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 چكيده

فارابي، ابن سينا و خواجه نصيرالدين طوسي در چارچوب علل اربعه و در پرسش از 
ها و علل و  شود، آيا تحصيل آن متوقف بر وجود زمينه اينكه سعادت چگونه تحصيل مي

هاي دروني مثل تهذيب نفس  اسباب بيروني (بيرون از نفس انسان) است، يا با وجود زمينه
شود؟ در پاسخ، آنان تحصيل آن را متوقف بر وجود علل و  ي نياز نميبه اسباب بيرون

كنند. آنان سعادت را با ابعاد اجتماعي  اسباب بيرون از نفس آدمي يعني اسباب مدني مي
زنند و تحصيل آن را از طريق نظام سياسي مطلوب فاضله و با  انسان و نظام سياسي گره مي

يافتني  گر بر مبناي حكمت و شريعت ممكن و دستهمكاري و تعامل افراد مدني با يكدي
گرا كه سعادت انسان را از طريق اسباب و عوامل  هاي سياسي درون دانند و از فلسفه مي

گيرند و با هدف رسيدن به آن  كنند، فاصله مي صرفاً فردي يا معنوي و اُخروي دنبال مي
آيند كه مهندسي و معماري  يبرم» مدينه فاضله«به تجويز نوعي از نظام سياسي با عنوان 
 اُخروي ـ دنيايي و معنوي ـجمعي، مادي  ـ آن بر دستيابي و تحصيل سعادت فردي

 .باشد شده طراحي
 

 كليدي: هايواژه
حكمت، زندگي مدني، سعادت، سعادت دنيوي، سعادت اُخروي، شريعت، نظام سياسي 
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 مقدمه
اي پرسش از علت  كه براي هر پديدهفالسفه مشاء در چارچوب علل اربعه ضمن اين

مادي و از مبدأ وجودي آن دارند، پرسش از علت غايي و پرسش از علت وجودي آن هم 
دارند. اينكه غايت زندگي چيست؟ و خلقت انسان به چه منظور و هدفي است؟ سعادت 

 شود؟ آيا از طريق عوامل فردي و دهند. اما اينكه سعادت چگونه تحصيل مي را پاسخ مي
دروني، مانند تهذيب نفس است، يا متوقف بر عوامل بيروني، مانند تعامالت مدني و وجود 
جامعه و نظام سياسي است؛ فالسفه مشاء سعادت را در كنار امر معنوي و اخروي، امري 

اند و تحصيل آن را به زندگي مدني و نظام سياسي  دنيوي و مادي نيز در نظر گرفته
همكاري و تعامل افراد مدني با يكديگر بر مبناي حكمت و شريعت اند تا با  متوقف دانسته

محور درون يك جامعه و نظام سياسي مطلوب امكان ظهور و بروز همه استعدادهاي  عدالت
كمالي انسان و جامعه ظهور و بروز كند و از آن طريق سعادت تحصيل شده و در نهايت، 

 به سعادت حقيقي دست يافته شود.
نكه آيا سعادتي را كه فيلسوفان مشايي گويند، امر وقوعي و بيروني از اين رو، اي

است، يا امر دروني؟ آيا شامل حيات اُخروي و معنوي انسان است يا حيات دنيوي و 
توان در زندگي فردي و در ارتباط معنوي بدون  مادي انسان را شامل است؟ آيا مي

توقف بر حضور در جامعه و تعامالت اجتماعي و سياسي تحصيل كرد يا تحصيل آن م
روابط اجتماعي و در نظام سياسي و تعامالت مبتني بر حكمت و عدالت است؟ 

ها  شود. در مجموع، پاسخ به آن ها پاسخ داده مي هايي است كه در اين مقال بدان پرسش
دهد  ها نشان مي كننده بخشي از نظريه سعادت فالسفه مشاء است. پاسخ به اين پرسش تبيين
سفه سياسي مشاء نخست، سعادت امري صرفاً اُخروي و يا فردي نبوده و دوم، كمال در فل

سعادت به توأم دانستن سعادت اُخروي و معنوي با سعادت دنيوي و مادي است. يعني 
سعادت دنيوي و مدني شرط الزم براي سعادت اُخروي است و برخالف نظر بعضي 

و نظر و در بيرون از زندگي فرديِ مكاتب، سعادت كامل و همه بايد از طريق عمل 
 نشينانه، بلكه در تعامل با ديگران و رعايت موازين آن حاصل شود.  گوشه

از اين رو، بايد گفت در نهايت، سعادت حقيقي و كامل در ابعاد دنيوي، اخروي، 
فردي و اجتماع در چارچوب تعامالت مدني شهروندان و درون نظام سياسي مطلوب 

 در اين مقاله همراه با بحث از مفهوم سعادت، اسباب و عواملي يافتني است. دست
 الدين طوسي بررسي كه سعادت در پي دارند، در آراي فارابي، ابن سينا و خواجه نصير

 شود. مي
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 . سعادت و متعلق آن1

 . معنا و مفهوم سعادت 1-1
و بختى، فرخندگى، خجستگى، همايونى  شدن، نيك در لغت به معانى نيك» سعادت«

خوشبختى آمده است كه همگي ناظر به دستيابى به وضعيت، حالت و شرايط مطلوبي 
است كه ماهيت خير و نيكي دارد و در عين حال، آميخته با بدي و شر و مضرات جانبي 

معناي رضايتمندي  نيست. هرچند چنين شرايطي ممكن است بالفعل موجود نباشد، يا به
. اما در معناي اصطالح آن، )391: 1366(صليبا،  كامل از خيري كه نصيب نفس شده است

دانند.  آراي فيلسوفان از حقيقت آن متفاوت است سوفسطائيان آن را ارضاي اميال مي
دانند. افالطون آن را پيروي از فضيلت دانسته و  رواقيان آن را موافقت فعل با عقل مي

سفه مشاء سعادت را غايت وجودى . فال)391-392: 1366(صليبا، داند  ارسطو آن را خير اعلي مي
 -هاي فردي بلكه مدني (سياسي ترين مقصد كمالى انسان در فعاليت انسان ديده و عالى

كنند و شكل كامل و تام آن را متوقف بر حوزه حكمت عملى و  اجتماعي) معرفى مى
 دانند. زندگى مدنى و سياسى مي

دمى است و براي نيل به داند كه آن غايت آ فارابى سعادت را نهايت خيرى مى 
 سعادت، فراتر از آن غايتى وجود ندارد تا انسان آن را طلب كند.

