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چکيده
بنيان هر نظریة اخالقي را مؤلفههاي آن سامان ميدهد .خواجه نصيرالدین طوسي ،به عنوان نظریهپرداز اخالقمحور،
تحليلهاي نظاممندي از مؤلفههاي اخالقي ارائه کرده که سعادت یکي از آنهاست .رویکرد خواجه به سعادت ،با دو
تلقي همراه است .1 :رویکرد عام که سعادت را دربرگيرندۀ انسان و مجردات تام ميداند؛  .2رویکرد خاص که
سعادت انسان را تحليل ميکند .شناساندن دومي« ،لذت از سيرت حکيمانه» را پيش مينهد و ازاینرو خواجه،
سعادت را در گرو زندگي حکيمانه ميداند .تحليل طوسي از سعادت ،مؤلفههاي «کمال» و «لذت» را پيش ميآورد.
ازاینرو تحليل آنها جهت فهم جامع سعادت از منظر طوسي ضروري است .در مؤلفة کمال ،ضمن تحليل آن ،نشان
داده ميشود که الگوهاي اخالقنگاري متنوع خواجه در طول هماند و از این منظر ،هرم طولي مراتب کمال ترسيم
ميشود که از سالمت نفس تا مرتبة اتحاد و فنا را دربرميگيرد .در تحليل لذت ،ضمن طبقهبندي جامع از تعاریف
لذت ،به تحليل سهگانة خواجه از لذت پرداختهایم .ذومراتب بودن کمال و لذت نزد طوسي ،با مراتب سعادت نزد
وي سازگار است .سنجش دو گونه تعریف از سعادت ،عالوه بر روشن کردن تمایز آنها ،ترابط آنها را نيز واضح
ميسازد.
کليدواژگان :نصيرالدین طوسي ،سعادت ،لذت ،کمال.

*

نویسنده مسئول
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 -1مقدمه
پررردازشهرراي روشررمند مؤلفررههرراي اخررالق ،در
تصویرسازي نظریههاي اخالقي اندیشمندان اخرالق-

از آنجاکه طوسي سعادت را همان لذت و ابتهرا
از نيل به کمال و خير ميداند ،تحليل ييستي لذت و
کمال در مفهومسازي وي از سعادت ضروري است.

محور و نيز در طرحي کالن ،در ترسيم برنامرة جرامع
نظررام اخالقرري اهميررت فررراوان دارد .گررزارشهررا و

 -2رهيافت عام :تعريف فراگير سعادت نزد طوسي

تحليلها از نظریههاي اخالقي ،همه مسبوق به تحليل


(شامل مجردات تام و انسان)

مؤلفههاي اخالق در درون آن نظریههاسرت .خواجره

طوسي در آثار خود دو تعریرف از سرعادت ارائره

نصيرالدین طوسي را اندیشمندي طرراز اول در ارائرة

ميکند .تعریف نخست ،تعریف عام از سعادت اسرت

نظریة اخالقي قلمداد ميکنيم .اثبات این امر ،در گرام

و تعریف دوم ،تنها به سعادت انساني ميپردازد.

آغازین در گررو آشرنایي برا بنيادهراي اخالقري نظرام

طوسي در نمط هشتم شررح اشرارات در تعریرف

فکري اوست .ازاینرو هر نوع بررسي جهتمند براي

سعادت مينویسد :البهجة :السرور والنّضرۀ والسّرعادۀ:

ترسيم نظریة اخالقي وي ،نيازمند تحليل آن بنيادهاي

ما یقابل الشقاوۀ ،والمراد منهما الحالرة التري تکرون او

نخستين است .نگاهي در سطح کالن بدین امر ،آن را

تحصل لذوي الخير والکمال ،من جهة الخير والکمال؛

در راستاي طرح سامانمند علوم انساني اسالمي قررار

«بهجررت شررادي و طررراوت اسررت و سررعادت مقابررل

خواهد داد« .سعادت» به عنروان مؤلفرهاي بنيرادین در

شقاوت است؛ و مرراد از بهجرت و سرعادت ،حالرت

نظریة اخالقي طوسي حضرور دارد .خواجره معرفرت

حاصل و یا حاصلشوندۀ براي صاحب خير و کمرال

به ماهيرت و ييسرتي سرعادت را مقردم برر نيرل بره

از جهررت خيررر و کمررال اسررت» (طوسرري:1 ،1111 ،

سعادت ميداند« :تا عاقل تصور خيرر و سرعادت کره

 .)114مؤلفههاي یادشده نيازمند تحليلاند:

نتيجة کمال نفرسانرد ،نکنرد ...خيرر و سرعادت او را
دست ندهد» (طوسي.)33 :1131 ،
بررا روشررن کررردن ضرررورت پررردازش ایررن امررر،

 -1-2ترادف بهجت (لذت) و سعادت
طوسرري در ایررن تعریررف بهجررت و سررعادت را

پژوهش حاضر با طراحي تصویري جرامع از ييسرتي

مترادف دانسته و فقط یرک تعریرف از ایرن دو لفر

سعادت نزد طوسي ،تالش مريکنرد بره ایرن مسرائل

ارائه ميکند .آیا بهجت همان سرعادت اسرت؟ برراي

بپردازد :طوسري يره تعریفري از سرعادت ارائره داده

پاسخ بردین پرسرش بایرد از مفهروم بهجرت پرسريد.

است؟ مؤلفههاي مفهوم سعادت کداماند؟ آیا طوسري

طوسي با ارائة شرحاللفظري از مفهروم بهجرت یعنري

تنها یک تعریف از سرعادت مريدهرد و یرا تعراریف

سرور ،شادي و طراوت (تازگي) ،در ذکر مصرادی و

متعدد؟ آیا تعاریف وي متمایزند یا در ارتباط با هرم؟

مراتب لذت ،بهجت را در مفهرومي بردل از لرذت در

مؤلفههاي مفهوم سعادت کردامانرد؟ مفراهيم لرذت و

باب واجب تعالي و عقرول آورده اسرت .اتخراذ لفر

کمال يه ارتباطي با مفهوم سعادت دارند؟

بهجت ،به سبب متعارف نبودن استعمال لف لذت بر
واجب تعالي است (همان .)163 :بر ایرن پایره ،لرذت
تنها در باب انسان اسرت و ابتهرا در مفهرومي عرام،
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عالوه بر انسان ،شامل مجردات تام (واجب و عقرول)

لذت و الرم برراي ایرن گرروه ،در صرورت قرول بره

است و رابطة ابتها و لذت ،عموم و خصوص مطل

شقاوت ایشان ،خالئي در اندیشة طوسي اسرت؛ مگرر

است .طوسي در این تعریف ،لذت و یرا در مفهرومي

آنکه سعادت و شرقاوت را ضردین بدانرد کره مرتبرة

عامتر ابتها را مترادف با سعادت قلمداد کرده اسرت.

ابلهان و کودکان ،در ميانة آن دو مرتبه است .طوسري

به اعتقاد او ،لذت و ابتها همان سعادت است .بحث

مرتبة ابلهان را از دیگر اشقيا جدا سراخته و ایشران را

از ييستي لذت و مراتب یا انرواع آن و تررابط آن برا

در مرتبهاي بين سعادت و شقاوت رهرا کررده اسرت

سعادت ،به سبب اهميتش ،به طور جداگانه ميآید.

(همان .)111 :وي در الرسالة النصيریه نيز با ذومراتب
خواندن سعادت و شقاوت ،افراد بُله و کودکان را بره
سبب عدم استحقاق وجودي که مالک ثواب و عقاب

 -2-2تقابل سعادت و شقاوت
طوسي در این تعریرف ،سرعادت را در تقابرل برا

است ،از سعادت و شقاوت اخروي خرار مريدانرد

شقاوت ميداند .آیا تقابل سعادت و شقاوت ،از نروع

برایناسا

(طوسي1431 ،ب.)136 :

تناقض است یرا تضراد؟ یعنري آیرا ميران سرعادت و

و شقاوت از نوع انفصال مانعةالجمع و تضاد است که

شقاوت ،مرتبة سومي قابل فرض است که نه سعادت

البته ميتواند در مراتبي (در براب ابلهران) ،از هرر دو

است و نه شقاوت ،تا در این صورت رابطرة ایرن دو

مرتبه ،یعني سعادت و شقاوت خالي باشد.

رابطرة سرعادت

تضراد باشررد و اخررالق از نظررام دوارزشرري ،برره نظررام
سهارزشي تبدیل شود؟ سعادتمندي یرا شرقاوتمندي،

به کدام معنا از انفصال قابل حمل است؟

« -3-2الحالة التي»
طوسرري بهجررت و سررعادت را نرروعي حالررت

ذومراتب بودن لذت و الم که طوسي آن را همران

ميخواند .آیا مقصود از حالت ،کيف نفساني به عنوان

سعادت و شقاوت مريدانرد ،سربب ذومراترب برودن

یکي از اعرراض و اعرم و مشرتمل برر حرال (هيئرت

سرعادت و

سریعالزوال) و ملکه (هيئت راسخ در نفس) است؟ یا

شقاوت نوع واحد نيست ،بلکه داراي اقسام و مراتبي

مقصود از آن ،معناي لغوي کلمه یعني همان کيفيت و

است .برخي از انسانها در سعادت مطل اند و برخري

يگونگي است کره اعرم از حالرت بره معنراي کيرف

که اکثریت مردمانرد از سرعادت نسربي برخوردارنرد.

است؟ آیا مقصرود از حالرت ،حرال در مقابرل ملکره

سعادت نسربي نيرز داراي مراتبري اسرت .گروهري از

اسررت؟ اگررر مقصررود از حالررت خوانرردن بهجررت و

مردم که طوسي آنها را به تبع بروعلي ،اقليرت افرراد

سعادت ،به معناي عرض قائم به غير است ،آیا ينرين

ميخواند در شقاوت مطل انرد (همران 121 :و .)123


مفهومي بر واجبتعالي و عقول صرادق اسرت؟ اگرر

طوسي ،اشقيا را به گروه جاحدان ،مهمالن ،معرضران

«حالت» را به معناي کيف نفساني قرار دهيم ،بهجرت

را

و سعادت در مورد انسان ،عرضي از اعرراض اوسرت

واجد سعادت و شقاوت ميداند و ابلهران و کودکران

که بر جوهر نفس استوار است؛ عرضري ماننرد دیگرر

را جزو اشقيا ميانگارد و از سوي دیگر معتقرد اسرت

اعراض که بر جوهر او راه نميیابد.

بررایناسرا

درجات سعدا و اشقياسرت.

و ابلهان تقسيم ميکند .وي از سویي همرة نفرو

نفو

ابلهان و کودکان ،فاقد لذت و الم است .فقدان
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طوسرري در ایررن تعریررف ،بهجررت یعنرري لررذت و

بوعلي در اشارات ،با قائل شدن به صور مرتسرمة

سعادت را مترادف خوانده است .او در موضعي دیگر

مجرررد ،علررم واجررب را از لرروازم ذات او و ادراکررات

لررذت را نرروعي ادراک حضرروري مرريدانررد (طوسرري،

عقرول را ادراک حصرولي (صرور مرتسرمه) حررال در

 111 :1 ،1111و  .)113با این بيان ،در تعيين مصداق

ایشان ميداند (طوسري)131 :1 ،1111 ،؛ امرا طوسري

ينين حالتي« ،الحاله» بره حمرل شرایع همران ادراک

در نمط هفتم اشارات ،با نقد صور مرتسمه ،عالوه برر

حضوري است.

