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Ágrip 

 

Fyrri hluti ritgerðar þessarar fjallar um hugmyndir Aristóteles um vináttuna með 

áherslu á þrískiptingu hans á vináttugerðum. Í seinni hluta er leitast við að setja 

vináttu á samfélagsmiðlinum Facebook í samhengi við hugmyndir hans og svara 

leitað við því hvort Facebook styrki vináttu með einhverjum hætti.  

Uppbygging ritgerðarinnar er sú að í fyrstu eru hugmyndir Aristóteles um 

vináttu kynntar. Þar á eftir tekur við umfjöllun um vináttugerðir og þrískiptingu 

þeirra, sem byggja á því sem er „ástúðar vert“. Í kjölfar þess er fjallað um þýðingu 

fjölskyldunnar í sambandi við vináttu auk þátta á borð við fjölda vina og vináttu í 

meðbyr og mótbyr. Líkt og í öðrum samböndum manna eru brigsl og deilur hluti 

vináttu auk þess sem vinslit kunna að verða og er ljósi varpað á áhrif þessara þátta. 

Loks er sjónum beint að því hvaða þættir það eru sem drífa vináttusambönd. Í síðari 

hluta ritgerðarinnar er uppbyggingin með þeim hætti að í fyrstu er almennt rýnt í 

vináttu í samhengi við Facebook og áhrif samfélagsmiðla. Að því loknu færist athyglin 

að því hvernig hinar þrískiptu vináttugerðir fara saman við Facebook. Einnig er því 

velt upp hvort Facebook sé með einhverjum hætti stöðutákn vináttu. Í lok ritgerðar 

er farið yfir hvort Facebook sé tæki sem styrki vináttugerðir. Niðurstaða er svo dregin 

af þeim hugleiðingum og leitast við að svara því hvort Facebook styðji við vináttuna í 

þeim skilningi sem Aristóteles leggur á hugtakið. 

 

 

 

  



 

Efnisyfirlit 

 

Inngangur ....................................................................................................................... 1 

Hvað er vinátta? ............................................................................................................ 3 

Vináttugerðir ................................................................................................................. 5 

Þrískiptingin ............................................................................................................... 5 

Nytsemisvinátta ................................................................................................................. 6 

Ánægjuvinátta ................................................................................................................... 8 

Fullkomin vinátta ............................................................................................................... 9 

Þýðing annarra þátta vináttu ...................................................................................... 14 

Fjölskyldan ............................................................................................................... 14 

Fjöldi vina ................................................................................................................. 16 

Vinátta í blíðu og stríðu ............................................................................................ 16 

Brigsl, deilur og vinslit ................................................................................................. 18 

Hvað er það sem drífur vináttusambönd? ................................................................. 20 

Velvild og líkindi ....................................................................................................... 20 

Deildar athafnir ........................................................................................................ 22 

Facebook og vinátta .................................................................................................... 25 

Tækni ........................................................................................................................ 25 

Opinberun á persónu sinni ...................................................................................... 26 

Facebook og þrískipting vináttugerða ........................................................................ 28 

Facebook sem stöðutákn vináttu og tengsla ............................................................. 31 

Fjöldi vina í samhengi við Facebook ........................................................................ 32 

Facebook sem tæki til að auðga og styrkja vináttu ................................................... 33 

Styrkir Facebook vináttugerðir Aristóteles? .............................................................. 36 

Heimildir ...................................................................................................................... 38 

 

 



1 

 

Inngangur 

 

Vinátta er fyrirbæri sem fylgt hefur mannkyninu frá örófi alda og er mikilvægur 

þáttur í lífi flestra. Hugtakið vinátta er mönnum þó ekki endilega hugleikið í daglegu 

lífi og einstaklingar væru beðnir um að skilgreina það má leiða líkur að því að upp úr 

dúrnum kæmu fjölbreytt mis gildishlaðin svör. Það er skiljanlegt að menn leggi 

huglægan og sjálfsmiðaðan skilning á hugtakið enda er vinátta tilfinningatengt 

fyrirbæri. Gjarnan grípur fólk til hugtaka á borð við „kunningja“, „félaga“ og „náunga“ 

áður en það kallar aðila vin sinn, þar sem „vinur“ virðist hafa stöðu sem æðsti flokkur 

einhverskonar stigveldis. Með það fyrir augum er sem fólk setji viss skilyrði við að 

nota hugtakið um tengsl sín við annað fólk. Hvers vegna skyldi það vera? Flest bendir 

til þess að vinátta skipti menn máli. Hún er allt um kring og mótar tilveru okkar og 

sjálfsmynd.  

Eina elstu og yfirgripsmestu umfjöllun um vináttuna er að finna í riti 

Aristóteles Siðfræði Níkómakkosar. Þar er vinátta sérstaklega til umfjöllunar og 

hlutlægur mælikvarði settur fram fyrir því hvað sé vinátta og hverjir geti kallast vinir. 

Af því má ráða að hann hafi álitið vináttu stóran þátt í siðferði mannsins og dygðugu 

líferni. Í þessari ritgerð er fjallað um vináttuhugtakið út frá hugmyndum Aristóteles. 

Verður sjónum sérstaklega beint að hugmyndum Aristóteles um þrískiptingu 

vináttunnar, en hann flokkaði vináttu í þrjár gerðir eftir því á hvers konar grunni hún 

byggir. Það er á grunni þess sem er ástúðar vert, sem er nytsemi, ánægja og hið 

góða. Úr því að vinátta er svo stór þáttur í tilveru mannsins er áhugavert að velta 

fyrir sér hvort sýn hans og skilgreining á hugtakinu hafi breyst í aldanna rás. Standast 

hugmyndir Aristóteles tímans tönn? Í samfélagi nútímans eru samfélagsmiðlar og 

tölvusamskipti veigamikill þáttur í samböndum manna. Þar trónir á toppnum 

samfélagsmiðillinn Facebook sem kemur daglega við sögu í lífi gífurlegs fjölda fólks.1 

Áhrif slíks samfélagsmiðils, og samskiptatækis, á vináttusambönd eru því óneitanlega 

nokkur. Það sem gerir Facebook enn áhugaverðara í því samhengi er að miðillinn 

hefur í gegnum tíðina notast við vináttuhugtakið. Fólk verður „Facebookvinir“ og það 

                                                 
1 „Leading social networks worldwide as of September 2016, ranked by number of active users (in 
millions)“. Vefsíða tölfræðifyrirtækisins Statista. https://www.statista.com/statistics/272014/global-
social-networks-ranked-by-number-of-users/ 
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sendir hverju öðru „vinabeiðnir“. Í síðari hluta ritgerðarinnar fjalla ég um hvernig 

tengja megi Facebook við hugmyndir Aristóteles um vináttu. Styrkir Facebook 

vináttusambönd með einhverjum hætti? Í þessari ritgerð verður hugmyndum 

Aristóteles „addað“. 
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Hvað er vinátta?  

 

Hugmyndir og speki Aristóteles varðandi siðfræði verða ekki að fullu skildar og 

metnar ef hugmyndum hans um vináttu (φιλία) er ekki veitt athygli. Hvað er vinátta 

og hvaða hlutverki gegnir hún í lífi hinnar góðu manneskju?2  

Forn- gríska orðið φιλία (lesist „filía“), sem í þessari ritgerð verður látið ná yfir 

orðið vinátta, var víðtækara hugtak á tímum Forn- Grikkja en það sem yfirleitt telst 

vinátta nú til dags. Í ákveðnum tilfellum þar sem φιλία á við væri nær að tala um 

ástúð, vinsemd eða því um líkt. Vináttuhugtak okkar tíma nær í hefðbundnum 

skilningi yfir náin sambönd þeirra sem ekki eru bundnir fjölskylduböndum, en 

hugtakið φιλία nær yfir sams konar sambönd auk alls kyns fjölskyldubanda s.s. á milli 

foreldra og barna, systkina og í hjónabandi. Það nær einnig til þess sem kalla mætti 

„borgaralega vináttu“, s.s. sambanda viðskiptafélaga auk stjórnmála- og 

trúartengsla.3 Þegar horft er á víðfema skilgreiningu hugtaksins φιλία, vaknar sú 

spurning hvað olli því að Grikkir settu þessi margvíslegu sambönd undir sama hatt? 

Hvað þurfa samböndin að eiga sameiginlegt til þess að teljast vinátta? 

Grundvallarhugsun Aristóteles varðandi hugtakið er sú að það nái til þess háttar 

sambands manns við aðila að hann óski honum velfarnaðar, aðilans sjálfs vegna, 

óháð sínum eigin hag. Samhliða skilyrðinu um velfarnaðarósk segir hann vin, φίλος 

(lesist „fílos“), vera þann sem líkar við aðila og þeim aðila líkar við hann á móti.4 Hafa 

verður í huga grundvallarmun vináttu og þeirrar ástúðar er lítur að því að „líka við“ 

eitthvað (φιλείν). Sú tilfinning að líka við eitthvað er ekki ávallt í formi vináttu, eins 

og t.d. að líka við rauðvín eða bók. Ómögulegt er að víninu líki við mann á móti, auk 

þess óskar maður víni ekki velfarnaðar. 

Hin fjölbreytta flokkun þeirra sambanda sem falla undir hugtakið φιλία nær 

þá yfir aðstæður þar sem gagnkvæm velvild er á milli aðila. Þar sem velvild og 

umhyggja gagnvart öðrum er til staðar, þar er „vinátta“. Þar óska menn hver öðrum 

velfarnaðar og sína hver öðrum velvild og velgjörð. Aristóteles heldur því fram að virk 

náin vinátta sé ekki eingöngu nauðsynlegur efnisþáttur blómlegs lífs heldur sé 

                                                 
2 Cooper, John M. „Aristotle on Friendship“, Essays on Aristotle‘s Ethics. Ritstj. Amélie Oksenberg 
Rorty (Berkeley og Los Angeles: University of California Press, 1980) 301. 
3 Sama rit, 302 
4 Sama rit, 302 
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„borgaraleg vinátta“ nauðsynleg almannaheill. Vinátta er því ekki aðeins mikilvæg í 

persónulegu sambandi manna heldur ættu samborgarar að sýna af sér velvild og 

vera móttækilegir fyrir henni.  

Hvenær teljast menn vinir? Af orðum Aristóteles má ráða að gagnkvæmni er 

lykilþáttur í vináttusambandi, ef einhver óskar manni velfarnaðar þá á hann að óska 

honum velfarnaðar á móti, fyrir sakir vinarins en ekki sínar eigin.5 Loks byggir 

sambandið á grunni einhvers hinna þriggja „ástúðarverðu“ þátta. Hér á eftir er gerð 

nánari grein fyrir þeim þremur vináttugerðum sem af þeim hljótast. 

  

                                                 
5 Siðfræði Níkomakkosar VIII 2, 1155b45-46, bls. 153. Notast er við íslenska þýðingu Svavars Hrafns 

Svavarssonar. 
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Vináttugerðir 

 

Þrískiptingin  

Í Siðfræði Níkomakkosar skiptir Aristóteles vináttu í þrjá flokka eftir því hvað það er 

sem laðar vini hvorn að öðrum og tengir þá vinaböndum. Flokkunin stendur á grunni 

þess sem Aristóteles kallar „ástúðar vert“.6 Við getum ekki unnað hverju sem er 

heldur aðeins því sem hægt er að unna, sem er það sem er gott, það sem er 

nytsamlegt og það sem er ánægjulegt.7 Vináttusambönd byggjast á því að einhver 

þessa ástúðarverðu eiginleika sé í fari manna. 

Andlög þess sem unna má virðast við fyrstu sýn vera nokkuð skýr. Hins vegar 

getur reynst erfitt að átta sig á hvað Aristóteles á við með „því sem er gott“ og er 

hætt við að mat þess sé fremur huglægt. Frekari rýni á texta Aristóteles bendir til að 

hann eigi við það þegar aðili ber kennsl á siðferðilega góða eiginleika í manneskju.8 

Þegar vinátta er flokkuð að gerð eftir hinum þremur ástúðarverðu eiginleikum þá 

talar Aristóteles gjarnan um vinnáttugerð þess sem er gott sem „fullkomna vináttu“, 

„sanna vináttu“, „vináttu þess góða“ og „dygðuga vináttu“. Í umfjöllun fræðimanna á 

borð við John M. Cooper og Lorraine Smith Pangle er hið sama upp á teningnum.  

