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 از منظر مسکویه سعادتچیستی 

 
 1ه خادمیاللّ عین

 (22/23/2932تاریخ پذیرش نهایی:  - 12/39/2932 )تاریخ دریافت مقاله:

 
 چکیده

و روش تیقین  نن   ،اصلی این  پنهو ت تیلینل چیسنتی سناادد از دینسکای مسن  یه        مسألۀ
ش تاریف ا ساادد را به عن ان خیر و کمال در قیاس با صاحب مس  یه تیلیلی است. ن یت صیف
کننس. او   کنس. بر ای  اساس یک وابستگی و پی ستگی میان خیر و کمال و ساادد برقرار منی  می

مطلن   اقسام مختلفی مثل خیراد شریف، ممسوح،  را به نند س و  میتاریف ارائه دو برای خیر 
از تأمل در برخی از ای  اقسام این  پی سنتگی بهتنر رنا ر      کنس. می تقسیم و غیرمطل ، عام و...

. اکتسابی 1  . غیرم قت ب دن،2: کنس مارفی میش د. او  مچنی  برای ساادد چهار ویهکی  می
اقسنام   را بنه  سناادد و  ؛عسم درک کنه ساادد اخروی در دنیا. 4  ب دن،. مختص عقال9 ب دن،
 کنس.تقسیم می کانه اقسام پنجو ساادد در بسن و خارج از بسن،  ی چ نمختلف

 
 ساادد، خیر، کمال، مس  یه: ها واژهکلید

                                                   
 e_khademi@ymail.com .دانشگای تربیت دبیر شهیس رجایی دانشیار. 2
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 درآمد .1

و چننستااری اسنت. بنه خنامر  منی        ،عمنر مسألۀ ساادد ی ی از مسائل بنیادی ، دراز
االیام تنا کنن ن    مزاد با تاریخ بشر است و از قسیم  بت ان ادعا کردیثیاد است که شایس ح

 ای متفاود را به ص رد با دیسکای  ای مختلفاث و نش ر اذ ان انسانو احتماالً تا روز ب
این    و به خامر ما ینت چننستااری  کرد سلای یا ایجابی به خ د ماط ف کردی و خ ا س 

 نای مختلنف   ی در حن زی سالممنسان مختلف به ویهی پهو شگران امسأله است که انسیش
 ر کنسام از حیثینت خاصنی بنسی       ، و فلسفۀ اخالقحسیث، تفسیر، فلسفه، کالم، اخالق

، 2؛ 11-12ص، 2؛ 122ص، 0؛ 21-03ص، 4؛ 21-03ص، 9] پردازنننننسمسننننأله مننننی
 [. p. 227 ,21؛ p. 413 ,20؛ 229-222، ص20 ؛12-03ص، 24 ؛230-223ص
کناو قنرار    و ت ان م رد کنسض ع ساادد از منظر مس  یه را از حیثیاد مختلف میم 

اصلی ای  پهو ت تیلیل چیستی سناادد از دینسکای مسن  یه اسنت و      داد، ولی مسألۀ
یابی بسی  یی با چیستی ساادد از منظر اوست. برای دست سف اصلی ای  پهو ت نشنا

 .ذیل ضروری است ی اک یی به پرستپاسخ  سف
د نس  از دینسکای او چنه ارتانامی مینان      مس  یه چه تاریفی برای ساادد ارائه منی 

 نای  وجن د دارد  ویهکنی   ، از سن ی دیگنر،  و ساادد و خینر  س ، ، از یکساادد و کمال
 شمرد   ساادد از دیسکای مس  یه چیست  او چه اقسامی را برای ساادد برمی

 ش یم.نشنا میتیقی   پیشینۀابتسا با 
 

 تحقیق شینۀپی .2

نامنه  پهو شی سه پاینان  یابیم که دربارۀ ای  مسألۀ ای پهو شی درمیبا رج ع به سایت
 .ی استدر مقطع کارشناسی ارشس با مشخصاد ذیل دفاع شس

 ن شنتۀ حمینسی عاشن ری، بنا را نمنایی      ،ساادد از دیسکای مسن  یه و افلن می    .2
ا بنه  ابتنس  نامنه پایاندر ای   مؤلف .ن مرکزحس تهرادانشگای نزاد، وا ،ه افشار کرمانیعزیزاللّ

ساادد به ص رد مختصر و سپس به دینسکای افلن می  و    دیسکای فیلس فان بزرگ دربارۀ
کینرد کنه از دینسکای    نتیجنه منی  کنس و در نهاینت  تر اشاری میمس  یه به ص رد مفصل

و از  افل می  ساادد انسان در زنسکانی عقالننی و نینل بنه عنالم ماقن الد الهنی اسنت       
دارد و برخ ردار نشنسن از تمنیناد منادی     دیسکای مس  یه ساادد دو مرتاۀ تام و ناقص

متالقناد دنین ی و سنیر در عنالم      ا ت جه به مان یاد را مرتاه ناقص، و ترک  منۀ ت أم ب
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 دانس. می ج ار رحمت الهی را ساادد تامال  یت و نیل به 
ای مالمی، جامان   نق ییبا را نما ،احمس خانسیس ن شتۀ ساادد از دیسکای مس  یه .1

 نای  منالک  یسکای مس  یه و خ اجه نصنیر دربنارۀ  د نامهپایاندر ای   المصطفی الاالمی .
ا ی سیگر مقایسه شنسی  ان اع ساادد بساادد و شقاود و مراتب ساادد و کمال انسان و 

 .است
بنا  ی، میا بنه صنادق  ن شنتۀ   ،از دیسکای غزالنی و مسن  یه   مفه م ساادد مقایسۀ .9

 . بر اساس ای  رساله  ر دو دانشمنس نفن س  منۀ  قاسم کاکایی، دانشگای شیراز را نمایی
 نا   ا برخی انسانبیننس، ل   به اعتقاد نن ا را برای رسیسن به ساادد مستاس میانسان

 دارنس.به کنسی و برخی به تنسی در ای  مسیر کام برمی
سناادد از دینسکای   »ان ترویجی تینت عنن   ـ   ی ا یک مقالۀ علمنامهوی بر ای  پایانعال
پناییز و  ) کالمنی  ـ  نای فلسنفی   پنهو ت  به دست خانم ز ری برقای در مجلۀ« مس  یه
 .ی استچاپ شس (22-22 ، شمارۀ2921زمستان 

در ای  رساله به ص رد مختصر به تاریف ساادد و ارتااط نن با مارفت نفس،  نسف  
یابی بنه  دنیا و نخرد و نقت اجتماع در دستاخالقی زیست ، ام ان تیصیل ساادد در 

 .ی استساادد اشاری شس
  ا ارجییت دارد.بر وجه تیلیلی نن کفته ای پیتوجه ت صیفی مجم عۀ پهو ت

 ش یم.پهو ت با تاریف ساادد نشنا می باس از بیان پیشینۀ
 

 سعادتتعریف  .3

خیر باالضاف  الی صاحاها و فاما الساادة فهی ال»کنس: چنی  تاریف میمس  یه ساادد را 
باشنس و بنه    ش خینر منی  ا ساادد در قیاس با صاحب». یانی: [29ص ،21] « ی کمال له

ش د بر اساس ای  که مالحظه می م ر مان« ش د. می ش تلقیا عن ان کمال برای صاحب
اسنت.   باشس و ساادد  ر م ج دی غیر از ساادد م ج د دیگنر تاریف، ساادد خیر می

از ساادد اسب متمایز است و بر اساس ای  تاریف ساادد  ثال ساادد انسانبه عن ان م
ت ان تاریف کرد: ساادد  ر م جن دی در نن اسنت کنه تمنام     را به م ر کلی چنی  می
برسنس و نن  ق ی بنه فالینت    از مرحلۀ  ایی که خاص نن م ج د استاستاساد ا و ویهکی
ره ر و بروز  ،  مۀ کماالد او به منصۀگرتمام و کمال برسس. به بیان دی م ج د به مرحلۀ

