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   دربارO نقش خرد در مقام عمل بر سعادت اخروی

 سينا ديدگاه ابن ؛خلق عقلى و سعادت جاويد
 دربارG نقش خرد در مقام عمل بر سعادت اخروی

   ∗∗∗∗امير ديواني

دهنــده حقيقــت و گــوهر انســان  مســلمان عقــل يــا نفــس ناطقــه را تشــكيل
. كند همـين گـوهر اسـت موجودات طبيعى ممتاز مى

در اين مقاله . كردن توانايى دانستن و توانايى عمل
اس مراتب قوO عاقلۀ نفس به نقش عقل در سعادت و مراتب سعادت در آخرت براس

ها در جهـان  سينا، سعادت و شـقاوت انسـان به نظر ابن
پس از مرگ وابسته به وضعيت نفس ناطقه يا عقل در دو مقام علم و عمل است، اما 
در مقام عمل وابسته به وضـعيت عقـل در مقـام 

مال عقل كه كگروهى : شوند ها از اين جهت به دو گروه تقسيم مى
مـال تصـوری كه از ايـن كـو گروهـى ) مند
) و روحانى(سينا تنها بر جاودانگى عقلى  برهمين اساس، ابن

ذات نفس ناطقه را دگرگـون  ورزد و معتقد است كه حصول ملكات بدنى

 .سينا عقل، مراتب قوه عاقله، سعادت، سعادت اخروی، ابن
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دربارO نقش خرد در مقام عمل بر سعادت اخروی سينا ديدگاه ابن ؛خلق عقلى و سعادت جاويد

خلق عقلى و سعادت جاويد
دربارG نقش خرد در مقام عمل بر سعادت اخروی

امير ديواني

  چكيده
مســلمان عقــل يــا نفــس ناطقــه را تشــكيلحكيمــان 

موجودات طبيعى ممتاز مى ديگرآنچه انسان را از .دانند مى
توانايى دانستن و توانايى عمل: گوهر عقل دو توانايى عمده دارد

به نقش عقل در سعادت و مراتب سعادت در آخرت براس
به نظر ابن. پردازيم سينا مى از ديدگاه ابن

پس از مرگ وابسته به وضعيت نفس ناطقه يا عقل در دو مقام علم و عمل است، اما 
در مقام عمل وابسته به وضـعيت عقـل در مقـام  یه سعادت و شقاوت ابدكجا  از آن

ها از اين جهت به دو گروه تقسيم مى نسانعلم است، ا
مند سعادت(اند   ردهك كرا در مقام علم در

برهمين اساس، ابن). مند شقاوت(اند  نداشته
ورزد و معتقد است كه حصول ملكات بدنى تأكيد مى

  .كند نمى
  ها واژه كليد

 عقل، مراتب قوه عاقله، سعادت، سعادت اخروی، ابن
                                                          

 استاديار دانشگاه مفيد ∗

08/08/1389: تاريخ تأييد        1389/ 20/04: تاريخ پذيرش



آنچه انسـان . دانند حقيقت و گوهر انسان مى Oدهند
گـوهر عقـل دو توانـايى عمـده . وهر اسـتهمـين گـ

ها را به صـورت معرفـت و  در توانايى اول، عقل هستى
در . كنـد هايى را به جهان هستى صادر مى كند و در توانايى دوم، هستى
آورد و در توانــايى دوم، جهــان را  مــى در ،گونــه كــه جهــان هســت

 ُ كند، و  ر و پوشيده از خير را درك مىدر توانايى اول، جهان پ
اما انسان . اين است توانايى و كمال عقل انسانى. افزايد
هـای ديگـری هـم هسـت كـه از بـدن او مايـه  اهطبيعى فقط عقل نيسـت و در كنـار عقـل، دسـتگ

كنند يـا راه خـود را از راه  ها يا در راستای توانايى و كمال عقل حركت مى
ها در نظام واحد عقلى، بـه فرمـانروايى واحـد و  در صورت اول، همۀ دستگاه

در صــورت دوم، آشــفتگى، پريشــانى، . انــد و كــرداری واحــد هماهنگ
سرنوشت انسان در گرو ايـن دو وضـعيت . درگيری و نزاع مقطعى يا دائمى ميان آنها برقرار است

  . و كيفيت تحقق آن در مراتب كمال و نقصان است

جسم آزاد و بـه جهـان مـاوراء طبيعـت پيوسـته  هر چند گوهر نفس ناطقه و عقل انسانى از ماده و
حضـور او در . تواند به جسم مناسب خود، يعنى بدن، تعلق گرفته و به طبيعت وارد شود

كـه در (اگر وجود عقل در حدوث به وجود بدن وابسته نباشـد
و در طبيعـت وابسـته بـه بـدنى اسـت كـه قطعـاً حضـور ا

های ديگـر انسـانى  اما يك عقل انسانى در طبيعت يك بدن انسانى دارد و عقل
های خود را دارند؛ تناظری يك به يك ميـان نفـس ناطقـه يـا عقـل از يـك طـرف و بـدن از 

اشـد و محـال اسـت محال است يك عقل انسانى دو بدن طبيعى داشـته ب
اگر حضور عقل در طبيعت مشروط به بدن اسـت، 
عقل بايد بدن را كه از موجودات طبيعت اسـت و حضـور عقـل را در طبيعـت فـراهم سـاخته، بـا 

اسـت،  ای از طبيعـت قوانين خود كه قوانين عالم عقل است، تدبير و اراده كند و بدن را، كه قطعه
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  های آن  عقل و توانايى. 1
دهند حكيمان مسلمان عقل يا نفس ناطقه را تشكيل

همـين گـ ،كند موجودات طبيعى ممتاز مى ديگررا از 
در توانايى اول، عقل هستى .كردن توانايى دانستن و توانايى عمل: دارد

كند و در توانايى دوم، هستى دانش به نزد خود وارد مى
گونــه كــه جهــان هســت توانــايى اول، خــود را بــه آن

ُ . آورد ای كه بخواهد در مى گونه به در توانايى اول، جهان پ
افزايد در توانايى دوم، خيری را به جهان خير مى

طبيعى فقط عقل نيسـت و در كنـار عقـل، دسـتگ
ها يا در راستای توانايى و كمال عقل حركت مى اين دستگاه. گيرند مى

در صورت اول، همۀ دستگاه. سازند عقل جدا مى
و كــرداری واحــد هماهنگشــناختى  هــای بــه انظباط

درگيری و نزاع مقطعى يا دائمى ميان آنها برقرار است
و كيفيت تحقق آن در مراتب كمال و نقصان است

  حضور تدبيری عقل در طبيعت. 2
هر چند گوهر نفس ناطقه و عقل انسانى از ماده و

تواند به جسم مناسب خود، يعنى بدن، تعلق گرفته و به طبيعت وارد شود است، مى
اگر وجود عقل در حدوث به وجود بدن وابسته نباشـد. طبيعت وابسته به وجود بدن است

قطعـاً حضـور ا( اين وابستگى برقـرار اسـت سينا نزد ابن
اما يك عقل انسانى در طبيعت يك بدن انسانى دارد و عقل. مخصوص اوست

های خود را دارند؛ تناظری يك به يك ميـان نفـس ناطقـه يـا عقـل از يـك طـرف و بـدن از  بدن
محال است يك عقل انسانى دو بدن طبيعى داشـته ب: طرف ديگر برقرار است

اگر حضور عقل در طبيعت مشروط به بدن اسـت، . يك بدن طبيعى در گرو دو عقل انسانى باشد
عقل بايد بدن را كه از موجودات طبيعت اسـت و حضـور عقـل را در طبيعـت فـراهم سـاخته، بـا 

قوانين خود كه قوانين عالم عقل است، تدبير و اراده كند و بدن را، كه قطعه
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در منطقه امكانات خود از حكومت قوانين طبيعت برهاند تا از طريق بدن خود در ميان اين قوانين 
چنين تدبيری از عقل، يعنى حضور عقل در مرتبۀ عمل، همـان جنبـه تعلقـى عقـل 

يـق او به توفيق يـا عـدم توف ،بختى انسان بختى و شقاوت يا تيره

. ای در انسـان بـه نـام ملكـه عـدالت اسـت توفيق عقل در تدبير تعقلى خود به بدن به حصول ملكه
همۀ فضايل است؛ يك  دربرگيرندOفضيلت عملى عقل است؛ فضيلتى بسيط اما جامع كه 

عــدالت، در يــك كلمــه، . آيــد امــا آثــار و لــوازمش بــه حصــر و انــدازه در نمى
آنچـه در . افراط و تفـريط اسـت ۀآن از هر ورط  بودن 

. تواند انسان در مقام عمل را به افراط و تفـريط بكشـاند
ای كـه  انـد؛ دو قـوه غضـب Oبدنى به مثابه دو دستگاه در كنار عقل، قوO شهوت و قـو

انسان، از جهـت داشـتن ايـن دو قـوه بسـان . شود حيات اين جهان انسان به ترتيب با آنها آغاز مى
جنس مشترك انسـان  منزلۀ ای است كه نفس حيوانى دارد؛ نفس حيوانى به
گيـرد و هـم در مرتبـۀ عمـل  اين نفـس نيـز هـم در مرتبـه ادراك قـرار مى

كشـاند كـه ضـرری را دفـع يـا  عملـى مىسـوی  ارادی، در نفس حيوانى قـوO شـهوت اراده را بـه
ميـل . های برآمده از دو قوO شـهوت و غضـب حـاكم اسـت

انگيـزد كـه اراده  قات خود شوق رسيدن به آنها را چنان بر مى
در نفس حيـوانى، ايـن دو قـوO عملـى تحريكـى بـه 

امـا . گذارنـد شود و به ظرفيت خـود در طبيعـت تـأثير مى
های آنهاسـت و چنـان اراده را  ها و انگيزه برآمده از ميل

هـا وقتـى  هـا و انگيزه توان بـا آن اراده آزاد اطـالق كـرد؛ ايـن ميل
سـوی  كشـاند اراده حيـوان را بـه خيزند بسان تندبادی كه اجسام را به ايـن سـو و آن سـو مى

وقتـى در كنـار نفـس حيـوان بـا . بـرد دارد و حيوان را با خـود مى
گيرد به سبب عظمت و توانـايى بـزرگ عقـل، موجـود 
شـود و ديگـر توانـايى او در ادراك و عمـل بـا نفـس 

 

 

در منطقه امكانات خود از حكومت قوانين طبيعت برهاند تا از طريق بدن خود در ميان اين قوانين 
چنين تدبيری از عقل، يعنى حضور عقل در مرتبۀ عمل، همـان جنبـه تعلقـى عقـل . گرفتار نگردد

بختى و شقاوت يا تيره است كه بخشى از سعادت يا نيك
  . استوابسته در چنين تدبيری 

  فضيلت عقلى عدالت. 3
توفيق عقل در تدبير تعقلى خود به بدن به حصول ملكه

فضيلت عملى عقل است؛ فضيلتى بسيط اما جامع كه  ،عدالت
امــا آثــار و لــوازمش بــه حصــر و انــدازه در نمى ،فضــيلت اســت

