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طوسی نصیرالدینالگوی سالمت نفس نزد   

نخستین قدم در تحقق انسان خوب مثابه بهتحلیل سالمت نفس و فضیلت   
*فرشته ابوالحسنی نیارکی

**هاشم قربانی

دهیچک

مسلمان در اندیشه متفکران  یشناختانسان یامسئلهآن  یهایژگیوتحلیل سالمت نفس و تبیین 

باب سالمت نفس انجام  در یاژهیو یسازهینظر یش،بوده است. نصیرالدین طوسی در آثارِ اخالقی خو

تحلیلی جامع از  ایمکوشیدهداده است. در این جستار، با تصویرسازی الگوی طوسی از سالمت نفس 

. سالمت نفس در اندیشه طوسی، شرط الزم کماالت باالدستی عرضه کنیم ویله در آثار ئاین مس

 بر سالمت نفس کیدطوسی، درمان امراض و رذایل و تأ محورکمال. در نظریه شودیممحسوب 

در  ویطوسی است.  لفه مهم سالمت در تفکرؤی دارد. فضیلت ماخالق( نقش بسزای یانگارطب)

و معیارهای وی معطوف  گویدسخن میانسان سالم و مطلوب  داشتتحقق هله ناظر بتحلیل این مسئ

سالمت نفس، نظیر  یهاهینظر باطوسی متفاوت  یهالیتحلنه انسان آرمانی و عرفانی.  ،آن است هب

است. در این جستار از جایگاه طب روحانی در نظریه اخالقی طوسی،  ،کریای رازینظریه ز

مطرح کرده است سخن  وی که ییو الگوها راهکارهاتصویرسازی طوسی از امراض نفس و سالمت، 

لفه فضیلت در تحلیل سالمت به چیستی فضیلت و تحلیل قوای نفس با توجه به اخذ مؤگوییم و می

زیم.پردامیو تفسیرهای مختلف طوسی 

.طوسی، سالمت نفس، فضیلت، الگو، طب روحانی :هادواژهیکل
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 لهئطرح مس

 یاست که بازشناسمبتنی و سازوکارهای خاصی  هامؤلفهاخالقی اندیشمندان مسلمان بر  یهاهینظر

اخالقی  یهاهینظرثر است. دشواری انطباق مؤ یاسالمیبوم یهاهینظرو بازسازی آنها در طراحی 

 یبندطبقهجو از نوعی دیگر از ومکاتب اخالقی غرب، سبب جست یهایبندطبقهتمدن اسالمی با 

مبنای روش بر  یبندطبقهدو نوع  ،این اساس اسالمی است. بر یهاآموزهناسب با تمکاتب اخالقی م

های اخالقی تمدن اسالمی را غالباً بر مبنای شده است. دیدگاه مطرحگیری حسب مبنا و جهت بر و

 کنندتلفیقی تقسیم می .4سلوکی و یعرفان .3 ،ینیددرون .2 ،فلسفییعقل .1روش به مکاتب 

 محورسالمتفردگرایانه و  محورسالمت یهاهینظر. در گونه دوم، (60-27 :1386، دیگرانو  )احمدپور

نگر و اخالق وجودی محورکمالو  انهیگراجامعه محورکمالفردگرایانه،  محورکمال ،نگرجامعه

و بلخی  (20 :1973) یالروحان الطب. رازی در ، مقدمه کتاب(1391قراملکی، فرامرز ) قرار دارد محورحقوق

 مثابه به)را  رذایل اخالقی ،محورسالمت یریگجهت، با ، مقاله دوم(1405) مصالح االبدان واالنفسدر 

قراملکی، فرامرز ) دکنیممطرح را گیری و درمان و راه تشخیص، پیش داندمینفس(  یهایماریب

اخالق( را در مقیاس سالمت جامعه  یانگارطب) این انگاره (5 :1405) ةمنتزع فصول. فارابی در (1391

نمودی  (73و  72، 71ج، 1403مجلسی، ) مجلسی االنوار بحارامام سجاد و  الحقوق ةرسال. کندیمطرح م

رازی نیز به کماالت  هیمسکوابنو  نایسابناز اخالق ناظر به حقوق افراد است. اندیشمندانی نظیر 

غایات درجه دوم و ابزاری  ازاساس تقسیم دوم، توجه به تمایز غایت نهایی  . براندمعطوفنفس 

، )برای انواع غایات و خیرهای غیراخالقی نظریه، غایت نهایی استهر محور  کنندهنییتعضروری است. 

 .(63و  62، 1ج :1381؛ ارسطو، 179 :1376: فرانکنا، نک.

. سالمت نفس میکنیمتبیین را در این جستار، سالمت نفس در دیدگاه نصیرالدین طوسی 

طوسی در  ینگاراخالق یینهارکن مهمی در تصویرسازی نظریه اخالقی طوسی است. غایت 

، ةالنصیری ةالرسالچون همو برخی رسائل  اخالق ناصریو  اخالق محتشمیمتقدم نظیر  یهانوشته

« محورکمال»، االشراف اوصاف آثار متأخر نظیر ژهیوبه ،سلوکیو در آثار عرفانیاست « سعادت»

 است. طوسی برای نیل به این غایتآن و لذت از کماالت نفس ناطقه است. سعادت، ادراک 

 :1387)طوسی،  . کمال ذومراتب استدیگویم)سعادت(، از مراحل و مراتب استکمال آدمی سخن 

نفس، سالمت نفس و  یهایماریب، یعنی معالجه رذایل و یدستنییپا؛ از مراتب (88، 86، 68، 62

)لذت(  . ادراک کمالانجامدیماهلل  یال قرب ،تا به کماالت باالدستی شودیمکسب فضایل آغاز 

 بهاست که  ییهامؤلفه، ارکان و هاهینظراز  یامجموعهنیز دارای مراتب است. اخالق نزد طوسی 

صان به وجدان، مراحل و مراتب طولی، در انسجامی عّلی و ارتباطی ضروری، در سیری از نق منزله
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)تقرب به خدا( است و آن غایت، شامل تمامی مراحل و مراتب است. این  یمعطوف به غایت نهای

ب تمایز او از اندیشمندانی ی سالمت نفس نزد طوسی اهمیت دارد و موجیبازتعریف، در شناسا

اخالقی، الگوی عملی و کاربردی از  یهانوشته. طوسی در تمامی شودیمی رازی کریانظیر ز

ده است. در چنین سیری هر یک از مراتب مطرح کرمراحل سیر و چگونگی حصول هر مرتبه 

)نمط نهم(  شرح اشاراتسلوکی، نظیر د. طوسی در آثار عرفانیشوبه عنوان غایت فرض  تواندیم

 ژهیوبهخود،  یهانوشته، ولی در برخی از کندیم معرفیالگو  ،به آرمان ، در نیلاالشراف اوصافو 

اشاره به  رغمیعل ةیریالنصة الرسالیا اخالق محتشمی و اخالق ناصری متقدم، نظیر  یهانوشته

انگشت  یدستنییپا، بر مراتب و غایات (278، 149، 125و  124 :1387: .کن)برای نمونه  آرمان نهایی

، صرفاً در مقام یپژوهاخالقتا نیل به آن مرتبه معین، سخن گفته است. طوسی در  فقطنهاده و 

. دهدیم به دستنیست بلکه فراتر از آن، الگویی برای نوعی زیست آرمانی  یورزاخالقغایت 

اخالقی و  یهاارزشاخالق نزد طوسی با آنچه امروز از اخالق معطوف به رفتار و  ،بنابراین

، فراتر است. مراتب گوناگون کماالت انسان، سندینویماخالقی  یهاهینظررایج  یهایبندطبقه

 یدستنییپاطوسی است. طوسی در مراتب  ینگاراخالقالگوهای متنوع در شدن مطرحسبب 

 ،این اساس . برپردازدیمکمال، به معالجه امراض نفس، و سپس نیل به سالمت و تحلی به فضایل 

)حفظ سالمت  )معالجت امراض نفس( و محافظت فضایل یعنی ازالت رذایل ،اخالق یانگارطب

 در مراحل آغازین سیر کمالی است.  (153و  152 :1387) نفس(

؛ بلکه هدف شودینمدر این جستار، به نظریه اخالقی و مراحل سیر استکمالی انسان پرداخته 

به مباحث استکمال و  این مقاله، تبیین سالمت نفس انسان است. بحث سالمت نفس نسبت

سعادت، وجه کاربردی بیشتری دارد؛ زیرا در بحث از سعادت و استکمال، باالترین مدارج نظیر 

، اما در بحث از سالمت نفس، اولین و شودیمهی الگوپردازی تشبه و تخلق به اخالق اال

مخاطب عام مناسب برای انسان امروزی و  رونیاو از  شودیممرتبه نفس بررسی  نیتریحداقل

تا باالترین مراتب و  یدستنییپااست. هرم ارزشی مراتب استکمال اخالقی نزد طوسی، از مراتب 

مرحله  نیترییابتداو  نیترنییپا. وی شودیمحد تحقق انسان خوب را شامل  نیترنییپاتعیین 

 عرفانی . این تحلیل، مناسب با انسان مطلوب عادی و نه انسان کاملداندیمرا سالمت نفس 

اندیشمندان مسلمان،  نزد یریپذاستکمالاست؛ الگوی مرحله به مرحله فرآیند  یافتنینادست

بودن یافتنینادستانسان امروزی را به دلیل  ناظر به انسان کامل و مدارج باالی انسانی است و عمالً



