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دهيچك
انـد و انسـانيت انسـان را بـه قـوه عاقلـه او       تحليلي كه از حقيقت انسان به دست دادهبر اساساالهيفيلسوفان 

اند، كمال نهايي و سعادت اصلي او را در فعاليت اين قـوه و بـه فعليـت رسـاندن همـه اسـتعدادهاي آن       دانسته
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ها در آن است، اما سعادت منحصر در آن نيست؛ زيرا ابعاد وجودي انسان منحصر در عقل نيسـت و ايـن   انسان
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مقدمه
هاي مهمي است كه اذهـان بسـياري را   هدف از خلقت انسان چيست؟ اين سؤال از پرسش

هـاي ذهنـي و   به خود مشغول كرده است و دانشمندان مختلف، هـر يـك فراخـور دغدغـه    
اند. متكلمـان، فيلسـوفان و عارفـان بـه ايـن سـؤال       گفتهقلمرو پژوهشي خود، به آن پاسخ 

هـا درجـاي خـود    اند به آن پاسخ بدهند. هر يك از اين پاسـخ و كوشيدهواكنش نشان داده
، را االهـي اي از فيلسـوفان، يعنـي فيلسـوفان    قابل بررسي است. ما دراينجا فقط پاسخ عـده 

كنيم.بررسي مي
سته است كه علت غـايي اشـياء را بـه جـد مـورد      ارسطو كه خود را اولين فيلسوفي دان

توجه قرار داده است، هدف از پيدايش افراد هر نوعي را تحقق كامل آن نوع دانسته اسـت.  
هـا تحقـق كامـل نـوع انسـان اسـت.       بر اين اساس، در نظر ارسطو هـدف از تكـون انسـان   

تلقـي را  ) از قضـا، فيلسـوفان پـس از ارسـطو ايـن طـرز      358-357، ص1388(كاپلستون، 
پذيرفتنـــد، و معمـــوًال هـــدف از پيـــدايش افـــراد را تحقـــق و بقـــاء نـــوع دانســـتند.  

)295صق،1418،سيناابن(
توان پرسـيد كـه هـدف از آفـرينش ايـن نـوع       يابد و مياما مسئله در اينجا پايان نمي

تـوان بـه ايـن سـؤال داد آن     (دراينجا نوع انسان) چيست؟ پاسخي كه به صورت كلي مي
هدف از آفرينش هر نوع آن است كه آن نوع بـه كمـال خـاص خـود برسـد؛ و      است كه

توان گفت هدف از آفرينش انسان آن است كه او به كماالت خاص خود درباره انسان مي
برسد. با توجه به اينكه انسان داراي ابعاد وجودي و قواي نفساني متفاوتي است، كماالت 

توان هم مي،داراي نفس و بدن است، بنابراينمتفاوتي براي وي قابل تصور است. انسان
از كماالت بدني انسان سخن گفت و هم از كماالت نفسـاني او. نفـس انسـان نيـز داراي     

داراي قـواي گونـاگون اسـت: قـوه غاذيـه،      ،ابعاد نباتي، حيواني، و نطقي است؛ از اينـرو 
موّلده، منميه، حاسه، محركه، و عاقله.

تـوان  كمال انساني محسوب مي شوند؟ و بدين ترتيب، آيا مـي آيا كماالت همه اين قوا 
حصول همه آن كماالت را در عرض هم علت غايي خلقت انسان دانسـت؟ يـا آنكـه بايـد     
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يكي از آنها را كمال اصلي انسان دانست كه همان غايت نهايي خلقت انسان است و ديگـر  
كماالت مقدمه نيل به آن كمال مي باشند؟  

ان قواي مختلف انساني قوه عاقله يا نفـس ناطقـه را مخصـوص انسـان     فيلسوفان در مي
اند. بر اين اساس، كمال اين قوه را كمال اصلي انسان معرفي كرده، هـدف از خلقـت   دانسته

، و حصول آن كمال را براي انسان سعادت و خير حقيقـي،  انسان را نيل به آن كمال شمرده
اند. اصلي، و نهايي تلقي كرده

كوشيم نشـان دهـيم از ديـدگاه عمـوم فيلسـوفان يونـاني و       مجال نخست ميدر اين
اسالمي هدف از خلقت انسان نيل به كمال قـوه عاقلـه اسـت و ايـن كمـال چيـزي جـز        
حكمت و خردورزي در دو عرصه نظر و عمل نيست؛ سپس به بررسي انتقادي اين نظـر  

خواهيم پرداخت.

حقيقت انسان
هـاي  متفـاوتي ابـراز شـده اسـت. معمـوًال       قيقت انسان ديـدگاه از ديرباز، درباره چيستي ح

انـد و  باورانـه دربـاره نفـس انسـان داشـته     مادهفيلسوفان طبيعي پيش از سقراط نوعي تلقي
20b، 1366اند. (ارسـطو،  حقيقت آن را از سنخ اموري مانند آب، هوا، آتش، يا عدد دانسته

403-30b405ن به اين سو، بسـياري از فيلسـوفان نفـس را    ) اما از عصر سقراط و افالطو
انـد. افالطـون كـه در رسـاله قـوانين نفـس يـا روح را        مادي دانسـته جوهري مفارق و غير

الف)، آن را مانند جامعه داراي سه جـزء يـا سـه    896خاستگاه حركت معرفي كرده است (
قالني را بر دو او بعد ع)69-70؛ تيمائوس، 44كتاب چهارم، (جمهوري، .بعد دانسته است

جزء ديگر، يعني شهوت و غضب، ترجيح داده، آن را حاكم و فرمان روا معرفي كرده است 
و، در حالي كه آن دو بعـد را فـاني دانسـته، ايـن بعـد را بـاقي و فناناپـذير دانسـته اسـت.          

، بسـيط، و مجـرد اسـت و بـر     االهـي ) در نظر افالطون، نفس انسان حقيقتي 69(تيمائوس، 
) 80-78توانمند است. (فيدون، االهيايق و صور مجرد و ادراك حق

انگاري نفس و بدن، بر تركيب نفس و بدن بـه مثابـه   اما ارسطو به جاي تاكيد بر دوگانه
كمال اول براي «دهند تاكيد كرده است. نفس تركيب ماده و صورت كه جسم را تشكيل مي

» بـراي جسـم طبيعـي آلـي اسـت.     كمال اول«يا ». جسم طبيعي است كه حيات بالقوه دارد
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داند. با اين نگـاه،  ) بدين ترتيب، او نفس را صورتي براي بدن مي27a412، 1366(ارسطو، 
انسان جسمي است كه از آن دو تشكيل شده است. فارابي و مالصدرا اين ديـدگاه ارسـطو   

اند.هايي، نيز پذيرفتهرا، با تفاوت
مادي دانسـته كـه بـه بـدن     حقيقتي مجرد و غيرافلوطين، مانند افالطون، نفس انسان را

كند. در نظر فـارابي، نفـس در   تعلق گرفته است و از آن به عنوان ابزار و مركب استفاده مي
الصدرا، تواند با فعاليت اختياري به تجرد برسد. در نظر مابتدا صورتي در ماده است، اما مي

در اثـر حركـت جـوهري بـه تجـرد      ن صورتي در ماده است كه نفس انسان در ابتداي تكو
، بهمنيار، سهروردي، خواجه نصيرالدين سيناابنرسد. بسياري از فيلسوفان مسلمان مانند مي

اند كه به نحـوي بـا بـدن مـرتبط گشـته      اي مجرد دانستهطوسي و فخررازي نفس را پديده
فلـوطين كـه   با افالطـون و ا ،از اينرواست. در نظر اين فيلسوفان، نفس انسان حادث است.