علم واجبتعالي به ذات خود ،علم او بره موجرودات

طوسي در شرح اشارات در مسئلة «ادراک انسران»

را نيز (علم فعلي معاالیجاد و نه علرم ذاتري پريش از

برررخالف برروعلي ،عررالوه بررر ادراک انسرران برره ذات،

ایجاد) علم حضوري قلمداد مريکنرد (همران 134 :ر

ادارک انسرران برره فعررل خررود را نيررز علررم حضرروري

 .)131البته هنوز رگههاي تفکر علم حصرولي مشرائي

مي داند .به اعتقاد وي ،در علم حضوري (نظير بهجت

در تفسير ادراک عقول در قول طوسي براقي اسرت و

و لذت) ،معلوم نزد نفس به وجودش حاضر اسرت و

وي معتقد است واجبالوجرود ،جرواهر عقلري را برا

حضور شيء منافي حصرول صرورتي مسراوي شريء

تمامي صوري که به علرم حصرولي در آنهرا مرتسرم

است .بنابراین ينين حالتي (الحالة التي )...کره همران

است ،به علم حضوري ادراک ميکند (همران 136 :ر

لذت و سعادت آدمي است ،به معناي عرض قرائم بره

 .)131با این بيان شاید بتروان همران صرور مرتسرمة

غير و کيف نفساني نيست و اعرم از آن اسرت؛ زیررا

حال در عقول را کيفيات نفسراني و عررض قرائم بره

مقصود از کيف نفساني خواندن علرم ،علرم حصرولي

ایشان دانست و در تفسير حالت در تعریف سرعادت،

است و نه حضور شيء .حضور شريء همران وجرود

آن را به معناي کيف نفساني حمل کرد؛ اما حتي اگرر

ش ريء اسررت .ایررن در حررالي اسررت کرره طوسرري در

در باب انسران و عقرول (برر اسرا

قرول بره صرور

تجریررداالعتقرراد ادراک انسرران را حصررولي و کيررف

مرتسمه) هم ينرين حرالتي را بره عنروان عررض روا

ينرين حرالتي در براب

بدانيم (که البته طوسي در باب انسان روا نمريدانرد)،

انسان ،همان عرض قائم به نفس اوست و نره مفهروم

در باب واجبتعالي روا نيست کره برراي او اعرراض

اعم که بيان گشت (طوسي.)113 :1431 ،

قائم بر ذات تعریف شود .بنرابراین ينرين حرالتي بره

نفساني دانسته و برایناسرا

این امرر در براب مجرردات ترام ،تبمرل بيشرتري

معناي عرض قائم به غير نيسرت و اعرم از آن اسرت.

مي طلبد .مقصود از حالت خواندن بهجت و سرعادت

بدینسان مقصود از حالت در این عبارت ،حالرت بره


در باب مجردات تام ييست؟ آیا در باب واجبتعالي

معناي لغوي کلمه به معناي کيفيت و يگونگي اسرت

و عقول ميتوان ينين حالتي را عرض قائم به غيرر و

که هم با ادراک حصولي سازگار اسرت و هرم ادراک

کيف نفساني خواند؟ طوسي در فصول ،لذت و الم را

حضوري و هم با عرض قائم بودن سرازگار اسرت و

از توابع مزا ميداند و مزا نزد او ،عرض است .بره

هم از سنخ وجود و حضور بودن؛ و عالوه بر انسران،

زعم طوسي ،ذات ح تعالي از آن روي که نميشراید

در باب عقول و واجب نيز صادق اسرت .طوسري برا

که محل عرض بود ،لذت و الرم نيرز برراي او محرال

تفسير حضوري از علرم واجرب بره ماسروا و اطرالق

است (طوسي.)14 :1111 ،

لذت به ادراک حضوري ،مينویسد« :کمال باريتعالي
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تنها کمال حقيقي است و ادراک او نيز بره تبرع ادراک

سررعادت تنهررا در برراب صرراحب خيررر و کمررال،

تام خواهد بود .بنابراین ابتهرا براري تعرالي نيرز کره

تعریفپذیر است و برخالف خير ،به نحو فينفسره و

ادراک ذات اوست ،تامترین است» (همان.)161 :

مطل تعریفپذیر نيست.

« -4-2تکون او تحصل»

 -6-2خير و کمال

طوسي بهجت و سعادت را به حالتي که «تکون او

طوسي در تفسير خير و کمال مي نویسد« :حصول

تحصل» براي صاحب کمال و خير تعریرف مريکنرد.

شيئي براي شيء یا شخصي که استعداد و شربنيت آن

مجردات تام و کامل (واجب و عقول) ،واجرد ينرين

خير و کمال را دارند و هر دو مناسب ،الی و صرالح

حالتياند؛ زیرا ایشان همواره صاحب کمال بودهانرد و

آن شخص و یا شريءانرد» .وي خيرر و کمرال را بره

زماني نبوده است که ينين نباشرند .فعرل «تکرون» در

معناي خرو از قوه به فعل مي داند .طوسي بره بيران

باب مجردات ترام اسرت« .تحصرل» برراي مجرردات

تفاوت این دو امر نيرز پرداختره اسرت :کمرال ،نفرس

غيرتام ،همچون انسان است؛ زیرا خير و کمرال برراي

خرو از قوه به فعل و مطل برائت از قوه است ولي

ایشان حاصل ميشود و زماني بوده که ينرين کمرالي

خير ،برائت از قوه به فعلي است که مطلروب و مرؤثر

نداشته اند .بنرابراین بهجرت و سرعادت در واجرب و

نيز باشد .با این بيان ،تفاوت کمال و خير در مطلر و

عقول هم راه دارد و مختص انسان نيست.

مقيد بودن است .کمال ،مطل و خير ،مقيد به مرؤثر و
خوب بودن است و رابطة آن هرا عمروم و خصروص

 -5-2لذوي الخير و الکمال
سعادت امري نفسي نيست که صرفنظر از کسري

مطل است :هر خيري ،کمال اسرت ،امرا هرر کمرالي
خير نيست (ر.ک :طوسي.)113 :1 ،1111 ،

یا ييزي در نفساالمر تحق یابرد ،بلکره سرعادت در

طوسي در موضعي دیگر در فرق بين خير و کمال

نسبت با کسي یا ييرزي کره صراحب کمرال و خيرر

مينویسد :خير و کمال هر دو عبارتاند از ييزي کره

است معنا مي یابرد .طوسري خيرر و کمرال را امروري

مناسب شيءاند؛ با این تفاوت که خير ،کمرالي اسرت

با اعتقاد شخص ميداند و نه خير و

که انسان با همان استعداد اول و فطررت خرود بره آن

کمال فينفسه (همان .)113 :وي در اخرالق ناصرري،

سير ميکند .پس خير نوعي کمال (خرو از قروه بره

به سان مسکویه در تهرذیب االخرالق (ابرن مسرکویه،

فعل) خاص است که فرد به آن گررایش فطرري دارد

 ،)124 :1131سررعادت را امررري اضررافي برره شررخص

(مطلوبيررت و مرغوبيررت) (طوسرري.)141 :1 ،1111 ،

ميخواند و معتقد است سعادت از قبيل خيرر اسرت؛

صاحب محاکمات در توضيح قول طوسي مينویسرد:

اما خيري به اضافة یک شخص و شيء معرين .خيرر،

«طوسي کمال و خير یک شيء را مصرداقا یرک ييرز

امر فينفسه و مطلر اسرت و همران غایرت واپسرين

مي داند؛ و کالم طوسي در مقام بيان تفراوت ایرن دو،

است که همه در آن شریکاند ،امرا سرعادت در براب

تنهررا از حيررث تغررایر مفهررومي آنهاسررت» (همرران).

یک فرد خاص مفهوم ميیابد و سعادت هرر شرخص

صرراحب محاکمررات ،رابطررة کمررال و خيررر را برابررر

نسبي و در قيا

غير از دیگري است (طوسي .)31 :1131 ،با این بيران
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ميداند .به عبارت دیگر ،اگريه مفهوم خيرر و کمرال

سعادت خواندن آن امر تنها از جهتي است کره برراي

متفاوت است ،مصداقا برابرند.

او خير و کمال است و نه از جهات دیگر.

طوسي در شرح اشارات ،حالت حاصرل صراحب

خير و کمال را سعادت ميداند؛ اما در اخالق ناصري

 -3رهيافت خاص :تعريف خاص سعادت؛ سعادت

خير را همان سعادت به شرمار مريآورد .بره نظرر او،

انساني

سعادت در سنجش برا فررد ،خيرر اوسرت (طوسري،

طوسرري در اخررالق ناصررري در تحليررل سررعادت

 .)33 :1131فارابي نيز ينين تفسيري دارد .به نظرر او

مينویسد« :سعادت آن است که طلب الترذاذ کنرد بره

هر آنچه در نيل به سعادت سودمند است ،خير اوست

لذتي که در سيرت ثابت و دائم حکمت باشد تا آن را

(فارابي .)13 :1336 ،حرال پرسرش را دربرارۀ متعلر

شعار خویش کند و به ييزي دیگر مایرل نشرود و آن

کمال و خير مطرح مريسرازیم .کمرال و خيرري کره

سيرت ثابت و دائم گردد» (طوسي 31 :1131 ،و .)31

متعل لذت است ،ييسرت؟ ایرن پرسرش در تحليرل

این تعریف برگرفته از توضيحات تهذیباالخالق

لذت خواهد آمد.

ابنمسکویه در تحليل سعادت است .ابنمسکویه در
این موضع ،تعریفي ارائه نداده است و تنها به ذکر

« -7-2من جهة الخير والکمال»

مؤلفهها پرداخته (ابنمسکویه 142 :1131 ،ر  )111و

امري که براي شيئي یا کسي ،خير و کمال اسرت،

جمع مؤلفهها و ارائة تعریف از طوسي است .طوسي

ممکن است از جهتي خير و کمال باشد و از جهراتي

در این تعریف ،سعادت را «لذت از سيرت حکيمانه»

خير و کمرال نباشرد .بنرابراین بهجرت (لرذت) و یرا

خوانده است .نمودار شمارۀ  1بيانگر تعریف طوسي
از مفهوم سعادت در این کتاب است.

لذت

لذت از
سیرت حکیمانه

سعادت

شکل  -1نمودار تعريف سعادت در اخالق ناصري

در این تعریف نيز مؤلفههایي وجود دارد که براي
فهم تعریف و مقایسرة آن برا تعریرف نخسرت ،بایرد
تحليل شوند .طوسري در اخرالق ناصرري در تحليرل

مفهوم سعادت ،به تحليل مؤلفههاي آن پرداخته است:
«سيرت حکيمانه» و «لذت» (طوسي.)36 :1131 ،

تحليلي جامع از مفهوم سعادت نزد طوسي و رابطة آن با کمال و لذت 21/

راستاي نوراني سراختن خرویش و رهرایي از ملمرت

 -1-3طلب التذاذ به لذت
طوسي در این تحليرل از «طلرب الترذاذ از لرذت»

وجودي سخن ميگویرد (همران) .توجره بره سريرت

سخن گفته است .پرسش از نهراد ایرن فعرل ،بيرانگر

حکما ،نظير دیردگاه هرادو ،بيرانگر تلقري طوسري از

متعلِ مفهوم سعادت نرزد طوسري اسرت .در اخرالق

حکمت و فلسفه به عنوان شريوه و یرا مشري خراص

ناصري از مفهوم اخالقي سعادت سخن به ميان آمرده

زیسررتن اسررت (ر.ک :هررادو :فلسررفه برره مثابرره مشرري

است .در ایرن کتراب ،سرخن دربرارۀ سرعادت افرراد

1 2

1

زندگي و فلسفة باستان ييست؟ ).

