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  سعادت از ديدگاه فارابى 

  سعادت 

 از ديدگاه فارابي 

  ∗∗∗∗بويه عليرضا آل

  چكيده

تـوان بـه سـعادت  ىاز سـه جهـت م. اسـت ىآدمـ ىاصل یها از دغدغه ىكيسعادت 
و  ىقـيحق ىو بررس ى؛ دوم از جهت وجودشناسىاز جهت معناشناس ىكي: پرداخت

بـودن آن و  یاريـو اخت یا اراديـ یبودن سعادت، ظرف حصول سعادت، فطـر  ىظن
 یهــا راه ىو بررســ ىشناســ ث معرفتيــ؛ و ســوم از ح...ل در ســعادت و ينقــش فضــا

ن سـه يـا ىن مقالـه عـالوه بـر بررسـيدر ا. گرانيبودن خود و د دتمنداز سعا ىآگاه
 ىسـتگيلمـه شاك یه بـه تمـام معنـاكـ ىر مسـلمانكن متفينخست ىمسئله از منظر فاراب

ز يـان نيشود و در پا ىم ىز بررسيۀ سعادت او نيلسوف را دارد، خاستگاه نظريعنوان ف
  .ديآ ىگذرا م ینقد و نظر

  ها كليدواژه

    .یاري، اختی، فطرىگانه، فضائل، فارابير يسعادت، خ

                                                           

   alireza_aleboyeh@yahoo.com     عضو هيئت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى ∗
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  مقدمه
پـدرش از فرمانـدهان . ار فـاراب بـوديـاز د ىبن محمد بن اوزلغ بـن طرخـان فـاراب ابونصر محمد

ای از زندگى خود را در بغداد گذرانـد و   فارابى برهه. لشكر بود و خاندان و انتسابش ايرانى است
؛ 222ص  ، الجـزء الثالـث،1376  بعه،ياصـ  ىابـن ابـ( زيسـتجـا   سپس به شام رفت و تا پايـان عمـر در آن

زيسـته و   كه نزديك به عصر فارابى مى-ه ابن ابى اصيبعه كاز آنچه  )395ص  ،1373و الجر،  یالفاخور
خوبى روشـن  نوشـته بـه -تر اسـت  گفتارش از گفتار بسياری از مورخان پس از او به واقع نزديك

ايرانى و مولد و موطن نخستين او فاراب است كه البته بعدها به نـام شود كه اصل و نژاد فارابى   مى
  .خوانده شد» اترار«

و خراسـانى بـودن فـارابى تصـريح كـرده اسـت، ) ايرانى(غير از ابن ابى اصيبعه كه به فارسى 
الجـر  ، حنا الفـاخوری و خليـل)1387توماس، ( بسياری از محققان و مورخان همچون هنری توماس

   1.)359ص  ،1373و الجر،  یالفاخور( اند  ايرانى دانستهنيز او را 
برخى، نخستين متفكر مسلمان است كه به تمام معنا شايستگى عنوان فيلسـوف  ۀفارابى به گفت

او افزون بر مابعد الطبيعه، در منطق، طبيعيات، رياضيات، االهيات، ادبيات، . )398ص همان،( را دارد
   2.تأليفاتى است ز صاحب آثار ويسياست و نجوم ن

او در . فلسفۀ عملى اسـت _ار فارابى برجستگى او بيشتر در حوزيرغم گستر_ علمى باال و بس به
فلسفۀ عملى بيشتر به افالطون گـرايش دارد و بـه فلسـفۀ نظـری و نقـش مابعدالطبيعـه در سـعادت 

دسـت  خـى از آنهـا بههای بسياری دربار_ اخالق نوشته است كه بر  فارابى كتاب. دهد  انسان بها مى
  ن اعتقاد است كـه سـعادت، هـدف اصـلى اخـالق اسـتياو همانند افالطون بر ا. ما نرسيده است

  .)432ص  ،1373و الجر،  یالفاخور(
حث كرده اسـت، های مختلف خود دربار_ سعادت و چگونگى تحصيل آن ب  فارابى در كتاب

به اين بحـث اختصـاص داده  عل� سبیل السعادةالتنبیه و  تحصیل السعادةيعنى   ولى دو كتاب خود را،
ن دو كتـاب يـژه ايو كوشيم تـا سـعادت را در آثـار گونـاگون فـارابى و بـه  در اين مقاله مى. است

  . بررسى و تحليل كنيم

  معناشناسى سعادت. 1 
داند كه مطلوب لذاتـه اسـت؛ سـعادت از امـوری نيسـت كـه وسـيلۀ  فارابى، سعادت را خيری مى

ز ديگری باشد و سعادت غايت قصوای آدمى است كه هر انسانى شـوق رسـيدن بـه رسيدن به چي
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كوشد تا به سوی آن حركت كند؛ چرا كه كمال آدمى در نيل به سـعادت اسـت   آن را دارد و مى
بـه  ىابيـ شـان در پـى دسـت  طلبى  ها با توجـه بـه فطـرت كمال  كه برترين خيرها است و همه انسان

  .)47ص ،1371، ىفاراب( اند  آن
يك قسم مطلوب لذاته هستند كه بـرای نيـل بـه چيـز ديگـر : اند  های آدمى بر دو قسم  مطلوب
اند كه برای نيـل بـه غايـت ديگـر طلـب  ها مطلوب غيری  شوند در مقابل برخى مطلوب  طلب نمى

.. .آمـوزی رسـيدن بـه ثـروت، رياسـت و يـا  كه گاهى برخى هدفشـان از علم  شوند؛ مانند اين  مى
؛ 187ص  ،1379، ى؛ فـاراب48ص همـان،( مطلوب لغيره ،مطلوب لذاته است و قسم دوم ،قسم اول. است
داند كه با تحصيل آن، انسـان   فارابى سعادت را مطلوب لذاته مى. )79ص  ،1996و همو  106، ص1968
 شـمارد ترين و برتـرين خيرهـا برمـى  رو، سـعادت را كامـل نيدنبال چيز ديگری نيسـت و از همـ به
  .)80، ص1405و همو،  106، ص1968؛ همو، 49ص ،1371، ىفاراب(

از سعادت داشـته  یا ژهيفارابى خود به اين نكته اذعان دارد كه هر كسى ممكن است تصور و
برخى ثروت را سعادت بدانند، برخـى لـذت  -مثال یبرا -باشد و تلقى خود را عين سعادت بداند

ل اخالقـى از يل كـه فضـايو سـعادت را در گـرو كسـب فضـا، ولـى ا...را و برخى سياسـت را و 
  .)49ص ،1371، ىفاراب( داند  ن آنها هستند، مىيمهمتر

داند كه نفس در كمـال وجـودی خـود بـه   فارابى در جايى ديگر سعادت را عبارت از اين مى
از مـاده  ای برسد كه در قوام خود محتاج به ماده نباشد و از زمـره موجـودات مفـارق و مبـرا  مرتبه

عقـل فعـال اسـت كـه بـا افعـال ارادی حاصـل  ۀگردد و همواره بر اين حال باقى بماند و اين مرتب
هـر نـوع  ۀوسـيل اين مقـام بـه. اند و برخى افعال بدنى  شود، افعالى كه برخى از آنها افعال فكری مى

الى كـه شـود، آن افعـ  شود، بلكه بـه افعـال محـدود و مقـدر خاصـى حاصـل مى  فعلى حاصل نمى
برآمده و حاصل از ملكات مقدر و محدودند؛ زيرا برخـى از افعـال ارادی خـود مـانع وصـول بـه 

  .)32ص ،1996؛ همو، 106و105ص ،1968  ،ىفاراب( اند سعادت
بر تو حجابى از جانـب خـود «: گويد  بيند و مى  فارابى وجود انسان را حجاب و مانع وصال مى

  .)163، ص1353  ،ىفاراب( »ی، پس بكوش تا حجاب را رفع كنىتوست بيش از لباسى كه بر بدن دار

  های سعادت  ويژگى. 1.1

ه در ادامـه بـدان كـبرد،  ىتوان به چند ويژگى سعادت پ ى، م سعادت  در تعريف ىاز عبارات فاراب
  .مينك ىاشاره م
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 خير بودن . 1.1.1

به سعادت است كـه رو درصدد نيل  آدمى از آن. نخستين ويژگى سعادت خير بودن آن است
 شود  خوانده مى» خير«داند و هر كمالى كه مورد طلب و اشتياق آدمى باشد   آن را كمال  خود مى

  .)47، ص1371، ىفاراب(
الخير ما يتشوق كل شى فى حده؛ خير غايتى است كـه هـر «: گويد  فارابى در تعريف خير مى

ای از كمـال  خير مرحله. )43، بند 5ص ،تقایالتعل ،ىفاراب( »چيزی شوق دارد به سوی آن حركت كند
معنای دارا  انـد و شـر بـه  ديگر منطبـق خير و وجود كامل بـر يـك. وجود است و شر نقصان وجود

انـد نـه نقـيض  كنـد كـه خيـر و شـر ضـّد هم  او تصـريح مـى. نبودن كمال است نه وجود نداشـتن
. )120-118ص م،1986، ىبفـارا( الوجود نيسـت، بلكـه امـری وجـودی اسـت گر، پس شر عـدميد كي

ن هـر غـايتى يبنابراين، خير چيزی است كه هر چيزی شوق دارد به سوی آن حركت كند و بنابرا
، ىفـاراب( خير است و چون خداوند غايت همه چيز اسـت، پـس او خيـر و بلكـه خيـر مطلـق اسـت

  .)39، بند 49ص :كز نيو ن 25بند   ،46ص ،قاتیالتعل

 خير ذاتى بودن. 2.1.1

گـاه وسـيلۀ نيـل بـه   همـواره مطلوبيـت ذاتـى دارنـد و هـيچ» سعادت«از خيرها از جمله برخى 
ترين خيـرات اسـت،  خيـر ذاتـى بزرگتـرين و كامـل. )49-48ص ،1379، ىفاراب( خيرات ديگر نيستند

