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 یلت و سعادت از نگاه ارسطو و غزالیفض رابطه  

 *یوسفید مالیمج
 **یرخانیال شیلام

 دهیچک

 یلت و هگوونگیت فضویوپرسوش از ماهلسوفان باستان عالوه بور یپرسش مهم ف

ل سوعاد  یا فضایآ یعنیانسان سودمندند؟  یل برایا فضاین بود که آیحصول آن، ا

ان سوعاد  و یا نه؟ پرسش آنها در واقع پرسش از ارتبا  میانسان را به دنبال دارند 

ا یورنود یناپذای سعاد  فضایل امری واجب و گریزا بریکه آ ان معنیلت بود، بدیفض

بورخال   هرهنددانست یحصول سعاد  شر  الزم م یل را برایارسطو فضار؟ یخ

ت نفوس مطوابق بوا یسعاد  را به فعال یدانست. وینم یافالطون آن را شر  کاف

شه در عقل صر  داشوتند، یکه ر ییل ارسطویکرد. در واقع فضایف میلت تعریفض

رغوم زالوی علویوش در این عالم بودند. غخ ی  زندگیبه  یابیدستجهت  یابزار

ان یوز ارتبوا  میولت و سعاد  و نیت فضیاش از ارسطو، در بحث از ماهیریپذتأایر

ن خصود برخال  ارسوطو یدر ا ین غزالبیین دو از ارسطو فاصله گرفته است. تیا

رو دهود. از ایونوحی و شریعت شوکل می اساس آن را ،بر عقل صر  نبوده یمبتن

ز صورفاا یوسوعاد  ن ،نبووده یل فلسوفیفضوامنحصر به  ینزد غزال یل اخالقیفضا

ن اسواس، نوشوتار یشود. بر اینم ین عالم تلقیخوش در ا ی  زندگیاز  یمندبهره

از  ین ارسوطو و غزالوبیویموجود در ت یهایها و ناهمسانیهمسان یحاضر به بررس

 گر پرداخته است.یکدین دو با یلت و سعاد  و ارتبا  ایت فضیماه

 .ایمونی، اودیگروسعاد لت، ی، فضیغزال ارسطو، :هاکلیدواژه
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 مقدمه

رباز یده از کاست  (eudaimonism)ی گرومفهوم سعاد اخالو،  هاز مباحث مهم در فسلف یکی

به  ی ونان باستان هر یدر  یاتب مختلف اخالقکداشته است. م یدر مباحث اخالق یاساس ینقش

آن در نظر  یبرا یاژهیت ویو اهم اندداده یخود جا ین مفهوم را در نظام اخالقیخاد ا یاگونه

آنها رش یه پذکاست  یفرض اساسگروی مبتنی بر دو پیشه سعاد شیاند یاند. به طور کلگرفته

فرض نخست اعتقواد نهایی افعال آدمی، الزم است. پیش تیبه عنوان غا ،اعتقاد به سعاد  یبرا

 یت تموامیه غاکن مطلب است یفرض دوم باور به او پیشمند بودن افعال انسان است، تیبه غا

فعول  ییت نهوایبه عنوان غا ،قائل شدن به سعاد  یرسد برایافعال انسان واحد است. به نظر م

ه افعال انسان کمعتقد باشد  یسکرا اگر یز .تیسفرض نای جز پذیرش این دو پیشههار ی،اخالق

 ییت نهوایوتواند قائل به غایگر نمیت دیست واحد نین غایا یت دارد ولیه غاکا آنیندارد،  یتیغا

ه هور کومراتب بدانود که سعاد  را امری ذوسعاد  شود، مگر آن یعنیانسان  یافعال اخالق یبرا

 د.یت به حساب آیغا ی مرتبه خود 

توورین و مشووهورترین نظریووه مهمکوموواخوس یدگاه ارسووطو در کتوواب اخووالو نیووامووروزه د

. ارسووطو در بحووث از Prior, 2001: 332)) شووودیمحسوووب م یاخالقوو یگوورودر سووعاد 

ل و سوو س اابووا  وحوود  ایوون غایووا  منوود بووودن افعوواتیووسووعاد ، ابتوودا درصوودد اابووا  غا

« انووداز جملووه افعووال انسووان دارای غایووت و ی، هوور فعلوویتووکهوور حر»نظوور او  د. ازیووآیمبر

دگاه یوول از دیسووب فضوواکهوود  از اخووالو و  ،نیا(. بنووابرa1149: 19، الووف 1914رسووطو، )ا

دن بووه یرسوو یرا شوور  الزم بوورا یل اخالقوویفضووا یدن بووه سووعاد  اسووت. ویارسووطو رسوو

حصوول سوعاد   یل بورایه فضواکون معنوا یودانود. اینم یداند، هرهند شور  کوافیسعاد  م

  دهود مشوهود اسوتیدسوت مه ه ارسوطو از سوعاد  بوکو یفویاند در خوود تعریضرور الزم و

 کند.یف میتعر« فعالیت نفس مطابق با فضیلت»  را ارسطو سعاد هراکه

 خوشسوتد یولو فتوه شود،ریافوت و پذیبوه جهوان اسوالم راه  ییلت ارسوطویاخالو فضو

 یهوابوا آموزه ییارسوطو یهواق آموزهیوتلف از طریوقد. متفکوران مسولمان شو یتحوال  مهم

ایون حوال،  دنود. بوایلت مبوادر  ورزیاز اخوالو فضو ین متفواوتبیوین خصود بوه تیدر ا ینید

 یابیدسوت هوین و شویادیول بنیان فضوابیول، یول و رذایفضوا یبنودعالمان مسلمان در تقسویم

 متأار بودند. ییطولت ارسیر آن از اخالو فضینظا ل ویبه فضا
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زان یووم، نیاء علوووم الوودیوواحل بیووخووود از ق یاز آاووار اخالقوو یبرخوو سووو در یوو از  یغزالوو

 یونووانیاو از اخووالو  تووأایر هدهنوودکووه نشووانسووخن گفتووه اسووت  ی... بووه نحووو و العموول

آاوارش بوه شود  بوا فلسوفه یونوانی گور از ید یگور در برخوید یاز سوو یاست، ولو ییارسطو

 ییدر حووزه اخوالو از اخوالو ارسوطو ین اسوت کوه غزالویومسلم اسوت ا افتاده است. آنچهدر

 یل فلسووفی، عووالوه بوور فضووایلت غزالوویدر اخووالو فضوو ،ن حووالیووار بوووده اسووت. بووا اأمتوو

 ین در بحوث از سوعاد ، غزالویم. همچنویز هسوتیوانه نیو صووف ینویل دیشاهد فضا ییارسطو

 یقیو تووف ی، خوارجی، بودنیسوان، نفیها را منحصور در پونج نوو  اخورورها و سوعاد یانوا  خ

توانود بوه سوعاد  دسوت یابود. از ینمو یچ انسوانیهو یق االهویوبدون توف ی،داند. از نظر ویم

و الزم جهوت  یضورور یز ابوزاریون عت رای، بورخال  ارسوطو، در کنوار عقول، شوریرو غزالاین

وجوووه افتووراو و ن پرسووش مطوور  اسووت کووه یووا ،ن اسوواسیوودانوود. بوور ایحصووول سووعاد  م

