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Abstract:
What is “prosperity” and how it is fulfilled, is differently mani-What is “prosperity” and how it is fulfilled, is differently mani-
fested in the views of scholars. Out of these scholars, Aristotle, 
through transition from the realities of Man and society to the 
ideal of prosperity, holds a remarkable viewpoint. Aristotle 
sees prosperity in ethical and intellectual virtue and believes 
that fulfillment of prosperity depends on a political society be-
cause Man is inherently social. Thus, the ultimate objectives of 
politic is the fulfillment of virtue and, in turn, the happiness of 
the Man and the society. Accordingly, the success of a political 
system resides in the virtue of the citizens and depends upon an 
appropriate economic order which is moderate in wealth and 
focused on beneficence to the public. The Aristotle’s pre-
scribed economic order believes in private and intermediary 
ownership and shared consumption because wealth in excess 
and poverty in merest, impede virtue and bring about its decay. 
The manifestation of this moderate economy is middle class 
state in which fraternity is the dominant virtue of political socie-
ty. Thus, Aristotle prefers an all-inclusive and realizable virtue 
among the community over the Neverland and elite-oriented 
virtue of Plato.          
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ثروت و لتیفضنسبت 

ارسطو تاسیساخالق و در فلسفه 

 محمود پروانه

چکیده

پرسش از چیستی سعادت و چگونگی نیل به آن، اندیشمندان را به آرای متنوعی رهنمون 

شده است. در این میان، ارسطو با سیر از درون واقعیت انسان و جامعه به سوی آرمان 

در خور توجه بر جای گذاشته است. وی سعادت را در فضیلت عقلی و  یادهیاسعادت، 

. داندیمبودن انسان، وابسته به جامعه سیاسی الطبعیمدن واسطه بهاخالقی و تحقق آن را 

تبع، شادی فرد و جامعه است. توفیق نظم سیاسی لذا غایت سیاست، تحقق فضیلت و به

اقتصادی متناسب است که در دارایی معتدل ی شهروندان، وابسته به نظم مندلتیفضدر 

. نظم اقتصادی تجویزی ارسطو، مالکیت خصوصی شودیمو معطوف به خیر عمومی تعریف 

حد و فقر کمینه، مانع فضیلت و و میانه در کنار مصرف اشتراکی است، چراکه ثروت بی

 بهکه عامل زوال آن است. نمود این نظم اقتصادی متعادل، دولت طبقه متوسط است 

ترتیب . بدینشودیمفضیلت برتر جامعه سیاسی ظاهر  عنوان بهآن، دوستی،  واسطه

پذیر و فراگیر در بین مردمان را بر فضیلت ناکجاآبادی و ی تحققمندلتیفضارسطو 
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 مقدمه

ن پاسخ دهند این است ه آباند کوشیدهی همیشگی که مکاتب و اندیشمندان هاپرسشاز جمله 

و  )پاپکین ؟انسان را بدان برساند تواندیمو کدام اعمال و رفتار  ؟بهترین زندگی کدام است :که

، گرالتیفض، گراسعادت. پاسخ به این مسئله بنیادین مکاتب اخالقی متنوعی از (8: 1385، استرول

از مسائل پایدار و همیشگی بشر و تاریخ تفکر  ،پدید آورده است. بنابراین و ... گرالذت، گرافهیوظ

 ،فلسفه اخالق در یونان باستان گذارانانیبناو، چیستی سعادت و چگونگی دسترسی به آن است. 

ن موضوع دارند که پرهیمنه و تأثیرگذاری در پردازش ای ایاز جمله سقراط، افالطون و ارسطو آر

 .ستا آنها شناسانهمعرفتی و رهیافت شناساستیسی، شناسانسانمبتنی بر نوع 

ی جذاب نسبت مهمی بین سعادت و اقتصاد برقرار کرده که موضوع این ادهیاارسطو در 

در فلسفه اخالق و سیاست ارسطو، چه  :این مقاله این است که پرسشپژوهش قرار گرفته است. 

 نسبتی بین ثروت و سعادت وجود دارد؟

فرضیه تحقیق این است که در اندیشه ارسطویی، نوع نظم اقتصادی جامعه سیاسی در حوزه 

مالکیت، ثروت و مصرف، تأثیر اساسی در تحقق فضیلت در آن جامعه دارد. لذا تفسیر اندیشمندانی 

چراکه در کنار ) داندینمرخالف افالطون، فضیلت را شرط کافی سعادت ب ،ارسطو اندپنداشتهکه 

از نظر این  ،(111: 1382)هولمز،  (از لوازم مادی زندگی نیز از شروط دیگر است نشدنآن، محروم

چراکه سطح مناسب اقتصادی و لوازم مادی  ،ستا مقاله تفسیری نادرست از فلسفه اخالق ارسطو

و نه شرطی  ستا هاانسانی از اگستردهدر دایره  نیل به سعادت اعالی و مندلتیفضخود شرط 

 در عرض آن.

