نقش کماالت عقلی در سعادت از نگاه ابنسینا
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چکیده
در انسانشناسی سینوی نفس ناطقه با ادراک موجودات ،به لذت عقلی و از طریق شهوت ،غضب،
وهم و خیال به لذات حسی دست مییابد .سعادت انسان از حیث ذات به آن است که عالمی عقلی
باشد و از حیث ارتباط با بدن ،تسلط بر خویش داشته باشد .گرچه انسان در دنیا به سطحی از
سعادت حقیقی دسترسی دارد ،ولی سعادت کامل تنها در آخرت به دست میآید .ابنسینا مردم را
بر اساس کماالت عقلی در چند گروه قرار میدهد .عالمان مهذب در دنیا سعادتمند هستند و پس
از مرگ به عالیترین درجات نائل میشوند .افراد بیاستعداد و ساده با رحمت الهی از عذاب نجات
می یابند .افرادی که با وجود استعداد ذاتی ،در تحصیل کماالت علمی کوتاهی کردهاند ،از سعادت
حقیقی محروم و گرفتار عذاب ابدی خواهند بود .از دیدگاه ابنسینا جهل علمی موجب محرومیت
ابدی از سعادت است .افرادی که از حیث عقلی کاملاند ولی گرفتار رذایل اخالقی هستند ،در دنیا
به سطحی از سعادت میرسند و پس از مرگ با رفع آثار نامطلوب مربوط به اعمال ،از عذاب رهایی
پیدا میکنند .ابنسینا وضع این گروه را که با داشتن کماالت علمی مایه اصلی سعادت را دارند،
جبرانپذیر میداند .تفاوت نظر ابنسینا در مورد دو گروه اخیر نشان میدهد که وی اساس
سعادت را کماالت عقلی میداند.
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طرح مسئله
یكي از مهمترین دلمشغوليهاي انسان از دیرباز تاکنون ،دریافت سعادت و معناي آن است .این
موضوع هميشه توجه اندیشمندان و فرهيختگان ،حتي مردم عادي را به خود معطوف کرده است.
برخي از متكلمان و فيلسوف متكلمان در آثار خود ،به بيان معناي سعادت ،ابعاد آن و تعيين سعادت
حقيقي پرداختهاند و وضعيت گروه سعادتمندان و محرومان از سعادت را معلوم کردهاند .ابنسينا نيز در
برخي از آثار حكمي خود از زوایاي مختلفي به موضوع سعادت ميپردازد :گاه به اقسام لذت و برتري
لذت عقلي بر لذات حسي متمرکز ميشود و بهصراحت سعادت حقيقي را با لذت عقلي یكي ميداند و
گاه ميکوشد افرادي را که از سعادت حقيقي بهرهمند هستند ،از سایر مردم متمایز سازد .بسياري از
اندیشمندان و حكيمان مسلمان ،در مبحث سعادت ،از دیدگاههاي او تأثير پذیرفتهاند.
در این ميان ،آثار پژوهشي و مقاالت فراواني نيز به شرح و تفصيل دیدگاههاي شيخالرئيس درباره
لذت و سعادت اختصاص یافته است .اهل تحقيق در آثار خود معموالً به حقيقت سعادت و ارتباط آن با
دو بخش نظر و عمل پرداختهاند .برخي معتقدند از نظر ابنسينا سعادت نهایي و کمال غایي انسان،
ادراک عقلي و اتصال به عقل فعال است و در عين حال فضایل اخالقي در تحقق سعادت مؤثر و مفيد
است .از نظر برخي از محققان ،ابنسينا آخرت را جایگاه تحقق سعادت حقيقي ميداند .در برخي از آثار
پژوهشي ،ضمن بيان سعادت حقيقي ،وضعيت انسانها پس از مرگ ،از نگاه ابنسينا نيز توضيح داده
شده است .با وجود وسعت و تنوع این آثار پژوهشي ،باید گفت نظر پژوهشگران بيش از همه به بيان
معناي سعادت و اقسام آن و سپس توضيح طبقهبنديهاي مختلفي که ابنسينا از وضعيت سعادت و
شقاوت انسان پس از مرگ و زندگي اخروي ارائه کرده ،معطوف بوده است و به همين جهت محور
سعادت از نظر شيخالرئيس به قدرکافي مورد بررسي قرار نگرفته است.
این پرسش در این بحث همچنان قابل طرح است که از نظر ابنسينا ،با توجه به قواي مختلف انسان،
چه نوع کماالت و فضایلي در تحقق سعادت تأثير دارند و جایگاه محوري با کدامیک از آنهاست؟ به این
منظور ابتدا دیدگاه ابنسينا درباره کمال عقلي و نسبت آن با کماالت اخالقي مورد بررسي قرار ميگيرد و
سپس مبناي شيخالرئيس در بحث شرایط نجات از عذاب ،در مورد برخي از انسانها و گرفتاري برخي
دیگر به عذاب جاوداني جستوجو ميشود.

همراهی کمال عقالنی و اخالقی در سعادت
از دیدگاه ابنسينا کمال در مورد هر موجود ،نهایيترین غایت و حدي است که آن موجود امكان رسيدن
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به آن را دارد و غایتهاي دیگري که در مرتبه پایينتر از غایت نهایي هستند ،براي آن موجود نقص
به شمار ميآیند(ابنسينا6011 ،هـ ،ص .)212اما در مورد انسان ،کمال مطلوب داراي چه ابعادي است؟
شيخالرئيس در اثر فلسفي خود ،الهيات شفا 6سعادت را به کمال انسان در دو بخش نظري و عملي
تفسير کرده است .بر اساس نظر وي ،انسان قواي مختلفي دارد .قوه نظري هنگامي کامل است که
بتواند نظام وجود ،مبدأ و فيوضاتي را که از او به موجودات ميرسد ،تعقل کند .در این حال انسان به
عالمي معقول ،به موازات عالم موجود ،تبدیل ميشود و حسن مطلق و خير محض و جمال مطلق
حق را مشاهده ميکند و با آن متحد ميشود .ابنسينا لذتي را که نفس در پي کمال عقالني خود
احساس ميکند با لذات دیگري که از ناحيه حس و شهوت و غضب به دست ميآید ،قابل قياس
نمي داند .کمال عقلي در مقایسه با سایر کماالت ،برتري و دوام و شدت و عمق بيشتري دارد.2
ابنسينا در اشارات و تنبيهات ،کماالت مربوط به قواي شهوت ،غضب ،وهم و خيال را کماالت
حيواني ميخواند و لذت مربوط به ادراک آنها را لذتي حسي مينامد .وي سپس کمال قوه عاقله
انسان را به تمثل و ادراک نظام موجودات ،شامل حق تعالي ،جواهر عقلي ،جواهر روحاني و اجرام
سماوي و ارضي ،تفسير ميکند و لذت مربوط به ادراک آن را لذت عقلي مينامد .9از نظر ابنسينا
لذت عقلي کاملتر از لذت حسي است .محقق طوسي با شرح این عبارات نشان ميدهد که چگونه
لذا ت عقلي در مقایسه با لذات حسي از حيث کيفيت قدرتمندتر و از جهت تعداد بيشتر است(طوسي،
 ،6938ج ،9ص908ـ.)903

شيخالرئيس در رساله في السعاده ،با اشاره به اینکه برخي از افراد گمان ميکنند رسيدن به لذات
حسي و مقامات و ریاستهاي دنيایي سعادت است ،برخي از عيوبي که در اینگونه لذات وجود دارد،
چنين برميشمارد:
ـ این لذات زودگذر و ناپایدار است.
ـ انسان در پي این لذات گرفتار رنج و مالل خاطر ميشود.
ـ انسان از چنين لذتي راضي و خرسند نيست و لذاتي بيشتر و برتر از آن را آرزو ميکند.
ـ چشمپوشي از اینگونه لذات براي انسانيت و کمال انسان زیانآور نيست.

