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رابطة عدالت و سعادت از دیدگاه فارابی




فارابي عدالت را در سه حوزة تکوين ،اجتماع و فرد بررسي ميکند و در هر سه به
اعتدال توجه دارد ،به گونهاي که در تکوين ،به معناي اعطاي بهرة وجودي به
موجودات ،متناسب با اهليت آنها ،از سوي خداوند و در اجتماع به معناي توزيع
خيرات مشترک ،بر اساس شايستگي افراد و در اخالق به معناي رعايت اعتدال و
حدوسط نظر دارد ،از سويي وي با تقسيم سعادت به دنيوي و اخروي ،سعادت
دنيوي را ابزاري براي دستيابي به سعادت حقيقي ميداند که باالترين مرتبة آن
مختص حکيمان در آخرت است .وي با تأثيرپذيري از افالطون و ارسطو تأثير
عدالت را در دستيابي به سعادت پذيرفته و اين بدين جهت است که عدالت داراي
مطلوبيت غيري است و اينکه در تحصيل سعادت به امور ديگري غير از عدالت
نياز است ،نشان ميدهدکه عدالت ،شرط الزم براي سعادت است ولي شرط کافي
نيست.
فارابي ،عدالت ،سعادت ،فضيلت ،حد وسط ،اعتدال
مقدمه

عدالت و سعادت ارتباط تنگاتنگي دارند ،به گونهاي که عدالت براي رسيدن به
سعادت ضروري است و شرط سعادتمندي به شمار ميآيد(افالطون ،ص)319؛ پايه و
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اساسي است که استوارى جهان به آن بستگى دارد (مجلسي ،ص )39و برخورداري از
آن در ميزان سعادت تأثير دارد(ارسطو ،سياست ،ص .)973در بارة عدالت و سعادت
بسيار گفتـه و نوشته شده ،لکـن در زميـنة رابطـة بيـن آن دو ،کمتـر سخن به ميان آمده
است؛ لذا نويسندگان دراين نوشتار درصدد بيان چگونگي رابطة عدالت و سعادت از
ديدگاه فارابي هستند .وي به عنوان بزرگترين فيلسوف اسالمي ،در بيشتر آثارش

در بارة آن دو بحـث کـرده ،بـه گونهاي که دو کتاب «تحصيلالسعاده» و «التنبيه علي
سبيل السعاده» اختصاص به سعادت دارد ،لکن در «فصول منتزعه» و «سياست مدنيه»
بيشتر به عدالت توجه نموده است .در حقيقت اين نوشتار به پرسشهاي ذيل پاسخ
ميدهد :آيا عدالت و سعادت هر دو مطلوبيت ذاتي دارند يا اينکه مطلوبيت سعادت
ذاتي و مطلوبيت عدالت غيري است؟ رابطة ميان عدالت و سعادت از چه نوعي است؟
آيا رابطة ميان آن دو جز و کل است يا آلي و غايي؟ رابطة سعادت با فضايل چيست؟
آيا آنها عين سعادت يا بخشي از آن هستند يا ابزار تحصيل آن؟
بديهي است اگر عدالت داراي مطلوبيت غيري باشد ،در اين صورت فضايل ابزاري
براي تحقق سعادت بهشمار ميآيند ،زيرا فضايل به خودي خود مطلوب نيستند و
مطلوبيت آنها به جهت نقشآفريني و ابزار بودن در تحصيل سعادت است در نتيجه
رابطة بين عدالت و سعادت رابطة آلي و غائي ميشود و اگر عدالت و سعادت هر دو
مطلوبيت ذاتي داشته باشند ،در اين صورت فضايل ،عين يا بخشي از سعادت است و با
تحصيل فضايل ،سعادت يا بخشي از آن محقق ميشود و به عبارت ديگر تحصيل
فضايل همان سعادت است و در نتيجه رابطة جز و کل ميشود .بايد ديد از نظر فارابي
کدام رابطه بين عدالت و سعادت برقرار است.
با اينکه پيشينة تاريخي عدالت و سعادت به مناظرات سقراط ،آثار افالطون و ارسطو
برميگردد و ارسطو در اين باب آثار مستقلي تأليف نموده است (بهارنژاد ،ص )38و
در جهان اسالم ،فارابي ،با تأثيرپذيري از حکماي يونان در بيشتر آثارش به آن دو
پرداخته و پس از وي افرادي متأثر ازانديشههاي او مانند ابنسينا ،ابنمسکويه ،خواجه
نصير ،نراقي و...آن دو را مطرح کردهاند ،اما به نظر ميرسد در بارة ارتباط ميان آن دو
کمتر سخن به ميان آمده است.
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مفهوم عدالت

عدالت) (Justiceدر لغت به معاني برابري(راغب ،ص )928؛ استقامت( ،فيروزآبادي،
ماده عدل)؛ حکم کردن به حق ،اعتدال (ابن زکريا ،ج ،3ص )292و ...بهکارميرود.
به نظر ميرسد عدالت در لغت به معناي قراردادن هر چيزي در جاي خود با لحاظ
کردن وضعيت اعتدال در آن است ،حضرت علي (ع) ميفرمايد:
عدالت ،هر چيزي را در جاي خود مينهد (نهج البالغه ،ح .)397

و به گفتة مولوي:
عدل چه بود؟ وضعاندر موضعش

ظلم چه بود؟ وضعاندر ناموضعش
(دفتر)2269 /2

امـا عـدالت در اصطـالح داراي حـوزههاي گـوناگون :فلسـفي ،اخـالقي ،سياسي،
حقوقي،کـالمي ،اقتصـادي ،اجتماعي و ...است وضع و قرار دادن آن در اين حوزهها
متفاوت است.
در حوزة اخالق يکي از امهات ،فضايل اخالقي است(افالطون ،ص)1613که ماهيت
آن اعتدال و تعديل قواي نفس است (ارسطو ،االخالق ،ص )179و در حوزة سياست،
به معناي برابري با افراد برابر و نابرابري با افراد نابرابر است که توزيع قدرت ،مناصب
و ...بر اساس شايستگي در اين حوزه صورت ميگيرد( همان ،ص )173و در حوزة
حقوق به معناي «رعايت حقوق افراد» در مقابل ظلم به معناي تجاوز به حقوق ديگران
است و بر اساس آن افراد از حيث حقوق انساني يکسانند( .مطهري ،ص.)36
بـنابراين در عـدالت سيـاسي افتخـارات و مناصب و ...بر اساس شايستگي تقسيم
ميشود .در حاليکه در عدالت حقوقي شايستگي مطرح نيست( .بهار نژاد ،ص.)37
مفهوم سعادت