 برسس.
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 ارتباط میان سعادت و کمال .4

 عی یابیم که میان ساادد و کمال از منظر مسن  یه نن  کفته درمی بر اساس تاریف پیت
غیر مصرح ای  مسعا را  نیز به ص رد« االصغر الف ز»نفیس  تساوق وج د دارد. او در رسالۀ

: فنی الننفس و   المسنأل  الثانین   » کتاب تیت عنن ان ای   کنس. او در بخت دومتایی  می
و در فصل  فتم، بخنت دوم کنه دربنارۀ ما ینت     در دی فصل بیث کردی است. ا«  الهااح

فنس دارای دو حرکنت اسنت: ینک     کنس که نای  مسعا را تایی  می ک یسنفس سخ  می
لی د س و حرکنت دیگنر نفنس را بنه جاننب  ین       س ی عقل س ق می نفس را به حرکت
مسنتفیس و  نن کشانس. او بر ای  باور است که اکر نفس به س ی عقل حرکنت کننس از    می

اما اکر برع س نفنس بنه سن ی    ش د. ش د و زمینۀ تاالی و ت امل او فرا م مین رانی می
نتنت   کننس و زمیننۀ  ره ر و بروز پینسا منی   منفی نفس  ی لی حرکت کنس، استاساد ای
 ش د.کرفت  و ناب دی نفس فرا م می

 از ای  مطلنب بنه عنن ان مقسمنه اسنتفادی      در فصل  شتم بخت دوم  می  رساله او
 کفته دانستیم که برای نفس دو حرکت است: ک یس: از مااحث پیتکنس و میمی
 ی کنه اولن    ی ذاتت است و او را به س ی عقلنی یک حرکت نفس جهت نن به س .2
 نورد.می به حرکت در ع و صادر حضرد ح  استماسَ
جهتت به س ی نالد مایای اسنت تنا اجنرام  ین النی را بنه       حرکت دیگر نفس .1

 کمال برسانس.
نفنس را   بر ای  باور است که حرکت نخستی  )حرکت نفس به س ی عقنل(  مس  یه

حرکنت دوم   ،د نس. امنا بنرع س   سن ق منی   بقایی که الی  نن اسنت به سمت ساادد و 
چه اقتضای ذاتنت   س را از کمال و نننف فس به سمت  ی لی و اجرام  ی النی(حرکت ن)

 کنس.دور می است
 «سنفل »و  «عل » ش د که انسیشمنسان سلف از ای  دو حرکت نفس به ناماو یادنور می

ا از جهت فقر زبنانی   ا حرکت جرم در عل  و سفل نا د، امکردنس. الاته مراد ننتاایر می
 ل تایی  کننس، از روی اضنطرار از مناسب که با نن مرادشان را به نی  کام و نساشت  واژۀ
 کرفتنس.بهری می ای  دو واژی
نیس و منسعی  بیث در صسد یافت  ماادل شرعی ای  دو حرکت نفس برمی او در ادامۀ

تااینر  « شنمال »و  «یمنی  »رکنت نفنس بنه    حاست که در شرع مقسس اسالم از این  دو  
ی خسای سنایان  ه س ش د. بر ای  اساس اکر نفس جهت نخستی  را انتخاب کنس و ب می
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کننس و  در مسیر ای  حرکت در  ر م ج دی وحسد را مشا سی میحرکتت را ادامه د س 
کت به سمت  ی لی به حر)یابس. اما اکر نفس جهت دیگر به بقا و دوام سرمسی دست می

قنسم در وادی مهلنک    کنردد و ینس از اقتضنای ذاتنت خنارج منی    را برکز تاایر ح یمان(
 .[19ص ،22] کذاردشقاود می
ه برای فصنل  مس  یه عن انی ک است که ای  ای که بیان نن خالی از لطف نیستن ته

و نخنر   حاال م  ال منال یسنمی سناادة    ن النفسفی أ» شتم انتخاب کردی چنی  است: 
ت که از منظر مسن  یه مینان دو   مؤیس دیگری اس ای  عن ان «.م  النقصان یسمی شقاوی

از جانب دیگر تساوق وجن د   «شقاود»و  «نقصان»و  ،مرفاز یک  «ساادد»و  «کمال» واژۀ
   دارد.

مس  یه در ذیل بینث علنم اخنالق    شا س دیگر تساوق ساادد و کمال ای  است که 
ال  است، زیرا  سف نن تانالی و ت امنل افان   تری  صناتباارزش س: صنات اخالقک یمی

که از ج  ر انسنان فالنی   ر ای  باور است باشس. او بمی انسان از نن جهت که انسان است
ف یر م جن داد نیسنت، زینرا انسنان اشنر     که ام ان صسور نن از سا ش دخاص صادر می

مخل قاد عالم  ستی است. او  مچنی  مسعی است که انسان دارای قن ا و اسنتاساد ای   
متفاود و متضاد است. بسی  جهت اکر برخی از ای  استاساد ا از ق ی بنه فالینت برسنس،    

ه رود. بن اخس پیت می ان را می خ ا س کرد و به س ی رتاۀنیطاط و نقصانسان مسیر ا
  لناک دشمنی خسا و عذاب الیم کرفتنار خ ا نس    جهت  می  انیطاط و نزول در ورمۀ

بنه   تاساد ای دیگر خ یت را ش  فا کنسشس. برع س اکر مسیر دیگری را می کنس و اس
 ش د.اشرف مخل قاد تاسیل می
 ،ور است که میان م ج داد، ج ا ر مختلف از قایل جماد، نااداو  مچنی  بر ای  با

و حی ان از حیث شرافت با ی سیگر متفاود  ستنس و ای  تمایز از حیث شرافت ننه تنهنا   
در میان ج ا ر مختلف وج د دارد، بل ه حتی در یک ج  ر خاص نیز از حینث شنرافت   

 تمایز ایی وج د دارد.
ک ینس: مینان دو نن ع    کننس و منی  مثیل استفادی میت او برای تایی  مسعایت از شی ۀ

و دیگنر مانروف بنه     ، و کذرننسی اسنت،  که تننس، تینز  « صمصام»شمشیر، ی ی ماروف به 
ب بنه صن رد تنام از او    که افاال اس «اسب کریم»و  مچنی  میان  س است،که کن «کهام»

تفاود  است،الن نهادن و بار کشیسن مناسب تنها برای پاکه  «درازک ش»و  ش دصادر می
 وج د دارد.
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اتی که به ننام انسنان مشنه ر    م ج دمیان افزایس: به  می  سان بیث می او در ادامۀ
 نا  ننتنری   و پسنت  ،تنری  نیز تمایز وج د دارد و در عرف عام به برتری ، شریف  ستنس

در انسان با دو منرف   ـاخس و اشرف  نبی  دو مرف تضاد   ش د و فاصلۀانسان امالق می
 در  یچ م ج دی دیگر قابل قیاس نیست. تضاد

 یاز  ر م ج د دیگنر  یر تاالی و مسیر انیطاط در انسانفاصله بی  مس ،به بیان دیگر
 ارادۀ و انسنان بنا   یبیشتر است. خساونس ج  ر انسانی را با ای  استاساد ای متضاد نفرینس 

لیت درنورد. بنر  کیرد که کسام یک از ای  استاساد ای متقابل را به فاخ دش تصمیم می
 مال و فال خاص مخص ص بنه خن یت اسنت   انسان م ج د مرکب و دارای ک ،ای  اساس

 .[02–01ص ،21]
ارتاناط مینان سناادد و     کنه  باس از بیان ارتااط میان ساادد و کمال، شایسته است