ل بووا یو ارتبووا  فضووا یل اخالقوویت فضووایوودر بوواب ماه یو غزالوو دگاه ارسووطویووداشووتراک 

 .هیستسعاد  

 ارسطو

ار کواش بوه یاربرد نظرکعقل در  ی عمل هفیدارد و هم ور ینظر هفیعقل هم ور ،از نظر ارسطو

 هرشودکف ذیوروا ردار. با توجه بوهکت یار هداکاش به یاربرد عملکد و در یآیل معرفت میتحص

ل یفضوا .نود: الوفکیم مویل را به دو دسته تقسوی، ارسطو فضایو عمل ینظر هعقل در دو عرص

موت، شوجاعت، عفوت و کنود از حاو عبار  شهر  دارنود یاصل هل ههارگانیه به فضاک یاخالق

یف شوند. ارسطو در تعریم میتقس یمت عملکو ح یمت نظرکه به حک یل عقلیفضا .عدالت  ب

ه اساسواا عبوار  اسوت از حود کانتخاب  یبرا یتیاستعداد و قابل»گوید: اخالقی هنین میفضیلت 

انسان عاقل  ی آن  هلیه به وسک یاقاعده یعنیشود، ین مینسبت به ما مع یاه با قاعدهکوس  

د گفوت از یف باین تعری(. با ا0الف  11. 97-91ب  11. 9همان: « )ندکین میوس  را مع آن حد

ه کواسوت  (ethik) «یو ات»رو نامش عاد  است و از این جهینت یلت اخالقیارسطو فضدگاه ید

ان ارسوطو در اقسوام بیوعاد  اسوت.  ایبه معن (ethos) «اتوس»مة کلدر  یرییتی کحاصل اند

ه بوا انتخواب مورتب  اسوت و کرساند میدار را ی، حالت راس  و پایل اخالقیل از جمله فضایفضا

مت که انسان با استفاده از حک یرد  تعقلیگیه با تعقل صور  مکاست  یاوقوعش در ما به گونه

و ابود یید، رشود مویوآید میودر ما از راه آمووزش پد یل عقلیدهد. اما فضایآن را انجام م یعمل
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 عرصوه –ن دو عرصوه یودر ا یسوک یوقتگوید میازمند تجربه و زمان است. ارسطو یسان نبدین

ب صواحب یورسد، بوه ترتیم فضل و کمال به مرتبه – یزندگ یامور عمل هسب معرفت و عرصک

ارسطو ند، ال کماال  عقلین فضایه اک ییشود. از آنجایم یمت عملکو ح یمت نظرکل حیفضا

 (.41 :1914نامد )هولمز، یم یل عقلیها را فضاآن

 دکور یمختلوف بررسو یهواتیثیتووان از جهوا  و حیل را میبواب فضوا دگاه ارسطو درید

ا بووه عنوووان ل ریل اسووت. ارسووطو فضووایبووودن فضووا یو واقعوو ینوویآنهووا، وجووه ع از یکوویکووه 

ه مسوتقل از کو ییهوایژگویو یعنوینود، کی میتلقو ینویع یهوا، اموورهای خلقی انسانویژگی

ها هماننوود نیووروی جاذبووه انسووان یل بوورایفضووا ،هسووتند. از نظوور او یبشوور یهووایگووذارارزش

 یق اعموال ناشویول را از طریربوا فضواها بورخال  آهونانسوانه کونیجز ا ،ربا هستندبرای آهن

ی نووزد ل اخالقوویکووه در بحووث از فضووا یگووریننوود. امووا وجووه مهووم دکیتسوواب مووکاز عوواد  ا

کوه فضوایل بیوانگر رشود معنوا  بودینل اسوت، یفضوا یشوناختارسطو مطر  است مبنای غایت

 ,Williams) انوودون نقوواکر بوودانسووان مووذ یعنووی یعووبیاز مخلوقووا  ط یاار گونووهیووعتمووام

75-527 :1995.)1 

ر یوه بوه خکوار دارد کو و سور یانگارانوه اسوت. او بوا عملوکارا غایوتآشو ییاخالو ارسوطو

ت لنفسوه دارد و بیوه مطلوکواسوت  یتین غوایومنجور شوود. ا ،ه همان سوعاد  اسوتک یی،نها

 یاتیووآنهووا غان یاانوود  بنووابرد وسووایلی بوورای رسوویدن بووه ایوون غایتانووگوور اگوور مطلوبیامووور د

ا( یومونی)اودایی ت نهوایوغا یتر از خودنود ولویمتعوال یتیدن بوه غوایرسو یله برایه وسکهستند 

گوور ید یتیغووا یله بوورایه وسووکوو یتیغووا یعنوویلنفسووه، خودبسوونده و مسووتقل اسووت،  یتیغووا

 ت.یسن

ل یوو م یا  حسوکوه اسوت و ادرایونباتوا  بوه رشود و تیذ یضورور یژگیو ،از نظر ارسطو 

ت یز انسوانیوتواننود فصول ممین اموور نمیوا ،روانود. از ایونوصیا  ضوروری حیوانا ز از خصین

 یت ضووروریووفاعوول عاقوول اسووت. در واقووع فعال یوو انسووان باشووند، هووون انسووان بالضووروره 

 یاتیوانسوان ح یبورا یو ا  نیوگر آن باشود. حکوه عقول هودایت یاتیوانسان عبار  است از ح

ازمنود یموا ن یاتیون حیدن بوه هنویرسو یشود. بورام در عمل و نظور باکه در آن عقل حاکاست 

ل یدن فضواکورامول که نفوس خوود را بوا کون اسوت یور انسان بوه ایم. خیهست یل اخالقیفضا

ل اسوت و تنهوا در یامول فضواکسوب کت برسواند. سوعاد  انسوان بوه یودر خود به فعل یاخالق
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 :Salazar, 2005افووت )یدسووت  یوو مندانووه و نسووعاد  یاتیووتوووان بووه حیل میفضووا یهسووا

143.) 

رو بوه نقود دانود. از ایونکون میمم یانسوان امور یرا بورا یینهوا ریبه خ یابیدستارسطو 

ان بیوو ین خصووود برخوویووپووردازد. در ایم ییر نهووایووت خیوومختلووف در بوواب ماه یهووادگاهیوود

گوور آن را ید یآن را قوودر  و برخوو زیوون یانسووان لووذ  اسووت. برخوو ییر نهووایوواند کووه خداشووته

 یجزئوو یرهووایخ یو ورا یمثووال یرا اموور ییر نهووایووانوود. افالطووون خعووز  و شوور  دانسووته

کوشود میاسوت. ارسوطو در مباحوث خوود  یاموور جزئو بیعلوت خوو یر مثالین خیداند که ایم

 معتقود ینود. وکقلموداد  یرا قابول تحقوق در افعوال انسوان یینهوا ریوخ ،دگاه را رد کردهین دیا

 یآرموان یاو مقودور باشود نوه امور یبورا ه بوه دسوت آوردن آنکواست  یزیاست بشر دنبال ه

 ییا سوعاد  بوه معنوایو ییر نهوایوخ ،ن اسوت. از نظور اوکش نواممیه تحقوق آن بوراک یو مثال

