لذت و معنای زندگی از نگاه ابنسینا
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چکیده
در آثار ابن سینا مفهوم سعادت یا نیکبختی از جهاتی نزدیک به مفهوم معنای زندگی به مثابه
غایت زندگی است .وی نیکبختی را مطلوب بالذات و غایت لذاته معرفی می کند و آن شرط الزم و
کافی برای معنادار شدن زندگی است .از منظر او میان لذت و معنای زندگی ارتباطی عمیق وجود
دارد .لذت ،ادراک حضوری قوه مدرکه فرد است به آن چه که در نظرش کمال و خیر به ش مار
میآید .دیدگاه شیخ در نفسشناسی تأثیر مستقیمی بر مبحث معنای زندگی و لذت دارد .وی با
توجه به قوای ادراکی نفس ،مراتب مختلفی برای نیکبختی و لذت در نظر میگیرد که از میان
آنها نیک بختی و لذت عقالنی یا روحانی نقش بسیار مهمی در رسیدن به معنا ایفا میکند.
همچنین از میان قوای نفس تنها قوه عقالنی است که با مرگ از بین نرفته و در عالم آخرت معنای
زندگی و لذت نهایی توسط آن رقم می خورد .او معتقد است همانگونه که معنای زندگی دارای
ارزش ذاتی است ،لذات عقلی و شهودی نیز دارای ارزش ذاتی است .لذت عقلی -شهودی نه تنها
شرط الزم برای معناداری ،بلکه شرط کافی آن نیز است .در این پژوهش معنای زندگی از نظر
ابنسینا و نقش لذت در رسیدن به آن ،با روشی توصیفی ـ تحلیلی بررسی شده است.
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طرح مسئله
يكی از پرسشهای اساسیِ پیش روی انسان ،پرسش درباره «معنای زندگی»  1است .انسان موجودی
آگاه و مختار است که در نظام هماهنگ جهان ،روزی متولد شده و روزی هم زندگیاش به وسیله
مرگ پیمانه میشود .زندگی فرآيندی از تولد تا مرگ است که شامل کنشها و واکنشهای انسان در
طول اقامت کوتاه خود بر روی اين کره خاکی میشود .سؤالی که مطرح میشود اين است که «آيا
زندگی معنادار است؟» و «اگر معنادار است ،معنای آن چه میتواند باشد؟» مسئله معناداری از
مهمترين دغدغههای وجودی انسان است که همواره مورد توجه او بوده و به خصوص در زمان حاضر
بحرانهايی از جمله پوچی و بیمعنايی ايجاد کرده است .حال با اين موقعیت پوچی چه بايد کرد؟ در
دوره مدرن شاهد بیشترين روانپريشیها هستیم؛ چون پوچی و بیهدفی انسان را به سرگردانی
خواهد رساند و قدرت عمل را از او میگیرد و او را رنج میدهد .در عصر حاضر چیستی معنای زندگی
به علل مختلف ،از جمله محوريت انسان به جای خدا و نسبی شدن اخالق ،اهمیت ويژهای يافته
است .هنگامیکه دين نقش کمرنگی در زندگی انسان داشته باشد يا اصالً نقشی نداشته باشد ،فرد با
وجود گستردگی و برخورد هر روزه با اموری چون :ترس ،رنج ،شرور و مرگ و در عینحال نداشتن
پاسخ مناسبی برای آن ،ممكن است زندگی را بدون معنا بداند و به پوچی برسد .بنابراين انسان
امروزی دغدغه معنا دارد و کاوشها در زمینه فلسفه ايجاب میکند که به سراغ مؤلفه معناداری رفته
و از منظری فلسفی آن را مورد کنكاش قرار دهیم .بنا بر معنادار بودن زندگی ،مؤلفههای مختلفی
برای معنادار شدن زندگی توسط متفكران ارائه شده است .يكی از اين مؤلفهها« ،لذت»  2است .لذت
از اساسیترين انگیزههای رفتار آدمی است .بسیاری از مردم در زندگی به دنبال لذت هستند و زندگی
معنادار را زندگیای میدانند که در آن همواره عنصر لذت باشد؛ چرا که هیچ انسانی بدون احساس
لذت و الم يافت نمیشود .بنابراين ،بررسی جايگاه لذت در مبحث معنای زندگی الزم مینمايد .در
اين مقاله به فراخور بحثی که پیش روست ،به واکاویانديشه ابنسینا درباره اين سؤال میپردازيم که
چه ارتباطی میان لذت و معنای زندگی وجود دارد؟ وی به عنوان يكی از مهمترين و اثرگذارترين
فالسفه اسالمی ،سخنان بديعی را درباره لذت و معنای زندگی بیان میدارد و در آثار مختلف خود از
جمله الهیات شفا ،النجاه ،مبدأ و معاد ،اشارات و تنبیهات و الهیات دانشنامه عاليی به طرح اين
مبحث میپردازد.

1- Meaning of life
2- Pleasure
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در اين پژوهش تالش شده است تا اين مطالب با روشی توصیفی ـ تحلیلی از مجموع آثار ابنسینا
به دست آيد .تاکنون پیرامون «معنای زندگی» پژوهشهای متعددی در قالب کتاب و مقاله صورت
گرفته است که در اينجا به علت رعايت اختصار مواردی را ذکر میکنیم .کتابهايی چون« :دين و
معنای زندگی در فلسفه تحلیلی» اثر محمدرضا بیات« ،آيا هدف خداوند میتواند سرچشمه معنای
زندگی باشد؟» اثر تدتئوس متز و «معنای زندگی» اثر گرت تامپسون .مقاالتی مانند« :معنای معنای
زندگی» امیرعباس علیزمانی و «معنای زندگی» سوزان ولف .در مبحث «لذت» و «نیکبختی» نیز
پژوهشهايی بهطور جداگانه صورت گرفته است؛ بهطور مثال مقاالتی مانند« :جستاری درباره چیستی
لذت از منظر ابن سینا»« ،سعادت از نظر ابنسینا»« ،راههای کسب سعادت از نظر ابنسینا» همگی از
عین اهلل خادمی و «لذت و الم از نگاه ابن سینا» فاطمه سلیمانی .همانطور که مالحظه میشود در
اين پژوهشها معنای زندگی ،لذت و نیکبختی ،هر کدام به تنهايی مورد بررسی قرار گرفتهاند؛
درحالیکه در پژوهش پیش رو ،اوالً با بررسی مفهوم نیکبختی به روش مواجهه ابنسینا با موضوع
معنای زندگی پرداخته و با بازخوانی نیکبختی ،معنای زندگی دانسته میشود .دوم اينکه به مفهوم
معنا ،معناشناسی آن ،تحلیل معنا ،راههای رسیدن به معنا ،مفهوم لذت ،اقسام آن ،مالک معناداری و
رابطه لذت و معنا از نگاه ابنسینا پرداخته میشود .سوم اينکه در اين پژوهش رابطه لذت و معنای
زندگی و نقش لذت در رسیدن به معنا تبیین میشود.
