
 

 

  
  
  
  
  

  یفاراب شهیاند دری اسیس اخالق
  ■نجمه كيخا

  چكيده
هاي  كتاب كه اي گونه به است؛ سياست و اخالق تركيب فارابي، انديشه در توجه هاي قابل نكته از

 فلسـفه  وي. شـود مـي  ناميـده  سياسـي  اخالق اي سياست و هاي اخالق كتاب نام به وي سياسي
 مسئله، اين به توجه با. است مدني اخالق آن بخش كي كه كند مي تقسيم بخش دو به را مدني
 خُلـق . بـود  خواهد بااهميت سياسي گوناگون اخالق زواياي فهم منظور به فارابي انديشه در تأمل
 كـه  نيكو خلق گاه هر. شودمي نفساني احوال و افعال شدن بد اي سبب خوب كه است چيزي آن

 پديد فضيلت شوند، همراه است عقل به مربوط كه ذهن قوت با گردد،مي انسان نفس به مربوط
 تبيـين  و اسـت  مـردم  ميـان  و جامعه در سجايا و عادات و اخالق ترويج سياست وظيفه. آيدمي

در  مقالـه  اين در. شودشمرده مي سياسي اخالق وظايف ترينمهم مسئله، از اين انجام چگونگي
 هـاي شـيوه  و سياسـي  اخـالق  به جايگاه فارابي، انديشه در سياسي اخالق چيستي به كنار توجه
 با خواهيم پرداخت و گوناگون جوامع در سياسي اخالق تنوع علل و جامعه در آن ساختن نهادمند
 خيـال  عالم را با سياسي اخالق ارتباط وي، انديشه در خيال قوه و تخيل معنادار كاربرد به توجه

  بررسي خواهيم كرد.
  

  فارابي هين. فاضله، مدينه سياست، اخالق، خيال، عالم سياسي، اخالق واژگان كليدي:
  

  

                                                           
 Najmeh_keikha@yahoo.com  ت علمي دانشگاه شهيد بهشتي  استاديار و عضو هيئ ■

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1394شماره دوم، تابستان سال دوم، 
 

 20/7/1394تاريخ دريافت مقاله: 
 3/9/1394تاريخ تأييد مقاله: 



 

 

  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
 فـارابي  مثـال،  بـراي . دارد وجـود  فـارابي  سياسـي  انديشه به پرداختن فراواني براي داليل

هاي گونـاگون   جنبه از وي .)44، ص1377 اردكاني، داوري(است  اسالمي فلسفه مؤسس
 اسـالم  سياسـي  فلسـفه  در ويـژه  بـه  و اسالمي فلسفه اثرگذار در فردي و در مقام مؤسس

 اهتمـام  نامگذاري، اين علت شود مي گفته و شده ناميده ثاني معلم وي. است شده شناخته
. ارسطوسـت  مشهور بندي طبقه از متمايز كه است علوم از جديدي بندي طبقه ارائه در وي
 جايگـاه  تـوان  مـي  كـه  است انديشمندي ترين مهم و بهترين مسئله، فارابي اين به توجه با

 اخـالق  هـاي اساسـي   پرسـش  پرسـيد و  وي از دانشي شاخه كي عنوان را به سياسي اخالق
  .وجو كرد جست وي انديشه در را آن تحقق راهكار و غايت مسائل، موضوع، مانند سياسي،
 در كنـيم و  ارائـه  سياسـي  اخالق از تعريفي ابتدا است پرسش الزم اين به پاسخ براي

  .بحث بگذاريم به فارابي انديشه را در سياسي اخالق جايگاه و تعريف ادامه

  ياسيس اخالق
 مطالعه و سياسي كنش اي اقدام درباره اخالقي قضاوت سياسي، اخالق مرسوم، تعريفي در
 سياسـي  اخالق درباره مطالعه به كه معاصر بيشتر نويسندگان عبارتي، به. است عملكرد آن
 ميـاني  مفـاهيم  با بلكه برند، كار به بنياديني هاي اخالقي ديدگاه اندنكرده تالش پردازند،مي
 آنهـا  مـدنظر  هاسازي تصميم و هاسياست در سياسي كارگزاران تلقي اغلب و اندكرده كار
 سياسي اخالق. پيداست نيز سياسي اخالق كلي بندي تقسيم روي از مطلب اين. است بوده
ـ  اداري نخسـت، اخـالق   شـعبه : شـود  مي تقسيم شعبه دو به دانشي شاخه كيعنوان  به  اي

 برنـد، مـي  كـار  بـه  كـه  ايشـيوه  و عمومي مسئوالن و مقامات با شعبه اين. فرايندي است
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 ايـن  از مواردي و خشونت پيمان، و قول به عمل اسرار، حفظ دروغ، اجبار،. دارد سروكار
 ايـن  مسـائل  تـرين مهـم  از آورده، ميـان  به را سياست در آلوده هايدست بحث دست كه

  ).Thompson, 2013, p.1است ( حوزه
 عمل: «عنوان با اي مقاله در والزر از سوي مايكل بار كه نخستين آلوده هاي دست بحث
 با وي از كتابي در سپس و) (Walzer, 1973, pp.160-180» آلوده هاي دست مسئله: سياسي
 گـاه  كـه  كند مي بيان خالصه طور به ،)Ibidشد ( مطرح ناعادالنـه و عادالنه های جنگ عنوان
 آنـان  سـوي  از غيراخالقـي  رفتارهـاي  انجـام  كه گيرند مي قرار شرايطي در جامعه رهبران

براسـاس  . باشـد  گناه بي هاي انسان عمدي كشتن رفتار اين اگر حتي شود؛ پرهيز ناپذير مي
ـ  ملت كي حيات ادامه كه هنگامي تنها آلوده هاي دست ديدگاه، اين  هـايي  انسـان  جـان  اي
 .)7، ص1388 توني،(است  ضروري و مشروع افتد، خطر به شمار بي

 بـر  گيـران،  تصميم و مسئوالن جاي به و دارد نام عمومي سياست و اخالق دوم، شعبه
 بـه  توجـه  بـا  ).Thompson, 2013, p.4است ( متمركز هاسياست و درباره قوانين قضاوت

 هـاي حكومـت  كه زماني در و در مقام فيلسوف فارابي داشت انتظار تواننمي توضيح اين
 اگـر  امـا . باشد كرده بحث سياسي درباره اخالق امروزين سبك به دارد، غلبه اقتدارگرايانه

 حكومـت  سـوي  از جامعـه  در اخـالق  كاربسـت  عنـي ي اعم، معنايي در را سياسي اخالق
 و تعريف جايگاه، كار اين براي. بود سودمند خواهد هاي فارابي ديدگاه به پرداختن بدانيم،
و تعريف اخالق سياسي از نظر فارابي بيان  بحث آن ايجاد هايراه و سياسي اخالق غايت

  .خواهد شد

  يفاراب نزدي اسيس اخالق گاهيجا
 كـه  چنـان . اسـت  داده قـرار  مدني علم ذيل را اخالق خويش، علوم بندي تقسيم در فارابي
 ثـاني  معلـم  بـه  ارسطو از پس علوم از جديدي بندي تقسيم ارائه دليل به است، او مشهور
 الهيـات،  تعـاليم،  طبيعي، علم منطق، زبان، علم ترتيب به فارابي بندي طبقه در. است شهره
  .گيرندمي قرار كديگري دنبال به فقه علم و كالم علم مدني، علم

شناسـي   شـود: نخسـت سـعادت   علم مدني به دو بخش كلي تقسيم مي الملـهدر كتاب 
نهد. بخش دوم به بحـث  است كه ميان سعادت حقيقي و غيرحقيقي (پنداري) تفكيك مي

ب اين اعمال و ملكـات را مشـخص   يازد و ترتپرداز اعمال و رفتار و ملكات و اخالق مي
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افعـال و رفتـار و اخـالق و شـيم و     «كند. فارابي بحث از اعمال و اخالق را با عبارت مي

كند. به عبارتي، موضوع ناظر به دو جنبـه  ) بيان مي304، ص1378(فارابي،  »ملكات ارادى
  شود.و عملي و بيروني مي ،خُلقي و دروني

