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  چکیده
 و »سعادت« بنیادي مفهوم دو ذیل ارسطویی اخالق از هگل قرائت مقاله این در
 هگلی، تفسیر در. شود  می بیان است مترتب قرائت این بر که پیامدهایی و »فضیلت«

 در و تر اجتماعی کارکردي مفهوم دو این ،ارسطویی کالسیک تلقی در مقایسه با
 در اجتماع و فرد طریق این از تا گیرند،  می خود به سابجکتیو تعینی حال عین

 همان که یابند دست یگانه خیري به مندفضیلت چهارچوبی در دیالکتیکی روندي
 هگل فلسفی نظام در سیاسی ۀاندیش تقدم معنا یک به و اصالت. است آزادي
 ارسطو اخالقی گرایی طبیعت از فراتر بتواند که است اخالقی دستگاهی نیازمند

. کند تبیین را سیاسی و اجتماعی بیرونی حیات اقتضائات و مناسبات ند وک عمل
 اخالقی نظام چون هم اگرچه فضیلت و سعادت هگل ۀاندیش در که است چنین

 در. یابند  می افراد تربیت و تعلیم از فراتر اي هوظیف ،اند بدیلی بی اهمیت واجد ارسطو
 اخالق بنیادي مفهوم دو استخدام با هگل که شود  می داده نشان پژوهش این

 را زمینه خود فکري نظام کلی چهارچوب در ،فضیلت و سعادت یعنی ارسطویی،
 .آورد  می فراهم مفاهیم این معنایی دگردیسی براي

 .سابجکتیو فضیلت، سعادت، ،نیکوماخوس اخالق هگل، ارسطو، :ها کلیدواژه
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 مفاهیم و معانی از هگل ةاستفاد ةنحو بسیاري نامفسر حال، این با. گیرد  می خدمت به خود
. دهند نشان را ارسطو تفکر متن از هگل فراروي اند هکرد تالش و کشیده نقد به را ارسطویی

 بـیش  ،است کرده طرح نیکوماخوس اخالق در ارسطو که اي معانی و مفاهیم میان در هگل،
ـ   مـی  تحلیـل  را »فضیلت« و »سعادت« همه از  کـه  رسـد   مـی  نظـر  بـه  چنـین  ،واقـع  در. دکن

 مفـاهیم سایر  و اند فضیلت و سعادت مفهوم دو همین هگل نزد ارسطو اخالق هاي کلیدواژه
را  مقالـه  ایـن  در خود تحلیل نیز ما اساس، این بر. یابند  می معنا ها آن ذیل ارسطویی اخالقی

 .دهیم  می سامان مفهوم دو این پرتو در
 مفاهیم این استخدام با ستاید،  می و شمرد می مهم را ارسطویی اخالقی تلقی اگرچه هگل

 ارسـطویی  مفاهیم این معنایی دگردیسی براي را زمینه خود، فکري نظام کلی چهارچوب در
 تـوان   مـی  را هگلی تفسیر بر مترتب پیامدهاي کلی، شمایی در و منظر این از. آورد  می فراهم

 :کرد خالصه زیر شرح به فضیلت و سعادت مفهوم دو ذیل در
 ؛ارســطویی ســعادت ترفــع. 2 ؛اگوئیســم و ســعادت عینیــت نفــی. 1 :ســعادت) الــف

 .ابزار به سعادت فروکاهش. 4 ؛سیاسی تاریخی پیامدهاي .3
 یگزینـ  جـاي . 3 ؛فضیلت خودآیینی. 2 ؛فضیلت معناي از زدایی وحدت. 1 :فضیلت )ب

 .فضیلت معنایی ثبات رفتن دست از. 4 ؛»خوب شهروند« با »خوب انسان«
 تفسیر پردازد،  می ارسطو ۀفلسف به که جا آن فلسفه تاریخ دربارة ییگفتارها درس در هگل

 جالـب  بخـش  اثـر  این در که آن دلیل به. دهد  می دست هب را ارسطویی اخالق از خود خاص
 در او سـخنان  کنار در را ها گفته این است، نهفته ارسطو اخالق از هگلی خوانش از توجهی
 تبیـین  در مقالـه  ایـن  اصـلی  منـابع  پـردازد،   می ارسطو اخالق به که جا آن حق ۀفلسف عناصر
 بـا  کـه  رسـد   می نظر به ضروري نکته این تذکر. کنیم  می لحاظ ارسطو اخالق از هگل قرائت
 ردموا برخی در و دارد ارسطو اخالقی يآرا برخی به متون این در هگل که تصریحی وجود
 در را خـود  تفسـیر  دیگـر  موارد از بسیاري در کند،  می بیان آشکارا را آرا این از خود تفسیر
 او خود يها نظریه از تفسیري موارد تفکیک که جا آن تا آورد  می اش اخالقی يها نظریه بطن

 اگرچه کند؛  می سرایت هم مقاله این سطور به خود به خود تفکیک دشواري این. است دشوار
 شود. حفظ قلمرو دو این میان مرز است، ممکن که جا آن تا ،شود  می تالش
 مقاله عنوان در که طور (همان ارسطو اخالق با مواجهه در هگل رویکرد که جا آن از
 با هگل اندیشۀ که نسبتی راه هم به رویکرد این فهم است، سابجکتیو یافتی ره )شده ادعا

 پـژوهش  ایـن  در تعهـدمان در اداي  را ما ،دارد اخالق حوزة در ارسطویی فکري سنت
 .کند  می یاري
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 اخالقی مفاهیم بودن سابجکتیو ۀچندگان . معانی2

 سـه  در تـوان   می را اخالقی مفاهیم بودن سابجکتیو وود، الن تفسیر اساس بر و کلی طور به
 :گرفت نظر در ساحت

 سـابجکتیو  مـثالً  منظـر،  این : از)subjectivity of content( مضمون بودن الف) سابجکتیو
 یـا  لـذت  قبیـل  از ذهـن،  سابجکتیو حالت از ستا عبارت »سعادت« چون هم  مفهومی بودن

 عـادل  نفسی قبیل از بیرونی تحصالت یا حاالت شامل اخالقی مفهوم معنا، این در. رضایت
 ؛شود  نمی انهمند فضیلت عمل یا داشتن

 از اخالقـی  مفهـوم  معنـا،  ایـن  در :)subjective variability( سـابجکتیو  ب) تغییرپذیري
 سـعادت  و بختی خوش موجب چه آن ،نمونهبراي  ؛است متفاوت دیگر شخصی به شخصی

 ؛باشد داشته فرق کامالً است، دیگري بختی خوش موجب چه آن با ،است ممکن شود  می من
 گـاهی  کـم   دسـت  تلقی، این اساس بر :)subjective determination( سابجکتیو ج) تعین

ـ   مـی  مشخص ش راحدود و بخشد می تعین را اخالقی مضمون فرد خود  مثـال، بـراي   ؛دکن
 اسـت  مـن  سعادت اندیشم  می من چه آن به دارد بستگی آید  می حساب به من سعادت چه آن
)W. Wood, 1990: 55(. 

