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رابطه سعادت و فضیلت از دیدگاه ارسطو و فارابی
∗∗

علی صبری∗ -سید محمدکاظم علوی
چکیده

تبیین مسئله سعادت و فضیلت در نظام فکری ارسطو ،بهعنوان معلم اول و فارابی ،بهعنوان معلم ثانی ،گررهگشرای مهرمتررین مسرا
حکمت عملی ،یعنی اخالق و سیاست بوده است .مسئلة اساسی این نوشتار بیان رابطة فضیلت و سرعادت اسرت .برهکراربردن عنروان
کمال اول به فضیلت و کمال ثانی به سعادت و بهدستآوردن سعادت ازطریق فضیلت بر مبنای رعایت حدوسر ،،در نرررا ایرن دو
فیلسوف مشایی بهترین رابطة لحاظشده این دو مسئله است .ازطرفی بهکارگیری طرح مدینه فاضلة فارابی و تأکید بر آن بره ایرن دلیر
بوده است که تحقق سعادت فردی ،منوط به سعادت اجتماع است و این مسئله را بیران مریکنرد کره فرارابی در نظرام اجتمراعی هرم،
بهصورت کام  ،سعادت را به کار برده است .هر دو ،فضیلت را برحسب جنس ،ملکه و برحسب نوع ،حدوس ،میدانستند .برا وجرود
این اشتراکات ،اختالفاتی در دیدگاه این دو فیلسوف وجود دارد که مهمترین آنها تفاوت در نررا این دو متفکر بوده است .ارسرطو
سعادت را مسئلهای اخالقی و نه دینی دانسته است؛ ولی فارابی سعادت را مسئله دینی و اخالقی قلمداد کرده و اساس هسرتیشناسری
خود را بر مبنای توحید بنا نهاده است .نقطه افتراق دیرر این دو فیلسوف در تحقق سعادت است که ارسرطو سرعادت را بره ایرن دنیرا
محدود میداند؛ ولی فارابی عالوه بر سعادت دنیوی به سعادت قصوی معتقد است که همان قرب به کمرال خداونرد اسرت و در ایرن
دنیا محقق و حاص نمیشود .فارابی با این تفکر به سعادت ،جنبه و حیثیتی عرفانی بخشریده اسرت .عرالوه برر ایرن در مشرهورترین
تقسیم فضیلت که مشترک بین ارسطو و فارابی است ،ارسطو بر نقش فضای عقالنی در بهدستآوردن سعادت اعتقاد داشته است؛ امرا
فارابی ،هرچند سعادت را در گرو کسب فضای دانسته است ،درعینحال مهمترین نقش را به فضای اخالقی داده است و به سرعادت
اجتماعی در قالب مدینة فاضله توجه بیشتری کرده است.
واژههای کلیدی
سعادت ،فضیلت ،خیر ،ارسطو ،فارابی ،کمال ،اخالق ،سیاست.
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مقدمه

فضیلت و سعادت چیست .چرونه بهدسرت مریآینرد .آیرا

متفکران در طول تاریخ ،طبقهبندیهای مختلفی برای تمایز

فضیلت سودمند است .آیا فضیلت ،سعادت به بار میآورد.

نظریههای اخالقی مطرح کردهاند که سادهترین طبقهبنردی

آیا برای نی به سرعادت کسرب فضریلت امرری واجرب و

اخالق از میان آن ها ،طبقه بنردی تراریخی بره لحراظ نروع

گریزناپذیر است .آیا برای اینکه سرعادتمند باشرید واجرب

متعارف (کالسیک) و جدید نظریه ها است .در نظریه هرای

است انسان خوبی باشید .رابطه و نسبیت بین ایرن دو امرر

متعارف ،سعی بیشترِ مکتبها و اندیشرمندان برر ایرن امرر

چیست( .هولمز.)511 :5928 ،

واقع شده است که به دو سؤال اساسری پاسرخ دهنرد :اول
اینکه بهترین زندگی کدام است .به عبرارت دیررر ،زنردگی

اخالق در نگاه ارسطو و فارابی

خوب برای انسان کدام است .دیرر اینکه آدمیران چرونره

اخررالق ( )Ethicsدر تعریررف کلرری ،جنبرره و شررعبهای از

باید عم کنند یا رفترار مناسرب برا ایرن مسرئله را از چره

فلسفه محسوب می شود که جهت وضوح و روشنسرازی

طریق به دست آورند (پاپکین .)2 :5921 ،جهت پاسرخ بره

چرونری کیفیت زندگی یا رفتار انسان از ماهیتِ خروبی و

این سؤال مکتبهای گوناگون ازقبیر مکاترب لرذتگررا،

حق بحث میکند تا انسران در سرایه چنرین امرری بتوانرد

سعادتگرا ،فضیلتگرا ،وظیفهگرا پدید آمده انرد و بیشرتر

طریق رسیدن به سرعادت را کشرف کنرد .هردف اخرالق،

اندیشمندان ،چه سوفسطا یان همرام برا سرقراط و بعرد از

آموزا هنر زندگیکردن به انسران اسرت؛ بنرابراین ،آن را

سقراط ازقبی افالطون ،اپیکور ،رواقیون ،کلبیان ،ارسرطو و

علم دستوری نامیدهاند .با بررسی و مطالعه تکلیف بهطرور

همچنین فیلسوفان مسیحی و دوره جدیرد و برزر تررین

عمومی در اخالق ،قید و عنوان نظری به اخرالق ضرمیمه

فالسفه و عالمان اخالقی اسالم در این زمینه نظریهپردازی

شد؛ با این سؤال که آیا انسان باید به فرمران عقر گروا

کردهاند .بیشتر آنها سعادت را برهعنروان بهتررین زنردگی

کند یا به دستورات عاطفه (دادبره .)525 :5924 ،از طررف

مطرح کردهاند؛ ولی در تبیین و تفسیر این مسئله اختالفات

دیرر ،اخالق عملی ،تکالیف مختلف را بررسی کرده است

آنها به اوج رسیده است؛ چنانکه برخری لرذت و برخری

تا بتواند وظایف انسران را نسربت بره خرود و نسربت بره

سود و برخی تکلیف و دیررر مفراهیم اخالقری را مطررح

خانواده و سطحی گسترده تر در جامعه تبیین کنرد (دادبره،

کردهاند .در این میان ،با ارزیابی و نکتهسنجیهرای خراص

 .)528 :5924ارسطو اخرالق را نتیجره عرادت مریدانرد و

میتوان از دو فیلسوف نام برد که در تقسریمبنردی فلسرفه

می گوید :این وظیفه قانون گذار اسرت کره برا پدیردآوردن

اخالق در زمره فیلسروفان اایرتگررا بودنرد و اخرالق را

عادت های خوب مرردم را خروب سرازد (آصرفی:5914 ،

مبتنی بر فضیلت میدانسرتند .یکری از ایرن دو فیلسروف،

 .)44در نراه فارابی حاص علم و مقدمه سعادت ،اخرالق

ارسطو یونانی ،معلرم اول اسرت و دیررری فرارابی ،معلرم

است و عالمی که از مبانی اخالقی پیروی نکند از سعادت

ثانی ،مؤسس فلسفه اسالمی است که با ارا ره راهکارهرای

برخوردار نیسرت (آصرفی .)814 :5914 ،فرارابی در مقرام

اساسی تالشی مضاعف در تبیرین شریود درسرت چرونره

تعریف علم اخالق میگوید :علم اخالق عبرارت اسرت از

زیستن کردهاند و نظریاتی شبیه بههم ارا ره کرردهانرد؛ امرا

آگاهی به قواعد و اموری که وظیفه شخص را در زنردگی

مهمترین تفاوت آنها به همان توجه ویژد فارابی به مسا

فردی و اجتماعی بررسی میکنرد و ضرمن تحقیرق دقیرق
آن ،حدود وظایف شخص را تعیین میکنرد

