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رابطه فضیلت و سعادت از نگاه ارسطو و غزالی
مالیوسفی*

مجید
املیال شیرخانی**
چکیده
پرسش مهم فیلسوفان باستان عالوه بور پرسوش از ماهیوت فضویلت و هگوونگی
حصول آن ،این بود که آیا فضایل برای انسان سودمندند؟ یعنی آیا فضایل سوعاد
انسان را به دنبال دارند یا نه؟ پرسش آنها در واقع پرسش از ارتبا میان سوعاد و
فضیلت بود ،بدین معنا که آیا برای سعاد فضایل امری واجب و گریزناپذیرنود یوا
خیر؟ ارسطو فضایل را برای حصول سعاد شر الزم میدانست هرهند بورخال
افالطون آن را شر کافی نمیدانست .وی سعاد را به فعالیت نفوس مطوابق بوا
فضیلت تعریف میکرد .در واقع فضایل ارسطویی که ریشه در عقل صر داشوتند،
ابزاری جهت دستیابی به ی

زندگی خوش در این عالم بودند .غزالوی علویرغوم

تأایرپذیریاش از ارسطو ،در بحث از ماهیت فضیلت و سعاد و نیوز ارتبوا میوان
این دو از ارسطو فاصله گرفته است .تبیین غزالی در این خصود برخال ارسوطو
مبتنی بر عقل صر نبوده ،اساس آن را وحی و شریعت شوکل میدهود .از ایونرو
فضایل اخالقی نزد غزالی منحصر به فضوایل فلسوفی نبووده ،سوعاد نیوز صورف اا
بهرهمندی از ی زندگی خوش در این عالم تلقی نمیشود .بر این اسواس ،نوشوتار
حاضر به بررسی همسانیها و ناهمسانیهای موجود در تبیوین ارسوطو و غزالوی از
ماهیت فضیلت و سعاد و ارتبا این دو با یکدیگر پرداخته است.
کلیدواژهها :ارسطو ،غزالی ،فضیلت ،سعاد گروی ،اودیمونیا.

* استادیار گروه فلسفه و حکمت اسالمی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی.
** دانشآموخته کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسالمی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی.
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مقدمه

یکی از مباحث مهم در فسلفه اخالو ،مفهوم سعاد گروی ) (eudaimonismاست که از دیرباز
نقشی اساسی در مباحث اخالقی داشته است .مکاتب مختلف اخالقی در یونان باستان هر ی

به

گونهای خاد این مفهوم را در نظام اخالقی خود جای دادهاند و اهمیت ویژهای برای آن در نظر
گرفتهاند .به طور کلی اندیشه سعاد گروی مبتنی بر دو پیشفرض اساسی است که پذیرش آنها
برای اعتقاد به سعاد  ،به عنوان غایت نهایی افعال آدمی ،الزم است .پیشفرض نخست اعتقواد
به غایتمند بودن افعال انسان است ،و پیشفرض دوم باور به این مطلب است که غایت تموامی
افعال انسان واحد است .به نظر میرسد برای قائل شدن به سعاد  ،به عنوان غایت نهوایی فعول
اخالقی ،هارهای جز پذیرش این دو پیشفرض نیست .زیرا اگر کسی معتقد باشد که افعال انسان
غایتی ندارد ،یا آنکه غایت دارد ولی این غایت واحد نیست دیگر نمیتواند قائل به غایوت نهوایی
برای افعال اخالقی انسان یعنی سعاد شود ،مگر آنکه سعاد را امری ذومراتب بدانود کوه هور
مرتبه خود ی

غایت به حساب آید.

امووروزه دی ودگاه ارسووطو در کتوواب اخووالو نیکوموواخوس مهمتوورین و مشووهورترین نظریووه
در سووعاد گووروی اخالقووی محسوووب میشووود

(2001: 332

 .(Prior,ارسووطو در بحووث از

سووعاد  ،ابتوودا درصوودد اابووا غای وتمنوود بووودن افعووال و س و س اابووا وحوود ایوون غایووا
برمیآیوود .از نظوور او «هوور حرکتووی ،هوور فعلووی و از جملووه افعووال انسووان دارای غایووتانوود»
(ارسووطو 1914 ،الووف .)19 :1149a ،بنووابراین ،هوود از اخووالو و کسووب فضووایل از دیوودگاه
ارسووطو رسوویدن بووه سووعاد اسووت .وی فضووایل اخالقووی را شوور الزم بوورای رسوویدن بووه
سعاد میداند ،هرهند شور کوافی نمیدانود .ایون معنوا کوه فضوایل بورای حصوول سوعاد
الزم و ضروریاند در خوود تعریفوی کوه ارسوطو از سوعاد بوه دسوت میدهود مشوهود اسوت
هراکه ارسطو سعاد را «فعالیت نفس مطابق با فضیلت» تعریف میکند.
اخالو فضویلت ارسوطویی بوه جهوان اسوالم راه یافوت و پذیرفتوه شود ،ولوی دسوتخوش
فلس
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تحوال مهمی شود .متفکوران مسولمان از طریوق تلفیوق آموزههوای ارسوطویی بوا آموزههوای
دینی در این خصود بوه تبیوین متفواوتی از اخوالو فضویلت مبوادر ورزیدنود .بوا ایون حوال،
عالمان مسلمان در تقسویمبنودی فضوایل و رذایول ،بیوان فضوایل بنیوادین و شویوه دسوتیابی
به فضایل و نظایر آن از اخالو فضیلت ارسطویی متأار بودند.
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غزال وی از ی و

سووو در برخ وی از آاووار اخالق وی خووود از قبی ول احی واء علوووم الوودین ،می وزان

العموول و  ...بووه نحوووی سووخن گفتووه اسووت کووه نشوواندهنووده تووأایر او از اخووالو یونووانی
ارسطویی است ،ولوی از سووی دیگور در برخوی دیگور از آاوارش بوه شود بوا فلسوفه یونوانی
درافتاده است .آنچه مسلم اسوت ایون اسوت کوه غزالوی در حووزه اخوالو از اخوالو ارسوطویی
مت وأار بوووده اسووت .بووا ایوون حووال ،در اخووالو فض ویلت غزالووی ،عووالوه بوور فضووایل فلسووفی
ارسطویی شاهد فضایل دینوی و صووفیانه نیوز هسوتیم .همچنوین در بحوث از سوعاد  ،غزالوی
انوا خیرها و سوعاد ها را منحصور در پونج نوو اخوروی ،نفسوانی ،بودنی ،خوارجی و تووفیقی
میداند .از نظر وی ،بدون توفیوق االهوی هویچ انسوانی نمویتوانود بوه سوعاد دسوت یابود .از
اینرو غزالی ،بورخال ارسوطو ،در کنوار عقول ،شوریعت را نیوز ابوزاری ضوروری و الزم جهوت
حصووول سووعاد میدانوود .بوور ای ون اسوواس ،ای ون پرسووش مطوور اسووت کووه وجوووه افتووراو و
اشووتراک دیوودگاه ارسووطو و غزالووی در بوواب ماهیووت فضووایل اخالقووی و ارتبووا فضووایل بووا
سعاد هیست.
ارسطو