در همین راستا سؤال اساسی اين است که آيا لذت شرط الزم و کافی برای معناداری از منظر
ابنسینا است؟ برای رسیدن به پاسخ اين سؤال بايد به تبیین رابطه میان لذت و معنای زندگی از نظر
شیخ پرداخت .برای تبیین رابطه ابتدا بايد دو طرف رابطه يعنی «معنای زندگی» و «لذت» بهصورت
شفاف توضیح داده شده و سپس به تبیین رابطه پرداخته میشود .بنابراين ،اين مقاله دارای سه بخش
اصلی است« :معنای زندگی»؛ «لذت»؛ «رابطه میان لذت و معنای زندگی» .در بازخوانی مفهوم
نیکبختی در فلسفه ابنسینا به مفهوم «معنای زندگی» رسیده و «لذت» را بهعنوان عاملی مهم
برای دستیابی به معنا میيابیم .ابنسینا ابتدا به تعريف نیکبختی و لذت میپردازد و اقسام مختلف
لذت را با توجه به اينکه چه جايگاهی در وجود انسان دارند ،برمیشمرد .از آنجايی که او لذت عقلی
ـ شهودی را بهعنوان باالترين لذت میداند ،فرضیه تحقیق اين است که لذات عقالنی از نظر ابنسینا
شرط الزم و کافی برای معناداری است و ارزش ذاتی دارد .در اين راستا پس از تبیین نیکبختی و
لذت به طور جداگانه ،رابطه میان لذت و معنای زندگی از نظر شیخ ،تبیین میشود و مالک معنا،
برترين نیکبختی و برترين لذت نیز مورد بحث قرار میگیرد.
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معنای زندگی
در ابتدا بايد مشخص شود که ابنسینا در مواجهه با مبحث معنای زندگی قرار گرفته است يا نه؟ اگر
منظور از «معنای زندگی» مسائل مطرح شده و رايج در مباحث معنای زندگی با اصطالحات خاص آن
باشد ،بايد گفت وی مشخصاً بحثی با اين عناوين در آثارش ندارد؛ چون موضوع «معنای زندگی» يكی
از موضوعات جديدالورود در حوزه فلسفه است .با اين حال نمیتوان گفت که ابنسینا دغدغه معنا
نداشته است؛ چرا که در بازخوانیانديشه او به مبحث معنای زندگی خواهیم رسید .شیخالرئیس در آثار
مختلف خود به دنبال معنا و رسیدن به آن است و اصالً هدف و غايت زندگی را در رسیدن به آن
خالصه میکند .او در آثار مختلف خود پیرامون نیکبختی صحبت کرده و راههای رسیدن به آنرا بیان
میکند .از نظر او جستوجو و رسیدن به معنا ،جستوجو و رسیدن به نیکبختی است .پس به طريق
اولی میتوان گفت برای او زندگی معنادار است« .نیکبختی» و «معنای زندگی» در تفكر ابنسینا،
دارای مفاهیم جداگانه ،ولی مصاديق يكسانی است .بنابراين ،در قاموس فكری ابنسینا برای رسیدن به
معنا ،بايد نیکبختی را بكاويم و به اين سؤال پاسخ گويیم که نیکبختی چیست و چگونه بهدست
میآيد؟

 1ـ مفهوم معنای زندگی
شیخالرئیس ابوعلی سینا در تعريف نیکبختی میگويد« :نیکبختی غايت لذاته و مطلوب بالذات
است»(ابنسینا1011 ،هـ ،ص .)211نیکبختی به تنهايی باعث معنادار شدن زندگی فرد میشود؛ زيرا
دارای ويژگیهايی است که هیچ مفهوم ديگری اين ويژگیها را ندارد .نخست اينکه نیکبختی
غايت لذاته است؛ يعنی ابزاری برای رسیدن به اهداف ديگر نیست .دوم اينکه مطلوب بالذات است و
به تنهايی باعث ارزشمند شدن زندگی میشود .هنگام پرسش از معنای زندگی ،ما ناچاريم که
معناداری را از نحوه زيستن انتزاع کنیم؛ چون معنا يک مفهوم انتزاعی و معقول ثانی فلسفی است.
آنچه که در اصطالح معنای زندگی برای واژه معنا به کار بردهاند ،بیشتر سه معنای هدف ،ارزش و
کارکرد است(بیات ،1331 ،ص10ـ .)12پس بايد ديد از نظر ابنسینا معنا در معنای زندگی به معنای هدف
است يا ارزش يا کارکرد؟
با بررسی تعريفی که شیخ از نیکبختی بیان کرده است ،میتوان به پاسخ اين سؤال رسید .با توجه
به ويژگی نخست نیکبختی ،به اين مطلب در معناشناسی معنای زندگی میتوان دست يافت که
«معنا» در «معنای زندگی» به مثابه «هدف» است؛ چرا که از منظر او نیکبختی غايت لذاته و نهايی
است ،غايت و هدفی که واسطه برای رسیدن به اهداف ديگر نبوده و خود برترين آنهاست .پذيرفتن
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هدف بهعنوان مفهوم معنا ،به اين معناست که اگر زندگی را به صورت يک کل در نظر بگیريم ،کل
زندگی برای رسیدن به غايت و هدفی باشد .به عبارت ديگر ،اگر هدف و غايت بهعنوان معنای
زندگی در نظر گرفته شود ،زندگی فعلی میشود در جهت رسیدن به هدف ،به نحوی که در نظر
گرفتن زندگی به خودی خود و بدون آن غايت بیمعنا و پوچ خواهد بود .در اين صورت ارزش زندگی
به جهت غايتی است که فرد برای خود بر میگزيند .از منظر ابنسینا آن هدف نهايی است که بايد به
آن رسید .بنابراين ابنسینا آشكارا يک فیلسوف غايتنگر است .با توجه به ويژگی دومی که ابنسینا
از نیکبختی آورده ،يعنی مطلوب بالذات ،میتوان گفت که مؤلفه ارزش نیز در ديدگاه ابنسینا نقش
مهمی ايفا میکند .آنچه در بحث ارزش حائز اهمیت است ،اين است که ذاتی است يا ابزاری .اگر
چیزی دارای ارزش ذاتی باشد ،معنای زندگی را میسازد .نیکبختی از نظر شیخ ذاتاً مطلوب،
خواستنی و دارای ارزش است .البته نقش ارزش در ديدگاه ابنسینا وابسته به غايت است و فینفسه
خوب و بد ندارد؛ بلكه با توجه به غايت است که به عنوان امر مطلوب يا نامطلوب مورد نظر قرار
میگیرد .میتوان گفت مؤلفه کارکرد نیز در ديدگاه شیخ دارای اهمیت است؛ زيرا وی نیکبختی را از
طريق پرورش قوه ناطقه و کسب فضايل قابل حصول میداند(ابنسینا  ،1333ص .)11البته ابنسینا تعبیر
خاصی را در اين زمینه به کار نبرده است؛ اما از نظر او با تالش و مجاهدتهای فرد است که
میتوان به نیکبختی رسید و معنا را چشید؛ ازاينرو ،میتوان گفت مؤلفه کارکرد نیز در ذيل مؤلفه
غايت ارزش میيابد .بنابراين میتوان گفت ابنسینا رويكردی غايتانگارانه به مسئله معنا داشته و
معنا را به مثابه غايت در نظر میگیرد و ازاينرو ،برای او پرسش از معنا ،پرسش از غايت است و
مؤلفههای ارزش و کارکرد نقش مكمل برای رسیدن به معنا دارند .به عبارت ديگر از منظر ابنسینا
آن غايتی به زندگی معنا میدهد که ارزشمند باشد و آن غايتی ارزشمند است که برای ما ضرورت و
کارکرد داشته باشد.