سعادت خير و غايتى است كه در وراى آن مطلوب ديگرى نيست تا به «
 .)80: 1971(فارابي، » واسطه آن فرد خجسته گردد

طور كه با  سعادت] نيل نفس است به كمال وجودى آدمى آن«[گويد:  همچنين مى
 . )47: 1991(فارابي، » حصول آن، نفس در قوام خود نيازى به ماده ندارد

آن را به مالحظه آثاري كه نفس ناطقه بعد از كمال خود  مبدأ و معادسينا نيز در  ابن
كمال نفس انسانى و تجرد عقلى آن از ماده و «گويد:  پذيرد، در تعريف سعادت مى مى

وجودي انسان است كه متوجه نفس انساني  در واقع، سعادت غايت». لواحق آن است
 رساند. انسان است و انسان را به نهايت كمال خود مي

بنابراين، حقيقت سعادت كمالي است كه تكميل و تمام كننده حقيقت و سعه 
است. به اين ترتيب، » چرايي انسان«وجودي انسان است و در واقع، پاسخ به پرسش از 

معنوي آدمي را هويتي انساني،  -الهي/ مادي  -شيطاني انساني/ -سرشت و ماهيت حيواني
هاي دوگانه يادشده به فعليتي انساني و الهي  بخشد و انسان را از قابليت معنوي و الهي مي

 كند. مبدل مي
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 . تعلق سعادت به نفس يا بدن؟1-2
ميان فالسفه اختالف است كه آيا سعادت متعلق به نفس است يا به بدن و بازگشت، 

ختالف به آن است كه آيا ماهيت انسان نفس و روح است، يا بدن و جسم. هرگونه اين ا
اظهار نظرى درباره ماهيت انسان پاسخگوى پرسش از متعلق سعادت است كه آيا متعلق 
آن فقط نفس يا فقط بدن است يا هم نفس و هم بدن؟ چنين اختالفى ابتدا حكماى يونانى 

مايى مانند فيثاغورس، سقراط و افالطون كه قبل از را بيشتر به خود جلب كرده است. حك
اند، سعادت را متعلق به نفس دانسته، معتقدند براى بدن حظّ و نصيبى از سعادت  ارسطو بوده

. در اين صورت، در نسبت بدن با نفس، بدن آلت و )110و  36: 2، ج1367(افالطون، نيست 
 .)84: 1373(طوسي، شود  قه او مىابزارى براى نفس است و همه ماهيت انسان، نفس ناط

اى ديگر از حكماى قديم بعد از ارسطو، مانند رواقيون و بعضى از طبيعيون كه  دسته
اند  اند، قائل به سعادت نفسانى و جسمانى شده بدن را جزئى از اجزاى حقيقت انسان دانسته

 .)391: 1366(صليبا، 
ه از مبانى نظرى آنان بود، ديدگاه ارسطو متفاوت از دو ديدگاه قبل كه كامالً برخاست

. )219-221: 1385(ارسطو، خود را بر اختالف مردم در معنا و چيستى سعادت متوقف كرد 
كند صرفاً و تنها نفسانى نيست؛ بلكه از آن  بنابراين، جنس سعادتى كه ارسطو مطرح مى

تى و ديگر بخ نظر كه مردم افعال شريف و حسن خود را به انضمام مال، ثروت و نيك
آورند، سعادت نيازمند ديگر ابزارها و صناعات خاصه در سعادت  امور مادى به دست مى

. بنابراين، ارسطو با رويكرد )85: 1373(طوسي، حكمت نيازمند صناعت ملك و تدبير است 
كند.  انضمامى به مسئله سعادت، نظريه سعادت خود را از فالسفه و حكماى قديم متمايز مى

المي متعلق سعادت را هم نفس و هم بدن دانسته و در نتيجه، با رويكرد انضمامي فالسفه اس
اند و تحصيل تام و تمام آن را بر وجود امور عملي و عيني و بيروني مانند  بدان نگريسته

دانند. مالصدرا از دو قسم  صحت بدن و تعامالت مدني مبتني بر عدالت و معرفت مي
آن سعادت دنيوي شامل سعادت بدني و غيربدني نظير گويد. قسمي از  سعادت سخن مي

برخورداري از اسباب معاش زندگي است و قسمي سعادت اُخروي شامل معارف و اعمال 
. بنابراين، فالسفه اسالمي سعادت را فراتر از )268-269: 6، ج1366(صدرالمتألهين، عبادي است 

دانند به  امل و تمام الزم مياند و در رسيدن به سعادت ك سعادت اخروي و معنوي ديده
 هاي بيروني آن هم رو آورده شود. اسباب و زمينه

 . نقش جامعه و نظام سياسي1-3
فلسفه سياسى مشاء در فضاى سنت فلسفه ميانه اسالمى دانشى است كه دغدغه 

اش تحقق فضايل و كماالت در جامعه است. از همين رو، هدف نهايى آن ترسيم  اساسى
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هاي خود دست يابند.  كه در آن، افراد جامعه و شهروندان به سعادت نظم مطلوبى است
بنابراين، به تعبير ويليام بلوم نظم سياسى مطلوب دنيوى فلسفه كالسيك و اسالمى از 

. به همين منظور، بايد )39: 1373(بلوم، شده است  متافيزيك خاص برخاسته و بر آن استوار
ر جامعه و تعامالت مدني در نظام سياسي متوقف براي فهم اينكه چرا آنان سعادت را ب

شود. اين مبادى كه  ها ارائه  اند، مقدماتى به عنوان مبادى بحث فضايل و ارزش كرده
 :)129: 1، ج1369(شيرازي، اند از  دهند، عبارت مقدمات بحث را تشكيل مى

 ء از كمالى؛ . برخوردارى هر شى1
 ء است؛ ء، خاص آن شى . كمال هر شى2
 مدارى اشيا (ميل به غايت مطلق)؛ غايت. 3
 . تقدم ارزشى علت غايى بر ديگر علل در نيل به سعادت قصوا. 4

شود كه نقصان يا  ء در جايى مطرح مى در توضيح مقدمات يادشده، كمال يك شى
ء وجود دارد كه هنوز رفع نشده و استعدادها  ضعف، كاستى، استعداد و قوايى در شى

ها و  ء در تحقق كماالت خود نيازمند رفع ضعف در عين حال، آن شىفعليت نيافته است؛ 
بخشى به استعدادها و قوا دارد و به تعبير خواجه نصيرالدين طوسى، هر  ها و فعليت كاستى

موجودى را كمالى است و كمال بعضى از موجودات از بدو خلقتشان همراه و مقارن 
تدريج و با  جودشان بوده است و بهوجودشان است؛ اما كمال بعض ديگر، متأخر از و

كمال بعضى موجودات در فطرت با وجود مقارن افتاده «شوند.  ديگر موجودات كامل مى
 .)247: 1373(طوسي، » است و كمال بعضى از وجود متأخر

موجودات عالم زمينى، از جمله انسان، از قسم دوم است. اين نوع موجودات همواره در 
باشند تا با اسباب كمال خود به كمالى كه علت  ل مىحال حركت از نقص به كما

شود انسان از  دهد، برسند. اين نوع كمال كه موجب مى ها را تشكيل مى وجودى آن
يافتن قوه ناطقه است كه در ادامه  همجنس خود، يعنى حيوان متمايز شود، از طريق فعليت

 شود. بدان پرداخته مى
، تمايزبخش انسان »حيوان ناطق«ف انسان به قوه ناطقه فصل مميزى است كه در تعري

از حيوان است، مادامى كه از قوه و استعداد بودن خارج شود و همه آنچه از ظرفيت و 
 طور فطرى در آن نهاده شده است، به فعليت درآيد. قابليت به

اند، از كمالى  در فلسفه سياسي مشاء همه اشيايى كه حيثيت وجودى به خود گرفته
ء  و نوع آن به جايگاه وجودى آن بستگي دارد. به تعبير فارابى، هر شى برخوردارند

طور ارادى يا طبيعى  ها به هاى وجود يافتن را دارد مادامى كه آن قابليت كماالت و قابليت
ء را در  . خواجه طوسى نيز كمال يك شى)76: 1964(فارابي، به آن كمال نرسيده باشند 
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ء صادر  شود فعل خاصى از آن شى ء است،  وجب مى ىداند كه خاص آن ش استعدادى مى
: 1373(طوسي، ترين وجهى  كمال هر چيزى در صدور فعل خاص اوست از او بر تمام«شود: 

اند كه خاصيت كمالى خود را به بهترين وجه اظهار  ترين افراد كسانى . بنابراين، كامل)107
 كنند.