 1398بهار و تابستان ، 41 شماره، دينيي پژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

138 

سالمت نفس  یهاهینظرست که ا . این در حالیکندینممعنویت و الگوی استکمال انسانی جلب 

 هی.در پی الگوی عملیاتی برای انسان مطلوب عادی است و نه صرفاً طریق اولیای اال

مستقل، به به نحو  ،االخالق یبتهذدر  یهمسکوابناز  یتتبع به ،اخالق ناصریدر  صرفاًطوسی 

 اوصافو  (389 :3ج ،1375) شرح اشاراتگرچه در دیگر آثار نظیر طب روحانی پرداخته است، 
سالمت . نیز از تزکیه و تخلیه از آالم و امراض نفسانی سخن گفته است (91 :ب 1361) االشراف

نیل به مراتب باالدستی  شرطیشپو  (153و  149 :1387) نفس اولین قدم در مسیر کمال و سعادت

و رذایل نفس است. طب اخالقی  هایماریبحفظ سالمت نفس متوقف بر معالجه  .(67 :)همان است

 از اعتدال و بیماری( به وضعیت طبیعی شدنبرون)رذایل،  نزد طوسی، گذر از وضعیت نامطلوب

)حفظ سالمت و  )فضایل، وضعیت مطابق طبیعت( و از وضعیت طبیعی اولیه، به وضعیت مطلوب

ه در طب روحانی گردانیدن فضایل( است. وضعیت عالی، در کسب کماالت باالدستی است کملکه

مالک،  به دست دادنبیشتر متجلی است.  االشراف اوصاف؛ بلکه در آثاری چون گنجدینم

 یریپذسنجشو قابلیت ارزیابی از نکات مثبت نظریه طوسی در سالمت نفس است.  یریپذسنجش

ین تعی برای، مالک عرضهکردن فرآیند استکمال اخالقی است که با ترین عوامل عملیاتیاز مهم

 است. یرپذامکانمصداق و تمایز خارجی 

 و سالمت نفس هایماریبطب روحانی نزد طوسی؛ معالجه . 1
حفظ سالمت  .2 ؛و رذایل نفس هایماریبمعالجه  .1انی نزد طوسی شامل دو بخش است: طب روح

)صناعت  به اعتقاد طوسی، برخی از حکما، این صناعت را .(153 :1387) )محافظت از فضایل( نفس

. طوسی اخالق را صناعت تکمیل نفوس خوانندیمتکمیل نفوس انسانی و اخالق( طب روحانی 

. بر این دهدیماخالق را به دیگر حکما و نه بیان خود، ارجاع  یانگارطبو  کندیمانسانی قلمداد 

 اخالق ناصری. طوسی در )همان( بخشی از اخالق طوسی است و نه همه آن یروحان طباساس، 

 :)همان «معالجت امراض نفس»و فصلی را برای  (166-155 :)همان «حفظ صحت نفس»فصلی برای 

)طوسی،  نام برده هایماریباختصاص داده است. وی در دیگر آثار نیز از رذایل به عنوان  (167-202

 :1387)طوسی،  داندیم« معالجه»و ازالت رذایل را  (406، 389، 330، 327 :3ج ،1375؛ همو، 68 :1363

 1361؛ طوسی، 155، 85، 76، 75 :)همان «صحت»( و گاه از 68 :)همان «سالمت». طوسی گاه از (143

را به عنوان یکی از کیفیات « صحت و مرض»، االعتقاد دیتجر. در سدینویم (479و  478و  461 :الف

 بیتهذدر  هیمسکوابننظیر دیدگاه  (202-155 :1387) دیدگاه طوسی .(177 :1407) آوردیمنفسانی 
 جایگاه طب روحانی .1 کرد:طرح را ممسائلی توان میاست. در این مقام  (262-216) االخالق

تصویرسازی طوسی از  .2و سالمت نفس( در نظریه اخالقی طوسی چیست؟  هایماریب)معالجه 
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و  هامالک .3 ؟داندیمو سالمت نفس چیست؟ طوسی سالمت نفس را در چه  هایماریب

نفس، و  یهایماریبطوسی در معالجه  یراهکارهاالگو و  .4نشانگرهای سالمت کدام است؟ 

 نیل به سالمت و حفظ آن چیست؟ یهاراه

 و سالمت نفس در نظریه اخالقی طوسی هایماریب. جایگاه معالجه 1 .1

است که غایتش کمال و سعادت است. وی  یاهینظر کردنمطرحدر پی  اخالق ناصریطوسی در 

یک  نیل به هر یهاراهو از ( 91-89، 88، 86، 68، 62 :1387) داندیمکمال و سعادت را دارای مراتب 

نفس و حفظ صحت نفس  یهایماریبمعالجه رذایل و  .(154-149 :)همان دیگویماز مراحل سخن 

. در این صناعت، (76-75و  67 :)همان دستی استبه عنوان اولین قدم و شرط الزم نیل به مراتب باال

مطلب کماالت فراترند. این  نهیزمشیپمعالجه رذایل مقدم بر حفظ صحت نفس است و هر دو 

اخالقی زکریای رازی است که امری  هینظراخالق نظیر  انگارانهطب یهادگاهیدقابل مقایسه با 

 اوصاف در .، فصل نهم(1391: فرامرز قراملکی، .کن) دهندینمنظر قرار  فراتر از سالمت نفس را مد
غفلت معالجه رذایل  ازاگرچه متوجه سلوک عرفانی و مراتب باالدستی کمال است، اما  االشراف

 )طوسی، و یکی از مراحل کمال را به ازاله عوایق و قطع موانع سلوک اختصاص داده استکند نمی

 التسلیم ةروضبودن تهذیب اخالق و دوری از رذایل بر دیگر مراتب کمال در . مقدم(91 :ب 1361

 .(85 :1363) نیز آمده است تصوراتیا همان 

. طوسی در کندیممعالجه رذایل، بر حفظ سالمت نفس نیز تأکید  بر عالوه طب روحانی

. این دو در طب روحانی، از شرایط داندیممواضعی، سالمت نفس را یکی از مراحل کسب سعادات 

تزکیه و معالجه امراض نفس را مقدم  ،نمط نهم ،شرح اشاراتکسب کماالت باالدستی است. در 

 اخالق ناصری. در (389 :3ج، 1375) داندیمبر تحلیه بر اوصاف و فضایل و کماالت باالدستی 

عبارت از آن گاه سالمت و سعادت همچنین کمال را مراتب است زیادت از نقصان، که »: سدینویم

تا رسیدن به جوار  است و گاه به نعمت و رحمت، و گاه به ملک باقی و سرور حقیقی و ...

 االقتباس اساسدر  .(68 :1387) «و یافتن شرف مشاهده جالل او در نعیم مقیم نیالعالمرب

قت یحقه است و بلت سبب سعادت یجمهور و فض یکنزد ه ت است بیچه صحت غا»: سدینویم

 .(479 :الف 1361) «بهتر از صحت

 نفس نزد طوسی یهایماریب. مفهوم سالمت و 2 .1

. اما تعریفی از کندیماستفاده « صحت نفس»و « سالمت نفس»طوسی در آثار خود، از واژگان 

عملی در اکتساب  ییکارهاراهدر مقام بیان  صرفاً . وی دهدبه دست نمیسالمت و صحت نفس 
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 «سالمت»نفس، ما را به مفهوم  یهایماریبآن است. تعریف طوسی از از صحت نفس و حفاظت 

. طوسی در مقام معرفی طب روحانی، وجه تسمیه این صناعت را به طب، اقتدا به طبیعت رساندمی

-152 :1387) . اقتدا به طبیعت نفس، متأثر از دیدگاه قدما در طب و علوم طبیعی استداندیم

صورت  ،)و معالجه بیماری( حفظ صحت و ازالت علت ،که در طب دو قسم فعالیت طورهمان. (153

آنچه مقتضی  آنچه مقتضی محافظت فضیلت بود و»، طب روحانی نیز شامل دو فن است: ردیگیم

معالجت »و  (155 :)همان «محافظت فضایل»را « حفظ صحت نفس»طوسی  .)همان( «ازالت رذیلت

سالمت نفس در فضیلت، و بیماری  ،. بنابراینداندیم (167 :)همان «لت رذایلازا»را « امراض نفس

نفس در رذایل است. حفظ فضیلت در طب روحانی، فراتر از فضیلت است؛ زیرا فردِ دارای سالمت، 

محافظت فضایل و حفظ صحت نفس، امری  که یحال درفردی دارای فضیلت و اعتدال است، 

 .(155 :)همان فضایل( است دنیگردانملکه) ورای آن

، است. طب یعنی اقتدا به طبیعت ،این اساس، عملکرد طب روحانی معطوف به سالمت نفس بر

)رذایل(  )طبیعت و سالمت( را از چنین حالتی شدبرونبودن بر طبیعت و فضیلت، روحانی با ناظر

اگر طب روحانی معطوف  .(153 :)همان کوشدیم)سالمت(  و در حفظ چنین حالتی کندیممعالجه 

اساس مبانی طبی  به سالمت نفس و عملکرد او بر اقتدا به طبیعت است و اقتدا به طبیعت، بر

قدیم، رعایت اعتدال باشد، سالمت نفس بسان سالمت بدن که در اعتدال مزاج است، همان 

همان بسان ارسطو،  ،اعتدال نفسانی است. آن اعتدال، فضیلت است؛ زیرا فضیلت نزد طوسی

این  کنندهینتضموسط است و  عملکرد معتدل قوا یا امری حاصل از آن، از طریق رعایت حد

فضیلت که همان اعتدال قوای نفسانی است به معنای سالمت  ،اعتدال، عقل عملی است. بنابراین

