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  یل از نظر فارابیارتباط فضا ۀمسئل

  
  s.mirahmadi84@gmail.com  دکتري فلسفه دانشگاه اصفهان/  صادق میراحمدي سرپیري

  چكيده

هـر   ةاز مسـائل مـورد مناقشـه دربـار     یکـ یلسوفان است. یکسب آن از مباحث مهم از نظر ف یلت و چگونگیفض یستیچ

بار افالطـون و سـقراط آن را مطـرح کردنـد.      نیگر است که نخستیکدیل با یضاارتباط ف ۀلت، مسئلیفض ببا در يا هینظر

و ، را مطرح یو اخالق یلت عقالنین فضیز بیاست که تما ین کسیند. ارسطو نخستبودلت یفض یگانگی یۀنظرمدافع آنان 

وجـود   یو اخالقـ  یالنلت عقین فضیب يا ن پرسش که چه رابطهیبه ا ی، او پاسخحال نیلت را نقد کرد. با ایفض یگانگی

نفـس و روش اکتسـاب    يرد و همچون ارسطو با اسـتفاده از قـوا  یپذ یلت را نمیفض یگانگی یۀنظر یبادهد. فار یدارد، نم

ـ  يا ن پرسش که چه رابطـه ی. او در پاسخ به ااندد یم یو اخالق یدو قسم عقالن رل را بیل، فضایفضا ل وجـود  ین فضـا یب

ـ ا یل محتوا به بررسیو تحل یفین مقاله با روش توصیرح کرده است. اتقدم و تأخر را مط یۀدارد، نظر ن مسـئله پرداختـه   ی

  است.

  .، تقدم و تأخریلت اخالقی، فضیلت عقالنیلت، فضی، فضیفاراب ها: واژه کلید
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اسـت. فهـم    فـارابی  ۀچیستی فضیلت، چگونگی کسب و ارتباط بین اقسام آن، از مباحث بنیادین اندیشـ 

فاضله و علم مدنی مبتنـی بـر تبیـین دقیـق ایـن       ۀوي مانند سعادت، مدین ۀاز مباحث مهم فلسف بسیاري

خویش را فضـیلت قـرار    ۀفارابی پایه و اساس فلسف«که برخی بر این باورند که اي  گونهبه  ؛مبحث است

مربوط بـه  ثار آویژه در  فضیلت در آثار مختلف وي، به ةدربار فارابیهاي  ). بحث1391اعوانی، ( »دهد می

و  سیاسـت مدنیـه  ، فصـول منتزعـه  ، السـعاده   علـی سـبیل   التنبیـه  ،هالسعاد  تحصیلعلم مدنی مانند 

توان آنها را به صـورت مـنظم    به صورت پراکنده مطرح شده است، اما می فاضله ۀهاي اهل مدین اندیشه

  منسجم تدوین کرد. اي و در مجموعه

اخالق و سیاست و  بحث دربارة و طبیعیات به یطبیعمابعدال پس از بحث دربارة امور بیافار

ن اخـالق و سیاسـت   ایـ مصـحیح نیسـت کـه    او  از نظرپردازد.  میبه تعبیر خودش به علم مدنی 

 بـا ایـن تفـاوت کـه    وجود داشته باشد. سیاست و اخالق هر دو جزء علم مدنی هستند؛  جدایی

عـال ارادي انسـان سـروکار دارد.    پردازد و سیاسـت بـا تحقـق اف    اخالق بیشتر به بحث نظري می

د و اساس این اختیار، معلومات مربوط به خیر نشو ازآنجاکه این افعال از اختیار شخص ناشی می

بنابراین تفکیـک ایـن دو از یکـدیگر صـحیح      ،و شر و حقیقت و خطا و فضیلت و رذیلت است

  ).155ص ، 1374(داوري،  نیست

او از دل  یمـدن  ۀابـد. فلسـف  ی یخاتمه مـ  یمدن ۀد و با فلسفشو یآغاز م یبا مراتب هست یفاراب ۀفلسف

 یانسان و علـم نگـاه   ،جامعه، به هستی فارابینگاه استخراج شده است.  اش ينظر ۀعه و فلسفیمابعدالطب

مراتب هستند و بـا   یک از این امور داراي نظام ویژه و داراي سلسله مراتبی است که هر وار و سلسله اندام

دهند. هـر یـک از ایـن اجـزا در خـدمت کـل و در خـدمت         می منسجم را تشکیل اي یکدیگر مجموعه

. شـود  بسـته مـی   فارابی ۀفهم فلسفه و اندیشراه براي  کند. با حذف هر یک از این اجزا می یکدیگر عمل

  .کل عالم داراي نظامی عقالنی است و هیچ چیزي خارج از آن قرار ندارد

سـعادت را   اوازآنجاکه د. بایدست  یین است که به سعادت نهاینش انسان ایهدف آفر یفاراباز نظر 

انسان را در رسیدن بـه سـعادت یـاري رسـاند، خیـر اسـت.       ه چآنبنابراین هر  ،کند می خیر مطلق معرفی

کـه  را هـا و ملکـاتی    هیئت انسان براي رسیدن به سعادت نیازمند انجام افعال ارادي است. افعال جمیل و

کسب سعادت از طریـق فضـیلت    یفارابن از نظر یبنابراد. ننام می شوند فضایل می دراین افعال از آنها صا

  امري اختیاري است. ،کسب فضیلت است و پذیر امکان
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فضایل را بـه دو قسـم    ،فصول منتزعهفضایل دارد. در کتاب  ةبندي دربار دو تقسیم فارابی

مِ نظـري، فکـري، اخالقـی و    فضایل را به چهار قسـ  ،السعاده  تحصیلاخالقی و عقالنی و در 

بندي را نباید با یکدیگر ناسازگار دانست؛ چرا که  این دو تقسیم کند. صناعات عملی تقسیم می

بندي دوگانۀ ارسطویی، یعنی فضیلت اخالقی و فضیلت عقالنی  توان آنها را به همان تقسیم می

  باز گرداند.

