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تحلیل و بررسی شقاوت حقیقی از منظر ابنسینا

تاريخ دريافت49/8/22 :

تاريخ تأييد49/72/71 :
*

اسماعیل منصف
محمدرضا ضمیری
سیدحسن بطحایی
علیرضا اژدر

پژوهش پیش رو با روش توصیفي و تحلیلي نگاشته شته و ابت یتی ا ،در
تبیی مع ای شقاوت حقیقي ،آن را از ی خ ألم و ضهّ یتعادت دانتته و معهقته
ایت ک اگر ألم و رنج ،ابهى باشه شقاوت ایت .همچ ی ضم تقتیم ألتم بت
چهار قتم؛ حتي ،خیالي ،وهمي و عقلتي ،خصوصتیت یتومي را بت شتقاوت
اضاف کرد و آن را از ی خ ألم ابهیِ عقلي دانته ایت .او ضتم بیتان عوامت
مهعهد یقوط در شقاوت همچون عهم رعایت عهالت (نظری حه ویط) و حب
دنیا و مان ه آن ،برای برون رفت از ای مشک دو شیو را مطرح مينمایه :یکتي

* دانشجوی دکهری ،مباني نظری ایالم ،دانشگا پیام نور ،تهران ،ایران.
** ایهادیار گرو معارف ایالمي ،دانشگا پیام نور ،تهران ،ایران.
*** ایهادیار گرو معارف ایالمي ،دانشگا پیام نور ،تهران ،ایران.
*** دانشیار گرو فلتف و کالم ایالمي ،دانشگا پیام نور ،تهران ،ایران.

**

***

***

تحلیل و بررسی شقاوت حقیقی از منظر ابنسینا

371

نقط مقاب شقاوت یع ي روش هتای مهعتهد دیتت یتابي بت یتعادت را بیتان
ميک ه ،و دیگری را هایي ک ن یعادت در پي دارد ن شقاوت .او در پایخ بت
ای پریش ک آیا شقاوت مطلق و حقیقي در دنیا قاب حصول ایت یانت پایتخ
ميدهه ک در دنیا قاب حصول نیتت بلک در آخرت حاص ميشود.

واژگان کلیدی :شقاوت حقیقي ،شقاوت ابهی ،شقاوت عقلتي ،نقت ،،ألتم،
عذاب ،اب یی ا.
مقدمه
 .1بیان مسئله

متئلۀ شقاوتِ ابهی از ایایيتری متائ حوز های فلتف  ،کتالم ،الهیتات و
اخالق ایت .اب یی ا ( 824-073ه.ق) در مبهأ و معاد (ر.ک .ابن سننا-332 :3030 ،

 )335و الهیات شفا (ر.ک .همو  )802 -820 :3838و ،بتا تفصتی بیشتهر ،در نمتط
هشهم اشارات (ر.ک .همو  ،)380-303 :3075و برخي دیگر از ریائ و مکهوباتش
ب متئلۀ شقاوت و ارتباط آن با ألم پرداخه ایت .او ضم تقتیم ألم ب مراتتب
مخهلف و ی خیت شقاوت با ألم در صهد ایت تا نوع خاصي از شتقاوت را بت
ع وان «شقاوت عقلي» ب اثبات بریانه .او معهقه ایت چ ی شقاوتي از همۀ آالم
حتي ،خیالي و وهمي شهیهتر ایت.
ميتوان متئلۀ شقاوت ابهی را از زوایای مخهلفي مورد برریي و مهاقت قترار
داد .ولي متلۀ اصلي ای پژوهش برریي شقاوت از م ظر اب یتی ا متيباشته .در
ای مقال  ،تالش ميشود تا دیهگا اب یی ا از خالل آثار مخهلفش کشف و ارائت

گردد .اما توج ب دو نکه ضروری ایت :نختتت آنکت ایت مقالت بتا روشتي
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توصیفي -تحلیلي نگاشه شه و در آن تا حهّ امکان از نقه پرهیز شته ایتت و
دوم آنک الزمۀ توفیق در تبیی ای متئل پایخ شایته ب پریشهای ذی ایت:
اب یی ا شقاوت را چگون تعریف ميک ه؟ کهام دیه از انتانها جتز اشتقیا
قرار ميگیرنه و تحلی ایشان چیتتت؟ عوامت یتقوط در شتقاوت از م ظتر او
چیتت؟ او چ را هایي برای برونرفت از شقاوت پیش هاد کرد ایت؟ از دیهگا
اب یی ا آیا شقاوت حقیقي در دنیا قاب وصول ایت یا ن ؟
ب ابرای  ،در ای مقال  ،ب ای مباحث پرداخه ميشود .3 :تعریتف شتقاوت .2
تقتیمات نفوس  .1عوام یقوط در شقاوت  .1را های برونرفت از شتقاوت .1
عهم امکان دیهیابي ب شقاوت ابهی در دنیا.
 .2مفهومشناسی
 .2-1شقاوت و سعادت