اي مـادي نيسـت،   نفس انسان را قديم دانسته اند، اختالف دارند. اما اين امر حـادث پديـده  
آنها نفس انسان را صورت در بـدن (بـه   لذايعني در وجود و قوام خود محتاج ماده نيست؛ 

ا دانند. بدين ترتيب، با ارسطو، فارابي، و مالصدرا كه نفس انسان را در ابتدعنوان ماده) نمي
اند، اختالف دارند. اشتراك آنها با افالطون و افلوطين در ايـن اسـت   صورتي در بدن دانسته

دانند و اشتراك آنها با ارسطو و فـارابي و  كه هر دو دسته نفس انسان را از ابتدا روحاني مي
دانند.مالصدرا در آن است كه هر دو دسته نفس را حادث مي

د كه حقيقت انسان و انسانيت انسان به نفس او اسـت  همه اين فيلسوفان اتفاق نظر دارن
طور، همـه ايـن فيلسـوفان، در ميـان     كننده ندارد. همينو بدن در حقيقت انسان نقش تعيين

ها قواي مختلف نفس قوه عاقله را مخصوص او دانسته، آن را مايه تمايز انسان از غير انسان
.  اندشمرده

كمال نهايي يا سعادت انسان
فيلسوفان هدف از آفرينش انسان و سـعادت نهـايي او را در ارتبـاط بـا قـوه عاقلـه او       اين 

اند. زيرا در نظر آنها انسان با داشتن همين قوه انسان شده و از ديگـر جانـداران   معرفي كرده
متمايز گشته است. آنچه سبب سعادت انسان است در درجه نخست به كـار انـداختن قـوه    

هـاي  عقلي است، و در درجه حاكم قـراردادن عقـل در فعاليـت   هايعاقله و كسب معرفت
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ديگر انسان است؛ يعني اگر قواي شهواني و ارادي تابع عقل باشند و با تشخيص عقل عمل 
كنند. بدين ترتيب، فعاليت قوه عاقله و فعاليـت طبـق عقـل    كنند به سعادت انسان كمك مي

عقلـي و حـاكم شـدن عقـل بـر      هـاي  سبب سعادت انسان است و به دست آوردن معرفت
هاي برخي از فيلسـوفان مهـم را   شهوت و غضب سعادت انسان است. در اين زمينه ديدگاه

كنيم.بررسي مي
افالطون

بايد به معرفـت  ،اي شكل بگيردمندانهافالطون بر آن است كه براي آنكه زندگي سعادت
ـ مـادي، يعنـي م  غيرمنظور او از معرفت حقيقي معرفت به اشيايحقيقي نائل آمد. ل و ُث

هاي ناقص الزم است. در هـر د است. اما شناخت امور مادي نيز به عنوان بدلامور مجر
، هستي منحصر در آن نيست،شناخت اينكه عالم مادي عالم فاني و گذرا است،صورت
از عالم آرماني و مثالي اسـت بـراي سـعادت ضـروري اسـت.     مايهكميروگرفتو اينكه 

انـد كـه تنهـا بـه     فيلسوفان چون به يقـين دريافتـه  «گويد: چنانكه مي)61-62،فيلبوس(
توان به پاكي و رهايي رسيد هرگز در راهي بـر خـالف فلسـفه گـام     دستياري فلسفه مي

روند كـه  نمايد و به جايي ميآورند كه فلسفه به آنان مينهند بلكه روي به راهي مينمي
)82فايدون،.» (كندفلسفه رهبري مي

ارسطو
ارسطو نيز، مانند افالطون، سعادت انسان را در فعاليت عقالني و رفتـار خردمندانـه دانسـته    
است. با توجه به آنكه انسانيت انسان را عقل تشكيل مي دهد و فعاليت عقلي فعاليتي است 

 ,Aristotleكه به انسان  اختصاص دارد، نيكبختي او را بايد در همين امـر جسـتجو كـرد. (   

1987, 1100a4-1101a20اگر سـعادت فعاليـت طبـق فضـيلت اسـت،      «گويد: ) او چنين مي
ترين فضيلت باشد و اين فضيلتي خواهد بـود مربـوط بـه    معقول است كه بايد برطبق عالي

)Aristotle, 1987, 1177a12-13» (بهترين چيز در ما.
برترين چيز در انسان همان قوه عاقله است كه مايه امتياز انسان از ديگر جانداران شـده  

ارسـطو انسـان را مركـب از    هر چنـد است و منظور از فعاليت او نيز فعاليت فلسفي است. 
نفس و بدن دانسته و نفس را صورت انسان معرفي كرده است، از سـوي ديگـر او را داراي   
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اي كه سبب تمايز او از موجودات ديگر است و بـا مـرگ بـدن    قوهقوه عاقله دانسته است،
گريـزد و بـاقي   دانسته است كه از چنگال مرگ مـي االهياي شود. او عقل را بهرهفاني نمي

,Aristotle, 1987است. ( 738b 27   ارسطو عنصر عقل در انسان را برترين عنصـر وجـودي (
مرده و بر همـه عناصـر ديگـر وجـود انسـان      واقعي او ش» من«دانسته، آن را تشكيل دهنده 

ــت   ــت آن را فعالي ــانروا دانســته، و فعالي ــن«فرم ــرده اســت.  » م ــي ك ــي انســان معرف واقع
)Aristotle, 1987, 1178a 8(

بشناسد و دربـاره آنهـا تأمـل    راانسان براي نيل به سعادت بايد هم امور طبيعي و مادي
ا. در نظر او حيات آرماني مشـتمل بـر تامـل    مادي رعقالني كند، و هم امور ماورايي و غير

,Aristotle, 1987درباره خدا است. ( 1249b 20(
افلوطين

شويم. او مانند افالطون نفـس  رسيم، مجددًا با آراي افالطون مواجه ميوقتي به افلوطين مي
در گانه دانسته و جزء عقالني نفس را برتر از همه و داراي ريشهانساني را داراي اجزاء سه

عالم عقالني شمرده است. در نظر افلوطين، نفس انسان، كه قبـل از تعلـق بـه بـدن وجـود      
الزم اسـت بـا   ،از اينـرو ،داشته است، با تعلق به بدن دچار هبوط و بدبختي شـده اسـت و  

عروج خود را از اين آلودگي برهاند. آنچه در مراحل مختلف عروج اخالقـي نفـس مطـرح    
و شناخت است. مرحله اول تزكيه و تطهير اسـت (جـدايي از   است مراتب مختلف معرفت 

محسوسات و ماديات و آمادگي براي فراتر رفـتن از عـالم مـاده)؛ در مرحلـه دوم بايـد بـه       
فلسفه مشغول شد؛ در مرحله سوم به وراي فكر و استدالل رفتـه، بـا نـوس (عقـل) متحـد      

فته است، با خدا (يا احد) متحد شود؛ در مرحله چهارم، كه سعادت نهايي او در همين نهمي
بخشـي  ) او نيز مانند افالطـون بـر نجـات   9،6؛ 1،3،4؛ 1،2،1ص، 1366شود. (افلوطين، مي

