سعادت از نظر ابنسینا؛ غایت جامع یا غالب؟
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چکیده
یکی از مسائلی که در بحث سعادت قابلطرح است ،این است که آیا عوامل متعددی در تحقق
سعادت دخالت دارند ،یا حصول سعادت وابسته به یک عامل است و اگر عوامل دیگری مطرح
میشود ،به منزله مقدمه برای تحقق آن عامل اصلی هستند .این دو تفسیر از سعادت ،امروزه با
عنوان «غایت جامع» و «غایت غالب» مطرح میشود و اندیشمندان میکوشند عوامل دخیل در
سعادت را ــ براساس میزان اثرگذاری آنها در تحقق سعادت ـ تحلیل کنند .در نوشتار حاضر و
در پاسخ به این مسئله براساس فلسفه ابنسینا ،میبینیم که ابنسینا سعادت انسانی را برمبنای
حصول کمال قوای نفسانی انسان توضیح میدهد و میگوید نفس ،کمالی از جهت ذات دارد که
عبارت است از ادراک عقلی ،و کمالی از جهت ارتباط با بدن دارد که مقصود از آن اکتساب هیئت
استیالیی بر بدن و بهدست آوردن فضایل اخالقی است؛ اما ابنسینا انجام فضایل اخالقی را
مقدمهای برای ادراک عقلی میداند و سعادت نهایی نفس را در اتصال به عقل فعال و ادراک عقلی
معرفی میکند؛ ازهمینروست که او درک لذت کامل ناشی از سعادت حقیقی را منوط به مفارقت
نفس از بدن میانگارد و تحقق آن را در نشئه آخرت میسر میداند .بدین ترتیب ،میتوان گفت
ابنسینا سعادت را بهعنوان غایت غالب تبیین میکند.
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طرح مسئله
سعادت از مباحث مهم حكمت عملي است و بیشتر فیلسوفان كوشیدهاند به تحلیل سعادت و نحوه
دستیابي به آن بپردازند .فالسفه گوناگون به عوامل متعددي بهعنوان مؤلفههاي سعادت اشاره
كردهاند .براي نمونه ارسطو سعادت را حاصل دو گونه فعالیت ميداند :فعالیت اخالقي و فعالیت نظري
(تأمل) ( .)Aristotle,1995,1138aفارابي فضايل نظري ،فكري و اخالقي را سه مؤلفه اصلي
سعادت برميشمرد و معتقد است بدون آنها امكان دستیابي به سعادت وجود ندارد (جوادي،۱921 ،
ص .)۱۱2ابنسینا نیز ـ چنانكه خواهیم ديد ـ سعادت را متشكل از كمال عقل نظري و آراستگي به
فضايل اخالقي ميداند.
حال ،با توجه به اينكه فالسفه مذكور ،عوامل يا مؤلفههاي مختلفي براي سعادت ذكر كردهاند ،اين
پرسش قابل طرح است كه آيا مؤلفههايي كه هركدام از آنها براي سعادت برشمردهاند ،مستقالً
ارزشمندند ،يا اينكه يكي از مؤلفهها ارزش مستقل و ذاتي دارد و بقیه عوامل بهتبع آن ارزش مييابند.
اين پرسش ما را به دو اصطالح در فلسفه اخالق معاصر منتقل ميكند كه نخستین بار فیلسوف
بريتانیايي ،ويلیام هاردي ،۱آن را مطرح كرد .وي معتقد بود كه ديدگاه ارسطو را درباره سعادت به دو
صورت مي توان تفسیر كرد :اگر قائل باشیم كه فعالیت نظري (تأمل) و فعالیت عملي (اخالق) ،هردو،
بهصورت مستقل داراي ارزش و سازنده سعادتاند« ،غايت جامع» 1مورد نظر ماست؛ اما اگر سعادت
را فقط ناشي از تأمل بدانیم و معتقد باشیم هر چیز ديگري اگر ارزشي داشته باشد ،در مرتبهاي
پايینتر از تأمل قرار دارد و بهمنزله مقدمه براي تأمل است ،قائل به «غايت غالب» 9شدهايم
( .)Hardi,1967, P.280ازآنجاكه در میان شارحان ارسطو هركس تفسیر غالب را پذيرفته است،
1
فعالیت غالب را همان تأمل ميداند ،گاه براي اشاره به تفسیر غالب از اصطالح «غايت عقلگرايانه»
2
نیز استفاده ميشود (جوادي ،۱932 ،ص. )39
دو اصطالح غايت جامع و غايت غالب ،پس از هاردي در آثار بسیاري از انديشمندان و نويسندگان بهكار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ويلیام فرانسیس راس (فرانک) هاردي (۱339-۱391( )Hardieم) ،فیلسوف بريتانیايي ،استاد دانشگاه آكسفورد در
رشته يونان باستان و فلسفه ،و رئیس دانشكده كورپس كريستي ( )Corpus Christi Collegeدر آكسفورد از سال
 ۱329تا ۱393م بود.
2- Inclusive end
3- Dominant end
4- Intellectual end
2ـ در میان شارحان ارسطو ،هردو تفسیر طرفداراني دارد؛ اما بهنظر ميرسد «تفسیر جامع» از مستندات بیشتري برخوردار
باشد .ر.ک .جوادي« ،تبیین و نقد نظريه سعادت در فلسفه ارسطو» ،پاياننامه دكتري فلسفه و كالم اسالمي ،ص 32و .39
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گرفته شد و تعاريف دقیقتري از آنها ارائه گرديد .براي نمونه آكريل ميگويد« :ممكن است منظور از
غايت جامع ،هر غايتي باشد كه دو يا چند ارزش يا فعالیت يا خیر را دربر ميگیرد ،يا تركیب ميكند؛ يا
ممكن است منظور از آن غايتي باشد كه در آن اجزاء متفاوتي است كه ارزش تقريباً يكساني دارند.