باشوود  یموجووود صوورفاا آسوومان یوو توانوود نووام یننوود نمکیا آرزو موویوونوود یجویم هاانسووانه کوو

 ییر نهووایووتواننوود خین امووور نمیوواز ا یوو (. اکنووون بایوود دیوود اگوور هیچ049: 1914، یس)اسووت

 ت؟یست سعاد  بشر هین صور  ماهیانسان باشند، در ا

عووت همووواره در حووال حرکووت از حالووت بیاز موجووودا  عووالم ط یوو هوور  ،از نظوور ارسووطو

ت رسواندن یوه هموان بوه فعلکو ،ت خوودیوت بوه غاکون حریبالقوه به حالت بالفعل هستند و با ا

ت آنهوا کوه موجوب حرکودارنود  یفواعلهوا تکن حریواز ا یو رسوند. هور یم ،شان اسوتیقوا

وسوته بوه یه پکو یرکوف یعنویشوود، یخوتم م کمتحرک نوات سلسوله بوه محوریشود و نهایم

گور انووا  یز هماننود دیوانود. انسوان نتکاو در حر یو همه موجوودا  بوه سوو ندکیر مکخود ف

 یبووا مالحظووه اموور یت هوور موجووودیووت اسووت. غاکووت خووود در حریووغا یموجووودا  بووه سووو

گور انووا  یرا از د یازد و آنچوه نوو  انسوانیسوز میگور انووا  متموایه او را از دکوشود یروشن م

ه کوول یووت و مکوواهووان و نووه حریگ یژگوویه وکووه یوونوود نووه رشوود و تیذکیز موویموجووودا  تمووا

ه انسوان کورا  یتیم غوایتووانیعقول انسوان م که عقول اوسوت. بوا مالحظوهجانوران، بل یژگیو

اسووت. پووس  یمنحصووراا انسووان یتیرا تعقوول فعووالیووز م،بیایووت اسووت درکووآن در حر یبووه سووو

 نجووا سووعاد یته و درسووت عقوول نهفتووه اسووت. لووذا تووا ایسوور انسووان در اعمووال شایووموال و خک

ن یون بحوث مهوم اسوت ایوانسان همان تعقول اسوت. آنچوه توجوه بودان در ا یا( برایمونی)اودا

ه کواسوت و معقوول اسوت « لتیت نفوس بور طبوق فضویوفعال» ه سعاد  از نظر ارسطوکاست 

زهوا ین هیخواهود بوود مربوو  بوه بهتور یلتین فضویولت باشود و این فضویترید بر طبق عالیبا
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ار انووداختن آن کووه بووه کوو یا(. قوووه1174و موواخوس، یکوو)اخووالو ن« نفووس مووا  یعنوویمووا   در

ه کوواسووت،  (theoria) تأموول هآورد بنووا بوور نظوور ارسووطو قووویاموول را بووه وجووود مووکسووعاد  

یووب ارسووطو دیوودگاه ترتبوودین 2.اسووت یا فلسووفیوو یت عقلوویووفعال هاز آن قووومقصووود 

 :1911ل، یورکاسوت )ا ی ه در آن بوا افالطوون شورکوگوذارد یش میرا بوه نموا یاانهیگراعقل

919.) 

موثالا  یگوریت دیوتر از هور فعالیرا طووالن یت نظوریوم فعالیتووانیم ، مواارسوطوبه نظور 

از عناصوور سووعاد  اسووت و  یکووی، لووذ  یدگاه ویووبوور د م. بنوواینووکحفوو   یت جسوومانیووفعال

ار کخووود را روواهر و آشوو یه در آن علووو انسووانکووهاسووت تیوون فعالیترفلسووفه مسوولماا مطبووو »

گوران باشوود. البتووه او یاز د یتوانود مسووتینیم یگووریس دکولسووو  بهتور از هوور یو ف« ازدیسوم

نوود. در واقووع کصوور  نظوور  یا  زنوودگیتواننوود از ضووروریگووران میش از آنچووه دبوویتوانوود ینم

ازمنود دوسوتان اسوت  یز نیوو ن یازمنود موال و منوال خوارجیلسوو  نیه فکوارسطو توجوه دارد 

نوود، و کو خلووو  دنبووال  ییمطالعووا  خووود را در تنهووا کوور قووادر اسووتمتف»ن همووه یووبووا ا امووا

  مووکگووران ید یارکووهم«. اسووت یارکوون یشووتر قووادر بووه هنووبیر باشوود کووشووتر متفبیهرهووه 

ان قووادر اسووت یووگوور آدمیر بهتوور از دکوواوسووت، امووا در صووور  فقوودان آن، متف یبوورا یبزرگوو

خوودش مطلووب اسوت نوه  یسوفه بورالف ،دگاه ارسوطویونود. از دکبدون آن امور خوود را اداره 

، خووود عموول مطلوووب یت عملوویووشووود. در قلموورو فعالیه از آن حاصوول مکوو یجینتووا یبوورا

قووت ید مطلووب اسوت. در حقیوآیمدسوت ه ت بویووفعال هلیه بوه وسوکو یاجوهیه نتکوت، بلیسون

ار بسووتن کوودر بووه  ،ت. از نظوور ارسووطویسووگوور نیا  دیوودن بووه غایرسوو یبوورا یالهیفلسووفه وسوو

افوت یامول انسوان را درکتووان سوعاد  یه مکون موضووعا  اسوت یترفیعقل راجوع بوه شور

 ابد.یگسترش و امتداد  ینسبتاا طوالن یهاسال ارکن یه اکبه شر  آن

طوور موانز، هیوم و نیموا طالوب سوعادت هه هموکوح باشود یقول صوحن ید اینکحال فرض 

بوه خواطر خوودش مطلووب اسوت  یعنوی) ییاسوت نهوا یرد سعاد  امورکیه ارسطو تصور مک

ه کوطوور آنن اموور، یود وجوود دارد کوه ایوگور(. اموا تردید یزیوه یبرا یالهیو نه در مقام وس

ننوود کت یووفاکمحسوووب شووود، « یر اعلوویووخ» یزیووه آنکووه یرد، بووراکوویارسووطو گمووان موو

(Pakaluk, 2005: 316در واقوع ارسوطو از ه .)ه بوه طوور قطوع در زموره لووازم کو یگوریز دیو

دار اسوت. شور  یوم پاکاعلوی همیشوگی و دسوت ریوه خکنود  اینکویاست غفلت مو یاعل ریخ

ل بووه یوواگوور ن یقووت حتوویشووود. در حقیبوورآورده نم یجهوواندر زنوودگی ایووناسووتمرار سووعاد ، 
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ن یوه سوعاد  دوام داشوته باشود. بوا اکورسود یار موا باشود بوه نظور نمیوعمودتاا در اختسعاد  

سووعاد ،  هدگاه ارسووطو دربوواریوود یشوود کووه مشخصووه مهووم و اساسوو یتوووان موودعیح میتوضوو

و  (flourishing)ی وفندگکگوور، ارسووطو شوویان دبیووآن اسووت. بووه  یبووودن و نامانوودگار یویوودن

در  یزیور هور هیورا خیودانود، زیم یعقول و خوردورز یت او بور مبنوایسعاد  انسان را در فعال

 یسووعاد  انسووان یاصوول یژگوویو ،گوورید یافتن اسووتعداد خوواد آن اسووت  از سووویووت یووفعل