 پذیري تغییر اما ،پذیرد  نمی را سابجکتیو تعین کالسیک اخالق علم کلی طور به و ارسطو
 پـرداختن  با افراد برخی که پذیرد  می او ؛است پذیرفتنی ارسطو در نظر حدودي تا سابجکتیو

 را خود زندگی دیگر گروهی حالی که در ،یابند  می مندسعادت را خود سیاسی يها فعالیت به
. )17: 1389 ارسـطو، ( داننـد   مـی  منـد  سعادت را خود گونه این و کنند  می فلسفی تأمل وقف

 از برخی ارسطو خود گزارش طبق اگرچه پذیرد،  نمی هم را مضمون بودن سابجکتیو ارسطو
 باسـتان،  ةدور در اخـالق  پـردازان  نظریـه . داشتند باور بدان اپیکور جمله از باستان یلسوفانف

 از تمـام  و تام استقاللی بدانیم، چه هر در را سعادت که بودند سخن هم باور این در ،همگی
 جملـه  از مـدرن  ةدور بعـدي  متفکران و الك جان دیدگاه، این برخالف. دارد آن به ما باور

 تعـین  در ناپـذیر  تقلیـل  نقشـی  سـعادت  از »فـرد « تلقی که بودند باور این بر هگل و کانت
 .)W. Wood, 1990: 55( دارد او سعادت واقعی مضمون به بخشیدن

 ۀگان سه انحاي همۀ هگل که شود  می روشن گفت، خواهیم ادامه در چه آن اساس بر
 ایـن  بـودن  سـابجکتیو  کـه  توضـیح  این با پذیرد؛  می را اخالقی مفاهیم بودن سابجکتیو

 بیرونـی  اجتماعی مناسبات و درونی يها دریافت شامل که فراگیر ساختاري در مضامین
  .یابد  می معنا است
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 ها واگرایی و ها ییگرا هم ارسطویی؛ اخالق ۀنظری و هگل .3

 هایی استلزام تلقی این است؛ مبتنی انسانی طبیعت از خاصی تلقی بر هگل اخالقی نظریۀ
 و چیست در ها آن خیر چیست، انسانی موجودات واقعی نیاز بدانیم که این جمله از ؛دارد
 با توان  می را هگل اخالقی نظریۀ منظر، این از. رساند  می فعلیت به را آدمیان چیزي چه

 نظریۀ طبق. کرد مقایسه ارسطو و افالطون اخالقی يها نظریه در کالسیک گرایی طبیعت
 اش مقتضی کارکرد آن از جزئی هر که رسد  می خود فعلیت به گاه آن   آدمی نفس افالطون،

 دربارة شناختی روان اي هنظری کالسیک گرایی طبیعت بنیاد عبارتی، به. رساند انجام به را
 طبیعی غایات و امیال نیازها، آن، گوناگون قواي یا ها بخش میان نسبت نفس، کارکردهاي

 قواي فعلیت بر است مشتمل انسان خیر ارسطو اخالقی نظریۀ در میان، این در. است
 امور نظریه این است؛ مربوطفلسفی  تفکر و عملی عقل به که قوایی ویژه هب عقالنی،
 از( دارند نیاز ها آن به خوب زندگی به رسیدن براي آدمیان کهنهد   می پیش را دیگري
 کالسیک، دیدگاه برابر در). دارند خارجی تعین که خیرهایی و دوستی شرایط جمله
 »تاریخمند« یا) dialectical naturalism( »دیالکتیکی گرایی طبیعت« توان  می را هگل نظریۀ

 تاریخی محصولی چون هم باید  می انسانی طبیعت نظریه، این وفق بر .)ibid: 33( نهاد نام
 از معرفت تحصیل مستلزم خود که تجربه دیالکتیکی فرایندهاي برایند درآید؛ فعلیت به

 منتهی ها فعالیت این میان درونی تعامل و خود رساندن فعلیت به براي کوشش. است خود
 .شود  می درآمده فعلیت به و شده اندیشیده امري مثابۀ به خود اصالح و تغییر به

  دست است؛ متفاوت کالسیک يها نظریه با ،فرم لحاظ به ویژه هب ،هگل اخالق نظریۀ
 مقصود یا غایت بر که شود تفسیر شناختی غایت يها نظریه مثابۀ بهها  نظریه این اگر کم

 که است مبتنی انسان ذات از اي تلقی بر هگل نظریۀ ،مقابل در. دارد بنیاد   آدمی نهایی
 نامد  می روح) grundbestimmung» (بنیادي تعین« یا) bestimmung» (تعین« را آن هگل

)PR, §4.( و درونی کشش بر هم و کند  می داللت روح طبیعت بر هم واحد آن در تعین 
 آگاهی از است عبارت هم که آدمی آگاهیـ  خود همانند درست ؛آن) vocation( تمایل

 لحاظ به هگل دیدگاه. باشم و دهم انجام کوشم  می چه آن از آگاهی هم و من چیستی از
 کالسیک، پردازهاي نظریه همانند ،هگل. دارد کالسیک سنت با ژرفی تفاوت هم محتوا
 و نظري از اعم عقالنی نیروهاي با نزدیک نسبتی و ربط در را انسانی تمایل یا ذات

 نامد  می »آزادي« بلکه »سعادت« نه را انسانی تعین این او حال، این با. داند  می عملی
)W. Wood, 1990: 33(.  
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  . پیامدها4
 اخالقی نظریۀ هگل ،آمد خواهد ادامه در چه آن مبناي بر و ی که ارائه شدبر اساس توضیحات

 مفهـوم  دو مبنـاي  بـر  خـاص  طـور  به و ارسطو اخالقی مفاهیم از خاص تفسیري بر را خود
 دنبـال  به گیري چشم پیامدهاي که تفسیري دهد؛  می سامان فضیلت و سعادت بنیادي اخالقی

 هگل تفسیر مبناي بر مقاله ساختار رو، این از. )شد اشاره ها آن رئوس به مقدمه در که( دارد
 مـورد  پیامـدهاي  دو این از یک  هر ذیل و است گرفته شکل فضیلت و سعادت ۀمقول دو از

  .شود  می بیان نظر
 
 عادتس 1.4

کنـد    مـی  ) تعریـف ευδαιμονίαسـعادت (  را خیـر  واالتـرین  یـا  اخالقـی  اصـل  ارسطو
 در ... گفتارهـا  درس در هگل. شد بسیار بحث محل بعدها که تعبیري ؛)30: 1390 ارسطو،(

 ارسطویی سعادت کند  می تالش او. پردازد  می سعادت مفهوم به ابتدا ارسطویی اخالق تفسیر
 بنـا . نامد  می انتزاعی را آن کهدهد  قرار افالطونی خیر مثال برابر در   انضمامی امري مثابۀ به را
 انتزاعـی  اي هاید چون هم نه اما ،است کلی نحو به خیر سعادت ارسطونظر  در هگل تفسیر بر

 افالطـونی  مثـال . اسـت  آن بـه  پاسخی واقعدر  تحقق و واقعیت از   دمی هر که گونه آن بلکه
 محـل  چه آن ارسطو نزد. است کلی امري صرفاً زیرا ،نیست بخش رضایت ارسطو براي خیر

 که است چیزي آن خیر که است آن بر ارسطو. است خیر مثال یافتگی تعین است پرسش
 برگـردانیم،  »کامـل « بـه  را Τέλειον بکوشـیم  اگـر  .)Τέλειον( دارد خـود  در را غایتش
غایتش  فقط نه که دارد داللت چیزي بر واژه این. مای هداد دست به آن از نادرست اي هترجم

 رو، این از. دیگر يچیز براي نه شود،  می خواسته خودش براي بلکه دارد، خودش در را
 دارد وجـود  خودش براي و در که کند  می لحاظ مطلقی غایت ۀمثاب به را سعادت ارسطو