 نفس هاییماریب. طوسی اندنفساز حالت اعتدال است، امراض  شدنبرونو رذایل که است نفس 

مقتضی  ،طوسی زعم به .(168: )همان داندیمیل( را مقابل فضایل در سمت افراط و تفریط )رذا

ثانوی و بیرون از مقتضای طبیعت است. فرض  ،هایماریبطبیعت نفس، سالمت است و رذایل و 

اساس طبیعت و ذات، در حالت سالمت است  عادی و بر وضعیتآن است که انسان در  طوسی بر

 .اندیزدودنو رذایل، امور عرضی و  هایماریبو 

متفاوت است. مقایسه دیدگاه  محورسالمتو  انگارانهطب ینگاراخالقاین تفسیر از طب روحانی، با 

یابی به سالمتِ نفس را از طریق شناخت طوسی با زکریای رازی، بیانگر این است که رازی دست

از مواضعی که نفس سالم  ،ر پانزده فصلکند. وی دکه سالمت نفس را تهدید می داندیماموری 

معطوف به  صرفاًرازی بحث های نفس یا رذایل اخالقی( سخن گفته است. )بیماری نیست

آورد. وی سالمت نفس را در مفهومی سلبی نفس است و بحث از فضایل را به میان نمی یهایماریب

نفس تحویل  یهایماریبو طب روحانی و اخالق را به معالجه  داندیم« نبود بیماری»به معنای 
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)بد( به  اخالقی رازی صرفاً عبور از وضعیت موجود هینظر. البته به نظر برخی نویسندگان، کندیم

شود، وضعیت اولیه و که در طبابت جسم بیان می گونههمان)خوب( نیست؛ بلکه  وضعیت مطلوب

گیری از مخاطرات اول پیش درجهالم اخالق همانند پزشک در طبیعتِ نفس، سالمت است و تالش ع

 یابی به آن هدف اخالق است، سالمت استسالمتِ نفس است. وضعیت مطلوب که حفظ یا دست

، آنو معالجه نفس  هاییماریباز گیری از نظر رازی، پیش ،این اساس بر .(1391قراملکی، فرامرز : .کن)

 هاآناز اکتساب فضایل و سپس محافظت  ،طوسی از فضایل کهآن حال، هدف طبیب روحانی است

. و بحث از معالجت رذایل، در درجه دوم است. فضایل حالت سالمت نفس است و حالت نویسدمی

گردانیدن آن یعنی نیل به اخالق، مطلوب وب، بلکه محافظت از فضایل و ملکهطبیعت و نه حالت مطل

 است.

در طوسی « طب روحانی»نفس در سه حالت قرار دارد و این سه حالت سازنده  ،این اساس بر

 است:
 اعتدال قوا( فقدان) بیماری: وضعیت نامطلوب (1)

 اساس عقل عملی( وسط بر )فضایل؛ اعتدال قوا و حد سالمت: وضعیت مطابق طبیعت (2)

 گردانیدن فضایل()حفظ سالمت و ملکه وضعیت مطلوب: خُلق (3)

فراتر از وضعیت مطلوب، وضعیت عالی که همان استکمال در کماالت و سعادات باالدستی  

 که از طب روحانی خارج است. کندیمدر نظریه اخالقی طوسی نیز نقش بازی  ،است

)خُلق( به ملکه نزد طوسی آشکار است. طوسی تعریف  اهمیت تعریف اخالق ،این اساس بر

 :1381) خواندیمخلق را حال برای نفس  یهمسکوابن. دهدیماز ماهیت خلق را تغییر  یهمسکوابن

یعنی تحلیل خلق به امری پایدار برای  ،«ملکه»به « حال»طوسی به تغییر  که یحال در ،(84

 :)همان خلق، مطابق با طبیعت و فطری نیست ،طوسی زعم بهزیرا  .(101 :1387) پردازدیم ،نفس

، خُلق، این اساس . بر(103 :)همان است ،البته با اقتدا به طبیعت ،بلکه صناعی و اکتسابی (150

شده است. فضیلت، سالمت و امر مطابق با طبیعت است ولی خلق، حفظ و فضیلت ملکه

، سالمت ةفصول منتزعفضایل و فراتر از سالمت و حالت اعتدال نفس است. فارابی در  یدنگردانملکه

سالمت نفس آن »: آوردیم (101 :)همان کندیم مطرحنفس را با همان تعریف خلق که طوسی 

ای باشند که انسان همیشه امور خیر، حسن و افعال زیبا ت نفس و اجزاء آن به گونهآاست که هیئ

 یلهوسه بن ت نفسانی را که انسائآالبته فارابی هی .(23 :1405)فارابی،  «آنها انجام دهد یلهوسبه 

 ،همچنین .(24 :)همان نامدت مقابل را رذایل میئآو هی ،دهد، فضایلخیر و افعال زیبا انجام می آنها
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اساس قانون وسط، بلکه ملکه  ، فضیلت را نه فقط حالت اعتدال قوا براالقتباس اساسطوسی در 

 در تفاوت سالمت ناصریاخالق و این تحلیل با تحلیل  شمردیمو فضیلت را همان خُلق  خواندیم

 .(552 :الف 1361) )فضیلت( و خلق متفاوت است

، صرفاً معطوف به رذایل نیست. طب روحانیبرخالف رازی در  ،اخالق محتشمیطوسی در 

، االشراف اوصافطوسی در  .(5 :1377) کسب سعادت است برای یسازنهیزمبلکه بحث از فضایل و 

و از ملکات و کماالت  ردبه رذایل ندا یتوجه، گویدمیسخن چون از کمال اهل سلوک و خواص 

یعنی قطع  ،و رذایل به نحو درجه دوم هایماریبدر مواضعی، بحث از  صرفاً. سدینویمباالدستی 

 آمده است. ،موانع سلوک

 . مالک سالمت3 .1

سالمت فرد را سنجید؟ سنجه سالمت از  توانیممالک تمایز مصداقی سالمت چیست و چگونه 

م، قابل رصد است. در تحلیل سنجه مطرح کردیباب سالمت  تحلیلی که از تصویرسازی طوسی در

 . طوسی فعل مطابق با طبیعت رامیپردازیمآن  یهارمالکیزمالک و  نیتریاصلسالمت، به 

طوسی، اقتدا به طبیعت، یعنی . مطابق با مبادی طبی داندیممالک سالمت  (152 :1387)طوسی، 

از مالک نخست،  تریاصل. (155و  163 :)همان اساس قانون اعتدال مزاج در طب بدنی اعتدال قوا بر

مطابقت با صورت انسانیت است که سالمت را در دوری از افعال مقتضی صورت حیوانیت و نباتیت 

 :سدینویمو در موضعی دیگر در بیان اسباب حفظ صحت نفس  (67-66 :)همان کندیمتصویر 
ریاضت بدنی است در طبّ جسمانی، و مبالغت اطبّای نفس در تعظیم امر این  یجا به او این معن

ریاضت از مبالغت اطبای بدن در تعظیم نفی آن ریاضت بیشتر باشد، چه نفس چون از مواظبت 

نظر معطل شود ]نظریات نفس ناطقه[، ... و چون از حلّیت عمل عاطل گردد ]عملیات نفس 

 :)همان زم انسالخ از صورت انسانیّت و رجوع با رتبت بهایم بودناطقه[، این عطلت و تعطیل مستل

156-157). 

فعل بر اساس مقتضی نفس ناطقه است و اعتدال قوا که  دادناولین مالک، انجام ،با این بیان

 برآمده از همان تبعیت از نفس ناطقه و اقتدا به صورت انسانیت است، در مرتبه دوم قرار دارد.

اعتدال قوا  ،از اعتدال قوا در آثار وی متنوع است. در برخی از مواضعتصویرسازی طوسی 

-56 :)همان افالطونی ییگراعقلاساس نوعی  یعنی تبعیت نفس بهیمی و سبعی از نفس ناطقه بر

، یعنی نیل به فضیلت از طریق و در مواضعی اعتدال قوا، مطابق با دیدگاه ارسطویی (79-76و  58

 :)همان و نبایدهای عقل عملی دهایبااساس  وری از افراط و تفریط بروسط و د داشتن حدنگاه

فعل مقتضی  دادنمالک اصلی در تمایز مصداقی سالمت، ابتدا انجام ،این اساس بر .(108-121

اساس اقتدا به طبیعت است و زیرمالک آن در مواضعی تبعیت  صورت انسانیت، یعنی اعتدال قوا بر

)ارسطویی( است. طوسی در  مواضعی، توسط و دوری از افراط و تفریط)افالطونی( و در  از عقل
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، یعنی سالمت در گرو دوری و نزدیکی افعال سنجدیممواضعی، سالمت را نسبت به آرمان اخالق 

 .(157 :)همان غایت اخالق است در نسبت بافرد 

 و تبیین علل گرایش به رذایل هایماریب. اسباب 4 .1

سالمت یا فضیلت، وضعیت عادی نفس است و بودن شخص در وضعیت اعتدال و شوق به فضیلت 

و رذایل نفس، محتاج  هایماریبخروج از وضعیت اعتدال، یعنی  که یحال درنیست.  ریپذنییتب