كنـد كـه ايـن    ترتيب اين دو جنبه را چنين مشخص مـي  العلوم احصاءفارابي در كتاب 
شوند. ملكات و اخالق و سجايا و عادات هستند كه سبب پيدايش افعال و رفتار ارادي مي

جنبه خُلقي و دروني بر بعد عملي و رفتاري تقـدم دارد و بلكـه سرچشـمه آن     ،به عبارتي
احصاء العلوم نيز وجـود دارد و  بندي در كتاب  ) همين تقسيم106، ص1384، همو( است

داند: بخشي كه به تعريـف سـعادت   فارابي در اين كتاب علم مدني را شامل دو بخش مي
دهـد و افعـال و رفتـار و     پردازد و سعادت حقيقي و پنداري را از يكـديگر تمييـز مـي   مي

و هـاي فاضـله   و نيـز سـنت   ،در شهرها رواج يابـد  دكه بايرا اخالق و عادات ارادي كلي 
هـاي مناسـب بـراي رواج    كند. بخش ديگـر بـه ايجـاد زمينـه    غيرفاضله را از هم جدا مي

پردازد. در واقع در ايـن قسـمت    ها ميهاي فاضله در شهرها و ميان ملتو سنت ها عادت
ها و رويه مناسب در ميـان مـردم مـورد    وظايف حكومت در ايجاد و حفظ اعمال و سنت

دهنـد و  رفاضله انجـام مـي  يهاي غكارهايي كه حكومت ،ندر كنار آ و گيردتوجه قرار مي
  .)110، ص(همان شودها به بحث نهاده ميانواع و اقسام و ويژگي اين حكومت

اين دو بخش در علم مدني مانند دو بخش نظري و عملي در علـم   ،كه اشاره شد چنان
و اشراف ين كلي پردازد: نخست با آگاهي از قوانطب است. طبيب با دو نيرو به درمان مي

و دوم با نيرويي كه حاصل تمرين  ،هاي مربوط به اين حرفه آمده استكه در كتاببر آنها 
تواند و تجربه و ممارست وي در حرفه پزشكي است. او با كسب تجربه در اين حرفه  مي

را متناسب با بدن هر بيمار در شرايط و احوال مختلف  به دست گوناگون ميزان داروهاي 
گيرد: نيرويي كـه بـر قـوانين    . اداره حكومت نيز چنين است و با دو نيرو صورت ميآورد

در كشورداري و شـناخت اخـالق و   فراوان و نيرويي كه حاصل تمرين  ،كلي استوار است
 در علم اخالق و بخش دوم در علـم سياسـت بحـث   نخست رفتارهاي مردم است. بخش 

هاي سنجش به ارائه قوانين كلي و راه ،ي. علم اخالق در بخش نخست از علم مدنشود مي
دهد چگونه و بـا چـه   پردازد و نشان مياين قوانين متناسب با احوال و اوقات مختلف مي

د. در انجـام ايـن ارزيـابي شـرايط و     كـر هـا را ارزيـابي   توان قـوانين حكومـت  ابزاري مي
جام ايـن ارزيـابي   هاي متنوعي دخالت دارد كه برشمردن همه آنها ناممكن است و ان گزينه
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انـد كـه بـا     البته اين دو علـم چنـان در هـم تنيـده     .)109، (همان ستيوظيفه علم مدني ن
  اند.طور مجزا  طرح نشده اند و بهيكديگر تحت علم مدني  قرار گرفته

. 1كنـد:  فلسفه مدني را به دو بخش تقسيم مي التنبیه علی سبیل السعادهفارابي در كتاب 
پردازد كـه تـوان عمـل از آنهـا     اخالق و اعمال نيكويي مياز بحث  صناعت اخالق كه به

. 2آورد. صورت ملكـه درمـي   شود. علم اخالق، اخالق و اعمال نيكو را در ما بهصادر مي
پردازد كه اخالق و اعمال نيكـو و تـوان بـه دسـت     فلسفه سياسي كه به مطالعه اموري مي

  .)74، ص1390، همو(د آور پديد مي آوردن و حفظ  آنها را در جامعه
بندي علوم خويش از علم مستقلي به نام اخالق سياسي يا اخالق مدني  فارابي در طبقه

طور دقيـق و مشـخص دانـش     ژه فلسفه سياسي او بهيو به ،علم مدني وي ، وليبردنام نمي
كـه فـارابي بـراي فلسـفه     را تـوان تعريفـي   و مـي  اخالق سياسي و سياست اخالقي است

  دانست. يهمان تعريف اخالق سياس ،كندميسياسي ذكر 
دانـد. ايـن امـر يكـي از     وي اخالق و سياست را وابسته و در ارتباط با يكـديگر مـي  

شود و در آراي يونانيان وجود ندارد. به تعبيـر رضـا داوري   ميشمرده هاي فارابي نوآوري
قـولي   ،ردناخالق و سياست را اجزاي يك علم دانستن و آن دو را ذيـل علـم مـدني آو   «

صراحت آن را بيان نكرده  جا به است كه در آثار ارسطو نيامده است و افالطون هم در هيچ
  .)222، ص1377(داوري اردكاني،  »است

پردازد، مفسـران فـارابي از   زمان به اخالق و سياست مي طور هم ازآنجاكه علم مدني به
انـد  ترجيح داده ،در عوضو اند يا سياست اخالقي استفاده نكرده ياصطالح اخالق سياس

رشد به تبع فارابي علم سياست را ماننـد   نام اين علم را دانش اخالق و سياست بنامند. ابن
اخـالق دانـد. قسـمت نظـري در كتـاب     علم طب داراي دو قسمت نظـري و عملـي مـي   

 جمهـور و سیاسـتمدارو قسـمت دوم در كتـاب    ،خوبي مطـرح شـده   ارسطو به نیکوماخوس
رشد، علم اخالق بـر علـم سياسـت تقـدم      از نظر ابن نيكويي طرح گشته است. افالطون به

دسـت آورده اسـت.    النفس به شناسي دارد. وي اين تقدم را با توجه به جايگاه علم معرفت
شـود.   اي از علم طبيعي است كه در فلسفه يا حكمت نظـري بحـث مـي    النفس شاخه علم

عنـوان منشـأ اخـالق مـرتبط بـا جسـم        به نفس بيشتر متأثر از جسم است؛ اگر قواي نفس
توان همين حكم را به مدينـه يـا شـهر     است، جسم انسان موضوع علم طبيعي است و مي

  ).27، ص1383سرايت داد (فيرحي، 
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داند، بايـد لـوازم و ضـروريات    با فرض اينكه فارابي اخالق و سياست را يك علم مي

جود داشته باشد. موضوع علم مـدني  آن و بارهمانند موضوع، غايت و مسائل در ،يك علم
جدي است؛ زيرا علم مـدني از دو جـزء    ييا دانش اخالق و سياست چيست؟ اين پرسش
گيـرد؟  يك موضوع علـم مـدني قـرار مـي     اخالق و سياست تشكيل شده است؛ حال كدام

افعـال و  ـ كه ذكر شـد    چنانـ آنجاكه ملكات و اخالق سرچشمه افعال و اعمال است و   از
اخالق جنبه نظري علم مدني است و همـواره علـوم    ،(يا سياست) بعد عملي استاعمال 

. پس موضوع علم مدني نيز در بخش نظري آن نهفته اسـت.  اند نظري بر علوم عملي مقدم
  يعني سعادت نيز در بخش نظري بيان شده است. ،غايت علم مدني

هم به اخالق ، سياسيفارابي در بحث اخالق شد، با توجه به مباحثي كه تاكنون طرح 
توجـه  ـ شـود   ميمعطوف هاي حكومت گيري كه به قوانين و تصميمـ و سياست عمومي  

ن و مـردم و  كـه در اخـالق و رفتـار عمـومي مسـئوال     ـ دارد و هـم اخـالق فراينـدي را     
ها و گيرد. مباحث مربوط به هدف حكومتدر نظر ميـ هاي آنها نهفته است  گيري تصميم

از مباحث خاص حوزه اخالق سياسـي   ،هاي نيل به آنها در شهرهاراه برشمردن فضايل و
  .كنيمشود كه به آنها اشاره ميميشمرده 

