
 

 
 
 

 اخالق و فرزانگی از منظر فارابی و كنفوسيوس

 ١محمدعلى رستميان

  دهیچک
 بـه بررسـى كنفوسيوس، و فارابىتحقيق حاضر با مقايسه اخالق و فرزانگى در دو نظام فلسفى 

ابتدا هر يك از دو نظام فلـسفى را بـا . تحليلى نقش و جايگاه اخالق در اين دو نظام پرداخته است
 و ام  پرداختـهگيـرى شان بر مفاهيم اخالقى خاص، بررسى كرده، سپس بـه نتيجـهياتوجه به تأكيده

 نظامى مبتنـى بـر فارابىنظام فلسفى . ام و تمايزهاى اين دو نظام فلسفى را بررسى نمودههاشباهت
 توانداست كه از لحاظ كماالت عقالنى به عقل فعال متصل شده است و مى» رئيس اول«حكومت 

ردم را بـه سـوى آن م تواند ىم گاه  و آناست متوقف آن بر انسان افت كند كه سعادتديص را حقايقى
ى كـه بـه كمـال عقالنـى سوفٔمدينه فاضله تحت رهبرى رئيس اول است كه نبى يا فيل. هدايت كند

 بـه آن، افـراد هميـارى و همكـارى با و دهد،ل اخالقى را در جامعه گسترش مىيده است فضايرس
 است تحت رهبرى انـسان نظامى ،كنفوسيوس فلسفى نظام. شودمى لينا شخىص حقيقى سعادت

 سـعادت بـه را انـسانىٔه جامعـ توانـدمـى و شده است لينا عملى و نظرى كماالت به كه اىفرزانه
 گراجامعه نگرشى دو هر، دانندمى او كمال و انسان تربيت را خود هدف فلسفى، نظام دو هر. برساند

ٔ هدف از تربيت انسان در مدينه فاضله را فارابى اما. زنند مى پيوند هم به را استسي و اخالق و دارند
 فارابى، فلسفى نظام. انديشدمى دنيوى سعادت به كنفوسيوس كه حالى در داند،سعادت اخروى مى

 همچنين.  استعقالنى نظامى كنفوسيوسى نظام كه حالى در؛ كندمى مطرح را دين و فلسفه اتحاد
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 حـاكم گونه هيچ كه را اى مدينهفارابى. هستند متفاوت جامعه در فرزانه حاكم نقش در نظام دو اين
 امـا؛ برسـاند كمـال بـه را انـسان توانـدنمـى كه داندمى »جاهلهٔه مدين «نباشد، حاكم آن در فرزانه

 .است قائل مثبتى نقش جامعه در فرزانه حاكم براى حال هر به كنفوسيوس
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  مقدمه
اين بعد كه گاهی رنـگ و بـوی . يكى از ابعاد مهم در اديان و فلسفه، بعد اخالقی است

 به را مختلف های فرهنگ و اديان تواند می كه است ابعادی جمله از گيرد، عرفانی به خود می
. ، مشترک استمختلف های ان فرهنگي ماخالقی های ا بسياری از جلوه؛ يسركند نزديک هم

 جهات از شرقی های ًاصوال فرهنگ. تر هستند اما گاهی دو فرهنگ در اين ابعاد به هم نزديک
 كهن تايصخ در ها اين شباهت.  از جهت اخالقی، به هم نزديک هستندًمخصوصا و مختلف،

 . ا يصشه دارده آن طوالنی ارتباطات و ها فرهنگ اين
 ١كنفوسـيوس و فـارابی ٔه جايگـاه اخـالق و فرزانگـى در انديـشٔهتحقيق حاضر به مقايس

ين دو فيلسوف بزرگ از دو تمدن بزرگ شرقی هستند كه هر يـک در زمـان خـود، ا. پردازد مى
 فيلسوفی مـشائی فارابی.  خىصش پديد آورندٔهتوانستند تحول عظيمی در علوم زمانه و جامع

ايـن لقـب، در كنـار . در ميان فيلسوفان مسلمان، به معلم ثانی شهرت يافته استاست كه 
 كه به معلم اول مشهور گرديد، عالوه بر تبحر در فلسفه مـشائی، از جهـت نـوآوری و ارسطو

البته نبايد از اين امـر غفلـت . )٦٤-٥٧، ص ١٣٩٠نـصر، ( است خىصش زمان علوم بندی دسته
 را به عنوان معلم ثانی از اين او جايگاه توان فه اسالمی است و می فلسٔه نمايندفارابیكرد كه 

 اسالمی تبديل ٔه مشائی را با الهام از تعاليم اسالمی به فلسفٔهجهت قلمداد كرد كه او فلسف
 فيلسوفی است كه به هماهنگی تعاليم دين و فلسفه معتقد است و سـعی كـرده فارابی. كرد

 اسـالمی ٔه را بايـد بنيانگـذار فلـسففـارابیبنابراين . بيق كنداست تا اين تعاليم را بر هم تط
ن فيلسوفا های  را به فيلسوفی تبديل كرد كه تأثير بسزايی در ديدگاهفارابیاين مقام، . دانست

 بنيانگذار مكتبی اخالقی در كنفوسيوس. )١٣٩، ص ١٣٨٢داورى اردكـانى، (بعد از خود داشت 
بخش متفكران و انديـشمندان چينـی، بلكـه كـل  الهامچين است كه بيش از دو هزار سال، 

قدر عظيم اسـت كـه  مقام و جايگاه او در فرهنگ و فلسفه چينی آن.  چين بوده استٔهجامع
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1. Confucius  
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جايگـاه ايـن دو فيلـسوف در دو . انـد حتی در ادواری از تايصخ چين، به او مقام خدايی داده
جهت توجه به اخـالق عملـی دارد، ها از   آنٔهفلسف كه هايی تمدن بزرگ باستانی و شباهت

 .ها را فراهم ساخته است  مقايسه بين آنٔهزمين
 راه هدف و غايتی است در شرقی فيلسوف و د اين های  انديشهٔهاين مقاله به دنبال مقايس
ى ايـن دو هـا يم كـه ديـدگاها در اين تحقيق سعى كرده. انديشد كه حكمت باستان به آن می

البتـه تفـسيرهاى . ابع اصلى منسوب به خودشـان اسـتخراج كـنيمفيلسوف گرانقدر را از من
 .ى آن دو نيز مورد توجه بوده استها ديگران از ديدگاه

  فرزانگی در حکمت یونانی و چینی
تـوان آن را  يكی از اهداف اصلی حكمت باستان، نيل به مقام فرزانگـی اسـت كـه مـی

 اخـتالف مشربـشان، در شـرق و تمام فيلسوفان با. دانست» انسان كامل«معادل اصطالح 
اما اين هدف، هدفی نيست كه بتوان با صـرف . اند غرب عالم، چنين هدفی را در نظر داشته

اى است كه با تـسلط بـر نفـس و رعايـت  ل گرديد، و نيازمند خودساختگیيانديشه به آن نا
 مـشترک های فلسفی يونان قديم همه در اين امر مكتب. ديآ ىهای اخالقی به دست م آموزه

ـ در كنار حكمت نظری،  كه محور تعليم و تعلم آن عقل است  ـارسطو ٔهًمثال فلسف. هستند
نيل به مقام واال در در اين مكتب، فيلسوف بدون . ای دارد  به حكمت عملی نيز اهتمام رضژه

ای   مجموعهحكمت عملی ارسطىصی. ل شوديتواند به غايت حكمت نا  نمی،حكمت عملی
شد، كـه بـه يـک  ارف، از قبيل اخالق، تدبير منزل و سياست مدن را شامل میاز علوم و مع

 يسرا عـدالت اجتمـاعی كـه يكـی از ؛توان تمام اين مجموعه را اخالق ناميد اعتبار عام می
ترين  شود، در اخالق عمومی يكی از مهم های اصلی در سياست مدن محسوب می شاخصه

های كوچـک از  نگی ارتباط با نزديكان در جمعتربيت فرزندان و چگو. اقسام عدالت است
در اين صورت، . گنجد ف اصلی در تدبير منزل است و در علم اخالق به معنای عام میيوظا

های اخالق يعنی آنچه  ًگيرد، اوال به بنيان  حكمت عملی قرار میٔهاخالقی كه در يسر مجموع
ی، مثـل رفتـار نيـک انـسانی و گنجد و به اخالق فـرد  اخالق میٔهامروزه تحت عنوان فلسف
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تـوان حكمـت  بنابراين مـی.  يابد تسلط بر قوای نفسانی به منظور اعتدال قوا، اختصاص می
 .  ارسطىصی در جايگاه اخالق به معنای عام آن نشاندٔهعملی را در فلسف

حكمت چينی، با توجه به وضعيت جامعه و خصوصيات فرهنگ چين، حكمتی عملی و 
 نظری شـده و كمتـر ٔهپيچيد های خالف حكمت يونان، كمتر درگير بحثدنيوى است كه بر 

ران ايم كـه بنيانگـذكـن از اين جهت، مشاهده مى. به عالم ماوراى طبيعت توجه كرده است
ى بـيش از اخـالق و اصـالح ا ً، اصوال دغدغهكنفوسيوسى فلسفى در چين، مثل ها مكتب

سـخنان اخالقـی . انـد  نـشدهعالم يقحقا شناخت در فنی های جامعه نداشته و وارد بحث
 اسـت اى اخالقی های  شبيه نكتهـ شده آوری  جمع١»مكالمات« كه در كتاب ـ كنفوسيوس

ل حتی بعضی او ين دلي؛ به اكنند كه معلمان اخالق برای راهنمايی شاگردان و مردم بيان می
 ,Yao 32(ت يلسوف اس كه نظامى اخالقى بنيان نهاده است و ف  دانند ًرا صرفا معلم اخالق مى

p.( .با توجه به كتـاب و ًمخصوصا اند،   پرداختهكنفوسيوس تعاليم به تر اما كسانی كه عميق 
 ٔه هرچند كنفوسـيوس درشـاركه كنند   بر اين حقيقت تأكيد می٢منسيوس، او مفسر های انديشه

 و شـود ًاخالق سخن گفته است، تعاليم او صرفا به يكسرى دستورات اخالقى منحصر نمى
 گـذاراز ايـن جهـت، او را بنيان. ياسى، اجتماعى، دينى و حتى متـافيزيكى نيـز داردس ابعاد

اين مكتب فلسفى، تنها . )(ibid, p. 17, 26, 34 شد  ناميده مىru jia كه دانند مكتب فلسفى مى
 باستانى چين ارتباط عميقى داشت ٔهمكتب در تايصخ چين نبود، مكتب كنفوسيوسى با گذشت

بـر طبـق يـك .  وجـود داردارىيبـس هـاى  و متون كالسيك چينى نسبتاو هاى ان آموزهيو م
ى كالسيك چينى، حاصل تالش فكرى اوست و بر طبق ديدگاه ها ين كتابتر ديدگاه، اصلى

ى جامعه چين ها ى در رگا تازه خون ها، كم با ارائه تفسير جديدى از اين كتاب ديگر، دست
 ٔه چينـى درشـارٔهالبتـه انديـش. )٥٣-٥١ ص ، ١٣٨٠الن، -يـو(خت وارد كرد و فكرى نـو درانـدا

؛ مقام او را تا حد خداى متعالى نيز باال برده و كند  مقام بسيار وااليى را مطرح مىكنفوسيوس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Analects  

2. Mencius  
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 ).ibid, p 21 (اند ى مذهبى نيز براى او تأسيس كردهها مراسم و برنامه
 اخالقـی در دو حكمـت يونـانی و ٔهانديـش كـه گفت توان با توجه به آنچه بيان شد، می

اين اشتراكات حكايـت از آن دارد كـه . چينی، دارای منشأ، مسائل و اهداف مشتركی است
هـا  رنـد و هىصـت آندا بنيـادی های  يونان و چين از جهت نظری با هم تفاوتٔههرچند فلسف