منظور از غايت غالب ممكن است يک غايت مونولیتیک باشد؛ يعني غايتي كه متشكل از تنها يک
فعالیت يا خیر ارزشمند است ،يا ممكن است منظور از آن غايتي باشد كه دو يا چند خیر مستقالً ارزشمند
را تركیب كرده كه يكي از آنها اهمیت غالب يا سنگینتر يا برتري دارد» (.)Ackrill, 1980, P.17
مالحظه ميشود كه آكريل براي هركدام از غايتهاي جامع و غالب ،دو تعريف ارائه ميدهد و بهخوبي
تفاوت دو نوع غايت را روشن ميكند .البته ،بهنظر ميرسد دو تعريفي كه وي براي غايت جامع ذكر
ميكند ،يكي هستند و تفاوت بارزي ندارند؛ اما دو تعريف غايت غالب كامالً با يكديگر متمايزند .هرچند
بهنظر ميرسد بهسختي ميتوان اولین تعريفي را كه آكريل براي غايت غالب ذكر ميكند ،براي اين
اصطالح پذيرفت؛ زيرا اگر غايت مطرحشده فقط يک مؤلفه داشته باشد ،و عامل يا عوامل ديگري ـ ولو
بهعنوان مقدمه ـ براي آن ذكر نشده باشد ،تعددي در عوامل تشكیلدهنده غايت در كار نخواهد بود كه
بخواهیم از بین آنها يكي را غالب بر بقیه بدانیم.
بدين ترتیب ،اگر بخواهیم تعريف دقیقتر و قابلقبولتري از نظريه غايت جامع و غالب در تفسیر
سعادت ارائه دهیم ،بايد بگويیم براساس تفسیر غايت جامع ،سعادت مفهومي است كه بیشتر از يک
مؤلفه دارد و هركدام از مؤلفههاي آن ،بهطور مستقل ،سازنده آن هستند .اما براساس تفسیر غايت غالب،
فقط يک چیز است كه مايه ايجاد سعادت ميشود و هر عامل ديگري جز آن ،مقدمه يا وسیلهاي است
كه ما را به آن مؤلفه واحد ميرساند و خود شايسته عنوان سعادت نیست .بدين ترتیب ،ميتوان گفت
مالک در اين دو اصطالح ،بسیط يا مركب بودن مفهوم سعادت است (جوادي ،۱929 ،ص.)3۱
ما در اين نوشتار درصدد تبیین ديدگاه ابنسینا درباره سعادت و تحلیل آن براساس غايت جامع يا
غالب هستیم .بدين ترتیب ،مسئله اصلي پژوهش حاضر اين است كه ديدگاه ابنسینا درباره سعادت،
بهصورت غايت جامع قابلتحلیل است ،يا غايت غالب .براي رسیدن به پاسخ اين مسئله ،ابتدا به
تبیین و تحلیل ديدگاه ابنسینا درباره سعادت ميپردازيم و سپس با تحلیل جايگاه و میزان ارزشمندي
مؤلفههاي سعادت از نظر ابنسینا ،به مسئله اصلي پژوهش پاسخ ميدهیم.
پیش از ورود به بحث شايسته است كه به تحلیل ديدگاه ارسطو و فارابي درباره سعادت براساس
غايت جامع يا غالب بپردازيم.
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دیدگاه ارسطو درباره سعادت
ارسطو سعادت را اصل اول اخالق ميداند و با استعانت از فهم عرفي و نیز تحلیل لغوي نشان ميدهد
كه سعادت نوعي فعالیت است .او براي تبیین ماهیت سعادت از استدالل كاركرد ۱استفاده ميكند؛ بدين
معنا كه معتقد است براي تعريف سعادت ابتدا بايد كاركرد خاص انسان معلوم شود و كاركرد خاص
انسان دو چیز است :فعالیت اخالقي و فعالیت نظري (تأمل) ( .)Aristotle, 1995, 1138aعمل اخالقي
از حالت نفساني راسخ (ملكه) كه متمايل به رعايت اعتدال است ،ريشه ميگیرد و تأمل عبارت است از
فعالیت عقل شهودي (نوس) براي مطالعه عالم ملكوت و امور متعالي مانند افالک كه مربوط به فلسفه
است (.)Ibid, 1141a
چنانكه در مقدمه اشاره شد ،طبق نظر هاردي دو تفسیر از نظريه ارسطو درباره سعادت وجود دارد:
نظريه غايت جامع و نظريه غايت غالب ( .)Hardi, 1967, P.280مقصود از غايت جامع اين است كه
در تبیین سعادت قائل به دو يا چند خیر يا فعالیت كه هريک بهطور مستقل ارزشمند هستند ،باشیم؛ و
غايت غالب در جايي بهكار ميرود كه فقط يک فعالیت يا يک خیر وجود دارد و اگر خیرها و فعالیتهاي
متعدد مطرح است ،يكي مقدم بر بقیه و داراي ارزش اصلي است.
تامس نگل معتقد است« :از ديدگاه ارسطو تنها عنصر باارزش عقل آدمي است و تمام فعالیتهاي
ديگر براي فراهم كردن فعالیت عقل ارزش دارند؛ چنانكه خوردن و آشامیدن و ساير قواي آدمي براي
انديشیدن است .انجام اعمال اخالقي نیز براي فراهم كردن زمینه فعالیت خاص عقل ،يعني تأمل و
نظرپردازي است» ()Nagel, 1980, P.13؛ بنابراين وي نظر ارسطو را درباره سعادت براساس غايت
غالب تفسیر ميكند.