 .خیر نیز م رد کاوش قرار کیرد
 

 ریف خیراتع .5

خیر ارائه دادی دو تاریف برای « العراقا تطهیر و االخالق تهذیبمس  یه در کتاب نفیس 
الخیراد  ی االم ر التی تیصل لالنسان بارادته و سنایه فنی االمن ر التنی لهنا      » .2 :است

   المقص د من  ال نل و  نی الغاین      » .1؛ [94ص، 21] «اوجس االنسان و م  أجلها خل .
 .[29، ص21] «خیرا. ء النافع فی  ذی الغای و قس یسمی الشی االخیرة
 

 تحلیل تعریف اول .1. 5

ک یس:  ر یک از م ج داد کنس و میای  تاریف ابتسا مقسماتی ذکر می مس  یه برای ارائۀ
کنننس و این    عالم  ستی به خامر یک یا چنس ویهکی از سایر م ج داد تمنایز پینسا منی   

صاصاد نن م ج د است. ای  یک قاعسۀ کلی اسنت و   ا در واقع جزء اختویهکی یا ویهکی
 م ج داد از جمله انسان صادق است. م رد  مۀ در

کننس و  ارادی انسنان مارفنی منی    تری  عامل تمایز انسان از سنایر م جن داد را  او مهم
به دو دسته خیراد و شرور تقسنیم   ش ددی که به انسان نسات دادی میک یس: ام ر ارا می
ت جه کنس و سنای  به  سف خلقت انسان   ا می  ساب  رکای ی ی از انسان ش د. بهمی

انسان خیّنر ینا سنایس )خ شناخت(      بسی   سف دست یابس، به چنی  فردیبلیغ نمایس تا 
 و او یابی به  سف خلقت بازدارننس ز دستک ینس. اما برع س، اکر انسانی م انای او را امی
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به  سفی که برای نن خل  شسی است دست نیابس، به چنی  انسانی شریر و شنقی امنالق   
 .[90-94ص، 21] ش دمی

 ک یس:پردازد و میمس  یه باس از بیان ای  مقسماد به تاریف ام ر خیر می
 انسان عاث نفریسی نشسی است، بل ه خلقت انسان امری  سفسار است. .2
 یابس. سف خلقت انسان به ص رد تصادفی و بر اساس بخت و شانس تیق  نمی .1
 وست.ا ف خلقت انسان من ط به سای و ارادۀتیق   س .9
ارادی و سای خن د بنه کنار     ش بر اساسا به جمیع ام ری که انسان در م ل حیاد .4
 ش د.خیراد امالق می قت او لااس  ستی بر ت  پ شانستا  سف خل کیردمی
 

 تحلیل تعریف دوم .2. 5

 فهم دقی  و عمی  تاریف دوم مس  یه در کرو فهم مطالب ذیل است:
ان اسنت، اکنر بنسان غاینت دسنت یابنس، بنه         ر م ج دی که به سن ی غنایتی رو   .2
 .ش دست یافته است )غایت فال(ا کمال
)غاینت   کننس  ار ای عاث و بیه دی پر یز منی از انجام ک عالطا م ج د عاقل و سلیم .1
 .فاعل(
 کنس.برای نن غایت و غرضی را لیاظ می نی  م ج دی قال از انجام  ر کاریچ .9
 ش د.غایت لیاظ می چنسی  کا ی در انجام ام ر ارادی .4
یک ن ع ترتب م لی وجن د دارد. بنسی  ماننی کنه  نر       کا ی میان غایاد متاسد .0

کننس و بنه اصنطالح  نر غنایتی در      غایتی زمینه را برای رسیسن به غایت دیگر فرا م می
 ح م مقسمه برای رسیسن به غایت دیگری است.

سن  روان  سنتنس و   بنسان  غایاد  در میان غایاد متاسد غایتی وج د دارد که  مۀ .1
 الغایاد( و مطل ب نهایی  مه است.در واقع نن غایت نهایت و پایان  مۀ غایاد )غای  

خیر  ش د. به چنی  خیریخیر امالق می الغایاد به نن مطل ب نهایی  مه و غای  .2
 ش د.مطل  امالق می

 نیسنت. کیرد و مراد از خینر خینر مطلن      کا ی در تاریف خیر تسامح ص رد می .2
 الغایاد( مفینس  مطل  )غای   و نهایی یابی به نن خیر جهت  ر امری که در رای دست بسی 
 ش د. می امالق خیر مؤثر باشس و
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 بررسی تطبیقی دو تعریف .3. 5

مینان این  دو تارینف از     که یابیماکر تاریف اول و دوم را با ی سیگر مقایسه کنیم، درمی
 نس از:ا جهاد تشابه ای  دو تاریف عاارد وج د دارد.جهاتی تشابه و از جهاتی اختالف 

 کرایی به عن ان امر مسلم و مقا ل لیاظ شسی است.غایت در  ر دو تاریف .2
 خیر ملی ظ شسی است. ، وص ل به غایتبه ن عی در  ر دو تاریف، .1

 نس از:ا جهاد اختالف ای  تاریف عاارد
تارینف دوم عنالوی بنر ملین ظ      امنا تنها خیر نسای مس نظر اسنت،  در تاریف اول  .2

 داشت  خیر نسای به خیر مطل  نیز نارر است.
ریف دوم عالوی بر انسنان، شنامل  منۀ    تاریف اول تنها نارر به انسان است، اما تا .1

ت اننس شنامل   د و حتی اکر غایت فال ملی ظ کردد بنه نن عی منی   ش م ج داد عاقل می
 م ج داد عالم  ستی ش د.  مۀ
 

 یراقسام خ .6

 نا بنه قنرار    بیان کردی است که ا نم نن مس  یه در نثارش تقسیماد مختلفی برای خیر 
 زیرنس.
 
 غایاتخیر غایات و خیر غیر .1. 6

 ؛خیر غایاد و و خیر غیرغایناد : کنس تقسیم می مس  یه در کام اول خیراد را به دو قسم
 .تامکنس: تام و غیرتقسیم می و در کام دیگر خیر غایاد را به دو قسم

مراد از نن خیری است که اکر انسان نن را فراچنن  نورد، نیازمننس   خیر غایت تام: 
به افزودن چیزی دیگر بر نن نیست. مس  یه ساادد را به عن ان مصساق خیر غایت تنام  

 کنس.ذکر می
مقص د از نن خیری است که اکر انسان بنسان دسنت یابنس، بنه     خیر غایت غیر تام: 
 نا و  و ریاضت کشیسن را به عن ان نم ننه  ،ازمنس است. او عالج، تالمافزایت ام ر دیگر نی

 .[24ص ،21] کنسام مارفی مییت غیرت ای خیر غامثال
 

 خیر در جواهر و خیر در اعراض .2. 6

خیراد در جن ا ر و خینراد    در کام نخست به دو قسمِرا خیراد  مس  یه از جهت دیگر
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خیر در کمینت،   به اقسام مختلفِرا در اعراض و سپس خیراد  ؛کنستقسیم میدر اعراض 
کنه   و او بر ای  باور است ؛کنسو خیر در سایر مق الد عرضی تقسیم می ،خیر در کیفیت

و برخنی مانننس    ،و برخی ماننس احن ال  ،و مل اد  ستنس خیر در مق الد برخی ماننس ق ا
 بزار  ستنس.ای مثل او برخی ماننس م اد و پاری ،و برخی ماننس غایاد ،افاال

است  2ک یس: مراد از خیر در ج  ر، خسا )ج  ر(مس  یه برای تایی  مراد خ یت می
اشیا از روی ش ق به جانب حضرد ح  در حرکت  ستنس و  که خیر اول است، زیرا  مۀ