بودن  عقل در هر خلق عملى يا بركنار  بودن  وسط
تواند انسان در مقام عمل را به افراط و تفـريط بكشـاند های عملى قرار دارد مى بدن به عنوان قوه

بدنى به مثابه دو دستگاه در كنار عقل، قوO شهوت و قـو های اين قوه
حيات اين جهان انسان به ترتيب با آنها آغاز مى

ای است كه نفس حيوانى دارد؛ نفس حيوانى به موجودات زنده ديگر
اين نفـس نيـز هـم در مرتبـه ادراك قـرار مى. است و ساير حيوانات

ارادی، در نفس حيوانى قـوO شـهوت اراده را بـه
های برآمده از دو قوO شـهوت و غضـب حـاكم اسـت در نفس حيوانى، قانون. برطرف كند

قات خود شوق رسيدن به آنها را چنان بر مىمتعلسوی  برخاسته از اين دو قوه به
در نفس حيـوانى، ايـن دو قـوO عملـى تحريكـى بـه . كند به چنگ آوردنشان متعين مىسوی  را به

شود و به ظرفيت خـود در طبيعـت تـأثير مى قوO ادراكى خود وارد ميدان مى ۀپشتوان
برآمده از ميلهای دو قوO عملى شهوت و غضب  قانون

توان بـا آن اراده آزاد اطـالق كـرد؛ ايـن ميل كند كه ديگر نمى تحريك مى
خيزند بسان تندبادی كه اجسام را به ايـن سـو و آن سـو مى برمى

دارد و حيوان را با خـود مى متعلق و مطلوب خود گسيل مى
گيرد به سبب عظمت و توانـايى بـزرگ عقـل، موجـود  هايش نفس ناطقه يا عقل قرار مى دستگاه

شـود و ديگـر توانـايى او در ادراك و عمـل بـا نفـس  انسانى موجود عاقل يـا خردمنـد ناميـده مى



تواند طبيعت را دگرگون سـازد؛ آن را  انسان در مقام عمل، مى
سوی اشياء آن دست دراز كـرده آنهـا را بـه  در شعاع خود ويران كند، با ادراك قوانين طبيعت به
تواند برای همنوع خود نيز تأثيرگذار باشد و  انسان در مقام عمل مى

بدين ترتيب، در انسان دو قوO بدنى و يك قـوO عقلـى بـه 
 قوO بـدنىدو . توانند در جهان طبيعت وارد عمل شوند
اردن عقل يا با ذو اگر بدون دخالت عقل يا با كنارگ

دهنـد و  ارگيری و استخدام عقل وارد عمل شوند فعل و عمل او را در سطح طبيعـت قـرار مى
در ابتدای تولد و ورود به اين جهان، انسـان . كنند كيفيت ماوراء طبيعى يا عقلى را از آن سلب مى

شهوی و غضـبى را  Oشود و جذب و دفع قو اما وقتى عقل وارد عمل مى
دارد عمل انسانى يك عمل عقلى و در رتبه فراتـر در 

. های طبيعى جهان طبيعت اسـت عمل اخالقى در كنار عمل
اگر عمل انسانى هميشه بر اين اساس شكل گيرد خبر از تحقق فضيلت عدالت و حكومت آن بـر 

  .670ـ 668، ص

هـا و  زيـرا ميل ؛دهنـد سادگى تن به تـدبير قـوO عملـى عقـل نمى
اين دو قوه در رسيدن به مطلوبات . ند، هم پرتوان و هم پرديرينه و پرسابقه

كنند؛ آنچه مهم اسـت رسـيدن بـه مطلـوب اسـت از هـر راه و 
بـه جهـت محـدوديتى كـه در شـناخت حيـوانى  -اين دو قوه در حيوانـات
بـا قـدرت شدن  اما در وجود انسان به جهت قرين. 
ولـى آنچـه در عمـل  ،كار گيرنـد مقاصد خود بهسوی 

باطى در ضـاگر چنين شود هيچ ان. جا دخالتى نكند
ها بر رفتار وی هرج و مـرج و  ها و انگيزه شود و همواره به جهت تغيير ميل

اما عقل در پى آن نيست كـه دو قـوO بـدنى را تعطيـل، منـزوی يـا ضـعيف 
عقـل  .چون ديديم كه وجود عقل در طبيعت به نوعى بـه بـدن و قـوای بـدنى وابسـته اسـت
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انسان در مقام عمل، مى. قابل مقايسه نيستحيوانى محض 
در شعاع خود ويران كند، با ادراك قوانين طبيعت به

انسان در مقام عمل مى. های خود تبديل كند خواسته
بدين ترتيب، در انسان دو قوO بدنى و يك قـوO عقلـى بـه . زندگى آنها نقش داشته باشد ۀگون  در

توانند در جهان طبيعت وارد عمل شوند ترتيب به نام قوO شهوت، غضب و عقل مى
و اگر بدون دخالت عقل يا با كنارگ انسان به مانند همۀ حيوانات ديگر فعال است

ارگيری و استخدام عقل وارد عمل شوند فعل و عمل او را در سطح طبيعـت قـرار مىك هب
كيفيت ماوراء طبيعى يا عقلى را از آن سلب مى

اما وقتى عقل وارد عمل مى. در همين مرتبه قرار دارد
دارد عمل انسانى يك عمل عقلى و در رتبه فراتـر در  عمل گسيل مىسوی  اساس آن قوانين به بر

عمل اخالقى در كنار عمل Oكنند مرتبۀ موجودات ديگر و حاضر
اگر عمل انسانى هميشه بر اين اساس شكل گيرد خبر از تحقق فضيلت عدالت و حكومت آن بـر 

، ص1383فياض الهيجى، ( دهد نى مىفرد انسا وجود

  های عقل با قوای بدنى جدال قوه. 4
سادگى تن به تـدبير قـوO عملـى عقـل نمىه دو قوO بدنى شهوت و غضب ب

ند، هم پرتوان و هم پرديرينه و پرسابقها های آن هم فعال سائقه
كنند؛ آنچه مهم اسـت رسـيدن بـه مطلـوب اسـت از هـر راه و  خاصى پيروی نمى ضباطخود از ان

-اين دو قوه در حيوانـات. مسيری كه ميسر باشد

. كنند های بسيارمحدود عمل مى به شيوه -هست
سوی  توانايى عقل را بهخواهند  شگرف عقل مى

جا دخالتى نكند اين دو قوه باشد و عقل در اين ،شود حاضر مى
شود و همواره به جهت تغيير ميل رفتار آدميان ديده نمى
اما عقل در پى آن نيست كـه دو قـوO بـدنى را تعطيـل، منـزوی يـا ضـعيف . آشفتگى حاكم است

چون ديديم كه وجود عقل در طبيعت به نوعى بـه بـدن و قـوای بـدنى وابسـته اسـت ؛كند
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خواهد، اما سالمتى آنها در گرو فعاليت قانونمنـد آنهـا بـه قـوانين عقـل 
چنين تدبيری را دربارO اين دو قـوه بـه انجـام  عقل نتواند

های برآمده  های اين دو قوه در امان نخواهد بود، بلكه در فقدان انضباط
تواند به نابودی خـود و نـابودی شـخص انسـانى  از قوانين عقلى، فعاليت هر يك از اين دو قوه مى

هـای اخالقـى را بـا  های عقلى را در قانون عدالت جمع كنيم و همۀ عمل
كننـده  عقل برای هميشه از يك خلق تهديد ،ملكه عقلى عدالت بكشانيم

اين خلـق مهلـك . ماند و مهلك كه همۀ عوامل هالكت را در خود جمع كرده است، در امان مى
انجامـد بـر  های تجربى قوای غير عقلى به ستمگری مى

در عمل، جدال ميـان قـوای بـدنى و . دهند فرمان مى
كامل دو قوO بدنى و تا پايان پيونـد عقـل و بـدن و حضـور 

  

  اصول مبيّن سعادت و شقاوت جاودانى
  : استرده كاشاره پنج اصل ماتى مشتمل بر 

درست است كه ما از مفهوم كلـى لـذت و . نفسانى لذت و رنج مخصوص به خود را دارد
ای لـذت  كنيم، اما لذت و رنج هر قـوه رنج برای همۀ امور مورد پسند و مورد كراهت استفاده مى

دردهـای بـدنى بـرای مـا . هـای ديگـر متفـاوت اسـت
نـد و همـه رنـج، امـا يـك پديـدار واحـد در ادرد ه

نـوعى  ،لذت و رنـج. استتفاوت مآنها  درمانتوانايى ما در تحمل يا 
اند اما ادراكى كه نه فقط متعلق خود را درك كرده بلكه به آن رسيده است؛ فرق ايـن دو 
ادراك و نيل در لذت، نزد فاعل اين درك خير و كمال و در رنـج، نقـص 
بدين ترتيب، اگر متعلق لـذت در دسـترس قـوه نفسـانى باشـد امـا درك 

. لذتى بـرای آن وجـود نخواهـد داشـت ،نشود يا متعلق لذت درك شود اما نزد قوه نفسانى نباشد
 Oهوی در خـوردن، درك و رسـيدن بـه غـذای مطبـوع اسـت و لـذت قـو

 

 

خواهد، اما سالمتى آنها در گرو فعاليت قانونمنـد آنهـا بـه قـوانين عقـل  سالمتى اين دو قوه را مى
عقل نتواند اگر. شوداست تا سعادت همۀ قوا فراهم 

های اين دو قوه در امان نخواهد بود، بلكه در فقدان انضباط از آسيب ،كش بىرساند 
از قوانين عقلى، فعاليت هر يك از اين دو قوه مى

های عقلى را در قانون عدالت جمع كنيم و همۀ عمل نوناگر همۀ قا. بيانجامد
ملكه عقلى عدالت بكشانيمسوی  و استمرار به امتداد

و مهلك كه همۀ عوامل هالكت را در خود جمع كرده است، در امان مى
های تجربى قوای غير عقلى به ستمگری مى عمل به قانون. عبارت است از ستم يا جور

فرمان مى های محض عقلى كه به عدالت خالف قانون
كامل دو قوO بدنى و تا پايان پيونـد عقـل و بـدن و حضـور شدن  شود و تا عقلى قوO عقل آغاز مى

  . خواهد بودعقل در طبيعت اين جنگ پايدار 

اصول مبيّن سعادت و شقاوت جاودانى. 5
ماتى مشتمل بر مقدبه مباحث باره  در اين سينا ابن

  اصل اول. 1 . 5
نفسانى لذت و رنج مخصوص به خود را دارد Oهر قو

رنج برای همۀ امور مورد پسند و مورد كراهت استفاده مى
هـای ديگـر متفـاوت اسـت ها و رنج اسـت كـه بـا لـذت ای و رنج ويژه
هدرد و سردرد هم گوش درد، چشم. آشناترند

توانايى ما در تحمل يا  رو، اين ما نيستند و از ۀتجرب
اند اما ادراكى كه نه فقط متعلق خود را درك كرده بلكه به آن رسيده است؛ فرق ايـن دو  ادراك

