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چکیده
ایاای دوبارۀ اخالق فضالت در سدۀ پاشان سر غازی برای بح های فلسفی جدیدی در ییوزۀ دوسیتی رلمیداد
میشود .مکاتب نو ارسطویی که تعریف ارسطو از سعادت را مفهومی کممایه تلقی میکنند ،با ایاا و نایز جیرح و
تعدیل مفاهام ارسطویی و مکاتب پساارسطویی دوران باستان «دوستی» و «دغدغۀ دیگری» را بهمثابیۀ مؤلفیههای
جداییناپذیر از سعادتمندی دمی به تعرییف سیعادت وارد کردهانید .افیزون بیر ن ،چیون مکاتیب ارسیطویی
باستانی مهمترین مطالبۀ اخیالق فضیالت را شیکل دادن عقالنیی ایساسیات ،عواطیف و هاجیان درونیی فیرد،
بییهمنظور برخییورداری از زنییدگ ِی بیه لحییاظ درونییی خییوب تلقییی کردهانیید ،همیواره در مظییان اتهامهییایی چییون
خودگزینانه بودن ررار گرفتهاند .در این مقالیه ضیمن پیرداختن بیه «دغدغیۀدیگری» بیهعنوان مؤلفیهای جدیید در
اخالق فضالت نوین و بررسی اهمات و نقش «دغدغۀدیگری» و دوسیتی در سیعادت انسیان از منظیر ارسیطو و
نو ارسطوئاان بررسی میشود که ناس فالسوف نو ارسطویی ،بر چه اساسی نظریههای مکاتیب باسیتانی در بیاب
سعادت را غشته به خودگزینی نمیداند و چرا برای «دوستی» و «دغدغۀ دیگری» وزنی بیاش از مکاتیب باسیتانی
رائل است .او در صدد یافتن پاسخی است برای پرسشهایی از این دست که یا انسان میتواند در عان یال که بیه
سعادتمندی خویش میاندیشد ،دغدغۀ دیگری را ناز بهشاوهای غارابزاری در خود بپروراند؟
کلیدواژهها
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گرچه سابقۀ اخالق فضالت 1به ارسطو بازمیگردد ،اما بهلحاظ مهم شمردن منش اخالری میتوان
ِّرد پای ن را را در رای سقراط و افالطون جستوجو کرد؛ پس از ارسطو ناز میتوان ردپای ن را با
تقریرهای اندک متفاوت در رای رواراان پیگرفت .در ررون وسطا ،فالسیوفان مسیاحی بیا تلفایق
اخالق فضالت ارسطو با اصول و انگارههای مساحی خود ،تقریری دینی از اخالق فضالت ارائیه
کردند و از این زمان به بعد این اخالق تا یدود زیادی مغفول وارع شد تا این کیه در اواسیق ریرن
باستم ،مشق سوم اخالق هنجاری که امروزه «اخالق فضالت» نام گرفتیه پیا گرفیت کیه دغدغیۀ
اصلیاش نه نظریههایی دربارۀ فعل اخالرا درست (اخالق کانتی) یا رسادن بیه اوضیاع و اییوال
خوب (اخالق پاامدگرا) ،بلکه رسادن به عناصیر جداییناپیذیری ماننید منشهیا ،ایساسیات و
خیود فضیالتهیا ،انگایزههیا ،شخصی ّات و
انگازههای خوب ،تصمامات درست ،عمل خوبِ ،
ّ
بصیارت اخالریی ،دوسیتی و روابیق
خصوصات اخالری ،تعلام و تربات اخالریی ،یکمیت /
ِ
خانوادگی ،معنای یقاق ِی سعادت ،نقش ایساسات در زندگی اخالری بود؛ یعنی مسیائل مهمیی
که معرف شخص اخالرا خوب یا ستوده است در ارتباط با این که «چگونه شخصی باید باشم؟»
و «چگونه باید زندگی کنم؟» و اینگونه بود که با پر رنگ شدن دوبارۀ نقش عواطف در اخالراات،
اخالری روابق شخصی ،یعنی دوستی و «دغدغۀ دیگری» توجه خاصی مبذول شد.
به ابعاد
ِ
جولاا ناس  -فالسوف نو ارسطویی معاصر  -از مدافعان تقرییری از اخیالق فضیالت اسیت کیه
«اخالق مبتنی بیر شخصیات» نیام گرفتیه اسیت 2.او اییدههای کهین ارسیطویی را بیه مبایی
اخالق فضالت جدید وارد کرده و استدالل میکند که فضالتمند بودن ،یعنی «داشتن اسیتدالل
عملی» یا «مهارتهای عملی» و از همانرو ،در نظیر او ،مطالبیۀ اصیلی اخیالق فضیالت ایین
خواهد بود که چگونه میتوان «مهارتهای» اخالری را پرورش داد ( ناس .)70۵7 ،نیاس ،مفیاهام
فضالت و سعادت و یا به تعبار ارسطو« ،ائودیموناا» را از جمله مفیاهام اصیلی اخیالق فضیالت
معرفی میکند .سعادتی که او از اصطالح ائودیموناای ارسطو برداشت میکند ،بر داشتن زنیدگی
1. virtue ethics
 .2برخی فالسوفان اخالق فضالت ،مانند لاندا زگزبسکی و مایکل اسلوت نظریۀ فضالت محض را بر اسیاس نحیوههیای
مختلف پاوندی که بان مفهوم فضالت و مفهوم خوبی برررار میکند ،به دو دستۀ خوبیبنااد یا پاشافاعلی و فاعیلبنایاد
یا مبتنی بر شخصات ،طبقهبندی میکنند .شق دوم ،انگازش یا دیگر یاالت درونی فاعل را مبنای اخیالق مییانگیارد
(نک :زگزبسکی ،70۵۹ ،ص 7۵7۔.)7۵۵

✺

خوب تأکاد دارد نه بر ایکام اخالریی؛ هماننید اخیالق کیانتی و نیه بیر نتاجیۀ اعمیال؛ هماننید
پاامدگرایان .این سعادت که از طریق نظر کردن به کلات زندگی و تأمیل بیر ن بهدسیت می یید و
به معنای نوعی زندگی است که انسان را از رضایت خاطر در کل زندگی بهرهمند سازد ،فضالت را
ناز یالتی تصور میکند که میتوان با تجربه کردن به ن دست یافت و با برخیورداری از فضیالت
است که انسان می موزد تا مطیابق بیا عقیل عمیل کنید و ایساسیات ،عواطیف و هاجانیاتش را
برمبنای عقل رشد دهد و بتواند با مورعاتهای گوناگون زندگی به بهترین شکل مواجه شود.
ناس ،کارکرد اصلی اخالق فضالت را «ارائۀ راهی برای خوب زیستن» میداند که از تأمل بیر
خود غاز میشود ،اما گوشزد میکند که این تأمل باید عقالنی و در پرتو تفکرات فلسفی باشد نیه
منابعی دیگیر ماننید عقایید فرهنگیی کیه راه یلهیای سیان و غاراندیشیمندانه در اختایار افیراد
ررار میدهند .او فضایل را امری مسئولاتزا میداند و معتقد اسیت کیه وجیود فضیایل در انسیان
سبب میشوند که دمی رفتار بهتر و در نتاجه ،زندگی بهتری داشیته باشید .او اخیالق فضیالت را
همهجانبهتر از هر اخالق دیگری میداند؛ زیرا باش از هر نظریۀ اخالری دیگری بیر ایساسیات،
عواطف و هاجانهای ما تأثار میگذارد (نک :ناس.)70۵7 ،