انساني است و نهادِ فعلِ «طلرب الترذاذ کنرد» ،انسران
است.

 -4-3سيرت حکمت
طوسي بر اسا

 -2-3لذت؟ کدام لذت؟!
طوسرري «لررذت از سرريرت حکمررت» را سررعادت
دانسته است .هر لذتي ،سرعادت نيسرت ،بلکره لرذتي
سعادت است که از نروعي زیسرت حکيمانره برآیرد.
ينين لذتي ،عقلي ،فعلي و الهري اسرت (همران.)33 :
حال مسئله این است که آیا تبکيد برر لرذت عقلري از
سيرت حکيمانه و به تبع آن سعادت عقلي ،به معنراي
نفي دیگر انرواع لرذت و بيررون رانردن دیگرر انرواع
سعادت است؟ و یا ينرين تحليلري ،تنهرا بره معنراي
تبکيررد بررر لررذت و سررعادت عقلرري اسررت و لررذت و
سعادت عقلي مرتبهاي اسرت کره خرود دیگرر انرواع
ناسرا
لذات و سعادات را دربرردارد؟ بررای 

تحليرل

مفهوم لذت نرزد طوسري و بيران انرواع آن ضرروري
است.
 -3-3سيرت
تبکيد بر مفهوم «سيرت» ،تبکيد برر نروعي زیسرت
یعني زیست حکيمانه در تحليرل سرعادت اسرت .در
الرسررالة النصرريریه نيررز در تحليررل سررعادت از مفهرروم
«سيره» بهره گرفته شده و به توصيف ویژگيها و آثار
برآمده از روش و نوع زیست حکيمانه اهرل سرعادت
پرداخته شده است (طوسي 1431 ،ب .)134 :طوسري
از ویژگيهراي حکريم نظيرر توجره بره اسرتکمال در

تمایز سه گونره سريرت اصرناف

مردم ،به زیست و سيرت حکما اشاره ميکند:
اول سيرت لذت که غایت افعال نفس شهوي بود،
و دوم سيرت کرامت که غایرت افعرال نفرس غضربي
بود ،و سيَم سيرت حکمرت کره غایرت افعرال نفرس
ناطقه بود که اشرف و اتم سريرتهاسرت و او شرامل
بود کرامت و لذت را؛ اما کرامتري و لرذتي ذاتري نره
عرضي ،به خالف دو سريرت دیگرر (طوسري:1131 ،
.)36
ناسا
برای 

زیست حکيمانه که همان غایت نفس

ناطقه است ،بر اسا

تنوع قرواي نفرس ناطقره (قروۀ

نظري و قوۀ عملري) ،مشرتمل برر کمراالتي علمري و
عملرري اسررت و ایررن کمرراالت کرره مقرروم سرريرت
حکيمانررهانررد ،انعکاسرري نفسرراني (ادارک ،حرراالت و
لذات) ميیابند و التذاذ از ينين لذتي ،سعادت است.
نمودار شمارۀ  2بيانگر رابطة سعادت ،لذت و سريرت
حکيمانه و تحليل سيرت حکمت است.
1 Hadot. Pierre (1995), Philosophy as a Way of Life:
spiritual Exercises from Socrates to Foucault, Trans
Michael Chase, Wiley-Blackwell.
2 Hadot. Pierre (2002), What is Ancient Philosophy?,
The Belkanp Press of Harvard university press,
Cambridge.
Lampe Kurt (2015), The Birth of Hedonism: the
Cyrenaic Philosophers and Pleasure as a Way of Life,
Princeton University Press.
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سیرت حکما
قوه نظری

کمال علمی
ادراک و انعکاس
درونی :لذت یا
حالت

نفس ناطقه
قوه عملی

سعادت

کمال اخالقی

شکل  -2نمودار سعادت ،انعکاس دروني نيل به کمال است

 -5-3ويژگيهاي سعادت

 213 /2 :1111ر 211؛ همو .)116 :1431 ،در اعتبرار

طوسي در تعریف سعادت ،به بيران ویژگريهراي

دوم ،حرکت ،کمال اول شيء است و مقصد و غایرت

سعادت و مالکهاي تمایز مصداقي آن از امور مشرابه

حرکت ،کمال ثاني اسرت (همرو133 :1431 ،؛ همرو،

نيز پرداختره اسرت« :ثبرات و دوام»« ،شرعار خرویش

.)411 /2 ،1111

گرداندن» و «مایل نشدن به ييزي دیگر».

مفهوم کمرال انسراني در اخرالق پژوهري طوسري
داراي تنوع است:

 -4کمال انسان نزد طوسي

 .1طوسي در اخالقنگاريهراي عقلري ر فلسرفي

رهيافت خواجه در هر دو تعریف از سرعادت ،برر

اعتبار نخست را اخذ ميکند .وي در علم النفس شرح

کمال اسرتوار اسرت .برهکرارگيري کمرال در تعریرف

اشارات و اخالق ناصرري ،اعتبرار نخسرت از مفهروم

نخست آشکار است .در تعریف دوم نيز در ضمن قيد

کمال اول و ثاني را مدنظر قرار مريدهرد .کمرال اول

«سيرت حکيمانه» بر کمال تبکيد شده است .ازایرنرو

انسان در این آثار ،نفس و قرواي آن (عقرل نظرري و

تحليل اجمالي از کمرال نرزد خواجره ،در شناسراندن

عقل عملي) است .کمال ثاني نفس در اعرراض نفرس

جامع سعادت ضرورت دارد.

و افعال این قوا و صدور خاصيت آنها تعریف شرده
اسررت (طوسرري .)264 ،131 ،63 ،61 :1131 ،طوسرري

 -1-4دو اعتبار کمال نزد طوسي

خاصيت نفس انساني را نط  ،و نط را داراي دو قوۀ

مفهوم کمال به دو گونه اعتبار ميشود .طوسي در

نظري و عملي ميدانرد و در اخرالقنگراري فلسرفي،

رسالة الکمال االول والثاني (طوسري)121 : 1431 ،

صدور افعال مناسب و شایستة این قروا را پريجرویي

به اعتبارات گوناگون کمال اشاره مريکنرد :در اعتبرار

ميکند (همان 61 :ر .)33

اول ،صور نوعيه (مثال نفس انساني) کمال اول اسرت

 .2در اخرررالقنگررراريهررراي عرفررراني نظيرررر

و اکتسابات بعدي آن (نظير اعرراض) کمراالت ثراني

اوصاف االشراف و شرح نمط هراي سره گانرة عرفراني

نفس ،غيرمنوّع و عارض بر کمال اولريانرد (طوسري،

اشارات ،اعتبار دوم مد نظر بروده ،کمرال ،بره معنراي
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مقصد و غایت حرکت است .در اوصاف االشراف ،در

آنکه نفس ناطقة او را دو قروت اسرت ]1[ .... :کمرال

تبيين شوق به کمالورزي مينویسد:

قوت علمي ]2[ ....کمال قوت عملري» (همران 63 :و

هرکس به خود و احوال خود نظرر کنرد ،خرود را

.)13

به غيرخویش محتا داند ،محتا به غير ناقص اسرت

کمال قوت علمي آن است که شوق او بره سروي

و يون از نقصان خود باخبر شود در باطن او شروقي

ادراک معارف و نيل علروم باشرد ترا برر مقتضراي آن

که باعث آن باشد به طلب کمرال حاصرل آیرد .پرس

شوق احاطت به مراتب موجودات و اطالع بر حقرای

محتا شرود بره حرکتري در طلرب کمرال (طوسري،

آن به حسب استطاعت حاصل کنرد ،و بعرد از آن بره

.)46 :1161

معرفت مطلوب حقيقري و غررض کلري ،کره انتهراي

طوسي در شرح اشارات ،کمال حقيقي عرارف را

جملگي موجودات با او بود ،مشرف شود تا بره عرالم

حرکررت در طلررب قرررب حضرررت تعررالي مرريدانررد

توحيد بل مقام اتحاد برسد ،و دل او ساکن و مطمرئن

(طوسي .)111 :1 ،1111 ،تشبه به مبرد و تخلر بره

گردد و غبار حيرت و زنگ شرک از يهررۀ ضرمير و

اخالق الهي و باالتر از آن وصرول الرياهلل ،بره عنروان

آینة خاطر او سترده شود (همان 63 :و .)13

غایت سلوک مطرح مريگرردد (همران 112 :ر  111و

کمال قوت عملي آن است که قوا و افعال خراص

 141و  113و  131و  .)133طوسررررررررررررررري در

خویش را مرتب و منظوم گرداند؛ ينانکه با یکردیگر

اوصاف االشراف نيرز غایرت سرلوک را فنرا مري دانرد

مواف و مطاب شوند و برر یکردیگر تغلرب ننماینرد؛

(طوسي .)161 :1161 ،وي به قررب الري اهلل (همران:

پس به تسالم ایشان اخالق او مرضي گرردد و بعرد از

 ،)13وصول (همران ،)131 ،66 :محبرت براريتعرالي

آن به درجة اکمال غير ،و آن تدبير منرازل و سياسرت

(همان ،)32 :اعراض از توجه به غيرر (همران،)113 :

مدن باشد برسد (همان.)13 :

توحيررد (همرران )111 :و وحرردت (همرران ،)111 :برره

طوسي نيرل بره معرارف خرار از ارادۀ آدمري را

عنوان برخي از اهداف ابتدایي و متوسط سلوک اشاره

کمال قوۀ نظرري ،و تنظريم امرور اختيراري و مقردور

کرده است.

آدمي و ترتيب قوا به نحو اعتدال را کمال قوۀ عملري
برایناسا

مي داند.

نيل به اعتدال و حد وسط قروا و

 -2-4ابعاد کمال انسان :کماالت علمي و کماالت

سوق دادن ایشان به اخالق مرضي ،وميفة عقل عملي

عملي

(البته با نظارت و اعداد عقل نظري در اخذ مقردمات)

ابعرراد کمررال انسرراني در اخررالقنگرراري فلسررفي
طوسي ،همراستا با مباني علم النفس فلسفي او ،متنامر
بررا قررواي نفررس ناطقرره اسررت (طوسرري.)11 :1131 ،
برایناسا


«کمال انسان [نيز] دو نوع است؛ از جهت

است .جدول شمارۀ  1نمایانگر تمایز کماالت علمري
و عملي است.
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جدول  -1تمايز کماالت علمي و کماالت عملي

تمایز کماالت علمي و کماالت عملي
مالک تمایز

کماالت علمي

کماالت عملي

1

کارکرد

از جنس معارف و علوم

معارف عملي جزئي  +عمل و اعتدال قوا

2

تعل

نياز به بدن و قواي آن هميشگي نيست

هميشه نيازمند بدن و قواي آن

1

سنخ

حقای تکویني (بينشها)

حقوق قوا و حقای اعتباري (افعال و گرایشها)

4

حوزه

فردي

6

رابطه

مطرح در مقيا

بينياز از عقل عملي

مطرح در مقيا

فردي و جمعي

محتا به عقل نظري در معارف و استنتا ها
مقصد نهایي استکمال آدمي تشبه به خدا و تخلر بره

 -1-4مراتب کمال
طوسي در آثار اخالقي خود ،کمال را امر مشرکک

اخالق الهي (همران143 ،124،121 :؛ طوسري،1111 ،

و داراي طيف گستردهاي از شدت و ضعف ميدانرد.

