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Abstract 

From the time human beings are born, they are forever confronted with the 
phenomena of pleasure and happiness. These two concepts are very close but there 
are major differences and that is that pleasure is also used in momentary cases, and 
happiness is used only for lasting or relatively lasting pleasures. Ibn Sina and Mulla 
Sadra completely separated these two concepts and provided separate definitions for 
them. There is a deep relationship between pleasure and happiness. Psychology has 
a direct effect on pleasure and happiness. According to the perceptual powers of the 
soul, it considers different levels for pleasure and happiness, among which it 
considers intellectual pleasure and intellectual or spiritual happiness in terms of 
evidence, proof, and quantity and quality of superior than other pleasures and 
happiness. And among the powers of the soul, it is the only intellectual power that 
has not been destroyed by death, and in the world of the hereafter, ultimate happiness 
and pleasure will be determined by it. The method used in this article is descriptive 
and analytical and the method of collecting materials is library. 
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Pleasure and happiness have different meanings from the point of view of 

philosophers, and their meaning is related to each philosopher according to the type 

of attitude and worldview he has. Ibn Sina in his writings expresses several definitions 

of pleasure. The most comprehensive and complete definition of Sheikh in their 

valuable book, Al-Isharat and Al-Tanbih is the eighth model. And he defines pleasure 

as follows: "Pleasure is in fact, receiving and achieving something, therefore it is the 

recipient of perfection and goodness" (Ibn Sina, 2009, vol. 1, p. 417).  

In Asfar, Mulla Sadr defines pleasure and knowledge as follows: He considers 

pleasure as the perception of the perfection of existence, which is doubtful, and 

believes that the perfection of the animal powers in man is the attainment of the 

special requirements of this power and the perfection of special powers for man. The 

status of complete and pure celibacy is one of the gentleness of animal forces and the 

actualization of the human rational soul, from which the truth of happiness is the 

attainment of the highest degree of perfection that can be assumed for the human 

soul (Mulla Sadra, 2009, vol. 2, p. 39). 

Ibn Sina did not discuss happiness independently and in detail. He brought this 

discussion during the discussion of the resurrection, where the word of reward and 

eagle comes. In the origin and resurrection, he has defined happiness as follows: "The 

perfection of every creature depends on its special properties and effects. Human 

happiness is to reach the perfection of special human qualities and talents" (Ibn Sina, 

1984, p. 109). Ibn Sina did not provide a clear definition of cruelty. But according to 

his definition of happiness, we can conclude that cruelty means not reaching true 

perfection and being deprived of the ultimate good. Mulla Sadra's definition of 

happiness is strongly influenced by his ontology. In this work, he uses the concept of 

non-existence. In his definition of happiness, Mulla Sadra writes: "The happiness of 

everything and its good is the attainment of something by which the existence of 

everything is perfected, and cruelty is the attainment of something that is contrary to 

perfection" (Mulla Sadra, 2004, p. 393). Therefore, according to Sadra, the happiness 

of any thing is to reach the perfection of that thing and cruelty is against it, because 

existence in general is good and happiness, and non-existence is absolutely evil and 

cruelty. The perfection of any being is its good, and it is the defect or decline of its 

evil, and the understanding of perfection causes pleasure. Perception of defect or 

decline causes pain and cruelty (Mulla Sadra, 1991, p. 124). 

Finally, we can have a general conclusion that the definition of pleasure and 

happiness is more correct and cost-effective from Mulla Sadra's point of view. The 

reason can be considered as his philosophical basis, including the originality of 

existence, the skepticism of existence. Mulla Sadra considers pleasure as the 

perception of perfection. According to the originality of existence, the order of works 

is from the realm of existence, and the truth of perfection is nothing but the intensity 

of existence. So the more intense the existence, the greater the effects of pleasure. 
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Happiness is directly related to existence and goodness. The more existence there is, 

the more goodness and happiness it will have. 

The relationship between pleasure and happiness in Ibn Sina's philosophy is 

influenced by his psychology. And he knows the levels of happiness and pleasure 

depend on the levels of the soul and its powers. He believes that in addition to the 

powers of the plant and animal souls, man has another power called the rational power 

by which he perceives the rational, and therefore, his conscience distinguishes him 

from other animals (Ibn Sina, 1999, p. 159). 

The important point in the relationship between happiness and pleasure is that Ibn 

Sina does not consider happiness as absolute pleasure, but considers a certain type of 

pleasure as an example of happiness. Sheikh means pleasure in defining happiness, 

pleasure that is superior to other types of pleasure, that is, intellectual pleasure. 

Because on the one hand, Ibn Sina considers pleasure as gentle perception and gentle 

matter as perfection and actuality specific to the object, and on the other hand, Sheikh 

emphasizes many times that the highest characteristic and special action of man that 

distinguishes him from other animals is thought and reflection. Is. This means that 

Sheikh Saadat considers the perfection and actuality of the power of reason. 

Intellectual pleasure, which the Sheikh considers as an example of human happiness, 

is the highest level of intellectual perception, ie the connection of the soul to divine 

grace and the disappearance of the means between man and the beloved (Ibn Sina, 

1960, p. 257). 

The relationship between pleasure and happiness has two states, whether they have 

a relationship or not, if they have a relationship, or this relationship is equal or 

absolute, public and private. People like the Epicureans and the Hedonists (who see 

happiness in pleasure) see the relationship between pleasure and happiness as a 

relationship of equality and objectivity. The virtuous (who consider pleasure as a part 

of happiness and its necessity) consider the relationship between happiness and 

pleasure as an absolute public and private relationship. Ibn Sina can be considered a 

virtuous philosopher. So it is clear that pleasure and happiness do not have a single 

concept. Therefore, pleasure and happiness are two separate realities in terms of 

concept, but in terms of instance, they are not the same in this world, and their 

relationship is absolute in general and in particular, because every happiness requires 

pleasure. Worldly happiness and misery is not real because if one could always enjoy 

life, he would be completely happy, but since life is not without pain and suffering, 

we can say that the happiest in this world is the one whose pleasures in terms of quality 

and quantity It is more than pain and it has two characteristics: qualitative superiority 

and quantitative durability. But in the Hereafter, the relationship between pleasure and 

happiness is an equal relationship, because the happy one enjoys pleasure, and every 

cruelty has knowledge, and whoever feels pleasure is a person of happiness, and 

whoever feels pain and suffering is a person of cruelty, and in the Hereafter They are 

also the same. Happiness is of the type of perception, perception also varies according 
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to the forces and evidences, so each power has a special pleasure and happiness in 

proportion to its perception, therefore the highest pleasure and happiness is related 

to the power that in terms of Perception, proof, and proof are the strongest, most 

intense, permanent and majority, any power that has these characteristics will have the 

best happiness and perfection and the most pleasure and the most organic good and 

the most intense existence. But in the Hereafter, the relationship between pleasure 

and happiness is equal to knowledge and cruelty, because every happiness has 

pleasure, and every cruelty has knowledge, and whoever feels pleasure is from 

happiness, and whoever feels pain and suffering is from It is cruelty and they are the 

same in the Hereafter.  

Mulla Sadra has also separated the concept of pleasure and happiness and he says 

in the definition of happiness: "Happiness is the attainment of human perfection and 

happiness" (Mulla Sadra, 2001, vol. 5, p. 150) 

And pleasure is the same as perception of the existence of perfection and 

knowledge is the same as perception of the existence of what is anti-perfection. Of 

course, in some of his works, he brings joy and happiness together and offers a 

definition for both, which seems to be the case. "Pleasure means rational pleasure." 

All sages believe that the virtue of pleasure and goodness and happiness is the 

perception of something “That is compatible with human nature, and knowledge and 

evil and cruelty of perception is something that is incompatible with human truth." 
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 چکیده

اند های لذّت و سعادت مواجه هستند. این دو مفهوم بسیار به هم نزدیکبا پدیدهگذارند تا ابد ها از زمانی که پا به عرصه حیات میانسان
های پایدار یا نسبتاً رود و سعادت صرفاً در مورد لذّتای نیز به کار میولی تفاوت عمده باهم دارند و آن این که لذّت در موارد لحظه

ارائه  ایهای جداگانهها تعریفسینا و مالصدرا این دو مفهوم را کامالً از یکدیگر جدا و متمایز کردند و برای آنابنپایدار کاربرد دارد. 
 ،شناسی تأثیر مستقیمی بر لذّت و سعادت دارد. با توجه به قوای ادراکی نفسکردند. میان لذّت و سعادت ارتباط عمیقی وجود دارد. نفس

 ،ها لذّت عقالنی و سعادت عقالنی یا روحانی را از جهت مدرَکگیرد که از میان آنمراتب مختلفی برای لذّت و سعادت در نظر می
داند. و از میان قوای نفس تنها قوای عقالنی است که با مرگ از بین ها میها و سعادتو کمیت و کیفیت برتر از بقیه لذّت ،درِکم

خورد. روشی که در این مقاله استفاده شده است توصیفی و تحلیلی است نرفته و در عألم آخرت سعادت و لذّت نهایی توسط آن رقم می
  ای است.طالب به صورت کتابخانهو روش گردآوری م

 مالصدرا. ،سیناابن ،نفس ،سعادت ،لذّت :هاواژهکلید

 

 

  5/9/1399تاریخ دریافت: 

 12/2/1400تاریخ پذیرش: 
سینا و دیدگاه ابن طه لذت و سعادت ازراب»با عنوان  ،گرایش فلسفه و کالم اسالمی ،برگرفته از پایان نامه دکتری رشته الهیات

 واحد اهواز دانشگاه آزاد اسالمی ،استاد مشاور: دکتر میثم امانی ،اهلل براتیاستاد راهنما: دکتر فرج« مالصدارا
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 مقدمه

سینا و مالصدرا کار ابننوآوری این مقاله از جهت بیان نسبت لذّت و سعادت است که تاکنون به طور تطبیقی بین 