از نظر ارسطو ،عقل هم وریفه نظری دارد و هم وریفه عملی عقل در کاربرد نظریاش بوه کوار
تحصیل معرفت میآید و در کاربرد عملیاش به کار هدایت کردار .با توجه بوه وروایف ذکرشوده
عقل در دو عرصه نظری و عملی ،ارسطو فضایل را به دو دسته تقسویم مویکنود :الوف .فضوایل
اخالقی که به فضایل ههارگانه اصلی شهر دارنود و عبار انود از حکموت ،شوجاعت ،عفوت و
عدالت ب .فضایل عقلی که به حکمت نظری و حکمت عملی تقسیم میشوند .ارسطو در تعریف
فضیلت اخالقی هنین میگوید« :استعداد و قابلیتی برای انتخاب که اساسو اا عبوار اسوت از حود
وس که با قاعدهای نسبت به ما معین میشود ،یعنی قاعدهای که به وسیله آن ی

انسان عاقل

آن حد وس را معین میکند» (همان 11 .9 :ب  11 .97-91الف  .)0با این تعریف باید گفوت از
دیدگاه ارسطو فضیلت اخالقی نتیجه عاد است و از اینرو نامش «اتیو » ( )ethikاسوت کوه
فضایل از جمله فضایل اخالقی ،حالت راس و پایدار را میرساند که بوا انتخواب مورتب اسوت و
وقوعش در ما به گونهای است که با تعقل صور میگیرد تعقلی که انسان با استفاده از حکمت
عملی آن را انجام میدهد .اما فضایل عقلی در ما از راه آمووزش پدیود میآیود ،رشود موییابود و
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حاصل اندک تیییری در کلمة «اتوس» ( )ethosبه معنای عاد اسوت .بیوان ارسوطو در اقسوام
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بدینسان نیازمند تجربه و زمان است .ارسطو میگوید وقتی کسوی در ایون دو عرصوه ˚ عرصوه
کسب معرفت و عرصه امور عملی زندگی ˚ به مرتبه فضل و کمال میرسد ،بوه ترتیوب صواحب
فضایل حکمت نظری و حکمت عملی میشود .از آنجایی که این فضایل کماال عقلاند ،ارسطو
آنها را فضایل عقلی مینامد (هولمز.)41 :1914 ،
دیدگاه ارسطو در بواب فضوایل را میتووان از جهوا و حیثیتهوای مختلوف بررسوی کورد
کووه یکووی از آنهووا ،وجووه عین وی و واقعوی بووودن فضووایل اسووت .ارسووطو فضووایل را بووه عنوووان
ویژگیهای خلقی انسانهوا ،امووری عینوی تلقوی میکنود ،یعنوی ویژگویهوایی کوه مسوتقل از
ارزشگووذاریهووای بشووری هسووتند .از نظوور او ،فضووایل بوورای انسووانها هماننوود نیووروی جاذبووه
برای آهنربا هستند ،جز اینکوه انسوانها بورخال آهونربوا فضوایل را از طریوق اعموال ناشوی
از عوواد اکتسوواب مویکننوود .امووا وجووه مهووم دیگووری کووه در بحووث از فضووایل اخالقوی نووزد
ارسطو مطر است مبنای غایتشوناختی فضوایل اسوت ،بودین معنوا کوه فضوایل بیوانگر رشود
تمووامعی وار گونووهای از مخلوقووا طبیع وی یعن وی انسووان مووذکر بوودون نقوواانوود (

Williams,

1.)1995: 527-75

اخالو ارسوطویی آشوکارا غایوتانگارانوه اسوت .او بوا عملوی سور و کوار دارد کوه بوه خیور
نهایی ،که همان سوعاد اسوت ،منجور شوود .ایون غوایتی اسوت کوه مطلوبیوت لنفسوه دارد و
امووور دیگوور اگوور مطلوبانود وسووایلی بوورای رسوویدن بووه ایوون غایتانوود بنووابراین آنهووا غایواتی
هستند که وسیله برای رسویدن بوه غوایتی متعوالیتر از خودنود ولوی غایوت نهوایی (اودایمونیوا)
غووایتی لنفسووه ،خودبسوونده و مسووتقل اسووت ،یعن وی غووایتی ک وه وس ویله بوورای غووایتی دیگوور
نیست.
از نظر ارسطو ،ویژگی ضوروری نباتوا بوه رشود و تیذیوه اسوت و ادراکوا حسوی و میول
نیز از خصوصیا ضوروری حیوانا انود .از ایونرو ،ایون اموور نمیتواننود فصول ممیوز انسوانیت
انسووان باشووند ،هووون انسووان بالضووروره ی و

فاعوول عاقوول اسووت .در واقووع فعالی وت ضووروری

انسان عبار است از حیواتی کوه عقول هودایتگر آن باشود .حیوا نیو
فلس
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بورای انسوان حیواتی

است که در آن عقل حاکم در عمل و نظور باشود .بورای رسویدن بوه هنوین حیواتی موا نیازمنود
فضایل اخالقی هستیم .خیر انسان بوه ایون اسوت کوه نفوس خوود را بوا کامول کوردن فضوایل
اخالقی در خود به فعلیوت برسواند .سوعاد انسوان بوه کسوب کامول فضوایل اسوت و تنهوا در
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سووایه فضووایل میتوووان بووه حی واتی سووعاد مندانووه و نی و

دسووت یافووت (

Salazar, 2005:

.)143
ارسطو دستیابی به خیر نهوایی را بورای انسوان اموری ممکون میدانود .از ایونرو بوه نقود
دیودگاههووای مختلووف در بوواب ماهیوت خیور نهووایی میپووردازد .در ایون خصووود برخوی بیوان
داشووتهاند کووه خیور نهووایی انسووان لووذ اسووت .برخوی نیوز آن را قوودر و برخوی دیگوور آن را
عووز و شوور دانسووتهانوود .افالطووون خی ور نهووایی را امووری مثووالی و ورای خیرهووای جزئ وی
میداند که این خیر مثالی علوت خووبی اموور جزئوی اسوت .ارسوطو در مباحوث خوود میکوشود
این دیدگاه را رد کرده ،خیور نهوایی را قابول تحقوق در افعوال انسوانی قلموداد کنود .وی معتقود
است بشر دنبال هیزی است کوه بوه دسوت آوردن آن بورای او مقودور باشود نوه اموری آرموانی
و مثالی که تحقوق آن بورایش نواممکن اسوت .از نظور او ،خیور نهوایی یوا سوعاد بوه معنوایی
کوه انسووانها میجوینوود یوا آرزو م ویکننوود نمیتوانوود نووام ی و
(اسووتیس .)049 :1914 ،اکنووون بایوود دیوود اگوور هیچیو