ديگر مبادى شناخت غايات و انگارى نيز از  نزد فيلسوفان سياسي مشاء غايت
هاست. باور آنان به وجود علل اربعه و از جمله علت غايى براى اشياى تكوينى  ارزش

طور تكوينى ميل به غايت مطلق دارند؛ بنابراين، اشيا  ها بگويند اشيا به شود آن موجب مى
طى  مدارند؛ يعنى اشيا هر يك غايتى دارند و در طول موجوديت خود آن غايت را غايت

كنند، تا به آن غايت دست يابند؛ به همين دليل، فارابى غايت يادگيرى فلسفه و دين  مى
اين] غايت چيزى است كه در تعليم «[گويد:  داند و مي را نيز شناخت آن غايت مى

طور  . همان)62هـ ق الف: 1325(فارابي، ». شود و آن شناخت خالق هستى است فلسفه هدف مى
دين، مقدمات و مبادى موجودات و شناخت مبدأ و «گويد:  مى كه درباره غايت دين

در حوزه حكمت عملى و ». دهد سبب اول موجودات را كه سعادت قصواست، ارائه مى
رهبر كسى است كه غرض «آنچه مصنوع يا تحت اراده انسان است، نيز بايد چنين باشد: 
. توجه زياد )40: 1971رابي، (فا» و مقصودش در تدبير مدينه، سعادت خود و اين مدينه است

ويژه فارابى، به غايت اشيا نيازمند بحث ـ هر چند كوتاه ـ درباره ارزش و  فالسفه مشاء، به
 جايگاه علت غايى اشيا در ميان ديگر علل است.

اند از علت  ها عبارت اند كه آن فيلسوفان مشاء براى اشياى تكوينى چهار علت قائل
ها براى علت غايى ارزش و  و علت غايى. اما در ميان آن مادى، علت صورى، علت فاعلى

دهنده علت  ء علت ايجادكننده و موجوديت اند؛ زيرا علت غايى شى مرتبه باالترى قائل
ء را ايجاد  ء است، و علت فاعلى نيز به تبع علت غايى شى مادى و علت صورى شى

با علت غايى حاصل  ء است و ء در غايت شى كند و ديگر اينكه كمال نهايى شى مى
شود. به همين دليل، مالك ارزشيابى اشيا و ميزان خير و شرى اشيا به غايت اشيا و  مى

افضل اشيا آن «كند؛  ء در رسيدن به سعادت ابدى ايفا مى ميزان نقشى بستگى دارد كه شى
 .)129: 1، ج1369(شيرازي، » باشد كه وسيلت باشد به آن (سعادت ابدى)

 و نظام سياسي سعادت، جامعه .2
دانند اما اينكه نفس در چه  فالسفه مشاء اگرچه اصل سعادت را متوجه نفس انساني مي

يابد، بر اين اعتقادند كه انسان  حالتي و در چه شرايطي به سعادت كامل و تمام دست مي
هاي  ها و ضعفهاي خود موجودي ناقص است و در رفع نواقص، كاستي در توانمندي
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ها كمك  به ديگران روي آورد و در يك نظام متعادل عادالنه از آن خود ناگزير است
 بگيرد و كماالت خود را تحصيل كند تا به سعادت كامل دست يابد.

فالسفه سياسي مشاء در راستاى نيل انسان به كمال نهايى خود، يعنى سعادت و با نظر 
ضايل هر يك در فضايل است، معتقدند اين ف به اينكه كمال انسان متوقف بر تحصيل

 ها بايد در شوند. از اين رو، فضايل و سعادت پيوند با همنوعان محقق مى
دوستانه قرار گيرد و با سياست فاضله معرفى،  جامعه و در ارتباط و تعامل عادالنه و نوع

تبيين و در جامعه جارى و سارى شود، نفوس ناطقه مردم و شهروندان طالب معارف 
نه شوند تا در نهايت، انسان به سعادت خود نايل آيد و اين امر حقيقى و تعامالت عادال

شود، مگر از طريق نظام سياسي مطلوب و مدينه فاضله. بنابراين، نزد فيلسوفان  محقق نمى
مشاء فلسفه وجودى نظام سياسي مطلوب و مدينه فاضله، رسيدن به سعادت شهروندان 

غايى مدينه فاضله سعادت شهروندان (افراد مدنى جامعه) است؛ به عبارت ديگر، علت 
 .)47: 1971(فارابي، است 

اى فيلسوفان مشاء نسبت  امر ديگرى كه ارزش وجودى سعادت را در دستگاه منظومه
دهد، بحث از هدف غايى رياست مدينه فاضله است. نزد  به انسان و سعادت آن نشان مى

س آن، سعادت شهروندان است، مشائيان در كنار اينكه فلسفه وجودى مدينه فاضله و تأسي
هاى تحصيل سعادت است.  هدف غايى رئيس مدينه فاضله نيز ايجاد اسباب، مقدمات و راه

كردن اسباب و بسترهاى معرفى و رواج فضايل، نقش  رئيس مدينه فاضله از طريق فراهم
 هاى تحصيل سعادت دارد. اساسى در تسهيل راه

يل به سعادت قصوى، به وضع و ترسيم دين نزد فارابى رئيس مدينه فاضله با هدف ن
گمارد، تا به  آور همت مى (ملت) و آيين فاضله و معارف حقيقى و قوانين سعادت

مهندسي و معماري نوعي از جامعه و نظام سياسي برآيد كه هم كليت و هم  اجزاء و 
عناصر آن كارويژه سعادت داشته باشند.  هدف او رسيدن افراد به غرض و مقصود 

 .)43: 1986(فارابي، شان است  لىاص
، مدينه فاضله و رياست آن را دو علت و سبب سعادت حقيقى احصاءالعلومفارابى در 

. نزد وي نظام )107: 1348(فارابي، داند  داند و راه انحصارى دستيابى به آن را اين دو مى مى
توان به سعادت  ها مى سياسي كه بتواند افعال و سنن و ملكات ارادى را كه در پرتو آن

حقيقى رسيد، در مردم جايگزين كند، نظام سياسي با رياست فاضله است. شهرها و مردمى 
: 1348(فارابي، شوند  هاى فاضله مى هاى فاضله و امت كه تابع چنين حكومتى باشند، مدينه

108-107(. 
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رئيس مدينه و نظام سياسي فاضله با حكمت و فلسفه، به عنوان علم و معرفت 
ها، مديريت و راهبر  و علم به نظام موجودات و تدبير آن» اهللا«آور، با تشبه به  دتسعا

دهنده  گيرد. در اين صورت، فلسفه قوام مدينه فاضله را به سوى عالم باال در اختيار مى
 شود.  ، و رئيس مدينه فاضله وجود دهنده آن مى)29: 1382(داوري، مدينه فاضله شده 