سینا افضل اجزای ابنشود بحث غایت است که از نظر له بنیادین که این نسبت از آن جا شروع مینشده است. مسأ

حکمت خوانده شده و تاثیر زیادی در مباحث فلسفی به ویژه در مباحث حکمت عملی دارد. عموم فالسفه به اقتفای 

و در بحث سعادت چند مساله قابل طرح است که از آن جمله نسبت لذّت  اندغایت نهایی را سعادت دانسته ،ارسطو

مفهوم سعادت را اعم از  اندسعادت است ولی فالسفه اسالمی کوشیده ،شود لذّتو سعادت است. عموماً تصور می

ی سعادت لذّت بگیرند. لذّت اثر سعادت است نه عین آن و اگر چه سعادت دنیوی ممکن است قرین لذّت نباشد ول

مالصدرا در مبادی فلسفی خود  سینا وابنقطعاً قرین لذّت است. با توجه به این که  -سعادت اخروی –حقیقی

ها به نسبت لذّت و سعادت متفاوت خواهد شد و از این رو نوآوری مقاله اینست که اشتراکات نگرش آن ،اندمتفاوت

 فی این دو فیلسوف بسنجد. و افتراقات لذّت و سعادت را بر پایه مبادی فلس

ما در این مقاله درصدد پاسخ گویی به سؤال ذیل در مورد لذّت و سعادت هستیم. آیا لذّت از امور بدیهی است 

یا نظری؟ جایگاه بحث لذّت در فلسفه؟ شرایط حصول لذّت چیست؟ لذّت امری مشکک هستند یا متواطی؟ اقسام 

دراک فقط در حصول لذّت کافی است ؟ نسبت لذّت و ألم از سنخ تضاد لذّت ؟ نسبت لذّت با ادراک چیست؟ آیا ا

یا عدم و ملکه یا تناقض؟ اقسام سعادت چیست؟ سعادت متواطی هست یا مشکک؟ عوامل موثر برای رسیدن به 

 شود. درها پاسخ داده میسعادت چیست؟ سعادت و لذّت با هم مرتبط هستند یا نه؟..... که در ادامه مقاله به آن

شود. و گردآوری سینا استفاده میابناین مقاله از روش توصیفی و تحلیلی نسبت به مفاهیم موجود در نظریه 

 باشد.ای میاطالعات به صورت کتابخانه

  معنای لغوی و اصطالحی لذّت و سعادت -1

 معنای لغوی و اصطالحی لذّت  -1-1

ها از نظر هر فیلسوف با توجه به نوع نگرش لذّت و سعادت از دیدگاه فیلسوفان معنای متفاوت دارند و معنای آن

سینا ابنشود. و ما در ابتدا به معنای لذّت و بعد از آن به معنای سعادت از دیدگاه و جهان بینی که دارد مرتبط می

 پردازیم.و مالصدرا می

 است. «خوشی» بیان کردند که که یکی از معانی آن «لذذ» و «لذ» اصلی کلمه لذّتمعنای لغوی لذّت: ریشه 

مورد » کند. این کلمه به معنایاصل صحیحی واحدی است که بر خوش طعمی چیزی داللت می «ذال» و «الم»

(. نقطه مقابل 359 :1352 ،باشد)ابوالحسن شعرانیمی «فرح» نیز آمده است و از باب «بامزه» و «اشتها و میل

آن را به  ،باشد که علمای نخستین علم لغتیک کلمه ثالثی مجرد مهموز الفاء می «ألم»، است «ألم» لذّت

(. 126: 1ج  ،ق1404 ،اند)ابوالحسن احمدبن فارسی بن زکریاآورده ،که همان رنجوری و دردمندی است «وجع»

 (. و نیز در21: ق1404، اند)راغب اصفهانیآورده «الوجع الشدید» تعریف این لفظدر  ،صاحب مفردات و المنجد

 (. 186: 1ج، 1375، همانقرار داده شده است) «ألم»معنای  ،درد شدید «ترجمه و تحقیق»
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شیخ درکتاب تعریف ترین و کاملترین کند. جامعهای متعددی از لذّت بیان میهایش تعریفسینا در تألیفابن

  کند:لتنبیهات نمط هشتم است. و لّذت را این چنین تعریف میاالشارات و ا ،ارزشمندشان

 «ان اللذه هی ادراک و نیل لوصول ما هو عند ألمدرک کمال و خیر من حیث هو کذلک»

 (. 417 :1ج  ،1388 ،سیناابن)

 از آن جهت پیش دریافت کننده کمال و خیر است. ،دریافتن و رسیدن به چیزی است ،لذّت در حقیقت

اما به خاطر  ،سپس شیخ با ذکر این شبهه گاه برای قوه درک کننده کمال و امر مالیم و سازگار فراهم است

مانند برخی بیماران که مزه شیرینی را  ،دهدپسندد و حتی ضد آن را ترجیح میموانع و عوارضی آن کمال را نمی

ها را شوند که به حسب ذات نامطلوب و ناخوشایند است. و آنهایی عالقمند میست ندارند و برعکس به مزهدو

وال شاغل و ال مضاد » برند. با توجه به شبهه فوق دو قید دیگرها لذّت میبلکه از آن ،دارندنه تنها ناخوش نمی

لذّت عبارتند از: ادراک و نیل و وصول به امری که  به تعریف لذّت اضافه کرده است که تعریف نهایی «للمدرک

نزد مدرک کمال و خیر است از آن حیث که کمال و خیر است به شرط این که امری متضاد و یا یک مانع مشغول 

 (.221 :کننده در میان نباشد)همان

 در این تعریف شیخ پنج قید ذیل را در نظر داشته است:

کند و با این قید تعریف نیز استفاده می «نیل»از قید  «ادراک»سینا عالوه بر قید ابن ،در این تعریف -2و  1

یک مرتبه  «نیل» اصابت کردن و وجدان نمودن یک امر است و در واقع ،کند. مراد او از این قیدمیتر را کامل

و ممکن است ادراک صورت زیرا ادراک شیء گاهی با حصول صورت مساوی همراه است  ،باالتر از ادراک است

انسان  ،یابد. بدین جهت عالوه بر ادراکاما نیل جز با حصول ذات تحقق نمی ،اما انسان از آن لذّت نبرد ،بگیرد

امّا از آن لذّت  ،باید آن امر را دقیقاً وجدان کند تا از آن لذّت ببرد. مثالً ممکن است کسی امر زیبایی را تصور بکند

 برد.در حالی که اگر آن زیبایی را وجدان کند از آن لذّت می ،دنبر

)ادراک( نداریم.  )نیل( دیگر ما نیاز به قید اول سینا اشکال کند که با ذکر قید دومابنممکن است کسی بر 

وم نیل توان گفت که مفهسینا میابنبدین جهت بیان این قید در تعریف به نوعی موهم تکرار است. در دفاع از 

بلکه از نوعی  ،یابد و داللت آن بر ادراک از نوعی داللت مطابقی نیستتنها با حضور و وجدان شیء تحقق می

و کاربرد الفاظ با داللت التزامی در تعاریف امری مطلوب نیست. چون ادراک اعم از نیل است.  ،داللت التزامی است

علمای منطقی بر این باورند که  ،قید نیل را بیان کرد. و در بحث تعریفشیخ در ابتدا قید ادراک و در مرحله بعد 

 (.11: 4ج  ،ه1413 ،تقدّم امور اعمّ بر اخصّ امری واجب است)طوسی

این است  «کما هو عندالمدرک»)قید سوم( و پرهیز از قید  «لوصول ما عند المدرک» علّت افزودن قید -3

بلکه ادراک حصول امر لذیذ برای فرد متلذّذ و رسیدن  ،لذّت صرفاً ادراک امر لذیذ نیست ،شیخبراساس دیدگاه  ،که

 (.77: ب1364 ،. همان110: 1363 ،سیناابنفرد به این امر است)

قید )«من حیث هو کذلک» قید چهارم( و قید)«ما هو عند المدرک کمال و خیر» علّت افزودن قید -5و  4

ولی دریافت کننده و مدرِک آن را خیر و کمال  ،پنجم( این است که گاه یک چیز نسبت به چیزی کمال و خیراست
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یک چیز نسبت به چیز  ،و گاه به عکس ،برداز دریافت و رسیدن به آن لذّت نمی ،کند. در این صورتتلقی نمی

برد و یا گاه یک چیز ممکن کند و از آن لذّت میخیر تلقی میدیگر کمال و خیر نیست ولی مدرِک آن را کمال و 

از آن جهت که  ،کمال و خیر نباشد. اگر مدرک آن امر را است از یک جهت کمال و خیر باشد و از جهت دیگر

 ،بود. به بیان دیگرلذیذ خواهد  ،در آن صورت ،و در درجه دوم وجدان کند ،در درجه اوّل ادراک ،کمال و خیر است

نه کمال و خیر در نفس االمر. به همین  ،کمال و خیر بودن از نظر مدرک مهم و معتبر است ،براساس این تعریف

آن امر  ،ولی مدرِک کمال و خیر بودن آن را ادراک نکرده باشد ،جهت اگر چیزی در نفس االمر کمال و خیر باشد

 (.369 :1383 ،ت)همانرا لذیذ نخواهد یاف

حرکت جوهری  ،خیریت وجود، تشکیکی بودن وجود  ،مبانی مالصدرا در مساله لذّت و سعادت: اصاله الوجود

 ،اتحاد عاقل و معقول ،رابطه دنیا و آخرت ،نفس انسانی: جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء ،نفس و اختیار انسان

 باشد.با نیروهایش می اتحاد نفس

وی لذّت . «ان اللذه هی عین االدراک بوجود الکمال» کند:مالصدر در اسفار لذّت و ألم را این گونه تعریف می