موجووود صوورف اا آسوومانی باشوود

از ای ون امووور نمیتواننوود خی ور نهووایی

انسان باشند ،در این صور ماهیت سعاد بشر هیست؟
از نظوور ارسووطو ،هوور ی و

از موجووودا عووالم طبیعووت همووواره در حووال حرکووت از حالووت

بالقوه به حالت بالفعل هستند و با این حرکوت بوه غایوت خوود ،کوه هموان بوه فعلیوت رسواندن
قوایشان اسوت ،میرسوند .هور یو

از ایون حرکتهوا فواعلی دارنود کوه موجوب حرکوت آنهوا

میشود و نهایت سلسوله بوه محورک نوامتحرک خوتم میشوود ،یعنوی فکوری کوه پیوسوته بوه
خود فکر میکند و همه موجوودا بوه سووی او در حرکتانود .انسوان نیوز هماننود دیگور انووا
موجووودا بووه سوووی غایوت خووود در حرکوت اسووت .غایوت هوور موجووودی بووا مالحظووه امووری
روشن میشود کوه او را از دیگور انووا متموایز میسوازد و آنچوه نوو انسوانی را از دیگور انووا
موجووودا تمووایز مویکنوود نووه رشوود و تیذی وه کوه ویژگ وی گیاهووان و نووه حرکوت و می ول ک وه
ویژگی جانوران ،بلکه عقول اوسوت .بوا مالحظوه عقول انسوان میتووانیم غوایتی را کوه انسوان
بووه سوووی آن در حرک وت اسووت دری وابیم ،زی ورا تعقوول فعووالیتی منحصوور اا انسووانی اسووت .پووس
(اودایمونیا) برای انسان همان تعقول اسوت .آنچوه توجوه بودان در ایون بحوث مهوم اسوت ایون
است که سعاد از نظر ارسطو «فعالیوت نفوس بور طبوق فضویلت» اسوت و معقوول اسوت کوه
باید بر طبق عالیترین فضویلت باشود و ایون فضویلتی خواهود بوود مربوو بوه بهتورین هیزهوا
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کموال و خیور انسووان در اعمووال شایسوته و درسووت عقوول نهفتووه اسووت .لووذا تووا اینجووا سووعاد
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در مووا یعن وی نفووس مووا » (اخووالو نیک وو موواخوس .)1174 ،قوووهای ک وه بووه ک وار انووداختن آن
سووعاد کاموول را بووه وجووود م ویآورد بنووا بوور نظوور ارسووطو قوووه تأموول ) (theoriaاسووت ،ک وه
مقصووود از آن قوووه فعالیووت عقلووی یووا فلسووفی اسووت 2.بوودینترتیووب ارسووطو دیوودگاه
عقلگرایانهای را بوه نموایش میگوذارد کوه در آن بوا افالطوون شوری

اسوت (اکریول:1911 ،

.)919
ال
به نظور ارسوطو ،موا میتووانیم فعالیوت نظوری را طووالنیتر از هور فعالیوت دیگوری موث ا
فعالی وت جسوومانی حف و کن ویم .بنووا بوور دی ودگاه وی ،لووذ یکووی از عناصوور سووعاد اسووت و
«فلسووفه مسوولم اا مطبووو ترین فعالیوتهاسووت کوه در آن علووو انسووانی خووود را روواهر و آشوکار
میسوازد» و فیلسووو بهتور از هوور کوس دیگووری میتوانود مسووتینی از دیگوران باشوود .البتووه او
نمیتوانوود بوویش از آنچووه دیگووران میتواننوود از ضووروریا زنوودگی صوور نظوور کنوود .در واقووع
ارسطو توجوه دارد کوه فیلسوو نیازمنود موال و منوال خوارجی و نیوز نیازمنود دوسوتان اسوت
امووا بووا ای ون همووه «متفکوور قووادر اسووت مطالعووا خووود را در تنهووایی و خلووو دنبووال کنوود ،و
هرهووه بیشووتر متفکور باشوود بیشووتر قووادر بووه هنوین کواری اسووت» .همکواری دیگووران کمو
بزرگ وی بوورای اوسووت ،امووا در صووور فقوودان آن ،متفک ور بهتوور از دیگوور آدمی وان قووادر اسووت
بدون آن امور خوود را اداره کنود .از دیودگاه ارسوطو ،فلسوفه بورای خوودش مطلووب اسوت نوه
بوورای نتووایجی کووه از آن حاصوول میشووود .در قلموورو فعالیووت عملووی ،خووود عموول مطلوووب
نیسوت ،بلکوه نتیجوهای کوه بوه وسویله فعالیوت بوه دسوت میآیود مطلووب اسوت .در حقیقووت
فلسووفه وسویلهای بوورای رسویدن بووه غایوا دیگوور نیسوت .از نظوور ارسووطو ،در بووه کوار بسووتن
عقل راجوع بوه شوریفترین موضووعا اسوت کوه میتووان سوعاد کامول انسوان را دریافوت
به شر آنکه این کار سالهای نسبت اا طوالنی گسترش و امتداد یابد.
حال فرض کنید این قول صوحیح باشود کوه هموه موا طالوب سوعادتیم و نیوز ،هموانطوور
که ارسطو تصور میکرد سعاد اموری اسوت نهوایی (یعنوی بوه خواطر خوودش مطلووب اسوت
و نه در مقام وسیلهای برای هیوزی دیگور) .اموا تردیود وجوود دارد کوه ایون اموور ،آنطوور کوه
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ارسووطو گمووان م ویک ورد ،بوورای آنکووه هی وزی «خی ور اعل وی» محسوووب شووود ،کفای وت کننوود
( .)Pakaluk, 2005: 316در واقوع ارسوطو از هیوز دیگوری کوه بوه طوور قطوع در زموره لووازم
خیر اعلی است غفلت مویکنود اینکوه خیور اعلوی همیشوگی و دسوتکم پایودار اسوت .شور
اسووتمرار سووعاد  ،در زنوودگی ایوونجهووانی بوورآورده نمیشووود .در حقیقووت حت وی اگوور نی ول بووه
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سعاد عمودت اا در اختیوار موا باشود بوه نظور نمیرسود کوه سوعاد دوام داشوته باشود .بوا ایون
توضویح میتوووان موودعی شوود کووه مشخصووه مهووم و اساسوی دیودگاه ارسووطو دربوواره سووعاد ،
دنیووی بووودن و نامانوودگاری آن اسووت .بووه بیوان دیگوور ،ارسووطو شوکوفندگی ) (flourishingو
سعاد انسان را در فعالیت او بور مبنوای عقول و خوردورزی میدانود ،زیورا خیور هور هیوزی در
فعلیووت یووافتن اسووتعداد خوواد آن اسووت از سوووی دیگوور ،ویژگووی اصوولی سووعاد انسووانی
پایداری و استمرار آن است که با محدودیت عمر ما انسانها ناسازگار است.
غزالی