 ناسازگار است. هاانسانت عمر ما یو استمرار آن است که با محدود یداریپا

 یغزال

ان یوونوان بوسوتان و میتنها در  ،به طور خاد ی،گروگروی، به طور عام، و سعاد ه غایتشیاند

 یایوژه دنیووه بو ی،نویم آن در حووز  اخوالو دیباستان محدود نماند. گستره عظ هلسوفان دوریف

 یگورویونوانی و بوه طوور خواد اندیشوه سوعاد ران مسلمان، اخوالو کموجب شد متف ،اسالم

اسوالم نام جهان کران صاحبان متفیاز م 3.بدهند ینید ییبدان رنگ و بو ،ردهکرا اخذ  ییارسطو

آاوار  هه بوا ترجموکد کره اشاره یوکمسسینا و ابن، بی، فارایندکتوان به یم ینیدر نظام اخالو د

ف یفلسوفه بوه توأل یهواگر بخشیز همانند دیاخالو ن هشمندان در حوزین اندیونان، ایلسوفان یف

 ،مشهور ارسطوشان از اار یا یریپذتوان به اارتند. در این خصود میکتب متعدد و مختلف پرداخ

ه از آن کوبوود  یایاار اخالق ترینمهمکوماخوس یاخالو نرد. کاشاره  ،کوماخوسیاخالو ن یعنی

ن مباحوث یتراز عموده یگوروگروی و سوعاد ترتیب اندیشوه غایوتکردند. بدیناستفاده فراوان 

بوه بحوث از ی از آاوار یونانیوان شان بوا الگووبردارینه این زمی. در اشد یلسوفان اخالو اسالمیف

 لت و سعاد  پرداختند.یان فضیم سعاد  و رابطهلت، یهمچون فض یلمسائ

ه در مباحووث کوواسووت،  یغزالوو یاخووالو اسووالم هپرنفوووذ در حوووز یهوواتیاز شخصوو یکووی

ه کوو یجملووه منووابع ار بهووره بوورده اسووت. ازیگذشووتگان بسوو یش از آاووار اخالقوویخووو یاخالقوو

 یلسووفان مسولمانیف یتوب اخالقوکخوود از آنهوا بهوره بورده اسوت  یدر مباحث اخالقو یغزال

ز سوود جسوته یواز منوابع اهول تصوو  ن یه اسوت. غزالوینا و مسوکویسوابون، بیهمچون فوارا

کریم بوون ه ابوالقاسووم عبوودالیریو الرسوواله القشوو کوویابوطالووب م قووو  القوووباز جملووه  ،اسووت

خوود از آن بهوره بورده  یدر مباحوث اخالقو یه غزالوکو یمنبعو تورینمهم. اما هوازان القشیری

 دیتووب متعوودکدر اخووالو  یث و اخبووار( بوووده اسووت. غزالوویووا  و احادیووعت )آیاسووت شوور

توواب کاز  یه بخشووکوو نیکتوواب االربعوو، زان العموولیووم، نیاء علوووم الوودیوواحاز جملووه  ته،نگاشوو
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، کراسوت )مبوا ین مصونفا  غزالویه از آخورکو نیمنهواک العابودتواب کاسوت و  جواهر القرآن

1409: 71-47.) 

قورار  یل فلسوفیخوود را فضوا یشورو  نظوام اخالقو یوا نقطوه مبنوا یغزالو ی،لوکبه طور  

ش یه فالسوفه مسولمان پوکونود کیگونوه بحوث موه فضایل و رذایل همواندربار یعنیدهد  یم

ن بحووث بوور همووان ههووار یووا در یانوود. وردهکونووان بحووث یلسوووفان بووزر  یز فیوواز او و ن

خوود آنهوا را  یاخالقو یهواه عمومواا فالسوفه در بحوثکوشوود یز مکومتمر یایلت اصولیفض

 ،نیوخوانود. عوالوه بور ایل میا اصوول فضوایوآنهوا را امهوا   یداننود و غزالویم یل اصلیفضا

از  یف برخوویووز در تعریوودانسووتن آن بووا عوواد  خوووب، ن یکوویلت و یف فضوویوودر تعر یغزالوو

ار یوومع هوسوو  بووه منزلوو حوود یر معرفووآنهووا، و د یاز اقسووام فرعوو یاریو بسوو یل اصوولیفضووا

د یووچووه مفیل از درینوود و همچووون فالسووفه بووه فضوواکیموو یرویووپ یلت، از سوونت فلسووفیفضوو

 (. Sherif, 1975: 174نگرد )یسعاد  م یبودنشان برا

رفتن آنهوا بوه یه بوه دنبوال پوذکو، بلیل فلسوفیار فضواکوان ینوه در پو یب غزالین ترتیبه ا

مودد  وحوی یدر قودم نخسوت اگور از سوو یاست توا نشوان دهود عقول انسوان یصور  عموم

 یقواا غزالوین جوا دقیه در هموکوافوت. اموا جالوب اسوت یتواند یدست م یجین نتاینشود به هن

آگاهانوه بوه انجوام جور   وجوود دارد و یه در نظوام اخوالو فلسوفکشود یم هاییمتوجه ضعف

ه کنود. از جملوه اینکون یموورد نظور خوود را توأمزنود توا بتوانود هود  یدسوت م ییهالیو تعد

سووو، و عقوول از  یوو از  ینفسووان یبرخاسووته از هواهووا یهووازهیش انگکشوواکانسووان در  یوقتوو

ه کوبل ،نودکا صوواب از خطوا مسوتقل عمول یتوانود در تشوخیرد نمیوگیر قورار میگود یسو

ه او را کوهود از خودا بخوا شوود و یت االهویمطمو ن متوسول بوه هودا یالهیبه منزله وسوید اب

رش ین پووذیوسوو  فالسووفه، در عوو حوود یووهرش نظرین جهووت در پووذینوود. بووه همووک ییراهنمووا

ار یبسوو یه در مووواردکوو  را یان دو حوود افوورا  و تفووریوووسوو  م ا حوودیه، تشووخیوواصوول نظر

 یه از اقسووام فرعووکوون در آنجووا ینوود. همچنووکیموو یت االهوویول بووه هووداکوودشوووار اسووت، مو

سوان کنود و بودینیجواد نموین فالسوفه از آنهوا ابیویدر ت یار عمودهییند، تیکیل بحث میفضا

ننود. عوالوه کیفوا نمویا یااش نقوش عمودهیه اخالقویول در نظریه آن فضواکودهود ینشان م

قوواا در یل را دقیشووجاعت، عفووت و عوودالت، فضووا یل فلسووفیدر بحووث از فضووا یغزالوو ،نیووبوور ا

آنچوه  هراکوهنود، کیمو یمعرفو ییو نوه جامعوه بوه سوعاد  نهوا یفرد انسوان یابیدستجهت 

ا  انسوان یوح یاسویو س یاجتمواع یهانوه جنبوه قورار داردت یواول اهم هدر درجو یغزال یبرا
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 :Hourani, 1985انود )او مرتب « خوود»ب یت و تهوذبیوه بوه ترکواسوت  ییهاه آن جنبوهکوبل

302-239.) 