 )133 :1است .طوسي در اخالق نگاري هاي عرفراني،

اخالقنگاريهراي فلسرفي طوسري در طررح مراترب

فراتر از آن ،وصرول و اتحراد و فنرا را غایرت نهرایي

اسررتکمال آدمرري ،بررا اخررالقنگرراريهرراي عرفرراني او

استکمال (طوسري11 :1131 ،؛ همرو)131 :1 ،1111 ،

متفاوت است .وي در اخالقنگراريهراي گونرة دوم،

مي داند .این دو مقصد در طول هماند .نمودار شرمارۀ

به مراتب باالدستي کمال و به سيري عارفانه و کمرال

 ،1نمایانگر هرم طولي کماالت انساني است.

خواص توجه ميکند .در اخالق نگاري هراي فلسرفي،

شکل  -3نمودار هرم مراتب طولي کمال

تحليلي جامع از مفهوم سعادت نزد طوسي و رابطة آن با کمال و لذت 23/

مراتررب گونرراگون کمرراالت انسرراني ،سرربب ارائررة

برایناسا


غایت نهایي اخالق سعادت است و کمال

الگوهاي متنوع در اخالق نگاري طوسي است .طوسي

به عنوان مقدمة آن اهميت ميیابرد (همران .)33 :وي

در مراتررب پررایيندسررتي کمررال برره سررالمت نفررس

تحصيل فضایل يهارگانه را سبب تکميل قواي ناطقة

طرب انگراري اخرالق یعنري

نفس و تکميل قوا را موجبات سعادت مي داند .با این

محافظت فضایل (حف سالمت نفس) و ازالت رذایل

بيان کمال و سعادت رابطة سربب و مسرببي و الزم و

(معالجت امراض نفس) (طوسري 112 :1131 ،و)111

ملزومي ميیابند و کمال در تحق سعادت ،نقش علّي

طرح مي گردد و طوسي ابتردا از آن بره عنروان شررط

خواهد داشت (همان.)122 :

الزم و نه کافي نظریهپرردازي یراد مري کنرد و سرپس

تحصيل فضایل يهارگانه← تکميل قواي نفس←سعادت

بررایناسرا

مي پردازد.

الگوي عملي و راهبردي براي مراحل سرير و سرلوک
به ميان ميآید.
 -4-4رابطة کمال و سعادت
رابطة کمال و سعادت در آثار طوسي به سه شکل
بيان شده است :سعادت برابرر اسرت برا « .1نيرل بره
کمال»« .2 ،نتيجة کمال» ،و « .1سرور و ابتها از نيرل
به کمال»:
الف) تمایز اعتباري کمال و سعادت (اینهمراني):
در آثار طوسي گاه کمال و سعادت به همراه یکردیگر
آمدهاند و به تمایز این دو اشارهاي نميشرود .اگريره

طوسي ،بهصراحت بره وحردت مصرداقي ایرن دو در
خار اشارهاي نکرده است (ایرنهمراني) ،ایرن دو را
تنها از حيرث اعتبرار و جهرات ،مخرالف مريدانرد و
تفاوت اعتبراري ایرن دو مريتوانرد نمایرانگر فرضرية
یکسانانگاري کمال با سعادت باشرد .برا ایرن بيران،

کمال قوا و متصف شدن به فضرایل علمري و عملري،
همان تحق سعادت است .طوسري از قرول حکمراي
متقدم ،سعادت را «رسيدن او [فرد] به حرکرت ارادي

اگريه رسيدن به کمال ،غایت تهذیب اخرالق در
دو بعد علم و عمل است ،خود برراي غرضري دیگرر
(سررعادت) اسررت .بنررابراین غایررتالغایررات اخررالق،
سعادت است.
) سعادت ،انعکا
ناسررا
کمررال اسررت .برررای 

درونري و لرذت از نيرل بره
ادراک و حالررت درونرري

حصول کمرال از آن حيرث کره داراي کمرال و خيرر
است ،سعادت و بهجت ناميده ميشود .سعادت امري
است جدا از کمال ،و غایت نهایي ،دستآخرر همران
سعادت است.
 -5ترابط و تعامل لذت و سعادت
در تحليلهاي پيشگفته از سعادت ،بر مؤلفة لذت
تبکيد شد .سعادت از دیدگاه طوسي ،عبارت اسرت از
لذت همه جانبه و دستيابي همه جانبه به همة کمراالت
(طوسرررررري114 :1 ،1111 ،؛ همررررررو.)31 :1131 ،
ناسا
برای 

در تحليل سعادت باید بره تحليرل لرذت

نزد طوسي بپردازیم.

نفسرراني برره کمررال خررویش» (طوسرري)31 :1131 ،

 -1-5طبقهبندي ديدگاه انديشمندان در تعريف

ميخواند.

لذت

ب) سعادت ،نتيجة کمرال :طوسري گراه غایرت و

تعریف طوسري از ماهيرت لرذت ييسرت؟ سرنخ

نتيجررة کمررال نفررس را سررعادت خوانررده اسررت.

لذت ييست؟ لذت عين همان نيل به کمال اسرت یرا
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امري دیگرري برخاسرته از نيرل بره کمراالت؟ ادراک

اندیشمندان در تحليل مفهوم لذت متفراوت عمرل

است یا نوعي فعل یرا انفعرالي دیگرر؟ تصویرسرازي

ميکنند؛ ترا آنجرا کره گراه از اندیشرمندي ،تعراریف

طوسي از لذت ،مطاب کدام انگاره در سرنت اندیشره

گونا گون از ييستي لذت ارائه شده است .در نمرودار

است؟

شمارۀ  4دیدگاه اندیشمندان در تحليل مفهوم لذت را
طبقهبندي کردهایم.

شکل  -4نمودار طبقهبندي ديدگاه انديشمندان دربارۀ چيستي لذت

 .1برخرري اندیشررمندان ،لررذت را امررري سررلبي

توفي در امر مطبوع و یا حالت پرس از دریافرت امرر

ميپندارند و آن را بازگشت به حالت طبيعي و رهایي

مطبوع مي دانند .ایشان در تعيين سرنخ ایرن حالرت و

و آسایش از رنر مري داننرد (دفرع آالم) .سرقراط در

واکنش متفاوتاند:

تحليل لذات جسماني (و نه لذات نراب مثرل دانرش)

برخي سنخ ينين حالتي را تعيين نکردهاند ( 2ر 2

 :1ص  1162و ،)1163

ر  .)1ارسطو با فراتر رفرتن از لرذات برالعرض (دفرع

(تيمائو  ،بند 64؛ همو،1133،

آالم) و توجه به لذات ابتدایي و ایجابي (نظيرر تبمرل)

 :1ص  1336ر  ،)1331اپيکور (کاپلسرتون،1133 ،

( 1111الف/

 :2ص  ،)32لذت را امري حاصرل از

 )461 :1و زکریرررراي رازي (رازي )16 :1311 ،از

فعاليت مطاب با طبيعت (وضعيت سالم نه صرفا دفرع

(افالطون ،فيلبس ،بند /11

افالطون در تيمائو

این دستهاند؛

الم) و اتمام و تکميرل آن مري دانرد ( 1114ب/

:2

 .2تعریف برخي از اندیشمندان ،ایجابي اسرت .از

 4.)211برخي لذت را امر حاصرل از ادراک (معلرول)

ميان ایشان ( 2ر  )1عدهاي لذت را در نفسِ دریافرت

ميدانند و نه از سرنخ ادارک ( 2ر  2ر  .)2فخرر رازي

و بهدست آوردن امر مطبوع ميدانند .افالطون از زبان

در المباحث برا نقرد تعریرف بروعلي از لرذت ،آن را

یکي از شهروندان آتن ينين ميگوید (نواميس/666 ،

امري بدیهي و بينيراز از تعریرف مريخوانرد و بيران

 )2334 :4و بوعلي نيرز در رسرالة اضرحویه (ابرن

علررت لررذت را در تعریررف لررذت ،بسررنده نمرريدانررد

سينا )11 :1164 ،ينين است ( 2ر  .)2برخي لرذت را

 .)133 :1برخرررري آن را از سررررنخ

نه نفسِ دریافت امر مطبوع ،بلکره واکرنش در مقابرل

(رازي،1411 ،

تحليلي جامع از مفهوم سعادت نزد طوسي و رابطة آن با کمال و لذت 11/

ادراک ميدانند ( 2ر  2ر  .)1این اندیشمندان که لذت
را ادراک مرريداننررد ،در تعيررين نرروع ادراک و متعل ر
ادارک مختلفاند:

 -2-5گزارش تعاريف طوسي از لذت
طوسي در آثار خرود سره نروع تحليرل از ماهيرت
لذت ارائه ميکند:

یک) نوع ادراک :برخي ،لرذت را ادراک حصرولي

الف) لذت «رهایي از رنر و فقردان الرم» اسرت

و برخي ادراک حضوري مري داننرد .برخري لرذت را

(طوسي .)221 :1131 ،ينين تحليلري از لرذت ،تنهرا

ادراک تصوري و برخري ادراک تصردیقي مري داننرد.

درباب لذات بدني آمرده و تعریرف قسرم خاصري از

ارسررطو در دربررارۀ نفررس ،لررذت را ادراک (نرروعي

لذت است؛

احسا

و انفعال) 1تصردیقي (صردور نروعي حکرم

ب) لذت ادراک مالئم و الم ،ادراک نامالئم است.

( 411الرف 13 ،بره

طوسي این دیدگاه را متبثر از فارابي و بوعلي (نره در

ایجابي یا سلبي) شيء محسرو
بعد 243 :1133 /ر  )241ميداند؛

دو) متعلر ادارک :الررف) شررهوت؛ نظيررر دیرردگاه
معتزلررره (عجرررالع معتزلرررع /231 :1423 ،قاضرررع
عبدالجبار 1361 ،ر  1362م،

)3 :4؛ ب) امر مالئرم

و مطبوع قروا .فرارابي در فصروص الحکرم (فرارابي،
 1431ب ،)64 :ابنسينا در عيونالحکمره (ابرن سرينا،
 ،)11 :1433دانشررنامة عالئرري (همررو )132 :1131 ،و
مبررد و معرراد (همررو ،)113 :1161 ،عالمرره حلرري در
کشف المراد (حلي 1421 ،ق )111 :و صدرا در جلرد
يهررارم اسررفار (مالصرردرا ،)142 :4 ،1331 ،لررذت را
«ادارک امر مالئم و مطبوع» معرفي کردهاند .صردرا در
شرح اصول کافي ،لذت را ادراک کمال وجرودي هرر
موجود ميداند (همو،1131 ،

 .)212 :4ابنسرينا در

اشارات) و ارسطو ،در اخالق ناصري (طوسي:1131 ،
 )262 ،36و رساله قواعد العقائد (همرو)413 :1113 ،
و تلخرريص المحصررل (طوسرري )133 :1431 ،مطرررح
کرده است .او در تجریداالعتقاد لذت را نروعي ادراک
مي دانرد« :األلرم واللّرذۀ .وهمرا :نوعران مرن اردراک،
تخصّصا بإضافة تختلف بالقيا » (همرو111 :1431 ،
ر  .)116عالمه حلي در کشف المراد ،در توضيح ،قيد
«تخصصا بإضافة» را در قيا
قيد «تختلف بالقيا » را به قيا

با امر مالئم و منرافي و
مردرک و اشرخاص

ميداند (همو 1421 ،ق.)111 :
طوسرري لررذت را حرکررت نفررس یعنرري ادراک
مدرَکات ماهري و باطني ميداند .لذت انفعرال نفرس
نيست بلکه حرکت نفسف یعني ادراک است .متعلر

الهيات شفا (ابرن سرينا 1434 ،الرف )163 :و نجرات

ادراک ،امري طبيعي یعني مالئرم طبيعرت اسرت .وي

(همررو )131 :1113 ،بررا نگرراهي حصرررگرایانه ،قيررد

امور مرتبط با طبيعرت را لذیرذ و امرور غيرطبيعري را

«ادراک مالئم از آن جهت که مالئم است» را افزوده و

مولم ميخواند.