 مختص حضرد ح  است. ، و تمام ب دنسرانجام خیراد الهی مثل بقا، سرمسیت
 .[20ص، 21] کنس ای مختلف ذکر میمثال او در جهت ت ضیح خیراد در اعراض،

 
 مطلق. خیر مطلق و غیر3. 6

کننس. منراد او از   سیم منی تق مطل  و غیرمطل  مس  یه از جهت دیگر خیر را به دو قسمِ
د خیر  ستنس جها خیر مطل  خیری است که در  مۀ اوقاد و برای  مۀ مردم و از  مۀ

ه در زمان ضرورد و اتفاقی که برای خیری است ک و مقص دش از خیر غیرمطل  )نسای(
 نا  د س خیر  ستنس و برای  مۀ مردم و از  مۀ جهاد و  مۀ زمانبرخی از مردم رخ می

 .[20-24، ص21] خیر نیستنس
 

 عامخیر عام و غیر .4. 6

کنس و مرادش از خیر عنام  تقسیم میعام هت دیگر خیر را به خیر عام و غیرمس  یه از ج
مالنب وصن ل بنسان     کننس و  مهرا از روی ش ق قصس می م ننمرد خیری است که  مۀ
مردم است و دارای ذاد و وجن د   عام واجس مایاتی است که مقص د  مۀ ستنس و خیر 

خیری است که برای مردم از نن جهنت کنه منردم     ، خیر عاممستقل است. به بیان دیگر
رینف خینر عنام،    مردم در نن مشترک  ستنس. بر اسناس تا   ستنس عم میت دارد و  مۀ

ب و مقص د برخی از ش د، و نن خیری است که مطل تاریف غیرعام )خاص( مشخص می
 .[99-11ص، 9 ؛29، ص21] یابی بسان نیستنسمردم است و  مه مالب دست

و ننافع   ،مس  یه برای خیر اقسام مختلف دیگری مثل خیراد شریف، ممسوح، بنالق ی 
                                                   

و بنرخالف   دانننس که فیلس فان اسالمی مقسم ج  ر و عرض را ما ینت منی   . ای  ن ته قابل ذکر است2
 ،22 ؛931-932ص، 1 ؛13ص، 2] کننس خنسا اسنتن اف منی    مس  یه از استامال واژۀ جن  ر دربنارۀ  

 کنس.ج  ر مارفی می کنس و خسا را مصساقعرض تاریف میج  ر را به غیر[ امّا مس  یه 232-33ص
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از جهنت اثرکنذاری    و [20ص، 21 س ][ خیر ماق ل و میسن 24ص، 21]در مری  خیر 
 کنس.تقسیم می [24ص، 21]نیز خیراد را به چهار قسم 

 
 تبیین نهایی ترابط خیر و سعادت .7

یم که خیر دارای اقسنام مختلنف اسنت. ی نی از این  اقسنام       کفته دانستاز مااحث پیت
را بنه   غایت است. بیان کردیم که مس  یه در کام نخست خیرتقسیم خیر به غایت و غیر

تام تام و غیر کنس و نیز خیر غایت را به دو قسمِتقسیم می غایت و غیرغایت خیر دو قسمِ
کنس که انسان باس از فراچن  نوردن کنس و خیر غایت تام را خیری مارفی میتقسیم می

اکمنل خینر    مصنساق اتنم و  عنن ان  نن، به افزودن چیز دیگری نیاز نسارد و ساادد را به 
 .[24ص ،21] کنسی میغایت تام مارف
ک ینس: سناادد نن عی از خینر و تمنام خینراد و       او به نقل از ارسط  می ،عالوی بر نن

ینابی بنسان و بنا وجن د      ا است و تمام نن چیزی است که انسان باس از دسنت اد ننغای
کننس و بنسی  جهنت اسنت کنه کفتنه       ی رکز به چیز دیگر احساس نیاز نمن  وص ل بسان

 .[20ص، 21] تری  خیراد استتری  و متاالیش د: ساادد فاضل می
ش د که  ر عطیه و م  ات خسا بنرای انسنان    مچنی  او به نقل از ارسط  یادنور می

ساادد است، زیرا سناادد عطینه و من  اتی از سن ی خنسا بنرای انسنان اسنت کنه از          
م تری  منازل خیراد و در برتری  مراتب خیراد قنرار دارد و نن خناص انسنان تنا     شریف

که به مرحلۀ اتمام و اکمنال   نمثل ک دکان یا مشابه ک دکان   ناست. بسی  جهت افرادی  
 .[20، ص21] کردد ا نمیانس ساادد نصیب نن دست نیافته

الاته بیان ای  ن ته ضروری است که از منظر مس  یه میان ساادد و برخی خینراد  
و اسنت،  ش ا قیاس با صناحب   ایی  م وج د دارد. زیرا ساادد خیر درتفاود )خیر عام(

ساس ای  تارینف، سناادد   باشس. بر اش میا ساادد  ر فرد به عن ان کمالی برای صاحب
و ساادد  ر م ج دی غیر از ساادد م جن د دیگنر اسنت. بنه عنن ان مثنال        خیر است

 ساادد انسان غیر از ساادد اسب است.
 هت تمنایز وجن د دارد:  میان ساادد و خیر عام از دو ج که یابیمبر ای  اساس درمی

که در خیر عام از نن بینث   ساادد  ر فرد غیر از ساادد فرد دیگر است و عم میتی .2
امنا   خینر عنام دارای ذاد مانی  اسنت     .1ش د در م رد ساادد قابل منرح نیسنت؛   می

 فراد مختلفی کنه مالنب سناادد  سنتنس    ساادد دارای ذاد ماینی نیست و نسات به ا
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 .[29، ص21] ( در م رد افراد مختلف ی سان استعام )مطل متفاود است، اما خیر 
 نای سناادد   با ویهکی که باس از تایی  ترابط کمال و خیر با ساادد، پسنسیسی است

 از دیسکای مس  یه نشنا ش یم.
 

 های سعادتویژگی. 8

  ای ذیل است.ه ساادد دارای ویهکیاز منظر مس  ی
 
 بودن سعادت غیرموقت .1. 8

و کذرا نیست. به  می  جهت اکر کسنی تنهنا بنه     ی م قتساادد امر   یهر مسمنظاز 
به اصالح قن ای نفنس بپنردازد،     برخی از ق ای نفس ت جه کنس و یا تنها در اوقاد خاصی

تمثینل   و برای تایی  بهتر مسعایت از شنی ۀ ااز ساادد را به نغ ش نخ ا س کرفت. اشا 
در زمان و م قایت خناص بنه برخنی از امن ر     ک یس: اکر انسان فقط کنس و میاستفادی می

 ای دیگر و به ام ر دیگر مننزل التفناد نساشنته     ا و م قایتمنزل ت جه کنس و در زمان
برای منزل نیست و در تسبیر منزل فردی ناکارنمس است.   باشس، چنی  انسانی مسبر خ بی

خاص به ام ر جامانه  ای خاص، یا در زمانی تنها به مایفه سان اکر حاکم جاماهبه  می 
ریاسنت   مقنام  نیست و شایستۀ خ بی برای جاماه مسبر یباشس چنی  فرد عنایت داشته
 بر جاماه نیست.