واژة سعادت که در زبان انگليسى با  happnessو در التين با  eudamonaناميده ميشود
به معاني خير نهايي ،غايت فرجامين ،نيکبختي و نيکويي در امور آمده است(ابن زکريا،
ج ،9ص ،)78در بـرخي از مـوارد بـه معنـاي معـاونت هـم بهکـارميرود ( ابنالمنظور
االفريقي ،ص .)213با توجه به دو معناي نيکويي و معاونت به نظر ميرسد که عرب
واژة سعيد را بر کسي اطالق ميکرده که علل و اسباب به کمک او آمده باشد ،لذا با
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توفيق الهي مناسب است (راغب ،ص )299بهرغماينکه در معناي لغوي سعادت
اختالف قابل توجهي وجود ندارد ،لکن در بارة معناي اصطالحي آن تحليلهاي
متفاوتي ناشي از جهانبينيهاي مختلفي ارائه شده است .به گفتة ارسطو برخي سعادت
را در لذت و برخي ديگر در ثروت ميپندارند و مردم بافرهنگ ،افتخار را بر لذت
ترجيح ميدهند(ارسطو ،االخالق ،ص .)26برخي آن را نوعي لذت حسي و برخي
ديگر معنايي فراتر از آن مد نظر دارند(ابنسينا ،ص .)998سقراط آن را حالت نفساني
حاصل جمع بين فضيلت و لذت ميپندارد(ملکيان ،ص .)132از نظر افالطون سعادت
آميزهاي از معرفت عقلي ،لذت بدني و حسي است(همان ،ص .)288از نظر ارسطو
چيزي جز يک نحو از تأمل نيست (ارسطو ،اخالق نيکوماخس ،ج ،2ص.)298
مالصدرا نيز سعادت هر چيزي را ،رسيدن به کمال آن چيز که باالترين مرتبة آن
سعادت عقلي است ميداند (مالصدرا ،ص .)937 -961از نظر فارابي نيز سعادت خير
نهايي و در اتصال با عقل فعال است که باالترين مرتبة آن اختصاص به حکيمان
دارد(فارابي ،رسائل فلسفي فارابي ،ص .)192وي با تقسيم سعادت به دنيوي و اخروي،
سعادت حقيقي را سعادت اخروي ميداند(فارابي ،الملـة و نصوص اخري ،ص.)82
چيستی عدالت نزد فارابی

عدالت مفهومياست که در عرصههاي گوناگون مطرح است ،فارابي قلمرو آن را در
سه حوزة تکوين ،فرد و اجتماع مطرح ميکند.
عدالت در حوزة تکوین

فارابي در تکوين به عدالت از دو منظر مينگرد :نخست عدالت به منزلة وصف فاعل،
در اين نگاه به معناي اعطاي وجود متناسب با اهليت موجودات است ،وي مينويسد:
براي هر موجودي سهم و حصهاي از وجود به حسب رتبة آن موجود از وجود
حاصل ميشود و اين عدل است (همان ،ص.)33
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ب نابراين فارابي معتقد است که خداوند بر اساس استعداد و قابليت هر موجودي بهرة
خاصي از وجود را متناسب با اهليت و شايستگي آن عطا ميکند و عدل در اين مفهوم،
به اين معني است که به هر يک از ماده و صورت اهليت و استعدادش داده شود.
ديگري ،عدالت به منزلة وصف نظام هستي است که عدالت در اين نگاه به معناي
نظم ،انتظام ،اعتدال و تناسب وجودي اشياست .فارابي دراين باره ميگويد:
هر آنچه در جهان تکوين جاري ميشود در نهايت عدل ،احکام و کمال است و
هيچ جور ،نقص و اختاللي وجود ندارد (همان ،ص.)38

بنابرا ين به هر موجودي به حسب استحقاقي که دارد سهم وجوديش اعطا شده ،اين
معنا از عدالت همان اعطاي حق به ذي حق است و مقصود آن است که هر موجودي
شايسـتگي و اهلـيت داشتـنِ مـرتبه يـا کمـال وجـوديِ خـاص را داشـته باشـد ،از
سـوي مفيضالوجود ،متناسب با اهليت او بهرة وجودي به او اعطا ميشود.
عدالت اخالقی

مراد از عدالت اخالقي ،عدالت ناظر به افعال اختياري انسان است .فارابي معتقد است
که وصول به سعادت تنها از طريق افعال نيکو ميسور است منوط به آنکه صدور افعال

جميل اوالً از روي اختيار باشد ،ديگراينکه صدور آنها دائمي باشد(همو ،االعمال
الفلسفيـة ،ص.)299
وي با تأثيرپذيري از ارسطو در فلسفة اخالق ميگويد :معيار در فعل جميل حدوسط
است و آن فضيلتي است که دو جانبش (افراط و تفريط) رذيلتند(همو ،فصول منتزعه،
ص .)22او مزاج روحي انسان را به مزاج بدن انسان تشبيه ميکند و معتقد است همان
گونه که صحت بدن در صورتي تأمين ميشود که هر چيز بهاندازه و در حد اعتدال
باشد مثل غذا که هر گاه بهاندازه باشد موجب صحت بدن ميشود و هر گاه از اعتدال
خارج شود ،موجب مرض ميگردد ،افعال اختياري نيز هر گاه در حد اعتدال باشد
موجب حصول ملکات جميل و در نتيجه موجب سالمتي روح و ممد آن به سوي
سعادت ميگردد واال نتيجة مثبتي به بار نخواهد آورد(همو ،االعمال الفلسفيـة،
ص .)293به اعتقاد وي حدوسط به دو گونه است :نخست حدوسط فينفسه که با تغيير
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حاالت ،زيادت و نقص نميپذيرد ،مثل وسط بودن  2بين  2و  .16ديگري ،حدوسط
نسبي که با تغيير حاالت تغيير مييابد ،لذا معيار در تمييز افعال نيکو از قبيح حدوسط
نسبي است که براي هر انساني قابل شناخت است(همو ،فصول منتزعه ،ص .)13- 91
بنابراين وي در تبيين عدالت اخالقي به مفهوم ارسطويي نزديک شده و به عدالت به
عنوان يکي از فضايل اخالقي مينگرد ،زيرا از ديدگاه وي عدالت عين فضيلت نيست،
بلکه وضعيتي است که بر اثر رعايت اعتدال و انجام افعال ارادي نيک حادث ميگردد
(ناظرزاده ،ص .)918
عدالت در اجتماع

مفهوم عدالت در فلسفة سياسي فارابي و جايگاه بسيار با اهميت آن در نظرية مدينة
فاضلة او به ويژه بيان اين اند يشه در عصري که تفکر حاکم ،عدالت را جز با شمشير
راست نميبيند و آن را در چارچوب قدرت تفسير ميکند ،شگفتانگيز و نشانهاي از
روح بزرگ فارابي است .وي براي نخستين بار در تاريخ فلسفة اسالمي ،از تقسيم
عادالنة منافع و خيرات عمومي در ميان اهل مدينه سخن ميگويد و وظيفة دولت را
وضع قوانين به منظور صيانت از اين سهم ميداند(همانجا) .وي عدالت اجتماعي را
داراي اقساميميداند که به شرح ذيل هستند:
 .1عدالت توزیعی