ارسطو در نیکوماخوس و پس از بح از غایت رصوی که متضمن این بود که هر چایزی غیایتی
دارد و غایت رصوای همۀ نها یک چاز است و ن یک چاز خار است ،در پی این اسیت کیه ایین
خار را معنا کند و این سؤال را مطرح میکند که «باالترین خاری که انسان از طریق عمل میتواند
ّ
به ن دست یابد ،چاست؟» ( )b70۵7او به سعادتمندی انسان بهعنوان امری مرکب 2مینگرد؛ بیه
این معنا که خود سعادت خواسته یا ناازی خاص ناست ،بلکه از مجموعهای خواسیتهها و ناازهیا
تشکال شده است 3.از منظر او ،سعادت فاعل در این است که در زندگی به چازی دست یابد کیه

در کتاب اخالق سعاد

محور ارسطویی در سده باستم ایاا شید و بسیق یافیت .ایین مکاتیب کیه
 .1همانطور که پاشتر اشاره شد ،اخالق فضالت ِ
نو ارسطویی تلقی میشوند با استناد به کممایه بودن تعریف ارسطو از سعادت که بناان نظریۀ اخالری او را تشکال میدهد،
چنان بسق و جرح و تعدیلی در رای اخالری ارسطو را مجاز میشمارند (.)see Garret, 2005; Zagzebski,1396
ّ
 .2صرف نظر از ارسطو که سعادت را امری «مرکب» میانگاشت ،با دیدگاهها و تعاریف دیگری مواجه میشویم :برخیی
سعادت را «بساق» ،فارد اجزا و در عان یال «بارونی» میدانند و برخی ناز سیعادت را بسیاق ولیی «درونیی» تلقیی
میکنند (ملکاان.)70۵7 ،
 .3برای بح مبسوطی دربارۀ ناازها و خواستهها و همچنان تفاوت نها ،نک :ملکاان ،70۵۵ ،ص 77۔.۵۵
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«نهایی و خودبسنده و غایت همۀ اعمال» است ()a70۵1؛ «نهایی» به معنای مطلوب ذاتی بیودن و
«خودبسندگی» به این معنا که با وجود داشتن ن چاز برای سعادتمندی به چاز دیگر نااز نباشید
و «غایت بودن» ن به این معناست که همۀ اعمال تنها مقدمهای باشد برای یصول به ن.
ناس ناز همانند ارسطو و دیگر فضالتگرایان ،بر این باور است که صرف برگزییدن سیعادت
بهعنوان غایت رصوی را نمیتوان مشخصۀ پرمایهای برای غایت رصوی دانست و تعاان محتیوای
این سعادت است که این مفهوم را غنیی میسیازد و ایین از ن روسیت کیه سیعادت را مفهیومی
کممایه میداند که دراقا مشخص ناست از چه مؤلفههایی تشکال شده است.
از نظر ناس ،برگزیدن سعادت به عنوان غایت رصوی تنها به معنیای برگزییدن غیایتی در
کنار دیگر غایات ناست ،بلکه در یقاقیت ،برگزییدن شیاوهای از زنیدگی اسیت کیه کمیک
میکند تا غایتهای دیگر فعاالنه پیگاری شوند .او با تکاه بر رای ارسطو در ایین بیاب بیر
کلمۀ «فعاالنه» تأکاد میکند« :در اصطالح عرفی ،سعادتمندی فعالات فعاالنیهای اسیت
که به خود ما وابسته است» (.)1095 a
به تعباری دیگر ،درست است که در هنگام جستوجوی غایت رصوی همگیان بیه ایین نتاجیه
میرسند که ویژگی بهتری غار از سعادت ،وجود ندارد که بتوان این غایت را با ن توصاف کرد؛ زییرا
سعادت تنها غایتی به نظر میرسد که «تمامعاار» و «خودبسنده» است و برای هاچ غاییت بیاالتری
بدان محتا ناستام ،اما باید به این نکتیه توجیه داشیت کیه پیس از تأمیل و فلسیفهورزی مشیخص
میشود که مفهوم سعادت نزد همۀ ما یکسان ناست؛ زیرا این مفهوم از شهود هرییک از میا در بیاب
سعادت تأثار میپذیرد« 1:سعادت تا ید زیادی مفهومی کممایه و غاردراق اسیت و بنیا بیراین ،ایین
تقریر فلسفی برای بهبود باید در معرض بازبانی رابل مالیظهای ررار گارد» (.)Annas, 1993, p. 426
افالطون  -استاد ارسطو  -از نجا که نفس را «خود» اصلی دمی میدانست ،معتقد بود انسان
برای دستاابی به سعادت ،باید ناازهای نفس خویش را پاسیخ گویید .او نفیس را دارای سیه جیزء
2
نایاز بخیش عقایدتی
«باورها»« ،ایساسات ،عواطف و هاجانها» و خواستهها» میدانسیت و ِ
 .1از نجا که شهود ( ،)intuitionنوعی راهنمای طباعی یا فطری است ،نقش ن در نظریههای اخالری بساار مهم اسیت؛
به صورتی که ممکن ناست بتوان در این نظریهها بدون اتکا به ن پاش رفت .شهود را میتیوان «چایزی شیباه وجیدان
اخالری یا همان یافتههای بدون استدالل و اولاه انسان تلقی کرد که در نگاه باشتر وارعگرایان و ازجمله ارسیطو ،نقیش
بساار مهمی دارد .در اخالق ناز مانند فلسفه باید شهودها ،اولاات یا فطریاتی وجود داشیته باشید تیا بتیوان بیر اسیاس
نها پاش رفت؛ زیرا بدون شهود نمیتوان در اخالق استدالل کرد.
2. doxastic