ل ینوود: فضوواکیل بحووث موویخووود از سووه دسووته فضووا یدر آاووار اخالقوو یغزالوو اصوووالا  

ه کوودارد یان مووبیوو زان العموولیوومدر  یانه. غزالوویل صوووفیو فضووا یاتیوول االهی، فضووایفلسووف

شووند: یاسوت جموع م یه مشوتمل بور انوواعکوز یودر ههوار ه یارند، ولویل بسویفضوا هرهند

عاقلووه،  هلت قووویمووت فضووک(. ح79 :1414، یمووت، شووجاعت، عفووت و عوودالت )غزالووکح

ه و عودالت عبوار  اسوت از قورار یشوهوان هلت قوویه، عفوت فضوبیغضو هلت قوویشجاعت فضو

 ن قوا به نحو الزم. یاز ا ی گرفتن هر 

خداونود را منحصور در  یهوانعموت هموه« انووا  الخیورا  و السوعادا »ن ابیول یوذ یغزال

ت یسون ییآن فنوا یه بوراکو ییه عبوار  اسوت از بقواکو یاول سعاد  اخورو :داندیپنج نو  م

ه در آن کوو ییت، و غنووایسوون یه بووا آن جهلووکوو یعملووت، و یسوون یآن غموو ه درکوو یایو شوواد

ن سوعاد  یود و ایتووان رسویق خداونود نمیوجوز از طر ین سوعاد  اخورویوت. به ایسن یفقر

ه قووبالا در ههووار کووه اسووت یل نفسوویه عبووار  از فضوواکووشووود مگوور بووه نووو  دوم نمووی اموولک

اسوت  یدنل بویابنود و آن فضواییامول موکت یل بوا نوو  سوومین فضایف شدند. ایلت تعریفض

ل بوا نوو  ین فضوایوز اسوت: صوحت، قوو ، جموال و طوول عمور. ایوه منحصور در ههوار هک

انتفوا  از  4.رهیرم عشوکو نود از: موال، زن و فرزنود، عوز ، واه عبار کوابنود ییههارم اتمام مو

ه کوه یوقیل توفینود از فضوااه عبار کول یت مگور بوا نوو  پونجم فضوایسول مقدور نین فضایا

را  پوونج یووخ ی،از نظوور غزالوو ،نی. بنووابرایاالهوو تأییوودد و یرشوود، تسوود ت،یاند بوور هوودامشووتمل

 یازمنوود برخوویاز آنهووا ن یه برخووکوو، یقیو توووف ی، خووارجی، بوودنی، نفسوویگونووه هسووتند: اخوورو

 (.14 :1411، یگرند )غزالید

ت و یسوون یاز آن مسووتین یچ حووالیه انسووان در هووکوواسووت  یزیووه یق نووزد غزالوویووتوف

هوم در  ر ویوهوم در اموور خ  اسوت یانسان بوا قضوا و قودر االهوش موافقت اراده و فعل یمعنا

ر اسوت، و یسوم یت االهویق هودایول تنهوا از طریسوب فضواکاسوت  معتقود یامور شور. غزالو

ن نعموت را یوه خداونود اکور و شور یوق خیوف دو طریو: اول تعرداردسوه منوزل  یت االهویهدا

ق رسووالن  یورا از طر یق عقول و برخویورا از طر یرده اسوت، برخوکوبندگانش اعطوا  هبه هم

ش اعموال یشورفتش در علووم و افوزایه بنوده را مرحلوه بوه مرحلوه بوا توجوه بوه پک یزیدوم ه

ده و بودان انسوان بوه یت و نبوو  درخشویوه در عوالم والکو یرسواند  سووم نووریصالح مدد م
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ان کوف و امیولکه توسو  آن صورفاا تکو یتوانود بوه واسوطه عقلویه نمکشود یت میهدا یزیه

ه بوه کواسوت  یت االهویوعنا ی،از نظور غزالو ،ت شوود. اموا رشودیشوود، هودایحاصول متعلم 

ا  کووه اراده و حرکووز آن اسووت یوود نیرسوواند. تسوودیانسووان در توجووه بووه مقاصوودش موودد م

ن وقووت بووه آن برسوود. سوورانجام یتروتوواهکز شووود تووا در کووانسووان در راه غوورض مطلوووب متمر

ت توووان از یووز تقویوور  و نیبصوو هواسووطه بووت اموور از درون یووتقو یاسووت کووه بووه معنووا تأییوود

لت یبوه ههوار فضو یل فلسوفیمتنوارر بوا فضوا یقیل تووفیفضوا بینیم،میه کهنانخارک است. 

 ی،قیل توووفیو فضووا یل فلسووفیفضووا یعنووی ،لین فضووایووا یهوور دو هرهنوودشوووند. یم میتقسوو

 یاالهو قیوبودون توف یه از نظور غزالوکود توجوه داشوت یاند، اما باکسب سعاد  یبرا یلیوسا

ل یمشورو  بوه فضوا یل فلسوفیفضوا ،نیابود. بنوابرایتواند بوه سوعاد  دسوت ینم یچ انسانیه

 هستند. یقیتوف

 یز سوخن گفتوه اسوت. غزالویوانه نیل صووفیشوده از فضواکرل ذیعالوه بور فضوا یاما غزال

او د. بووربووه کووار میشووتر اصووطال  اخووالو محموووده را بیانه، یل صوووفیدر خصووود فضووا

بارهوا اشواره  یغزالو 5.نامودیز میوا  و مقاموا  نیوالمنجفیانه را صوفا همچنین فضوایل صوو

 ،نیننود. بنوابراکدا یول دسوت پین فضوایواز ا یاند بوه فهوم علموان نتوانسوتهیه صووفکند کیم

یل صووفیانه آن فضوا یه بور مبنواکونود کیمو یرا طراحو یایعقلو -یهم هارهوب نظور یو

 یهووانوود و هووم از آموزهکیموو ی)علووم، حووال و فعوول( معرفوو یجزئووای سووهرا دارای ویژگووی

 :Hourani, 1984رد )یوگموویانه بهووره یل صوووفیبحووث خووود در فضووا یطراحوو یبوورا یفلسوف

 م.یپردازیم یبه مفهوم سعاد  نزد غزال  نین ایشیحا  پی(. با توجه به توض291

 هدربووار بی. وجووه سوولبیو وجووه سوول بیجووایدو وجووه دارد: وجووه ا یسووعاد  در نظوور غزالوو 

بحوث از وجوه  ینوه را بوراید توا زمیوآیابتودا م ند که منطقواا درکمیت بحث یسآنچه سعاد  ن

 :Abulqasem, 1978شوود، آمواده سوازد ) یسوعاد  مربوو  مو یت واقعویوه بوه ماهک بیجایا

ه کو، کنودان را نقود یوگرابینود دیودگاه لوذ سوعاد  الزم می تیون ماهبیویت یبرا ی(. غزال53

دگاه یون دیوا یشوود. ویم ین عوالم تلقویودر ا یلوذ  و خوشو یت بشوریو غاطبق آن هد  

ن عوالم یوا یهاین اسوت کوه لوذ  و خوشویول نخسوت ایودانود. دلیل بر خطوا میرا به دو دل

ن یوول دوم ایووگوور اسووت. دلیعووالم د ت تنهووا از آن  یو ابوود یجوواودانگ ،داشووته یعموور محوودود

از آن نواقا  یلکهور شو ،آلووده بوودهن عوالم زشوت و یوا یهایلوذ  و خوشو است که اصوالا 
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ت صوور  یووتوانوود غایو لووذ  نم یخوشوو ،نیختووه بووا درد و رنووج اسووت. بنووابرایوب و آمیووو مع

 انسان باشد.