ادراك و نيل در لذت، نزد فاعل اين درك خير و كمال و در رنـج، نقـص در آن است كه متعلق 
بدين ترتيب، اگر متعلق لـذت در دسـترس قـوه نفسـانى باشـد امـا درك . آيد حساب مى  بهو شر 

نشود يا متعلق لذت درك شود اما نزد قوه نفسانى نباشد
هوی در خـوردن، درك و رسـيدن بـه غـذای مطبـوع اسـت و لـذت قـوO نمونه، لذت قوO شَ  برای



كـه از  خـوردن و نوشـيدن هـر دو در اين لذتِ . شهوی در نوشيدن، درك و يافتن آب گواراست
 بـه هنگام گرسنگى از نوشيدن آب لذت برد و بهتوان 

لـذت قـوO غضـبى، ظفـر و پيـروزی و . رنگارنـگ
پـس لـذت  ،شـود هنگام خوردن و آشاميدن حاصل نمى

  . تواند از ديگری كفايت كند نيستند و يكى نمى

لذت و رنج وابسـته بـه . يگر متفاوت استهای د لذت و رنج قوه
. ديگـر متفـاوت اسـت Oهر قوه با قو ، پس كمال و خير و در برابر آنها نقص و شرِ 

ای كـه  هـر قـوه. اسـت... ت درك ووم، شـدّ زتماميت، فضيلت، كثرت، بقا، ل
لـذت آن قـوه از  ،يـافتن شـديدتر باشـدتـر و در شـناخت و 

شـديدتر  تر و كـه نقـص آن بيشـتر، بـادوام هتر است و هر قـو
بسـياری هسـتند كـه بـرای . تر است رنجش از رسيدن به متعلق خود رساتر و سوزنده

ايى در خـوراك و پوشـاك هـ تواند كمال قوO عقلى باشـد، از محروميت
زيـرا ايـن  ؛كننـد برند، اما در هنگام تعارض، لذت دانش را بر لذات شهوی اختيار مى

تـر، بيشـتر، و  بـرد كامـل وری از امكاناتى كه قوO شهوی از آن لـذت مى
مبـتال كنند تا به رنج وجدان  ت را بر خود هموار مى

  . تر تر و ضروری آن الزمدوری از تر و شديدتر است و 

بـه لـذت و رنـج ممكـن  ،خود را درك و يافـت نكنـد
بـرای مثـال، ( ای فاقـد قـوهه كـدر نظر آوريـد اصل كسى را 
 صـداهایای از  چنين فردی چون فاقـد تجربـه. چنين بوده است

ايـن . آن ميـل و اشـتياقى داشـته باشـدسوی  ت شنيدن ندارد تا به
شنيداری ندارد كه بـا حصـول و يافـت  Oيری برای قو

بپندارد كه هـر چـه لـذت اسـت لذايـذ قـوO  سىكاكنون اگر 
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شهوی در نوشيدن، درك و يافتن آب گواراست
توان  اند، اما نمى اند يكسان قوO شهوی های تلذ

رنگارنـگ هنگام تشنگى، از خـوردن غـذاهای مطبـوع و
هنگام خوردن و آشاميدن حاصل نمى بهاين لذت . است كردن ديگران مغلوب

نيستند و يكى نمى همان قوO شهوی و قوO غضبى اين

  اصل دوم .  2. 5
لذت و رنج قوه ۀلذت و رنج هر قوه با مرتب ۀمرتب

، پس كمال و خير و در برابر آنها نقص و شرِ اندكمال و خير
تماميت، فضيلت، كثرت، بقا، ل ،مالك اين تفاوت

تـر و در شـناخت و  تر، الزم تر، بيشتر، باقى كمال آن تمام
تر است و هر قـو رسيدن به متعلق خود رساتر و كامل

رنجش از رسيدن به متعلق خود رساتر و سوزنده ،درك شود
تواند كمال قوO عقلى باشـد، از محروميت رسيدن به دانش، كه مى

برند، اما در هنگام تعارض، لذت دانش را بر لذات شهوی اختيار مى رنج مى... و
وری از امكاناتى كه قوO شهوی از آن لـذت مى لذت در مقابل لذت بهره

ت را بر خود هموار مىسو هستند كسانى كه رنج شك ،شديدتر است
تر و شديدتر است و  نشوند، چون دومى بيشتر، پاينده

  اصل سوم.  3. 5
خود را درك و يافـت نكنـد تا وقتى كمال و خير يا نقص و شرّ   هر قوه

اصل كسى را در توضيح اين . شود خود واقف نمى
چنين بوده استشدن  است و از روز زاده )شنيدن

ت شنيدن ندارد تا بهدركى از لذّ  ،زيبا و موزون است
يری برای قووضعيت منافاتى با واقعيت وجود كمال و خ

اكنون اگر . رسد آن شنونده به لذت شنيدن مى
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ايـن لـذت نيسـت تـا طلـب شـود؛ و  یشهوی و غضبى، يعنى لذايذ قوO بدنى اسـت، و لـذتى ورا
گـاه نسـبت بـه  احتـراز شـود، هـيچهای قوای بدنى نيست كه بايد از آنهـا 

اما اين نيـافتن منافـاتى بـا وجـود چنـين كمـال و . يابد
در  يابـد تـا اشـتياق و ميلـى بـر احتـراز از آن همچنين رنج قوO عقلى را در خود نمى

  ايـن بـر. تعلق مطلوب يا مكروه خود بايد خالى از مانع يا شاغل باشد
يك قوه از مطلوب خود مشروط بـه عـدم وجـود شدن 
به تعبير ديگر، وجود متعلق لذت برای يك قـوه، . مانع يا شاغل برای دركى است كه آن قوه دارد

شود كـه آن  اما شرط كافى نيست و كفايت وقتى حاصل مى
در صـورت وجـود مـانع يـا شـاغل، . ای نداشـته باشـد

نمونـه . مذكور متعلق لذت خود را مكروه و ناپسند خود بيابـد
Oولـى  ،شهودی او در هنگام سالمتى نـزد اوسـت اين اصل، در بيماری است كه غذای مطلوب قو

بـرد  وضعيت بدنى خود نه فقـط از وجـود آن لـذت نمى
دهد، و از طرفى مايل بـه  خوردگى به او دست مى 

هنگام سالمتى از آن كراهت داشـت و  به وبدطعم بوده 
ولـى  ،شهوی از متعلق لذت خـود كراهـت نـدارد 

غضبى است، بر او چيره شـده كـه از آن  Oای لذت غلبه كه مطلوب قو

ای مبتال به ضد كمال خود بشود كه وجود آن ضد را احساس نكنـد و 
بر اين اساس، يك قوه رنج حاصل از وجود ضد و امر ناسـازگار بـا 

آگـاهى ايـن قـوه، درد و  صـۀكند و به دليل عدم انتقال اين ضـد بـه من
مذكور خـود را  Oشدن اين وضعيت عارضى، قو ا به محض برطرف
كند يـا  سوی مطلوب خود حركت مى سرعت به  ه

 

 

شهوی و غضبى، يعنى لذايذ قوO بدنى اسـت، و لـذتى ورا
های قوای بدنى نيست كه بايد از آنهـا  همچنين رنجى جز رنج

يابد لذايذ قوO عقلى ميل و اشتياقى در خود نمى
همچنين رنج قوO عقلى را در خود نمى. خيری ندارد
  . خود ببيند

  اصل چهارم .  4. 5
تعلق مطلوب يا مكروه خود بايد خالى از مانع يا شاغل باشدهر قوه برای درك حضور م

شدن  اساس، وجود لذت در يك قوه يا محفوظ
مانع يا شاغل برای دركى است كه آن قوه دارد

اما شرط كافى نيست و كفايت وقتى حاصل مىشرط الزم لذت بردن آن قوه است، 
ای نداشـته باشـد كننده قوه مانعى برای درك لذت يا مشغول

مذكور متعلق لذت خود را مكروه و ناپسند خود بيابـد Oحتى اين امكان وجود دارد كه قو
Oاين اصل، در بيماری است كه غذای مطلوب قو

وضعيت بدنى خود نه فقـط از وجـود آن لـذت نمىشدن  بيمار از يك طرف، در اثر منحرف
  بهم حال تنفر و دلو بلكه آن را ناپسند دانسته 

بدطعم بوده  و خوردن داروهايى است كه بسيار بد بو
 Oديگر، وقتى است كه قو ۀنمون. كرد مى دوری

ای لذت غلبه كه مطلوب قو گونه ای نرسيده يا به گونه به
  . برد لذتى نمى

  اصل پنجم .  5. 5
ای مبتال به ضد كمال خود بشود كه وجود آن ضد را احساس نكنـد و  ونهگ هر قوه ممكن است به

بر اين اساس، يك قوه رنج حاصل از وجود ضد و امر ناسـازگار بـا . از آن دوری و اجتناب نكند
كند و به دليل عدم انتقال اين ضـد بـه من مطلوب خود را درك نمى

ا به محض برطرفام ،شود رنجى به آن وارد نمى
هيابد و از آن حالت هراسيده ب در درد و رنج مى



ر بگيريد كه غذای مطلوب قـوO شـهوی را در ظاز باب نمونه، انسانى را در ن
شـود كـه قـوO شـهوی رنـج  ايـن اشـتها نداشـتن سـبب مى

قدری گرسنگى و ميـل  هاما به محض اشتها يافتن، ب
ديگـر، كسـى اسـت كـه بـا  ۀنمونـ. گيـرد شود كه تحمل را از او مى

شدن  اما با برطرف. كند كننده درد حاصل از عمل جراحى را درك نمى
، ق. ه 1405سـينا،    ابـن(. يابـد گـى مىربـاره خـود را در رنـج و درد بز

 .  