فلسفه تاكيد كرده است و تنها راه نيكبختي را در تفلسف و خردمنـدي و فعاليـت عقالنـي    
)15-14،4،1؛11،4،1؛9،4،1؛ 4-4،1،3؛ 12،1،1؛ 10،1،1ص،1366افلوطين، دانسته است. (

او در قول به تناسخ نيز با افالطون توافق دارد. كساني كه در زنـدگي دنيـايي موفـق بـه     
اند، راه خرد و ور شدههاي حيواني غوطهاند، در لذتهاي مادي نشدهفاصله گرفتن از لذت

رخـه  دانايي را پيش نگرفتند و موفق به حكمت و خردمندي نشدند، بـا مـرگ تـن وارد چ   
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شوند تا باالخره با در پيش گرفتن راه حكمت و فلسفه از بند دنيا رها شوند و بـه  تناسخ مي
)12-1،1،11؛ 8،5،4؛ 8،7،4؛ 27،3،4منزلگاه اصلي بازگردند. (افلوطين، 

كندي
بينيم اين روند ادامه يافته است، يعني بر نقش نگريم، ميوقتي به آراي فيلسوفان اسالمي مي

شود، گرچه اختالف نظرهايي نيز بـه چشـم   لسفه در سعادت انسان تاكيد ميخردورزي و ف
خورد. يعقوب بن اسحاق كندي، نخستين فيلسوف اسالمي، درباره نفس تلفيقي از آراي مي

گانـه نفـس (عقـل و    افالطون و ارسطو را ارائه كرده است. او با تاكيد بر ابعاد يا اجزاء سـه 
را قـوه عاقلـه دانسـته و سـعادت نهـايي او را در      غضب و شهوت)، حقيقت نفـس انسـان   

كـه البتـه چنـين واقعيتـي     -پيوستن به عالم عقل و آگاهي از همه معلومات شـمرده اسـت   
)282-272، ص1950افتد. (كندي، درباره نفس انسان، پس از مرگ او اتفاق مي

رازي
الم اسالم، با تاكيد ورزان عمحمد بن زكرياي رازي، يكي ديگر از نخستين متفكران و فلسفه

دم نفس به عنوان يكي از قدماي پنجگانه، آرايي درباره نفس ابـراز كـرده اسـت كـه در     بر ق
ها با فيلسوفان قبلي و بعدي، در مسـئله محـل بحـث يعنـي نقـش      ها و تفاوتعين شباهت

خردورزي و حكمت در سعادت انسان با آنها مشترك است. او نفس انسان را داراي وجـوه  
انه ناطقه، غضبيه، و شهويه دانسته است و بر نقش قوه ناطقه و عقل در سعادت انسـان  گسه

) (ظاهرا همين دفاعيه افراطي او از عقـل  31-27، ص1378تاكيد بسيار كرده است. (رازي، 
ستيز عيار و نبوتگراي تماماي او را يك عقلو تاكيد بر عقالنيت موجب شده است تا عده

) رازي بـر  470-467، ص1380ستيزي رازي ر.ك.: مطهري، اتهام نبوتمعرفي كنند. درباره
هـاي آن  ها نيست و آنها نبايد به دنيا و لـذت آن است كه زندگي دنيايي زندگي اصلي انسان

تواننـد بـه   دل ببندند. جايگاه اصلي آنها عالم ديگري است و مردم فقط از طريق فلسفه مـي 
عالم مادي نجات يابنـد. ناصـر خسـرو ديـدگاه او را     عالم اصلي خويش بازگردند و از اين 

چنين گزارش كرده است:
هركه فلسفه بياموزد و عالم خويش بشناسـد و كـم آزار باشـد و دانـش آمـوزد از ايـن       

ها اندر هيكل شدت برهد و ديگر نفوس اندراين عالم همي مانند تا آنگاه كه همه نفس
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د عالم خويش كنند و همـه بكليـت آنجـا    مردمي به علم فلسفه از اين آگاه شوند و قص
اين عالم برخيزد و هيولي از اين بندگشاده شـود همچنـان كـه انـدر ازل     آنگاهبازرسند 

)116تا، صبوده است. (ناصرخسرو، بي

اين ديدگاه يادآور سخنان افالطون و افلوطين است. رازي ماننـد آن دو فيلسـوف يونـاني    
و از دنيـاي مـادي فاصـله    كساني كه اهـل فلسـفه نشـده   قائل به تناسخ بوده است. در نظر او

رونـد.  اند، شايسته ورود به موطن اصلي خود نيستند و با مرگ از اين عالم بيرون نمـي نگرفته
ماند تا باالخره با آموختن و به كار بسـتن  نفس آنها با انتقال به بدني ديگر در اين عالم باقي مي

و پيوستن به مـوطن ملكـوتي خـود را پيـدا كنـد.(ر.ك.:      فلسفه شايستگي نجات از عالم ماده
)105-104، ص1371؛ رازي، 116-115تا، ؛ بي213-212، ص1363ناصر خسرو، 

فارابي
فارابي، به عنوان مؤسس فلسفه اسالمي، در اين زمينه ديدگاه بديعي دارد. البته او نيز، ماننـد  

دانـد، امـا   حكمت و فلسـفه مـي  اسالف خود، سعادت نفس بشري را در فعاليت عقالني و 
دانـد و بـراي عمـوم مـردم نيـز كـه       فعاليت عقالني وحكمت را در يك مرتبه منحصر نمي

توانايي تفلسف به معناي خاص كلمه را ندارند راهي بـه سـعادت گشـوده اسـت. در نظـر      
ز ها در داشتن عقل اشتراك دارند و با همين امر از موجودات ديگر متمـاي فارابي، همه انسان

انـد مرتبـه   ها مشترك است و همه با داشتن آن انسان شـده اند. اما آنچه بين همه انسانشده
ترين مرتبه آن عقل منفعل(يـا عقـل   خاصي از عقل است. عقل داراي مراتبي است كه پايين

اي هيوالني) است. عقل در اين مرتبه فقط امكان تعقل را دارد و هنوز هيچ صورت معقولـه 
است. با اشراق عقل فعال (دهمين و آخرين عقل از عقول طـولي مشـائيان)   را كسب نكرده 

شود، نيل به بـديهيات اوليـه   بر نفس ناطقه انسان اولين استكمالي كه براي انسان حاصل مي
توانـد بـه تعقـل    است. انسان با به كار انداختن عقل خود و استفاده از بـديهيات اوليـه مـي   

سيله، به كمال نهايي خود بار يابـد. فـارابي دربـاره كمـال     حقايق نظري نايل آيد و، بدين و
نهايي انسان به ديدگاه افالطون و ارسطو اشاره كرده است و گفته است: انسـان دو زنـدگي   

اسـت كـه در   دارد؛ يكي زندگي دنيايي كه وابسته به خوراك، پوشاك، و ديگر امـور مـادي  
ي اخروي كه مربوط به خود انسان و نفس ايم، و ديگري زندگزندگي روزمره به آنها وابسته
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او است. اين زندگي اخير زندگي اصلي انسان و از آِن انسانيت انسان است. با توجه بـه دو  
نوع زندگي يادشده، دو نوع كمال و سعادت مطرح است: كمال نخست و كمال اخير. كمال 

ط بـه زنـدگي   شود و مقدمه كمال اخير است كه مربـو نخست در زندگي دنيايي حاصل مي
آميز را انجام دهـد  اصلي انسان است. كمال نخست انسان آن است كه او همه افعال فضيلت