داند و معتقد است که کمال قوای حیوانی موجود در انسان نیل را ادراک کمال وجود که امری مشکک است می

کمال قوای مخصوص به انسان) بما هو انسان( نیل به مقام تجرد به مقتضیات مالئمات خاص این قوه است و 

 ،تام و تنزه از مالئمات قوای حیوانی و به فعلیت رساندن نفس ناطقه انسانی است که حقیقت سعادت از منظر وی

 (.39: 2ج  ،1388، نیل به برترین مرتبه کمال قابل فرض برای نفس انسانی است)مالصدرا

هر آن  ،داندارتباط تنگاتنگی دارد. وی حقیقت کمال را اشتداد وجودی می «ادراک کمال»با  «لذّت» موضوع 

ثار بیشتری از آ ،شود و با اشتداد وجود شیکمال آن شیء محسوب می ،چه سبب شدیدتر شدن وجود شی گردد

ای برای مدرِک است کمال ویژه ،(. وی بر این باور است که لذّت456 - 455 :1360 ،لمتالهیناکند)صدآن بروز می

(. تبیین رابطه لذّت با کمال بر مبنای اصالت وجود 123: 1410 ،هماناز آن جهت که کمال را ادراک کرده است)

است و حقیقت و تشکیک وجود بدین قرار است: از آن جایی که براساس اصالت وجود ترتب اثر از ناحیه وجود 

 :9ج  ،1410 ،لذا هر چه وجود شدیدتر باشد آثار آن نیز بیشتر است)مالصدرا ،کمال چیزی جز شدت وجود نیست

(. و از آن جا که در دیدگاه مالصدرا حقیقت انسان نفس اوست و نفس نیز وجودی است و دائما در حال 121

 ،شود و تفاوت در مراتبها نیز متفاوت میها مراتب انساندی آنتکمیل شدن است. از این رو به میزان سیر وجو

که همان  ،آورد. نفس که امری وجودی است از کمالتفاوت در کمال و در نتیجه تفاوت در لذّت را به ارمغان می

 ،قرب آفریدگار خودیابد که از بدن منقطع و به برد و آن گاه به کمال حقیقی دست میلذّت می ،شدت وجود است

از این رو لّذت قرب  ،گنجدنائل شود. پروردگاری که رتبه وجود او در وصف نمی ،یعنی همان حقیقت وجودی خود

از سایر قوا است و خداوند کمال تر (. بدین ترتیب چون مدرِک)عقل( قوی121 ان:شود)هماو نیز توصیف ناپذیر می

بنابراین لذّت و ابتهاج عقل  ،شوداز همه موجودات است و مدرَک عقل واقع میمطلقی است که در وجود اشد 

 یابد.فزونی می
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تعریف لذّت از دیدگاه مالصدرا  ،کنیمدر پایان تعاریف لذّت از دیدگاه این دو فیلسوف یه جمع بندی می

تشکیک وجود دانست. مالصدرا  ،جودتوان مبنای فلسفی ایشون از جمله اصالت وباشد. دلیلش را میمیتر صحیح

داند. براساس اصالت وجود ترتب آثار از ناحیه وجود است و حقیقت کمال هم چیزی جز لذّت را ادراک کمال می

 شدت وجود نیست. پس هر چه وجود شدیدتر باشد آثار لذّت هم بیشتر است.

شرط است که به  ،در مورد حصول ألم و لذّتباید شرایطش مهیا باشد.  ،اگر لذّت وألم بخواهد حاصل شود

توان و مانع وآفتی در این مسیر وجود نداشته باشد. این شرط را می ،طور کلی پدیده ادراک به درستی انجام پذیرد

قوه مدرکه شاغل نباشد:گاهی ممکن است دو یا چند مریضی در فردی ایجاد شود  -1در سه محور توضیح داد: 

ادراک  -3موانعی در ادراک وجود نداشته باشد.  -2از آنها نسبت به بقیه دارای تألم بیشتری باشد.  که مثال یکی

دفعی باشد. پس شرط حصول لذّت و ألم این است که ادراک به درستی صورت پذیرد و مانع و آفاتی در این مسیر 

 (.322: 1361، وجود نداشته باشد)سیاسی

ا لذّت از امور بدیهی است یا نظری؟ لّذت هم به لحاظ وجودی و هم به لحاظ خواهیم ببینیم که آیحال می

 مفهومی از امور بدیهی است.

کنیم. مثالً هنگام خوردن با علم حضوری وجود لذّت را درک می ،الف( از لحاظ وجود: ما در حاالت مختلف

به علم  ،شوددر ما ایجاد می شویم و سروریای خوشحال میو نوشیدن و هم چنین هنگام وقوع حادثه

کنیم. به همین صورت هنگامی که عضوی از بدن جدا حضوری وجود لذّت در خودمان را درک می

به علم حضوری وجود ألم را در خود  ،شود و یا هنگامی شکستن سر و نیز هنگام چوب خوردنمی

درک وجود این دو از امور  ،حضوری است یابیم. بنابراین چون علم ما به وجود لذّت و ألم به صورتمی

 رود.بدیهی به شمار می

ها را از حاالت مختلف ب( از لحاظ مفهومی: مفهوم لذّت و ألم از امور بدیهی هستند. و انسان ماهیت آن

 نفس ،بدیهی است ،کند. از آن جا که وجود لذّت و ألم برای نفساستنباط می ،حاصل شده برای نفس

یابد و در نتیجه مفهوم لذّت و ألم نیز برای نفس مفاهیم آنها را نیز در می ،بالوجدان و با رجوع به خود

هر چند که قادر به بیان دقیق آن نباشد اما بالوجدان دریافتی از مفهوم لذّت و ألم  ،بدیهی است

 (.34 :1382 ،دارد)مطهری

آیند. لذّت و ألم از آن لذّت و ألم از موارد کیفیات نفسانی به شمار می ،طورمنطقیوناز دیدگاه فالسفه و همین 

ها را بر حسب اقسام توان آنها از سنخ ادراک است و میگیرند که ماهیت آنجهت جزء کیفیات نفسانی قرار می

خیالی  ،لذّت هم اقسامی حسی ،ردخیالی و عقلی دا ،ادراک تقسیم کرد. یعنی همان طور ادراک اقسامی چون حسی

 و عقلی دارد.

البته ادراک حضوری که از دست یابی مدرک به آن چه در نظرش خیر و کمال به  ،لذّت از سنخ ادراک است

باشد. از آن جا که حقیقت لذّت شود. و این مطلب خود ناظر بر نسبی بودن لذّت و ألم میحاصل می ،آیدشمار می

 ،سینا قوای ادراکی را به حسیابنتقسیم پذیر است. بر این مبنا  ،ی ادراک است و ادراک نیز به تبع قوای ادراکینوع
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 ،خیالی ،شمرد: حسیای را برای لذّت بر میاقسام چهارگانه ،کند. و از سوی دیگروهمی و عقلی تقسیم می ،خیالی

و تر لذات عقلی را به لحاظ کمیت و کیفیت بادوام ،مقایسه لذات عقلی با سایر لذات سینا درابنوهمی و عقلی. 

 (.533: 1399 ،دانند و بر برتری لذات عقلی استدالل نموده است)منصوریمیتر قوی

خیال و عقل  ،تخیل و تعقل بر شمرده و بر این مبنا ابزار ادراک را حس ،مالصدرا ادراک را سه مرتبه: احساس

رسد. وی حس را شود سپس به مراتب خیال و عقل میداند و بر این باور است که ادراک از حس شروع میمی

خواند و معتقد است که انسان داند. هم چنین ادراکات اولیه را ادراکات جزئی میاعم از حس ظاهری و باطنی می

(. مالصدرا در مراتب ادراک به 362: 3ج  ،1383 ،د)مالصدراکنبه یاری عقل و قوه ناطقه مفاهیم کلی را درک می

پذیرد و معتقد است اختالف وهم و عقل اشاره نکرده است. زیرا وهم را به عنوان مرحله ادراک نمی «وهم»مرتبه 

گردد و آن اضافه به جزیی یا عدم اضافه به آن است. یعنی ادراک در ذات نیست. بلکه به امر خارج از ذات بر می

مه طباطبایی ادراکات را در واقع دو وهمی ادراک معانی جزئی است. برخی از فالسفه حکمت متعالیه مانند عال

 (. 362 :دانند)هماندانند و تفاوت احساس و خیال را به حضور ماده و عدم حضور آن میخیالی و عقلی می ،مرتبه

کمال و  ،از وجود قوای حیوانی است و با بیان تناسب میان لذّتتر مالصدرا معتقد است وجود قوای عقلی قوی

عتقد است با در نظر گرفتن نسبت لذّت عقلی به لذّت حسی و نسبت کمال عقلی به کمال حسی و ادراک و مدرک م

 ،ادراک ،کمال ،عقل نسبت به حس از لذّت ،نسبت ادراک عقلی به ادراک حسی و نسبت مدرِک)عقل( به مدرَک)حس(

  (.122: 9ج  ،1410 ،اننماید)همحس می ازتر مدرِک بودن بهره بیشتری نسبت به حس دارد. از این رو قوی

شود که منشا پیدایش آن مصداق واقعی موضوع) یعنی ادراک بنابراین هنگام لذّت یا ألم معرفتی حاصل می

واقعیت ذهنی ما با واقعیت عینی موضوع اتحاد وجودی دارند. اصالً دو  ،عقلی( است. در این طریق ،خیالی ،حسی

یابد. به علم حضوری دست می ،بلکه یکی هستند. ذهن با توجه و عنایت به آن چه که یافته است ،نیستند چیز

 «کشمدانم ألم میمن می» بالطبع. به همین جهت هرگاه بگویمیعنی درک مالیمت و عدم مالیمت این احساس 

فاوت وجود شناختی و معرفت شناختی به خواهد بود.چون در علم حضوری ت «کشممن ألم می» صرفاً به معنای