عقل در دو توانايى علمى و عملى خود به كمـال برسـد و از 
اول، كـاملين در : گيرنـد ها سرانجام در چهـار وضـعيت قـرار مى

علم و عمل؛ دوم، ناقصان در علم و عمل؛ سوم، كامل در علم و ناقص در عمل؛ و چهارم، نـاقص 
موضــوع ايــن نوشــتار نيســت، آنچــه بــدان  ،ر علــم

خـاطر وابسـتگى  اما بـه. پردازيم نقش كمال و نقصان بخش عملى عقل در سعادت انسان است
به ناچار به اختصار به آن  ـسينا  نباز ديدگاه ا ـسعادت نهايى به وضعيت كمال و نقصان در علم 

گذشت كه كمال عملى عقـل در هنگـامى اسـت كـه در انسـان خلـق عـدالت 
همۀ فضـايل در . شود هايى است كه فضيلت خوانده مى

ی متعدد ها طوری كه اين فضيلت جمعى نه فقط احكام خلق
های مركب از آنها را هم دارد كه متفـاوت بـا  را به صورت انفرادی در خود دارد كه احكام خلق

وقتـى خلـق در نفـس . نظر گرفت توان برای همه نامى در
ب آن راحتى و بدون درنگ، ترديد و تأمل از سـوی صـاح

لـق لقـى فضـيلت عملـى عقـل اسـت كـه در وسـط دو خُ 
با بيرون آمدن از اين توسـط و گراييـدن بـه زيـادت يـا كاسـتى، رذيلـت 
از زيادت و كاستى، يعنى عملى كه ميـان و وسـط آنهـا 

شـود، بلكـه  دهـد و آن عمـل هـم بـه فضـيلت متصـف نمى
خلـق =  (مندانه است كه منشأ آن ملكه توسط از افراط و تفريط عمل فضيلت
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از باب نمونه، انسانى را در ن. گريزد از آن ضد مى
ايـن اشـتها نداشـتن سـبب مى. داختيار دارد ولى اشتهايى به آن نـدار

اما به محض اشتها يافتن، ب. گرسنگى و لذت غذا خوردن را درك نكند
شود كه تحمل را از او مى به غذا خوردن در او زياد مى

كننده درد حاصل از عمل جراحى را درك نمى حس بى Oمادشدن  تزريق
بـاره خـود را در رنـج و درد بز كننـده بـه يـك اثر ماده تخدير

. )293ـ291، ص3، جق. ه 1403سينا،  ؛ ابن425ـ423ص

  تدبير جامع عقلى . 6
عقل در دو توانايى علمى و عملى خود به كمـال برسـد و از سعادت حقيقى انسان وقتى است كه 

ها سرانجام در چهـار وضـعيت قـرار مى بدين ترتيب، انسان. نقصان برهد
علم و عمل؛ دوم، ناقصان در علم و عمل؛ سوم، كامل در علم و ناقص در عمل؛ و چهارم، نـاقص 

ر علــمكمــال و نقصــان د. در علــم و كامــل در عمــل
پردازيم نقش كمال و نقصان بخش عملى عقل در سعادت انسان است مى

سعادت نهايى به وضعيت كمال و نقصان در علم 
گذشت كه كمال عملى عقـل در هنگـامى اسـت كـه در انسـان خلـق عـدالت . خواهيم پرداخت
هايى است كه فضيلت خوانده مى اين خلق جامع همۀ خلق .مستقر شده باشد

طوری كه اين فضيلت جمعى نه فقط احكام خلق  اند، به يك فضيلت جمعى گرد آمده
را به صورت انفرادی در خود دارد كه احكام خلق

توان برای همه نامى در ند و به دليل كثرت نمىا احكام نوع اول
راحتى و بدون درنگ، ترديد و تأمل از سـوی صـاح  هايجاد شود افعال مناسب با آن خلق ب

لقـى فضـيلت عملـى عقـل اسـت كـه در وسـط دو خُ اما خُ . پيوندد خلق در خارج به وقوع مى
با بيرون آمدن از اين توسـط و گراييـدن بـه زيـادت يـا كاسـتى، رذيلـت . متضاد قرار گرفته باشد

از زيادت و كاستى، يعنى عملى كه ميـان و وسـط آنهـا دور  صرف عمل به. يابد عملى تحقق مى
دهـد و آن عمـل هـم بـه فضـيلت متصـف نمى د، خبر از وجود فضـيلت نمىقرار دار

از افراط و تفريط عمل فضيلتدور  هنگامى عمل به



51  

قل
 ع

لق
خ

 ي
او

 ج
دت

عا
 س

و
د؛

ي
د 

گاه
يد

 
سـ  

ن 
ابـ

 ينا
ار 

ربـ
د

 ة
ش  

قـ
ن

رو
اخ

ت 
اد

سع
ر 

ل ب
عم

ام 
مق

در 
رد 

خ
  ي

  

  . باشد كه در نفس رسوخ كرده باشد
توسط افـراط يـا فزونـى و  توانند در سه فضيلت های عمل، چه بدنى باشد و چه عقلى، مى

وضعيت اول، اگر به خلق تبديل شود، فضـيلت و دو فضـيلت ديگـر 
های بدنى عملى، يعنـى دو قـوO شـهوت و غضـب، 

سـوی  نـد بـهتوان انـد و خـود نمى اگر به حال خود رها شوند همـواره در موقعيـت افـراط و تفريط
اين دو قـوه، هـر جـا . توسط روانه شوند، چون توسط نياز به تدبير دارد كه كار اين دو قوه نيست

كننـد و از  رسيدن به مطلوبات خود حركت مى Oخود و به انگيز
  .سامانى بخشيده شودها نظم و  گيرند تا به اين اميال و انگيزه

وضعيت توسط در اين دو قوه بايد از نيروی عقل بر آنها وارد 
ای  كه تدبير امور اين جهان را در راسـتای كمـاالت عقلـى

تفـريط فـرض  است كه به خاطر آن با بدن مقرون گشته است، هر سه وضـعيت توسـط، افـراط و
در هنگـامى اسـت كـه از  -كه از خود آنها نبـود -وضعيت توسط برای قوO شهوی و غضبى

 قوO عقلى اثرپذيرند و در تحت تدبير آن وارد عمل شوند؛ وضعيت افراط و تفريط بـرای ايـن دو
ت خـود پذيرند كه آن را برای رسيدن به مطلوبا قوه هنگامى است كه نه فقط از قوO عقلى اثر نمى
. كنند كـه بـا افـراط و تـدبير آنهـا سـازگار باشـد مى

سـلط باشـد و موضعيت توسط برای قوO عقلى عملى در هنگامى است كه بر دو قوO بـدنى عملـى 
هـای  در عين رساندن آنها به مطلوبات خود برای حفظ بدن، از خواسته آنها منفعل نشود و طغيـان

آنها را ضبط و مهار كند كه به منطقه عمل كشيده نشوند و همواره آنها را در وضعيت وسط قـرار 
افراط و تفرط در قـوO عقـل عملـى هنگـامى . دهد تا برآيند نيروی آنها اثری از خود باقى نگذارد

از آنهـا مذكور افتاده و قدرت آنها بر او چيره گشته و اثری 
بر عقل عملى گذاشته شده باشد كه نفس ناطقه را سـخت عالقمنـد و وابسـته بـه مطلوبـات بـدنى 
اين وابستگى نفس ناطقه يا عقـل را از خاصـيت ذاتـى و از گـوهر حقيقـى آن كـه موجـود 

گردانـد و از ايـن طريـق  سازد و احكام بدن را بر احكام ذاتـى آن غالـب مى
شـجاعت و  ،سـه فضـيلت عفـت. سـازد ای سخت و فراوانى بر نفس ناطقه يا عقـل وارد مى

انـد و در مجمـوع فضـيلت  غضـب و عقل، هـای عملـى شـهوت
دهند كه بـه كمـال عملـى  آورند نفس ناطقه را در وضعيتى قرار مى

 

 

باشد كه در نفس رسوخ كرده باشد )فضيلت= توسط
های عمل، چه بدنى باشد و چه عقلى، مى قوه

وضعيت اول، اگر به خلق تبديل شود، فضـيلت و دو فضـيلت ديگـر . تفريط يا كاستى قرار گيرند
های بدنى عملى، يعنـى دو قـوO شـهوت و غضـب،  قوه. شوند رذيلت خوانده مى در فرض مذكور

اگر به حال خود رها شوند همـواره در موقعيـت افـراط و تفريط
توسط روانه شوند، چون توسط نياز به تدبير دارد كه كار اين دو قوه نيست

خود و به انگيز ۀفرصتى يابند، فقط به ميل و سائق
گيرند تا به اين اميال و انگيزه اين جهت امور ديگر را در نظر نمى

وضعيت توسط در اين دو قوه بايد از نيروی عقل بر آنها وارد سوی  اين نظم و سامان دادن به 
كه تدبير امور اين جهان را در راسـتای كمـاالت عقلـى- اما برای قوO عقل در مقام عمل ،شود

است كه به خاطر آن با بدن مقرون گشته است، هر سه وضـعيت توسـط، افـراط و
-وضعيت توسط برای قوO شهوی و غضبى. دارد

قوO عقلى اثرپذيرند و در تحت تدبير آن وارد عمل شوند؛ وضعيت افراط و تفريط بـرای ايـن دو
قوه هنگامى است كه نه فقط از قوO عقلى اثر نمى

مىملزم او را به تدبيرهايى  درآوردهبه استخدام 
وضعيت توسط برای قوO عقلى عملى در هنگامى است كه بر دو قوO بـدنى عملـى 

در عين رساندن آنها به مطلوبات خود برای حفظ بدن، از خواسته آنها منفعل نشود و طغيـان
آنها را ضبط و مهار كند كه به منطقه عمل كشيده نشوند و همواره آنها را در وضعيت وسط قـرار 

دهد تا برآيند نيروی آنها اثری از خود باقى نگذارد
مذكور افتاده و قدرت آنها بر او چيره گشته و اثری  Oهای دو قو دست خواسته است كه به

بر عقل عملى گذاشته شده باشد كه نفس ناطقه را سـخت عالقمنـد و وابسـته بـه مطلوبـات بـدنى 
اين وابستگى نفس ناطقه يا عقـل را از خاصـيت ذاتـى و از گـوهر حقيقـى آن كـه موجـود . است

سازد و احكام بدن را بر احكام ذاتـى آن غالـب مى دور مى ،بدنى نيست
ای سخت و فراوانى بر نفس ناطقه يا عقـل وارد مىضرره

هـای عملـى شـهوت حكمت كه به ترتيب فضـايل قوه
آورند نفس ناطقه را در وضعيتى قرار مى چهارم عدالت را به وجود مى



دسـت يابـد، و در عـين حفـظ و نگهـداری  -ش مهمى در آن دارد
بدن هيچ خاصيتى از آن او را وابسته به اين جهان، كه جهان ماده، جسم و همراهى با بـدن اسـت، 
طوری كه از تدبير آنها و در موقعيت و توسط قرار دادن آنها از همۀ لذايـذ قـوO شـهوی و 

حال، اثری از آثار آنها بر نفس ناطقـه  عين اجتناب كرده، در
اما سه رذيلت افراطى شره، تهور و سفه و سه رذيلت تفريطى خمـود، جـبن و بالهـت 

هـای  آورنـد، جـدال ميـان قوه تنهايى و در مجموع، وضعيت جور را بـه وجـود مى
مقيد، اسير و وابسـته بـه مشـتهيات و  ذار كرده نفس ناطقه را

هـای متفـاوت  هر كس از اوضاع و احـوال خـويش در موقعيت
  . كند او حاضر مى ۀاين جهان، وابستگى و عدم وابستگى مذكور را به نوعى در مرزهای تجرب

  ان ديگر رنج نفس ناطقه از ملكات بدنى در زندگى جه
احكام هر يك بـر شدن  مقارنت و مجاورت نفس ناطقه يا عقل با بدن در اين جهان امكان سرازير

ديگر كه در راستای عالقه نفس ناطقـه  شدت ارتباط اين دو با يك
عميـق از دست آوردن مقاصد خود است هر يك را در آسـتانه تـأثير و تـاثر 

احكام نفس ناطقه بر بدن از آن جهت كه هم موجود برتـر از 
شود كه قوای بدنى تخريب يا تعطيل شوند يا حتى 