در اشارات قيود دیگري بيان کرده است .الهيجي نيرز
در شرروارقااللهررام دیرردگاه اشررارات را آورده اسررت
(الهيجي ،بيتا،

.)441 :2

طوسري در اوصرافاالشرراف ،مالئرم و موافر را
همان «کمال» مي داند (طوسري .)121 :1161 ،بروعلي
نيز در مبد و معاد ،مالئم هر امري را خير خراص آن
و خير مخصوص امر را در کمال و فعليت آن دانسرته

ۀ

است (ابن سينا .)111 :1161 ،بر اسا

مبراني مشراء،

امر مالئم ،امرر سرازگار برا ذات و برر اسرا

مبراني
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صدرا ،امر سازگار با وجود اسرت .بروعلي در رسرالة

بوعلي عرالوه برر ادراک ،برر مفهروم نيرل نيرز تبکيرد

اضحویه ،امر مالیم و مواف را به  .1امري که مکمرل

ناسا
ورزیده است .برای 

جوهر باشد و  .2امري که مکمل فعل خاص او باشد،

از ادراک حضررروري قلمرررداد کررررده اسرررت .وي در

تفسير کرده است (همو.)13 :1164 ،

اوصافاالشراف نيز لذت را به «نيل» به مالئم و کمال

ج) تحليررل طوسرري از لررذت در شرررح اشررارات،

طوسي لذت را نوع خاصي

تعریف ميکند (طوسي)121 :1161 ،؛

مطاب دیدگاه بروعلي در اشرارات اسرت :بروعلي در

 .2وصررول :طوسرري ادرک و نيررل را برره «وصررول

اشارات لذت را بدین معنا آورده است« :إن اللذۀ هري

مدرک» مقيد ساخته است .بنابراین اگر خيرري بره مرا

[ ]1إدراک و نيل [ ]2لوصول [ ]1ما هو عند المردرک

اصابت کند و ما متوجه نشویم ،لذت نيست؛

[ ]4کمال و خير [ ]1من حيث هو کذلک و األلم هرو

 .1ما هو عند مدرِک :خير و کمال بایرد در اعتقراد

إدراک و نيل لوصول ما هو عند المدرک آفرة و شرر»

شخص ،خير و کمال به شمار آیند ،نه اینکه تنها خيرر

(طوسي .)111 :1 ،1111 ،طوسري در تحليرل سرخن

و کمال فينفسه باشند؛ یعني خير و شر در این مقرام،

بوعلي ،لذت را نوع خاصي از ادراک ميداند؛ ادراکري

خير و شر قياسري و اعتقرادي اسرت و نره فرينفسره

حضوري که حتما رسيدن و وصول به کمرال و خيرر

(همان)؛

هم به او ضميمه شده است .لذت عين ادراک است و

 .4خير و کمال :طوسي خير و کمال را به معنراي

نه حاصل ادراک .این تعریف مؤلفههایي دارد که تنهرا

خرو از قوه به فعل مي داند؛ با این تفاوت که کمال،

در پرتو تحليل آنها قابل فهم خواهد بود:

نفس و مطل خرو از قوه به فعل نيست؛ خررو از

 .1ادراک و نيل :طوسي معتقد است اینکه بروعلي

قوه به فعلي است که مطلوب و مؤثر نيز باشد؛

عالوه بر «ادراک» ،قيد «نيل به کمال و خيرر» را اخرذ

 .1من حيث هو کرذلک :شريء ممکرن اسرت از

کرده است ،براي التزام به داللت مطرابقي در تعریرف

جهتي خير و کمال باشد و از جهتري نباشرد و لرذت

اسررت تررا معنرراي لررذت بتمامرره بيرران گررردد« .ادراک

تنها به جهتي که آن شيء براي مردرِک خيرر و کمرال

حضوري» در پارادایم بوعلي ،تنها شامل علم انسان به

است ،تعل ميگيرد.

ذات خررود اسررت و علررم فرررد از قرروا و افعررال او و

بنابراین به اعتقراد طوسري لرذت بره يهرار ييرز

اوصاف وجداني او ،بر سبيل حصول صورت مساوي

بستگي دارد .1 :وجدان ،حضور و نيل به ييرزي کره

از شيء (علم حصرولي) اسرت؛ درحراليکره طوسري

خير و کمال است؛  .2انعکا

دروني نيرل قروهاي از

برخالف بوعلي ،در تعميم موارد علرم حضروري ،برر

قرروا برره کمررال خررود و ادراک آن ييررز؛  .1ادراک برره

علم انسان به قواي خود و افعال و اوصراف وجرداني

حصررول و وصررول آن ييررز؛  .4اعتقرراد شررخص برره

خود نيز تبکيد ميکند (همو.)131 :1 ،1111 ،

خيریت خير ،از آن جهرت کره خيرر و کمرال اسرت.

به اعتقاد طوسي مفهروم ادراک نرزد بروعلي ،تنهرا

همچنين در ادامة نمط ،عدم مانع و شاغل و مضاد نيز

شامل علرم حصرولي اسرت ،در حراليکره در مفهروم

از دیگر شرایط لذت ناميده شده است (همان 141 :و

«نيل» ،رسيدن و حضور شيء ،وجدان و اصابه (علرم

.)144

حضرروري) نيررز وجررود دارد (همرران .)113 :بنررابراین

تحليلي جامع از مفهوم سعادت نزد طوسي و رابطة آن با کمال و لذت 11/

ناسرا
لذت بررای 

درونري و ادراک

ازآنجاکه لرذت نروعي ادراک اسرت ،قروي ترر برودن

بره انعکرا

حضوري و وجداني از وصول فرد به خيرر و کمرالي

ادراک ،سبب قوت لذت آن قوه بر دیگر قواسرت .برا

که استعداد آن را دارد تحليل مي شود .جدول شرمارۀ

این بيران لرذت عقلري براالترین انرواع لرذات اسرت

 ،2نمایانگر تعاریف طوسي از لذت است.

(طوسي.)116 :1 ،1111 ،

 -3-5تقسيم لذت :انواع لذت يا مراتب آن؟!
طوسي در تجریداالعتقاد لذت و الم را به دو قسم
حسرري و عقلرري تقسرريم مرريکنررد (طوسرري:1431 ،
111ر .)116وي لذات و آالم عقلي را برتر و قرويترر
از لذات حسي مي داند .در اخالق ناصري نيرز لرذات
عقلي را متمایز از لذات حسي بيان داشته و به برتري
لذات عقلي اشاره کرده است (طوسي31 :1131 ،ر،33
 .)211 ،262لذات عقلي ،لذاتي حقيقي ،ذاتي ،فعلي و
الهرريانررد و لررذات حسرري ،لررذاتي انفعررالي ،عرضرري،
حيواني و بهيمي.
طوسي در شررح اشرارات لرذت را بره  .1لرذات
حسي مراهري .2 ،لرذات (حسري) براطني .1 ،لرذت
عقلي-حقيقي و حتي در مراتب باالدسرتي بره ابتهرا
شهودي عقول و ابتها الهي تقسيم ميکنرد (طوسري،
 111 :1 ،1111و  .)116صرردرا نيررز در اسررفار ينررين
تحليلي ارائه داده اسرت (مالصردرا.)112 :4 ،1331 ،

این تحليل ،تفصيل تحليل تجریرد و اخرالق ناصرري
است؛ زیرا لذات حسري بره دو دسرتة لرذات حسري
ماهري و باطني تقسيم ميشود و لذات عقلي هماننرد
تحليل پيشين ،در مقابل لذات حسياند .لذات براطني
قويتر از لذات ماهرياند و لرذات عقلري بره طریر
اولي قويتر از لذات حسي مراهري .لرذت و الرم در
شرح اشارات ،به لذات و آالم دنيرایي و اخرروي نيرز
تقسرريمپذیرنررد .لررذات حسرري (مرراهري و برراطني)،
دنيایياند و لذات عقلي ،روحاني و اخروي.

طوسي مالک شریف بودن و مرتبة باالدستي بودن
لررذت را نيررز ارائرره داده اسررت .برره اعتقرراد طوسرري،

طوسي در روضةالتسليم ر اگرر اثرر او باشدرر بره
تمررایز لررذات نفررس و لررذات جسررم پرداخترره اسررت
(طوسي .)43 :1161 ،لذت نفس ،همان لذت عقلي ،و
لذت جسم همان لذت حسي ماهري اسرت .در ایرن

تقسيم ،لذات باطني نيامده است .در الرسالة النصريریه
نيز بين لرذات براقي و لرذات بردني تمرایز مرينهرد.
تمایزي که وي ميان لذات قایل مريشرود ،بره سربب
اعتقاد به دو بعد جسماني و روحاني نفس بشر اسرت
(طوسي 1431 ،ب .)131 :لذات بردني همران لرذات
حسي جسمانياند (همان )131 :و لذات باقي ،لرذات
حقيقي متعل به نفس روحاني (همران 131 :ر .)136
تقسيم لذت به لذات عقلي و حسي (شهوي ،غضبي)،

باطني و وهمي در اسرا االقتبرا

نيرز آمرده اسرت

(طوسي 1161 ،ب 111 :و .)116
حال پرسش از رابطة اقسام است :آیا اختالف این
اقسام ،اختالف ذاتي است؛ یعني ذکر تقسريم ،بيرانگر
انواع لذت نزد طوسي اسرت و یرا اختالفري عرضري
است یعني لذتهاي حسي و عقلي ،دو نروع نيسرتند
بلکه از نوع واحدند و اختالفشان به اعراض اسرت ،و
یا اختالف ،اختالف به شدت و ضعف است؟ آیا این
اقسام ،انواع لذتاند و یا مراتب آن؟
مشائيان به دليل تباین ذاتي وجودات ،به تشرکيک
در وجود قائل نيستند .تشکيک در ماهيت نيز کره بره
زعم اغلب عقال محرال اسرت .برا ایرن بيران ،از نظرر
مشائيان ،لذتهاي حسري و عقلري ،انرواع لرذتانرد؛
درحاليکه طوسي ،در وجه اقوا بودن ،لرذت را ادراک
دانسته و معتقرد اسرت ازآنجاکره ادراک امرري داراي
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قوت و ضعف و مشکک است ،بنابراین لذت نيرز بره

باطني :لذت علم) (افالطرون ،فيلربس ،بنرد /11

تبع ادراک ،داراي مراتب شدید و ضعيف خواهد برود

 1162و .)1163

ناسا
(طوسي .)116 :1 ،1111 ،برای 

:1

ذکر اقسرام ،بره

طوسي در مواردي به نقل از ارسرطو ،لرذت را در

معناي ذکر مراتب لذات است .لذت از ضرعيفتررین

باب برخورداري (در حرد اقتصراد) از امرور مرادي و

مراتب یعني لذات حسي ماهري آغاز ميشرود و بره

جسماني« ،صحت» مي داند (طوسري)11 ،12 :1131 ،

مراتررب اقرروا و اشرررف ،یعنرري لررذات عقلرري منتهرري

و ينين لذتي (صحت) را ،متمایز از لذاتي ميداند که

مي گردد .همچنين ازآنجاکه لذت ،ادراک مالیم است،

حقای آن آالم است ،اگريه به ماهر لذت مرينمایرد.