هاي دروني و نفساني را نيز كسب كنـد؛ يعنـي افـزون بـر آراسـتگي بـه فضـايل        و فضيلت
نفساني، عامل به افعال فضيلت آميز باشد. به دنبـال تحصـيل ايـن كمـال، كمـال اخيـر كـه        

در نظـر  ،) بنـابراين 46-45ق، ص1405شود. (فارابي، ان است حاصل ميسعادت نهايي انس
گردد آراستگي به فضايل فارابي آنچه مايه تحصيل كمال نهايي و سعادت قصواي بشري مي

آميز است. با توجه به قواي نفساني و جايگـاهي كـه نفـس    نفساني و عمل به افعال فضيلت
كه مهمترين فضيلت نفساني همان حكمـت و  ناطقه در بين قواي نفساني دارد، روشن است

آميز نيز افعال فكـري و معرفتـي نقـش مهمـي دارد و     خردمندي است.در بين افعال فضيلت
، اعم از افعال فكري و بدني است. بدين ترتيب، ايـن  منظور فارابي از افعال فاضله و جميل

صـوا سـهم مهمـي    شود كه خردورزي و عقالنيت در راه نيل به سـعادت ق نتيجه حاصل مي
)106-105، ص1991دارد. (فارابي، 

طور كه عقل فعـال  داند؛ همانفارابي سعادت نهايي انسان را رسيدن به مرتبه عقل فعال مي
هاي معقوله و علم به حقايق اشياء است، نفس انسان نيز موجودي مجرد و داراي همه صورت

)82-81، و 55، 35، 32تا، بي، فارابياز بدن و ماده مجرد شده به عقول ملحق شود. (
رسـد و بـدين   در نظر فارابي، انسان با آگاهي از حد نصاب معيني از حقايق به تجرد مي

شود. (اينكه گفتيم زمينه براي سـعادت نهـايي   وسيله زمينه براي سعادت نهايي او فراهم مي
ه فضـايل  شود براي اين است كه افزون بر شرط آگاهي و معرفت، شرط اتصاف بفراهم مي

اخالقي و رفتاري نيز در سعادت انسان دخيل اسـت. بـراي آگـاهي از امـوري كـه علـم و       
) 147-146، 1991، فـارابي :معرفت به آنها براي نيل به سـعادت نهـايي مـورد نيـاز اسـت     

هنگامي كه به فهرست موضوعاتي كه فارابي معرفت به آنها را براي سعادت هـر كـس الزم   
شويم: خـدا، صـفات و افعـال او، عقـول و     يم، با اين امور مواجه ميكندانسته است نگاه مي

مراتب آنها، افالك و احكام آنها، عالم كـون و فسـاد و جسـم و تركيـب جسـم از مـاده و       
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فاضله، رئيس هاي فاضله و غيرصورت، نفس و قواي نفساني و سعادت نفس انسان، مدينه
غيره. اين موضوعات ما را به يـاد فلسـفه   مدينه فاضله (نبي) و شرايط او، حقيقت وحي، و 

رسد كه فارابي شـرط سـعادت را فلسـفه خوانـدن و فيلسـوف      اندازد و چنين به نظر ميمي
شدن دانسته است. ولي در نظر فارابي شرط سعادت انسان لزومًا فيلسوف شدن نيست. زيرا 

ـ       ا تعقلـي) و  او معرفت به امور ياد شده را بر دو قسـم دانسـته اسـت: معرفـت تصـوري (ي
تـوان قسـم اول   معرفت تخيلي. بر اساس توضيحات  فارابي درباره اين دو نوع معرفت، مي

ان. در مؤمنرا معرفت فلسفي و ازآن فيلسوفان دانست و قسم دوم را معرفت ايماني و از آن 
تواننـد موضـوعات يادشـده را بـه نحـو فلسـفي و برهـاني        ها نمـي نظر فارابي، بيشتر انسان

توانند از آنها آگاه شوند.و فقط از طريق تخيل و تمثل ميبشناسند
در نظر فارابي، حكيم به معناي  دقيق و تام كلمه همان نبي است كه اتصـال كامـل   
به عقل فعال دارد. او از اين طريق به امور يادشـده معرفـت برهـاني و فلسـفي دارد و     

هـا، و  ها، خيـال مبر است) مثالان با ايمان آوردن به چنين حكيمي (كه در واقع پيامؤمن
آورند و از طريق آنها به آن امور معرفـت پيـدا   هاي امور يادشده را به دست ميمحاكي

بينيم فارابي سعادت نهايي ) در اينجا مي147، ص1991؛ 86-58تا، كنند. (فارابي، بيمي
شدن منحصر نكرده است. گرچـه او فيلسـوف شـدن را سـعادت    انسان را در فيلسوف 

داند، آن را همگاني ندانسته است و براي عموم مردم پيشنهاد ديگري مطـرح كـرده   مي
اند، الزم است به يك فيلسوف تمام عيار، يعني است: كساني كه به مقام فلسفه بار نيافته

هـاي خـود را از او   شود، اقتدا كنند و معرفتبه كسي كه پيامبر است و به او وحي مي
ه به سعادت نهايي برسند.اخذ كنند تا بدين وسيل

سيناابن
نيز براي سعادت انسان بر نقش فلسفه تاكيد كرده است. با توجه به آنكـه انسـانيت   سيناابن

انسان به قوه ناطقه او است، كمال خاص و سعادت نهايي مخصوص انسان آن است كه اين 
كمـال مخصـوص   سـينا ابندر اينجا، 1قوه به هر آنچه برايش قابل حصول است دست يابد.

ان النفس الناطقه كمالها الخاص بها ان تصير عالما عقليا مرتسما فيها صوره الكل و النظام المعقول في الكل و الخيـر  «. 1
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اي به موازات عالم عينـي گـردد كـه صـورت همـه      انسان را آن دانسته است كه عالم عقلي
اجزاي هستي درآن منقش شده باشد. البته اين برترين حد سعادت انسـان اسـت و مراتـب    

خود درباره تعيين اينكه چه مقـدار  سيناابنتري نيز براي سعادت او قابل تصور است. پايين
ت بايد براي انسان حاصل شود تا او از شقاوت و بدبختي نجات يابد و سعادتمند از معقوال

تـوان آن را بيـان   شمرده شود اظهار ناتواني كرده است و گفته است فقط به طور تقريبي مي
كرد. به گمان او حداقل معقوالت مورد نياز براي نيل به سعادت آن است كـه نفـس انسـان    

كرده آنها را تصديق يقيني كنـد: مبـادي مفارقـه، علـل غـايي      امور ذيل را به درستي تصور
اموري كه در حركت هاي كلي واقع مي شوند، هيئـت كـل هسـتي و نسـب وروابـط بـين       
اجزاي آن و چينش نظام هستي از خداوند متعال گرفته تـا دورتـرين موجـودات از خـدا و     

او، مبرا بـودن او از  عنايت خدا نسبت به هستي و چگونگي آن، وجود و ذات خدا، توحيد
تكثر و تغيير، و چگونگي ترتيب نسبت موجودات با خداوند.