مسئله این پژوهش و فیلسوف مد نظر به چند علت اهمیت دارد. اواًل تحوالت جاری جامعه 

چراکه  است،یی از این سنخ هاپردازشایران در حوزه اخالق و معنویت، اقتصاد و سیاست نیازمند 

است.  انهیگرالتیفضی هاآموزهز موضوعات پایدار و همیشگی جوامع دارای ت، ادساین از مسائلی 

کسانی همچون افالطون و ارسطو در این است که نقشی اساسی  یآرا بهثانیاً اهمیت پرداختن 

ی حکمت مسلمانی داشته و از این طریق در حیات و تاریخ اسالم و ایران تأثیر ریگشکلدر 

 .اندداشتهماندگار 
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ت حفظ را بر اندیشمندان دنیای اسالم و مسیحی شطو از معدود حکمایی است که تأثیرارس

ل از او در توحید مفض صادقشده است. امام  مطرحکرده و مواضع متنوع و متفاوتی درباره او 

:  ،1969دقصاالمام اال)تمجید کرده و به احتجاجات ارسطو در مقابل طبیعیون استناد کرده است 

تعبیر  «معلم اول»در بین حکمای مسلمان از او به  .انددادهحتی نسبت پیامبری به او  . برخی(181

 گذارانانیبنحال این ویژگی  و البته برخی هم منتقد آرای فلسفی او هستند. اما به هر شودیم

هی به توضیح . در این نوشتار هدف این است که رادشویمتوجه  شانیهادهیابه است که همواره 

هیات و اال گو بین ایده ارسطوواز مسائل اساسی جامعه مسلمان ایران باز شود و امکان گفتیکی 

 و بینجامد.ممکن است به تأیید، جرح و تعدیل یا رد ایده ارسط تاًکه طبیع گردداسالمی فراهم 

در بررسی پیشینه پژوهش، هرچند مفسران متعدد به فلسفه اخالق و سیاست ارسطو 

ب موضوع و مسئله اما هیچ اثر مستقل و متمرکزی در با ،بیات متنوعی تولید شدهو اد اندپرداخته

این مقاله یافت نشد.

. سعادت و فضیلت1

لبیده فلسفه اخالق ارسطو از میان خیرات و غایات، آن یک که جوهری است و برای خودش ط در

دت است. این این خیر، سعات و سا ی برای غایتی دیگر نباشد خیر اعالامقدمهو ابزار و  شودیم

ری . چنین خیکندیماز همه چیز  ازینیبتنهایی زندگی را مطبوع و بسندگی چنان است که بهخود

نند افتخار، . لذا خیرهای خارجی سودمند مارودینمآسانی از دست در درون فرد و جامعه است و به

.(37و  29-20: 1389)ارسطو، ده شوند سعادت شمر توانندینمست و خود ا ثروت و لذت ابزار غایت اعال

ران نیست یا احساسی جانوی خاص خود در زندگی دارد که زیستن گیاهی افهیوظانسان 

از عقل در موافقت یا مخالفت با خرد است. این فعالیت در  وربهرهبلکه فعالیت روح )نفس( 

انسان معلول صدفه نیست، بلکه  1سعادتِ ،وجه، در انطباق با فضیلت است. بنابراین نیتریعال

 ،همچون لذت ،یبختکینو فعالیت بر طبق آن است. در این صورت سایر عناصر  2محصول فضیلت

ی خود است و اتفاقاً چون این امور مندلتیفضبردن فرد از که ناشی از لذت شودیمنیز محقق 

1. eudiamonia

2. virtue
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 کندینمآنها ایجاد  نیک و شریف بر حسب طبیعت لذیذند، تزاحم و تعارضی میان دوستداران

.(123: 1358؛ همو، 35و  31-30)همان: 

ی به سعادت باشد. سعادت مؤدّکه  شودیمفضیلت در صورتی غایت محسوب  ،نظر ارسطو در

و نه کامالً مستقل از هم. برای تمایز سعادت و فضیلت باید به غایات و  اندذاتو فضیلت نه ذاتاً هم 

رتبط با غایات و فضیلت سرلوحه مرتبط با قواعد رفتاری است قواعد نظر کرد. سعادت سرلوحه م

کمال »به تبعیت از ارسطو، از فضیلت تعبیر به  ،فیلسوفان مشائی .(211-210و  207: 1379اینتایر، )مک

. فضیلت بر دو نوع است؛ عقلی و اخالقی. فضیلت اندکرده «کمال ثانی»و از سعادت تعبیر به  «اول

.(54-53: 1389)ارسطو، است  2ناشی از عادت 1و اخالق کندیمعقلی از آموزش پدید آمده و رشد 

 . فضیلت عقلی1. 1

از  وربهرهکه  استل عقلی، شامل حکمت نظری و حکمت عملی و ناشی از جزئی از نفس یفضا

یک  یک فضیلت که هر، چرااندیخواستن نفسهدو حکمت فی است. هر ،یعنی عقل ،هیعنصری اال

و  هی، لذیذترینند و سهمی در سعادت دارند. زندگی منطبق با عقل امری االاجزء از نفس

که تمام حیات ی برسد. چنانریناپذمرگزندگی است تا جایی که انسان به مقام  نیتربختانهکین

از  مندهرهبی است و انسان هر اندازه که سهمی از شباهت با آن داشته باشد بختکینخدایان 

زندگی موافق عقل دارای درستی، شرافت و  واسطه بهبختی خواهد بود. فیلسوفان نیک

 ،چنین باشد تواندینمند. غیر انسان انیترمحبوب و در نتیجه نزد خدایانهستند ی مندلتیفض

دروازه سعادت  ،رسطوادر منظر  ،البته .(395و  393، 390-388)همان: نظر ندارد ی از تأمل و ابهرهزیرا 

 .(109: 1382)هولمز، بر روی کسانی گشوده است که صاحب خردی ممتازند  فقط اعال

موجوداتی  نیتریعال شچراکه موضوع ،ستا هادانشو بهترین  نیترفیشرحکمت نظری 

هم عقل شهودی و هم شناخت علمی این موجودات  ،حکمت ند. این بخش ازااست که برتر از انسان