وفان سياسي مشاء سعادت اساساً ماهيت معرفتى دارد و ناظر به در نظريه معرفتى فيلس
معارف حقيقى و دستيابى به حقايق اشياست و اين امر با افاضه عقل فعال به عقول بشرى 

ها معارفى  شود. عقل فعال به همه نفوس ناطقه بشرى به ميزان ظرفيت آن حاصل مى
براى دريافت كماالت و حقايق هستى كند؛ اما آنچه بيشترين قابليت را  حقيقى افاضه مى

نفس نبى براى تنظيم زندگى مدينه فاضله از طريق اتصال به عقل  است.» نفس نبى«دارد 
فعال، همه حقايق و معارف حقيقى را كه بشر در سعادت خود بدان نيازمند است، دريافت 

سعادت قصوى  كند. نزد فارابى ها را به افراد مدنى مدينه فاضله منعكس مى كند و آن مى
ق ب:   هـ1325(فارابي، » اقرب الشئ الى العقل الفعال«ء به عقل فعال است:  ترين شى نزديك

هى (سعادت) «. در اين صورت مسير سعادت، مسير تقرب به مرتبه عقل فعال است؛ )25
 :1964(فارابي، » الوجود حيث التحتاج فى قوامها الى ماده الكمال فى ان صير نفس االنسان مثل

شود و خيريتش لذاته  رسد عين خير مي . بنابراين، سعادت مادامي كه به حد قصوي مي)26
، و نيز عين غايت اشيا و اعظم اشياست و )91: 1373(طوسي، الخير المطلوب لذاته)  است (هى

شود. بنابراين،  متعلق ادراك نفس ناطقه است، نهايت كمال نفس ناطقه محسوب مى
ه جسم و جسمانى و مادى ـ و منبع عالى آن، عالم معقوالت سعادت امرى عقالنى ـ ن

دهد نظريه سعادت فيلسوفان مشاء در هماهنگى كامل  هايى نشان مى است. چنين ويژگى
هاى حاكم بر آن  ميان نظم عالم زمينى و مدينه فاضله و ميان نظام عالم هستى و قانونمندى

رقرار شود، كماالت و سعادات حاصل است و به ميزانى كه ارتباط كامل و عميق با آن ب
رسد. بر مبناى نظريه سعادت فالسفه مشاء  شود و در نهايت، به سعادت حقيقى مى مى

اگرچه نظم عالم زمينى و زندگى مدنى و سياسى كماالت خود را بالفعل ندارد و با خيريت 
يافتن  تكامل عالم سماوى و عالم معقوالت فاصله دارد، اما با تحصيل سعادات و فعلي

يابد، تا آنجا كه به سعادت حقيقى  افزايش مى كماالت، شرور آن كاهش و كماالت آن
رسند. از اين  ميان خود مى رسد و فاصله اين دو عالم از بين رفته، به وحدت و هماهنگى مى

توان دو دسته علل و اسباب دروني و بيروني براي سعادت  رو، در فلسفه سياسي مشاء مي
ها سعادت حقيقي را در پي دارند، اما آنچه اسباب دروني را  موع آنبرشمرد كه مج
 كند، اسباب بيروني هستند. سازي مي كارآمد سعادت
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 اسباب سعادت .3

 .  علل و اسباب دروني سعادت3-1
طورى كه هر يك اقتضاها  دانند؛ به فيلسوفان مشاء انسان را مركب از نفس و بدن مى

د؛ در عين حال، نفس خاصه، نفس ناطقه جزء اساسى انسان را اى دارن هاى ويژه و نيازمندى
دهد و ماهيتى متفاوت از بدن دارد. نفس ناطقه جوهر مجرد است كه ذاتاً جسم  تشكيل مى

و جسمانى نيست، هرچند در ابتداى حدوث خود قوه محض بوده، براي فعليت خود 
ديگر است. بنابراين، كمال  نيازمند تعلق به بدن از سويى و نيازمند علت خارجى از سوى

يافتن استعدادها و قواى نفس متوقف است؛  انسان تا حد رسيدن به سعادت كامل به فعليت
از طرفى، فعليت استعدادها و قواى كمالى انسان متوقف به حضور فرد در اجتماع و 

ى و هاى ماد تنهايى توانايى تأمين همه نيازمندى مشاركت با ديگران است؛ زيرا انسان به
 شمار معنوى خود را ندارد. با توجه به مقدمات يادشده كه مبادى بحث به

تر آن تا مراتب عالى آن بايد  رود، اسباب و عوامل دستيابى به سعادت از مراتب پايين مى
ها  توان با عنوان اسباب درونى و فردى نام برد كه در آن اى را مى دو دسته باشند؛ دسته
ردورزى و تدبير عقالنى فرد نقش اساسى در تحصيل سعادت دارند، اراده همراه با تعقل، خ

نام » بيرونى«توان با عنوان اسباب  اى را مى گرچه اسباب بيرونى نيز تأثيرگذارند و دسته
برد كه اسباب و عوامل تأثيرگذار در تحصيل سعادت از بيرون از وجود فرد هستند، در 

توان به دو بخش نظرى و  . دسته نخست را مىگذارند عين حال بر فكر و عمل فرد اثر مى
هاى عقل نظرى  عملى تقسيم كرد. در بخش اول آنچه سبب سعادت است حاصل تالش

شود؛ اما قسم دوم  ها سبب سعادت مى است و ماهيت نظرى دارد و علم و معرفت به آن
يه دادن عقل بر قواى شهويه، غضب حاصل تعقالت و تدابير عقل عملى است و از حكومت

ها از مشتبهات بين حق و باطل و خير و شر و از طريق عبادات حاصل  دادن آن و دورى
 شود. مى

 . علم و حكمت3-1-1

ترين چيزهاى دنيا، علم و حكمت است؛ زيرا فقط از  در انديشه فيلسوفان مشاء محبوب
توان علم به حقايق اشيا و درك معقوالت و عوالم  طريق حكمت و فلسفه است كه مى

. حقيقت علم نه از شناخت ظواهر اشيا، بلكه از حقيقت )333: 1394راد،  (يوسفيتى نائل آمد هس
طور كه خواجه نصيرالدين طوسى علم را درك قوانين كلى و  شود؛ آن ء حاصل مى شى

فالعلم تصور النفس المطمئنه الناطقه الكليه حقايق االشياء المجرده «داند:  ماهيات اشيا مى
تواند نفس ناطقه  ؛ آنچه مى)1: 1359(طوسي، » ه او كيفيه، مفرده كانت اومركبهالمواد كمي عن
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آدمى را كمال بخشد ـ يعنى استعدادهاى كمالى آن را از قوه به فعليت درآورد تا به 
سعادت آدمى منجر شود ـ كماالتى است كه از طريق قواى نظرى و عملى نفس ناطقه 

ناطقه انسان در ادراك معارف و حقايق وجود شوقى كه در نفس  شود. نصيب انسان مى
شود انسان به مراتب موجودات و اطالع بر حقايق آن به حسب استطاعت  دارد، موجب مى

تعالى و صفات جالل  ها به شناخت حق و در رأس آن )69: 1373(طوسي، ها احاطه يابد  به آن
سينا هدف فلسفه چنين  ر ابن، كه به تعبي)217: 1341(طوسي، و جمال او و فرشتگان دست يابد 