شود و معلوم بالعرض همان معلوم بالذات است. در واقع در این جا معرفتی وجود دارد که کلی از میان برداشته می

  (.45 :1389 ،جوادی -)ترابیموضوع خارجی است ،خودش

ست؟ در برخی از آثار در تعریف لّذت و ألم چیست از سنخ تضاد یا تناقض یا عدم و ملکه ا نسبت بین لذّت و

داند. درد را ادراک ضد این کمال یا ادراک امر غیر مالیم می ،به ادراک امر مالئم و مناسب ،پس از تعریف لذّت ،ألم

ألم بنابراین با توجه به این که لذّت و ألم هر دو از جنس ادراک هستند و ادراک امری وجودی است. تقابل لّذت و 

دو امر وجودی که در نهایت » اشد. با توجه به تعریف ضدین بهاز دیدگاه این دو فیلسوف باید تقابل ضدین ب

 (.93: 1363 ،همان)«ها در آن واحد بر موضوع واحد امکان ندارداختالف هستند و اجتماع آن

 معنای لغوی و اصطالحی سعادت  -2-1
پردازیم که سعادت هم مانند لّذت یک معنای لغوی و یک معنای اصطالحی میبعد از تعریف لذّت به معنای سعادت 

دانند. احمدبن فارس در کتاب معجم دارد. معنای لغوی سعادت را به معنای خیر و سرور یا نیکویی در امور می
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 ،احمدبن فارس)«سعد اصل یدل علی خیر و سرور خالف النحس و السعد الیمن فی االمور»مقائیس اللغه میگوید: 

پس سعد  ،برخالف نحس ،کنداصلی است که داللت بر سرور می ،دال ،عین ،(. کلمه سعد یعنی سین459: ه1422

 به معنای نیکی و خوبی در کار است.

وت و های متفاهای متفاوتی ارائه شده است که برخاسته از جهان بینیاما معنای اصطالحی سعادت تحلیل

توان گفت اعمال سعادتمندانه ناشی از بینش و نحوه نگرش افراد به هستی و انسان است. اما به طور اجمال می

را در نهاد انسان  کمالی که استعدادش را خدای متعال ،عبارت است از اعمالی که انسان را به کمال مطلوب برساند

رسد. افالطون در به سعادت می ،دهده با اراده اش انجام میقرار داده است و چون انسان از راه اعمال خاصی ک

رساله فایدوس خوش بخت و سعادتمند کسی است قدرت این را داشته باشد که بتواند هماهنگی را در نفس خود 

هم (. از نظر ارسطو سعادت فعالیتی منطبق بر فضلیت است. 6-4الف  426فایدوس ،1380 ،ایجاد کند)افالطون

به این معنی که از طرفی آن را به خاطر خودش آرزومندیم و از طرف دیگر  ،مطلوب بالذات و هم خودبسنده است

 (.12و  11: 1364 ،به هیچ نیرویی وابسته نیست)ارسطو

راه  سعادت را عبارت از خیر مطلق دانسته و بیان کرده است که هر آن چه در ،فارابی در کتاب سیاسه مدنیه

نه بالذات و لذاته. خیر بودن آن از جهت سودی است که در رسیدن  ،خیر است ،رسیدن به خوشبختی سودمند است

به طور اطالق شر  ،به سعادت دارد و برعکس هر آن چه به وجهی از وجوه مانع از رسیدن به سعادت شود

یه امری است که نسبت به صاحبش خیر است و برای او کمال مسکوابن(. سعادت از نظر 184: 1371 ،است)فارابی

شود و سعادت هر موجودی در آن خصوصیتی است که بوسیله آن از دیگر موجودات متمایز محسوب می

سینا درباره سعادت به طور مستقل و به طور مفصل بحث نکرده است. وی این ابن(. 27: 1371 ،گردد)رازیمی

شود آورده است. در مبدا و معاد سعادت را این آن جا که صبحت از ثواب و عقاب می ،ث معادبحث را در خالل بح

(.کمال هر 109: 1363 ،سیناابن)«هو کمالها و حصول کمالها سعادتهاان لکل قوه فعال » گونه تعریف کرده است:

صفات و استعدادهای خاص انسانی را  موجودی منوط به خواص و آثار ویژه اوست. سعادت انسانی در آن است که

  گوید:نا در مبدا و معاد چنین میسیابن ،به حد کمال برساند

و الخیال تخیل ألمستحسنات.  ،و الوهم الرجاء و التمنی ،و کمال الغضب و سعادته هو الغلبه»

 (.همان)«ألماده و کذلک کمال االنفس االنسانیه ان یکون عقال مجردا عن ألماده و عن لواحق

سینا نیز تعریف مشخصی از شقاوت ارائه نکرده است. اما با توجه به تعریفی که از سعادت کرده است ابن

 توانیم این طور نتیجه بگیریم که شقاوت یعنی نرسیدن به کمال واقعی و محروم ماندن از خیر نهایی است.می

پذیرد. او در این کار از مفهوم عدم و وجود بهره تاثیر میتعریف مالصدرا از سعادت به شدت از وجودشناسی او 

  نویسد:گیرد. مالصدرا در تعریف سعادت چنین میمی

 «ان سعاده کل شی و خیره بنیل مایکمل به وجوده و شقاوته و شره بنیل مایضاد کماله»

 (. 397: ب1366 ،)مالصدرا
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وجود هر شیء کمال یابد و شقاوت  ،است که به وسیله آننیل به چیزی  ،سعادت هر چیز و خیر آن» ترجمه:

بنابراین از نظر صدرا سعادت هر . (.393: 1383 ،همان)«رسیدن به چیزی است که ضدیت با کمال داشته باشد

زیرا وجود به طور کلی خیر و سعادت است  ،شیء عبارت است از رسیدن به کمال آن شیء و شقاوت ضد آن است

خیر آن است و نقص یا زوال شر اوست و درک کمال  ،عدم به نحو اطالق شر و شقاوت است. کمال هر وجودو 

 (.124: 1370 ،همانگردد)موجب لذّت. درک نقص یا زوال موجب درد و شقاوت می

ر برخوردار باشد از نگاه مالصدرا وجود با خیر و سعادت رابطه مستقیمی دارد. هر اندازه موجودی از وجود بیشت

 گوید:برخوردار خواهد بود. او میاز خیر و سعادت بیشتری 

لکن الوجودات  -اعلم ان الوجود هو الخیر و السعادة و الشعور بالوجود ایضا خیر و سعاده»

متفاضله متفاوته بالکمال و النقص فکلما کان الوجود اتم کان خلوصه عن العدم اکثر و 

 کان انقص کان مخالطته بالشر و الشقاوه اکثر و اکمل الوجوداتالسعاده فیه اوفر و کلما 

و اشرفها هو الحق االول و یلیه ألمفارقات العقلیه و بعدها النفوس و ادون ألموجودات هی 

  (.121: 9 ج ،1380 ،همان)«الهیولی االولی و الزمان و الحرکه ثم الصور الجسمیه

احساس وجود نیز خیر و سعادت است ولی وجودها در  ،و سعادت استبدان که وجود همان خیر »ترجمه: 

باشد خلوص آن از عدم بیشتر تر کمال نقص با یکدیگر برتری داشته و گوناگون هستند. پس هر اندازه وجود تمام

وجودها و ترین است و کاملتر باشد با شقاوت آمیختهتر است و سعادت آن بیشتر خواهد بود و هر اندازه ناقص

موجودات هیوالی ترین ها حقیقت نخستین است و مفارقات عقلیه و پس از آن نفوس است و پایینباالترین آن

 همان(.)«های جسمانی استحرکت و سپس صورت نخستین و زمان و

و مقرون تر در آخر این مبحث یه جمع بندی کلی داشته باشیم که تعریف سعادت از دیدگاه مالصدرا صحیح

توانیم این گونه بیان کنیم که سعادت با وجود و خیر رابطه مستقیمی دارد هر اندازه است. دلیلش را میتر صواببه 

سینا درباره ابنموجود از وجود بیشتری برخوردار باشد از خیر و سعادت بیشتری برخوردار خواهد بود.)در ضمن 

 د ذکر کرده است.( سعادت بحث مستقلی نکرده و بحث سعادت را در ذیل مبحث معا

 اقسام سعادت -2

سعادت را در قیاس با قوای مختلف نفس و  یکباربندی کرده است های مختلفی تقسیمسینا سعادت را از جهتابن

قسم دوم را نیز به دو قسم سعادت نفس از حیث  ،کند و در گام بعدیسعادت در ارتباط با خود نفس تقسیم می

 (. 109: 1366، سیناابنکند)بدن تقسیم میذات و از حیث تعلق به 

کند. سعادت جسمانی بندی دیگر سعادت را به دو قسم جسمانی)بدنی( و روحانی)نفسانی( تقسیم میتقسیمدر 

مربوط به بدن و مقبول شرع است و این قسم سعادت را خداوند بر زبان پیامبرانش جاری کرد و آنها دو قسم 

سعادت نفسانی است که هم از طریق عقل و  ،ا با هم جمع کردند. قسم دوم سعادتسعادت جسمانی و روحانی ر

 (.147: 43ج  ،1999 ،شود و هم شرع آن را تائید کرده است)همانبا قیاس برهانی درک می
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بل گوید: سعادت و شقاوت مطلق در دنیا قاکند و میشیخ از جهت دیگر سعادت را به مطلق و مقید تقسیم می

جز  ،چه آن چه خدا به او اعطا کرده ،حصول نیست. یعنی در دنیا هیچ کس نه سعید مطلق است و نه شقی مطلق

اگر این امر صحیح است. در دنیا  ،مردم استترین چون هر کسی در نزد خودش عاقل ،از طریق عقل راضی نیست