 .بخش استلذت و . این فعالیت نظری تداوم دارد(234-233و  221-220و  208)همان: برتر است 

چراکه حتی در تنهایی  ،بسنده استهمچنین، خود .یعنی دانایی عامل لذت بیشتر و مداوم است

1. ethik

2. ethos
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ل حکمت عملی و اخالقی که برای تحقق ی، برخالف فضااین فضیلت محقق شود تواندیمهم 

و نه برای  شودیمنیازمند ارتباط با دیگران است. فلسفه نظری فقط برای خودش دوست داشته 

بخت با نیک مستلزم فراغت است و در نهایت همه خصوصیات مرد کامالً  ؛سودی بیرون از خود

 .(390-388)همان: آن همراه است 

زیرا طبیعت انسان خودبسنده نیست و  ،شودینمبا تأمل و نظر محقق  فقطالبته سعادت 

. حکمت عملی متولی این بخش از امور انسانی و استنیازمند مواهب خارجی به تعداد معتدل 

. (395-394)همان: است  ،مانند دارایی و دوستی ،چیزهای سودمند و نیک برای سعادت آدمیان

یعنی چیزهایی که غایتی اصیل دارند و از طریق عمل  ؛است امور تغییرپذیر شموضوع ،بنابراین

 .(234-233)همان:  ندیآیمدست ه ب

ی که گذارقانونبخش است؛ معرفت در  معرفت سیاسی از حکمت عملی است و شامل دو

 ،بنابراین .کردن استبخش برتر است و معرفت در کشورداری. ماهیت این معرفت شور و عمل

ی توصیه او حسن تدبیر دارد. حسن تدبیر به معن ردیگیمه تصمیم مدار آن است کسیاست

نه از نوع  ،کردن استو از نوع جستن و محاسبه دهدیمدرستی است که شخص به خویشتن 

 .(227-226)همان: پندار و عقیده که چیزی نهایی و قاطع است 

 . فضیلت اخالقی2. 1

ی، یمنشی، شکیبادستی، بزرگواری، بزرگداری، گشادهفضایل اخالقی همچون شجاعت، خویشتن

حد وسط افراط و  ، کتاب سوم تا پنجم(1398)نک.: ارسطو،  کاری، نزاکت، عدل، انصاف و ...درست

حسب جنس، ملکه و بر حسب نوع، حد وسط  روی است. فضیلت برمیانه شو محصول ،تفریط

در هر  بساچهلذا  .تعادل است بلکه به معنای ،است. این حد، الزاماً وسط و میانه ریاضی نیست

باشد. مثالً تضاد  ترکینزدو به دیگری  ،فضیلتی حد وسط از یکی از طرفین افراط و تفریط دورتر

یافتن حد وسط نیز مهم  ،گسیختگی بیشتر از خمود شهوت است. بنابراینداری با لجامخویشتن

 بارهچراکه ما آدمیان در ،دیآیماست. این شناخت از طریق حرکت در خالف جهت لذت به دست 

. البته ارسطو به وجه فردی/ فرهنگی اخالقیات (75-73: 1382هولمز، )ی نیستیم طرفیبقاضی  ،لذت

. یعنی ضمن اینکه اخالق مقوالتی پیشینی هستند، اما صدور احکام ریاضی دهدیمنیز توجه 
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. حد وسط (56-55)همان: برای همگان بدون توجه به اوضاع و اقتضای لحظه عمل نادرست است 

نفسه و دارای حدود کامالً ثابت و فی کندیمافراط و تفریط وجهی فردی و فرهنگی نیز پیدا 

 .(65)همان: نیست 

فضیلت اخالقی محصول تکرار اعمالی است که منشأ آن است تا به عادت بینجامد. فضایل اواًل  

خود عامل است. ثانیاً باید دانسته و با  از درون شنتیجه عمل ارادی آزادانه است که مبدأ محرک

خوبی و بدی انسان ناشی از فضیلت  ،تصمیمی روشن و برای خود عمل انجام شود. به همین دلیل

است و نه احساسات عاری از خرد و نه عمل از روی نادانی. زیرا فضیلت مسبوق به انتخاب و تصمیم 

ت. به همین دلیل در زمره استعدادها نیست. قبلی و در نتیجه جزء ملکات و حاالت راسخ آدمی اس

 .(89-85و  62-61)همان: پس روشن شد که فضیلت اخالقی محصول علم و اختیار است 

ل مت عملی و فضیلت اخالقی است. فضاینکته مهم در فلسفه اخالق ارسطو، تالزم بین حک

عمال درست به و حکمت عملی به مثابه چشم، راه و ا دهندیمهدف درست را نشان  ،اخالقی

بودن کمت عملی مرتبه باالیی از اخالقی. الزمه حکندیمسوی اهداف درست اخالقی را نمایان 

است. در جزء اخالقی نفس دو نوع نیرو وجود دارد که یکی فضیلت طبیعی و دیگری فضیلت به 

. حتی کسانی چون سقراط شودینمکه دومی بدون حکمت عملی شکوفا  ،معنای دقیق آن است

همانا این است که این دو  تردرستاما نظر  انددانستهحکمت عملی و فضیلت اخالقی را یکی 

داری ند. عمل نیک نتیجه تفکر و ملکه اخالقی است. مثالً خویشتنامانأیکی نیستند ولی تو

