
 هال تألیف ػشتی، صتاى تِ ػولی ٍ ًظشی اخالق دستاسُ کتاتی ،السعادات جامع

 کتاب ایي اّویت. است ّجشی ۱۳ ٍ ۱۲ لشى فمیِ ٍ حکین ًشالی، هحوذهْذی

 جاهغ. است شذُ داًستِ آى ًَیسٌذُ ػولی ٍ اخاللی جایگاُ ػلت تِ تیشتش

 ٍ ػملی جٌثِ دٍ ّش تش هشتول کِ شذُ هؼشفی کتاتی اٍلیي ّوچٌیي السؼادات

.  است ػولی ٍ دیٌی ًیض ٍ فلسفی

 شیؼِ ػالواى تالیفات هیاى دس ػملی اخالق کتة هْوتشیي اص السؼادات، جاهغ

 فمِ، دس اثش ۳۰ اص تیش ًشالی، هحوذهْذی هال کتاب، ًَیسٌذُ. است شذُ داًستِ

 تیت ّضاس سِ تِ ًضدیک اٍ شؼش دیَاى. داسد سیاضیات ّوچٌیي ٍ اخالق، فمِ، اصَل

. است دستشس دس آى اص تیت ۳۰۰ تِ ًضدیک کِ است تَدُ

 جاهغ یافتي جایگاُ آهذُ، السؼادات جاهغ اتتذای دس ٍی همذهِ کِ هظفش هحوذسضا

 کتاب است هؼتمذ ٍ داًستِ آى ًَیسٌذُ الْی اخالق ٍ ایواى دلیل تِ سا السؼادات

. ًذاسد هشاتِ کتاب ّای اص تیش چیضی خَد، خَدی تِ السؼادات، جاهغ

ِ ّای اص یکی  ٍ ػملی جٌثِ دٍ ّش اص تشخَسداسی السؼادات، جاهغ توایض ٍ اّویت جٌث

 کِ ًاصشی اخالق ٍ االخالق تْزیة هاًٌذ آثاسی خالف تش است؛ شذُ داًستِ ًملی

 کیویای الذیي، ػلَم احیاء هاًٌذ آثاسی خالف تش ّوچٌیي ٍ ّستٌذ ػولی ٍ ًملی

.  ّستٌذ فلسفی ٍ ًظشی کِ الثیضاء الوحجة ٍ سؼادت

 اخالق یؼٌی لذین، ػولی حکوت اص تخش یک تٌْا هؤلف تصشیح تِ السؼادات جاهغ

 ٍ سیاست هٌضل تذتیش یؼٌی لذین، حکوت تخش ّای سایش دستاسُ ٍ گیشد دستشهی سا

 اصالح چگًَگی دستاسُ تحث تٌْا آى، تألیف اص ٍی غشض صیشا ًوی گَیذ؛ سخي هُذُى

. است تَدُ اخالق تْزیة ٍ ًفس
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 کلی هثاحث آى دس کِ همذهات دس اٍل تاب: است تاب سِ تش هشتول السؼادات جاهغ

 عثیؼت تأثیش ًفس، تمای ٍ تجشد لثیل اص است، شذُ هغشح اخالق ػلن هثاًی ٍ

 ٍ هَضَع ششافت سثة تِ اخالق ػلن ششف اخالق، دس تشتیت ًمش اخالق، تش آدهی

 هثذأ تِ تشثِ سؼادت، غایت ایٌکِ ٍ هتماتل ٍجَُ اص اًساى حمیمت تشکیة غایتش،

. خذاست یؼٌی خالك یا

 ٍ فضائل السام هاًٌذ هثاحثی شاهل اخالق، السام دستاسُ السؼادات، جاهغ دٍم تاب

 حمیمت ،(ػفت ٍ شجاػت ػذالت، حکوت، )چْاسگاًِ فضائل دستاسُ تحث سرائل،

 ّن کتاب سَم تاب. است اخالق دس تفشیظ ٍ افشاط ٍ( اػتذال )ٍسظ حذ ػذالت،

. است فصل چْاس ٍ همذهِ یک شاهل پسٌذیذُ، اخالق دستاسُ

 شذى خاسج پیاهثشاى، تؼثت اص خذاًٍذ همصَد آهذُ، السؼادات جاهغ دس چٌاًکِ

 سرایل اص شذى سّا تا جض ّذف، ایي ٍ است تَدُ شیغاى ٍ حیَاى هشتثِ اص اًساى ّا

 آساستِ ششط ًشالی، تاٍس تِ .ًیست هوکي اخاللی فضائل تِ شذى آساستِ ٍ اخاللی

 ٍ ًجات تخش خَی ٍ خلك ٍیشاًگش، خصلت ّای شٌاختي اخاللی، فضائل تِ شذى

 ًشالی، هْذی هال. است اخاللی هْلک صفات دسهاى چگًَگی ٍ آًْا اسثاب تا آشٌایی

 صحیح صًذگی هَجة کِ است داًستِ حمیمی حکوت ّواى سا هزکَس هَاسد شٌاخت

.  هی شَد

 ػلن دس هتمذم هتَى اص تشخی تِ السؼادات جاهغ تألیف دس ًشالی هحوذهْذی هال

 دستاسُ غالثاً کِ ـ دٍم ٍ اٍل تاب ّای هثاحث دس چٌاًکِ است، داشتِ تَجِ اخالق،

 اشغال سا کتاب اص کوی حجن سَم، تاب تِ ًسثت ٍ است کلیات ٍ اخالق هثاًی

 هسکَیِ ٍ اتَػلی اسسغَ، افالعَى، فیثاغَسس، هاًٌذ پیشیي حکوای اص گاُ  کشدُ،

. است کشدُ لَل ًمل حکوا دیگش
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 است، اخاللی هثاحث جضئیات حاٍی کِ السؼادات جاهغ سَم تاب دس اٍ حال ایي تا

. است کشدُ استٌاد سٍایات ٍ آیات تِ غالثاً
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