✺
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1
نایاز
یامعرفتی وجود انسان را «یقاقت» ،نااز بخش ایساسی ،عاطفی و هاجانی را «زیبیایی» و ِ
طلیب خایر
بخش اراده و خواست انسان را ناز طلب «خار» معرفی میکرد و معتقد بود کیه ایین
ِ
ِ
تنها با اخالری زیستن و خوب زیستن بر ورده میشود .گرچه نتاجهای که افالطیون بیه ن دسیت
تجربی مبتنی بر روانشناسی مورد تأیاد ررار گرفت ،امیا بیه
یافت از ررن نوزدهم و با زمایشهای
ِ
نظر میرسد او دو مؤلفۀ مهم یعنی «دوستی» و «عشق» را نادیده انگاشته است .او در لوسیس که
ّ
نخستان بررسی جدی فلسفی دربارۀ دوسیتی اسیت ،ادعیا میکنید کیه «میا مردمیان را دوسیت
میداریم ،مثل دیگر چازهایی که دوست میداریم ،چون در خودمان چازی را فاردیم و نها را تنها
تا ن ید دوست میداریم که در پیگاری غایت نهاییمان ،یعنی همان «سعادت» که بیا معرفیت
به خار یاصل می ید ،مفاد باشند ».به این ترتاب ،مفهوم دوستی به منزلۀ عشق و محبت پایدار و
متقابل ماان طرفهای برابر و به منزلۀ نشانۀ خودبسندگی نیه کمبیود ،از شیرح و تبایان افالطیون
غایب میماند (یسانی ،70۵0 ،ص .)۹۰
گرچه شاگرد او ارسطو ،این دو مؤلفه را به مطلوبهای ذاتی افالطون اضافه کرد ،ولیی در اثیر
ساطرۀ افالطون نتوانست به مازانی شایسته بر نهیا تأکاید ورزد .در دورۀ معاصیر ،روانشناسیان و
عالمان اخالق  -که نو ارسطوئاان ناز از ن جملهاند  -همانند ارسطو به این نتاجه دسیت یافتهانید
که ما به دوستی و عشق ناز نااز داریم و بنابراین ،زندگی الیق یک انسان ن زندگی ای است کیه در
ن افزون بر مؤلفههای دیگردوستی و عشق ناز تیأمان شیود و یتیی بیر ورده نشیدن ایین دو نایاز
میتواند انسان را به ورطۀ فنیا سیوق دهید .از همیانروسیت کیه بیا همیۀ گسیتردگی راء و نگیاه
کلگرایانۀ ارسطو به برخورداری از زندگی خوب و خوب زیستن ،باز هم فالسیوفان نیو ارسیطو یی
معاصر ی همانند ناس  -به مؤلفۀ مهمی اشاره میکنند که از نظر نها در نظریۀ سیعادت ارسیطو از
رلم افتاده است و به هنگام تعرییف عناصیر دخایل در خیوب زیسیتن ،یکیی از ناازهیای مهیم و
ضروری انسان برای نال به سعادت ،یعنی اهتمام ورزیدن به دیگر انسیانها ییا دغدغیۀ دیگیری را
بدان میافزایند .ناس معتقد است از فحوای رای ارسطو چنان بر می ید که به چنان چایزی نظیر
داشته است ،اما بهعنوان مؤلفهای مجزا از ن سخن نگفته اسیت.بنابراین ،نیو ارسیطوئاان پیس از
تأمل و بازبانی سعادت یا ائودیموناا از منظر ارسطو به این نتاجه دست مییابند کیه « سیعادت ،از
نظر ما ،یوزههایی را فرامیگایرد کیه اودیمونایا نهیا را پوشیش نمیدهید» (.)Annas, 1993, p. 332

از نظر نو ارسطویاانی مانند ناس:
تأمل اخالری مارا به این سو سوق میدهد که دریابام «فضالت» و «اهتمام به دیگران»
غایت رصوای ما نقشی ایفا کند .بنا براین ،در عان یال کیه در جسیتوجوی
باید در ِ
سعادت هستام ،این سعادت باید سعادتی باشد کیه بیا ارزشهیای ذاتیی فضیالت و
اهتمام به دیگران ،سازگار باشد .بنا براین ،باید برای دستاابی بیه سیعادت بیه بیازبانی
نگرشهای معمولمان دربارۀ زندگی بپردازیم (.)Annas, 1993, p. 426

بنابراین ،میتوان دید که الگوی اخالق فضالت میدرن ،دراقیا همیان الگیوی اخیالق ارسیطویی
ناست ،اما همانگونه که ناس نایز بیر ن تأکاید دارد  -از نجاکیه اخیالق باسیتان دارای مفیاهام
اولاهای است ،مانند مفهوم «خوشی /بهروزی» ،مفهوم «فضالت» و مفهوم «تأمالت فاعل بر کل
زندگی خود»  -میتوان تمامی اخالقهای فضالت متفرع شیده از اخیالق باسیتان را کیه مکتیب
نو ارسطویی ناز از ن جمله است ،در سه مفهوم فضالت ،1یکمت عملی ،2سعادت3با هم دارای
اشتراک دانست (.)see Annas, 2011
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نقش «دغدغۀدیگری» در دوستی اصیل در مکاتب ارسطویی و نو ارسطویی