 (.55: 1960 ،است و نه شر)همان به صورت مطلق نه شقاوت است و نه سعادت و نه خیر

کند. کند و هر کدام را نیز به سه قسم تقسیم میمالصدرا سعادت را به دو قسم دنیوی و اخروی تقسیم می

سعادت دنیوی شامل صحت و سالمت بدن و اسباب معاش و مایحتاج زندگی است و سعادت اخروی شامل سعادت 

عمل به معنای طاعت الهی است. کسب فضائل و اخالق جمیله نیز علمی یعنی کسب معارف و حقایق و سعادت 

 (.269-268 :6ج ، 1370 ،شوند)مالصدراجزو سعادت عملی محسوب می

 عوامل سعادت و شقاوت  -3

    نقش عقل فعال در رسیدن به سعادت -3-1

سینا ابنیان کرده است و از نظر سینا نقش عقل فعال در این عألم را با تمثیل رابطه خورشید با چشمان ما بابن

شمارد سینا برای عقل فعال بر میابنهای که رابطه عقل فعال با نفس رابطه نور دهی و افاضه است. از دیگر ویژگی

تواند به مرتبه مافوقش برسد و فعلیت یابد. ای از عقول نمیهمان رابط بودن بین قواست که بدون آن هیچ مرتبه

بیرون از نفس انسانی است و از بیرون بر نفس  ،بر این باور است که آن ،ایگاه عقل فعالهم چنین در خصوص ج

شود و نه تنها نفس انسانی برای حصول علم کند و باعث تحقق علم و ادراک در نفس انسانی میناطقه اشراق می

 (.351 :الف1364 ،سیناابنبلکه همه معقوالت قائم بدان هستند) ،و معرفت بدان نیازمند است

 گوید:مالصدرا به نقش عقل فعال در سرنوشت انسان اعتقاد دارد و می

جهان ناسوت فقیر و معلول جهان برتر از خود یعنی جهان ملکوت است و همواره از مبدا »

کند و به سوی آن مبدا در اعلی یا میانجی گیری ملکوت و جبروت فیض دریافت می

حرکت است. انسان هم برای رسیدن به سعادت باید به سوی غنی االطالق برود و از او 

هایی الزم برای را دریافت کرده و باید در خود آمادگی فیض بگیرد. او پیشتر فیض رحمانی

فیض رحیمی را فراهم کند. سعادت حقیقی یعنی فراهم کردن هر چه بیشتر زمینه از سوی 

 (.359: 1368 ،مالصدرا)«به اوانسان برای دریافت فیض رحیمی خداوند و تشبه 

 نقش نبی در رسیدن به سعادت  -3-2

گوید: ها باشد این گونه میاز همه انسانتر نیاز انسان برای رسیدن به سعادت به انسانی که کاملسینا به اهمیت ابن

داند. وی فرستادن پیامبر وجود نبی را در رسیدن به سعادت چه برای عوام و چه برای خواص ضروری و الزم می

بعد از وجوب  ،اند را واجب دانسته استدهقوانینی را که هم توسط نبی آورده ش ،داندرا در حکمت الهی واجب می

ای تواند به تدبیر احوال مردم بپردازد. به گونهپردازد که: این انسان همان کسی است که میعبادت به این امر می



 
281 

The Relationship between Pleasure and Happiness from the Point of … 

وسیله زندگی دنیوی و مصلحت اخروی آنان فراهم آید و او انسانی است که از دیگران به لحاظ برتری در 

 (.294 :35ج ،1999 ،سیناابنوم الهی ممتاز است)خداشناسی و عل

از مدنی بالطبع بودن  ،کندمالصدرا بحث از نبوت را مانند دیگر فالسفه از مدنی بالطبع بودن انسان آغاز می

خواهد که برای مردم قانون رسد که مردم برای اختالفاتشان به آن رجوع کند و شارعی میبه ضرورت قانون می

معین نماید که به سلوک آن منبع معیشت ایشان در دنیا منظم گردد و سنت قرار دهد که از طریق ایشان وصول 

 (.359: 1360 ،به جوار خدا به واسطه آن حاصل شود)مالصدرا

داند. داند و به همین دلیل نقش سیاسی او را نیز نقشی معنوی میمالصدرا شان نبی را آسمانی و معنوی می

دهد و او را انسانی کامل نقشی الهی می رود و به رئیس مدینهفارابی می «رئیس اول»مین دلیل به سراغ به ه

  گوید:دارد. او میکند و همه کماالت را برای او مقرر میفرض می

اش قوه متخیله باید و باشد بالفعل عقل مرتبه در و کامل نفسش که باشد انسانی مطلق رئیس باید»

اش در غایت و قوه در غایت کمال باشد و هم چنین قوه حساس و محرکه به حسب طبع

 (.563 :1362 ،همان)«همه آنها به نوعی از فعل نه به انفعال محض باشند ،کمال باشد

اند بدون آن که دل که خود را تسلیم طرح سعادت انبیاء کردهشود که افرادی کم اطالع و سادهبسیار دیده می

باشند که یک صدم آن را یک نفر دیگر که مدعی میمند ای از سعادت بهرهمزایای آن پی برده باشند به اندازهبه 

 دارا نیست. ،خواهد به سعادت برسددانش است و با دانش خود می

 رسیدن به عقل فعال نقش حد وسط در -3-3

غضبیه و ناطقه چهار  ،را براساس قوای شهویه سینا نیز برای فضلیت اهمیت قائل شده است و اصول فضایلابن

داند و دو طرف کند او فضلیت را حد وسط افراط و تفریط میحکمت و عدالت معرفی می ،شجاعت ،خصلت عفت

اند: حالت متوسط)وسط( در قوه سینا فضایل بر سه دستهابنداند. از نظر افراط و تفریط را رذیلت و ضد ارزش می

عفت و حکمت و  ،رؤس این فضایل ،ه و حالت متوسط)وسط( در قوه غضبیه و حالت متوسط در تدبیر امورشهوانی

و کسی که عالوه  ،اندها خارج از فضایل نظریاین ،آوردندها عدالت را به وجود میشجاعت است که مجموع آن

بتوان او را ربّ انسان دانست و عبادت او پس از خداوند جایز شاید  ،بر این صفات به خواص نبوت نیز مفتخر شود

 (.455 :1386 ،سیناابنو چنین کسی سلطان عألم و خلیفه خداوند در زمین است) ،باشدمی

کند. عقل باید در داوری خود و به کارگیری نفس صدرا بر معیار حد وسط و حصول ملکه عدالت تاکید می

فراط و تفریط بپرهیزد تا به تعادل برسد و از سالمتی برخوردار شود. از آن جا که نفس و بدن نباتی و حیوانی از ا

بر این امر گذارند. بنابراین الزم است که بین آن دو عدالت برقرار شود. در اسفار نیز بر روی یک دیگر تاثیر می

  مهم تاکید کرده است:

بر اوست که  ،پذیردفس صورت میچون کمال نفس با مشارکت بدن و قوای سه گانه ن»

بین اخالق متضاد در آن چه مورد عالقه قوه شهوانی است و ضدش و آن چه او را به 
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بلکه  ،برقرار کند تا منفعل از بدن و قوای بدنی نباشد "عدالت"، آورد و ضدشغضب می

انفعال نفس در مقابل  چرا که ،ها را به فرمان عقل درآوردبر قوای خویش حاکم باشد و آن

 (.127 :9ج  ،1380 ،مالصدرا)«بدن و قوای شهوی و غضبی موجب شقاوت نفس است

  نقش عبادات در رسیدن به سعادت -3-4

جز با پاک سازی روح و تصیفه و تزکیه  ،سینا معتقد است که سعادت اخروی و خوشبختی انسان در روز رستاخیزابن

های مادی و روح و جان انسان را از حاالت و هیأت ،در حقیقت ،یه و تزکیهفآید. این تصنمیباطن به دست 

باید کارهای دشوار  ،گرداند. بنابراین برای این که نفس متوجه خود شده و از بدن کناره گیری کندجسمانی دور می

تحمل کند و انجام دهد. بدیهی است که چنین  ،ددهنها را انجام نمیها معموال آنو مشقت باری را که انسان

اندازد. اگر چنین تالشی را انسان هایی دل و درون انسان را به یاد خدا و فرشتگان و روز رستاخیز میکارها و تالش

اش آید و استعداد و آمادگی در او ملکه و حالت مستمر توجه به حق و روی گردانی از باطل پدید می ،انجام دهد

شود. بنابراین وظیفه پیامبران است تا عبادات را برای رهایی از اسارت تن و پیوستن به سعادت اخروی بیشتر می

 (.237-236: 1383 ،واجب کنند)یثربی

  گوید:داند. وی در این باره میای برای تزکیه روح میمالصدرا عبادت را وسیله

با ذکر خدا به  ،تنظیف و نزاهت و تطهیر آن بدان که خشوع جوارع و خضوع بدن بعد از»

لسان و تمجید و تمحید او موجب عروج قلب و روح به سوی حضرت قدس و اقبال به 

حق و استفاضه از عألم انوار و تلقی معارف و حقایق و استمداد از ملکوت سماوات 

 (.496 :1354 ،مالصدرا)«گرددمی

همانا پیروی  ،داردانسان را از رسیدن به مقامات عالی و درجات متعالی باز میآن چه نفس  ،سیناابناز نظر 

کردن و اطمینان حاصل کردن به آن قوائی است که فاسد کننده و ضرر رساننده به اوست. و آن قوای مضره بر 

فس ناطقه و ضرررساننده باشند: یکی قوه عرافه است و دیگری قوه فعاله. اما قوه عرافه که فاسد کننده ندو قسم می

شود به قوه شهویه و قوه غضبیه و قوه مدبره. گاهی که به شوقیه موسوم است تقسم می، به اوست. و اما قوه فعاله

شود از قبیل طمع و حرص. هم چنان که خود آن افعالی از قوه غضبیه و قوه شهویه به مشارکت یکدیگر صادر می

ها نسبت به حال خودشان در خور و دنائت و پستی هستند هر چند افعال آنقوی نسبت به نفس ناطقه در نهایت 

 (.276 :ه .ق1400 ،سیناابنها دوری نماید)شایسته باشد. پس واجب است برای قوه نطقیه که از آن

داند دلیل بر نرسیدن به سعادت و گرفتار شدن در شقاوت میترین از نظر مالصدرا عدم معرفت حقیقی را مهم

نقصان طبیعی که مربوط به ذات و جوهر نفس انسان  -1داند: ترین مانع معرفت حقیقی را عوامل زیر میمهم و

حجاب -4عدم توجه به معقوالت.  -3 شود.خبائت و ظلمت نفس به واسطه کثرت معاصی حاصل می -2 شود.می

مانع نفس ناطقه در معرفت حقایق امور  ها اسبابی هستند کهاین ،جهل به طریق کسب معارف -5 تقلید و تعصب.