گرايش به خير ذاتى است كه . شود  نياز مى  طوری كه اگر انسان به آن دست يابد از همه چيز بى به
؛ زيـرا خيـر )49ص همـان،( كوشد  امكانات در طلب آن مىهمۀ ى بر اساس اعتقاد خود و با هر انسان

طلبى فطـری خـود در  ها بر اساس كمـال  و انسان. )38، بند 49ص ،قاتیالتعل، ىفاراب( كمال وجود است
همۀ جهان هستى در سلسله مراتب صعودی از هيـولى تـا معـدنيات، . )82ص ،1996، ىفاراب( پى آنند

نباتات، حيوانات و انسان در عالم مادون قمر و همچنين سلسله مراتب وجود ممكنات مافوق قمـر 
كواكب ثابته، زحـل، مشـتری، مـريخ، شـمس،  _تا عقل دهم كه موجب پيدايش آسمان اول، كر

  .)127-107ص ،1379، ىفاراب( اند  گردد، همه خير طبيعى  زهره، عطارد و قمر مى
برد و مرادش از خير طبيعى خيری است كـه خيـر بـودن آن ذاتـى   ام مىفارابى از خير طبيعى ن

  .)81ص ،1405، ىفاراب(  3آدمى نيز نقشى در آن ندارد _نيست و اراد
بـرد و ايـن دو را مخصـوص   نام مـى -كه در مقابلش شر ارادی است -همچنين از خير ارادی 
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اسـت و نـه طبيعـى، بلكـه از طريـق افعـال خير ارادی نه ذاتـى . )80ص ،1996، ىفاراب( داند  انسان مى
گيـرد و خيـرات   ناطقه با عقل فعال، افعال فاضـله شـكل مـى _يابد كه از اتصال قو  آدمى تحقق مى

  .)49ص ،1371، ىفاراب( آيند  وجود مى ارادی به

 سعادت، خير يگانه. 3.1.1

ن بـه سـعادت، يافت ويژگى ديگر سعادت آن است كه خير يگانه است؛ بدين معنا كه با دسـت
آدمى ديگر نياز به هيچ چيز ديگری ندارد و اساسـاً در عـرض سـعادت چيـزی وجـود نـدارد كـه 

بودن سعادت تفـاوت دارد؛  ذاتى اين ويژگى با ويژگى مطلوِب ). همان(مطلوبيت ذاتى داشته باشد
يـك بـرای   ديگر مطلوبيت ذاتى داشته باشـند و هـيچ چرا كه ممكن است چند چيز در عرض يك

سيدن به چيز ديگری طلب نشوند، ولى در صورتى كه چيزی خير يگانـه باشـد، احتمـال وجـود ر
  .خير ديگری در عرض آن منتفى است و سعادت از اين قبيل است

 بودن سعادت كمال. 1.1.4

به اعتقـاد او، كمـال اخيـر در . كمال اول و كمال اخير: فارابى برای انسان دو كمال قائل است
البتـه، بـه شـرط (شود، بلكـه در عـالم آخـرت محقـق خواهـد شـد   محقق نمى انساناين دنيا برای 

ل يكمـال اول نيـز از طريـق تحصـيل تمـامى فضـا.)ه در اين دنيا كمال اول را تحصيل كنـيمك آن
تحقق خواهد يافت و با تحصيل اين كمال است كـه بـه كمـال اخيـر كـه همـان سـعادت قصـوی 

االطالق خير لذاتـه  ىو خير عل. االطالق است ی خير علىد و اين سعادت قصويخواهيم رس ،است
شـمار  شـود و هـر چيـز ديگـری در صـورتى خيـر به  است كه برای نيل به چيز ديگری طلب نمـى

يابى به سعادت سودمند باشد و هر چيزی كه مانع رسيدن به سعادت باشـد،   آيد كه برای دست  مى
  .آيد  شمار مى شر به

  وجودشناسى. 2
  .پردازيم خش به برخى از مسايل مرتبط با سعادت از حيث وجودشناسى مىدر اين ب

  بودن سعادت ا ظنىيحقيقى . 1.2

دانـد كـه   فارابى سعادت را به دو نوع حقيقى و ظنى تقسيم كرده و سعادت حقيقى را سعادتى مى
امـور همـۀ ای برای رسيدن به چيز ديگـری نيسـت و از سـوی ديگـر،   شود و وسيله  لذاته طلب مى
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شوند تا بتوان به سعادت دست يافت و چون انسان به سعادت برسـد، دسـت   كار گرفته مى ديگر به
در مقابـل، سـعادت ظنـى . يابـد نـه در دنيـا  دارد و اين سعادت در آخرت تحقق مـى ىاز طلب برم

رد ماننـد ثـروت، يـگ ىنـام م» خيرات مشترك«مثبت داشته باشد  ۀسعادت موهوم است و اگر جنب
دانـد   داند، بلكه آن را خيراتـى مـى  در واقع، فارابى نوع دوم را سعادت نمى. ت، كرامت و مقاملذ

عنوان سـعادت  آيند و اگر خود اين امور غايت تلقى شـوند و بـه  كار مى كه برای نيل به سعادت به
  ،ىفـاراب( آينـد  شمار مـى طلب شوند، از نظر فارابى مردوداند و تنها در نظر اهل جاهليت سعادت به

كند و بخشى از آن را شامل تعريف سـعادت   فارابى علم مدنى را دو بخش مى. )107-106ص ،1348
  .)108ص  ،1348  ،ىفاراب( داند  و باز شناخت سعادت حقيقى از سعادت پنداری مى

  ظرف حصول سعادت؛ دنيا، آخرت يا هر دو. 2 .2

ــار_ ظــرف حصــول ســعادت ديــدگاه ــدای . شــده اســتهــای مختلفــى مطــرح   درب فــارابى در ابت
كند كه ظرف حصول سعادت هم در دنيـا اسـت و هـم در آخـرت، بـا   تصريح مىالسعادۃ  تحصیل

او در . شـود و سـعادت قصـوی در آخـرت  تر در اين دنيا حاصل مـى اين تفاوت كه سعادت پايين
يا و سعادت قصـوی در تر در اين دن  آنها سعادت پايين ۀوسيل شود كه اموری كه به  ادامه متذكر مى

فضايل نظری، فضايل فكری، فضـايل خلقـى و صـناعات : شود چهار نوع است  آخرت حاصل مى
  .)119ص  ،1413، ىفاراب(عملى

  بودن سعادت  فطری يا ارادی و اختياری. 3.2

شود كه از آغاز  خلقتش دارای كمال خلق شـده باشـد؛ چـرا   از نظر فارابى هيچ انسانى يافت نمى
رو،  نيهمـ و از 4)100ص ،1405، ىفـاراب( آدمى مركب از اموری ضد هم خلق شده اسـت كه فطرت

از نظر فارابى مصداق اتـم . كه به سمت كمال گرايش دارد به ضد آن نيز متمايل است  گونه همان
ن،كمال و سعادت، فطری و طبيعى نيستند بلكه رسـيدن بـه آنهـا يبنابرا. آدمى سعادت است كمالِ 

البتـه، . سر اسـتين و مكمم - چه افعال ارادی فكری و چه افعال ارادی بدنى -تنها با افعال ارادی 
نه هرگونه افعالى بلكه افعالى كه از هيĤت و ملكاتى كه همـان فضـايل هسـتند، سرچشـمه گرفتـه 

دانـد كـه انجـام   بلى فارابى انسان را دارای استعدادی طبيعى مـى. )106و105ص ،1968، ىفاراب( باشند
كند كه خود اين اسـتعداد   تر است، ولى تصريح مى  ل برای او آسانيبرخى از امور و از جمله فضا

كنـد كـه هـر   و همچنـين تصـريح مـى. )31ص ق،  ه1405  ،ىفـاراب(توان فضيلت خوانـد  طبيعى را نمى
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عى استعداد و گرايش به فضيلت يا رذيلتـى دارد تـوان انجـام ضـد آن را نيـز طور طبي انسانى كه به
كـار بـرای او آسـان  او دشوار باشد، ولى با تكرار عمـلدارد، هر چند ممكن است در آغاز برای 

حصول حقيقت شأن خير و همچنين بدی و  آراء اهل المدینة الفاضلةاو در . )36ص  همان،( خواهد شد
هـا وسـيلۀ   مدينـه«شـمارد كـه   دانـد و ايـن امـر را محتمـل مـى  شرور را به اراده و اختيار آدمى مى

ممكن است  یا ل، هر مدينهين دليه شّرند، هستند و به همكل به برخى از اهداف ين یبرا یاركهم
يعنى چون سعادت و شقاوت ارادی و اختيـاری  ؛)118ص ،1968، ىفاراب( »وسيله نيل به سعادت باشد

  .است هر مدينه ممكن است به سعادت برسد و اين امر واجب و حتمى نيست
و . )109، ص1348، ىفاراب( داند  از سوی ديگر، فارابى سعادت را يكى از دو بخش علم مدنى مى

دانـد   مـى» سجايا و عـاداتىاز انواع افعال و رفتار ارادی و آن ملكات و اخالق و «علم مدنى را نيز 
گاهى ممكن «به اعتقاد فارابى، . )106ص همـان،( گيرند  كه افعال و رفتار ارادی از آنها سرچشمه مى

طور اتفاقى و يا از روی اكراه و اجبـار صـادر شـود، ولـى ايـن سـنخ  است افعال جميل از انسان به
شـوند   لى موجب سعادت آدمـى مىشوند؛ چرا كه تنها افعال جمي  افعال موجب سعادت آدمى نمى

كند كه تمـامى   ن او تصريح مىيهمچن. )51ص ،1371، ىفاراب( كه از روی اراده و اختيار تحقق يابند
دست آوردن ملكات اخالقـى تكـرار زيـاد  اند و راه به افعال اخالقى، چه خوب و چه بد، اكتسابى