معنوی و الهی و تأثیر دین بر سعادت برمیگردد .بنرابراین،

درباره مسا

در این نوشرتار ترالا شرده اسرت دیردگاههرای ایرن دو

و آگاهی به ایرن امرر سربب رسریدن بره سرعادت و خیرر

فیلسرروف ،بررسرری و برره ایررن سررؤادت پاسررخ داده شررود:

می شود و انسان را به تأم و تفکر در امور زندگی ترایب
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میکند (هاشمی .)515 :5944 ،البته اخالق به معنای هرچه

با عق (اکری  .)414 :5921،عناصرر مرؤثر ،ممکرن اسرت

که انسان را به سعادت برساند مفهروم وسریعی اسرت کره

نقشههای مختلفی در تأمین بهترین زندگی (سعادت) ایفرا

تمام اعمال و کردارهای انسان را دربر میگیررد؛ همچنرین

کنند؛ به همین خاطر ارسطو نمیتوانرد یرک دسرتورالعم

ک دستورات دینی با این تفسیر اخالقی اسرت (مدرسری،

تفضیلی برای یک زندگی خوب ارا ه کنرد (اکریر :5921،

 .)514 :5922اخالق به عنوان معرفت فلسفی ،یک مطالعره

 .)411بنابراین ،ارسرطو ناچرار اسرت برا پیشرنهاد زنردگی

مطابق برنامه است؛ یعنی نقشه زندگی اخالقی از سر تأم

سعادتمندانه بهعنوان بهترین زندگی ،این سرؤال را مطررح

و دقت ترسیم می شود (ساگال آرگین .)94 :5924 ،اخالق

کند که آیا ماهیت ادمونی (سعادت) از نمونرههرای اصرلی

فارابی ذی اخرالق فضریلت اسرالمی اسرت کره یکری از

زندگی قاب حصول است.

شاخههای اخالق هنجاری است .قرارداد نظریه ارسرطو در

او در این میان ،سه نوع زندگی را مطرح کرده است که

باب اخالق هم ،دربرگیرنده همین اخالق هنجراری اسرت

عبارت اند از -5 :زندگی توأم با لذت؛  -8زندگی سیاسی؛

(فارابی .)93 :5931 ،بنابراین فارابی معتقد اسرت موضروع

 -9زندگی وقف نظر .ارسرطو زنردگی نروع اول را بردون

اخالق ،سعادت؛ یعنی عقالنیت محض برهعنروان منشرأ و

استددل به معنی واقعی و بر پایه ارزیابی آارازین موجرود

اایت اصلی به عنوان ذات انسان اسرت (مراحوزی:5935 ،

در ذهنش رد کرده است .بررسی زندگی سیاسی عمیرقترر

 .)911درمجموع ،می توان گفت کره فرارابی بره تبعیرت از

است و ارسطو این نوع زنردگی را از ایرن جهرت برترر از

ارسطو ،اخالق را به دو شاخه نظری و عملی تقسیم کررده

زندگی نوع سوم نمیشمارد که افتخار بره پنردار او اایرت

است؛ بنابراین ،اساس نظریه اخالقی هرر دو فیلسروف برر

مردان سیاسی است و به شیوه فکرهای متغیر بسرتری دارد

پایه سعادت استوار است؛ با این تفاوت که فارابی دیردگاه

(منظور ارسطو این است که زنردگی اول همرراه برا لرذت

اسالمی و عرفانی به اخالق دارد.

است و قاعدتا مردان سیاسی تروجهی بره اصرول اخالقری
نمیکنند و درواقع اخرالق را ترابع سیاسرت مریداننرد در

سعادت از نظر ارسطو

حالیکه زندگی نوع سوم برمبنای اصالت اخرالق و تبعیرت

چون هدف از آفرینشِ انسان ،رسیدن بره سرعادت نهرایی

سیاست از اخالق است)؛ حال آنکره خیرر اعلری بایرد در

است ،نخسرت بایرد معنرای سرعادت را شرناخت و آن را

درون خود آن کسی باشد کره بررای او خیرر اعلری اسرت

اایت کار و نصب العین قرارداد و سرسس بایرد اعمرالی را

(گمسرتس.)5411 :5911 ،

شناخت که دزمة رسریدن بره سرعادت اسرت .ارسرطو در

ارسطو چهار دلی برای برتری حیات نظری (تأملی) بیران

پاسخ به سؤال اساسری بهتررین زنردگی چیسرت ،زنردگی

میکند که عبارتاند از -5 :حیات نظری مطرابق برا فضریلت

سعادتمندانه را معرفی میکند (پاپکین.)51 :5921 ،

اخالقی ،موجب سعادتی از مراح پایینتر است و این اایرت

وی در پاسخ به این سؤال ،دو طریرق را بررسری کررده

زندگی بهعنوان فرزانری است؛  -8تأم  ،محتاج بره خیرهرای

است :ازطریق نحوه اندیشیدن مرردم بره ایرن موضروع یرا

خارجی نیست و هردو فضای (عقالنی و اخالقری) بره یرک

ازطریررق ( Endoxaاکریرر  .)414 :5921،دومررین شرریوه

اندازه نیازمند به خیرهای ضروری حیات هستند؛  -9فعالیرت

پاسخ ارسطو به این سؤال ،ازطریق استددل درمورد عمر

نظری ،تنها فعالیت درخور تصور الوهیت اسرت؛  -4فعالیرت

و کنش انسان یا طبیعتِ متمایز انسران اسرت .نتیجره ایرن

نظری و تأملی ،انسران را از حیوانرت متمرایز مریکنرد (پرور

استددل بدین گونه است که بهترین زندگی ،یعنی سعادت

حسینی.)818-814 :5942 ،

عبارت است از :زندگی مشحون از فعالیت عالی در انطباق

ازطرفی ،زندگی انسان یک جستوجوی پریشرونرده
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برررای یررافتن سررعادت اسررت .زنرردگی عرراطفی و تشررکی

همراه فعالیت های معینی است .از طرف دیرر ،نقر شرده

خرانواده ،زنردگی فکرری و شررغلی ،همره در اصر برررای

است که سرعادت طریقرهای بررای مواجهره و اشرتغال بره

جست وجوی سعادت و خوشبختیاند؛ درنتیجه هری چیرز

فعالیت های گوناگون حیات است .ارسرطو در ایرن راسرتا

بیشتر از سعادت ما را به خود مشرغول نمریکنرد (سراگال

معتقد است که آدمیان باید چنان رفتار کنند که به سرعادت

آرگین.)88-89 :5924 ،

نا

شوند (پاپکین.)54 :5921 ،

به عبارت دیرر ،در دیدگاه ارسرطو ،سرعادت ،عبرارت

ارسطو معتقد بود که فعالیرت خداونرد ،تفکرر محرض

است از عم و فعرالیتی کره نفرس برر وفرق عقر انجرام

است و استفاده آدمی از قوه عق شبیه به این فعالیت الهی

مریدهرد (پورحسررینی .)44 :5925 ،مبنرا و مقردمات ایررن

است .بنابراین ،آن هایی کره از قابلیرت هرای ممتراز عقلری

تعریف بدین گونه است که دربارد عینیت سرعادت و خیرر

برخوردارند ،میتوانند به اعلی درجه سعادت نا ر شروند

اعلی ،همران اتفاق نظر دارند؛ ولی در اینجا هدف اساسی،

(هولمز .)551 :5928 ،ازآنجاییکره هرر انسرانی برحسرب

روشررنسرراختن ماهیررت سررعادت اسررت و دزمرره ایررن

طبیعتش در طلرب سرعادت اسرت ،پرس سرعادت انسران

مشخصساختن ،مفهوم عم و وظیفه خاص انسان اسرت.

بهخاطر نقش تعیینکنندهاا ارتبراط عمیقری برا اراده دارد

ازآنجرراییکرره حیررات و زیسررتن ،خرراص انسرران نیسررت و

(ساگال آرگین .)11 :5924 ،ارسطو در اخالق نیکومااخو

نمی توان حیات حسی را مشخصه اصرلی انسران دانسرت؛

دلی میآورد که افعال هر فراعلی بررای ارایتی اسرت و ایرن

زیرا سایر موجودات در این عناصر برا انسران شرریکانرد.