 (.138-136: 9ج ،1368 ،است)مالصدرا
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عبادات( از نظر این دو فیلسوف با توجه به مبنای دینی شان  ،حدوسط ،نبی ،کلیات عوامل سعادت )عقل فعال

نفس انسانی:  ،فس و اختیار انسانحرکت جوهری ن ،یکی است اما با توجه به مبنای فلسفی مالصدرا)اصالت وجود

 باشد. میتر جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء( عوامل سعادت ایشون مقرون به صواب یا صحیح

 نسبت لذّت و سعادت  -4

از دید استاد مطهری میان لذّت و سعادت و میان شقاوت و رنج ارتباط کامل برقرار است. آن جا که سعادت است 

هست و آن جا که شقاوت است رنج و ناراحتی هم هست. اما هر لذّتی سعادت نیست و هر ألمی  لذّت و خوشی هم

شقاوت نیست. ممکن است لّذتی باشد که به دنبال خود رنجی را بکشاند و ممکن است رنجی باشد که مقدمه 

شود. و آن رنج شمرده می سعادت ،و یا موجب رنج بزرگ تری نباشدتر لذّتی باشد. آن لذّتی که مانع لذّت بزرگ

شود. از این رو لذّت و رنج دائر مدار مطبوع و رنج شمرده می ،نباشدتر یا مقدمه لذّت بزرگتر که مانع رنج بزرگ

باشند. انسان لذّت و سعادت و شقاوت دائر مدار مصلحت بودن و مصلحت نبودن می ،باشندنامطبوع یک چیز می

د: لّذت غریزی گوینجوید. این است که میکند ولی مصلحت را به کمک عقل میخاب میرا به هدایت غریزه انت

 (.55 :7ج ،1373 ،است و سعادت عقلی)مطهری

نظر عامه مردم را  ،از همان ابتدای امر ،سینا در نمط هشتم اشارات و تنبیهات در بیان شادمانی و سعادتابن

اثبات لذات  آورد و در ادامه به تعریف لذّت پرداخته و پس از آن بههای حسی و ناچیز میدرباره لذات و خوشی

پردازد و جست وجوی لذات عقلی و رسیدن به آن را همان سعادت و ها بر لذات حسی میعقالنی و برتری آن

تحت تاثیر نفس شناسی اوست. و  ،سیناابنو سعادت در فلسفه داند. تبیین رابطه لذّت معنای شیرین زندگی می

داند. وی بر این باور است که انسان عالوه بر قوای نفس مراتب سعادت و لّذت در گرو مراتب نفس و قوای آن می

ز این پردازد و انباتی و حیوانی صاحب قوه دیگری به نام قوه ناطقه است که به وسیله آن به ادراک معقوالت می

سینا نفس انسان را جوهر ابنهمچنین . (159 :1999 ،سیناشود)ابنوجدان او باعث تمایز او از سایر حیوانات می ،رو

جوهری بسیط و فناناپذیر است  ،داند که دارای دو بعد است: مقام ذات و مقام فعل. نفس در مقام ذاتبسیطی می

شود. این بعد شامل قوای ادراکی عقلی می ،عقل مجرد است و از این رو ،فسو رو به سوی عألم باالدارد. ذات ن

عقل »، نفس ناطقه فصل ممیز انسان از حیوان است و دارای دو قوه عألمه و عامله است. قوه عامله نفس ناطقه

 (. 162-156 :1375 ،شود)هماننامیده می «عقل نظری»، و قوه عألمه نفس ناطقه «عملی

یابد و به وسیله آن افعال خود را انجام ارتباط با بدن می ،نفس در مقام فعل رو به سوی عألم ماده داشته

کند که فعل نفس انسان تنها به ادراک معقوالت منحصر سینا در ألمبدا و ألمعاد به این مطلب اشاره میابندهد. می

کند که ساندن او به نیک بختی نقش دارد. اما در همان جا بیان مینیست و مشارکت بدن و قوای حسی هم در ر

(. از دیدگاه 109: 1313 ،سیناابنسعادت نهایی و کمال نفس انسانی در مجرد شدن از ماده و لواحق آن است)

ره دست سینا سعادت نفس از جهت ارتباط با بدن این است که نسبت به بدن هیئت استعالئیه پیدا کرده و همواابن

به انتخاب حد وسط زده است. در توضیح این مطلب باید گفت که به سبب ارتباط و تعلقی که میان نفس و بدن 

آید به نام هیئتی در نفس به وجود می ،های قوای بدنی قرار گیرددر بسیاری از موارد میان خواسته ،وجود دارد
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شود. های نفسانی میدن حالت انفعالی پیدا کرده و اسیر خواستههیئت اذعانیه که با توجه به آن نفس نسبت به ب

هیئتی در نفس  ،ها ایستادگی کندهای قوای بدنی باشد و در برابرآناما اگر نفس به صورت مکرر مسلط بر خواسته

دست به های این هیئت آن است که همواره شود. از نشانهآید که به آن هیات استعالنیه گفته میبه وجود می

 یابد. (. در این حالت فرد به سعادت جسمانی دست می109: 42ج ،1999 ،زند)همانوسط می انتخاب حد

در صورتی که رابطه دارند یا این رابطه تساوی  ،رابطه بین لذّت و سعادت دو حالت دارد یا رابطه دارند یا ندارد

دانند( رابطه )که سعادت را در لذّت می هاها و هدونیستاپیکوریستکسانی مانند یا عموم و خصوص مطلق است. 

)که لّذت را بخشی از سعادت و الزمه آن  گرایاندانند. فضلیتبین لذّت و سعادت را رابطه تساوی و عینیت می

زمره فیلسوفان توانیم در سینا را میابنداند. دانند( رابطه بین سعادت و لذّت را رابطه عموم و خصوص مطلق میمی

 گرا قرار دهیم.فضلیت

سعادت وصول » فرماید:در تعریف سعادت می ادت را از هم جدا دانسته است ومالصدرا نیز مفهوم لذّت و سع

(. و لذّت عین ادراک به وجود کمال و ألم عین 150: 5 ج، 1380، مالصدرا)«انسان به کمال سرور و بهجت است

باشد. البته وی در برخی از آثارش لذّت و سعادت را در کنار هم آورده و ضدکمال است میادراک به وجود آن چه 

  باشد.لذّت عقالنی می ،رسد. مرادش از لّذتدهد که به نظر میبرای هر دو یک تعریف ارائه می

همه حکما معتقدند که فضلیت لّذت و خیر و سعادت ادراک امری است که با طبع انسان »

باشد و ألم و شر و شقاوت ادراک امری است که با حقیقت انسان ناسازگار  سازگار

 (.120: 1382 ،شیرازی)«باشد

پس واضح است که لذّت و سعادت دارای مفهومی واحد نیستند. پس لذّت و سعادت از لحاظ مفهوم دو واقعیت  

ها عموم و خصوص مطلق است و رابطه آنها یکی نیستند جدا از یکدیگرند اما از لحاظ مصداقی در این دنیا آن

حقیقی نیست چون اگر ممکن بود کسی در زندگی  ،چون الزمه هر سعادتی لذّت است. سعادت و شقاوت دنیوی

توان گفت سعادتمند همیشه لذّت ببرد او کامالً سعادتمند بود ولی از آن جا که زندگی بدون درد و رنج نیست می

د و در آن دو باشهای وی از نظر کیفیت و کمیت نسبت به آالمش بیشتر میلذّتدر این جهان کسی است که 

شود: برتری کیفی و دوام کمی. ولی در آخرت رابطه لذّت و سعادت رابطه تساوی است چون ویژگی لحاظ می

کند میسعادتمند از لذّت برخوردار است و هر شقاوتمندی نیز از ألم برخوردار است و هر کسی که احساس لّذت 

 .اهل سعادت است و هر کسی که احساس ألم و رنج دارد اهل شقاوت است و در آخرت عین هم هستند

کند ها را نیز بر دو قسم تقسیم میکند و هر کدام از اینتقسیم می مالصدرا سعادت را به دو قسم دنیوی و اخروی

ست مانند ترتیب اسباب زندگی و داشتن مال سعادت دنیوی یا بدنی است مانند صحت و سالمت و یا سعادت خارجی ا

ها به آن نیاز دارند. سعادت اخروی یا علمی است مانند معارف و حقایق یا عملی مانند طاعات که و ثروت که انسان

داند و اولی جنت مقربین است و دومی جنت اصحاب یمین. وی حسن و زیبایی را از عوارض قسم اول دنیوی می

(. و از نظر وی وجود همان سعادت 134: 1370 ،داند)مالصدرارا از عوارض قسم دوم دنیوی میفضائل و اخالق خوب 

است و شعور و ادراک به وجود نیز سعادت است اما از آن جایی که وجود دارای مراتبی است سعادت نیز دارای مراتبی 
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هاست ا هیولی و زمان و حرکات و آن چه که شبیه آنهآنترین خداوند متعال اشرف وجودات است و پایین ،وجود ،است