، به اخالق ناصریعلت است. همچنین، گرایش افراد به رذایل، محتاج تبیین است. طوسی در 

)هر  نفس، به نحو کلی و به نحو خاص یهایماریب. علت پردازدیماسباب رذایل و امراض نفس 

انحرافات نفسانی، یا نفسانی است یا جسمانی، و با بیان شده است. اسباب  ،بیماری جداگانه(

ق اخالطوسی در  .(170 :)همان گرددیم بازشدن علت انحراف، فرد به حالت عادی و سالمت برطرف
است. او گرایش به رذایل را به سبب مرکوزبودن را تبیین کرده ، علل گرایش افراد به رذایل ناصری

، به آغاز و انجام در .(156 :)همان کندیممحبت لذات بدنی و جسمانی در طبیعت انسانی تبیین 

جاه عت، مانند شهوت و غضب و توابع آن از حب مال و یشوائب طب .1است:  کردهسه امر اشاره 

سبب ه رصالحه بینات اعمال غیئالت نفس اماره و تزیوساوس عادت مانند تسو .2 ؛ر آنیو غ

د جاهالن یر و تقلیکپامثله، مانند متابعت غوالن آدمی سینوام .3و  ؛اذبهکاالت فاسده و اوهام یخ

 شانیسات ایخدع و تلبه ن جن و انس و مغرورشدن بیاطینما و اجابت استغواء و استهواء شعالم

 .(6 :1374)طوسی، 

 نفس یهایماریبدرمان  یراهکارها. الگو و 5 .1

طوسی با نگاهی طبیبانه در پی معالجه امراض و رذایل نفس است. وی در بحث از معالجه 

. آنگاه بر اساس اصل و قوانین کندیم عرضهکلی دارد و بر اساس آن، قانون کلی  ی، اصلهایماریب

عملی در معالجه است.  ییراهکارها. فرآیند درمان، بیان دکنیمکلی، به مراحل درمان اشاره 

و هر یک را به طور خاص بر اساس این  پردازدیممهلکه نفس  یهایماریبطوسی سپس به 

 .گذاردیمو فرآیند درمان به بحث  راهکارها

 هایماریباصل کلی در درمان . 1. 5 .1

« امراض، انحرافات امزجه باشد از اعتدال»ه است: مطرح کردنفس  یهایماریبطوسی تعریفی از 

)طوسی،  کندیمتحلیل « [ با اعتدال به حیلت صناعیهایماریب] ردّ آن»و سپس معالجه را به 

خروج از آن بیماری نفس و ست و ا این اساس، حالت عادی و طبیعی اعتدال قوا بر .(168 :1387

نفس،  یهایماریبتالش طوسی در درمان  ،بازگشت به اعتدال، معالجه آن است. بنابراین
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اعتدال در افراط و تفریط فقدان و  ،بازگردانیدن آن به اعتدال است. اعتدال نزد طوسی در وسط

فس، ازالت و معالجه ن یهایماریباصل کلی در معالجه  .)همان()انحراف در کیفیت( است  و ردائت

ضد آن دو موجود باشند »: سدینویمطوسی در تحلیل ضد  .(167 :)همان رذایل به اضداد آن است

که وسط یکی است و رذایل اطراف آن دو نوع است،  آنجااز  .(168 :)همان «در غایت بعد از یکدیگر

رذایل را اضداد فضایل نتوان گفت اال »یکی در طرف افراط و دیگری در طرف تفریط، با این بیان 

اما دو رذیلتی که یکی در غایت افراط باشد و دیگری در غایت تفریط، ضد  ،)همان( «به مجاز

شدن با هنگام مواجه هاضداد یعنی ب از طریقاعتدال  مقصود از رد به ،بنابراین .)همان( یکدیگرند

جو وهر نوع رذیلت، چه در طرف افراط چه در طرف تفریط، مقابل آن رذیلت را از رذایل جست

 د.یو با استفاده از آن ضد، به حالت اعتدال نائل آ کند

 قانون کلی طوسی در درمان .2. 5. 1

و بباید »: کندیم مطرحطوسی بر اساس اصل کلی، قانون کلی صناعی در معالجه امراض نفس 

دانست که قانون صناعی در معالجت امراض آن بود که اول اجناس امراض بدانند، پس اسباب و 

: سدینویمو در موضعی دیگر  ؛(168 :)همان «آن مشغول شوند معالجه عالمات آن بشناسند، پس به

بر اسباب واقف شود، قمع آن اسباب و احتراز از آن بر منوال حقیقت هر یک را بشناسد و چون »

 .(202 :)همان «دیگر قبایح آسان شود بر طالب فضیلت

با توجه به اجناس باید شناخت بیماری و شناخت عالمات و عوارض آن ضرورت دارد. سپس 

آن، حالت اعتدال را مشخص امراض و رذایل، جنس آن را تشخیص دهیم و با تشخیص جنس 

نفس با شناخت عوامل بیماری  یهایماریبتا به وسیله ضد آن، به درمان بپردازیم. معالجه  کنیم

فقدان اعتدالی را به وجود آورده است،  فقدانشدن علتی که چنین طرف؛ زیرا با برردیگیمصورت 

 .(170 :)همان انجامدیماعتدال نیز به اعتدال 

 طوسی و الگوی وی در درمان یکارهاراه .3. 5. 1

در  دارد.مهلکه قوای نفس، مراحلی  یهایماریبمواجهه طوسی در خالل پرداختن به هر یک از 

بیانگر فرآیند  1. جدول دیآیممهلکه نفس  یهایماریبمراحل مواجهه طوسی با  ،این موضع

 نفس است. یهایماریبدرمان 

وی در این موضع  .(202و  168 :)همان داندیمطوسی شناختن امراض نفس را اولین مرتبه . 1

نفسانی و سپس یافتن  یهایماریب. تعریف پردازدیمنفس  یهایماریببه تعریف و تمایز مصداقی 

نفس را  یهایماریبوسط آن از مراحل تعریف است. طوسی غالب  اجناس امراض و توجه به حد

 (185 :)همان ، جبن(177 :)همان جب، عُ(174 :)همان ، جهل مرکب(173 :)همان از جمله جهل بسیط

)نظیر  ... تعریف کرده است. در فرآیند تشخیص، تمایز مصداقی از دیگر رذایل (195 :)همان و عشق
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 )نظیر استهزاء یق( و بیان مصاد(179 :)همان جب، و تمایز تکبر و عُ(201 :)همان تمایز حسد و غبطه

 آمده است. (177 :)همان و عالمات غضب (168 :)همان ( و بیان عالمات و عوارض(179 )همان:

شدن علل، سبب ارتفاع معلول و مرض ، مرتفعطوسی زعم به ؛هایماریبشناخت اسباب  .2

 از مرگو خوف ( 200 :)همان ، حسد(196 :)همان ، حزن(177 :)همان . طوسی به اسباب غضبدشویم

 پرداخته است. (187 :)همان

نفس  یهایماریبکلی طوسی در درمان  یراهکارهامراحل درمان همان  ؛مراحل درمان .3

 .(172-170 :)همان است

است. طوسی در  آنو رهایی از با بیماری و ترغیب فرد به مقابله ختن اولین مرحله، انگی .الف

 ، طلب نفایس(178 :)همان ، ریا(202 :)همان آثار کذب)نظیر  هایماریبمقام انگیزش، به آثار مخرب 

 )نظیر معالجه جهل بسیط (، بیان جایگاه انسانیت و مقایسه با حیوان(177 :)همان و غضب( 181 :)همان

نظیر معالجه خوف از مرگ و  (، تغییر انگاره و نگرش،(202-201 :)همان و کذب (174و  173 :)همان

 و تغییر نگرش در باب افتخار به مال و جاه و ...به بعد(  187 :)همان بودن اسباب آناساسیببیان 

عالجه غضب از مثبت و فضیلت مقابل پرداخته است؛ نظیر م ظرفیتو عالج از طریق ( 178 :)همان

طوسی  ،. بنابراین(184 :)همان و معالجه ستم از طریق علم و حلم( 182 :)همان کردن عدالتطریق ملکه

قبح  ازکردن فرد آگاه .1مطرح کرده است: سه روش برای برانگیختن فرد به جدایی از بیماری نفس 

کردن فرد به مشغول .3و  ؛دوری از آن رذیلت به اراده عقلی .2 ؛آن رذایل و فساد آن در دین و دنیا

 فضیلتی که به ازای آن رذیلت است و تکرار افعال آن.بر ومت امد

توبیخ و مالمت و مذمت نفس از طریق تعدیل قوه شهوی و غضبی به کمک یکدیگر و  ب.