 .(210و  237-234)همان:  داردیمو استوار کند میحکمت عملی را حفظ 

 ایت جامعه سیاسی؛ فضیلت. غ2

ارسطو معتقد است سعادت فرد و جامعه یکی است. وی همچون افالطون معتقد است انسان به 

)ارسطو، مدنیت دارد  یماندن، زندگی اجتماعی و زندگی خوب اقتضاحکم طبیعت، با سه هدف زنده

. جامعه شودیم. صیرورت از ماده به صورت و کمال انسان در جامعه سیاسی محقق (116: 1358

و حق و عدالت  ،وجود آمدهه بلکه سودمندی برای تمام زندگی ب ،سیاسی نه برای سودهای آنی

زیستی و تعهدات دفاعی و اقتصادی یعنی آن چیزهایی که برای انسان و جامعه سودمند است. هم

-124و  6-5)همان: و بهزیستی ناشی از دوستی هدف عالی جامعه سیاسی است است اهداف دانی 



 ارسطو  استیو ثروت در فلسفه اخالق و س لتینسبت فض

 

 

145 

ی افراد است. لذا مندلتیفض. دوستی حقیقی محصول (83: 1379عنایت،  ؛315: 1389همو،  ؛125

 هاانسانیعنی تواناسازی  ؛(125-123: 1379)عالم،  داندیمارسطو غایت جامعه سیاسی را فضیلت 

)شریعت، شادی است  شکه محصول (143: 1393)مکللند، ل سازنده زندگی خوب یعمل به فضابرای 

نظام سیاسی  .(234: 1389)کلوسکو، فضیلت بیرون از جامعه متصور نیست  ،. بنابراین(49: 1384

در صورت که  دهدیمی قانون در بین مردمان است. البته ارسطو توجه سازعادتخوب محصول 

ی درست در مسیر فضیلت گذارقانونکس باید خود و نزدیکانش را با قابلیت  ، هرهادولتغفلت 

 .(90-88و  54-53: 1389)ارسطو، د قرار ده

 . نظم اقتصادی و فضیلت3

اخالق و  سیاستبا توجه به فلسفه اخالق و سیاست ارسطو، آنچه از دو اثر مشهورش، 

این است که وی تحقق فضیلت در اعضای جامعه را وابسته به نظام  شودیم، فهمیده نیکوماخوس

 .داندیماقتصادی متناسب 

 . مالکیت خصوصی1. 3

در نظر ارسطو، مالکیت خصوصی الزمه فضیلت است. او به مخالفت با ایده مالکیت اشتراکی 

استادش برخاست. افالطون معتقد بود شرط برخورداری از جامعه کمال مطلوب در نمود 

حرص و آز در حاکمان و تحقق  کردنشاهی، فضیلت اخالقی حاکمان است. برای مرتفعفیلسوف

 .(61-59 :1379 )عنایت، باید مالکیت در بین طبقه پاسداران اشتراکی باشدداری در آنان، خویشتن

عامل  .1؛ ارسطو به چند دلیل با مالکیت اشتراکی در بین طبقه محدود حاکمان مخالفت کرد

این  .2 ؛(59: 1384)شریعت، سلب لذات زندگی خصوصی و مهر و دوستی و شادی از انسان است 

 بهعامل وحدت حداکثری و مغایر واقعیت تکثر سرشت افراد و ضرورت اختالف کیفی  ،اشتراک

و در نتیجه اشتراک افالطونی عامل تباهی و نیستی جامعه سیاسی است عنصر ذاتی جامعه  عنوان

 ؛است. اگر رستگاری جامعه در خودبسندگی است، پس وحدت کم بر وحدت بسیار رجحان دارد

مفروض در ایده  انهیگرالتیفضاهداف . 4 ؛شودیمداری اشتراکات هباعث مسامحه در نگ .3

 ،نداکه طبقات دارای مالکیت ،در بخش بزرگ و اکثریت جامعه ،داریخویشتن ژهیوبه ،اشتراکی

ستیزه و ناسازگاری در مالکیت خصوصی، در اشتراکی نیز محتمل است و حتی . 5 ؛شودیممنتفی 
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 .7 ؛نظم اشتراکی خطراتی در اخالق خانوادگی و جنسی محتمل استدر . 6 ؛افزایش یابد بساچه

 .(54-53و  48-41: 1358)ارسطو، نظام اشتراکی از کوره آزمایش و تجربه نگذشته است 

مطابق با علقه و سرشت  بنیان استدالل ارسطو این است که دارایی و مالکیت خصوصی اوالً 

ل که، دارایی الزمه تحقق فضایاین ترمهمم و ست. دوا دوست آدمیزاد و مایه لذت اوخویشتن

دستی، پرهیزگاری جنسی و ... در انسان است که در جامعه اخالقی همچون دیگردوستی، گشاده

 .(51)همان: اشتراکی چنین امکانی ضیق یا منتفی است 

 . مصرف اشتراکی2. 3

و  ددانمیامعه مهم ارسطو، برخالف مالکیت اشتراکی، مصرف اشتراکی را برای فضیلت فرد و ج

. یعنی همچنان که ثروت برای فضیلت ضروری است، باید در خدمت خیر عمومی کندیمتجویز 

یعنی با هم بودن  ،که فضیلت جامعه سیاسی است ،. دوستی(142-141: 1379)عالم، گیرد  هم قرار

)ارسطو،  شودیم تررنگدوستان پُر، شراکت تریقیحقچه دوستی و برادری  و هر ،و همبستگی

دستی فضیلت حوزه دارایی و همانا ل اخالقی، گشادهویژه در میان فضای طور به. (315: 1389