Svo dæmi sé tekið lýsir Aristóteles vinnáttugerðinni með þessum orðum: „Fullkomin 

vinátta er vinátta góðra manna sem eru gæddir sömu dyggðum, því þeir óska hvor 

öðrum heilla af því þeir eru góðir og þeir eru góðir í sjálfum sér“.9 Einnig kallar hann 

slíka vináttu „vináttu góðra manna“ og segir að hún sé „sannasta vináttan“.1011  Þessi 

staða fullkominnar vináttu gagnvart hinum gerðunum leiðir til þess að Aristóteles 

kallar þær jafnan „óæðri“. Í ljósi umfjöllunar Aristóteles má skilja sem svo að hann 

álíti einungis dygðuga menn færa um að mynda slíka vináttu, og ekki þá er stofna til 

vináttu á sjálfsmiðuðum forsendum. Í ritgerð sinni Aristotle on Friendship segir John 

M. Cooper að ef raunin er sú að þeir séu einir til þess fallnir að eiga í annars konar 

                                                 
6 Siðfræði Níkomakkosar VIII 2, 1155b20, bls. 152. 

7 Siðfræði Níkomakkosar VIII 2, 1155b23-26, bls. 152. 
8 Cooper, John M. „Aristotle on Friendship“, Essays on Aristotle‘s Ethics. Ritstj. Amélie Oksenberg 
Rorty (Berkeley og Los Angeles: University of California Press, 1980) 303 
9 Siðfræði Níkomakkosar VIII 3, 1156b8-11, bls. 155-156. 

10 Siðfræði Níkomakkosar VIII 4, 1157a29, bls. 158. 

11 Siðfræði Níkomakkosar VIII 4, 1157b33, bls. 160. 
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vináttusambandi en því er lítur að nytsemi og ánægju, þá virðist sem Aristóteles leggi 

ríkar kröfur á flest fólk. Fáir ef nokkrir eru raunverulega færir um að eiga og vera 

sannir dygðugir vinir.12 Líkt og Cooper gerir í ritgerð sinni, verður í þessari ritgerð 

leitast við að sína fram á að fullkomið vináttusamband samanstandi síður en svo af 

„siðferðilegum hetjum“, auk þess að aðilar hinna „óæðri“ vinátusambandanna séu 

ekki að algjöru leyti sjálfsmiðaðir. Öllu heldur eru slík sambönd innihaldsrík af velvild 

og velgjörðum í þágu vinar. 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður nánar rýnt í hverja hinna þriggja 

vináttugerða og gert grein fyrir eðli þeirra. 

  

Nytsemisvinátta 

Í bæði nytsemis- og ánægjuvináttu beinist ástúðin ekki að þeim sem er unnað vegna 

ástúðinnar á manninum sjálfum heldur að svo miklu leyti sem hann er nytsamlegur 

eða ánægjulegur. Því eru þessar gerðir vináttu aðeins tilfallandi og breytast sífellt, því 

þegar sú ánægja eða nytsemi sem af honum hlýst þrýtur eru ekki lengur forsendur 

fyrir vináttunni.13 Aristóteles álítur nytsemis- og ánægjuvináttu vera minniháttar í 

samanburði við sanna vináttu og er nytsemisvinátta þar fjærst henni sökum þess hve 

skilyrt og tilfallandi hún er. Þeir sem unna hvor öðrum vegna nytsemi unnast því ekki 

vegna þess manns sem vin hefur að geyma, heldur vegna einhvers góðs sem af 

honum má hljóta, beinist vináttan því að heill þess sem ann.14  

Nytsemisvinátta finnst helst á milli andstæðra persóna, svo sem á milli ríkra 

og fátækra eða fávísra og lærðra. Þó væri kannski nær að tala um ríka fávísa menn og 

fátæka lærða menn, þar sem annar aðilinn leitar einhvers sem hann þarfnast hjá 

hinum. Aristóteles nefnir þann möguleika að andstæðan stefni alls ekki að andstæðu 

sinni eðli sínu samkvæmt heldur aðeins tilfallandi, og að kannski beinist hvötin að 

meðallaginu því að meðallagið er gott, eins og það er gott fyrir það þurra að vökna 

ekki heldur fremur að komast í meðalástand.15 Nytsemisvinátta hefur tilhneigingu til 

                                                 
12 Cooper, John M. „Aristotle on Friendship“, Essays on Aristotle‘s Ethics. Ritstj. Amélie Oksenberg 
Rorty (Berkeley og Los Angeles: University of California Press, 1980) 305 
13 Siðfræði Níkomakkosar VIII 3, 1156a28-36, bls. 154. 

14 Siðfræði Níkomakkosar VIII 3, 1156a16-19, bls. 154. 

15 Siðfræði Níkomakkosar VIII 8, 1159b29-34, bls. 169. 
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þess að vera á milli þeirra sem hafa á ólíkum tímum ámóta hluti fram að færa sem 

gagn er af. Dæmi þess má finna í sambandi gesta og gestgjafa í hefðbundinni 

gistivináttu Forn- Grikkja, sem og í sambandi bandamanna og viðskiptafélaga.16 Hafa 

verður hugfast varðandi nytsemisvináttu að jafnvel þó φιλία-hugtakið sé víðfemt þá 

eru ekki allir bandamenn og viðskiptafélagar vinir. Eftir sem áður verður að horfa til 

nánari skilyrða vináttusambands. 

Nytsemisvinátta kann að stofnast á milli þeirra sem leitast ekki eftir hinu 

ánægjulega en vilja engu að síður stofna til vináttu, virðist það helst vera á milli 

öldunga og á meðal þeirra sem hafa von um hagnað af fólki í blóma lífsins. 

Athyglisvert er að Aristóteles setur gamalt fólk undir sama hatt og fúllynt og beiskt 

fólk þar sem hann segir það ekki eiga vinaláni að fagna því það veiti sjálft litla 

ánægju, að svo miklu leyti sem það eru fúllyndara og njóti síður samskipta.17 Hneigð 

þeirra til nytsemisvináttu virðist því að miklu leyti vera háð þörf þeirra fyrir umönnun 

og hjálp. Í þessum orðum lítur út fyrir að  Aristóteles alhæfi um möguleika og löngun 

gamals fólks til vináttu, en svo kann að vera að hann eigi fremur við ósjálfbjarga 

lasburða fólk sem náð hefur háum aldri en eldra fólk sem enn er hraust. Þeir sem 

skipta ekki á ánægju heldur nytsemi í ástum sínum eru síður vinir og hverfulli. Eins og 

áður segi skilja leiðir nytsemisvina þegar hagnaðinn þrýtur, því þeir voru ekki vinir 

hvors annars heldur ágóðans. Slík vinátta er þar af leiðandi móttækileg vinslitum.  

Í nytsemisvináttu er ástúðin ekki eins mikilvæg, þó hún kunni að vera til 

staðar. Viðskiptafélagar eða samstarfsmenn sem myndu alla jafna ekki leitast eftir 

vinfengi ættu að finna það að gagnkvæm vingjarnlegheit sem ná út fyrir sjálfsmiðaða 

hagsmuni geta gert þeim gott. Þeir eru glaðir að heyra af velgengni hver annars óháð 

eigin hagsmunum. Slík vingjarnlegheit eru ekki það sem knýr samband þeirra en þau 

liðka fyrir gangi þess. Í ljósi þess telur Aristóteles að lágmarks velvild sé nauðsynleg til 

að styðja við slíka vináttu. Jafnvel í samböndum sem snúa að einföldum 

beinskeyttum viðskiptum, sem samkvæmt φιλία- hugtakinu geta flokkast sem 

                                                 
16 Pangle, Lorraine Smith. Aristotle and the Philosophy of Friendship (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2003) 40 
17 Siðfræði Níkomakkosar VIII 6, 1158a1-5, bls. 161-162. 
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vinátta, stendur sambandið á brauðfótum og er jafnvel ómögulegt ef ekki er traust á 

milli aðila.18  

 

Ánægjuvinátta 

Líkt og í nytsemisvináttu unnast ánægjuvinir ekki sjálfra síns vegna heldur vegna 

einhvers góðs sem af vini má hljóta. Þar unnum við ekki hinum hnyttna af því hvernig 

maður hann er heldur vegna ánægjunnar sem hann veitir okkur.19 Vináttan er þar af 

leiðandi skilyrt og tilfallandi. Ánægjuvinátta á það til að vera tímabundin og breytast 

hratt, en á meðan hún endist er hún hlý og innileg þar sem vinar njóta samverunnar. 

Hluti þeirrar ástæðu stafar af því að ánægjan eykst þegar henni er deilt, nytsemin 

getur allt eins verið minni háttar. Aristóteles segir þess háttar vináttu í anda þeirra 

ungu, sem lifa lífinu eftir tilfinningasemi þar sem þrár þeirra eiga til að breytast 

reglulega. Þeir ásælast það sem vekur hjá þeim ánægju og stendur samstundis til 

boða. Ungmenni hneigjast til ásta vegna þess að ástin ræðst að miklu leyti á 

kenndum og ánægju. Þau verða því hæglega ástfangin en að sama skapi getur 

neistinn slokknað með hraði.20  

Ánægjuvinátta er eftirsóknarverð fyrir sínar eigin sakir, þ.e. ánægjuvinátta er 

ekki til staðar ef hún veitir ekki ánægju. Því má vera að bersýnilegra sé þegar 

ánægjuvinátta þrýtur en í tilfelli nytsemisvináttu þar sem skortur á nytsemi gæti sýnt 

sig síðar. Með því að njóta samverustunda, þeirra vegna, verða ánægjuvinir nánari en 

nytsemisvinir og komast nær því að unna hvor öðrum fyrir sínar eigin sakir. Nærvera 

vinarins er vel metin og það sem af henni leiðir er ekki eftirsóknarvert í sjálfu sér og 

stefnir ekki að endanlegu markmiði. Þar er það ferðalagið sem skiptir máli en ekki 

áfangastaðurinn. Að því leytinu til svipar ánægjuvináttu til hinnar fullkomnu vináttu. 

Aristóteles segir að ef fólk er alsælt þá gerist engin þörf á gagnlegum vinum, en 

þörfin á ánægjulegum vinum er til staðar því að fólk vill lifa í samvistum.21 

Ánægjuvinir vilja verja saman dögum sínum og ævinni allri, því þannig rætist 

tilgangur vináttunnar.22 Aristóteles rennir stoðum undir þessa fullyrðingu með 

                                                 
18 Pangle, Aristotle and the Philosophy of Friendship, 47 
19 Siðfræði Níkomakkosar VIII 3, 1156a20-22, bls. 154. 
20 Siðfræði Níkomakkosar VIII 3, 1156b2-4, bls. 155. 
21 Siðfræði Níkomakkosar VIII 6, 1158a35-38, bls. 163. 
22 Siðfræði Níkomakkosar VIII 3, 1156b4-7, bls. 155. 
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orðum sínum um virkni vináttunnar. „Þegar fólk lifir saman veitir það hvert öðru 

gleði og gæði, en þegar fólkið er sofandi eða aðskilið hvert á sínum staðnum er engin 

virkni í vináttunni þó fólkið hneigist til virkni vináttunnar. Fjarlægðin sundrar ekki 

vináttunni algerlega aðeins virkninni. En sé fjarvera varanleg virðist fólk jafnvel 

gleyma vináttu.“23  

Velvild er til staðar og er sýnileg í hverri vináttu sem veitir ánægju, það er viss 

ástúð í slíkum samböndum þó að vinirnir unni ekki hvor öðrum á forsendum þess 

sem þeir eru í sjálfum sér. Velvildin nær kannski ekki til þess að óska vini hugrekkis, 

visku eða ríkidæmis, en ánægjuvinir unna hvor öðrum af einlægni og vilja veita hvor 

öðrum ánægju. Það er erfitt fyrir drykkjufélaga að njóta samveru við hvorn annan ef 

þeir veita hvor öðrum ekki ánægju. Ástúðin kann að vera til staðar þó hún sé byggð á 

tilfallandi þáttum.24 

Í umfjöllun Aristóteles um vináttu gamalla manna má sjá að hinir dygðugustu 

menn missa bolmagn sitt fyrir vináttu á gamals aldri þar sem þeir geta síður veitt 

öðrum ánægju. Í þeim orðum felst sterk yfirlýsing um mikilvægi ánægju og 

Aristóteles tengir það við grundvöll eðlis (náttúru) okkar þegar hann segir náttúruna 

virðast flýja það sem er sársaukafullt og miða að því sem er ánægjulegt. Enginn getur 

varið degi sínum með þeim sem er honum óánægjulegur. „Það er ekkert meira til 

merkis um vináttu en samneyti (því fólk þráir hagnað sé búið við skort, en jafnvel 

alsælt fólk þráir samneyti sinna líka; einsemd er síst við slíkra hæfi)“.25 

 

Fullkomin vinátta 

Í 3. kafla 8. hluta Siðfræði Níkomakkosar lýsir Aristóteles þremur gerðum vináttu og 

talar þar um vináttu góðra manna sem fullkomna vináttu. Í þess háttar vináttu eru 

menn gæddir sömu dygðum, þeir óska hvor öðrum heilla af því þeir eru góðir og þeir 

eru góðir í sjálfum sér.26 Þeir sem óska vini sínum heilla sjálfs hans vegna eru mestir 

vinir því þeir gera þetta eðli sínu samkvæmt, en ekki tilfallandi líkt og í hinum tveimur 

vináttugerðunum. „Þess vegna endist vináttan svo lengi sem góðleiki þeirra og dygð 