. صرف کندیممجال یافتن تمییز قوت نطقی. طوسی مرض عشق را در اولین گام چنین درمان 

فکر از محبوب و اشتغال به علوم دقیق و مجالست ندمای فاضل و احتراز از حکایات عشاق، از 

 .(195 :ن)هما طوسی است یراهکارها

اضداد معالجه کرده است:  به کمکرا از طریق قمع و قهر آن  هایماریبطوسی برخی از  .ج

دواعی غضبی  به کمکاست. وی همچنین عالج جبن را  دستجهل بسیط و جهل مرکب از این 

 .(185 :)همان داندیم)شجاعت(  ضد آن تا رسیدن به مرتبه عدالت و وسط

 .(195 :)همان کندیماشاره در آخرین مرحله، به تنبیه  یطوس .د
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 نفس یهایماریب: الگوی جامع طوسی در درمان 1جدول 

 روش نفس هاییماریبمراحل مواجهه با  

1 
 

شناخت 
 بیماری

 تعریف 1
 تعریف دقیق از مرض 1

 وسط مقابل آن تعیین اجناس امراض و یافتن حد 2

 مصداقیتشخیص و تمایز  2
 هانشانهعالمات و  1
 دیگر رذایل مشابه ازتمایز  2

 بیان مصادیق آن 3

 ------------------ کردن عللشناخت اسباب و عوامل و برطرف 2

 
 
 
3 

 
 

مراحل درمان 
 و عالج

 انگیزش و ترغیب 1

 هایماریببیان آثار مخرب  1

 بیان جایگاه انسانیت و مقایسه با حیوان 2
 تغییر انگاره و نگرش 3

 مثبت و فضیلت ظرفیتعالج از طریق  4

 توبیخ و مالمت و مذمت نفس 2
تعدیل قوه شهوی و غضبی به کمک یکدیگر و مجال 

 یافتن تمییز قوت نطقی

3 
 به کمکقمع و قهر آن رذیلت 
 رذیلت مقابل

استفاده از رذیلتی که ضد آن رذیلت است تا رساندن 
حد اعتدال و رهاکردن معالجه در زمان نیل به  آن به

 وسط

 افعال سخت و شاق و اقدام بر نذور و عهود دادنانجام عقوبت 4

 فضایلاز حفظ سالمت نفس و محافظت  یراهکارها. 6. 1

. داندیم ،ل و فضیلتیعنی اعتدا ،طوسی سالمت نفس را همان وضعیت عادی و طبیعی نفس

به چگونگی، چیستی و  فقطاست. او  مطرح نکردهکاری برای نیل به سالمت نفس راه ،بنابراین

کارهای وضعیت طبیعی است و نیازی به راه وسط پرداخته است. سالمت، تحلیل فضیلت و حد

این  دنیگردانملکهنیل به آن وضعیت طبیعی نیست. اما حفظ فضایل و سالمت نفس، یعنی 

به آن  اخالق ناصریکارهایی دارد که طوسی در فصل نهم فضایل تا رساندن به حد خُلق، راه

که سالمت نفس، اعتدال نفس است، حفظ سالمت نفس نیز با حفظ اعتدال  جاآنپرداخته است. از 

. (155 :)همان داندیممرتبط است. طوسی قانون حفظ صحت در طب بدنی را استعمال مالیم مزاج 

استعمال مالیم است. مالیم در این معنا، امری است که در این اساس، قانون طب روحانی نیز  بر

از جمله:  کند،مطرح میاساس این قانون کلی  کارهایی جزئی برقوا معد است. طوسی راه اعتدال

التزام وظایف افعال  .3 ؛حذر از شنیدن حکایات و اشعار لغو .2 ؛معاشرت با اهل خیر و کمال .1

منع از تهییج قوت شهوت و غضب  .5 ؛)فضایل( ز نعم شریفیفهم تمایز نعم مجازی ا .4 ؛حمیده

احتیاط از مالبست رذایل و صغایر  .7 ؛توجه دقیق به افعال .6 ؛و استعمال آن به توسط قوت فکر

آمادگی به کمک صبر و حلم برای دفاع نفس از هجوم شهوت  .8 ؛سیئات و مساعدت اصحاب آن
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شناخت عیوب نفس به استقصای تمام و داشتن دوستی خوب که  ]خودشناسی[ .9 ؛و غضب

 .(165-155 :)همان...  مراقبه و محاسبه و .10 ؛عیوب باشد ینماتمامآیینه 

 فضایل و رذایل نزد طوسی یبندطبقهتحلیل فضیلت و . 2
از موجبات  کهآنترین مفاهیم اخالق است. تحلیل فضیلت نزد طوسی به سبب فضیلت از مهم

و مراحل سیر استکمالی است، اهمیت  هاگامست و به عنوان سالمت نفس، از ا سعادت نزد او

است  ،یعنی فضیلت ،اساس قانون عقل عملی . سالمت، نزد طوسی، اعتدال قوای نفس برابدییم

 1است.آمده ، است. فضیلت، در معانی متعددی یعنی رذایل ،از چنین اعتدالی شدبرونو بیماری، 

برخی از نویسندگان  .(307 : 1390، رینتایامک) متفاوت است نگاراناخالقنزد « حکمت»مثالً فضیلتِ 

: .کن) اندپرداختهبه مفهوم فضیلت، مراتب آن و تعداد فضایل مطرح در هر سنت و جوامع مختلف 

 .همان(

 تحلیل فضیلت نزد طوسی. 1. 2

به  66 :1381) االخالق بیتهذدر  هیمسکوابن تبع به اخالق ناصری، رساله جبر و قدرطوسی در 

، و به عبارت دیگر االقتباس اساسو در  سیناابن تبعبه( النفس علم)نمط سوم؛  شرح اشارات ،بعد(

ای نفس در غالب آثاری که از فضایل و رذایل سخن گفته است، فضایل نفس را به حسب تنوع قو

 بر .(86 :الف 1103) پردازدیم. ارسطو نیز در تحلیل فضیلت به تحلیل قوای نفس کندیمتحلیل 

 .میپردازیمدر تحلیل فضیلت، به تحلیل قوای نفس  ،این اساس

 تحلیل قوای نفس در تناظر با فضایل نفس .الف

آن فضایل و رذایل آورده است. تفاوت  تبع بهو  ،از قوای نفس یبندطبقهطوسی دو تفسیر از یک 

، فضیلت نخستاست. در تفسیر « عدالت»این دو، در وجه تقسیم قوای نفس و جایگاه فضیلتِ 

ست. در تفسیر ا عدالت، حالت حاصل از حصول فضیلت سه قوه نفس و همراهی و هماهنگی آنها

                                                             
 :1390، رینتایامک) اندمطرح کرده. برخی از محققان، پژوهشی از فهرست و معنای فضایل در جوامع قهرمانی 1

نقش  یناظر به هر کیفیتی باشد که خود را بر اجرااست  توانستهیمدر دورة جوامع قهرمانی، فضیلت  .به بعد( 210
 ،اشرافی آورانجنگفضایل مشخصه  ،. مثالً شجاعت و توان رزمیسازدیمتوانا ودنی خویش در جامعه به روشی ست

 سقراط، افالطون و ارسطو در آرای آنکه(. تا Porter, 2001: 96 ؛و وفاداری و حیا فضایل مشخصه زنان است )همان
 .اندکردهیت را در معنایی اخالقی معادل با فضیلت تثب «آرته»خود، 
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 عدالت، فضیلتِ عقل دوم، با توجه به تقسیم نفس ناطقه به عقل نظری و عقل عملی، فضیلتِ

 .شودیماگرچه بعد از تحقق فضایل دیگر قوا و هماهنگی ایشان ایجاد  ،عملی از نفس ناطقه است

ست و دارای چند ا نفس به سه معنا اخالق ناصریدر  ؛اخالق ناصرییک. تفسیر اول طوسی در 

حیوانی دارای دو قوه؛ نفس  .2 ؛)غاذیه، مُنمِیه، تولید مثل( نباتی؛ دارای سه قوه نفس .1: هقو

 ؛)مشاعر ظاهر و حواس باطن( و تحریک ارادی؛ در دو قسم قوت شهوی و قوت غضبی ادراک آلی

؛ 57-56 :1387)طوسی،  قوه نظری و قوه عملی شود:میقسیم تقوت نطق که خود به دو اعتبار  .3

رچه از تقسیم تقسیم طوسی از قوای نفس، اگ .(21-20 :1335، نمط سوم؛ همو، 2، ج1375همو، 

و  85 الف،-1103ب تا  1102: .کن) است، اما اساس تحلیل ارسطو نیز چنین است ترکاملارسطویی 

86.) 

این قوای  فقط. زیرا داندیمسه قوه را داخل در علم اخالق  فقططوسی از میان قوای نفس 

: (58 :1387) شوندیم« رأی و رویّت و تمییز و ارادت»که مبادی افعال و آثار، به مشارکت  اندنفس

طوسی این  )همان(. )نفس بَهیمی( )نفس سَبُعی( و قوه شهوی )نفس ملکی(، قوه غضبی قوه ناطقه

 .(67و  66 :1381) کندیماخذ  هیمسکوابن تهذیب االخالقتفسیر را از 

 زعم به. شوندیمبر اساس این تعدد قوای نفس، اجناس فضایل چهارگانه نفس مختلف 

و فضیلت نفس بهیمی، « شجاعت»، فضیلت نفس سبعی، «حکمت»طوسی، فضیلت نفس ناطقه، 

ت و حالت حاصل از حصول فضیلت سه قوه نفس و هماهنگی ئنیز هی« عدالت»است. « عفت»

فضیلت نفس ناطقه است که به مدرَکات و موجودات، به حکمت نظری و  ،است. حکمت آنها

تبعیت نفس حیوانی از نفس  ،بر این اساس .(111-108 :1387)طوسی،  شودمیحکمت عملی تقسیم 

و فضایل علمی ناشی از  شودیمترتیب: عفت و شجاعت( را موجب )به ناطقه، دو فضیلت اخالقی

)مثل حکمت نظری، عقل و حکمت  اندیعقالن .1فضایل یا  ،نفس ناطقه است. به اعتقاد ارسطو نیز

از اعتدال فعل اخالق ناصری  طوسی در .)همان( و اعتدال()مثل سخاوت  اندیاخالق .2 یاعملی( 