ايـن يكی از مسائل مهم مشترک . متفاوت است، اما از جهت عملی، هىصت يكسانی دارند
در هر دو فلسفه، باالترين مقام سياسی بايد انسانی . دو فلسفه، پيوند اخالق با سياست است

 ٔهب نظريـيـن ترتييـا فرزانـه نـام نهـاد؛ بـد» انسان كامل« را او توان خودساخته باشد كه می
 . شود مطرح می» شاه فيلسوف«

 فلسفه مشائی ٔه نمايندكه  عالوه بر اينـ است مقاله نيا در بحث گريد طرف كه  ـفارابی
بنـابراين، در ايـن . كنـد ى مـىندگي اسالمی را نيز نمأهفلسف مهم های است، يكی از گرايش

 آن فلـسفه مـشائی نيـز طـرف ٔه اسالمی است و بـه واسـطٔه اصلی فلسفٔهمقاله طرف مقايس
 .گيرد مقايسه قرار می

  فارابیاخالق و فرزانگی از دیدگاه 
گذشته بيان كرديم، هدف نهايی فيلسوفان در يونان و چـين، های  طور كه در بحث همان

. شود ل اخالقی حاصل نمیينيل به فرزانگی است و اين فرزانگی جز از طريق اكتساب فضا
ى ها بحث به مند ً صرفا فيلسوفى عالقهفارابی كه رسد گونه به نظر مى  اول اينٔههرچند در وهل

ى فلـسفى و هـا مـام هـدف او از بحـثت كـه شود سياسى است، با كمى تأمل مشخص مى
ى فرهيخته ا سياسى، نيل به مقام فرزانگى است؛ اما رسيدن به اين رتبه را جز در سايه جامعه

ل و كمـاالت مختلـف يكه جامع فـضا  و رهبرى فرزانه ــ نامند  فاضله مىٔهه آن را مدينك ـ
 ًهـان و سياسـت صـرفا جٔه درشـارفـارابىى هـا بنابراين تمام بحـث. داند  ميسر نمیـ است

ى هـا در بحث حاضر، با بررسى ديدگاه. ى براى به دست آوردن مقام فرزانگى استا مقدمه
 فاضله، نقش اخـالق در فرزانگـى و همچـنين جايگـاه ٔه در باب منشأ اخالق و مدينفارابى

 .يمكن  فاضله بررسى مىٔهفرزانگى را در مدين
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  فارابی یجایگاه اخالق در نظام فلسف
 تمركز اجتماعی های تر بر بحث  اخالق ننوشته و بيشٔه به طور مستقل كتابى درشارفارابی

 و سياسـی هـای حتی مباحث مابعدالطبيعی او نيز به نحوی در خدمت بحـث. تاس داشته
 مهم است كه او فارابی برای جهت اين از ها شايد توجه رضژه به اين بحث.  استاو اجتماعی

، حكمـت نظـری نـه تنهـا آن بـدون كـه داند می حكمت بخش ترين حكمت عملی را مهم
ل نظری يكننده نيز هست و از اين جهت، او پرداختن صرف به فضا ، بلكه گمراهندارد ای فايده

 سياست را با اخالق پيونـد زده، فارابیاما . )١٨٧ق، ص .هـ ١٤١٣فارابی، ( شمارد را باطل می
ى داور( شود  نزديك مىافالطون جهت به ز اينا و كند همه را با هم، حكمت عملى تلقی می

 فكری او اخالقی اسـت؛ يسـرا بـه نظام كل كه گفت توان بنابراين می. )٢٠٥، ١٣٨٢اردكانى، 
بنابراين .  استفرما يرى شده كه اخالق بر آن حكمگ  آرمانى هدفٔهسوى رسيدن به يك جامع

باشـد  ى ماو آرمان ترين مين هدف او و فرزانگى، مهتر  فيلسوفى است كه اخالق، مهمفارابى
در بحث حاضر، قصد دايصم با توجه به . افتيتوان به آن دست   فاضله میٔهكه از طريق مدين

ى حكمت نظرى و حكمت عملى، جايگاه اخالق را در نظام ها همين دو جهت، يعنى بحث
 در حكمت نظری، نفـس ناطقـه و عقـل فارابیقابل توجه آن كه .  بررسى كنيمفارابىفكری 

 فاضله را عامل مهمی ٔهفعال را دو عامل مهم برای نيل به فرزانگی و در حكمت عملی، مدين
 .رسند  افراد از طريق آن به كمال میكه داند می

  ل اخالقیینفس ناطقه و فضا
داند؛  لسوفان يونانى و اسالمی، نفس ناطقه را يسربنای اخالق میي، همانند تمام ففارابی

د توان  ت كه انسان را از حيوانات متمايز كرده، انسان از طريق آن می اسای يسر اين نفس، قوه
 ضمن بيان مراتـب نفـس و فارابى. صناعات را ايجاد كند و زشت و يسبا را از هم تمييز دهد

را بـه نظـرى و » نفس ناطقه«، »حساسه«و » متخيله«، »نزوعيه«، »نفس ناطقه«تقسيم آن به 
 ٔهى ندارد و وظيفعمل شأن كه داند  نظرى را درك علومى مى عقلٔهيفوظ و كند عملى تقسيم مى

» مررضـه«و » مهنيـه«گاه عقل عملى را به  آن. عقل عملى را درك علومى كه شأن عملى دارد
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، را » مررضـهٔهقـو«داند و كـار   منحصر مىها را به مهارت»  مهنيهٔهقو«تقسيم كرده است و كار 
از ايـن . )٢٤ م، ص ١٩٩١فـارابی، (د يا عمـل نـشود تأمل در آنچه سزاوار است به آن عمل شو

ل اخالقـى ييرى فضاگ  مشخص است كه عقل عملى نقش مستقيمی در شكلفارابىسخن 
 آنچه سزاوار عمل يا ٔه وظيفه دارد درشارـ  كه از قواى عقل عملى است ـ مررضه ٔهدارد؛ يسرا قو

و »  متخيلـهٔهقـو«القـى بـا دو ل اخيفـضا رسـد البته به نظر مى. ترک است، به تأمل بپردازد
ميلى، خشم  نيز ارتباط دارد؛ يسرا نزوعيه با امورى نظير محبت و كراهت، شوق و بى» نزوعيه«

 ادراك بـه هـا  متخيله، عالوه بر تركيب صورتٔهو رضا، و قساوت و رحمت ارتباط دارد؛ و قو
ات نيز وجود دارند، چـون ين اگرچه اين دو قوه در حيوانبنابرا). همان (پردازد ىم نفع و ضرر

ن ي؛ اما اكند ل اخالقى ارتباطى پيدا نمىيحيوان داراى نفس ناطقه نيست، اين دو قوه با فضا
ل اخالقى در انـسان ييرى فضاگ ابد و در شكلي ىقوه در وجود انسان با عقل عملى ارتباط م

 . مؤثر است
عادت و شقاوت بـه  با تفسير سفارابىل اخالقى چيست؟ ياما نقش عقل نظرى در فضا

 موجـودات، طالـب ٔهخير و شر و تقسيم خير و شر به ارادى و غيرارادى، معتقد است كه همـ
او درك . دانـد  انسان، معنادار میٔهاما خير و شر ارادى را فقط درشار. )٧٩همـان، ص (سعادتند 

ع آن  عقل نظرى و بقيه قواى نفس را در راه رسيدن بـه ايـن سـعادت، تـابٔهسعادت را وظيف
از ايـن جهـت، هرچنـد عقـل نظـرى نقـش مـستقيمى در . )٨٠همـان، ص (نـد ك قلمداد می

ل اخالقـى، يل اخالقى ندارد، اما چون حركت انسان به سوى كسب فضاييرى فضاگ شكل
ـر انـسان بتوانـد سـعادت . كنـد ى در اين زمينه ايفا مىا تابعى از درك سعادت است، نقش باواسطه اگ

؛ اما اگر نتوانـد بـه شود ل اخالقى كشيده مىير به سوى فضايد را بشناسد، ناگزحقيقى و خير اعالى خو
. يـردگ ل اخالقى قـرار نمـىيل شود، قواى عملى او نيز در راستاى كسب فضايدرك سعادت حقيقى نا

 عقـل عملـى، يسربنـاى اخـالق و ٔه عقل نظرى و هم از جهت قـؤهبنابراين نفس ناطقه هم از جهت قو
 .ل اخالقى قرار داردين به سوى فضايرى انساگ جهت
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   در نفس ناطقهی عقالنیت قوایفعل
ل اخالقى يطور كه از بحث قبل مشخص شد، عقل نظرى و عملى راه نيل به فضا همان

 ىفاراب رسند؟ اما اين قوا چه زمانى در نفس ناطقه به فعليت مى. يندگشا را به سوى انسان مى
، دو راه معرفـت ارسـطو و افالطـونى هـا ع ديـدگاهدر پاسخ به اين سؤال و با ررضكـرد جمـ

بر تفكر و تأمل در محـسوسات و » راه معرفت حصولى«. كند حصولى و اشراقى را مطرح مى
. شود  مطرح مىارسطون راهى در تبعيت از يارتباط نفس ناطقه با عقل فعال متكى است؛ چن

 اقتباس افالطون از آراى ها است، و بر تهذيب نفس و برطرف كردن حجاب» راه اشراق«اما 
 .شده است

يز ن معرفت انواع   است و در بحثارسطوً در بحث قواى نفس، كامال شبيه فارابىديدگاه 
 بـا رد ارسـطو. رسـد  و به معرفت عقالنـى مـىكند  از معرفت حسى شروع مىارسطوهمانند 

 ناطقـه را ٔهست، قـودانـ  كه حقيقت علم را تذكر و يـادآوری مـی،افالطونديدگاه استادش، 
 هـای  كه فقط از طريق ارتباط با ادراكات حسی و تجزيه و تحليلكند می معرفی ای ًصرفا قوه

سری اوليات كـه    درك معقوالت را ـ به غير از يکارسطو. يابد ، به حقايق دست میعقالنی
ن ينخـست. داند  بر معرفت حسى مبتنى مىـ كند ها را درک می نفس بدون آگاهی بيرونی، آن

 مرحله به حسی های معرفت. شود عرفت انسان، حسی است و از طريق حواس حاصل میم
. )٣٤، ص ق١٤٠٥، فـارابی(. گيرد در نهايت، معرفت عقالنى شكل می، شود ىمرحله تجريد م

د و زمـانى انـسان يـآ است كه از قـوه متخيلـه برمـى» تجريد مثالى«ى از اين تجريد، ا مرحله
اتصال به عقل فعال، قوه عقلش به فعليت  دسترسى پيدا كند كه با »تجرد عقالنى «به تواند مى

 عقل فعال اين است كه با عنايـت بـه نفـس  كارًاصوال. )٣٨٨ق، ص . هـ ١٤١٣فارابی (برسد 
 عقـل فعـال و تجـرد از تمـام ٔه كمال، يعنى قرار گـرفتن در رتبـٔهناطقه او را به باالترين درج

 كار عقـل فعـال ايـن اسـت كـه اشـياء مـادى و .)٢٣ م ، ص ١٩٩١فارابی، (ماديات، باال ببرد 
يـن ا تـا كنـد يگر نفـس ناطقـه را مهيـا مـىد طرف از و كند مىتبديل محسوس را به معقول 

معقوالت را درك كند و در اولين مرحله از عقل هيوالنى به عقل بالفعل و در مراحل بعدى به 
ل شـده يناطقه به سعادت خىصش ناعقل مفارق و مجرد تبديل شود كه در اين صورت نفس 
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 براى كمال نفس ارسطو با توجه به تعليمات فارابىاين راهى است كه . )٢٧همان، ص (است 
 .دهد ناطقه ارائه مى