فارابي يک قسم از عدالت اجتماعي را بر حسب اهليت و شايستگي افراد ميداند ،به
اين معنا خوبيهايي مانند تندرستي ،ثروت ،جوانمردي ،جايگاهها ،مرتبهها و ...که مردم
در آنها شريکند ميان آنها پخش گردد(همو ،ص .)21اين همان عدالت توزيعي است
که تمام شهروندان بهرهاي از خيرات مشترک اجتماعي بر اساس لياقت و استحقاق
دارند ،اما نکتة حايز اهميت در ديدگاه فارابي اين است که براي هر يک از اهل مدينه،
سهمي از خيرات بر حسب اهليت و شايستگي او وجود دارد .هر فردي استحقاق سهم
يا بخشي ازاين امور ارزشمند را متناسب با شايستگيهاي خود داراست و هر گونه
فزوني يا کاستي در سهم افراد ،بيعدالتي است.
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 .2عدالت ناظر به ضمانت اجرا

فارابي به منظور ضمانت اجرايي عدالت توزيعي به دو نحو ديگر از عدالت که
عبارتاند از عدالت معاملي و عدالت تقنيني اشاره ميکند .در مورد عدالت تقنيني
معتقد است پس بعد از آنکه خيرات مشترک ميان اجتماع تقسيم گردد و سهم هر
شخص مشخص شود ،بايد سهم هر کس نزد خودش حفظ شود و از دست او خارج
نگردد ،مگر آنکه معادل آن به او بازگردد و اگر کسي موجب خروج خيري از دست
کسي شود و از سهم ديگري به نفع خود استفاده کند جائر است .وي در اين زمينه
مينويسد:
دادگري همان است که نيکيهاي پخش شده ميان مردمان شهر محفوظ باقي بماند
و ستم همان است که قسمت و بهرة کسي از خوبيها و نيکيها از دست او بيرون
آيد (همان ،ص.)22

اما وي اشاره نميکند که چه کسي تعيينکنندة مجازات ،حد آن و جرم است ،ولي
بر اساس نظام او بايد گفت :تحديد کنندة آن رئيس اول مدينه است.
بنابراين ،از نظر وي عدالت در قلمرو تکوين ،اجتماع و فرد جاري است ،در قلمرو
تکوين به معناي اعطا به حسب اهليت و شايستگي استعدادي است که بر اساس آن
خداوند ،کماالت وجودي را به هر موجودي داده است و در قلمرو فرد به معناي
رعايت اعتدال و در اجتماع به معناي توزيع خيرات مشترک ميان شهروندان به حسب
شايستگي آنان و اين معنا چيزي جزء اعطاي حق به صاحب حق نيست و رعايت
اعتدال نيست .البته يادآورياين نکته ضروري است که نويسندگان در اين نوشتار
درصدد بررسي رابطة عدالت با سعادت از ديدگاه فارابي هستند.
سعادت

فارابي مانند افالطون معتقد است که هدف اصلي اخالق ،تحصيل سعادت است ،زيرا
سـعادت آخـرين هـدفي اسـت که آدمـي بـراي وصـول به آن مـيکوشـد و بـاالترين
خيرهاست و هر چه آدمي براي رسيدن به اين خير تالش کند سعادت او کاملتر
خواهد بود (الفاخوري ،ص .)392وي ضمن رد آراي نادرست در مورد سعادت ،در
تعريف آن مينويسد:
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سعادت خيري است که به خودي خود مطلوب است و هرگز براي اينکه چيز
ديگري را به سعادت برساند ،طلب نميشود و باالتر از آن چيز ديگري نيست ،تا

انسان به وسيلة سعادت به آن برسد (فارابي ،آراء اهل المدينـة الفاضله ،ص.)161
ویژگیهاي سعادت

از ديدگاه فارابي سعادت داراي ويژگيهايي است که در ذيل به آنها اشاره ميشود:
 .1خير بودن

نخستين ويژگي سعادت ،خير بودنآن است ،هر کماليکه مورد طلب و اشتياق انسان
باشد ،خير ناميده ميشود (همو ،االعمال الفلسفيـة ،ص .)227از ديدگاه فارابي اين
فرض ممکن نيست کسي سعادت را چيزي بداندکه در حقيقت آن را براي خود کمال
نميداند ،چون طلب سعادت ،چيزي جز طلبکمال نيست .وي در اين باره مينويسد:
سعادت به طور مطلق خير است و هر آنچه در راه رسيدن به آن سودمند است ،خير
است (همو ،السياسـة المدنيه ،ص.)72
 .2برترین خيرها

ويژگي ديگر سعادت ،برتريآن بر خيرهاي ديگر است ،زيرا سعادت نهاييترين غايت
و کاملترين خيرها بهشمار ميآيد (همو ،االعمال الفلسفيـة ،ص .)223افزون بر آنکه
سعادت واسطة درخواست چيز ديگري نيست ،پس از آن هم چيزي نيست تا از
رهگذر سعادت بتوان بداندستيافت ،فارابي دراين زمينه مينويسد:
وقتيسعادت را يافتيم به همراهش به چيز ديگري نياز نداريم و هر چيزي چنين
باشد ،بيشاز هر امر ديگري شايسته آن استکه به تنهاييکافيباشد(همان ،ص
.)223
 .9مطلوبيت ذاتی

فارابي همانند ارسطو خيرها را بر دو نوع ميداند :خيرهاييکه مطلوبيت ذاتي دارند و
به خاطر خودشان مورد اشتياق آدمي قرار ميگيرند و خيرهاييکه مطلوبيت ذاتي
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ندارند؛ اما چون ابزاري براي رسيدن به مطلوبهاي ديگرند ،مورد اشتياق انسان قرار
ميگيرند .خيرهاي ذاتي نيز بر دو نوعاند :بسيــاري از ايـن خيـرها عـالوه بـر مطلـوبيت
ذاتي ،مطلوبيت غيري هم دارند ،مثل علم افزون بر مطلوبيت ذاتي ،ميتواند ابزاري
براي رسيدن به مطلوبهاي ديگر مانند شهرت و ثروت باشد؛ اما برخي از خيرهاي
ذاتي ،هرگز براي رسيدن به چيز ديگري درخواست نميشوند ،بلکه همواره به خاطر
خودشان مطلوبند سعادت از قبيل قسم اخير است .وي در اين باره ميگويد:
سعادت هرگز براي چيز ديگري درخواست نميشود (همان ،ص .)223
 .4اكتسابی بودن سعادت

از نظر فارابي سعادت امري اکتسابي است نه فطري ،زيرا جزء با ممارست کارهاي
نيک از روي ميل به دست نميآيد(الفاخوري ،ص .)392فارابي تنها راه وصول به
سعادت را فضيلت ميداند و معتقد است فضيلتها فطري نيستند ،بلکه اکتسابياند و آن
چيزي که در فطرت آدمي به وديعه گذاشته شده است نه فضيلت است و نه رذيلت بلکه
شايستگي فطري است(فارابي ،فصول منتزعه ،ص .)18از آنجا که از نظر فارابي تنها راه
وصول به سعادت فضيلت است و همة فضيلتها فطري نيستند پس ثابت ميشود که
سعادت هم فطري نيست و اکتسابي است بدين جهت ميتوان اکتسابي بودن را ويژگي
ديگر سعادت دانست(همان ،ص.)168
 .1ذو مراتب بودن سعادت