 .دیگویمسخن « نفس ناطقه»این قوا و تبعیت شهوت و غضب از 

و  رساله جبر و قدر، االقتباس اساس، اخالق ناصریدر موضعی دیگر از  ؛دو. تفسیر دوم طوسی

 اخالق ناصری. در شودیم مطرح، تفسیری دیگر از تقسیم قوای نفس و فضایل آن شرح اشارات

، شودیمادراک به ذات که به قوت نظری و عملی تقسیم  .1: نفس دارای دو قوه است: سدینویم

: قوت دفع یعنی غضبی و قوت جذب یعنی شودیمتحریک به آالت که به دو شعبه تقسیم  .2

ر یک شهوی. اگر تصرف هر یک از قوا در موضوعات خویش بر وجه اعتدال باشد، فضیلتی برای ه

: از تهذیب قوه نظری، فضیلت حکمت، از تهذیب قوه عملی، فضیلت عدالت شودیماز قوا حادث 

-109: 1387)طوسی،  و از تهذیب قوه غضبی، فضیلت شجاعت و از تهذیب قوه شهوی، فضیلت عفت
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پایه عقل  )نظری، غضبی و شهوی( در صورت عمل به اعتدال، بر در این تقسیم سه قوه .(110

« عدالت»عملی، فضیلتی را حادث کرده و حصول فضایل این سه قوه، فضیلت عقل عملی یعنی 

شده است. او نفس را دارای سه قوه نطقی،  مطرحنیز چنین تحلیلی  االقتباس اساس دراست. 

. حکمت و عدالت از فضایل قوه نطقی، شجاعت از فضیلت قوه غضبی و داندیمغضبی و شهوی 

)تصورات  طوسی حکمت را در دو بعد علم .(553 :الف 1361)طوسی، عفت، فضیلت قوه شهوی است 

 سیناابن تبع بهنیز  شرح اشاراتدر  .(410 :)همان داندیم)خلق عدالت در قوا(  و تصدیقات( و عمل

نیز چنین  رساله جبر و قدرتحلیل طوسی در  .، نمط سوم(2، ج1375) شودیم مطرحچنین تحلیلی 

نام  آنهابه تحلیل قوا پرداخته و از فضایل  فقطاما طوسی در این دو اثر،  .(21-20 :1335) است

حرکات اختیاری انسانی و  دادنرا قوه مدرکه در انجام« قوه عملی» شرح اشاراتدر نبرده است. 

بیانگر تقسیم طوسی از قوای نفس،  1نمودار  .(411، 2ج ،1375) داندیمدخیل در نیل به فضیلت 

 است. رساله جبر و قدرو  شرح اشاراتدر 

 قدر و رساله جبرو  شرح اشارات: تقسیم طوسی از قوای نفس در 1نمودار 

س انسان
ی نف

قوا
 

قوای 
مشترک 
انسانی و 
حیوانی 
)قوای 
 خادمه(

مدرکه:  قوه
 )عالمه(

 قوای مدرکه

 قوای محرکه

قوای 
اختصاصی 

نفس انسانی 
)قوای 

 مستخدمه(

 عقل نظری

 عقل عملی

 قوه شهوی

 قوای مدرکه ظاهری

 قوای مدرکه باطنی

محرکه  قوه
 )عماله(

 قوه غضبی

قوای 
صرفاً 
 مدرک

قوای معین در 
 ادراک

صور قوای مدرک 
 (مشترک )حس

معانی قوای مدرک 
 (جزئی )وهم

معین در 
 مدرکاتحفظ 

معین در 
تصرف در 
مدرکات 
 ()متصرف

حفظ صور: 
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 وامداری طوسی از پیشینیان در تحلیل فضایل. 2. 2

است، اما بیان طوسی اگرچه تحلیل طوسی از قوای نفس و فضایل آن، وامدار دیدگاه ارسطویی 

و متفاوت با  (67 :1381) هیمسکوابنبا دیدگاه  همگام ،یعنی فضایل اربعه ،از تعداد فضایل مطرح

و در  کندیمدیدگاه ارسطویی است. ارسطو فضایل اخالقی و فضایل عقالنی جزئی فراوانی مطرح 

)حکمت، عفت، شجاعت،  به فضایل اربعه مشیر نیست. توجه به فضایل اربعه فقطاین فضایل، 

مسکویه و دیگران آمده است، وامدار توجه افالطون به این ابن تبع به اخالق ناصریعدالت( که در 

است: جزء  کردهنفس اشاره  یجزئسهبه نظریه طبیعت  جمهوریافالطون در فضایل خاص است. 

، فضیلت جزء «حکمت» و جزء میل و شهوانی. فضیلت جزء عقالنی ،عقالنی، جزء همت و اراده

است. هر یک از اجزاء تحت « و اعتدال دارییشتنخو»و فضیلت جزء میل « شجاعت»اراده، 

، «عدالت»ی افالطونی( و فضیلتی با عنوان )خردگرای آیدیمعقل به فضیلت خویش نائل  یحکمران

عقل به  یحکمران تحتبه عنوان فضیلت چهارم نفس، حالتی از نفس است که هر کدام از اجزاء 

 ,Plato ؛442-441 ،به بعد 254 :1390)افالطون،  اندهماهنگفضیلت خویش نائل آمده و با یکدیگر 

 1«فضیلت»مد نظر طوسی، به معنای آنچه امروزه تحت عنوان « فضیلت»واژه  .(1997: 442-441

بلکه اعم از آن است؛ زیرا فضایل جزء عقالنی را  ،، نیستگیردیمبحث قرار  حلبه طور خاص م

در فرهنگ یونانی حاکم بر  2«آرته»مد نظر طوسی، از مفهوم « فضیلت»دارد. همچنین  نیز در بر

 یهامنشو  هاحالتخلقی،  فضایل، مزایای بر عالوههومر( که  یهانوشته)مثالً  تفکر ارسطویی

ثروت و ... را نیز در بر  ،نژادی، افتخار هاییژگیوه ( و حتی گایشناختروان) شخصیتی و رفتاری

 است. ترتنگ( 43-41: 1376)یگر،  گیردیم

 )تحلیل قانون وسط( و رذایل مقابل آن بستر تحقق فضیلت. 3. 2

ی حصول طوسی اگرچه در تحلیل فضایل اربعه و قوای نفس وامدار افالطون است، اما در چگونگ

سی در و دوری از افراط و تفریط است. البته طو« وسط»فضیلت بسان ارسطو معتقد به قانون 

و نیل ایشان  عقل بر قوا یحکمران، از (77 :1387) ارجاع به اوبا برخی مواضع نیز بسان افالطون و 

یلت در . هر یک از سه نفس را سه حالت افراط، اعتدال و تقصیر است. فضسدینویمبه فضیلت 

شود. یاساس نفس ناطقه تعیین م اعتدال بودن هر سه نفس است. اعتدال نفس شهوی و غضبی بر

 دیآیمزم ال، با او سبعی و بهیمی ،از تدبیر نفس ملکی اتحاد آن دو نفس دیگر ،به اعتقاد طوسی

 .(79-76و  58 :)همان زندیچ کیکه گویی هر سه در حقیقت چنان

                                                             
1. virtue 
2. arete 
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شده  یپردازهینظر اخالق ناصریحصول فضیلت به قانون وسط و دوری از افراط و تفریط در 

ی یی به مفهوم ارسطویی و نه خردگرای)خردگرا ی در اخالقور نوعی خردگرایاست. این تحلیل یادآ

وسط  ، بستر تحقق فضیلت را رعایت حدالف( 1104 ،1381) است. طوسی بسان ارسطوافالطونی( 

فضیلت در وسط است و رذایل  ،با این بیان .(117 :1387) کندیمو دوری از افراط و تفریط معرفی 

 ردیگیمعقل عملی صورت از طریق وسط و دوری از افراط و تفریط،  و رعایت حد ،در اطراف

، بر ةسعادالالتنبیه علی سبیل فارابی نیز در  .(117 :1387طوسی،  ؛الف 1107ب تا  1106، 1381)ارسطو، 

 ده استکر مطرح. وی راهکارهایی برای سنجش وسط و نیل به آن (59 :1987) چنین قولی است

وی در طب جسمانی و مالحظه وضعیت  یهادگاهیداز  ،دیدگاه فارابی بر نیل به اعتدال .(66 :)همان

 .(85، 1995 و،)هم کندیمسالمت بدنی آدمی کسب هویت 

: داندیم اآن را بر دو معن« وسط»در تحلیل مفهوم  (99 :ب 1106، 1381) طوسی بسان ارسطو

وسط است میان دو چیز، مانند چهار که وسط بود میان دو و شش و انحراف  نفسهیفیکی آنچه »

آن از وساطت محال است، و دیگر آنچه وسط بود به اضافت، مانند اعتداالت نوعی و شخصی به 

مقصود از وسط . (118 :1387)« در این علم هم از این قبیل باشدنزدیک اطبا. و اعتبار وسط 

وسط اخالقی، مفهومی ارزشی و نسبی  که یحال در است، یشناسیهست، وسط در مفهوم نفسهیف

و از »مختلف تفاوت داشته باشد:  اوضاع و احوالو  ،است و ممکن است نسبت به افراد مختلف

ست که شرایط هر فضیلتی به حسب هر شخصی مختلف شود، و به اختالف ازمنه و غیر ا اینجا

 «رذایل نامتناهی باشد ،شخص معین فضیلتی از فضایلِهر  یازا بهآن هم اختالفی الزم آید، و 