ر وجود هر قـوه و نقـش آن را د -كه از فضايل قوO عقلى است
از خواص حاكميت ايـن وضـع آن اسـت كـه . كند

دسـت آوردن آن لـذت و از  نفس ناطقه به مطلوب ذاتـى خـود نيـز توجـه و التفـات دارد و از بـه
بدن بر نفس ناطقـه، قـوای بـدنى چنـان شدن  اما در صورت حاكم

ای  گونـه سازد كه مرتبه وجود خود و كمـاالت خـاص را به
. يابنـد آنها يا رنجى از فقدان آنها نمىسوی  كنند كه در خود شوقى به

انجامـد،  ملكـات بـدنى و اقتضـائات آن در نفـس ناطقـه مى
همـواره او را درگيـر خـود  و كنـد س ناطقـه را در هـيچ مـوقعيتى رهـا نمى

توجه نداشتن عقل يا نفس ناطقه به نقصان كماالت خاص خود و از دست دادن فضـايل 
تفاوتى در برابر رنـج حاصـل از ايـن فقـدان خبـر از 
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ش مهمى در آن داردكه بدن نق- خود در اين جهان
بدن هيچ خاصيتى از آن او را وابسته به اين جهان، كه جهان ماده، جسم و همراهى با بـدن اسـت، 

طوری كه از تدبير آنها و در موقعيت و توسط قرار دادن آنها از همۀ لذايـذ قـوO شـهوی و   نكند به
اجتناب كرده، در غضبى برخوردار و از مكروهات آن

اما سه رذيلت افراطى شره، تهور و سفه و سه رذيلت تفريطى خمـود، جـبن و بالهـت . باقى نماند
تنهايى و در مجموع، وضعيت جور را بـه وجـود مى كه هركدام به

ذار كرده نفس ناطقه راهای بدنى واگ عقلى و بدنى را به قوه
هر كس از اوضاع و احـوال خـويش در موقعيت ۀمطالع. مكروهات آن كرده است

اين جهان، وابستگى و عدم وابستگى مذكور را به نوعى در مرزهای تجرب

رنج نفس ناطقه از ملكات بدنى در زندگى جه .7
مقارنت و مجاورت نفس ناطقه يا عقل با بدن در اين جهان امكان سرازير

شدت ارتباط اين دو با يك. ديگری را فراهم آورده است
دست آوردن مقاصد خود است هر يك را در آسـتانه تـأثير و تـاثر  به تدبير بدن برای به

احكام نفس ناطقه بر بدن از آن جهت كه هم موجود برتـر از شدن  حاكم. دهد ديگر قرار مى يك
 ّ شود كه قوای بدنى تخريب يا تعطيل شوند يا حتى  ر بدن، موجب نمىبدن است و هم موجود مدب

كه از فضايل قوO عقلى است-عدالت . آسيبى بر آنها وارد شود
كند حقوق آن را استيفا مىو هستى تشخيص داده 

نفس ناطقه به مطلوب ذاتـى خـود نيـز توجـه و التفـات دارد و از بـه
اما در صورت حاكم. برد از آن رنج مىشدن  محروم

سازد كه مرتبه وجود خود و كمـاالت خـاص را به را به خود مشغول مىعقل و قوای آن 
كنند كه در خود شوقى به يا فراموش مىمانده مغفول 

ملكـات بـدنى و اقتضـائات آن در نفـس ناطقـه مىشـدن  تداوم ايـن وضـعيت بـه مسـتقر
س ناطقـه را در هـيچ مـوقعيتى رهـا نمىاستقراری كه ديگر نف

توجه نداشتن عقل يا نفس ناطقه به نقصان كماالت خاص خود و از دست دادن فضـايل . سازد مى
تفاوتى در برابر رنـج حاصـل از ايـن فقـدان خبـر از  تفاوتى در برابر فضايل عقلى و بى عقلى و بى
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امـا ايـن  ،دهد كه هنوز به بخـش آگـاهى او وارد نشـده اسـت
ايـن  فقـط در صـورتى نفـس ناطقـه از. اسـتشـدن 

ای بـه بـدن مشـغول  كند كـه لحظـه رنج و درد شديد ناشى از آن را درك مى
اين هنگام را مرگ يا مفارقت نفـس ناطقـه از بـدن 

مطلوبات قوای بدنى در جهان مـاده سوی  اكنون نفس ناطقه بدنى ندارد تا با آن به
يابد جهان ماده نيست و نفـس  باقى بدان راه مى ۀجهانى كه پس از مرگ نفس ناطق

ای كـه احكـام  اين مقطع، نفس ناطقـه ،اما در زندگى
ای كه به نوعى از او نفس  گونه به - بدن در جهان ماده به صورت راسخ به او سرايت و نفوذ كرده
مطـابق (كـه  شـود؛ اول آن مى رو روبهاز دو جهت با رنج و درد شديدی 

نع هوشياری نفس ناطقـه بـه كمـاالت خـاص، يعنـى 
با بدن و حكومت، احوال بدن بر آن، غفلت از اين كماالت و خيـرات برطـرف شـده 

كند، زيرا او خـود را مشـتاق و  محبوبيت خود از سعادت عقلى و لذات حاصل از آن را درك مى
د و از وجـود متعـالى برخـوردار و انـ بينـد كـه خيـر محض

ند، اما امكان به دست آوردن اين موقعيـت را از دسـت داده 
حضور ملكات بدنى يا احكام بدنى در نفس ناطقه  

 ؛يش جـز زحمـت و درد نيسـتكشاند كـه بـرا وجودی مى
 خـودی هزيرا ملكات بدنى اساساً با جوهر نفس ناطقه ناسازگار است و كمـاالت قـوای بـدنى، بـ

بسـان كسـى كـه در اثـر . خود و مستقل از تدبير عقلى، با كمال قوه نفـس ناطقـه در تضـاد اسـت
بـرد؛ و  رنـج نمى عالج خود آگاه نيست و از آن كننده و غفلت، از بيماری بى
هم از عدم امكان دسترسى  ،حسى يا زوال غفلت بى

عقـل و بـدن بـه سـبب مـرگ فاصـله  اكنون كه ميان
و شـوق او  زيرا ميل ؛آورد افتاده است رنج حاصل از وجود ضد و امر ناسازگار به عقل هجوم مى

ات بدنى در او چنان نقش بسته است كه در او به فعاليت خود ادامه داده خواسـته خـود را 
گـذارد  كشد و به فرض استكمال نفس ناطقه در امكانات علمى خود نمى

نكـرده  حتى از حال كسى كـه از بـدن مفارقـتحال چنين شخصى در هنگام مفارقت از بدن 

 

 

دهد كه هنوز به بخـش آگـاهى او وارد نشـده اسـت سان مىای در وجود ان وقوع ضايعه
شـدن  در حال پيشروی و گسترده سرعت ضايعه به
رنج و درد شديد ناشى از آن را درك مىو شده  آگاهضايعه 

اين هنگام را مرگ يا مفارقت نفـس ناطقـه از بـدن . بدهدرا از دست   بودن  نباشد يا امكان مشغول
اكنون نفس ناطقه بدنى ندارد تا با آن به .آورد پيش مى

جهانى كه پس از مرگ نفس ناطق. حركت كند
اما در زندگى .ناطقه جهان ماده را پشت سر گذاشته است

بدن در جهان ماده به صورت راسخ به او سرايت و نفوذ كرده
از دو جهت با رنج و درد شديدی  -ناطقه بدنى ساخته است

نع هوشياری نفس ناطقـه بـه كمـاالت خـاص، يعنـى ما نايل شدزبه سبب  )O 5اصل چهارم شمار
با بدن و حكومت، احوال بدن بر آن، غفلت از اين كماالت و خيـرات برطـرف شـده   بودن  مقارن

محبوبيت خود از سعادت عقلى و لذات حاصل از آن را درك مى
بينـد كـه خيـر محض حضور در ميان موجـوداتى مى ۀشايست

ند، اما امكان به دست آوردن اين موقعيـت را از دسـت داده ا ترين خيرات و لذات مستغرق و قوی
 )5مطابق اصل پنجم شماره (كه  دوم اين. است

وجودی مى ۀترين مرحل آشكار شده او را به پايين
زيرا ملكات بدنى اساساً با جوهر نفس ناطقه ناسازگار است و كمـاالت قـوای بـدنى، بـ

خود و مستقل از تدبير عقلى، با كمال قوه نفـس ناطقـه در تضـاد اسـت
كننده و غفلت، از بيماری بى حس بى Oتزريق ماد

بى Oمادشدن  به محض اطالع از آن در اثر منحل
اكنون كه ميان. برد و هم از خود بيماری به سالمت رنج مى

افتاده است رنج حاصل از وجود ضد و امر ناسازگار به عقل هجوم مى
ات بدنى در او چنان نقش بسته است كه در او به فعاليت خود ادامه داده خواسـته خـود را قبه متعل

كشد و به فرض استكمال نفس ناطقه در امكانات علمى خود نمى دائماً به پيشگاه خود مى
  . مند باشد های آن بهره يكسره از لذت

حال چنين شخصى در هنگام مفارقت از بدن 



هـای  بارتر است؛ زيرا در هنگام تعلق نفس ناطقه به بـدن هـم متعلقـات قوه
 ۀهم نفس ناطقه به سـبب غلبـ در اختيار ملكات بدنى بود و

گـردان بـود و از فقـدان آنهـا رنجـى  یاحوال بـدنى و تـدبير بـدنى از كمـاالت خـود غافـل و رو
اكنون پس از مرگ هم شوق و ميل شديد لذات حسى در نفس ناطقـه بـاقى مانـده ولـى 

عقلى كه پيشتر از آن غافـل بـود و  ابزار آن، يعنى بدن، در اختيار او نيست و هم شوق به كماالت
او را بـه پـايين و  شـوق اول. وردآ اكنون متوجه آن شده ولى در دسترس او نيست، به او روی مى

بــرای درك ايــن . كنــد شــوق دوم او را بــه بــاال كشــانده رنــج و عــذاب ســختى را بــر او وارد مى
وضعيت، مفيد است كه در زندگى اين جهان به كسى بنگريم كه به لذات حسى بسـيار مشـتاق و 

  . برد فراوان مى
ين شخصى به خاطر يك حادثه يا رسيدن به دوران پيـری، شـوق بـه ايـن لـذات در او 

های خـود نداشـته باشـد،  رسوخ كره باشد ولى موقعيت جسمانى مناسب برای وصول بـه خواسـته

  ناپايداری و زوال ملكات بدنى در زندگى جهان ديگر
از همراهى ملكات بدنى با نفـس ناطقـه، پـس از مفارقـت آن از بـدن، 
يك درد و رنج دائمى و پايدار نيست هر چند مدت زمان آن زيـاد باشـد؛ زيـرا عـروض ملكـات 
بدنى و شوق و ميل حاصل از آنها به متعلقات خود نسبت بـه نفـس ناطقـه يـك نسـبت ضـروری 

آمده است كه همان غلبه احكام بـدن بـر نفـس  وجود
در علـم مابعدالطبيعـه بـه اثبـات . ديگر در طول زندگى اين جهان اسـت