 سـقراط بار  فضایل است که نخستین یکی از مسائل مورد بحث در نظریۀ فضیلت، مسئلۀ ارتباط

نظریـۀ   ارسـطو آن را مطرح ساختند. آنها نظریـۀ یگـانگی فضـیلت را در پـیش نهادنـد.       افالطونو 

یگانگی فضیلت را نپذیرفت و تأکید کرد که علم به فضیلت بسنده نیست، بلکه باید فضیلت را بـه  

معتقـد   ارسـطو سات نیز هسـت.  دست آورد. انسان تنها موجودي عقالنی نیست، بلکه داراي احسا

دارد و ازآنجاکه نفس انسان به دو بخـش عقالنـی و   ویژه  ینفس فضیلت ياست که هر یک از اجزا

انـد؛   برخی منسـوب بـه عقـل    ،ن فضایلایمند. در ا دو قسمبر فضایل نیز ، شود تقسیم می غیرعقالنی

همچـون  نـد؛  ا القمربوط بـه اخـ  نیز برخی . همچون حکمت نظري، عقل و حکمت عملی فضایلی

 نامـد  یل اخالقـی مـی  ارا فضـ دستۀ اول را فضایل عقالنـی و دسـتۀ دوم    ارسطو. سخاوت و اعتدال

اي بـین فضـیلت اخالقـی و عقالنـی      او به این پرسش که چه رابطه ).86-84، ص 1381(ارسطو، 

ا مسـتقل و  پذیرد، ولی آنهـا ر  نیز نظریۀ یگانگی فضیلت را نمی فارابی دهد. وجود دارد پاسخی نمی

اي بین فضـایل   گیرد و در پاسخ به این پرسش که چه رابطه بدون ارتباط با یکدیگر نیز در نظر نمی

  کند. وجود دارد، نظریۀ تقدم و تأخر را مطرح می

لسـوفان اخـالق   یل از موضـوعات مـورد بحـث نـزد ف    ین فضـا میاارتباط  ۀز مسئلیازآنجاکه امروزه ن

ن یـ کـه بـه ا    مـی مه يها از پاسخ یکیان یبه ب ،بحث يایر کردن زوان مقاله ضمن آشکای، ااستلت یفض

  پردازد. میپرسش داده شده است 

  ن فضايلايمارتباط . ۲

شود کـه چگونـه فضـایل از یکـدیگر      می این مسئله مطرحدرنگ  یهر تعریفی که از فضیلت ارائه شود ب

ـ مارتباط واقعـی   د؟شون می متحده و یگانتر با یکدیگر  عمیق یشوند و آیا آنها در سطح می تمییز داده ن ای

فضیلت عقالنی و فضـیلت   ۀرابط ةدربارحال  با این .است فضایل عقالنی و فضایل اخالقی بسیار پیچیده

  نظریه وجود دارد: دودر نگاه نخست، کم  دستاخالقی، 
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و صـورت  مطرح شده است به د افالطونبار در آثار  این نظریه که نخستین: یگانگی فضیلت ۀنظری .1

  قابل تصور است:

 ،همانی در نظر بگیـریم  فضیلت را اگر به صورت این یگانگی ۀنظری :همانی اینمعناي  بهیگانگی  .الف

هـاي   داري، اعتدال و دانـایی در واقـع نـام    مانند عدالت، شجاعت، دین ایلیخواهد بود که فض ابه این معن

  ؛ندا متفاوت یک فضیلت

کـه   نـد دارمتمـایز   یهر یک تعریف ،فضایل با اینکه یگانه هستند :ذیريناپ جداییمعناي  بهیگانگی  .ب

  ؛)325 ، ص2006(دوروکس، سازد  میاز یکدیگر متمایز آنها را 

هـاي   بار سوفسطائیان آن را مطـرح کردنـد بـه صـورت     این نظریه که نخستین: چندگانگی فضیلت .2

  مختلفی در فلسفه مطرح شده است:

بلکـه اساسـاً متمـایز از     ،فضـایل اخالقـی نیسـتند    ۀل عقالنی زیرمجموعـ استقالل: فضای ۀنظری. الف

  )؛381، ص 2003(درایور،  ندا فضیلت اخالقی

اگرچه فضـایل   ند.ا واقعی فضایل اخالقی ۀفضایل عقالنی انواع یا زیرمجموع :زیرمجموعهۀ نظری .ب

ار نزدیـک و شـبیه فضـایل    شوند، فضایل عقالنـی بسـی   می بندي عقالنی و اخالقی مجزا از یکدیگر طبقه

  ؛)157- 156، ص 1998زاگزبسکی، ( هستندها  واقع همان اخالقی و در

ـ  ۀرابط شاننایم و به یکدیگر متصل و پیوسته هستند ضایلاین ف: تقدم و تأخر ۀنظری .ج خر أتقدم و ت

ل ین فضـا میـا ط ارتبـا  ةدربار یفاراب یۀه است. ازآنجاکه نظرین نظریل به ایقا یفاراب. و تالزم برقرار است

 ةدگاه او دربـار یـ د ین مقاله پس از بررسـ یدر ا ،آن است یشناخت ينفس و قوا ةاو دربار یۀبر نظر یمبتن

ـ  ةنظر او دربار یلت، به بررسیفض ةدرباري وي ها يبند میآن و ذکر تقس یشناخت ينفس و قوا ن یارتباط ب

  م.یپرداز میل یفضا

  آن يشناخت ينفس و قوا. ۳

هـا و کردارهـاي    آنها نیکی ۀکه انسان به وسیل اي هاي نفسانی هاي روانی و حالت ن ویژگیآ یفاراباز نظر 

 کـه انسـان بـه    اي هـاي نفسـانی   هاي روانی و حالت هستند و آن ویژگی لیاآورد، فض می زیبا را به وجود

  .هستندل یاذرزند،  رقم میزشت و ناپسند را  يهاها و کردار وسیله آنها پلیدي 

مختلـف   يهمچنین بـر اسـاس اجـزا    اوداند.  هاي نفس می فضیلت را از ویژگی رابیفابنایراین 

 ،ن فضیلت اخالقی و فضیلت عقالنیایمپردازد. براي بررسی ارتباط  بندي فضایل می نفس به تقسیم
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؛ زیرا اگر ماهیت نفس تبیین نشود، نیمکآن را بررسی  ينفس و اجزا ةوي دربار ۀنظرینخست باید 

  لوم نخواهد شد.فضیلت نیز مع

  نفس يقوا. ۳- ۱

بدن براي نفس، و نفس براي رسیدن به کمال، یعنی سعادت آفریـده شـده اسـت.     فارابیاز نظر 

نفـس انسـانی داراي پـنج قـوه اسـت کـه       خلقت نفس براي رسیدن به حکمت و فلسفه اسـت.  