ءبودن فلسفه  ترين شى طور كه مسكويه وجه و دليل محبوب . همان)17: 1379(ابن سينا، است 
داند كه با فلسفه شناخت و حق و حقايق و فروع آن و نيز شناخت  را ناشى از آن مى
حق تر شود. اگر به شناخت  تا حق شناخته )10-11: 2535(مسكويه، شود  ضدحق حاصل مى

منتهي نشود به تعبير صدرالمتألهين سد باب معرفه اهللا شده و از موانع سعادت محسوب 
 .)348: 1395زايي،  (لكشود  مي

: 1348(فارابي، به باور فيلسوفان مشاء سعادت حقيقى بر حكمت و فلسفه متوقف است 

ويد ما گ هاى صناعت فلسفه مى . فارابى در تقسيم علوم از حيث صناعات و بخش)110-109
رسيم كه امور زيبا به دستمان آيد و امور زيبا با صناعت فلسفه حاصل  وقتى به سعادت مى

. نزد فالسفه مشاء )82-83: 1384(فارابي، شود؛ بنابراين، بايد از طريق فلسفه به سعادت رسيد  مى
حكمت و فلسفه نه صرفاً از حيث نظرى، بلكه در دو حوزه نظر و عمل اسباب سعادت 

طور كه گفته شد، حكمت موجب سعادت است؛ از آن نظر  ند. در حوزه نظر، همانشو مى
كند؛ اما در حوزه عمل دو نوع  كه امكان تحصيل حقايق هستى را براى انسان فراهم مى

دارد كه از  سببيت براى تحصيل سعادت دارد: يكى آن است كه انسان را به تدابيرى وامى
ادر شود و مستلزم كمال آدمى شود. ديگرى آن انسان اعمال نيك و مطابق با حق ص

كند كه  است كه انسان به تأسيس صناعات و نظامى از زندگى فردى و جمعى اقدام مى
ها نقش بسزايى در ايجاد بسترهاى مناسب براى تحصيل سعادات دارند. مجموع تدابير،  آن

حكمت «اكم به اعمال، صناعات، نظامات توليدى و تأسيسى به تدابير حكيمانه حكيم ح
شوند، و به شكل تهذيب نفس و سياست فاضله و مدينه فاضله در تحصيل  تعبير مي» عملى

و اما حكمت عملى و آن دانستن مصالح حركات ارادى و «كنند:  آفرينى مى سعادت نقش
افعال صناعى نوع انسانى بود بر وجهى كه مؤدى باشد به نظام احوال معاش و معاد ايشان و 

 .)40: 1373(طوسي، » يدن به كمالى كه متوجهند سوى آنمقتضى رس

 . تهذيب و تزكيه نفس3-1-2

آيد؛ زيرا آدمى را براى  شمار مى تزكيه نفس يكى ديگر از اسباب تحصيل سعادت به
سازد.  دريافت معرفت حقيقى (حكمت) و حقايق هستى از عقل فعال آماده و قابل مى
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ريق تزكيه از عاليق مادى روگردانى كند، از مراد از اين سبب آن است كه نفس از ط
ويژه عقل  آثار مادى و شوائق دنيوى پاك شود تا بتواند با اراده و اختيار به عقول مجرد، به

يقظان كه به  بن سينا نقش اختيار نفس را براى تزكيه در داستان حى فعال تشابه يابد. ابن
دهد:  له نفس آدمى است، نشان مىمنزله عقل فعال است و در خطاب به سالك كه به منز

كنم به  اگرنه آنستى كه من بدين كه با تو سخن همى گويم، بدان پادشاه تقرب همى«
هايى است كه به تو نپردازم و اگر خواهى كه با من  بيداركردن تو و االّ مرا خود بدو شغل

 .)290: 1375(ابن سينا، » بيايى، سپسِ من بياى
ر تحصيل سعادت دارد: يكى در دستيابى به مراتب تزكيه نفس دو نقش اساسى د

 تر حكمت و معرفت عقالنى كامل، و ديگرى در دستيابى به غايت حكمت، پايين
 يعنى شناخت خداوند از راه صفات جالل، جمال و اسماى الهى او. دستيابى به هر يك از

 رفها و زخا ها و از اشتغاالت به خدعه دو نقش فوق، خالصى از آالم و حسرت
 شود، مگر از طريق تهذيب اخالق و تزكيه دنيوى و حسى است و اين امر حاصل نمى

 نفس.
ويژه به  فيلسوفان مشاء اگرچه ضرورت تهذيب نفس را براي تشبه به عقول مجرده، به

دانند، اما در طرق و چگونگى تهذيب نفس بسته به ميزان تأثيرپذيرى  عقل فعال الزم مى
شوند. ابونصر فارابى  ملي يونانى گاه از يكديگر متمايز مىاز وحى، شريعت و حكمت ع

كند.  بحث تهذيب نفس را در قالب فضايل خُلقى كه جزء نزوعيه نفس است، طرح مى
نزد وى هرگاه نفس به فضايلى مانند عفت، شجاعت، سخاوت و عدالت متصف شود، 

زد وى اين فضايل شود. ن آماده پذيرش فضايل ديگر، از جمله فضايل نظرى و حقايق مى
 .)32-33: 1964؛ فارابي، 30: 1971(فارابي، را بايد بر اثر تكرار خيرات و افعال جميله ايجاد كرد 

هاى دينى دارد، مسئله تزكيه  سينا به مالحظه توجه بيشترى كه به وحى و آموزه ابن
دت و انگارد؛ به نظر وى عبا نفس را كه از طريق عبادت و دعا وارد شده است، مهم مى

گردانند. نفس آدمى از  كنند و به اصل خود باز مى دعا نفس را از هيئت بدنى خود دور مى
شود و آدمى با آن به درونى صاف و قلبى پاك و  ها پاك مى طريق عبادت، از كدورت

رسد و شناخت خداوند غايت كمال  روحى آزاد، و از آن طريق به شناخت خداوند مى
دادن عبادات الهى و رعايت شريعت نبوى را  . وى انجام)303-304: 1388(ابن سينا، انسان است 

داند كه او را از آفاتى كه مانع كمال و سعادت است،  براى نفس ناطقه مانند سپرى مى
. همانطور كه مسكويه ترس از خدا را عاملى مؤثر براى )80: 1364(ابن سينا، كند  حفظ مى

سينا دعا را نيز طريقى ديگر براى تزكيه  . ابن)219: 2535(مسكويه، تزكيه نفس دانسته است 
داند. نزد وى حكمت خداوند بر اين قرار گرفته است كه رسيدن به بعضى  نفس مى
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طور كه توقع اجابت  داند؛ همان رو، او دعاكردن را  واجب مى  كماالت دعا باشد؛ از اين
دعا خود جزء العله براى حصول ، يعنى )149-150و  47-48: 1404(ابن سينا، آن نيز واجب است 

 متعلق دعا است.
خواجه نصيرالدين طوسى تهذيب نفس را براى سه قوه نفس ناطقه، شهويه و غضبيه 

كند و دو طريق كلى براى دوركردن نفس از انحرافات يا روآوردن به  نفس طرح مى
در آن  كه )156: 1373(طوسي، شمارد: يكى اسباب حفظ صحت نفس است  انحرافات را برمى

يافته  از نحوه رسيدن به تهذيب نفس در قالب اجناس فضايل و نحوه حفظ هيئت تهذيب
و طرق آن  )167: 1373(طوسي، ديگرى ازاله رذايل نفسانى  آورد و نفس سخن به ميان مى
ها  كند كه حاصل آن هايى را تجويز مي هاى حفظ صحت نفس، راه است. وى در بحث راه

(طوسي، اند از  ها عبارت ناماليمات، انحرافات و رذايل است. اين راهپايدارى نفس در مقابل 

1373 :157-167(: 
ـ معاشرت زياد با افرادى كه نفس خير و فاضل دارند و در طلب سعادت، مجاهدت 

 كنند. مى
 ـ دورى از مؤانست و مجالست با كسانى كه تهذيب نفس ندارند.