                                                 
23 Siðfræði Níkomakkosar VIII 5, 1157b11-18, bls. 159-160. 
24 Pangle, Aristotle and the Philosophy of Friendship, 46 
25 Siðfræði Níkomakkosar VIII 5, 1157b27-30, bls.160 
26 Siðfræði Níkomakkosar VIII 3, 1156b8-11, bls. 155-156. 
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endast“ og hefur hún því tilhneigingu til að vera varanleg.27 Hinir góðu er bæði 

einhlítt góðir, góðir vini sínum og nytsamlegir hvor öðrum, að sama skapi eru þeir 

einhlítt ánægjulegir og af því leiðir að þeir veita vini sínum ánægju. Þessir eiginleikar 

eru mestrar ástúðar virði og er ástúð og vinátta því mest og best slíkra manna.28 Í 

ljósi þessarar lýsingar Aristóteles má skilja sem svo að vinátta hinna góðu hafi allt það 

til að bera sem hinar tvær gerðir vináttunnar hafa og meira til. Það sem virðist 

aðskilja hana frá þeim eru eiginleikar sem báðir aðilar vináttusambandins í eðli sínu 

búa yfir, og þurfa að búa yfir svo skilyrði vináttunnar séu uppfyllt. Þessi vinátta krefst 

tíma og kunnugleika, og menn þurfa að reynast hvor öðrum traustsins og 

vinnáttunnar verðugir. „Viljinn til vináttu getur kveiknað á augabragði en ekki 

vináttan sjálf.“29 

Í meðförum Aristóteles virðist hið „fullkomna“ ekki vera annmarkalaust og má 

gera því skóna að með „fullkomnu“ eigi hann við að hún sé æðsta gerð vináttu, 

fullkomin í þeim skilningi að engin vináttugerð sé henni æðri. Í hinni fullkomnu 

dygðugu vináttu má vera að vináttan stafi ekki af því að einstaklingur telji vin sinn 

alfarið dygðugan mann heldur nægir jafnvel viðurkenning á einhverjum siðferðilega 

góðum eiginleikum vinarins, til dæmis örlæti eða umburðarlyndi. Um leið kann 

honum að finnast vinur sinn á einhvern hátt búa yfir óeftirsóknarverðum 

eiginleikum. Slík vinátta getur talist dygðug vinátta þar sem hún er studd við þá 

skoðun að vinurinn sé siðferðilega góður jafnvel þó hann hafi ekki algjörlega 

dygðugan mann að geyma. Til samanburðar má nefna að ánægjuvinur þarf hvorki að 

vera, né endilega er, fullkomlega ánægjulegur né þarf ánægja að hljótast að öllu leyti 

af vináttunni.30 Þegar horft er til gerðar vináttusambandsins er lykilatriðið sú sýn sem 

aðilar hafa á vináttusamband sitt. Ef það eru góðir eiginleikar sem aðili leitast eftir í 

fari vinar, en ekki einungis sú ánægja eða nytsemi sem af vináttunni hlýst, þá er til 

staðar grundvöllur fyrir flokkun hennar sem dygðugrar vináttu.  

Lorraine Smith Pangle segir í bók sinni Aristotle and the Philosophy of 

Friendship að ef við skiljum Aristóteles sem svo að forsenda stofnunar vináttu sé að 

                                                 
27 Siðfræði Níkomakkosar VIII 3, 1156b11-12, bls. 156. 
28 Siðfræði Níkomakkosar VIII 3, 1156b28-31, bls. 156. 
29 Siðfræði Níkomakkosar VIII 3, 1156b42-43, bls. 157. 
30 Cooper, John M. „Aristotle on Friendship“, Essays on Aristotle‘s Ethics. Ritstj. Amélie Oksenberg 
Rorty (Berkeley og Los Angeles: University of California Press, 1980) 307 



11 

 

manneskjan leiti ávinnings í sambandinu, sem sé henni persónulega fyrir bestu, þá 

munum við að öllum líkindum skýra ánægjuvinnáttu sem svo að hún snúi að ánægju 

líkamans, nytsemisvinátta líti að efnislegum ávinningi, og að vinátta þess góða veiti 

báðum aðilum fullan ávinning sem styddi við siðferðilega dygð þeirra. Skýringin leiðir 

þó til þeirrar niðurstöðu að vinátta þess góða er þegar uppi er staðið raunar aðeins 

nytsemisvinátta með vináttu þess góða sem endamark.31  

Við þessa vangaveltu vaknar spurningin hvort fullkomin vinátta sé fyrir sakir 

þess góða sem af vináttunni hlýst? Í framangreindri umfjöllun virðist fátt benda til 

þess að Aristóteles myndi hugmynd sína um fullkomna vináttu á að forsenda hennar 

sé að eitthvað hljótist af henni. Fremur er hún reist á þeim eiginleikum sem vinir hafa 

og er því góð í sjálfu sér. Hafa ber þó í huga að þó slík vinátta sé góð í sjálfu sér að þá 

hlýtur endanlegt takmark vináttunnar að vera farsældin. Því sá þarfnast góðra vina 

sem vill verða farsæll.32 Dygðug vinátta, sem hin æðri vinátta, er í grundvallaratriðum 

öðruvísi skilgreind af Aristóteles á þá leið að við höfum vináttu sem er„fyrir sakir 

nytsemi“ og aðra „fyrir sakir ánægju“ en á móti höfum við „vináttu þeirra góðu“ eða 

„þess góða“.33 

Pangle segir það flækja stöðuna að hinir góðu séu góðir í sjálfum sér, en séu 

einnig góðir, ánægjulegir og nytsamlegir öðrum. Aristóteles ræðir aldrei tengsl 

þessara þátta fullkominnar vináttu. Það má skilja hann sem svo að eiginleiki vina til 

að gagnast hvor öðrum sé nauðsynlegur þáttur vináttu, en sé þó ekki kjarni hennar. 

Góðir menn eru vissulega líklegir til að vera góðir fyrir hvorn annan. En hvað myndi 

gerast ef maður sem er góður í sjálfum sér væri ekki góður fyrir vin sinn? Pangle 

tekur sem dæmi að vinátta stæði það sennilega ekki af sér ef vinir væru leiðtogar 

óvinaþjóða, jafnvel þó velvild þeirra í garð hvors annars héldi. Er þá ekki 

þverstæðukennt að segja að góður maður elski góðan vinn sinn algjörlega, fyrir hans 

sakir- en þó aðeins ef svo vill til að vinurinn sé góður fyrir hann?34 Svar við þeirri 

spurningu miðar að því hvort fullnægandi sé að byggja fullkomna vináttu á góðri 

manngerð vina. Í þessu samhengi verður að hafa hugföst orð Aristóteles í þriðja hluta 

                                                 
31 Pangle, Aristotle and the Philosophy of Friendship, 43 
32 Siðfræði Níkomakkosar IX 9, 1170b26-27, bls. 218. 
33 Pangle, Aristotle and the Philosophy of Friendship,  43 
34 Sama rit, 44 
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8. bókar þar sem hann segir að vinir í fullkominni vináttu séu í eðli sínu einhlítt bæði 

nytsamlegir og ánægjulegir hvor öðrum. Af því leiðir að ákveðinn forsendubrestur 

væri fyrir fullkominni vináttu ofangreindra leiðtoga, þó að mögulega bjóði aðstæður 

upp á aðra gerð vináttu. 

Þegar við metum annað fólk að verðleikum kann að vera að það sé hversu 

opin við erum fyrir ánægju en ekki þörfin fyrir hana sem ræður úrslitum um stofnun 

vináttu. Hvernig svo sem menn hittast gæti verið að sú aðdáun sem þeir hafa á hvor 

öðrum og hamingjan sem af henni hlýst sé næg til þess að leiða af sér vináttu, svo 

lengi sem engir hagsmunaárekstrar verða sem stofna sambandinu í voða. Aristóteles 

segir að skilningur á góðum eiginleikum annarra sé ekki einungis uppspretta ánægju 

heldur rót velvildar. Ánægja og nytsemi eru því ekki upptök vináttu án þess að velvild 

sé til staðar. Velvild gagnvart öðrum manni verður til í sambandi við dygðuga og góða 

eiginleika í fari hans, þ.á.m. fegurð, örlæti og að hann sé siðferðilega góður.35 

Samkvæmt John M. Cooper er kenning Aristóteles um þá þætti sem gera 

vináttu að fullkominni vináttu á vissan hátt gölluð eða ókláruð. Framúrskarandi 

manngerð og sönn vinátta fullkomlega dygðugra manna er vandfundin. Cooper 

leggur til í ritgerð sinni, Aristotle on Friendship, að heppilegt væri að víkja frá því 

orðalagi sem Aristóteles notar þegar hann talar um „vináttu hinna góðu“ og tala 

frekar um „vináttu mannkosta“ (e. friendship of character).36 Orðalagið 

„mannkostavinátta“ dregur fram grundvöll vináttunnar, sem er viðurkenning á 

jákvæðum eiginleikum hvors annars, án þess að gefa í skyn að aðilar séu siðferðilega 

æðri öðrum. Cooper segir líklega skýringu þess að Aristóteles haldi sig við þetta 

orðalag vera tilhneiging hans til að leita alltaf að bestu eða hæstu breytu í 

skilreiningum sínum sem, líkt og tilfelli fullkominnar vináttu þess góða. Hætt er við 

því að það leiði til einhvers sem alla jafna telst ómögulegt eða óraunhæft.37 

Með tilliti til þeirra sjónarmiða sem koma fram varðandi fullkomna vináttu má 

draga saman ítarlega skilgreiningu á henni svo orðaða: Mönnum er annt um hvorn 

annan vegna góðra eiginleika og mannkosta, þeir óska hvor öðrum hvers þess sem er 

                                                 
35 Sama rit, 44 
36 Cooper, John M. „Aristotle on Friendship“, Essays on Aristotle‘s Ethics. Ritstj. Amélie Oksenberg 
Rorty (Berkeley og Los Angeles: University of California Press, 1980) 308 
37 Sama rit, 308 
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gott fyrir hag hins aðilans en ekki sjálfs síns. Þeir hafa gagnkvæma vitneskju um þessa 

velvild og hafa sömuleiðis gagnkvæma ósk um velfarnað. Þeir njóta samvista við 

hvorn annan og hljóta gott af þeim, sem leiðir til þess að þeir vilja verja tíma saman 

og jafnvel búa saman. Með það fyrir augum að ekkert fyrirséð aðskilji þá til lengri 

tíma mun vinátta þeirra vara samfleytt og til frambúðar.38 

 

Tengsl og munur vináttugerða 

Þegar horft er til þeirra þátta sem laðar einstakling að öðrum með vináttusamband í 

hyggju verður að líta til þess að þær forsendur sem eru fyrir sambandinu eru byggðar 

á eiginleikum sem einstaklingur telur að hinn aðilinn hafi. Í nytsemis- og fullkomnum 

vináttusamböndum kann að vera að einstaklingur hafi ekki endilega þá kosti sem 

hinn aðilinn telur hann hafa. En í ánægjusamböndum er það jafnvel bersýnilegra, svo 

forsendurnar eru skýrar í upphafi, enda mætti segja að ómögulegt sé að hafa ánægju 

af persónu á röngum forsendum, þ.e. á meðan ánægjan varir. Ánægjan getur ekki 

verið fölsk, hún bara er til staðar eða ekki. 

 Hlutlægur mælikvarði vináttu er vandmeðfarinn. Það sem gerir vináttu sinnar 

gerðar er huglægt mat byggt á ætlun þeirra einstaklinga sem að sambandinu standa, 

eða manngerð í tilfelli fullkominnar vináttu.39 Vináttan takmarkast svo af því hversu 

langt sú ætlun nær, ánægjuvinátta getur t.a.m takmarkast af tilteknum athöfnum og 

eftir því sem sameiginleg áhugamál eru fleiri og umfangsmeiri getur vinátta verið 

betur mótuð. Gerð vináttunar mótast af því hvað það er í fari mótaðilans sem 

myndar tengslin, og alla jafna er það aðeins brot af þeim þáttum sem 

einstaklingurinn býr yfir.  

 Þegar forsenda ánægju- og nytsemisvináttu hefur verið uppfyllt þarf, eins og 

áður er getið, að vera til staðar gagnkvæm velvild. Þegar ánægjuvinur er sagður óska 

vini sínum velfarnaðar fyrir hans eigin sakir er það afleiðing þeirrar viðurkenningar að 

vinurinn sé ánægjulegur félagsskapur. Nytsemisvinurinn óskar vini sínum velfarnaðar 

vegna þess að vinurinn hefur nýst honum reglulega. Hér teflir Aristóteles því fram að 

þeir sem hafi notið félagsskapar hvors annars eða hafa haft gagnkvæm not af 

                                                 
38 Sama rit, 308-309 
39 Sama rit, 306 
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sambandinu, muni sem afleiðing af nytsemi eða ánægju sinni vera reiðubúnir að 

beita sér fyrir hagsmunum vinar síns, án þess að hafa eigin hagsmuni að leiðarljósi.    