اندیشه غایتگروی ،به طور عام ،و سعاد گروی ،به طور خاد ،تنها در یونوان بوسوتان و میوان
فیلسوفان دوره باستان محدود نماند .گستره عظیم آن در حووز اخوالو دینوی ،بوه ویوژه دنیوای
اسالم ،موجب شد متفکران مسلمان ،اخوالو یونوانی و بوه طوور خواد اندیشوه سوعاد گوروی
ارسطویی را اخذ کرده ،بدان رنگ و بویی دینی بدهند 3.از میان متفکران صاحبنام جهان اسوالم
در نظام اخالو دینی میتوان به کندی ،فارابی ،ابنسینا و مسکویه اشاره کرد که بوا ترجموه آاوار
فیلسوفان یونان ،این اندیشمندان در حوزه اخالو نیز همانند دیگر بخشهوای فلسوفه بوه توألیف
کتب متعدد و مختلف پرداختند .در این خصود میتوان به اارپذیری ایشان از اار مشهور ارسطو،
یعنی اخالو نیکوماخوس ،اشاره کرد .اخالو نیکوماخوس مهمترین اار اخالقیای بوود کوه از آن
استفاده فراوان کردند .بدینترتیب اندیشوه غایوتگروی و سوعاد گوروی از عمودهترین مباحوث
فیلسوفان اخالو اسالمی شد .در این زمینه ایشان بوا الگووبرداری از آاوار یونانیوان بوه بحوث از
مسائلی همچون فضیلت ،سعاد و رابطه میان فضیلت و سعاد پرداختند.
یکوی از شخصویتهووای پرنفوووذ در حوووزه اخووالو اسووالمی غزالوی اسووت ،کوه در مباحووث
اخالق وی خووویش از آاووار اخالق وی گذشووتگان بس ویار بهووره بوورده اسووت .از جملووه منووابعی ک وه
غزالی در مباحث اخالقوی خوود از آنهوا بهوره بورده اسوت کتوب اخالقوی فیلسووفان مسولمانی
همچون فوارابی ،ابونسوینا و مسوکویه اسوت .غزالوی از منوابع اهول تصوو نیوز سوود جسوته
هوازان القشیری .اما مهمتورین منبعوی کوه غزالوی در مباحوث اخالقوی خوود از آن بهوره بورده
اسووت شووریعت (آیووا و احادیووث و اخبووار) بوووده اسووت .غزالووی در اخووالو کتووب متعووددی
نگاش وته ،از جملووه احی واء علوووم الوودین ،می وزان العموول ،کتوواب االربع وین ک وه بخش وی از کتوواب
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جواهر القرآن اسوت و کتواب منهواک العابودین کوه از آخورین مصونفا غزالوی اسوت (مبوارک،
.)47-71 :1409
به طور کلوی ،غزالوی مبنوا یوا نقطوه شورو نظوام اخالقوی خوود را فضوایل فلسوفی قورار
میدهد یعنی درباره فضایل و رذایل هموانگونوه بحوث مویکنود کوه فالسوفه مسولمان پویش
از او و نیووز فیلسوووفان بووزر یونووان بحووث کردهانوود .وی در ایوون بحووث بوور همووان ههووار
فضیلت اصولیای متمرکوز میشوود کوه عمومو اا فالسوفه در بحوثهوای اخالقوی خوود آنهوا را
فضایل اصلی میداننود و غزالوی آنهوا را امهوا یوا اصوول فضوایل میخوانود .عوالوه بور ایون،
غزال وی در تعریووف فضوویلت و یکووی دانسووتن آن بووا عوواد خوووب ،نیووز در تعریووف برخووی از
فضووایل اصوولی و بس ویاری از اقسووام فرع وی آنهووا ،و در معرف وی حوود وس و بووه منزل وه معی وار
فضویلت ،از سوونت فلسووفی پیوروی مویکنوود و همچووون فالسووفه بووه فضووایل از دریچووه مفیود
بودنشان برای سعاد مینگرد (.)Sherif, 1975: 174
به این ترتیب غزالی نوه در پوی انکوار فضوایل فلسوفی ،بلکوه بوه دنبوال پوذیرفتن آنهوا بوه
صور عمومی است توا نشوان دهود عقول انسوانی در قودم نخسوت اگور از سووی وحوی مودد
نشود به هنین نتایجی دست میتواند یافوت .اموا جالوب اسوت کوه در هموین جوا دقیقو اا غزالوی
متوجه ضعفهایی میشود که در نظوام اخوالو فلسوفی وجوود دارد و آگاهانوه بوه انجوام جور
و تعدیلهایی دسوت میزنود توا بتوانود هود موورد نظور خوود را توأمین کنود .از جملوه اینکوه
وقت وی انسووان در کشوواکش انگیزههووای برخاسووته از هواهووای نفسووانی از ی و

سووو ،و عقوول از

سوی دیگور قورار میگیورد نمیتوانود در تشوخیا صوواب از خطوا مسوتقل عمول کنود ،بلکوه
باید به منزله وسویلهای مطمو ن متوسول بوه هودایت االهوی شوود و از خودا بخواهود کوه او را
راهنمووایی کنوود .بووه هم وین جهووت در پووذیرش نظریووه حوود وس و فالسووفه ،در ع وین پووذیرش
اصوول نظری وه ،تشووخیا حوود وس و می وان دو حوود افوورا و تفووری را ک وه در مووواردی بس ویار
دشوووار اسووت ،موک وول بووه هوودایت االه وی م ویکنوود .همچن وین در آنجووا ک وه از اقسووام فرع وی
فضایل بحث میکند ،تیییر عمودهای در تبیوین فالسوفه از آنهوا ایجواد نمویکنود و بودینسوان
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نشان میدهود کوه آن فضوایل در نظریوه اخالقویاش نقوش عمودهای ایفوا نمویکننود .عوالوه
بوور ایون ،غزالوی در بحووث از فضووایل فلسووفی شووجاعت ،عفووت و عوودالت ،فضووایل را دقیقو اا در
جهت دستیابی فرد انسوانی و نوه جامعوه بوه سوعاد نهوایی معرفوی مویکنود ،هراکوه آنچوه
برای غزالی در درجوه اول اهمیوت قورار دارد نوه جنبوههای اجتمواعی و سیاسوی حیوا انسوان
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بلکوه آن جنبوههایی اسوت کوه بوه تربیوت و تهوذیب «خوود» او مرتب انود

( Hourani, 1985:

.)302-239
ال غزالووی در آاووار اخالقووی خووود از سووه دسووته فضووایل بحووث موویکنوود :فضووایل
اصووو ا
فلسووفی ،فضووایل االهی واتی و فضووایل صوووفیانه .غزال وی در می وزان العموول بی وان م ویدارد ک وه
هرهند فضوایل بسویارند ،ولوی در ههوار هیوز کوه مشوتمل بور انوواعی اسوت جموع میشووند:
حکمووت ،شووجاعت ،عفووت و عوودالت (غزالووی .)79 :1414 ،حکمووت فضوویلت قوووه عاقلووه،
شجاعت فضویلت قووه غضوبیه ،عفوت فضویلت قووه شوهوانیه و عودالت عبوار اسوت از قورار
گرفتن هر ی

از این قوا به نحو الزم.