خود هاردي هرچند اين انديشه را به ارسطو نسبت ميدهد كه بهترين زندگي مشتمل بر اهداف و
امیال متنوع است ،درنهايت ديدگاه اصلي ارسطو را اين ميداند كه سعادت بايد بهصورت فعالیتي
1
فوق العاده مطلوب ،يعني يک غايت غالب ،تعريف شود كه همان فعالیت عقالني يا تأمل است .كِني
نیز با تفسیر اودايموناي ارسطو بهعنوان يک غايت غالب موافق است (.)Ackrill, 1980, P.16
در مقابل ،طرفداران تفسیر غايت جامع معتقدند كه دو يا چند مؤلفه ارزشمند و مطلوب وجود دارد كه
فرد بايد آنها را گردهم آورد تا سعادتمند بهشمار آيد و روشن است كه اين مؤلفهها بايد بهنحو
منسجمي با يكديگر قابلجمع باشند ( .)Whilkes,1980, P.341بیشتر شارحان ارسطو كه طرفدار

1- Ergon argument
2- Kenny
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تفسیر غايت جامعاند ،ازجمله آكريل و نوسبام ،مؤلفههاي سعادت را دو چیز ميدانند :فعالیت عقلي و
فعالیت اخالقي (جوادي ،۱929 ،ص)3۱؛ اما برخي از آنها ،مانند ايروين و كوپر ،خیرات بیروني مثل ثروت
و دوست را نیز از مؤلفههاي اصلي سعادت برميشمارند (همو ،۱932 ،ص.)۱۱۱

دیدگاه فارابی درباره سعادت
فارابي معتقد است سعادت از طريق فضیلت بهدست ميآيد و اساساً چیزي جز همان فضیلتها نیست
(فارابي۱1۱9 ،هـ ،ص .)191او براساس ساحتهاي مختلف وجود انسان ،فضیلتهاي گوناگوني ترسیم
ميكند كه عبارتاند از:
۱ـ فضیلتهاي نظري كه از سنخ ادراک عقلي و يقیني موجودات است .اساس اين ادراكات عقلي،
علوم اولیهاي است كه انسان بدون هیچ بررسي و كاوشي ميتواند آنها را دريابد و هركس كه فطرت
سالمي دارد ،اين معقوالت را بهصورت كلي و يقیني درک ميكند .قسم ديگر ـ و اعظم ـ اين ادراكات،
معقوالتي است كه با بحث و استدالل و تعلیم و تعلّم بهدست ميآيد و مبتني بر ادراكات اولیه است
(همان ،ص۱۱3ـ.)۱19

 1ـ فضیلت فكري كه عبارت است از توانايي قوه فكريه در استنباط آنچه براي تحقق يک غايت
نیک مفید است (همان ،ص.)۱2۱
9ـ فضیلتهاي اخالقي كه مربوط به قوه نزوعي انسان است و مقصود از آن همان هیئتهاي
نفساني ثابت يا ملكات هستند كه منشأ صدور سهل و روان افعال نیک ميشوند (همان ،ص.۱)11
فارابي براي فضايل ذكرشده ترتیب قائل است؛ يعني ابتدا بايد فضیلت نظري كسب شود؛ زيرا
شناخت سعادت انسان نخستین گام براي رسیدن به آن است ،سپس فضلیت فكري بايد راههاي مناسب
تحصیل سعادت را استنباط كند ،و درنهايت فضايل اخالقي نفس را به پیمودن راه شناختهشده توسط
قوه فكري وادارد .بدين ترتیب ،ميبینیم كه فارابي هرسه قسم فضیلت را در تحقق سعادت مؤثر ميداند
و همه آنها را بهعنوان مؤلفه اصلي سعادت برميشمارد .بنابراين ،ميتوان گفت كه وي طرفدار ديدگاه
غايت جامع است (جوادي ،۱921 ،ص.)۱۱2

۱ـ فارابي يک نوع فضیلت ديگر نیز معرفي ميكند و آن عبارت است از فضیلت مهني يا صناعي .اين نوع فضیلت
مربوط به قوه عملي ناطقه است و منظور از آن توانايي يادگیري صناعات و حرفههايي است كه آدمي بهوسیله آنها در
طبیعت دخل و تصرف ميكند؛ مثل كشاورزي و پزشكي (فارابي۱192 ،هـ ،ص .)13اما وي بحث مفصلي درباره اين نوع
فضیلت و تأثیر آن در سعادت فرد ندارد و فقط ميتوان آن را در سعادت جامعه مؤثر دانست (جوادي ،۱921 ،ص.)۱91
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سعادت نفس انسانی از منظر ابنسینا
براي ورود به مبحث سعادت نفس انسان از نگاه ابنسینا توجه به مبادي آن ضروري است:
چیستی سعادت
ابنسینا در مقام بیان چیستي سعادت ،از مفهوم كمال استفاده ميكند و ميگويد سعادت عبارت است
از حصول كمال .مقصود وي از كمال ،نهاييترين غايتي است كه هر موجودي امكان رسیدن به آن
را دارد و از نظر ابنسینا اشتیاق رفتن بهسمت نهاييترين غايت ،در وجود هر موجودي به وديعه نهاده
شده است ،مگر آنكه مانعي سد راه اين حركت شود (ابنسینا۱199 ،هـ ،ص.)199
۱
با توجه به اين تعبیر ميتوان گفت ابنسینا ،هم در زمره فیلسوفان غايتگرا قرار ميگیرد ،هم در
سلک فالسفه كمالگرا .1توضیح اينكه مكاتب اخالقي از يک جهت به دو دسته كلي غايتگرا و
وظیفهگرا 9تقسیم ميشوند (فرانكنا ،۱939 ،ص )12و چون ابنسینا سعادت را بهعنوان نهاييترين غايت
معرفي ميكند ،بهجرئت ميتوان او را يک فیلسوف غايتگرا دانست.
از طرف ديگر ،يكي از اصليترين پرسشهايي كه در حوزه سعادت مطرح است ،اين است كه زندگي
انسان چگونه بايد باشد؛ يعني چه نوع زندگياي براي انسان مطلوب است ،يا به تعبیر رايج در فلسفه غرب
«زندگي خیر» 1بهشمار ميآيد .در مواجهه با اين مسئله دو رويكرد اصلي در میان فالسفه ديده ميشود:
۱ـ ديدگاههاي ذهنيگرا 2كه بر حاالت رواني تكیه ميكنند و زندگي انسان را تا جايي خیر ميدانند
كه سرشار از آن حاالت خاص باشد.