Í þess háttar kringumstæðum, þar sem ætlunin er gagnkvæm má segja að vinátta sé 

til staðar.40 Í nytsemis- og ánægjuvináttu er ekki tilgreint hvað það er í fari vinarins 

sem ýtir undir velvildina, líkt og í manngerðarvináttu, en það getur verið breytilegt 

samhliða forsendum vináttunnar. Mikilvægur munur varðandi óskina um velfarnað á 

milli manngerðarvináttu og hinna flokkanna lítur að því að velvild manngerðarvinar 

er hömlulausari og ekki eins væntingamiðuð. Nytsemi og ánægja eru breytingum 

háðar sökum þess að samböndin eru tilfallandi, varanleiki manngerðarvináttu er 

einnig lykilatriði í muni vináttugerðanna. Velvild gagnvart hinum gerðum vina er því 

skilyrt út frá þeirri forsendu að nytsemi eða ánægja viðhaldist. Hún er engu að síður 

til staðar en má þó ekki standa til þess að ánægja eða nytsemi vinarins minnki í 

kjölfar velfarnaðarins. Sá velfarnaður sem vinurinn nýtur verður því að vera 

samþýðanlegur við viðhald vináttuforsendanna.41 

Vangavelta sem hlýst af þessu er sú hvort menn óski í raun vinum mestu 

heilla. Aristóteles segir að þá óski menn vinum sínum að verða að guðum. Vinir væru 

þá ekki lengur vinir hvors annars, né heilir hvor öðrum til handa. Ef vinur vill vini heilt 

sjálfs hans vegna, „verður vinur að haldast slíkur sem hann er, hvað sem hann er“.42  

Miðað við framangreinda umfjöllun má skilja Aristóteles sem svo að sjálfhverf 

áhugahvöt ánægju- og nytsemisvináttu sé ekki eins miðlæg og fyrr var gefið til kynna. 

Skilyrt vinátta þeirra gerða er ævinlega háð velvild og umhyggju, og því er vert að 

árétta að gagnkvæmni er kjarnaatriði vináttunnar.  

 

Þýðing annarra þátta vináttu 

 

Fjölskyldan 

Í umfjöllun um vináttu er óhjákvæmilegt að líta til tengsla hennar við fjölskylduna og 

þá sérstaklega vegna stöðu fjölskyldunnar innan φιλία hugtaksins. Í lífi flestra er það 

innan fjölskyldunnar sem vinátta stofnast fyrst. Þau sterku náttúrulegu tengsl, og 

                                                 
40 Sama rit, 311 
41 Sama rit, 313 
42 Siðfræði Níkomakkosar VIII 7, 1159a14-16, bls. 166. 



15 

 

oftast nær líkindi, skyldmenna vekja óneitanlega upp spurningar um vináttu þeirra á 

milli. Vinátta skyldmenna segir Aristóteles að sé margvísleg en sé þó helst finna í 

vináttu foreldra við börn sín, því „foreldrar elska börnin sín sem hluta sjálfra sín og 

börnin elska foreldra sína sem uppruna sinn“.43 Aristóteles segir foreldra vera hina 

mestu velgjörðarmenn og hafa þeir dýpstu kröfu á hjarta okkar. Hann lýsir sambandi 

við þá sem eitthvað æðra og gott, þeir eru valdir að tilvist barna sinna, uppeldi og 

menntun. Vinátta skyldmenna „hefur að geyma ánægju og nytsemi í ríkari mæli en 

vinátta milli óskyldra aðila, að svo miklu leyti sem líf þeirra fléttast meira saman“.44 

Blóðbönd og sameiginlegt uppeldi hafa umtalsverð áhrif á stofnun vináttusambands. 

Foreldrar þekkja börn sín betur en börnin þá. Tíminn hefur mikið að segja hvað það 

varða þar sem foreldrar elska börnin sín strax frá fæðingu, en með skilningi og 

skynjun elska börnin foreldra sína að nokrum tíma liðnum. Í vináttu foreldra og 

barna, sem og vináttu á milli systkina og annarra skyldmenna leiðir samsemd til þess 

að foreldrar elska börnin sín eins og sjálfa sig og bræður elska hver annan þar sem 

samsemd þeirra við foreldra sína gerir þá eina og sama, auk þess sem vinátta þeirra 

hefur einkenni vináttu félaga.45 Vináttan verður þó að vera góð og er háð nálægð, 

samveru og samskonar uppeldi. Þá er vinátta bræðra einnig líkleg til að endast.  

Vinátta kynja á milli var eins og gefur að skilja litin öðrum augum á tímum Forn- 

Grikkja, en Aristóteles tekur fram að vinátta finnist á milli manns og konu því það sé 

manneskju eðlislægt að leita sér maka. Á þeim forsendum virðist hann byggja vináttu 

kynja á milli. Þá eru börn yfirleitt stoð við hjónabandið þar sem þau eru sameiginleg 

heill hvoru tveggja og hnýtir þau saman.46 Vinátta á milli kynja getur verið gagnleg til 

verkaskiptinga, sem stuðlar bæði að nytsemi og ánægju. Rétt eins og með vináttu 

annarra manna þá getur hún einnig byggst á dygðum séu aðilarnir góðir. Þar með 

hefur Aristóteles gefið sterklega til kynna að hvers kyns vinátta sé möguleg kynja á 

milli þó til hennar stofnist af öðruvísi forsendum en gildir með vináttu karlmanna.  

                                                 
43 Siðfræði Níkomakkosar VIII 12, 1161b24-26, bls. 177. 
44 Siðfræði Níkomakkosar VIII 12, 1162a9-12, bls. 178. 
45 Siðfræði Níkomakkosar VIII 12, 1161b37-42, bls. 177. Ætla má að Aristóteles eigi hvers kyns 
systkinabönd þegar hann talar um bræður, og því gildi það sama um samband systra sín á milli eða við 
bróður sinn. 
46 Siðfræði Níkomakkosar VIII 12, 1162a37-40, bls. 179.  
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„Foreldrar elska börn sín eins og sjálfa sig  (því vegna aðskilnaðar síns er afsprengið 

þeim eins konar annað sjálf).“47 Umfjöllun Aristóteles um vináttu innan 

fjölskyldunnar er því sérstaklega áhugaverð í ljósi þess hve skilyrðislaus ástúðin er á 

milli foreldra og barna sinna.  

 

Fjöldi vina 

Ein af hinum aðkallandi spurningum sem vakna við hugleiðingar um vináttu, og hvað 

það sé að vera vinur, er sú hve marga vini maður ætti að eiga? Í tilfelli 

nytsemisvináttu segir Aristóteles fjölda vina sem er umfram þann sem nægir lífi 

okkar vera fánýta og óþarfi. Varðandi fjölda ánægjuvina kemst hann svo að orði að 

fáir dugi, eins og krydd með mat (þó slík fullyrðing kunni að vera fremur gildishlaðin, 

a.m.k hvað matarsmekk varðar).48 Eftir stendur hin fullkomna vinátta þess góða. 

Veltir Aristóteles því upp hvort við ættum að eiga sem flesta góða vini eða hvort 

fjöldinn þeirra sé innan ákveðna marka. Engin ákveðin tala er sú rétta, en hann 

leggur þó til að hámarksfjöldinn sé sá sem maður gæti lifað lífi sínu með. Heppilegast 

að vinir manns séu sjálfir vinir hvers annars.  

Aristóteles segir að ómögulegt virðist að vera vinur fjölda fólks. Að vera vinmargur 

hæfir helst samborgurum (í skilningi áður nefndrar „borgaralegrar vináttu“), að 

öðrum kosti kallast vinmargir menn smeðjur. Samborgaravinátta er þó ekki 

sambærileg þeirri sem byggir á dygð og manngerð, þar sem hina síðarnefndu er ekki 

hægt að eiga með mörgum.49  

 

Vinátta í blíðu og stríðu 

Aristóteles veltir fyrir sér hvort meiri þörf sé á vinum í meðbyr eða mótlæti. Hann 

segir vináttu nauðsynlegri við mótlæti, og við þær aðstæður þarfnast maður 

nytsamra vina. Við þessa fullyrðingu hans kemur þó upp sú hugsun hvort ekki gerist 

fremur þörf  á ánægjulegum vinum sé mótlætið þess eðlis að almenn ánægja í lífi 

manns minnkar? Í þess háttar kringumstæðum er ef til vill hægt að segja sem svo að 

nytsemin sé fólgin í þeirri ánægju sem vinur veitti manni. Vinátta góðra manna gerist 

                                                 
47 Siðfræði Níkomakkosar VIII 12, 1161b35-37, bls. 177. 
48 Siðfræði Níkomakkosar IX 10, 1170b39-40, bls. 218. 
49 Siðfræði Níkomakkosar IX 10, 1171a29-31, bls. 220. 
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frekar þörf í meðbyr, þar sem þeir eru göfugir og því ákjósanlegra að lifa lífi sínu með 

þeim. Við báðar aðstæður vekur nærvera vina ánægju, því sorgin er léttbærari þegar 

vinir manns samhryggjast. Aristóteles spyr þá hvort þeir deili með okkur byrðinni í 

sorg, eða geri hana léttbærari með ánægju af nærveru sinni og samhug.50 Hann vill 

þó ekki fullyrða um það hvort sorgin verði léttbærari. Þegar sorg ríkir er ólíkt farið 

með hugrökkum mönnum og kvenmönnum, eða kvenlegum karlmönnum. Hugrakkir 

menn vilja ekki að vinir syrgi með sér, á meðan hinir njóta þess.51 Þegar vel gengur 

ættu menn eindregið að kalla saman vini sína, en síður þegar illa gengur þar sem 

maður skal ekki veita vini hlutdeild í böli sínu.52 Það hæfir vel að veita vini óbeðinn 

liðsinni þegar honum gengur illa eða býr við neið, sérstaklega þegar vinur biður ekki 

um hjálp. Í þess háttar aðstæðum er slíkt báðum göfugra og ánægjulegra. Þegar 

vinum vegnar vel ættum við eindregið að samgleðjast þeim og taka þátt í verkum 

þeirra. Þó má vinur ekki gera slíkt á forsendum hagnaðarins. Hvort sem er í blíðu eða 

stríðu virðist sem nærvera vina sé ætíð ákjósanleg.53   

                                                 
50 Siðfræði Níkomakkosar IX 11, 1171a45-50, bls. 221. 
51 Hér má velta fyrir sér hvort hið sama gildi í samfélagi nútímans, eða hvort slíkt sé yfir höfuð satt. 
52 Siðfræði Níkomakkosar IX 11, 1171b20-21, bls. 222. 
53 Siðfræði Níkomakkosar IX 11, 1171b38-39, bls. 222. 
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Brigsl, deilur og vinslit 

 

Ákveðnir erfiðleikar geta fylgt því að viðhalda jafnræði í vináttusambandi sem kunna 

að leiða til ýmisskonar deilna og vandræða, í sumum tilfellum til vinslita. Þó eiga 

vinslit sér oft eðlilegar skýringar óháð ósætti eða þvíumlíkt. Ánægjuvináttusambönd 

og fullkomin vináttusambönd þurfa að vera fremur óhefðbundin svo að brigsl og 

deilur hendi í þeim. Nytsemisvinátta segir Aristóteles aftur á móti að sé krökk af 

brigslum. Því „þegar vinir nota hvor annan sér til gagns vilja þeir einatt hafa betur en 

hinn og álasa vini sínum fyrir að hafa ekki fengið allt sem þeir þarfnast þó 

verðskuldað sé“.54 Á yfirborðinu kann sú vinátta að vera sú eina þar sem brigsl verða 

til þar sem aðilar þess háttar sambands eru í því fyrir sína eigin hagsmuni. Í 

ánægjuvináttu eru brigsl fátíð því hvor tveggja fær ósk sína uppfyllta veiti 

samgangurinn ánægju. „Maður sem brigslaði vini sínum um leiðindi væri reyndar 

hlægilegur því honum er frjálst að halda sig fjarri“.55 

Aristóteles segir að líkt og réttlæti er tvenns konar, annað hvort óskráð eða 

lagalegt að þá virðist ein gerð nytsemisvináttu vera siðferðileg og önnur lagaleg. Þess 

vegna kemur helst til brigðmæla þegar vinátta sundrast á öðrum forsendum en til 

hennar var stofnað.56 Í siðferðilegum nytsemissamböndum er meiri hætta á 

árekstrum en í lagalegum sökum þess að þar hvílir sambandið ekki á fyrirframgefnum 

skilyrðum eða samningsatriðum. Maður kann að gefa gjöf eða greiða, líkt og vinur 

gerir, en býst jafnvel við einhverju til baka og verður það þá mögulega til ama ef 

ekkert er endurgoldið.57 

Aristóteles hefur ráð við því er árekstar skapast vegna óuppfylltra væntinga. 