كنند و نفس آنها مشغول به بـدن  ها مادام كه در اين دنيا زندگي ميانسانسيناابندر نظر 
و به همين اند و تدبير آن است از توجه به سعادت و شقاوتي كه نصيب او شده است غافل

برد و نه از نيل به شقاوت رنج. امـا بعـداز مـرگ تـن و     عادت لذت ميخاطر نه از نيل به س
شود كه بدان دست يافته است و بدين طريـق غـرق   جدايي نفس از بدن متوجه سعادتي مي

شود، يا اگر شـقي اسـت متوجـه بـدبختي و شـقاوت خـود       در بهجت و لذت و سرور مي
نيز مانند اسالف خود بر نقـش فضـايل نفسـاني و    سيناابنكشد. گردد و از آن عذاب ميمي

ــت.        ــرده اســ ــد كــ ــس تاكيــ ــعادت نفــ ــي در ســ ــت عملــ ــي و حكمــ اخالقــ
در مقام بيان سـعادت روحـاني نفـس انسـان بـه      سيناابن) 475-466صق،1418،سيناابن(

شوند و جايي براي اي سخن گفته است كه فقط حكما و فيلسوفان به سعادت نايل ميگونه
عموم مردم نيست، اما در مقام اثبات ضرورت نبوت و لزوم هدايت مردم به وسـيله  سعادت 

پيامبر بر اين حقيقت تاكيد كرده است كه بسياري از مـردم از  فهـم حقـايق دقيـق حكمـي      

الفائض في الكل مبتدئه من مبدا الكل سالكه الي ... حتي تستوفي في نفسها هيئه الوجـود كلـه، فتنقلـب عالمـا معقـوال      
)466ق، ص1418(ابن سينا، .» الم الموجود كلهموازيا للع
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پيامبر بايد بـا زبـان   ،درباره خدا و معاد و سعادت و شقاوت حقيقي نفوس ناتوانند، از اينرو
)490-489ص،سيناابنا به مردم بفهماند. (رمز و تمثيل آن حقايق ر

سهروردي
درباره حقيقـت سـعادت روحـاني را سـهروردي نيـز پذيرفتـه اسـت. او در        سيناابنتحليل 

يات الهدر سيناابنبا اصطالحات مشايي سخن گفته است و سخنان 1المشارع و المطارحات
سـخن گفـتن از ادراك   بـه جـاي  االشـراق حكمهرا تلخيص كرده است؛ اما در كتاب شفا

معقوالت و حاكم شدن نفس ناطقه بر بدن و قواي جسماني و حيواني از نوراني شدن نفس 
انسان در اثر استضائه از انوار قاهره و حصول ملكه اتصال به عالم نور محض سـخن گفتـه   

شدن او از عالم جسماني و پيوسـتن بـه عـالم نـور     است و سعادت نهايي انسان را خالص
را با بيان اشـراقي آورده  سيناابنهاي فارابي و نسته است. او در اينجا همان ديدگاهمحض دا

)229-223، ص2، ج1380است. (سهروردي، 
مالصدرا

را دربـاره  سـينا ابـن خود به اين مسئله تقريبًا همـان تحليـل   صدرالمتالهين در پاسخ فلسفي 
سـعادت  االربعـه رالمتعاليه في االسفاالحكمهكرده است. در مطرح سعادت روحاني انسان 

هـاي معقولـه اشـياء از واجـب     انسان را در اين دانسته است كه نفس او موضـوع صـورت  
او در الشواهد الربوبيه مشابه همين 2ترين مراتب وجود گردد.الوجود بالذات گرفته تا پايين

) و در جـاي  296ص، 1382مالصـدرا،  بيان را در باره كمال خـاص انسـان آورده اسـت. (   
ال بـه مـالء اعلـي    ديگري از همان كتاب غايت خلقت انسان را مشاهده معقـوالت و اتصـ  

االربعـه رالمتعاليه في االسـفا الحكمه) و در ابتداي 248، ص1382مالصدرا، شمرده است (

لها. اما النظريه فبادراك المعقوالت، و اما العمليه فباستعالء الـنفس  -نظريه و عمليه-و النفس كما لها في استكمال قوي. «1
)501ص، 1، ج1380(سهروردي،» علي البدن و بتوسط في جميع ماتدبره (من) القوي بحيث اليخرج الي افراط و تفريط.

واعلم ان سعاده كل قـوه بنيـل مـاهو مقتضـي     «چنين گفته است:المتعاليه في االسفار العقليه االربعهالحكمهاو در 2
ذاتها من غير عائق و حصول كمالها من غيرآفه والشك ان كمال كٍل ماهو من باب نوعه  و جنسه ... و للنفس بحسـب  

و صيرورتها موضوعه للصور االلهيه و نظام الوجود و هئيه الكل من لدن الحـق  ذاتها العقليه الوصول الي العقليات الصرفه 
)171-170ص،1382،مالصدرا(» االول الي ادني الوجود.
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مرده اسـت.  وند متعال و تجرد از ماديـات برشـ  اآن را اتصال به معقوالت و مجاورت با خد
) بدين ترتيب، مالصدرا نيز سعادت حقيقي انسان را در اين دانسـته  4، ص1383مالصدرا، (

اي به موازات عـالم  هاي عقلي گردد و عالم عقلياست كه نفس ناطقه او منتقش به صورت
عيني شود. او نيز، در عين حال، بر بعد عملي و رفتاري سعادت نفس تاكيد كرده است. امـا  

گرايد و فناي در خدا را كمال نهايي در ا در اين زمينه ميدر پاسخ نهايي خود به تحليل عرف
گيـرد. مـا در ايـن مجـال بـه آن      داند و از روش فيلسوفان در اين بحث فاصله ميانسان مي

پردازيم.نظريه نمي

نكات انتقادي
شـود كـه   با بررسي سخنان فيلسوفان مختلف درباره سعادت و كمال نهايي انسان معلوم مي

اند، و اينكـه قـوه   فيلسوفان با توجه به تحليلي كه درباره حقيقت انسان به دست دادهعموم 
اند، سعادت و كمال نهايي او را بـر اسـاس قـوه عاقلـه     عاقله را ويژگي اصلي انسان دانسته

اي به موزات عالم اند، يعني از حيث عقل نظري انسان بايد عالم عقليتعريف و تعيين كرده
آنچه كه در عالم عيني به عنوان شيء نفس االمري وجود دارد و بـا ديگـر   عيني گردد و هر

اشياء داراي نسب و روابطي است در قوه عاقله او نيز مرتسم گردد؛ و از حيث عقل عملـي  
بايد ملكه عدالت حاصل گردد، يعني قواي بدني و حيواني نفـس انسـان مطيـع و منقـاد او     

الت استعالء و فرماندهي داشته باشد تـا عقـل نظـري    باشند و قوه عاقله نسبت به آن قوا ح
اوج گرفته به عالمي عقلي تبديل گردد. 

در سخنان افالطون، افلوطين، و محمدبن زكرياي رازي تصريح شده بـود كـه سـعادت    
، سـهروردي، و مالصـدرا   سيناابندر سخنان ارسطو، فارابي، هر چندانسان در فلسفه است. 