از نظر فارابي سعادت باالترين خيرهاست و هر چه آدمي براي رسيدن به آن تالش کند
سعادت او کاملتر خواهد بود (الفاخوري ،ص .)392از نظر وي سعادت امري داراي
مراتب است که باالترين مرتبة آن براي امام و فيلسوف تحقق مييابد و دستيابي مردم
به فضايل به حسب رتبه و درجة آنها متفاوت است(مراد ،ص .)93وي دراين باره
مينويسد:
درجة عالي سعادت برين جز براي صاحبان حکمت حقيقي ميسر نيست(فارابي،
رسائل فلسفي فارابي ،ص.)192
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انواع سعادت

به نـظر فـارابي سعـادت بـر دو گـونه اسـت :سـعادت حقيـقي و سعادت ظني .منظور از
سعادت حقيقي سعادتي است که فينفسه مطلوب است و به جهت ذاتش طلب ميشود
نه براي نيل به غير ،اي ن قسم همان سعادت نهايي است که در جهان ديگر حاصل
مي شود .اما سعادت ظني که نظير نيل به ثروت ،لذت ،کرامت و ،...در حقيقت سعادت

نيستند ،بلکه خيراتي هستند که در جهت نيل به سعادت به کار ميروند (همو ،الملـة و
النصوص االخري،ص .)82به نظر ميرسد مراد فارابي اين است که يک سعادت بيشتر
وجود ندارد و آن سعادت اخروي است و در دنيا سعادتي نيست ،زيرا وي از سعادت
دنيوي تعبير به سعادت مظنون ميکند.
فضایل راه وصول به سعادت

به نظر فارابي وقتي فضايل نظري ،عملي ،فکري و اخالقي به صورت صفات امت
درآيد ،سعادت دنيوي و اخروي آنها تأمين ميشود .به بيان ديگر ،انسان براياينکه به
باالترين مرحلة سعادت برسد بايد بداند که سعادت چيست و آن را غايت حيات خود
قرار دهد و به شناخت عوامل و صناعاتي که او را به سعادت ميرساند مبادرت ورزد.
لکن چون انسانها از نظر طبيعت با يکديگر تفاوت دارند ،پس هر انساني طبعاً قادر به
شناخت سعادت و عوامل آن نيست و لذا چنين انساني کم و بيش نياز به معلم دارد تا به
تعليم و تربيت او بپردازد .معني تعليم ايجاد فضايل نظري در امتها و مدينههاست
درحاليکه تربيت يا تأديب ،عادت دادن اهالي مدينه به اعمالي است که از راه عادت
انجام ميگيرد(همو ،االعمال الفلسفيـة ،ص.)113
از نظر وي وصول به سعادت از طريق انجام افعال نيکو ميسور است و منوط به آن
است که صدور افعال جميل نخست ،از روي اختيار باشد نه اکراه؛ دوم آنکه صدور
آنها دائمي و هميشگي باشد(همان ،ص )291و صدور افعال دائمي منوط به آن است
که اخالق جميل براي انسان ملکه گردد و ملکه شدن افعال جميل از طريق اکتساب و
عــادت دادن خـويش بـر افعـال جميـل و تکـرار مـداوم آن حـاصل ميشود(همان،
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ص .)298-293وي معتقد است تنها صاحبان فطرت سليم انساني ميتوانند به سعادت
نهايي و حقيقي برسند(همان ،ص.)78
به اعتقاد وي فضايل سبب سعادت در جهان آخرت ميشوند (همو ،فصول منتزعه،
ص .)73-39از نظر وي ،علم انساني از چيزهايي که به وسيلة آنها آدمي به سعادت

ميرسد ،بحث ميکند و آنها عبارتاند از خيرات ،فضايل و حسنات (همو ،االعمال
الفلسفيـة ،ص.)131
به نظر ميرسد که تفکيک سعادت دنيا و قصواً از ديدگاه فارابي هيچ اشارهاي به
اختـالف مـاهوي آن دو يـا تفـاوت راهدسـتيابي آنـها نـدارد .سعـادت بـهطور مـطلق
از رهگذر فضايل بهدستميآيد .وي ميگويد:
وقتي که فضايل نظري ،فکري ،اخالقي و صناعات عملي در جامعهاي يافت
شوند ،سعادت اين جهاني و آن جهاني براي مردم آن پديد ميآيد ،لذا وجود آنها
براي تحصيل سعادت ضروري است(همان ،ص.)113
انواع فضایل

فـارابي فضـايل را بـه نظـري ،فـکري ،اخـالقي و عملي تقسيم ميکند که به شرح ذيل
است:
 .1فضيلت نظري

فارابي معتقد است که فضيلت نظري از سنخ ادراک عقلي و يقيني موجودات است.
نکتة مهم ديدگاه فارابي اين استکه اصل و اساس ادراکات عقلي ،علوم اوليهاي
هستند که آدمي بدون هيچ بررسي و جستجويي ميتواند آنها را دريابد و اين علوم
اصل و اساس منظومة معرفتي انسان را تشکيلميدهند .بخش عمدهاي از فضيلتهاي
نظري از راه علوم مختلف حاصل ميشود .وي معتقد است شناسايي سعادت از رهگذر
عقل نظري صورت ميگيرد و مربوط به قوة نظري عقل است(همانجا).
 .2فضيلت فکري

قوة فکري ،توانايي ارائه راهکارهاي الزم براي رسيدن به اهداف و غايات مورد نظر را
دارد .در حقيقت اين قوه استکه عوارض فردي و چگونگيتحقق و فعليت غايات

فصلنامة علمی – پژوهشی آینة معرفت ،سال چهاردهم ،شمارة سی و هشتم ،بهار 39
_________________________________________________________________________________

مورد نظر را مشخص ميکند و راه را براي تحصيل آنها هموار ميسازد .البته اين قوه
تنها توانايي يافتن ابزارهاي مفيد و سودمند براي تحقق يک غايت را دارد(همان،
ص)186؛ فکر يا رويه تنها معطوف به يافتن وسائل الزم براي غايات است و در بارة
نيک و بد غايات تأمل نميکند لذا آدمي ميتواند با استفاده از اين قوه به فضايلي مانند
علم ،عفت ،شجاعت و ...برسد و نيز ميتواند با بهرهگيري از آن اهداف پليد خود را
عملي سازد(همو ،فصول منتزعه ،ص.)33
تذکر اين نکته اينجا ضروري به نظر ميرسد که در ديدگاه فارابي قوة فکري به
تنهايي نميتواند فضيلت بهحسابآيد ،زيرا ممکن است ،در جهت اهداف پليد بهکار
گرفته شود ،بلکه اين توانايي در صورتي فضيلت است که در خدمت تحقق بخشيدن
به غايات عمليباشد(همو ،االعمال الفلسفيـة ،ص.)181
 .9فضيلت مهنی(صناعات عملی)