Hann nefnir að einhverskonar hlutfallslegt endurgjald sé mikilvægt til að jafna ójöfn 

sambönd. Aristóteles hefur þó talað um hlutfall réttlætis á tvenna vegu. Annars 

vegar að réttlæti sé fullnægt þegar hver fær umbun í hlutfalli við afrek sitt, og hins 

vegar að hver fái endurgjald sem sé jafnt framlagi hans. Í nytsemisvináttu segir hann 

að maður skuli launa vini greiðann með því hugarfari að hann hafi verið lán en ekki 

gjöf, og að mæla skuli þakkarskuldina eftir þeim ávinningi sem af greiðanum 

                                                 
54 Siðfræði Níkomakkosar VIII 13, 1162b24-29, bls. 181. 
55 Siðfræði Níkomakkosar VIII 13, 1162b21-24, bls. 180-181. 
56 Siðfræði Níkomakkosar VIII 13, 1162b33-35, bls. 181. 
57 Siðfræði Níkomakkosar VIII 13, 1162b49-50, bls. 181. 
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skapaðist en ekki því framlagi sem til þurfti. Því það sem skiptir máli í þess háttar 

vináttu er ávinningurinn sem hvor um sig hlýtur. Í dygðugri vináttu er þessi óvissa 

ekki til staðar. Þar sem þeir líta ekki á samband sitt sem ágóðasamband. Helsta 

vandamálið lítur að því hvort góðverk sé af fúsum og frjálsum vilja og þá hvort það 

beri að endurgjalda.58 Í siðferðilegri vináttu þar sem miðað er að örlæti og réttlæti er 

ein helsta ástæða árekstra sú að „flestir velja það sem þeim er í hag þó þeir vilji það 

sem er göfugt“.59 Aristóteles segir að örlæti sé göfugt, og að æðri aðili 

vináttusambandsins (sem jafnan er sá greiðvikni) líti það sömu augum, af því leiðir að 

hann vill fá eitthvað fyrir sinn snúð. Aristóteles leggur til að meta eigi endurgjaldið út 

frá því framlagi eða hugarfari sem í var lagt. Þar sem greiði, eða gjöf, var veittur af 

örlæti ætti hann að vera endurgoldinn bæði með einhverju á móti og þakklæti. 

Meginreglan er þó sú að aðili skal ekki kvarta ef hann hlýtur ekki endurgjald.Í ójafnri 

vináttu þar sem annar aðilinn er jafnan velgjörðarmaður og hinn þiggjandi er það 

heiður sem jafnar vináttuna. Vinátta leitar þess sem er mögulegt, ekki þess sem er 

verðskuldað. Það er ekki hægt að unna velunnurum sínum meira en er þegar gert, en 

það er hægt að heiðra þá meira.60 

Það er tiltölulega auðvelt fyrir nytsemis- og ánægjuvináttu að flosna upp, þá 

einkum sökum þess að samböndin þjóna ekki lengur tilgangi sínum. Aristóteles segir 

fólk yfirleitt búast við að vera elskað sjálfs síns vegna og þ.a.l. hefur það ekki alltaf 

skilning á eðlilegum endalokum slíkra vináttusambanda.61 Það er ljóst að ástúð á vini 

er ekki möguleg þegar manni líkar ekki við hann. Staðfesta gagnvart vini, þar sem 

aðili ann vini sínum og nýtur samverunnar, er þó ekki algjörlega á okkar valdi því að 

ástúðin ætti ekki að vera algjörlega skilyrðislaus. Þegar maður ann vini vegna 

góðleika sem síðar reynist vera illur segir Aristóteles ekki rétt að unna honum þar 

sem hið illa er ekki ástúðar vert . Fari vinur villu vegar og honum sé viðreisnar von 

ætti maður að standa með vini sínum, svo fremi sem það er æskilegt, vináttu 

sæmandi og von til þess að hann finni réttan farveg.62 Þó það gerist að góðir vinir 

                                                 
58 Pangle, Aristotle and the Philosophy of Friendship, 129 
59 Siðfræði Níkomakkosar VIII 13, 1162b53-55, bls. 182. 
60 Pangle, Aristotle and the Philosophy of Friendship,  130 
61 Sama rit, 137 
62 Siðfræði Níkomakkosar IX 3, 1165b28-31, bls. 197. 
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tapi vináttu sinni þá er það ekki algengt samkvæmt Aristóteles. Hann segir það vera í 

eðli góðrar dygðar að vera stöðug. 

 

Hvað er það sem drífur vináttusambönd? 

 

Velvild og líkindi 

Við útskýringu hugmynda sinna um fullkomna vináttu sviptir Aristóteles hulunni af 

hugðarefnum sínum um það hvað það sé sem drífur vináttusambönd. Það er í 

gegnum vináttusambönd dygðugra mann sem við sjáum hvers vegna einföld aðdáun 

á öðrum, fyrir það hvernig hann er, er ekki aðal hráefni fullkominnar vináttu. Í ferlinu 

sjáum við hver er sameiginlegur grundvöllur þessara vináttugerða og þeirra sem eru 

síðri og hvernig sá grundvöllur skýrir út návist velvilja í síðri vináttugerðum.63 

Í bók sinni vekur Lorraines Smith Pangle athygli á því að Aristóteles verður 

síðar í riti sínu tíðrætt um líkindi góðra manna, endingu vináttu þeirra, mikilvægi 

trausts og þann tíma og nánd sem tekur að byggja slíkt traust. Vægi líkinda í 

fullkominni vináttu virðast aukast í þeirri umfjöllun Aristóteles.64 Ef vináttusambönd 

byggjast meira á líkindum en kenningar Aristóteles benda til, þá á fullkomin vinátta 

meira sameiginlegt með óæðri vináttu en í fyrstu sýnist, og kann það að vera ein 

ástæða þess að Aristóteles útilokar síður að flokka óæðri vináttu sem vináttu yfir 

höfuð. 

Pangle segir að það að kunna vel við manneskjur sem maður tengist vegna 

„sambærilegrar sálar“ (e. kindred soul) sé ekki einungis nauðsynlegt innihald 

mannlegrar ástúðar í hugmyndum Aristóteles, heldur sé það lykillinn að hinni óleystu 

ráðgátu hvers vegna velvild er til staðar í ánægju- og nytsemisvináttu.65 Aristóteles 

segir í umfjöllun sinn um velvild að hún líkist vinatengslum en sé þó ekki vinátta. 

Maður þarf ekki að vera vinur fólks, né yfir höfuð þekkja fólk til að vilja fólki vel. 

Velvild er ekki ástúð, því hún hefur hvorki að geyma ákafa né hvöt, sem hvort tveggja 

fylgir ástúð. „Ástúð gefur til kynna kunnugleika en velvild getur orðið til skyndilega, 

                                                 
63 Pangle, Aristotle and the Philosophy of Friendship, 48 
64 Sama rit, 48 
65 Sama rit, 48-49 
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til dæmis gagnvart keppendum á íþróttaleikjum, því velvild sprettur skyndilega og 

ristir ekki djúpt“.66 

Aristóteles leggur því til að víkka hugtakið og kalla velvild aðgerðarlausa 

vináttu, sem verður að vináttu ef hún varir um hríð og hefur í för með sér náin kynni. 

Hann segir hana þó ekki verða að vináttu fyrir sakir nytsemi eða ánægju þar sem þeir 

þættir eru ekki uppspretta velvildar.67 Aristóteles segir velvild náttúrulega tengda 

velgjörðum byggðum á gæsku. „Maður sem nýtur velgjörða greiðir fyrir sig með 

velvild og beitir þannig réttlæti, en vilji hann að einhverjum vegni vel í von um 

ávinning virðist hann frekar vilja sjálfum sér vel en hinum, eins og sá er ekki vinur 

einhvers sem hann þjónar með gagnið í huga sem má hafa af honum.“68 Með þessu 

gerir Aristóteles okkur full ljóst að velgjörðir með von um þóknun á ekki skilið neitt 

endurgjald eða þóknun, aðeins þau sem gerð af örlæti eiga þökk skilið. 

Áður hefur verið greint frá því hvernig aðdáun á aðila getur skapað grundvöll 

velvildar, en Aristóteles bendir einnig á hve óáreiðanleg og breytileg slík velvild kann 

að vera. Það þarf að vera greinarmunur á skilyrtri tímabundinni velvild, eins og í garð 

íþróttamanns í kappleik, og stöðugri samfelldri umhugun um velferð. Tími og 

kunnuglegheit eru mikilvæg, en eru þó ekki allur hluti munarins. Til að finna velvild í 

garð keppanda í íþróttakeppni þarf áhorfandi ekki aðeins að hafa aðdáun á honum 

heldur einnig að deila á samúðarfullan hátt ánægju hans af íþróttinni og sigurvilja 

keppandans. Þegar einhver fylgist með öðrum sem virðist góður og hafa samskonar 

hugðarefni þá er möguleikinn meiri á kröftugri viðvarandi velvild. Þessum þáttum 

líkinda og deildra markmiða er óhjákvæmilega ætlað að styðja við orð Aristóteles um 

velvild. 

Rík áhersla Aristóteles á tengsl dygðar og velvildar bendir til þess að ástúð og 

velvild séu fyrir þeim sem eru góðir að einhverju leyti á grunni líkinda. Fyrir þeim sem 

eru líkir gætu ástúð og velvild einnig á smávægilegan hátt byggst á eiginleikum þess 

sem er gott. Velvild í garð vandalausra manna og ungbarna er ekki á nokkurn hátt 

byggð á framúrskarandi eiginleikum þeirra, en maður álítur þau að minnsta kosti 

saklaus og ekki eiga illt skilið. Þessi samúðarfulla umhugun sem reiðir sig á örlítinn 

                                                 
66 Siðfræði Níkomakkosar IX 5, 1166b44-1167a4, bls. 202. 
67 Siðfræði Níkomakkosar IX 5, 1167a19-21, bls. 202-203. 
68 Siðfræði Níkomakkosar IX 5, 1167a21-27, bls. 203. 
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hátt á eiginleika þess góða í hinum aðilanum, er hin sanna rót velvildar í ánægju- og 

nytsemisvináttu. Vegna þess að hún er mikilvæg í velvild dygðugrar fullkominnar 

vináttu þá er velvild sem byggir á líkindum þýðingarmikil rót allra þriggja 

vináttugerða.69 

 

Deildar athafnir 

Aristóteles leitast við að sýna fram á að vinátta verði til af þránni eftir félagsskap, og 

af því leiðir að það er lykilatriði að hann sé ánægjulegur. Vinátta í sínu besta formi 

reiðir sig aðeins að hluta til á dygð, og að auki jafn mikið, jafnvel meira á ánægju.  

Pangle álítur að ákveðin vandkvæði hafi skapast við skilgreiningu Aristóeles á að 

vinátta sé gagnkvæmur velvilji sem báðir hafa vitneskju um, og byggir á einum hinna 

þriggja ástúðarverðu eiginleika. Í fyrstu virtist helsti vandinn sá að hinar síðri gerðir 

bæru ekki með sér grundvöll fyrir velvilja. Ef horft er til miðlægi þránnar eftir 

félagsskap og deildum athöfnum með líkum sálum verður það ljóst að velvilji er 

aðeins upphafið. Það er deiling athafna og raunar á öllu lífi manns sem skiptir máli. 

Um vináttu og samlífi segir Aristóteles að lífið sé erfitt fyrir manneskju sem er 

einsömul. Þá er ekki auðvelt að vera virkur, en það er auðveldara í samfélagi við 

aðra. Athafnir manns verða samfelldari.70 

Þegar deildar athafnir eru ekki til staðar hefur velvilji tilhneigingu til að vera 

vanvirkari og áhrifaminni, en því meira sem aðili deilir lífi sínu og nýtur þess að deila 

því með öðrum, því meira verður hinn aðilinn manns eigin.71 Sem dæmi kunna 

áhugamál að missa aðdráttarafl sitt þegar áhuganum er ekki deilt með öðrum. Vinir 

örva mann til þess að sinna áhugamálum og njóta þeirra. Þegar aðili deilir lífi sínu 

með öðrum getur varfærinn velvilji blómstrað og orðið djúp, venjubundin og virk 

ástúð. Reynist rétt að návist velvildar í nytsemisvináttu sé til staðar, þá liggur 

annmarki vináttugerðarinnar ekki í skorti á velvild heldur í takmarkaðri getu félaga til 

þess að njóta hvers annars, líkt og í lýsingu Aristóteles á gömlu mönnunum þar sem 

vinátta á erfitt uppdráttar.  

                                                 
69 Pangle, Aristotle and the Philosophy of Friendship, 50 
70 Cooper, John M. „Aristotle on Friendship“, Essays on Aristotle‘s Ethics. Ritstj. Amélie Oksenberg 
Rorty (Berkeley og Los Angeles: University of California Press, 1980) 324 
71 Pangle, Aristotle and the Philosophy of Friendship, 54-55 
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Aristóteles sýnir fram á að ánægja í dygðugri vináttu er ekki „bónus“ sem verður til 

eftir atvikum. Raunar er hún algjört grundvallaratriði þess að vinátta sé „fullgerð“. Í 

ljósi þess væri það fásinna að segja venjulega ánægjuvináttu aðeins vera 

„skuggavináttu“ sem miðar að einhverju sem aðeins líkist sannri vináttu.72 Pangle 

segir bæði ánægjuvináttu og dygðuga vináttu miða að ánægju og ná henni svo 

sannarlega fram, þó að fullkomin vinátta kunni að gera það á stöðugri og traustari 

hátt, auk þess sem hún ber með sér frekari ávinning. Það sem veldur æðri stöðu 

dygðugrar vináttu gagnvart hinum gerðunum er því öðru fremur ending hennar. 