6ـ با توجه به مشابهت و نزدیكي عبارات ابنسينا در دو کتاب الهيات شفا و نجات ،در این مقاله تنها به الهيات شفا ارجاع ميشود.
براي مالحظه عبارات مشابه وي در نجات ر.ک به :ابنسينا ،6953 ،ص156ـ.135
2ـ ر.ک به :همو601 ،هـ ،ص029ـ.021
9ـ اهل تحقيق ميان لذّت عقلي در مورد نفوس و لذت روحاني یا ابتهاج در مجردات تفاوت قائل هستند .ر.ک به :سليماني،6953 ،
ص61ـ.21
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ـ سرگرمي به این لذات موجب ناآرامي و قطع فيض الهي ميشود.
به نظر ابنسينا هر چيزي که چنين کاستيهایي داشته باشد ،نميتواند سعادت به شمار آید(ابنسينا،
6011هـ ،ص216ـ.)212

ابنسينا در اشارات و تنبيهات نيز در مقایسه لذات حسي با لذات عقلي ميگوید برخي از مردم از لذت
طعام و نكاح در برابر لذتي وهمي مانند پيروزي در بازي شطرنج ميگذرند و برخي دیگر براي رعایت
پاکدامني یا حب ریاست از برخي لذات اعراض ميکنند .انسانهاي بزرگوار از احسان خود به دیگران
بيش از رسيدن به مشتهيات حيواني لذت ميبرند .بنابر این انسانها لذات باطني را نسبت به لذات
حسي در مرتبه عاليتري قرار ميدهند .این وضعيت حتي به انسان عاقل اختصاص ندارد .حيواني چون
سگ شكارچي گرسنه که شكار خود را به صاحب خود تحویل ميدهد نيز لذت باطني را بر لذت حسي
ترجيح ميدهد .در چنين شرایطي لذات عقلي باید به مراتب برتر از لذات حسي و ظاهري باشد(همو،
 ،6938ج ،9ص990ـ .)998ابنسينا در این عبارات لذات عقلي را از لذات حسي ،خواه ظاهري باشد یا
باطني ،برتر دانسته است.6
ابنسينا در الهيات شفا اظهار ميکند که حكيمان الهي رغبت و تمایل بيشتري براي کسب لذات و
سعادت روحاني دارند تا براي نيل به لذات جسماني .گویي آنان به سعادت بدني توجهي ندارند.
حكيمان لذات بدني را در کنار سعادت معنوي نزدیكي به خدا بزرگ نميدانند(همو6010 ،هـ ،ص.)029
ابنسينا در این مواضع از آثار خود وجود لذات جسماني و حسي را ميپذیرد و با این حال جایگاه
آنها را پایينتر از لذات عقلي اعالم ميکند و اینگونه لذات را سعادت به شمار نميآورد .بر خالف او
فخر رازي از اساس لذت و سعادت را به دو نوع جسماني و روحاني تقسيم کرده است و پس از آن
سعادت روحاني را در رتبه باالتري قرار ميدهد .از نظر رازي هر دو نوع لذت باید در جاي خود مالحظه
شود و تنها در این صورت انسان به سعادت ميرسد .نفوس کامل و متعالي بر خالف نفوس ضعيف
هرگز با برخورداري از لذایذ جسماني از لذتها و سعادت عقلي باز نميمانند .2دیدگاه صاحب تفسير
الميزان نيز به نظر فخر رازي نزدیک است .به نظر عالمه طباطبایي سعادت انسان به بهتر و بيشتر
خوردن و پرداختن به سایر لذایذ مادي نيست ،بلكه سعادت ترکيبي از سعادت روح و سعادت جسم است.
سعادتمند کسي است که از یک سو از نعمتهاي مادي برخوردار شود و از سوي دیگر جانش با فضایل

6ـ فخر رازي عالوه بر تفسير این عبارات در المطالب العاليه با ده دليل نشان ميدهد که ارزش و کمال لذّات عقلي بيش از لذّات
حسّي است .ر.ک به :فخرالدین رازي ،6950 ،ج ،2ص818 -810؛ همو6013 ،هـ ،ج ،3ص233ـ.912
2ـ ر.ک به :آل یمين و نوري ،6932 ،ص609ـ.60
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اخالقي و معارف و حقایق آراسته شود .در این صورت سعادت دنيا و آخرت براي انسان تضمين
ميشود(طباطبایي ،6930 ،ج ،0ص .6)618در این باره باید گفت گرچه ابنسينا اصل لذات حسي را انكار
نميکند ،اما قطعاً نميتواند با این نگاه به سعادت موافق باشد و لذات حسي را که خود در جایي به
عنوان لذات حيواني ناميده است سعادت یا حتي بخشي از سعادت بداند.
به این ترتيب ابنسينا با تأکيد بر کماالت مربوط به عقل نظري ،سعادت حقيقي را به سعادت عقلي
تفسير ميکند .اما آیا ممكن است نفس تنها با احاطه علمي به نظام وجود ،بيآنکه در جنبههاي عقل
عملي به کمال برسد به سعادت حقيقي و سرور و بهجت روحاني نائل شود؟ شيخ الرئيس با آنکه در
الهيات شفا ابتدا سعادت را به لذت عقالني و تصور معقوالت تفسير ميکند در ادامه ،سعادت حقيقي را
تنها با اصالح ابعاد عملي براي نفس تمام و کامل ميداند .2به این ترتيب از نظر فيلسوف ،کمال انسان
با همراهي دو حكمت حاصل ميشود :حكمت نظري که فهم حقایق است و حكمت عملي که با تسلط
عقل بر همه غرایز و قوا و نيروهاي وجود به دست ميآید(مطهري ،6953 ،ج ،29ص.)611
از نظر ابنسينا کمال نفس در بخش عمل مربوط به مجموعه خلقها یا ملكاتي است که با وجود
آنها ،افعالي از سوي نفس به سهولت و بدون اندیشه صادر ميشود .انسان کامل کسي است که بين دو
خلق متضاد حد مياني را رعایت کند .از نگاه او ميان قوه ناطقه و قواي حيواني باید اعتدال برقرار باشد.
انسان هنگامي داراي ملكه اعتدال است که قواي حيواني نفس از قوه ناطقه اطاعت کند و نفس ناطقه
نسبت به قواي حيواني در حالت استيالء قرار گيرد(ابنسينا6010 ،هـ ،ص023ـ091؛ همو ،6919 ،ص613ـ.)661
ابنسينا در اضحویه ،در تحصيل کمال ،عالوه بر عدالت ،به لزوم تنزیه نفس اشاره ميکند .از نظر او این
نزاهت اخالقي از طریق انجام تكاليفي که شریعت نبوي به آن دعوت کرده است ،حاصل ميشود(همو،
 ،6952ص686ـ .)682به تعبير شيخ در مبدأ و معاد ،سعادت انسان از حيث ذات به آن است که از حيث
6ـ برخي از منابع تحقيقي دیدگاههاي عالمه طباطبایي را در بحث کارکردهاي عبادت در سعادت دنيوي مورد بررسي قرار دادهاند.
ر.ک به :مستقيمي و شجاع الدیني و برقعي ،6939 ،ص610-30
2ـ تعبير ابنسينا :إن هذه السعاده الحقيقيه التتم إلّا بإصالح الجزء العملي من النفس(ابنسينا 6010هـ ،ص )023معناي این عبارت
بستگي به مفهوم واژه «تمام» دارد .یک چيز وقتي به حدي برسد که دیگر به امري خارج از خود نيازمند نباشد ،تمام است در حالي
که ناقص ،به شيء دیگري بيرون از خود احتياج دارد(راغب6025 ،هـ ،ص .)011معناي دو واژه «تمام» و «کمال» نزدیک به هم
است .از نظر استاد مطهري یک شيء هنگامي تام است که همه آنچه براي اصل وجود آن الزم است ،به وجود آمده باشد .اگر
برخي از آن امور نباشد آن شيء در ماهيت خودش ناقص است(مطهري ،6953 ،ج ،29ص .)35بنابر این تعبير «الیتم» در عبارت
ابنسينا عدالت و اصالح بخش عملي را به عنوان مؤلفهاي از سعادت ميداند که سعادت بدون اصالح اخالقي محقق نميشود.
برخي گفتهاند ابنسينا انجام فضایل اخالقي را مقدمهاي براي کماالت عقلي ميداند(سعيديمهر و مالحسني ،6938 ،ص .)39در حالي
که تعبير «ال تتم» به خوبي نشان ميدهد که وي عدالت خلقي را تكميلکننده کماالت عقلي ميداند.
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نظري به عالمي عقلي تبدیل شود و از جهت ارتباط با بدن ،تسلط و استيالي بر بدن و اقتضائات آن
داشته باشد(ابنسينا ،6919 ،ص .)661با توجه به آنکه ابنسينا در این کتاب سعادت انسان را از حيث ذات
رسيدن او به مرتبه عقل مجرد دانسته است ميتوان گفت او سعادت ذاتي انسان را سعادت عقلي دانسته
است .مالصدرا در حالي که در این بحث تا حدود زیادي متأثر از نظرات ابنسينا و حتي عبارات اوست،
اظهار ميکند شرافت و سعادت حقيقي براي نفس از جهت جزء نظريِ آن است و آن سعادتي که براي
بخش عملي از حيث ارتباط نفس و بدن حاصل ميشود در واقع به خاطر دوري از رنج ،پاکي از آلودگي
و خالصي از عقوبت و عذاب اليم ،باعث خشنودي است .صرف این امور به تنهایي و بدون همراهي با
سعادت عقلي ،براي انسان موجب شرافت حقيقي و ابتهاج عقلي نيست .البته براي انسانهاي اخالقي مانند
زاهدان و صالحان سطح دیگري از سعادت وجود دارد(صدرالدین شيرازي ،6952 ،ج ،3ص.)631