ت، اما با توجه به تحليلي كه آنهـا از سـعادت انسـان بـه دسـت      اين تصريح ديده نشده اس
بايد گفت آنهـا نيـز   1اند و تعريفي كه از فلسفه و حكمت در آثارشان مطرح شده است،داده

دانند.سعادت نهايي انسان را در فلسفه و خردورزي عقالني مي

الفلسفه استكمال النفس االنسانيه بمعرفـه حقـائق الموجـودات علـي مـاهي      «. مثال مالصدرا درباره فلسفه چنين گفته است: 1
)23، ص1383(مالصدرا، .» بالبراهين ال اخذًا بالظن و التقليد، بقدرالوسع االنسانيعليها الحكم بوجودها تحقيقا 
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جز آن نيست كه گفته اياگر انسانيت انسان را ناشي از قوه عاقله او بدانيم، ظاهرا چاره
شود سعادت نهايي انسان در خردورزي و عقالنيت است. اما نكته قابل تأمل آن اسـت كـه،   

شود؟ ثانيـًا، آيـا بـر فـرض كـه      اوًال، آيا واقعًا انسانيت انسان در عقل و خرد او خالصه مي
لسـف  بپذيريم انسانيت انسان به عقل وخرد او است، آيا فعاليت عقل و خرد منحصر در تف

است؟
اگرانسانيت انسان به عقل و خرد باشـد، و اگـر منظـور از فعاليـت عقـل و خـرد فقـط        

از سـخنان ارسـطو، فـارابي،    چنان كههاي انتزاعي و مفهومي باشد، فعاليت بحثي و استدالل
اش آن است كه يكي از ابعـاد  آيد، الزمه، و بسياري از فيلسوفان مشايي به دست ميسيناابن

شود و كارش شـهود مسـتقيم   ن، يعني آن بعدي كه از آن به قلب و دل ياد ميوجودي انسا
ها افزون بر ادراكاتي كـه از طريـق حـواس    حقايق خاصي است، ناديده انگاشته شود. انسان

آيـد.  ها بـه دسـت نمـي   هايي دارند كه از اين راهآورند، معرفتظاهري و عقل به دست مي
ند كه آن را قابـل مقايسـه بـا    امندند چنان منزلتي براي آن قائلكساني كه از اين معارف بهره

اعتنـا  توان به اين دسته از معارف بـي دانند. بنابراين، نميهاي معمولي و متعارف نميمعرفت
بود و نقشي براي آنها در سعادت نهايي انسان قايل نشد.
و معـارف مفهـومي   هـاي انتزاعـي  اما اگر منظور از فعاليت عقل و خرد صرفًا اسـتدالل 

از سـخنان افالطـون، افلـوطين،    چنـان كـه  نباشد و معرفت قلبي و شـهودي را در برگيـرد،   
آيـد، گرچـه اشـكال يادشـده بـر آن وارد      اي ديگر به دست ميسهروردي، مالصدرا، و عده

هـاي خاصـي   شود، اما اگر سعادت انسان چنين فعاليتي تلقي شـود، محـدود بـه انسـان    نمي
اري از مردم از نيل به آن محـروم خواهنـد بـود؛ زيـرا در مقـام عمـل بـراي        شود و بسيمي

هاي عقلي و قلبي خود مسـتقيمًا بـه   بسياري از مردم امكان ندارد كه از طريق چنين فعاليت
شناخت حقايق هستي نايل شوند، چراكـه، اوًال، بسـياري از افـراد زمينـه و ظرفيـت چنـين       

اي ندارند؛ و ثانيًا، نيل بـه ايـن مراتـب    هني چنين توانمنديكماالتي را ندارند و نيز از نظر ذ
متوقف بر مقدماتي است كه اگر همگان بخواهند آن را فراهم كنند زنـدگي روزمـره مختـل    
خواهد شد و نظام زندگي اجتماعي فروخواهد پاشيد. به همين خاطر بود كه فارابي افـزون  

ماني نيز دم زد و آن را براي عامـه مـردم   بر معرفت عقالني و فلسفي از معرفت تخيلي يا اي
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كافي دانست و راه سعادت عموم مردم را از ايـن طريـق دانسـت. بنـابراين، اگـر فلسـفه و       
تـوان  حكمت را به معنايي اخذ كنيم كه اعم از فلسفه مفهومي و حمكت شهودي باشد، مي

ص افـراد  اي از سـعادت مخصـو  آن را نقطه اوج سعادت بشري دانست، ولي چنـين مرتبـه  
ترين مرتبه اين سلسله مراتـب  اند كه در عاليخاصي است كه آنها نيز داراي مراتب متفاوتي

انبيا و اوليا قرار دارند، چرا كه انبيا و اوليا حكما حقيقي و بـه تمـام معنـاي كلمـه هسـتند.      
اند و هم با حاكم قرار دادن عقل كـه از طريـق وحـي    االهيچنين افرادي هم متصل به علم 

اند، هـم آگـاهي و معرفـت    آراسته به فضايل رفتاري و اخالقياندسرشار از دانايي و آگاهي
آنها در نهايت استواري و استحكام است و هم خصال و خلق و خوي و رفتارشان حكيمانه 

هـا  است. اما سعادت عموم مردم آن است كه تحت رهبري و هدايت چنين كساني هم باور
ه هستي (مبدا، راه، راهنما، خود، و معاد) را، ولـو بـه نحـو ايمـاني،     هاي الزم دربارو آگاهي

تحصيل كنند و هم آراسته به فضايل اخالقي و عامل به رفتارهاي نيكو و پسنديده باشند.
اما ممكن است انسانيت انسان را به عقل و خرد او بدانيم و در عين حال كمـال نهـايي   

پذيريم كه انسـان  محدود نكنيم. اين حقيقت را مياو را به فعاليت عقل و فعاليت طبق عقل
با داشتن عقل از ساير حيوانات متمايز شد و به مرتبه برتري ارتقا يافت و انسان شـد، ولـي   
معناي نقش ممتاز عقل در انسان بودن انسان آن نيست كه قواي ديگـر انسـان در وجـود او    

كه در ميانه راه و بلكه در مراحل پيدايش انسان عقل عنصري استفرآيندنقشي ندارند. در 
شود، يعني براي آنكه موجودي به نام انسان شكل بگيرد ابتدا مراحل پاياني به آن افزوده مي

شوند، و به دنبال حصول اين مراحل، عنصـر عقـل بـه    جمادي، نباتي، و حيواني حاصل مي
گيري انسانيت ل و شكلشود. با آمدن عقشود و بدين وسيله انسان انسان ميآنها افزوده مي

،شـوند. بنـابراين  انسان، قواي مادون، يعني شهوت و غضب و اراده، از وجود او حذف نمي
انسان موجودي است كه هم عقل داشته باشد و هم (و بلكه قبل از عقـل داشـتن) شـهوت،    

هـا اسـت، نـه اينكـه     انسـان غضب، اراده، و پيكر مـادي. عقـل مايـه تمـايز انسـان از غيـر      
دهنده همه حقيقت انسان باشد. حال كه شهوت و غضب و اراده و پيكر مـادي نيـز   تشكيل

، الزم است سهم آنها در كمال نهايي و سعادت انسـان نيـز   انددر تشكيل وجود انسان دخيل
گـردد و  طور كه سهم عقل انسان در سعادت او مالحظـه مـي  مورد توجه قرار گيرد و همان

يق و مشـاهده همـه معلومـات سـعادت نهـايي او تلقـي       آراسته شدن آن به صور همه حقـا 
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گردد، الزم است به سهم قواي مادون نيز توجه گردد: اراده انسان نيز در سعادت او بايـد  مي
اي رسـيده اسـت كـه هـر     نقش داشته باشد؛ آن انساني سعادتمند است كه اراده او به مرتبه

ق كنـد و از آن لـذت ببـرد.    آنچه را خواست (و موافق عقل و حكمـت بـود) بتوانـد محقـ    
اي برسند كه با فعاليت آنها بيشـترين لـذت ممكـن    همينچنين، شهوت و غضب او به مرتبه

شود صرفًا لذت عقلـي  حاصل شود، يعني لذتي كه در مرحله كمال  نهايي انسان حاصل مي
و ناشي از فعاليت عقل نظري نيست.