 هراکوهانود، ارزشها ناپسوند و بویلوذ  هه هموکوت یسون معنوا نیبد یالم غزالکن یالبته ا 

لوه شوناخت صوفا  شوناخت خودا از جم یارزش قائول اسوت. غزالو یمعرفتو یهوالذ  یاو برا

ذ مربووو  بووه کنوود. همچنووین وی لذایوومی یهووا معرفوولووذ  ارزشوومندترینمووت او را کو ح

نوود کیرد موو یدر واقووع آنچووه را غزالوو .دانوودیم ی... را ضوورور ن وک، مسووک، پوشوواکخووورا

بررسووی و نقوود بووه  ین خصووود ویوون عووالم اسووت. در ایووا یهوواصوور  لووذ  وجویجسووت

 پردازد.ینه مین زمیمهم در ا یهادگاهید

کووه فاقوود گووران اسووت، شوواورزان و صوونعتکدگاه یوون خصووود دیوودگاه در ایوود نخسووتین

در  یت انسوان تنهوا زنودگیونود غامعتقد اهون هسوتند. آنیور در دیناپوذهای راس  و تزلزلریشه

حتواک خوود یدسوت آوردن ماه بو یآنهوا بورا ،نی  بنوابرایزموان کانود ین عالم است ولو بورایا

 کوشند. می... سخت  و ک، پوشاکاز جمله خورا

ان اسوت  آنهوا قائول بوه سوعاد  انسوان هسوتند و عوالوه بور یوگرادیدگاه دوم دیدگاه لذ 

و  یبختوون خوووشیتووررا بووزر  یال جنسوویووام یه خووود، ارضووایووحتوواک اولیبووه ما یابیدسووت

را یووز .ارزش اسووتکوومف و یار سووخیبسوو یدگاهیوودگاه، دیوون دیووننوود. اکیموو یسووعاد  معرفوو

 هراکووه  دهوودیتر از آن تنووزل منییپووا یحتوو وانووا  ویمتوور از مقووام حک یامانسووان را بووه مقوو

 نند.کیم یریگخورند و جفت  بیشتر از انسان میوانایاز ح یبرخ

انسوان در  ییت نهوایوه غاکون هسوتند یواسوت کوه قائول بوه ا یدگاه کسانیدگاه سوم دید 

منوودتر از سووعاد منوود کووه شووخا اوورو  ان معنوویشووود، بوودیف میووار تعریداشووتن اوورو  بسوو

 گران است. ید

 ان معنویه سوعاد  مشوتمل بور شوهر  و آوازه اسوت، بودکودارد یان موبیودگاه ههوارم ید

 ها شد.یین دارایتوان صاحب بهتریم ین شهرتیه با هنک

ان یوزان نفووذ آدمیوو سوعاد  بوه م یبختویو ه نکو داردیدگاه پنجم ارهار مویسر انجام د

زان یووابوود میش یافووراد افووزا یاسوویکووه هوور هقوودر نفوووذ و قوودر  س ان معنوویدارد، بوود یبسووتگ

، یمنوودتر خواهوود بووود )غزالووجووه فوورد سووعاد یابوود و در نتییش موویسوولطه و اقتوودار آنهووا افووزا

متوأار از  یادیور توا حود زکوذمو یهوادگاهیودر نقود و رد د یغزالو رسودی(. به نظر م79 :1414

اد یو... بوه عنووان خوود سوعاد   شوهر  وارسوطو از اورو  و کوه گذشوت، هناناست.  بیفارا
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بوه سوعاد   یابیدسوت یه بوراکوشومارد یم یمهمو یل و ابزارهواینها را وسوایه اکند بلکینم

دهود. در واقوع یئوه مامشوابه را ار یادهیو، عقیتفواوت کز بوا انودیون ید و نافع هستند. غزالویمف

ن یودهود، اموا بوا ایم ل حصوول سوعاد  موورد توجوه قوراریاو ارو  و شهر  را به عنوان وسا

بووه نظوور  اسوواس،ن یووار ند. بووشوووش از حوود ضوورور  اسووتفاده یوود بوویل نبایه آن وسوواکووشوور  

 ا  است.ین حیقابل حصول در هم یامر ،رسد سعاد یم

مربوو   یه طبوق آنهوا سوعاد  واقعوکوه وجوود دارد یودو نظر ،دگاهیون دیمقابل ا در نقطه

اسوت،  یقائول بوه سوعاد  اخورو یوهوم بوه نحو یخوود غزالو هرهنودگور اسوت. یبه جهان د

ن یوه اکودگاه نخسوت آن اسوت یوپوردازد. دیز میودگاه نیون دو دیون حوال بوه رد ایدر عو یول

گور منزلگواه سوعاد  یه جهوان دی کودر حوال ،پر از رنوج و زحموت و انودوه اسوت یانکم ،عالم

 یبوران راه یبهتور یشوکن هموه رنوج، خودیواز ا ییرهوا یبورا ،نیاست. بنوابرا یهر فرد یبرا

 یشوکخود اصووالا  هراکوه  دگاه موردود اسوتیون دیوا ی،دن به سعاد  است. از نظور غزالویرس

ه موانع کوشوود یمحسووب م یه گنواه بزرگوکوبل ،عت اسوتیشور یهوابوا آموزه ینه تنها منواف

 فرد به سعاد  است.  یابیدست

و  یشووهو یاز جملووه قوووا ینفسووان یردن قووواکوون کی، ریشووهلووکبووه طووور  ،دگاه دومیوود

دانوود. البتووه در یبووه سووعاد  م یابیدسووتاضووت را عاموول مهووم یآوردن بووه ر یو رو بیغضوو

شوووند. از نظوور یمووار مبیوانووه و یا دیوو رنوودیمیا میوو هاانسووانشووتر بی یاضووتین ریهنوو هجووینت

 یشوهو ینودن قوواکشوه یرا از ریوبور خطاسوت، ز یدگاه قبلویودگاه هم ماننود دین دیا ی،غزال

ت یون اسوت کوه غان. اموا وجوه ایجوابی ایون دیودگاه آکواسوت و نوه مم ینه ضرور بیو غض

 ینتورل کوردن قوواکه بوا کوبل ،ردن قوواکون ککه نه بوا ریشوهداند یم یانسان را سعاد  اخرو

ه مطلوووب همگووان کووبووه سووعاد   یابیدسووت، راه یشووود. از نظوور غزالوو یحاصوول موو یبشوور

ه کو ییآنجوا افوت. ازیتووان بوه سوعاد  دسوت ین دو نمیواست، علم و عمل اسوت و بودون ا

 یتمووام ی،در طلووب آن حماقووت اسووت. از نظوور و یسووعاد  مطلوووب همگووان اسووت، سسووت

 هرهنودرد. یپوذیبوه سوعاد  نفوس صوور  م یابیدسوتمنود در جهوت شخا فضیلتاعمال 

( 149-140 :1411، ی)الیزالوو شووودیم میتقسوو یو اخوورو یویووبووه دن یسووعاد  از نظوور غزالوو