نظریه ابنسينا درباره سعادت بهشدت بر لذت عقلي متمرکز است و حتي تنزه اخالقي را براي تكميل
آن ارزشمند ميداند .رواج این دیدگاه در ميان فيلسوفان اسالمي به خوبي نشان ميدهد که نظریه
فيلسوفان یوناني درباره تفسير انسان به دو بخش عقل نظري و عملي تا چه اندازه مورد پذیرش حكماي
مسلمان بوده است .6البته نگاه جامع به انسان و ساحتهاي وجودي او اقتضا ميکند در کنار این اندازه
تأکيد بر عقل و سهم آن در سعادت حقيقي ،به ابعاد دیگر انسان نيز توجه شود .انسان عالوه بر فطرت
حقيقتجویي داراي گرایشهاي مقدس دیگري چون زیبایيدوستي ،فضيلتخواهي و ميل به پرستش
نيز هست .2انسان در اثر مشاهده گلي زیبا یا نيكي به دیگران یا هنگام ارتباط با خدا لذت و ابتهاجي
وصفناپذیر احساس ميکند .استاد مطهري براي تأکيد بر این نوع ارزشها و کماالت ،دو رکن سعادت
را ایمان و عمل صالح ميداند .به نظر او باالترین سعادت هنگامي است که انسان از نظر عقل و اندیشه
داراي محكمترین اطمينانها و در ميدان احساسات قلبي داراي پاکترین نيتها و از ناحيه عمل صاحب
نيكوترین کارها باشد(مطهري ،6953 ،ج ،22ص55ـ .)31البته بر اساس دیدگاه سينوي که سعادت را با
محوریت عقل نظري تفسير ميکند ،سایر ارزشهاي انساني به عنوان کماالت مربوط به عقل عملي در
پرتو کماالت عقلي حاصل ميشود.

سعادتمندی در دنیا و آخرت
از آنجایي که انسان نخستين مرحله زندگي خود را در دنيا سپري ميکند ،بر اساس نظریه ابنسينا درباره

6ـ براي بررسي این مطلب ر.ک به :گلمحمدي.6953 ،
2ـ براي تفصيل بحث فطرت و گرایشهاي فطري ر.ک به :مطهري ،6953 ،ج ،9ص.863-059

نقش کماالت عقلي در سعادت از نگاه ابنسينا 23 

سعادت حقيقي و تأکيد بر لذت و سعادت عقلي ،پيگيري نحوه سعادت انسان در زندگي دنيایي الزم است.
اساساً آیا انسان در زندگي دنيایي خود به سعادت حقيقي دسترسي دارد؟ شيخ الرئيس در بحث سعادت به
زمان مفارقت نفس از بدن چنان اشاره ميکند که گویي سعادت حقيقي از نظر وي تنها پس از مرگ قابل
تحصيل است .این برداشت ناصواب در متن و حتي در عنوان برخي از مقاالتي که در آنها دیدگاه ابنسينا
درباره سعادت حقيقي مورد بررسي قرار گرفته ،قابل مالحظه است.6
ابنسينا هنگام طرح نظریه خود درباره سعادت حقيقي و تأکيد بر ابعاد عقلي و خلقي آن ،تحصيل
سعادت را به زمان پس از مرگ محدود نساخته است .از نظر وي سعادت عقلي با تصور معقوالت به
دست ميآید و سپس با اصالح بخش عملي نفس یعني استيالء قوه ناطقه بر قواي حيواني تكميل
ميشود .تردیدي وجود ندارد که هم آن تصورات عقلي و هم این تسلط بر خویش تنها در دوران زندگي
دنيا به دست ميآید .ابنسينا وضعيت افرادي را که با وجود استعداد و آشنایي با کماالت و شوق به آنها
از تالش براي کسب کماالت علمي کوتاهي کردهاند و به همين جهت از سعادت محروم شدهاند ،شرح
ميدهد(ابنسينا6010 ،هـ025 ،ـ .)023این ویژگيها نيز مربوط به دوران زندگي آنها در دنياست .در بخش
اصالح وضع عقل عملي هم ،اینان در دنيا با تسلط قواي حيواني خود بر قوه ناطقه از عدالت خلقي دور
ماندهاند و گرفتار افراط و تفریط شدهاند.
2
با توجه به مطلقبودن سعادت در این عبارات شيخ و عدم تأکيد وي بر اخرويبودن سعادت ،ميتوان
گفت از نظر وي انسان در دنيا نيز ميتواند از طریق کسب لذات عقلي و تسلط بر خود ،به درجهاي از
سعادت برسد و پس از مفارقت نفس از بدن و رفع تمامي موانع ،اوج سعادت را تجربه کند .انسان هر دو
بعد سعادت را در دنيا تحصيل ميکند :چه جنبه نظري آن را با تالش در جهت فهم معقوالت و استكمال
قوه ناطقه؛ و چه جنبه عملي آن را با اعتدال و تسلط بر خود و قواي دیگر .البته برخي از انسانها در دنيا
چنان غرق لذات حسي هستند که عمالً هيچ فرصتي براي اندیشيدن به لذات برتر و پرداختن به اهداف
عالي ندارند .ابنسينا معتقد است انسانها در دنيا از حيث توجه به لذات عقلي و تالش براي دستیابي به
سعادت حقيقي متفاوت هستند .وي با تحليل شرایط زندگاني دنيوي در این باره به چند مطلب اشاره کرده
است:
الفـ غفلت از سعادت عقلی و لذات برتر در زندگی دنیوی :ابنسينا پيش از همه خود را با یک