لذتگرايان 9و كساني كه بر آرزو و برآورده كردن آن تأكید دارند ،چنین رويكردي دارند.
1ـ ديدگاههاي عینيگرا 3كه معتقدند خیر انسانها در اموري است كه في نفسه خیرند؛ نه اينكه
چون انسان بهدنبال آنهاست ،ارزشمند محسوب ميشوند (.)Kitcher,1999, P.59
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1- Teleological
2- Perfectionist
3- Deontological
1ـ  :Good lifeمقصود از اين عبارت در فلسفه اخالق ،زندگياي است كه مشتمل بر كمال مطلوب بشري باشد و
انسان را به غايت منتظرهاش برساند؛ ازاينرو ترجمه آن به «زندگي خیر» مناسبتر از ترجمه به «زندگي خوب» بهنظر
ميآيد تا مفهوم كمال انساني در آن مندرج باشد.
5- Subjectivist
6- Hedonists
7- Objectivist
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ازجمله ديدگاههاي عینيگرا در تفسیر اين مسئله كه زندگي خیر انسان چیست« ،كمالگرايي»
است .اين نظريه برخي امور را بهعنوان اموري كه في نفسه خیرند ،معین ميكند و زندگي خیر را
زندگياي ميداند كه اين امور را تا حد عالي بپروراند؛ ازهمینروست كه اين نظريه در زمره ديدگاههاي
عینيگرا قرار ميگیرد .اين نظريه كه اخیراً احیا شده است ،ريشه در نظريات اخالقياي دارد كه خیر
انسان را براساس پرورش ذات او توصیف ميكنند .كمالگرايي در آثار بسیاري از فیلسوفان بزرگ به
چشم ميخورد؛ بهطوري كه فالسفهاي چون ارسطو و توماس آكويناس 1را ميتوان در زمره قائالن به
اين نظريه دانست (.)Hurka,1998, Vol.7, P.300
ابنسینا نیز در توصیف سعادت ،آن را كمال هر موجود ميداند و درمورد انسان ،نهتنها سعادت نفس
انسان ،بلكه سعادت تکتک قواي او را نیز در به فعلیت رسیدن آنها كه عبارت از كمال آنهاست،
معرفي ميكند .بدين ترتیب ،ابنسینا را ميتوان در زمره كمالگرايان دانست؛ چراكه سعادت انسان را
براساس شكوفايي و كمال ذات او تبیین ميكند.
کماالت نفس انسانی
از نظر ابنسینا نفس انساني جوهري است مجرد كه تعلق به بدن مادي عارض آن شده است و بر
اين اساس نفس بهحسب ذات ،مجرد است و بهحسب فعل ،مادي است .ابنسینا قواي متعددي براي
نفس انساني برميشمارد كه عبارتاند از:
ـ قواي نفس نباتي مشتمل بر قوه غاذيه ،مولده و منمیه؛
ـ قواي نفس حیواني كه عبارتاند از :قواي محركه (شامل قوه شهوانیه ،غضبیه ،و منبثه در
عضالت) و قواي مدركه (شامل حواس پنجگانه ظاهري و حواس باطني)؛
ـ قواي نفس ناطقه كه عبارتاند از۱ :ـ قوه عالمه يا عقل نظري؛ 1ـ قوه عامله يا عقل عملي.
عقل نظري به ادراک معاني و صور عقلي و دريافت كلیات ميپردازد و عقل عملي ،منشأ اخالق
نیک و بد و استنباط صناعات است (ابنسینا ،۱929 ،ص11-۱1؛ همو ،۱933 ،ص9۱2ـ.)999
ابنسینا در المبدأ و المعاد ،نخست به بیان سعادت قواي نفس ميپردازد و سپس از سعادت نفوس
انساني سخن ميگويد .به تعبیر او «هر قوهاي از قواي نفس داراي فعلي است كه كمال آن است و
دستیابي به آن كمال ،سعادت آن قوه ميباشد .بدين ترتیب ،كمال قوه شهوانیه و سعادت آن ،لذت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Perfectionism
2- Thomas Aquinas
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است ،و كمال قوه غضبیه و سعادت آن ،غلبه است ،و [كمال] وهم ،رجا و تمني است ،و [كمال]
۱
خیال ،تخیل امور نیكوست» (ابنسینا ،۱999 ،ص.)۱93
به گفته وي كمال نفوس انساني اين است كه «عقلي شود مجرد از ماده و لواحق ماده» (همانجا)؛
بااينحال ،بيدرنگ متذكر ميشود ازآنجاكه نفس انساني دو مرتبه يا دو جنبه دارد ،دو گونه فعل از وي
سرميزند :يكي ادراک معقوالت كه متناسب با جنبه ذاتي و مجرد نفس است و ديگري افعالي كه نفس
به مشاركت بدن انجام ميدهد؛ و نفس انساني متناسب با اين دو گونه فعل ،داراي كماالتي است كه
سعادتش در گروي آنهاست .بدين ترتیب ،ميتوان دو گونه سعادت براي نفس ذكر كرد۱ :ـ سعادت از
جهت ذات نفس؛ 1ـ سعادت از جهت مشاركت آن با بدن.