 براى نيل به حقايق، عالوه بر اين راه، راه تهذيب نفس و رفـع حجـاب را نيـز فارابىاما 
ابد، آن هـم يد به حقايق دست توان ى معتقد است انسان با رفع حجاب نيز مو كند مطرح مى

 فـصوص ق١٤٠٥ فـارابی،(هـا بـراى او ميـسر نيـست  حقايقى كه از طرق عادى، آگاهى به آن
 فاصـله گرفتـه و بـه ديـدگاه ارسـطو از فـارابىجا   در اينكه رسد به نظر مى. )٦٨ص  الحكـم،

قتـضا دارد كـه ا  در بحث معرفت بـا نظريـه مثـل خـود ـافالطون. شود  نزديك مىافالطون
 ـ  ى موجود در اين عالم به شكل خالص و تام در عالم ديگرى وجود داشته باشندها صورت
 كـه كنـد يى معرفى مىها ًيز حقايق اين عالم را صرفا سايهن او غار معرف مثال. است معروف

 جا  نيز در اينفارابى كه رسد به نظر مى.  و اصل حقايق در جاى ديگرى قرار دارديستنديل ناص
معتقد است حقايق اين عالم نسبت به حقايقى كه در عالم ديگر وجود دارنـد، حقيقـت بـه 

 .شود ُثل نزديك مىُ درشاره مافالطوناز اين جهت به ديدگاه . نديآ شمار نمى
 راضى نبوده است ارسطو و افالطونان ديدگاه ي به چنين تفكيكى مفارابىًاما ظاهرا خود 

يدگاه اين دو فيلسوف را بـه نحـوى د كند  سعى مى»لحكيمينالجمع بين رأيى ا«و در كتاب 
 تعارض وجـود دارد، ارسطو و افالطونان ديدگاه ييرد در ظاهر مپذ او با آن كه مى. جمع كند

 و بيان اين كه مطلب ارسطوو نسبت آن با » اثولوجيا«اما با طرح بحث صور روحانى از كتاب 
ين دو ا اقوال كند لى و اشرف وجود دارد، سعى مىحقايق اين عالم در عالم االهى به نحو اع

 هم به صور االهى اعتقاد دارد ارسطوًراه جمع او اين است كه اوال . حكيم را با هم جمع كند
 اعتقاد ندارد ـ يدآ گونه كه از ظاهر كالم وى بر مى آن  نيز به وجود عوالم كثير ـافالطونًو ثانيا 

 بـا تحليـل چگـونگى وجـود فارابى. هى را رد كرده استً نيز صريحا عوالم غيرمتناارسطوو 
 در وجود ـ  يمكن كه در اين عالم با الفاظ خاصى به آن اشاره مى حقايقى مثل وجود و حيات ـ

بدين ترتيـب ديگـر . برد االهى به نحو اعلى و اشرف، صور االهيه را به اين حقايق تأرضل مى
امـا بـه . )١٠٦ابی، الجمع بين رأيى الحكيميـن، ص فار(ن ديدگاه وجود ندارد يان دو اياختالفى م

 و تصديق اين امر كه اين كتاب متعلق به ارسطوبه » اثولوجيا« با رد انتساب كتاب رسد نظر مى
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 در جمع ايـن دو ديـدگاه گفتـه، تأييـد كـرد و بنـابراين فارابى است، نتوان آنچه را افلوطين
 . نسبت دادارسطو وجود خدا را به  وجود حقايق درٔه درشارفارابىل تأرض توان نمى

 در تبيين معرفت بـه روش ارسـطىصى عمـل فارابى كه هرچند رسد به هر حال، به نظر مى
 كنـد، هرچند او بحث معرفت را از حس آغـاز مـى. ، در محتوا، نگرشى اشراقى داردكند می

 او هكـ گفـت تـوان حتى مى. دهد سرانجام درك معقوالت را به اشراق عقل فعال نسبت مى
 گرفته است، اما تحليلى كه از عقل فعال در تكميـل نفـس ارسطوح عقل فعال را از اصطال

 . مبتنى استافالطوناقى اشر نگرش بر دهد، انسانى ارائه مى

  یل اخالقیفطرت و فضا
معلومی است كه انسان بدون » بديهى«. كند  معلوم را به بديهى و نظرى تقسيم مىارسطو

. شـود ابد و نظرى، معلومى است كه از بديهيات اسـتنتاج مـىي ت مىها دس استدالل، به آن
يابيم و  گونه مى  ما خود را اينفارابىى است كه به قول ا دسته از بديهيات، معقوالت اوليه يك

ـ ١٤٠٨فارابی، (م و بخشى از فطرت ما است يا مثل اين است كه بر اساس آن آفريده شده ق، . ه
ورتى كه فطرتشان سـالم باشـد، در ايـن بخـش ص در ها  انسانٔهالبته هم. )٢٦٩، ١٩، ص ١ج 

مشتركند و در صورت نقصان فطرت، ممكن است انسان به يقينيات نيز آگـاهى پيـدا نكنـد 
مشخص است كه اين دسته از بديهيات، بـه عقـل نظـرى . )٤٢٧، ٤٢٣، ٣٣٩، ص ١همـان، ج (

 . اختصاص دارد
ملى نيز به فطرياتى معتقد است كه انسان را به  در جهت عقل عفارابى رسد اما به نظر مى

د كـه گىصـ ى سخن مىا  در موارد مختلف، از قوهفارابى. كشاند سوى كارهاى نيك يا بد مى
او در . )٢٣٧، ٢٣٤ق، ص .  هــ١٤١٣فـارابى، ( كند  كار خوب يا بد را براى انسان فراهم مى ٔهزمين

 خـود مـادر و پـدر از فرزند كه داند طرتى مىجايى در كارشرد معانى جوهر، يكى از معانى را ف
البته بعد از اين مرتبه ممكن است در . يرد و كارهاى نيك و بد او بر اين اساس قرار داردگ ىم

از طـرف ديگـر، او بـه دو . )٩٩؛ ٩٨ م،  ص ١٩٨٦، همان(اثر تعليم و تعلم، فطرت او تغيير يابد 
ها را به سوى افعـال و امـور مـشترك  كه آنى مشترك فطرت :كند ىم اشاره ها فطرت در انسان
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 آن با يكديگر مختلـف ٔهى كه افراد به واسطاختصاص فطرت و؛ دهد ىم سوق ها ميان انسان
كدام از اين دو فطرت، اكتسابى نيستند، بلكه هر دو  اما هيچ). ٨٢ م، ص ١٩٩١، همان( شوند مى

 ٔهواسـط بـه هـا  انـسانرابىفـااز ديـدگاه . انـد فطرتى است كه با خلقت انسان عجين شده
يـم و تعلـم، ايـن تعل بـا و شـوند ى اجتماعى مىها فطرتشان آماده و مهياى قبول مسؤوليت

از اين جهت، هـر كـسى بـراى يصاسـت . )١١٨ ص  م، ١٩٩٥، همـان( شود ىم شكوفا ها فطرت
و ا باشد يجامعه صالحيت ندارد؛ تنها كسى براى اين كار آمادگى دارد كه از جهت فطرت مه

 هـا اين. )١٩٢تحصيل الـسعادة، ص ق، ١٤١٣، همان(تعليمات او هم با فطرت وى مطابق باشد 
 عقل عملى نيز فطرتى دارد كه او را مستعد انجـام كارهـاى جهت از انسان كه دهد ىم نشان

كه فطرتش را انجام دهد زى يين بدان معنا نيست كه او ناچار باشد چا اما. كند خوب و بد مى
 آغاز، عمل بر خـالف در هرچند ؛كند مخالفت فطرت آن با تواند ست؛ بلكه مىمستعد آن ا

، ىفاراب گفت توان بنابراين مى. )٣٦، فصول منتزعه، صق١٤٠٥ همان(فطرت كار دشوارى است 
يش او را گرا و جهت كه داند در عقل عملى و از جهت اخالقى نيز انسان را داراى فطرتى مى

؛ كند ك گرايش عمومى و يك گرايش اختصاصى ايجاد مىين گرايش، يا. كند مشخص مى
 .ند و در گرايش اختصاصى، با هم تفاوت دارندمشترك ها  انسانٔهدر گرايش عمومى، هم

ن ي درشاره فطرت، داراى منشأ دينى باشد؛ يسـرا او را نخـستفارابىيدگاه د رسد به نظر مى
ى فلسفى وفق دهد و به عبارت ها يشهى كرد تا معارف دينى را با اندسع كه دانند فيلسوفى مى

البته كار او با كار كسانى كه از فلسفه براى مقاصد . ان دين و فلسفه آشتى برقرار كنديديگر م
او بـراى جمـع ديـدگاه . )١٢٠، ص١٣٨٢داورى اردكـانى، ( دارد تفاوت كنند، دينى استفاده مى

 عـادت ٔه اخالق را به واسطٔهمه ارسطو كه كند  اخالق، تصريح مىٔه درشارارسطو و افالطون
ايـن . )٩٥الجمـع بيـن رأيـى الحكيميـن، ص ق، ١٤٠٥ فارابى،( طبع ٔه به واسطافالطون و داند مى

اما با دقـت .  گرفته باشدافالطونكه وى ديدگاه فطرت را از است  اين احتمال مؤيدسخن، 
 در طبع بحث دشو ىم مشخص كند، در كالم او و همچنين جمعى كه بين اين دو ديدگاه مى

 كـسى ،دآور  مـىافالطون براى ديدگاه فارابىجا با فطرت متفاوت است؛ يسرا مثالى كه  ينا
ُاست كه با خلق خاصى بزرگ شده و اين خلق با طبيعت او عجين شده است  و زمانى كـه ؛ُ
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 اخـالق در او موجـود بـوده ٔهزند كه قو مثال مىرا ين دو ديدگاه جمع كند، طفل ب خواهد مى
 . و ممكن است خود آن قوه يا ضد آن در او به وجود آيد است

 در اخالق، به فطرتى معتقد اسـت كـه ميـل و كـشش ىفاراب رسد به هر حال، به نظر مى
 كودكى هيچ صفت ٔهل اخالقى به دنبال دارد؛ هرچند انسان در مرحليانسان را به سوى فضا

، فطرتى داراى مراتـب كند مطرح مى فارابىفطرتى كه .  خود ندارداخالقى بالفعلى در وجود
مختلف است و عوامل مختلفى در آن دخالت دارد؛ سرشـت انـسانى، مـواد و مزاجـى كـه 

 .يرى اين فطرت مؤثرندگ گيرد و پدر و مادر، همه در شكل طبيعت مادى انسان از آن شكل مى

  فارابی یفاضله در نظام فلسفه جایگاه مدین
ى ها طور كه در بحث همان. است» مدينه «فارابى ى مهم در نظام فكرىها يكى از بحث

 توان  به هم گره خورده كه نمىچنان سياست با اخالق ،فارابىان شد، در نظام فكرى يقبل ب
 و دارد گرا تفكرى جامعه فارابى كه دهد اين پيوند نشان مى. ها را جدا از همديگر تصور كرد آن

فارابى، ( اجتماع انسانى را به اجتماع اجزاى عالم او. داند  موجودى اجتماعى مىًانسان را فطرتا
ل كه او يدلاين ؛ به كند  تشبيه مى)١٣ م، ص١٩٩٥فارابى، ( يا اجزاى بدن )١٤٢ق، ص . هـ ١٤١٣

 كه تشكيل جامعـه كند  را رد مىارسطون ديدگاه يانسان را بالطبع اجتماعى دانسته است و ا
 وجود فارابى دهد اين امر نشان مى. )٣٨ و ٣٧ فارابى، فصوص الحكم، ص(حاصل قرارداد  است 