ویژگی برای انسران جهرت رسریدن بره سرعادت اسرت .وی

پس پا فراتر میگذاریم و برای انسان یک حیات عملی در

میگوید :سعادت در وهله نخست عبارت است از فعالیتی که

نظر میگیریم که مبتنی بر جنبة عقالنی است کره دو وجره

برتری قوه را در آدمی در جهت برترین اهداف کام میکنرد

دارد -5 :به معنی جز ی که تحت فرمران عقر قررار دارد؛

(کاپلستون .)113 :5921،پس سعادت آدمی در وهله نخسرت

 -8جز ی که شام عق و ممارست در تفکر اسرت؛ و آن

یک نظریه است؛ یعنی تأم در برتررین موجرودات و اساسرا

حیات عقالنی مردننظر ماسرت کره عمر و تمررین در آن

تأم در محرک نامتحرک ،یعنی خداوند است .اخالق ارسرطو

لحاظ شود .بنابراین کسی را میتوان سعادتمند دانست کره

ذاتا سعادتگرایانه ،اایرتگرایانره و آشرکارا عقالنری اسرت.

تا پایان عمر از فعالیت نفسِ توأمِ با فضیلت بهرهمند باشد.

انسانِ واقعا سرعادتمندِ ارسرطو ،فیلسروف اسرت ،نره قردیس

خوشبختی و سعادت موقت ،بررای سعادتمندشردن کرافی

(کاپلستون .)151 :5921 ،وی بر این عقیده است که هری گراه

نیسررت؛ بلکرره سررعادت بایررد همیشررری و دا ررم باشررد

در سعادت بهعنوان وسیله نرریسته نمریشرود؛ بلکره همیشره

(پورحسینی.)44 :5925 ،

بهعنوان کام مطلق ،یعنی اایت خواسته میشود (گمسررتس،

ارسطو در مهمترین کتاب اخالقیاا ،سعادت را همان

 .)5418 :5911درنهایت ،اینگونه استنباط میشود که باوجود

فعالیت نفس در انطباق با فضیلتِ کامر مریدانرد .منظرور

توجه شایان ارسطو به مسئله سعادت ،هرم در کتراب اخاالق

وی این است که سعادت چیرزی ایسرتا و سراکن نیسرت؛

نیکوماخو

و هرم در کتراب سیاسات آن را یرک نظریره

بلکه نوعی فعالیت است .منظرور از ایسرتا و سراکننبرودنِ

فرض کررده و تأمر در حیرات را عرالیتررین نروع زنردگی

سعادت در نظر دیرران این است که آدمیان با طیطریق به

سعادتمندانه دانسته است و بر این عقیرده بروده کره سرعادت

آن میرسند و سعادت ،هدف و مقصد ثابت و معینی است

امری اکتسابی است که انسان جدا از دیرر موجودات برا قروه

که اگر ما به روا معین رفتار کنیم ،به آن نا

مریشرویم

که ارسطو آن را رد کرده است و میگوید خیری است کره

تعق خویش میتواند به آن دست یابد.

رابطه سعادت و فضیلت از دیدگاه ارسطو و فارابی511 /

فضیلت از دیدگاه ارسطو

نفس انسان را دارای سه بخش عقالنی ،عاطفی و شرهوانی

مبنای تقسیم فضای از منظرر ارسرطو ،بحرث نفرس بروده

میداند و معتقد است ازآنجاکه خصوصیت تعقر و تفکرر

است؛ زیرا به مردد آن توانسرته اسرت بره تقسریم فضرای

ویژگی خاص انسان است ،سعادت انسان را باید در همین

بسردازد .اساس بحث ارسرطو در براب فضرای عقالنری از

ویژگی یافت .بر همین اساس ،امیال انسان را به عقالنری و

نفس شروع مریشرود؛ بردینگونره کره نفرس را دارای دو

ایرعقالنی تقسیم میکند و کمال و فضیلت نفس را در آن

بخش بیعق (بیخرد) و عاقر (براخرد) مریدانرد؛ حرال

می داند که بخش های ایرعقالنی نفس در خردمت بخرش

آنکه موضوعات شناسایی عقالنی را موضوعات ضرروری

عقالنی و هماهنگ با آن عم کنند و امیال و خواستههرای

(که همان شناسایی نظری است) و موضوعات ممکن (کره

عاطفی و شهوانی در حد معقول برآورده شروند (مصرباح،

متوجه شناخت عمر اسرت) دانسرته اسرت .بررای ایجراد

.)553-581 :5924

عم  ،باید سه عنصر ادراک حس و تفکر و میر در نفرس

ارسطو در مهم ترین کتاب اخالقریاا ،یعنری اخاالق

موجود باشرد و برا هرم فعالیرت کننرد (گمسررتس:5911 ،

نیکوماخو

 .)5433مبادی طبقرهبنردی اجنراس فضرای  ،قروای نفرس

میکند؛ بدینگونه که فضیلت برحسبِ جنس ،ملکه است؛

انسانی است؛ یعنی نفس انسانی ،دو قروه مدرکره (نیرروی

زیرا فضیلت نه عاطفه است و نه استعداد .پس تنها ملکات

نظری و نیروی عملی) و قروه محرکره (نیرروی اضربی و

باقی میماند؛ بنابراین فضیلت تحرت جرنسِ ملکره اسرت

نیروی شهوی) دارد و هریرک دربردارنردد دو نیررو اسرت

(لطفی.)45-49 :5921 ،

فضیلت را بر مبنرای نروع و جرنس تعریرف

(دادبه .)854-851 :5924 ،بنابراین ،نفس انسانی ،سه قروه

فضیلت برحسب نوع ،حدوس ،است :این تعریف برای

و نیروی متباین دارد که هریک منشأ افعال و آثار متفراوتی

فضیلت کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود کره فضریلت

است -5 :قوه ناطقه که آن را نفس ملکری مرینامنرد و آن

چه نوع ملکهای است (پورحسینی .)32 :5925 ،در دیدگاه

منشأ فکر و تمییز و مبدأ اشتیاق به تفکر در حقرایق اشریا

ارسطو ،فضیلت ،حدوسر ،برین دو حرد افرراط و تفرری،

است؛  -8قوه اضب که نفس سبعی نامیده مریشرود و آن

است .پس زندگیِ عاقالنهتر این است که در آن حدوسر،

مبدأ دلیری و اقدام بر کارهای خطرناک و منشأ اشتیاق بره

رعایررت شررود (پورحسررینی .)39 :5925،برره بیرران دیرررر،

تسل ،و برترریطلبری اسرت و برخری آن را نیرروی دفرع

فضیلت ،صفت مشخصهای است که در حدوس( ،اعتدال)

نامالیمات مری داننرد؛  -9قروه شرهوت کره نفرس بهیمری

نهفته اسرت و نظریره حدوسر ،ارسرطو نررشری میانرهرو

خوانده میشود و آن مبدأ اشتیاق و الترذاذ بره خروردنی و

پیرامون اخالق است و بر همین اساس ،میتوان گفت کره

تمررایالت جنسرری اسررت (مدرسرری .)535 :5922 ،ازنظررر

فضرریلت ،یررک حالررت منشرری اسررت کرره متوسرر ،باشررد

ارسطو ،انسانها برحسب اوصاف نفسانی بره چهرار دسرته

(اکری  .)411 :5921،بنابراین از گفتههای ارسطو پیرامرون

تقسیم میشوند؛  -5فرد خویشتندار (انکراتیک)؛  -8فررد

فضیلت چنین میتوان برداشت کرد کره فضرای  ،ملکراتی

ضعیف ادراده یا ضعیفالنفس (اکرانیک)؛  -9فرد رذل که

هستند نهفق ،برای عم کردن ،بلکره بررای حکرمکرردن و

هرری گرراه طبررق فضررای عمر نمرریکنررد؛  -4انسررانهررای

احساس کردن طبرق دسرتورات عقر صرا ب و عمر بره

فضیلتمند که می داننرد فضریلت چیسرت و بره آن عمر

فضای برای زندگی سعادتمندانه نیز هستند که نیر بردان،

میکنند و از آنچه مخالف فضیلت است ،لذت مریبرنرد و

اایتی بشری است (مک اینتایر.)822 :5914 ،

از بهکارگیری فضای هم لذت میبرند (شرهریاری:5921 ،

فضیلت ،ملکهای است که موجب انتخاب آزاد در عم

 .)24-21به عبارت دیرر ،ارسطو بره پیرروی از افالطرون،

میشود و عم  ،مربوط بره اراده اسرت؛ زیررا در تعریرف
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فضیلت دو جز است -5 :فضیلت ملکه وسر ،اسرت؛ -8