)HP, B. Aristotle.( 
 و متعـین  بلکـه  انتزاعـی  امـري  نه را ارسطویی سعادت هگل ،چه گفته شد آن اساس بر
ـ  بنـا  دیـد  خـواهیم  آینده در که طور همان و داند  می تحقق عالم و واقعیت دقایق با مرتبط  رب
 دانسـتن  متعـین . شـود   مـی  ممکن فضیلت به آن ربط مدد  به فقط سعادت تعین هگل تفسیر

 اسـت  ممکـن  سـوژه  فقـط  را تعین این که این جمله از دارد؛ دنبال به چندي تبعات سعادت
 معنـاي  بـه ( عینیـت  نفـی  و سـعادت  سـابجکتیو  تعـین  بـراي  را راه ترتیب این به و دفهمب

 آن، نکـردن  لحـاط  کلـی  و سـعادت  دانسـتن  متعـین  با طرفی، از. کند  می باز آن )ارسطویی
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 مکـان  تغییـر  خـود  انتزاعـی  وعـاي  از و شود می تبدیل آدمیان دسترس در امري به سعادت
  .کنیم  می تحلیل و بیان ذیل شرح به را پیامدها این. یابد  می

 اگوئیسم و سعادت عینیت توأمان نفی 1.1.4
 خیـري  بر عملی ۀفلسف که است شریک ایده این در ارسطویی کالسیک اخالق علم با هگل
 فعلیت به عقالنی گريکنش مقام در   آدمی که است این از عبارت خیر این ؛مبتنی است یگانه
 در نخسـت،  :اسـت  متفاوت ارسطو اخالقی نظریۀ با بنیادي جهت دو از او نظریۀ اما. برسد
 مبتنی اي نظریه هگل اخالقی نظریۀ زیرا بگیریم، نظر در غایت را خیر این نباید هگل نظریۀ

 »آزادي« را انسـان  غـایی  خیـر  هگـل  ،دوم ؛انگارانـه  غایت اي هنظری نه است ذاتی فعلیت بر
 کـه  اسـت  بنیـادي  تفاوت همین وجود دلیل به .)W. Wood, 1990: 53( »سعادت« نه نامد  می

 معنـاي  دریـافتن  بـراي . کند می کاري دست سعادت ارسطویی معناي در فرایندي، در هگل،
 و بیندیشـیم  نیکومـاخوس  اخـالق  در سـعادت  مفهوم دربارة که است ضروري دوم تفاوت
 کنیم. بررسی را آن پیامد و هگلی تفسیر در مفهوم این تغییر سپس

 از متفـاوتی  يهـا  فهـم  گوناگون افراد ،نیکوماخوس اخالق در ارسطو گزارش بر اساس
 کسانی هستند اما ،دانند  می افتخار یا ثروت را آن اي هعد و لذت را آن برخی ؛دارند سعادت

 خیـر  را سـعادت  ارسطو خود. کنند  می لحاظ فلسفی معرفت یا فضیلت همان را سعادت که
 اخـالق  علـم  .)30: 1390 ارسـطو، ( اسـت  دیگـر  خیرهـاي  ۀهم شامل که داند  می فراگیري
 بـه  اگوئیسـتیک  رویکـرد  و سعادت عینیت: گیرد  می مفروض را چیز دو ارسطویی کالسیک

 نظـر  از. دنشـو   مـی  کشـیده  پرسش به هگل تفسیر در مفروضات این دوي هر. اخالق علم
. نیست آن به فرد باور یا اندیشه به وابسته و است عینی امري فردي سعادت ساختار ارسطو،

 مـن  دربارة عینی واقعیتی موضوع این است، من سعادت ةبرسازند زندگی از معینی نوع اگر
 اسـت  حالی در این. چیست در سعادت که این به من باور یا پسندها امیال، از مستقل ؛است

 در هگـل  سـخن  تفسـیر  در بخـش  ایـن  ابتـداي  در کـه  طـور  همـان ( هگلـی  قرائت در که
 دارد. سابجکتیو تعینی سعادت )شد اشاره آن به ... گفتارها درس
 يفـرد  هـر  سـعادت  ارسـطو،  نظـر  به معناست؟ چه به اخالق به اگوئیستیک رویکرد اما

 ارسـطو  تفکـر  در. شـخص  آن ۀعالقـ  مـورد  و مطلوب خیر ؛است فرد آن خیرهاي مجموع
 اگوئیسـتیک  ،نهایـت  در شود،  می داده شخص زندگی بودن چگونه پرسش به که ییها پاسخ
 فـرق  )selfishness( خودخواهی و خودپسندي و بودن اگوئیستیک بین باید جا این در. است

 رفتـاري  دیگـران با  که آن مگر ،یابد  نمی دست سعادت به انسان ارسطو ۀاندیش در. گذاشت
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 اما ؛است دیگران با غیرخودخواهانه اي همواجه مستلزم که رفتاري باشد؛ داشته انهمند فضیلت
 سـعادت  بـه ) ego( مـن  رسـیدن  بـراي  ضروري شرطی غیرخودخواهانه رفتارهاي این ۀهم

 شرطی را دوستی ارسطو که است دیدگاه همین اساس بر). W. Wood, 1990: 56-57( است
 .داند  می سعادت به رسیدن براي ضروري

 بـا  را ارسـطویی  اگوئیسم ما اگر ،حق فلسفۀ عناصر در او يها گفته رب بنا و هگل نظر از
 در هگـل،  نظـر  در. مای هماند دور آن معناي فهم از بگیریم، یکی مدرن ةدور در خودخواهی

 کـه  جـا  آن تـا  اسـت؛  اجتماع قیعال وفق بر يبنیادطور  به افراد شخصی قیعال ارسطو تفکر
. بیننـد   نمـی  اجتمـاعی  زندگی مطالبات با خود بختی نیک و سعادت میان جدي تفارقی افراد
 اسـت  ممکن دولت و خانواده که ادعا این( اجتماعی تعارض از آگاهی که اندیشید  می هگل

 )اسـت  متفـاوت  مشـترك  خیـر با  فردي عالیق که این یا بگیرند قرار دیگر یک با تعارض در
 هـا  آن يهـا  تراژدي اصلی موضوع تعارض این که جا آن تا ،بود زا آسیب بسیار یونانیان براي
 مـا  کـه  دلیل این بهفقط  ؛گوید  می ترك را باستانی اگوئیسم مدرن اخالق هگل، باور به. بود
 حیـاتی  به یافتن دست ۀواسط  به و یابیم  درمی متفرد ییها سوژه ۀمثاب به را خود مدرن ةدور در
 حیـات  و ،طبیعـت  نظـام  دولـت،  حیـات  از را خـود  زندگی رفته رفته دارد، بالذات تعین که

 امـري  ۀمثاب به را خود سابجکتیو و شخصی رضایت ما رو، این از. پنداریم  می متمایز خداوند
 عـالم  الهـی  نظـام  و ،اجتمـاع    عمـومی  خیـر  دیگران، شخصی خیر از که کنیم  می لحاظ خیر

 مـدرن  روح ایـن  هگـل،  نظـر  از. باشد ها آن با تعارض در است ممکن حتی و است متمایز
 مطلق آزادي ةاید شدن برانگیخته موجب است، سنتی تفکر از ژرف گسستی موجب اگرچه

 تفسـیر  ایـن  ).PR, § 138-139( اسـت  مـدرن  روح بنیـادي  درونی کشش همان کهشود   می
 سیاق به هگل حال، این با. ندارد ارسطویی اخالق باوري عینیت نفی جز اي هنتیج سابجکتیو

 سـعادت  ترفـع  بـه  کـه  اي نفـی  دانـد؛   مـی  متعین نفی را نفی این خود پدیدارشناسی روش
 .شود  می منجر ارسطویی