غزالی ذیول بیوان «انووا الخیورا و السوعادا » هموه نعموتهوای خداونود را منحصور در
پنج نو میداند :اول سعاد اخوروی کوه عبوار اسوت از بقوایی کوه بورای آن فنوایی نیسوت
و شووادیای کوه در آن غموی نیسوت ،و عملوی کوه بووا آن جهلوی نیسوت ،و غنووایی کوه در آن
فقری نیست .به ایون سوعاد اخوروی جوز از طریوق خداونود نمیتووان رسوید و ایون سوعاد
ال در ههووار
کاموول نموویشووود مگوور بووه نووو دوم کوه عبووار از فضووایل نفسویه اسووت کوه قووب ا
فضیلت تعریف شدند .این فضایل بوا نوو سوومی تکامول موییابنود و آن فضوایل بودنی اسوت
که منحصور در ههوار هیوز اسوت :صوحت ،قوو  ،جموال و طوول عمور .ایون فضوایل بوا نوو
ههارم اتمام موییابنود کوه عبار انود از :موال ،زن و فرزنود ،عوز  ،و کورم عشویره 4.انتفوا از
این فضایل مقدور نیسوت مگور بوا نوو پونجم فضوایل کوه عبار انود از فضوایل توفیقیوه کوه
مشووتملاند بوور هوودایت ،رشوود ،تسوودید و تأییوود االهوی .بنووابراین ،از نظوور غزالوی ،خیورا پوونج
گونووه هسووتند :اخووروی ،نفسوی ،بوودنی ،خووارجی و توووفیقی ،کوه برخوی از آنهووا نیازمنوود برخوی
دیگرند (غزالی.)14 :1411 ،
توفیووق نووزد غزالووی هیووزی اسووت کووه انسووان در هوویچ حووالی از آن مسووتینی نیسووت و
معنایش موافقت اراده و فعل انسان بوا قضوا و قودر االهوی اسوت هوم در اموور خیور و هوم در
امور شور .غزالوی معتقود اسوت کسوب فضوایل تنهوا از طریوق هودایت االهوی میسور اسوت ،و
به همه بندگانش اعطوا کورده اسوت ،برخوی را از طریوق عقول و برخوی را از طریوق رسووالن
دوم هیزی که بنوده را مرحلوه بوه مرحلوه بوا توجوه بوه پیشورفتش در علووم و افوزایش اعموال
صالح مدد میرسواند سووم نووری کوه در عوالم والیوت و نبوو درخشویده و بودان انسوان بوه
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هیزی هدایت میشود که نمیتوانود بوه واسوطه عقلوی کوه توسو آن صورف اا تکلیوف و امکوان
تعلم حاصول میشوود ،هودایت شوود .اموا رشود ،از نظور غزالوی ،عنایوت االهوی اسوت کوه بوه
انسووان در توجووه بووه مقاصوودش موودد میرسوواند .تسوودید نی وز آن اسووت ک وه اراده و حرکووا
انسووان در راه غوورض مطلوووب متمرکوز شووود تووا در کوتوواهترین وقووت بووه آن برسوود .سوورانجام
تأییوود اسووت کووه بووه معنووای تقویوت اموور از درون بوه واسووطه بصویر و نیوز تقویوت توووان از
خارک است .هنانکه میبینیم ،فضوایل تووفیقی متنوارر بوا فضوایل فلسوفی بوه ههوار فضویلت
تقسویم میشوووند .هرهنوود هوور دوی ای ون فضووایل ،یعن وی فضووایل فلسووفی و فضووایل توووفیقی،
وسایلی برای کسب سعاد اند ،اما باید توجوه داشوت کوه از نظور غزالوی بودون توفیوق االهوی
هیچ انسانی نمیتواند بوه سوعاد دسوت یابود .بنوابراین ،فضوایل فلسوفی مشورو بوه فضوایل
توفیقی هستند.
اما غزالی عالوه بور فضوایل ذکرشوده از فضوایل صووفیانه نیوز سوخن گفتوه اسوت .غزالوی
در خصووود فضووایل صوووفیانه ،بیشووتر اصووطال اخووالو محموووده را بووه کووار میبوورد .او
همچنین فضوایل صووفیانه را صوفا المنجیوا و مقاموا نیوز مینامود 5.غزالوی بارهوا اشواره
میکند که صووفیان نتوانسوتهاند بوه فهوم علموی از ایون فضوایل دسوت پیودا کننود .بنوابراین،
وی هم هارهوب نظوری -عقلویای را طراحوی مویکنود کوه بور مبنوای آن فضوایل صووفیانه
را دارای ویژگوویای سووهجزئووی (علووم ،حووال و فعوول) معرفووی موویکنوود و هووم از آموزههووای
فلسوفی بوورای طراحوی بحووث خووود در فضووایل صوووفیانه بهووره موویگیورد (
 .)291با توجه به توضیحا پیشین این

Hourani, 1984:

به مفهوم سعاد نزد غزالی میپردازیم.

سووعاد در نظوور غزال وی دو وجووه دارد :وجووه ایجووابی و وجووه سوولبی .وجووه سوولبی دربوواره
آنچه سعاد نیست بحث میکند که منطقو اا در ابتودا میآیود توا زمینوه را بورای بحوث از وجوه
ایجابی که بوه ماهیوت واقعوی سوعاد مربوو موی شوود ،آمواده سوازد (

Abulqasem, 1978:

 .)53غزالی برای تبیوین ماهیوت سوعاد الزم میبینود دیودگاه لوذ گرایوان را نقود کنود ،کوه
طبق آن هد و غایت بشوری لوذ و خوشوی در ایون عوالم تلقوی میشوود .وی ایون دیودگاه
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را به دو دلیل بر خطوا میدانود .دلیول نخسوت ایون اسوت کوه لوذ و خوشویهای ایون عوالم
عموور محوودودی داشووته ،جوواودانگی و ابوودیت تنهووا از آن عووالم دیگوور اسووت .دلی ول دوم ای ون
ال لوذ و خوشویهای ایون عوالم زشوت و آلووده بووده ،هور شوکلی از آن نواقا
است که اصو ا
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و معی ووب و آمیختووه بووا درد و رنووج اسووت .بنووابراین ،خوش وی و لووذ نمیتوانوود غای وت صوور
انسان باشد.
البته این کالم غزالی بدین معنوا نیسوت کوه هموه لوذ ها ناپسوند و بویارزشانود ،هراکوه
او برای لذ هوای معرفتوی ارزش قائول اسوت .غزالوی شوناخت خودا از جملوه شوناخت صوفا
و حکمووت او را ارزشوومندترین لووذ هووا معرفووی میکنوود .همچنووین وی لذایووذ مربووو بووه
خوووراک ،پوشوواک ،مسووکن و  ...را ضووروری میدانوود .در واقووع آنچووه را غزالووی رد موویکنوود
جسووتوجوی صوور لووذ هووای ای ون عووالم اسووت .در ای ون خصووود وی بووه بررسووی و نقوود
دیدگاههای مهم در این زمینه میپردازد.
نخسووتین دی ودگاه در ای ون خصووود دی ودگاه کشوواورزان و صوونعتگووران اسووت ،کووه فاقوود
ریشههای راس و تزلزلناپوذیر در دیون هسوتند .آنهوا معتقدنود غایوت انسوان تنهوا زنودگی در
این عالم است ولو بورای انودک زموانی بنوابراین ،آنهوا بورای بوه دسوت آوردن مایحتواک خوود
از جمله خوراک ،پوشاک و  ...سخت میکوشند.
دیدگاه دوم دیدگاه لذ گرایوان اسوت آنهوا قائول بوه سوعاد انسوان هسوتند و عوالوه بور
دسووتیابی بووه مایحتوواک اولی وه خووود ،ارضووای امی وال جنس وی را بووزر توورین خوووشبخت وی و
سووعاد معرف وی م ویکننوود .ای ون دی ودگاه ،دی ودگاهی بس ویار سووخیف و کوومارزش اسووت .زی ورا
انسووان را بووه مق وامی کمتوور از مقووام حیوانووا و حت وی پووایینتر از آن تنووزل میدهوود هراکووه
برخی از حیوانا بیشتر از انسان میخورند و جفتگیری میکنند.
دیدگاه سوم دیدگاه کسانی اسوت کوه قائول بوه ایون هسوتند کوه غایوت نهوایی انسوان در
داشووتن اوورو بسویار تعریوف میشووود ،بوودین معنوا کووه شووخا اوورو منوود سووعاد منوودتر از
دیگران است.
دیدگاه ههوارم بیوان مویدارد کوه سوعاد مشوتمل بور شوهر و آوازه اسوت ،بودین معنوا
که با هنین شهرتی میتوان صاحب بهترین داراییها شد.
سر انجام دیدگاه پنجم ارهار مویدارد کوه نیو بختوی و سوعاد بوه میوزان نفووذ آدمیوان
سوولطه و اقتوودار آنهووا افووزایش موییابوود و در نتیجووه فوورد سووعاد منوودتر خواهوود بووود (غزالوی،
 .)79 :1414به نظر میرسود غزالوی در نقود و رد دیودگاههوای موذکور توا حود زیوادی متوأار از
فارابی است .هنانکوه گذشوت ،ارسوطو از اورو و شوهر و  ...بوه عنووان خوود سوعاد یواد
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نمیکند بلکه اینها را وسوایل و ابزارهوای مهموی میشومارد کوه بورای دسوتیابی بوه سوعاد
مفید و نافع هستند .غزالوی نیوز بوا انودک تفواوتی ،عقیودهای مشوابه را ارائوه میدهود .در واقوع
او ارو و شهر را به عنوان وسایل حصوول سوعاد موورد توجوه قورار میدهود ،اموا بوا ایون
شوور کوه آن وسووایل نبایوود بوویش از حوود ضوورور اسووتفاده شوووند .بور ایون اسوواس ،بووه نظوور
میرسد سعاد  ،امری قابل حصول در همین حیا است.
در نقطه مقابل این دیودگاه ،دو نظریوه وجوود دارد کوه طبوق آنهوا سوعاد واقعوی مربوو
به جهان دیگور اسوت .هرهنود خوود غزالوی هوم بوه نحووی قائول بوه سوعاد اخوروی اسوت،
ولی در عوین حوال بوه رد ایون دو دیودگاه نیوز میپوردازد .دیودگاه نخسوت آن اسوت کوه ایون
عالم ،مکانی پر از رنوج و زحموت و انودوه اسوت ،در حوالی کوه جهوان دیگور منزلگواه سوعاد
برای هر فردی است .بنوابراین ،بورای رهوایی از ایون هموه رنوج ،خودکشوی بهتورین راه بورای
ال خودکشوی
رسیدن به سعاد است .از نظور غزالوی ،ایون دیودگاه موردود اسوت هراکوه اصوو ا
نه تنها منوافی بوا آموزههوای شوریعت اسوت ،بلکوه گنواه بزرگوی محسووب میشوود کوه موانع
دستیابی فرد به سعاد است.
دی ودگاه دوم ،بووه طووور کل وی ،ریشووهکن ک وردن قوووای نفسووانی از جملووه قوووای شووهوی و
غض وبی و روی آوردن بووه ریاضووت را عاموول مهووم دسووتیابی بووه سووعاد میدانوود .البتووه در
نتیج وه هن وین ریاضووتی بیشووتر انسووانها ی وا میمیرنوود ی وا دیوانووه و بیمووار میشوووند .از نظوور
غزالی ،این دیدگاه هم ماننود دیودگاه قبلوی بور خطاسوت ،زیورا از ریشوه کنودن قووای شوهوی
و غضبی نه ضروری اسوت و نوه ممکون .اموا وجوه ایجوابی ایون دیودگاه آن اسوت کوه غایوت
انسان را سعاد اخروی میداند که نه بوا ریشوهکن کوردن قووا ،بلکوه بوا کنتورل کوردن قووای
بشووری حاصوول م وی شووود .از نظوور غزال وی ،راه دسووتیابی بووه سووعاد ک وه مطلوووب همگووان
است ،علم و عمل اسوت و بودون ایون دو نمیتووان بوه سوعاد دسوت یافوت .از آنجوایی کوه
سووعاد مطلوووب همگووان اسووت ،سسووتی در طلووب آن حماقووت اسووت .از نظوور وی ،تمووامی
اعمال شخا فضیلتمنود در جهوت دسوتیابی بوه سوعاد نفوس صوور میپوذیرد .هرهنود
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سووعاد از نظوور غزالووی بووه دنیوووی و اخووروی تقسوویم میشووود (الیزالووی)149-140 :1411 ،
ولی سعاد واقعی از نظر وی سعاد اخروی است.
غزالی در تبیوین ماهیوت سوعاد اخوروی معتقود اسوت افوراد در عوالم آخور بور اسواس
صوووفا و ویژگیهوووای نفوسشوووان ،بوووه ههوووار گوووروه تقسووویم میشووووند .یووو