آینـد   د مـی پدیـ ان در انس ترتیبهمین ند از: غاذیه، حاسه، متخیله، نزوعیه و ناطقه که به ا عبارت

میان هر یک از این قوا رابطۀ رئیس و ). 11ص ، 1388همو،  ؛151- 152ب، ص  1379(فارابی، 

دهـد و   توان میان قسمتی که حکـم و فرمـان مـی    مرئوسی برقرار است. در هر یک از این قوا می

بـه  کند تمایز نهاد. همچنین هر یـک از ایـن قـوا نسـبت      قسمتی که خادم آن است و اطاعت می

  دیگري خادم است.

شـود.   مـی  اشتیاق به چیزي یا تنفر و اکراه از چیزي حاصل ،آن ۀاي است که به وسیل نزوعیه قوه ةقو

ر عـوارض  دیگـ ، غضب و رضا، شهوت و مهربانی و یتخشم و دوستی، صداقت و دشمنی، ترس و امن

. ایـن قـوه خـود    )13ص  ،1388همو،  ؛182ص  الف، 1379(فارابی،  مربوط به این قوه هستند ،نفسانی

این قوه اسـت   ۀواقع به واسط . اراده وابسته به این قوه است و درداردرئیسه است و خدمتکارانی نیز  ةقو

زیرا اراده عبارت از گرایش و تنفر ناشـی از احسـاس   ؛ )155ص ب، 1379(فارابی، که اراده وجود دارد 

  و حس و یا ناشی از تخیل است.

ـ ا ۀلیانسان بـه وسـ   که قوام انسان به آن است.ناطقه آن چیزي است  ةقو افـت  یات را دریـ ن قـوه کل ی

ایـن قـوه    ۀهمچنـین بـه وسـیل    .شود می لیها و صنایع نا به فهم دانش و )13، ص 1388، ی(فارابکند  می

اینکه چه کاري را باید انجام دهد و چه کـاري را نبایـد    ةرکند و دربا می امور زشت را از امور زیبا متمایز

آور  بخـش را از امـور رنـج    آور و امـور لـذت   زیان يکارهااندیشد و کارهاي سودمند را از  می ام دهدانج

). این قوه، رئیس قـواي غاذیـه، متخیلـه و    13ص ، 1388همو،  ؛181، الف 1379(فارابی،  دهد می تمییز

  ).154ص ب، 1379حاسه است (فارابی، 

  است. نظريو  ناطقه بر دو بخش عملی ةقو

علمی با اوامر و نواهی اخالق و با جزئیات حـال و آینـده سـروکار دارد. ایـن قـوه        ناطقۀ

شـوند،   انسان، به اموري که ضرورتاً مـورد عمـل واقـع مـی     ةنیرویی است که با استناد به اراد

  بر دو بخش است:و  دبای میمعرفت 
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طـب و  می همچـون  و. آمـوختن علـ  شـود  می ن انسان هنرمند و صنعتگرآ ۀوسیل  مهنیه، که به ةقو .1

  ؛ن قوه استیا يریکارگ بهسبب به  ينجار

این قوه در اموري کـه بایـد انجـام شـود و یـا       ۀاندیشه است و انسان به وسیل أمرویه، که منش ةقو .2

  اندیشد. می انجام نشود

کنـد کـه ضـرورتاً     هایی را ادراك مـی  آن دانش ۀبه واسطانسان نظري نیرویی است که  ۀناطقاما 

 ۀناطقـ  ةقـو  ).13، ص 1388؛ همو، 182-181ص  ،الف 1379(فارابی،  شوند واقع نمی مورد عمل

نظـري بـراي ایـن     ۀناطقـ لی و ؛نظري باشد ۀناطق ةعملی به این علت آفریده شده که در خدمت قو

آن بـه   ۀا انسان به واسـط تشده خلق بلکه براي این  ،آفریده نشده است که خادم چیز دیگري باشد

  . هـر قـوه بـه سـبب قـوة بـاالتر از خـود وجـود دارد؛        )187ص ب، 1379رابی، (فا سعادت برسد

که قوه عقالنی در باالترین مرتبه قرار دارد. این قوه بر دیگر قواي نفس مسلط اسـت و بـر    حالی در

  ).12-11، ص 1998پاوان احمد، (راند  آنها فرمان می

کـار   ۀو آن را غایـت و نتیجـ   را کسب کندعقل نظري علم به سعادت  ۀانسان به وسیلگاه هر

 ۀد و بـه واسـط  یـ وجـود آ  ه اشتیاقی براي دستیابی به آن ب ،نزوعیه ةقو ۀد و به وسیلهخود قرار د

آن و به کمـک متخیلـه و حـواس     ۀرا باید مورد عمل قرار گیرد تا به وسیله آنچ ،نیروي اندیشه

گونه  وعیه اقدام به انجام آننز ةآالت قو ۀد و سپس به وسیلنرسیدن به آن حاصل شود استنباط ک

و یـا آن را   سـد ولی اگر سعادت را نشنا ؛همه خیر و زیباستش در این صورت افعال ،ندکافعال 

بلکه چیز دیگري غیر از سعادت را غایـت   ،دهولی آن را غایت مشتاق الیه خود قرار ند سدشناب

مرویـه   ةقـو  ۀو به وسـیل بد انزوعیه به آن چیز اشتیاق و گرایش ی ةقو ۀد و به وسیلهخود قرار د

آن و به کمـک حـواس و متخیلـه رسـیدن بـه آن       ۀرا باید مورد عمل قرار گیرد تا به وسیله آنچ

در  ،دهـ نزوعیه آن گونه افعـال را انجـام د   ةآالت قو ۀو سپس به واسط ،دنممکن شود استنباط ک

  ).188ص ب، 1379(فارابی،  شر و نازیباست شافعال ۀاین صورت هم

  ياز نظر فارابم فضايل تقسي. ۴

تنها به ذکر معیار شناخت فضایل و رذایل بسنده نکرد، بلکه به طور جزئی بـه بررسـی    فارابی

دو  فـارابی در آثار فضایل و رذایل پرداخت و مفاهیم خاص اخالقی و عقالنی را بررسی کرد. 