  از نظر فارابي ياسيس اخالق و اخالق فيتعر
 مجزايي و خاص هايكتاب است، پرداخته اخالقي مباحث به آنها در فارابي كه هاييكتاب
 كه هايي كتاب همان است، تنيده هم در فارابي نزد سياست و اخالق ازآنجاكه بلكه نيست،

ـ   كـه  ـ چنان همچنين و دارد نيز اخالقي بحث دارد، اختصاص سياسي مباحث به  گفتـيم 
بنـدي فـارابي    گيرند، در طبقه با اينكه اخالق و سياست هر دو ذيل حكمت عملي قرار مي

 است عملي بعد استسي و نظري بعد هر دو ذيل علم مدني هستند و در اين علم، اخالق،
را  مطالـب  بيشـترين  پرداختـه،  سعادت بحث مانند نظري ابعاد به كه مواردي در فارابي و

 تحصـیل ،السـعاده سـبیل علـی التنبیـه كتـاب  سه اساس براين. است كرده بيان درباره اخالق
  .آيند شمار مي فارابي به هاي كتاب تريناخالقي السیاسه و السعاده
 بـه  جامعه از سوي حاكم آنها تحقق راه و فضايل بندي تقسيم السعاده تحصیل كتاب در
 سـودمندترين روش  كـه  كنـد مـي  عنـوان  فارابي السیاسـه كتاب در. است شده نهاده بحث

 هـا انسـان  بـاطني  و ظـاهري  احوال و رفتار و اعمال در كه آن است سياست علم تحصيل
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 بنهيم. تمايز آنها مضر اي مفيد و بد و خوب رفتارهاي ميان تأمل و تجربه با و كنيم مطالعه
 بـه  هـا بدي و مضار از شويم و برخوردار نيكو كارهاي منافع از كه آن است براي كار اين
را  تـدبيري  و دهدمي تشخيص را هاانسان از دسته چهار تأملي چنين اساس بر. مانيم دور
 به تدبير و سياست وي، نظر از. كندمي گرفت، مشخص پي آنها از كي برابر هر در بايد كه

 سـطح،  هـم  طبقـات  برابـر  در سياست رؤسا، برابر در سياست: شودمي تقسيم بخش چهار
 چنـد  به نفس سياست بخش او در. نفس سياست و جامعه پايين برابر طبقات در سياست
. اسرار حفظ و مشاوره لذات، و شهوات مقام، و جاه مالي، امور تدبير: كندمي توجه مسئله

موجـود هماننـد يـك    هـاي   واقعيتگراست و بر اساس شدت واقع اين كتاب فارابي بهدر 
توان ايـن  مي. )260-243، ص1379(فارابي،  شودنويس و نه فيلسوف ظاهر مي سياستنامه

از ، كـه  گرا كه نه با ديدي آرمانبرشمرد نوعي اخالق كاربردي  ،كتاب را با قدري مسامحه
نويسد كـه  رؤسا مي ، او دربارهبراي نمونه .پردازده ارائه راه ميگرايانه بمنظري كامالً واقع

-مسـير را درمـى   ،شوند و با غرشمانند رودي خروشان هستند كه از فراز جارى مىآنان 
غرق خواهد  ،اين سيل بايستد يا بخواهد جهت آن را تغيير دهدبرابر كسي كه در  .نوردند

هـاى مسـير   يعنى كناره ،سيل خروشان باشدجهت با  اگر سعى او هماهنگ و هم ، وليشد
 .مانـد سازد و جريان سيل را تسهيل نمايد، از زيانش در امـان مـى  استوار رود را هموار و 

پوشي و بـا   نفع آنان چشمبه سود رؤسا از  نفع شخصي خود برابر كند در شنهاد ميپيوي 
سـطح، آنهـا را    بقات هما طيدوستان و دشمنان باره يا دركنيم. خدمت به ايشان جان و دل 

بـرآن  كنـد و  جو تقسيم مي و دشمنان متكبر و كينه ،به دو دسته دوستان ظاهري و صميمي
جو بدگويي كرد و به آنان تهمت و افترا زد  بايد در محضر رئيسان از دشمنان كينهكه  است

  .)250همان، صو در فرصت مناسب به هالكشان كمر بست (
كـرده  چه تعريفـي از اخـالق ارائـه    او بايد ديد  ،در فارابيبا توجه به اين تنوع عقيده 

اي كه نبايد از نظر دور داشت، اين است كـه تنـوع عقايـد فـارابي در مباحـث       نكتهاست. 
التنبیه علی سـبیل و  سیاست مدنیههاي او در كتاب  فلسفي و نظري وي وجود ندارد و بحث

گرا و معطوف به سياست روز  واقعنوعي نگاه  سیاستمكمل يكديگر است. رساله  السعاده
است كه از سوي فارابي مطرح شده است. اما در مباحث فلسفي و معطوف به بعد آرماني 

ايـن اسـت كـه در    كـرد،  نخستين نكته كه بايد در بدو امر بدان توجـه  گراي او،  و حقيقت
الق در واقـع فضـيلت اعـم از اخـ     .انديشه فارابي ميان اخالق و فضيلت تمايز وجود دارد
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را به چهار ها  فضيلت يشود. وميها شمرده  فضيلتاست و فضيلت اخالقي يكي از انواع 

  ند: فضايل نظري، فضايل فكري، فضايل اخالقي و فضايل عملي.كنوع تقسيم مي
منظور از فضايل نظري، تعليماتي است كه با دو قوه عقل و خيال سبب ايجاد بـراهين  

شود. علم به مبادي معرفت و منطق، رياضـيات، الهيـات و   آور يا اقناع نفس انسان مييقين
مصالح و  ،طبيعيات تا علوم انساني و مدني از جمله فضايل نظري هستند. با فضايل فكري

و گردد. گذاري ميشود و بر اساس آن قانونمنافع  و خير جامعه و امت تشخيص داده مي
. فضايل اخالقي به فضيلت شود ميمتعدد متنوع و  ،در هر زمان و با تغيير شرايطرو،  ازاين

كه خيري را بـراي ديگـران بخـواهيم. هـر چـه      آيد  پديد مياست و هنگامي متكي فكري 
كسـي كـه در    ،تر است. براي نمونـه بزرگفضيلت فكري بيشتر باشد، فضيلت اخالقي نيز 

. خواهد داشت ، فضيلت اخالقي بيشتري نيزداردفن و حرفه خود فضيلت فكري بيشتري 
ق، 1403، همـو فضايل عملي تحقق بخشيدن به فضايل اخالقي در انسان و جامعه اسـت ( 

  .)76ص
به تبـع ارسـطو ايـن چهـار فضـيلت را در دو فضـيلت        فصول المـدنیفارابي در كتاب 

منظـور از   .)209، ص1374، اردكـاني ( نـد: فضـايل نطقـي و فضـايل خلقـي     كخالصه مي
و فضـايل خلقـي    ،شـود ت و عقل و فهم مـي همان فضايل مربوط به حكم ،فضايل نطقي

  .است عفت، شجاعت، سخا و عدالت
گونه ديگري از ارتبـاط اخـالق و فضـيلت را     التنبیه علی سبیل السعادهفارابي در كتاب 

خوب يا بد شدن افعال و احوال سبب كند. در اين كتاب خُلق آن چيزي است كه بيان مي
ت ذهـن كـه   بـا قـو   ،گرددمربوط به نفس انسان ميشود. هر گاه خلق نيكو كه نفساني مي

نكته قابل  .)57، ص1390، فارابي( ديآمربوط به عقل است همراه شوند، فضيلت پديد مي
بلكه عمـل   ،گيردتوجه در اين تعريف اين است كه اخالق تنها به احوال انساني تعلق نمي

  شود.را نيز شامل مي
از جمله الزم است به انجـام   .رايطي الزم استششويم، براي اينكه داراي اخالق نيكو 

روي  ميانهبكوشيم  د. سپس بايكنيم و با انجام مداوم به آنها عادتبپردازيم كارهاي خوب 
روي نماييم و نـه كمتـر از حـد     ؛ يعني در انجام كارها نه زيادهكنيمرا در همه كارها حفظ 