 ـ دورى از سخنان لغو و بيهوده.
 ه وظايف افعال نيكو.ـ التزام ب

 هاى شريف. ـ حفظ نعمت
 كند. ـ عدم اقدام به تهييج قوه شهويه و غضبيه در غير مسيرى كه قوه عاقله تجويز مى

 ـ تكليف نفس بر تحمل اعمال نيك فراوان.
 گرفتن از صبر و حلم. ـ كمك و يارى

 ـ تالش در شناسايى همه عيوب.
 ـ دورى از رذايل.

هاى دوركردن رذايل نفسانى از نفس را نيز ذكر  طرق و راهخواجه طوسى در ادامه 
هاى نفس را كه همان افراط و تفريط و  كند. وى شناخت اسباب و اجناس بيمارى مى

(طوسي، داند  ترين روش مى ها را مناسب ردائت قواى نفسانى است و نيز نحوه درمان بيمارى

1373 :202-168(. 
سينا متمايز  اى تهذيب نفس از فارابى و ابنه آنچه خواجه طوسى را در بيان راه

كند، پايدارى خواجه طوسى بر اجناس فضايل در تهذيب نفس و اجناس رذايل در  مى
كه اجناس فضايل را چهار بخش حكمت،  طور  امراض و رذايل نفس است. وى همان

ز داند، اجناس رذايل را در افراط، تفريط و ردائت هر يك ا عفت، شجاعت و عدالت مى
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داند و آنچه را كه از صحت نفس و معالجه نفس براى نفوس كه دچار  اجناس يادشده مى
 اند، بيان كرده، در چارچوب اجناس فضايل و رذايل است. بيمارى شده

 . سعادت و اسباب بيرونى3-2
نزد فيلسوفان مشاء تحصيل سعادت صرفاً در عناصر و اسباب درونى و ارادى از طريق 

ها در دستيابى به كماالت و سعادات تا  كارگيرى آن هاى كمالى و بهشناسايى استعداد
شود. به عبارت ديگر، فالسفه مشاء سعادت را صرفاً  رسيدن به سعادت نهايى خالصه نمى

دانند؛  كنند، نمى گونه كه عرفاً تجويز مى امرى درونى، آن هم ناشى از تزكيه نفس، آن
رون از وجود فرد)، اما مؤثر در انتخاب و اراده فرد بلكه نزد آنان علل و اسباب بيرونى (بي

هاى نظرى و  نيز وجود دارد كه هم محرك فرد در روآوردن به سعادت است و هم زمينه
كند و هم با كمك عنصر وحى عناصر اصلى و  معرفتى و عملى سعادات را فراهم مى

اصلي آن يعني ها نظام سياسي و اجزاء و عناصر  شود و آن اساسى حقيقى شناخته مى
 باشند. حكمت مدنى، مدينه و رياست فاضله و وحى و نبوت مى

 . حكمت مدنى3-2-1

كند تا نظام  آور را در مدينه و جامعه حاكم مى حكمت مدنى قوانين كلى سعادت
ها رهنمون  سياسى، مردم را از طريق تعاون و همكارى با يكديگر به كمال حقيقى آن

هايى از كاركرد حكمت در زندگى مدنى موجب  ن ويژگى. چني)354: 1373(طوسي، كند 
شود در فلسفه سياسي مشاء آموختن حكمت مدنى با هدف ارتقاى توانمندى مردم در  مى

تك  درك و فهم مصالح خود و توانمندشدن در تحصيل فضيلت در نظام سياسى براى تك
ا زندگي با تنه مردم واجب شود و اگر مردم به آموختن حكمت مدنى برنخيزند، نه

شود بلكه زندگى مدنى، روابط اجتماعى و تعامل و معامالتشان به  آور نمي يكديگر سعادت
شناسى دانسته و  انجامد. فارابى در حكمت مدنى، علم مدنى را سعادت ظلم به يكديگر مى

داند و فلسفه مدنى را هم معرفت و  غايت آن را تحصيل سعادت تا حد سعادت تمام مي
نامد و هم  نيز مى» صناعت خلقيه«داند و آن را  جميل و اخالق نيكو مى شناخت افعال

» فلسفه سياسى«داند كه بدان  ها مى معرفت امور مدينه و قدرت بر تحصيل و حفظ آن
 .)66-67: 1384(فارابي، گويد  مى

در فلسفه سياسى مشاء بخشى زيادى از تأمالت فيلسوفان از زندگى مدنى و حيات 
ه اهداف و غايات زندگى و چيستى و چرايى و چگونگى رسيدن به سياسى، ناظر ب

. )52: 1986(فارابي، هاست و سعادت غايت زندگى مدنى و حيات سياسى دانسته شده است  آن
به همين منظور، فارابى دانشى را كه ناظر به چيستى، چرايى و چگونگى سعادت در 
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. علم مدنى در جامعه از )69: 1984ارابي، (فكند  تعبير مى» علم مدنى«زندگى سياسى باشد، به 
ها به سعادت  كند كه افراد جامعه با شناخت و عمل به آن سويى خيراتى را معرفى مى

شود؛ از سوى ديگر، در  صدد  ها چنين خيراتى به مردم معرفى نمى رسند و بدون آن مى
كه شود، به كماالت ها مل آيد تا فضايل براى آن استقرار فضايل در نفوس افراد مدنى برمى

 .)30: 1971(فارابي، و سعادات خود دست يابند 

 . وحى و نبوت3-2-2

وحى و نبوت يكى ديگر از اسبابى است كه سعادت مردم را در مدينه فاضله و در 
حكومت مطلوب فيلسوفان در پى دارد و آن، بدان دليل است كه نبى در دستگاه فلسفى 

يق و معارف و سعادت حقيقى از عقل فعال و عرضه مشائيان نقش اساسى در دريافت حقا
و رواج آن در ميان مردم و در وضع قوانين تحت عنوان شريعت در تنظيم معامالت و 

گاه چنين علوم و  ، و آن)371: 3، ج1375(ابن سينا، كند  معاشرات مردم بر مبناى عدالت ايفا مى
 شوند. م سياسى فاضله مىآور در نظا معارفى پايه و اساس وضع قوانين كلى سعادت

اش،  فيلسوفان مشايى با اعتقاد به ناتمامى عقل آدمى در رساندن انسان به كمال نهايى
ها به محرك براي  ، از سويى، و نيازمندى آن)80: 1964(فارابي، به وحى و ضرورت راهنما 

منبع  اند، معارف وحيانى را مكمل كمال انسان، بلكه كسب فضايل از سويى ديگر پرداخته
دانند كه عقل نظري و  ؛ و نبي را كسي مي)158: 1348(فارابي، دانند  اصلى كماالت انسان مى