ترتيب،   بدين. شود رسيده كه امر قسری و غريب قابل دوام و بقا نيست و سرانجام زايل و طرد مى
نبـودن  يب، يعنى ملكات بدن، به دليل ذاتىپس از مفارقت نفس ناطقه از بدن، هم اين عارض غر

شـدن  خـاطر معـزول رود و هم امكان تقويت به ضعف و نيستى پيش مى
آرام نفـس را رهـا كـرده مـانع رسـيدن نفـس بـه  دهـد تـا آرام

ايـن وضـعيت در جهـان كنـونى  ۀنمونـ. موجودات عالى نباشـد
چون اين بيمـاری ذاتـى انسـان  ؛موقعيت شخصى است كه بيماری خاصى به او روی آورده است

نيست و بر اثر عوامل خاصى بر او عارض شده است، با بيرون راندن آن عوامل، هـر چنـد آثـاری 
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بارتر است؛ زيرا در هنگام تعلق نفس ناطقه به بـدن هـم متعلقـات قوه تر و اسف وخيم ،است
در اختيار ملكات بدنى بود و -كه توليدگر لذات بدنى بودند-بدنى 

احوال بـدنى و تـدبير بـدنى از كمـاالت خـود غافـل و رو
اكنون پس از مرگ هم شوق و ميل شديد لذات حسى در نفس ناطقـه بـاقى مانـده ولـى . برد نمى

ابزار آن، يعنى بدن، در اختيار او نيست و هم شوق به كماالت
اكنون متوجه آن شده ولى در دسترس او نيست، به او روی مى

شــوق دوم او را بــه بــاال كشــانده رنــج و عــذاب ســختى را بــر او وارد مى
وضعيت، مفيد است كه در زندگى اين جهان به كسى بنگريم كه به لذات حسى بسـيار مشـتاق و 

فراوان مى مند و از آن حّظ  از اين لذات بهره ،مقيد گشته
ين شخصى به خاطر يك حادثه يا رسيدن به دوران پيـری، شـوق بـه ايـن لـذات در او اگر چن

رسوخ كره باشد ولى موقعيت جسمانى مناسب برای وصول بـه خواسـته
  . گذراند زندگى سختى در اين جهان مى

ناپايداری و زوال ملكات بدنى در زندگى جهان ديگر. 8
از همراهى ملكات بدنى با نفـس ناطقـه، پـس از مفارقـت آن از بـدن، درد، رنج و عذاب حاصل 

يك درد و رنج دائمى و پايدار نيست هر چند مدت زمان آن زيـاد باشـد؛ زيـرا عـروض ملكـات 
بدنى و شوق و ميل حاصل از آنها به متعلقات خود نسبت بـه نفـس ناطقـه يـك نسـبت ضـروری 

وجود هنيست و به سبب امری غريب و غيرالزم ب
ديگر در طول زندگى اين جهان اسـت در مجاورت اين و با يك

رسيده كه امر قسری و غريب قابل دوام و بقا نيست و سرانجام زايل و طرد مى
پس از مفارقت نفس ناطقه از بدن، هم اين عارض غر

ضعف و نيستى پيش مى سوی برای نفس ناطقه به
دهـد تـا آرام ست مىداز افعال خاص خود را از 

موجودات عالى نباشـد سوی سعادت عقلى و انجذاب به
موقعيت شخصى است كه بيماری خاصى به او روی آورده است

نيست و بر اثر عوامل خاصى بر او عارض شده است، با بيرون راندن آن عوامل، هـر چنـد آثـاری 
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 آمـدنر اثـر فـائق آرام بـ آرام دتوانـ از آن بيماری در بدن شخص بيمار باقى مانده است، بـدن مى
  . مند شود

  مراتب سعادت و شقاوت در زندگى جهان ديگر
تری در سـعادت و شـقاوت  كننـده ، وضعيت عقل در مقام علم و اعتقاد نقش تعيين

انـد كـه نفـس ناطقـه يـا د سعادتمندان در اين جهت را كسانى مى
اند و در اين جهت از لـذات محـض عقلـى برخوردارنـد؛ 

هـر  -اند كه كاملين در علمـاين دسته . لذتى كه هيچ لذتى از قوای ديگر قابل مقايسه با آن نيست
امـا بـا  ،منـد نيسـتند رهچند گاهى به دليل اشتغاالت تدبيری بدن، در ايـن جهـان، از ايـن لـذت به
  . گيرند مانع كامًال در لذت قوی و پايدار عقلى قرار مى

ايـن گـروه در . اند كـه عقـل ايشـان در مقـام علـم و اعتقـاد نـاقص اسـت
ــل را درك كرده ــن جهــان كمــال علمــى عق ــدگى اي ــد زن ــدمى در اســتكمال آن  ،ان ــا هــيچ ق ام

دسـت آوردن مطلوبـات آنهـا فرصـت ايـن  اند و همواره با فعال ساختن قـوای ديگـر و به
تعلق ايشان به امـور جهـانى نگذاشـته . اند شده تباه كرده

سوی متعلقات خود حركت كند و از رسـيدن بـه آنهـا 
اين گروه پس از مفارقت از نفس فرصت چنـين اسـتكمالى را از دسـت 

اند در خـود  دركى كه داشـته واسطه آن كماالت را به
بينند به رنـج و عـذاب هميشـگى گرفتـار  يابند ولى امكان دسترسى به متعلقات را در خود نمى

اند با عـذاب كسـانى  دست آوردن اين كمال تقصير ورزيده
ورزند و در برابر امور واقـع  تعصب مى ـكه با كمال عقل علمى در تضاد است 

  . كنند، متفاوت است و رنج و عذاب گروه دوم بيشتر است
. فقط يك گروه از كسانى كه عقل علمى آنها به كمـال نرسـيده شـامل ايـن شـقاوت نيسـتند

تصـور  ان بـه دليـل عـدمهـاندكه در زندگى ايـن ج
دست آورند يا نسبت به آن اهمـال داشـته  اند تا آن را به

كه هـر دو گـروه در  ـاند و نه به كاملين در شقاوت 
و فـرق ايشـان در و اين استعداد در آنها به فعليت رسيده بود 

بلكه وضعيت ايشان در سعادت و شقاوت بـه حصـول ملكـات بـدنى يـا 

 

 

از آن بيماری در بدن شخص بيمار باقى مانده است، بـدن مى
مند شود د و از لذت آن بهرهياببازرا سالمت خود 

مراتب سعادت و شقاوت در زندگى جهان ديگر. 9
، وضعيت عقل در مقام علم و اعتقاد نقش تعيينسينا از نظر ابن

سعادتمندان در اين جهت را كسانى مى سينا ابن. ابدی نفس ناطقه دارد
اند و در اين جهت از لـذات محـض عقلـى برخوردارنـد؛  عقل در مقام علم را به استكمال رسانده

لذتى كه هيچ لذتى از قوای ديگر قابل مقايسه با آن نيست
چند گاهى به دليل اشتغاالت تدبيری بدن، در ايـن جهـان، از ايـن لـذت به

مانع كامًال در لذت قوی و پايدار عقلى قرار مىشدن  مفارقت از بدن و زايل
اند كـه عقـل ايشـان در مقـام علـم و اعتقـاد نـاقص اسـت طرف مقابل كسانى

ــل را درك كرده ــن جهــان كمــال علمــى عق ــدگى اي زن
اند و همواره با فعال ساختن قـوای ديگـر و به هبرنداشت

شده تباه كرده  دست آوردن كمال دانسته جهان را در به
سوی متعلقات خود حركت كند و از رسـيدن بـه آنهـا  كه عقل در مقام علم از دركى كه داشته به

اين گروه پس از مفارقت از نفس فرصت چنـين اسـتكمالى را از دسـت . حاصل شود لذت عقلى
آن كماالت را بهسوی  حال چون شوق به اند و در عين داده
يابند ولى امكان دسترسى به متعلقات را در خود نمى مى
دست آوردن اين كمال تقصير ورزيده البته عذاب كسانى كه در به. آيند مى

كه با كمال عقل علمى در تضاد است  ـكه با آراء باطل 
كنند، متفاوت است و رنج و عذاب گروه دوم بيشتر است به انكار و جدال اقدام مى

فقط يك گروه از كسانى كه عقل علمى آنها به كمـال نرسـيده شـامل ايـن شـقاوت نيسـتند
اندكه در زندگى ايـن ج شوند، كسانى الن خوانده مىد ايشان، كه ساده

اند تا آن را به آن نداشته سوی شوقى به ى،كماالت عقل
اند و نه به كاملين در شقاوت  بنابراين نه به كاملين در سعادت ملحق. باشند

و اين استعداد در آنها به فعليت رسيده بود    دبودن  تصور كماالت علمى مشترك
بلكه وضعيت ايشان در سعادت و شقاوت بـه حصـول ملكـات بـدنى يـا  ـتحقق آن كماالت بود 



البتـه ايـن دسـته بـه . عدم حصول آنها در نفس ناطقه وابسته است كه پس از اين ذكر خواهد شـد
  . نازل آن در مقام عمل قرار دارند

ذشت وابستگى كمال و نقصان عقل در مقام عمل به كمال و نقصان عقـل در مقـام 
كـه، نفـس ناطقـه در ذات  اول اين: سـازد دو اصـل مقـرر مى

به بـدن تعلـق  ـدر اين جهان  ـخود موجود بدنى نيست و از ماده آزاد است و فقط در مقام عمل 
توانـد آن را ارتقـا بخشـيده يـا  عتقاد حق يا باطل به گوهر ذاتـى او راه دارد و مى

در صورت اول، طبيعت ذاتى نفس ناطقه محفوظ مانـده كمـاالت آن بـر وضـعيت 
شـود از مرتبـۀ  در صـورت دوم، طبيعـت ذاتـى نفـس ناطقـه دگرگـون مى

كـه، وضـعيت هـر عملـى بـه  دوم اين. كنـد مى  ربوط به آن سقوط
تواند عمل نيـك را ايجـاد  اگر آن علم و اعتقاد حق نباشد نمى

خـالف همـين عمـل در هنگـامى كـه  هر چند عملش صورت عمل نيك را داشته باشد، بـر
 ،كسى كه اعتقادی بـه سـعادت جـاودانى نـدارد برای مثال

عملى را بياورد كه با سعادت جاودانى مناسبت داشته باشد، يا كسى كه عمـل خـوبى را 
  . عمل ندارد

در عمـل  ، وضعيت گروهى كه در علم كامـل امـا
ملكات بدنى هيچ مانعى برای رسيدن عقـل و نفـس 

خـاطر عقايـد  اينـان بـه. ناطقه به كمال عقلى و برخورداری از سعادت عقلى بـر سـر راه او نيسـت
اند، و در مقـام عمـل، حتـى اگـر مبـتال بـه  صحيح و مطابق با واقع جواهر نفس را دگرگون نكرده

اند، چون اعتقاد به نادرستى آن عمل دارند صـحت و سـالمت نفـس ناطقـه را از دسـت 
اند كـه هـم در مقـام علـم، در خيـاالت،  انـد كسـانى