 است.  یوسعاد  اخر یاز نظر و یسعاد  واقع یول

اسواس  افوراد در عوالم آخور  بور معتقود اسوت یت سوعاد  اخورویون ماهبیویدر ت یغزال

  گوووروه یوووشووووند. یم میگوووروه تقسووو نفوسشوووان، بوووه ههوووار یهوووایژگیصوووفا  و و
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خواهنود شود. اصوطال   یکوه در دوزد متحمول رنوج و انودوه ابود هسوتند «شووندگانهالک»

ه ، بوویشووگیا همیوودر دوزد، اعووم از موقووت  بینووو  عووذا هوور یبوورا یهالکووت را ابوطالووب مکوو

ه کوار گرفتوه اسوت. از ن معنوا بویهوم آن را بوه همو ید غزالویوآیبرده است، که به نظور م کار

 بیهمچوون فوارا یکوه برخوآنچنوان ،تیسوو معودوم شودن ن ینوابود یرو هالکت به معنوااین

هسوتند  «انشووندگمجوازا »گور، یانود. گوروه دکوار بردهه در خصود نفوس افوراد جاهول بو

. گوروه سووم شووندمیسورانجام بوه بهشوت منتقول  یکه در دوزد متحمل رنج خواهند شود ولو

تند، نوه بووه دوزد یسون آگواه نیوواسوت کوه از د یهووا و کسوانالعقلنواقاکوه شوامل کودکوان، 

بوه ان دوزد و بهشوت، یو، م«اعورا »بوه نوام  یخواهند رفت و نوه بوه بهشوت، بلکوه در مکوان

 نخواهوود بووود. گووروه ههووارم بیگونووه پوواداش و عووذاآن هوویچ سوور خواهنوود بوورد کووه در

ر یووانوود. ادامووه دسووته اخافتهی ییکووه از دوزد رهووا یکسووان یعنوویهسووتند،  «افتگووانینجا »

آنکووه ابتوودا بووه دوزد وارد ، بوویرونوودیکووه بووه بهشووت م یکسووان یعنوویهسووتند،  «رسووتگاران»

از  ییرهووا یکوویه اسووت: لفووؤمشووتمل بوور دو م یتوووان گفووت رسووتگاریث میوون حیووشوووند. از ا

 به پاداش در جنت. یابیدست یگریعذاب دوزد و د

( اسووت. happinessبووا سووعاد  ) ا فووال  متووراد یوو یرسووتگار ،یدگاه غزالوویوودر د 

ذ یون و مرتبوه بواال. لذاییا فوال  در جنوت مشوتمل بور دو مرتبوه اسوت: مرتبوه پوایو یرستگار

... و  بووایز یهووابووا، مکووانیز یهوواان، لبوواسیووها، حوریدنیهووا، نوشوویاز خوردن یناشوو یحسوو

لت شوامل یفضوافوراد با ن ازییاسوت کوه متناسوب بوا طبقوه پوا ین از سوعاد  اخوروییمرتبه پا

شووامل  ین اسووت. مرتبووه بوواالتر سووعاد  اخوورویموویالو اصووحابن، یزگوواران، متقوویابوورار، پره

اد  ن سووعیبوواالتر ی، لووذ  ناشووی از شووهود خوودا یووا لقوواءاّ ل قوورب بووه خداسووت. از نظوور غزالوو

ن مرتبوه از سوعاد  مخوتا یوت. ایسوندتر از آن نیتور و خوشوابخشکه هیچ هیوز لوذ است، 

ن اسوت. ین و مخلصوبوین، محبین، مقوریقی، عارفوان، صودیاالهو یایون، اولیسواز قدیوا و نبیان

. از آنچووه گفتووه داردن یریووشوومار مراتووب زبووی ،از سووعاد  یاهوور مرتبووه ی،البتووه از نظوور غزالوو

 یاخوورو یاموور یاز نظوور غزالوو یقوویسووعاد  حق جووه گرفووت کووه اوالا ینتن یتوووان هنوویم ،شوود

انسووان تنهووا در آخوور  حاصوول  ییکووه سووعاد  نهووا ان معنووی، بوودیویووشووود نووه دنیقلمووداد م

ذومراتوب اسوت کوه در وهلوه اول در دو  یامور ینکوه سوعاد  اخورویا اا یوا، و اانیشود نه دنیم

« لقواءاّ ل »یوا « رؤیوت»دیگوری بوه و از « جنوت»یکوی بوه ه از کورد یوگیم یجوا یمقوله کل

 ر شده است.بیتع
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 یریگنتیجه

دگاه ارسطو ین سعاد  از دیارسطو، سعاد  است. ا همانندی، غزال یاخالق رکن در تفیادیمفهوم بن

ق در سوعاد  یول موجوب تعویسب فضاکد و عدم شویر نمیسل میسب فضاکجز از راه  یو غزال

 یوفندگکبوه شو یابیدسوتجهت  یو واقع ینیع یهایژگیل را به عنوان ویشود. ارسطو فضایم

ل یفضوا و یل عقالنویلت قائول اسوت: فضوایداند. ارسطو به دو نو  فضیم یضرور یانسان امر

اسوت.  phronesis)) یحکموت عملو ( وsophia) یشامل حکمت نظر یل عقالنی. فضایاخالق

 یت عقل عملیازمند هدایعدالت است که ن شامل حکمت، شجاعت، عفت و یاصل یل اخالقیفضا

(practical reason است. ارسطو )یبورا ی،اخالقو و یل عقالنیاعم از فضا ،لیاست فضا معتقد 

 ،نیابنود. بنوابرایبوه سوعاد  دسوت  لیتوانند بدون وجود فضاینم هاانسان و ندسودمند هاانسان

ان یود وسو  ملت حویاست و فضو یو عقالن یل اخالقیدار و مداوم بر طبق فضایسعاد  عمل پا

ی دهد حتویدست مه ( بeudaimoniaکه ارسطو از سعاد  ) یفی. بنا بر تعراست  یتفر افرا  و

زیورا ارسوطو از ایون  .فعوال بوود و ید ساعیدارد با یویه دنبرای حصول به سعادتی که فق  جنب

و  رندبر سعاد  دا یقیعم تأایر یفرع و یرونبی یرهایخ   ویشرا کند کهینم یپوشواقعیت هشم

ت یابزار است نه غااز ی  سو فضیلت از نگاه ارسطو  ی،د. به طور کلکرتوان از آنها غفلت یلذا نم

 ی  زنودگیومند بوودن از دگی کردن یا بهرهسعاد  نزد ارسطو خوش زن ،گرید از سوی و یینها

ارسطو دگاه ید یده شده است. مشخصه مهم و اساسیلت فهمیفضبه معنای زندگی با عمدتاا ، خوب

 .آن است یناماندگار بودن و یویدرباره سعاد ، دن

 مثابووهآنهووا را بووه  اسووت و یفلسووف یل اصوولیز همچووون ارسووطو قائوول بووه فضووایوون یغزالوو

ن اسوت یوبوا ارسوطو در ا یدگاه غزالویوز دیکنود. وجوه تموایم یسعاد  مهم تلق یبرا یلیوسا