 ارسطویی سعادت )aufhebung( ترفع /ارتفاع 2.1.4
 این هگل. است خوب زندگی و سعادت به یابی دست آدمی حیات نهایی غایت ارسطو نزد

 تمام عبارتی، به. دهد  می قرار ،روح آزادي یعنی ،واالتر امري ةسیطر تحت را فرجامین غایت
 بـه  سـعادت  منظر، این از. اند اراده آزادي فعلیت و تحقق از صوري روح عینی تحقق دقایق
 تمـایالت  بـر  مبتنـی  ،طبیعی هنوز سعادت، محتواي که است اي همرحل آن ارسطویی معناي
 این به است واالتر امري ةسیطر تحت سعادت که این. است »داده« امري کلی طور به و فردي
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. بـدهیم  حکم سعادتی چنین بطالن به یا و شود سرکوب باید فردي تمایالت که نیست معنا
 کنش براي آغازي ۀنقط و فردي مبنایی سعادت به رسیدن براي تالش هگل، نظر به برعکس،

 غایـاتی  بـه  دهـد   می آن به عقل که جهتی ۀواسط به سپس که فرایندي گذارد؛  می ما اختیار در
  .)657-653 :1390 هگل،( شود  می نمون ره واالتر

 هگـل  نـزد  آن يهـا  مؤلفـه  و عملـی  روح معناي به ناگزیریم پیامد این تر بیش فهم براي
 ،عملـی  احسـاس  .1: دارد اساسـی  جـزء  چهـار  عملـی  روح هگـل  فلسـفۀ  در. یابیم وقوف

 را اش آزادي و کند  می اراده را خود که آزاد روح .4 ، وسعادت .3، انتخاب و انگیزش .2
 و کنش آغاز نقطۀ ها انگیزش و احساسات هگل نزد. کند می محقق کتیوبجا نهادهاي در

 ،هگـل  نظـر  در گفـت،  تـوان   می که ستا رو همین از است؛ عقل عملی بخشی تعین ـ خود
 خـود  در کـه  اسـت  اي هواسـط  بی محتواي عملی احساس. است عملی خود خودي به عقل
 اراده و عقـل  بـا  تقابـل  در عملـی  احسـاس . است سوژه ۀواسط بی تفرد رو، این از ؛یابیم  می

 یابیم؛  می را امیالی و نیازها خود در ما. است اراده تجربی تعینیـ  خود نخستین بلکه ،نیست
 ناخرسندي حس نوعی کنیم،  می تجربه واقعیت با نسبت در را ها آن ناکفایتمندي که   هنگامی

 تجربـه  کـه  واقعیتـی  و نیازهـا  ایـن  میـان  که ستجا آن زیان و خسران. شود  می ایجاد ما در
 که جا آن از. رسد  می نظر به استیالگر و بیگانه که واقعیتی شود؛ ایجاد  تزاحمی و تقابل کنیم  می

 برآمده لذت و خوشی که جا آن از نیز و گیرد  می تعلق ناخوشایند یا خوشایند امر به احساس
 راه هم واقعیت با را خود باید احساس است، واقعیت با ما امیال و نیازها میان توافق نوعی از
 چـون  هـم  محتمـل  و مشـروط  يها قالب از فراتر امري به که ستا رو این از. کند کفو هم و

 خـود  ما که است بایستگی و ضرورت همین منظر از بنابراین،. آورد  رومی شخصی تمایالت
 هگل. ندپایدارتر غایات با نسبت در که حاالتی دهیم؛  می عادت پایدارتر احساسی صور به را

 بلکه ،بد نه و اند خوب نه نفسه فی حاالت این. نامد  می تمایالت و ها انگیزش را حاالت این
 ).Ferrain, 2004: 340-341( آیند  می شمار به فرد کنش براي حیاتی و گریزناپذیر يها دم

 هـیچ  وافر، اشتیاق و احساس بدون« که کند  می تکرار را گوته ۀجمل این جا این در هگل
 در را جملـه  ایـن  او .)ibid( »رسـید  خواهـد  انجـام  بـه  نـه  و رسیده انجام به نه بزرگی کار

 ارسـطو  نزد فضیلت بررسی ضمن دررا  آن يها کنش و سوژه ۀرابط که جا آن( گفتارها درس
 اخالق در ارسطو که فضایلی ۀهم که است آن بر هگل .است کرده بیان نیز )دکن  می ارزیابی

 متعـین  محتواهـاي  ایـن  هستند؛ »متعینی محتواي« واجد است برده نام ها آن از نیکوماخوس
 در را خـود  اراده که   هنگامی. شد خواهند تهی و انتزاعی ییها صورت محتواي فرایندي طی

 شـوند   مـی  پر محتوا از تهی و انتزاعی صور ،سازد  می خود ابژة اخالقی حیات و اخالق حق،
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)ibid .(مثابـۀ  بـه  سـابجکتیو  عملـی  روح سـو،  یک از ؛یممواجه سویه دو با ما تحلیل این در 
 بـا  را هگـل  تحلیـل  اگـر . آن محتواي مثابۀ به ابجکتیو روح دیگر، سوي از ،و فرم و صورت
 کوشـد   مـی  همواره هگل که یابیم  درمی کنیم، مقایسه نیکوماخوس اخالق در ارسطو کوشش

 و تحقـق  مقام در اگرچه ؛حفظ کند را اخالقی سیاسی حیات با سابجکتیو عملی روح تمایز
 که چرا ندارند، حضور دیگري از جدا و برکنار سویه دو این از یک هیچ شان  انضمامی وجود

) 364: 1382 لوکـاچ، ( »اخالقیـات  اجتماعی مضمون و اخالقی دستورهاي« هگل اندیشۀ در
 .دارند توأمان تقرري

 کـنش  یـک دادن  انجـام  و غایـت  کـه  بود خواهد این تفسیري چنین پیامدهاي از یکی
 آن تحقـق  و فعلیـت  بـه  مـن  که یمادام ،قانونی یا اصل هیچ .است من براي غایتی اخالقی

 شـرط  فـردي  احساسـات  و هـا  انگیـزش  رو، این از. یافت نخواهد فعلیت باشم،ن مند عالقه
 تحقـق  بـراي  فـرد  حضـور  امکان حاالت این که چرا بود؛ خواهند عام و کلی امر هر تحقق
 کنند.  می فراهمرا  کلی اصول

 ارسطویی سعادت از هگل تفسیر سیاسی ـ تاریخی پیامدهاي 3.1.4

 تفسـیر  از دیگـري  پیامدهاي به ،هیمد تسري هگل تاریخی دیدگاه به را سخن این اگر حال
 طریـق  از ایـده  تحققیـ  خود براي اي هعرص تاریخ خود هگل، نظر از. رسید خواهیم هگل

 ،اسـت  هگل تاریخ ۀفلسف دربارة اصل این اگرچه. است شخصی و فردي عالیق کارگیري به
 در. دهـد   مـی  نشـان  نیـز  را مدرن ةدور و باستان یونان در فردانیت تفاوت دربارة او دیدگاه

 میـان  تعـارض  و نـزاع  ،)باسـتان  یونـان  در کلی طور به و( ارسطو اخالقی طرح در حالی که
 در زیـادي  حـد  تا و( هگل تفسیر در است، مهلک امري پولیس براي جمعی و فردي منافع
 تقابـل  در عـام  خیـر  و منـافع  با که جا آن ،فردي منافع گیري پی مدرن دولت در ،)مدرن فکر
 دولـت  عبـارتی،  بـه . اسـت  سودمند کل براي حال عین در و قانونی و مشروع امري افتد،  می