انـد  اند و جوهر نفس ناطقه را از وضعيت ذاتى خود منقلب كرده
اسـاس اعتقـادات آنهـا  جا كه عملشـان بـر هم، وقتى آنها را در مقام عمل در نظر بگيريم، از آن

اند، ملكات عملى آن، كه قطعـاً ملكـات  و پايدار تكيه زده
ـ اد بـا جـوهر عقـل اسـت ضكه مت ـشود و به بقاء ملكات علمى او   ـ

ترتيب عـذاب و  نيـز بـاقى اسـت و بـدين ،ت عملى او كه آن هم متضاد با جوهر عقـل اسـت

 

 

هم
زد

پان
ل 

سا
/ 

ره
ما

ش
 

وم
س

 

56  

عدم حصول آنها در نفس ناطقه وابسته است كه پس از اين ذكر خواهد شـد
نازل آن در مقام عمل قرار دارند ۀنازل عقل در مقام علم در درج ۀدليل درج

ذشت وابستگى كمال و نقصان عقل در مقام عمل به كمال و نقصان عقـل در مقـام از آنچه گ
دو اصـل مقـرر مى اين وابستگى را. شود علم آشكار مى

خود موجود بدنى نيست و از ماده آزاد است و فقط در مقام عمل 
عتقاد حق يا باطل به گوهر ذاتـى او راه دارد و مىارو،   اين دارد؛ از

در صورت اول، طبيعت ذاتى نفس ناطقه محفوظ مانـده كمـاالت آن بـر وضـعيت . ساقط گرداند
در صـورت دوم، طبيعـت ذاتـى نفـس ناطقـه دگرگـون مى. افزايد اش مى وجودی

ربوط به آن سقوطهای م وجودی خودی و توانايى
اگر آن علم و اعتقاد حق نباشد نمى. نوعى وابسته به اعتقاد و علم است

هر چند عملش صورت عمل نيك را داشته باشد، بـر .كند
برای مثال. پشتوانه آن علم و اعتقاد صحيح باشد

عملى را بياورد كه با سعادت جاودانى مناسبت داشته باشد، يا كسى كه عمـل خـوبى را  دتوان نمى
عمل ندارد  بودن  دهد اما اعتقادی به خوب انجام مى

، وضعيت گروهى كه در علم كامـل امـا6اكنون از ميان چهار گروه مذكور در بند 
ملكات بدنى هيچ مانعى برای رسيدن عقـل و نفـس شدن  اند مشخص شد؛ زيرا پس از زايل ناقص

ناطقه به كمال عقلى و برخورداری از سعادت عقلى بـر سـر راه او نيسـت
صحيح و مطابق با واقع جواهر نفس را دگرگون نكرده

اند، چون اعتقاد به نادرستى آن عمل دارند صـحت و سـالمت نفـس ناطقـه را از دسـت  بدی شده
انـد كسـانى اما كسانى كه در علم و عمل ناقص .اند نداده

اند و جوهر نفس ناطقه را از وضعيت ذاتى خود منقلب كرده اوهام و عقايد باطل گرفتار آمده
هم، وقتى آنها را در مقام عمل در نظر بگيريم، از آنو 

و پايدار تكيه زده گيرد و به يك وضعيت ثابت شكل مى
شود و به بقاء ملكات علمى او  عقلى نخواهد بود، زايل نمى

ت عملى او كه آن هم متضاد با جوهر عقـل اسـتملكا
  . رنجشان دائم و ثابت است
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تبع آن شوق و ميلى به آنهـا را  دالن چون در مقام علم، تصوری از كماالت عقلى و به
طرفـى بـه ضـد آن  اند تا از نيافتن آن كماالت رنجى متحمـل شـوند و از

مسـير  اند، اگر عقل آنها در مقـام عمـل هـم وابسـته بـه ملكـات بـدنى، در
زندگى اين جهان، نشده است تا شوق و ميلـى بـه لـذات حسـى آنهـا را پـس از مفارقـت از بـدن 

شـته تر از كـاملين در علـم و عمـل، برخـوردار گ همراهى كند، از سعادت، هر چنـد بسـيار پـايين
و در صـورتى كـه نفـس ناطقـه ايشـان در مسـير . گيـرد
باشد و هيچ حالت ديگری در نفـس نباشـد كـه بـا  

متعلقـات خـود را دارنـد و از يـك  سـوی اين ملكات ناسازگار باشد، چون ملكات بدنى شوق به
نيست و از سوی ديگر ابزار بـدن بـرای درك امـور بـدنى در 

البتـه چـون عـروض . گيـرد عذاب و رنج فراوانـى ايـن دسـته را فـرا مى
ايـن  شـود و مىسـرانجام از آن زائـل  ،اسـت ىملكات بدنى بر نفس ناطقه عروض قسری و عرض

كـه در اعتقـادات باطـل چنـان كوركورانـه از  ، مگـر اين
باشد كه زوال اين اعتقادات به دليل دگرگونى جوهر نفس ممكـن 

  . تری از شقاوت قرار دارند اين دسته نسبت به سران ضاللت در مراتب پايين
ها در جهان پس از مرگ به وضعيت نفـس ناطقـه يـا 

جا كه سعادت و شقاوت ابـدی در مقـام عمـل  اما از آن
: شـوند ها از ايـن جهـت بـه دو گـروه تقسـيم مى وابسته به وضعيت عقل در مقام علم است، انسان

انـد و   درك كرده -از آن جهـت كـه اكتسـابى اسـت 
در علـم و ناقصـين در  نكـاملي ۀگروه اول به دو دست

كاملين در علم از دو وضعيت خالى نيسـتند؛ يـا در مقـام عمـل بـه اسـتكمال 
كند يا در مسير اين زنـدگى بـا  رگ، ملكات بدنى آنها را همراهى نمى

در هـر دو صـورت . شوند ملكات بدنى قرين خود به جهان خالى از متعلقات اين ملكات وارد مى
ملكات بدنى در يك بازه معـين ايـن دسـته بـه مراتـب واالی سـعادت 

اند در مقام عمل هـم بـه  ه جهت تبعيت علم از علم قطعاً نتوانسته
شوند و در شقاوت  كمال برسند و از اين جهت با ملكات بدنى پرزحمت وارد سرای جاودانى مى

ـ يعنى كسانى كه از كمال عقل در مقام علم حظى ندارنـد   ـ

 

 

دالن چون در مقام علم، تصوری از كماالت عقلى و به اما ساده
اند تا از نيافتن آن كماالت رنجى متحمـل شـوند و از برای عقل فراهم نياورده
اند، اگر عقل آنها در مقـام عمـل هـم وابسـته بـه ملكـات بـدنى، در كماالت هم مبتال نشده

زندگى اين جهان، نشده است تا شوق و ميلـى بـه لـذات حسـى آنهـا را پـس از مفارقـت از بـدن 
همراهى كند، از سعادت، هر چنـد بسـيار پـايين

گيـرد مى االهـى آنهـا را در بـر  رحمت گسترده
 زندگى اين جهان فقط به كماالت بدنى وابسته

اين ملكات ناسازگار باشد، چون ملكات بدنى شوق به
نيست و از سوی ديگر ابزار بـدن بـرای درك امـور بـدنى در  تعلقاتى در دسترس اوطرف چنين م

عذاب و رنج فراوانـى ايـن دسـته را فـرا مى ،اختيار نفس ناطقه نيست
ملكات بدنى بر نفس ناطقه عروض قسری و عرض

، مگـر اينشـوند  دسته نيز به سعادتمندان ملحق مـى
باشد كه زوال اين اعتقادات به دليل دگرگونى جوهر نفس ممكـن   رؤسای گمراهى پيروی كرده

اين دسته نسبت به سران ضاللت در مراتب پايين ،البته. نباشد
ها در جهان پس از مرگ به وضعيت نفـس ناطقـه يـا  كه، سعادت و شقاوت انسان صه اينخال

اما از آن. است وابسته عقل در دو مقام علم و عمل
وابسته به وضعيت عقل در مقام علم است، انسان

ـ قل در مقام علـم را گروهى كه كمال ع از آن جهـت كـه اكتسـابى اسـت  ـ
گروه اول به دو دست. اند گروهى كه از اين كمال تصوری نداشته

كاملين در علم از دو وضعيت خالى نيسـتند؛ يـا در مقـام عمـل بـه اسـتكمال . شوند علم تقسيم مى
رگ، ملكات بدنى آنها را همراهى نمىاند و پس از م عقلى رسيده

ملكات بدنى قرين خود به جهان خالى از متعلقات اين ملكات وارد مى
ملكات بدنى در يك بازه معـين ايـن دسـته بـه مراتـب واالی سـعادت شدن  دليل زائل سرانجام به
ه جهت تبعيت علم از علم قطعاً نتوانستهناقصين در علم، ب. يابند دست مى

كمال برسند و از اين جهت با ملكات بدنى پرزحمت وارد سرای جاودانى مى
يعنى كسانى كه از كمال عقل در مقام علم حظى ندارنـد  ـاما گروه دوم . دگيرن ابدی قرار مى



اند يا به ملكات بـدنى و افعـال  ن يا ملكات بدنى را اكتساب كرده
گيرنـد، و در  در صورت دوم، در سعادتى فروتـر از سـعادت كـاملين قـرار مى

 صورت اول، به دليل بقاء طلب مطلوبات بدنى از سوی ملكات و عدم تعلق نفس به بدن و فـراهم

بودن  خـاطر غريـب گيرنـد، هـر چنـد بـه رنج يا شقاوت قـرار مى
آنها نسبت به نفس ناطقه، سرانجام اين ملكـات زايـل گشـته عـذاب و 
امـا اگـر دسـتۀ اخيـر، بـه سـبب تقليـد كوركورانـه و غيرعالمانـه، 

راسـخ شـده باشـد و حقيقـت و گـوهر  و س آنها نفوذ كـرده
شـقاوت آنهـا  ۀنفس را دگرگون كرده باشد در شقاوت ابدی بسـر خواهنـد بـرد، هـر چنـد درجـ

تفـاوتى در  كمتر از كسانى باشد كه تصوری از كماالت علمـى دارنـد ولـى بـه انكـار آنهـا يـا بى
  ).431ـ429، صق. ه 1405سينا،  ؛ ابن297

  توانايى تدريجى فلسفه در تبيين سعادت و شقاوت جاودانى
توجـه بـه تحقيقـات دانـش  دربـارO كيفيـت جـاودانگى انسـان، بـا

كشـد و بـه نظـم و نسـق  تصـوير مى  مابعدالطبيعه تا دوره ايشان، جاودانگى روحانى يا عقلى را بـه
اما انسان در زندگى اين جهان به اتفاق فيلسوفان مسلمان از دو ساحت نفـس 

چنـان  -آميز  و حتـى اسـرار -ناطقه و بدن تشكيل شده است كه ايـن دو بـه شـكل بسـيار پيجيـده 
ين ترتيـب اثبـات جـاودانگى بـد. اند اند كه در عين كثرت به مرزهای نوعى وحدت رسيده