تنوع انواع مالیم (حسي ،عقلري و ،)...لرذت

با این بيان ،لذت حقيقي متمرایز از لرذات مراهري و

مشکک بودن کمرال،

پنداري اسرت .لرذت پنرداري در براب لرذات بردني،

مشرکک

بازگشت بره حالرت طبيعري نيسرت و فراترر از حرد

براسا

متنوع مي شود .بنابراین براسا

ادراک کمال داراي مراتب فراوان و بر اسا
بودن ادراک ،لذت نيز داراي مراتب است:

اضطرار و ضرورت است (همان .)161 :ایرن تحليرل،

تشکيک (امر مالیم) کمال←تشکيک ادراک

مطرراب طررب قرردیم و نظریررة اعترردال مررزا اسررت.

کمال←تشکيک لذت

همان گونه که در سالمت تن ،اعتدال مرزا ضرروري

 -4-5تحليل و مقايسه تعاريف طوسي از لذت

اسررت و کمرري و زیررادي یکرري از طبررایع يهارگانرره

نقاط اشتراک و افتراق تعاریف طوسري ييسرت؟

بيماري است ،در سالمت روان نيز ينرين اسرت .لرذا

ربط و نسبت این تعاریف ييست؟ آیا ایرن تعراریف

این تحليل از لذت ،تنها سازگار برا نظریرات اخالقري

پيوسته اند؟ ازآنجاکه تعریف نخست ،به معناي رهایي

سالمتمحور است (همان.)11 :

از آالم ،تعریفي سلبي ،و تعریرف دوم و سروم ،یعنري

همچنين رهایي از رن  ،سبب ایجاد حصر و دامنة

تعریف لذت به ادراک ،تعریفي ایجابي است ،نخست

محدودي در کسب لرذات اسرت .بره عبرارت دیگرر،

برره مقایسررة دیرردگاه اول بررا تعریررف دوم و سرروم

لذت براسا

تعریف آن ،یعني بازگشرت بره حالرت

ميپردازیم و در ادامه ،دو تعریف دوم و سروم را نيرز

طبيعي ،پایراني دارد و آن رسريدن بره حالرت طبيعري

مقایسه ميکنيم.

است (قراملکي .)132 :1131 ،این تحليل مرانع شروق

تعریف نخست ،تعریفي سرلبي و امرري ثرانوي و

به مالیمات و کماالت حرداکثري ،و برهتبرع آن مرانع

منوط به وجود درد و رنر اسرت کره رهرایي از آن،

اکتسرراب لررذات حررداکثري اسررت کرره همرران ادراک

علت تحق لذت است .ينين تحليلي ،تعریرف لرذت

کماالت است .بنابراین تعریف نخست ،مانع سلوک و

از طری ر علررت پيرردایش آن اسررت .طوسرري در ایررن

شوق بره کمرال ورزي اسرت و برا نظریرات اخالقري

تحليل ،وامدار حکمایي نظير سقراط است .سقراط در

کمال محور سازگار نيسرت .ایرن تعریرف برا دیردگاه

تعریف لذات جسماني ينين تعریفي ارائره مريدهرد؛

طوسرري از «سررعادت» برره عنرروان غایررت اخررالق نيررز

اگريه این تفسير او ،تنها تعریف همين قسرم خراص

سازگار نيست؛ زیرا سرعادت کره برآمرده از کمراالت

از لذت است و نه همة انواع آن (و نه مثل لذات ناب

است ،نزد طوسي امرري داراي مراترب اسرت و ایرن

تحليلي جامع از مفهوم سعادت نزد طوسي و رابطة آن با کمال و لذت 11/

تعریررف از لررذت ،مناسررب بررا سررعادت در مراتررب

(طوسي .)113 :1 ،1111 ،بنابراین تعریرف لرذت بره

باالدستي نيست.

ادراک مالیم و یا همان کمال و خير ،با نظریة اخالقي

تحليررل دوم و سرروم از لررذت ،برررخالف تحليررل

کمررالمحررور سررازگار اسررت .در نظریررة اخالقرري

نخست ،امري ثانوي و منروط بره امرري دیگرر نظيرر

کمررالمحررور ،کمررال غایررت اخررالق اسررت .بنررابراین

وجود درد و رن نيست؛ بلکه امري ابتدایي و مطراب

مفهومسازي طوسي از لذت ،مناسب با نظریة اوسرت.

اکتساب لذایذ بيحد و حصر و برتر و متعالي است.

همچنين اگر سعادت را غایرت نهرایي انسران بردانيم،

تحليل طوسي از لذت ،با مفهوم کمال و خرو از

ازآنجاکه سعادت ،لذت از کمال و خير اسرت (همرو،

قوه به فعل و مسئلة فلسفيِ حرکت گره خورده است.

 ،)114 :1 ،1111مراتب کمال و خير ،در تحليل لذت

ایررن امررر در تعریررف نخسررت در پاسررخ برره مسررئلة

که ادراک آن است ،مؤثر خواهد بود و مراترب لرذت،

«ييستي مالئم و مواف » مشخص مريگرردد .طوسري

بر مراتب سعادت تربثير خواهرد داشرت .بنرابراین در

مالئم را کمال جوهر مي دانرد .در تعریرف سروم نيرز

نظریة اخالقي سعادتمحور نيز تفسيرسرازي طوسري

مدرَک ،خير و کمال نزد مدرِک است .ازآنجاکه لذت،

از لذت ،باید مناسب با سرعادت و مراترب آن باشرد.

ادراک کمال است ،بر اسا

گوناگوني کمرال ،لرذت

سازگاري با لذات برتر ،لذات عقلري و حتري ابتهرا

نيز متنوع مي شود .توجه بدین نکته شایسته است کره

الهي ،به معناي ناسازگاري و عدم شمول لذات بردني

نزد طوسي کمال انساني امري ذومراتب اسرت کره از

نيست؛ زیرا لذات بدني و جسماني ،در حد اقتصراد و

انواع خيرهاي جسماني و حسي آغاز مريشرود و ترا

ضرررورت ،خررود امررر مالیررم و نرروعي خيررر و کمررال

لذات عقلي محض پيش مريرود .برا ایرن بيران ،ایرن

پایيندستي است .شرامل برودن برر لرذات جسرماني،

تفسررير از لررذت ،عررالوه بررر سررازگاري بررا کمرراالت

شمول این تحليل را بر نظریات اخالقي سالمتمحور

پایيندستي ،با کماالت باالدستي و بره تبرع آن ،لرذات

نمایررانگر اسررت .جرردول شررمارۀ  2نمایررانگر تفرراوت

ناب متعالي و برتر ،سازگار است .طوسي ابتها الهري

تفسير نخست و تفسير دوم و سوم است.

را نيز با ينين تفسيري از لرذت تحليرل کررده اسرت
جدول  -2نقاط افتراق تعريف سلبي طوسي و تعاريف ايجابي وي
1
2

تعريف نخست

تعريف دوم و تعريف سوم

سلبي

ایجابي

امري ثانوي و منوط به وجود درد و رن

امر ابتدائي (به دستآوردن تمایالت)

1

محدود و داراي حد و حصر

بدون محدودیت و دامنه

4

تعریف از طری علت

بيان سنخ (ادارک)

1

تعریف مناسب با طب قدیم و طبيعيات

تعریف فلسفي و وجودشناختي

6

تنها مناسب با نظریات اخالقي سالمتمحور

مناسب با نظریات اخالقي کمالمحور و سعادتمحور ،عالوه
بر شمول بر نظریات سالمتمحور

1

مناسب با لذات این جهاني (جسماني و باطني)

3

انفعالي

مناسب با انواع لذات (از لذات جسماني تا لذات عقالني و
حتي ابتها الهي)
فعلي
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تعریف دوم و سوم نيز داراي نکات افتراقي است.

است و نه صرف ادراک .تعریف دوم ،تعریفري مطلر

در تعریف دوم ،نوع ادراک مشرخص نيسرت؛ امّرا در

و فينفسه از ماهيت لذت است؛ اما تعریرف سروم برا

تعریف سوم ،طوسي لذت را ادراک حضوري مي داند

مقيد شدن به «ما هو عنرد مردرِک» ،تعریفري نسربي و

که نيرل و وجردان در آن دخيرل اسرت .همچنرين در

ناسا
وابسته به فاعلشناساست .برای 

تعریف دوم ،مدرَک از ایضاح الزم برخوردار نيسرت؛

فينفسه شي ،لذتآور نيسرت ،بلکره لرذت در امرري

اگريه در دیدگاه طوسي و دیگر اندیشرمندان ،مالیرم

است که فرد آن را لذت ميداند.

مالیم و مطبوع

و مطبوع به کمال شيء تفسير ميشود؛ درحاليکره در

لذت در تعریف سوم ،نفس ادراک مالیرم نيسرت،

تعریف سوم ،مدرَک مشخص اسرت .طوسري خيرر و

بلکه ادراک مالیم است از آن حيث که مالیرم اسرت.

کمررال را متعل ر ادراک مرريدانررد و خررود برره تفسررير

طوسي در تعریف دوم ،در برخي مواضع نظير بوعلي

ييستي کمال و خير و رابطة آنها پرداخته است .البته

در شفا و نجات ،قيد «من حيث هو مالیم او کرذلک»

طوسي در تحليل خود ،خير و کمال را حصول امرري

را اخذ کرده است و گراه تعریرف خرود را برا ينرين

که مناسب و شایسته شيء است ،تعریف کرده اسرت.

قيدي تکميل نميکند .جدول شمارۀ  1بيانگر مقایسرة

در تعریف دوم ،لذت عين ادراک مالیم است؛ امرا در

تعریف دوم و سوم طوسي از لذت است.