دانـسته، اخـالق را برتر يرد و از اين جهت، سياست را از اخالق پذ افراد بدون جامعه را نمى
بنابراين جامعه در كمال و انحطاط . )همان( داند انسان مىيكى از ابزارهاى حكومت براى كمال 

 سياسى و اخالقى خود را بـر محـور ٔهمام انديش تفارابىانسان، نقش محورى دارد و از اين جهت 
 . بنيان نهاده است،اجتماع

از جهت كيفـى، . تقسيم كرده است، ّ اجتماع انسانى را از دو جهت كمى و كيفىفارابى
فـارابى، ( يـردگ  كه هر يك اقسامى را درشـر مـىكند تقسيم مى» جاهله«و » فاضله«مدينه را به 

كند و جوامع را به  ىترين مجتمعات شروع م گاهى از بزرگّاما از جهت كمى . )٩٩، ص ١٩٩١
؛ اجتمـاع ها  امتٔهى، مجموععظم اجتماع. كند تقسيم مى» صغرى«و » وسطى«، »عظمى«
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  نيزگاهى. )٧٣همان، ص ( خاص را درشر دارد ٔهوسطى، يك امت؛ و اجتماع صغرى، يك مدين
 كـه دهـد از آن قريـه را قـرار مـى؛ بعـد كنـد ترين اجتماع، يعنى خانواده شروع مـى از كوچك
 بعـد، مدينـه قـرار دارد كـه از اتحـاد ٔه؛ و در مرتبـدهد ىم شكل را ها ى از خانوادها مجموعه
ى پـاى خـود رو كـه داند او مدينه را اجتماع كاملى مى. يردگ ىم شكل ها ى از قريها مجموعه

 الجمـع بيـن ق،١٤٠٥ ى،ارابفـ( كند يستد و تمام نيازهاى مادى و معنوى خود را برآورده مىا مى
 ، در ايـن كتـابارسـطو و افالطـونى او در شـرح آراى ها از عبارت. )٣٨رأيى الحكيمين، ص 

؛ اما از نظر وى، خـانواده داند  اصلى جامعه مىٔه خانواده را هستفارابى كه شود مشخص مى
يم كه او البته مشاهده كرد.  است»مدينه«ين شكل جامعه تر  كامل نيست و كاملٔهيك جامع

 اما ؛ى مدينه را به دقت بيان نكرده استها  معيار مبهمى ارائه كرده و رضژگىًبراى مدينه صرفا
بـه هـر حـال، بـه نظـر .  را با كشور در اصطالح امروزى، مقايسه كردفارابى» مدينه «توان مى
  فاضله در نيـل بـه كمـال ؤهى، بررسى نقش مدينفرزانگ و اخالق بحث در مهم كه رسد مى

 .فرزانگى است

   یل به فرزانگیفاضله در نه نقش مدین
ى كه در آن، افراد ا ى است تحت يصاست فيلسوف فرزانها  جامعهفارابى، » فاضلهٔهمدين«

 رضژگـى كلـى سه توان ين تعريف، مىا طبق. كنند براى نيل به سعادت حقيقى همكارى مى
كيمى باشد كه بر اساس حكمت بر بايد ح» رئيس جامعه«اول، :  فاضله بيان كردٔهبراى مدين

؛ بايد بر مبناى سعادت و فضيلت حقيقى باشد» هدف جامعه«دوم، ؛ كند مردم حكومت مى
بـا . كديگرنـديكه در نيل به سعادت حقيقى، يـاور » همكارى و تعاون افراد جامعه«سوم، و 

 در ،دهـد ى و يصاست حكيم شـكل مـىمحور  فاضله را فضيلتٔهكه هىصت مدين توجه به اين
 و ؛ سپس به يصاست حكيـم؛ىمحور يلتض فاضله در فرزانگى، ابتدا به فٔهى نقش مدينبررس

 .پردايسم  افراد جامعه با يكديگر در نيل به سعادت مىٔهدر نهايت، به رابط

  محور لتی فضیا فاضله، جامعهه نیمد
، بـر  فاضـله اسـتٔه را كه غايت مدينـ)دنيوى و اخروى( نيل به سعادت حقيقى، فارابى
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 بنيـان »صـناعات عملـى« و »ُل خلقىيفضا«، »ل فكرىيفضا«، »ل نظرىيفضا«چهار امر، 
ل نظـرى، معقـوالت كلـى و ثـابتى هـستند كـه يفـضا. )١١٩، ص ق١٤١٣ى، فـاراب( گذارد مى

يـن ا امـا. رسـاند ها عقل نظرى انسان را به كمـال مـى شوند و درك آن گاه دگرگون نمى هيچ
يـن عـوارض و لواحـق ا. نـدنك  عوارض و لواحقى ظهور پيدا مىمعقوالت در عالم خارج با

 بـه عـالم طبيعـت ً؛ يعنـى گـاهى صـرفا)١٤٩همان، ص (گاهى طبيعى و گاهى ارادى است 
 درك معقـوالت، از جهـت عـوارض فـارابى. ى به افعال ارادى انسانگاه و شود مربوط مى

ل يل مربوط به آن را فـضايرى، و فضا فكٔهقو را آن كه داند  ديگرى مىٔهارادى آن را نيازمند قو
ين ا البته. است تر ير، نافعخ جهت از كه شود ل مىيين قوه به درك حقايقى ناا. نامد فكرى مى
 كه ؛ين امور در جهت شر را درك كندتر يز به كار انداخت كه نافعن شر جهت در توان قوه را مى
ل فكـرى خـود اقـسام يفـضا. )١٥٠ ص همـان،( شـود ل فكرى ناميـده نمـىي فضا،البته ديگر

ل فكرى امت، يبندى كرد؛ مثل فضا ها را دسته آن توان  مى،مختلفى دارد و بر اساس متعلق آن
ل فكـرى ياز درون هميـن فـضا. )١٥٢همان، (فه، صنف خاص، يا خانواده و غيره يمدينه، طا

 دارد و نفـع و ى كها  يد؛ يسرا هر كس بر مبناى فكر و انديشهآ ُل خلقى پديد مىياست كه فضا
. شـود فات متناسب با آن آراسته مىص به و رود ش مى، به دنبال نفع خىصكند خير را درك مى

فضيلت «ل ديگر باشد، به يجامع تمام فضاو ُكسى كه بتواند فضيلت خلقى را به دست آورد 
ل ييى از فضاها رتبه توان بعد از آن مى. ابد كه فضيلت رئيس جامعه استي ىدست م» اكمل

ع كـه از يصـنا. شـود را يافت كه بـه ترتيـب، بـه فـضيلت رئيـس، نزديـك يـا از آن دور مـى
ع در ياز اين جهت، اعظم صنا. ُل خلقى ارتباط دارنديى يك جامعه است، با فضاها ضرورت

 مـالك. شـود ى مـىبنـد ل خلقى صنايع، رتبهياختيار رئيس است و به ترتيب بر اساس فضا
ل ي از جهت خيـر اسـت كـه در فـضابودن تر  همان مالك نافعى اين صنايع به جهتبند رتبه

 .)١٥٥همان، ص (فكرى بيان شد 
 ٔهينـمد محـور كـه شـود جا بيان گرديد، مشخص مـى يى كه در اينها با توجه به فضيلت

 افـراد ٔههمـ كه داند  فاضله را اين مىٔه راه سعادت در مدينفارابى. فاضله، علم و عمل است
هـا و سـعادت و همچـنين يصاسـت رئيـس اول و  موجودات و مراتب آنبايد به مبادى عالى 
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 از بعـد و باشـند آگـاه رسـاند، ها را به سـعادت مـى مراتب يصاست جامعه و كارهايى كه آن
 همـه كه است مشخص البته. )٩٦ ص ،م١٩٩١  فارابى،(دن به آن عمل كنند يى، براى رسآگاه

و » تـصور« دو راه فارابىبنابراين . ابنديآگاهى ند در يك رتبه و سطح، به اين حقايق توان ىنم
. هم خود مراتبـى دارد» تخيل «البته كه كند را براى آگاهى از اين حقايق معرفى مى» تخيل«

گونـه كـه هـست آگـاهى پيـدا  يق همـانحقا آن به كنند، كسانى كه اين حقايق را تصور مى
 و كنـد ينند كه از آن حكايت مىب  مىيزى راچ كنند، ها را تخيل مى ؛ اما كسانى كه آنكنند مى

تـر و  ى مختلف بعضى به واقعيـت نزديـكها يت از يك حقيقت، ممكن است به شكلحكا
يند، گاهى همان صـورت را در ب بعضى دورتر باشد؛ يسرا گاهى انسان صورت يك چيز را مى

از اين . يبيند و به همين ترتب آينه، گاهى صورت را در آب، و يا صورت صورت را در آينه مى
 سعادت وحـدت ٔه درشارفارابىبدين ترتيب ). همان(يرد گ جهت، مراتبى از تخيل شكل مى

 مردم يك سعادت حقيقى را در نظر دارنـد؛ ٔه فاضله، همٔهجامع در. كند در كثرت را تبيين مى
اد ل استعدي يا به دلمردم، اكثر. كنند ًاما صرفا حكما هستند كه آن را به شكل واقعى تصور مى

االت بعـضى از يـخ: ى در تخيل، يكسان نيـستندول ؛كنند ًو يا عادت، صرفا آن را تخيل مى
 فاضله همه رو به سوى ٔهبنابراين در مدين. گر دورتريتر است و در بعضى د ها به واقع نزديك آن

 اين سـعادت، گونـاگون ٔهيرد كه درشارگ ى مختلفى شكل مىها يك سعادت دارند، اما گروه
 .ند و با هم اختالف دارنديشاند مى

  یل به فرزانگینقش حاکم فرزانه در ن
 فاضـله را رئيـس آن جامعـه ٔهين رضژگـى مدينـتر  مهمفارابىطور كه اشاره كرديم،  همان

ين امـر از ا. شود  با حضور حكيم در رأس جامعه، محقق مىًصرفا ها ؛ و ساير رضژگىداند مى
طور كه در بدن،  د همانگىص او مى. شود روشن مىتشبيه رئيس جامعه به جايگاه قلب در بدن 

 فاضله نيز بـه ٔهينمد د،نشو  آن اعضاى ديگر نيز ايجاد مىٔهاول قلب تكىصن يافته، و به واسط
از اين تشبيه همچنين مشخص . )١١٦ ـ ١١٤، ص م١٩٩٥فارابى، (يابد  واسطه رئيس تكىصن مى

 فـارابىالبتـه . ن رهبرى حكيـم اسـت فاضله حيات و هىصت خود را مديؤهينمد كه شود مى
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يـس مدينـه را رئ در حكمـت وجـود كنـد،  فاضله را بيان مىٔههنگامى كه شرايط رئيس مدين
 آن يابد كه اگر حكيم در مدينه وجود نداشـته باشـد كـه يصاسـت كنـد،  چنان ضرورى مى آن

 .)١٢٦ ص همان،( شود ه زودى نابود مىب جامعه
ى انسان كاملى است كه گاه كند،  فاضله را هدايت مىٔه حكيمى كه جامعفارابىاز نظر 

ار دارد و او را قـر تـر  پـايينٔهتمام مراتب كمال را دارد، و او رئيس اول است؛ و گاهى در مرتبـ
البتـه گـاهى نيـز . )٩، ص ١٩٩١فارابى، (خوانند » ملك سنت«، يا )١٢٢همان، ص (رئيس ثانى 

 از فـارابىاى يصاست را ندارد كه در ايـن مـوارد، هيچ يك از حكما به تنهايى شرايط الزم بر
 يـا فـارابىرئيـس اول از ديـدگاه . )١٢٦، ص م١٩٩٥فـارابى، (د گىص رؤساى افاضل سخن مى