در این بخش بیا بررسیی نظرییههیای عهید باسیتان ،در بیاب «دوسیتی» کیه بیا مطلیوب ذاتیی
«دغدغۀ دیگری» در ارتباط نزدیک است ،در صدد پاسخ به این پرسیش هسیتام کیه وجیود ایین
همبستگیهای عاطفی ،چه تیأثاری بیر سیعادتمندی انسیان خواهید گذاشیت .نیاس ،وجیود
مطلوب ذاتی اخالری «عدالت» و ناز همچنان مطلوب ذاتی غاراخالری «دوستی» را دو یوزهای
تلقی میکند که اخالق باستان را در مواجهه با محاق بارونی یعنی خایر دیگیری ریرار میدهنید و
به نوعی هر دوی نها را دو صورت اصلی «دغدغۀ دیگری» رلمداد میکند.
این دو مؤلفۀ سعادت  -فارغ از شباهتهایشان  -تفاوت مهمی با هم دارند و ن این که جایگیاه
دوستی در نظریههای اخالری بسی فراتر از «عدالت» اسیت .گیویی بیرای رسیادن انسیان بیه ن
درجهای که بتوان او را دوست خطاب کرد ،الزم است ابتدا در وجودش ،فضالت عدالت پرورانده
1. Arête
2. phronesis
3. eudaimonia
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شده باشد و تنها با نشستن فضالت عدالت در جان و روح است که میتوان در ییوزۀ اخیالق بیه
مریله واالتری که «دوستی» ناماده میشیود ،دسیت یافیت .بنیابیراین ،در ییک نظیام اخالریی:
«میتوان عدالت را در مرتبۀ یقوری ن یعنی مرتبۀ گارندۀ اخالق جای داد و دوستی را در مرتبهای
فراتر از نها یعنی در مرتبۀ دهنده» (امارمحالتی.)70۵۹ ،
برای بررسی نگاه مکاتب باستانی ارسطویی و ناز همچنان نو ارسطوئاان به دوستی  -به عنیوان
ابزاری در جهت نال به سعادت یا مطلوبی ذاتی در مفهوم سعادت  -ناگزیریم که مفهوم دوستی را
از منظر ارسطو و نو ارسطوئاان مورد مداره ررار دهام تا به عناصری دست یابام که نشان دهد ایین
مکاتب بر کدام مفهوم اتفاق نظر داشتهاند.
 .5ارسطو
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ارسطو  -در کتاب اخالق ادوموس  -دوستی را چنان تعریف میکند« :دوست تو کسی است کیه
تو را دوست داشته باشد و تو ناز دوستش داشته باشی» )] .(Vernon, 2005, p. 170, [EE 1236a14برخی
خود فضالت ،اما یتی ن را
معتقدند که «ارسطو ،دوستی را نتاجۀ فرعی فضالت معرفی میکند نه ِ
از عدالت برتر میداند» (گمپرتس ،77۵۵ ،ص  )70۵7گرچه ارسطو ،به وضوح مشخص نمیکنید کیه
دوستی را فضالت میداند یا دارای ارتباطی تنگاتنگ با فضالت و اختصاص یافتن یک پنجم ثیارش
به این مطلب یاکی از نقش گستردهای است که دوستی در جغرافاای «دستاابی به سعادت» برای او
ایفا میکند ،اما در مقابل ،با فالسوفانی ناز مواجهام که ادعا میکنند کیه در نهاییت ،ارسیطو بیر ایین
باور است که بهترین یاات معنوی که هر کس میتواند رزویش را داشته باشید ،یایاتی ّ
متأمالنیه و
مستقل است و این نقش دوستی یا رفارت مشفقانه را تا یدی کمرنگ میکند.
ارسطو در بخش پایانی کتاب اخالق نیکوماخوس روایتیی متفیاوت را مطیرح میکنید و ادعیا
میکند که خوشی یقاقی را در تأمل میتوان یافت .عقل که بنااد فضیالت اسیت ،میا را ریادر بیه
ّ
روزمره میسازد ،اما عقل از این توان ناز برخوردار است که ما را به رلمیرو دیگیری
هدایت زندگی
رهنمون سازد .فراتر رفتن از عالم ناازها ،خواستههای مادی ،مسائل عملی و ریدمنهادن بیه دنایای
صور  -عالم معرفت ،صدق (یقاقت) ،کمال و خداوند  -ممکن ناست .تأمل ،ابزاری است کیه
میتوانام با ن به سوی «امر غایی» رهسپار شیویم .در اینجیا ،ارسیطو میا را بیه سیمت اسیتادش
افالطون ،بازگشت میدهد (.)Franklin, 2010, p. 158
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بنابراین از دید نها ،ورتی دربارۀ چاستی و چگونگی تحقق دوسیتی پرسیاده میشیود ،ارسیطو
مرجع مناسب و خوبی برای پاسخ به این پرسش ناست ،بلکیه بایید بیه سیراغ فالسیوفانی چیون
مونتنی و ِامرسون رفت که بهای باشتری برای این مفهوم رائلند (ورنون.)70۵۹ ،
با وجود همۀ این تنارضات ،اما به نظر میرسد که نمیتوان بدون نظر کردن بیه رای ارسیطو و
همچنان نو ارسطوئاان معاصر ،از دوستی و به باان دیگر« ،دوستی یقاقیی» سیخن گفیت؛ زییرا
افزون بیر ن کیه ایین فالسیوف اخیالق باسیتان تصیور میا را از تنیوع چنیان روابیق شخصیی و
جایگاهشان غنا بخشاده است (یسیانی ،70۵0 ،ص ،) ۵۵نو ارسطوئاان ناز مفهوم سعادت را بیه نحیو
شایستهای به مفهوم دوستی و «دغدغۀ دیگری» پاوند زدهانید؛ از نرو کیه اخیالق فضیالت را بیه
نوعی مهارت خوب زندگی کردن تعبار کرده و دوستی و داشتن دغدغۀ دیگری را جزء الینفک این
دوسیتی یقاقیی از منظیر
مهارت تلقی میکنند .از اینرو ،در ادامه ،ضیمن بررسیی ویژگیهیای
ِ
ارسطو ،به بررسی ویژگیهای این مفاهام خواهام پرداخت.
برخالف دیگر مکاتب باستانی که اوال و بالذات در باب این موضیوع بحی میکننید کیه ییا
دغدغۀ دیگری باید در زندگی انسانها جایی داشته باشد یا اصوال داشتن دغدغیۀ غایر ابیزاری بیه
دیگری ممکن و مقدور است یا نه ،ارسطو  -در دو کتاب اخالق نیکوماخوس و اخالق ادوماوس
 دغدغۀ دیگری و طلب خار برای دوستان به خاطر خودشان را امری شهودی و پذیرفتیه شیده درماان انسانها میداند و از همانرو ،بح خود را با برشمردن انواع دوستی غاز میکند.
تمایز نهادن بین انواع دوستی

شاید بتوان بررراری تمایز بان انواع دوستی را از جمله دستاورهای مهم ارسطو دانست که در ن دو
نکتۀ مهم جلب توجه میکند:
 .7دوستی وارعی تنها برای شخص فضالتمند ّ
ماسر است :ارسطو با تفکایک مایان سیه نیوع
ِ
دوستی؛ دوستی از روی سودمندی ،خوشایندی ،یا خار ،باشترین درجۀ دوستی و کیاملترین نیوع
ن را «دوستی با دیگری تنها به خاطر منش خار او» بر میشمارد؛ زیرا این نیوع دوسیتی را نیه بیر
ویژگی سطحی و ناپایدار شخص که بر ویژگیهای اساسی او استوار میداند و معتقید اسیت کیه
دوستی
خود شخص خواهد شد .بنابراین،
ارزش دادن به منش شخص ،سبب ارزش بخشادن به ِ
ِ
وارعی نزد ارسطو با دوستیهای معمولی متفاوت است و بر یقاقت ،استوار مییشیود .بیهعالوه،
فضالت بهتر از هر جا در فعالاتهای لذتبخش و مفاد با دوستان تحقق مییابد .پس ،باشیتر از
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همگان مردم فضالتمند هستند که دوست میخواهند و اثبیات میکنید کیه انسیان فضیالتمند
فردی است که در دوستی با دیگران تواناترین فرد است (یسانی ،70۵0 ،ص .)۹7
شخصیات خیوب هیم
دوستیهای شخصاتبنااد ،لیذت و سیود نایز نایز دربردارنید؛ زییرا
ِ
لذتبخش است و هم سودمند .الزمۀ این نوع دوستی فعالایت فضیالتمندانه اسیت و انتخیاب
«خود دیگر» و چنان انتخابی ،مستلزم خوددوستی اصال است و از همانرو ،تنها نهیا میتواننید
«خود دیگری» انتخاب کنند.
ارسطو ،شخص فضالتمند را دارای سهم بزرگی در سعادت و ناکزیستی جامعه مییدانید و
انسانهای فعلاتبخش را به لحاظ اجتماعی انسانهایی گاه و اجتمیاعگرا معرفیی مییکنید کیه
شیکوفایی «خیود» بهرهمنید خواهنید سیاخت .ایین فضیالتمندی ،هیم
جامعه را ناز از ثمرات
ِ
خود شخص و هم دناای پارامون او را در چازهای خوب سهام میکند و بیدین سیبب اسیت کیه
ِ
فرد فعلاتیافته دانست.
«خودگزین» را نمیتوان توصاف مناسبی برای ِ
خود» انسان را ناز دوست او میداند و بررراری ارتباط با دیگری را تنهیا پیس از
 .۵ارسطو که « ِ
تنها پس از ارتباط با «خود» ماسر میداند در اخالق ناکوماخوس نشانههایی بیرای دوسیتی بایان
میکند که در ارتباط انسان خوب با «خود» ناز میتوان نها را دید« :دوست به دیگری ناکیی میی
کند و برای او ناکی رزو میکند؛ هستی و زندگی را بیرای دیگیری مییخواهید؛ بیا او زمیان میی
ّ
مد نظر ررار میدهد؛ در خوشی و ناخوشی بیا او شیریک
گذراند؛ دیگری را در انتخابهای خود ِ
است» (.)a77۹۹
دوستی اصال ،از منظر ارسطو ،دو بعد درونی و بارونی دارد و او پس از تعریف ایین سیه نیوع
دوسیتی اصیال
دوستی ،یعنی دوستیهای لذتبنااد ،سودبنااد و شخصیاتبنااد و بایان ایینکیه
ِ
مختص به فرد فضالتمندی است که در بعد درونیی و بارونیی خیویش بیه یکپیارچگی رسیاده
باشد ،در بح دوستی همواره از دو «من» سخن به ماان می ورد؛ «مین اول» کیه همیان «مین»
شخصی خود است و «من دوم » یا «من» دیگر که ن را «دوسیت» مینامید .او رفتیار انسیان بیا
«خویشتن» و به تعبار او «جزء متفکر دمی» را از ارکان نال دمی به سعادت تلقی میکنید؛ زییرا
دوسیت بهتیری
بیگمان انسان بعد از داشتن چنان یکپارچگی یا هماهنگی درونی ای ،میتوانید
ِ
باشد تیا کسیی کیه دل و جیانش را شیوب درونیی و بایزاری از خویشیتن ازهیم گسسیته اسیت
(پنگل .)70۵۹ ،بنا براین ،در سطح ژرفتر ،استدالل میکند کیه تنهیا انسیانهای فضیالتمند میی
توانند از ن چنان هماهنگی و یکپارچگی درونییای برخیوردار باشیند کیه بیه نهیا امکیان دهید