 ،یعنی خست ،داشت ثروت است که البته فاصله و تضادش با طرف تفریطیی در نگاهروانهیم

در کتاب قوانین که  ،است. ارسطو در تعریض به افالطون ،یعنی اسراف ،بیشتر از طرف افراطی

 کندیمکس باید به آن اندازه ثروت داشته باشد که به اعتدال زیست کند، استدالل  هر دیگویم

دستی صفت ضروری دیگر در صرف مال است تا هم آسودگی به بار که عالوه بر اعتدال، گشاده

ا یدستی، کسب ثروت از منابع درست نشان گشاده. (60: 1358 همو، ؛123: همان)آورد و هم فضیلت 

چراکه  ،کردن و بخشیدن بجا و درست ثروت استرفتن از منابع نادرست نیست، بلکه خرجنگ

 ،و نه نگیرنده را مییستایمکردن است و نه برخورداری از نیکی. بخشنده را فضیلت در نیکی

ل در برابر ثروت است و باعث دستی استقالگشادهاز بخشیدن است.  ترآسانچراکه نگرفتن 

. بزرگواری، فضیلت دیگر متناسب با ثروت (126-124: 1389)ارسطو،  شودیمبردن بخشنده لذت

مقیاس است. معنای هزینه ثروت در کارهای بزرگی است و به دستگشادهکه اخص از  ،است

 .(140 و 133)همان:  ستا هالتیفضوابسته به وجود سایر  شل و تحققیبزرگواری زینت فضا
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م با مصرف اشتراکی، توانایی جامعه أه این است که مالکیت خصوصی توایده ارسطویی مشیر ب

گفت در  توانیمن ایده ارسطو ی. در تبیدهدیم عقلی و اخالقی بسیار ارتقا یمندلتیفضرا برای 

افالطونی، تعداد محدود حاکمان و آن هم یک بار برای همیشه از مالکیت چشم  مالکیت اشتراکی

پوشی از ثروت و ی معطوف به منافع عمومی، این چشماما در مالکیت خصوص ،پوشندیم

 بخش همان اصل بنیادین عادت در فلسفه اخالق ارسطواستمرار دارد و این تحقق یدستگشاده

 ست.ا

است که ارسطو پرورش فضایل عقلی و اخالقی را وابسته به تربیت و عادت ناشی شایان ذکر 

: 1379عنایت،  ؛62: 1387لین، )مک کندیمو را هم از وظایف دولت تعریف و هر د داندیماز قانون 

. لذا در کنار نظم اقتصادی درست، تربیت و قانون دو پایه دیگر پرورش فضایل در مدینه (111

است تا ضمن صیانت از مالکیت خصوصی، روحیه و ضابطه مصرف اشتراکی را به عادت و فرهنگ 

 .(53: 1358)ارسطو، تبدیل کند 

 . ثروت میانه3. 3

ی و اصل اعتدال، معتقد است طبیعت/ کمال جامعه سیاسی معطوف شناسانسانارسطو مبتنی بر 

به مالکیت طبیعی/ با کمال است. در کتاب نخست سیاست، آمده است که مالکیت طبیعی، باکمال 

)ارسطو، نی است و ستود ،جزئی از تدبیر منزل ،و معقول، مالکیت معتدل و میانه است. کسب مال

اندوزی غیرطبیعی . اما کسب ثروت حداکثری و سوداگرانه، مال(137-136 :1393 مکللند، ؛21: 1358

زیستن است و نه هدف چراکه ملک و مال ابزار حیات بافضیلت و به ،و فاسد و لذا نکوهیده است

 ش خانواده و شهرندگی آسوده و خوزست که برای ا . ثروت راستین آن(98-95: 1379)عنایت، آن 

(polis) و دارای حد است. غایت تدبیر  یستن انیپایب اشلذا اندازه اشد./ جامعه سیاسی سودمند ب

خدایگان خانواده و شهریار شهر، بیشتر  ،کران نیست. بنابراینمنزل/ اقتصاد، تحصیل ثروت بی

را  روانشانیباموال و دارایی ل خانواده و شهروندان را داشته باشد تا تیمار یباید پروای بهبود فضا

 .(34و  25-21 :1358 ارسطو،)

ناپذیری دارایی است. این رطبیعی است ناشی از پندار اندازهاندوزی سوداگرانه که غیمال 

. اساس این کندیمخواسته غیرطبیعی، پول را از ابزار مبادله ضروری به غایت سوداگری تبدیل 
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ا افزایش آن یکه تدبیر منزل را فقط در حفظ ارزش پولی ثروت ، اندوزیگمان نادرست مال

زیستن. و چون آرزوی زیستن و نه به شندیاندیمدر این است که اینان فقط به زیستن  ،داندیم

. درست به همین دلیل رباخواری، شودیم حدیبحدی ندارد میل به وسایل و فنون زیست نیز 

که  دهدیمست. ارسطو همچنین توضیح ا کارها نیترشتزراه کسب مال و لذا  نیتریعیطبغیر

اندوزی از نیز انسان را به مال ،که نیازمند ثروت گزاف است ،ی بدنیهالذتزیستی به تقلیل به

که اگر او نتواند از مسیر معمول کسب کند، حتی با تحریف چنان ،دهدیمسوق  ترپستنوع 

 .(29-26)همان:  زندیمی نکویی مانند دالوری، دست به تعدی و تجاوز هاییتواناخصال و 

 مدارنظم اقتصادی سیاسی فضیلت. دولت طبقه متوسط؛ 4

، و انجامدیم اشکه به ستایش اعتدال در فلسفه ،شناختی ارسطوو تساهل معرفت ذوق استقرا

برخالف مشرب افالطونی،  ،که، بر آن است کشاندیمسیاست را از آسمان پندار به زمین واقعیت 

 و 87-86: 1379)عنایت، و در مسیر فضیلت قرار داد کرد ی سیاسی موجود را اصالح هانظمبایستی 

94-95). 