  .)57و 55ص همان،( در زمانى طوالنى است
تعريف كرده و آن را معلول احسـاس يـا » نزوع شوق«كه فارابى اراده را به الزم به ذكر است 
نامـد و بـا   مى» اختيار«داند و تنها قسم سوم را مخصوص انسان دانسته و آن را   متخيله و يا عقل مى

تواند افعال محموده و مذمومه و جميل و قبيح را انجام دهد و بـه   اين نوع اراده است كه انسان مى
  .)78ص ،1996، ىفاراب( بيند  دليل ثواب و عقاب مىهمين 

  ذو مراتب بودن يا نبودن سعادت. 4. 2

تواننـد   اند و با اراده و اختيار خود مـى  طور فطری سعادتمند خلق نشده ها به  كه انسان با توجه به اين
ادت يـا ای كـه موجبـات سـع  ن، هـر كسـى بـه انـدازهينـد، بنـابرايماير سعادت يا شقاوت را بپيمس

كنـد   فارابى تصـريح مـى. شود  مند مى  شقاوت خود را فراهم كرده باشد از سعادت يا شقاوت بهره
 ىمعرفت به سعادت حاصل شود و ايـن معرفـت زمـان  كه راه رسيدن به سعادت آن است كه اوالً،

ه كـز آگـاه اسـت يـن مسئله نيپذير است كه معقوالت از عقل فعال اخذ شوند و البته او به ا  امكان
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ن در يها در اخذ معقوالت از عقل فعال و نيز استنباط امـور ديگـر از معقـوالت اول و همچنـ  انسان
شـوند كـه   هـا سـبب مـى و ايـن تفاوت. سرعت استنباط و قدرت بر ارشاد و تعليم با هـم متفاوتنـد

هـايى   نظـر او، سـعادتاز . )84-82ص همـان،( داشته باشند   ها در تحصيل سعادت با هم تفاوت  انسان
انـد و  متفاوت -لحاظ كيفى لحاظ كمى و هم به هم به -شوند   كه برای اهل مدينۀ فاضله حاصل مى

دسـت  رد كه اهـل مدينـه از طريـق افعـال مـدنى بهيگ ىاين تفاوت از تفاوت كماالتى سرچشمه م
  .)91ص  همان،( اند  آورده

سـعادت دارد و تصـور خـود را عـين خـاص از  یو تصـور ىاز سوی ديگر، هـر انسـانى تلقـ
انگارنـد و  ىانگارد، برخى ثروت، برخـى لـذت و برخـى سياسـت را سـعادت م  سعادت مطلق مى

  . )49ص  ،1371، ىفاراب( پندارند ىرا سعادت م... ز علم و معرفت ويبرخى ن
 رده اسـتكـتقسـيم ) وهمـى(رو، فارابى سعادت را به سعادت حقيقى و سعادت ظنى از همين

ها در رسيدن به سعادت يكسـان نيسـتند و   شود كه انسان  پس معلوم مى. )107و106ص  ،1348  ،ىفاراب(
كنند، طريق سـعادت   ای كه در اين راه تالش مى  بر اساس تصوری كه از سعادت دارند و به اندازه

  .رسند  ای از سعادت مى را طى كرده و به مرتبه

  ل در سعادتينقش فضا. 5.2

داند و مدينۀ سـعيده   او انسان سعيد را انسان فاضل مى. است ىقى فارابى بر فضيلت مبتننظريۀ اخال
ل و خيـرات اسـت يبه اعتقاد او انسان با كسب فضـا. داند كه حاكم آن فاضل باشد  ای مى  را مدينه

ل بـه حقيقـت يكسب فضـا _و هر كسى به انداز )46ص  ق،  ه1405، ىفاراب( رسد  كه به غايت خود مى
تـرين آنهـا   ل كـه مهـميبنابراين، تحصيل سـعادت جـز بـا كسـب فضـا. ابدي ىم  انسانى خود دست

  .)37ص  م،2001  مراد،( سر نخواهد شديم  اند،  ل اخالقىيفضا
  ،ىفـاراب( يابـد  داند كه با عادت و تكرار در نفس آدمى اسـتقرار مى  فارابى فضيلت را هيأتى مى

هرچند، اسـتعداد . و بالطبع نه دارای فضيلت است و نه دارای رذيلتو انسان از ابتدا . )31، ص1405
معنای انجام يك عمل  از نظر او، فضيلت به. و آمادگى فطری برای كسب فضايل و رذايل را دارد

خوب نيست، بلكه فضيلت هيأتى نفسانى است كه در اثر تكرار خيرات و افعـال جميلـه در نفـس 
معنای انجام يك عمل زشت نيست، بلكـه وضـعيتى در نفـس  به شود و رذيلت نيز ىجاد ميآدمى ا

  .)همان( آيد  است كه بر اثر تكرار افعال زشت در نفس پديد مى
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  : ديگو ىن ميهمچن ىفاراب
دهـد   ای كه انسان به واسطه آنها خيرات و افعـال جميلـه را انجـام مى  هيĤت نفسانى

سيله آن شرور و افعـال قبيحـه را ای كه به و  شود و هيأت نفسانى  فضايل خوانده مى
  .)24ص همان،( اند  دهد همان رذائل و نقايص  انجام مى

ه يدوسـو یا ل با انجام افعـال جميلـه و قبيحـه رابطـهيشود، فضايل و رذا  گونه كه مشاهده مى  همان
دارند؛ بدين معنا كه با تكرار افعال جميله و قبيحه است كه هيأت نفسـانى فضـيلت يـا رذيلـت در 

گرفتن هيـأت نفسـانى فضـيلت در نفـس آدمـى، خيـرات و  گيرد و با شـكل  نفس آدمى شكل مى
شود و با تحقـق هيـأت نفسـانى رذيلـت در نفـس او شـرور و   از او صادر مى ىآسان افعال جميله به

  . شود  افعال قبيحه به راحتى از او صادر مى

  ل ياقسام فضا. 6.2

ل جـزء يل نطقـى را فضـايكند و فضا  خلقى و نطقى تقسيم مىل را به يفضا فصول منتزعهدر  ىفاراب
ل خلقـى را نيـز يشمارد و فضـا ىبر م) فهمى  مانند حكمت، عقل، كياست، ذكاوت و خوش(ناطق 

او . آورد ىحسـاب مـ به) مانند عفت، شـجاعت، سـخاوت و عـدالت(ل جزء نزوعى ياز جملۀ فضا
  .ده استركز ارائه يل نيبندی را دربار_ رذا  همين تقسيم
ل يفضا: كند  ل را به چهار نوع تقسيم مىيفضا تحصیل السـعادةن در تقسيم ديگری در ياو همچن

به اعتقاد او، قسم اول به حكمت نظـری مربـوط اسـت و سـه قسـم . نظری، فكری، خلقى و عملى
  .اند ديگر به حكمت عملى مربوط

  فضايل نظری .2.6.1

طريق براهين يقينى يا بـا اقنـاع و بـه مـدد تخيـل در اند كه از   فضايل نظری مجموعه معلوماتى
عملـى، موجـودات و علـل و اسـباب  _نفس متمكن شده و غرض از آن اين است كه انسان به قـو
قسـمتى از ايـن علـوم معلـوم نيسـت از . آنها را بشناسد و به نظام معقول عالم موجود علم پيدا كند

فـارابى . قلى يا موقوف به تعلـيم و تعلـم اسـتز حاصل استنباط عيكجا و چگونه آمده و قسمتى ن
خوانـد و قسـمت دوم را كـه بـه فحـص و اسـتنباط و تعلـيم حاصـل   مى» علوم اول«قسمت اول را 

  .)158ص  ،1374، یو داور 120-119ص ق،  ه1413، ىفاراب(  داند  شود، مبتنى بر آن و متأخر از آن مى  مى
. ندات نيسـتيـق، االهيـات، رياضـيات و طبيعل نظری از نظر فارابى چيـزی جـز منطـيپس فضا
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گيرد و مربوط به قوه   كند كه شناسايى سعادت از طريق عقل نظری صورت مى  فارابى تصريح مى
  .)83- 82ص ،1996، ىفاراب( نظری عقل است

  ل فكریيفضا . 2.6.2

مـؤدی شـود و   ل فكری مصالح و منافع و خير جماعات، امم و اقوام تشخيص داده مىيفضا«با 
شود كه در مدت زمانى دراز يـا در طـول حيـات چنـدين   به استنباط و صدور احكام و قوانينى مى

. نسل حاكم بر مناسبات اهل مدينه و احياناً مطاع و متبع و مورد استفاده يـك قـوم يـا امـت اسـت
يل زيرا متعلق فضا ؛شوند  فضايل فكری گرچه موقوف بر فضايل نظری است ولى با آن مشتبه نمى

كه متعلـق علـوم نظـری كـائن بـه اراده مـا نيسـت و در   امور معقول ارادی است و حال آن ،فكری
  .)152-151ص ق،  ه1413؛ همو، 159ص  ،1374، یداور( »خارج از نفس وجود دارد

  فضايل اخالقى .2.6.3

 هيئات و استعدادهای طبيعـى كـه بـر اثـر تكـرار« :گويد  ل اخالقى مىيفارابى در تعريف فضا
، ىفـاراب( »ل فكری در پى خيـر و سـعادت اسـتيخيرات و افعال جميل ايجاد شده و بر اساس فضا

ديگـر  نامد؛ زيرا در تحقـق افعـال فاضـالنۀ  مى» فضيلت رئيسه«او اين فضيلت را . )30ص ق،  ه1405
  .)157ص ،1413، ىفاراب( فضايل حضور دارد

داند و فضيلت اخالقى را به چهار قسـم   ىنزوعى انسان مربوط م _فارابى فضايل خلقى را به قو
 ،بــه اعتقــاد او. )30ص ق،  ه1405، ىفــاراب( كنــد  تقســيم مى )عفــت، شــجاعت، ســخاوت و عــدالت(

مستعد هـر  ىطور فطری صاحب فضيلت و رذيلت اخالقى نيست و فطرت و طبع آدم كس به هيچ
ك طـرف يـا نـوعى از دو طرف است، گرچه ممكن است در برخى افراد گرايش و استعداد به يـ