ابنسینا سعادت نفس را از جهت ذات آن ،عالم عقلي شدن ميداند و ميگويد« :پس سعادت نفس
1
در كمال ذاتياش از جهت اختصاصي آن ،عبارت است از عالم عقلي شدن» (همان ،ص۱۱9؛ همو ،بيتا،
ص .)۱13مقصود شیخ از عالم عقلي شدن اين است كه نفس انسان به تأمل درباره هستي و همه
مراتب آن بپردازد و وجود و كماالت وجودي آنها را تصور و سپس تصديق كند .وقتي نفس انسان
به چنین مرتبهاي دست يابد ،در ذات خود عالمي معقول ميشود (همو ،۱929 ،ص2۱ـ.)21
وي سپس به توضیح كمال نفس از جهت ارتباط آن با بدن ميپردازد و در اين زمینه ميگويد
عالقه بین نفس و بدن موجب فعل و انفعاالتي بین آنها ميشود؛ زيرا بدن بهواسطه قوه بدني
اقتضائاتي دارد و نفس بهواسطه قوه عقلي اقتضائاتي متضاد با آن .در كشاكش اين اقتضائاتِ متضاد،
اگر مكرراً نفس تسلیم بدن شود ،بهمرور حالتي در نفس پديد ميآيد كه در اثر آن نسبت به بدن
حالت انفعالي پیدا ميكند و انجام دادن برخي كارها كه قبالً براي او آسان بود ،سخت ميشود و
درواقع ،نفس تسلیم بدن و اقتضائات آن ميشود .ابنسینا چنین حالتي را «هیئت اذعانیه» مينامد.
اما حالت ديگري در اثر تزاحم اقتضائات ممكن است واقع شود و آن اين است كه نفس پيدرپي
مانع بدن و خواهشهاي آن شود .اين امر موجب پديد آمدن حالتي در نفس ميشود كه در اثر آن،
مقاومت در برابر بدن آسان ميشود و نفس با سهولت ميتواند در مقابل بدن و اقتضائات آن بايستد.
ابنسینا به چنین حالتي «هیئت غالبه» يا «هیئت استیالئیه» ميگويد (همو ،۱999 ،ص۱93ـ.)۱۱9

۱ـ إنّ لكلّ قوّة فعال هو كمالها ،و حصول كمالها سعادتها و كمال الشهوة و سعادتها هو اللذّة ،و كمال الغضب و سعادته هو الغلبة،
و الوهم الرّجاء و التمنّى ،و الخيال تخيّل المستحسنات .و كذلك كمال األنفس االنسانيّة أن يكون عقال مجرّدا عن المادّة و عن
لواحق المادّة.
1ـ فسعادة النفس فى كمال ذاتها من الجهة التي تخصّها هو صيرورتها عالما عقليّا.
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وي در ادامه ميگويد انجام افعال بهصورت افراط و تفريط ،موجب ايجاد هیئت اذعانیه ،يا حالت
تسلیم نفس در برابر بدن ميشود و انجام افعال بهصورت حد وسط ،هیئت استیالئیه را پديد ميآورد.
اينجاست كه نظريه حد وسط ارسطويي خود را نشان ميدهد .بنابر اين نظريه ،فضیلت هر قوه ،وقوع
فعل آن در حد وسط است؛ يعني به اين صورت كه فعل خاص هر قوه ،نه كمتر از آنچه الزم و شايسته
آن قوه است ،واقع شود و نه بیشتر و فراتر از آن .بر اين اساس ،هر فضیلت حد وسط دو رذيلت است:
حد افراطي و حد تفريطي آن.
اين نظريه كه ابتدا در آثار ارسطو مطرح شده ،در میان فالسفه اسالمي نیز جايگاه خود را حفظ كرده
و مورد تأيید فارابي و ابنسینا قرار گرفته است .ابنسینا در آثار خود عمدتاً به رئوس فضايل اشاره كرده
است كه عبارتاند از :عفت ،شجاعت و حكمت؛ زيرا از نظر وي دواعي بر سه قسماند :شهوانیه ،غضبیه،
و تدبیريه ،و فضايل مذكور عبارت از حد توسط در اينهاست .بدين ترتیب ،عفت حد وسط بین شره
(زيادهروي در ارضاء شهوات) و خمودگي (عدمانگیزش شهواني) است كه مربوط به قوه شهوانیه است،
شجاعت حد متوسط تهور و ترس (جبن) از احوال قوه غضبیه است ،و حكمت رعايت اعتدال در قوه
تدبیريه است (ابنسینا ،۱939 ،ص.)293
شناخت اين احوال در دستیابي به سعادت مؤثر است؛ زيرا پس از شناخت اين حاالت است كه فرد
مي تواند وضعیت خود را بررسي كند كه اگر متمايل به جهت نقصان و تفريط است ،خود را بهسمت
زيادت ببرد ،و يا اگر در جهت افراط پیش ميرود ،خود را بهطرف نقصان سوق دهد تا به حد متوسط
برسد (همو ،بيتا ،ص.)۱12
اصطالح «حد وسط» نبايد اين توهّم را ايجاد كند كه احوال و افعال قوا بهنحوي است كه ميتوان
دقیقاً حد وسط آن را مشخص كرد؛ زيرا خود ابنسینا تأكید ميكند حد متوسط در افعال اخالقي
بهحسب امور متعددي چون زمان ،مكان ،فاعل ،و غايت متفاوت ميشود؛ همانطور كه اعتدال در
احوال بدني نسبت به افراد و زمانهاي مختلف تفاوت ميكند (همانجا) .عالوهبراين ،ابنسینا تذكر
ميدهد كه رعايت حد وسط در افعال اخالقي از دو جهت اهمیت دارد:
 ۱ـ از جهت درهم شكستن غلبه قوا كه از اين جهت موجب تزكیه نفس و فراهم شدن هیئت
استیالئیه براي آن ميشود و باعث مي شود نفس هنگام مفارقت از بدن كامالً از بدن بينیاز باشد و
هیچگونه تعلقي به آن نداشته باشد.