6ـ به عنوان نمونه ر.ک به :خادمي6932 ،؛ اکبري6955 ،؛ خادمي و حامدي.6931 ،
2ـ برخي گفتهاند ابن سينا بحث سعادت را در آثار خود به نحو عام مطرح کرده است و آن را به دنيا یا آخرت اختصاص نداده است
ر.ک به :سعيديمهر و مالحسني ،6938 ،ص.36
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پرسش جدي مواجه ميبيند :چرا همه انسانها سعادت و لذات عالي را نميشناسند؛ نه براي تحصيل آن
از خود اشتياق نشان ميدهند و نه از محروميت آن ،رنجي احساس ميکنند؟ او در الهيات شفا پيش از
طرح نظریه خود درباره ابعاد نظري و عملي سعادت به پنج اصل یا مبنا اشاره کرده است .گویي وي با
بيان سه اصل سوم ،چهارم و پنجم ،در صدد پاسخ به همين پرسش بوده است .مطابق اصل سوم گرچه
وجود هر کمالي براي نفس لذتبخش است؛ ولي ماداميکه آن کمال واقع نشود و نسبت به آن آگاهي
نيابد ،نفس نسبت به آن کمال ،اشتياقي نشان نميدهد .از اینرو ،ممكن است انسان به دليل عدم
آگاهي از یک کمال ،متوجه لذت آن نباشد و نسبت به آن کمال اشتياق و حرکتي نداشته باشد؛ همانطور
که شخص نابينا یا ناشنوا براي مشاهده صورتي زیبا یا شنيدن صداهاي موزون ،لذتي قائل نيست و
براي احساس آن شوقي ندارد .از اینرو ،شخص عاقل نباید بپندارد که جميع لذات تنها همين لذات
جسماني یا ابتهاجات خيالي است که براي نفوس غيرِ کامل حاصل ميشود .او نباید گمان کند مبادي
اولي مانند عقول و مالئكه و مقربانِ درگاه الهي ،داراي لذت و ابتهاج و سرور نيستند یا حق متعال در
مقام کبریایي خود لذت و ابتهاج ندارد .بنابر اصل چهارم ،گاهي کمال و امر مالئم در دسترس قوه
فاهمه است؛ ولي نفس گرفتار مانعي است یا دلمشغولي دیگري دارد .در چنين حالتي نفس از آن کمال
لذت نميبرد و حتي شاید احساس کراهت و بيميلي کند .چنانچه برخي از بيماران نسبت به طعم
شيرین اکراه دارند و به طعمهاي نامطبوع تمایل نشان ميدهند؛ مانند انساني که از چيزي ترسيده است
و در آن حال متوجه پيروزي یا لذت خود نيست .ابنسينا در اصل پنجم تأکيد ميکند که گاهي قوه
ادراکي گرفتار ضد کمال خود است و از اینرو ،نه آن نقص را درک ميکند و نه از آن متنفر است؛
مانند هنگامي که فردي صفراويمزاج مزه تلخ دهان خود را نميفهمد و تا هنگامي که بهبود یابد،
نسبت به غذا ميلي ندارد(ابنسينا6010 ،هـ ،ص020ـ.)028
ابنسينا با آن که در مباني نظریه خود این مطلب را مورد توجه قرار داده است ،بار دیگر نيز به آن
اشاره ميکند .از نظر او گرچه بهجت عقلي و احساس سعادت حقيقي با لذتهاي مربوط به قواي
حسي ،بهيمي و غضبي قابل قياس نيست؛ ولي بيشتر مردم با اینگونه لذات برتر ،آشنایي و الفتي
ندارند و در جستوجوي آن نيستند .ما انسانها در این دنيا و با این اقتضائات بدني و به علت غرق
بودن در رذایل ،نه اینگونه لذات را احساس ميکنيم و نه در جستوجوي آن هستيم؛ مگر آنکه
خودمان زنجيرهاي شهوت و غضب را از گردنهایمان برداریم و با اینگونه لذات ارزشمند آشنا شویم.
خود شما اگر اختيار داشته باشيد ،از بين امري دشوار و مهم(مانند ادراک امور و حقایق علمي و امور
معنوي) و لذات جسماني و زودگذر ،یكي را برگزینيد اگر خردمند و کریم باشيد حتماً آن امر مهم را
بر لذات شهواني و حيواني ترجيح ميدهيد .حتي عوام هم به جهت رسوایي یا شرمساري ،برخي از
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اميال و شهوات را ترک ميکنند و خسارات و دردهاي سنگيني را انتخاب ميکنند .بنابراین آشكار
ميشود که براي نفس حتي غایات عقلي هم از امور کمارزش گراميتر است .پس انسان درباره امور
ارزشمند و عالي چه احساسي ميتواند داشته باشد؟ البته نفس فرومایه ،تنها خير و شر امور بيمقدار را
حس ميکند و به آنها تمایل نشان ميدهد و به ارزش و اهميت امور گرانقدر توجه ندارد(ابنسينا،
6010هـ ،ص021ـ.)023

این وضعيت غفلت انسان از لذات و کمال برتر در این دنياست؛ زیرا نفس در این دوران به تدبير
بدن مشغول است و توجهي به باطن ندارد ،نه از دانستن برخي حقایق لذتي احساس ميکند و نه از
ناآگاهي خود رنج ميبرد .البته این غفلت و بيتوجهي دیري نميپاید و پس از مرگ پایان ميپذیرد.
این فرد به خاطر فقدان آن کمال و جدایي از آن محبوب ،به همان اندازهاي که ميتوانست از داشتن
6
آن لذت ببرد ،شدیداً احساس درد و اندوه یا شقاوت ميکند (همان ،ص023ـ.)025
بـ امکان دسترسی به سعادت در دنیا :بررسي آثار ابنسينا به خوبي نشان ميدهد که وي
سطحي از لذت عقلي را براي برخي افراد در دنيا نيز قابل تحقق ميداند .شيخالرئيس معتقد است نفوس
عارفان منزه که در عالم جبروت غرق شدهاند و هيچ چيز مانع حضور و توجه آنها نيست در همان حالي
که با بدن پيوند دارند از لذت عقلي و کمال اعلي به حظ وافري ميرسند که گاهي به جهت این لذت از
هر امر دیگري منصرف ميشوند(همو  ،6938ج ،9ص .)980فخر رازي در شرح این عبارت ميگوید لذتي
که نصيب سعادتمندان ميشود اختصاص به زمان پس از مرگ ندارد .عالمان محقق که در امور الهي
اهل نظر هستند ،پيش از مرگ نيز در معرفت الهي مستغرقاند و لذت و ابتهاجي که زبان از توصيف و
تعبير آن ناتوان است ،دریافت ميکنند(فخرالدین رازي ،6950 ،ج ،2ص852ـ.)859
ابنسينا در اضحویه معتقد است ميزان دریافت لذات نفساني در این عالم به حسب حاکميت قواي
انساني بر قواي حيواني است و هر کس بنا بر فطرت و با تأیيد الهي ،بتواند قوه ناطقه خود را بر قواي
حيواني مستولي کند و هرگز مغلوب آنها نشود ،چه بسا بتواند در دنيا این لذت را احساس کند؛ اما این
لذت بهطور کامل و مطلق در آخرت به دست ميآید(ابنسينا ،6952 ،ص .)681ابنسينا در جاي دیگر ،پس از
بيان اینکه سعادت حقيقي و لذت عقلي پس از مفارقت نفس از بدن حاصل ميشود ،ميگوید انسان تا در
این دنياست و با بدن پيوند دارد ،گاهي ميتواند تا حدي از لذت عقلي بهرهاي داشته باشد ،گرچه این لذت
به جهت همراهي نفس با بدن و برخي اقتضائات و لوازم آن ،ضعيف است(همو ،6919 ،ص662ـ .)669بر این