و وجود هر چیزی نزد خودش لذیذ است و وجود علت هر شی لذیذتر است اگر کنه و ذات علتش را ادراک کند از آن 

 (.121: 5 ج، 1380 ،روی علت شی مقوم ذات و کمال هویت شی است)مالصدرا

ممکن بود کسی در زندگی همیشه لذّت ببرد او کامالً سعادتمند سعادت و شقاوت دنیوی حقیقی نیست چون اگر 

های توان گفت سعادتمند در این جهان کسی است که لذّتبود ولی از آن جا که زندگی بدون درد و رنج نیست می

شود: برتری کیفی و دوام باشد و در آن دو ویژگی لحاظ میوی از نظر کیفیت و کمیت نسبت به آالمش بیشتر می

پس هر قوه به تناسب  ،شودادراک نیز به حسب نیروها و مدَرکات متفاوت می ،باشدمی. سعادت از سنخ ادراک میک

ای است که به لحاظ در نتیجه باالترین لذّت و سعادت مربوط به قوه ،ای داردلذّت و سعادت ویژه ،ادراک خویش

ها را داشته باشد ای که این ویژگیهر قوه ،دائمی و اکثری باشد ،شدیدترین ،نو مدِرک قوی تری ،مدَرک ،ادراک

خیر و شدیدترین وجود را خواهد داشت. ولی در آخرت رابطه ترین بهترین سعادت و کمال و بیشترین لذّت و آلی

خوردار است و هر شقاوتمندی لذّت و سعادت با ألم و شقاوت رابطه تساوی است چون هر سعادتمندی از لّذت بر

کند اهل سعادت است و هر کسی که احساس ألم و رنج نیز از ألم برخوردار است و هر کسی که احساس لذّت می

 کند اهل شقاوت است و در آخرت عین هم هستند.

وجودی موضوع لذّت با ادراک کمال گره خورده است. مالصدرا حقیقت کمال را اشتداد  ،در فلسفه مالصدرا

شود و با اشتداد وجود شی آثار کمال آن شی محسوب می ،هر آن چه سبب شدیدتر شدن وجود شی گردد ،داندمی

ای برای مدِرک است از آن جهت که کمال کمال ویژه ،کند. وی بر این باور است که لذّتبیشتری از آن بروز می

ای از وجود که با این موجود سنخیت دارد و موجب بارورتر یعنی مرتبه ،(. کمال122ص ،را ادراک کرده است)همان

پس کمال با درک  ،بردشود. اگر چیزی را به دست آورد که با او سنخیت دارد از آن لّذت میشدن وجود او می

شود. پس سعادتمند نامیده می «سعادت»لذّت توأم است و اگر لذّت بر رنج و ناراحتی غالب شود و دوام پیدا کند 

برای او فراهم است. سعادت و کمال متالزمند. اگر انسان دارای چیزی  ،مداوم به طور ،کسی است که وسایل لذّت

پس او  ،هم دائمی است برد و لذّت اوشده است و چون از آن سنخیت لّذت می «کامل» شود که با او سنخیت داد

 ،لذّت و کمال است. بنابراین کمال و سعادت ،سعادت ،توان گفت مالک ارزش اخالقیبنابراین میسعادتمند شده است. 

 (.130: 1384، توان یافت که طالب سعادت نباشد)مصباح یزدیاند و انسان عاقلی را نمیمطلوب فطری انسان

است که در اثر استکمال وجودی با انسانی در این  گوید: کمال ویژه نفس ناطقهمالصدرا درباره کمال انسان می

طبایع اجسام و عناصر این عألم تا آخرین  به طور کلی موجودات و نظام اتم عألم شود و به همه ،عقل فعال اتحاد یابد

ت اتحاد با عقل فعال و ارتسام صور کلی موجودا در نتیجه ،علم پیدا کند و در ذات او نقش بندد ،مرتبه از مراتب وجود

 ،ماهیات و حقایق کلی اشیاء در وجود او تحقق یابد و سرانجام نفس او عألم عقلی و جهان علمی شود که همه ،در وی

نویسد: اگر این کمال با سایر به سرای ابدیت و مقر اصلی خوش بازگردد. وی درباره عظمت و بزرگی کمال انسان می

نسبت آن در عظمت شدت و دوام مانند نسبت خود  ،مقایسه شود ،اندنیکماالتی که مطلوب و معشوق سایر قوای نفسا

 (.102: 1382 ،)شیرازی غضب و شهوت در وجود انسان است عقل با قوای حسی و وهمی و قوه
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یابد اشیاء در ذاتش استکمال می ،از نظر مالصدرا نفس به سرور و سعادت خواهد رسید چون با حصول معرفت

نیازش از فعل حواس و به کارگیری بدن و قوای آن  ،گرددذاتش از قوه عقلی هیوالنی به عقل بالفعل خارج میو 

ولی بدن و قوای بدن پیوسته در برابرش هستند و او را مشغول داشته و از اتصال تمام و آرامش  ،شودقطع می

پرده و  ،های متخیله برطرف شدهای وهم و شوخیوسوسهو چون اشتغال و توجه به بدن و  ،شوندوصال مانع می

چون  ،گرددشود و منع خارجی زایل میگردد و اتصال پیوسته میشود و مانع خارجی زایل میحجاب برطرف می

یعنی داخلی  –شود و نفس آماده و دو حجاب و فیض از جانب او داده می ،نفس باقی است و مبدا فعال هم باقی

ای در رسیدن بدان چیزی است که مقتضی ذاتش و حصول کمال آن . سعادت هر قوهاندبرطرف شده –و خارجی 

بنابراین کمال شهوت عبارت است:  ،باشدباشد و شکی نیست که کمال هر چیزی از باب نوع و جنس آن میمی

کمال قوه وهم و سعادتش عبارت است  ،ز غلبه و انتقامو کمال قوه غضبی عبارت است ا ،هایشاز حصول خواسته

بنابراین  ،باشد احساس داردای به کیفیت محسوس که از نوع خودش میو هر حس کننده ،باشداز امید و آرزو می

ی را ادراک و چشای ،باشدلمس را ادراک کیفیت مزاجی معتدلی که متوسط بین اوایل کیفیات چهارگانه است می قوه

 ،هاو بویائی را بوهای خوب و بینائی را انوار و رنگ ،باشدهایی که مناسبت با مزاج آلت و بدن دارد میطعم و مزه

اند که به عألم ها یا مانند محسوساتیهای نیکو و آنو خیال را تصور صورت ،شنوائی را صداهای سازوار و سرود

توان رسیدن به  ،شااند. نفس به حسب ذات عقلیاند که بدان فرو آمدهیا حکایات معقوالتیو  ،اندخیال بر شده

و موضوع شدنش به صورت الهی و نظام وجود و هیأت کل را داراست. اما کمال نفس و سعادتش به  ،عقلیات ناب

به سبب صدور افعالی  ،ول عدالتحص پس به واسطه ،بدن است حسب مشارکت بدن و وقوعش در این عألم و خانه

 بخشد.وی را حصول می ،که هدایت کننده بدان هستند

و تصور معقوالت و علم به حقایق اشیاء و مشاهده  ،پس سعادت نفس و کمالش همان وجود استقاللی مجرد

های مادی تیره ناک و خواستهو این لذات قابل مقایسه با آن چه که حس از لذات  ،امور عقلی و ذات نوری است

در این جهان  ،ها دست میازد نیست. بنابراین این لذّت عقلی برای نفسکه بدان، های بی ارزشفناپذیر و تمایل

 ،پس اگر نفس از علوم حقیقی منفک باشد و از رذایل اخالقی دور و همتش مصروف به متخیالت ،گرددکامل می

 ها شود.منتهی به مشاهده آن ،بخش موعود را تخیل کند و پس از برطرف شدن بدن بعید نیست صور لذّت

 ،مقدار بهجت و سرور ،تابع مشاهده است و چون مقدار مشاهده کاستی گیرد ،خالصه آن که بهجت و سرور

همین گونه است  ،کنیمتصور نمیدانیم و مشاهده اش را قلت پذیرد. بنابراین حال ما در سعادتی که وجودش را می

ولی هنگامی که نفس در حیات دنیومان به آسایش رسید و انس با ذکر الهی پیدا کرد و با یاد صفات علیا و افعال 

نظام و زیباترین ترتیب و انتظام و کمال ترین عظمای او و چگونگی ترتیب وجود از جانب حق متعال به شایسته

داللتی روشن دارد که بر سعادت و نیک بختی هنگام  ،پس این از جهت مناسب ،رور باشدفرحان و مس ،مستدام

 باشد.فراغت و آسودگی از مشاغل بدنی می

گردد این است که در بنابراین کمترین مراتب در اکتساب علمی که بدان انسان سزاوار این سعادت حقیقی می

اوار او و خاص او است پیدا کند و بداند که علم او به تمام موجودات به این جا علم به مبدا اعال و وجودی که سز
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(. البته مالصدرا سعادت حقیقی را در بعد 210: 5ج  ،1380 ،آید)شیرازیای است که از آن انفعال الزم نمیگونه

و تر قدرت درک قویای که هر قدر انسان کند. به گونهنظری را درک کماالت عقلی و صور عقالنی تلقی می

 ،اما سعادت حقیقی در بعد عملی را ،از لذات و سعادت بیشتر و تمامتری برخوردار خواهد بود ،کاملتری داشته باشد

داند. از این رو انسانی که در بعد نظری در این دنیا به مقتضای طبع رسیدن به عدالت و پرهیز از افراط و تفریط می

کتب و کیفیت صدور وجود از واجب  ،مالئکه ،اشتغال به درک صور عقلی و معارفی چون معرفت خداوندعقلیه  قوه