 فـراهم  جمعـی  و فـردي  منافع آشتی امکان آن ۀواسط هب که است فراگیري اصل واجد مدرن
 اخالقـی  عـام  قواعـد  بـا  تقابـل  در احساسات هم فردي ساحت در ،قیاس همین به. آید  می

 ).Peperzak, 2001: 326-330( رسانند  می فعلیت به را کلی امر حتی و یستندن
 فرد ۀرابط به رویکردي چنین با هم آن ،ارسطو از هگل تفسیر که است این پرسش حال

 ۀفلسـف  ارسـطو  فکـري  نظـام  در که دانیم  می سویی از داشت؟ خواهد پیامدي چه جامعه، و
 بدانـد  اثـر  أمنش عام مقیاسی در راگفته  پیش اصل آن اساس بر بتواند که ندارد حضور تاریخ

 ۀمواجهـ  بنـابراین، . دارد تـاریخ  از متفاوت کامالً  فهمی او که است روشن دیگر، طرفی از ،و
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 لـوازم  گـرفتن  نادیـده  جز پیامدي ارسطویی اخالقی معانی با ،هگلی نوع از هم آن ،تاریخی
 آورد.  نمی بار به ارسطو ۀاندیش عصري و ،عرفی منطقی،

 ابزار به ارسطویی سعادت فروکاهش 4.1.4
 اساس بر که یافت ارسطو نیکوماخوس اخالق در ییها نشانه توان  می غیرتاریخی ساحت در
 جا آن ویژه هب. شود  می شناخته رسمیت به کلی امر تحقق در متفرد و جزئی امر آفرینی نقش آن
 امیـال  و عقـل  يکـار  هم ۀنتیج انتخاب ارسطو، نظر از. دکن می بحث »انتخاب«از  ارسطو که

 بـه  ،فـردي  اشتیاق و شوق مقام در امیال، و ،عام اصول ۀمثاب به ،معقول امور جا این در. است
 از هگـل  تفسـیر  میـان  مـوافقتی  توان  می جا این تا .)81-79: 1389 ارسطو،( آمیزند  درمی هم

 ختم جا این به بحث اما. دید است آن طرح پی در ارسطو خود چه آن و نیکوماخوس اخالق
 هگـل  دیـدگاه  بـا  کـه کند  استفاده می مفاهیمیاز  انتخاب، از بحث ضمن ،ارسطو ؛شود  نمی
 رو، ایـن  از ؛انـد  حیاتی اخالقی انتخاب در که تأمل و تصمیم چون هم   مفاهیمی ؛نیست یکی

ـ  به تصمیم و تأمل از هگل فهم. شود دیده می متفکر دو این يآرا میان آشکاري تفاوت  ۀمثاب
 بـه  آن در سـعادت  کـه  است ساحتی به آن ارسطویی معناي به سعادت تقلیل بر مبتنی ابزار

: اسـت  گونـه  ایـن  خالصـه  طـور  بـه  دعـوي  ایـن  تبیـین . است فردي عالیق رو دنباله نحوي
 روح در کنـد،   مـی  کیـد أت صـور  رفت پیش و بسط بر هگل نظري روح سیر در که طور همان
 کـه  شـدید  میـل  و تمایـل . ندکن  می خود ةابژ را پیشین صور مرحله، هر در صور، نیز عملی

 ایـن  و اسـت  سـعادت  اساس و پایه انتخاب ؛است انتخاب ةابژ کند  می تثبیت را احساسات
 يارضـا  تمثـل  قطـع،  طور به سعادت، هگل، زعم به. است اراده ةابژ خود، ۀنوب به ،نیز آخري

 در را تعریـف  ایـن  بـه  شـبیه  چیـزي  ).Ferrain, 2004: 342-343( است امیال و ها سایق عام
 .یم پرداختخواه آن به فضیلت بخش در که بینیم  می هم ارسطویی فضیلت از هگل تفسیر
 راه فهمیـد،   مـی  ارسطو که چنان آن ،سعادت معناي در کاري دست با هگل ترتیب، این به

 نیازمنـد  ارسـطو  نظـر  از سعادت به یابی دست. کند  می باز آن از سابجکتیو تفسیري براي را
 کـه  اسـت  خیـري  بـه  معطوف نهایت در تصمیم و انتخاب این اما است، تصمیم و انتخاب

. نیازهاسـت  يارضـا  به معطوف تصمیم این هگل نظر از که حالی در است؛ خیر همه براي
 گفـت  توان  می ،عبارتی به ؛نیست ما اخالقی يها کنش غایت دیگر، ،سعادت که است روشن

 کـه  نیازهـا  و عالیـق  خودمحور کردن برآورده نوعی است؛ جزئی و فردي امري سعادت که
 ترسیم هگل که اي دیالکتیکی سیر با ،حال این با .ندارد عام خیر با کاري  و سر هیچ واقع در
 گفت توان  می ؛است عقل تابع هگل در سعادت. کند  می نمون ره آن به را عملی روح کند  می
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 روح مطلـوب  غایـت  تـا  شـوراند   مـی  خودش علیه را آن سعادت از ابزاري ةاستفاد با هگل
 .بخشد تحقق عقل ۀواسط به را آزادي یعنی عملی
 ارسـطو  نـزد  سعادت مفهوم از هگل سابجکتیو تفسیر پیامد ترین مهم رسد  می نظر به

 سـعادت  دیگـر  که چرا ارسطوست؛ اخالقی اندیشۀ نظام در سعادت جایگاه فروکاستن
 چیزي آن )... گفتارها درس در ارسطویی سعادت از خود قرائت در هگل ادعاي برخالف(

 ابـزاري  سـعادت  جا این در. باشد خواستنی ،هست که چنان آن خودش، براي که نیست
 نه است غایت ارسطو نزد سعادت که حالی در ،واقعیت در روح حضور تحقق براي است
  .وسیله و ابزار

 

 فضیلت 2.4

 مقاالت« اثر سه در او يها گفته اساس بر ارسطویی فضیلت از هگل رهايیتفس بخش این در
 مقاالت« که جا آن از اثر، سه این میان از. شود  می بیان حق فلسفۀ و ... گفتارها درس ،»توبینگن
 اخالقی اندیشۀ از شده گفته تر کم زوایایی است، هگل اندیشۀ متقدم دورة به مربوط» توبینگن

 از خـالی  نکته این ذکر. است اهمیت واجد تاریخی لحاظ به کم  دست که نمایاند  بازمی را او
 نظریـۀ  وفق بر انسانی روح از که اي تلقی به توجه با جوانی، دورة در هگل که نیست لطف

 و متـأخر  دورة در او مقابـل،  در. کـرد   مـی  تفسیر را ارسطویی اخالق داشت، فضیلت یونانی
 از اي هتجرب به مسبوق پیشاپیش یونانی اخالقی فضیلت که بود باور این بر اش اندیشه پختگی
 نـوعی  یونـانی  فضـیلت  منطـق « او زعم به که ستا رو همین از دقیقاً. است اخالقی وجدان

 تفسیرهاي طرح ضمن ،ادامه در .)D. Goldstein, 2006: 221( »است ’رادیکال سابجکتیویتۀ‘
 .کنیم  می بیان را ها آن بر مترتب پیامدهاي و نتایج ارسطویی، فضیلت از هگل گوناگون

 فضیلت معناي از زدایی وحدت فضلیت؛ ۀدوگان حقیقت 1.2.4
 که خیريمثابۀ  به ،سعادت که است این ارسطو سخن ... گفتارها درس در هگل تفسیر بر بنا