6ـ ابنسينا وضع این فرد را مانند بيماري مي داندکه نياز خود به غذا را از یاد برده است یا لذت شيریني و ميل به آن را فراموش
کرده و حتي به غذاهاي نامطبوع تمایل دارد.
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اساس باید گفت تحقق لذات عقلي که از نگاه ابنسينا سعادت حقيقي است براي انسان ،مادامي که در
دنيا زندگي ميکند امكانپذیر است؛ گرچه مراتب کامل این لذات در این دنيا قابل تحصيل نيست.
جـ دسترسی به سعادت کامل در آخرت :ابنسينا در عيون الحكمه سعادت را انقطاع کامل از
توجه به محسوسات ،منحصر ساختن نظر در عظمت و جالل الهي و سرانجام مطالعه عقلي الوهيت
ميداند .از نظر او به واسطه این تأمالت ،صورتي از کل هستي در نفس ناطقه انعكاس ميیابد و در پي
آن نفس ميتواند کل هستي و حق متعال را بدون انقطاع مشاهده عقلي کند(ابنسينا6351 ،م ،ص.)11
ابنسينا در جاي دیگر سعادت اخروي را به مشاهده عقليِ حق متعال و عالم برتر و موجودات روحاني که
در حال عبادت او هستند ،تفسير کرده و آن را تنها به شرط مفارقت نفس از بدن امكانپذیر دانسته
است(همو ،6952 ،ص .)681ابنسينا رسيدن برخي افراد را به سطحي از سعادت عقلي در دوران زندگاني
دنيوي امكانپذیر دانسته ،ولي با این حال معتقد است انسان تا در دنياست و روحش از بدن خاکي جدا
نشده ،نميتواند به باالترین درجه سعادت دست یابد.6
ابنسينا در مبدأ و معاد اظهار ميکند ما انسانها تا در این دنيا هستيم و به عالم ماده و لذات
جسماني توجه داریم ،حتي اگر لذات عقلي و مالئمت معقوالت با نفس ناطقه خود را تصور کنيم ،باز
هم نميتوانيم آنها را درک کنيم .این وضعيت انسان در دنياست؛ اما کسي که در دوران زندگي خود
با رسيدن به مرتبه عقل بالفعل ،معقوالت را از طریق عقل فعال دریافت کرده باشد ،پس از مفارقت از
بدن متوجه معشوقات حقيقي ميشود .وي در آن حال ،نظري به عالم دنيا ندارد و هيچیک از احوال
دنيا را به خاطر نميآورد .چنين فردي به سعادت حقيقي که توصيف آن امكان ندارد ،دست یافته
است .البته این در صورتي است که نفس واقعاً از بدن مفارقت پيدا کرده باشد .اما اگر پيش از مرگ
قواي حيواني بر نفس چيره باشد ،وجود همين حاالت بدني و عالیق غریزي از رسيدن نفس به
سعادت جلوگيري ميکند و انسان را گرفتار اذیت و رنج بزرگي ميکند(همو ،6919 ،ص662ـ .2)669به
این ترتيب ،ابنسينا نيل انسان به سعادت برتر را تنها در آخرت ممكن ميداند.9
فخر رازي از زاویه دیگري به این مطلب نگریسته است .از نظر او انسان تا در این دنياست بـه جهت
محدودیتهاي دنيا نميتواند هم از سعادت روحاني و معنوي مانند معرفت الهي و محبت او به طور
کامل لذت برد و هم از لذات جسماني که در گرو پرداختن به دنياست .پس از آنکه روح از قيد دنيا

6ـ براي تفصيل بحث سعادت برتر از نگاه ابنسينا و عدم امكان دسترسي انسان به آن در دنيا ر.ک به :خادمي ،6953 ،ص628ـ691
2ـ ر.ک به :شجاري ،6931 ،ص13ـ31
9ـ ر.ک به :سعيديمهر و مالحسني ،6938 ،ص36ـ32
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رهایي یافت ميتواند از هر دو سعادت به طور کامل بهرهمند شود(فخرالدین رازي6351 ،م ،ج ،2ص .)36وي
در جاي دیگر دنيا را سرشار از بديها ،آفات و امور دلهرهآور دانسته است که انسان نميتواند در آن به
خير و رحمت برسد(همو6013 ،هـ ،ج ،3ص .)220در جاي دیگر رازي سعادت برین را رؤیت حق تعالي مي-
داند که تنها در آخرت حاصل ميشود.6
با پذیرش عام و مطلقبودن نظریه سعادت نسبت به آخرت و زندگي دنيوي ،باید گفت طبقهبنديهاي
مختلفي که ابنسينا در آثار خود از وضعيت سعادت انسانها ارائه مينماید ،به زمان مفارقت نفس از
بدن یا به زندگي اخروي اختصاص ندارد و سطحي از سعادت حقيقي در دنيا قابل تحصيل است.

جبران و اصالح وضعیت برخی از محرومان از سعادت
انسانهاي مختلف که از حيث استعداد ،قوا و تالش علمي و عملي در وضعيت متفاوتي هستند در
زندگي خود به چه معنایي از سعادت ميرسند؟ ابنسينا در آثار خود پس از تعيين معناي حقيقي سعادت
و تأکيد بر سعادت عقلي ،وضعيت انسانهایي را که به درجاتي از سعادت نائل شدهاند و آنهایي که از
سعادت محرومند تشریح ميکند .2وي در کنار بيان موقعيت افرادي که از حيث نظري یا عملي یا هر دو
جنبه ،کمال نيافتهاند به وضع کساني اشاره ميکند که به حسب قوه نظري عارف کامل و از حيث کمال قوه
عملي ،ازعالئق جسماني کامالً منزه و پاک هستند .زندگي اینان با کماالت و لذات برتر همراه است(ابنسينا،
 ،6938ج ،9ص989ـ .)980در رساله في السعاده ابنسينا این گروه را بهعنوان کساني که در انجام تكاليف شرعي

نيت خالص دارند ،توصيف ميکند(همو6011 ،هـ ،ص .)238ابنسينا این گروه را نفوس کامل و مقدس
مينامد .از نظر او نفوس مقدس از احوال و اوصافي که در ميان افراد ناقص و ضعيف دیده ميشود ،دور
و بالذات به کماالت واصلاند .اینان غرق در لذت حقيقي هستند و به بازماندههاي خود و دنيا توجهي
ندارند .اگر در این نفوس عيبي اعتقادي یا خلقي وجود داشته باشد که موجبات رنج ایشان و جدا ماندن
آنها از درجه عليين شده باشد ،سرانجام آن عيب هم رفع ميشود(همو 6010 ،هـ ،ص .)092چنين نفوسي
با وصول به مرتبه عقول مجرد به مقام ادراک معقوالت نائل ميشوند و از همان حيث به بهجت و
سرور نامتناهي دست ميیابند.