بنابراين به حق میتوان در بازخوانی مفهوم «نیکبختی» در آثار ابنسینا به مفهوم «معنای
زندگی» رسید .بنابراين هرجا که شیخالرئیس از «نیکبختی» صحبت میکند ،در پی يافتن «معنای
زندگی» است.

2ـ تحلیل معنا در معنای زندگی
با تحلیل معنا در معنای زندگی در آثار ابنسینا میتوان موارد زير را ـ که از مباحث کلیدی در
بحث معنای زندگی هستند ـ استنباط کرد:
2ـ1ـ ذاتی بودن معنا :با توجه به تعريف شیخ از نیکبختی ،میتوان به اين مطلب دست يافت که
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معنا در معنای زندگی ذاتی و عینی است ،نه صرفاً انتزاعی و ذهنی .نیکبختی از نظر شیخ مطلوب بالذات
است؛ يعنی صرفاً برای خودش خواسته میشود(ابنسینا ،1333 ،ص .)211- 211بنابراين نیکبختی که در
قاموس فكری ابنسینا معنای زندگی را میسازد ،فینفسه دارای ارزش ذاتی بوده ،غیر ابزاری است.
2ـ2ـ يک معنا نه چند معنا :نیکبختی غايت بالذات ،نهايی و با ارزشترين چیزی است که انسان
در پیِ آن است؛ ازاينرو ،هیچ چیز جز نیکبختی مطلوب بالذات انسان نیست .بنابراين میتوان گفت
از ديدگاه شیخ معنا در معنای زندگی ،يک معناست نه چند معنا .معنای زندگی يكی است و آن
رسیدن به نیکبختی است.
2ـ3ـ کشف معنا :با توجه به تعريف شیخ از نیکبختی ،میتوان به اين امر دست يافت که معنا را
بايد کشف کرد .وی بهطور صريح بیان میکند که معنا مطلوب بالذات و غايت لذاته است .طبیعی
است چیزی که از جانب مدرِک ذاتاً و فینفسه مورد طلب واقع شود و از طرف ديگر کاملترين غايات
باشد ،بايد امری مكشوف باشد .امری که تمام انسانها بهطور مشترک به دنبال آن هستند؛ چون
برخاسته از فطرت ذاتی فرد است .همچنین او در توضیح معنای خیر ،که از لوازم تعريف مفهوم لذت
است ،میگويد« :خیر هر چیز همان کمال مخصوص اوست که به استعداد نخستین بهسوی آن
میرود»(ابنسینا1323 ،ج ،ص313؛ همو ،1313 ،ص .)111خواجه نصیرالدين طوسی در توضیح استعداد
نخستین در عبارت شیخ میگويد :خیر چیزی است که در مقايسه فطرت و ذات شیء ،خیر بوده و
واقعاً دربردارنده کمال است و درون انسان است .ذات شیء نیز حرکت به سمت فضايل دارد؛ بنابراين
حرکت به سمت فضايل است که فايدهبخش و مناسب با فطرت و ذات فرد است(همو1323 ،ج،
ص ،)351و قابلیت رسیدن به آن نیز در فرد وجود دارد .بنابراين نمیتوان گفت که انسان میتواند با
توجه به عاليق و درک خود از آنچه برايش معنا را میسازد ،به جعل معنا بپردازد .عالوه براين از نظر
شیخ ،معنا بايد توسط عقل فعال افاضه شود(همو ،1333 ،ص ،)01و اين جز از طريق کشف و شهود
عقلی حاصل نمیشود.
1
2ـ0ـ معنا و فراطبیعتگرايی :شیخالرئیس ابوعلیسینا يک فیلسوف فراطبیعتگرا بود و معنا را
ورای طبیعت ،حواس ظاهری و دنیوی میداند؛ زيرا در تبیین نیکبختی و لذت نهايی براين باور است
که نفس بايد مجرد از بدن شده و متصل به عقل فعال شود(ابنسینا ،1333 ،ص)01؛ از اينرو،
فراطبیعتگرايی از مبانی فكری ابنسیناست.
1ـ رويكرد فراطبیعتگرا يی ،در برابر رويكرد طبیعتگرايی ،امكانات و شرايط موجود جهان مادی را برای معناداری کافی نمیداند؛
بلكه ارتباط با قلمرو روحانی را برای معناداری ضروری می داند .در اين نظريات به ضرورت وجود خدا و ارتباط با او و جاودانگی روح
و يا تلفیق اين دو در معناداری زندگی تأکید میشود(متز ،1322 ،ص.)2
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3ـ نفسشناسی و مراتب نیکبختی
تبیین رابطه لذت و معنای زندگی در فلسفه ابنسینا ،متأثر از نفسشناسی اوست .وی مراتب
نیکبختی و لذت را در گرو مراتب نفس و قوای آن میداند .وی بر اين باور است که انسان عالوه بر
قوای نفس نباتی و حیوانی صاحب قوه ديگری به نام قوه ناطقه است که به وسیله آن به ادراک
معقوالت میپردازد و ازاينرو ،وجدان آن باعث تمايز او از ساير حیوانات میشود(ابنسینا،1333 ،
ص . )113همچنین شیخ نفس انسان را جوهر بسیطی میداند که دارای دو بعد است :مقام ذات و مقام
فعل .نفس در مقام ذات ،جوهری بسیط و فناناپذير است و رو به سوی عالم باال دارد .ذات نفس،
عقل مجرد است و ازاينرو ،اين بعد شامل قوای ادراکی عقلی میشود .نفس ناطقه فصل ممیز انسان
از حیوان است و دارای دو قوه عالمه و عامله است .قوه عامله نفس ناطقه« ،عقل عملی» و قوه عالمه
نفس ناطقه« ،عقل نظری» نامیده میشود(همان ،ص111ـ .)112نفس در مقام فعل رو به سوی عالم
ماده داشته ،ارتباط با بدن میيابد و به وسیله آن افعال خود را انجام میدهد .در اين مقام نفس
صورت بدن است و برخوردار از قوای نباتی و حیوانی است .در همینراستا ،با توجه به سطح ادراک و
کمال قوا ،نفس دارای مراتب شده و ازاينرو ،به تشكیک در مراتب نفس خواهیم رسید .مقام فینفسه
نفس ،برتر از مقام نفس در ارتباط با بدن است.