تعریف سوم ،لرذت ادراک وصرول و نيرل بره مالیرم
جدول  -3نقاط اشتراک و افتراق تعريف دوم و سوم طوسي
نقاط اشتراک

نقاط افتراق
تعريف دوم

تعريف سوم

1

تعریفي ایجابي

ادراکِ مالیم و مطبوع (یعني کمال)

ادراک خير و کمال

2

تعریفي ابتدایي و نه ثانوي

صرف بيان ادراک بدون تعيين نوع

ادراک حضوري

1

تعریفي فلسفي و وجودشناختي

کيف نفساني

امري وجودي و جوهري

4

مبتني بر نظریه حرکت و کمال

ادراک مالیم

ادراک وصول به مالیم

1

ادراک بودن لذت

امري في نفسه

6

سازگار با انواع لذت :لذت عقلي و حسي
سازگار با نظریات کمالمحور و

1

سعادتمحور عالوه بر اشتمال بر نظریات
سالمتمحور

3

متعل لذت ،بدون حصر و حد

مطل ادراک مالیم

امري نسبي و وابسته به فاعل
شناسا

مالیم از حيث مالیمت

تحليلي جامع از مفهوم سعادت نزد طوسي و رابطة آن با کمال و لذت 11/

 -5-5بازيابي تعريف فراگير طوسي از لذت

طوسي سازگار است ،شررط کمرال نفرس در مراترب

براساس ذومراتب بودن آن

باالدستي است؛ زیرا نيل به علم و معرفرت و عردالت

آیا تعاریف یادشده متمایزند یا قابل جمع؟ رابطرة

قوا (تحليه به اوصاف) ،بدون سالمت نفس و رهرایي

آنها ييست؟ آیا لذت در تعریف سلبي (نخسرت) و

از آالم و بيمرراريهررا (تخليرره) ممکررن نيسررت (ر.ک:

ایجابي (دوم و سوم) بره اشرتراک لفر اسرت یرا بره

طوسي133 :1 ،1111 ،؛ همو.)61 :1131 ،

اشتراک معنوي؟ آیا ميتوان تعریفي جامع و فراگير از

رسيدن به لذات جسماني ،تنها در حرد ضررورت
یعني همان رهایي از آالم و حف اعتردال و سرالمت

لذت نزد طوسي ارائه داد؟
طوسي در مواضعي کمال و در مواضعي سرعادت

است که به عنوان شرط کماالت باالدستي است و نره

را به عنوان غایتالغایات بشر و هدف اخالق معرفري

لذتطلبيهاي جسماني نامحدود و ابتردایي .بنرابراین

ميکند .سعادت در اندیشة طوسي ،یا  .1همان کمرال،

تعریف لذات حسي بردني بره رهرایي از آالم ،بيرانگر

یا  .2نتيجة نيل به کمال و یا  .1لذت از ادراک کمرال

حدود استفاده و بهررهمنردي از خيرهراي خرارجي و

است .به هر روي سعادت نزد وي ،با کمرال نفرس و

بدني در مسير کماالت باالدستي است؛ یعني تعریرف

مراتررب آن داراي مراتررب مرريگررردد و بررا کمررال،

نخست طوسي متمایز از تعریف ایجابي نيست ،بلکره

تعریفري کره

نوعي تبکيد بر ذکرر حردود بهررهمنردي از ایرن نروع

طوسي از لذت ارائه ميدهد ،يه غایرت اخرالق نرزد

لذتهاي بدني در مسير سلوک و کمال نرزد اوسرت.

وي کمال باشد يه سعادت ،باید با مفهوم «کمال» نزد

این تعریف از لذت ،در باب لرذتهراي بردني ،نرافي

وي سازگار باشد.

لذتطلبيهاي بيحرد و حصرر و دامنره اسرت؛ زیررا

ناسرا
همسرنوشت و قرین است .برای 

ذومراتب بودن کمال و به تبرع آن ادراک کمرال و
لذت نزد طوسي ،تفسير نخسرت را برا تفسرير دوم و
سوم قابل جمع و سازگار مينماید؛ زیررا تفسرير اول،

بهرهمندي از لذات بدني ،فراتر از حد ضرورت خرود
الم ،و با نظریة اخالقي طوسي ناسازگار است.
برایناسا


لف لذت ،در تعریف سلبي و ایجابي،

معطوف به یکي از مراتب کمال و سعادت نزد طوسي

مشترک معنوي اسرت و اشرتراک ایرن دو تعریرف در

یعني رهایي از آالم و بيماريها یا بره عبرارت دیگرر،

مفهوم لذت ،اعم و اخص است .همة مراتب و اقسرام

سالمت نفس اسرت و تفسرير دوم و سروم مبتنري برر

لذت ،به ادراک مالیم قابرل تعریرف اسرت؛ امرا نروع

کسب فضایل مثبت و سرازگار برا سرعادات عقلري و

خاصي از آن یعني لذات بدني ،بره جهرت تبکيرد برر

حقيقي .با این بيان تفسير دوم عرالوه برر شرمول برر

حدود بهرهمندي از آن ترا حرد بازگشرت بره حالرت

مرتبة نخست ،مطاب با مراتب باالیي کمال یعني نيرل

طبيعي ،به مفهوم رهایي از آالم نيز قابل تحليل اسرت.

به قرب الهي و مرتبة عقل مستفاد و ...است .سرالمت

نمودار شمارۀ  1بيانگر شمول تعریف دوم و سوم برر

نفس و رهایي از رن ها و آالم که با تعریرف نخسرت

تعریف نخست است.
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شکل  -5نمودار شمول تعريف دوم و سوم بر تعريف اول و اقسام لذت

ناسا
برای 

لرذت ،ادراک مالیرم و کمرال اسرت.

همچنين تعریف سوم طوسي همران تعریرف دوم

البته ادراک مالیم و کمال ،در مراتب پایيندستي کمال

اوست که البتره شرامل همرة انرواع لرذت ،و تعریفري

یعني سالمت نفس ،به معناي رهایي از آالم نيرز قابرل

فراگير و دقي از طوسي است .نمودار شمارۀ  6بيانگر

تعریف است.

رابطررة تعریررف طوسرري از لررذت در نظریررة اخالقرري
اوست.

شکل  -6نمودار هرم ارزشي مراتب لذات در نظرية اخالقي طوسي

 -6مقايسة تعاريف طوسي از سعادت

از سررعادت نررزد خواجرره ارائرره گشررت .در تعریررف

انجامیافتره ،سرعادت و مؤلفرههراي

با بررسيهاي

نخست ،مراد بيان سعادت و شقاوت عقلي و یا لرذت

بنيادین آن به کمال و لذت تحليل شرد و دو تعریرف

و الم عقلي است و نه مطل سرعادت و شرقاوت کره

تحليلي جامع از مفهوم سعادت نزد طوسي و رابطة آن با کمال و لذت 13/

شامل مراتبي است .این تعریف عالوه بر لذت عقلري

بهجت ،تنها رهایي از آالم و رن نيست .این مفهوم از

انساني ،شامل ابتها الهي و عقرول اسرت و لرذات و

سعادت تنها با لذت در مفهومي ایجرابي یعنري ادراک

سعادات حسي مراهري ،براطني و ...مقصرود طوسري

مالئم سازگار است و مفهوم سلبي لذت ،یعني رهایي

نيست.

از آالم از تعریف سعادت خار است.

در نمط هفتم اشارات ،بحث دربارۀ تجرد و بقراي

شررامل بررودن لررذت و ابتهررا و سررعادت بررر

نفرس پررس از مرررث و اثبرات معرراد روحرراني اسررت.

واجبتعالي و عقول ،این مفهروم از لرذت را تنهرا در


بنابراین باید در ادامة بحرث لرذت و الرم روحراني و

برراب لررذات عقلرري سررازگار مرريکنررد .طوسرري در

سعادت و الم عقلي نيز طرح گردد و اقوا بودن آن برر

تجریداالعتقاد لذت را در معنایي اعم از لذت مزاجري

دیگر لذات اثبات شود .طوسي در نمط هشتم اشارات

و شرامل برر لررذت عقلري آورده اسررت و تنهرا لررذت

به لذات عقلي و اقوا بودن آن پرداخته است (طوسي،

مزاجررري ،یعنررري لرررذت حسررري و جسرررماني را از

 111 :1 ،1111ر  .)116پس بحرث سرعادت و لرذت

واجبتعالي نفي مي کند (طوسي .)134 :1431 ،با این


اخروي از توابع بحث معاد است و نه مطل سرعادت

بيان ،تنها تعریف لذت به ادراک مريتوانرد برا ينرين

که در اخالق از آن بحث مري گرردد؛ درحراليکره در

تحليلي از سعادت سازگار باشد؛ زیررا رهرایي از آالم

تعریف دوم ،بحث دربارۀ سعادت انساني است کره از

تنها در باب لذات بدني و مزاجي است .ميتوان یکي

توابع بحث اخالق است .ازآنجاکه بحث دربارۀ لرذت

از دالیل اخالق پژوهان کمال محور و سعادت محور را

عقلي و به تبع آن سرعادت عقلري اسرت ،طوسري در

در ارائررة تحليررل ایجررابي از لررذت ،سررازگاري ينررين

بهصراحت ،بهجت و یا لذت و سعادت
شرح اشارات 

تعریفي برا نظریرة ایشران در براب کمرال و سرعادت

را مترادف دانسته است و تعریفي یکسران از هرر دو

دانست؛ يراکه تعریف سلبي از لذت ،یعني رهایي از

ارائه ميکند .با این بيان ،حصول لذت همان سرعادت

آالم ،تنها در باب لذات جسماني و یا مزاجي اسرت و

است و لذت و سعادت در عالم مصداق مساوياند.

با لذت عقلي و سعادت عقلي سازگار نيست .نمرودار
شمارۀ  1بيرانگر تررادف و بره تبرع تسراوي لرذت و

نکتة دیگر ایجابي بودن مفهوم بهجت ،بره معنراي

سعادت عقلي در شرح اشارات است.

سرور و خوشي است .سعادت بره عنروان مررادف برا

سعادت عقلی
و بهجت عقلی
(لذت)

شکل  -7نمودار رابطة لذت و سعادت عقلي در تعريف نخست
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طوسي در اخرالق ناصرري ،سرعادت را لرذت از

لذت است یا عالوه بر لذت ،شرامل مؤلفرههراي عرام

سيرت حکمت دانسته و تنها ييزي که مورد تبکيرد و

دیگري نيز هست؟ همچنين وي مشخص نکررده کره

اشارۀ اوست ،انطبراق لرذت از سريرت حکيمانره برر

آیا دیگر انواع لذات داخل در مفهوم سعادتاند و یرا

مفهوم سعادت است .اینکه لذت از سريرت حکيمانره

سعادت نروعي از لرذت اسرت و یرا همرة انرواع آن؟

سررعادت اسررت ،انکارشرردني نيسررت؛ امررا طوسرري در

نمودار شمارۀ  3بيانگر ابهام رابطة لذت و سعادت در

تعریف خود مشخص نکرده کره آیرا سرعادت همران

تعریف طوسي از سعادت در اخالق ناصري است.

؟

انواع
لذت؟

؟
لذت از
سیرت

سعادت؟

حکیمانه

شکل  -8نمودار رابطه لذت و سعادت در تعريف دوم

البترره تحليررل نظرراممنررد دیرردگاه طوسرري ينررين

بنررابراین سررعادت عقلرري ،شررامل دیگررر مراتررب

ميرساند که لذت از سيرت حکيمانه در براب انسران

سعادات ،یعني رهایي از آالم است .پس لرذت عقلري

خالي از لذت به معناي رهایي از آالم و حف اعتردال

نيز شامل لذات حسي و جسماني است .البتره حرد و

و سالمت نفس نيست .توضيح آنکه هريند سرعادت

نوع کماالت متعل ينين لرذاتي (جسرماني) در حرد

حقيقي نزد طوسي تنها سعادت عقلري اسرت کره وي

اقتصاد و ضرورت و تنها بازگشت به حالت طبيعي و

آن را با عنوان سريرت حکيمانره مريخوانرد و لرذت

رفررع آالم اسررت (طوسرري .)162 ،12 :1131 ،طوسرري

عقلرري ،شرررط الزم و کررافي سررعادت اسررت ،ينررين

ينين لذاتي را تنها به حسب ضرورت ،لرذت بردن و

تبکيدي به معناي نفي دیگر مراتب لرذات و سرعادات

تعدیل مزا خوانده و آن را سعادت تام و خيرر اعرال

نيست ،بلکه خود شامل دیگرر مراترب اسرت .تفسرير

نمي داند (همان .)11 :بنابراین عالوه بر تفسرير دوم و

نخسرت طوسرري از لررذت ،تنهررا در برراب کمررالهرراي

سوم طوسي از لذت ،تفسير نخست او نيز در مراترب

آن ،دربرراب لررذات حسرري و

پایيني سعادت قابل اخذ است .نمودار شمارۀ  3بيانگر

جسماني صرادق اسرت و تفسرير دوم و سروم وي از

رابطررة تعرراریف طوسرري از لررذت و سررعادت در

لذت ،شامل همة انواع کمال و لرذات اسرت؛ يراکره

اخالقپژوهي اوست.