شده را بر اساس ی سطح فضیلت انواع جوامع سیاسی، قوانین اساسی تجربهبندرتبهارسطو در 

و شش نوع  ،یبندطبقه (حاکمان خیر عمومی یا منافع)دو مؤلفه تعداد حاکمان و هدف حکومت 

. از نظر وی، نوع نظم (317-316: 1389 ،وهم ؛120-118: 1358)ارسطو،  دکنیمرا معرفی اصلی دولت 

. در میان سه نوع حکومت (125: 1379)عالم، سیاسی به نوع و کیفیت مردمان آن دولت بستگی دارد 

شامل پادشاهی، اریستوکراسی و جمهوری، تقدم رتبی اواًل متکی به وضعیت هر  ریناپذنکوهش

. یعنی مهم این است که در کدام استو ثانیاً مبتنی بر سطح فضیلت هر یک از این سه نوع  ،جامعه

. ارسطو معتقد است بهترین سازمان (154: 1358)ارسطو، یک میانگین فضیلت حاکمان بیشتر است 

 پذیر، تحققپذیرتجویز ،سبک زندگی آن است که برای بیشتر کشورها و مردمان حکومت و بهترین

 است که امکان دسترسی را ،روییعنی میانه ،و پذیرفتنی باشد. این مطابق با اصل بنیادین اخالق

 .(179-178)همان: دورند هی ناکجاآبادی از این خصیصه بهانظم. کندیمفراگیر 

ی هانظمتحقق  بودنکنممناکه ضمن دشواری و حتی  ارددیمبیان  ی ارسطونیبواقع

ی سیاسی در واقعیت، محصول منازعه و رقابت هانظمناکجاآبادی باید توجه داشت که اَشکال 
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الیگارشی و دموکراسی است. معموالً بین طبقه واجد عنصر کیفی برتری )ثروت، تبار و ...( و طبقه 

ی )دموس فاقد مالکیت و حتی فقیر( در تمنای ثروت و افتخار یا گریز از فقر و واجد عنصر کمّ

. ارسطو معتقد است راه نجات جامعه از این (140: 1393)مکللند، رسوایی تعارض و تنازع وجود دارد 

مخاصمه و نیل به ثبات، در ایجاد تعادل بین این دو طبقه از طریق قانون اساسی مختلط است. 

ناشی از آمیختگی هر چه بیشتر همه طبقات در آن است تا از نیرنگ آنان  هاحکومت پایدارترین

. وجه این تعادل اجتماعی و سیاسی در حوزه (184و  176: 1358)ارسطو، علیه یکدیگر ممانعت کند 

دارایی است. نمود این نظم سیاسی متعادل و مطلوب، دولت طبقه متوسط است که تصویر واقعی 

مداِر که نظم سیاسی فضیلت (150-149 :1358ارسطو،  ؛58: 1384)شریعت، تی( است جمهوری )پولی

 ،اخالق نیکوماخوسوی در  ،. به همین دلیل(136-134: 1379)عالم،  استدر نظر ارسطو  پذیرتحقق

نظم سیاسی مبتنی بر برخورداری  ،ستا در کتاب سیاست او «پولیتی»که معادل را  «تیموکراتی»

ر نظر ارسطو حکومت . اما چرا د(316: 1389)ارسطو،  کندیمبی از ثروت تعریف از سطح متناس

 و لذا بر سایر انواع حکومت ارجحیت دارد؟است  ترلتیفضطبقه متوسط با

ایده ارسطو چنین است که دارندگان دارایی متعادل/ متوسط هم فراغت الزم برای  ،در واقع

سیاسی دو طبقه دیگر را ندارند. کسب فضایل عقالنی و اخالقی را دارند و هم معضالت اخالقی

که حکومت توده  ،شده در سنت یونانی رادرست به همین دلیل است که ارسطو دموکراسی تجربه

. (128-127: 1358، همو) داندیمی سیاسی نادرست هانظامدر زمره  ،شدیمعریف ت لتیفضیبفقیر و 

 ی طبقات است.مندلتیفضلذا نظم طبقاتی ارسطویی، عالوه بر خصیصه اقتصادی، معرف سطح 

. داندیم مدارلتیفضمدار را وابسته به نظم اقتصادی ارسطو جامعه سیاسی فضیلت ،بنابراین

که از مجموع  ،ی داشته باشدتربزرگدر این ایده، جامعه سعادتمند آن است که طبقه متوسط 

باشد  تربزرگ آنهایک از  از جمعیت هر کمدستنفرات دو طبقه فرادست و فرودست بیشتر یا 

دانایی و اخالق را به ارمغان خواهد  ،در این صورت ثبات و امنیت و حاکمیت بیشتر .(181)همان: 

. این نظم سیاسی عقالنی، کارآمد و عامل (110-105 :1379عنایت،  ؛268-266: 1389)کلوسکو، رد آو

ی است و لذا ارجحیت دارد فتنایدستو  فتنیشادی است و برای بیشتر مردمان و کشورها پذیر

 .(31-25: 1358)ارسطو، 
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 . دوستی؛ فضیلت نظم سیاسی1. 4

فلسفه ارسطو در این است که دوستی، فضیلت برتر  بنیان اخالقی تجویز دولت طبقه متوسط در