سـينا،  ابن  (اسـت9اين عقيده مبتنى بر تصديق پيغمبـر خـدا
هايى در عقــل دارد كــه در  ايــن تصــديق تكيــه بــر پايــه

آنچه گذشت بايـد . داردشناخت خداوند و نمايندگان معصوم او و تصديق سخنان ايشان كفايت 
ايشـان محاسـبه فلسـفى سـعادت و  ۀبا توجه به مطلب يادشده در نظر گرفته شـود، يعنـى در فلسـف

شقاوت انسان در حيطه سعادت و شقاوت عقلى و همچنين محاسبه دوام يا زوال ملكات بـدنى در 
بتـه اگـر ايـن ال. زندگى پس از اين جهان در قلمرو جاودانگى عقلى و نامتجسد انجام شـده اسـت

كه به دليـل داشـتن اصـول بـديع و  ـ محاسبه در دو قلمرو جسمانى و روحانى، در فلسفه كاملتری
حـال  تر و در عـين تر و جـامع توانايى اين محاسبه را دارد، بـه انجـام برسـد نتـايج روشـن

ايـن . دهـد دسـت مى روی دانـش بشـری فلسـفه، بـه
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ن يا ملكات بدنى را اكتساب كردهشوند؛ چو به دو گروه تقسيم مى
در صورت دوم، در سعادتى فروتـر از سـعادت كـاملين قـرار مى. اند آنها مبتال نشده

صورت اول، به دليل بقاء طلب مطلوبات بدنى از سوی ملكات و عدم تعلق نفس به بدن و فـراهم
رنج يا شقاوت قـرار مى آن مطلوبات، در عذاب ونبودن 

آنها نسبت به نفس ناطقه، سرانجام اين ملكـات زايـل گشـته عـذاب و   بودن  ملكات بدنى و قسری  
امـا اگـر دسـتۀ اخيـر، بـه سـبب تقليـد كوركورانـه و غيرعالمانـه، . رنجشان دائمى و پايدار نيست

س آنها نفوذ كـردهاعتقادات باطل و اوهام گزاف در نف
نفس را دگرگون كرده باشد در شقاوت ابدی بسـر خواهنـد بـرد، هـر چنـد درجـ

كمتر از كسانى باشد كه تصوری از كماالت علمـى دارنـد ولـى بـه انكـار آنهـا يـا بى
297ـ296، ص1364سينا،  ابن(اند  كسب آنها مبتال شده

توانايى تدريجى فلسفه در تبيين سعادت و شقاوت جاودانى. 10
دربـارO كيفيـت جـاودانگى انسـان، بـا سينا دانيم ابن طور كه مى همان

مابعدالطبيعه تا دوره ايشان، جاودانگى روحانى يا عقلى را بـه
اما انسان در زندگى اين جهان به اتفاق فيلسوفان مسلمان از دو ساحت نفـس . آورد برهانى در مى

ناطقه و بدن تشكيل شده است كه ايـن دو بـه شـكل بسـيار پيجيـده 
اند كه در عين كثرت به مرزهای نوعى وحدت رسيده مرتبط

اين عقيده مبتنى بر تصديق پيغمبـر خـدا. انسان از نظر جسمى و روحانى است
ايــن تصــديق تكيــه بــر پايــه. )423، صق. ه 1405ســينا،  ابن ؛ 291، ص1364

شناخت خداوند و نمايندگان معصوم او و تصديق سخنان ايشان كفايت 
با توجه به مطلب يادشده در نظر گرفته شـود، يعنـى در فلسـف

شقاوت انسان در حيطه سعادت و شقاوت عقلى و همچنين محاسبه دوام يا زوال ملكات بـدنى در 
زندگى پس از اين جهان در قلمرو جاودانگى عقلى و نامتجسد انجام شـده اسـت

محاسبه در دو قلمرو جسمانى و روحانى، در فلسفه كاملتری
توانايى اين محاسبه را دارد، بـه انجـام برسـد نتـايج روشـن ـ پرنتيجه

روی دانـش بشـری فلسـفه، بـه های ممكن پـيش تواناتری را، در برابر اشكال
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صدرالمتألهين است كه با تثبيت برهانى اصـول بـديع و نـوين بـه نظـام 
ای دست يافته كه بر مبرهن سـاختن اصـل جـاودانگى جسـمانى و روحـانى، كيفيـت آن و 

  . نقش عمل و سلوك اخالقى بر سعادت جاويد و نقش كردار ناپاك بر شقاوت ابدی تواناست

دربارO تأثيرات ملكات عملى عقل و ملكات عملى بدنى و دربارO تـأثير 
جا بـه ذكـر يـك  در اين. كشد هايى را پيش مى كمال يا نقصان عقل در مقام علم گذشت پرسش

حصول امور متضـاد بـا كمـال قـوO عقـل نظـری را 
آورد، امـا  بـار مـى هشقاوت ابدی را برای نفس ناطقـه بـ

ايشـان را بـه  ۀتوان امـوری از فلسـف داند؟ در پاسخ مى
د و عـاری از جسـم و امـور جسـمانى اسـت و اوالً، نفس ناطقه در حدوث و بقـا مجـر

حدوث بـدن را شـرط  سينا درست است كه ابن. گشتن آن به بدن، نقشى بر اين جهت ندارد
ول علت مخصـوص خـود لبلكه مع ،داند، اما نفس ناطقه معلول بدن نيست

از حدوث نفـس ناطقـه بر اين اساس، حتى اگر پس 
كه نفـس ناطقـه چنـدان بـا بـدن قـرين  به دليلى بدن، كه شرط حدوث آن بود، از ميان برود با اين

 از. وجود آن نيست ۀاما حتى در اين فرض هم در بقا نيازی به بدن ندارد و مانعى برای ادام

ای بـا ملكـات  بلكه رابطهطور كه نفس در هنگام حدوث، وابستگى و 
بدنى ندارد، چون اين ملكات بيرون از نحـوO وجـود اوسـت، در بقـا هـم سـرانجام بـا آنهـا قـرين 

  .نخواهد بود، هر چند ملكات بدنى در طول زندگى اين جهان بدان رسوخ كرده باشد
بـدان  ثانياً، نفس ناطقه در ذات خود مجرد و آزاد از بدن و ملكات بدنى است و فقط در فعل

متكى است و در ظرف زندگى پس از اين جهان نفس، فعل بدنى ندارد تا به بدن وابسته باشـد يـا 
دليـل تجـرد از  ثانياً، علم عقلى بـه. متعلق بدنى ندارد تا ملكات بدنى در آن فرصت بقا داشته باشد

ر مقطعـى چه در هنگامى كه با بدن است و چه د ـ
. دهـد تجرد علم آن را با نفس ناطقه مناسب و سـازگار و در يـك رتبـه قـرار مى

توان سعادت و شقاوت انسان را وابسته به كيفيت عمل او در ايـن جهـان دانسـت، امـا 
ر ذات نفـس درعين حال، تغيي. زند عمل نيز سرانجام بر وضعيت علم يا عقل در مقام علم تكيه مى

 

 

صدرالمتألهين است كه با تثبيت برهانى اصـول بـديع و نـوين بـه نظـام  ۀتر همان فلسف فلسفه كامل
ای دست يافته كه بر مبرهن سـاختن اصـل جـاودانگى جسـمانى و روحـانى، كيفيـت آن و  فلسفى

نقش عمل و سلوك اخالقى بر سعادت جاويد و نقش كردار ناپاك بر شقاوت ابدی تواناست

  سينا ارزيابى ديدگاه ابن .11
دربارO تأثيرات ملكات عملى عقل و ملكات عملى بدنى و دربارO تـأثير  سينا آنچه در ديدگاه ابن

كمال يا نقصان عقل در مقام علم گذشت پرسش
حصول امور متضـاد بـا كمـال قـوO عقـل نظـری را  سينا بر چه اساسى، ابن:  كنيم مى بسندهپرسش 

شقاوت ابدی را برای نفس ناطقـه بـو كننده ذات و گوهر آن دانسته  دگرگون
داند؟ در پاسخ مى حصول ملكات بدنى را تغييردهندO آن نمى

اوالً، نفس ناطقه در حدوث و بقـا مجـر: ميان آورد
گشتن آن به بدن، نقشى بر اين جهت ندارد قرين

داند، اما نفس ناطقه معلول بدن نيست حدوث نفس ناطقه مى
بر اين اساس، حتى اگر پس . است كه آن نيز موجودی غيرجسمانى است

به دليلى بدن، كه شرط حدوث آن بود، از ميان برود با اين
اما حتى در اين فرض هم در بقا نيازی به بدن ندارد و مانعى برای ادام ،نبوده
طور كه نفس در هنگام حدوث، وابستگى و  توان گفت همان مىرو،   اين

بدنى ندارد، چون اين ملكات بيرون از نحـوO وجـود اوسـت، در بقـا هـم سـرانجام بـا آنهـا قـرين 
نخواهد بود، هر چند ملكات بدنى در طول زندگى اين جهان بدان رسوخ كرده باشد

ثانياً، نفس ناطقه در ذات خود مجرد و آزاد از بدن و ملكات بدنى است و فقط در فعل 
متكى است و در ظرف زندگى پس از اين جهان نفس، فعل بدنى ندارد تا به بدن وابسته باشـد يـا 

متعلق بدنى ندارد تا ملكات بدنى در آن فرصت بقا داشته باشد
ـماده و لواحق آن از كماالت نفس ناطقه است 

تجرد علم آن را با نفس ناطقه مناسب و سـازگار و در يـك رتبـه قـرار مى. بدن باشد كه بى
توان سعادت و شقاوت انسان را وابسته به كيفيت عمل او در ايـن جهـان دانسـت، امـا  مى ،بنابراين

عمل نيز سرانجام بر وضعيت علم يا عقل در مقام علم تكيه مى



خياالت گزاف يا عدم امكان انفكاك آنها پس از عبـور از 
 ای است كـه در فلسـفه ابـن های فلسفى اين جهان كه در بيان گذشته آمد، نيازمند به اصول و پايه

د كـه عبـور علـم اين امور بايـد مترتـب بـر اصـلى باشـ
دست آوردن اين اصل زمينۀ عبور عمـل بـه  با به. اكتسابى به مرتبۀ ذات نفس ناطقه را تجويز كند

در آن هنگام، تصور مـا از كيفيـت جـاودانگى انسـان و 
  .تر خواهد شد تر و كامل سعادت و شقاوت جاويد او دگرگون شده جامع
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خياالت گزاف يا عدم امكان انفكاك آنها پس از عبـور از  ناطقه در اثر اعتقادات باطل و اوهام و
اين جهان كه در بيان گذشته آمد، نيازمند به اصول و پايه

اين امور بايـد مترتـب بـر اصـلى باشـ. يافت نشد يا شايد وجود نداشته باشد سينا
اكتسابى به مرتبۀ ذات نفس ناطقه را تجويز كند

در آن هنگام، تصور مـا از كيفيـت جـاودانگى انسـان و . شود مرتبۀ ذات نفس ناطقه هم فراهم مى
سعادت و شقاوت جاويد او دگرگون شده جامع
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