کننس و  در قالنب تمثینل بینان منی     ارسط  ای  منسعا را  افزایس کهاو در ادامۀ بیث می
 ره ر یک پرست ، یا ماتسل ب دن   ا در یک روز خناص دال بنر تیقن  فصنل     ک یس: می
 نا مالنب سناادد    م نان  ر نیست. بسی  جهت مالب ساادد بایس در  مۀ ایام و  مۀبها

، 21] اری در مسیر ساادد ثابت قنسم باشنس  باشس و پی سته بسان ش ق داشته باشس و  م 
 .[30ص
 

 اکتسابی بودن سعادت و نفی تصادفی بودن آن .2. 8

ک ینس:  ارد و منی فشن ویهکی دوم ساادد بر این  ن تنه بنه جنس پنای منی       مس  یه دربارۀ
ای را فیلس فان میق  به بخت، اتفاق و ام ر مشابه نن اعتقنادی نسارننس و چننی  نظرینه    

« سناادد »ننام   کنننس و این  امن ر را شایسنتۀ    لقنی منی  ا مینت ت ای ناص اب و کمنظریه
ء و جنز  ،ناپنذیر سناادد امنری پاینسار، الیتغینر، زوال      نا دانننس، زینرا از دینسکای نن    نمی
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یاننی امن ری کنه تغیینر      ،تنری  چیز نا  تری  ام ر است. پس پستمتاالی تری  و شریف
ت انننس در  نمی نینس،ه دست نمیماننس و از مری  تأمل و انسیشه بپذیرنس و پایسار نمی می

ارزش  و کننس و بنه خنامر این  ایفنای نقنت از فضنیلت       ی ایفاپیسایت ساادد نقت علّ
 .[22ص ،21] واالیی برخ ردار باشنس

 
 سعادت مختص عقالست .3. 8

اننس  که برخی کمان کنردی  ساادد مختص افراد عاقل است و ای  که مس  یه مسعی است
ای غیرصنادق  فرضیه یرعاقل مثل حی اناد نیز صادق استکه کاربرد ساادد برای افراد غ
 اقع برای افنراد غینر عاقنل از واژۀ    اکر در برخی مکه ش د و غیرم جه است. او یادنور می

در واقع مراد از سناادد در چننی  من اردی این  اسنت کنه        ش دبهری کرفته می ساادد
 نا را   ا و م منل پذیرش متمم ایی در ای  جانساران است که زمینۀ ا و استاساد ت انایی

ش ق یا چیزی شایه و ماادل  کنس و ای  استاساد ا به منزلۀمی بسون قصس و ارادی فرا م
 تف ر است.ارادی در م ج داد صاحب عقل و 

 نا،  مس  یه مسعی است اکنر بنرای برخنی جنان ران، خن ردنی      ،بر اساس ای  تیلیل
 د، نااینس در چننی    ش ا یا اسااب راحتی در حس بسیار خ ب برایشان فرا م مین شیسنی

 «سناادد » اد بهری بگیریم، چن ن اسنتامال واژۀ  برای ای  حی ان «ساادد» م اردی از واژۀ
اسنت در  بل نه سنزاوار    ا شایستۀ نام سایس نیستنسح نیست و نندر م رد حی اناد صیی
 .[29ص ،21] کرداستفادی «اتفاق» و« بخت» چنی  م اردی از واژۀ

 
 عدم درک کنه سعادت اخروی در دنیا .4. 8

است و در اثر کارکرد ایت در دنیا مس  یه بر ای  باور است که نفس انسان باس از مرگ 
که در دنیای خناکی بنه    یابس. اما ما مادامود دست میشقااادد یا به ی ی از دو حالتِ س
ت انیم به حقیقت و کنه ساادد پنس از منرگ در دار بناقی    د یم، نمیحیاتمان ادامه می

تن انیم  نیچ نکنا ی از سناادد     ای  سخ  بسی  مانا نیست که ما  رکز نمنی  پی باریم.
 اخروی در ای  دنیا داشته باشیم.

تن انیم از  ک ینس: منا منی   ساادد اخروی منی  نفی چنی  نگرشی دربارۀبرای مرد و او 
تغییر حالمان از حالی بنه حنالی    خفی و دور، رم ز و امثال، مشا سۀ مرقی از قایل اشاری

دیگر و خروج از عاداتمان تا حسی نسات به حقیقت ساادد اخروی نکا ی اجمالی پینسا  
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 کنیم.
ک ینس:  کنس و میز قرنن و حسیث استشهاد میاو برای تأییس ای  ادعایت به ش ا سی ا
خنسای سنایان در روز    داننس  نیچ کسنی نمنی   کنه  ای  فرمایت حضرد حن  در قنرنن   

و فرمایت  2روشنی و اسااب سرور برای او مخفی کردی است. ای چشمبازپسی  چه مایه
 ای سترگ و فراواننی  چنان نامتکه در روز نخرد حضرد ح  نن) 1)ص( پیامار رحمت

می تنا کنن ن مشنابه نن را    ای بنسکان خالص و جا س خ د فرا م کردی که  نیچ چشن  بر
دی و  یچ ک شی نیز مشابه نن را نشنیسی و بناالتر از نن عظمنت نانم الهنی تنا      رؤیت ن ر

مؤیس نن است کنه منا از    به قلب  یچ بشری خط ر ن ردی است( بسان حس است که حتی
ت انیم نکای شن یم، امنا   ای  دنیای خاکی نمی کنه و حقیقت نام الهی در روز بازپسی  در

ت انیم به ص رد اجمالی به ساادد پس از منرگ و نانم الهنی علنم پینسا      در ای  دنیا می
فهنم کننه و    باس از جسایی و انقطاع نفس از  مۀ تالقاد دنی ی و بنسنی، زمیننۀ  کنیم. و 

 .[24ص ،21] ش دد برای ما فرا م میحقیقت نام الهی در نخر
مانی    ائل سناادد استفادی از ای  نیاد و احادیث و دخالت نن در تیلیل مسن  .نکته

تأثر شسیس مس  یه از دی  مقسس اسالم است و  مچنی  مای  ای  مانا است کنه او در  
زینرا   تابع و مقلس میض ارسط  ناردی است،تیلیل مسائل فلسفی، به ویهی مسأله ساادد 
فیلس فان مسلمان  م نی که مس  یه و قاماۀدر فلسفۀ ارسط یی و حتی در فلسفۀ ن افال

روز  کنننس مسنائل بنسی  شن ل واضنح دربنارۀ      ن ان فلسفۀ ارسط یی یناد منی  از نن به ع
 بازپسی  بیان نشسی است.

 
 اقسام سعادت .9

ذکنر کنردی     ا و اقسام مختلفی برای سناادد بنسیمس  یه در نثار مختلف خ یت ماقه
  ا به قرار زیرنس.است که ا م نن

 

 سعادت در بدن و سعادت خارج از بدن  .1. 9

کننس  از یک جهت ساادد را به دو قسم تقسیم می [94ص، 9] قل از ارسط مس  یه به ن

                                                   
 فالتالم نفس ما اخفی لهم م  قری اعی . .2

  نالک ماال عی  رأد وال اذن سمات وال خطر علی قلب بشر. .1
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ین   ک ییم یا تنها نارر به بسن انسان اسنت و ینا ا  ک یس: ساادتی که از نن سخ  میو می
 .[20ص، 21] باشسساادد خارج از بسن او می

 
 گانهاقسام پنج .2. 9

( 2کنس:  ساادد را به پنج قسم تقسیم می [92-90ص، 21] مس  یه باز به نقل از ارسط 
حاجنت  ( 4نام شسن در میان مردم، ( خ ش9ثرود و یاران، ( 1تنسرستی و لطف ح اس، 

 .[20ص، 21] نیرأی درست داشت  در ام ر دینی و غیر دی( 0و  ،روای م ف 
به ن عی مفسر اقسام دوکانۀ ساادد باشنس   ت انسساادد می کانۀ ای  اقسام پنج نکته.

در بنسن   کانه نارر به سااددپنج اول از اقسام مانی که قسم ، بسی شسکفته  تر پیت که
جز قسم پنجم، چهار  ،نارر به ساادد خارج از بسن است. عالوی بر ای  و چهار قسم دیگر

 قسم دیگر به ن عی نارر به ساادد دنی ی  ستنس.
 