شقاوت ،در لغت ،عمهتاً ب مع ای «خالف یعادت یا ضه یعادت یتا نقتی
3

یعادت» (راغب اصفه،نى 833 :3832؛ مهن،ر رض ،بیت503 :،؛ اب ماظنور 804 :3838؛

طریحی  )253 :3075یا «گمرا » (مهن،ر رض ،بیتن )503 :،و یتا «بتهبخهي» (همن ))،و
«یخهي و تعب» (راغب اصفه،نى 833 :3832؛ مهن،ر رض ،بیت 43 :،و  )503ميباشته.
و برخي از علما گفه انه :هر شقاوتى تعب و یخهى ایت اما هر یخهى و رنجتى
شقاوت نیتت .پس ،رنتج و تعتب فراگیرتتر و اعتمّ از شتقاوت ایتت( .راغنب

اصفه،نى 833 :3832؛ خسروى حسناى  )082-083 :3075و نیز شقاوت را ب مع تای
تحم کردن رنج و مخالف راحهي و یعادت دانته انه (ابن فن،ر3171-3011 ،
 .3کلمات نقی

 ،مخالف و ضه ب مع ای م طقي آن لحاظ نشه بلکت مع تای عرفتي آن مته نظتر

ایت ،یع ي نقط مقاب یعادت.
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ج .)232 :0در فره گهای فاریي نیتز شتقاوت بت مقابت یتعادت و بتهبخهي و
یختدلي مع ا شه ایت( .معن

2350 :3030؛ عمند )3533 :3030

نهیجۀ کالم لغویی ای ایت ک شقاوت دو مع ای عمه دارد :یکتي مختالف
یعادت اخروی و ب مع ای گمراهي و بهبخهي ایت و دیگری ب مع تای رنتج و
مشقّت و مخالف راحهي و آیایش ميباشه .بی مع تای اول و دوم رابطتۀ عتام و
خاص مطلق برقرار ایت ،ب طوری ک هر گمراهتي و بتهبخهيای دارای رنتج و
مشقّت ایت ،اما هر رنج و مشقّهي گمراهي نیتت.
اما همانگون ک ایهاد مطهری (ر.ک .مطهری  )32-33 :3033مينویته ،ميتوان
ب ای نظر دیت یافت ک اب یی ا ،رابطۀ وثیق و ت گات گي را میان شقاوت و ألتم
قای ایت ،تا حهی ک ایشان در تعریف شقاوت متهقیماً ب یراغ ألم رفه و ،در
حقیقت ،شقاوت حقیقي را زیرمجموعۀ یکي از اقتام ألم ميدانه .ب ابرای  ،ب نظر
نگارنه  ،با توج ب زیرمجموع قترار دادن شتقاوت در ذیت ألتم ،بایته از نظتر
اب یی ا ،رابطۀ ای دو از ی خ عام و خاص مطلتق باشته .ایت مطلتب را شتهیه
مطهری ای گون بیان نمود ایت:
حقيقت آن است كه نميتوان هر رنر و تعبري را شرقوو برهشرمورآورد،
چنونكه گوه رن هويي است كه آدمي را از رن هوي بزرگت مصونيت بخشيده يو
به لذّ هوي عوليت ي واصل ميگ داند .بنوب اين ،شقوو را بويد رنجي برهشرمو
آورد كه مونع رن بزرگت ،يو مقدمۀ لذّتي مهمت نبوشد( .هم))،

ای ارتباط میان ألم و شقاوت را ميتوان در آثار اب یی ا ب وضوح مشاهه کرد:
 چون لذّت جسمانى نيست ،هيچ سعادت نيست ،و چون ألم و رنج جسممانىنيست ،هيچ شقاوت و بدبختى نيست( .اب سنا)33 :3038 ،
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 -اگر آن حالت لذّت كه نفس را از جهت حال خموش
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حالما اسمت ابمد

باشد ،سعادت بود مر نفس را .و همچنين ،ألم و رنج اگر ابدى بود شمقاوت باشمد
مر او را .پس ،الزم آشد كه نفس بعد از مفارقت تن شا نيكبخت است شما بمدبخت.
(هم)73 :)،

 األلم السرمد شقاوة؛ و اللذة السمرمدش الجوهرشم  ،الغيمر مشموب سمعادة.فالنفس بعد ألموت اما شقي و اما سعيدة ،و ذلك هو ألمعماد( ».ابن سننا:3042 ،
)388

 أنّ النفس لها بعد ألمفارق عن البدن بألموت سعادة و لذّة ،أو شمقاوة و ألممعقلي ( .االسفرایاى الانش،بورى )843 :3040

 حكما الهى را اندر سعادت و لذّت جسمانى روحانى رغبت بيشمتر باشمداز رغبت اندر سعادت و لذّت جسمانى و نفرت اششان از شقاوت و ألمم روحمانى
بيشتر باشد از نفرت اششان از شقاوت و ألم جسمانى» (اب سنا ،الف)74 :3040