Greining Aristóteles á fullkominni vináttu sýnir að hún blómstrar ekki helst í aðdáun á 

dygðum heldur í deilingu athafna. Innan hennar er rík löngun í að deila lífi manns 

með öðrum, og að gera líf annarra að sínu. En þó hefur Aristóteles ekki greint frá því 

hverskonar athafnir það eru sem gefa mestan möguleika á slíkri velmegun. Varðandi 

þrá okkur á deildum athöfnum er því einnig ósvarað hvort að sterkasta þráin sé 

deilingin sem slík eða athafnirnar sem slíkar.73 

Hvað er það við deildar athafnir sem gerir þær eftirsóknarverðari en athafnir í 

einrúmi? John M. Cooper nefnir tvö atriði sem helst koma til greina. Í fyrsta lagi, þeir 

sem deila með aðila skuldbindingu gagnvart tilteknu markmiði eru líklegir til að 

styrkja sýn hans á virði og gildi athafnarinnar, og því má hann betur njóta hennar. 

Sérstaklega er það áhrifaríkt ef aðila líkar við þá. Það að aðrir sýni athöfn áhuga er 

nokkur staðfesting á eigin skoðun. Annað atriði er það að í deildum athöfnum finnur 

hver og einn sinn stað. Það sem aðrir gera innan athafnarinnar upplifir aðili sig sem 

hluti af.74 

Cooper álítur að Aristóteles þurfi að ganga lengra í hugmynd sinni í átt að 

þeirri niðurstöðu að deildar athafnir séu nauðsynlegar. Þær eru ekki aðeins 

nauðsynlegar sem slíkar þeim þarf einnig að deila með vinum. Þær eru nauðsynlegt 

innihald ánægjulegs lífs.75 Hafa skal í huga að manngerðarvinátta, sem Aristóteles 

telur grundvallarvináttuna, er ekki nauðsynleg til að njóta athafna saman. Athafnir 

                                                 
72 Sama rit, 55 
73 Sama rit, 56 
74 Cooper, John M. „Aristotle on Friendship“, Essays on Aristotle‘s Ethics. Ritstj. Amélie Oksenberg 
Rorty (Berkeley og Los Angeles: University of California Press, 1980) 326-327 
75 Sama rit, 329 
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eins og leikir, spil, tónlistarhlustun eða kynlíf geta hæglega verið iðkaðar innan 

annarskonar vináttugerða. Ánægja af þessum athafna er eftir sem áður nauðsynleg.76 

Í ljósi umræðunnar um deildar athafnir og mikilvægi þess að þeim sé deilt 

með vinum er ekki úr vegi að beina sjónum að vináttuhugtakinu í samhengi við við 

samfélagsmiðla nútímans. Nú á tímum er óhætt að segja að líf fólks hafi aldrei verið 

fyrir jafn opnum tjöldum, bæði gagnvart vinum og ókunnugum. Á vissan hátt er hægt 

að segja að vinir deili athöfnum í gegnum miðlana, í það minnsta eru vinir 

meðvitaðari um líf hvers annars.  Tækifæri manna til að auðga líf sitt með tíðari 

samskiptum og hafsjó upplýsinga eru sannarlega til staðar og áhrif þess á 

vináttusambönd hljóta að vera umtalsverð. Eða hvað? Nú víkur umfjöllun að því 

hvernig Facebook fer saman við vináttuhugtak Aristóteles. 

  

                                                 
76 Sama rit, 329 
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Facebook og vinátta 

 

Með tilliti til hugmynda Aristóteles um vináttuna, hinnar sterku þrár mannsins eftir 

vinum og þess hamingjusama lífs sem af vináttu hlýst þá sætir ekki furðu hve stóran 

sess samfélags- og samskiptamiðillinn Facebook skipar í daglegu lífi fjölmargra. Til 

nánari glöggvunar voru daglegir notendur Facebook tæplega 1200 milljónir í 

september 2016.77 Ekki verður varið miklu púðri í að útlista hvernig miðillinn virkar, 

en í samhengi við vináttuhugtakið má segja að hann sé tæki þar sem einstaklingar (og 

hópar) geta tengst öðrum og átt í samskiptum í víðtækum skilningi. Framsetning 

miðilsins miðar að því að hver notandi tengist þeim aðilum sem einnig eru notendur, 

með „vinabeiðnum“ og bæti vinum við vinahóp sinn. Þeir eru þá í daglegu tali 

nútímans „Facebook-vinir“. Er slíkt samband fært um að kallast vinátta? Er það háð 

mati í sérhverju tilfelli? 

Það sem gerir Facebook athyglisverðari samfélagsmiðil en aðra í samhengi við 

vináttu er einmitt þessi notkun á vináttuhugtakinu og sú staða sem hugtakið 

„Facebookvinur“ hefur áunnið sér í samfélagi nútímans. Því er ekki úr vegi að velta 

fyrir sér samspili þessarar nútímavináttu við hugmyndir Aristóteles um vináttuna og 

þær kröfur sem hann gerir svo menn megi teljast vinir. Í þessum hluta ritgerðarinnar 

verður Facebookvinátta skoðuð í samhengi við hugmyndir hans og svara leitað við 

áleitnum spurningum því tengdu. Veldur Facebook einhverskonar endurskilgreiningu 

á vináttuhugtakinu? ? Getur Facebookvinskapur brúað bil kunningsskapar og 

vináttu?  Ef vinir í skilningi Aristóteles eru Facebookvinir hvaða þýðingu hefur það 

fyrir vináttusamband þeirra? Er Facebook hjálpartæki sem styður við vináttu og/eða 

byggir hana upp? 

 

Tækni  

Í aldanna rás hafa samskiptaleiðir fólks orðið æ auðveldari. Vináttusambönd fara að 

sjálfsögðu ekki varhluta af þeirri þróun og þó samgöngur hafi stórbatnað frá tímum 

Aristóteles, hafa uppfinningar á borð við símann vafalaust verið gríðarlegt stökk á 

síðari tímum fyrir möguleika vina til samskipta. Aristóteles leggur áherslu á vægi þess 
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að vinir verji tíma saman og deili athöfnum, þar sem þekking manna á vinum sínum 

er lykilþáttur í framþróun vináttu þeirra. Þróun samskiptaleiða hafa vissulega gert 

mikið fyrir möguleika vina til að viðhalda sambandi sínu og dýpka þekkingu sína á 

hvor öðrum. Tilkoma internetsins og samfélagsmiðils á borð við Facebook er 

hugsanlega einn stærsti áfangi þessarar þróunar fyrir samskipti vina. Í grein sinni 

Why Can‘t We Be Virtual Friends bendir Craig Condella á að samfélagsmiðlar færist 

sífellt nær þeim „augliti til auglitis“ samskiptum sem vinátta hefur jafnan reitt sig á 

og hafa jafnvel orðið helsta fjarsamskiptaleið fólks.78 Símtal er t.a.m mun formfastari 

samskiptamáti heldur en Facebook bíður upp á og kann að vera meira inngrip í 

daglegt líf vinar, sem eykur þá líkur þess vini sé valdið ama. Í samhengi við annars 

konar samfélagsmiðla nútímans má færa rök fyrir því að Facebook sé heppilegasti 

miðillinn fyrir vináttusamband vegna þess hve víðtækar samskiptaleiðir hann býður 

upp á. Án þess að eiga í beinum samskiptum við vini sína getur maður fylgst með 

atburðum og viðfangsefnum í lífi þeirra í gegnum „notendaprófíl“ þeirra. Svo fremi 

sem þeir kjósa að deila þeim á Facebook.  

 

Opinberun á persónu sinni 

Svokallaður „prófíll“ notanda á Facebook er nokkurs konar framsetning á 

upplýsingum um hagi, áhugamál og vináttusambönd hans. Með slíkri framsetningu 

gefst notanda færi á að opinbera persónu sína fyrir þeim sem hann kýs, ýmist 

gagnvart þeim sem hann hefur samþykkt sem vini sína eða þá hverjum sem opnar 

prófílsíðu hans. Það er þó háð því hverskonar stillingar notandinn kýs og þar með 

gagnvart hverjum hann vill opinbera þessar upplýsingar. Eftir því hvaða kost hann 

velur er hægt að túlka að vissu leyti hversu opinn hann er fyrir því að gefa 

ókunnugum færi á að kynnast persónu sinni. Hafi hann þessar upplýsingar einungis 

aðgengilegar samþykktum Facebookvinum mætti skilja að hann vilji hleypa 

„útvöldum“ nær sér en ekki hverjum sem er. Hafi notandi slíkar upplýsingar opnar 

öllum er hann í það minnsta ekki að gera greinarmun á því hverjir hafi aðgang að 

persónulegu lífi hans, svo langt sem það nær á Facebook. Í þeim tilfellum þar sem 

aðili hefur upplýsingar um sig lokaðar þeim sem ekki er Facebookvinur væri hægt að 
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skilja samþykki vináttubeiðnar sem ýmist staðfestingu á vináttu eða viðleitni aðilans 

til frekari kynna, sem leitt gætu til vináttu. Við það eitt að senda eða samþykkja 

vinabeiðni hefur aðili sýnt af sér velvild og staðfastan vilja til þess að hleypa 

manneskju í líf sitt. Fyrir fólk í ólíkum stéttum þjóðfélagsins getur slík velvild ýtt undir 

hugmyndir þeirra um stöðu sín sem jafningja Facebookvinar.79 

Í grein sinni Why I Am Not a Friend segir Mariam Thalos að tengslum sé ætlað 

að viðhaldast.80 Prófíll á Facebook er hins vegar langt í frá óyggjandi og því má ekki 

gera of mikið úr Facebooktengslum. Sá maður sem prófíll notanda teflir fram getur 

verið fjarri þeirri manngerð sem notandinn hefur raunverulega að geyma, og þó að 

maður þekki aðilann utan Facebook gæti þessi leikur að ímynd engu að síður verið 

skaðlegur vináttusambandinu. Má sem dæmi nefna í tilfelli nytsemisvináttu þar sem 

ímynd aðila á Facebook fer ekki saman við þá nytsemi sem vináttan stendur til. 

Haturðsorðræða Facebookvinar, A, getur t.a.m leitt af sér vandkvæði innan 

nytsemisvináttu jafnvel þó aðili, B, hafi ekkert með hana að gera, það eitt að B sé 

Facebookvinur A í slíku tilfelli gæti verið álitið samþykki fyrir slíkum skoðunum. 

Að lokum má velta fyrir sér hvað verður til þess að manneskja opinberar persónu 

sína á alnetinu, eða kýs að framsetja ímynd af sjálfri sér sem er ekki í sannleikanum 

samkvæm. Hugsanlegt svar við því má finna í orðum Aristóteles um að það sé 

manneskju meira metnaðarmál að vera elskuð heldur en að elska.81 Slík þrá gæti þar 

af leiðandi haft áhrif á þá ímynd sem manneskja kýs að leggja fram á Facebook. 

 

 

 

  

                                                 
79 Losh, Elizabeth. „With Friends Like These, Who Needs Enemies?“, Facebook and Philosophy. What‘s 
on Your Mind?. Ritstj. D.E. Wittkower (Chicago og La Salle: Open Court, 2010) 38 
80 Thalos, Mariam. „Why I Am Not a Friend“, Facebook and Philosophy. What‘s on Your Mind?. Ritstj. 
D.E. Wittkower (Chicago og La Salle: Open Court, 2010) 86 
81 Siðfræði Níkomakkosar VIII 8, 1159a21-22, bls. 167. 
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Facebook og þrískipting vináttugerða 

 

Framangreint dæmi um vandkvæði sem kunna að skapast innan nytsemisvináttu á 

Facebook leiðir hugann að því hvernig Facebook snertir vináttugerðirnar þrjár. 

Nútíma skilningur á hugtakinu „vinátta“ hefur óhjákvæmilega orðið fyrir áhrifum 

samfélagsmiðla. Sérstaklega hefur fjöldi þess fólks sem í daglegu tali er kallaður vinir 

manns aukist til muna. Ein af fyrstu spurningum sem vakna við þá tengingu er hvort 

sú vinátta sem Aristóteles fjallar um sé fjarri þeirri vináttu sem finnst á Facebook? Er 

Facebookvinátta með einhverjum hætti sjálfstæð vináttugerð, eða finnst hver hinna 

þriggja vináttugerða innan ramma Facebook? 

Það hvort Facebookvinátta geti talist sjálfstæð vináttugerð er í fyrsta lagi háð 

því að almenn skilgreining Aristóteles á vináttu nái til slíkrar vináttugerðar. 