دستوراتی از اخالقگرایان بعدازاین ،مبنری برر اینکره بایرد

فضیلت ملکه اختیار است (سلجوقی.)28 :5924 ،

پروای فضیلت و نه سعادت داشت یا مبنی بر اینکه پروای

از نراه دیرر ،فضیلت ،حدوس ،بین دو رذیلت (افرراط

سعادت و نه فضیلت داشت» (مرک اینترایر.)813 :5913 ،

و تفری )،است که یکی از رذای از میرزان و معیراری کره

در نزد ارسطو فق ،درصورتیکه فضیلت بهنحوی مؤدی به

سزاوار آن بوده ،تجاوز کرده است و دیررری پرایینترر از

سرعادت شررود ،اایرت محسرروب مرریشرود؛ در ایررر ایررن

مقیاسی که در شأن او بوده ،توقف کرده است و این افراط

صورت ،فاقرد اایرت اسرت و بیران مریکنرد :سرعادت و

و تفری ،،هم در افعال و هم در انفعال دیده میشود .با این

فضیلت ،نه ذاتا هم ذات با یکدیررند و نه کامال مستق از

تحلی سه نوع خلقیات وجرود دارد :دو رذیلرت یکری در

یکدیررند (مک اینتایر .)811 :5913 ،ارسطو بر این عقیده

طرف افراط و دیرری تفری ،و تنها یک فضیلت است کره

است که برای تمایز میان سعادت و فضیلت باید به قواعرد

در حدوس ،قرار دارد و تمرام ایرن خلقیرات برا یکردیرر

و اایات نظر کرد .بردین صرورت کره اایرات مریتواننرد

تقابرر و تضرراد دارنررد (پورحسررینی.)512-555 :5925 ،

پذیرای انتخابهای خصوصری باشرند؛ امرا قواعرد چنرین

عالوه بر دادن معیار

نیستند .همچنین بدون برخی قواعد ،حیرات انسرانی معنرا

و رذای  ،مفراهیم خراص اخالقری و

ندارد .این قواعد بهخودیخود اایرات فرراهم نمریکننرد؛

اضداد آن ها را نیز بررسی و تبیین کرده است؛ امرا اشرکال

بلکه چرونه رفتارکردن را نشان میدهند و اینکه باید چره

کار وی که در اینجا خیلی محسروس اسرت ،نبرود نظرم و

اعمالی انجام دهیم ،وابسته به این است که چره اایراتی را

تقسیم منطقی در بیان فضای و رذای اسرت؛ زیررا تعرداد

تعقیب میکنیم؛ بنرابراین برهطرورکلی ،سرعادت ،سررلوحه

آنها بهطور منطقری بررسری نشرده و بره نیروهرا و قروای

مرتب ،با اایات است و فضیلت ،سرلوحه مسل ،بر قواعرد

انسانی کره منشرأ چنرین صرفاتی انرد توجره نشرده اسرت

است (مک اینتایر .)851-855 :5913 ،افالطرون و ارسرطو

(مدرسی .)531 :5922 ،ارسطو بررای فضریلت مبنرا قا ر

با وجود تفاوتهرا و اختالفرات ،در تصورشران از نسربت

برروده و مبنررای فضرریلت چیررزی جررز نفررس نبرروده اسررت؛

میان سعادت و فضیلت در چند امر همرأی و همعقیدهاند:

بنابراین ،همانگونه که نفس را به دو قود مدرکه و محرکره

 -5جمیع مردمان ،طالب سعادت اند؛  -8فضیلت برای نی

تقسرریم کرررده ،فضرریلت را هررم برره دو جررز عقالنرری و

به سعادت دزم است؛  -9سعادت ،حاص ِ بهکمالرسراندن

ایرعقالنی تقسیم کرده است و در تعریف فضیلت ،قاعرده

عق و منش خویش است کره ایرن کرار عمردتا در تروان

زرین طالیی را گماشته است؛ یعنی فضیلت ،حدوس ،بین

ماست .با این شرای ،،در نظر ارسطو ،دروازد سعادت اعلی

دو امر افراط و تفری ،است.

تنها به روی کسرانی گشروده اسرت کره صراحبِ خرردی

ارسطو در کتاب اخالق نیکوماخو
برای شناخت فضا

ممتازند (هرولمز .)555 :5928 ،ارسرطو معتقرد اسرت کره
رابطه میان سعادت و فضیلت از نظر ارسطو

فضیلت ،ضامن سعادت نیست؛ یعنی برخالف افالطون که

هریرک از انرواع مختلرف جامعره رابطره میران فضریلت و

فضیلت را شررط دزم و کرافی سرعادت مریدانسرت ،وی

سعادت را به گونه ای تبیین کرده انرد .ازیرک سرو ،خرواهیم

معتقد است که فضریلت ،شررط دزم سرعادت اسرت؛ امرا

یافت که تلقی از فضیلت و سعادت این است کره ارتبراط

شرط کافی نیست .بنابراین در کافیدانستن این شرط دچار

آنها به حدی وثیق است که دستکم یکی وسریلة جز ری

تردید و شک بوده است؛ اما دزمبودن چنین شرطی بهطور

برای نی به دیرری یا حتی مقونم آن است .ازسرویدیررر،

واضح در تعریف ارسطویی مشهود است (هرولمز:5928 ،

نوع تفکیک کلی میان آنها وجود دارد که «همراه است برا

 .)513-551در نظر ارسطو ،فضیلت برای برهدسرتآوردن

رابطه سعادت و فضیلت از دیدگاه ارسطو و فارابی511 /

سعادت به تمام و کمال کفایت نمیکند .اگر شخصی بیش

بزر تر و مطلوب تر از آن باشرد» (فرارابی.)881 :5945 ،

از آنکه مجال پیدا کند آن کمادتی را که مسرتعد آن اسرت

فارابی در دیرر اثر معرروفش بره نرام التبیاه علای سابی

بهطور تام از قروه بره فعر درآورد ،رشرته زنردگیاا بره

السعاده سعادت را مساوی با مطلوب بالذات مری دانرد و

گسسته شود ،نمیتروان گفرت او سرعادتمند

در تعریف آن میگوید :سعادت اایتی است که هر انسانی

بوده است و نمیتوان آن کسانی را که برهشردت از لروازم

به آن مشتاق است و اینکه هررکس بره طریقری برا ترالاِ

مادی زندگی محرروم بودنرد ،سرعادتمند خوانرد (هرولمز،

خویش بهسوی آن راه میپویرد .بره ایرن دلیر اسرت کره

 .)555 :5928از فضای اصلی برای دستیابی به سرعادت و

سعادت نوعی از کمال است کره ایرن امرر بردیهی اسرت؛

خیر اایی ،عردالت و عقر عملری اسرت کره برا مباحرث

بنابراین ،سعادت در میان تمام خیرات از بزر ترین درجه

فلسفی در اخالق و سیاست نزدیکی تام دارد (شرهریاری،

خیربودن برخوردار اسرت و از میران تمرام چیزهرایی کره

 .)21 :5921ارسطو فضیلت و سرعادت را اایرت دانسرته

انسان از آااز بهسوی آن در تالا است ،کام ترین اایت

است؛ با این تفاوت که سعادت ،اایتی فوق فضیلت است.

