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و با اينکه اخالق از علوم رايج  بندی علوم رايج زمان خود استفارابي در كتاب احصاء العلوم در صدد تقسیم:  چكيده

نمودند، ، ذكر نشده است. حکمای پیش از فارابي، حکمت عملي را به اخالق و تدبیر منزل و سیاست مدن تقسیم ميبوده

بندی فارابي عنوان حکمت عملي جايگزين اين سه، نموده است. تبیین جايگاه علم اخالق در طبقهولي فارابي، علم مدني را به

. علم اخالق به معنای تشخیص استی فارابي عنوان استاد باواسطهو، بهمتوقف بر شناسايي ارتباط اخالق و سیاست ارسط

برای رساندن مدينه به  خیرِ مطابق مصالح فردی، برای رسیدن به سعادت است و علم سیاست به معنای تشخیص خیرِ جامعه

ست. اين ا فعالیت عقالني توأم با كمال و فضیلت در تمام عمرارسطو به معنای سعادت است. سعادت در نظام حکمت عملي 

كه در اين موارد، به نظر ارسطو حکم  سعادت دنیوی است. علم اخالق و سیاست، از جهت مورد در مسائل فردی تالقي دارند

اقص ی او تشخیص مصالح فردی توسط اشخاص ممکن است، ولي چنین حکمي نبه عقیده سیاست مقدم بر اخالق است.

و مسائل  است، زيرا بدون بصیرت نسبت به كل جامعه تجويز شده است. علم مدني فارابي همان علم سیاست ارسطو است

ی عدم ذكر علم اخالق، دلیل بر حذف عمدی علم اخالق عالوهاخالقي نیز در علم مدني فارابي حضور ندارد. اين شواهد به

ادت موردنظر فارابي است. به نظر او مصلحت سنجي جامعه بايد با توجه است. كشف علت حذف، متوقف بر بررسي معنای سع

به سعادت آن دنیايي تنظیم گردد. تشخیص چنین سعادتي از دست مردم عادی خارج است. تنها حکیم حقیقي كه رئیس 

، علم اخالق به رساند، شناسايي كند. به همین علتتواند خیر مطلوبي كه انسان را به سعادت حقیقي ميمدينه است، مي

 شود.فايده تلقي ميمعنای تشخیص مصالح فردی برای رسیدن به سعادت در نظام حکمت عملي فارابي، بي

 طبقه بندی علوم، اخالق و علم مدني، اخالق و سیاست، سعادت حقیقي و پنداریكليدواژه: 