. اينان با دريافت جواز فلسفيدن وحى از )130: 1386(گالستون، عملي او كامل شده است 
و با اعتقاد به وحدت راه فلسفه و دين در  )8-84: 1988(لئو اشتراوس، طريق وحى و شريعت 

به سعادت نهايى، در نظريه نبوت خود نبي را حلقه واسط و حلقه توفيق ميان دين  رسيدن
دهند، بدين  ترين حلقه توفيق ميان دين و فلسفه قرار مي دانند؛ بلكه نبى را مهم و فلسفه مى

 .)56: 1361(مدكور،  سازند اى عقلى مى طريق براى دين پايه

 لوب). مدينه و رياست فاضله (نظام سياسي مط3-2-3

نزد فيلسوفان اسالمى مدينه فاضله محل اجتماع افرادى است كه براى حيات و زندگى 
المدينه التى يقصد «اند:  خود هدف و غايتى قائل بوده، سعادت را هدف خود قرار داده

» الحقيقه هى المدينه الفاضله االشياء التى تنال بها السعاده فى باالجتماع فيها التعاون على
واسطه حاكميت رياست فاضله آن،  اى به . در اين صورت در چنين مدينه)97: 1991(فارابي، 

شان بر  يابند و به هر ميزان كه اراده همگان امكان فعليت بخشيدن به كماالت خود مى
آور پيدا  دستيابى به سعادات تعلق گيرد و به ميزانى كه علم و معرفت به امور سعادت

 شود. ها فراهم مى آنكنند، در اين مدينه بستر تحقق 
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دانند، بدون وجود نظام  مى» مدنى بالطبع«كه فيلسوفان مشاء انسان را  آنجا از طرفى، از
. )69: 1964(فارابي، فعليت يافتن كماالت افراد مدنى وجود ندارد  سياسي مطلوب امكان

د. در شو  بنابراين، نظام سياسي مطلوب يكى ديگر از اسباب و علل معده سعادت همگان مى
 ها در ارتباط مستمر و مستحكم و در تعليم و تعلّم با پيروان  اين نوع نظام سياسي، رئيس آن

هاي  كردن زمينه و هدف دولت و نظام سياسي فراهم )64: 1387راد،  (يوسفياين نظام است 
طور كه صدرالمتألهين نماينده حكمت متعاليه نيز چنين قائل  تحصيل سعادت است، همان

. بنابراين، پيروان اين نظام دايم در حال آموختن خيرات )106-107: 1381زايي،  (لكاست 
افزايند و سعادت  اند و همواره به كماالت خود مى هاى مختلف نظرى و عملى در حوزه

كنند تا به سعادت حقيقى نزديك شوند. در اين صورت همه افراد جامعه در  كسب مى
علم معرفت در انحصار فيلسوفان و طايفه اهل برند و  يك حالت خودآگاهى به سر مى

كه در مدينه افالطونى معرفت در انحصار حكما و  ماند؛ در حالى  فضيلت (افاضل) نمى
 اند. بردار آنان فرهيختگان مانده، ديگران فقط فرمان

هاى اسباب سعادت در نظريه سعادت فالسفه سياسي مشاء را  در مجموع، ويژگى
 صه كرد:گونه خال توان اين مى

ها  ـ اين اسباب هم حاصل معارف و تعقالت نظرى نفس ناطقه انسان بوده، منشأ آن
عقل نظرى است و هم حاصل تعقالت عقل عملى و حاصل تزكيه و تهذيب نفس 

 باشند. مى
ـ اسباب يادشده هم ناظر به حيات مادى انسان است و به عبارتى، فالسفه مشاء هم به 

اند و هم ناظر به حيات معنوى و اخروى است،  جسمانى قائل سعادت دنيوى و حتى بدنى و
شوند؛ اگرچه سعادت حقيقى سعادت  سعادت اخروى با عنوان سعادت قصوى را شامل مى

 يافتنى است. قصو است و در حيات اخروى دست
ـ پايه و اساس سعادت حقيقى، اعم از سعادت درونى و بيرونى و مادى و معنوى، 

نى است و لذات جسمانى و شَهوى نقشى در سعادت حقيقى و معرفت عقال» حكمت«
 ندارند.

ـ اسباب درونى، اعم از حكمت نظرى و تهذيب نفس، با اسباب بيرونى (وحى و 
نبوت و رياست فاضله حاصل از آن و مدينه فاضله و سياست فاضله) نزد فالسفه مشاء 

» النفس باصالح الجزء العملى من ان السعاده االنسانيه التمم االّ«نقش متمم و مكمل دارند: 
. بنابراين، در تحصيل سعادت حقيقى هم بايد به اسباب درونى سعادت و )122: 1370(ابن سينا،

 هم به اسباب بيرونى آن رو آورد.
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در آخر، اگرچه فارابي، ابن سينا و خواجه نصيرالدين طوسي نمايندگي فلسفه سياسي 
معرف و مبين فلسفه سياسي مشاء در موضوع سعادت ها  مشاء را عهده دارند و نظرهاي آن

و اسباب آن است، اما به اقتضاء فضاي فكري و فرهنگي عصري خود تمايزات في 
 اي نيز دارند. نظير اينكه فارابي به دليل اينكه مؤسس فلسفه سياسي در اسالم است الجمله

دين و آيين  و مسئله جمع عقل و وحي برايش بسيار مهم است، توجه اساسي بر وضع
طور كه از  هاي ديني درآورد، همان دارد تا بتواند موضوع سعادت را مطابق با آموزه

گويد، تا قلمرو آن را تا زندگي ابدي و حقيقي انسان در عالمي  سعادت قصوي سخن مي
 ديگر توجيه و تبيين كند. از همين رو، ابن سينا نيز توجه اساسي خود را بر وجود

تا مفسر كامل و تام از دين و از سعادت حقيقي باشد و در تهذيب  كند نبي معطوف مي
طور كه خواجه نصيرالدين طوسي امام و امامت  نفس عمل به شريعت را الزم بداند؛ همان

كند تا امامت جامعه و نظام سياسي در استمرار حاكميت نبي استمرار  را عدل نبي طرح مي
 سياسي، راهبري الزم براي تحقق آن يابد و سعادت حقيقي معرفي شود و در عمل

 صورت گيرد.