صمامانه با «من» خویشتن دوست باشند .دیگران و یتی کسانی که بهظاهر از خود راضی به نظر
میرسند ،در نهایت ،در اثر کشمکشهای درونی را از هم میگسلند (پنگل.)70۵۹ ،
این موضوع که ارسطو دوستی با من درون و من دیگری را دارای ارزشی برابر میداند و اولیی را
مقدمۀ دومی ،در پنج ویژگی که او در نیکوماخوس به ن اشاره میکند و بیه عبیارتی ،بایان کننیدۀ
انسان خوب در ارتباط با «من اول» و «من دوم» تلقی میشود ناز یضور دارد:
ویژگی ِ
 .7دوست ،کسی است که برای تو خوبی یا نچه را که خوبی میپندارد ،طلب میکند.
 .۵دوست ،کسی است که تو را برای هر نچه هستی میخواهد نه برای غایتی فراتر از ن.
 .0دوست ،کسی است که از همنشانی با تو لذت میبرد.
 .۰دوست ،کسی است که هر نچه خوشایند توست ،خوشایند او ناز هست.
 .7دوست ،کسی است که غم و شادی تو غم و شادی او ناز هست (2–101166 a؛ پنگل)70۵۹ ،
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بنابراین ارسطو از ن رو که به پاوستگی بیواسطۀ دمی با «من شخصی خود» رائل اسیت ،رفتیار
ِ
با «من دوم» یعنی «دیگری» را نشأت گرفته از ارتباط دمی با «خود» یا «من اول» مییدانید ،امیا
این پاوند با خود و خویشتندوستی را از خودگزینی متمایز کرده و شریفتیرین هیدف دوسیتی را
توسعۀ خویشتن یا به رول تئودور ماینرت «گسترش من ثانوی ییا مین مکتسیب مییدانید و بیرای
توضاح ن از مفهوم خود گاهی استفاده میکند … .او با تأکاد دوباره بر این کیه دوسیت مین دوم
ِ
است ،استدالل میکند که ورتی ما بر وجود دوست ناک  -همانگونه که بر وجود خودمان  -گیاه
میشویم ،دایرۀ وجودی که بر ن گاهام ،توسعه مییابد و لذت بر مده از این گاهی ،به مقداری
رابل توجه افزونتر میشود (گمپرتس ،7707 ،ص .)70۵7
ذکر این نکته ضرورت دارد که ناس دو اصطالح خودگزینی 1و دیگرگزینی ،2را از اصطالیات
دغدغااخ خااود 3و دغدغااخ دییا  4متمییایز میییکنیید .او در ثییارش«خااودینی ی» را بییه صییورت
اصطالیی منفی و تنها هنگام گزارش انتقادهای مدرن از نظریههیای باسیتان بیهکار میگایرد .بیه
اعقتاد ناس ،دو اصطالح«خودگزینی» و «دیگرگزینی» از خود نظریههای اخالریی باسیتان اخیذ
نشدهاند و تنها زایادۀ بح های مدرنیاند که سااق نها بر خودمحوری و نفع شخصی بنا شیده و
فاعلمحورند .بنابراین ،برای جلوگاری از خلق مبح در بحی هیای اخیالق باسیتان بیه جیای
1. egoism
2. altruism
3. self-concern
4. other-concern
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«خودگزینی» و «دیگرگزینی» از دو اصطالح «دغدغۀ خود» و «دغدغۀ دیگری» استفاده میکنید
(.)see Annas, 1993, p. 224