منظور فارابي از صناعات عملي همان فضيلت عملي مربوط به حرفههاي مختلف است
به عبـارت ديگر تـوانايي يـادگيري صناعات و حرفههاييکه آدمي بهوسيلة آنها در
طبيعت دخل و تصرف ميکند ،مثلکشاورزي و پزشکي ،اين نوع فضيلت نيز مربوط
به قوة عملي ناطقه است .نقش اين نوع فضيلت در سعادت جامعه برکسي پوشيده
نيست؛ زيرا بقا و ماندگاري جامعه که شرط اساسي سعادت افراد جامعه است ،در گرو
وجـود ايـن حرفـهها و تخصـصهاست .فـارابي حـتي در بارة چگـونـگيآمـوختن ايـن
حرفهها ،بحثميکند(همان ،ص .)127
 .3فضيلت اخالقی

فارابي به صورت منظم و مبسوط به فضايل اخالقي نپرداخته است ،اما از مجموع
مطالب پراکندة وي در زمينة فضايل اخالقي نکات ذيل به دست ميآيد:
 .1فضيلت خلقي مربوط به قوة نزوعي انسان است آدمي بهوسيلة قوة نزوعي به غايتي
شوق پيدا ميکند يا از آنگريزان ميشود(همو ،فصول منتزعه ،ص.)13
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 .2قوة نزوعي به دو صورت زمينة ظهور فضايل اخالقي را فراهم ميکند؛ انجام افعال
نيک و حصول حالتهاي نفسانيپسنديده(همو ،االعمال الفلسفيـة ،ص.)298
 .9فضايل اخالقي همان هيئتهاي نفساني ثابت(ملکات) هستند که منشأ صدور افعال
نيک ميشوند .اين ملکات با ممارست در نفسآدمي به وجود ميآيند ،زيرا از نظر وي
آنچه به صورت فطري در انسان وجود دارد استعداد و آمادگي فضايل اخالقي است،
ولي فعليت بخشيدن به آنها دستاورد تالشخود اوست .وي مينويسد:
اخالق بهطورکلي چه نيک و چه زشت ،اکتسابياست(همان ،ص.)298

فـارابي نظـرية حـد وسـط ارسـطو را بـهعنوان معياري براي تشخيص فعل درست
که ميتواند منشأ حصول ملـکة اخـالقي نيک گردد ،پيشمـيکشد .وي بـه دو کاربرد
متفـاوت حـد وسـط اشـاره مـيکند .يکي حد وسط فينفسه استکه مانند وسط بودن
عدد  2براي اعداد  2و  16است .اين نوع حد وسط ثابت و دائمي است و هرگز کم و
زيـاد نـميشود ،اما حـد وسط اضـافي يا قيـاسي بستـه به عوامل مختلف و تأثيرگذار
دستخوش تغيير کمي و کيفي ميشود .مثالً حد وسط غذا خوردن براي انسان مقدار
ثابتي نيست و در زمانها ،مکانها يا موقعيتهاي مختلف از نظر کميو کيفي متغير
است(همو ،فصول منتزعه ،ص.)29
وي تصريح ميکند که مراد از اعتدال و ميانهروي در افعال اخالقي ،حد وسط
اضافي است ،بنابراين آنچه براي کسي در شرايط خاص متوسط و خوب است ،ممکن
است ،براي ديگري يا براي همان کس در شرايط متفاوت خروج از اعتدال و بد به
شمارآيد(همان ،ص.)23
از مجموع آنچه گذشت معلوم ميشود فضيلت اخالقي از جنس فضيلت نظري و
مربوط به قوة عقل نظري نيست ،بلکه از سنخ گرايشهاي پايدار نفساني است که روي
به سوي اعتدال دارد.
رابطة ميان عدالت و سعادت

پيشتر اشـاره کـرديم کـه از نظـر فـارابي معيـار فضـيلت در اخالق فردي حد وسط و

فصلنامة علمی – پژوهشی آینة معرفت ،سال چهاردهم ،شمارة سی و هشتم ،بهار 39
_________________________________________________________________________________

در روابط اجتماعي رعايت اهليت و شايستگي است ،لذا از نظر وي عدالت معيار
فضيلت است .اينک پرسش اين است که نسبت ميان اين عدالت و سعادت چيست؟
بهرغم مؤسس بودن فارابي در فلسفة اسالمي ،نميتوان تأثيرپذيري وي را از فالسفة
يونان منکر شد ،وي برخي اصول فلسفة خود را از آنان گرفته است ،لذا در مسئلة
سعادت و عدالت تا حدي از آنان تأثير پذيرفته است و با توجه به تأثيرپذيري وي از
ارسطو در نظرية عدالت و سعادت ،طبيعي است که وي در رابطة ميان آن دو نيز از او
تأثير پذيرفته باشد .نگارندگان دراين نوشتار درصدد بررسي رابطة عدالت اخالقي و
اجتماعي با سعادت اخروي از ديدگاه فارابي هستند گرچه بيشتر تأکيد بر عدالت
اخالقي است و در حقيقت درصدد پاسخگويي به پرسش (رابطة عدالت و سعادت از
چه نوعي است؟آيا رابطة جز و کل است يا رابطة آلي و غائي؟) هستند ،به نظر ميرسد
که فارابي از چندين منظر به نسبت ميان آن دو مينگرد که عبارتاند از:
رابطة آلی و غایی

عدالت از نظر فارابي کامالٌ مرتبط با مسئ لة سعادت است ،يعني عدالت بايد به گونهاي
سامان داده شود که تأمينکنندة خير نهايي باشد واال اگر عدالت با خير نهايي منافات
پيدا کند آن ديگر عدالت نيست ،چون مطلوبيت عدالت ذاتي نيست بلکه مطلوبيت
غيري دارد و به عنوان برترين فضيلت ابزاري براي دستيابي به سعادت بهکارميرود.
فارابي دراين ديدگاه از غايتگر وي ارسطو متأثر است بااين تفاوت که خير نهايي در
نگاه وي برخالف ارسطو منحصر در اين جهان نيست وي فضايل را کليدهاي سعادت
ميداند و يکي از اين فضايل عدالت است (مراد ،ص )97و در موارد متعددي به ابزار
بودن فضايل تصريح ميکند :مانند:
 .1موضوع علم مدني را دو چيز ميداند :يکي فحص از غايتي در وجود انسان به نام
کمال و ديگري فحص از وسايلي که انسان را به کمال ميرسانند که وي ازاين
وسايل به نام فضايل و خيرات تعبير ميکند( .فارابي ،االعمال الفلسفيـة ،ص.)131
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 .2وي در جـاي ديـگر امـور الزم بـراي دستيـابي بـه سعـادت را چهـار چيـز مـيداند:
فضيلتهاي نظري ،فکري ،خلقي و صناعات عملي .او ميگويد در وصول به سعادت
بيشترين نقش را فضايل اخالقي ايفا ميکنند(همان ،ص.)113
و قتي که فارابي بر ابزار بودن فضائل براي دستيابي به سعادت تصريح ميکند و
عدالت را به عنوان يکي از فضائل ميپندارد ،خود به خود ابزار بودن آن براي دستيابي
به سعادت ثابت ميشود .وي در باره غايت بودن سعادت نيز مينويسد:
 .1سعادت افزون بر آنکه واسطة درخواست چيز ديگري نيست پس از آن چيزي
نيست تا از رهگذر سعادت بدان دست يابد ،اصوالً چيزي استکه با بودن آن ،به
چيز ديگري در کنارش نيازي نيست(همان ،ص.)223
 .2وي در جاي ديگر سعادت را از خيرهايي ميداند که ،هرگز براي رسيدن به چيز
ديگري درخواست نميشوند ،بلکه همواره به خاطر خودشان مطلوبند وي معتقد
است که سعادت برترين و کاملترينخيرها است(همان ،ص.)223