که با افزایش دوستی تحقق . چنان(53-52: 1384)شریعت، زندگی مدنی و شرط همکاری است 

. دوستی کندیمایستد و نیاز به آن را مرتفع میو حتی دوستی باالتر از عدالت  ابدییمعدالت ارتقا 

. انگیزه دوستی میان آدمیان سه نوع (292و  315 :1389)ارسطو، صورت عدالت است  نیتریقیحق

پایدار و معمول میان فرومایگان و نااست؛ لذت، سود، فضیلت. دوستی بهر تلّذذ و سودمندی، 

چنین است.  هادولتکه رابطه میان و لذا دوستی عرضی است. چنان ،مشترک بین آنان و نیکان

، حقیقی انهیگرالتیفضن است. این دوستی اشمندلتیفضاما دوستی میان نیکان ناشی از سیرت 

و بالذات نشان از انتخاب و محبت دارد و از روی احساس صرف نیست. در نتیجه پایدار است. 

دوستی واقعی داشته باشند. مزیت دوستی نیک در این است که  توانندیم مندانلتیفض فقط

 .(306و  302-293)همان:  آوردیملذت و سود و فضیلت را با هم گرد 

دوست  توانندینمبا هم دارند  بسیارصی چون ثروت و ... فاصله کسانی که در فضایل و خصای

نیک یکدیگر باشند و چنین انتظاری هم از یکدیگر ندارند، همچنان که رابطه خدایان و آدمیان، 

و ... چنین است. این  استعدادیبشاهان و رعیت، توانگران و فقیران، فیلسوفان و مردمان ساده و 

و کمتر به  ،. صاحبان قدرت، بیشتر وابسته سودداردیمامکان دوستی را از میان بر بسیارفاصله 

 نندیگزینمرا  مندلتیفضنیز دوستی صاحبان قدرت غیر مندانلتیفضو  اندکیندنبال دوستی 

 .(312-306)همان: 

 قاعدهیبدورند، چراکه ثروت لت دوستی بهتوانگر یا فقیر، از فضی تربزرگجوامع دارای طبقات 

نظری است. در هر نبردن، و فرجام فقر کمینه زبونی، کینه و تنگعامل گستاخی و ستمگری و فرمان

اش تسلط یکی از و نتیجه ابدییمشود، عقل و اخالق زوال دشواری پذیرفته میدو گروه فرمان خرد به

یک یا تیرانی خواهد شد. اما طبقه متوسط زندگی ی افراطی الیگارشیک یا دموکراتهاحکومت

اند و نه در معرض . نه بدخواه دیگراندشویمی دارند. نه چشم طمع دارند و نه به آنان طمع ترمطمئن

. دهدیمشدت کاهش . حکومت طبقه متوسط ظرفیت آشوب و انقالب را بهرندیگیمگزند دیگران قرار 

و دیرپاتر است و دو طبقه رقیب فرودست و فرادست نیز به این داور  ترامنای چنین دموکراسی

)ارسطو، ی است گذارقانونیی در گراطبقه. حکومت طبقه متوسط مانع انحصار و اندیراضحال میانه
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در بین  مندانلتیفضهای محدود . البته ارسطو به نمونه(110-105: 1379؛ عنایت، 184و  179-182: 1358

 فقرا توجه دارد و منظورش کلیت روابط اخالقی حاکم بر این طبقات است.توانگران و 

 . فراغت و فضیلت2. 4

در توضیح چرایی ضعف فضیلت در طبقه توانگران )صاحبان ثروت و مالکیت بسیار( و فقرا )فاقدان 

به دو علت توجه داد؛ فقدان  توانیمثروت و مالکیت مناسب( در فلسفه اخالق و سیاست ارسطو 

 الکیت و به تبع آن فقدان فراغت در طبقه فرودستان و تحریف فراغت و گستاخی در طبقه فرادستان.م

. کندیمتقسیم  (schole) ارسطو زندگی روزمره را به سه بخش کار، تفریح و فراغت )آسایش(

ل یکار برای تأمین معیشت، تفریح برای آسودن از کار، و فراغت وقتی است که صرف کسب فضا

. بخش ارزشمند زندگی و شودیمدرست وظایف مدنی  دادنو اخالقی و توانایی انجامعقلی 

 همه قوانین جنگ .(236: 1389)کلوسکو، متمایزکننده انسان از سایر حیوانات، همین فراغت است 

همانی . این ایده، مبنای این(318-317: 1389)ارسطو، شود  وضعآسایش  نیتأمباید با هدف  و صلح

 سیاست در سنت یونانی است.اخالق و 

به  وقتش بیشتربنا به توضیح ارسطو، واقعیت این است که فقیر به دلیل اشتغال و اختصاص 

حوزه کار و معیشت، فراغتی برای کسب فضایل عقلی و اخالقی ندارد. ارسطو به همین دلیل 

ل، فراغت ایجاد یتوانمند در درک فضا دارِبردهچون هم برای  .داندیمبردگی طبیعی را مقبول 

فضیلت خالقی، بخت زیستن در ظل انسان باو هم به بردهِ ناتوان در احراز کماالت عقلی و ا کندیم

حد میانه و  داشت مالکیت خصوصی در. لذا توصیه او به نگاه(94-90: 1379)عنایت،  دهدمیرا 

ثروت الزم برای ایجاد دادن فقرا به مالکیت و به حرکت توانیمنتیجه گسترش طبقه متوسط را در

 فراغت تفسیر کرد.