 بندى جمع
ء يك فلسفه وجودى دارد و هر چيزى از  شناختى فالسفه مشاء هر شى در مبانى هستى

ء همان علت غايى اشياست و در مبانى  كمالى برخوردار است و كمال هر شى
سانى، بلكه خلقت ان» چرايى«پاسخ پرسش از » سعادت«شناختى فيلسوفان مشاء  انسان

دهد. سعادتى را كه فيلسوفان مشاء بدان  فلسفه وجودى انسان مدنى مشائيان را تشكيل مى
اند در پيوند كامل با عقل و وحى است و در عين حال، سعادت دنيوى و اخروى را  قائل

 گيرد، اگرچه سعادت حقيقى خاص حيات اخروى است. به همين دليل، دربرمى
نفسى بوده، شامل حكمت و  كنند، هم از اسباب درون اراده مى اسباب سعادتى كه مشائيان

نفسى شامل مدينه فاضله، سياست و   معرفت حقيقى و تهذيب نفس، و هم از اسباب برون
رياست فاضله و حكمت و علم مدنى و نبوت است. اگرچه از آنجا كه  تأثيرگذاري 

، نزد آنان توجه ويژه به اسباب دروني سعادت نيز بر وجود و تحقق اسباب بيروني است
اسباب بيروني شده است. در اين صورت، نظريه سعادت فيلسوفان مشاء هم متمايز از 

دهد و هم علم نبى در آن ناديده  سعادت افالطونى است كه توجه اساسى را به نفس مى
ه ، و حكمت متعالي)380و 20: 1377(سهروردي، گرفته شده است و هم با نظريه فيلسوفان اشراق 

متمايز است؛ زيرا نزد اينان اسباب بيرونى  )261-262: 4، ج1362؛ سجادي، 164: 1، ج1366(صدرا، 
سعادت توجه كمتري شده است. در تفكر و فلسفه سياسي مشاء سعادت و آرامش انسان 
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 سياست متعاليه

  ششمسال 
  بيستمشماره 
  97بهار 

 اسباب و عوامل
 سعادت در آراي

 فارابي، ابن سينا و
 خواجه نصيرالدين

 طوسي
 )42تا  25(

در ضمن سعادت ديگران و با شكوفايي همه استعدادهاي بدن، مادي و خاصه معنوي انسان 
 شود. حاصل مي

 
 ابعمن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پژوه، تهران: .  ويرايش و ديباچه محمدتقي دانشالنجاه). 1364سينا، حسين ابن عبداهللا (ابن .1

 انتشارات دانشگاه تهران.
. شرح مصطفي نوراني، تسع رسائل في الحكمه و الطبيعيات). 1370( ـــــــــــــــــــــ .2

 ب اهل بيت(ع).چاپ اول، قم: انتشارات مكت
 . چاپ اول، قم: نشر البالغه.االشارات و التنبيهات). 1375( ــــــــــــــــــــ .3
. چاچ چهارم، قم: مركز انتشارات دفتر تبليغات التعليقات). 1379( ــــــــــــــــــــ .4

 اسالمى.
. تصحيح سيد محمود طاهرى؛ چاپ اول، مجموعه رسائل). 1388( ــــــــــــــــــــ .5

 تهران: نشر آيت اشراق.
العظمى المرعشى   اللّه . قم: منشورات مكتبه آيتااللهيات الشفا).  1404( ــــــــــــــــــــ .6

 النجفى.
 . ترجمه محمدحسن لطفى، چاپ دوم، تهران: طرح نو.اخالق نيكوماخوس). 1385ارسطو ( .7
اويانى، جلد دوم، . ترجمه محمدحسن لطفى و رضا كدوره آثار افالطون). 1367افالطون ( .8

 تهران: انتشارات خوارزمى.
 . ترجمه احمد تدين، تهران: نشر آران.هاي نظام سياسي نظريه). 1373بلوم، تي. ويليام ( .9

 . چاپ اول، تهران: نشر ساقي.فارابي، فيلسوف فرهنگ). 1382داوري اردكاني، رضا ( .10
ن: شركت سهامي مؤلفان و . جلد چهارم، تهرافرهنگ معارف اسالم). 1362سجادي، سيد جعفر ( .11

 مترجمان.
. ترجمه سيد جعفر سجادي، تهران: انتشارات حكمت االشراق). 1377الدين ( سهروردي، شهاب .12

 دانشگاه تهران.
. تصحيح ماهدخت بانو همايي، جلد اول، تهران: دره التاج). 1369الدين (شيرازي، قطب .13

 انتشارات علمي و فرهنگي.
 . جلد اول، چاپ دوم، قم: انتشارات بيدار.الكريم القرآنتفسير ). 1366صدرالمتألهين ( .14
. جلد اول، به تصحيح محمد خواجوي، تهران،: مؤسسه شرح اصول كافي). 1366( ـــــــــــ .15

 مطالعات و تحقيقات فرهنگي.
بيدي، چاپ اول، تهران:  . ترجمه منوچهر صانعي درهفرهنگ فلسفي). 1366صليبا، جميل ( .16

  انتشارات حكمت.
پژوه، تهران:  . به كوشش محمدتقى دانشنامه رساله گشايش). 1341ي، خواجه نصيرالدين (طوس .17

 انتشارات دانشگاه تهران.
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(ضميمه تلخيص المحصل).  العلم والعالم والمعلوم رساله فى). 1359( ــــــــــــــــــــ .18
 گيل كانادا. تهران: مؤسسه مطالعات اسالمى شعبه تهران دانشگاه مك

. تصحيح مجتبي مينوي و عليرضا حيدري، اخالق ناصري). 1373( ــــــــــــــــــــ .19
 تهران: خوارزمي.

. تحقيق محمدامين الخانجى. ماينبغى ان يقدم قبل تعلم الفلسفههـ ق الف). 1325فارابي، ابونصر ( .20
 مصر: مطبعه السعاده.

 مصر: مطبعه السعاده.. تصحيح محمدامين الخانجى، معانى العقلهـ ق ب). 1325( ـــــــــــ .21
 . ترجمه خديو جم، تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ايران.احصاءالعلوم). 1348( ـــــــــــ .22
. ترجمه علي اكبر جابري مقدم، چاپ اول، التنبيه علي سبيل السعاده). 1384( ـــــــــــ .23

 تهران: دارالهدي.
تري نجار، چاپ اول، بيروت: . تحقيق دكتر فوزي مالسياسه المدنيه). 1964( ـــــــــــ .24

 كاتوليكيه.
 . تحقيق فوزي متري نجار، بيروت: دارالمشرق. فصول منتزعه). 1971( ـــــــــــ .25
 . تحقيق رفيق المعجم، بيروت: دارالمشرق.الجدل). 1984( ـــــــــــ .26
 . تحقيق محسن مهدي، بيروت: دارالمشرق.الملّه). 1986( ـــــــــــ .27
. تحقيق دكتر البير نصري نادر، بيروت: آراء اهل المدنيه الفاضله). 1991( ــــــــــــ .28

 دارالمشرق.
 . ترجمه حاتم قادري، چاپ اول، تهران: بقعه. سياست و فضيلت). 1386گالستون، ماريام ( .29
 . قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي.فلسفه سياسي صدرالمتالهين). 1395زايي، شريف ( لك .30
 . قم: بوستان كتاب.انديشه سياسي صدرالمتالهين. )1381زايي، نجف ( لك .31
. ترجمه عبدالمحمد آيتي، تهران: درباره فلسفه اسالمي، روش تطبيق آن). 1361مدكور، ابراهيم ( .32

 مؤسسه انتشارات اميركبير.
الدين محمد شوشتري، چاپ اول، . ترجمه تقيجاويدان خرد). 2535مسكويه، احمد بن محمد ( .33

 .تبريز: چاپخانه شفق
 . قم: بوستان كتاب قم.انديشه سياسي خواجه نصيرالدين طوسي). 1380راد، مرتضي (يوسفي .34
. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ شناسي فلسفه سياسي مشاءمفهوم). 1387( ـــــــــــــــ .35

 اسالمي.
. چاپ اول، قم: پژوهشگاه علوم و مباني فلسفه سياسي مشاء). 1394( ـــــــــــــــ .36

 مي.فرهنگ اسال
37. Strauss, L. (1988). What is political philosophy? And other studies. 

Chicago: University of Chicago Press. 
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