 او حال، این با ).HP, B. Aristotle( ندارد تحققی فضیلت بدون است، یافتنی دست ما براي
 فضیلت و سعادت نسبت باب در ارسطویی ایدة این از تر بیش چیزي کوشد  می اثر این در

 بگشاید؛ خود اخالقی يها ایده ترین مهم از یکی طرح براي راهی طریق این از و بگوید
 این پیامد. شود  می معرفی اجتماع با فرد رابط منزلۀ به فضیلت ساختار آن اساس بر که اي هاید

 مدار فضیلت اجتماعی تشکیل چگونگی تبیین ارسطویی فضیلت از هگل فرد همنحصرب تفسیر
 نیکوماخوس اخالق در خاص طور به و ارسطو اخالقی اندیشۀ در که تبیینی است؛
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 یافته کمال و ایدئال حالتی ارسطو سیاسی اخالقی نظام در که چرا ،ندارد دقیقی بندي صورت
 با متناسب فردي فضایل باید که اند شهروندان این و شود  می گرفته مفروض »پولیس« از

 دست به ارسطویی فضیلت از تفسیري چه هگل اما. دهند پرورش خود در را پولیس
 خالل از او که کنیم  می دنبال را مسیري پاسخ یافتن براي برسد؟ حل راه این به تا دهد  می

 کند.  می طی یشها گفته
 عقالنی ساحت دو ابتدا عملی، انداز چشم از ارسطو، ... گفتارها درس در هگل گفتۀ به بنا

 دارد وجـود  بالقوه شکلی به فقط عقل اخیر، ساحت در دهد؛  می تمییز هم از را غیرعقالنی و
 اگرچـه  عقالنـی،  سـاحت  در. گیرنـد   مـی  قـرار  آن ذیـل  تـأثرات  و انفعاالت احساسات، و

 برسـازندة  توانند  نمی هنوز دارند، حضور شناخت و حزم حکمت، فهم، چون هم ییها مقوله
 دوام غیرعقالنـی  و عقالنـی  هاي ساحت وحدت در بار نخستین فضیلتزیرا  باشند؛ فضیلت

 .)ibid( یابد  می
 آن يهـا  خواسـته  و اوامر که باشند داشته ربط عقل به چنان آن امیال که این ارسطو، نظر به

 در یا نکند کار درست   آدمی ادراك هرگاه ،دیگر سوي است. از فضیلت خود دهند، انجام را
 بـراي  عقـل  زیرا نیست؛ فضیلت اما باشد، کار در خیر امر است ممکن ،اشدب غایب مجموع
 قلمـرو  در را فضـیلت  ارسـطو  کـه  ستا رو همین از. است الزم ضروري و فضیلت تحقق
 فضـیلت  ضـروري  که عقلی دارند، باور برخی که گونه آن ،اما دهد؛  می قرار معرفت و دانش
 خیـر  امـر  به معطوف که است عقالنی انگیزشی و میل بلکه ،نیست درخود صرفاً عقل است
 فضـیلت  تفسیر، این رب بنا .)ibid(اند  فضیلت در ضروري دقایقی عقل و میل بنابراین،. است

 باشـد  کـار  در غیرعقالنی انگیزشی باید که چرا ،نیست مبتنی فهم و درك بر فقط ارسطویی
. ستها آن بخش تعین و حاکم ها انگیزش بر عقل نهایت در اما ؛است خیر امر به معطوف که

 وفـق  بـر  ضرورتاً هم انفعاالت و ثراتأت باشد، کار در فضیلت هرگاه که نیست هم گونه این
 بنابراین. اند فضیلت برخالف مواقع از بسیاري در بلکه باشند، آن

 اصـلی  عقـل  دارد، جزئـی  امـر  بـه  تعلـق  و اسـت  غایتش مثابۀ به فضیلت تحقق که جا آن از
 وجـه  کـه  جـا  آن تا و شود  می وارد جزئی امر بر که است نیرویی میل که چرا ،نیست مجرد
. اسـت  الزم جزئـی  امـر  یـافتن  فعلیت براي نیرو این است، اهتمام مورد فردي سوژة عملی

 وحـدت  ایـن  و آورد  درمـی  عـام  و کلی امر انقیاد تحت را انفعاالتش و امیال سوژه ،بنابراین
 یـک  از اسـت؛  درست تعینی این. است فضیلت همان است مقدم آن در عقالنی حیثیت که

 انقیـاد  تحـت  عواطـف  و انفعـاالت  هـا  آن در که است ییها ایدئال برابر در تعریف این سو،
 نفسـه  فـی  امیـال  آن، بـر  بنا که است دیدگاهی برخالف دیگر، سوي از ،و اند هدرآمد محض

 ).ibidاند ( نیک
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 طریـق  ایـن  از تـا  دهد؛ پیوند جزئی امر به را ارسطویی فضیلت که است این هگل مه تمام
 خواسـته،  ایـن  تحقـق  بـراي  ،او. آیـد  فـراهم  جامعه ساختار در افراد واقعی مشارکت امکان

یسـت  ن انتزاعـی  و مجرد که عقالنیتی دهد؛  می تشخیص فضیلت ساختار در خاص عقالنیتی
 دوپـاره  سـاختاري  واجـد  فضـیلت  رو، ایـن  از. مربوط است فردي يها انگیزه و امیال هب و

 تفسـیر  ایـن  حق ۀفلسف عناصر به رجوع با. دهد  می جاي خود در را عقل و میل که شود  می
ـ  بـه  را فضـیلت  اثـر  ایـن  در او. یابـد   مـی  يتـر  بـیش  عمـق  ارسطویی فضیلت از هگل  ۀمثاب

 کنـد؛   مـی  طـرح  او هـویتی  و فـردي  يها امکان از یکی با نسبت در انسانی روح کفایتمندي
 کتـاب،  ایـن  در ،او. باشـد  عـام  یـا  ،سـابجکتیو  بالذات، قائم و جوهري تواند  می که امکانی

  :کند  می معرفی کرداري راست را فضیلت سرشت
 زیسـته ] گفته پیش[ امکان آن، در که اي  انضمامی شیوة و طریق آن با انسانی روح کفایتمندي

 خصایصی شوند؛  می نامیده’ فضایل‘ که دارد گوناگونی انواع ’کرداري راست‘ جنس. شود  می
 ).PR, § 150A( است نیازمند ها آن به خود حیات  انضمامی يها کنش در شخص که

 صـورتی « ۀمثاب به را فضیلت درونی و بیرونی حقیقت فضیلت، از تعریف این در ،هگل
 چونـان  فضـیلت  از مـا  وقتـی  هگـل،  زعـم  به. است کرده ضبط توأمان نحوي به »يبازنمود
 خیـر  تمثـل  بـراي  طریقـی  فضیلت که است این ما مراد گوییم،  می سخن يبازنمود صورتی

ـ  به را انسانی روح براي خیر باستان، یونانی معناي به ،فضیلت که چنان آن است؛  نـوعی  ۀمثاب
 عناصـر  از بهره همین در ،هگل. نمایاند  بازمی...  و عمل ةشیو شخصیت، و سرشت ظرفیت،

ـ  را آن غیربـازنمودي  معناي در فضیلت بیرونی حقیقت ،حق ۀفلسف  خیـر  امـر  کامـل  ۀتجرب
 از سـت ا عبـارت  ،ابتـدا  فضیلت، غیربازنمودي صورت درونی حقیقت حالی که در داند؛  می