طور كه در تحليل فيلسوفان درباره همانتوان گفت: اين اشكال را به بيان ديگري نيز مي
حقيقت انسان ديديم، انسان واقعيتي است مركب از نفس و بدن، ولي اين نفـس اسـت كـه    

دهد، نه بدن.اگر اين نكته را بپذيريم كه حقيقت انسان را نفس انسانيت انسان را تشكيل مي
ئل شـويم، زيـرا نفـس    دهد، باز هم بايد براي بدن در حقيقت انسان سهمي قااو تشكيل مي

دهد، تعلق نفس به واقعيتي اضافي و تعلقي است، يعني آنچه كه نفسيت نفس را تشكيل مي
بدن است و همين ويژگي است كه مايه تمايز آن از عقول و جواهر مفارق شده اسـت. بـه   

ناميم به بدن تعلـق نگيـرد، فرقـي بـا     ديگر سخن، اگر اين جوهر مفارقي كه آن را نفس مي
نفس نخواهد بود. بنابراين، نفس واقعيتي است كه به بدن ،از اينرو،نخواهد داشت وعقول

كم تعلق نفس به بدن، يكي از ابعاد وجودي انسان است. بدن، و دستلذا تعّلق دارد، 
حال، اگر بخواهيم كمال نهايي انسان و سعادت او را تشخيص دهيم، الزم است به همه 

مله تعلق نفس او به بدنش و قوايي كه ازاين جهـت دارد، توجـه   ابعاد وجودي انسان، از ج
يم بـه  نكنيم. اگر در تعيين و تشخيص كمال نهايي انسان به قواي بدني نفس انسان توجه نك

نتيجه قابل قبول و منطقي نخواهيم رسيد. به عالوه، چنين روشي بر خالف تشخيص عقـل  
كنـد در تشـخيص كمـال يـك     اقتضا ميعقالني است، چراكه عقلعملي غيردر نتيجه،،و

نگري و مغفول نهادن برخـي از ابعـاد   شيء به همه ابعاد وجودي آن اعتنا گردد و از بخشي
وجودي آن اجتناب شود.

تأكيد بر نقش عقل و فعاليت آن در كمال نهايي انسان نكته درستي است، اما غفلت از نقـش  
كمال نهايي انسان قابل دفاع نيست. فيلسوفان بـه  قواي حيواني و بدني نفس انسان يا انكار آن در

.خوبي بر سهم عقل در كمال نهايي انسان تأكيد كردند، اما سهمي براي قواي مادون قائل نشـدند 
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اگر هم سهمي قائل شدند، فقط به عنوان مقدمه و ابزار نيل به كمال عقالني بود؛ اما پس از آنكـه  
ايـن در  1ي است، حاصل شد نيـازي بـه آن قـوا نيسـت.    كمال نهايي انسان، كه فعاليت عقل نظر

حالي است كه اگر انسان بدن و قواي بدني را رها كند و فقط عقل شـود، انسـان نخواهـد بـود،     
فيلسـوفاني  چنـان كـه  بلكه موجود ديگري از جنس عقول خواهد بود. اگر كمال نهـايي انسـان،   

از ماده و پيوستن به مرتبـه عقـول باشـد، در    اند، تجرد نظير فارابي و مالصدرا به آن تصريح كرده
ماند؟ آيا جز ايـن فرقـي بـاقي    آن صورت چه تفاوتي ميان نفس و عقل (جوهر مفارق) باقي مي

اي از وجودش دچار هبوط و پستي شـده و  اي در مرحلهماند كه چنين نفس به تكامل رسيدهمي
اي را تجربـه  وجودش چنـين پديـده  به بدن تعلق گرفته بود، ولي عقل مفارق در هيچ مقطعي از 

نكرده است؟ چه لزومي داشته است كه برخي از جواهر مجرد چنين سرنوشتي پيـدا كننـد و در   
مقطعي از وجود تعلق به ماده داشته باشد، اما برخي ديگر در همه مقاطع وجـود خـود مجـرد از    

شته است، پس از آنكه بـدن  دانيم و به بدني تعلق داماده باشند؟آيا موجودي كه ما آن را نفس مي
توان گفت ايـن موجـود در   و عالم ماده را رها كرد و به تجرد رسيد، همچنان نفس است؟ آيا مي

دهد و همچنان انسان است؟ اين موجود كـه از مـاده   اين مرحله نيز حقيقت انسان را تشكيل مي
انسـان؛ زيـرا   بدن و مجرد شده است موجودي جديدي است، نـه  و بدن جدا شده و وجودي بي
تـوان كمـال   اي از وجود نفس را نمـي كند. بنابراين، چنين مرحلهتعريف انسان بر آن صدق نمي

نهايي انسان دانست، زيرا در اين مرحله از انسان خبري نيست.

پس از آنكه تصريح كرد تكميل حقيقت انسان فقط با علوم عقلي محض ،اسفارصدرالمتألهين در ابتداي كتاب. 1
حتي دارند،صرفًا جنبه مقدماتي و ابزاريتصريح كرده است كه ماوراي علوم عقلي محض،شود،حاصل مي

اعمال صالح و عبادات قلبي و بدني وفعاليت عقل عملي براي آن است كه زمينه فعاليت عقل نظري فراهم گردد:
وليس من العلوم ما يتكّفل بتكميل جوهرالذات اال نسيه ... اال  العلوم العقليه المحضه و هي العلم باهللا و صفاته و «

االشياء منه ... و اما ماوراءها فان كان وسيله اليها، فهو نافع ألجلها و ان لم يكن مالئكته و كتبه و رسله و كيفيته صدور 
وسيله اليها، كالنحو و اللغه و الشعر و انواع العلوم، فهي حرف و صناعات كباقي الحرف و الصناعات. و اما الحاجه الي 

الشرعيه و الرياضات الدينيه، لئّلا يتمّكن للنفس العمل و العباده القلبيه و البدنيه، فلطهاره النفس و زكائها باالوضاع
بسبب اشتغالها بالبدن و نزوعها الي شهواته و شوقها الي مقتضياته هيئه انقهاريه للبدن و هواه و تترسخ لها ملكه انقاديه 

انوار القديسين و لمشتهاه تمنعها اذامات البدن عن لّذتها الخاصه بها من مجاوره المقربين و مشاهده االمور الجميله و 
)6-5ص،1383،(مالصدرا»اليكون معها البدن فيلهيها، كما كان قبل البدن ينسيها.