 جسمانی و نفسانی سعادت .3. 9

ک یس: ح یمنان سنلف   می ف دربارۀ سااددمس  یه در جهت تایی  دیسکای ح یمان سل
 نا را چننی    سکای ننباور داشتنس. او دی جسمانی و نفسانی در مجم ع به دو قسم سااددِ

 د س.ت ضیح می
 
   سعادت نفسانی .1. 3. 9

 نا، بنر خنالف    ران ننو اقن و افالمن ن   ،ل فیثاغ رس، سقراطح یمان پیت از ارسط  مث
 نا تنهنا در نفنس    سناادد  نا و  فضیلت انس که  مۀکردی  مه بر ای  باور اجماع ارسط ،

  بناور در  نگنام    ا به جهت  منی نن ای از ساادد نسارد.وج د دارنس. جسم و بسن بهری
 انس.اقسام نن را در ق ای نفس قرار دادی تقسیم ساادد،  مۀ
و عنسالت.   ،نس از: ح مت، شنجاعت، عفنت  ا  ا و فضایل عاارد ا ساادداز دیسکای نن

یابی بنه سناادد   فشارنس که فراچن  نوردن فضایل، برای دست ا بر ای  ن ته پای مینن
باشس، از فضایل بسنی یا بینرون  اکر کسی واجس ای  فضایل چهارکانه کافی و وافی است و 

واجس ای  فضنایل چهارکاننه    ساناناز بسن مستغنی است. مفاد ای  مسعا نن است که اکر 
  ای جسمانی ماتال باشس، خللنی در بیماری ، و به  مۀانسامبر فرض، بیمار، ناقصو باشس، 

نجامننس. بنه   ا ا به ضاف و فت ر نفنس بی که ای  بیماری کنس، جز ای ساادد او ایجاد نمی
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ابه ماتال شن د،   ای مشاکر فردی به تاا ی خرد و انیطاط ذ نی یا بیماری ،عن ان مثال
و  ،حنالی اما برع س تهیسستی، کمنامی، پریشنان  ش د.اً در ساادد او خلل ایجاد میقطا

 زنس. ا که بیرون از نفس  ستنس، به ساادد افراد ضربه نمیام ری مشابه ای 
 

 سعادت جسمانی .2. 3. 9
کنه   این   بنر با دیسکای فیثاغ رس، سقراط و... ماننی   رواقیان و جماعتی از عالمان مایای

فشنارنس  و بر ای  اعتقاد پنای منی   نیستنس م اف یصر در ساادد نفسانی است ساادد من
که بسن جزئی از انسان است و چنی  نیست که بسن امری مفیلی برای انسان و تنهنا در  

انس که رار به ای  نظریه متمایل شسیحس ابزاری برای نفس باشس. بسی  جهت از روی اضط
ساادتی ناتمام است. الاتنه   اادد بسن و خارج از بسنون  مرا ی با سبس ساادد نفسانی

 ،21] بسن بخت و اتفاق اسنت   ا از ساادد خارج ازنن د س که مراد مس  یه ت ضیح می
21–22]. 
 

 سعادت جسمانی یا بدنی )ناقص( و سعادت روحانی یا نفسانی )تام( .4. 9

ادد را سا االعراق تطهیر و االخالق بتهذیمس  یه در م ضع دیگر از کتاب بسیار نفیس 
از سناادد   کننس، ل ن   مثل تقسیم قالی بنه دو قسنمِ جسنمانی و روحنانی تقسنیم منی      

س و کنن می تام یاد جسمانی به عن ان ساادد ناقص و از ساادد روحانی به عن ان ساادد
 )ینک سناحت او    ی دوساحتی است:انسان م ج دک یس که در جهت تایی  مسعایت می

کردد. ساحت دیگنر  ساب تناسب و تشابه او با فرشتگان می ی یا روحانی او(نفسانساحت 
کردد. انسان بر اساس بانس  ساب تناسب و تشابه او با چهارپایان می (جسمانی یا بسنی)او 

کنس و باینس  اش که با چهارپایان مناسب است مستی ک تای در ای  دنیا زنسکی میجسمانی
 صیات و  منشینی او با فرشتگان فرا م ش د. ن د س تا زمینۀماای زنسکی را سابه ک نه

در م نان   ، و  نر ماقن لی واالسنت و لن     پسنت  او بر ای  باور است که  ر میس سی
ج اری  پست، ماق ل باشس. عالوی بر ای ، بسی  نظریه باور دارد که انسان در صیات و  م

نیناز ننسارد، بل نه تنهنا بنه       به سنااداد بنسنی   با ارواح پاک که از ابسان مستغنی  ستنس
منرادم از ارواح پناک، ماقن الد ابنسی      افزایس کهاو در ادامه می ساادد نفسانی نیاز دارد.

 است و مرادم از ح مت حقیقی نیز  می  ماق الد ابسی است.
ی دوساحتی است، بنرای سناادتمنس   چ ن انسان م ج د مس  یه بر ای  باور است که
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دو  ش د که این   دی خ یت ت جه کنس. الاته او یادنور میبایس به  ر دو ساحت وج شسن
وص ل بنه ح منت ابنسی     یابی به ام ری که دردست ساحت وج دی انسان، جز در سایۀ

 ای سناادتمنس را بنه دو   بر اساس ای  تیلیل، او انسان کردنس.کامل نمی س دمنس باشنس
 کنس:قسم ذیل تقسیم می

  . نا تالن  دارد  ی اسنت و بنه احن ال پسنت نن    اشنیای جسنمان   یا انسان در مرتاۀ .2
بنس قفس ت   ستنس واجنس  ای خاکی و تختهکه در دنی  ای عادی و غیرعارف مادامانسان

کینرد،  در چنی  حالتی در حس ضرورد از تمتااد جسمانی بهری منی  ای  ویهکی  ستنس.
ل نه در  کننس، ب اما با ای  وصف ارتااط خن یت را بنا امن ر شنریف و متانالی قطنع نمنی       

 نا اشنتیاق   یابی به ام ر شریف و متاالی است و به شسد نسنات بنه نن  جستج ی دست
شن د. در چننی  حنالتی انسنان واجنس سناادد        ا مسرور منی یابی به نندارد و از دست
 جسمانی است.

اشیای روحنانی اسنت و بنه امن ر روحنانی تالن  خنامر دارد و         یا انسان در مرتاۀ .1
ط ف است و از ای  جهت ساادتمنس است. الزم به یادنوری است ت جهاد او بسی  س  ما

  نای کننس و در نشنانه  چنی  انسانی ارتااط خ د را با ام ر بسنی به م ر کامل قطنع نمنی  
کننس و    ا پیروی منی  اف نس و از نن الهی نظر می قسرد حضرد ح  و دالیل ح مت بالغۀ

برد. بسی  مانی که بنه   ا پیت میکار ا و ام ر خ دش را به ترتیب ا میت و شرافت نن
نمایس و به امن ری کنه از   تر می ام ری که از شرافت باالتری برخ ردار  ستنس، ت جه فزون

اجنس سناادد   عنایت کمتری دارد. در چنی  حنالتی انسنان و   تری برخ ردارنس شرافت کم
 .[23-22ص، 21] روحانی است

)سناادد   کفتنه  ز دو رتانۀ پنیت  واجس  نیچ ینک ا  اکر کسی  افزایس کهاو در ادامه می
چهارپاینان اسنت، بل نه حتنی      جسمانی و ساادد روحانی( نااشس، او در حقیقت در رتاۀ

 نایی فنرا م نشنسی و     ا و زمینه است. زیرا برای چهارپایان چنی  ت اناییتر از ننکمرای
، 21] خ د ادامنه د ننس  رکت  ا قرار دادی به حخساونس برای نن ا در مسیر خاصی که نن
23-33].  
 