  . )31ص همان،( تر باشد  ا آسانيافعال خاص بيشتر 
تر باشـد   اين قسم فضايل جدا از فضايل فكری نيست و هـر انـدازه فضـيلت فكـری مسـتحكم

فضيلت اخالقى مناسب آن، از اتقان بيشتری برخوردار است و چون اقسام اين فضـيلت مناسـب و 
مراتـب و درجـات فضـيلت اخالقـى بـا توجـه بـه فضـيلت متناظر با اقسام فضايل فكـری هسـتند، 

  .)150ص ،1374، یداور( شوند  به آن هستند تعيين مى كيكه قرين و نزد یا فكری

  فضايل عملى .2.6.4

فضايل عملى عبارتند از تحقق بخشيدن به فضايل و عمل به امور نافع و خيـر و ايجـاد فضـايل 
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اين فضايل عالوه بـر . )168و165ص  ،1413  ،ىفـاراب( مختلفان اصناف، و صنايع و اقشار يجزئى در م
فضايل عملى و به تعبير فارابى . پردازند  تعيين و تقدير خير و سودمندی، به تحقق عملى آن نيز مى

فلسـفۀ نظـری فـارابى بـا فلسـفۀ عملـى او . ن هسـتنديشـيگانه پ از ديگر فضـايل سـه» علوم منتزعه«
ا كه به اعتقـاد او، تحصـيل علـوم و فضـايل نظـری محـض كـافى ج ارتباطى تنگاتنگ دارد تا آن

ز فيلسوفى نـاقص و بلكـه فيلسـوفى ياش ناقص و خود ن  نيست و اگر كسى به آن بسنده كند فلسفه
  5.)195ص  همان،( باطل است
كنـد و   جا فارابى ميـان فيلسـوف و رئـيس اول نظـام سياسـى خـود، ارتبـاط برقـرار مى  در اين

سوف مطلق كسى است كه فضايل و علـوم نظـری را تحصـيل كـرده باشـد و تـوان فيل«: گويد  مى
ايجاد آن را در ديگران از طريقى مناسب داشته باشد، پس اگر تأمل شود فيلسوف مطلق با رئـيس 

پس كامـل . تر است  اش كامل  اول هيچ فرقى ندارد و هر مقدار قوت و قدرتش بيشتر باشد، فلسفه
فضايل نظری را تحصـيل كـرده باشـد و سـپس بـا همۀ اول  ۀه در درجاالطالق كسى است ك على

بعد، قدرت بر ايجاد همـه آنهـا  ۀبصيرت و يقين فضايل عملى برای او حاصل گرديده و در مرحل
ها و شهرها به وجه و مقدار ممكن داشته باشد و چون قدرت بر ايجاد آنها ممكـن   را در ميان امت

صـورت اختيـاری يـا  های اقناعى و تخيلى، چـه به  گيری از براهين يقينى و شيوه  نيست مگر با بهره
همان رئيسـى كـه . )184و183ص  مـان،ه( »االطالق همان رئيس اول است تحميلى پس فيلسوف على

  .كند  فضايل چهارگانه را به او ختم مى ۀفارابى هم

 ان مردميل در ميجاد فضايا یها راه. 7 . 2

حصـول . بيـم و تأديتعلـ: رديـگ ىق صورت ميبه دو طر ىان مردم از نظر فارابيل در ميجاد فضايا
ب يـو تأد. بيـبـا تأد ىصناعات عملـو  ىل خلقيجاد فضايشود و ا ىسر ميم ميبا تعل یل نظريفضا

ه نفـوس و اراد_ كـگونـه  نه را به افعال و اقوال فاضله عـادت دهنـد آنيه امم و اهل مدكآن است 
و  ىل اقنـاعيـق اقاويـاز طر ىن عـادات گـاهيـا. گونه افعال و اقـوال باشـد نيآنها همواره متوجه ا

وجود  گردانـد، بـه ىرا در آن راسـخ مات كسازد و افعال و مل ىه نفس را متأثر مك یگريل دياقاو
غـرض  ىآورنـد، امـا گـاه ىم  یرضا، به افعـال فاضـله رو یصورت مردم از رو نيند و در ايآ ىم 

د يـر بايند و نـاگزك ىدر آنها اثر نم كيه در آن صورت گفتار نكان و نافرمانان است يب طاغيتأد
 .)90-86ص  ،1996  و همـو، 170-165، صق. ه1413؛ همـو، 160، ص1374 یداور( راه و اجبار وارد شدكاز راه ا
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ب افزون بـر قـول، يه تأدك رد، حال آنيگ ىوگو صورت م م تنها از راه سخن و گفتين، تعليبنابرا
ل يسـب فضـاكگـران بـه يب ديترغ یبرا يىتنها  گفتن و وعظ به سخن ىگاه. از دارديبه فعل هم ن

 یهـا رهيانگ) هيـق و تنبيهماننـد تشـو( ىعمل یها استيس ید با اجرايه باكست، بلين ىافك ىاخالق
گـران را در سـر يسـعادت د یه سـوداكـ ىسـانك، یرو نياز همـ. ردكل معطوف يافراد را به فضا

  .نندكاتخاذ  ىمناسب يىاجرا یها استيحت، سيد عالوه بر وعظ و نصيمان باكژه حايو دارند، به

 اعتدال و حد وسط. 8 . 2

د و يـان ازيـات متوسـط مكـو مل ىأت نفسـانيـلت را هيوسط ارسطو، فض ه حديبا اخذ نظر ىفاراب
رده كـه يمال بدن انسان تشـبكات را به يمال انسان در خلقكاو . )59ص ،1371، ىفاراب( داند ىانقص م

سـته اسـت يه اگر سالمت حاصل باشد، شاكطور  همان: ديگو ىداند و م ىو آن را همان سالمت م
ز اگـر حاصـل باشـد يـن ىمال آدمك. ه حفظ شود و اگر حاصل نباشد سزاوار است حاصل شودك
ه در امـور مـؤثر در سـالمت كـطور  و همـان د حاصل شوديد حفظ شود و اگر حاصل نباشد بايبا

در تنـاول غـذا افـراط و  اگـرمـثًال  - مراعات شـودد يبارد و حد وسط كط يد افراط و تفريبدن نبا
ن در افعـال يهمچنـ - شـود ىن ميسالمت بدن تضـم ،رد و اعتدال مراعات شوديط صورت نگيتفر

و حاصل شود و در صـورت خـارج شـدن از حـد كيد مراعات شود تا خلق نيحد وسط با ىاخالق
  .)58ص  همان،: كن( شود ىح و زشت حاصل مياخالق قب ،طيا تفريوسط و افراط 

ط يشود و حد تفـر ىم» تهّور«موجب ه حد افراط آن كوست كين ىخلق» شجاعت«مثال،  یبرا
اند؛ سخاوت حد وسـط حفـظ مـال و انفـاق آن اسـت و  زشت ىه هر دو خلقك» جبن«آن موجب 

انفـاق  ىعنـيو افـراط در آن، » ريـتقت«ردن مال موجـب ك ردن و جمعكانفاق ن ىعني  ط در آن،يتفر
ز يـن» عفـت«دند؛ ناپسـن ىه هـر دو خلقـكشود  ىم» ريتبذ«ردن مال موجب كش از حد و حفظ نيب

ط در آن يه افـراط در آن موجـب شـره و تفـركـبـردن از طعـام و ازدواج اسـت   اعتدال در لـذت
  .)61ص  همان،( اند ه هر دو مذمومكشود  ىلذت م كموجب عدم در
لـت وجـود يلت دو رذيلت است و در برابر هر فضيحد وسط دو رذ ىلتيه هر فضك خالصه آن

نـد كدا يپ ىل اخالقيد معرفت به فضاياخالق خود است، ابتدا باه در صدد اصالح ك ىسكدارد و 
 ىان را بـه آدمـكـن اميـا ىلـت اخالقـيشـناخت نـوع رذ. اند دام قسمكات او از يه خلقكابد يو در

بـا  كبـا ىمثال، انسان متهور و ب یابد، برايرار طرف مقابل به اعتدال دست كق تيدهد تا از طر ىم
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نـد و در ك ىت مـكـاعتـدال حر یسـو از اعمـال شـجاعانه به یارد از شخص ترسو و با خودديتقل
د از اشـخاص متهـور بـه حالـت اعتـدال دسـت يـمقابل انسان ترسو با انجام اعمـال شـجاعانه و تقل

  .ابدي ىم

  ل به سعادت يعوامل مؤثر در ن. 9. 2

لحاظ  و چه بـه یلحاظ نظر چه به -فلسفه او  یگراست و همۀ عناصر و اجزا تيغا ىلسوفيف ىفاراب
عناصـر . گر استيد ىشتر از برخياز عناصر ب ىر برخيل به سعادت مؤثرند، گرچه تأثيدر ن - ىعمل

  :عبارتند از ىمؤثر در وصول به سعادت از نظر فاراب

  تعقل. 1. 9. 2

  :ديگو ىم ىدربار_ نقش تعقل در سعادت آدم ىفاراب
ه انسـان را در كـوسـت كين سـته ويشه و استنباط امـور شايتعقل همان قدرت بر اند

ــه خيحق ــت ب ــق ــي ــم و غاير عظ ــري ــان ســعادت اســت، كــف و فاضــل يت ش ه هم
  .)55ص ق،  ه1405، ىفاراب( رساند ىم

  نيد.  2. 9. 2

ه حسن معاش و صالح معاد كاز آن جهت الزم است  ىس فاضل و نبيوجود رئ ىاز نظر فاراب
ن يـو چـون مناسـبات و معـامالت انه اسـت ياز مردم در مد ىت جماعتكمردمان موقوف به مشار

وجـود  ىاست مدنيسنت و س ،ه قانونكشود  ىمحقق م ىند و عدل زمانك ىجاب عدل ميمردمان ا
ه هـم كـاسـت  ىسـكس يالنوام ن واضـعيـشـود و ا ىس مسلم ميالنوام به واضع اجيداشته باشد، احت