1ـ از جهت بهكارگیري قوا كه اين جهت ،براي تأمین منافع دنیوي است؛ مثالً استفاده از لذات
براي بقاي بدن و نسل است و بهكارگیري شجاعت براي بقاي جامعه (همو ،۱939 ،ص121ـ.)122
همچنین ،شیخ دوري از رذايل را بنابر همین جهت دوم توضیح ميدهد؛ به نظر وي دوري از رذايل
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افراطي بهدلیل ضررشان در مصالح انساني (فردي) و دوري از رذايل تفريطي بهدلیل تأثیر سوء آنها
در مصالح اجتماعي است (ابنسینا ،۱939 ،ص.)293
نكتهاي كه شیخ در مقام جمعبندي اين بحث خاطرنشان ميكند اين است كه آنچه با جوهر نفس
سازگار است ،هیئت استیالئیه است؛ چراكه اين هیئت از سنخ تجرد از ماده است ،اما هیئت اذعانیه كه از
سنخ ماده است ،با جوهر نفس و مقتضاي آن بیگانه است .بر اين اساس ،سعادت نفس از جهت
عالقهاي كه بین آن و بدن است ،اين است كه هیئت استیالئیه براي آن حاصل شود (همو،۱999 ،
ص.)۱۱9

برترین سعادت نفس
تاكنون معلوم شد كه از نظر ابنسینا نفس انساني داراي دو جنبه است و بنابراين سعادت و غايت
مطلوب آن نیز با توجه به اين دو جنبه رقم ميخورد؛ يعني ابنسینا عالوهبر سعادت نفس از جهت رابطه
آن با بدن ،سعادتي از جهت ذات نفس ذكر ميكند .بدين ترتیب ،سعادت نفس انساني در گروي اجتماع
فضايل اخالقي و حكمت نظري است .فضايل اخالقي در حكمت عملي مطرحاند كه ناظر به افعال و
تصرّفات دنیوي است و مالک در آنها رعايت اعتدال و حد توسط است .كمال قوه نظري نیز تحصیل
علوم مختلف ،بهويژه حكمت الهي ،است (ابنسینا ،۱939 ،ص292؛ همو ،بيتا ،ص ۱29و .)۱21
چنانكه گذشت ،از نظر ابنسینا نفس انسان داراي قواي متعددي است كه بهحسب هركدام داراي
كمالي است؛ براي نمونه كمال قوه بصر ،ادراک صورتهاي متناسب و نیكو ،و كمال قوه سمع ،ادراک
اصوات منتظم است .اما نفس انساني داراي قوهاي است كه در رأس همه قواي اوست و آن «قوه
عقلي» است .طبعاً متناسب با اين قوه نیز كمالي براي نفس متصور است كه از نظر شیخ در رأس
همه كماالت قرار دارد و سعادت نهايي نفس وابسته به آن است.
در نظر ابن سینا كمال قوه عقلي در گروي آن است كه انسان معقوالت موجود در ذات واحد
باريتعالي را تصور و تصديق كند و بداند كه وجود حقتعالي برهاني است و تمايز و وحدانیت و ساير
صفات وي را بهصورت برهاني بداند ،سپس وجود كل موجودات و كیفیت آنها از جواهر روحاني تا
آخرين مرتبه موجودات در وي متمثّل شود .نفس انسان به اين مرتبه كه برسد ،در ذات خويش جهاني
معقول مشابه جهان عیني موجود خواهد بود (همو ،۱932 ،ص۱93؛ همو ،۱929 ،ص33ـ.)21
ابن سینا در برخي آثار خود ،عقل فعال را دخیل در تحقق سعادت قصوي انسان ميداند و از
مشابهت نفس با عقل فعال ،بهعنوان سعادت نهايي ،سخن به میان ميآورد؛ به اعتقاد او درک حقیقي
لذت عقلي در گروي قبول كامل از عقل فعال و اتصال با آن است .البته ،به تصريح خود شیخالرئیس،
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اين مهم تنها پس از مفارقت نفس از بدن حاصل ميشود؛ زيرا فقط در چنین حالتي ،ماده كه مانع
۱
اين قبول كامل و درک حقیقي است ،كامالً از بین ميرود (ابنسینا ،۱999 ،ص.)۱۱1
ابنسینا همچنین به بیان برتري كمال عقلي بر ساير كماالت نفساني ميپردازد و ميگويد كمال
عقالني نسبت به ديگر كماالت نفس ،تمامتر ،بیشتر و شريفتر است؛ زيرا «رسیدن به ساير كماالت از
سنخ مالقات سطوح است (و لذا ظاهري است)؛ اما رسیدن معقول به عقل بر سبیل اتحاد يا چیزي مانند
آن است» (همو ،۱929 ،ص21ـ .)29عالوهبراين ،لذت عقلي قويتر و بیشتر است .قويتر است زيرا ادراک
عقلي ،درک حقیقت شيء است؛ اما ادراكات ديگر ،ظاهري است .بیشتر بودن ادراک عقلي به اين دلیل
است كه هر معقولي مدرَک عقل است؛ اما همه محسوسات نميتوانند مدرَک يک حس باشند (همو،
 ،۱999ص .)۱۱1بدين ترتیب ،لذت عقلي كه حاصل از كمال عقلي است ،قابلمقايسه با هیچ لذت و كمال
ديگري نیست.
سعادت دنیوی و اخروی
ابنسینا ،بهعنوان يک فیلسوف مسلمان ،زندگي را منحصر در اين سراي مادي نميداند و به وجود
جهان ديگر پس از مرگ باور دارد .عالوهبراين ،وي در مقام فیلسوفي كه قائل به تجرد نفس انساني
است ،فناي بدن را مستلزم فناي نفس نميداند و حكم به بقاي نفس ناطقه پس از مفارقت از بدن
ميكند .ازاينرو ،ابنسینا در خالل مباحث خود درباره سعادت ،گاه به سعادت قصوي يا سعادت اخروي
اشاره ميكند.