6ـ ر.ک به :آلیمين و نوري  ،6932ص693ـ695
2ـ ابنسينا در آثار خود براي نفوس انساني طبقه بنديهاي مختلفي ارائه کرده است .وي در مبدأ و معاد نفوس را در سه طبقه ،در
رساله في السعاده در چهار گروه و در اشارات و تنبيهات در پنج طبقه جاي داده است .ر.ک به :خادمي ،6932 ،ص661ـ .663یادآور
ميشود که ابنسينا در کتاب اضحویه نفوس را پس از مرگ در شش دسته قرار داده است .ر.ک به :ابنسينا ،6952 ،ص682ـ68.5
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در حالي که این گروه در اوج لذت و سعادت قرار دارند ،وضعيت و احوال انسانهاي دیگر به گونهاي
دیگر است .برخي از سعادت حقيقي در هر دو بخش نظري و عملي محروماند و تنها به لذات خيالي و
وهمي دست ميیابند ،برخي از افراد متوسط به سطحي از سعادت ميرسند .افراد ساده و عوام از رحمت
گسترده الهي بهرهمند خواهند بود .به این ترتيب ،کساني که در گروه عارفان مهذب قرار نميگيرند و به
همين جهت از سعادت کامل محروماند ،در چند گروه قرار ميگيرند که عبارتاند از:

1ـ مردمان ساده و بُله
ابنسينا در الهيات شفا به کساني که قوه عقلي خود را به فعليت نرسانيدهاند و از این حيث ناقص
مانده اند ،عنوان اشقياء داده است .با این حال وي تنها افرادي را که کماالت نفس را ميشناسند و
نسبت به آنها اشتياق دارند ،ولي در تحصيل کماالت کوتاهي کردهاند ،شقي ميداند .از نظر او نفوس
ساده و بسيط اصالً به کماالت عقلي اشتياق نداشتهاند؛ زیرا این شوق تنها در کسي به وجود ميآید
که این امور را براي انسان و قوه عقالني او کمال بداند(ابنسينا 6010هـ ،ص .)025افرادي که به سادگي
روح و نارسائي عقل مبتالیند به جهت بيتوجهي به کماالت عقلى و عدم اشتياق نسبت به کماالت
انسانى از عذاب رها ميشوند(همان ،ص.)096
شيخ در مبدأ و معاد اظهار ميکند ناآگاهاني که هيچ شوقي به معقوالت نداشتهاند ،اگر نيكوکار
بوده باشند ،پس از مرگ در اثر رحمت گسترده الهي از هالکت نجات ميیابند(همو ،6919 ،ص.)660
از دیدگاه ابن سينا افراد ساده و بُله که از نظر عقلي نارسایي دارند و ميل و اشتياقي به کمال ندارند،
هنگامي که از بدن مفارقت پيدا ميکنند ،دو وضعيت خواهند داشت :اگر اخالق زشت کسب نكرده
باشند ،به سمت سعه رحمت الهي و نوعي راحتي و آرامش ميروند و اگر در زندگي خود ،اخالق
نامطلوب داشته باشند و اصالً واجد ملكات و اخالقيات خوب نباشند ،در این حالت گرفتار عذاب شدید
ميشوند(همو ،6938 ،ج ،9ص .)988از نظر فخر رازي ،شيخ در نظر دارد در اینجا وضعيت نفوس خالي از
علوم و اخالق را بيان کند(فخرالدین رازي ،6950 ،ج ،2ص859ـ .)850محقق طوسي هم نفوسي را که از
کمال و ضد کمال بهرهاي ندارند ،بُله دانسته است(طوسي ،6938 ،ج ،9ص .6)988وي به نوع این کماالت
اشارهاي ندارد .2نقصهاي افرادي که فاقد آگاهي هستند و استعداد و آمادگي الزم براي تحصيل
6ـ طوسي در شرح عبارت شيخ به روایتي از پيامبر اسالم 1اشاره ميکند :أکثر أهل الجنه البله .برخي از اهل تحقيق ،این روایت را
از حيث سند آن در منابع شيعه و اهل سنت و داللت آن ،مورد بررسي قرار دادهاند .ر.ک به :طباطبایي ،6950 ،ص32ـ.618
2ـ عبدالرزاق الهيجي در گوهر مراد عبارات شيخ در الهيات شفا ،اشارات و مبدأ و معاد را شرح ميدهد و نفوس ساده را در سه گروه
قرار ميدهد :کساني که به نحو تقليدي اعتقادات حقي دارند؛ آن هایي که مقلدانه اعتقادات باطلي دارند و افرادي چون کودکان و
دیوانگان که اصالً اعتقادي ندارند .وي به تحليل وضعيت این افراد ميپردازد .ر.ک به :الهيجي ،6932 ،ص.103-193
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کمال شایسته خود نداشتهاند ،قابل جبران نيست(ابنسينا ،6938 ،ج ،9ص981ـ .)982از دیدگاه طوسي
وضعيت کساني مانند عوام و مقلدان که عامل بياستعدادي آنها امري نظري و غير راسخ است ،پس
از مرگ اصالح و جبران ميشود(طوسي ،6938 ،ج ،9ص986ـ.)982

2ـ ناآگاهان بیاعتقاد و معاند
ابنسينا به کساني که قوه عقلي خود را به فعليت نرسانيدهاند و از این حيث ناقص ماندهاند ،عنوان
اشقياء داده است .نفسي که متوجه کماالت عقلي بوده است و طبعاً نسبت به آنها اشتياق داشته
است ،ولي عمداً براي تحصيل آن کماالت تالشي نكرده است ،پس از مرگ و مفارقت از بدن ،گرفتار
شقاوت ابدي مي شود .از دیدگاه شيخ ،اینان ،اشقياء یا مقصراني هستند که از تالش براي کسب
کماالت علمي کوتاهي کردهاند یا معانداني هستند که نسبت به عقاید باطل خود تعصب ورزیدهاند.
ابن سينا گروه معاندان را که عالوه بر کوتاهي در تحصيل کماالت علمي ،عقاید باطل کسب کردهاند،
داراي وضعيت بدتري ميداند(ابنسينا 6010هـ ،ص025ـ.6)023
ابنسينا در این موضع ،شقاوت و تيرهبختي این گروه را ناشي از جهل علمي و اعتقادات باطل
آنها ميداند و اصالً به نوع رفتار آنها اشاره نكرده است .در اضحویه هم گرچه او جاهالن فاسق
(گروه سوم) و غير فاسق(گروه ششم) را در دو گروه قرار داده است با این حال آنها را گرفتار عذاب
جاویدان ميداند(همو ،6952 ،ص682ـ .)685به این ترتيب ،وي مایل است منشأ عذاب چنين افرادي را
صرفاٌ نقصان آنها در ناحيه عقل نظري بداند؛ گرچه این نقصان و وجود اندیشههاي باطل در بخش
عملي نفس ،به اخالق پست و اعمال ناشایست هم انجاميده باشد .الهيجي در شرح این عبارات،
توضيح ميدهد فردي که در جزء نظري نفس ،ناقص است و به عقاید فاسد و باطل باور دارد هرگز
نميتواند در بخش عملي صالح باشد(الهيجي ،6932 ،ص .)193از نظر ابنسينا بياعتقادي اهل عناد،
اصالح ناپذیر است و به همين جهت آنان گرفتار عذاب ابدي خواهند بود.
ابن سينا در فصلي از کتاب اشارات ،نقصهاي افـ رادي که استعداد و آمادگي الزم بـراي تحصيل
کمال شایسته خود نداشتهاند ،قابل جبران نميداند(ابنسينا ،6938 ،ج ،9ص .)981مطابق آنچه محقق
طوسي در شرح این عبارت 2اظهار ميکند نبودن کمالي براي نفس تنها از جهت بياستعدادي آن نفس

6ـ ر.ک به:

طوسي ،6938 ،ج ،9ص.982

2ـ صدرالمتألهين در کتاب شرح الهدایه االثيریه در پایان مباحث خود ،این عبارات محقق طوسي را با کمي تغيير و تصرف بدون
ذکر نام ،بيان ميکند .ر.ک به :صدرالدین شيرازي ،6939 ،ج ،2ص.280-289
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است1؛ اما مستعد نبودن نفس از چند حالت خارج نيست :یا به جهت امري عدمي مانند کمي قدرت
عقالني است یا به سبب اموري وجودي که ضد آن کماالت است .2از نظر طوسي وضعيت کساني که
به سبب امري راسخ و مربوط به قوه نظري ،ناقص هستند نيز قابل تغيير و اصالح نيست و چنين
افرادي به عذاب دائمي گرفتار ميشوند .علت این مطلب آن است که جهل مرکب که متضاد یقين است
صورت و حقيقت چنين نفوسي شده است و از آنها جدا نميشود(طوسي ،6938 ،ج ،9ص .)986به نظر فخر،
مقصود شيخ از این فصل آن است که نقایص و خللهاي نفس از حيث نظري در افراد مقلد ،جاهل و
بيعقيده نه زائل ميشود و نه اصالح و جبران ميگردد؛ اما اگر کسي تنها از حيث عملي گرفتار اخالق
پست و ناشایست باشد ،به نحو منقطع معذب خواهد بود(فخرالدین رازي ،6950 ،ج ،2ص833ـ.)851
رازي سخن شيخ را با اشكالي مواجه ميبيند :تغيير احوال نفس پس از مفارقت از بدن اگر جایز باشد
چگونه قاطعانه ميتوان حكم کرد که نقصان مربوط به قوه نظري پس از مرگ اصالح نميپذیرد؟ و اگر
جایز نباشد چطور با قطعيت ميتوان گفت عذاب حاصل از اخالق پست منقطع است؟ چه تفاوتي ميان
احوال نفس به حسب قوه نظري و قوه عملي هست؟(همانجا) .9قطب رازي در داوري بين فخر و طوسي
اظهار ميکند فخر رازي از کالم شيخ دو مطلب فهميده است :نقصان به حسب عقل نظري غير قابل
جبران و اصالحناشدني است و نقصان قوه عملي اصالحپذیر است .فخر بين این دو نقصان تفاوتي قائل
نيست .محقق طوسي در شرح خود از نگاه ابنسينا دفاع کرده است(قطبالدین رازي ،6956 ،ص.)081
از نظر ابنسينا ،فرومایگي و نقصان تنها براي نفسي که مشتاق کمال است ،آزار دهنده است.
اشتياق به کمال که ناشي از آگاهي است ،به کسب کمال منجر ميشود .از این رو افرادي که فاقد
آگاهي هستند ،از این عذاب رهایي دارند .این احساس فرومایگي و عذاب تنها براي منكران ،مهمالن
و کساني است که از نوري که خدا به آنها تابانيده است ،اعراض کردهاند(ابنسينا ،6938 ،ج ،9ص.)982

6ـ قطب رازي توضيح ميدهد اگر نفس مستعد کمالي باشد ،حتماً آن کمال به او افاضه ميشود .مراد از استعداد در اینجا ،استعداد تام
است؛ یعني افاضه کمال به موجودي که با جمع شرایط و فقدان موانع استعداد تمام دارد ضروري است(قطبالدین رازي ،6956 ،ص.)081
2ـ از نظر قطب رازي ،محقق طوسي تنها به نمونه هایي اشاره کرده است .نه امور عدمي به نقصان غریزه اختصاص دارد و نه امور
وجودي منحصر به اموري است که ضد کمالاند .در مورد افراد تنبل که با وجود استعداد عقلي اشتغاالت علمي ندارند ،امري عدمي
موجب فوت کمال شده است و در مورد افرادي که به کسب معاش اشتغال دارند ،امري وجودي که متضاد کمال نيست ،موجب
محروميت نفس از کمال شده است (همانجا).
9ـ فخر در محصل به دیدگاه فيلسوفان درباره شقاوت جاهالن اشكال وارد کرده و محقق طوسي به او پاسخ داده است(طوسي،
6018هـ ،ص.)931
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به نظر محقق طوسي ،شيخ در این فصل ميخواهد تفاوت ميان انواع ناقصان معذب و کساني که
به خاطر نقصانشان عذاب نميشوند ،بيان کند .در ميان این چند گروه ابلهان که به سبب عدم
شناخت ،اشتياقي به کماالت عقلي ندارند ،معذب نيستند و کساني که با وجود آگاهي و شوق به کمال
براي کسب کمال تالشي نكرده باشند ،خواه به باطل اعتقاد داشته باشند یا به جهت اشتغاالتي کسب
کمال نكرده باشند یا از سر تنبلي به دنبال کمال نرفته باشند ،گرفتار عذاب خواهند بود .در ميان این
سه گروه ،اهل انكار در وضعيت بدتري قرار دارند و عذابشان دائمي است( طوسي ،6938 ،ج ،9ص.)982
شيخ در مبدأ و معاد نقص این گروه را ذاتي و بيماري آنان را درمانناپذیر ميداند(ابنسينا،6919 ،
ص.)662

3ـ افراد دانا و غیر منزه
شيخ معتقد است کساني که تنها از حيث قواي نظري کمال یافتهاند ،پس از مفارقت از بدن از
طرفي داراي شوق شدید نسبت به لذات عقلي هستند و این شوق ،آنها را به سمت ملكوت
ميکشاند و از سوي دیگر نفس آنها به جهت عدم تنزه ،نسبت به عالیق جسماني و امور پست هم
قطع عالقه نكرده است و این اميال و ملكات ،آنها را به سمت امور پست جذب ميکند .وجود چنين
حرکات آشفته ميان امور عالي و پست ،این نفوس را دچار عذاب و آالم دردناکي ميکند .اقتضائات
این هيأت بدني که مجذوب امور پست است و جوهر نفس که به معنویات تمایل دارد ،با هم متضادند
و موجب رنج و آزار نفس ميشوند(ابنسينا 6010هـ ،ص091ـ.)096
البته ابنسينا درد و عذاب این گروه را منقطع ميداند؛ زیرا چنين نفسي به واسطه تحصيل معارف
عقالني به حد اعالیي از لذت و سعادت جوهري رسيده است و درد و الم ناشي از هيأت بدني عارضي
و ناپایدار است و با ترک افعالي که موجب آن هيأت در نفس شده است ،کمکم زایل ميشود .از این
رو چنين افرادي گرفتار عذاب و عقوبت جاویدان نخواهند بود .این نفوس پس از زوال آن هيأت
ظلماني و دردناک پاک ميشوند و به سعادتي که ویژه آنهاست ،ميرسند(همان ،ص .)096ابنسينا با
استفاده از مباني خود نشان ميدهد که چگونه ممكن است این احوال ظلماني و رنجهاي ناشي از
آنها زائل شود .6از نظر ابنسينا ،فرومایگي و نقصان تنها براي نفسي که مشتاق کمال است ،آزاردهنده
است .اشتياق به کمال که ناشي از آگاهي است به کسب کمال منجر ميشود .این احساس فرومایگي
و عذاب تنها براي منكران ،مهمالن و کساني است که از نوري که خدا به آنها تابانيده است ،اعراض