  اب فضیلت وجود دارد. ب بندي در نوع تقسیم



   ۸۳ يل از نظر فارابيارتباط فضا ةمسئل

  بندي نخست از فضايل تقسيم. ۴- ۱

هـا و مـردم شـهرها     گوید چهار چیز است که هرگاه در میـان امـت   می السعاده  تحصیلدر کتاب  فارابی

فضایل نظري، فضایل فکـري، فضـایل اخالقـی و     :شود میاخروي و ب سعادت دنیوي موجتحقق یابد، 

  ).25ص ، 1995فارابی، ( صناعات عملی

  فضایل نظري. 4- 1- 1

ومی که هدف نهایی آنها شـناخت موجـودات اسـت و شـامل امـور      همان عل :ازند ا نظري عبارت لیافض

  ند:ا دو نوعبر آنها یقین حاصل شده است. این علوم   بارةکه درشود  میمعقولی 

بدون آنکه بفهمد و یا بداند که چگونـه بـه دسـت    ند، ا براي انسان حاصلآغاز علومی که از همان  .1

  ؛لعلوم نام دارندعلوم نخستین یا اوائل ا ،اند، این علوم آمده

جو و استنباط و تعلیم و تعلم براي انسان به دسـت  و علومی که از طریق تأمل و جست. 2

  آیند. می

آیند و از طریق  که از طریق علوم نخستین یعنی بدون بحث و تحقیق به دست می چیزهایی

منطـق،   جو و استنباط و تعلیم و تعلم است همچونو اینها انسان به علومی که از طریق جست

متعلقات دستۀ دوم در درجۀ اول ناشناخته هستند، اما از طریق ). 26همان، ص د (بیا میدست 

ندارد کـه    شوند. البته امکان شناخته می مطالعه یا آموزش به عنوان باور، عقیده یا گزارة علمی 

گـاه  شـود؛ زیـرا مـا     در همۀ موارد یقین حاصل شود، بلکه اغلب ظن، اقناع یا وهم حاصل می

  ).94- 93، ص 2002تصوري نادرست داریم یا در اشتباه هستیم (فخري، 

شود، اما آن علم و دانشی که براي  علم و دانش به امور گوناگونی اطالق می فارابیاز نظر 

ن نفس انسانی به هستی و موجوداتی کـه  فتیقین یا :عقل نظري فضیلت است، عبارت است از

). بنابراین فضـیلت  39ص ، 1388(فارابی،  آنها نیست ةزندانسان به هیچ وجه سبب قوام و سا

نظري از سنخ ادراك عقلی و یقینی موجودات است و ازآنجاکه انـواع مختلفـی از موجـودات    

 .آینـد  وجود دارند، انواع مختلف فضیلت نظري داریم. این فضایل از طریق علوم به دست مـی 

 ،ن معرفتـی و نظـري هسـتند   أداراي شـ  و صـرفاً  انـد  عقـل نظـري   ةاین علوم که مربوط به قو

علـم تعـالیم،   منطق که تنها جنبۀ مقدماتی بـراي فـرا گـرفتن علـوم دیگـر دارد،      ند از: ا عبارت

  طبیعیات، ماوراء الطبیعه و علم مدنی.

۸۴      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  

  فضیلت فکري. 4- 1- 2

نی را در هدف برتـر همگـا  ه چآنتواند  می آن ۀاست که آدمی به وسیلچیزي فضیلت فکري  یفاراباز نظر 

بـه وجـه   ها یا یک امت و یا براي یک شهر به هنگام رسیدن یک پدیده همگانی سـودمندتر اسـت،    امت

  ).104همان، ص ( نیکو دریابد

معقـوالت را   ،از آنکه به تعریف و بیان اقسام فضیلت فکري بپردازدپیش  السعاده  تحصیلدر  فارابی

انسـان هـیچ نقشـی در     ةند که ارادا عی، معقوالتیمعقوالت طبید. کن می ارادي و طبیعی تقسیم ۀبه دو دست

 انسـان ناشـی   ةاز اراد معقـوالت ارادي در مقابـل،  . نیسـت آنها ندارد و امکان تغییر و تبدل در آنها ایجاد 

که بـه هـیچ وجـه    ند ا شوند و امکان تغییر و تبدل در آنها وجود دارد. علوم نظري تنها شامل معقوالتی می

معقـول ارادي را از آن   يبه نیروي دیگري نیـاز اسـت کـه بتوانـد اشـیا      بنابراین .ندیاب تبدیل و تغییر نمی

بنابراین فضایل فکري وابسته بـه عقـل عملـی    . سدشنابشود  می جهت که به آنها عوارض متبدله عارض

  ل دارند.یر و تبدییت تغیو قابل ندتهساز آن  یو ناش انسان

ـ پرداز جو در امـوري مـی  و سپس به جست  ؛دنگیر فضایل فکري نخست غایت و هدفی را در نظر می د ن

راهکارهاي الزم بـراي   ۀفکري، به ارائ ةقو فارابیبنابراین از نظر  .ندبد به آن هدف و غایت دست یانکه بتوان

 .1نـد:  ا سـه دسـته  بـر   ،گیـرد  پردازد. غایاتی که این قوه در نظر مـی  رسیدن به غایات و اهداف مورد نظر می

. امـوري کـه توسـط    ندستهغایاتی که ظناً و وهماً خیر  .3ند، غایاتی که شر .2 ند،یقت خیرغایاتی که در حق