داری، لی همچون خویشتنیفقدان مالکیت و ثروت، امکان پرورش و ممارست فضا ،همچنین

، افراد را به زبونی و بسیار. محرومیت و فقر کندیمدستی را برای فقرا ضیق بخشش و گشاده

 قاعدهیببل، صاحبان دارایی . در طرف مقاکشاندیمی و بعضی را حتی به تعدی و فساد نظرتنگ

و از سوی دیگر فراغت  اندیگستاخو غیرمتعادل نیز از یک سو معموالً دچار رذیلت خودبرتربینی و 

حرص و آز تحریف  یل عقلی و اخالقی در ارضایداشتن در کسب فضادر اختیار را به جای مصروف
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 ؛180و  151: 1358)ارسطو، ادگان ی جمع خودکامگان و بردگان است و نه آزاجامعه. چنین کنندیم

 .(110-105 :1379عنایت، 

 جهینت

ده است. جامعه کر مطرحتوجه و جذاب در نسبت بین دارایی و سعادت  در خوری ادهیاارسطو 

. فرمول ارسطویی مالکیت شودینممدار محقق سیاسی بافضیلت جز به نظم اقتصادی فضیلت

که نمود نظم سیاسی  ابدییمخصوصی میانه و مصرف اشتراکی، در دولت طبقه متوسط تبلور 

دارایی  شکه اکثریت ایاست. همان جامعه سیاسی ،یعنی جمهوری ،ارسطو پذیرمطلوب و تحقق

را توصیف  ارمدلتیفضدموکراسی نوعی سان ارسطو ند. بدیندارمعتدل و معطوف به منافع عمومی 

 ،، اصل اولی و مقدم حاکمیت فضیلت است. اصل دومای. در چنین نظم سیاسیکندیمو تجویز 

ی وابسته مندلتیفضو اصل سوم اینکه  ؛توزیع و گردش قدرت در بین کثیری از شهروندان است

ثروت  از دو طبقه دارای شی که اکثریتاجامعهبه دارایی میانه و در خدمت خیر عمومی است. اما 

 تبع سعادت به خود نخواهد دید.بسیار شکل گرفته باشد، روی فضیلت و بهو فقر  العادهفوق

و هم در مسیر فضیلت و سعادت فرد و  شودیمدر ایده ارسطویی، غریزه مالکیت، هم تأمین 

ی راست و چپ مدرن هاآموزهی مهمی با هاتفاوت. از این جهت شودیمجامعه تعریف 

و سوسیال/ مارکسی( دارد. معیار وضعیت اقتصادی و طبقاتی در الگوی ارسطویی داری )سرمایه

 .شودیمتاریخی است و ضابطه فقر و ثروت نسبت به وضعیت هر جامعه تعریف 

سیما اما ی خوشهاآرماندرک واقعی ارسطو از انسان، جامعه، اخالق و سیاست، در نقد 

ل را در گستره بیشتری از اعضای یمیانگین باالیی از فضانامحقق افالطونی، به دنبال این است که 

یی مشغول هاسعادتجامعه تحقق بخشد. واقعیت این است که ناکجاآبادها، جوامع را در پندار 

تصور شود فقط در تعداد محدودی قابلیت تولید سقراط را  شانیبراکه اگر هم تحققی  دارندیم

 نخواهد بود. آنهال یی از فضاابهرهجامعه واقعی را از  چشمگیریدارد و بخش 

نتایج  تواندیمی ایده ارسطو با االهیات مسلمانی، که آشنایی و قرابت دارند، اسهیمقابررسی 

در مقام چارچوبی نظری در  تواندیممهم و البته کاربردی به همراه داشته باشد. نتیجه این مقاله 

استفاده شود. از جمله تحوالت  انهیگرالتیفضی هاآموزهتحلیل اندیشه و تحوالت جوامع مبتنی بر 
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که با ایده ارسطویی کاوید. چنان توانیماقتصادی اخیر ایران و تأثیرش در سیاست و اخالق ایرانی را 

ی دیگری به این مسئله پاسخ داد که: تحوالت اقتصادی اخیر در ایران، که ناشی هاپژوهشباید در 

شدن طبقه متوسط مرانی داخلی است و به تضعیف و کوچکی خارجی و معضالت حکهامیتحراز 

شدن طبقه فرادست انجامیده، آیا به تضعیف ترفربهو کوچ بیشتر آنها به طبقه فرودست، و در مقابل 

نحو امکان مقایسه ایده فضایل عقلی و اخالقی و معنوی در جامعه ایران منتهی شده است؟ بدین

 .شودیمارسطویی با االهیات اسالم و واقعیات جامعه مسلمان ایرانی فراهم 

 منابع

 ( 1358ارسطو)، ی جیبی.هاکتابحمید عنایت، تهران: شرکت سهامی  :، ترجمهسیاست 
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 .ةالثالث ةالداوری، الطبع

 الدین مجتبوی، تهران: جالل :، ترجمهکلیات فلسفه ،(1385آوروم ) ،استرول ؛پاپکین، ریچارد

 انتشارات دانشگاه تهران.

 ( 1384شریعت، فرشاد)،  نی.تهران ،سقراط تا مارکسمبانی اندیشه سیاسی در غرب از : 

 ی میانههاسدهتاریخ فلسفه سیاسی در غرب از آغاز تا پایان  ،(1379ن )اعالم، عبدالرحم ،

 تهران: وزارت امور خارجه.

 ( 1379عنایت، حمید)، تهران: زمستان.بنیاد فلسفه سیاسی در غرب از هراکلیت تا هابز ، 
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