باكي  از دليري كه حد مياني بي هاي اخالق عبارت استمطلوب اقدام كنيم. برخي از نيكي
اعمال و رفتارهاي مناسب آن نيز از او صادر  ،و ترس است و هر گاه در انسان ايجاد شود
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خويشـتنداري، نزاكـت،    ، وخشكي و ولخرجـي اسـت   شود. بخشندگي حد ميانه ناخنمي
  رود.راستگويي و دوستي از ديگر اخالق نيكو به شمار مي

ارتباط ميان اخالق و فطرت است. فارابي از قوه  ،ين قسمتنكته قابل تأمل ديگر در ا
ها از بدو تولد وجود دارد و منبع صدور اعمال نيـك  برد كه در تمامي انسانفطرت نام مي

ها وجود دارد كه اساس سعادت همگاني فطرتي مشترك ميان انسان ،و بد است. از سويي
در صدد كسـب معـارف و معقـوالت    است. اين فطرت بايد سالم نگاه داشته شود تا همه 

مردم از يكديگر متمايزنـد و   ،اوليه برآيند و كارهاي مشترك انجام دهند. اما از سوي ديگر
  هر فرد بايد فطرتي ويژه خود داشته باشد.

سهولت در انجـام افعـالي   شود، ولي به  نمياجبار به انجام اعمال خاصي سبب فطرت 
كه اگر فردي به حال خود رها شود و به  ايگونه به ؛ريمكه آمادگي انجام آن را داانجامد مي

خود همان كـاري   خودبه ،نشودوادار خواهد انجام دهد انجام كارهايي خالف كاري كه مي
را انجام خواهد داد كه آمادگي انجام آن را دارد. كارهاي مطابق فطرت همواره با سـهولت  

مگر اينكه انجام آنهـا بـه    ؛ار استشود و كارهاي خالف فطرت با دشواري هموانجام مي
الـف،  1388، همـو ( شود قدري ادامه يابد كه فطرت به آنها اعتياد يابد و انجام آنها راحت

  .)15ص
در خصوص تعريف اخالق سياسي از نظر فارابي در بخش قبل كه به جايگاه اخـالق  

عريـف فلسـفه   تـوان همـان ت   پرداخت، اشاره و بيان كرديم كه مي سياسي از نظر فارابي مي
  سياسي را براي فلسفه اخالق وي نيز سرايت داد.  

  كوين اخالق جادياي هاراه
در علم مدني فارابي، وظيفه سياست ترويج اخالق و عادات و سـجايا   ،كه اشاره شد چنان

ترين وظايف اخـالق  از مهممسئله ن چگونگي انجام اين ييدر جامعه و ميان مردم است. تب
 است كه اخالق اكتسابي اسـت آن شود. نكته قابل توجه در اين قسمت ميشمرده سياسي 

توان جامعه را اخالقـي  با اجبار نمي و بايد با اراده و اختيار و تالش انسان به دست آيد و
توان هر نوع اخالقـي را  بودن اخالق به اين نكته اشاره دارد كه مي اكتسابي ،د. از سوييكر

 .كنيم د نهادينه سازيم يا آن را به اخالقي ديگر مبدلدانيم در وجود خوكه درست مي

صورت ملكه و عادت درآيد. منظور از ملكه اين است كه درك درسـت   اخالق بايد به
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كه زوال آن بسيار دشـوار يـا    ايگونه به ؛يا اخالق شايسته در وجود ما استوار و راسخ شود

اني انـدك و در مـدتي طـوالني    طور مكرر با فاصـله زمـ   ناممكن گردد. اگر كار واحدي به
در واقـع،   و شـود . اخالق نيكو از راه عادت حاصل ميآيد دست مي به عادتشود، تكرار 

  گردد.سبب ايجاد اخالق در وجود انسان مي ،عادت به انجام كارهاي خوب
 ،راه به دست آوردن اخالق ماننـد راه تحصـيل علـوم و صـناعات اسـت. بـراي مثـال       

و كه وي به نويسندگي اقدام و عـادت كنـد    شود ميه و شغل فرد نويسندگي هنگامي حرف
 مانند نويسنده حاذق بنويسد و داراي مهارت نويسندگي گردد. كارهاي خوب و بد كه بنـا 

صـورت   اگـر بـه   ،بر فطرت انسان قبل از حصول اخالق در نفس او بالقوه موجـود اسـت  
  .)58-56، ص1390 ،همو( شوداخالق حاصل مي ،عادت درآيد
نخست به خود افراد يـاد   :كند براي رسيدن به اخالق نيكو دو راه را پيشنهاد ميفارابي 

و در درجه بعد معتقـد اسـت در جوامـع مـدني     شوند دهد چگونه داراي اخالق نيكو مي
دادن مردم به اعمـال نيكـو، اخـالق نيكـو را در      سياستمداران و حكمرانان جامعه با عادت

در مورد اول فارابي معتقد است ابتدا بايد  .)62، 57، ص(همان دآورن پديد مي شان مردمان
شود. بررسي وخوهايي وجود دارد و چه اعمالي از هر يك از آنها صادر مي ببينيم چه خلق

كدام اعمالمان لذت بخشند و آيا چنين اعمالي از خلق نيكو صادر شـده اسـت؟    :كنيم كه
ا در وجودمان ثابت كنيم. اگر عملي كه رنج آن خلق نيكوست و بايد آن ر ،اگر چنين باشد

مشخص كنيم آن خلق بد رو بـه   دباي ،از خلق بد حاصل شده باشد د،و تعب به دنبال دار
افراط دارد يا تفريط. اگر متمايل به سمت افراط بود، خودمان را به اعمال و افعـالي  طرف 

ي تفريط بـود، خلـق   عادت دهيم كه ناشي از خلقي برعكس آن است و اگر متمايل به سو
  .)64-62، ص(همان كه به حد مياني برسد تاجايي ،مقابل آن را انجام دهيم

داند. خود فارابي معيار اصلي شناسايي اعتدال را خود افراد مي ،مطالباين با توجه به 
زمـان كارهـايي كـه     ت و ضعف و زيادي يا كمي مدتشخص بايد به كثرت و قلت و قو

اشخاص درخصوص د و حد اعتدال را مشخص سازد. حتي فضايل بينديش ،دهدانجام مي
-مختلف نيز متفاوت است و با تغيير احوال و كارها و تغييير زمان و شرايط دگرگون مـي 

  شود.
 ،منـد كـردن افـراد بـدان     ههاي فاضل و پسنديده در جامعه و عالقرواج كارها و سنت

آنهـا  و قـرار گيـرد   بـول مـردم   نيازمند حكومتي فاضل است. چنين حكومتي بايد مـورد ق 
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فضـايل را در جامعـه   شـيوه  حكومت به دو  .)107، ص1384، هموردار آن گردند (ب فرمان
و دومين  ،كند: راه نخست تعليم است كه براي رواج فضايل نظري مناسب استايجاد مي

صـورت عملـي در جامعـه     راه تأديب است كه فضايل اخالقي و عملي را بـا گفتـار و بـه   
تأديب عادت دادن افراد جامعه به كردار و گفتار نيكوسـت كـه    ،كند. به عبارتيمي ترويج

و گـاه گفتـار   آيـد   پديد ميميل به اخالق نيكو در آنان  ،گاه با اقناع و ميل و رضايت افراد
  شود.از اكراه و اجبار بهره جسته ميسركشان طاغيان و باره نيك اثري ندارد و در

بـه  كـرده،  كه فارابي براي ترويج اخالق نيكو در جامعه بيان  هايي نكتهبرخي ديگر از 
  شرح زير است. 