امـوري کـه    ،هستند. اگر هدف شـر باشـد  مندانه د، اموري سودمند و فضیلتنشو خیر ایجاد می اًغایات حقیقت

ه در امـوري کـ   ،دند بود. اگـر غایـات ظنـی و وهمـی باشـ     ند نیز شر خواهنشو فکري ادراك می ةتوسط قو

  ).56- 57ص ، 1995(فارابی،  د بودناکتساب آنها سودمند هستند نیز وهمی و ظنی خواه

هـاي   هاي خوب و هم براي رسیدن بـه هـدف   تواند براي رسیدن به هدف می فکري هم ةبنابراین قو

 تعمیم آن غـایتی کـه   ۀواسطشوند نیز به  می که توسط این قوه مطرح یبد به کار گرفته شوند. راهکارهای

که با توجه به غایت بـد، امـور بـد را     اي فکري ةآن قو فارابیشوند. از نظر  می کنند، خوب یا بد می دنبال

که بـه   اي فکري ةکند فضیلت فکري نیست و شایسته است که آن را چیز دیگري بنامیم و قو می استنباط

 .فضـیلت فکـري باشـد    شود خیر است، مظنون به ایـن اسـت کـه    می ترین امور که گمان نافع ،آن ۀوسیل

 ،فضیلت فکـري اسـت و دو قسـم دیگـر     د،کن می بنابراین آنچه انسان را در رساندن به غایت خیر، یاري

 :داراي اقسـامی اسـت   ،کنـد  مـی  نوع هدفی کـه انتخـاب   ۀفضیلت فکري نیستند. فضیلت فکري به وسیل

  .یتمشورفضیلت فکري  و فضیلت فکري جهادي، فضیلت فکري منزلی، فضیلت فکري مدنی



   ۸۵ يل از نظر فارابيارتباط فضا ةمسئل

  فضیلت اخالقی. 4- 1- 3

نزوعـی ماننـد عفـت و شـجاعت و      ةگوید: فضیلت اخالقی مربـوط بـه قـو    می فصول منتزعهدر  فارابی

بیشـتر از دیگـر آثـار     السـعاده   تنبیه علی سبیلدر  او .)14ص ، 1388فارابی، ( سخاوت و عدالت است

افعال و احوال نفسانی را خـوب یـا   ه چآن از نظر اوباب فضیلت اخالقی پرداخته است.  خود به بحث در

 افعال نیک و بد در انسـان بـه وجـود    ،آن ۀچیزي است که به وسیل» خُلق«نام دارد و » خُلق« ،سازد می بد

  ).55ص  ،1390فارابی، ( دنآی می

ق خـال ااکتسابی است. بنابراین اگـر کسـی هنـوز     ،اخالق چه خوب و چه بد معتقد است که فارابی

همچنین اگر اخالق و خلـق ناپسـندي    .تواند آن را به دست آورد می ،صل نشده باشدنیکویی در وي حا

خود به خلق دیگري که ضد خلق فعلی اوست منتقـل گـردد و    ةداشته باشد، این توانایی را دارد تا با اراد

  یا خلق دیگري را در خود حاصل کند.

گیرنـد.   مـی  در نفس قرار ،طریق عادت پی و از در افعال پی ۀهاي اخالقی به وسیل ها و رذیلت فضیلت

، 1388فـارابی،  ( شـود  مـی  رذیلت در نفس پدیـدار  ،دنباش و اگر پلید ،لتیفض ،اگر این افعال خیر باشند

ـ  یگو میسخن  یگوناگون یل اخالقیاز فضا یفاراب ).15ص  ن دو حـد افـراط و   ید و آنها را حد وسـط ب

  ند.ا یل اخالقیاز فضا گویی ستراو  ،بخشندگی یا سخاوتداند. شجاعت،  میط یتفر

  فضایل عملی. 4- 1- 4

تحقق بخشیدن به فضایل اخالقی و عمل به خیر و ایجاد فضـایل جزئـی در    :ازند ا فضایل عملی عبارت

ن یـی ل عـالوه بـر تع  ین فضایا ).160ص  ،1374، داوري( ها و اوصاف و صنایع و حرف ها و مدینه امت

حاکمـه را اجـرا   ة قـو  يهـا  نجـا، اراده فرمـان  یپردازنـد. در ا  میز یآن ن ی، به تحقق عمليا سودمندیر یخ

ن کار اکراه داشته باشد، به انجـام دادن آن عـادت خواهـد    یاگرچه در آغاز ممکن است از انجام ا. کند می

ل مربـوط بـه آن   یاز اعمـال و فضـا  شماري مردم در  ی، برخندا چون استعدادها متفاوتبا این حال کرد. 

هـا در   انسـان  ین به حکم فطرت و عادت مقدور است که برخیبنابرا .دارند يگر برترید یاعمال بر برخ

  ).141، ص 1372، يفخررند (یبرداران قرار گ گر در گروه فرمانید یان و برخیروا گروه فرمان

، نقـش  یف عملـ یهستند که وظا یقبل ۀگان ل سهیاز فضا» علوم منتزعه«، یل عملی، فضایفاراباز نظر 

بـه  ه چـ آنل در جامعه را بر عهده دارند و هـر  یرات و فضایخ ۀم همیع و تقسزیجاد، تویدر ا ییاجرا ةقو

آن  یجامعه مرتبط است و در کمال و خوشـبخت  میو نظا ی، اجتماعی، فرهنگي، اقتصادیاسیسرنوشت س

  ).73ص ، 1380ا، یمهاجرنل قرار دارد (ین فضایثر است، در حوزه اؤم

۸۶      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  

  لبندي دوم فضاي تقسيم. ۴- ۲

عقالنـی   لیاکنـد. فضـ   می فضایل را به دو قسم عقالنی و اخالقی تقسیم ،فصول منتزعهدر کتاب  فارابی

اخالقـی   لیااندیشی. فضـ  حکمت، عقل، زیرکی، و نیکانند م ؛انسان هستند ۀناطق ةهمان فضایل جزء قو

). از 14ص ، 1388فـارابی،  ( ندا نزوعیه انسان مانند عفت، شجاعت، سخاوت و عدالت ةهمان فضایل قو