ن دو از جهت مقام و رتبه با هم مساوى هستند؛ يسرا هر دو به عقل ي ا؛فيلسوف است، يا نبى
ًتفاوت فيلسوف و نبى صـرفا در . دكنن جا ديصافت مى شوند و حقايق را از آن ىفعال متصل م

 ٔه، ولى نبى از طريق قـودارداين است كه فيلسوف از طريق عقل مستفاد با عقل فعال ارتباط 
ًى ببيند، اما فيلسوف صرفا حقايق را حس قالب در را  متخيله؛ و از اين جهت قادر است فرشته

عقالنى، براى رئيـس اول،  غير از كمال فارابى. )١٨همان، ص ( كند به صورت عقلى درك مى
ى، ذكاوت، بالغت، حب علم، فهم دوازده صفت ديگر از جمله  كمال اعضاى بدن، خوش

ًرئيس ثانى نيـز حتمـا بايـد حكيـم . )١٢٢همان، ص ( كند شجاعت، عدالت و كرم را ذكر مى
ى گذشـته هـا ى شـريعتهـا باشد، اما عالوه بر آن بايد حافظ احكام شريعت بوده، از سنت

 كند، قدرت استنباط احكامى را كه در گذشته وجود نداشته، داشته باشد؛ و به ارشاد تبعيت
 ). ١٢٥همان، ص  (مردم قادر بوده، و توان جنگ نيز داشته باشد 

هـا در نيـل بـه  با توجه به صفاتى كه براى رئيس اول و دوم بيان شد، نقش و جايگـاه آن
 رئيس اول با اتصال به عقل فعال، حقايق را .شود  فاضله آشكار مىٔهسعادت و كمال در مدين

يد و اين همان وحى گشا ها مى  و راه سعادت را به روى آنكند درك و آن را براى مردم، بيان مى
 تعليم و تربيت مردم را بر ٔههمچنين او وظيف. )٨٩، ص م١٩٩١فارابى، (در اصطالح دينى است 

جايگاه هر يك از افراد را در مدينه مـشخص عهده دارد و با توجه به آگاهى كامل به جامعه، 
همان، (يى خود، در مدينه، به انجام وظيفه بپردازد توانا و استعداد به توجه با كس هر تا كند مى
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ى بـه كمـال رسـيده، بلكـه نظر علوم در تنها نه كه داند  رئيس اول را كسى مىفارابى. )٩ص 
 ص ،ق١٤١٣ فـارابى، (الزم بـه كـار گيـرد قدرت دارد علوم نظرى خود را در ديگران به مقـدار 

 تمام امور مدينه را، اعـم از ٔهيس اول بايد توانايى اداررئ كه شود جا مشخص مى ينا از. )١٨٣
 عقل كمال در او كه شود از صفات رئيس دوم مشخص مى. اقتصادى و نظامى، داشته باشد

جـا ديصافـت كنـد؛  آنى، در حدى نيست كه به عقل فعال متصل باشـد و حقـايق را از نظر
رئيس . دهد  بقيه كارها را انجام مى،اما غير از ديصافت وحى. كند بنابراين وحى ديصافت نمى

يق حقا و كند  جامعه نياز است به رئيس اول مراجعه مىٔه حقايق نظرى كه براى ادارٔهدوم درشار
 را جامعه تواند د كه مى نظرى او در حد مطلىضى قرار دارٔهقو چون اما كند، را از او ديصافت مى

 حكم مورد هر در تواند ً؛ و ثانيا مىدهد  نيازهاى جامعه و افراد را تشخيص مىًاوال كند، اداره
 .  كه در اختيار دارد، به دست آوردىا يق نظرىحقا از را خاص

ى دينى و ها  جايگاه رئيس اول و دوم، برگرفته از آموزهٔه درشارفارابى نگرش رسد به نظر مى
حـضرت اختـصاص دارد و  وحـى فقـط بـه آن:  و جانشينان او اسـتＢ پيامبر اكرمٔهبطرا

اما با . پرداختند جانشينان به حفظ سنت آن حضرت و بيان احكام دينى و رهبرى جامعه مى
 حـضرت آن از بعد است ممكن و انگارد، كه او فيلسوف و نبى را در يك رتبه مى توجه به اين

 پس از كه است ممكن پس   يك فيلسوف كامل را داشته باشند،ى يافت شوند كه رضژگىكسان
 .حضرت هم رئيس اول داشته باشيم آن

  یل به سعادت و فرزانگی در نیارینقش ھم
ى اسـت بـا يصاسـت حكيـم و ا  فاضله، جامعهٔهى قبل مشخص شد كه مدينها از بحث

ى متعـدد هـا اى رتبه جامعه را دارفارابى. يردگ سلسله مراتبى كه بر مبناى فضيلت شكل مى
ين بـاالتر. شود ين مرتبه، ختم مىتر يس مدينه شروع شده، به پايينرئ از كه داند اجتماعى مى

ين مرتبه، مرؤوسى است تر ؛ و پايينشود مرتبه، رئيسى است كه به هيچ وجه مرؤوس واقع نمى
ند كه از حق اول ك در اين باره او جامعه را به كل عالم تشبيه مى. كه به هيچ نحو يصاست ندارد

، م١٩٩١فـارابى، (يابد  امتداد مى) هيولى(ين موجودات تر شود و تا ضعيف ىو متعالى شروع م
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گونه كه عالم خلقت تحت تدبير خدا قرار دارد و او تمام مراتـب عـالم را بـه  همان. )٩٤ص 
نحوى چينش كرده كه به صورت منظم با هدف خاصى به حيات خـود ادامـه دهـد، رئيـس 

 خود را انجام ٔه، وظيفاجزا تمام تا دهد ه مراتب قرار مىله نيز اجزاى آن را به صورت سلسمدين
ى كـه يهـا  كارى را در عالم دارد از واسـطهٔهطور كه خداى متعال، زمانى كه اراد همان. دهند

 خواهـد يس مدينه نيز در تنفيذ كـارى كـه مـىرئ كند، پديد آورده، براى انجام آن استفاده مى
 زمانى كه بخواهد كارى را انجام دهد، از :كند ى عمل مىمراتب سلسله صورت به دهد، انجام

 بعد تا دستور به آخـرين ٔه خود از مرتبٔهيز به نىضن مرتبه آن و كند  نزديك به خود طلب مىٔهمرتب
 كـه شود بنابراين مشخص مى. )٩٥همان، ص(ى برسد كه الزم است كار را انجام دهد ا مرتبه

 خـاص  ٔهفرما است و هـر كـس موظـف اسـت در رتبـ  فاضله، سلسله مراتب حكمٔهدر مدين
 .ش به انجام وظيفه بپردازدخىص

اين سلسله مراتب، همچون فعاليت ارگانيكى اعضاى بدن، براى نيل به سعادت با هم 
 ٔه كـه همـدانـد  فاضله را به اين منوط مىٔه نيل به سعادت در مدينفارابى. كنند همكارى مى

براى نيل به اين هـدف، .  برطرف شودـ چه شرور ارادى و چه شرور طبيعى در جامعه ـشرور 
همكـارى ى جامعه را اداره كند كه ميـان افـراد جامعـه، تعـاون و ا الزم است رئيس به گونه
همچنين او وظيفه دارد تا . ها براى دفع شرور و جلب خيرات بكوشند خاصى برقرار شود تا آن

 .)همان(نه عمل كند ي، در اين زمآورد الم باال به دست مىبا حقايقى كه از عو
 ٔهى كـه يـا خـود بـه واسـطا  خود را به خىضى انجام دهند، وظيفهٔهاگر افراد مدينه، وظيف

ى وجود تجرد به كند، ها را به آن راهنمايى مى  يا رئيس آنو دهند فرزانگى آن را تشخيص مى
 با گره زدن نيل به سعادت با ىفاراب. )٩١ ص همـان،( شوند ى بدن، فانى نمىفنا با و رسند مى

يقـى در گـرو همكـارى حق سعادت كه كند  اجتماعى، بر اين حقيقت تأكيد مىٔهانجام وظيف
. ل شـوديـسـعادت ناى بـه ايـن انفراد صورت به تواند ميان افراد جامعه است و كسى نمى
يل به ن با كه رسد قيقى مىانسان در صورتى به سعادت ح. سعادت حقيقى، تجرد از ماده است

انسان در صورتى كه متعلق به ماده باشد، با نابودى ماده نابود شده، . تجرد، از نابودى فرار كند
 .رسد ؛ اما با تجرد، او به بقا مىماند چيزى از او باقى نمى
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 بـر رسـد به نظر مـى. يابد  فاضله پس از مرگ نيز پايان نمىٔهتعاون و همكارى افراد مدين
يجـه، هـر نت در. مانـد  فاضله پس از مرگ نيز محفوظ مىٔه مراتب مدينفارابىس ديدگاه اسا

مجرد از مـاده؛ و ى در دنياى مادى و افرادى افراد  : فاضله، دو دسته افراد داردٔهمرتبه در مدين
 تر شود، بر لذت تمام افراد، هم افراد قبلى و هم افراد بعدى، افزوده يافته بيشهرچه افراد تجرد

يد شا شود،  يافت نمىباره تصريحى در اين فارابى سخنان در هرچند. )٩٢ ص همان،( شود مى
كنند و يـاورانى در عـالم  ىبتوان گفت كه افراد دنيوى نيز از فيوض افراد تجرديافته استفاده م

 .مجردات دارند

  کنفوسیوساخالق و فرزانگی از دیدگاه 
ً محوری است كه اصوال اين مكتب را به وسكنفوسي اخالق و فرزانگى چنان در تعاليم 

 تعاليم خود را تعاليمى كنفوسيوس. Yao, 17, 18)(شناسند  عنوان مكتب اخالقی و فرزانگى مى
منـسوب بـود و » شـون«و » يـائو«ى چيـن، مثـل ا  امپراطوران بزرگ افسانهبه كه دانست مى

 تعـاليم ايـن ٔهدهنـد  خود را انتقالاو. )Berthrong, p. 11( شدند ىم  ى ناميدها فرزانگان افسانه
او بر اساس اين تعاليم، بـه . ى كه بخواهد بوالهوسانه ايجاد كندامر نه دانست، فرزانگان مى

 معتقد بـود كـه حاكمـان دوران باسـتان، كنفوسيوس. )ibid. p. 12(دنبال اصالح جامعه بود 
؛ اما در دوران او ايـن كردند یل انسانی با مردم رفتار مي فضاطبق كه بودند ای حاكمان فرزانه

 .  حكومت فرزانگان، دگرگون شده استٔهل فراموش و شيويفضا
ً، اصوال نگرشی اجتمـاعی اخالق به او نگرش كه دهد  نشان میكنفوسيوساين نگرش 

 اصالح مردم راه تنها و زند در اين باره او اصالح جامعه را به اصالح حاكم، پيوند مى. است
يى از عمر خود را صرف كرد تا حاكمانى بيابد ها ؛ از اين رو سالداند ىرا اصالح حكومت م

ند او تالش كرد تا جايگاه مناسبى در گىص همچنين مى.  او حكومت كنندٔهكه بر اساس انديش
 در اين باره بـر محـور وسىيكنفوس ٔهانديش. يش را عملى كندها حكومت يافته، بتواند انديشه
رد و او معتقد است بدون چنين حكومتى، مردم بـه كمـال الزم حكومت حاكم فرزانه قرار دا

البته او از عناصر اساسی . را حكومت در تعليم و تربيت مردم نقش اساسى دارديس ؛ندسر نمى
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فطرت انسان در گرايش به اخالق غافل نبوده و ابعاد اجتماعی اخالق را به ابعاد فـردی آن 
 اخالق بر ابعاد اجتماعی تقدم رتبی دارد، ابتـدا بـه جا كه ابعاد فردی از آن. پيوند زده است