	انسان وجودي هاتيظرف و قوا فهم

هـا و قـواي وجـود    و ظرفيت شودكه اخالق در وجود انسان پديدار ميرا هايي بايد شيوه
ي، : عقل نظري، عقل عملدارد در درك و استنباط اخالق دانست. انسان پنج نيرورا انسان 

ابيم. با يهاي نفساني، نيروي تخيل و نيروي حس. نيكبختي را با عقل نظري درميخواهش
يم و بـا عقـل عملـي بـه انجـام      شـو هاي نفساني خواهان دستيابي به سعادت ميخواهش

ردار عقل نظري و عملي هسـتند  ب انديشيم. نيروي تخيل و حس، فرمانكارهاي شايسته مي
هـا همـان   انجامـد. ايـن كـنش   هايي برانگيزند كه به نيكبختي ميتا انسان را به انجام كنش
در  ،شودچيزهايي كه با حس دريافت مي .)184، ص1374، همو( محاسن و فضايل است
 ،خواسته، آرزو و كشش به سمت انجام فعل اخالقـي  ،ابد. بنابراينينيروي خيال تبلور مي

از حس ميان انسـان و حيـوان    ناشي از حس، خيال و اختيار عقلي ماست. خواست ناشي
 .)182ص  ،(همـان  خواست ناشي از خيال و اختيار عقلي خاص انسان است ، وليمشترك

  ها پديد آورد.خواست انجام اين افعال را در انسان دبراي ترويج اخالق در جامعه باي
	ليتخ و تصوري روين

 ،بنـدد در ذهن انسان نقـش مـي   ،گونه كه وجود دارد به وسيله نيروي تصور، ذات امور آن
اسـت در قـوه    ءايخيال و مثال اموري كه نشان دهنـده اشـ   ،نيروي تخيلاز راه كه  حالي در

  شود.خيال حاصل مي
پس  ،لحاظ مرتبه و اهميت شود و بهاقناع تعليم داده ميراه ال از يعلم مبتني بر صور خ
و مخصوص خواص است. بـه  آيد  دست مي به برهانراه گيرد كه از از علوم عقلي قرار مي

عـوام صـور خيـال را بهتـر      ، ولـي مندنـد خواص هم از برهان و هم از اقناع بهره ،عبارتي



 

 

141

سي 
سيا

الق 
اخ

ابي
فار

شه 
اندي

در 
 

 
شود كه حكايتي از فلسفه به ناميده مي »ملكه«از طريق تخيل،  ،ابند. ادراك مثال اشيايدرمي

  زباني روان است.
ي كـه  هاي امر فطري يا عادت ناتوانيدليل اهميت تخيل در اين است كه بيشتر مردم به 

و اموري را كـه نماينـده حقـايق     ءاشيا دقادر به تعقل و تصور ذات امور نيستند. باي ،دارند
در نيروي خيـال آنهـا پديـد آورد. در مقابـل حقـايق كـه        ،كنداست و از آنها حكايت مي

سيار متنوع و ده از حقايق (محاكيات) بنها و امور حكايت كناموري ثابت و اليتغيرند، مثال
. براي هر ملتـي بايـد از   وجود دارند اند و در هر جامعه و گروهي به گونه خاصيگسترده
هـا در نـوع معرفـت بـا يكـديگر      هاي مناسب و آشنا براي آنها بهره گرفـت و ملـت  شيوه

هـاي  راه، گيـرد گرچه سعادت مورد خواست همه قرار مـي  ،گردند. به عبارتيمتفاوت مي
مجموعـه   ،شخصيت و هويت هر امت ،متنوع و متعدد است. از نظر فارابيآن دستيابي به 

گـردد. مـردم بـه    نمودار مي ايشانترسيمات ذهني و خيالي آنهاست كه در نفوس و عقول 
الـف،  1379، همـو ( ننـد. كابند كه بتوانند آن را در خيال خـود مجسـم   يسعادتي اعتقاد مي

د كـه توانسـته باشـند آن را تخيـل     كـر د به اخالقي عمل خواهن ،در نتيجه .)253-252ص
ند. چنين اخالقي مورد قبول جامعه قرار خواهد گرفت و در رفتار و عمـل افـراد نيـز    نماي

  نمودار خواهد گشت.
	يجمعي همكار و جامعه افراد معرفت شيافزا

ـ كنـد هاي اخالقي عمـل  د و به آموختهشواي اخالقي براي اينكه جامعه رفـع  راه در  د، باي
و كسب محاسن با يكديگر همكاري نماينـد. اگـر يـاري و همكـاري همـه افـراد       ها بدي

د. انسجام و هماهنگي و همكاري يآنباشد، نظام خاصي براي انسجام شهروندان پديد نمي
هـايي  عقايد و دانسته دتمامي شهروندان باي ،در گرو معرفت هماهنگ است. از نظر فارابي

 تـب ب آنها، رياسـت نخسـتين مدينـه فاضـله و مرا    مبادي موجودات نخستين، مرات رهدربا
آشـنا   ،انجامـد ها داشته باشند و در درجه بعد با افعال و اعمالي كه به سعادت مـي رياست

 ها را به عرصه عمل آورند و تنها به آگاهي و دانش خود بسنده نكننـد باشند و اين دانسته
هاي جامعه همبسـتگي  گروهاين كار رئيس مدينه است كه ميان اعضا و  .)251همان، ص(

ها براي دستيابي به خوبيشان  و آنان را چنان با يكديگر سازگار گرداند كه همهپديد آورد 
 .)جا(همان .كنند ها همكاريو رفع بدي
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  شهياند و اراده قدرت شيافزا
ها از سوي آنان انجـام  اي از امور بدون هيچ اجبار و اكراهي و به خواست خود انسانپاره
-آور يا سودبخش. يكي از داليلي كه اعمال بد فراوان رخ مي مانند كارهاي لذت ،شودمي
-آسان به نظر مـي  ،اين است كه اين اعمال به سبب لذتي كه با خود به همراه دارند ،دهد

ـ نـد و ا ا هايي هستند كه ناشـي از حـواس  بردن از لذترسند. غالب مردم به دنبال بهره ن ي
گـاه برخـي    ،دانند. دستيابي به اخالق نيك و شايسـته دگي ميلذات را مطلوب و هدف زن

با محروميت است. بـراي  همراه دشوار و او و انجام آنها براي گيرد  ميرا از انسان ها  لذت
اي از قدرت اراده و انديشه درسـت برسـد كـه    انسان به مرحله دگسترش اخالق نيك باي

مردم تنها هنگامي بـر  بيشتر . بگذردذر محسوس و زودگ هاي بتواند در مواقع الزم از لذت
طور آشـكار   كه درد و رنج آشكار ناشي از اعمال خود را بهشوند  چيره ميخود هاي  لذت

غلبه و عمـل بـد را   ها  لذتاي قوي داد تا بتوانند بر مالحظه كنند. به اين افراد بايد انگيزه
يد بر ميزان رنجي كه در اثر با ،برخي افراد سودبخش نبوددرباره ترك كنند. اگر اين روش 

  .)70، ص1390 (همو،افزود  ،شود ارتكاب اعمال ناشايست عايد وي مي
	جامعه مختلف طبقات با متناسبيي راهنما و تيترب

طبقات باالتر جامعه را به وسيله متخيالت و تمثيالت آنهـا   دبر اساس چنين ديدگاهي، باي
ل عقلي اين مباحث را ئبا طرح حقايق و مسا ،هر گاه از اين راه قانع نشدندكرد و  هدايت

از نظـر معلـم ثـاني، بـراي دسـتيابي بـه        .)278الـف، ص 1379همـو،  ( به آنها تفهيم نمود
بـا   ءكه فلسفه نام دارد و دريافت مثـال اشـيا   ءحكمت دو راه وجود دارد: تعقل ذات اشيا

 ، ولـي ه نـام دارد هـاي معقـول فلسـف    ند. علم به صورتيدنام ملكه ميآن را تخيل كه قدما 
ديـن  وسـيله   بـه كند. ايجاد ملكـه معمـوالً   هاي متخيل علم حاصل ميصورتدرباره ملكه 

كسي اسـت كـه بـا شـرايط معقـوالت       ،النواميس شود. فيلسوف يا امام يا واضعانجام مي
در جامعـه دارد. وي  را عملي آشناست و قدرت استخراج معقوالت عملـي و ايجـاد آنهـا    

صورت ملكه  امور يقيني و برهاني موجود در فلسفه را در نفوس ديگران بهتواند همان مي
  .)36ق، ص1403، همودرآورد (