جداگانه هستند. فضـیلت عقـل نظـري همـان      ینظر وي عقل نظري و عقل عملی هر کدام داراي فضایل

و دانش و حکمت است. فضیلت عقل عملی دریافت حقایق براي به کار بسـتن افعـال و   ق یادریافت حق

  ).38ص  همان،( نیکویی اندیشه، در مقام عمل و درستی گمان است

  لت اخالقي و فضيلت عقالنيبين فضي ةرابط. ۵

 ۀکه انسان به وسیل اي هاي نفسانی هاي روانی و حالت گوید: آن ویژگی می ایلدر تعریف فض فارابی

هـاي   هاي روانی و حالت هستند و آن ویژگیایل آورد، فض میرا پدید ها و کردارهاي زیبا  آنها نیکی

 ایـل رذ ،آورد ت و ناپسند را بـه وجـود مـی   ها و کردار زش آنها پلیدي ۀکه انسان به وسیل اي نفسانی

را بـه دو قسـم عقالنـی و اخالقـی تقسـیم       ایلفض فصول منتزعهدر  فارابی). 6همان، ص ( هستند

مثـل حکمـت، عقـل، زیرکـی و     ؛ انسان هستند ۀناطق ةعقالنی همان فضایل جزء قو ایلکند. فض می

ـ  ةاخالقی همان فضایل قو ایلاندیشی. فض نیک ثـل عفـت، شـجاعت، سـخاوت و     انسـان م  ۀنزوعی

چهار چیز اسـت کـه مربـوط بـه      :گوید می تحصیل سعادتدر  فارابی). 14همان، ص (ند ا عدالت

ب سعادت دنیـوي و سـعادت   موجها و مردم شهرها تحقق یابد،  انسان است و هرگاه در میان امت

اخالقـی و  ند از: فضـایل نظـري، فضـایل فکـري، فضـایل      ا این چهار چیز عبارت .شود اخروي می

  ).25ص ، 1995(فارابی،  صناعات عملی

تـوان آنهـا را بـه فضـیلت      فضیلت را نباید با یکدیگر ناسازگار دانسـت و مـی   رةدربا ها بندي این تقسیم

نزوعیـه.  ة ند و یا مربوط به قـو ا ناطقه ةیا مربوط به قو ایلبه این صورت که فض؛ اخالقی و عقالنی برگرداند

ناطقه هسـتند یـا    ةکه مربوط به قو ایلیشود، فضیلت اخالقی است. فض ه مربوط مینزوعی ةفضیلتی که به قو

نـد و  ا عملـی  ۀناطقـ ة و یا مربوط به قـو شوند  نامیده مینظري هستند که فضیلت نظري  ۀناطقة مربوط به قو

  .شوند فکري و صناعی نامیده میایل عملی یعنی صناعی و فکري، فض ۀناطق ةمتناسب با دو قو

مختلف  يهمچنین بر اساس اجزا اوداند.  هاي نفس می فضیلت را از ویژگی فارابی راینببنا

است. از ارسطو موافق  فارابیدربارة اکتساب فضایل نیز پردازد.  بندي فضایل می نفس به تقسیم

کنند؛ زیـرا فضـایل    آیند و رشد می نظر او فضایل عقالنی عمدتاً از طریق آموزش به وجود می
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آیند؛ اما فضایل اخالقی از طریـق   رفت هستند و از طریق آموزش به دست میعقالنی براي مع

  آیند. عادت شدن برخی افعال به وجود می

وجـود دارد؟   ایلن این فضـ ایماي  خواهیم بررسی کنیم این است که چه رابطه می اي که اکنون مسئله

نـه هسـتند و از یکـدیگر    یگانه هسـتند و بـا یکـدیگر وحـدت دارنـد؟ یـا اینکـه چندگا        ایلآیا این فض

  وجود دارد؟آنها ن ایماي  آید که چه رابطه می ند؟ و در صورت مستقل بودن نیز این پرسش پیشا مستقل

آن را مطـرح کردنـد فضـیلت همـان      افالطـون و  سقراطبر اساس نظریۀ یگانگی فضیلت که 

تی داشـته  معرفت است و بین علم و عمل جدایی وجود ندارد. اگر کسی حقیقتـاً معرفـت درسـ   

نیز نخستین گام براي به دست آوردن سعادت را  فارابیباشد، ضرورتاً درست عمل خواهد کرد. 

گوید انسان در راه رسیدن بـه سـعادت، نخسـت بایـد      می المدنیه سیاست داند. او در  معرفت می

جام معناي سعادت را بشناسد و آن را غایت کار خود قرار دهد؛ سپس اعمالی را که الزم است ان

). ظـاهر ایـن عبـارت    244الـف، ص   1379دهد تا به وسیلۀ آنها به سعادت دست یابد (فارابی، 

گوید وقتی قوة ناطقۀ انسان سعادت را  است؛ زیرا می سقراطنیز پیرو  فارابیداللت دارد بر اینکه 

  کند. شناخت، انسان براي دستیابی به آن تالش می

بـه آن بـاور داشـت، ایـن اسـت کـه در        سقراط هاي یگانگی فضیلت و معرفت که از ویژگی

دهـد. بـا    صورت وجود حکمت و معرفت، انسان ضرورتاً کار خیر و عمل درست را انجـام مـی  

شویم که آشکارا با این نظریه ناسازگارند. بـراي مثـال    رو می با سخنانی روبه فارابیدقت در آثار 

  گوید: می المدنیه سیاست وي در 

هایی است که مردم آن اعتقاد بـه مبـادي موجـودات دارنـد؛ علـم دارنـد،        نه مدینهگو هاي فاسقه آن مدینه

شناسند و اعتقاد به آن هم دارند، افعال و کارهایی را هم کـه موجـب رسـیدن بـه سـعادت       می سعادت را

کننـد و پایبنـد    یک از آنها عمل نمی شناسند و قبول دارند؛ لکن با تمام این اوصاف به هیچ می است خوب