ª14، شماره پياپي نيفلسفه د

مبني بر اينكـه تعلـق نفـس بـه     -با توجه به مشكالتي، مالصدرا نظريه مشهور مشاييان 
را رد كرد و معتقـد شـد نفسـيت نفـس و     –شده است بدن امري است كه بر نفس عارض
) نفـس هرگـز از بـدن    13-11، ص8، ج1383مالصدرا، تعلق آن به بدن ذاتي نفس است. (

گردد، و اگر با مرگ عنصري از بدن جدا گردد به بدن مثالي تعلق خواهـد داشـت.   رها نمي
نقش بـدن مثـالي و   كم به توانست دست) او براساس اين مبنا مي211، ص1389، (عبوديت

قواي مربوطه در كمال نهايي انسان اشاره كند، امـا در آنجـا كـه در مقـام توضـيح سـعادت       
كند. بدينسـان، بـر اسـاس مبـاني حكمـت      اي به اين امر نمياصلي انسان است، هيچ اشاره

توان به نقش بدن و قواي بدني در تبيين كمال نهايي انسان اشاره كـرد و تر ميمتعاليه، آسان
در واقع مالصدرا راه را براي اين تبيين باز گذاشته است، هـر چنـد خـود او از ايـن مبـاني      

هاي الزم را در مبحث سعادت نهايي نكرده است. اما فيلسوفان قبلي سـعادت نفـس   استفاده
اي توضيح دادند كه هيچ نقشي براي بدن و قواي بدني باقي نگذاشتند.را به گونه

اي در نظر حكما بدن و قواي بدني جنبـه ابـزاري و مقدمـه   ممكن است اشكال شود كه
اي در دارند و رابطه نفس و بدن رابطه به كار برنده آلت با آلـت اسـت، يعنـي بـدن وسـيله     

اختيار نفس است تا نفس از طريق آن و با به كار گرفتن آن كماالت خود را تحصيل كند و 
نند صدرالمتالهين كه نفسيت نفـس را ذاتـي   از بدن بي نياز شود و آن را رها كند. كساني ما

داننـد، امـا آن را امـري در    دانند، گرچه بدن را صرفًا ابزاري در اختيار نفـس نمـي  نفس مي
اي اسـت و  اند كـه بـدن طفيـل نفـس و امـري حاشـيه      دانند؛ آنها قائلعرض نفس نيز نمي
حقيقـي نفـس دارد، نـه    اي و مقدماتي و ابزاري براي تحصيل كماالت همچنان نقش حاشيه

آنكه از اصالت برخوردار باشد و كمال آن در كمال نهايي انسان ظـاهر گـردد. پـس بـدن و     
ند؛ در هر دو ااند، يا مرتبه پايين و طفيل حقيقت انسانقواي بدني يا خارج از حقيقت انسان

عقـل  هاي آنها مطابق عقل و براي بارور سـاختن صورت كمال آنها در اين است كه فعاليت
انسان باشد. بنابراين، كمال نهايي انسان همچنان كمل عقل انسان و فعاليت عقالني محـض  

(يعني عالم عقلي شدن انسان) اعم از حصولي و شهودي است.
توان گفت: حكما جوهر را به پنج قسم عقل، نفـس، جسـم،   در پاسخ به اين اشكال مي

موم حكماي مشايي و اشراقي، كه رابطه اند. بر اساس ديدگاه عماده، و صورت تقسيم كرده
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دانند، يعني تعلق نفس به بدن را امري عـارض  نفس و بدن را رابطه مستعمل با ابزار كار مي
دانند، تفاوتي جوهري و ذاتي بين نفس و عقل (يعني جوهر مجـرد تـام) بـاقي    بر نفس مي

رود. بـر اسـاس   ل مـي ماند و تمايز آن دو به عنوان دو قسم متفاوت از جوهر زير سـوا نمي
كه نفس در ابتدا صـورتي در بـدن و مجمـوع آن دو    -مباني حكمت متعاليه (و نيز فارابي) 

شود ولي در انتها به عالم مجردات پيوسته به عقل مجرد تبديل جسمي از اجسام شمرده مي
گونه اگر نفس هيچ ارتباطي با بدن نداشته باشد و كامال بدن را رها كرده باشد، چ-شود مي
اي آسـماني اسـت، نـه    توان آن را انسان شمرد؟ (چنان موجودي عقلي از عقول و فرشتهمي

، انسـاني بـودن كمـاالت آن نيـز زيـر سـوال       انسان) هنگامي كه انسانيت آن زير سؤال رود
طور كه مال صدرا قائل است، نفس همواره با بدن مرتبط است (دست خواهد رفت. اگر، آن

هـا، و  چرا بدن او را در كمال نهايي او سهيم ندانيم و عواطف، خواسـت كم با بدن مثالي)،
هاي او را ناديده بگيريم و تنها بر آگاهي، تعقل، و شهود او به عنوان كمال نهايي تاكيد اراده

كنيم؟ اگر بگوييم كمال نهايي انسان آن است كه بدن را رها كـرده بـه مجـردات بپيونـدد و     
يني گردد، برابر با آن است كه بگوييم كمال نهايي انسان آن است عالم عقلي مضاهي عالم ع

در تعيين و تعريـف كمـال نهـايي انسـان     ،كه انسان نباشد، بلكه عقلي مجرد باشد. بنابراين
اي سخن گفت كه انسان از انسان بودن خـارج گـردد. انسـان انسـان اسـت و      نبايد به گونه

ت. نفس بدون بدن نه نفس است ونه انسـان؛ از  انسان بودن انسان به نفس و بدن هر دو اس
كمال او نيز نه كمال نفس است ونه كمال انسان.،اينرو

نصوص و ظواهر ديني، يعني آيات قرآن و سخنان معصومين (علـيهم السـالم)، كـه در    
انـد كـه   هاي معنـوي، تأكيـد شـده اسـت، شـواهدي     هاي مادي، افزون بر لذتآنها بر لذت

كننـد. بررسـي ايـن شـواهد     في درباره سعادت نهايي انسان را تاييد مـي نارسايي تحليل فلس
.  طلبدنقلي مجال ديگري مي

نتيجه
تـوان چنـين   بر اساس تحليل فلسفي درباره هدف از آفرينش انسان و سعادت نهايي او مـي 

گفت: با توجه به اينكه انسانيت انسان به نفس ناطقه او است كه حقيقـت آن را قـوه عاقلـه    
دهد، بايد هدف ازآفرينش انسان و سـعادت نهـايي او را براسـاس همـين نكتـه      ل ميتشكي
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كننده دارد. ولـي بـا توجـه بـه آنكـه      بررسي كرد؛ يعني عقل در سعادت انسان سهمي تعيين
انسان افزون بر عقل از عواطف، احساسات، و اراده برخـوردار اسـت، نبايـد نقـش آنهـا را      

كوشيدند نقش ايـن امـور را در سـعادت انسـان بـا تبيـين       فيلسوفان هر چندناديده گرفت.
كاركرد عقل عملي مورد توجه قرار دهند و از اينرو، گفتند اگر ساير قـوا تحـت هـدايت و    
فرمان عقل باشند و عقل حاكم برآنها باشد آنها در سعادت انسان نقش آفرين خواهند بـود،  

شود اثـري از ايـن قـواي    ي حاصل مياما، بر اساس تحليل فيلسوفان، آنگاه كه سعادت نهاي
ماند و عقل او. بدين ترتيب، آنها در واقع بخشي از ابعاد وجـودي  مادون نيست و انسان مي

انسان را ناديده گرفتند و تحليلي كه از كمال نهايي انسان به دسـت دادنـد تحليـل جـامعي     
ي بقيـه مراتـب   نيست. سهمي كه آنها براي عقل قائل شدند چنان زياد است كه جـايي بـرا  

گذارد. تأكيد قرآن و روايات بر معاد جسماني و لـذات و آالم مـادي   وجود انسان باقي نمي
.  اخروي شاهدي است بر نارسايي تحليل فيلسوفان
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