 ىسـكآنـان دارد و او  ىدهد و هم قدرت بر منع و نه ىص ميصالح معاش و معاد مردمان را تشخ
ر و يبكجسم عالم . ندك ىائنات تصرف مكاست و در مواّد  ىاو صاحب نفس قدس. ستين ىجز نب
ن جهت قـادر بـه معجـزات و خـوارق ياوست و به هم ىم قدسكوم حكآن، همه مح ىعيطب یقوا

  عت مبراسـت،يدورات عالم طبكدارد و از  ىه نفس قدسك يىعادات است و به جهت صفا و جال
وت و فرشتگان اخذ كاز از تعلم، علم خود را از عالم ملين ىب است و بياسرار و صفات و غ یدانا
  ،یداور( دهـد ىرا بـه آنهـا نشـان م یو اخرو یويرساند و راه سعادت دن ىند و به عامۀ خلق مك ىم

  .)225و224ص ،1374
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  فلسفه.  3. 9. 2

را  كيـافتن به امـور ني داند و دست ىم كيبه امور ن ىابي دن به سعادت را دستيراه رس ىفاراب
، در نظر او، تنها راه وصول بـه سـعادت یرو نيداند و از هم ىر نميپذ انكق فلسفه اميز جز از طرين

  ).77ص  ،1371، ىفاراب( فلسفه است
شـود  ىانسـان حاصـل م یبـرا ىلۀ آن معرفتيوس ه بهك ىفلسفه در نظر او، دو بخش دارد؛ بخش

» فلسـفۀ نظـر«ن بخـش را يـدنبال نـدارد و ا را بـه ىاسـت و انجـام افعـال ىمعرفت ت آن تنهايه شأنك
فلسـفۀ «هاسـت و آن را  ه شأن آن عمـل بـه دانستهكدنبال دارد  را به ىگر معرفتينامد و بخش د ىم

  .)76ص همان،( خواند ىم» ىعمل

  هنر.  4. 9. 2

ها و  سير، تنـديانواع تصومانند (گر يب دكاز محسوسات مر یاريچون بسالحان را هم ىفاراب
ه حواس از آنها لذت ببرنـد كاند  آن ساخته شده یتنها برا ىبرخ: داند ىدو قسم م )نقش و نگارها

ه عـالوه بـر كـاند  آن سـاخته شـده یگر برايد ىداشته باشند؛ و برخ یگريه در نفس اثر دك آن ىب
گـر را يد ین راه امـوريـاد آورنـد و از يـالت و انفعـاالت پديگر از تخـيد یزيلذت، در نفس چ

و . امـل اسـتكلحـن  ىعنـيد همان قسـم دوم، يده است و قسم معيفا مكقسم اول . نندكات كمحا
  .گونه لحن در درجه اول، تابع اشعار است نيا

ه در كـداند  ىم يىها اليو خ ىئات و اخالق و افعال را تابع انفعاالت نفسانياز ه یاريبس ىفاراب
ختن شـنوندگان بـر يا بـرانگيـئـات و اخـالق ين هيـافـاد_ ا یامل براكد و الحان يآ ىد مينفس پد

ه بـا آنهـا كست، بلين نيامل منحصر به اكد_ الحان يدند و فايشود مف ىه از آنها طلب مك يىارهاك
ــور نفســان ىم ــه ام ــان را ب ــوان مردم ــدوختن ح یگــريد_ ديپســند ىت ــش كهمچــون ان مــت و دان

  .)560-559ص ،1375، ىفاراب( ختيبرانگ
دانـد و در صـناعت شـعر  ىم یئـت شـعريرا بـر ه ىبر نفـس آدمـ ىقيئات موسير هيتأث ىفاراب

ن است دانـش انسـان آنهـا را كه ممكاست  يىزهاي، همۀ آن چىموضوع سخنان شاعرانه، به وجه
و جـّد همـۀ آن ) ىسـرگرم(ا در انـواع لعـبيـروند  ىم ارك بها در جّد يشاعرانه  یها قول. رديفراگ
ه كـاسـت  ىن همان سعادتيد باشد و ايمف ىمل مقاصد انسانكدن به ايرس یه براكاست  يىزهايچ
مقصـود از  ىفـاراب. سـتين) ىسـرگرم(لعـب ىانسـان یالقصـوا تيغا. است ىانسان یالقصوا تيغا
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 یهـاارك  بـهه او را كاست  یزيداند و مقصود از استراحت آن چ ىرا استراحت م) ىسرگرم(لعب
 یرا بـرا ىاسـت، پـس سـرگرم یامـور جـدّ  ىن، مقصود از انواع سرگرميبنابرا. زانديبرانگ یجدّ 

 يىه ما را به سـعادت نهـاكد خواست يبا يىزهايل به چين یه براكد خواست، بلينبا ىنفس سرگرم
ت مـؤثر ين هـدف در انسـانيـبـه ا ىانـواع سـرگرم ىتوان گفت از نظر فاراب ىم  رو، نياز ا. برساند
 يىل بـه سـعادت نهـايـتواننـد مـا را در ن ىها به اندازه باشند، م ىانواع سرگرم از نظر او، اگر. است

  .)563-561ص همان،( مدد رسانند

  اجتماع و تعاون.  5. 9. 2

ن كـمـاالت ممكن يبه برتـر ىابي و دست ىات زندگين ضروريتأم یها برا انسان ىاز نظر فاراب
فل انجام همۀ آن امـور كتوانند مت ىنم يىبه تنها كيه هر كاند  محتاج یاريخود، فطرتاً به امور بس

ارهـا را كاز  ىاز آنهـا بخشـ كيـننـد تـا هـر ك ىزنـدگ ىصـورت گروهـ د بهيـن، بايبنابرا. باشند
آننـد دسـت  ىه فطرتـاً در پـك ىمالكتوانند به  ىها نم از انسان كيچ يرو، ه نياز ا. دار شوند عهده

، ىفـاراب( گر باشـنديد كيـرسـان  یاريه كـ یاريبس یها واسطۀ اجتماع و تجمع گروه ابند، مگر بهي
ر يپـذ انكها ام ل جامعه و تعاون انسانيكمال بدون تشكها به  دن انسانين، رسيبنابرا. )117ص ،1968 

  .ستين

  نة فاضلهيمد

بـه  ىابيـ دسـت یبرا یاركه هدف از اجتماع در آن تعاون و همكاست  یا نهيفاضله مد ۀنيمد
آنـان  یه شـهرهاك ىدن به سعادت، اجتماع فاضل و امتيسعادت است و اجتماع افراد با هدف رس

 همـان،(امت فاضـله اسـت  ،ه موجب حصول سعادت باشدكنند ك یاركگر هميد كيبا  یبر امور
  .)118ص

گـر يدارد و د) قلـب( ىعضـو اصـل كيه كو سالم   االعضاء تام ىنۀ فاضله را به بدنيمد ىفاراب
ه در كـدانـد  ىم يىاعضـا ینـه را دارايجه، مديند و در نتك ىه مينند، تشبك ىت مياز آن تبع  اعضاء

بــه اجــرا  یرنــد و بـرايگ ىاز او دسـتور م یا س اول اسـت و عــدهيه رئــكـاســت  ىرأس آن انسـان
بـه اجـرا درآوردن  یگـر بـرايد یا ن عدهيدهند و همچن ىگران دستور ميدرآوردن دستور او به د

ه كـ يىن سلسـله مراتـب ادامـه دارد تـا جـايـدهنـد و ا ىگر دستور ميد یا عده اول به عده دستور
  .است ندارديمطلقاً ر یگريچ عضو دياند و بر ه خادمه یاعضا  صرفاً  يىاعضا
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نـه بـا يمد یانـد، امـا اعضـا ىعيآن همـه طب یه بـدن و قـواكن است ينه با بدن در ايتفاوت مد
 یها آن دارند و بـر اسـاس آن سـمت یه اعضاك ىاتكئات و مليه واسطۀ  بودن، و به ىعيوجود طب
فاضـله  ۀنـيدر مقابـل مد .)119-118ص همان،( اند ىعيرطبيو غ یشود اراد ىآنها مشخص م ىاجتماع
نـۀ ينـۀ مبدلـه و مديمد  نـۀ فاسـقه،ينـۀ جاهلـه، مديمد  :ه عبارتند ازكنۀ مضاده وجود دارد يچند مد
  .)136ص  همان،( ضاله

  جاهلهنة يمد

آنـان  ذهـنبـه  ىشناسـند و نـه حتـ ىه مردم آن نـه سـعادت را مكاست  یا نهينۀ جاهله مديمد
ننـد و نـه بـه آن معتقـد ك ىمـ كسـعادت ارشـاد شـوند نـه آن را در یسو بهند و اگر ك ىخطور م

 یراتنـد و از امـوريرود خ ىه در ظـاهر گمـان مـكـشناسـند  ىرات را ميـخ یا شوند و تنها پاره ىم
 یو آزاد ىگذران رفاه و خوش  هستند مانند سالمت، ىزندگ يىنها یها ات و هدفيه غاكهستند 
اند  ىنۀ جاهله سعادت و خوشـبختين امور در نزد مردم مدياز ا كيهر . ىنفسان یال و هواهايدر ام

نها و آنچه ضد آنهاسـت شـقاوت اسـت؛ يامل عبارت است از اجتماع همۀ اكو سعادت بزرگ و 
 یها نـهينـه بـه مدين نـوع مديـا. یاز لـذات مـاد یمند ، فقر و عدم بهرهىفات، بدنمانند امراض، آ

  :شود ىم ميتقس یتر كوچك
و آنچـه قـوام تـن  ىات زنـدگيتفـا بـر ضـروركه هدف و قصد مردم آن اكه ينۀ ضروريمد) ١

وحـات و تعـاون در كها، من ىدنيپوشـ  ها، ىدنينوشـ  هـا، ىبدان است؛ از انواع خوردن ىآدم
  .گونه امور نياز ا یريگ بهره