ابنسینا متناسب با مراتب قوای نفس ،مراتب نیکبختی را نیز بر میشمارد .با توجه به نفسشناسی
ابنسینا و توجه او به قوای نفس و شئون آن ،نیکبختی را میتوان از دو جهت بررسی کرد(همو،1313 ،
ص:)111
3ـ1ـ نیکبختی در مقام مقايسه با قوای مختلف نفس :ابنسینا در رساله نفس بیان میکند که
نفس انسان دارای قوای متعدد است که اگر هر کدام از حالت قوه به فعلیت برسند ،به کمال و
نیکبختی خاص همان قوه دست خواهند يافت .يكی از قوای نفس ،قوه عاقله است که اگر آن نیز
به فعلیت برسد ،به کمال و نیکبختی خويش دست میيابد؛ اما تفاوتی که اين قوه با ديگر قوای
نفس دارد ،اين است که کمال قوه عاقله از نوع کماالت عقلی است و باالترين درجه نیکبختی
انسان در کمال اين قوه نهفته است(همو1323 ،الف ،ص.)22
3ـ2ـ نیکبختی در مقام ارتباط با خود نفس که به دو قسم تقسیم میشود:
3ـ2ـ1ـ نیکبختی از حیث ارتباط با عالم ماده و تعامل با بدن ،نیکبختی جسمانی نامیده میشود.
ابنسینا در المبدأ و المعاد به اين مطلب اشاره میکند که فعل نفس انسانی تنها به ادراک معقوالت
منحصر نیست و مشارکت بدن و قوای حسی هم در رساندن او به نیکبختی نقش دارد؛ اما در
همانجا بیان میکند که نیکبختی نهايی و کمال نفس انسانی در مجرد شدن از ماده و لواحق آن
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است(ابنسینا ،1313 ،ص .)113از ديدگاه ابنسینا نیکبختی نفس از جهت ارتباط با بدن اين است که
نسبت به بدن هیئت استعالئیه پیدا کرده و همواره دست به انتخاب حدوسط زند(همان ،ص .)111در
توضیح اين مطلب بايد گفت که به سبب ارتباط و تعلقی که میان نفس و بدن وجود دارد ،در بسیاری
از موارد میان خواستههای قوای بدنی و خواستههای نفس تعارض ايجاد میشود .بوعلی معتقد است
اگر نفس بهصورت مكرر تحت تسلط قوای بدنی قرار گیرد ،هیئتی در نفس بهوجود میآيد به نام
هیئت اذعانیه که با توجه به آن نفس نسبت به بدن حالت انفعالی پیدا کرده و اسیر خواستههای
نفسانی میشود .اما اگر نفس بهصورت مكرر مسلط بر خواستههای قوای بدنی باشد و در برابر آنها
ايستادگی کند ،هیئتی در نفس بهوجود میآيد که به آن هیأت استعالئیه گفته میشود .از نشانههای
اين هیئت آن است که همواره دست به انتخاب حدوسط میزند(همانجا) .در اين حالت است که فرد
به نیکبختی جسمانی دست میيابد.
3ـ2ـ2ـ نیکبختی از حیث ارتباط با عالم باال .در اين حالت نیکبختی از حیث ذات و مقام
فینفسه نفس مورد بررسی قرار میگیرد .از نظر او نیکبختی نفس و کمال مختص ذاتش به اين
است که عالم عقلی شود(همان ،ص .)111طبق باور شیخ اين قسم از نیکبختی متعلق به نفس است و
عقل و شرع آن را تأيید میکند .بعد جسمانی مانند ابزاری در خدمت نفس است و اين نفس است که
حقیقت وجودی انسان را تشكیل میدهد و پس از مرگ باقی میماند و به حیات خود ادامه
میدهد(همو ،1312 ،ص.)11
بدينترتیب در قاموس فكری ابنسینا ،نیکبختی مشكک است .از نظر او انسان در آخرت به
1
نیکبختی نهايی میرسد و در اين دنیا هیچکس نیکبخت مطلق يا بدبخت مطلق نخواهد شد (همو،
 ،1333ص.)11

4ـ راههای رسیدن به زندگی معنادار
وی دو راه را برای شناخت معنا و در نتیجه معنادار شدن زندگی پیشنهاد میکند که هر دو راه
با هم ضامن نیکبختی است(خادمی ،1321 ،ص11ـ.)31
0ـ1ـ پرورش قوه ناطقه نفس :طبق ديدگاه ابنسینا يكی از راههای شناخت نیکبختی ،پرورش قوه

1ـ ابن سینا در آثارش لذت و معنای ح قیقی را در آخرت به تصوير می کشد؛ اما در نمط نهم اشارات و تنبیهات عرفان و شهود را به
عنوان راهی معرفی می کند که از طريق آن ،انسان می تواند در همین دنیا نیز با قطع تعلق نفس به بدن ،به سلوک پردازد و به
مرحله وصول تام برسد و معنا و لذت حقیقی را لمس کند(ابنسینا 1323 ،ج ،ص 330ـ.)021
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ناطقه انسان است .با توجه به اينکه شیخ قوه ناطقه نفس را دارای دو بعد نظری و عملی میداند،
راههای رسیدن به معنا از طريق قوه ناطقه نفس نیز از دو جنبه میتواند مورد بررسی قرار گیرد:
0ـ1ـ1ـ پرورش عقل عملی :ابنسینا معتقد است با پرورش عقل عملی ،از طريق عمل به فضايل،
میتوان به معنا رسید .از منظر ابنسینا يكی از راههای رسیدن به نیکبختی ،شناخت فضايل و عمل
به آن و شناخت رذايل و دوری از آن است .وی معتقد است از طريق اکتساب فضايل و دوری از
رذايل ،نفس به کمالی که در شأن اوست میرسد؛ زيرا آشنايی با اين دو از لوازم ضروری خودشناسی
و تزکیه نفس است(ابنسینا ،1333 ،ص.)11
0ـ1ـ2ـ پرورش عقل نظری :در اين مرحله انسان بايد تالش کند که به مرحله عقل بالفعل برسد
و از اين مرحله هم فراتر رفته و به مرحله عقل مستفاد برسد .در اين مرحله است که به مشاهده
معقوالت میپردازد و معارف را از عقل فعال دريافت میکند.