جسررماني و بررر اسررا

مالیم خود داراي مراتب است.

تحليلي جامع از مفهوم سعادت نزد طوسي و رابطة آن با کمال و لذت 41/

شکل  -9نمودار هرم ارزشي لذت در نظريه سعادت طوسي

با ایرن بيران در تعریرف نخسرت ،بهجرت امرري
ایجررابي اسررت؛ ولرري لررذت در مفهررومسررازي دوم از

باشد .جدول شمارۀ  ،1بيانگر تفاوت تعاریف طوسري
از سعادت است.

سعادت ميتواند شامل مفهوم سرلبي و ایجرابي لرذت
جدول  -5نمودار مقايسه تعاريف طوسي از سعادت
رديف

تعريف نخست

تعريف دوم

1

تعریف عام و شامل انسان و مجردات تام

خاص انسان

2

از توابع بحث معاد

از بحثهاي اخالقي؛ سعادت انساني

1

سعادت اخروي

مطل سعادت (دنيوي و اخروي)

4

لذت و سعادت عقلي

تبکيد بر لذت و سعادت عقلي ولي شامل بر انواع لذت و سعادت

1

سازگار با مفهوم ایجابي لذت

سازگار با مفهوم لذت يه در معناي ایجابي و يه سلبي

6

بهجت و لذت مترادف با سعادت

رابطه سعادت و لذت مبهم و تنها تبکيد بر انطباق نوع خاصي از
لذت با سعادت

هر یک از آن تصویرها ،با تبمل کافي واکاوي گردیرد.

 -7برآيند جستار
جستار

ازآنجاکه دو مؤلفة بنيادین در تحليل سعادت« ،کمرال»

حاضر بود .تصویر کلي پژوهش حاضر ينين حاصرل

و «لذت» هستند ،به تحليل آنها در ترابط با سرعادت

تالشهاي صرورتگرفتره ،دو تعریرف

نيز پرداختيم .در بررسي برخي مواضع سخنان خواجه

عام و خاص از سعادت در آثار خواجه به دست آمد.

از تحليلهاي دیگر دانشمندان نظير فارابي ،ابنسرينا و

تحليل ييستي سعادت نزد خواجه ،اسا
آمد :بر اسا
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ابنمسکویه نيز اسرتفاده کرردیم .در ادامره ،صررفا بره

آنها پرداختيم و از درون آنها ،به ترابط آن تعراریف

برخرري از دس رتاوردهاي پررژوهش پرريش روي اشرراره

رسيدیم؛

ميکنيم:

 -1با نگاهي نظراممنرد بره آثرار طوسري ،روشرن

 -1تحليل نخست از سعادت (مطراب برا تصرویر

ميشود که اگريه سعادت حقيقري نرزد طوسري تنهرا

شرررح اشررارات) :سررعادت همرران بهجررت ،شررادي و

سعادت عقلي است ،ينرين تبکيردي بره معنراي نفري

طراوت در مقابل شقاوت قرار دارد .مراد از بهجرت و

دیگر مراتب لذات و سعادات نيست؛ بلکه خود شامل

سعادت ،حالرت حاصرل و یرا حاصرل شروندۀ برراي

دیگر مراتب مانند رهایي از آالم نيز است.

صاحب خير و کمال از جهت خير و کمال است .هرر
یک از اجزاي این تحليل ،بررسي گردید؛

منابع

 -2تحليررل دوم از سررعادت (مطرراب بررا تصررویر

 -1ابنسينا ،حسين برن عبرداهلل ( 1434الرف) ،الشرفاء

اخالق ناصري) :سعادت آن است که طلب التذاذ کند

آیرتاهلل

(االلهيات) ،تحقي سعيد زاید ،قرم ،مکتبرة

به لذتي که در سيرت ثابت و دائم حکمت باشد تا آن

مرعشع.

را شعار خویش کند و به ييزي دیگر مایرل نشرود و
آن سيرت ثابرت و دائرم گرردد .واکراوي مؤلفرههراي
بهکاررفته در این تعریف ،نشان از پيشنهرادۀ خواجره
مبني بر اتخاذ رویکرد زندگي حکيمانه دارد؛ امري که
امروزه در آثار هادو نمایان است؛
 -1مؤلفة کمال به عنوان یکي از مفاهيم اخذشرده
در تعریف سعادت ،تحليل گردید و رویکرد خواجره

،)1131( ____________________ -2
دانشررنامة عالئرري ،تصررحيح محمررد معررين ،تهررران،
انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.

 ،)1433( ____________________ -1رسررائل
ابن سينا (رسالة عيون الحکمه ،رساله فع السرعادۀ و
الحج العشرۀ عليان النفس االنسرانية جروهر و )...
قم ،بيدار.

 ،)1164( ____________________ -4رسررراله

در آثرار اخرالقنگراري فلسرفي ر عقلري و نيرز آثرار

اضحویه ،تصحيح حسرين خردیوجم ،چ ،2تهرران،

اخالقنگاري عرفاني ر سلوکي به کمال مشخص شد.

اطالعات.

در این دو گونه از تبليفهاي خواجوي ،ترابط کمرال

 ،)1161( ____________________ -1المبرررد

حاصلآمده بسيار مهم است کره در ایرن جسرتار ،بره


والمعاد ،به اهتمام عبداهلل نروراني ،تهرران ،مؤسسرة

يگونگي آن در قالب هرم طولي کمرال نرزد خواجره

مطالعات اسالمي.

پرداخته شد؛
 -4مؤلفة لذت به عنوان دیگر مفهوم اخذ شده در
تعریف سرعادت ،تحليرل گردیرد .در ایرن مقرام ،بره
طبقهبندي جامعي از تعریرف لرذت نرزد اندیشرمندان
رسيدیم .در گام بعرد ،سره تعریرف از لرذت در آثرار
طوسي شناسایي شرد و سرپس بره تحليرل و مقایسرة

 ،)1164( ____________________ -6النجرراه،
محمدتقي دانشپژوه ،تهران ،دانشگاه تهران.
 -1ارسررطو ( ،)1131اخررالق نيکومرراخو  ،ترجمررة
سيدابوالقاسررم پورحسرريني ،چ ،2تهررران ،دانشررگاه
تهران.
 ،)1133( _____ -3دربررارۀ نفررس ،ترجمررة عليمررراد
داودي ،چ ،1تهران ،حکمت.

تحليلي جامع از مفهوم سعادت نزد طوسي و رابطة آن با کمال و لذت 41/

 -3افالطون ( ،)1133جمهور ،ترجمرة فرؤاد رحمراني،
چ ،11تهران ،شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.
 ،)1133( ______ -13مجموعرررة آثررررار  ،ترجمرررره
محمدحسين لطفي ،تهران ،خوارزمي.
 -11حلي ،جمال الدین ( 1421ق) ،کشف المراد ،تحقي
حسن حسرنزادۀ آملري ،چ ،11قرم ،مؤسسرة نشرر

 ،) 1431( ______________ -21رسالة الکمرال
االول والثرراني ،در :تلخرريص المحصررل ،بيررروت،
داراالضواء.

 ،)1161( ______________ -22روضة التسليم یرا
کتاب تصورات ،تصحيح والدیمير ایوانرف ،تهرران،
جامي.

 ،)1111( ______________ -21شرررح االشررارات

االسالمي.
 -12رازي ،ابنمسکویه ( ،)1131تهذیباالخالق ،ترجمة
علي اصغر حلبي ،تهران ،اساطير.
 -11رازي ،فخرالرردین ( 1411ق) ،المباحررث المشرررقية،
قم ،بيدار ،ياپ دوم.

والتنبيهات ،قم ،نشر البالغه.،
 ،)1111( ______________ -24فصررول ،ترجمررة
رکنالدین گرگاني استرآبادي ،به کوشش محمدتقي
دانشپژوه ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.

 -14رازي ،محمدبن زکریا ( 1311م 1131 /ق) ،رسرائل

 -21عجالع معتزلع ،مختار بن محمود ( ،)1423الکامرل

فلسررفيه ،تحقير پُررل کررروا  ،بيررروت ،داراالفرراق

فرري االستقصرراء ،تحقيرر محمررد شرراهد ،قرراهره،

الجدیدۀ (الطب الروحاني).

المجلس األعلع للشئون ارسالمية.

 -11طوسي ،نصيرالدین ( ،)1131اخالق ناصري ،مجتبي
مينوي ر عليرضا حيدري ،تهران ،خروارزمي ،يراپ

 1161( ______________ -16ب) ،اسرررررررررا
رضوي ،تهرران ،دانشرگاه

تهران ،ياپ سوم.

 ،)1161( ______________ -11اوصرررررررررراف
االشررراف ،تصررحيح نجيررب مایررل هررروي ،مشررهد،
انتشارات امام،
 ،)1431( ، ______________ -13تجرید االعتقاد،
تحقي حسينع جاللع ،قم ،دفتر تبليغات اسالمع.،

 ،)1113( ، ______________ -13تلخرررررررريص
المحصل (معرروف بره نقرد المحصرل بره انضرمام
رسائل و فوائد کالمي) ،به اهتمرام عبرداهلل نروراني،
تهران ،دانشگاه مک گيل و دانشگاه تهران.،

 1431( ______________ -23ب) ،الرسرررررررالة
النصررريریه ،در :تلخررريص المحصرررل ،بيرررروت،
داراالضواء.

علع بوملحم ،بيروت ،مکتبه الهالل.
 ،)1431( ___________ -21فصرررروص الحکررررم،

ششم.
االقتبا  ،تصحيح مدر

 -26فارابي ،ابونصر ( ،)1336السياسرة المدنيره ،تحقير

تحقي محمدحسن آلیاسين ،چ ،2قم ،بيدار.

 -23فرامرررز قراملکرري ،احررد ( ،)1131نظریررة اخالقرري
محمدبنزکریاي رازي ،تهرران ،انتشرارات مؤسسرة

حکمت.
 -23قاضررع عبرردالجبار ( 1361ر  ،)1362المغنرري ،برره
تحقي جور قنواتع ،قاهره ،الدار المصریه.
 -13کاپلسررتون ،فردریررک ( ،)1133ترراریخ فلسررفه،1 ،
ترجمرره سرريدجاللالرردین مجتبرروي ،چ ،4تهررران،
سروش و علمي و فرهنگي.
 -11الهيجي ،فياض (بيترا) ،شروارق ارلهرام ،اصرفهان،
انتشارات مهدوى.
 -12مالصدرا ( ،)1331الحکمرة المتعاليرة فرع االسرفار
العقلية ،بيروت ،چ ،1دار احياء التراث.
 -11مالصرردرا ( ،)1131شرررح اصررول کررافي ،تصررحيح
محمد خواجوي ،تهران ،پژوهشگاه علوم انساني.
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