کاپلستون  .(119 :)همان کندیمطوسی اجناس رذایل را به دو طرف افراط و تفریط تقسیم  .)همان(

عد و بُ یشناسیهستعد به نقل از هارتمان، نمودار وسط ارسطویی را گزارش کرده که در آن بُ

ت آبا تحلیل فضایل به هیئ ةفصول منتزعفارابی نیز در  .(385 :1ج ،1380) ارزشی نمایانگر است

و وسط نسبی اشاره  نفسهیفروی و نقص، به وسط ت رذیلت: زیادهئبین دو هی متوسطهنفسانیه 

 .(37 :1405) ده استکر

 یعرفانو آثار سلوکی ییروافضایل در آثار نقلی. 4. 2

فلسفی است. طوسی در آثار عقلی آنچه پیش از این در تحلیل فضیلت نزد طوسی آمد، فضیلت

 ترسیمو در پی  دیشویماز فضایل ارسطویی دست  ،اخالق محتشمی ،وایی خویشردر اثر نقلی

است  مطرح نکردهاز فضیلت  یالگویی مطابق با سنت اسالمی است. طوسی در این کتاب تحلیل

در آثار وی  ،. همچنینکندترسیم میاما فضایل را نه مانند الگوی یونانی، بلکه به طریقی دیگر 
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 به عنوان عملکرد حدرا نمط نهم، فضایل  شرح اشاراتو  االشراف اوصافسلوکی نظیر عرفانی

)یعنی معرفت نه در  هی، فضایل باالدستیبلکه از تخلق به اخالق اال ،کندینموسط قوا تحلیل 

 .گویدسخن میهی وسط بلکه در نهایت( و تشبه به اوصاف اال حد

 طوسی یهانوشتهفضایل و رذایل در  یبندطبقه. 5 .2

 یبندطبقهده است. در این مقام به کر مطرحمختلفی از فضایل و رذایل  یهایبندطبقهطوسی 

 دو اخالق ناصری. در میپردازیماخالق محتشمی و  اساس االقتباس، اخالق ناصریطوسی در 

 شده است. مطرح یبندطبقهگونه 

 اخالق ناصرینخست طوسی در  یبندطبقه. 1. 5. 2

که فضایل در چهار جنس  آنجابه اعتقاد طوسی، از  )اجناس فضایل( و مقابل آن؛ الف. فضایل اربعه

. اما با رد نظام ندیآیم، چهار جنس به نظر اندلیرذااست، در بادی نظر، اضداد آن که اجناس 

چه در طرف  ،حد تجاوز نمایندست که چون از آن ا هر فضیلتی را حدّی»: سدینویمارزشی دو

وسط باشد و رذایل  مثابت بهپس هر فضیلتی به رذیلتی ادا کند، ...  ،رف تقصیرغلو و چه در ط

که وسط یک حالت و محدود است،  اجآناز  .(117 :1387) «اطراف منزلت بهاو باشند  یازا بهکه 

، انواع رذایل پیش (118و  117 :همان) اندشاملغیر از وسط را  یانقطهاما اطراف نامحدودند و هر 

و بیمار و بیمارتر خواهیم داشت. به اعتقاد دارد وضعیت بیماری در افراد مراتب  ،. بنابرایندیآیم

دو نوع است، یکی آنچه از طرف افراط الزم آید و دیگر آنچه در  به راجعچون انحرافات  ،طوسی

نس رذیلت است که آن فضیلت وسط است و آن هر فضیلتی دو ج یازا بهطرف تفریط، بنابراین 

« وسط»جدول اجناس فضایل و مقابالت آن بر اساس تحلیل  ،این اساس دو رذیلت دو طرف آن. بر

 کنندهنییتعبه اعتقاد طوسی،  (.2جدول ) (122-117 :)همان و افراط و تفریط آن قابل طرح است

واضع  ،هی است. در واقعناموس اال چیزی که با معرفت آن، اعتدال حاصل آید، اوساط در هر

را  ینداریداین بیان نوعی خدامحوری در اخالق و نقش  .(133 :)همان هی استعدالت، ناموس اال

 توانینموسط  را در باب حد اخالق ناصریدیدگاه طوسی در  ،این اساس . بردکنیمدر خلق بیان 

اعتقادی  یهادگاهیدپایه  هی، برغیردینی و بدون توجه به شریعت تفسیر کرد. تأکید بر ناموس اال

و  داندیمطوسی، تقوا را مکمل اخالق  ،همچنین .(Madelung, 2011) اسماعیلی اهمیت خاصی دارد

 .(116 :)همان دشویمهی تکمیل اال یتقوامعتقد است نیل به فضایل از طریق 
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 : اجناس فضایل اربعه و رذایل مقابل آن نزد طوسی2جدول 

 
 

 
 فضیلت: وسط

 اجناس رذایل 

 تفریط افراط

گُرُبزی(: استعمال قوت فکری در آنچه سَفَه ) حکمت 1
 واجب نبود یا زیادت از حد واجب

بَلَه: تعطیل این قوت به ارادت نه از روی 
 خلقت

ن جمیل آ برکردن آنچه اقدام تّهور: اقدام بر شجاعت 2
 نباشد

جُبن: حذر از چیزی که حذر از آن محمود 
 نبود

3 
 
 

شَرَه: ولوع بر لذات زیادت از حد واجب ]مقدار  عفت
 تمتع از لذات جسمانی[

از حرکت در طلب  سکون خمود شهوت:
لذات ضروری که شرع و عقل در اقدام بدان 
رخصت داده است از روی ایثار و نه نقصان 

 خلقت

 انظالم ظلم: تحصیل اسباب معاش بود از وجوه ذمیمه عدالت 4

طوسی انواعی را نیز تحت هر یک از اجناس  ؛انواع فضایل تحت اجناس فضایل و مقابالت آنها .ب

فضایل و رذایل نام برده است. به اعتقاد وی، تحت اجناس چهارگانه فضایل، انواع نامحصور است 

 .(117 :1387) کرد توانیمتصور  اندازهیب یهالتیفضکه از ترکب بعضی با بعض دیگر 

 اخالق ناصریدوم طوسی در  یبندطبقه. 2. 5. 2

نفس است و به فضایل  یهایماریبرذایل و  یبندطبقهدر بیان  صرفاً دیگر، طوسی،  یبندطبقهدر 

که در قوای نفس  اندطهیبسرذایل  .1ندارد. به اعتقاد طوسی، رذایل نفس یا  یتوجهمقابل آن 

قوای نفس محصور  .(169 :همان) زدیخیبرمیا رذایل مرکبه که از ترکب رذایل  .2 ،شودیمحادث 

 .است در سه نوع: قوت تمییز، قوت دفع و قوت جذب. انحرافات هر یک نیز به دو گونه است: یک

 .کمیت نیز، یا الفاز خللی که در کیفیت قوت است. خلل  .از خللی که در کمیّت قوت است و دو

از مجاوزت اعتدال است به طرف جانب  .یا ب ،از مجاوزت اعتدال است به جانب زیادت و افراط

به حسب  .2؛ به حسب افراط .1رذایل هر قوتی سه جنس است:  ،نقصان و تفریط. بر این اساس

 گانهسهوای اجناس امراض بسیطه ق یبندطبقه 3جدول  .(168 :)همان به حسب ردائت .3و  ؛تفریط

 نفس است.
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 اجناس امراض بسیطه یبندطبقه: 3جدول 

 ردیف
رذایل قوای 

 نفس
 ردائت؛ فساد و تباهی تفریط افراط

 قوت تمییز 1
خبث، گربزی، دها در عمل 
و حکم بر مجردات با اوهام 

 در نظر

بالهت و بالدت در عمل و 
 قصور نظر از مقدار واجب

شوق به علوم غیرمثمر در 
جدل، سفسطه( و کمال )

کهانت و فال و شعبده و 
کیمیا با غرض وصول به 

 شهوات خسیسه

 قوت دفع 2
شدت غیظ و انتقام نه به 
موضع خویش و تشبه به 

 سباع

و سستی و  حمیتییب
به زنان و  جستنتشبه

 کودکان

فاسده شوق به انتقامات 
خشم بر جمادات و بهایم )

یا انسان ولی نه به سبب 
 صحیح(

 جذبقوت  3
و حرص بر  یپرستشکم

 اکل و شرب و عشق

فتور از طلب اقوات ضروری 
و حفظ نسل و خمود 

 شهوت

اشتهای خوردن گِل، 
 مقاربت ذکور و ...