 حقیقـت  که است حالی در این. خلق و سرشت آن، از بعد ،و عادت ،سپس کرداري، راست
دربـارة   فقـط « باسـتان  یونـانی  ۀاندیش در فضیلت) تمثل( بازنمایی منطقی ساختار یا درونی
 اسـت،  آن بـر  مترتـب  کـه  هایی توصیف یا دالیل راه هم به و ؛است تعین بی و انتزاعی امري

 امـا  .)ibid( »اسـت  سابجکتیو میل و خواهانه دل ةاراد چون هم جزئی و فردي امر به معطوف
 طـرح  بـا  را کـرداري  راسـت  و فضـیلت  از خـود  تفسـیر  این هگل که است این اصلی ۀنکت

 عبـارتی،  بـه  .)ibid( داند  می یکی نیکوماخوس اخالق در اخالقی فضیلت از ارسطو مندنظام
 امـور  بـه  مانأتو را مفهوم این فضیلت، براي و بیرونی درونی حقیقت دو تشخیص با ،هگل

 نتایج همان به دیگر، طریقی به اگرچه ،حق ۀفلسف در او ،واقع در. دهد  می ربط عام و جزئی
 حقیقت درونی انگاري دوگانه نوعی تفسیرها این پیامد ،مجموع در. رسد  می ... گفتارها درس

 است. ارسطو ۀاندیش در آن واحد معناي تمامیت رفع و فضیلت
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 فضیلت خودآیینی 2.2.4
 يهـا  امکـان  کشف و ارسطویی فضیلت از خود تفسیر ۀواسط هب ،»توبینگن مقاالت« در هگل
 آن بـه  حق فلسفۀ و ... گفتارها درس خرأمت اثر دو در که بندد  می را طرفی همان ،آن در نهفته

 بـا  هریـک  کـه  نسـبتی  و »حساسـیت « و »عقـل « از خاص تعریفی با او. است یازیده دست
 کـاربردي  معنـاي  ارسـطویی،  فضـیلت  از فـرد  همنحصرب تفسیري ۀارائ ضمن دارند، فضیلت

 مندفضیلت اي هجامع گیري شکل چگونگی که معنایی: کند  می بیان را مفهوم این از نظرش مد
 ارسـطویی  فضیلت تقلیل )دید خواهیم که طور همان( تفسیري چنین پیامد. دهد  می نشان را
 صـادره  اخالقی دعاوي اعتبار بر که حالی در  اثر، این در ،هگل. است »خودآیین«   مفهومی به
 ةقـو  تجربـی  سرشـت  و اند هتنید عقل با احساسات که است آن بر گذارد،  می صحه عقل از

 کـنش  و عمـل  أمنش بودن غیرعقالنی یا عقالنی تعیین ،رو این از دارد؛ شباهت عقل با خیال
 در ،خواهـد   مـی  هگـل  رسـد   مـی  نظـر  به ،عبارتی به). TE, § 18( است دشوار بسیار اخالقی
 د.کن پررنگ را حساسیت و احساسات نقش عقل، از برآمده اخالقی فراگیر ارزش با مواجهه
 عقـل  بـا  انطبـاق  درفقـط   فضـیلت  ارسـطویی،  فضیلت از او تفسیر اساس بر ،طرفی از

 انسـانی  فضیلتی خود دارد، که ساختاري دلیل به ،عقالنی کنش. باشد فعالیت نوعی تواند  می
 کـنش  ایـن  ،دوم ؛است غایت نفسه فی عقل کنش نخست،: است دوگانه ساختار این. است

 ایـن  بر. خیزد  برمی درونی نیرویی از تمامه به و است خودآیین) اخالقی فضایل همان یعنی(
 هگل باور به اساس،

 بـه  اگرچـه ( کـه  اسـت  گیـاهی  چون هم بلکه نیست؛ اندرز و پند و تربیت محصول فضیلت
 این از. کند  می رشد خودش توان مدد به و خواهد  می خود که مسیري در) دارد نیاز مراقبت

 انـد  شـده  کشـف  اي خانه گل محیطی در فضیلت ایجاد براي فرض به که فنونی و هنرها رو،
 بـا  قیـاس  در) نیست ممکن فضیلت  ] کسب در[ ناکامی و انحراف واقع در آن در که جایی(

 فضـیلت  تر، بیش کند، رشد خودرو شکلی به تا بگذاریم خود حال به را فضیلت که شرایطی
 ).TE, § 20( کشانند  می نابودي ورطۀ به   آدمی در را

. دارد وحـدت  آن بـا  بلکـه  ،است عقل ساختار شبیه تنها نه) حساسیت( احساس ساختار
 ابتـدا  حساسـیت  هگـل،  نظـر  از. دارد بر در را خود هم و است نفسه فی غایتی هم احساس

 چـون  هـم  را هـا  احسـاس  این او. کند  می معرفی اخالقی ـ نا ییها احساس قالب در را خود
 هـا  ایـن ). TE, §§ 18, 9( نامـد   مـی » دوستی و ،خیرخواهی شفقت،« شامل »لطیف تمایالتی«

 و خـودآیین  حـال،  عـین  در ،و نـد خود غایـت  خود سویی از که اند حساسیت يها فعالیت
 بیرونـی،  لحـاظ  بـه  رو، ایـن  از. اند خودبسنده سره یک ییها محرك و ها انگیزش از اي هجلو
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 و عقـل  سـاختار  بـا  آن سـاختار  درونـی،  لحـاظ  به ،و تاس اخالقی ـ نا حساسیت صورت
 فضیلت از اجتماعی« توانند  می واحدشان ساختار دلیل به احساس و عقل. است یکی فضیلت
 از انـواعی  عنـوان  بـه  ،)عقالنی فضیلت( عقل و) لطیف لیفضا( احساس .کنند پا بر »انسانی

 در عقـل  و احسـاس  از یـک  هـر . دارند اجتماع این گیري شکل در   سهمی یک هر فضیلت،
 میان، این در دارند؛   سهمی دارد خودش از خارج جهان با   آدمی روح که روابطی گیري شکل
 فـراهم  را دیگـران  بـا  کـنش  و زنـدگی  امکان«است  احساس فرد همنحصرب تجلی که عشق

 شـهروندانی  یک یک در را خود معتبرند، عام نحو به که قوانینی اصل ۀمثاب به ،عقل و آورد  می
 .)TE, § 18( »شناسد  بازمی دارند تعلق معقول جهان به که

 »خوب شهروند« با »خوب انسان« یجایگزین 3.2.4
 ایـن  از متـأثر  ارسـطو  اخالقـی  مفاهیم از هگل هايریتفس   تمامی که شد مدعی توان  می

 اوسـت  سیاسـی  اندیشـۀ  خـدمت  در هگـل  اخالقـی  اندیشـۀ  که است بنیادي رویکرد
 »خـوب  شهروند« هگل اندیشۀ در که ستا رو این از هم .)567-563: 1381 استیس،(

 افراد اخالقی تعالیم نتایج مثابۀ به ارسطو را چه آن همۀ نحوي، به ،او و است غایت بودن
 .نشاند  می بودن »خوب شهروند« براي ضروري فضایل مقام در کند،  می ذکر

 بـراي  را مسـیري  چه هگل که این و ارسطویی »نیک زندگی« با هگل ۀمواجه ةشیو فهم
 تفسـیر  مـتن  بـه  ویـژه  اهتمام با. کند  می برمال رابطه این در را نکاتی دهد  می نشان آن تحقق
 ارسـطو  ۀاندیشـ  در »نیـک  زندگی« به هگل جا هر رسد  می نظر به ... گفتارها درس در هگل