 ابعاد سپس و پردايسم  میكنفوسيوسابعاد فردی تحت عنوان جايگاه اخالق در نظام فلسفى 
 .كنيم  آن را تحت عنوان جايگاه حكومت، بررسی میاجتماعی

  وسی کنفوسیگاه اخالق در نظام فلسفیجا
 نقـش محـوری كنفوسـيوس ٔهالق در انديـشگونه كه در بحث قبل بيان كرديم، اخ همان

الن،   ـيو( است ٢)يى( و تقوا ١)رن/ جن (دوستی   او انسانٔهمحور اصلی اخالق در انديش. دارد
 بـه توانـد ند؛ يسرا تا تقوا نباشد انسان نمىا ًاين دو اصل كامال به هم وابسته. )٥٦، ص ١٣٨٠

 حضور كنفوسيوس ٔهر تمام اركان فلسفالبته اين دو مفهوم د . دوستى دست يابد يقت انسانحق
بنابراين در بحث جايگاه . گردد بازمی اصل دو اين به ای دارد و تمام آداب اجتماعی به گونه

 .پردايسم  به بررسی اين دو مفهوم و لوازم آن می،كنفوسيوس ٔهاخالق در انديش

  اخالقه شی، ریدوست ا انسانیِجن 
ش از او، يكـى از يـ پرود، ى بـه كـار مـىدوسـت ان به معناى انسكنفوسيوسكه نزد » ِجن«

 مفهـوم كنفوسـيوس.  تعهد اشراف در قبال يكديگر بـودٔهكنند ى نظام اشرافى و بيانها ارزش
كـرد  اساسى در روابط انسانى در كل جامعه مطرح ٔهيرا گسترش داد و به عنوان يك پا» جن«
)Berthrong, p. 12(كنـد يان مـىاى كه كمال نهايى انسان را ب هي؛ پا )Confucius, 1955, 4/1(. بنـابراين 

د اين پرسـش پيـش آيـد كـه يشا. داند ىم ها ل و خىضىيجن را منشأ تمام فضا ،كنفوسيوس
دوستى، مفهومى سـاده و همگـانى اسـت و چـرا ايـن كـار سـاده بايـد چـنين ارزش   انسان

د؟ براى پاسخ الزم است ى داشته باشد و چگونه با كمال نهايى انسان ارتباط دارا العاده فوق
 .و ابعاد مختلف آن را بررسى كنيم» جن«مفهوم 
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با يـك شـخص غريبـه « جن سؤال كردند؛ او در پاسخ گفت ٔه درشاركنفوسيوسزمانى از 
با مردم به ! ىكن گونه با احترام برخورد كن كه هنگام قربانى، با شكوه و احترام رفتار مى همان
ين چـن كـه كنـد گاه بيان مـى آن. )ibid, 12/2(» !ىپسند  نمىى رفتار مكن كه براى خودا گونه

 طاليـى ٔه، به يك قاعدكنفوسيوساين سخن . ين برودب از ها ىدشمن شود رفتارى موجب مى
ى، براى ديگران هم مپسند و آنچه را براى پسند آنچه را براى خود نمى«اخالقى اشاره دارد كه 

 اخالقـى ٔهين دو قاعده را از اصول اوليـا توان ىم. »ى، براى ديگران هم بپسندپسند خود مى
 نيز كنفوسيوسى مختلف رايج بوده است و ها فطرى قلمداد نمود؛ يسرا در ميان تمام فرهنگ

روشـن اسـت كـه ايـن . )٢٧٥، ص ١٣٨٦رستميان، (ها را مبناى فلسفه خود قرار داده است  آن
 ١»چونـگ« در فرهنـگ چينـى  مثبـت رأهجنبـ.  مثبـت و منفـى داردٔهاصل اخالقى دو جنبـ

ـ يو( نامند ، مى)ىشناس وظيفه (٢»شو« منفى را ٔه و جنب)دوستى نوع(  . )٥٦، ص ١٣٨٠الن،  
 انسان به ديگـران شود ، خصلتى در انسان جن است كه موجب مى)دوستى نوع(چونگ 

بتـه ال. )ibid, 6/30(ل شـوند يـها نيز به كمـاالتى كـه در اختيـار او اسـت، نا كمك كند تا آن
كـه  يـنا آن و كند ، در همين سخن، يك برداشت نادرست از چونگ را نيز رد مىكنفوسيوس

. ها بخشش كند انسان جن، مأمويصت داشته باشد تا به طور گسترده به ميان مردم برود و به آن
 آن به توانند ى فرزانه مىها ً صرفا انسانكه داند  اين مقام را مقام بسيار بااليى مىكنفوسيوس

، نيز در اين مقام، احساس ضعف »شون«و » يائو«ابند و حتى فرزانگان باستانى، همچون ي  ستد
از داشت، به او كمك يى به كمك نكس جا هر در كند  انسان را موظف مىًچونگ صرفا. اند كرده مى

 ٔهيـزانگ بـه بلكه كند،  صرف كمك به ديگران را امرى اخالقى تلقى نمىكنفوسيوسالبته . برساند
ى پاك و براى انسانيت انجـام قلب با كه شود كمكى، جن محسوب مى. مك كردن نيز توجه داردك

است كه كمك   دوستى نيز خود گىصاى اين  چونگ به نوعٔه ترجمرسد به نظر مى. )Yao. P. 32( شود مى
 .ًبه ديگران صرفا بايد از روى انسانيت باشد و نه براى منافع خاص
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د او وظـايف شـو  در انـسان جـن اسـت كـه موجـب مـى، خصلتى)ىشناس وظيفه(شو 
 مقام وااليى نگران كه دهد  هشدار مىكنفوسيوس. اجتماعى خىصش را به درستى انجام دهد

يد، نگران ايـن باشـيد كـه نقـش خـود را درسـت انجـام دهيـد ا  به دست نياورده كهنباشيد
)Confucius, 1955, 4/14( .ى كـه ا ، وظيفـهكنـد مـىى را بيـان شناس اين سخن او عمق وظيفه

د، در حقيقت همان شعائر و آدابى است كه الزم اسـت هـر گىص  از آن سخن مىكنفوسيوس
، انـسان جـن را كنفوسـيوساز اين جهت، . كس در جايگاه خود به خىضى آن را انجام دهد

ها عمل   و نه تنها بر اساس آن؛ش باشد و بر طبق شعائر عمل كندخىص مالك كه داند كسى مى
، بلكه كارى مخالف با آن انجام ندهد و سخنى مخالف آن به ىصان نياورد و حتى به آنچه كند

نظـام « شعائر را كنفوسيوس. )ibid. 12/1(مخالف شعائر است نگاه نكند، و گوش هم ندهد 
 مهـم و محـورى انـسان جـن را وظـايف فرزنـدى و ٔهن تعبير دو وظيفيخواند با ا ىم» جامعه

مقصود از وظايف فرزندى، وظايفى است كه فرزند بايد نسبت به . )ibid. 1/2( داند دوستى مى
 و مقصود از وظايف دوستى، وظايفى است كه يك دوست در برابـر ؛والدين خود انجام دهد

 .دوست خود دارد
 ديگـر اسـت؛ يسـرا او تأكيـد ٔهجنبـ از تر سخت و تر ، مهمجنين جنبه از ا رسد به نظر مى

ابد كه بـر خـود مـسلط يمهمى دست امر ين چن به تواند ى انسان مىتصور در تنها كه كند مى
يى با ها انجام وظيفه در هر زمان و در هر شرايط كار بسيار سختى است كه فقط انسان. باشد

ًظاهرا  اگر كسى بخواهد به طور كامل به اين بعـد . دهند انجام توانند ى خاص مىها رضژگى
گونه كه در رضژگى چونگ مشاهده  همان. رزانگى باشدعمل كند، بايد داراى رضژگى ف» جن«

ى كمك كند، كس هر به تا شتابد  كسى را كه مشتاقانه به كمك ديگران مىكنفوسيوسكرديم، 
 اگر كسى، اند ل گفتهيبه همين دل. شمارد  دانسته، او را فرزانه مىجنانسانى واالتر از انسان 

، ١٣٨٠الن،  ـ يو( كند ايفش در جامعه عمل مى وظٔه را معيار عمل خىصش قرار دهد، به همجن
ين دو بعد جن، مراتب مختلفى از انـسان جـن ا به توجه با رسد بنابراين به نظر مى. )٥٧ص 

 .داشته باشيم كه واالترين مرتبه در اختيار فرزانگان قرار دارد
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 یفرزانگه نیا تقوا، زمی یی

ى مقتـضا بـه تواند مانى انسان مى زكنفوسيوسگونه كه مشاهده كرديم، از ديدگاه  همان
 فـراهم »جـن« زمينه را براى »يى«جن عمل كند كه انسانى خودساخته باشد و از اين جهت 

 تبديل خواهـد   آن به فرزانهٔه است كه انسان به واسطىا ، رضژگىيىبنابراين رضژگى . كند مى
ى فرزانگ توان رار گيرند، مىگر قي ابعاد مختلفى دارد و اگر اين ابعاد در كنار يكد»يى«اما . شد

 انسان فرزانه و انسان معمولى، ابعاد مختلف يى را بيـان ٔه با مقايسكنفوسيوس. را پديد آورد
و » كمـال در علـم«: ها را در دو رضژگى منحصر كرد  آنتوان اما به طور كلى، مى. كرده است

ى بـه يكـى از گاه و دكن  گاهى اين دو رضژگى را با هم بيان مىكنفوسيوس. »كمال در عمل«
 براى نيل به واالترين مراتب تقوا، هماهنگى اين كنفوسيوس تفكر در اما. كند  اشاره مىها آن

 گسترده براى تهذيب نفس است؛ هر چيـزى را سـر ٔهانسان فرزانه اهل مطالع. دو الزم است
. )ibid. 6/27( شـود  وفادار است و در نتيجه مرتكب خطا نمىشعائر به و گذارد جاى خود مى

ى ديگر، ها ى انسان فرزانه را درشردارد و رضژگىها  تمام رضژگىً اجماالكنفوسيوساين سخن 
 .دنيآ يرون مىب ها به نحوى از درون اين رضژگى

 انسان كنفوسيوس.  او استٔهابعاد مهم وجودى انسان فرزانه، بعد انديشاز  يكى شك بى
يچ شكى نداشته باشد ه شود دارد كه موجب مىيد كه او خردى ستا فرزانه را با اين صفت مى

)ibid. 14/28 .(انسان فرزانه و انسان معمولى، انسان فرزانـه را داراى ٔههمچنين او در مقايس 
اهميت  كه انسان معمولى، به شمارش امور كم ؛ حال آنداند فهم كامل به مسائل اصلى مى

كه بينشى كلى و جامع دارد، همواره منصف ل ين دليانسان فرزانه به ا). .ibid 14/23 (پردازد مى
؛ در حالى كه انسان معمـولى بـه سـبب بيـنش محـدود، كند و بدون جانبدارى قضاوت مى

 همت ٔهگر كسى هما كه كند از طرف ديگر، او تأكيد مى). ibid.2/14 (كند جانبدارانه داورى مى
يافته نيست  و شخص تعليم خود نسازد، أهخود را وقف امور عملى كند، اما خردورزى را پيش

)ibid. 1/7 .(او از خـردورزى در جـاى جـاى كتـابش، از اهميـت ٔهيـد گـستردتمج با ها اين 
 .كند ى حكايت مكنفوسيوس انديشه نزد ٔهالعاد فوق

ى را بـراى خـردورز او  شـود،  مـشخص مـىكنفوسيوسطور كه از سخن جامع  اما همان
. زنـد ظرى خىصش را به عقل عملى پيوند مى؛ يعنى عقل نشمارد تهذيب نفس، ارزشمند مى
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 يك تهذيب اعتدالى است و در آن، توجه به امور مادى كنفوسيوساما تهذيب نفس از ديدگاه 
ً كسى را كه اصال به تهذيب نفس نپـردازد، كنفوسيوس. در كنار خودسازى مورد توجه است