، به تمامی اجناس رذایل و امراض بسیطه و مرکبه و انواع تحت آن اخالق ناصریطوسی در 

نفس را به دو قسم مهلکه و غیرمهلکه  یهایماریبنپرداخته است. بلکه در تقسیمی دیگر، رذایل و 

(، زدنالف. حسد، کذب، صَلَف )داردرا بیان میمهلکه نفس  یهایماریب صرفاً و  کندیمتقسیم 

بیانگر رذایل و امراض بسیطه مهلکه قوای نفس  4بخل و ریا از رذایل مرکبه نفس است. جدول 

 نزد طوسی است.
 : رذایل بسیطه مهلکه قوای نفس4جدول 

 ردیف
رذایل قوای 

 نفس
 تفریط افراط

ردائت؛ فساد و 
 تباهی

 جهل مرکب جهل بسیط حیرت قوت نظری 1

2 
 
 

 قوت دفع

 
 
 

 غضب

 عجب 1

 
 
 

 جبن و بددلی

 
 
 

خوف )خوف از 
 مرگ(

 افتخار 2

 مِرا و ریا 3

 لجاج 4
 مزاح 5

 تکبر 6

 استهزاء 7

 غدر و خیانت 8
 ضَیم و ستم 9

10 
موجب  طلب نفایسی که

 منافست و محاسدت شود

 حزن محبت بطالت افراط شهوت؛ شره و شهوت نکاح )عشق( قوت جذب 3
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 اخالق محتشمیفضایل و رذایل در  یبندطبقه. 3. 5. 2

است. در این مقام  یبندطبقهاز فضایل و رذایل فاقد نوعی  اخالق محتشمیبیان طوسی در 

، اخالق محتشمی. مطرح کنیماخالق محتشمی از فضایل و رذایل در  یبندطبقهنوعی  میکوشیم

بیان چهل باب در مکارم اخالق و اکتساب خیرات است تا هر روز با تفقد یکی از مراتب و اقتناء 

سالمت نفس و حفظ فضایل و صحت، و  .(5 :1377)طوسی،  دشوکرامات، اسباب سعادت فراهم 

مقدمه و از شرایط سعادت است. اکتساب خیرات و  عنوان بهمعالجه امراض نفس و دفع موانع، 

 :دشویمدر پنج مرحله کلی خالصه  اخالق محتشمیکرامات در 

امامت و ... در  ،و مقدمه سیر اخالقی است. معرفت به خدا، نبوت ،آنچه آغاز مسیر سلوک. 1 

 .(5-1)باب  به نخست استمرت

، کسب دشویمطرح منظری  عقلابتدا در  مرحلهاین  ؛اجتناب از رذایل و تحلی به فضایل. 2 

در ناحیه عقل عملی و اخالق و فضایل و رذایل  سپس( و 6باب است )علم از فضایل قوت نظری 

طوسی معطوف به فضایل است و ذکر بیان  .(32-7باب ) دشویمقوه شهویه و غضبیه مطرح 

و رذایل  اخالق محتشمیبیان فضایل  5. جدول دیآیم آنهارذایل، پس از بیان فضایل مقابل 

 مقابل آن است.

 .(37-33باب ) حفظ سالمت و محافظت از فضایل نفس. 3

( 38باب ) دیآیمگردانیدن سالمت نفس و فضایل، سعادت و کسب خیرات به میان با ملکه. 4

 .(40و  39)باب  ابدییمبا ذکر نصایح و پندها و اندرزها، حفظ سعادت نفس اهمیت . 5و در ادامه 
 فضایل و رذایل اخالق محتشمی یبندطبقه: 5جدول 

 رذایل )افراط و تفریط( فضایل قوا قوای نفس ردیف

 
 - علم و عقل نفس ناطقه 1

 عداوتحقد و  یظغ کظمحلم و عفو و  1 قوت دفع 2

 تکبر و تجبر و افتخار جناحخفضتواضع و  2

 - شجاعت و نجدت و ثبات قدم 3
 - عفت و قمع شهوات 1 قوت جذب 3

 بخل و شُح و امساک کرم سخا 2

 ایثار
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 االقتباس اساسفضایل و رذایل در فن خطابه  یبندطبقه. 4. 5. 2

یعنی حکمت  ،به فضایل اربعه اشاره کرده است. قوه نطقی با دو فضیلت االقتباس اساسطوسی در 

 اساسو عدالت، قوه غضبی با فضیلت شجاعت و قوه شهوی با فضیلت عفت، فضایل اصلی را در 
طوسی این فضایل اربعه را انواع قریب فضیلت  .(553 :الف 1361) دهندیمتشکیل  االقتباس

. بیان طوسی خالی از نظم است و مشخص نکرده است کندیماشاره  آنهاو به انواع تحت  خواندیم

 است. االقتباس اساس یبندطبقه، نمایانگر 6جدول  .کدامین انواع تحت کدام فضیلت قریب است
 

 االقتباس اساسفضایل و رذایل در  یبندطبقه: 6جدول 

 رذایل )افراط و تفریط( فضایل قوا و انواع تحت آن قوای نفس ردیف

 قوه ناطقه 1
 حکمت 1

 
 

 ذکر نشده است

 عدالت 2

2 
 

 قوت دفع
 

 شجاعت

 حلم 1

 یهمتبزرگ 2

 مروت 3

 عفت قوت جذب 3
  ایثار 1 سخاوت 1

  حیا 2

 جهینت

و سالمت نفس نزد طوسی، نه به عنوان هدف اخالق، بلکه به عنوان یکی از مراتب  هایماریبمعالجه 

کمال و سعادت و از شروط الزم و نه کافی نیل به غایت اخالق است. طوسی سالمت نفس را نظیر 

. بر این اساس، گرددیم باز. اعتدال قوا نزد وی به دیدگاه ارسطویی داندیمطب، در اعتدال قوا 

از چنین اعتدالی،  شدنبرونسالمت نفس همان فضیلت است که وضعیت طبیعی نفس انسان است. 

فضایل( و نفس )سالمت  .2 ،معالجه امراض نفس .1رذیلت و بیماری نفس است. طب روحانی به 

گرداندن بنابراین، توجه به فضایل و ملکه .پردازدیمگرداندن فضایل( )ملکه حفظ سالمت نفس .3

که در طب روحانی را، زکریای رازی  تمایز دیدگاه طوسی از ،و این ابدییمآن در طب طوسی راه 

طوسی  محورکمال. توجه به فضایل، به سبب اخالق دهدیممعطوف به رذایل است، نشان  فقط

و به کماالت باالدستی  کندینمخالصه  هایماریبدر بهبودی از  صرفاً است، زیرا وی اخالق را 

برای نیل به فضایل  یراهکارکه وضعیت طبیعی نفس، سالمت است، طوسی  آنجا. از پردازدیم

طوسی  کشد.را پیش می ییراهکارهار معالجه امراض نفس و حفظ صحت آن، د، اما کندینم مطرح

چهارگانه وامدار  بر فضایل وی. تأکید کندیمتناظر با قوای نفس تحلیل  از طریقفضایل نفس را 
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وسط معرفی  است. طوسی بسان ارسطو بستر تحقق فضیلت را رعایت حد جمهورتوجه افالطون در 

وسط و دوری از افراط و  . با این بیان فضیلت در وسط است و رذایل در اطراف و رعایت حدکندیم

یک و  مقابل هر. طوسی به انواع تحت فضایل و رذایل ردیگیمعقل عملی صورت  به وسیلهتفریط، 

اخالق ، اخالق ناصریطوسی از فضایل و رذایل در  یبندطبقهاصناف تحت انواع اشاره داده است. 
تبیین شده است. در این جستار، با تبیین سالمت نفس نزد طوسی و  االقتباس اساسو  محتشمی

از آرای برخی اندیشمندان در مسائل مرتبط پرداخته  ییهاگونه سهیمقافضیلت، به  مؤلفهکید بر أت

القی و رذایل دور های اخکه از بیماری داندیمرازی انسان سالم اخالقی را کسی  مثالًشده است. 

. در این کنندیم... . چون آنها با رویکرد طبیبانه نگاه  نبودن ورانشهوتنبودن، باشد، صرف ظالم

ی از رذایل نفس باشد، یو رها شدبروناگر فرد الف در حالت »ت: یک گزاره شرطی اس فقطمواجهه 

بیمارنبودن  تواندینممتعالی است،  یعارف و فیلسوف چون اما طوسی«. از سالمت است مندبهرهاو 

هی بداند؛ زیرا وی در درجات باالتر اخالق، به تخلق به اخالق اال« انسان مطلوب و خوب»را نشانه 

و  شهوترانشخصی نیست که ظالم،  صرفاًطبیب نیست. انسان خوب نزد طوسی  صرفاًو  شدیاندیم

درجه خوبی  ؛ یعنی حداقلداندیمخوب را متحلی به فضایل انسان  ،فراتر از این ،... نباشد؛ بلکه او

، یک گزاره دو طرف رونیابودن و سایر فضایل اخالقی است. از بودن، شجاعو سالمت اخالقی، عادل

این فضایل «. اگر متحلی به فضایل خاصی باشد فقطالف خوب و سالم است اگر و »: شرطی دارد

فضایلی که فقط در جداول فضایل و  ،افالطونی بیان شده است. بنابراینییخود در قالب ارسطو

برای تحقق انسان خوب کافی است. اما آنچه ورای آن است، مثل فضایلی چون ایثار، صبر،  اندلیرذا

رج باالتر کمال است. ا، بلکه در مدگنجدینمل باالدستی، در حداقل مرتبه انسان خوب رضا و فضای

 بر اوصاف االشرافدر  مثالً های اسالمی تبعیت کرده است؛ باالتر کمال از الگو رجاطوسی در مد

، اما هنگام بیان حداقل مرتبه تحقق انسان خوب، الگوی سخن گفتهاساس آیات و روایات 

ده است. کرن ترسیمو جدولی از فضایل و رذایل در ادبیات دینی  کندیم عرضهی ارسطویافالطونی

ی و نگارش یدر بیان حفظ صحت نفس در پی شرح است؛ شرحی بر اخالق ارسطو یو چونشاید 

و  شرح اشارات، اوصاف االشرافچون هم. شاید بتوان بر اساس کتب دیگر طوسی اخالق ناصری

جدولی از فضایل و رذایل مبتنی بر فکر اسالمی و متعالی طوسی برای حداقل  اخالق محتشمی

 که خود چنین کاری نکرده است. ترسیم کردمرتبه آن 
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