استفاده از شرع :يكی ديگر از راههای شناخت نیکبختی و رسیدن به آن از نظر بوعلی ،شرع
مقدس يا همان دين است .وی معتقد است که انسان برای رسیدن به نیکبختی عالوه بر ادراک
توسط قوه ناطقه ،نیازمند شرع هم هست تا اجرای فرامین و ترک نواهی الهی را به او آموزش
دهد(همو1323 ،ب ،ص.)21

لذت
1ـ تعریف لذت
مبحث لذت يكی از مهمترين مباحث مطرح شده در آثار شیخالرئیس ابوعلی سینا است .وی در نمط
هشتم از اشارات و تنبیهات در تعريف لذت میگويد« :ان اللذه هی ادراک و نیل لوصول ما هو عند
المدرک کمال و خیر من حیث هو کذلک»(ابنسینا1323 ،ج .)311 ،در تحلیل اين تعريف ،نكات مهمی
دانسته میشود که عبارت است از:
1ـ1ـ ادراک حضوری بودن لذت :شیخ عالوه بر قید «ادراک» از قید «نیل» نیز استفاده میکند.نیل
مرتبهای باالتر از ادراک است که فرد در آن به وجدان امر نیز که نوعی ذوق و چشیدگی در آن منظور
است ،میرسد .بنابراين شیخ واژه «نیل» را آورده که بگويد لذت صرفاً ادراک حصولی و صورت مساوی
شیء نیست؛ بلكه ادراک حضوری است و فرد هنگامی از چیزی لذت میبرد که به خود امر لذيذ برسد.
در علم حضوری واقعیت عینی با واقعیت ذهنی اتحاد وجودی داشته و يكی هستند و به تعبیری میان
بعد وجودشناختی و معرفتشناختی مدرَک تفاوتی نیست و معلوم بالذات همان معلوم بالعرض است.
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1ـ2ـ کمال و خیر :در تعريف شیخ از لذت ،دريافت هر فرد نسبت به کمال و خیر مهم است .طبق
باور ابنسینا ،نفس ناطقه دارای استعداد و فطرت اولیهای است که طبق آن کمال و خیر خود را میيابد.
حال اگر نفس ناطقه از استعداد اولیه خود بر اثر اعمال مغاير با آن ،فاصله گیرد ،در نفس استعداد و
فطرت ثانوی جايگزين استعداد و فطرت اولیه میشود .هر چه علم و آگاهی فرد نسبت به حقیقت کمال
و خیر بیشتر شود ،لذت او نیز بیشتر میشود .شیخ معتقد است علم يقینی به لذت ،باعث حرکت به
سمت آن نمیشود؛ بلكه بايد نسبت به آن نوعی ذوق و چشیدگی هم موجود باشد تا فرد به سمت آن
شوق پیدا کند .به تعبیر ديگر اگر علم ما از مرحله علمالیقین به مرحله عینالیقین و مشاهده حقیقت
برسد ،دارای لذتی وصفناپذير میشود(ابنسینا1323 ،ج ،ص353ـ)350؛ بنابراين ،از نظر شیخ همانگونه که
علم و ادراک دارای مراتب است ،لذت نیز دارای مراتب است و اين دو ،ارتباط نزديكی با هم دارند.
1ـ3ـ نسبی بودن لذت :قید «ما هو عند المدرک کمال و خیر» و همچنین قید «من حیث هو
کذلک» بیانگر اين مطلب است که کمال و خیر به نسبت شخصی که لذت میبرد ،مشخص میشود.
نه اينکه بگويیم لذيذ آن است که واقعاً در بر دارنده کمال و خیر باشد .کمال و خیر در صورتی سبب
ايجاد لذت میشود که شخص مدرک به کمال بودن آن نیز پیببرد و صرف کمال بودن آن در متن
واقع و نفساالمر ،هر چند شرط الزم برای پیدايش لذت است؛ ولی تا درک اين کمال به ساحت آگاهی
فرد نرسد ،سبب پیدايش لذت در آن فرد نمیشود .بنابراين کمال بايد «عندالمدرک» کمال باشد تا
موجب لذت شود .در توضیح اين مطلب بايد گفت که گاهی در واقع کمال و خیر يک چیز است؛ اما
مدرِک آن را کمال و خیر نمیداند و به همین جهت از آن لذتی نمیبرد و بر عكس گاهی مدرِک چیزی
را کمال و خیر میداند و از آن لذت میبرد؛ ولی در واقع آن چیز کمال و خیر نبوده است .حالت دوم
است که حقیقت لذت را شامل میشود و از اينرو ،شیخ در تعريف ،در مقام ارزشگذاری و تعیین مالک
نبوده و کمال و خیر بودن را نسبت به مدرِک اعتبار کرده است .بنابراين تعريف لذت با توجه به
اشخاص متفاوت میشود؛ از اينرو لذت امری نسبی و تشكیكی است.
مطابق با اين سخن شیخ ،ممكن است اين شبهه پیش آيد که کمال و خیر بودن يک شیء ،امری
واقعی و فینفسه نیست و بستگی به باورها و تمايالت فرد دارد؛ اما با پیگیری سخنان شیخ در مورد
«خیر» و «لذت» ،به نظر میرسد که او قصد بیان چنین سخنی را نداشته است .وی در اشارات و
تنبیهات پس از تعريف لذت ،بالفاصله برای از بین بردن اين شبهه ،به تبیین مفهوم خیر میپردازد و
میگويد« :خیر يک چیز ،همان کمال خاص آن چیز است که همان چیز به استعداد نخستین خواهان
آن است» .در توضیح قید «نخستین» که شیخ بعد از کلمه «استعداد» میآورد ،بايد گفت :يک چیز
گاهی دارای دو استعداد است که يكی بر ديگری عارض میشود .آنچه که فرد بنا به استعداد ثانوی رو
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به سوی آن میآورد ،نسبت به ذات فرد خیر نیست .بهعنوان مثال انسان با توجه به فطرت ذاتی خود
برای بهدست آوردن فضايل آماده است؛ اما اگر به دنبال رذايل رود ،اين خواستن به حسب استعداد
ثانوی او خواهد بود؛ بنابراين ،روشن میشود که چنین امری خیر نیست؛ چون برخاسته از استعداد ثانوی
فرد است .شیخ در انتهای مبحث با بیان يک جمله مالک معناداری را در انجام کارها از جانب فرد بیان
میکند .او میگويد« :در لذت دو چیز معتبر است :يكی کمالی که خیر باشد و ديگر دريافت آن کمال از
جهت آنکه کمال خیر است»(ابنسینا1323 ،ج ،ص313؛ همو ،1313 ،ص .)111بنابراين اگر فردی بخواهد
واقعاً از امری لذت برد ،هم خود فرد بايد آنرا کمال بداند و هم آن امر واقعاً کمال باشد.
1ـ0ـ عدم کفايت احساس معنا برای رسیدن به معناداری :از نظر ابنسینا زندگی افراد بايد ارزيابی
شود .زندگیای معنادار است که همراه با فضايل عقالنی و اخالقی باشد و لذت حاصل از آن باعث
شاد شدن زندگی فرد شود و تنها زندگی پرهیزگاران است که اينگونه است؛ زيرا آنان همواره جانب
حد وسط را نگه میدارند و تحت تأثیر امیال و شهوات قرار نمیگیرند و همواره بر تصمیم خود پايدار
میمانند و اراده آنان مطابق عقل عمل میکند(همو1323 ،الف ،ص111و.)113
بنابراين از نظر شیخ نیکبختی وابسته به نگاه فرد نیست؛ چون خیر چیزی است که شیء از ابتدا
قابلیت و استعداد آن را داشته باشد و کمال وجودی او باشد .با توجه به اين سخن میتوان به اين
نتیجه رسید که فرد با رسیدن به خواستهها و امیالش به معنا نمیرسد ،هر چند احساس معنا داشته
باشد؛ زيرا ممكن است آنچه فرد میخواهد ،در عالم واقع با معنا نباشد .همچنین چیزهای با معنايی
هم باشند که اصالً فرد آنها را نخواهد .به عبارت ديگر تنها نگاه اول شخص باعث معنادار شدن
زندگی نمیشود؛ بلكه زندگی ما همواره توسط نگاه سوم شخص رصد میشود.