نـت و ثـروت اسـت و كدن بـه ميه هدف و قصد مـردم آن تعـاون در راه رسـكبداله  ۀنيمد) 2
ل بـه امـور يـن یبـرا یا لهينند و نه وسـك ىم ىتلق ىت زندگينت و ثروت را هدف و غاكم
 .گريد

هـا و  ىگـرفتن از لـذت اسـت ماننـد خوردن ه هدف مـردم آن بهرهكخست و شقوت  ۀنيمد) 3
دن يـلـه و برگزيبردن از امور محسوسه ملذه و متخ وحات و بالجمله لذتكها و من ىدنينوش

 .نكهزل، لهو و لعب است به هر وجه مم

ن جهـت تعـاون يـگر درايد كيـه بـه كن است يه هدف و قصد مردم آن اكرامت ك ۀنيمد) 4
 .ها شوند ان امتيور و مشهور مكرام واقع شده ممدوح و مذكنند تا مورد اك
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دن به لـذت يوشش آنان تنها رسكگران است و يه هدف آنان قهر و غلبه بر دكه يتغلب ۀنيمد) 5
 .حاصل از غلبه و قهر است ىو خوش

خواهـد  ىه آزاد باشند تا هـر چـه دلشـان مكن است يه هدف و قصد آنان اكه يجماع ۀنيمد) 6
 .انجام دهند

  فاسقه ةنيمد

ه كـمعنا  نيبه ا. نۀ فاضله استيد مردم مديهمان آراء و عقاقاً ينه دقين مديد مردم ايآراء و عقا
شناسند و به ذات خدا و مراتب عقول و عقل فعال و به هـر آنچـه  ىم ىمردم آن سعادت را به خوب

ردار كـردار آنان همانند افعـال و كد بدانند آگاه و بدان معتقدند، اما افعال و ينه فاضله بايمردم مد
  .نۀ جاهله استيمردم مد

  نة مبدلهيمد

نـه يمد یردارهـاكاز اعتقـادات، افعـال و مـردم آن ه كـ یا  نـهياز مداست نۀ مبدله عبارت يمد
  .اند گر رو آوردهيد یردارهاكبرگردانده و به اعتقادات، افعال و  یفاضله رو

  نة ضالهيمد

 شناسند و اعتقادات آنـان در مـورد خـدا، ىظن و گمان سعادت را م ینۀ ضاله از رويمردم مد
نـه ين مديس اول ايست، معتقدند و رئيده نيه پسندك يىعقول و عقل فعال دگرگون شده و به آرا

 6.)133ص ،1968  ،ىفـاراب( سـتين نيه چنـكـ ىدر حـال ،شـود ىنـازل م ىه بر او وحـكند ك ىگمان م
 زيـن یاركهاست و تعاون و هم انسان یاركازمند تعاون و هميل به سعادت نين ین، انسان برايبنابرا

ه برخـوردار از علـم كـداشـته باشـد  ىسـيد رئيه باكۀ اجتماع فاضل يشود، مگر در سا ىحاصل نم
  .ندك يىل به سعادت راهنماين یامل بوده و مردم را براك

  ها انسان به سعادت ديگر انسان كيسعادت  ىا ناوابستگي ىزان وابستگيم. 10 .2

 ىاجتمـاع و تعـاون گذشـت، از نظـر فـارابگونه در عوامل مؤثر در سعادت انسان در بحـث  همان
تواننـد  ىنم يىتنها بـه كيـه هـر كـانـد  محتاج یاريبه سعادت به امور بسـ ىابي دست یها برا انسان
 ىقـيل بـه سـعادت حقين یها برا ه انسانكند ك ىرو، ضرورت اقتضا م نيدار آنها باشند از هم عهده

ن، يبنـابرا. ارهـا شـوندكاز  ىدار بخشـ از آنهـا عهـده كيـنند تا هـر ك ىزندگ ىصورت گروه به
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 كدانـد و مـال ىان امـت نميـدر م ىا زنـدگيـو  ىمـدن ىرا جـدا از زنـدگ یسعادت فـرد ىفاراب
ا يـفاضـله اسـت  ۀنـيه فـرد عضـو مدكـداند  ىن مياز سعادت موهوم را ا ىقيص سعادت حقيتشخ
ق يـه طركـم اسـت كگر، حـايبارت دبه ع. ميكر حيا غيم است يكم حكه حاك نيجاهله و ا ۀنيمد

ن كـل بـه سـعادت را مميـآورد و ن ىند و اعمال را تحت نظم در مك ىرا عرضه م ىمطلوب زندگ
  .سازد ىم

  سعادت ىشناس معرفت. 3
آگـاه  یبـرا ىا راهيم؛ آيا نبودن خود آگاه شويم از سعادتمند بودن يتوان ىم يىها ا راهي  از چه راه

مـؤثر اهش سعادت كش و يا علم به سعادت، در افزايوجود دارد و آگران يد یشدن از سعادتمند
  . شود ىم یريگ ىسعادت پ ىشناس ل تحت عنوان معرفتين قبياز ا يىها ؟ بحثاست

  خود یافتن از سعادتمندي ىآگاه یها راه. 1 .3
 ىسـكنهـد، او فـرد ضـابط را  ىو فاضـل، تفـاوت م) نگهدارنـد_ نفـس(ان ضابط نفـس يم ىفاراب
اش  ىنفسان یز دارد و هواهايل به افعال شر نيدهد اما تما ىو را انجام مكيه گرچه افعال نكداند  ىم

ل يـبا تحم ىدهد ول ىو را انجام مكيگر، افعال نيد یدهد و از سو ىاو را به سمت افعال شر سوق م
افعـال و كـين یهـا اركل بـه انجـام يرغم تما ه بهكاست  ىسكخاطر، اما فاضل  ىبر نفس و آزردگ

. بـرد ىز ميـه از انجـام آنهـا لـذت نكـشـود بل ىتنها از انجام آنهـا آزرده نم دهد و نه ىو انجام مكين
ا افعـال يـه آكـوه ين شـيـا ضابط، بـا ايا فاضل است يه آكابد يتواند در ىخود م ىسكهر   ن،يبنابرا

  . )34ص ق،  ه1405، ىفاراب( ا نهيبرد  ىز ميدهد و از آنها لذت ن ىانجام م ىآسان و را بهكين
ه معرفـت بـه سـعادت كـ يىها انسـان ىه از نظر فارابكد بتوان گفت ين مطلب شايبا توجه به ا

خود آگاهنـد و از  یرده باشند از سعادتمندكز يشان حاصل شده باشد و بنابر معرفتشان عمل نيبرا
بـه اعتقـاد . نـددان ىمند م ، خود را شـقاوتكش ىنند، بكگر، اگر بر طبق معرفتشان عمل نيد یسو

ن، يبنـابرا. لت وجـود دارديلت دو رذيلت است و در برابر هر فضيلت حد وسط دو رذياو، هر فض
ه خلـق زشـت او حاصـل چـه نـوع كابد يد دريه درصدد اصالح اخالق خود است ابتدا باك ىسك

رار و كـدهد تـا بـا ت ىان را مكن اميا ىبه آدم ىلت نفسانيشناخت نوع رذ  خروج از اعتدال است؟
ه از كـشود  ى، پس معلوم م)65-61، ص 1968، ىفاراب(ن طرف مقابل به حالت اعتدال برسديتمر

  .و شقاوت خود آگاه شود تواند از سعادت ىم یبا تأمل و تروّ  ىسكهر  ىنظر فاراب
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  گرانيد یافتن از سعادتمندي ىآگاه یها راه. 2 .3

او . شـوند ىم ميتقسـ )ر منقـاديـعبد بـالطبع و غ، ىميحر، به(ها به چهار گروه  انسان ىدر نظر فاراب
فاضـله،  ۀنـيها را به مد نهين مدياو همچن. )70ص همان،( شمارد ىهر قسم را به دقت برم یها ىژگيو

، 1968، ىفـاراب( نـدك ىان مـيـرا ب كيـهـر  یها ىژگيرده و وكم يجاهله، فاسقه، مبدله و ضاله تقس
را بدانـد  كيهر  یها ىژگيها و و نهيها و مد اقسام انسانه ك ىسك ىپس از نظر فاراب. )136ـ131ص
 یها از جهت برخـوردار نهيها و مد از حال انسان یا تا اندازه ىق خارجيق بر مصاديتواند با تطب ىم

  .از سعادت و شقاوت آگاه شود

  ىه سعادت فارابيخاستگاه نظر. 4

و تأمـل  كعادت را جـز بـه ادراه سـكـ -ارسـطو  ۀياز نظر يىدربار_ سعادت از سو ىهرچند فاراب
در باب اتحاد با عقل فعال از  يىمتأثر است و از سو يىه اعتدال ارسطوين نظريو همچن  - داند ىنم
ل كـه دركـتنها در بحـث سـعادت، بل نـه ىفاراب ىرفته، ولير پذيواحد تأثدربار_  ىنوافالطون ۀينظر

م آن و يان مفـاهيـو ارسـطو را اخـذ و م ژه افالطـونيو ، بـهىونـانيلسـوفان يد تا آراء فيوشكفلسفه 
راسـتا،  نيدر هم 7ند،كوند برقرار يپ - ط عصر خوديات و شرايبا توجه به مقتض - ىقرآن یها آموزه
منطبـق » س اوليرئـ«و » مطلـق كملـ«، »سيواضع نوام«، »ىنب«، »امام«امل خود را بر كلسوف ياو ف
  .)187ص ق،  ه1413 ،ىفاراب( رده استك

  نقد و نظر. 5
جـا بـه چنـد  نيه در اكروست  روبه ىاالتكه دارد با اشك ىرغم نظم و نسق به ىۀ سعادت فارابينظر
  :شود ىال عمده اشاره مكاش

 ىكـيلت را يه سـقراط معرفـت و فضـكـجا  از آن. اختالف است ىل اصليدر تعداد فضا. 1. 5
رت يهم معرفـت و بصـ لت معتقد بود و آنيفض كيه او تنها به كجه گرفت يتوان نت ىدانست م  ىم