Facebookvinátta getur vissulega verið reist á þeim eiginleikum manna sem eru 

ástúðarverðir, vinátta á Facebook getur bæði verið ánægjuleg og nytsamleg og þar af 

leiðandi byggt á samskonar forsendum og óæðri vináttugerðir. Sá galli er þó á gjöf 

Njarðar að hver sá sem flokkast til Facebookvinar er ekki endilega vinur samkvæmt 

skilgreiningu Aristóteles. Þó margir hverjir séu það svo sannarlega, þá gildir það fjarri 

lagi um alla og þar af leiðandi má undir eins fella þá hugmynd að Facebookvinátta 

geti með nokkrum hætti verið sjálfstæð vináttugerð. Svo vináttusamband nái til 

tilteknar vináttugerðar þarf að vera samræmi í eðli vináttunnar, og kenningin fellur 

algjörlega um sjálfa sig sé vinátta ekki til staðar yfir höfuð. 

Þó má velta fyrir sér hvort Facebookvinátta geti náð til þess sem Aristóteles 

kallar „borgaralega vináttu“, notendur Facebook eru ekki aðeins fulltrúar úr 

samfélagi manna heldur má færa rök fyrir því að Facebook sé samfélag sem slíkt. Í 

kafla Siðfræði Níkomakkosar um vináttu og réttlæti í borgríkinu segir Aristóteles 

umfang samfélags afmarka vináttu. Deildir samfélags eru eins og hlutar þjóðfélags og 

geta ákveðin samfélög stefnt að smáum hagsbótum. Sem dæmi segir Aristóteles ýmis 

félög innan samfélags verða til vegna ánægju, mætti í því samhengi tengja Facebook 

slíku „félagi“.82  
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Nú hefur verið útilokað að Facebookvinátta geti talist sjálfstæð vináttugerð, 

undirorpin skilyrðum Aristóteles fyrir vináttu, og er rökrétt framhald að kanna 

hvernig Facebook snertir þær vináttugerðir sem Aristóteles leggur til.  

Þar sem Facebook er að grunni til tæki til samskipta og upplýsinga kann það 

sem slíkt að gagnast í hvers kyns vináttusambandi. Í vináttugerðum sem byggja á 

nytsemi og ánægju getur Facebook stutt við þá nytsemi eða ánægju sem af 

sambandinu hlýst. Þó þarf að gæta að Facebookvinátta stuðli að því að viðhalda 

þessum forsendum, nái Facebookvináttan ekki til þess þá missir tilgangur hennar 

marks. Sökum þess að samböndin eru tilfallandi og skilyrt getur staðan orðið sú að 

Facebookvinátta sé enn til staðar þegar flosnað hefur upp úr samböndunum, er þá til 

einhvers gagns að stofna til Facebookvináttu samhliða óæðri vináttugerðum? Til að 

varpa frekara ljósi á það er réttast að gera greinarmun á nytsemis- og ánægjuvináttu 

í þessu samhengi. Í tilfelli nytsemisvináttu virðist sem Facebookvinátta þurfi að vera í 

beinu samræmi við þá nytsemi sem sambandið miðar að svo af henni sé eitthvert 

gagn. Hins vegar gæti Facebookvinátta liðkað fyrir þróun sambandsins yfir í annars 

konar vináttu. Í tilfelli ánægjuvináttu er vettvangur Facebook gagnlegur sem tæki til 

að hafa ánægju af vinum sínum, miðillin hefur fjölbreyttar boðleiðir ánægju, til 

dæmis í gegnum beint spjall, deild hugðarefni, myndefni úr lífi fólks, upplýsingum um 

viðburði, tilkynningu um tímamót í lífi fólks og ekki má gleyma afmæliskveðjunum. 

Það gefur því auga leið að Facebook liðkar fyrir boðleiðum ánægju af vinum, 

sem og stuðlar Facebook að lengri líftíma ánægjuvináttu. Leiða má líkur að því að slík 

samskiptaleið fyrir ánægjuvini geti líka orðið til þess að auka brigsl og deilur, 

sérstaklega í ljósi þeirra væntinga sem vinir kunna að gera til hvors annars. Þar sem 

Facebook er gluggi inn í líf einstaklinga getur aðili með einfaldari hætti áttað sig á því 

hversu stóran sess hann skipar í lífi vina sinna og gramist þær upplýsingar sem hann 

fær. Óuppfylltar væntingar kunna að gera vart við sig. Að sama skapi hjálpar 

Facebook aðilum að meta vini sína út frá því sem þar birtist og getur jafnvel 

auðveldað mat á því hvort grundvöllur sé fyrir sambandinu.83 Facebookvinátta hefur 

því jafnvel að geyma ákveðna nytsemi í sjálfu sér. Varðandi þá hugsun er áhugavert 

að horfa til þess sem Aristóteles segir um möguleika gamalla og biturra manna til 
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ánægjuvináttu. Samskiptaleið eins og Facebook gerir litlar kröfur til hreysti notenda. 

Eins og áður segir hefur miðillinn margskonar boðleiðir samskipta og ánægju, í því 

skyni getur samfélagsmiðillinn verið hjálp fyrir gamalt og lasburða fólk til að njóta og 

veita ánægju. Facebook getur því í eina rönd verið tæki sem auðveldar samskipti en 

einnig getur miðilinn greitt götuna fyrir þróun sambanda yfir í einhverja gerð vináttu 

eða á önnur stig vináttugerða. Þar kemur að stöðu Facebook gagnvart hinni 

fullkomnu vináttu.  

Líkt áður hefur verið gert skil þá beinist vinátta í skilningi Aristóteles að hinum 

þremur ástúðarverðu þáttum í fari manna. Umfjöllun að framan hefur á vissan átt 

hneigst í þá átt að hugmyndir Aristóteles nái til þess að ánægju- og nytsemisvinátta 

geti nær alfarið átt sér stað innan Facebook á grundvelli þess að með Facebook hafi 

aðilar vináttusambands alla þá ánægju og nytsemi sem hefðbundið samband hefði 

upp á að bjóða. Með það fyrir augum verður að staldra við almenna skilgreiningu 

Aristóteles á hvers kyns vináttu og þá undirstöðu sem allar vináttugerðir þurfa að 

hafa. Í skilningi φιλία- hugtaksins mætti jafnvel færa enn sterkari rök fyrir tilvist 

óæðri vináttugerða alfarið á Facebook. Krafan um gagnkvæma velvild, 

velfarnaðarósk og ástúð er þó lokahjallinn svo kalla megi sambandið vináttu. Þar er 

máski helst vert að ítreka mikilvægi ástúðar í vináttunni. Svo óumdeilt sé að ástúð sé 

til staðar í vináttusambandi, bendir allt til þess að gera verði einhverja kröfu um 

kunnugleika. Aristóteles segir jú að ástúð gefi til kynna kunnugleika.84 Þá snýr 

spurningin að því hvort Facebook skapi fullnægjandi skilyrði fyrir kunnugleika. Síðar í 

þessari ritgerð verður nánar litið þess.  

Ef Facebookvinátta skapar ekki fullnægjandi skilyrði fyrir kunnugleika lútir 

fullkomin vinátta sömu rökum, þar sem hún er hin æðsta gerð. Færa má rök fyrir 

vangetu Facebookvináttu til að skapa kunnugleika með því að árétta nokkur 

fyrrgreind atriði. Fullkomin vinátta byggir á því að aðilar hafi borið kennsl á 

siðferðilega góða eiginleika í hvor öðrum og sækist því eftir að stofna til vináttu. Það 

verður að teljast afar ólíklegt að næganlegar upplýsingar séu til staðar á Facebook 

svo ganga megi út frá slíkum eiginleikum manns. Þó svo væri þá er ávallt til staðar sú 

hætta að menn leggi á borð ímynd af sér sem stenst ekki skoðun. Hafi aðilar þó 

                                                 
84 Siðfræði Níkomakkosar IX 5, 1166b44-1166b45, bls. 202. 
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stofnað til Facebook sambands að undangenginni vináttu utan þess kann Facebook 

að styrkja skoðun þeirra. Ekki er útilokað að upplýsingar af Facebook geti einnig 

kveikt áhuga manna á vinfengi við manngerðir sem þar birtast. Hvatinn má þó ekki 

vera vegna eigin hagsmuna, heldur fyrir sakir manngerðar, líkt og áður hefur verið 

kynnt. Krafan um kunnugleika og það bera kennsl á siðferðilega góða eiginleika má 

segja að sé nálægt því að vera einn og sami hluturinn. Hins vegar verður sú staðreynd 

að fullkomin vinátta er reist á manngerð aðila til þess að kunnugleiki þarf að veita 

mun sterkari vissu fyrir siðferðilega góðum eiginleikum manns. Væri í þeim tilfellum 

nær að tala um þekkingu. 

 

Facebook sem stöðutákn vináttu og tengsla 

 

Staðfastlega má segja að Facebookvinátta sé ekki í öllum tilfellum vinátta í skilningi 

Aristóteles. Það er hins vegar áleitið hvort Facebook megi skilja sem nokkurs konar 

stöðutákn um tengsl aðila. Hér að framan var þess getið að samþykkt vinabeiðni gæfi 

í það minnsta til kynna vilja til tengsla. Spurningin um Facebookvináttu sem 

stöðutákn lítur að tveimur þáttum, annars vegar hvaða þýðingu það hefur á milli 

þeirra aðila sem stofna til slíkra tengsla, og hins vegar hvaða þýðingu það hefur út á 

við. Vandi málsins er sá að fólk leggur mismunandi skilning í þýðingu 

Facebookvináttu og gerir misríkar kröfur um skilyrði þess háttar tengsla. Að því sögðu 

væri ekki rétt fyrir einstaklinga í Facebookvináttusambandi að leggja gildishlaðnari 

skilning á tengslin en þann að áhugi sé á tengslum, t.a.m gæti vilji eins aðila staðið til 

þess að hafa not af sambandinu á meðan hinn álítur að einhver ánægja megi hljótast 

af því. Jafnvel gæti Facebookvinátta fyrir sumum verið einungis tákn um velvild.  

Einstaklinga á milli er Facebook því harla stöðutákn um vináttu þeirra, nema þó 

mögulega í þeim tilfellum þar sem gagnkvæmur skilningur er til staðar. 

Fyrir sakir hins huglæka mats á þýðingu Facebookvináttu er samskonar 

klemma til staðar varðandi áhrifanna á skilning utanaðkomandi á tengslum annarra. 

Eins og áður var getið er t.d. hætta á að aðilar gefi sér að vinir deili sömu skoðunum. 

Aldur kann að skipta máli hvað matið varðar. Aristóteles nefnir að hinir ungu hneigist 

til ánægjuvináttu, þar sem þeir lifi lífi sínu eftir tilfinningasemi og því sem stendur 
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samstundis til boða.85 Með það fyrir augum getur verið að ungt fólk geri minni 

kröfur, í það minnsta öðruvísi en þeir sem eldri eru, til stofnunar Facebookvináttu. 

Eins má nefna að þar sem ungmenni hneigjast fremur til ásta vegna kennda þeirra þá 

má leiða líkur að því að þau hafi sterkari kenndir til að stofna til annars konar tengsla, 

líkt og Facebookvináttu. Því er sennilegt að aldur manna hafi áhrif á það hversu 

alvarlega þeir taka Facebookvináttu sem stöðutákn tengsla.  

 

Fjöldi vina í samhengi við Facebook 

Orð Aristóteles um hæfilegan fjölda vina eru óneitanlega athyglisverð í tengslum við 

Facebook, þar sem framsetning miðilsins stuðlar að vissu leyti að „öflun vina“ og í 

tilfellum flestra er fjöldi vina umfram þann sem Aristóteles telur æskilegan og 

raunhæfan.86 Nútímatækni verður að taka með í reikninginn hvað fjölda raunhæfra 

vina varðar þar sem mönnum er með henni gert hægar um vik að viðhalda vináttu. 

Hefði Aristóteles annað að segja um æskilegan og raunhæfan fjölda vina nú til dags? 

Raunar leggur hann ekki fingur við ákveðinn fjölda, en segir að fáir séu vinir séu 

nægir. Hámarksfjöldinn er sá sem maður getur lifað lífi sínu með. Facebook er 

ótvírætt tól sem víkkar út skilning á því að „lifa með öðrum“ og er ekki loku fyrir það 

skotið að það hafi áhrif á fjöldatakmörk Aristóteles. Einnig vekja orð hans um að 

heppilegast sé að vinir manns séu einnig vinir hvers annars upp spurningar í 

sambandi við samfélagsmiðla. Facebook liðka ótvírætt fyrir samskiptum stærri hópa, 

rödd einstaklingsins fær jafnt vægi í gegnum athugasemdaviðmót miðilsins og 

auðveldt er veita innleggi hvers og eins athygli í textasamræðum. Þá er handhægt að 

skipuleggja viðburði fyrir fjölda manns. Hver einstaklingur er aðgengilegur í gegnum 

miðilinn og þar af leiðandi fer fólk síður á mis við skipulagðar uppákomur vinahóps 

og önnur dagleg samskipti.  