محسوب میشود؛ چون برخی امور فق ،وسریلهای جهرت

مقراض مر

رسیدن به اایت محسوب میشوند (فارابی.)29 :5924 ،
سعادت از دیدگاه فارابی

در دیرر اثرا به نام السیاسه مدنیه سعادت را عبرارت

چون هدف از آفرینش انسان رسریدن بره سرعادت نهرایی

از خیر مطلق دانسته و بیان کرده است که هر آنچره در راه

است ،نخست بایرد معنرای سرعادت را شرناخت و سرسس

رسیدن به خوشبختی سودمند است ،خیر است ،نه بالرذات

اعمال دزم را انجام داد تا بره سرعادت رسرید .فرارابی در

و لذاته؛ بلکه خیربودن آن از جهت سرودی اسرت کره در

زمینة سعادت در حوزههرای وجودشناسری ،معناشناسری و

رسیدن به سعادت دارد و برعکس هر آنچه بره وجهری از

معرفت شناختی گام برداشته است؛ بنابراین در بیشترِ منرابع

وجوه مانع از رسیدن به سعادت شود ،بهطرور اطرالق شرر

سیاسی و اخالقی خود ،پیرامون ماهیت سرعادت نظرر داده

است (فارابی.)524 :5915 ،

و آن را تعریف کرده است .تعراریف وی هرچنرد نزدیرک

فررارابی اولررین وظیفرره علررم مرردنی را سررعادتشناسرری

به هم است ،ولی در همه آثارا یکی نیست .با اشراره بره

می داند .در این علم است که فهمیده میشود سرعادت بره

تعاریف او در آثارا بهترر مریتروان ایرن واقعیرت را بره

دو گونه است -5 :سعادت حقیقری کره بره جهرت ذاترش

دیرران القا داد.

طلب میشود و هی گراه بررای توسر بره ایرر نیسرت و

فارابی در کتاب آراء اها مدیهاه فاهاله سرعادت را

همهچیز به کار گرفته میشود تا بتوان بره سرعادت دسرت

چنین تعریف مریکنرد« :سرعادت عبرارت از صریرورت و

یافت و چون انسان به این سعادت برسد ،دسرت از طلرب

انتقال و تحول نفس بود و در کمال وجرودی خرود بردان

بدارد و این سعادت در این دنیا نیسرت؛ بلکره در آخررت

مرتبتی که در قوام خود محتاج به ماده نبود و ایرن امرر برا

است که به سعادت قصوی معروف است.

این بود که تا آنجا کمال یابد که ازجمله موجودات مفارق

 -8سررعادت ظنرری ،برره ایررن سررعادت کرره در حقیقررت

و مبرررای از مرراده شررود» (فررارابی .)884 :5945 ،در جررای

سعادت نیست «سعادت موهوم» نیز گفته مریشرود و اگرر

دیرر ،سعادت را عبارت از چیزی می داند که «خود لذاتره

جنبه مشترک داشته باشد به خیرات مشرترکه هرم موسروم

خیر و مطلوب بود و از اموری نیست که بهطور مطلرق یرا

است ،مث ثروت ،لذت ،کرامت ،جاه و مقام.

در وقتی از اوقات مطلوب بالغیر و وسیله وصول به چیزی

درواقع ،فارابی نوع دوم را سعادت نمیداند؛ بلکه آن را

دیرررر بررود و اصررود ورای آن چیررزی دیرررر نیسررت کرره

خیراتی می داند که برای رسیدن به سعادت به کار مریرود
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(مهاجرنیا .)542 :5921 ،نظرر فرارابی دربراره سرعادت در

تعریفی دیرر فضیلت را چنرین تعریرف مریکنرد :هرگراه

همه آثارا یکسان نیست و در تعریف سعادت ،متفراوت

استعداد طبیعی ،گرایش بهسوی افعال نیکو داشرته باشرد و

سخن گفته است؛ اما درمجمروع ،سرعادت را خیرر مطلرق

آن افعال تکرار شوند و عرادی شروند و عرادت در نفرس

دانسته است کره ورای آن هری هردف و اایرت دیررری

هیئتی به وجود آورد که از آن هیئت این افعال صادر شوند

نیست .با توجه به تقسیم وی درمرورد سرعادت ،سرعادت

که مستحق مدح و ذم باشند ،آن هیئتِ ایجادشدد عادت را

حقیقی در این جهان دستیافتنی نیست.

فضیلت گویند .یا به تعبیری دیرر فضیلت خیری است که
مطلوبیت ذاتی دارد؛ بنابراین فضریلت در رابطره برا افعرال

معها و مفهوم فضیلت در دیدگاه فارابی

خیر و جمی است و در مقاب آن ،هم رذیلرت مری توانرد

فارابی بحث مستقلی در توضیح ماهیت فضیلت ندارد؛ امرا

باشد که وابسته به افعال شر و قبیح است و هم نقصران ،و

به صورت پراکنده در آثارا این موضروع را مطررح کررده

فارابی معتقد است همره فضرای فطرری و طبعری نیسرتند

اسررت و برررخالف ارسررطو کرره چنررد کترراب از اخااالق

(مهاجرنیا.)519-514 :5921 ،

نیکوماخو

را به بحث فضریلت اختصراص داده اسرت،

فارابی در آثارا چنین کاری نکرده است و همین امر هرم

تقسیمبهدی فضیلت از دیدگاه ارسطو و فارابی

موجب شرفتی بسیاری از محققان و فارابیشناسران شرده

ازآنجایی که فضیلت ادای کام قوت در راه وظیفه است و

است .درمجموع ،میتوان گفت وی براساس سراحتهرای

مث انسان از عق  ،اطاعت و گاهی عصیان میکند ،ارسطو

مختلف وجرود آدمری ،فضریلت هرای گونراگونی تعریرف

فضای را به دو دسته عقلی و اخالقی تقسیم کررده اسرت.

میکند .فضیلت فع انسان ،انجام کارهای سرتوده اسرت و

این تقسیم برر مبنرای انفعرادت و افعرال اسرت؛ بررعکس

فضرریلت نفررس آدمرری ،آراسررتری برره ملکررات زیباسررت و

افالطون که آنها را برحسب قوای نفس دسرتهبنردی کررده

فضیلت ذهن و آگاهی ،قدرت آن در درک درست مسرا

است .ارسطو نفس انسانی را شرام دو جرز مریدانرد-5 :

است (جوادی .)514 :5928 ،سخنان فارابی دربارد فضیلت

جز ایر متعق که شروق و میر و خشرم و شرهوت از آن

کامال رنگ و بوی تصور یونانیان از مفهروم آریتره را دارد.

برمیخیزد و مستعد است که از عق پیروی کنرد؛  -8جرز

واژه آریته یونانی در انرلیسری معمرود بره واژه ()virtue

متعق که همان حکمت و عدالت است و براسراس ایرن دو

ترجمه می شود و عام تر از آن است و اصود به هر حرالتی

جز است که ارسطو فضای را به اخالقی و عقالنی تقسریم

از یک چیز اطالق می شود کره نشرانرر کرارکرد درسرت و

میکند .فضای عقلی به حداکثر از تعلریم سرچشرمه گرفتره

مناسب آن باشد.