انه تمرکووز یصوووفو  یاتیووااله -ینوویل دیشووتر بوور فضووابی یل فلسووفیفضووا یدر پوو یکووه و

 یاسووت کووه انسووان را بوورا یلیفضووا یاتیووااله -ینوویل دیاز فضووا ید. غوورض غزالووکنوویموو

ل ین دسووته از فضووایووا کنوود ویخوانوود آموواده ممووی« هیووقیالفضووائل التوف»ل آنچووه او یتحصوو

 یاز سووو ییهوواانعام نووارر بووه نفووس، بلکووه در واقووع فضوول و یلینووه فضووا (یقیل توووفی)فضووا

 یل نفوس هوم حاصول نخواهنود شود. غزالویبودون آنهوا فضوا یغزال أیخداوند هستند که به ر

ل یتحصوو یضورور  آنهوا بورا د بور وجوووب ویوگویسوخن م یقیل توووفیفضوا کوه از یهنگوام

حاصول  یق االهویوجوز بوه توف یلتیچ فضویهو ده اویودارد، هراکوه بوه عق تأکید یل نفسانیفضا
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بوور  یاسووت کووه غزالوو یاالهووتأییوود  د ویت، رشوود، تسوودیل شووامل هووداین فضووایووشووود. اینم

 کند.یم تأکید یلت اخالقیانسان به فض یابیدست  از آنها در ی نقش هر مفهوم و

ل یت فضووایو  سووو نشوان دادن عودم کفایوابود، از ییت مویوواهم یآنچوه در اخوالو غزالو

ضورور  تمسو  انسوان بوه  ،گورید و از سوویرساندن نفس بوه سوعاد  اسوت،  یبرا یفلسف

قورار دهنود. بوه نظور  یقیل تووفیا فضوایو یق االهویوجلب توف ریدر مسکه بتواند او را  یلیوسا

او  ،تیسوممکون ن ییعقول انسوان بوه تنهوا یل بوراین وسوایوا ایکه تشخ ییاز آنجا ی،غزال

م کوه بیایویدرمو وحویا اسوت. در مراجعوه بوه ین تشوخیوا یبورا وحویر از توسل بوه یناگز

 یق االهویوافوت توفیانسوان را آمواده درشووند کوه یم یمکلف به انجوام احکوام االهو هاانسان

جوه قورار گورفتن در یدر نت لت وین عامول اسوت کوه فضویهمو یقاا بوه نظور غزالویو دق کندیم

ممکوون اسووت  یحتوو یق االهوویووازد. بوودون توفیسووانسووان ممکوون م یجهووت سووعاد  را بوورا

بوه طور   یث اسوت کوه غزالویون حیورنود. از ایمخالف سوعاد  قورار گ یل نفس در جهتیفضا

 یاحکوام االهو ی، کوه عبوار  از ادایاتیوااله-ینویل دیفضوا یعنویل، یگور از فضواید یادسته

ق یووتوف بویورزد کوه ین نکتوه اصوورار مویوبور ا یزنوود و حتویتوسو  شوخا اسوت، دسوت م

 ت.یسن یافتنیهیچ سعادتی اانیاا دست اوالا و یلتیچ فضیه یااله

 )سووعاد ( یاعلوور یوواز خ یغزالوو ین مشووخا اسووت کووه تلقوویشوویبووا توجووه بووه نکووا  پ

ار از اموور واقوع و یوحوال آنکوه سوعاد  در ارسوطو از راه انتخواب و اخت، اسوت ینوید یکردیرو

ر از سووعاد  موجووب شووده ین دو تصووویووشووود. این عووالم حاصوول میوودر ا یجزئوو یهاتجربووه

 ینمووود ی،نوویل دیر فضووایوونظ ،سووعاد  یهالفووهؤم یارسووطو برخوو یاسووت در نظووام اخالقوو

 یعقالنوو یهالفووهؤش از مبووی ینووید یهالفووهؤم یدگاه غزالوویوودر دحووال آنکووه ، نداشووته باشوود

 یدر حوال ،اسوت یویوسوعاد  از نظور ارسوطو صورفاا دن کوه گذشوت،هنانبازتاب داشته اسوت. 

ن سوطح یتوریعوال یاسوت و سوعاد  اخورو یویوسوعاد  اعوم از سوعاد  دن یکه از نظر غزال

قواا یبلکوه دق ی،ویونوه دن یامور یلودگاه غزایوح کوه اوالا سوعاد  از دین توضی. با ااستسعاد  

 یحتو شوود ویانسوان تنهوا در آخور  حاصول م یقویکوه سوعاد  حق ان معنویاست، بد یاخرو

اسوت کوه  یث نقشویونهود تنهوا از حیرا هوم سوعاد  نوام م یویول دنیفضوا یبرخ یاگر غزال

 کنند.یفا میا یل سعاد  اخرویدر تحص
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 هانوشتیپ
                                                            

تلقوی  شوناختی انسوانکس با ارسطو موافقت ندارد در اینکه مخلوقاتی باشند که از حیث زیستالبته امروزه هیچ .1
منود عیوار بهرهنامیود از ایون رشود تماممی« بردگان طبیعی»شوند، ولی به دلیل زن بودن یا هیزی که ارسطو 

 نباشند.

ترجمه کرده است اما « نگرش علمی»را به « ت وریا»( وا ه 147)د مابعدالطبیعهالدین خراسانی در ترجمه شر  .2
« نظواره»فلسوفی آوردیوم. البتوه « تأمول»و « نظاره»، «لحیا  معقو»در اینجا به تبع فیلسوفی هون اکریل، 

را بس  دهیم غیور از « theoria»آید  هراکه نظاره مفهومی عام است و به قول اکریل اگر مناسب به نظر می
 شود.های عقلی و هنری را هم شامل میتأمل فلسفی، فعالیت

ی غزالوی ماننود )نظریوه اعتودال ارسوطویی، تثلیوت های فیلسوفان یونانی و اسالمی در آاار اخالقحضور دیدگاه .3
اخالقی به خوبی آشنا  -دهنده آن است که غزالی با میراث فلسفی افالطونی، آرای تربیتی مسکویه و ...( نشان

 بوده، از نقل گزیده مباحث آنان در آن موارد امتنا  نداشته است.

جز  مثال در مورد فضایل نفسیه که وصول به نعیم آخر  از نظر غزالی، این نیاز یا ی  نیاز ضروری است، برای .4
صحت بدن که فضایل نفسیه جز از طریق آنها قابل وصوول نیسوت. اموا  نیهمچناز طریق آنها مقدور نیست، 

نیاز و حاجت گاهی نافعه است نه ضروری، مثل حاجت به فضایل خارجیه )مال، زن، فرزند و ...( برای تحصیل 
 شود.اگر این فضایل خارجیه نباشند در علل و اسباب فضایل نفسیه خلل وارد میفضایل نفسیه  هراکه 

اسوت،  احیواء، که خالصه کتاب اربعین، همچنین در کتاب احیاءغزالی فضایل صوفیانه را در بخش ههارم کتاب  .5
کند. با این حال، تعداد و ترتیوب بحوث از ایون فضوایل در ایون سوه کتواب طر  می سعاد  کیمیایو نیز در 

 متفاو  است.



 

 

 