بنابراين از نظر فارابي سعادت خيري است که مطلوبيت ذاتي داشته و هدف نهايي
بوده و مرهون اعمال فاضله است(همو ،آراء اهل المدينـة الفاضلـة ،ص.)161
عالوه براين وي رسيدن به سعادت را در ضمن مدينة فاضله ميسور ميداند و مدينة
فاضله از ديدگاه وي مدينهاي است که در آن عدالت فردي و اجتماعي به طور کامل
اجرا شود و به طورکلي از ديدگاه وي در مدينة فاضله است که عدالت معنا مييابد،
واال اگر مدينه به وسيلة اجراي عدالت ما را به سعادت نرساند نه تنها مقرب به سعادت
نيست بلکه مبعد نيز به شمار ميآيد و اين بدين جهت است که زيربنا و اساس مدينة
فاضله بر عدالت استوار است به گونهاي که ابنسينا از آن تعبير به مدينة عادله کرده
است(اخوان کاظمي ،ص )261بنابراين از ديدگاه فارابي مدينة فاضله که اساس آن بر
عدالت استوار است مقدمة سعادت اخروي است.
بنابراين فارابي با تأثيرپذيري از ارسطو عدالت را مقدمة وصول به سعادت فردي و
اجتماعي ميداند و معتقد است که نتيجة عدالت و ديگر فضايل اخالقي و عقلي،
رسيدن به سعادت است ،بااين تفاوت که فارابي برخالف ارسطو عدالت اخالقي را ،به

مثابه کل فضايل نميداند ،بلکه آن را يکي از فضايل اخالقي برميشمرد(فارابي ،فصول
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منتزعه ،ص .)3-13تأکيد وي بر اين است که رسيدن به سعادت تنها از طريق فضايل
امکان پذير است و از آنجا که از ديدگاه وي عدالت به عنوان برترين فضايل اخالقي
بود نقش آن در تحصيل سعادت روشن ميگردد.
رابطة علی و معلولی

يکي ديگر از نسبتهاي ميان عدالت و سعادت از ديدگاه فارابي رابطة سبب و مسببي
است ،از ديدگاه وي رعايت حدوسط در افعال نيکو که همان اعتدال است در سعادت
شخص تأثير دارد و هراندازه که افعال نيکوي او بيشتر باشد سعادت بيشتري نصيب او
خواهد شد .وي همانند ارسطو سعادت هر فردي را بهاندازة بهرهمنديش از فضيلت
ميداند واين باالترين شاهد است براينکه سعادت ،معلول عدالت و ديگر فضايل به
شمار ميآيد ،زيرا از نظر وي سعادت امري ذومراتب است وي دراين باره مينويسد:
درجة عالي سعادت برين جز براي صاحبان حکمت حقيقي ميسر نيست(همو،
رسائل فلسفي فارابي ،ص.)192

با توجه به اينکه انسان به طور فطري سعادتمند خلق نشده است و با اراده و اختيار
خود ميتواند مسير سعادت يا شقاوت را بپيمايد ،هر کس به اندازهاي که موجبات
سعادت را فراهم کرده باشد از سعادت بهرهمند ميشود ،زيرا فارابي تصريح ميکند راه
رسيدن به سعادت آن است که اوالً معرفت به سعادت حاصل شود و اين معرفت زماني
حاصل ميشود که معقوالت از عقل فعال اخذ شوند و انسانها در اخذ معقوالت اول و
در سرعت استنباط و قدرت بر ارشاد و تعليم با هم متفاوتاند اين تفاوتها سبب
ميشوند که انسانها در تحصيل سعادت نيز با هم متفاوت باشند .از نظر او سعادتهايي
که براي اهل مدينه حاصل ميشوند به لحاظ کمي و کيفي متفاوتاند و اين تفاوت از
تفاوت کماالتي سرچشمه ميگيرد که اه ل مدينه از طريق افعال مدني به دست
آوردهاند(آل بويه ،ص .)23دستيابي مردم به سعادت به حسب رتبه و درجة آنها
متفاوت است و باالترين مرتبة آن براي امام و فيلسوف تحقق مييابد(مراد ،ص .)93از
همين رو فارابي سعادت را به حقيقي و ظني تقسيم کرده است و معتقد است تنها
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صاحبان فطرت سليم انساني ميتوانند به سعادت حقيقي برسند(فارابي ،االعمال
الفلسفيـة.)78 ،
بنابراين انسانها در راه رسيدن به سعادت يکسان نيستند و بر اساس تصوري که از
سعادت دارند و بهاندازهاي که دراين راه تالش ميکنند طريق سعادت را طي کرده و
به مرتبهاي از آن ميرسند و با توجه بهاينکه هر پديدهاي صدها عامل ميخواهد و يک
عامل نميتواند سبب پيدايش پديده شود .عدالت به تنهايي نميتواند عاملايجاد
سعادت باشد بلکه عدالت به عنوان يک عامل و بلکه برترين عامل ميتواند در تحصيل
سعادت نقشآفريني کند .وي در جاي ديگر به سبب بودن فضايل براي دستيابي به
سعادت تصريح ميکند:
فضايل سبب سعادت در جهان آخرت ميشوند(همو ،فصول منتزعه ،ص.)39