2ـ مراتب لذت
مطلب بعدی که در تعريف لذت از نظر ابنسینا حائز اهمیت است و با مبحث معنای زندگی و
نیکبختی ارتباط پیدا میکند ،مراتب نفس است .از منظر ابنسینا به تعداد قوای نفس لذت وجود دارد و
لذت نقطه کمال يک قوه است و رسیدن به کمال هر قوهای برای نفس لذتبخش است(ابنسینا،1310 ،
ص)123؛ بنابراين بحث مراتب لذت ،ارتباط مستقیمی با بحث قوای نفس میيابد .او براين باور است که
لذت هر قوه ادراکی نفس با لذت قوای ديگر نفس فرق دارد و از اين رو ،لذتهای قوا با هم از نظر
درجه و مرتبه يكسان نیستند(همو1323 ،ب ،ص53ـ .)21به تعبیری هر چه کمال قوهای برتر باشد و ادراک
آن قویتر باشد ،لذت آن بیشتر است؛ بنابراين لذت با تغییر دو عامل «ادراک» و «کمال» تغییر میيابد
و درجه و میزان لذت تابع اين دو عنصر خواهد بود .قوهای که از لحاظ ادراکی کاملتر باشد و کمال
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مربوط به آن نیز برتر و بادوامتر باشد ،ضرورتا دارای لذات برتری خواهد بود .ابنسینا انواع لذت را
اينگونه برمیشمارد:
2ـ1ـ لذت حسی :منظور از لذت حسی ،لذت حاصل از حواس است .شیخ در تعريف لذت حسی
میگويد« :فاللذه الحسیه هی ادراک المالئم الحسی»(همو ،1313 ،ص .)111با تدبر در اين سخن شیخ
میتوان به اين نكته پی برد که از نظر او در لذت حسی ،ابتدا چیزی احساس میشود و سپس
هنگامی که نفس آن احساس را مالئم با طبع يافت ،لذت حاصل میشود .به تعبیر ديگر در فرايند
لذت ابتدا درکی از جنس احساس ،تخیل يا تعقل صورت میگیرد و در پی آن برای نفس ادراک
دومی حاصل میشود که حقیقت آن درک مالئم يا خیر بودن ادراک اولیه با نفس است .لذت همین
ادراک دوم است که از سنخ علم حضوری است؛ در حالیکه ادراک اولیه علم حصولی است؛ بنابراين
لذت حسی ،تنها يک نوع ادراک حسی نیست؛ بلكه ادراک حضوری از ماليمت يک صورت حسی با
طبیعت نفس است(سلیمانی ،1323 ،ص.)11
2ـ2ـ لذت عقلی :منظور شیخ از لذت عقلی ادراک مالئم عقلی است .مالئم نفس ناطقه ،تعقل
خیر محض و تعقل موجودات عالم بر طبق نظامی است که هر يک از واجب تعالی صادر شدهاند و
ادراک نفس ناطقه از اين کمال ،لذت عقلی است(ابنسینا ،1313 ،ص .)111وی در آثارش تالش برای
عبور از لذت جسمانی به سوی لذت عقلی و روحانی دارد؛ زيرا از نظر او کمال عقل يا نفس ناطقه،
برترين کمال انسان است .او در آثار خود ،داليلی در توجیه سخن خود مبنی بر برتری لذت عقلی بر
لذت حسی میآورد ،که به صورت خالصه عبارت است از:
ـکمال نفس ناطقه ابدی است؛
ـ در ادراک عقلی ما با حقیقت و کنه مدرَک سروکار داريم؛
ـ لذت حاصل از ادراک عقلی کلی و پايدار است؛
ـ لذات عقلی از نظر کمی برتر از لذات حسی است؛ تعداد مدرکات قوه عاقله بیشتر از مدرکات
ديگر قواست؛
ـ لذات عقلی الزم اللذات هستند؛ زيرا صور معقولهای که نفس آنها را ادراک میکند ،جزء ذاتش
میشوند و زيبايی آنها را لذاته میبیند .بر اين اساس مدرِک و مدرَک يكی میشوند(ابنسینا،1310 ،
ص125؛ همو ،1313 ،ص.)111

2ـ3ـ لذت شهودی(ابتهاج) :درانديشه شیخالرئیس لذت شهودی ،مرحلهای باالتر از لذت عقلی
است که مربوط به عالم پس از مرگ و هنگام جدايی روح از بدن است؛ زيرا اين لذت ،لذتی روحانی
است که خاص مجردات است و شیخ از آن تعبیر به ابتهاج میکند .شیخ براين باور است همانگونه
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که نفوس در رسیدن به نیکبختی و لذت حاصل از آن دارای مراتب هستند ،جواهر عقلی نیز از
جهت کمال و نقص در داشتن لذت و ابتهاج دارای مراتب هستند(ابنسینا1323 ،ج ،ص .)331- 322وی
کاملترين مرتبه ابتهاج را مخصوص ذات پروردگار میداند(همان ،ص.)322
2ـ0ـ لذات دنیوی و اخروی :ابوعلی سینا همچنین در برخی از آثارش لذت را به لذت دنیوی و
لذت اخروی تقسیم کرده است .از نگاه شیخ بدن ،مانع بزرگی در برابر درک لذات معنوی و حقیقی
است ،که پس از مرگ اين مانع برداشته میشود .او وضعیت نفس را پس از مفارقت از بدن ،مانند
فردی میداند که به علت بیماری طعم غذا را متوجه نمیشود و لذتی از غذا خوردن خود نمیبرد .اما
پس از بهبودی تازه متوجه میشود که چه چیزی خورده است و لذت زيادی را از خوردن غذا
میبرد(همو ،1333 ،ص .)111از منظر او ،لذات اخروی چون در پی ادراک حقیقت اشیاء پس از مرگ
است ،پايدار و ابدی است و به همین دلیل برتر از لذات دنیوی است(همو ،1313 ،ص.)113

رابطه لذت و معنای زندگی
ابنسینا در آثار خود هنگامیکه سخن از نیکبختی و تبیین آن است ،به طور مستقیم وارد مبحث
لذت و تبیین حدود و ثغور آن میشود .وی در نمط هشتم اشارات و تنبیهات در بیان شادمانی و
نیکبختی ،از همان ابتدای امر ،نظر عامه مردم را درباره لذات و خوشیهای حسی و ناچیز میآورد و
در ادامه به تعريف لذت پرداخته و پس از آن به اثبات لذات عقالنی و برتری آنها بر لذات حسی
میپردازد و جستوجوی لذات عقلی و رسیدن به آن را همان نیکبختی و معنای شیرين زندگی
میداند .به عبارتی با اينکه «نیکبختی» و «معنای زندگی» دارای مفاهیم جداگانه هستند؛ اما در
تفكر ابنسینا مصاديق يكسان میيابند و رسیدن به لذات ناب عقلی ـ شهودی نیز همان رسیدن به
معنا نام میگیرد .بنابراين درانديشه شیخ میان لذت ،نیکبختی و معنا ارتباطی عمیق بهوجود میآيد.
