجودات زنده تعیر دیق خیر انسانها از طریاگر قرار است خ

,Lemos) شان؟تر نییا پایشود نه طبقات باالتر  یم نییق نوع انسان تعیطر 2007, 50-55). 

   .شود یم يل اطاله کالم از ذکرآنها خودداریدگاه فوت وارد است که به دلیبه د يگریانتقادات د

     

  جهینت

ر یخود را تفس یدگاه اخالقیمتأثر از ارسطو است و داش  یاخالق يپافوت در تئوریلیخانم ف

عت یدگاه طبیفوت در د. ردیگ یم ان قرارینوارسطوئ ةزمر ث درین حیداندواز ا یم دگاه ارسطوید

از نظر . د کرده استیارسطو تأک یدگاه اخالقید یست شناختیز ۀجنب شتر بریخود ب ۀانیگرا

، ر کردیتعب یانسان یتوان از آن به عنوان شکوفندگ یم ا کهیمونیا اودایدن به سعادت یفوت رس

 نائل یبه شکوفندگ یانسان وقت یعنی، انسان دارد یکیولوژیبا ساختار ب یمیارتباط مستق

سالمت کامل باشد که آن هم شامل سالمت جسم است  در یشناخت ستیشود که به لحاظ ز یم

 که یکس است و يضرور يانسانها امر يل برایاز نظر فوت داشتن فضا. هم سالمت نفس و

 خاطر نیبه هم .ناقص است یعیعمل کند به لحاظ طبمندانه  لتیخواهد فض نمی ایتواند  نمی

را داردکه در  ییهمان معنا، شان یاعمال اخالق یابیدر مورد انسانها به هنگام ارز یمفهوم خوب

ت یمفهوم هنجار ث که برین حیدگاه فوت از اید. رود یم ر موجودات زنده به کاریسا یابیارز

 و ع یبد، میشو ید اخالقیبا یم شکوفا شدن يه دارد که طبق آن ما انسانها برایتک یعیطب

 انسان تمرکز داشته و یشناخت ستیز ۀجنب يرو ین جهت که بطور افراطیاما از ا. است يابتکار

ابهامات  يدگاه ارسطو دارایه دارد نسبت به دیاو تک یاختصاص يهایژگیو ریسا يکمتر رو

فوت مفهوم اند  اشاره داشته یهمانطور که برخ. متوجه آن است يا يجد ياست و نقدها یفراوان
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آورد و از شأن خاص انسان که  یم به عالم انسانها يرییچ تغیوانات بدون هیاز عالم ح عت رایطب

ل ین دلین به ایا. 7ورزد یم غفلت، زساختهیعت به واسطه داشتن قوه تعقل متمایاو را از عالم طب

ه یتک یر انسانیعت غیش از حد بر طبیب یانسان ین خودش از شکوفندگییاست که فوت در تب

ت یعقالن"ن در مقالهییر از کویبه تاث یت عقل عملیدر باب ماه یث است که حتین حیاز ا. دارد

 یاخالق ین بخش خوبیت تعین مطلب که عقالنیشود که گفتن ا یم معتقد "یر انسانیو خ

نکه یا یعنی، ن مطلب درست استیدر واقع عکس ا. سرنا را از سر گشاد آن زدن است، است

 در ما انسانهاست یت عملیعقالن يشرط ضرور، یعیت طبیقعک وایبه عنوان  یاخالق یخوب

(Foot, 2001, د یبا یم م که اخالقید گمان کنیدارد که ما نبا یم انیفوت ب يگرید يدر جا .(63

 ت است کهیعقالن یعنی، ن مطلب درست استیت را از سر بگذراند بلکه عکس ایآزمون عقالن

,Ibid) د مورد آزمون اخالق واقع شودیبا یم 2003, شود فوت  یم طور که مشاهده همان. (47

ن همان یا. گرداند یموان بریان انسان و حیعت مشترك میدر انسان را هم به طب یعقل عمل

بر  يجد یطرح اشکاالت يشود برا یم يا نهیاست که فوت را از ارسطو جدا ساخته و زم يا نقطه

   .دگاه فوتید
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  ها نوشت یپ

phronesis و )فضـیلت (arêteهـاي   بـه همـراه  واژه   ،)سـعادت (eudaimoniaاصطالح  -1

  .اند مفاهیم اصلی و کلیدي در اخالق یونان باستان) حکمت عملی(

) Flourishing Ethics( عنوان اخـالق شـکوفندگی   امروزه در اخالق از گرایش جدیدي با -2

بلکه  ي اخالقی سنتی نیست،ها تقابل با مکاتب و نظریه که نه تنها در تعارض و شود نام برده می

ی هاي عمیق ارسطوی این گرایش جدید که داراي ریشه. کند می کمک حتی به فهم بهتر آنها نیز

از این رو  جهان پیوندي عمیق دارد ماهیت انسان و ، طبیعت واست، با فهم علمی روز از زندگی

یـدي را بـراي مقابلـه بـا     اي جدابزارهـ  متعارف را داشـته و ان حل بسیاري از مسائل اخالقی ناتو

 :شـود  مـی  اخالق شکوفندگی به دو قسم کلـی تقسـیم   .آورد می هاي اخالقی آینده فراهم چالش

روي  که منحصراً  (Human –centered flourishing ethics)محوراخالق شکوفندگی انسان )الف

کـه  ) General flourishing ethics( اخـالق شـکوفندگی عـام   ) موجودات انسانی تمرکز دارد؛ ب

  :ك.براي اطالع بیشتر ر .موضوع آن همه موجودات طبیعی عالم از جمله انسان است

Charles Taylor, A Secular Age (2007), Harvard University  Press.

اصـطالح   مارتـا نـوس بـاوم،    ۀکتـاب ارسـطو، نوشـت    ترجمـۀ  اهللا فوالدوند در آقاي عزت -3
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