و مخصوص خواص است. آيد  دست مي بهدر واقع علوم عقلي از طريق براهين يقيني 
هاي خيالي را دريابند و تعليم آنها به مدد اقناع صـورت  توانند صورتعموم مردم تنها مي

پذيرد كـه از معقـوالت   مي يواسطه محسوسات قوه متخيله معقوالت را به .ان)گيرد (هممي
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به معنـاي  آن قوه ناطقه نظري با عملي است و انكار ة دهند اين قوه ارتباط .كندحكايت مي

، 1374انكار مبنـاي اخـالق و انكـار پيونـد ميـان علـم و عمـل اسـت (داوري اردكـاني،          
اينجا، خيال بـه معنـاي متـداول نيسـت. در معنـاي       منظور از خيال در ،بنابراين .)133ص

، ارزش علمي تلقي مي شـود  بيخيال به معناي گمان يا نوعي تصورات احساسي  ،متداول
داراي و  خيــال جايگــاهي ميــان حــس و روح دارد ،در معنــاي حكمــي و معرفتــي ولــي

   است.  يكاركردهاي گوناگون
داشته است و از كندي و فارابي تـا  بحث خيال در فلسفه اسالمي سيري رو به تكامل 

اند. در انديشه فارابي بحـث   فلسفه اشراق و حكمت متعاليه همواره عناصري بر آن افزوده
كه فالسـفه بعـدي از فلسـفه مشـاء عبـور       خيال هنوز با قوه متخيله آميخته است؛ درحالي

خيله را حـد واسـطي   نهند.  فارابي قوه مت كنند و ميان قوه متخيله و عالم خيال تمايز مي مي
گيـرد كـه    دهد و كـاركرد سـومي بـراي آن در نظـر مـي      ميان قواي حاسه و ناطقه قرار مي

گري حواس از دو قوه ديگـر، كـه سـبب ايجـاد حركـت و       عبارت است از جنبه حكايت
تواند از تمامي معقوالتي كـه در جهـان    شود. از نظر او، قوه متخيله مي ادراك در انسان مي

گري كنـد   ند، به واسطه بهترين محسوسات و با چيزهاي نيكو و زيبا حكايتفوق قرار دار
  ).36-35، ص1387(بلخاري، 

هاي معقول به نهايت خود برسـد، در حـال    گري قوه متخيله از صورت هرگاه حكايت
بيداري از ناحيه عقل فعال جزئيات مربوط به حال و آينده و يا محسوساتي را كـه از آنهـا   

شـود. مقـام نبـوت     پذيرد و براي چنين شخصـي نبـوت حاصـل مـي     ميكند،  حكايت مي
  ).37ترين مرحله قوه متخيله است (همان، ص كامل

ني جوامـع  ااز جمله وظايف علم مدني اين است كه اخالق و ملكاتي را كه سبب آباد
تشـخيص دهـد و در    ،دهـد شود و مردم را به سوي سعادت دنيا و آخـرت سـوق مـي   مي

ماننـد شـعر بهـره    گوناگون، ها و فنون  توان از دانش جوامع رواج بخشد. براي اين كار مي
 چيزي ايآورد  پديد مي را تخيل حاالت از حالتي كه است اين شعري گفتار كاربرد گرفت.

 توانـد مـي  فـن  اين .)66، ص1384 فارابي،(دهد مي جلوه هست، آنچه از فروتر اي برتر را
 كـار  بـه  هاي اخالقي رذيلت زشتي و خواري و هاي اخالقي فضيلت زيبايي توصيف براي
 .شود گرفته
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  جامعه در اخالق اريمع
افراط برابر شاخص شناخت اخالق درست است. در واقع اعتدال در  ،روي يا اعتدال ميانه

ثبـات و   ،اخالق و تفريط قرار دارد كه به معناي فساد و خروج از اعتدال است. اعتدال در
شـود   هماهنگي ميان خلقيات و رفتار انسان ميسبب سالمت روح و روان انسان است كه 

مـدن اخـالق   آانجامـد و مـانع از پديـد     به آرامـش و دوري از اضـطراب مـي    ،رو اينو از
اعتـدال  ). 430، ص3، ج1385، (خراسـاني  گردد اي مانند ترس نفاق و دودلي مي نكوهيده

  دانند. ميها  فضيلتحاصل اخالق است و فالسفه آن را برآمد تمامي 
نكه بدانيم آيا يك جامعه به كمال اخالقي دست يافته است، بايد ميزان اعتـدال  يبراي ا

روي  كنيم. ميانـه  اي استفاده مي روي آن را سنجيد. براي سنجش آن از روش مقايسه يا ميانه
بيشـتر  ي بدن انسان است. در واقـع چنـين قياسـي مفـروض     در جامعه مانند تندرستي برا

هـاي آن   دانند كه تمامي بخش فالسفه اسالمي است كه جهان را داراي نظمي مشخص مي
هـاي   تـوان از دانسـته   اي از اين نظم را در خود دارند. براي فهم يك مجموعـه مـي   نسخه

ن و تـا  ان از نظمـي معـي  هاي جهان بهره برد. ازآنجاكه بدن انس بخشدرباره ديگر موجود 
هـا   مجموعـه ديگـر  توان اين معلومات را بـه   مي ،حد زيادي شناخته شده برخوردار است

  مانند جامعه نيز تسري داد.
ها كه احوال بدني بيمار را با مقايسه بدنعمل كنيم همچون پزشك  داز نظر فارابي باي

كنـد ميـزان دارو را   مـي  سنجد و تـالش با يكديگر و سبك و سنگين كردن احوال آنها مي
مطابق مزاج بدني بيمار، زمان مناسب مداوا و.. تنظيم نمايد؛ يعني در عرصه سياست براي 

توجه كنيم: احوال گوناگوني كه با اعمال سـروكار  ها  نكتهبه دست آوردن حد ميانه به اين 
د، آنچه شوكسي كه عمل از او صادر مي ،دهدزمان و مكاني كه عمل در آن رخ مي ،دارند

دليـل  شود و هدفي كه عمل به اي كه عمل با آن انجام ميشود، وسيلهعمل از او ناشي مي
در  ،دهـد سازد اعمال كه رخ مين ميگيرد. در نظر گرفتن مجموع شرايط معيآن انجام مي

  .)60، ص1390 ،فارابي( افراط يا تفريط متمايل استطرف طريق ميانه قرار دارد يا به 

  ي اسيس اخالق تنوع
كسـان  يتوان دريافت كه حد وسط در ميان افـراد و جوامـع گونـاگون    از آنچه گذشت مي

نيست و متناسب با اهداف جوامع و افراد آنها، وسايل نيل به اهـداف و احـوال و شـرايط    
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اخالق سياسي مدينه فاضله با مدينـه جاهلـه متفـاوت     ،د. بنابراينشوگوناگون متفاوت مي

هـاي سياسـي   اخـالق  ،هـا ز با توجه به تفاوت اهداف مدينـه يجاهله ن هاياست. در مدينه
  در نوع اخالق سياسي جامعه نقش دارد:مختلف وجود دارد. عوامل  يگوناگون
	ستيز طيمح و ايجغراف

فارابي معتقد است نوع جغرافيا و محيط زيست، اجسام آسماني و نوع خوراك بر اخـالق  
نشـين غلبـه را دوسـت دارنـد و در خـوراك و       دم بياباننهد. براي نمونه، مرمردم تأثير مي

دانند و زمام خود را به اخالقي نميپوشاك آزمندند. آنها فسق و فجور را عامل پستي و بي
ها و نحوه قرار  دگرگوني هوا و آب .)275الف، ص1379اند (فارابي، دست شهوات سپرده

 ،ي گياهان و جانـداران و در نتيجـه  هاي ثابت در باالي آنها نيز سبب دگرگونگرفتن ستاره
د و ايـن امـر خـوي و عـادات طبيعـي مـردم را       شوها از يكديگر مي تفاوت خوراك امت

 .)162، ص1389، همود. (كندگرگون مي

  سعادت از برداشت نوع
شود، هدف يا اهداف حكومت است. نوع از جمله مسائلي كه در اخالق سياسي بحث مي