 سعادت تام )محض( ناقص )مشوب( .5. 9

نناقص  و تنام )مینض(    سناادد را بنه دو قسنمِ    الف ز االصنغر کرانقسر  مس  یه در رسالۀ
ک یس: شیئی که در مراتب سنفلی  کنس و در جهت تایی  نن مسعا می)مش ب( تقسیم می
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فاد از م ج د اعلی کردد، بل ه ساادد م ج د اسفل، مستساادد علیا نصیب او نمی است
سایه م ج د اعلی است. چ ن فنیض از عنالم اعلنی نشنأد      و م ج د اسفل به مثابۀاست 
منا نتن انیم ننچننان کنه حن        ضرد ح ( کامل تام میض است، کرچنه کیرد و او )حمی

 است، او را تص ر کنیم.
اادد م ر که در ای  دنیا برخی از ام ری که به عن ان ساو بر ای  باور است که  مان

ق  سنااداد منا    ا در تیکنیم و ایقان داریم که نن ا را تیقیر میما نن ش نس،نامیسی می
ن به عن ان ساادد خ دمان  می  سان برخی از ام ری که ما اآلبه  کننس،نقشی ایفا نمی
بانس از مفارقنت روح از بنسن و بانس از       ا انس کنرفتیم در ای  دنیا بسان کنیم وتلقی می
ز وجن د  ف ابرای نفس وج دی دیگنر اشنر   مایات ل ص نفس از کسورد عالمر ایی و خ

ش د که مرتاۀ نن باالتر از مرتاۀ بشنری در این  دنیاسنت و در    انسانی دنی ی حاصل می
 نن وج د متاالی از تفرد بالذاد برخ ردار است. سایۀ

نفنس او در   بنرد و که در دنیای خاکی به سر منی  افزایس: انسان تا مادامادامه میاو در 
برخن ردار   )سااداد جسنمانی(  از سااداد متناسب با ای  دنیای خاکی رد بسن استاسا

صن رتی    ای خ یت در دنیای خاکیاس یافتهبر اس است، اما نفس باس از جسایی از بسن
فته اسنت کنه انسنان سنایس ینا شنقی       کردد و بر اساس  می  یاخاص برای او ایجاد می

 کردد. می
کننس،   عمل مل تمایز او از سایر حی اناد استکه عا عاقله قتضیاد ق ۀاکر انسان به م

  نای قن ۀ  نسنان از مطالاناد و خ اسنته   اما اکر برع س ا مسیر کمال را می خ ا س کرد.
شنه اد  یه کنردد و انسنان مقلن ب    صله کیرد و مطیع و منقاد میض قه ۀ شنه  عاقله فا

شناغل در لنذاد بنسنی از قاینل     یه انسنان را بنه ت  خ یت کردد، در ای  ص رد ق ۀ شنه  
د نس.  مچننی  اکنر     سن ق منی   . ا، شه د جنسی و..  ا، پ شیسنی  ا، نشامیسنی خ ردنی

غضایه انسان را به س ی حسس، انتقام، و تشناغل بنه    انسان مغل ب ق ۀ غضایه کردد، ق ۀ
 د س.ملب کرامت، عز، ریاست و حب غلاه و تسلط س ق می

غضنایه، بنه عنن ان     انسان از ق ۀ شنه یه و قن ۀ   ایتمس  یه بر ای  باور است که تا
دارنس. امنا اکنر بنرع س    اغالط نفس  ستنس که انسان را از کمال مطل ب و ساادد بازمی

کام بردارد،  رکز از مسنیر   کننسقل و شریات برای او مشخص مینفس در مسیری که ع
کننس و  ینروی منی  عقنل پ   ای نامردد، زیرا در ای  ص رد نفس از فرکساادد خارج نمی

سان پادشای و فرماننسی عنالم و خاینر، شنه د و      هعقل بر شه د و غضب غالب است، و ب
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کینرد و   ا در مسنیر صن اب بهنری منی    دارد و از ننغضب را در یس قسرد خ یت نگه می
 کیرد. ا را میجل ی افراط و تنسروی نن

شنه یه و   و قن ۀ ا ن س شن د، عقنل انسنان مغلن ب د     ش د اکر فرنینس ماو یادنور می
سان بنسی و غالمی در خسمت ای  دو قن ی نقنت ایفنا کننس، در این        هغضایه او کردد و ب

ش د و انسنان از  جاد میص رد در انسان نسات به فس  و فج ر و کنا ان تمایل شسیس ای
کردد و بنه سنمت شنقاود    خارج می اول پیامار الهی به س ی مردم استکه  فرمان عقل

 .[21-23ص ،22] کنس ق پیسا میناک سدائمی و عذاب درد
از ینک جهنت سناادد را بنه سناادد مجنازی،        ترتیب السنااداد  مس  یه در رسالۀ

ننس.  کحقیقی و مظن ن و از جهت دیگر ساادد را به دو قسم عنام و خناص تقسنیم منی    
مردم از اصناف و م ایف مختلنف اسنت، امنا سناادد      ساادد عامه نارر به ساادد  مۀ

 ای خاص مثل ساادد صاحب علم با صناعت خناص اسنت   ساادد انسانخاصه نارر به 
 .[210ص، 3] کردنس ا از ی سیگر متفاود میشان در عل م و صناعت که به انسازی مراتب

 
 تأثرات و تمایزات مسکویه از ارسطو. 11

در بینث سناادد   یابیم که مسن  یه از جهناد ذینل    کفته درمیاز تأمل در مااحث پیت
 سط  است.متأثر از ار
 ،9] س  یه به شسد از ارسط  متنأثر اسنت  در بیث تاریف و به ویهی اقسام خیر م .2
 .[94-93 و 23-29ص
مس  یه در مرح برخی از اقسام ساادد مثل تقسیم ساادد به ساادد در بنسن و   .1
سناادد )تنسرسنتی، لطنف، حن اس، ثنرود و       کانۀو اقسام پنج [94ص، 9]بسن  خارج از

و رأی درسنت داشنت  در امن ر     ،روای م ف شسن در میان مردم، حاجت نامیاران، خ ش
 به شسد از ارسط  متأثر است. [92-90ص، 9]دینی و غیر دینی( 

، 9]بن دن سناادد     نای سناادد )در ویهکنی غیرم قنت    هکیمس  یه در بیث وی .9
 ،9]ساادد مخنتص عقالسنت   که  ای و  ،[92ص، 9]، اکتسابی ب دن ساادد [41-42ص
 به شسد از ارسط  متأثر است. [930ص، 9]و تأکیس بر ساادد عقلی  [939ص

یابیم که ر نثار ارسط  درمیکاو د و کفته و کنساز مرف دیگر با تأمل در مااحث پیت
از جهاد ذیل، از نظریۀ ارسنط  پیرامن ن سناادد متمنایز      ساادد نظریۀ مس  یه دربارۀ

 است.
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قت خسا بسیار پررن  است. او بر ای  باور ساادد از دیسکای مس  یه ن در نظریۀ .الف
که در ص رد شن  فا شنسن    انسان استاساد ایی قرار دادی استاست که خساونس در نهاد 

کینرد  که از ای  استاساد ا بهری نمنی را او کسی  یابس.سان به ساادد و کمال دست میان
ما اکر کسنی این    کیرد. اکنس که از نامت بزرگ چشم بهری نمیبه فرد بینایی تشایه می

 .[33-23ص، 21] کرددمن ر میاستاساد ا را ش  فا کنس به ان ار الهی 
نقت شریات پررن  است. او بنر این  بناور اسنت کنه       در نظریۀ ساادد مس  یه .ب

شریات  ی که ای نماعقلی از فر  ای نامیابی به ساادد بایس عالوی بر فرانسان برای دست
او ماتقنس اسنت    .[21ص، 22] ص رد کامل تاایت کنسکنس به الهی برای او مشخص می