ناس به بررسی دو جنبۀ این ادعای ارسطو که از «دغدغۀ خود» غاز میشود و میتواند به «دغدغۀ
خار دیگری» بانجامد ،میپردازد و ن را یب ذات 1که یقاقتی روانشناختی است ،مینامد:
همانطور که دیدیم ارسطو بهلحاظ روانشناختی دغدغۀ خودرا اصل اول میدانید .او
در اخالق نیکوماخوس دربارۀ غایت پاشروی در فضالت ادعای جالبی را مطرح میی
کند ،مبنی بر اهمات انجام اعمال فضالتمندانه بهخاطر خود خوبی و عمل کردن به
نفع دیگران به خاطر خودشان که این نوعی یب ذات ناز هست .البته ،مفهومی بساار
وسعتیافته است که به غاز کردن از نوعی یب ذات تشباه میشود؛ زیرا مفهوم یب
ذات مربوط به ن ،از مفهوم شهودی «خود» به عنیوان نچیه بیهخاطر منیافع شیکار
گرامی داشته میشود به مفهوم بساار خاصی از «خود» به عنوان نچه با فعالات عقلی
و اخالری یکی انگاشته میشود تغاار کرده است (.)Annas, 261, p. 1993
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ناس به دو ویژگی مهم در این ادعای ارسطو اشیاره مییکنید :نخسیت ن کیه «دغدغیۀ خیود» و
«دغدغۀ دیگری» ،به هاچ روی به یکدیگر تقلال داده نمیشوند ،بلکه تنها دارای مبدء یکسانی در
نظر گرفته میشوند و دوم اینکه این مبدء مشترک ،یب ذات است.
از نظر ناس ،ارسطو با استناد به دو دلال نشان میدهد نچه در نال انسان به خار نهیایی میؤثر
است «دوستی» است که دربردارندۀ مفهومی متفاوت با «دغدغیۀ دیگیری» اسیت :نخسیت ،بیه
سبب نقشی که دوستی در شناخت «خود» دمی ایفا میکند .تفساری کوپری بر ایین دلایل بایان
میکند که الزمۀ خوب زیستن این است که فرد خار و صالح زندگی خویش را بداند ،اما با نظر به
ایتمال هماشگی خودفریبی فرد تنها از طریق دوستی رادر میشود ،ارزیابی صحاحی از زنیدگی
خویش داشته باشد؛ دوستیای که در ن دوست همچون ینهای برای خویشتن فرد عمل میکنید.
بدین ررار تنها از طریق ابزار معرفتیای که دوست در اختاارمان مینهید ،زنیدگی شیکوفا برایمیان
مقدور میشود (هلم ،70۵0 ،ص .)۰۹
افزون بر این ،ناس در کتاب فضیلت عقالنی باان میکند که بدان جهت که هاچیک از ما به ردر
کفایت فضالتمند ناستام ،باش از اعمال خود میتوانام با مشاهدۀ عمل و رفتار دیگیری (دوسیت)
فضایل و رذایل را دریابام .به ا عتقاد او ،انسان تنها با ریرار گیرفتن در محیاق ریادر اسیت فضیالت را

بااموزد و دوستی در این ماان از ارکان اصلی فضالت موزی خواهد بود (.)Annas, 2011, p. 21
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دوم ،به این علت که تنها دوستی مییتوانید درجیهای از صیمامات فیراهم ورد کیه انسیانهیا
تحت تأثار ن ،فعالاتهای انسانی شکوفاکنندۀ زندگی را  -که برای نال بیه غاییت نهیایی و خایر
صورت میگارد  -پاوستهتر ،مؤثرتر و به صورت خوشایندتری ادامه دهند .همانگونه کیه مشیاهده
میشود از ویژگیهای مهم تعریف ارسطو از دوسیتی محیدودیتی اسیت کیه ارسیطو بیرای دغدغیۀ
دیگری در نظر میگارد و از این رهگذر جایگاه ویژهای به دوستی اختصاص میدهد .او هیاچ نیوعی
از دوستی را به نژادهای بساار دورّ 1
تسری نمیدهد و دوستی را تنها مختص بیه افیرادی میدانید کیه
شخص به نوع خاصی نسبت به نها متعهد است ،مانند خانواده ،گروه همساالن ،افراد دولتشیهر و
به این سبب «دلمشغول غریبهها بودن» را در جستوجوی خار نهایی دخال نمیداند.
ناس ،تأکاد ارسطو بر این شرط را به سبب نااز ّ
یسی انسانها به محاطی شنا و صیمامی پیاش
از سهام شدن در بسااری از فعالاتها میداند .از نظر او ،این تقریر ارسطو از دوسیتی خالئیی را در
دغدغه به دیگری پدید می ورد که ارسطو گر چه به ن اذعان دارد ،تنها در مبایثی به غایر از دوسیتی
ّ
مد نظر ررار میدهد و به هاچ روی ،دوستی را به دغدغۀ دیگری تقلال نمیدهد.
ن را ِ
 .3نو ارسطوییان

در این بخش با تکاه بر رای جولاا ناس  -به عنوان نمایندۀ نو ارسطوئاان  -به ادامۀ بررسی مفهیوم
2
«دوستی» و «دغدغۀ دیگری» در اخالق فضالت میپردازیم .نیاس ،واژه  Philiaرا بیه دوسیتی
ترجمه میکند و گو یا به نظر او ،اخالق باستان ن را چازی باش از دوستی معمولی در نظر گرفتیه
است که متشکل است از «ارتباطات انتخاب شده و انتخاب نشدۀ انسانهیا ییا تعهید نسیبت بیه
انسیانهیای خیاص» ( .)Annas, 1993, p. 223او در طبقهبنیدی بنیت هلیم از روایتهیای فلسیفی
گوناگون در باب دوستی ،یعنی سه مضمون بههم پاوستۀ دغدغیۀ دوسیویه ،صیمامات و فعالایت
مشترک ،در زمرۀ رائلان به مضمون اول رلمداد میشیود .از نظیر او ،در همیۀ دییدگاههایی از ایین
دست ،دغدغهمندی دوستان نسبت به یکدیگر ،شرط الزم دوستی اسیت و ریائالن بیه ن اجمیاع
دارند که دغدغۀ دیگری بهخاطر خود او ،هم متضمن ایساس همدلی و هم متضمن عمل کیردن
1. furthest mysian
2. friendship
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به خاطر خود اوست:
دوستان باید تحت تأثار رویدادهایی که بیرای دوستشیان یاصیل میشیود ،عواطیف
مناسب ن یال را پادا کننید :در کاماابیهیای او شیادمان باشیند ،در ناکامیهیای او
دلشکسته و دلسرد گردند… .دوستان معموال باید به پاشبرد خار دوستشیان ،بیهخاطر
خود او نه از روی انگازهای پنهان ،راغب باشند و ایین جلوههیایی از دغدغیۀ نیان بیه
دوستانشان است (هلم ،70۵0 ،ص .)7۵
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دوستی ،دغدغۀ دیگری؛ با تییه بر آراء جولیا آنا
در کتاب اخالق سعاد