شـود و  بزارهايي كه در اين راه از سوي حكومت اتخاذ مـي هدف، راه رساندن به هدف، ا
از جمله مباحث مهم اخالق سياسي اسـت. در وهلـه    ،رسيمنتايجي كه در نهايت بدان مي

هـايي بـه مردمـان خـود     ها چه وعـده حكومت :جدي مطرح است كهپرسش نخست اين 
ها خواهان آن هسـتند كـه بهتـرين شـرايط را بـراي      دهند؟ از نظر فارابي همه حكومت مي

تـرين هـدف   مطلـوب  ،و آنهـا را بـه سـعادت رسـانند. سـعادت     كنند مردمان خود فراهم 
بلكـه برخـي از آنهـا در     ،ها در اين راه موفق نيستندتمامي حكومت ، وليهاستحكومت

كننـد.  مـي  روند و برخي راه درسـت را گـم  كنند و به بيراهه ميمي باهتشخيص هدف اشت
تواننـد  نمـي  ،رونـد هايي كه در شناخت قوانين كلي سعادت به اشـتباه مـي  چنين حكومت

داري در پيش گيرنـد و كشـورداري آنهـا نيـز صـحيح       افعال و اعمال درستي در حكومت
  توان آن را تشخيص داد؟نخواهد بود. اما سعادت واقعي در چيست و چگونه مي

التنبیـه علـی سـبیل سعادت از نظـر فـارابي، كتـاب     كي از بهترين منابع براي شناختي
از به بحث  ،كه از عنوان آن پيداست است. اين كتاب در زمينه اخالق است و چنان السعاده

نمودن و بيدار گرداندن است  پردازد. واژه تنبيه در عنوان كتاب به معناي واقفسعادت مي
در را ، درصـدد اسـت مبـاحثي    هدمد نظر قرار دو فارابي بيش از آنكه تعريف سعادت را 



 
 

 

146 

ان 
ابست

وم،ت
ه د

مار
، ش

دوم
ال 

س
13

94
  

هـايي بـراي ســعادت   او ويژگــي .)27، ص1390، همـو . (كنـد  اطـراف ايـن مفهـوم بيــان   
  ند از:ا كه عبارتشمارد  برمي

  هدفي است كه هر كس در تالش است بدان دست يابد؛ سعادت
هر آنچه انسان درصدد رسيدن بدان است، خـوب و پسـنديده اسـت. سـعادت امـري      

  تر است؛امور خوب از همه خوباست كه در ميان 
خـود خـوب اسـت و مـا آن را تنهـا بـراي خـودش         خودي سعادت امري است كه به

براي تالش جهت  ،حاصل شود ، هرگاهنه براي رسيدن به امري ديگر. بنابراين ،خواهيم مي
  نيست؛نيازي دستيابي به هدفي ديگر 

صورت تصـادفي بـه دسـت     سعادت امري ارادي است و از روي جبر يا ناآگاهي يا به
  آيد؛نمي

سعادت نتيجه اعمال و رفتارهايي است كه قابليت سـتوده شـدن يـا نكـوهش داشـته      
گيرنـد:  نه رفتارهايي كه خنثي هستند. اين رفتارها در سه بعد مـورد نظـر قـرار مـي     ،باشد

اعمال بدني مانند نشستن و برخاستن، كيفيات نفساني ماننـد لـذت و شـهوت و تـرس و     
شـود  اخالق امري اسـت كـه سـبب مـي     .)50-49همان، تشخيص ذهني انسان ( و ،حسد

گيـري خُلـق    از شـكل پـيش  تا  ،احوال نفساني و اعمال انسان خوب يا بد شود. به عبارتي
سعادت حاصل اخالق و رفتار  ،اعمال و احوال انسان خنثي است. بنابراين ،نيكو يا ناپسند

  ي وجود دارد.نيكوست و ميان سعادت فردي و مدني جداي
نكته مهم ديگر در بحث سعادت اين است كه سعادت حقيقي تنها در مدينه فاضـله و  

كند كه غايـت وجـود انسـان چيسـت و     افتد. وي مشخص ميبا حكومت حكيم اتفاق مي
چگونه بايد بدان برسد و در اين راه از چه ابزارهايي بهره جويد. در مدينه فاضله هر كس 

  ماند.ها دور ميشود و از شرور و بديعادتمند ميمطابق استعداد خود س
كساني هسـتند كـه در مدينـه فاضـله      ،هانخستين و بهترين گروه انسان ،از نظر فارابي

كنند. پس از آنها افرادي قرار دارند كه همچون خار و هرزي كه ميـان زراعـت   زندگي مي
فاقـد تفكـر و شـعوري قـرار     هـاي  و در مرتبه بعد انسانهستند فايده و مضر رويد، بيمي

آنـان را ماننـد حيوانـات     ،وخوي آنها توانند پايبند اصول مدني باشند و خلقدارند كه نمي
پنداري  از سعادتپيروي داند. نما ساخته است. فارابي چنين اجتماعاتي را مدني نمي انسان

شـود   مـي ضله هاي جاهله يا غيرفاسبب ايجاد طيفي از مدينه ،و دور شدن از مدينه فاضله
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ها همان عوامل تنوع اخالق سياسي در جامعه است. برخي از كه وجوه مشترك اين مدينه

 ند از:ا اين عوامل عبارت

  منشأ جامعه
اثرگـذار  اصل وجود جامعه وجود دارد نيز در نوع اخالق سياسي باره نوع ديدگاهي كه در

گـاه  داننـد، ولـي    مـي معـه  عامـل ايجـاد جا  را است. گاه اشتراك در زبان و محله و منطقه 
شـود.  طبيعي عامل اصلي تجمـع دانسـته مـي   هاي  ويژگياشتراك و مشابهت در اخالق و 

و قرارداد از ديگر عوامل هستند. ازآنجاكه غلبه يافتن  ،خويشاوندي، منفعت، ترس و دفاع
هاي غيرفاضله است و قدرت ميـان اقـوام غالـب دسـت بـه دسـت       ويژگي مشترك مدينه

و شرايطي براي صـلح و عـدم   آيند  ميا پس از مدتي از اين وضعيت به ستوه آنه ،شود مي
ايـن شـرايط و    ،باشندآگاه ندگان بدون اينكه از منشأ اين شرايط يكنند و آن ميتجاوز معي

بلكه تـرس و   ،كه منشأ اين قيود نه عدل و اخالق درحالي ؛دانندقيود و قرارداد را عدل مي
رفتن شرايط و فزوني قدرت يك دسـته بـر دسـته ديگـر قـرارداد      است. با از بين ناتواني 

 .)198-194، ص1374نقض خواهد گرديد (داوري اردكاني، 

  هدف و غايت
دستيابي به خير و سعادت حقيقي و كسب اخالق و ملكات و  ،هاي فاضلهدر مدينهغايت 

وجـود نـدارد و   ها ايـن هـدف   سجاياي نيكو براي دستيابي به آن است. اما غالباً در مدينه
دانند. معيارهاي برتـري و لياقـت افـراد در شـهرهاي     اموري پنداري را خير و سعادت مي

انـدوزي و بـه دسـت آوردن رفـاه      غيرفاضله به فضيلت نيست. اين امور پنداري گاه مـال 
 .زندگي و افزودن ثروت و نگهداري ضروريات زندگي و پول نقد بيش از ميزان نياز است

د بودن براي ديگران از راه كمك به مـردم و انجـام كارهـاي خـوب و     حتي سودمن يگاه
 .)258الف، ص1379خدمت به ديگران در رسيدن به سعادت خيالي است (فارابي، 

شـود.  حفظ بدن يا جسم انسـان بـه كـار گرفتـه مـي     راه در مدينه نذاله اين ثروت در 
مانند زراعـت،   ،گري مردمكردن ابزار توان فراهم ،ايوظيفه اصلي حكومت در چنين جامعه

... و حفظ اموال و موقعيت آنهاست. برترين افراد كساني هستند كه و بازرگاني، دامپروري
ضروري خود را با حرفه مورد نظر خـود  نيازهاي توانند با فكر و تدبير به بهترين شيوه مي