او به هنگام بحث از نیکبختی چنان بحث را با لذت آغاز میکند و به پايان میبرد که گويی لذت و
نیکبختی چنان در هم تنیدهاند که تفكیک اين دو از يکديگر دشوار مینمايد.
با بررسی ديدگاه ابنسینا پیرامون مفهوم «نیکبختی» و «لذت» ،به نقاط اشتراکی میان لذت و
معنای زندگی میرسیم که میتواند در تبیین رابطه میان «لذت و معنای زندگی» از منظر وی ،کارساز
باشد .اين نكات مشترک عبارت است از:
ـ شیخ نیکبختی را به مطلوب بالذات و غايت لذاته تعريف میکند .غايت لذاته ،از ديدگاه او ،خیر
نهايی است .لذت نهايی و يا به تعبیری برترين لذت نیز همینگونه است .از نظر ابنسینا لذت ،ادراک
و رسیدن به «خیر» است و خیر نهايی ،که همان کاملترين غايات است ،در رسیدن و دريافت لذات
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ناب عقلی است .همچنین امری حقیقتاً مالئم و مطلوب برای نفس است که مطلوب لذاته باشد و آن
دريافت لذت عقلی است.
ـ شیخ در تبیین مفهوم نیکبختی ،از مفهوم «کمال» بهره میگیرد و آنرا يک فعلیت دفعی و از
نوع کماالت ثانوی قلمداد میکند(ابنسینا ،1313 ،ص .)113شیخ در تعريف لذت نیز از مفهوم «کمال»
کمک گرفته و آنرا ادراک و رسیدن به چیزی میداند که نزد ادراککننده کمال و خیر است .بنابراين
در هر دو مفهوم نیکبختی و لذت ،ادراک و رسیدن به کمال نهايی شرط است.
ـ از ديدگاه ابنسینا نیکبختی برای انسان از طريق قوای ادراکی نفس ناطقه حاصل میشود و
اين قوای عقالنی است که میتواند فرد را به کمال و نیکبختی نهايی برساند .قوای نفس ناطقه
نوعی ادراک برتر برای نفس را حاصل میکند که از آن تعبیر به ادراک حضوری میشود .اين ادراک
از جانب عقل فعال افاضه میشود و نوعی ذوق و چشیدن در اينجا مطرح است .در تعريف لذت از
جانب شیخ نیز به ادراک حضوری میرسیم« .نیل» نوعی وجدان و چشیدن را به ذهن متبادر میکند
و حق هم همین است .بنابراين در هر دو مفهوم نیکبختی و لذت ،ادراک حضوری نهفته است.
ـ نفسشناسی ابنسینا تأثیر مستقیمی بر مباحث نیکبختی و لذت خواهد گذاشت .همانطور که
قوای نفس دارای مراتب است ،نیکبختی و لذت نیز دارای مراتب میشود که در مباحث گذشته بیان
شد.
ـ نیکبختی و لذت هر دو در تفكر ابنسینا امری مشكک و نسبی هستند .هر چه ادراک عمیقتر و
مدرَک شريفتر باشد ،نیکبختی و لذت بیشتر و حقیقیتری حاصل میشود .برعكس هر چه ادراک
ضعیفتر و مدرَک پستتر باشد ،نیکبختی و لذت کاذب که همان بدبختی و درد است ،حاصل میشود.
ـ در قاموس فكری شیخ نیکبختی و لذت نهايی ،هر دو ،در عالم آخرت متصور است .از نظر او
انسان در آخرت به نیکبختی نهايی میرسد و در اين دنیا هیچکس نیکبخت يا بدبخت مطلق
نخواهد شد(ابنسینا ،1333 ،ص)11؛ بنابراين نیکبختی و لذت از اين لحاظ نیز دارای شباهتاند.
باتوجه به نقاط مشترک موجود در مبحث «نیکبختی» و «لذت» ،به نزديكی و قرابت شديد اين
دو مفهوم در تفكر شیخ خواهیم رسید .گويی اين دو ،دو روی يک سكه هستند .به نظر میرسد شیخ
با تعريف «نیکبختی» و «لذت» در حقیقت در صدد تعريف يک چیز بوده است .به عبارتی اگر فردی
ادراک و وجدانِ کمال و خیرش مطابق با مطلوب بالذات و خیر لذاته باشد ،میتوان گفت که به
نیکبختی و لذت نهايی توأمان رسیده است .گويی درانديشه او لذت هم راه وصول به نیکبختی
است و هم خود نیکبختی است؛ چون تا فرد مشتاق رسیدن به کمال نباشد و اين امر برايش
لذتبخش نباشد ،خود را در اين مسیر قرار نمیدهد.
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1ـ لذت عقلی ـ شهودی ،شرط الزم و کافی معنا
آنچهکه در اين تحقیق بهعنوان سؤال اصلی تلقی شد و در مبحث رابطه لذت و معنا پاسخ داده
خواهد شد ،اين است که آيا لذت شرط الزم و کافی معنا از نظر شیخ است؟ از نظر بوعلی رسیدن به
لذت ،نیکبختی است و معنا را همین لذت میسازد .با اين تفاوت که از میان اقسام لذت ،لذت عقلی
ـ شهودی است که معنا را میسازد و ازاينرو ،لذات عقلی ـ شهودی است که با نیکبختی برابری
میکند؛ نه هرگونه لذتی .بنابراين میتوان گفت از منظر شیخ همانگونه که معنای زندگی دارای
ارزش ذاتی است ،لذات عقلی ـ شهودی هم دارای ارزش ذاتی و غیرابزاری است .هنگامیکه لذات
برتر عقلی ـ شهودی برای نفس فراهم باشد ،فرد به معنای زندگی دست میيابد .حال چه در اين دنیا
باشد و چه در دنیای ديگر .البته در آخرت چون رفع موانع مادی و نقائص حاصل از آن شده ،نفس
بدون وجود مانعی به سیر و سلوک میپردازد و با اتصال به حضرت حق لذت و معنای حقیقی را برای
خود رقم میزند؛ بنابراين ،نیکبختی نهايی که مطلوب بالذات است ،در اين دنیا قابل تحصیل نیست؛
زيرا نفس در عالم حسی نمیتواند به خیر نهايی که مد نظر برای نوع انسان است ،دست يابد .وی
نیکبختی نهايی را در رسیدن به لذات اخروی که عقالنی و روحانی هستند ،میداند(ابنسینا1011 ،هـ،
ص .)213- 211نفس پس از جدايی از بدن ،به ادراک حقیقت اشیاء نائل میشود و کمالی را که خیرش
در آن است ،درمیيابد و در اين حالت ،نیکبختی که همان رسیدن به لذت حقیقی اخروی است،
تحقق میيابد .بنابراين به نظر میرسد از منظر شیخ ،لذت عقلی ـ شهودی نه تنها شرط الزم برای
معناداری است؛ بلكه شرط کافی آن نیز بوده ،دارای ارزش ذاتی است.