1ـ ر.ک به :اكبری ،1911 ،ص.61
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کردهاند(ابنسينا ،6938 ،ج ،9ص .)982طوسي در شرح این عبارات ،وضعيت آنهایي که اخالق و ملكات
تباهشان که مربوط به قوه عملي است موجب ميشود براي نيل به کمال آمادگي نداشته باشند ،قابل
اصالح ميداند .خواه این امور راسخ باشند یا غير راسخ .اینان دیر یا زود پس از زوال این حاالت،
نجات ميیابند(طوسي ،6938 ،ج ،9ص986ـ.)982
نظر ابنسينا درباره وضعيت این گروه در قياس با وضع افراد پيشين که یا ناآگاه و بياعتقاد هستند
یا عقاید باطلي دارند ،نشان ميدهد که مالک وي براي دوام عذاب و آالم اخروي ناداني فرد با وجود
استعداد ذاتي بوده است .از نظر شيخ ،جاهالن و کفار و معاندان و افراد متعصب و کژاندیش و تمام
کساني که با وجود ذکاوت و استعداد ذاتي ،به تربيت عقالني خود نپرداختهاند و نفس خود را از حيث
قوه نظري تكميل نكردهاند ،قطعاً به طور جاودان در جهنم معذب خواهند بود و عذاب کساني که
کماالت مربوط به قوه نظري را تحصيل کردهاند ،ولي به ملكه عدالت نرسيدهاند ،ابدي نخواهد بود.
ابن سينا در آثار خود با تعابير مختلف رنج و عذاب کساني را که از حيث علمي کامل هستند و از
حيث عملي گرفتار آلودگيهاي عارضي هستند ،منقطع و پایانپذیر دانسته است .با این حال وي
اصالً به عوامل زوال این امور و چگونگي آن اشاره نميکند .با وجود خوشایندي و اميدبخشي که در
این دیدگاه احساس ميشود این پرسش جدي در برابر ابنسينا قابل طرح است.

نتیجهگیری
شيخالرئيس سعادت را به کمال انسان در دو بخش نظري و عملي تفسير کرده است .بر اساس نظر وي،
انسان قواي مختلفي دارد .قوه نظري هنگامي کامل است که بتواند نظام موجودات ،مبدأ هستي و
فيوضاتي را که از او به موجودات ميرسد ،تعقل کند .در این حال انسان به عالمي معقول به موازات
عالم موجود تبدیل ميشود و به لذتي عقلي که با لذات حسي قابل قياس نيست ،دست ميیابد.
شيخالرئيس که ابتدا سعادت را به لذت عقالني و تصور معقوالت تفسير ميکند در ادامه ،سعادت حقيقي
را تنها با اصالح بعد عملي نفس از طریق تسلط و استيالي بر بدن تمام و کامل ميداند .البته این کمال
هم مربوط به عقل عملي است که به نحوي از قوه ناطقه انسان ناشي ميشود.
ـ سعادت انسان از حيث ذات به آن است که از حيث نظري به عالمي عقلي تبدیل شود و در پي آن
از طریق عقل عملي از جهت ارتباط با بدن ،تسلط و استيالي بر بدن و اقتضائات آن داشته باشد .با
توجه به آنکه ابنسينا سعادت انسان را از حيث ذات ،رسيدن او به مرتبه عقل مجرد دانسته است
ميتوان گفت او سعادت ذاتي انسان را سعادت عقلي دانسته است.
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ـ گرچه بهجت عقلي و احساس سعادت حقيقي با لذتهاي مربوط به قواي حسي ،بهيمي و
غضبي قابل قياس نيست ،ولي کساني که غرق لذات حسي هستند و عمالً هيچ فرصتي براي
اندیشيدن به لذات برتر و پرداختن به اهداف عالي براي خود باقي نميگذارند با این گونه لذات
آشنایي و الفتي ندارند و در جستوجوي آنها نيستند.
ـ ابنسينا عالوه بر آنکه نظریه سعادت را عام و مطلق مطرح کرده و بر اخرويبودن آن تأکيدي
ندارد ،در مواردي بيان ميکند که انسان در دنيا ميتواند به درجهاي از سعادت برسد و پس از مفارقت
نفس از بدن و رفع تمامي موانع ،اوج سعادت را تجربه کند.
ـ ابنسينا در آثار خود پس از تعيين معناي حقيقي سعادت و تأکيد بر سعادت عقلي ،وضعيت
انسانهایي را که به درجاتي از سعادت نائل شدهاند و آنهایي که از سعادت محروم گشتهاند ،تشریح
ميکند:
6ـ نفوس کامل و مقدس کساني هستند که به حسب قوه نظري ،عارف کامل ،و از حيث کماالت
قوه عملي ،ازعالئق جسماني کامالً منزه و پاک هستند .چنين نفوسي با وصول به مرتبه عقول مجرد
به مقام ادراک معقوالت نائل ميشوند و از همان حيث به بهجت و سرور نامتناهي دست ميیابند.
2ـ افرادي که به سادگي روح و نارسایي عقل مبتالیند ،بنا به رحمت الهي به جهت ناآگاهي و
عدم اشتياق نسبت به کماالت انسانى و بيتوجهي به کماالت عقلى و لذات ،از عذاب رها ميشوند.
9ـ کساني که کماالت عقلي را ميفهميدهاند و طبعاً نسبت به آنها اشتياق داشتهاند ،ولي عمداً
براي تحصيل آن کماالت تالشي نكردهاند ،پس از مرگ و مفارقت روح از بدن ،گرفتار شقاوت ابدي
خواهند بود .ابنسينا منشأ عذاب چنين افرادي را صرفاٌ نقصان آنها در ناحيه عقل نظري ميداند،
گرچه این نقصان و وجود اندیشههاي باطل در مورد آنها ،به اخالق پست و اعمال ناشایست در
بخش عملي نفس هم انجاميده باشد.
0ـ کساني که از حيث علمي کامل هستند و از حيث عملي و اخالقي گرفتار آلودگيهایي هستند،
به رنج و عذابي منقطع و موقت محكوم خواهند بود و سرانجام از این عذاب نجات خواهند یافت.
ابنسينا در آثار خود با تعابير مختلف رنج و عذاب اینان را که از حيث علمي کامل هستند و از حيث
عملي گرفتار آلودگيهایي هستند ،منقطع و پایانپذیر دانسته است.
تأکيد و اصرار ابنسينا بر عذاب ابدي گروه سوم و نجات گروه چهارم حاکي از محوریت کماالت
عقلي در سعادت و نجات از نگاه شيخ الرئيس است .نظر متفاوت ابنسينا درباره وضعيت افراد آگاه و
بيعمل در قياس با وضع افرادي که یا ناآگاه و بياعتقاد هستند یا عقاید باطلي دارند ،نشان ميدهد
که مالک وي براي دوام عذاب و آالم اخروي ،ناداني فرد با وجود استعداد ذاتي بوده است .از نظر
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شيخ ،جاهالن و کفار و معاندان و تمام کساني که با وجود استعداد ،نفس خود را از حيث قوه نظري
تكميل نكرده اند ،به طور جاویدان در جهنم معذب خواهند بود و عذاب کساني که کماالت مربوط به
قوه نظري را تحصيل کردهاند؛ ولي به ملكه عدالت نرسيدهاند ،ابدي نخواهد بود .این تحليل به خوبي
نشان ميدهد که ابنسينا سعادت را داراي دو مؤلفه مستقل و همارزش نميداند و کماالت علمي را
به عنوان محور سعادت ميشناسد.
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تصحيح مجيد هاديزاده ،تهران ،ميراث مكتوب
گلمحمدي ،جعفر(« ،)6953بررسي اثر پذیري اخالق فلسفي حكماي مسلمان از حكماي یونان در
تبيين مفهوم سعادت» ،فصلنامه علوم اسالمي ،سال  ،8شماره 21
الهيجي ،عبد الرزاق( )6932گوهر مراد ،تصحيح و تحقيق زینالعابدین قرباني الهيجي ،تهران ،سازمان
چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،چاپ نخست
مستقيمي ،مهدیه سادات و شجاعالدیني ،معظمه و برقعي ،زهره(« ،)6939کارکرد بعد عبادي در
سعادت دنيوي از دیدگاه عالمه طباطبایي» ،معرفت ،سال  ،29شماره 212
مطهري ،مرتضي( ،)6953مجموعه آثار استاد شهيد مطهري ،تهران ،صدرا ،چاپ ششم