  .)257، صد. (هماننبه دست آور
خيـالي هـدف اصـلي اسـت.      حسـي و هـاي   لـذت ها (مدينه خسـت)  در برخي مدينه
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هاي نيكـو و  ها و خوراكبارگي، آشاميدني لعب، ميخوارگي و زنو قماربازي، مجالس لهو 
شود و برترين افراد كساني هسـتند  نيكو شمرده مي ،شودهر امري كه براي لذت انجام مي

رض لحاظ اخالقـي در معـ   . مردم بهاند جويي را بيش از ديگران فراهم ساخته كه ابزار لذت
و گـاه در برخـي از    اسـت  نيروي شهوت در آنان قوي ،آزمندي و شره هستند. به عبارتي

هـاي  بـراي انجـام خـواهش    ،رود و اگر غضـبي وجـود دارد  آنان نيروي غضب از بين مي
  .)274، صشهواني است (همان

هـا و  ملتديگر در مدينه كراميه دستيابي به كرامت و احترام و شأن و شوكت در ميان 
تـرين مـردم كسـي اسـت كـه بيشـترين       هدف اصلي است و بااخالق ،ميان مردم مدينهدر 

بـودن از جملـه ايـن     يافتن و صـاحب دودمـان اصـيل    افتخارات را كسب كرده است. غلبه
  .)259، صهاست. (همانافتخارات و برتري

چـه از راه انديشـه و چـه بـا چـابكي و       ،چيرگي بر اقوام و ملل و شـهروندان ديگـر  
هاي جنگي، هدف اصلي برخي جوامع است. اين غلبـه  دي جسم و يا كاربرد سالحنيرومن
اي تربيـت  تواند بر خون، اموال و روح و نفس ديگران باشد. حكومت مردم را به گونهمي
دلي، ستمگري، خشمناكي و آزمندي  هاي ديگر باشند و خوي سنگكند كه دشمن ملتمي

ـ   راحتي آدم كه به ايگونه به ؛آوردرا در آنان پديد مي راي مـرگ و زنـدگي و   كشي كننـد و ب
دانند و ها برتر ميملتديگر بودن خود ارزشي قائل نشوند. آنان خود را از  حتي براي زنده

ارزش مانـده و بـي   را خـوار و عقـب  هاي ديگـر   ملتكنند و به القاب نيكو از خود ياد مي
مـردم جويـاي غلبـه     ، ولـي ين اسـت . البته گاه تنها اخالق حاكم جامعـه چنـ  شمارند برمي
ند و گاه تمـامي مـردم طالـب چيرگـي و غلبـه هسـتند       ا نيمي از مردم چنين يگاه ؛نيستند
  .)274و  267-263، ص(همان

هـا و  بلكه انـواع خـوي   ،وخوي غالب و مشخصي حاكم نيست گاه در يك مدينه خلق
هـا  نساني بر ديگر انسـان وجود دارد. هيچ اگوناگون هاي ها با روشاهداف با انواع تربيت

رهـا و آزاد هسـتند.    ،خواهنـد برتري و تسلط ندارد و همه در ارتكاب هر عملي كـه مـي  
تواند به اين مقـام برسـد كـه     بلكه كسي مي ،رسندترين افراد به رياست نمي معموالً فاضل

، نـه سـعادت حقيقـي را (همـان     ،همان خواست و آرزوي مورد نظر مردم را تحقق بخشد
هـاي امـروزين   كراسيواين نوع جامعه (جماعيه) كه شباهت زيادي به دم .)274-273ص

  ترين اخالق سياسي است.دارد، داراي متنوع
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  گيري جهينت

 دردر مقاله حاضر جايگاه اخالق سياسي در انديشـه فـارابي مـورد بحـث قـرار گرفـت.       
پـردازد كـه   به مطالعه اموري مي و است سياسي اخالق با برابر سياسي فلسفه وي، انديشه

. در آورد پديـد مـي  اخالق و اعمال نيكو و توان به دست آوردن و حفظ آنها را در جامعه 
گيـران مـورد نظـر     تنها اخالق و اعمال نيكو در قوانين  و نيز رفتار تصـميم  اين تعريف نه

جامعـه و  نـوع حكومـت، نـوع معرفـت موجـود در       از فارابي ،بر اينهاافزون بلكه ، است
ند. نكته قابل اهميت ديگر ايـن  كترويج اخالق در جامعه نيز بحث ميهاي گوناگون  شيوه

حـاكم و نهادهـاي   بـاره  است كه فارابي اخالق سياسي را تنها معياري بـراي قضـاوت در  
تـرين وظـايف   از مهـم  ،حكومـت را از سـوي  بلكـه وي تـرويج اخـالق    داند،  نميجامعه 

بديع و قابل هاي  نكتهدهد. از مدينه فاضله خود قرار مي ن شاخصيتر برجستهحكومت و 
توجه فارابي در بحث اخالق سياسي، توأمان ديدن اين دو با يكديگر و از سويي توجه به 
قوه خيال است كه بر نقش زبان، شرايط و فرهنگ جامعه در فهم اخـالق سياسـي تمركـز    

خـود را داشـته باشـد. از     شود هر جامعه هويت و اخالق سياسي خـاص  ميسبب دارد و 
پـردازد و عـواملي ماننـد    همين زاويه فارابي به بحث از تنوع اخالق سياسي در جوامع مي

تـرين عوامـل تنـوع    شيوه زيست و نوع برداشت از سعادت را مهم ،جغرافيا، نوع خوراك
  داند.اخالق سياسي مي
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  منابع
  

شناسـی خیـال در آرای  (مفهـومعکـس مـه رویـان، خیـال عارفـان ). 1387بلخاري، حسن ( .1
 ). تهران: فرهنگستان هنر.موالنا

ترجمـه   .»تقابل سياست و اخـالق در مسـأله دسـتهاي آلـوده    « .)1388كودي ( ،توني .2
 .206-161، ص18، فصلنامه تخصصی اخالق .اللهي مهدي حبيب

 اب.قم: بوستان كت ).3(ج دایره المعارف قرآن کریمدر:  »اعتدال« .)1385خراساني، علي ( .3

تهـران:   چـاپ چهـارم.   .فـارابی موسـس فلسـفه اسـالمی .)1377( داوري اردكاني، رضا .4
 ي.پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگ

 تهران: طرح نو .فارابی .)1374(. ــــــــــــــــــــ .5

کاوشی در باب اخالق فضیلت از نگاه  :فارابی و راه سعادت .)1390( محمد محمدبنفارابي،  .6
حسـن  بـه كوشـش    ؛ترجمه نواب مقربي .فارابی (ترجمه کتاب التنبیه علی سبیل السعاده)

 بنياد حكمت اسالمي صدرا. :تهران .پور قاسم

. ترجمه و شرح حسن ملكشاهي. چاپ فصول منتزعـه).1388ــــــــــــــــــــــ ( .7
 يما).دوم. تهران: سروش(انتشارات صدا و س

بنيـاد  . تهـران:  ترجمه حسين خديوجم .احصاء العلوم .)1384(ــــــــــــــــــــــ  .8
 فرهنگ ايران.

فصـلنامه  .ترجمه محسن مهاجرنيـا  ».رساله سياست« .)1379ــــــــــــــــــــــ ( .9
 .260-243)، ص9( 3، علوم سیاسی

ترجمــه و تحشــيه ســيدجعفر  .سیاســت مدنیــه .)الــف1379(ــــــــــــــــــــــــ  .10
سـازمان چـاپ و    ،تهـران: وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي    . چـاپ سـوم.   سجادي
 . انتشارات

، فصلنامه علوم سیاسـی .ترجمه محسن مهاجرنيا .المله .)1378(ــــــــــــــــــــــ  .11
 .316-293)، پاييز، ص6( 2

 .و شـرح حسـن ملكشـاهي   ترجمه  .السیاسه المدنیه .)1374( ــــــــــــــــــــــ  .12
 .(انتشارات صدا و سيما)تهران: سروش .چاپ دوم
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 :بيـروت  .ياسـين  لآ جعفـر  تحقيق .تحصیل السعاده. )ق1403(ــــــــــــــــــــــ  .13

 داراالندلس.

مجله دانشکده حقوق و ». رشد شناسي انديشه سياسي ابن روش). «1383فيرحي، داوود، ( .14
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