به نظر ميرسد ،اين عليت فاعلي است نه مادي و صوري ،زيرا فضايل ،فاعل و
ايجادکننده سعادت هستند ،نهاينکه خود بخشي از آن به شمار بيايند يعني رابطة آنها با
سعادت ،مانند رابطة نجار و ميز است ،که فضايل نقش مقدمه و ابزار دارند و در نتيجه
خود فضايل مطلوبيت ذاتي ندارند و چون ما را به سعادت ميرسانند مطلوبيت پيدا
ميکنند و اگر عليت مادي باشد در آن صورت ،رابطة آنها جز و کل است و خود
فضايل عين يا بخشي از سعادت به شمار ميآيند که مطلوبيت و ارزش ذاتي داشته و با
کسب آنها بخشي از سعادت محقق ميشود .شاهد آن برخي از گفتههاي فارابي است
مانند:
 .1سعادت ،هرگز و در هيچ وقتي از اوقات براياينکه چيز ديگري را به سعادت
برساند ،طلب نميشود» (همو ،آراء اهل المدينـة الفاضلـة و مضاداتها ،ص.)161
 .2نيکبختي عبارت است از چيزي که خود به خود خواستني است و هرگز براي
رسيدن به چيز ديگر خواستني نيست(همو ،فصول منتزعه ،ص.)33
 .9سعادت چيزياستکه هرگاه حاصل شود ،ديگر بعد از آن غايتي نيستکه
درخواست شود ،پس سعادت براي خود برگزيده ميشود و هرگز برايچيز ديگري
درخواست نميشود(همو ،االعمال الفلسفيـة ،ص.)223
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اين موارد گوياي آن است که سعادت هيچ وقت براي چيز ديگري درخواست
نميشود ،عدالت و ساير فضايلي که براي تحصيل سعادت درخواست ميشوند چگونه
ميتوانند خود بخشي از سعادت باشند؟ بنابراين آنها ابزار تحصيل سعادت هستند و
بديهي است که عدالت از چيزهايي است که در اين جهان به دست ميآيد ،لذا اگر
عدالت سعادت هم فرض شود سعادت دنيوي (مظنون) است که خود سعادت دنيوي
ابزاري براي تحصيل سعات اخروي به شمار ميآيد(همو ،الملـة و النصوص االخري،
ص .)82افزون بر اين شواهد وي به ابزار بودن فضايل تصريح دارد:
علم انساني از چيزهايي که به وسيلة آنها آدميبه آن کمال ميرسد ،بحث ميکند
و آنها عبارتاند از خيرات ،فضايل و حسنات(همو ،االعمال الفلسفيـة ،ص.)131
رابطة منطقی

به نظر ميرسد که نسبت منطقي ميان عدالت و سعادت نسبت عام و خاص مطلق است،
زيرا فارابي براي به سعادت رسيدن انسان عالوه بر تحصيل فضايل و عدالت امور
ديگري را نيز دخيل ميداند ،که تحت عنوان عناصر مؤثر در سعادت به آنها اشاره
ميشود.
عناصر مؤثر در وصول به سعادت

فارابي فيلسوفي غايتگر است لذا منظومة فکرياش در وصول به سعادت تأثير دارد؛ اما
او نقش بعضي از عناصر را در دستيابي به سعادت مهمتر از ساير عناصر ميداند و از

طرفي تأکيد دارد که انسان براي تحصيل سعادت به راهنما نياز دارد (همو ،السياسـة
المدنيه ،ص .)73اين راهنما گاهي عقل فعال ،گاهي رئيس اول و زماني ممکن است
عوامل ديگري باشد .گرچه فارابي وصول به سعادت را جزء از راه اکتساب فضايل
امکانپذير نمي داند اما در عين حال ،اموري را در وصول به آن مؤثر ميداند که
مهمترين آنها به شرح ذيل است:
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.1عقل فعال

نقش عقل اول وساطت از سبب اول در رساندن فيوضات الهي به انسان است تا او را از
قوه به فعليت برساند و عقل بالفعل او را به عقل منفعل و در نهايت به عقل مستفاد
برساند و به عقل فعال متصل و زمينة وصول به سعادت قصوا را فراهم سازد(همو،
آراء اهل المدينه ،ص .)123اين عقل که در واپسين مرتبة عقول عشره است،
فيوضات خود را از عالم مافوق قمر به مادون قمر افاضه ميکند و موجودات را از
قوه به فعل رسانده و انسان را به مفارقت از ماده و وصول به سعادت قصوا رهنمون
ميسازد(همو ،السياسـة المدنيـة ،ص.)71
 .2علوم و معارف

فارابي علوم و معارف را به فضايل نظري ،فکري ،خلقي و عملي منحصر کرده و معتقد
است تحصيل آنها موجب وصول به سعادت ميشود وي مينويسد:
هر کدام اين علوم و فضايل مشتمل بر چيزهايي است که يک امت را به سعادت و
کمال ميرسانند (همو ،االعمال الفلسفيـة ،ص.)178

وي منـجماني را که هدف از علم نجوم را رسيدن به ماديات ميدانند و آن را
وسيلهاي براي کسب درآمد و زيستن گرفتهاند ،طرد ميکند(همان ،ص )961و
معتقد است در علم مدني از سعادت و چيزهايي که آدمي را به آن ميرساند بحث
ميشود (همان ،ص.)131
 .9اجتماع

فارابي معتقد است :انسان براي تأمين ضروريات زندگي و دستيابي به برترين احوال
انساني و کماالت شايسته ،به طور فطري به اجتماع گرايش دارد و تصريح ميکند
که او نميتواند به کمال برسد؛ مگر به واسطة اجتماعاتي که براي رسيدن به سعادت
با هم تعاون داشته باشند (همو ،السياسـة المدنيه ،ص.)23
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 .4مدینة فاضله

نظام سياسي مور د نظر فارابي شامل سه سطح مدينة فاضله ،امت فاضله و معمورة فاضله
ميشود .وي معتقد است که هر سه ،نقش بسياري در تحصيل سعادت دارند (همان،
ص )113وي در بارة نقش مدينة فاضله در سعادت مينويسد:
به کمال نهايي در مدينه ميتوان نايل شد نه در اجتماع کوچکتر(همان ،ص.)119
 .1حکومت

حکومت از مهمترين عواملي است که ميتواند از طريق استقرار امنيت ،آموزش
همگاني ،نيروهاي نظاميو ...نقش اساسي را در سعادت فرد و جامعه ايفا کند ،زيرا
حکومت بهترين بستر براي اجراي عدالت است و اگر عدالت بهترين عامل در
تحصيل سعادت باشد وسيلة تحقق آن ،حکومتي است که در رأس آن رهبري حکيم
باشد .فارابي براي باال بردن بينش اهل مدينه موضوع آموزش همگاني به معنايايجاد

فضايل و ارزشهاي نظري در بين امت و مدينه را مطرح کرده (همو ،االعمال
الفلسفيـة ،ص ،)128لکن در فلسفة سياسي او آموزش به تنهايي کافي نيست بلکه در
کنار آن همواره تأديب نيز بايد باشد و پيرامون تأديب مينويسد:
تأديب عبارت از راه ايجاد فضايل اخالقي و صناعات عملي در امت(همانجا).