کنننس،   دم را از جهاد به س ی حن  دعن د منی   نی  ستنس که مرپزش ا روانکه پیاماران 
خ ا ننس  د نس و از مردم منی به مردم نداب صییح و اعمال مفیس و نافع نم زش مییانی 

 که به نداب صییح و به اعمال مفیس عامل عامل باشنس.
اسنت و  نر   ش د که  ر کس از پیاماران پیروی کنس به صراط مسنتقیم  او یادنور می

او بنه صن رد مؤکنس ینادنور      .[12ص، 22] افتنس  ا مخالفت کنس در جهنم مینکس با ن
باینس ابتنسا ورنایف خن یت را از      یابی به سناادد و کمنال  ن برای دستش د که انسا می

 ص رد دقی  بسان عمل کنسو سپس به شریات ح  به ص رد نی   و مطل ب یاد بگیرد 
 .[14ص، 21]

ت جه مس  یه به ساادد نفسانی یا روحانی در قیاس بنا ارسنط  بیشنتر اسنت. از      .ج
داشتیم که مس  یه ساادد را از یک حیثیت به ساادد جسنمانی ینا   کفته مااحث پیت

کنس که سناادد جسنمانی   می کنس و تصریحبسنی و ساادد روحانی یا نفسانی تقسیم می
ساادتی ناقص است و بنرع س سناادد روحنانی ینا نفسنانی را سناادتی تنام و         سنییا ب
ماتقس است که انسنان در صنیات و  مجن اری بنا      دانس و عالوی بر ای سته ت جه میشای

تنها بنه سناادد    به ساادد بسنی نیاز نسارد، بل ه ارواح پاک که از ابسان مستغنی  ستنس
 .[23-22ص، 21] نفسانی نیاز دارد

ت جنه   ی ی از تمایزاد بسیار عمسۀ نظرینۀ سناادد مسن  یه از نظرینۀ ارسنط یی      .د
قیناس   مهم است. او در ت جهی ارسط  بسی  مسألۀخروی و بیبه بیث ساادد امس  یه 

د نس و بنرای  بناور    اصل را بر ساادد اخروی قنرار منی   ساادد دنی ی و ساادد اخروی
تن انیم درک کننیم. مسن  یه    وی را نمیساادد اخر که ما مادام که در دنیا  ستیماست 

 .[24ص، 21] کنست به قرنن و حسیث استشهاد میدر تأییس ادعای
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 نقد دیدگاه مسکویه .11

ی نانی نا دی اسنت و در صنسد نن    ریافتیم که مس  یه مقلس میض فلسفۀاز بیث قالی د
فادی از بنا اسنت  ی نانی بهری کیرد و از ن اقص نن   ای مثات فلسفۀاست که از دیسکای ب دی

او  جهس او قابل ستایت است. اما نظرینۀ و  ای  انگیزی و جسّ فر ن  اسالمی اجتناب کنس.
این   دیگر بشری ماری از نقایص نیست، و از ای  جهت قابل نقس اسنت.   سان  ر نظریۀ هب

 نقس ا به قرار زیرنس.
 
  . عدم دقت کافی در تعریف سعادت1. 11

و تاریف  [21ص، 21]  المسنی السیاس ا تاریف فارابی در اکر تاریف ساادد مس  یه را ب
 ،1] رسال  فنی السناادة  سینا در و تاریف اب  [41، ص29] نراء ا ل المسین  الفاضل او در 
 ردار اسنت. زینرا در   تنری برخن   از دقت کنم یابیم که ای  تاریف بسنجیم، درمی [113ص

ش مطرح شنسی، امنا در   ا صاحب ساادد به عن ان خیر اضافی در قیاس با تاریف مس  یه
ساادد به عن ان خینر مطلن  )ننه خینر نسنای( و در       المسنی  السیاس تاریف فارابی در 
و در  ،سناادد بنه عنن ان خینر لذاتنه )ننه نسنای(        الفاضل   المسین ا ل نراءتاریف او در 
سینا ساادد به عن ان مطل ب بالذاد و غایت لذاته )نه نسنای( مارفنی شنسی    تاریف اب 

ت انس مای  مانای ساادد حقیقنی باشنس، کرچنه    ست. ساادد به عن ان خیر نسای نمیا
 ت انس مای  مانای ساادد مظن ن باشس.می
 
   تایمان در بحث سعاد دم توجه شایسته و بایسته به مؤلفۀع .2. 11

ایمان  نارر به بیث ساادد به مؤلفۀ کرچه مس  یه به ص رد ضمنی در مااحث مختلف
در  اما نقت بسیار پررنگی را کنه مؤلفنۀ ایمنان در قنرنن و سننت دارد     ست، ت جه کردی ا

فرماینس:  مشه د نیست. در قرنن کریم دربارۀ ا میت ایمان منی  مااحث مس  یه بسان حس
 ایی که ایمان نوردنس و عمل صالح انجام دادنس   ا در خسران  ستنس، جز ننانسان  مۀ»

 [91 والاصر،] «نس.کنو ی سیگر را به ح  و صار ت صیه می
ایمان به  یابی به رستگاری ای دست  مؤلفهتریبر اساس فر ن  قرننی، ی ی از مهم

پیناماران الهنی بنرای     ایمان به جمیع نن چیزی است که  منۀ غیب، ایمان به نخرد، و 
متقیان، ایمان مرین  رسنیسن    یا به فرمایت م الی ،[0-1]الاقری، ساادد انسان نوردنس 

افنراد را  منستری  بر  می  مانا م الی متقیان علی)ع( ساادد. ع ساادد استبه قلۀ منا



 22 چیستی ساادد از منظر مس  یه
Ibn Miskawayh on the Nature of Happiness 

 

 کنس.عاقل مؤم  مارفی می
 

 نتیجه .12

ینابیم کنه مینان خینر،     ساادد درمی شسی از س ی مس  یه دربارۀ مل در تاریف ارائهبا تأ
کنت  حر دو قسمِ ، تأمل دربارۀو ساادد پی ستگی قریای وج د دارد. از س ی دیگر ،کمال
رکت دوم، حرکت نفس بنه سن ی   و ح ؛حرکت نفس به س ی عقل )حرکت نخست،نفس 
کننس، زینرا حرکنت    منی  نیز پی ستگی میان کمال و سناادد را بنرای منا   ینسا      ی لی(
ساب شقاود و دوری نفس از  ل و  م ساادد نفس است و حرکت دوم م کما نخستی 

 ش د.ساادد و کمال می
نینز   ،فناد دو تارینف خینر، بنه وینهی تارینف دوم خینر       م کاو دربارۀ و چنی  کنس  م

اقسنام   ، تفینص دربنارۀ  سنازد. عنالوی بنر این     وابستگی میان خیر و ساادد را را ر می
نمایانس، چن ن  خیراد، به ویهی خیر غایت و خیر مطل  نیز پی ستگی خیر و ساادد را می

سن  یه از تمنایز   کمل خیر غایت تام و خیر مطلن  اسنت. الاتنه م   ساادد مصساق اتم و ا
 غافل نیست. دوکانۀ ساادد و خیر

 ای ساادد به شنسد  مس  یه کرچه در تاریف و اقسام خیر و ساادد و بیان ویهکی
عالوی بر ای ، او با تأکیس بر ساادد اخروی و ترجیح نن بر سناادد     متأثر است،از ارسط

دی  مقسس اسنالم   به شسد از عسم درک کنه ساادد اخروی در دنیادنی ی و اعتقاد به 
یرد، چ ن در م تنب اخالقنی   کمتأثر است و در ای  جهاد از م تب ارسط یی فاصله می

مسن  یه از برخنی    جایگا ی برخ ردار نیست. اسنتفادۀ ساادد اخروی از  یچ  ارسط یی
 و از نیی  مقسس اسالم است.در ای  زمینه نیز مؤیس تأثر ا نیاد و احادیث
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