 او میان، این در. گیرد  نمی نظر در را آن اخالقی ـ عقلی مناسبات و ها امکان   تمامی پردازد،  می
 و ورزد  مـی  اهتمام است ضروري سیاسی اجتماع حیات براي که یفضایل از دسته آن به فقط

 و ربـط  از نظـر  صـرف  آدمـی،  خـود  بختی نیک به که اي ینعقال يها فضیلت دربارة بحث از
). PH, B. Aristotle( کنـد   مـی  خـودداري  شود،  می منجر آن، سیاسی و اجتماعی هاي استلزام

 او از پدري وقتی: «کند  می تکرار حق ۀفلسف در او که است سخنی ادعا این یداتؤم از یکی
 را پسـرت : داد پاسـخ  کنـد،  اش نمـایی  راه پسـرش  تربیـت  ةشـیو  بهترین دربارة تا خواست
ـ  بنـا  .)PR, § 153A( »است حاکم خیر و نیک قوانین آن در که کن کشوري شهروند  ایـن  رب
 دیگـر،  عبارتی به ،و ندارد کلیدي  نقش  آدمی تربیت و رشد در فردي عقالنی فضایل تفسیر،
 ۀاندیشـ  در کـه  اسـت  حـالی  در این. است جوامع بر حاکم عقلی فضایل تابع فردي فضایل
 دارد؛ اصـالت  هم اجتماع با آن ربط گرفتن نظر در بدون فردي عقلی فضایل ارسطو اخالقی

 صحه آن اهمیت برکند و  یاد می از آن »فرونسیس« واژة باارسطو  که است چیزي همان این
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 حفظ خود ۀاندیش در را آن بر مترتب غایات و نیک زندگی ارسطو، همانند ،هگل. گذارد  می
 و روابـط  از   نظـامی  او. ددهـ   مـی  انجـام  متفـاوت  کامالً اي گونه به را کار این او اما کند؛  می

 مـدرن  سیاسـی  ۀجامعـ  بـا  شـهروندان  آن، در ،کـه  کنـد   می ترسیم آزاد اجتماعی يها نسبت
 انسـان  جـایگزین  »خوب شهروند« جا این در .)210: 1386 پالمناتز،( دارند دوسویه ارتباطی
 .شود  می ارسطویی مندفضیلت و خوب

 فضیلت معنایی ثبات رفتن دست از 4.2.4
 مفهوم بر شمرد،  برمی فضیلت براي ارسطو که ییها ویژگی میان از ... گفتارها درس در هگل
 مفهوم این هگل، نظر از. کند می آغاز آن تحلیل با را خود خاص تفسیر و تأکید وسط حد

 اخالقی فضایل: داشت آگاهی اخالقی فضیلت حقیقی غایت از ارسطو که دهد  می نشان
 پولیس   انضمامی نیازهاي و افراد با نسبت در ها آن که چرا بیابند؛ کاستی یا فزونی توانند  می
 افراد اقتضاي به فضایل رو، این از. بشري نفوس الیتغیر ماهوي امور برخی با نه یابند،  می معنا

 تفسیر این که دارد وجود نیکوماخوس اخالق در شواهدي. باشند متغیر توانند  می جوامع و
 نه ،داند  می خو  و  خلق مثابۀ به را فضایل ارسطو که این جمله از کند؛  می تصدیق را هگل

 فضایل هگل، تفسیر بر بنا). 62-61: 1389 ارسطو،( احساسات یا درونی قوایی چون هم
 دارد؛ شهروندانش از پولیس که مطالباتی به ندا پاسخی نهایت در ارسطو اندیشۀ در اخالقی

 فضایل که گونه همان گویی ؛کنند  میفراهم  را شهر جاودانگی زمینۀ فضایل کسب با شهروندان
 هماهنگ با فقط تلقی، این با. شوند  می نهاده هم پولیس در یابند  می قرار بشر سرشت در

 تحقق اخالقی فضیلت غایت که است پولیس اجتماعی خاص شرایط با انسانی روح شدن
 مناسبات اقتضاي به آن تغییر و فضیلت معناي نبودن ثابت رو، این از. شود  می حفظ و یابد می

  .است ارسطویی فضیلت از هگل تفسیر پیامدهاي از دیگر یکی شهرها واقعی
 

 گیري . نتیجه5

 بنیـادي  مفهـوم  دو ذیـل  ،ارسـطویی  اخـالق  از هگـل  قرائـت  شـد  کوشـش  نوشتار این در
 ذیـل  يپیامدها. شود بیان است مترتب قرائت این بر که پیامدهایی و »فضیلت« و »سعادت«

 ارسـطویی،  سـعادت  ترفـع  اگوئیسـم،  و سـعادت  عینیـت  نفی :از اند عبارت سعادت مفهوم
که  فضیلت مفهوم ذیل يپیامدها و ابزار به سعادت فروکاهش و سیاسی ـ تاریخی پیامدهاي

 یجـایگزین  فضـیلت،  خـودآیینی  فضیلت، معناي از زدایی وحدت: شوند  می موارد این شامل
 .فضیلت معنایی ثبات رفتن دست از و »خوب شهروند« با »خوب انسان«
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 جایی هجاب به موارد برخی در شد، بیان آن پیامدهاي در که چنان آن هگلی، تفسیر اگرچه
 تلقـی  نفـی  معنـی  بـه  داد رخ ایـن  شـود،   مـی منجـر   مفهوم دو این از ارسطویی تلقی معانی

 کـردن  نزدیک و ارسطو اخالقی ۀاندیش کردن عصري براي هگل واقع، در. نیست ارسطویی
 دیگـر،  سـویی  از. نداشـت  مواجهه این از گریزي خود ۀاندیش دیالکتیکی نظام با آن مفاهیم
 اخالقـی  دسـتگاهی  نیازمنـد  هگل فلسفی نظام در سیاسی ۀاندیش تقدم ییمعنا به و اصالت
 اقتضـائات  و مناسـبات  و کنـد  عمـل  ارسـطو  اخالقی گرایی طبیعت از فراتر بتواند که است

 و سـعادت  هگل، ۀاندیش در ،که است چنین. کند تبیین را سیاسی و اجتماعی بیرونی حیات
 از فراتـر  اي هوظیفـ  ،انـد  بدیلی بی اهمیت واجد ارسطو اخالقی نظام چون هم اگرچه فضیلت

 کالسـیک  تلقـی در مقایسه بـا   مفهوم دو این هگلی، تفسیر در. یابند  می افراد تربیت و تعلیم
 این از تا گیرند  می خود به سابجکتیوتر تعینی حال عین در و تر اجتماعی کارکردي ارسطویی

 دسـت  یگانه خیري به ،مندفضیلت چهارچوبی در ،دیالکتیکی روندي در ،اجتماع و فرد طریق
 کـاري  دسـت  جـز  اي هچـار  مقصـود  ایـن  به رسیدن براي هگل. است آزادي همان که یابند

 به ،ارسطو اخالقی نظام کل معنایی، دگردیسی این با. شتندا ارسطو اخالقی مفاهیم معنایی
 از خالی هگلی تصرف این است بدیهی. شود  می ماهوي تغییر خوش دست هگل، تفسیر تبع

 تـاوانی  ایـن  ،واقع در نیست؛ ارسطویی ۀاندیش ۀعامدان تحریف و فلسفی و نظري پیامدهاي
 .دهد  می هدفش به رسیدن براي او ۀاندیش که است
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