وي براي تحکيم و تثبيت فضايل ،ترويج ارزشها ،تقسيم کارها و صنايع ،توزيع
قدرت و امکانات در داخل و حفاظت از کليت نظام در برابر دشمن خارجي ،سپاه و
قدرت نظامي را ميکشد ،زيرا در هر نظاميحتي در مدينة فاضله ،همة مردم به اوامر
حکومتي و نظامات سياسي اجتماعي پايبند نيستند و عدهاي از شهروندان حامي
دولت و عدهاي مخالف سياستهاي آن هستند(همان ،ص)123؛ بنابراين حکومت
ميتوان د از طريق آموزش و پرورش همگاني ،استقرار امنيت و نيروي نظامي نقش
مهمي در دستيابي سعادت افراد و جامعه ايفا کند.
 .6تعاون

يکي از مهمترين عواملي که ميتواند سعادت فرد و جامعه را تضمين کند تعاون است،
زيرا تحصيل سعادت در جامعه بدون همکاري امکانپذير نيست بلکه هر کدام از
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اعضـاي جـامعه با انجـام وظيفـهاي که دارند در تحصيـل سعادت به ديگري کمک
مـيکنند .دوستـي نيز به عـنوان عـامل مـؤثر در سعادت در ضمن تعاون معنا پيدا
ميکند(همو ،فصول منتزعه ،ص.)92
 .1قوة ناطقه

اين قوه ،مقوم انسان و حلقة اتصال او با عقل فعال است که اگر به کمال خود برسد،
ميتواند انسان را با همکاري عقل فعال به سعادت برساند و سعادتي که انسان تعقل
کرده صرفاً ناشي ازاين قوه بوده و مستند به هيچ يک از قواي ديگر نيست(همو،
السياسـة المدنيه ،ص .)79از نظر وي قوة ناطقه بر دو قسم عملي و نظري است که قوة
ناطقة عملي از قوة ناطقة نظري پيروي ميکند ،اما قوة ناطقة نظري از چيزي پيروي

نميکند ،بلکه به وسيلة آن بايد به سعادت نايل شد(همو ،آراء اهل المدينـة الفاضله و
مضاداتها ،ص.)162
. 8تعقل

فارابي تعقل را به معناي توانايي برانديشه و استنباط امور شايستهاي ميداند که انسان را
به سعادت ميرسانند(همو ،فصول منتزعه ،ص )33و بديهي است که آن را ،ابزاري
براي وصول به سعادت در نظر گرفته است.
.3فلسفه

فارابي معتقد است که فلسفه در دو بخش نظري و عملي ،هدايتگر انسان به سعادت
است وي در زمينة نقش فلسفه در تحصيل سعادت مينويسد:
به وسيلة فلسفه ميتوان به سعادت نائل شد (همو ،االعمال الفلسفيـة ،ص.)287
 .10زوال شرور

فارابي براي تحصيل سعادت در مدينه زوال شرور و جايگزيني خيرات را به جاي آنها
ضروري ميداند(همو ،السياسـة المدنيه ،ص.)33
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 .11هنر

فارابي علوم و صنايع را به صنفي که غايتش تحصيل زيبايي و صنفي که هدفش
تحصيل سودمندي است تقسيم ميکند و ميگويد به واسطة صنايع جميل ميتوان به
سعادت رسيد (همو ،االعمال الفلسفيـة ،ص )282و در بارة نقش صنايع جميل در
سعادت ميگويد:
اينها [موسيقي و اشعار] در رسيدن به اکمل مقاصد انساني که همان سعادت قصوا
است مؤثرند (همو ،موسيقي کبير ،ص.)822

حال اين پرسش مطرح ميشود که هنر چگونه در سعادت قصوا موثر است؟ مي-
توان ابزاريت آن را در سعادت دنيوي پذيرفت لکن فارابي تصريح دارد که آن در
سعادت قصوا مؤثر است.
 .12رهبري

يکي ديگر از اموري که در سعادت جامعه نقش اساسي دارد رهبري است ،زيرا
مهمترين ويژگي رئيس مدينة فاضله وقوف به سعادت است و اين بدين جهت است
که فاقد شيء نميتواند معطي آن باشد ،چون رئيس مدينه ،ديگران را به سعادت
ميرساند خود بايد داراي کاملترين سعادت باشد(همو ،فصول منتزعه ،ص.)37
رئيس مدينه باي د مراحل کمال را پيموده باشد تا قوة متخيلة او بتواند جزئيات امور
مرتبط با سعادت انسان را از عقل فعال دريافت کند و از طريق اجتماع فاضله به سوي
عقل فعال رهنمون شود (همو ،سياست مدنيه ،ص )232و غايت رهبري به سعادت
رساندن خود و اهل مدينه است (همان ،ص.)93
بنابراين تنها عدالت نيست که در تحصيل سعادت نقشآفريني ميکند ،بلکه امور
ديگري که تحت عناوين مؤثر در سعادت ياد شد ،در سعادت نقش دارند و بدون همة
اين موارد يا دست کم بدون برخي از آنها تحصيل سعادت امکان پذير نيست ،لذا هر
سعادتي متضمن عدالت است اما هر عدالتي به تنهايي سعادت را در پي نخواهد داشت.
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نتيجه

فارابي به عنوان مؤسس فلسفة اسالمي با تأثيرپذيري از فالسفة يونان تأثير عدالت در
سعادت را پذيرفته و دستيابي به سعادت حقيقي را مرهون عدالت فردي و اجتماعي
ميداند .رابطة ميان آن دو از نظر وي ميتواند از نوع مقدمه و ذيالمقدمه ،علت و
معلول و عام و خاص باشد .اگر به رابطة عدالت و سعادت با ديد عرفي نگاه شود،
عدالت ابزار و مقدمهاي براي تحصيل سعادت به کار گرفته ميشود و اگر مسئله با ديد
فلسفي (علت و معلول) ديده شود؛ عدالت ،علت رسيدن به سعادت است زيرا فارابي
تصريح ميکند که فضايل سبب رسيدن به سعادتاند و از آنجا که عدالت يکي از
فضايل به شمار ميآيد ،عدالت علت سعادت ميگردد ،البته ناگفته نماند که عدالت
علت تامه براي سعادت نيست بلکه علت ناقصه است و در کنار آن وجود معدات و
امور ديگري مانند ساير فضايل و خيرات مشترک و ...براي دستيابي به سعادت ضروري
است و اگر با ديد منطقي به مسئله نگاه شود نسبت ميان آن دو ،عام و خاص مطلق
خواهد بود ،زيرا هر سعادتي متضمن عدالت است ،اما هر عدالتي سعادت را در پي
نخواهد داشت و سعادت براي تحقق به عناصر ديگري مانند :حکومت ،اجتماع،
فضايل ،خيرات مشترک و اموري که پيشتر از آنها تحت عنوان عناصر مؤثر در سعادت
ياد شد ،نياز دارد و در اين ميان ميتوان نقش حکومت را در مرتبة بعد از عدالت در
تحصيل سعادت برجسته دانست زيرا حکومت ميتواند با فراهم ساختن بستري مناسب
از طريق برقراري امنيت ،آموزش همگاني ،نيروي نظامي زمينة اجراي عدالت و
سعادت بشر را تا حدي فراهم کند .بنابراين عدالت ،شرط الزم براي سعادت است،
ولي شرط کافي نيست.
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