2ـ برترین نیکبختی و لذت
شیخالرئیس ابوعلیسینا لذت و معنای زندگی را در چند چیز خالصه میکند:
2ـ1ـ رسیدن به مقام مشابهت با عقل فعال :پیامبران الهی به باالترين مقام در مسیر کمال انسان
رسیدهاند .در اين مقام انسان در اثر اتصال به عقل فعال و اکتساب علوم عقلی از او ،دارای لذت عقلی
وصفناپذيری میشود(ابنسینا ،1333 ،ص.)01
2ـ2ـ عالم عقلی شدن موازی با عالم عینی :هنگامی که صورت کل عالم در نفس ناطقه نقش
بندد و تبديل به عالم عقلی موازی با عالم عینی شود ،فرد به باالترين درجه کمال خود میرسد و با
ادراک آن به باالترين درجه لذت خواهد رسید(همو1010 ،هـ ،ص021؛ همو1323 ،ب ،ص.)21
2ـ3ـ تجرد نفس از بدن :با اينکه نفس از حیث ذات مجرد است؛ اما هنگامیکه توانست از حیث
فعل ،که در تعامل با بدن است ،مجرد از ماده شود ،به مرحله تجرد تام که برترين نیکبختی است،
دست میيابد(همو1011 ،هـ ،ص.)21
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2ـ0ـ عرفان و معنا :ابنسینا در نمط نهم االشارات و التنبیهات ،نیکبخت را کسی میداند که
راه عرفان را بپیمايد .طبق ديدگاه وی عارف به برکت نفس کامل خود ،از شوائب مادی تجرد
يافته و به مشاهده امور سری و غیبی میپردازد و صاحب کرامت میشود(همو1323 ،ج ،ص.)330
وی احوال طالبان خیر محض را در سه مرتبه خالصه میکند :زهد ،عبادت و سلوک عرفانی .ابتدا
سلوک در مسیر است ،سپس وصول ناقص و در نهايت وصول تام محقق میشود .در اين حالت
تمام فرايند برايش لذتبخش میشود و حقیقتاً معنا را میچشد .معنای زندگی را لمس میکند،
آنرا در آغوش میکشد و با آن زيست میکند .در تفكر شیخ ،عارف پس از وصول ،بهخاطر بهجت
و سرورش گشادهروترين آفريده خدا خواهد بود(همان ،ص .)021تمام اين مراحل سلوک عارف ،در
همین دنیا رقم میخورد و پس از مرگ هم ادامه میيابد .بنابراين به نظر میرسد که شیخ در نمط
نهم مباحث جديدی را مطرح میکند که تاکنون راجع به آن حرفی نزده بود .در اين نمط نگاه
شیخ ،نگاهی شهودی ـ اشراقی میشود و ازاينرو ،مبحث لذت و معنای زندگی از منظر ابنسینا
فلسفی ـ عرفانی میشود و طی مسیر از طريق شهود و عرفان و رسیدن به معنای حقیقی در
همین دنیا دارای اهمیت میگردد.

نتیجهگیری
از نظر ابنسینا نیکبختی بهعنوان مطلوب ذاتی و خیر مطلق اصالت داشته و دارای ارزش ذاتی و
شرط الزم و کافی برای معنادار شدن زندگی است .از طرفی اگر فردی ادراک و وجدانِ کمال و
خیرش مطابق با مطلوب بالذات و خیر لذاته باشد ،میتوان گفت که به لذت و معنای نهايی توأمان
رسیده است .به عبارت ديگر ،چون از نظر شیخ لذت ،ادراک کمال حاصل شده در نفس ناطقه است؛
بنابراين باالترين درجه لذت ،هنگامی حاصل میشود که فرد به باالترين درجه کمال رسیده باشد.
هنگامی که صورت کل عالم در نفس ناطقه نقش بندد و تبديل به عالم عقلی موازی با عالم عینی
شود ،فرد به باالترين درجه کمال خود میرسد و با ادراک آن به باالترين درجه لذت خواهد رسید.
بنابراين ،لذات عقلی ـ شهودی مطلوب واقعی انسان بوده ،دارای ارزش ذاتی و شرايط الزم و کافی
برای معنادار شدن زندگی است .به نظر میرسد با تحلیل ديدگاه شیخ درباره لذت و معنای زندگی،
میتوان گفت که از نظر او اين دو ،از حیث وجودی و معرفت شناختی بر هم تقدم و تأخری ندارند و
هر دو با هم دو روی سكه معنای زندگی هستند .معنای زندگی همان نیکبختی است که با لذات
عقالنیِ رها شده از بدن مادی ،برابری میکند .در تصويری که از بازخوانی آثار ابنسینا در رابطه لذت
و معنای زندگی بهدست میآيد ،ابهاماتی هم مالحظه میشود .وی بهعنوان يک فیلسوف مشائی
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بیشتر در مورد ادراک حصولی ،که در آنها فاعل شناسا به صورت و مفهوم ذهنی اشیاء دسترسی
دارد ،سخن میگويد؛ اما در مبحث لذت ،مشربی فلسفی  -عرفانی پیدا میکند .چه در آنجا که لذت را
ادراک حضوری میداند و چه وقتی که نیکبختی نهايی نفس ناطقه را عالم عقلی شدن مشابه عالم
خارج میداند .او بر اين باور است که هنگامی که صورت کل عالم در نفس ناطقه نقش بندد و تبديل
به عالم عقلی موازی با عالم عینی شود ،فرد به باالترين درجه کمال خود میرسد و با ادراک آن به
باالترين درجه لذت خواهد رسید .در اين حالت نفس ناطقه همان عالم است با اين تفاوت که وجود
عالم ،وجود عینی و خارجی دارد؛ اما وجود عالم در نفس ناطقه وجودی عقلی است .از اين سخن
اتحاد عاقل و معقول به ذهن متبادر میشود که با مبانی فكری ابنسینا ناسازگار است .همچنین وی
در نمط هشتم اشارات و تنبیهات در مورد نیکبختی و لذت سخن میگويد و باالترين مرحله آن را
در آخرت متصور میشود؛ اما در نمط نهم درباره مقامات عارفین سخن میگويد و معتقد است برای
عارف در همین دنیا هم باالترين لذت و نیکبختی حاصل میشود .در همین دنیا عارف میتواند بدن
را رها کرده و به سیر و سلوک در حق بپردازد و اين مطالب تناقضی را در ذهن ايجاد میکند که
پرداختن به آنها در اين مقال نمیگنجد و جداگانه بايد مورد بررسی قرار گیرد.
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