ـ    ۀهاي مدین خود را در جهت یکی از هدف ةباشند و خواست و اراد ینم  آنهـا منحـرف   ۀجاهلـه و بـا هم

نمایند؛ یعنی با رسیدن به منزلت و مقام یا کرامت یا قهر و غلبه یا جز اینها؛ و کارهـا و افعـال خـود را     می
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کننـد.   مـی  به سعادت علـم و معرفـت دارنـد، بـا اراده و آگاهانـه از آن دوري     مردمان این مدینه با اینکه 

شـود ایـن اسـت کـه علـم و معرفـت ضـرورتاً بـه عمـل و فضـیلت            مـی  اي که از این متن گرفته نتیجه

یگانگی فضیلت عبارت است از اینکه اگر کسی علـم و   ۀد. بنابراین ازآنجاکه یکی از نتایج نظریانجام نمی

هایی وجود دارنـد کـه    انسان فارابیکند و حال آنکه از نظر  می ضرورتاً درست عمل ،باشدمعرفت داشته 
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توانیم نتیجه بگیریم که او به یگـانگی   می بنابراین ،انجامد علم و معرفت آنها ضرورتاً به درستی عمل نمی

  همانی باور ندارد. اینبه معناي 

انـد: یکـی    که انسان باید بشناسد بـر دو دسـته  گوید چیزهایی  می تنبیه علی سبیل سعادتدر  فارابی

چیزهایی که انسان تنها باید آنها را بشناسد ولی الزم نیست به آنها عمل کند، مانند علـم بـه اینکـه خـدا     

یکتاست و یا عالم حادث است. دیگري چیزهایی که هم باید آنها را شناخت و هم بـه آنهـا عمـل کـرد،     

در و مادر خوب است و خیانت بـد اسـت و عـدل نیکوسـت. کمـال آن      مانند علم ما به اینکه نیکی به پ

چیزي که هم باید شناخته شود و هم به آن عمل گردد این است که به آن عمل کنیم؛ زیـرا علـم مـا بـه     

). او فضـایل را  71، ص 1390چیزي که باید به آن عمل کرد، مساوي با عمل به آن چیز نیست (فارابی، 

  معتقد است که صرف دانستن آنها بسنده نیست، بلکه باید به آنها عمل نیز کرد.داند و  از گروه دوم می

از نظـر   پـردازد.  مـی  ایلفض ۀبه مقایسه و بررسی رابط السعادة  تحصیلدر فصل چهارم کتاب  فارابی

بر ایـن بـاور اسـت کـه ایـن      او خر و تالزم برقرار است. أتقدم و ت ۀچهارگانه رابط فضایلن این ایموي 

به یکدیگر متصل و پیوسته هستند. فضیلت نظري بر فضیلت فکري و فضیلت فکري بر فضـیلت   ایلفض

  ).70- 64، ص 1995فارابی، ( مقدم است یلت عملیبر فض یلت اخالقیو فض اخالقی

مراتـب، نخسـت    مراتبی برقرار است. در ایـن سلسـله   ن این فضایل چهارگانه، نظام سلسلهایم

صورت که  بدین؛ ز آن فضایل فکري، اخالقی و عملی قرار دارندفضیلت نظري قرار دارد و پس ا

راهکارهاي مناسب  ۀشود. فضیلت فکري به ارائ ب شناخت سعادت انسان میموجفضیلت نظري 

پـردازد. فضـیلت    فضیلت نظـري شناسـایی کـرده اسـت مـی      ۀبراي اکتساب سعادتی که به وسیل

فضـیلت  . بپیمایـد فکـري را   ةه توسط قوشد شود که نفس انسان راه شناسایی ب میموجاخالقی 

شود. در واقع این فضیلت نقش اجرایـی در   عملی نیز موجب تحقق بخشیدن فضیلت اخالقی می

  پردازد. تحقق خیرات و فضایل در جامعه را بر عهده دارد و به تحقق عملی آنها در جامعه می

ثـال فضـیلت فکـري و    معتقد است که این فضایل با یکدیگر تفـاوت دارنـد. بـراي م    فارابی

فضیلت نظري هر دو از فضایل عقالنی هستند؛ با این تفاوت که فضیلت فکـري بـه قـوة ناطقـۀ     

عملی تعلق دارد و فضیلت نظري به قوة ناطقۀ نظري. بنابراین فضیلت فکـري از مفـاهیم عقلـی    

تبدیل در آنها  آیند نیز ارادي هستند و امکان تغییر و ارادي است و افعالی که از آنها به وجود می

وجود دارد؛ حال آنکه در فضیلت نظري امکان تغییر و تبدیل وجود ندارد و به همین دلیل است 

  که از نظر او فضیلت نظري مقدم بر فضیلت فکري و برتر از آن است.
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معقـوالت   ،فضـیلت نظـري   ۀفضیلت فکري تابع فضیلت نظري است و بدون آن وجود ندارد. به وسیل

دهد. در واقع، فضـیلت   و فضیلت فکري اعراض آن معقوالت را از یکدیگر تشخیص می شوند اکتساب می

  .نظري، فضیلت فکري رئیسه، فضیلت اخالقی رئیسه و فضیلت صناعی رئیسه از یکدیگر جدا نیستند

الزم اسـت داراي فضـیلت نظـري و فکـري نیـز      دارد، معتقد است کسی که فضیلت اخالقی  فارابی

کـارگیري افعـال جنـگ جزئـی اسـت، و       فرمانده سپاه، صناعتی است که هدف آن بهباشد. مثالً صناعت 

کارگیري صنایع جزئی در اکتساب امـوال اسـت.    بههدفش طور صناعت مسئول امور مالی در شهر،  همین

ص ، 1995فـارابی،  ( کارگیري صناعت جزئیـه در همـان جـنس اسـت     به ،صناعات رئیسه در هر جنسی

توانند بدون فضایل فکري موجود باشند و نـه فضـیلت فکـري     می ملی و اخالقییعنی نه فضایل ع ؛)66

  تواند وجود داشته باشد. می جدا از فضیلت نظري

چراکـه   ؛وجود داشته باشد، مگر آنکه تـابع فضـیلت نظـري باشـد     امکان ندارد فضیلت فکري رئیسه