Ekki þarf blöðum um það fletta að Facebook gefur færi á sterkari tengslum 

sem og tengslum við fleira fólk. Það verður þó að hafa hugfast að þó að 

samskiptamiðlar liðki fyrir samskiptum þá má ekki vanmeta mikilvægi þess að deila 

athöfnum utan Facebook og tengjast einstaklingum maður á mann. Möguleikar á 

fleiri ánægju- og nytsemisvinum virðast til staðar með tilkomu samskiptamiðla. Óháð 

                                                 
85 Siðfræði Níkomakkosar VIII 3, 1156b2-4, bls. 155 
86 Siðfræði Níkomakkosar IX 10, 1170b36-39, bls. 218 
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því hvort það sé auðveldara í dag að viðhalda vináttu og mögulega eiga fleiri vini þá 

er óneitanlega enn mikilvægt að hafa hugmyndir Aristóteles um fullkomna vináttu að 

leiðarljósi. Marga sanna vini er ómögulegt að eiga og því fær Facebook engu breytt. 

 

Facebook sem tæki til að auðga og styrkja vináttu 

 

Facebook opnar dyr samræðna og deilingu hugðarefna. Miðillinn er því prýðis 

vettvangur til að auðga og styrkja vináttu, t.a.m er manni fært að uppgötva áhugamál 

og skoðanir vina sinna sem honum hafði jafnvel ekki dottið til hugar, eða gefist færi 

á, að spyrja um.87 Facebook veitir ákveðna innsýn í líf manna og geta upplýsingar á 

köflum verið ítarlegri en persónulegar dagbækur viðkomandi.  

Líkt og með vináttu almennt má ganga út frá þeirri reglu að svo Facebook 

auðgi vináttu verði heiðarleiki í samskiptum að vera í öndvegi. Maurcie Hamington 

kemur inn á í grein sinni Care Ethics, Friendship and facebook að Facebook hafi 

eiginleika til þess að draga fram í dagsljósið ákveðin sérkenni aðila. Með aðgengi að 

slíkum upplýsingum verða aðilar meira „ekta“, það ýtir undir tengslamyndun og 

skilning á þeim, og umhyggja eykst. Áhrif Facebook á tilfinnaleg tengsl er 

umdeilanleg en Hamington segir Facebook í það minnsta geta aukið velvild og 

umhugun gagnvart öðrum. Í því augnamiði að Facebook geti stuðlað að þekkingu á 

vinum má benda á hve þekking á vini er mikilvæg í að skilja tilfiningar hans. 88 

Með tilkomu samfélagsmiðla almennt hafa margir tilhneigingu, og að því er 

sýnist á stundum þörf, til að deila lífi sínu með þeim útvöldu aðilum sem 

„samfélagsmiðlavinir“ eða „fylgjendur“ þeirra eru. Craig Condella bendir á orð 

Aristóteles um nauðsyn manna til samlífis. Á Facebook hafa mörk tíma og rúms að 

ákveðnu leyti víkkað, sem veitir á gott fyrir líftíma vináttusambanda. Aristóteles 

komst svo að orði að þegar fólk væri aðskilið væri engin virkni í vináttunni, fjarlægðin 

sundrar þó ekki vináttu algjörlega heldur aðeins virkninni. Varanleg fjarvera virðist 

loks leiða til þess að fólk gleymi vináttunni.89 Hvers kyns samskiptatæki hafa í 

                                                 
87 Hamington, Maurice. „Care Ethics, Friendship and Facebook“, Facebook and Philosophy. What‘s on 
Your Mind?. Ritstj. D.E. Wittkower (Chicago og La Salle: Open Court, 2010) 140 
88 Sama rit, 140 
89 Siðfræði Níkomakkosar VIII 5, 1157b11-17, bls. 159-160 
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aldanna rás dregið úr þessum áhrifum fjarlægðar á vináttu. Þó fjarlægðin sé til staðar 

þá er virknin ekki eins veik fyrir henni eins og fyrir tíma samskiptatækja. Í 

nútímasamfélagi er fólk iðulega á faraldsfæti og með tilkomu samskiptatækja gefst 

því færi á að viðhalda tengslum við sína nánustu án þess jafnvel hitta þá til lengri 

tíma. Hafa hugtök eins og „fjarsambönd“ t.a.m fest sig í sessi í skilgreiningu á 

ástarsamböndum, og mætti allt eins færa rök fyrir því að vinir geti með sama hætti 

átt í fjarsambandi. Um velgengni slíkra sambanda gagnvart hefðbundnari 

samböndum skal ósagt látið, en í ljósi orða Aristóteles um deildar athafnir og samlífi 

verður að ætla að hann teldi slík sambönd ekki vænleg til lengri tíma. 

Varðandi þátt deildra athafna í lífi vina má til sanns vegar færa að vinir séu á 

vissan hátt að deila athöfnum þegar þeir „deila“ hugðarefnum og persónulegum 

myndum á Facebook. Þó eru mörkin á milli þess hvort aðilar séu fremur að dást að 

lífi annarra en að vera beinir þátttakendur í því ekki nægilega skýr til að samþykkja að 

slíkt megi teljast deild athöfn. Aftur komum við að þeirri vangaveltu sem ekki var 

svarað framar í ritgerðinni. Í þrá okkar á deildum athöfnum, hvort er sterkasta þráin 

deilingin sem slík eða athöfnin sem slík? Fjölmargar athafnir eru vel til þess fallnar að 

sinna í einrúmi, en aðrar veita meiri ánægju þegar þeim er deilt. Sú nánd og þau 

tengsl sem aðilar mynda í deildum athöfnum geta fært ánægju af þeim á annað stig. 

John M Cooper segir í ritgerð sinni að í deildum athöfnum séu þeir sem deila með 

aðila skuldbindingu gagnvart tilteknu markmiði líklegir til að styrkja sýn hans á virði 

og gildi athafnarinnar, og því má hann betur njóta hennar.90 Það að aðrir sýni athöfn 

áhuga er þá nokkur staðfesting á eigin skoðun. Í deildum athöfnum er maður 

meðvitaður um áhuga og skuldbindingu annarra gagnvart athöfninni. Það er því með 

því móti sem gildi athafnarinnar fær staðfestingu. Auk þess finnur hver og einn sinn 

stað í deildri athöfn. Það sem aðrir gera innan athafnarinnar upplifir aðili sig sem 

hluti af. Maður áttar sig betur á hlutverki sínu í sameiginlegum athöfnum og hvaða 

framtak maður sýnir. Ánægja og áhugi manns í deildri athöfn snýr að fleiri þáttum en 

því sem athöfn í einrúmi veitir.91 

                                                 
90 Cooper, John M. „Aristotle on Friendship“, Essays on Aristotle‘s Ethics. Ritstj. Amélie Oksenberg 
Rorty (Berkeley og Los Angeles: University of California Press, 1980) 328-329 
91 Sama rit, 329 
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 Enn má þó velta því fyrir sér hvort álíta megi sem svo að með því að deila efni 

á Facebook séu Facebookvinir þátttakendur í athöfninni, og hvort ekki mega gera 

kröfu til þess að þeir þurfi að vera á staðnum augliti til auglitis svo þeir teljist 

þátttakendur í deildri athöfn. Í umfjöllun Mariam Thalos um Facebookvináttu segir 

hún að samskipit augliti til auglitis séu djúpstæðari og mikilvægari en margir kunna 

að halda.92 Blæbrigði í rödd þess sem maður á í samskiptum við geta sem dæmi haft 

áhrif á hvernig ber að skilja orð hans. Á samskiptamiðlum grípa sumir til þess að nota 

svokölluð „lyndistákn“ (e. emoticons), samhliða texta eða sjálfstætt, sem myndræna 

tjáningu í samskiptum. Thalos segir tilvist þess háttar tákna vera glöggt dæmi um 

vöntun grundvallarþátta í samskiptum fólks sem best verður náð fram auglitis til 

auglitis. Blikk, andvarp, faðmlag og glott eru allt þættir sem fólk grípur til í 

samskiptum sínum sem erfitt er að ná fram öðruvísi en að vera líkamlega í návist 

einhvers. Einhverjir kynnu að benda á að myndbandssamskipti séu þá valkostur í 

nútímatækni. Vissulega má ná fram mörgum hinna framangreindu þátta með slíkum 

samskiptum en það kemur þó ekki í stað þeirrar nándar sem líkamleg návist veitir. 

Auk þessara þátta bendir Thalos á að samskipti í gegnum samskiptamiðla séu oft á 

tíðum fremur einhliða.93 Í ljósi þessarar umfjöllunar má ekki missa sjónar á því að 

fjölmargar athafnir í daglegu lífi sem styrkja vináttu er ekki hægt að leika eftir á 

Facebook. Condella nefnir sem dæmi í sinni grein að enginn hafi nokkru sinni hjálpað 

öðrum að flytja sófa, eða deilt með öðrum bjór í gegnum Facebook.94 

Hin fjölbreytta tjáning velvildar og ástúðar sem möguleg er á Facebook, auk 

þeirra beinu samskipta sem miðillinn býður upp á, er jafnan háð því að einhvers 

konar samband sé til staðar utan við heim samfélagsmiðla. Vináttu og jafnvel hinum 

smávægilegustu tengslum manna verður ekki að fullu viðhaldið innan veggja 

Facebook. Hvers kyns samfélagsmiðlar eru í besta falli samskiptatæki og 

upplýsingaveita sem styðja við vináttu.  

 

  

                                                 
92 Thalos, Mariam. „Why I Am Not a Friend“, Facebook and Philosophy. What‘s on Your Mind?. Ritstj. 
D.E. Wittkower (Chicago og La Salle: Open Court, 2010) 75 
93 Sama rit, 85 
94 Condella, Craig. „Why Can‘t We Be Virtual Friends?“, Facebook and Philosophy. What‘s on Your 
Mind?. Ritstj. D.E. Wittkower (Chicago og La Salle: Open Court, 2010) 117 
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Styrkir Facebook vináttugerðir Aristóteles? 
 

Ein mesta heill vináttu er sú að vinir hjálpa hver öðrum að verða betri manneskjur.  

Líf án vina er tómlegt og hamingjulítið. Aristóteles tekur af allan vafa um mikilvægi 

vináttunnar strax í fyrstu setningum umfjöllunar hans í vináttuna, þegar hann segir 

„Enginn vildi lifa vinalaus þótt hann hefði öll önnur gæði, því svo virðist sem jafnvel 

auðmenn, valdhafar og stjórnendur þarfnist vina framar öllu öðru“.95 Ekki verður 

velkst í vafa um mikilvægi vináttu nú sem fyrr þar sem hún á sér svo sterka rót í 

tilfinningalegri þörf mannsins.  Umfjöllun þessarar ritgerðar hefur enda snúist um að 

skýra út hugmyndir Aristóteles um þennan mikilvæga þátt í lífi okkar allra. Á tækniöld 

þar sem hægt er að eiga samskipti við fleira fólk en nokkru sinni fyrr, með einfaldari 

og hraðvirkari hætti en Aristóteles hefði sennilega getað órað fyrir, hlýtur ein helsta 

spurningin um vináttu tengda samskiptamiðlum að vera sú hvaða áhrif þeir hafa á 

hana. Þegar svars er leitað við því er nærtækt, jafnvel æskilegast, að taka fyrir annars 

vegar eina elstu og viðamestu umfjöllun um vináttu, eins áhrifaríkasta heimspekings 

sögunnar, og hins vegar fjölmennasta samfélagsmiðils heims. Því er yfirskrift og 

umfjöllunarefni þessarar ritgerðar: Hvernig fer Facebook saman við hugmyndir 

Aristóteles um vináttuna? Í ritgerðinni hefur verið stiklað á fjölmörgum þáttum í 

hugmyndum Aristóteles með áherslu á þrískiptingu vináttugerða,  í seinni hluta 

hennar var því velt upp hvort Facebook styrki vináttu. 

Niðurstaða þessarar ritgerðar er að Facebook styrki allar vináttugerðir, en þó í 

mismiklum mæli. Facebook getur stuðlað að nytsemi og ánægju vináttu, en sambönd 

byggð á þeim grunni geta ekki alfarið lifað á Facebook. Þá liðkar Facebook einnig fyrir 

samskiptum og dregur úr áhrifum fjarlægðar og vanvirkni. Þörfina fyrir líkamlega 

nærveru getur Facebook ekki uppfyllt. Í fullum skilningi þess að deila athöfnum er 

Facebook ekki fullnægjandi. Þekking á vinum getur aukist með Facebook sem 

hjálpartæki, en henni verður þó ætíð að taka með fyrirvara. Vinátta krefst tíma og 

kunnugleika. Í víðtækum skilningi „kunnugleika“ verður að telja að hann þurfi í 

ákveðnum mæli að ná til líkamlegrar nærveru, þar sem hluti af því að þekkja mann 

fæst ekki öðruvísi en með því að umgangast hann.  

                                                 
95 Siðfræði Níkomakkosar VIII 1, 1155a3.3-7, bls. 149 
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Besta útgáfa nútímavináttu væri þar af leiðandi með sterka undirstöðu utan við 

Facebook þar sem aðilar njóta samverustunda hver við annan, en með Facebook til 

aðstoðar í samskiptum og þáttöku í lífi vinar. Ef fyrirtaks vináttu má myndgera sem 

góða steik þá er Facebook vafalaust rétta vínið til bragðauka. Facebook styrkir 

vináttu. 
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