است و به تجربه و زمان نیازمند است؛ اما فضای اخالقی از

فضیلت یکی از مفاهیم اساسی بهدسرتآوردن سرعادت

عادات نشأت گرفته است (سلجوقی.)49 :5924 ،

در فلسفه فرارابی اسرت کره در فصاو مهتزعاه چنردین

در طرح ارسطو برای تقسیم فضای باید بره ایرن امرر

تعریف برای آن آورده است .در ابتردا مریگویرد فضریلت

توجه کرد که بعضی از فضای آسانتر از بقیه فضای  ،طبق

عبارت اسرت از« :هیئرات طبیعری و اسرتعدادهایی کره در

عنصر حد وس ،جای میگیرند ،مثال سخاوت در میران دو

وجود آدمی گرایش به صفات نیکو دارد» (فرارابی:5944 ،

حد خست و اسراف است؛ اما آیا دو رذیلت متقاب وجود

 .)43در تعریفی دیرر در همین کتاب ،فضیلت را «خیرری

دارد که رأفرت و مهربرانی حرد وسر ،آنهرا باشرد .هری

میداند که مطلوبیت ذاتی دارد؛ نه آنکه بررای رسریدن بره

رهنمرود عملرری (نرره محافظرهکارانرره و رهنمررودی از نرروع

چیررزی دیرررر مطلرروب باشررد» (فررارابی .)515 :5944 ،در

انقالبی) نمیتواند این مسرئله را تأ یرد کنرد کره فضریلت

رابطه سعادت و فضیلت از دیدگاه ارسطو و فارابی513 /

اخالقی بین دو حد رذیلت منشری اسرت (اکریر :5921 ،

ارسطو فضیلت اخالقی را کیفیت خاص اراده میدانرد،

 .)412در نراه ارسطو ،عالیترین فضیلت عقالنی ،حکمت

بنررابراین برره تفکیررک بررین عمرر ارادی و ایرررارادی یررا

و معرفت نظری است که در حیاتِ تأملی حاص میشرود

اضطراری قا

اسرت و منشرأ اعمرال اضرطراری را جبرر

و فضیلت دیرر ،فرزانری است که مبتنی بر معرفت علمری

خارجی و جه میداند (گمسرتس.)5413 :5911 ،

است و موجب اخذ تصمیم در رفتارهرای نیرک در مروارد

بنابراین فضیلت یا نیکی عقالنی در دیردگاه ارسرطو در

خاص میشود؛ بنرابراین ،اعتردال و فرزانرری در پیردایش

درجه اول از راه آموزا و تجربه و نیکی اخالقی ازطریق

فضای اخالقی مؤثر است؛ زیرا فریالمثر بردون رعایرت

تمرین و عادت به دست می آید .برای ارسطو از جوانی بره

اعتدال ،شرجاعت (کره فضریلت اخالقری اسرت) حاصر

اعمال نیکو خوگرفتن ،آاراز و در پایران ،تربیرت اخالقری

نمیشود (پورحسینی.)91 :5925 ،

اسررت (گمسرررتس .)5411 :5911 ،آنچرره از بررسرری آثررار

ارسطو درمورد فضای اخالقری قبر از همرهچیرز بحرث

اخالقی فارابی آشکار میشود این اسرت کره وی درمرورد

نظریه حد وس ،را مطرح میکند .منظور او از حد وس ،،حرد

فضیلت سه نوع تقسیمبندی انجام داده است؛ هرچنرد کره

وس ،نفسی است ،نه نسربی و هندسری 5 .همچنرین فضرای

در نظر وی فضیلت ،واحد است؛ اما فضای  ،متنوع هستند؛

اخالق را مبتنی برر احساسرات و افعرال مریدانرد و فضریلت

مثال میبینیم که فارابی در فصول مدنی ،فضرای را بره دو

عبارت است از :تمایلی کره نفرس بررای فرونشراندن بعضری

نوع نطقی و خلقی تقسیم کرده است .در اثرر دیرررا بره

احساسررات پیرردا مرریکنررد (پورحسررینی .)91 :5925 ،روا

نام تحصی السعاده آنها را به چهار نروع فضرای نظرری،

بهکارگیری ارسطو عین روا افالطرون در کتراب جمهروری

فضای فکری ،فضرای خلقری صرناعات عملری (فضرای

اسررت؛ برردین گونرره کرره افالطررون از چهررار فضرریلت اصررلی

عملی) تقسیم کرده است .در کتاب دیررا بهنرام سیاسره

حکمت ،شجاعت ،خویشتن داری و عدالت بحث مریکنرد و

مدینه فضیلت را به فضریلت بالرذات و فضریلت بالقیراس

حکمت و عدالت را با فضیلت کام یکی میداند؛ اما در نظرر

تقسیم کرده است (بهارنژاد .)591 :5938 ،هرچند در نرراه

ارسرطو ،حرردود فضررای از یکرردیرر جداسررت (پورحسررینی،

نخست ممکن است که بین این نروع تقسریمبنردی نروعی

 92 :5925و  .)93درنهایت ،میتوان گفت تحصی و تکمیر

تعارض باشد؛ اما با تأم و تدبر معلوم میشود که جروهر

فضیلت عقالنی بره تعرالیم مکتسربه برهدسرت مریآیرد و بره

هر سه تقسیم اول ،یکی است و به یرک تقسریم ثنرایی بره

ممارست و گذشت زمان نیاز دارد؛ برعکس فضیلت اخالقری

سبک ارسطو برمیگردد (مهاجرنیا.)511 :5921 ،

که ناشی از عادت است (پورحسینی.)21 :5925 ،

نطقی

نظری
فکری

فارابی
تقسیم

خلقی (نزوعی)

فضیلت

عقالنی
ارسطو

اخالقی

عملی
مهنی(صناعی)
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تبیین ماهیت مدیهه فاهله در نگرش فارابی

است و برای ر یس مدینه فاضله مقام و ارزا وادیی قا

فارابی جهت تبیین ماهیتِ مدینه فاضله بیران مریکنرد کره

بوده است بدین گونه که معتقد بود ر ریس مدینره فاضرله

مبادی مدینه فاضله ،همان مبادی موجودات است که مقونم

نبی و فیلسوف است (الفاخوری ،الجر .)449 :5919 ،پرس

اجسام و اعراضاند .این مبادی شرشگانره عبرارتانرد از:

مدینه فاضله ،مدینهای است کره در آن برهوسریله اجتمراع

سبب اونل در مرتبره اول ،سربب دوم در مرتبره دوم ،عقر

برای نی به اشیایی که با آنهرا بره سرعادت حقیقری نا ر

فعال در مرتبه سوم ،نفرس در مرتبره چهرارم ،صرورت در

میشوند ،قصد تعاون میشود و آن اجتماعی که برهوسریله

مرتبه پنجم و ماده در مرتبره ششرم (فرارابی.)5915:599 ،

آن برای نی به سعادت تعراون مریشرود ،اجتمراع فاضر

فارابی مدینه فاضله را براساس نظام عالمِ وجود طرح کرده

است .از این تعریف چنین استنباط میشرود کره نخسرت،

و معتقرد اسررت کره میرران عرالم وجررود و مراترب و فرررد،

اجتماع مدنی وسیلهای برای رسیدن به سعادت است .دوم،

هماهنری و تناسب برقرار است .بر همین اساس ،طبقرات

این مدینه اجتماعی است که گروهی همرأی عمدا خواهان

اه مدینره را متناسرب برا عرالم قررار داد (داوری:5921 ،

نی به سعادت برای خود و یکدیررند .سروم ،تعراون ،شررط

 .)92-93فارابی به تبعیت از افالطون ،مدینه فاضرله را بره

حصول سعادت است .چهارم ،سرنوشت تمرام اهرالی سراکن

بدنی سالم و کام تشبیه کرده است کره همره اعضرای آن

مدینه به هم مررتب ،اسرت (نراظرزاده کرمرانی.)543 :5914 ،

برای تتمیم حیات حیوانی و حفظ آن ،کار خود را برهنحرو

اساس تازه در مدینه فاضله این است کره اگرر مدینره فاضرله

درستی انجام میدهند و همانطرور کره قلرب در بردن برر

فارابی عینا مدینه آخرالزمان تصور شود یا بهگونهای دیررر برا

سایر اعضا ریاست دارد ،در مدینه هم مقامی بهنرام ر ریس

سیاست حاکم بر جهان معاصر امروز مقایسه شود ،از مقصرود

بر دیرر اعضا ریاست میکند.