اگر با در نظر گرفتن اين مسئله نگاه دوبارهاي به آراي ابنسینا درباره سعادت بیندازيم ،خواهیم ديد
كه اين مسئله در نوع نگاه و بیان شیخ بيتأثیر نبوده است .ابنسینا در بیشتر آثار خود ابتدا بحث سعادت
را بهطور عام مطرح ميكند؛ بهنحوي كه اختصاصي در آن نسبت به دنیوي يا اخروي بودن مشاهده
نميشود .ازاينرو بحث خود را بر اين نكته متمركز ميكند كه تحقق سعادت انساني در گروي اجتماع
فضايل عملي و حكمت نظري است؛ بنابراين بخش قابلتوجهي از مباحث را به نحوه رسیدن به سعادت
از طريق اكتساب فضايل اخالقي اختصاص ميدهد .بااينحال ،نكته مهمي كه در اين نوع طرح بحث
شیخ به چشم ميخورد ،بحثي است كه وي در انتها تحت عنوان «درک كامل لذت عقلي» مطرح
ميكند؛ زيرا شیخ تصريح ميكند كـه لذت ابدي و سعادت اكمل نفس پس از مفارقت آن از بدن ممكن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ فاذا فارقنا البدن و كنّا قد حصل لنا العقل بالفعل و كنّا بحيث يمكننا أن نقبل على العقل الفعّال بالذات كمال القبول ،طالعنا
دفعة المعشوقات الحقيقيّة و اتّصلنا بها.
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است.
ابنسینا پس از بیان نحوه دستیابي به كمال انساني ،نكته مهمي را يادآور ميشود و آن اين است كه
گاه ممكن است كمال شيء براي آن حاصل شود و شيء آن را درک كند ،اما از آن لذت نبرد؛ زيرا لذت
عبارت از «ادراک مالئم» و تحقق آن وابسته به دو شرط است۱ :ـ تحقق مالئمت؛ 1ـ ادراک مالئمت.
ازاينرو ،چهبسا امر مالئم شيء تحقق پیدا كند ،اما شيء قادر به درک مالئمت آن نباشد .اين حالت
به اين دلیل پیش ميآيد كه عارض غريبي مانع ادراک مالئمت توسط شيء ميشود .به گفته ابنسینا
موانع لذت نفس ناطقه عبارتاند از۱ :ـ مرض نفساني؛ 1ـ مقارنت با بدن (ابنسینا ،۱999 ،ص۱۱9ـ.)۱۱۱
در صورت وجود مرض نفساني ،بايد از طريق تقويت هیئت استیالئیه به مقابله با آن پرداخت؛ اما
مقارنت با بدن امري است كه فقط با مرگ بدن از بین ميرود .بدين ترتیب ،درک كامل لذت نفس
ناطقه ،تنها پس از مرگ ممكن است كه اصليترين مانع آن از میان رفته است .البته ،شايان ذكر
است كه تحقق مفارقت حقیقي از بدن ـ كه شرط درک كامل لذت عقلي است ـ فقط در صورتي
ممكن است كه بعد از مفارقت ،هیچ هیئت بدنيِ اذعاني در نفس نباشد؛ زيرا اين هیئتها با جوهر
نفس در تضادند و بنابراين همراهي آنها با نفس ،مانع تحقق مفارقت حقیقي نفس و وصول آن به
حقیقت مجرد خويش است .به بیان خود شیخالرئیس «اگر نفس از بدن مفارقت كند ،درحاليكه
۱
هیئتهاي بدني همچنان در وي رسوخ كرده است ،گويا اصالً مفارقت صورت نگرفته است» (همان،
ص .)۱۱9اين مهم از طريق رعايت اعتدال در انجام افعال ،يا به تعبیر شیخ «استعمال قوا بر سبیل
توسط» میسر ميشود (همو ،بيتا ،ص.)۱29
با توجه به مطالب فوق ميتوان گفت تأثیر بحث آخرت در مسئله سعادت از جهت درک تحقق
كامل آن و لذت بردن از آن است .يعني ابنسینا سعادت نفس ناطقه را منوط به اجتماع فضايل عملي
و حكمت نظري مي داند و معتقد است امكان طي چنین مسیري در اين دنیا براي همه وجود دارد؛ اما
درک كامل لذت ناشي از سعادت ،بهدلیل وجود موانع در اين دنیا ،فقط در آخرت میسر خواهد بود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ إنّما يكون مفارقت نا البدن على الحقيقة إذا فارقنا و ليس فينا هيئة بدنيّة ممّا يحصل على سبيل االذعان ،فانّا فى الدنيا لم
نكن مستغرقى األنفس فى األبدان و كان البدن مع ذلك يعوقنا عن الشعور بلذّة الكمال الذي نكتسبه من غير مخالطة و ال
مالبسة ،بل بسبب الهيئات التي للنفس مع البدن و لالقبال الذي للنفس على البدن .فاذا فارقت النفس البدن و معها تلك
الهيئات بأعيانها كانت كأنّها غير مفارقة ،فهذه الهيئات تمنع النفس عن السعادة بعد البدن.
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غایت جامع یا غالب؟
اكنون وقت آن رسیده است كه به پرسش اصلي مطرحشده در اين نوشتار پاسخ دهیم و آن پرسش اين
است :ديدگاه ابنسینا درباره سعادت ،با نظريه غايت جامع هماهنگتر است ،يا با نظريه غايت غالب؟
مالحظه شد كه از نظر ابنسینا فضايل اخالقي نقش انكارناپذيري در تحقق سعادت نفس انساني
دارند .از طرفي شیخالرئیس در مواضع مختلفي از سعادت قصوي نام ميبرد و آن را در قالب مفاهیمي
چون تجرد تام ،اتحاد با عقل فعال ،عالم عقلي شدن و ...مطرح ميكند؛ ازهمینرو بهراحتي نميتوان
نظر قطعي داد كه وي براي فضايل اخالقي نفس ،ارزش استقاللي قائل است ،يا آنها را مقدمه
رسیدن به كمال عقلي ميداند .بنابراين آنچه تعیینكننده است ،اين است كه چه سهمي براي فضايل
اخالقي در سعادت نفس قائل شويم .آنچه درمجموع ميتوان گفت اين است كه از نظر ابنسینا
فضايل عملي نقش انكارناپذيري در تحقق سعادت نفس انساني دارند؛ اما وي سعادت نهايي و كمال
غايي نفس انساني را از سنخ ادراک عقلي تلقي ميكند و آن را با اتصال به عقل فعال ممكن ميداند
و از نظر او مفارقت از بدن يا قطع تعلق از بدن كمک ميكند كه نفس به اين جايگاه برسد .حال،
ازآنجاكه اين مفارقت و قطع تعلق از طريق انجام فضايل اخالقي صورت ميگیرد ،پس بايد گفت
نقش فضايل اخالقي صرفاً بهعنوان مقدمه و وسیله است .تعابیر مختلف شیخ درباره سعادت نفس
بهخوبي نشان ميدهد كه اكتساب فضايل اخالقي و بهدست آوردن هیئت استیالئیه براي نفس ،به
منظور آمادگي نفس براي درک سعادت نهايي پس از مفارقت نفس از بدن است.