گوووروه
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«هالکشووندگان» هسوتند کوه در دوزد متحمول رنوج و انودوه ابودی خواهنود شود .اصوطال
هالکووت را ابوطالووب مکوی بوورای هوور نووو عووذابی در دوزد ،اعووم از موقووت یوا همیشووگی ،بوه
کار برده است ،که به نظور میآیود غزالوی هوم آن را بوه هموین معنوا بوه کوار گرفتوه اسوت .از
اینرو هالکت به معنوای نوابودی و معودوم شودن نیسوت ،آنچنوانکوه برخوی همچوون فوارابی
در خصود نفوس افوراد جاهول بوه کوار بردهانود .گوروه دیگور« ،مجوازا شووندگان» هسوتند
که در دوزد متحمل رنج خواهند شود ولوی سورانجام بوه بهشوت منتقول میشووند .گوروه سووم
کوه شوامل کودکوان ،نواقاالعقلهووا و کسوانی اسوت کوه از دیون آگواه نیسوتند ،نوه بووه دوزد
خواهند رفت و نوه بوه بهشوت ،بلکوه در مکوانی بوه نوام «اعورا » ،میوان دوزد و بهشوت ،بوه
سوور خواهنوود بوورد کووه در آن هوویچگونووه پوواداش و عووذابی نخواهوود بووود .گووروه ههووارم
«نجا یافتگووان» هسووتند ،یعنووی کسووانی کووه از دوزد رهووایی یافتهانوود .ادامووه دسووته اخیوور
«رسووتگاران» هسووتند ،یعن وی کسووانی کووه بووه بهشووت میرونوود ،بوویآنکووه ابتوودا بووه دوزد وارد
شوووند .از ایون حیوث میتوووان گفووت رسووتگاری مشووتمل بوور دو مؤلفوه اسووت :یکوی رهووایی از
عذاب دوزد و دیگری دستیابی به پاداش در جنت.
در دیوودگاه غزالووی ،رسووتگاری یووا فووال متووراد بووا سووعاد ( )happinessاسووت.
رستگاری یوا فوال در جنوت مشوتمل بور دو مرتبوه اسوت :مرتبوه پوایین و مرتبوه بواال .لذایوذ
حس وی ناش وی از خوردنیهووا ،نوش ویدنیها ،حوری وان ،لبوواسهووای زیبووا ،مکووانهووای زیبووا و ...
مرتبه پایین از سوعاد اخوروی اسوت کوه متناسوب بوا طبقوه پوایین از افوراد بافضویلت شوامل
ابوورار ،پرهیزگوواران ،متق وین ،و اصووحابالیم وین اسووت .مرتبووه بوواالتر سووعاد اخووروی شووامل
قوورب بووه خداسووت .از نظوور غزال وی ،لووذ ناشووی از شووهود خوودا یووا لقوواءا ل ّ بوواالترین سووعاد
است ،که هیچ هیوز لوذ بخشتور و خوشوایندتر از آن نیسوت .ایون مرتبوه از سوعاد مخوتا
انبیا و نیوز قدیسوان ،اولیوای االهوی ،عارفوان ،صودیقین ،مقوربین ،محبوین و مخلصوین اسوت.
البتووه از نظوور غزالوی ،هوور مرتبووهای از سووعاد  ،بوویشوومار مراتووب زیورین دارد .از آنچووه گفتووه
ال سووعاد حقیق وی از نظوور غزال وی امووری اخووروی
شوود ،میتوووان هن وین نتیجووه گرفووت کووه او ا
میشود نه دنیا ،و اانیو اا اینکوه سوعاد اخوروی اموری ذومراتوب اسوت کوه در وهلوه اول در دو
مقوله کلی جوای میگیورد کوه از یکوی بوه «جنوت» و از دیگوری بوه «رؤیوت» یوا «لقواءا ل ّ »
تعبیر شده است.

فلس
ژپوهشاهی فی  -کالمی

قلمووداد میشووود نووه دنیووی ،بوودین معنوا کووه سووعاد نهووایی انسووان تنهووا در آخوور حاصوول

17

علم هش
فصلناهم ی – ژپو ی دااگشنه قم :سال پازندهم  ،شماره اول

نتیجهگیری

مفهوم بنیادین در تفکر اخالقی غزالی ،همانند ارسطو ،سعاد است .این سعاد از دیدگاه ارسطو
و غزالی جز از راه کسب فضایل میسر نمیشود و عدم کسب فضایل موجوب تعویوق در سوعاد
میشود .ارسطو فضایل را به عنوان ویژگیهای عینی و واقعی جهت دسوتیابی بوه شوکوفندگی
انسان امری ضروری میداند .ارسطو به دو نو فضیلت قائول اسوت :فضوایل عقالنوی و فضوایل
اخالقی .فضایل عقالنی شامل حکمت نظری ( )sophiaو حکموت عملوی ( (phronesisاسوت.
فضایل اخالقی اصلی شامل حکمت ،شجاعت ،عفت و عدالت است که نیازمند هدایت عقل عملی
(reason

 )practicalاست .ارسطو معتقد است فضایل ،اعم از فضایل عقالنی و اخالقوی ،بورای

انسانها سودمندند و انسانها نمیتوانند بدون وجود فضایل بوه سوعاد دسوت یابنود .بنوابراین،
سعاد عمل پایدار و مداوم بر طبق فضایل اخالقی و عقالنی است و فضویلت حود وسو میوان
افرا و تفری است .بنا بر تعریفی که ارسطو از سعاد ( )eudaimoniaبه دست میدهد حتوی
برای حصول به سعادتی که فق جنبه دنیوی دارد باید ساعی و فعوال بوود .زیورا ارسوطو از ایون
واقعیت هشمپوشی نمیکند که شرای و خیرهای بیرونی و فرعی تأایر عمیقی بر سعاد دارند و
لذا نمیتوان از آنها غفلت کرد .به طور کلی ،از ی