فارابی دور شدهایم؛ زیرا طرح مدینه فاضله فارابی برهصرورت

مدینه فاضله ،معمورهای است خودکفا کره گروهری از

کلی و انتزاعی است (داوری اردکانی.)581 :5948 ،

انسانها همری مفروض به فطرتی سالم هستند و مشرترکا
مسررتعد قبررول معقررودت هسررتند و یکرردیرر را برررای

رابطه سعادت و فضیلت از نظر فارابی

بررهدسررتآوردن سررعادت یرراری مرریکننررد (نرراظرزاده

فارابی بهعنوان معلم ثانی و با ارا ه نظرام فلسرفی توانسرته

کرمانی .)821 :5914،ماهیت مدینه فاضله ،اجتماعی اسرت

است فلسفه اخالقی و سیاسی خود را برر شرالوده مسرا

که امکانات نی به سرعادت در آن مهیرا اسرت و افرراد آن

فلسفهاا بنیان نهد .وی برای رابطه سعادت و فضریلت از

سعادت را میشناسند (داوری .)511 :5928 ،اایت مدینره

تمثیر زیبررای رابطرره نفررس و برردن اسررتفاده کرررده اسررت

فاضله ،سعادت است و سعادت عبارت از معرفت به سبب

(ناظرزاده کرمانی .)931 :5914 ،فارابی بیران مریکنرد کره

اول و حقایق مجرده آسمانی است؛ بنابراین مدینره فاضرله

چهار چیز انسانی ،وقتی در میان مردمان امتی و جامعرهای

فارابی ،جهرانشرمول و از لحراظ ملیرت ،بریرنرگ اسرت

حاص شوند ،سعادت دنیوی در ایرن زنردگی و سرعادت

(ناظرزاده کرمانی .)911 :5914 ،ازآنجاییکه فارابی صفات

دیرپررا (سررعادت قصرروی) در زنرردگی اخررروی را محقررق

مردم مدینه فاضله را بر سه اصر علرم ،حکمرت و نظرام

میسازد .این چهار جنس عبرارت انرد از :فضرای نظرری،

فضیلت بنا مینهد که این سه اص بر پایه استعدادهای هر

فضای فکری ،فضای خلقی و صرناعات عملری (فرارابی،

عضوی از اعضای جمعیت و نیازهای آنهرا اسرتوارند کره

 .)55 :5924ازطرفی فارابی در طررح خرود بررای جایرراه

با لحاظ نمودن این اصول برین جوامرع کامر و نراقص و

انسان و عملکرد آن ،نرراه معرفرتشناسرانه دارد و معتقرد

جوامع فاضله و ایر فاضرله تفکیرک و تمرایز قا ر شرده

اسررت فضرریلت ،راه و روا رسرریدن انسرران برره سررعادت

رابطه سعادت و فضیلت از دیدگاه ارسطو و فارابی555 /

حقیقی است .راه تحقق فضیلت در وجود انسران بره ایرن

علم مدنی دانسته است؛ اما اخالق ،بیشتر بحرث نظرری را

بستری دارد کره افعرال بره صرورت مسرتمر و پیوسرته در

مطرح می کنرد و سیاسرت برا تحقرق افعرال ارادی انسران

جوامررع رعایررت شرروند و همررران آن را برره کررار گیرنررد

سروکار دارد .به عبارت دیرر ،فرارابی مرزبنردی واضرح و

(جمشرریدی .)849 :5921 ،همچنررین در زمینرره پیونررد و

روشنی بین این دو علم قا

نبوده است .البته پیش از وی

نسبت بین سعادت و فضیلت میتوان گفرت کره در نرراه

افالطون هم تمایزی برین بحرث هرای اخالقری و سیاسری

فارابی سعادت و فضیلت هریک بر کمال ددلت میکننرد؛

نمیگذارد.

بهگونهایکه انسان از طریق اکتساب کمرال اول (فضریلت)

در میرران ایررن دو حکرریم ،سررعادت در فلسررفه سیاسرری

به مرتبة کمال ثانی (سعادت) مریرسرد کره ایرن سرعادت

فارابی به صورت آشکار جلوهگر شده است؛ بدینصرورت

قصوی و کمال نهایی انسان را لحاظ مریکنرد؛ بنرابراین از

که با طرح مدینه فاضله سعادت فرد را منوط بره سرعادت

این تعبیر چنان برداشت میشود که هرچند فارابی هرر دو

جامعه دانسته است .هر دو حکیم جهرت تقسریم فضرای ،

عنصر را در فلسفه سیاسریاا اایرت دانسرته اسرت؛ امرا

بحث خود را از مبادی نفس آااز کردهاند و معتقرد بودنرد

رابطه آن دو اایت را در طول هم قرار داده اسرت؛ نره در

همان طور که نفس ،دارای اجناسری اسرت ،فضریلت هرم،

عرض هم .بدین صورت که سعادت ،مرتبهای ورای مرتبره

دارای جنس است و رابطه بین سعادت و فضیلت را ماننرد

فضیلت دارد .جهت تقریب ذهرن بره رابطره برین ایرن دو

رابطه نفس با بدن دانستهاند.

مسررئله از روابطرری مثر رابطرره علررت و معلررول ،مقدمرره و

هدف اساسی ارسطو و فارابی از بیان مسرئله و ماهیرت

ذیمقدمه استفاده کردند .ازطرفی براساس نظر فرارابی مری-

فضیلت ،یافتن ماهیت حقیقی سعادت اسرت کره هردف و

توان یک مدل یکسانانراری ترسیم کرد؛ بدینصرورت کره

اایت نهایی محسوب میشود و فضیلت ،اسراس رسریدن

سعادت را فعالیت منطبرق برا فضریلت دانسرت و همچنرین

به سعادت است؛ اما این اشتراک به ایرن معنرا نیسرت کره

نظریه کفایرت و ضرمانت کره فضریلت اسراس رسریدن بره

فارابی مقلد صرف ارسطو بوده اسرت .درواقرع ،فرارابی از

سعادت را تشکی میدهد بدین گونه که فارابی هم سعادت

منابع یونانی بهره برده است؛ اما به نظریرهپرردازی در ایرن

و هم فضیلت را اایت دانسرته و معتقرد برود کره سرعادت

حوزه اقدام کرده اسرت .فرارابی تعریرف اولیره ارسرطو و

ورای فضیلت قررار دارد و فضریلت را شررط دزم و کرافی

تقسیمبندی ایشان از فضیلت را پذیرفته است؛ امرا تحلیر

برای سعادت در نظر گرفته برود؛ بنرابراین مریتروان رابطره

خودا را از فضیلت دقیقا با موقعیت و وضعیت رایرج آن

منطقی ایرن دو را از میران نسرب اربعره (چهارگانره) رابطره

زمان و همچنین اصول اساسی جامعره اسرالمی سرازگاری

تساوی دانست.

می دهد .عمده ترین مسرئله ،یعنری نظریره حدوسر ،را در
بحث فضای جهت جلوگیری نفس انسان از خطرا مطررح

نتیجه

کردهاند و حدوس ،را امری نسبی میدانستند و کراربرد آن

با بررسی مسئله سرعادت و فضریلت و رابطره ایرن دو در

بیشتر در فضای اخالقی هویدا است که ازطریرق تکررار و

نررا فارابی و ارسطو ،نتایج ذی برهدسرت آمرده اسرت:

عادت به دست می آید .در نظریه فارابی برای دستیابی افراد

سعادت و فضیلت از عناصر کلیدی و محوری سیاسرت و

به سعادت حقیقی ،اجتماع ،نقرش کلیردی دارد؛ بنرابراین،

اخالق در فلسفه عملی این دو محسوب میشوند .فرارابی

افراد را به اجتماع فرامیخواند و برایناساس ،طرح مدینره

برررخالف ارسررطو ،حدفاصررلی بررین علررم اخررالق و علررم

فاضله را مطرح میکند .ازطرفی ارسرطو سرعادت را فقر،

سیاست قا

نبوده است و هرر دو را مکمر ِ هرم و جرز

مربوط به همین دنیا دانسته است و معتقد بود که سرعادت
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حقیقی در این جهان برای انسران محقرق مریشرود؛ ولری

 -4ارسررطو ،)5924( ،اخااالق نیکوماااخو  ،ترجمرره و

فارابی بر وی انتقاد میگیررد کره چنرین سرعادتی موهروم

تمهید :صالحالدین سلجوقی ،ناشر :محمدابراهیم شرریعتی

(مظنون) است و رأی به سعادت قصوی داده است کره در

افغانستانی ،چاپ اول.