يرى كند، گ ور دنيوى كنارهًناقص خوانده است و كسى كه صرفا به تهذيب نفس بپردازد و از ام
ان اين دو امر، اعتدال برقرار كند ي مبتواند كه داند ً و صرفا كسى را فرزانه مى؛نامد ظاهرساز مى

)ibid. 6/18 .( به اين شكل بيان شده اسـت كنفوسيوستوجه به امور دنيوى در سخنان ديگر 
، يعنـى توجـه بـه امـور كه تهذيب انسان فرزانه با تالش او براى ايجـاد امنيـت بـراى مـردم

ًانسان فرزانه در حالت خودسازى و تهذيب نفس، كامال محترمانه . اجتماعى، منافات ندارد
 مردم امنيت بـه ٔهيت كنند، بلكه براى همامن احساس مردم كه كند ى مىكار او. كند عمل مى

ا سـخت  نيـز آن ر»شـون« و »يائو«قدر سخت است كه حتى  ين كار آنا اما. آورد ارمغان مى
هـا در عيـن  رفتار امپراطوران باستانى نيز از آن حكايت دارد كـه آن). .ibid 14/42(يافتند  مى

ش از رسيدن به حكومت و چه بعد از آن، بـه كارهـاى دنيـوى اشـتغال يتهذيب نفس، چه پ
 درگير كشاورزى بودند ٤ كبير و چى٣يوى. ، كماندار ماهرى بود٢ از سلسله هسيا١يى. اند داشته

 ).ibid. 14/5(ى اشتغال داشت ران به كشتى ٥آئوو 
 تهـذيب نفـس را بـا فعاليـت يوسكنفوسـ دهـد يى كه نشان مـىها يكى ديگر از رضژگى
طلـب  عدالت نه تنها فرزانه را كنفوسيوس. طلبى است عدالت داند، اجتماعى هماهنگ مى

 انـسان فرزانـه، )..ibid 15/18 (دانـد  او مىٔه، بلكه عدالت را جوهر) ibid. 4/10; 5/16(د خوان مى
 : چون عادل است، اهل حق و راستى است و به دنبال تملق نيست
اگر تـالش كنـى تـا از او . خدمت به انسان فرزانه آسان، اما قدردانى از او مشكل است

او مردم را به . شود قدردانى كنى و در اين راه به مخالفت با نظام كشيده شوى، او خرسند نمى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، اما كرد خدمت توان به انسان معمولى سخت مى. يردگ  و استعدادشان به كار مىقدر توانايى
ى نمود؛ هرچند كه تـو بـه مخالفـت بـا نظـام بيفتـى او خرسـند قدردان او از توان راحت مى

 ). 13/25(ردم انتظار دارد كه بر هر كارى قدرت داشته باشند م از او. شود مى
سان فرزانه اين است كه او بينش درستى نسبت بـه ى در انمحور يكى ديگر از آثار عدالت

؛ در حالى كه انسان ظاهرساز، دفع نـدارد ).ibid 4/3(مردم داشته، هم جذب دارد و هم دفع 
)4/4 ibid..( 

ًى مهم انسان فرزانه اين است كه او صرفا بر وظيفه متمركز بوده و از ها يكى ديگر از رضژگى
 در و كند  خود فكر مىٔهالبته انسان فرزانه فقط به وظيف). ibid. 6/22 (طلبد كارش پاداشى نمى

اين رضژگى از نهايت اخالص او در كار حكايـت ). 14/26(كند  يف ديگران دخالت نمىوظا
گونه باشد، كارش  ى كه اينكس و كند دارد و فرزانه كسى است كه جز به انجام وظيفه فكر نمى

 عمـل در همـواره فرزانه انسان شود وجب مىاخالص در عمل م. دهد را خالصانه انجام مى
را نقص و عيبى ندارد يس   از چيزى نگران باشد و نه چيزى او را نارحت كند،نه باشد، خونسرد

)١٢/٤ ibid.(يز بكشاند آم ؛ و نه چيزى او را به خوشحالى افراط)ibid. 1/1 .(آسوده و ًاو كامال 
) .ibid 7/37 (خروشد ىم و جوشد اره مىخيالش راحت است؛ در حالى كه انسان معمولى همو

ى هـا از جلـوه. دهد ز به هيچ وجه آرامش خود را از دست نمىيانسان فرزانه در زمان بحران ن
يبند است، پا قانون به و كند اخالص انسان فرزانه اين است كه او فقط خىضى را ستايش مى

 ).ibid. 4/11(د جىص ى خود را مىها ولى انسان معمولى منافع و خواسته
 دهد ى واالى ديگرى نيز دارد كه نشان مىها عالوه بر آنچه بيان شد، انسان فرزانه رضژگى

 بـر رفتارش همواره و كند گاه مستبدانه رفتار نمى او هيچ. او در اوج خودسازى و تقوا قرار دارد
مواره از ى تواضع او اين است كه هها يكى از نشانه). ibid. 1/3(ى تواضع و فروتنى است مبنا

البتـه ). ibid 15/21(كه انسان معمولى از ديگـران طلبكـار اسـت  خود طلبكار است، حال آن
 در حالى ؛متكبر نه  داند،  بين تكبر و وقار تفاوت گذاشته، فرزانه را انسان موقر مىكنفوسيوس

رضژگـى وفادارى و بخشندگى نيز دو ). ibid. 13/26(كه انسان معمولى تكبر دارد و وقار ندارد 
و ) .ibid 3/7(او اهل مـشاجره و جـدل بـا مـردم نيـست ). .ibid 5/16(مهم انسان فرزانه است 

 )..ibid 12/16 (كند ؛ در حالى كه انسان معمولى به گناه دعوت مىدهد  را رشد مىها ارزش
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او . ، قابل اعتماد باشدمختلف جهات از فرزانه انسان شود ىم موجب ها تمام اين رضژگى
ين كارهاى جامعه است، قابليت دارد و به طور تر  كشور كه از مهمٔهليم جوانان و اداربراى تع

 ). .ibid 8/6 (كرد اعتماد او به توان كامل مى

  یفطرت، اخالق و فرزانگ
 فطرت سخن نگفته است، اما از مجموع تعاليم او، مثل ٔه به طور خاص درشاركنفوسيوس

 انـسانى بـا يسردسـتان، و دورى از خـشونت، مـشخص تأكيد بسيار بر تعليم و تربيت، رفتار
ين شاگرد تر ، مهممنسيوس برداشت. داند ى را فطرى انسان مىاخالق كماالت او كه شود مى

 نيكى فطرت انسان، معتقد ٔه با طرح نظريمنسيوس. و مفسر او، نيز تأييدى بر اين مطلب است
، سـعى كـرد ايـن منسيوس. دجىص  سرمنشأ اخالق را در فطرت انسان مىكنفوسيوساست 

الن، ص  ـ يو( رشط دهد كنفوسيوسمنشأها را در وجود انسان يافته، و آن را به اصول اخالقى 
٩٢(. 

خطا را  تفاوتی، خير و شر، احترام و تسليم، و صواب و  چهار منشأ همدردی و بیمنسيوس
ى ا انسان را به گونه انسانيت ،ىيها يان مثالب با او. داند منشأ اصول اخالقى كنفوسيوسى مى

. ها برخوردار نباشد، انسان نيست  اگر كسى از آنى گىصكه دهد به اين چهار رضژگى رشط مى
ى، احساس شرم و بيزارى را منشأ تقوا، احساس دوست ى را سرمنشأ انسانداو احساس همدر

فروتنى و گذشت را سرمنـشأ شـعائر، و آداب و تـشخيص صـواب و خطـا را سرمنـشأ خـرد 
 انـسان درون در تقـوا مختلـف ابعاد شود ين چهار منشأ موجب مىا تكامل و رشد. نددا مى

 ).٩٤-٩٣همان، ص (يرد و در عمل او ظاهر شود گ شكل
ها بالفعل در انسان وجود   آنٔهالبته فطرى بودن كماالت اخالقى به اين معنا است كه هم

ند، خالى است؛ كشان ه به بدى مىدارند، و نه به اين معنا كه انسان به طور كلى از عواملى ك
بلكه به اين معنا است كه منشأهاى شرارت، رشطى به انسانيت انسان نـدارد و داراى منـشأ 
مشترك حيوانى است و انسان از جهت انسانيتش به سوى خىضى و زندگى اخالقى گـرايش 

ـ يو(دارد   .)٩٣الن، ص  
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او زمينه را براى نيـل بـه بـاالترين بنابراين اخالق در انسانيت انسان يصشه دارد و فطرت 
 شود شكوفا محور ى فضيلتا ين كماالت بايد در جامعها اما. كند كماالت برايش فراهم مى

 .برسد خود مطلوب كمال به انسان تا

  وسیکنفوس یگاه حکومت در نظام فکریجا
، مكتبى اسـت كنفوسيوسى قبل بيان كرديم، مكتب اخالقى ها گونه كه در بحث همان

تر بـر   بيشكنفوسيوسًاصوال تالش . ًدر آن سياست و اخالق، كامال به هم پيوسته استكه 
اصالح حاكمان، متمركز بود؛ يسرا معتقد بود تـا حـاكم اصـالح نـشود، مـردم نيـز اصـالح 

در . ًبنابراين نقش حكومت و حاكم فرزانه در اصالح مـردم كـامال خطيـر اسـت. شوند نمى
 ابتدا بـه نقـش حـاكم كنفوسيوس حكومت در نظام فكرى بحث حاضر، براى بيان جايگاه

 .مپردايس ، و در پايان به نقش نظم مىها فرزانه در اصالح جامعه، سپس به نقش اصالح نام

  نقش حاکم فرزانه در اصالح جامعه
امـا . ى قبل تا حـدى نقـش تربيتـى حـاكم فرزانـه در جامعـه مـشخص شـدها از بحث
 در دست فرزانگـان حكومت كه شود ورتى اصالح مى معتقد است جامعه در صكنفوسيوس

ً بر اين اعتقاد مبتنى است كه اصوال هدف حكومت، تربيت مردم كنفوسيوس ٔهاين ايد. باشد
او اصالح حاكم را شرط ضرورى برطرف شدن مـشكالت حكومـت . ها است و هدايت آن

را اصـالح نكنـد چگونـه ، خـود حاكم اگر كه كند ؛ اما باالتر، بر اين نكته تأكيد مىداند مى
 حكومـت ٔهاين سخن از يك طـرف بـه وظيفـ). .ibid 13/13(يگران را اصالح كند؟ د تواند مى
 هر دو را بر اصالح حاكم مبتنى كنفوسيوس.  حكومت كردنٔهيگر به شيود طرف از و پردازد مى
 اگـر كـه دهـد ى انـسان فرزانـه نـشان مـىها ى ديگر، با بيان يكى از رضژگىجا در. داند مى

ين كسى باشد، اصالح جامعه راحت اسـت؛ يسـرا اگـر خـود حـاكم چن دست در حكومت
او معتقـد اسـت كـه ). .ibid 14/14 (شـوند  آداب باشد، مردم نيز به راحتى هدايت مـىٔهشيفت

در جاى ). ibid. 16/1(يق خودسازى و ميل به خىضى، جذب كرد طر از را جامعه افراد توان مى
 جهـات درسـت كنـد؛ اگـر ٔه حاكم خود را از همكه داند عه را اين مىديگر، راه اصالح جام
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بـه نظـر ). .ibid 12/17( مثـل او نباشـد كنـد  ديگر كسى جرأت نمـى چنين امرى اتفاق بيفتد،
ين ا از و داند ها مى  رفتار مردم را تابع رفتار حاكم و او را الگوى اخالقى آنكنفوسيوس رسد مى