سو فضیلت از نگاه ارسطو ابزار است نه غایت

نهایی و از سوی دیگر ،سعاد نزد ارسطو خوش زندگی کردن یا بهرهمند بوودن از یو

زنودگی

خوب ،عمدت اا به معنای زندگی بافضیلت فهمیده شده است .مشخصه مهم و اساسی دیدگاه ارسطو
درباره سعاد  ،دنیوی بودن و ناماندگاری آن است.
غزالوی نیوز همچووون ارسووطو قائوول بووه فضووایل اصوولی فلسووفی اسووت و آنهووا را بووه مثابووه
وسایلی برای سعاد مهم تلقی میکنود .وجوه تموایز دیودگاه غزالوی بوا ارسوطو در ایون اسوت
کووه وی در پووی فضووایل فلسووفی بیشووتر بوور فضووایل دینووی -االهیوواتی و صوووفیانه تمرکووز
م ویکنوود .غوورض غزالووی از فضووایل دینووی -االهیوواتی فضووایلی اسووت کووه انسووان را بوورای
تحص ویل آنچووه او «الفضووائل التوفیقی وه» موویخوانوود آموواده میکنوود و ای ون دسووته از فضووایل
(فضووایل توووفیقی) نووه فضووایلی نووارر بووه نفووس ،بلکووه در واقووع فضوول و انعامهووایی از سوووی
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خداوند هستند که به رأی غزالی بودون آنهوا فضوایل نفوس هوم حاصول نخواهنود شود .غزالوی
هنگوامی کوه از فضوایل توووفیقی سوخن میگویود بور وجوووب و ضورور آنهوا بورای تحصویل
فضایل نفسانی تأکید دارد ،هراکوه بوه عقیوده او هویچ فضویلتی جوز بوه توفیوق االهوی حاصول
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نمیشووود .ای ون فضووایل شووامل هوودایت ،رشوود ،تسوودید و تأییوود االه وی اسووت کووه غزال وی بوور
مفهوم و نقش هر ی

از آنها در دستیابی انسان به فضیلت اخالقی تأکید میکند.

آنچوه در اخوالو غزالوی اهمیوت موییابود ،از یو

سووو نشوان دادن عودم کفایوت فضووایل

فلسفی برای رساندن نفس بوه سوعاد اسوت ،و از سووی دیگور ،ضورور تمسو

انسوان بوه

وسایلی که بتواند او را در مسیر جلب توفیوق االهوی یوا فضوایل تووفیقی قورار دهنود .بوه نظور
غزالی ،از آنجایی که تشخیا ایون وسوایل بورای عقول انسوان بوه تنهوایی ممکون نیسوت ،او
ناگزیر از توسل بوه وحوی بورای ایون تشوخیا اسوت .در مراجعوه بوه وحوی درموییوابیم کوه
انسانها مکلف به انجوام احکوام االهوی میشووند کوه انسوان را آمواده دریافوت توفیوق االهوی
میکند و دقیق اا بوه نظور غزالوی هموین عامول اسوت کوه فضویلت و در نتیجوه قورار گورفتن در
جهووت سووعاد را بوورای انسووان ممکوون میس وازد .بوودون توفی وق االه وی حت وی ممکوون اسووت
فضایل نفس در جهتی مخالف سوعاد قورار گیرنود .از ایون حیوث اسوت کوه غزالوی بوه طور
دستهای دیگور از فضوایل ،یعنوی فضوایل دینوی-االهیواتی ،کوه عبوار از ادای احکوام االهوی
توسو شوخا اسوت ،دسوت میزنوود و حتوی بور ایون نکتوه اصوورار مویورزد کوه بوی توفیوق
ال و هیچ سعادتی اانی اا دستیافتنی نیست.
االهی هیچ فضیلتی او ا
بووا توجووه بووه نکووا پیش وین مشووخا اسووت کووه تلق وی غزال وی از خی ور اعل وی (سووعاد )
رویکردی دینوی اسوت ،حوال آنکوه سوعاد در ارسوطو از راه انتخواب و اختیوار از اموور واقوع و
تجربووههای جزئ وی در ای ون عووالم حاصوول میشووود .ای ون دو تصووویر از سووعاد موجووب شووده
اسووت در نظووام اخالق وی ارسووطو برخ وی مؤلفووههای سووعاد  ،نظی ور فضووایل دین وی ،نمووودی
نداشووته باشوود ،حووال آنکووه در دی ودگاه غزال وی مؤلفووههای دین وی بوویش از مؤلفووههای عقالن وی
بازتاب داشته اسوت .هنانکوه گذشوت ،سوعاد از نظور ارسوطو صورف اا دنیووی اسوت ،در حوالی
که از نظر غزالی سوعاد اعوم از سوعاد دنیووی اسوت و سوعاد اخوروی عوالیتورین سوطح
ال سوعاد از دیودگاه غزالوی اموری نوه دنیووی ،بلکوه دقیقو اا
سعاد است .با این توضیح کوه او ا
اخروی است ،بدین معنوا کوه سوعاد حقیقوی انسوان تنهوا در آخور حاصول میشوود و حتوی
در تحصیل سعاد اخروی ایفا میکنند.
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پینوشتها
 .1البته امروزه هیچکس با ارسطو موافقت ندارد در اینکه مخلوقاتی باشند که از حیث زیستشوناختی انسوان تلقوی
شوند ،ولی به دلیل زن بودن یا هیزی که ارسطو «بردگان طبیعی» مینامیود از ایون رشود تمامعیوار بهرهمنود
نباشند.
 .2شر الدین خراسانی در ترجمه مابعدالطبیعه (د )147وا ه «ت وریا» را به «نگرش علمی» ترجمه کرده است اما
در اینجا به تبع فیلسوفی هون اکریل« ،حیا معقول»« ،نظاره» و «تأمول» فلسوفی آوردیوم .البتوه «نظواره»
مناسب به نظر میآید هراکه نظاره مفهومی عام است و به قول اکریل اگر « »theoriaرا بس دهیم غیور از
تأمل فلسفی ،فعالیتهای عقلی و هنری را هم شامل میشود.
 .3حضور دیدگاههای فیلسوفان یونانی و اسالمی در آاار اخالقی غزالوی ماننود (نظریوه اعتودال ارسوطویی ،تثلیوت
افالطونی ،آرای تربیتی مسکویه و  )...نشاندهنده آن است که غزالی با میراث فلسفی  -اخالقی به خوبی آشنا
بوده ،از نقل گزیده مباحث آنان در آن موارد امتنا نداشته است.
 .4از نظر غزالی ،این نیاز یا ی نیاز ضروری است ،برای مثال در مورد فضایل نفسیه که وصول به نعیم آخر جز
از طریق آنها مقدور نیست ،همچنین صحت بدن که فضایل نفسیه جز از طریق آنها قابل وصوول نیسوت .اموا
نیاز و حاجت گاهی نافعه است نه ضروری ،مثل حاجت به فضایل خارجیه (مال ،زن ،فرزند و  )...برای تحصیل
فضایل نفسیه هراکه اگر این فضایل خارجیه نباشند در علل و اسباب فضایل نفسیه خلل وارد میشود.
 .5غزالی فضایل صوفیانه را در بخش ههارم کتاب احیاء ،همچنین در کتاب اربعین ،که خالصه کتاب احیواء اسوت،
و نیز در کیمیای سعاد طر میکند .با این حال ،تعداد و ترتیوب بحوث از ایون فضوایل در ایون سوه کتواب
متفاو است.
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