هلم که «دغدغۀ دیگری» را در دوستی مورد نظر ناس «ارزنده» و «با ارزش» دانسیتن «دیگیری»
معنا میکند ،وجود تعابار مختلف در باب ارزشگذاری را سبب طیرح رواییتهیای گونیاگونی از
«دغدغۀ دیگری» میداند که اختالفهای اساسی با یکدیگر دارند .به نظر او ،روایتهایی ماننید
روایت ناس که بخش عمدۀ روایتها را تشکال میدهند ،این ارزشیگذاری را «ارزییابی» تلقیی
میکنند ،به این معنا که دغدغۀ ما به دوستانمان را ،دستکم تا اندازهای ،در نتاجۀ یافتن خصایص
خوب در منش نها میدانند .روایت متفکرینی چون جولاا ناس در مقابل روایتهیایی ریرار دارد
که دوستی را «بخشادن ارزش ذاتی» به محبوب میانگارند.
ناس ،در بح از «دغدغۀ دیگری» که به سیوی «دوسیتی» سیوق مییابید ،در صیدد ییافتن
غیایی
پاسخی است برای پرسشهایی از این دست که « یا دمی در صورت توجه و تمرکز بر خار ِ
شخصی خویش رادر است به خار دیگران ناز جز به شیاوهای ابیزاری ،اهتمیام بیورزد؟ ییا مبیدء
«دغدغۀ دیگری» در وجود ما به اندازۀ «دغدغۀ خود» ریشهدار و مبنایی است؟ یا دغدغۀ دیگیری
ید و مرزی دارد؟
ناس  -به پاروی از ارسطو  -معتقد است که دستاابی دمیی بیه خایر غیایی ،یعنیی سیعادت،
متضمن اهمات دادن و شاید دنبال کردن خار دیگران است و سه دلال بر این مدعا ارامه میکنید؛
خار «خود» ،ابزاری نگریستن به «دیگیری» ناسیت؛  )۵فضیالتمند بیود ِن
 )7الزمۀ دستاابی به ِ
فینفسه که خار دیگران را در خود جای میدهد؛  )0تجربیۀ عشیقورزی و دوسیتی بیا خیانواده و
دوستان یاکی از ن است که این یقاقتی تجربی است که ما در باشتر مواریع بیه خواسیتهیای
دیگران به شاوهای غارابزاریاهمات میدهام ،یتی ورتیی کیه مسیتقاما اسیتلزام فضیالت نباشید؛
برای مثال ،هنگامی که به خانواده و دوستانمان عشق میورزیم (.)Annas, 1993, p. 223
همانگونه که پاش از این و در توصیاف ویژگیهیای فضیالت نایز بایان شید ،چیون فضیایل
اخالق باستان و بهویژه در دو یوزۀ دوستی و عدالت با خار دیگران ارتباط مییابند ،نمیتوان ادعا
کرد که ن دسته از نظریههای اخالری که از غاییت رصیوای فاعیل غیاز مییکننید ،جیایی بیرای
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اهتمام ورزیدن به دیگری بهخاطر خودش باری نمیگذارند و به همان جهت ،ناس معتقد اسیت
که غاز کردن تأمل اخالری با ارزیابی فاعل از کل زندگیاش را میتوان خودگزینانه تلقی نکرد.
همانگونه که پاشتر ناز باان شد ،به باور نو ارسطویاان ،ارسطو  -برخالف استادش افالطیون
 این مهم را گرچه به سبب ساطرۀ نظر افالطون در این باب ،نهچندان پررنگ در تعریف خیود ازسعادت از نظر دور نداشته است و همانگونه که ترنس ارویین در تفسیار نیکومااخوس ییاد ور میی
شود ،ارسطو توضاح میدهد که چگونه عملیی(در اینجیا دوسیتی) از ییکسیو مییتوانید خیودش
فضالت و غایت باشد و مطلوب ما ررار گارد و از سوی دیگر با انجام ن به سعادت ناز دست یافت.
فالسوفان نو ارسطویی معاصر ناز به سبب اهمات ویژهای که برای اهتمام ورزیدن بیه دیگیران
رائلاند ،ن را به صورتی مجزا در بحی ملزومیات غاییت رصیوی گنجاندهانید .از نرو کیه بیر
این باورند انسانها خواهان نند که زندگیشان هم بهلحاظ خودگزینانه و هم بهلحاظ دیگرگزینانیه
در او باشد ،به این معنا که بتوانند در سعادتمندی افزون بر فضالتمندانه بودن ،ویژگیی دغدغیۀ
دیگری را ناز بگنجاند .بر اساس چنان رویکردی ،رشد فضایل که اسیتعدادهاییاند بیرای انجیام
چازهای بهلحاظ اخالری درست ،با یقاقت دیگری که «دغدغۀ دیگری» اسیت ،تؤامیان رادرنید
که فرد را به سعادت نایل کنند.
ناسناز« ،دغدغۀ دیگری» را به صورتی غار ابزاری در مؤلفیههای نایل بیه غاییت رصیوی وارد
ناازمنید داشیتن فضیایل و
میکند و یاصل شرح متأمالنۀ سعادت را این میدانند کیه «سیعادت
ِ
اهمات دادن به عالئق دیگران است؛ نه نظریههایی که تنها بر زندگی رضیایتبخش فاعیل تأکاید
کنند؛ یا نظریهای که به فضایل به دید فضایل اخالری ننگرد ،بلکه نها را تنها اسیتعدادهایی بدانید
که وجود نها زندگی فاعل را شادمانتر میسازد» و نایز ایین تأمیل را سیبب شیکار شیدن نقیش
فضالت و اهتمام به دیگری در ن میداند« :سعادتی که در جستوجوی نام ،باید سعادتی باشد
که با ارزشهای ذاتیی ʼفضیالت ʻو ʼدغدغیۀ بیه دیگیران ʻسیازگار باشید» (. )Annas, 1993, p. 426
یت مییورد نظییر نییاس ،عبارتانیید از )7 :فضییالتمندانه بییودن؛
بنییابراین ،دو ویژگییی اصییلی غایی ِ
 )۵در بر داشتن دغدغۀ دیگری .اما از نجا که اخالق فضالت بر دروناات فردی تأکاید میکنید و
ناز بدان سبب که دغدغۀ دیگری بهمثابۀ مؤلفهای مهم در نال به سعادت فرد تلقی میشود ،برخیی
ّ
ن را در یکم مؤلفهای ابزاری دانستهاند و اخالق فضالت را به خودگزینانه بودن متهم میکنند.
گرچه روح دغدغهورزی به دیگری تلویحا در تمام مکاتب اخالری باستان به چشم میخیورد،
اما همۀ این مکاتب رائل به وزن یکسانی برای ن ناستند؛ برخی از نها به صورت محیدودتری بیه
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دغدغۀ دیگری میپردازند و ن را به انسانهای خاصی محدود میکنند ،در یالیکه برخیی دیگیر
برای همۀ بشریت دغدغۀ یکسانی را طلب میکنند .برخی از این مکاتب هیم دغدغیۀ دیگیری را
تنها وسالهای برای رسادن فاعل به غایت رصوای خود در نظر میگارند و نقش ن را تنهیا ابیزاری
تلقی میکنند .بنابراین ،ناس ماان مکاتبی مانند اپاکوری ،کورنایی و شکاکات که دغدغۀ دیگری
در نها رنگ خودگزینانه دارد و نظریههای ارسطویی ،نو ارسطویی و رواری که دغدغیۀ دیگیری در
نها خودگزینانه و ابزاری ناست ،تمایز مینهد؛ زیرا از نظر او ،دغدغۀ دیگیری را تنهیا میتیوان در ن
دسته از نظریههای اخالق خودگزینانه و ابزاری بهیساب نااورد که در تأمل برای یافتن غایت رصیوی
به «کلات زندگی» نظر دارند .بدین سبب ،دغدغیۀ دیگیری را در سیه مکتیب کورنیایی ،اپاکیوری و
شکگرایان بهدلال تصورات این مکاتب از غایت رصوی ،تایدودی ابزاری تلقی میکند.
از نظر ناس ،پاشنااز وارد کردن دغدغۀ دیگری به نظریۀ اخالری سعادتگرای او مجزا کیردن
خار غایی فاعل از نفع شخصی 1ست .او که معتقید اسیت تنهیا بیا عمیل کیردن فضیالتمندانه
میتوان به خار غایی دست یافت ،فضایل را استعدادهایی برای انجام کار درست تلقی میکند که
مستقل از «نفع شخصی» فاعیل بنیا میشیوند .از نظیر او ،شیاید نظرییههای اخالریی باسیتان -
بهلحاظ صوری  -فاعلمحور باشند ،اما بیشک ،به لحاظ مفاد خودمحور ناسیتند و بنیا بیر ایین،
نمیتوان نها را خودگزینانه تلقی کرد« :دغدغۀ دیگران ،بهخاطر خودشان نه بهخاطر فاعیل ،بایید
بخشی از محتوای غایت رصوای متأمالنۀ فاعل را تشکال دهد» انسان را به غایت رصیوایش نائیل
خواهد کرد ( .)Annas, 1993, p. 330ناس معتقد است که در تفسارهای میدرن بیاش از تفسیارهای
باستانی خار فاعل و خار دیگران متفاوت از یکدیگر رلمداد میشوند ،اما در جامعههای باسیتانی،
هویت اخالری شخص بهصورت بساار پاچادهای در سااق اجتماعی جا گرفته است .بنا بر نظیام
اخالری باستان که مبتنی بر چشمانداز کلی زندگی است ،نمیتوان روابق بان فیردی اجتمیاعی و
دغدغۀ دیگری را کنار گذاشت.
دریقاقت ،تنها مکتب باستانی که ناس نها را استثنایی میداند ،کورنائایان بودنید کیه کلایت
زندگی فرد را در انتخابهای اخالری او مهم تلقی نمیکردند و فلسفۀ لذتجویانۀ نها بیه منیافع
دیگران تنها تا نجا ارزش میداد که ابزار مفادی برای منافع خود فاعل باشند .او از طریق توجه بیه
مکتب کورنایی ،در صدد نشان دادن این مطلب است که لیذتجویی ناپختیه نمیتوانید بیا ایین