تعابیر ديگر ابنسینا درباره سعادت كه حاكي از لزوم اجتماع فضايل عملي و نظري است ،معنايش
اين است كه بدون اكتساب فضايل اخالقي ،بهعنوان مقدمه الزم ،رسیدن به كمال عقلي و درک لذت
حاكي از آن امكانپذير نیست .ازجمله تعبیر وي در رساله فيالعهد كه ميگويد« :سعادت انساني جز با
اصالح جزء عملي نفس تمام نميشود»( ۱همانجا) ،با معناي مقدمي بودن تناسب بیشتري دارد.
بدين ترتیب ،طبق تعريف پیشگفته از غايت غالب ،از نظر ابنسینا فقط يک چیز است كه مايه ايجاد
سعادت ميشود و آن عبارت از كمال عقل نظري است ،و فضايل اخالقي و كمال عقل عملي ،مقدمه يا
وسیلهاي است كه ما را به آن مؤلفه واحد ميرساند و خود شايسته عنوان سعادت نیست .بنابراين،
ميتوان گفت ديدگاه ابنسینا درباره سعادت نفس با تفسیر غالب از غايت همخواني بیشتري دارد .به
عبارت ديگر ابنسینا برخالف فارابي ،سعادت را مفهومي بسیط ميداند كه عبارت است از كمال عقالني
و اتصال با عقل فعال ،و با تحقق همین امر ميتوان گفت نفس به كمال نهايي خود دست يافته است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ و بعبارة اخرى ان السعادة االنسانية ال تتم اال باصالح الجزء العملي من النفس.
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نتیجهگیری
ابنسینا سعادت را عبارت از حصول كمال ميداند و كمال را بهصورت نهاييترين هدف يا فعلیتي كه
موجود ميتواند بدان دست يابد ،تعريف ميكند .وي براي رسیدن به سعادت از دو عامل سخن
مي گويد :اول ،كمال نفس از جهت ذات آن كه عبارت است از عالم عقلي شدن و ادراک عقالني همه
موجودات و مراتب آنها؛ دوم ،كمال نفس از جهت مشاركت آن با بدن كه منظور از آن حصول
هیئت استیالئیه در نفس است تا در اثر آن ،نفسْ قواي حیواني و بدني را به خدمت بگیرد و افعال
اخالقي را بهصورت حد وسط (نه بهحالت افراط و تفريط) انجام دهد .از نظر وي كسي كه حالت
استیال و غلبه نسبت به بدن خود پیدا كرده باشد ،آمادگي مييابد كه همه امور را تعقل كند و چنین
كسي به سعادت رسیده است .بدين ترتیب ،بايد گفت از نظر ابنسینا اكتساب فضايل اخالقي ،مقدمه
براي نیل به كمال عقلي است؛ اما آنچه در سعادت محور است ،كمال عقالني نفس است .بنابراين،
بهنظر ميرسد ابنسینا از ديدگاهي كه امروزه بهعنوان «غايت غالب» مطرح است ،طرفداري و
سعادت را بهعنوان يک مفهوم بسیط معرفي ميكند.
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منابع و مآخذ
ابنسینا ،حسینبن عبداهلل ( ،)۱999المبدأ و المعاد ،به اهتمام عبداهلل نوراني ،تهران ،مؤسسه
مطالعات اسالمي دانشگاه مکگیل شعبه تهران ،با همكاري دانشگاه تهران
ـــــــــــــ ( ،)۱932االشارات و التنبیهات ،قم ،نشرالبالغه
ـــــــــــــ ( ،)۱939االلهیات من کتاب الشفاء ،تحقیق حسن حسنزاده آملي ،قم ،مؤسسه
بوستان كتاب
ـــــــــــــ ( ،)۱933النجاه من الغرق فی بحر الضالالت ،تصحیح محمدتقي دانشپژوه،
تهران ،دانشگاه تهران
ـــــــــــــ ( ،)۱929رساله نفس ،به تصحیح موسي عمید ،همدان ،دانشگاه بوعليسینا ،تهران،
انجمن آثار و مفاخر ملي
ـــــــــــــ (۱199هـ)« ،رساله في السعاده» ،رسائل ابنسینا ،قم ،بیدار
ـــــــــــــ (۱1۱3هـ) ،النفس من کتاب الشفاء ،تحقیق حسن حسنزاده آملي ،مركز النشر التابع
ـــــــــــــ (بيتا) ،تسع رسایل فی الحکمه و الطبیعیات ،قاهره ،دارالعرب
ارسطو ( ،)۱932اخالق نیکوماخوس ،ترجمه محمدحسن لطفي تبريزي ،تهران ،طرح نو
جوادي ،محسن (« ،)۱932تبیین و نقد نظريه سعادت در فلسفه ارسطو» ،پاياننامه دكتري فلسفه و
كالم اسالمي ،تهران ،دانشگاه تربیتمدرس
ـــــــــــــ (« ،)۱929سعادت» ،قبسات ،ش ،۱3ص3۱ـ33
ـــــــــــــ (« ،)۱921تحلیل و نقد نظريه سعادت فارابي» ،نامه مفید ،س ،3ش،93
ص۱9۱ـ۱19
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