به لذّتی دست خواهد یافت که  ،الوجود داشته باشد و نفس را در آن حال از استغراق در بدن و عوارض آن باز دارد

در آخرت نیز به  ،است بذر مشاهده تامه در آخرت توان آن را توصیف کرد و چون معرفت تامه در این دنیانمی

چرا که لذّت عقلی و  ،مشاهده مقربین و مصاحبت مقدسین دست خواهد یافت که هیچ سعادتی فوق آن نیست

 دارای علم کامل باشد)همان(. ،شود که در این دنیاسعادت حاصل از آن برای نفس حاصل می

دست یابد و آن را ملکه خود سازد و موفق به منقاد نمودن  «عدالت»فضلیت هم چنین اگر در بعد عملی به 

چنان که براثر استعالی بر بدن و  ،هئیت عقلی استعالیی در او ایجاد گردد ،بدن برای نفس شود و بر اثر تکرار آن

ای جز انجام شان نیست انجام چارهافعال بدنیی را که  ،های او فقط در حد اعتدال توسطعدم انفعال از خواسته

 در این بعد به سعادت حقیقی نایل آمده است.  ،دهد

 گیرینتیجه

سینا و مالصدرا در رابطه با لذّت و سعادت بیان کنیم ابنقبل از این که بخواهیم نکات اشتراک یا افتراق نظریات 

توانیم یکی ریشه تفکرات یونانی در بستر کنیم که دالیل اشتراک این دو فیلسوف را میاین نکته را یادآوری می

توان نیای فلسفی و دینی این دو فیلسوف دانست. حکمت مشائی و حکمت متعالیه دانست و دومی آن را هم می

  اق این دو فلیسوف هم مبنای حکمت مشائی و متعالیه است. دلیل افتر

ها به این جهان های دیگری باور دارند که نسبت آنهر دو فیلسوف به جز این جهان مادی به جهان -1

و جبروت علت وجودی جهان  ،جهان الهوت علت وجودی جهان جبروت ،نسبت علی و معلولی است

باشد. باور به خدا که در راس هرم هستی کوت علت وجودی جهان مادی میو جهان مل ،ملکوت است

 شود.است هم در حکمت مشاء و هم در حکمت متعالیه یافت می

سینا و مالصدرا به یک دیگر نزدیک است شاید در حرکت ابنمبانی انسان شناسی و جهان شناسی -2

ثیری در مبانی و آراء اخالقی این دو جوهری و اصالت وجود تفاوت داشته باشد ولی این تفاوت تا

دانند که به واسطه سینا و مالصدرا حقیقت وجود آدمی را نفس و روح آن میابن فیلسوف نداشته است.

شود. این نفس مجرد و عقل و خرد نامیده می ،شودکه از سایر حیوانات متمایز می ،جهت ادراکی آن

رود و سعادت و شقاوت واقعی نفس نیز در جهان آخرت است نمی غیر مادی است و با فنای بدن از بین

خورد. سعادت و نیک بختی باالتر از سعادت عقالنی نیست زیرا عقل برترین قوه و نیروی که رقم می

آدمی است که با وجود آن از سایر حیوانات ممتاز گردیده است. این دو فیلسوف اراده آزاد و حق انتخاب 

. اگر انسان اختیاری از اندسؤلیت او در انجام اعمال گوناگون را به رسمیت شناختهآدمی و در نتیجه م
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خود نداشت و مجبور بود در آن صورت فلسفه ثواب و عقاب از بین خواهد رفت و در آن صورت از 

انسان  ،خداوند قبیح است که انسان مجبور را مورد عذاب قرار دهد. هم چنین از دید این دو فیلسوف

تواند نیازهای خود را برآورده کند و برای رسیدن به سعادت وجودی اجتماعی است که به تنهایی نمیم

محتاج این است که با یک دیگر اجتماعاتی را تشکیل دهند و با هم زندگی کنند. هر دو فیلسوف درباره 

در جهان دیگر  سعادت انسان بر سعادت اخروی تکیه دارند. این جهان ابزاری برای رسیدن به سعادت

 است.

ولی مالصدرا بر این باور است که  ،سینا و مالصدرا درباره مراتب وجود با یکدیگر وحدت نظر دارندابن -3

سینا معتقد است که وجود در هر مرتبه با ابنوجود در همه مراتب خود حقیقت واحده مشککه است اما 

ف نظر در وجود به ماهیت خیر و سعادت در نگاه مراتب دیگر حقیقتی متباین به ذات است و این اختال

گذارد. اگر مراتب وجود را متباین در نظر بگیریم اتصال با عقل فعال و رسیدن به غایت آن تاثیر می

یابد یابد که با واحد دانستن حقیقت و نیز مشکک دانستن آن تفاوت میالغایات و سعادت مفهومی می

داند او شود مالصدرا خیر و وجود را یکی میآن با سعادت روشن می و فایده این بحث در خیر و رابطه

اما  ،بدان که وجود خیر و سعادت است» گوید:داند. مالصدرا در این باره میهرم هستی را هرم خیر می

ولی وجودها در کمال و نقص بر یک دیگر برتری داشته و  ،احساس وجود نیز خیر و سعادت است

وجودها و باالترین ترین تر باشد به شقاوت آمیخته است. و کاملهستند. پس هر اندازه ناقصگوناگون 

موجودات ترین ها حقیقت نخستین است و پس از آن مفارقات عقلیه و بعد از آن نفوس است و پایینآن

 (.121: 9ج ،1368 ،مالصدرا)«های جسمانی استهیوالی نخستین و زمان و سپس صورت

شود. هر چقدر وجود شدت قتی وجود دارای تشکیک باشد سعادت هم که خیر است تشکیک پذیر میو

بیشتری داشته باشد سعادت هم شدت بیشتری خواهد داشت تا آن جا که به وجود بحت و خیر اعلی 

برسیم که سعادت نهایی انسان است. پس هر سخنی درباره مراتب وجود داشته باشیم درباره خیر نیز 

 شود.اهیم داشت و سعادت هم بر پایه خیر تعریف میخو

سینا سعادت را به کمال ابن. اندسینا و مالصدرا هر کدام یک تعریف مختصر از سعادت ارائه کردهابن -4

از خیر نیز در تعریف سعادت استفاده کرده است.  ،تعریف کرده است ولی مالصدرا عالوه بر واژه کمال

ن دو فیلسوف مسلمان سعادت همان خیری است که هر انسانی به سوی آن شوق بنابراین از دید ای

رسد. از دید این دو فیلسوف سعادت نهایی و دارد. و با رسیدن به آن نفس به کمال نهایی خودش می

باشد که انسان برای غایت نهایی و خیر علی االطالق و کمال علی االطالق همانا ذات اقدس الهی می

باید از همه اشتغاالت به این دنیا و نفس بگذرد. آنان سعادت هر شیء را در رسیدن به  رسیدن به آن

دانند. البته سعادت و کمال هر چند با هم متالزمند ولی دو مفهوم کمال مختصر و ویژه آن می

 . به عبارتی سعادت الزمه رسیدن به کمال است نه این که خود کمال باشد.اندجداگانه
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در مورد شقاوت تعریف مشخصی و معینی ارائه نکرده است. از نظر وی شقاوت نرسیدن انسان به سینا ابن -5

 اش است. اما از نظر مالصدرا شقاوت رسیدن به چیزی است که ضدیت با کمال داشته باشد.کمال واقعی

ألم را یافتن و رسیدن و  ،خیر و کمال است ،داند که برای مدرِکسینا لذّت را رسیدن به چیزی میابن -6

لذّت را به ادراک  ،دیگران از جمله فارابی ،به اموری که برای مدرک شر و زیان آورند. قبل از شیخ

ولی ادراک تنها کافی نیست. زیرا انسان گاهی مطلوب  اندالمالئم و ألم را به ادراک المنافی تعریف کرده

کند و برعکس گاهی امر منافی را ذّتی را احساس نمیکند ولی در تصور آن هیچ لخود را تصور می

کند و از این جهت بود که شیخ از این تعریف عدول کرده و کند ولی ألمی را احساس نمیتصور می

سینا را پذیرفته است. از دید این دو ابنکلمه نیل را به تعریفش افزوده است. مالصدرا نیز دیدگاه 

لّذت را همانا قرب و اتصال ترین های وهمی و حسی برتری دارد. عالیهای عقلی بر لذّتفیلسوف لذّت

از این نیست. بنابراین سعادت و لذّت با یک تر دانند که هیچ سعادتی بزرگبه ذات اقدس الهی می

 باشد.. البته لذّتی که پایدار و دائمی باشد که همانا قرب به خداوند میانددیگر در ارتباط

: یکی از این عوامل عقل اندعوامل سعادت و گرفتار شدن در شقاوت را چنین برشمردهاین دو فیلسوف  -7

. اندفعال است که این دو فیلسوف به دلیل مبانی فلسفی خود در این باره به نقش عقل فعال توجه داشته

عقل فعال واسطه بین جهان ناسوت و الهوت است و این که واسطه رسیدن فیض از جهان الهوت 

باشد. انسان برای رسیدن به سعادت حقیقی باید در این زندگی دنیایی با کسب فضایل سوت میبه نا

نیازمند  ،انسان برای رسیدن به سعادت نظری و عملی به کمال مطلوب خویش برسد تا سعادتمند گردد.

نیازمند راهنما  ،دانند که برای تنظیم امورشراهنماست. هر دو فیلسوف انسان را موجودی اجتماعی می

سعادت انسان  و به نقش نبی و راهنما در هدایت انسان و به سعادت رساندن انسان باور دارند. ،است

آید. انسان باید بین امور متضاد نفس و بدن تعادل را برقرار سازد. هر دو در پرتو حد وسط به دست می

 اند. حد وسط را در فضائل خلقی خالصه کرده و فیلسوف به نقش حد وسط توجه خاصی داشته
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