آخرت حاص میشود و همان قررب بره وجرود خداونرد

 -1اکری  ،جی ،آل ،)5921( ،ارسطوی فیلسوف ،ترجمره:

است .در این نظریه ،سعادت حقیقی با توجره بره سراختار

علیرضا آزادی تهران :انتشارات حکمت.

دینی نظریات فارابی ،تفسیر دیرری به خود میگیرد و بره

 -2الفاخوری ،حنا؛ الجر ،خلی  ،)5941( ،تاریخ فلسفه در

طرح سعادت قصوی مریانجامرد .بردین ترتیرب سرعادت

جهان اسالمی ،ترجمه :عبدالمحمد آیتی ،تهران :انتشارات

قصوی ،سعادت اخروی است که با آموزههای دینی دربارد
معاد ،نبوت و شناخت خداوند سازگاری دارد و فارابی برا
اتخاذ این تفکر از نظریه ارسطو در محدوددانستن سعادت
به همین دنیا فراتر میرود.

علمی و فرهنری ،چاپ سوم.
 -3بهارنژاد ،زکریا ،)5938( ،فضیلت از دیادگاه فاارابی،
آینه معرفت ،)94(82 ،صص.552-544
 -51پاپکین ،ریچرارد ،اسرترول ،آوروم ،)5921( ،کلیاات
فلسفه ،ترجمه :جرالل الردین مجتبروی ،تهرران :انتشرارات

پی نوشتها
� -حدوس ،به معنی هندسی و ریاضی نیست که مثال
حدوس ،عدد  8و  4عدد  4باشد بلکه حدوس ،در اخالق
با اوضاع و احوال فرق میکند (دورانت)19 :5911،

دانشراه تهران ،چاپ دوم.
 -55جمشیدی ،محمدحسین ،)5921( ،نظریه عادالت از
دیدگاه فارابی  -امام خمیهی  -شهید صادر ،انتشرارات
پژوهشکده امامخمینی.

مهابع

 -58جرروادی ،محسررن ،)5928( ،تحلی ا و نقااد نظریااه

 -5آصفی ،آصرفه ،)5914( ،مباانی فلسافه آشاهایی باا

سعادت فارابی ،نامه مفید ،)93(81،صص .515-581

فلسفه جهان از زمانهای قدیم تا امروز ،تهران :چاپخانره

 -59دادبرره ،اصررغر ،)5924( ،کلیااات فلساافه ،تهررران:

مروی ،چاپ سوم.

انتشارات دانشراه پیام نور ،چاپ سی و یکم.

 -8ارسطو طالس ،)5942( ،اخالق نیکوماخو  ،ترجمره:

 -54داوری اردکانی ،رضا ،)5914( ،فلسفه مدن فاارابی،

سید ابوالقاسرم پرور حسرینی ،تهرران :انتشرارات دانشرراه

تهران :چاپ زر.

تهران ،جلد دوم.

 -51داوری ،رضررا ( ،)5948فااارابی مسسااس فلساافه

 -9ارسطو ،)5925( ،اخالق نیکوماخو

ترجمره :سرید

اسالمی ،تهران :مؤسسره مطالعرات و تحقیقرات فرهنرری،

ابوالقاسم پور حسینی ،تهرران :انتشرارات دانشرراه تهرران،

چاپ سوم.

چاپ دوم.

 -54داوری اردکررانی ،رضررا ،)5928( ،فااارابی فیلسااوف

 -4ارسررطو ،)5921( ،اخااالق نیکوماااخو  ،ترجمرره:

فرههگ تهران :انتشارات طرح نو.

محمدحسن لطفی ،انتشارات طرح نو ،چاپ دوم.

 -51داوری اردکررانی ،رضررا ،)5921( ،نگاااهی دیگاار بااه

 -1ارسررطو ،)5924( ،سیاساات ،ترجمره :حمیررد عنایررت،

تاریخ فلسفه اسالمی ،تهران :انتشارات دانشراه تهران.

تهران :انتشارات امیرکبیر ،چاپ پنجم.
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 -52سرراگال آرگررین ،هکتررور؛ گالینرردر ،خرروزه،)5924( ،

 -82ماحوزی ،رضا ،)5935( ،نسبت سیاسات و اخاالق

داوری اخالقی چیست (فلسفه اخالق چیست) ،ترجمره:

در اندیشه فاارابی ،مجموعره مقرادت منتخرب همرایش

احمدعلی حیدری ،تهران :انتشارات حکمت ،چاپ اول.

فارابی ،تهران :انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرا.

 -53شهریاری ،حمید ،)5921( ،فلسفه اخاالق در تفکار

 -83مدرسی ،سید محمدرضا ،)5922( ،فلسافه اخاالق

ایهتاایر ،تهرران :انتشرارات

پژوهشی در بهیان های زبانی فطری تجربای نظاری و

غرب از دیدگاه السدیر ما
سمت.

دیهی و اخالقی ،تهران :سرروا (انتشرارات صداوسریما)،

 -81فارابی ،ابونصرر ،)5945( ،اندیشههاای اها مدیهاه

چاپ سوم.

فاهله ،ترجمه :سرید جعفرر سرجادی ،تهرران :انتشرارات

 -91مصباح ،مجتبی ،)5924( ،فلسفه اخالق ،قم :موسسره

طهوری ،چاپ دوم.

آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

 -85فارابی ،ابونصر ،)5944( ،السیاساه المدنیاه ،تهرران:

 -95مک اینتایر ،السدیر ،)5914( ،اخالق فضیلت مادار،

انتشارات الزهرا ،چاپ اول.

ترجمرره :حمیررد شررهریاری ،نقررد و نظررر،)54-59(59،

 -88فارابی ،ابونصر ،)5915( ،التهبیه علی سبی الساعاده،

ص.824-833،

تحقیق جعفر آل یاسین ،تهران :انتشارات حکمت.،

 -98مک اینتایر ،السدیر ،)5913( ،تاریخچه فلسفه غرب،

 -89فارابی ،ابونصر ،)5924( ،ترجمه تحصی السعاده در

ترجمه :انشا اهلل رحمتی ،تهران :انتشارات حکمت.

«سعادت از نراه فارابی» ،ترجمه :علیاکبرر جرابری مقردم،

 -99مهاجرنیا ،محسن ،)5921( ،دولت در اندیشه سیاسی

قم :انتشارات دارالهدی.

فارابی ،تهران :موسسه فرهنری دانش و اندیشه معاصر.

 -84فارابی ،ابونصر ،)5931( ،تعلیقات ،ترجمره :فتحعلری

 -94مهاجرنیا ،محسرن ،)5921( ،اندیشه سیاسی فاارابی،

اکبری ،اصفهان :نشر پرسش.

قم :بوستان کتاب؛ انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.

 -81فررارابی ،ابونصررر ،)5931( ،فااارابی و راه سااعادت:

 -91ناظرزاده کرمرانی ،فرنراز ،)5914( ،فلسافه سیاسای

کاوشی در باب اخالق فضیلت از نگاه فارابی ،ترجمره:

فارابی ،تهران :انتشارات دانشراه الزهرا (س).

نواب مقربی ،تهران :بنیاد حکمت اسالمی صدرا.

 -94هاشمی ،سیدابوالقاسرم ،)5944( ،معلم ثانی ابونصار

 -84کاپلسررتون ،فردریررک ،)5921( ،تاااریخ فلساافه از

فارابی ،چاپخانه بوزرجمهری ،چاپ دوم.

اوگوستیهو

تاا اساکوتو  ،ترجمره :ابرراهیم دادجرو،

تهران :انتشارات علمی و فرهنری ،جلد دوم.
 -81گمسرتس ،تئودور ،)5911( ،متفکران یونانی ،ترجمه:
محمدحسن لطفی ،تهران :انتشارات خوارزمی.

 -91هولمز ،رابرت ،آل ،)5928( ،مبانی فلسافه اخاالق،
ترجمه :مسعود علیا ،تهران :انتشارات ققنوس.
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