   ).133، ص1، ج 1368اپلستون،ك( ر استيانسان خ یقتاً برايبه آنچه حق
و  یدار شــتنيمــت، شــجاعت، خوكح ىعنــي، ىلت اصــلياز چهــار فضــ جمهــوریافالطــون در 

لت را يارسـطو فضـ. )254ص ،1، ج 1368اپلسـتون، ك: كو نـ 227ص ،1379افالطـون، ( برد ىعدالت نام م
 و عفـت  دانـد از جملـه شـجاعت، ىم ،انـد لتيه هردو رذكط يافراط و تفر ان دو حدّ يحد وسط م
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ز يـرا ن ىل عقالنـي، فضـاىل اخالقـياو عـالوه بـر فضـا )389و384ص ،1، ج1368 اپلسـتون،ك.(عدالت
 نام بـرده شـده اسـتمحبت  اميد و مان،يلت ايت از سه فضيحيدر مس. )382ص همان،( شناسد ىبازم

و  )68، ش شـهروند امـروز، »انيـكمل ىوگو بـا مصـطف لت در گفتياخالق فض«: كو ن) 13:13(انيرسالۀ اول قرنت(
جمـع  ىحيلت مسـين سـه فضـيـرا بـا ا ىافالطون ىلت اصليچهار فض ىحيدانان مس ىاز االه ىبرخ
 ىگو بـا مصـطفو لت در گفتياخالق فض: كن( وجود دارد ىلت اصليه هفت فضكرده و معتقد شدند ك
  .)68ش  ،شهروند امروزان، يكمل

م يتقسـ ىو عملـ ى، اخالقـیرك، فیل نظريل را به فضايه گذشت فضاكگونه  ز همانين ىفاراب
  .داند ى، شجاعت، سخاوت و عدالت م را عفت ىل اخالقيند و فضاك ىم

 یل بـر اسـاس چـه مبنـايو شـمارش فضـا یبند ميه تقسـكـن اسـت يـا ىحال، پرسـش اساسـ
 كيـه تنهـا بـه كـا سـقراط بـر حـق بـود يه آكرد تا مشخص شود يگ ىصورت م یا ىشناخت انسان
 یاحصـا ،گـريعبارت د بـه .معتقد بودندلت يه به چهار فضك ىا افالطون و فارابيلت قائل بود يفض
ن يـين تبيا بـا اسـتنتاج از راه بهتـريـو ) inductive( ىا اسـتقرائيـاست ) dedictive( ىاسيق ،ليفضا
)abductive ( 8.روست روبه ىاالتكاش  ن سه قسم باياز ا كيهر . ميا افتهيبه آن دست   

دام است كد، آن استدالل يآ ىدست م به ىاسيق استدالل قيل از طرياگر گفته شود تعداد فضا
ه تعداد كشود و گفته شود  كتمس يىاگر به استدالل استقرا. ل شده استيكتش ىو از چه مقدمات

) 1 :ال مهم متوجه آن استكدو اش  م،يا دست آورده بهلت يبافض یها ل را از مطالعه در انسانيفضا
ل يص فضـايگر، اگر راه تشـخيعبارت د م؟ بهيص دهيلت را چگونه تشخيبافض یها لت انسانيفض

 یها ه انسـانكـد؛ چـرا يآ ىوجود م لت داشته باشد، دور بهيبافض یها به انسان ىو تعداد آنها بستگ
بـر  ىتواند مبتنـ ىل نميرو شناخت فضا نيشوند و از هم ىل شناخته ميلت از راه شناخت فضايبافض

 یها انسـان) ىلت افالطـونيچهار فضـمثًال  ( كل مشترياگر گفته شود فضا) 2. شناخت آنها باشد
ه كـشـود  ىل نميـدل كل مشـتريه فضـاكـد يـآ ىش مين مسئله پـيم، ايريگ ىلت را درنظر ميبافض
  .ستيلت نياز آنان فض كي ل منحصر به فرد هريفضا

از  یا گونـه يىاكيدان آمر ىاضيدان و ر منطق لسوف،يرس فيپ  9.نيين تبياما استنتاج از راه بهتر
هـا  ابانيبودن خ سيمثال، دربار_ علت خ یبرا 10.زدن مطرح ساخت را از راه حدس ىاستنتاج منطق

ده ياشـهـا آب پ ابانيدر خ ىنشـان ن آتشيد ماشـيشا  توان در نظر گرفت، ىم ىاحتماالت گوناگون
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ا يـده باشـد و ين جوشـيآب از زمـ دي،شـااند دهيآب پاش ىصورت دسـت افراد به ىد برخيشا ،باشد
شـود  ىزده م یرس، با توجه به جوانب گوناگون حـدس قـويبه اعتقاد پ. ده باشديه باران بارك نيا
  .شود ىن مييدن باران، بهتر تبين با باريس بودن زميده است و خيه باران بارك

 یها و حـاالت انسـان ىزندگ ىه با بررسكن است در مسئله مورد بحث گفته شود كمم ،حال
ق چهـار يـآنـان تنهـا از طر ین رفتارهـايـين راه تبيه بهتـركـشـود  ىزده م یلت، حدس قويبا فض
ن نـوع اسـتدالل يرو، با قبول ا نياز ا. ر استيپذ انكمت امكلت شجاعت، عدالت، عفت و حيفض

ن سـنخ يـه بـا فـرض اعتبـار اكـتـوان گفـت  ىدر پاسـخ م. دست آورد هتوان ب ىل را ميتعداد فضا
ه در تعـداد كـباشـد؛ چـرا  یو جـار یتواند در مسئلۀ مورد بحث سـار ىن استدالل نمياستدالل، ا

  .از اقوال در عرض هم محتمل است ىوجود دارد و صحت برخ یل اختالف جدّ يفضا

 یت در علـوم نظـريـغا. ىو علـوم عملـ یشـوند علـوم نظـر ىم ميعلوم به دو دسته تقس .2. 5
 یشـعار شـناخت بـرا یدر علـوم نظـر ،گريعبارت د به .ىدگرگون ىشناخت است و در علوم عمل
 ىاخالق طبق نظر ارسطو و فـاراب). ىدگرگون(عمل  یشناخت برا ىشناخت است و در علوم عمل

ز يدو چ ىملاست و در علوم ع) ىو دگرگون(عمل  یشناخت برا ىعنياست؛  ىمت عملكجزء ح
ت موجـود يدن از وضـعيراه رسـ یگـريت مطلـوب نـاموجود و ديتصـور وضـع ىكـيالزم است، 

ار اول انجـام كـ ىلت ارسـطو و فـارابيۀ اخالق فضيدر نظر. ت مطلوب ناموجودينامطلوب به وضع
  .ار دوم نهك ىشده است ول

 ىاجتمـاع یها جاد مطلوبيبر ا ىمبتن ىاخالق یها  نظام) ١: اند دو دسته ىاخالق یها نظام .3. 5
و  یانفـراد یهـا جاد مطلوبيبر ا ىمبتن ىاخالق یها نظام) ٢و ...) و  یت، آزاديرفاه، عدالت، امن(

سـخن  یا گونـه به ىارسطو و فـاراب...). ت باطن و ي، رضاىدرون یدن به آرامش، شاديرس( ىدرون
ه كـانـد  آن بوده ىشـتر در پـيه بكـ اند؛ حـال آن هر دو هدف را برآورده ساخته يىه گوكاند  گفته
لت ياهـل فضـ یا ه اگـر شـهروندان جامعـهكـن اسـت يحال، پرسش ا. لت بسازنديبافض یها انسان

آن جامعـه  ىاجتمـاع یهـا برآورده شده باشـد، مطلوب ىدر حد اعل یانفراد یها باشند و مطلوب
ل كـاجـزا صـفات ه صفات ك يىها لك: اند ها دوگونه لكبه عبارت ديگر،  .ز متحقق خواهد شدين

ه صـفات اجـزا كـ يىهـا لكو . )رهاكل شكد بودن ير و سفكش یها دانه یديمانند سف(هم هستند 
نـد يآ ىحسـاب م ن صـداها بهيطور مستقل بهتر ه بهك يىه صداهاكن يمانند ا(ستند يها ن لكصفات 
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ن يبر صحت چنـ ىليچ دليه ىفاراب .)ن صداها باشنديز بهتريب آن صداها نيكه تركشود  ىل نميدل
  .رده استكنظر اقامه ن مورد ۀدر مسئل ىاستنتاج

 ىلـيدارد و در هر تحل ىدر سعادت آدم ىمان به خدا، نبوت و معاد نقش اساسيا كش ىب. 4.5
ل ياز فضـا كيـدام كـمان در يه اكن است يحال پرسش ا. د لحاظ شوديمان باياز سعادت نقش ا
ه گرچـه از نظـر كـت شـد توجـه دايـگنجد؟ با ىسعادتند، م ىاصل یها ه مؤلفهك ىچهارگانه فاراب

مـان را بـه يتوان ا ىا ميآ ىهستند ول یل نظريا نبوت جزء فضايا معاد يشناخت وجود خدا  ىفاراب
ش از شـناخت يبـ یزيـچ ايمـان ىمان شناخت است ولـيرد؟ هرچند الزمۀ اكمعنا  ىشناخت علم

. با تمام قوا در برابـر خداونـد اسـت ىس آدمم شدن نفيدر واقع تسل مانيمحض خداوند است و ا
در سـعادت  ىمـان چـه نقشـيه اكـن اسـت يـا ىسـعادت فـاراب ۀينظر یفراسو ىپس پرسش اساس

  ).117ص ،1382، یجواد( ؟دارد

ل يفضـا ىظاهراً تمام ىداند ول ىرا حد وسط م ىلت اخالقيار فضيبه تبع ارسطو مع ىفاراب .5. 5
نهـا ير ايو نظـا یارك، درسـتيىمـان، راسـتگويت حد وسـط در ايمثال، رعا یستند، برايگونه ن نيا