خود مـردم نيـز اصـالح  ر دست افراد صالح باشد، خودبهجهت معتقد است اگر حكومت د
ى حـضور انـسان فرزانـه در امـور حتـ او. كند شده، امور جامعه نيز به صالح گرايش پيدا مى

دند چرا در امور حكـومتى ينى از او پرسزما. داند حكومتى را براى اصالح حكومت، نافع مى
او معتقد بود با ايـن حـضور ! واى فرزندىل تقيبه دل: ؛ و او با تأكيد پاسخ دادكند شركت مى

ى را در ميان برادران گسترش دهد و از اين طريق، مهربانى در افراد حكـومتى مهربان تواند مى
 حـضورش كند ز تأكيد مىيگرى نيدر جاى د. نيز گسترش يافته، در كل حكومت، كارگر افتد

 ).ibid. 2/21(در حكومت، علت ديگرى غير از اين ندارد 
ن ي ادر او. شود  راه اصالح جامعه به صالح حاكم ختم مىكنفوسيوس ٔهاين در انديشبنابر

را شخصيت او زمينه را بـراى اصـالح جامعـه يس  ؛داند باره حكومت را حق حاكم فرزانه مى
ين انديشه، در اين اعتقاد يصشه دارد كـه در تعليـم و تربيـت افـراد جامعـه و ا. كند فراهم مى

 .ى كهن حاكم نقش اصلى را بر عهده داردها نتها به س وفادارى آن

   اصالح جامعهدر آن نقش و ھا اصالح نام
 در نتيجـه، و حكومـت اصـالح بـه توانـد ، يكى از امورى كه مـىكنفوسيوس ٔهدر انديش

نى هستند كه افراد در يك جامعه عنارض ها نام.  استها اصالح جامعه منجر شود، اصالح نام
 ها  درست بودن اين نامكنفوسيوس. يابند ى و جايگاه خاص خود را مشوند ىاز آن برخوردار م

 : ؛ يسرا معتقد بودكرد ار مهم تلقى مىي بسرا
اگر ىصان گىصـا و .  گىصا و روشن نيستىصان گاه  آن نشود، اصالح ها اگر نام«

؛ و اگـر مـردم بـه كننـد روشن نباشد، مردم به وظايف خود درست عمل نمى
ين دو ا اگر. شود نكنند، آداب و موسيقى شكوفا نمىوظايفشان درست عمل 

شكوفا نشوند، تنبيه كارگر نخواهد بود؛ و اگر تنبيه كارگر نـشود، مـردم بـدون 
اما زمانى كـه انـسان فرزانـه امـرى را . مشكل كارشان را انجام نخواهند داد
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آشكارا و قاطعانه در ىصان بيان كند، به طـور قطـع عمليـاتى شـده و محقـق 
 .).ibid 13/3(» كند دقتى نمى گاه در ىصان بى يچه فرزانه انسان. دشو مى

 كه كند ى حاكم فرزانه را بيان مىها كه يكى از رضژگى  عالوه بر اينكنفوسيوساين سخن 
يف در جامعه را بـه روشـنى وظا انجام در ها او در سخن گفتن دقيق است، نقش اصالح نام

 .بيان كرده است
يـن ا پاسخ رسد  عنارضن حكومتى است؟ به نظر مىًصرفا ها ح ناماما آيا مقصود از اصال

 رضژگى حكومت خوب و اصالح ٔهسؤال منفى است؛ يسرا در جاى ديگرى كنفوسيوس در بار
 12/11(»  و پسر، پسر؛ پدر، پدر باشد؛ ويسر، ويسر باشد؛شاه، شاه باشد«: دگىص ىم آن در ها نام

ibid. .(و شود  عنارضن اجتماعى مىٔههم شامل ها ه اصالح ناماين سخن حكايت از آن دارد ك 
 عنـارضن در جامعـه بايـد ٔهبه عبارت ديگر، همـ. ى حكومتى اختصاصى نداردها منصب به

درست باشد و هر كس بايد بر اساس عنوانى كه دارد، وظايف مربوط به آن را درست انجـام 
ى ا  برد و به گونهكار به درست را ها البته حاكم نيز وظيفه دارد نام. دهد تا جامعه اصالح شود

ً، كامال گىصـا و روشـن باشـد، تـا وظـايف دهد عمل كند كه عنارضن و القابى كه به افراد مى
 .مرتبط با آن نيز به درستى انجام گيرد

   راه اصالح جامعهیساالر ستهی شا ویاجتماع  نظام
 اجتمـاعى و  بـراى اصـالح حكومـت و جامعـه، نظـامكنفوسـيوسى ها يكى از توصيه

ى هـا ى را به صورتساالر  او در سخنان خود اهميت نظام و شايسته. ساالرى است شايسته
ى جامعـه و ها او يكى از وظايف مهم حاكم فرزانه را اصالح بنيان. مختلف بيان كرده است

البتـه از هميـن سـخن او كـه تقـواى ). ibid. 1/2 (داند ين امر را نظام اجتماعى مىتر بنيادى
 از كنفوسـيوس مقصود كه شود ىم مشخص شمارد، دى و دوستى را دو بنيان اساسى مىفرزن

 عهد باسـتان  بلكه مقصود او نظام شعائر و آداب. ًنظام اجتماعى، صرفا نظم صورى نيست
، هر كس در جامعه كنفوسيوس ٔهيشاند در. كند زنده ديشاره را آن تا كرد است كه او تالش مى

 . يردگ د و با عمل به آداب آن، نظام اجتماعى نيز شكل مىجايگاه خاص خود را دار
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 امـور حكـومتى، مثـل آداب، كـه دانـد او برقرارى نظام اجتماعى را موجب اين امر مـى
يق پادشاه كه پسر آسمان است، مقرر شود؛ كه در اين طر از همه  موسيقى، تنبيه و لشكركشى،

ين امور از طريـق ا شود  نباشد، موجب مىاما اگر نظام برقرار. صورت، حكومت استقرار دارد
ى مقرر شـود؛ كـه هميـن امـر باعـث زوال حكومت اندركاران حاكمان فئودال و يا ديگر دست

 ).ibid. 16/2 (شود زودهنگام حكومت مى
 او. داند ى را يكى از امور مهم مىساالر  براى برقرارى نظام اجتماعى، شايستهكنفوسيوس

در اين باره توصـيه . يزارى از حكومت كم شودب شود اعث مىى بساالر يستهشا است معتقد
در نظر گرفته، كسانى را ترفيع دهد كه استعداد باال را ، سلسله مراتب مردم حكومت كند مى

يد انتظـار از مـردم بـه با كه كند همچنين او توصيه مى. ).ibid 2 (يا استعداد خدادادى دارند
 مثل ،از اين جهت اگر حاكم مردم ناآموخته را به جنگ ببرد. ها باشد يم و آموزش آنتعل  ٔهانداز

 كـه او بـا طـرح نظـام رسـد نظر مـىبه ). ibid. 13/30(ها را دور يصخته است  اين است كه آن
حفظ كند كه همان اعتماد مردم  ين اركان حكومت راتر  يكى از مهمخواهد ى مىساالر شايسته

 وفادارانه و دل و جان با همه تا سازد فراهم را ها ينه، بلكه باالتر از آن، زم)ibid. 12/7(است 
 ).ibid. 12/14(ى حكومت كار كنند برا

 ٔه هـدف همـكنفوسـيوسن نكته اشاره كنيم كـه يدر پايان اين بحث مناسب است، به ا
ان يكـى از ي ممناظره اطالع از بعد او. داند ى خود را اصالح نظام مىها مسافرت و ها تالش

ى پيـروى از جـا بـه است بهتر كرد كه به او توصيه مى  از پيروان آيين دائو ـشاگردانش و يكى
به كسانى بپيونـدى كـه از كـل )  بودكنفوسيوسمقصودش (يزد گر  از مردم مىًكسى كه صرفا

كه انسان با حيوانات متفاوت است و نبايد با فرار از جامعه،  يزند، با تأكيد بر اينگر جهان مى
يـچ ه بـه او  بـود، درست نظام اگر كه كند  تأكيد مىـ نگل زندگى كندهمانند حيوانات در ج

 .شد وجه براى اصالح آن به مسافرت و سرگردانى گرفتار نمى

  یریگ جهینت
يج اين نتا از توان  دستاوردهاى يسر را مىكنفوسيوس و فارابىان نظام فلسفى ي مٔهدر مقايس

 :مقايسه برشمرد
 و اند مشترك هستند كه هدف خود را تربيت انسان قرار دادهر اماين دو نظام فلسفى در اين . ١
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 اصالح و تربيت انسان اىرب همه كنند، اى كه مطرح مى تمام مسائل مابعدالطبيعى يا سياسى
هـا بـه  يـل آنن و هـا ان انـسانيـهدف نهايى در اين دو نظام فلسفى اصالح روابـط م. است

هـدف آرمـانى در تربيـت انـسان، نيـل بـه . كماالتى است كه در فطرت انسانى خود دارند
بنابراين . ديآ ق عمل به دستورات اخالقى و خودسازى به دست مىيفرزانگى است كه از طر

 دارد، در خـدمت كنفوسـيوس و فـارابى ارزشى كـه در نظـام فلـسفى ٔهحكمت نظرى با هم
 .حكمت عملى است

انـد و بـه  ى برقرار كـردهنان سياست و اخالق، پيوندى ناگسستيهر دو نظام فلسفى، م .٢
ها حكومت و رهبرى حاكم فرزانه را تنهـا راه مناسـب بـراى  آن. يى معتقدندگرا نوعى جامعه

 چنين حكومتى ٔه آرمانى صالح جز در سائهجامع معتقدند و  اند نيل به اصالح جامعه دانسته
ى از تـر يناى شكل نگرفـت، مراتـب پـاي  آرمانىٔهالبته اگر چنين جامع. حاصل نخواهد شد

بنابراين هر اندازه كه انسان فرزانه بتواند در حكومت دخالت . جامعه صالح نيز مطلوب است
ير خـود قـرار دهـد و بـه همـان انـدازه در تأث تحت را حكومت تواند كند، به همان اندازه مى

 .اصالح جامعه، مؤثر باشد

 نظام خـىصش را بـر ابىفاريكى از نقاط تمايز مهم اين دو نظام فلسفى، اين است كه . ٣
مبناى سعادت اخروى قرار داده است و سعادت دنيوى را راهى براى نيل به سعادت اخروى 

، همانند غالب متفكران چينى، هدف نهايى خود را سعادت كنفوسيوس؛ اما كند قلمداد مى
در  كه به انسان احترام گذاشته، روابط انـسانى را دهد دنيوى و برپايى حكومت عدل قرار مى

 .جامعه گسترش دهد

، نظامى است كـه بـا ديـن فارابىيكى ديگر از نقاط تمايز اين است كه نظام فلسفى . ٤
. ى دينى ناميدفلسف نظام را آن توان ى آن تلفيق شده است و از اين جهت مىها اسالم و آموزه
امى ًتوان عناصر دينى را در نظام كنفوسيوسى يافـت، اصـوال ايـن نظـام، نظـ اما هرچند مى
 .عقالنى است

 ٔهمدينـ« بـا طـرح فارابىان دو نظام فلسفى، اين است كه ييكى ديگر از نقاط تمايز م. ٥
، در حقيقت هر نظامى را كه حكيم بر آن » جاهلهٔمدينه«به يصاست حكيم، در مقابل » فاضله
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 املتك راه كه داند  جاهله مىٔمدينه ـ هرچند حكيم در آن حضور داشته باشد يصاست نكند، ـ
 بـراى حـضور حكيـم در جامعـه كنفوسيوس اما. شود ى و سعادت بر افراد آن بسته مىمعنو

 .ى قائل است؛ هرچند كه آن حكيم، شاه نباشدا نقش فعاالنه
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