دهـد.   می ند تشخیص و تمییزک می که فضیلت نظري آنها را اکتسابرا فضیلت فکري اعراض معقوالتی 

آیند کـه فضـیلت    می هاي اخالقی زمانی به وجود فضیلت فکري بر فضیلت اخالقی مقدم است. فضیلت

نظري آنها را به صورت معقول در آورد. در این هنگام فضیلت فکري معقوالت و اعراض مقترن به آنهـا  

ی است. کسی که داراي فضـیلت فکـري   بنابراین فضیلت فکري مقدم بر فضیلت اخالق .دهد می را تمییز

زیرا اگر فضیلت فکري جدا از فضـیلت اخالقـی باشـد،     ؛تواند عاري از فضیلت اخالقی باشد نمی ،است

که خیر هستند استنباط کند، و در ایـن صـورت   را فضیلت فکري دیگر خیر نیست و قادر نیست اموري 

  ).66ص (همان،  دیگر فضیلت نیست

تـوان بـه    مـی  آنهـا را  ۀهمـ  ،فضـایل دارد  ةهاي گونـاگونی دربـار   بندي تقسیم فارابی هرچند بنابراین

ناطقه و فضایل اخالقی مربوط بـه   ة. فضایل عقالنی مربوط به قوفروکاستبندي دوگانه ارسطویی  تقسیم

دانـد و   می اکتساب فضایل را نیز متفاوت ةنحو ارسطوهمسو با  فارابینفس هستند. همچنین  ۀنزوعی ةقو

آینـد. بـا    مـی  است که فضایل عقالنی از طریق آموزش و فضایل اخالقی از طریق عادت به وجودمعتقد 

 ين آنهـا پیونـد  ایمگیرد و معتقد است که  فضایل را کامالً مستقل از یکدیگر در نظر نمی فارابیاین همه، 

بلکـه بـه    ند،ی نیستمراتب تنها به صورت زمان البته این سلسله .مراتبی برقرار است سلسلهو بسیار نزدیک 

اي کـه فضـیلت    به گونه ؛مراتب برقرار است لحاظ وجودي و به لحاظ شرافت نیز بین این فضایل سلسله

، فکري بدون فضیلت نظري و فضیلت اخالقی بدون فضـیلت فکـري وجـود نـدارد. بـه عبـارت دیگـر       

  .تالزمی و علّی برقرار است ۀن فضایل رابطایم فارابیتوان گفت که از نظر  می
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  يريگ جهينت. ۶

 ةخـودش دربـار   یـۀ را بـر نظر  هـا رد و آنیگ میدر نظر  یل عقالنیرا مستقل از فضا یل اخالقیفضا یفاراب

ـ یناطقـه و فضـا   ةمربوط به قو یل عقالنیفضا يد. از نظر وساز می ینفس مبتن  ةبـر قـو   یمبتنـ  یل اخالق

ـ ا تنفـر و اکـراه از چ  یـ و  يزیـ چ اق بـه یآن اشت ۀلیاست که به وس يا ه قوهینزوع ةهستند. قو یهنزوع  يزی

ـ ا ۀن قوه است و درواقع به واسطیشود. اراده وابسته به ا میحاصل  ن قـوه اسـت کـه اراده وجـود دارد.     ی

  ن قوه است.یمربوط به ا یلت اخالقیفض

ـ نرا  یعملـ  هناطق ةند و قودا می یو عمل يدو قسم نظرر ناطقه را ب ةقو یفاراب ه یـ ه و مرویـ ز بـه مهن ی

 ةلت قـو یهمـان فضـ   ،امور و موجـودات اسـت   ینیقیکه از سنخ شناخت  يلت نظرید. فضکن یمم یتقس

ا یـ هـا   امـت  ۀهمـ  يرا که برا يزیتواند چ میآن انسان  ۀلیکه به وس يلت فکریو فض، است ينظر ۀناطق

کـه   یل عملـ یه است. فضایمرو یعمل ۀناطق ةمربوط به قو ،ابدیک شهر سودمند است دریا یک امت و ی

ـ یجـاد فضـا  یر و ایـ و عمل بـه خ  یل اخالقیدن به فضایاز تحقق بخش اند عبارت هـا و   در امـت  یل جزئ

  .ندا هیمهن یعمل ۀناطق ةمربوط به قو، عیها و اوصاف و صنا نهیمد

دهـد.   مـی نفـس نسـبت   ي از اجـزا  یکـ یل را به یک از فضایهر  ارسطوز همچون ین یفارابن یبنابرا

 یگـر از عـوامل  ید یکیکند.  میم یل را تقسینفس است که او فضا يبند میتوان گفت که بر اساس تقس می

 یفـاراب اکتسـاب آنهاسـت. از نظـر     ةنحـو  ،شـود  می یلت عقالنیاز فض یلت اخالقیز فضیب تماموجکه 

  شوند. میجاد یب در انسان ایق تأدیاز طر یل اخالقیم و فضایق تعلیاز طر یل اخالقیفضا

برقرار است. او  فضایل عقالنی رابطۀ تقدم و تأخر و تالزم  میان فضایل اخالقی و فارابیاز نظر 

معتقد است که فضیلت نظري بر فضیلت فکري، و فضیلت فکري بر فضیلت اخالقی مقـدم اسـت.   

هر یک از فضایل مرتبۀ پایین، مبتنی بر فضایل باالتر هستند؛ اما فضـایل بـاالتر مبتنـی بـر فضـایل      

معتقد است کسانی که داراي فضـایل عملـی هسـتند،     فارابیکه تر نیستند. بر این اساس است  پایین

ویژه رئیس اول بایـد بـه همـۀ     ندارد اهل فضیلت فکري و نظري باشند؛ اما رؤساي مدینه به  لزومی

فضایل احاطه داشته باشند. براي رسیدن به سعادت هم فضایل عقالنی و هم فضایل اخالقی مـورد  

  تبۀ باالتري نسبت به فضایل اخالقی قرار دارند.نیازند؛ هرچند فضایل عقالنی در مر
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