 ىحد وسـط ارزش اخالقـ ىل اخالقياز فضا یاريه حد وسط در بسكست ين ىكچگونه است؟ ش
  .دانست یو سار یجار ىل اخالقيفضا ىتوان در تمام ىرا نم كار و مالين معيا ىمثبت دارد، ول

مختلـف  یهـا در بحث ىسـت و فـارابيمشـخص ن ىفـارابۀ سعادت يت در نظريگاه نيجا .6. 5
ل و يدر فضـا ىت نقـش اساسـيـن كشـ ىه بكـ اورده است و حـال آنيان نيت به مياز ن ىخود بحث

آن  ىاسـت ارزش اخالقـ ىخـارج ىه عملكردن كمثًال انفاق . )118ص ،همان( دارد ىل اخالقيرذا
، یحسـن تـرحم، دلسـوز یرو ن عمـل را ازيـا ايـه آكـننـده اسـت ك ت شـخص انفـاقيبسته به ن
  .خدا یسو خاطر تقرب به ا بهيانجام داده است ... و ىطلب شهرت

  ها نوشت پى
 

  .)1353شهابى، (: براي اطالعات بيشتر در اين زمينه نك. 1
شرح رسـالة زینـون ؛ف� اثبات المفارقات ةرسال؛ الطبیعه ف� اغراض ما بعد ةمقال: هاي او عبارتند از  مشهورترين كتاب. 2

فیمـا یجـب  ةرسـال؛ افالطـون و ارسـطو: الجمX بین رأیی الح�یمـین ؛ف� مسائل متفرقه التعلیقات ةرسال؛ال�بیر الیونان�

ه ؛ةالفاضـل ةآراء اهـل المدینـ؛ ةتحصیل السعاد؛ معرفته قبل تعلم الفلسفه  احصـاء؛ الموسـیق� ال�بیـر؛ السیاسـات المدنیـ\
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 ف� جواب مسائل سـئل عنهـا ةرسال؛ عیون المسایل؛ فیما ینبغ� ان یقدم قبل تعلم الفلسفه رسالة؛ ف� العقل ةرسال العلوم؛
  .ن اح�ام النجومالیص_\ م ما یص_\ و ما و
   ).81ق، ص  ه1405، ىفاراب(»انما الكالم هاهنا فيما كان طبيعياً محضاً اليشاركه ارادي اصالً«. 3
ال  «: گويد مي 31و در ص »الن الفطرة مصنوع من متضادات.. من اول امره علي الكمال راًوال يكاد يوجد انسان مفط«. 4

  ).117ص ،1968، ىفاراب(: و نك »فضيلة وال رذيلة من اول امره بالطبع ذا يمكن ان يفطر االنسان
   ).195ص ق،  ه1413، ىفاراب( »... اقتناه من ذلك يكون باطالً  الفيلسوف الذي اقتني الفضايل النظريه فان ما«. 5
ه دسته كبرد  يز نام ميوان نياز نوابت و ح ةیاسة المدنیالستاب كدر  يفاراب. )120-99ص ،1996، ىفاراب( :كن نيهمچن. 6

وانـات  يه ماننـد ح كـ انـد   وان صـفتان يـ تـر از نوابـت ح   ند و پستيرو ينه فاضله ميهرزه در مد يها اول مانند علف
 ياريمضاده با آن و تفاوت و تفاضل آنها مطالـب بسـ  هاي  مدينهنه فاضله و يدرضمن دربارة مد. نندك يم يزندگ
 .نداردكه اين مقاله گنجايش آن را هست 

جهـان   در يديـ ه خـود فلسـفه جد  كـ  نيـ ا ايـ ونان در حد شرح آثار آنان است يدر فلسفه  يه نقش فارابك نيدر ا. 7
ن يـ شـتر در ا ياطـالع ب  يبـرا (سـت  ين مقاله ني، مجال پرداختن به آن در اياسيژه فلسفة سيو رده است بهكس يتأس
 ).1371نصر،  دحسني؛ س1373و الجّر،  ی؛ الفاخور1374، یداور(: كننه يزم

  .ام ملكيان بهره برده مصطفي اين نقد و دو نقد بعدي را از استاد. .8
9. Inference to the best explanation (or abduction). 

10. see Charles Sanders Peirce, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, , edited by C. 

Hartshorne, P. Weiss, Cambridge: Harvard University Press, 1931-1935, Vol. 2, p. 623; & 

Burks, W. "Peirce's Theory of Abduction", in: Philosophy of Science, Vol. 13, No. 4 (Oct., 

1946), pp. 301-306. 



 

 

85  

 د
از
ت 
اد
سع

اه
دگ
ي

 
راب
فا

ي
 

«
 

  نامه كتاب
 .ركدارالف: روتي، بطبقات االطباء �ون االبناء فیع )ق  ه1376(بعه، ياص ىابن اب .1

ــؤاد روحــانجمهــور) 1379(افالطــون،  .2 و  ىانتشــارات علمــ تكشــر: ، تهــرانى، ترجمــۀ ف
 .چاپ هفتم ،ىفرهنگ

 .ققنوس: ، تهرانیا دون بدرهي، ترجمۀ فربندگان فلسفه  )1387(، یتوماس، هنر .3

 .39، ش دینامۀ مف ،»ىسعادت فاراب ۀيل و نقد نظريتحل« )1382(، محسن  ،یجواد .4

ــوم انســان: ، تهــران�مؤســس فلســفۀ اســالم یفــاراب) 1362(، رضــا، یداور .5 و  ىپژوهشــگاه عل
 . ىمطالعات فرهنگ

 .طرح نو: ، تهرانیفاراب) 1374( ، ــــــــــــ .6

، مجلـه »ىنـزد فـاراب ىاسـيو س ىاخالقـ ىشناسـ انسان«) 1381(، یرك، عسیريام ىمانيسل .7
 .سوم _ازدهم، شماري، سال معرفت

، شـماره مشـهد �ات و معـارف اسـالمیـده االه�دانشه ینشرشگفتار يپ )1353( بر،كا ى، علىشهاب .8
 .زدهميس

، ترجمـۀ عبدالمحمـد �خ فلسـفه در جهـان اسـالمیتـار) 1373(، ليـخل ، حنا و الجریالفاخور .9
 . ، چاپ چهارمىو فرهنگ ىت انتشارات علمك، تهران، شرىتيآ

اد يـانتشـارات بن: وجم، تهـرانين خـدي، ترجمـۀ حسـالعلوم احصاء )1348(، ، ابونصرىفاراب .10
 . رانيفرهنگ ا

، ىانين آشـتيالـد با مقدمه، شـرح و تعليـق سـيد جـالل مة�الح فصوص )1353( ، ــــــــــــ .11
بـا  ىانين اثـر مرحـوم آشـتيـا(زدهمي، شـماره سـمشهد �ات و معارف اسالمیده اله�ه دانشینشر
 1387در سـال  مـة�شرح فصوص الحبا عنوان ) نيالد جالل( ىكش محمد مليرايق و ويتحق

 ).منتشر شده است ىو فرهنگ ىانتشارات علم یاز سو

، تانیقات، رسالتان فلسفیل السعادة، التعلیسب �ه علیتاب التنبک، در قاتیالتعل) 1371( ، ــــــــــــ .12
 .متكانتشارات ح: ن، تهرانياسيق، جعفر آل يتحق

ق، جعفر ي، تحقتانیقات، رسالتان فلسفی، التعلةل السعادیسب �ه علیتاب التنبک )1371( ، ــــــــــــ .13
  .متكانتشارات ح: ن، تهرانياسيآل 

پژوهشگاه علوم : ، ترجمۀ آذرتاش آذرنوش، تهرانریـبک �قیتاب موسک )1375( ، ــــــــــــ .14
  .ىو مطالعات فرهنگ ىانسان



 

 

هم
رد
ها
چ
ل 
سا

/ 
ره
ما
ش

 
رم
ها
چ

 

86  

  .تبة الزهراكلما: نجار، تهران یمتر یفوز: قي، تحقفصول منتزعه) ق  ه1405( ، ــــــــــــ .15
 . دارالمتأهل: روتين، بياسيجعفر آل : قي، تحقل السعادةیتحص )ق  ه1413( ، ــــــــــــ .16

نـادر،  یر نصـريـتور البكه الـديقّدم و علّق عل، نة الفاضلةیالمد اهلآراء  )م1968( ، ــــــــــــ .17
  .ةيكياثولكتبة الكدارالمشرق الم: روتية، بيالطبعة الثان

   .دارالمشرق: روتي، بق العجمیتر رفکق دیتحق ،لیالتحل  )م1986( ، ــــــــــــ .18
، ىالطبعـة االولـبـوملحم،  ى، مقدمـه و شـرح علـةیـاسة المدنیتاب السک) 1996( ، ــــــــــــ .19

  .تبة الهاللكدار و م :روتيب
ــاپلســتون، فردرك .20 : تهــران  ،جتبــوین ميالد دجاللي، ترجمــۀ ســخ فلســفهیتــار )1368(، كي

  .، چاپ دومىو فرهنگ ىانتشارات علم
ة و ين للدراسات و البحث االنسانيع، فالسفة االسالم ة السعادة عندینظر) م2001(د، يمراد، سع .21

 .ىة، الطبعة االولياالجتماع

 . انتشارات دانشگاه الزهرا: تهران ،یفاراب �اسیفلسفۀ س) 1376(، فرناز، ىرمانك _ناظرزاد .22

 .ريبكريانتشارات ام: تهران، ترجمۀ احمد آرام، م مسلمانی�سه ح) 1371(ن، يدحسينصر، س .23

24. Burks, W., (1946),  "Peirce's Theory of Abduction", in: Philosophy of Science, Vol. 

13, No. 4. 

25. Peirce, Charles S., ( 1931-1935)Collected Papers of Charles Sanders Peirce, edited 

by C. Hartshorne, P. Weiss, Cambridge: Harvard University Press, Vol. 2,  

 