فرضاه که نظریۀ اخالری از تأمل بر کل زندگی شخص غاز میکند و بایید دغدغیۀ دیگیری در ن
جای گارد ،مطابقت کند .به اعتقاد او ،یتی اپاکور هیم از منظیر جیای دادن دغدغیۀ دیگیری در
نظریۀ سعادت ارسطو دست به بازبانی این نظریه میزند و زندگی سعادتمند را نوعی زنیدگی در
سازگاری کامل فضالت و نوع درستی از لذت پایدار تلقیی میکنید کیه فضیایل در ن مسیتقل از
فاعل تعاان میشوند .ناس ،در نهایت ،به این نتاجه دست مییابد که نظریههای باستانی از اتهیام
خودگزینی اخالری ّ
منزه و م ّبرا هستند .بنابراین ،در نظریههای سعادتگرا ،نهتنها موانع سیاختاری
برای پذیرش مطالبۀ دغدغۀ دیگری وجود ندارد ،بلکه داشتن «دغدغۀ دیگری» برای غالب نهیا از
ضروریات سعادتمندی به یساب می ید (.)Annas, 1993, p. 323
نتیجه
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ناس ،روی وردن دوباره به اخالق فضالت باستان در عصر یاضر را سیبب ایجیاد بصیارتهای
تازهای در نایاههایی از اخالق میداند کیه در فلسیفۀ اخیالق ریرن باسیتم مغفیول واریع شیده و
پاسخگویی بدانها ممکن نبیوده اسیت .بنیابیراین ،میتیوان طرفیداران مکاتیب نیو ارسیطویی را
جستوجوگرانی رلمداد کرد که در صددند با شیکار کیردن ضیعفهای موجیود در نظرییههای
اخالری نتاجهگرا و وظافهگرای معاصر و عاان ساختن ناتوانی نها ،تقریری نو از اخالریی زیسیتن
ارائه دهند و از اینرو ،ناس از جمله فایدههای بررسی اخیالق فضیالت را وجیود مزاییایی در ن
میداند که به رفع خالءها و کمفهمیهای اخالقهای مدرن یاری میرساند .از نظر نیاس ،یکیی
از یوزههای مهمی که نظریههای اخیالق میدرن بیه ن بیاعتنیا بودهانید ،ییوزۀ دوسیتی اسیت.
افزون بر ن ،ناس و دیگر نو ارسطوئاان با در نظر گرفتن کممایگی و رراق بودن مفهوم سعادت در
نظر ارسطو ،معتقدند که ارسطو ناز از گنجاندن «دغدغۀ دیگری» در فهرست مطالبیات سیعادت
غفلت ورزیده است و از همیانروسیت کیه نیاس« ،دوسیتی» و «دغدغیۀ دیگیری» را در کنیار
فضالتمندی ،از ارکان دستاابی به سعادت معرفی میکند.
از دیگر نکات مهمی که ناس درصدد اثبات ن است ،رفیع اتهیام خیودگزینی بیه اخالرایات
باستان است .او معتقد است که خلق معنای «خودگزینی» و «دیگرگزینی» که به اخیالق میدرن
ّ
مد نظیر ارسیطو در نیکومااخوس
مربوط است با «دغدغۀ خود» و «دغدغۀ دیگری» که منظور و ِ
بوده است ،سبب بروز این شبهه شده است.
به اعتقاد او ،این خلق معنایی بدان جهت پدید مده است کیه فالسیوفان اخیالق دورۀ میدرن

✺

بنا داشتهاند با نقشهای ررون وسطایی ،سفری جدید در این یاطه انجام دهند واز همانروست که
به باور او ،در نظریههای باستانی درخصوص مازان توجه نشان دادن بیه منیافع دیگیری ،بیا طایف
بلنددامنهای روبهرو هستام که در یکسو کورنائاان ررار میگارند کیه اهتمیام بیه منیافع دیگیرن را
ارزشی ابزاری میدانند و در دیگر سو ،رواراان هستند کیه بیان منیافع خودشیان و منیافع دیگیری
تفاوتی رائیل نمیشیوند .از نظیر نیاس ،اخیالق فضیالت تنهیا بیهلحاظ صیوری ،خودمحیور و
خودگزینانه است ،اما مفادی که در خود جای داده است بهاندازۀ نظامهای دیگیر و شیاید بیاش از
نها «دغدغۀ دیگری» را در خود جای داده است .او با اشاره به این نکته که کلات رشد فضیایل در
انزوا ممکن ناست ،طباعی میداند که خایر دیگیران را هیم در کنیار عیدالت و شیجاعت و … از
ّ
استلزامات جدی فضالتمندی تلقی کنام.
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