اب یی ا در عبارات فوق ب طور صریح ی خصوصیت مهتم دربتارۀ شتقاوت
حقیقي را بیان ميدارد :اول آنک شقاوت از ی خ ألتم ایتت ،دوم آنکت شتقاوت
امری عقلي ایت و یوم آنک شتقاوت امتری ابتهی ایتت .ب تابرای  ،از دیتهگا
ایشان ،شقاوت حقیقي تعریف ميشود ب «ألم عقلي ابهی».
با توج ب ای ک شقاوت از ی خ ألم ميباشه ،برای روش تر شهن مطلتب بت
برریي مع ای ألم در آثار اب یی ا ميپردازیم:
 األلم و الغم الذ شكون إدراك ما بسبب ال فقد سبب فقط( .اب سنا:3838 ،)835

 -و األلم إدراك ألمر غير مناسب للطبيع و االنفعمال غيمر مناسمب للطبيعم .
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(همو )234 :3073

اب یی ا در الهن،ت دانشا،مۀ عالئی در بیان مع ای درد و ألم آن را «انهریافت 3نتا
انهر خور» دانتته و در مقابت  ،خوشتى را «انتهریافت انتهر ختور» متيدانته و
ميافزایه« :آنچ ن ای بُوَد و ن آن ن خوشى بود و ن درد( ».اب سننا ،ب :3040
)332

ب نظر ميآیه ک تعریف اب یی ا در کهاب اشارات و ت بیهات نتبت بت کهتب
دیگر جامعتر باشه ک مي نویته« :و األلم هو إدراك و نی  -لوصول ما هتو ع ته
ألمهرك آفۀ و شرّ (اب سنا)307 :3075 ،؛ همانا دردْ نوعي ادراك و رییهن ایتت
ب آنچ ک برای دركک ه آفت و شرّ و بهی باشه».
بهی ترتیب ،اب یی ا در ای م بتع «ألتم» را نتوعي دریافتت متيدانته امتا در
اشارات ،ب طور کام تر ،آن را ادراك و نی ميدانه و ميافزایه کت ألتم دریافتت
چیزی ایت ک برای مهرِك آفت و شرّ ميباشه.
بررسی

اب یی ا ،در الهيات دانشنام عالئی ،در بیان مع ای درد و ألتم ،آن را نقطتۀ مقابت
خوشي و لذّت و ب مع ای ادراك امور ناشایتت :انهریافت نا انهر خور ،دانتته
ایت ک ميتوان در مفهوم «نا انهر خور» مفهوم بهی و شرّ را هم پیتها کترد کت
نشانۀ نزدیکي مع ای ألم و شقاوت ميباشه .در واقع ،همی مطلب یبب شه کت
وی در تعریف شقاوت ب یراغ ألم برود .اب یی ا ،عتالو بتر ألتم و لتذّت ،شتقّ
 .3کلمۀ «انهریافت» معادل مع ای ادراك ميباشه( .ر.ك .اب یی ا ،ب[ 302 ،3111پاورقي]) البه ،
الزم ب توضیح ایت ک ادراك اشار ب امر وجودی دارد اما در کلمۀ انهریافت وجودی بودن نمود
نهارد.
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یومي را معرفي ميک ه ک ن لذّت ایت و ن ألم .لذا ،معهقه ایت ک برای ایت
دیه ن یعادت ایت و ن شقاوت ،ک در ادم از آن بحث خواهیم کرد.
اما در اشارات و ت بیهات ،ای تعریف از دقت بیشهری برخوردار ایت ،زیرا از
واژۀ «ادراك» ایهفاد شه ایت ک ب مع ای امری وجودی ایت ،حتال آنکت در
کلمۀ «انهریافت» ای دقت وجود نهارد .ب ابرای  ،درد و ألم همان ته لتذت امتری
وجودی تلقي شه ایت .همچ ی  ،ب ج ب شرّ و آفت بودن ألم برای مهرِك هتم
اشار نمود ایت .در ای جا ،هم همان ه دانش امۀ عالیي ب شقّ یومي ک ن لذّت
ایت و ن ألم اشار نمود ایت ،ک در ادام از آن بحث خواهیم کرد.
اما در باب ألم ،ميتوان گفت :همانطتور کت ادراك دارای مراتتب چهارگانت
ميباشه ،ألم نیز بایه دارای مراتتب چهارگانت باشته ،چتون ألتم از یت خ ادراك
ميباشه .ازای رو ،ميتوان ألم را ب حتي ،خیالي ،وهمي و عقلتي تقتتیم نمتود.
همی طور ،در خصوص عی یت ألم با شقاوت و تقاب شقاوت با یعادت ،ميتوان
بر پایۀ تقتیمات یی وی ،شقاوت را نیز ،مان ه ألم و یعادت ،ب حتتي ،خیتالي،
وهمي و عقلي تقتیم نمود .بر ایاس ای تقتیم ،شقاوت حقیقي -کت در قبتال
یعادت حقیقي قرار دارد  -همان «شقاوت عقلي» ایت.
 .2-1رابطۀ لذّت و ألم

نگارنه رابطۀ لذّت و ألم را از ی خ ضهّی ميدانه و معهقه ایت ک اب یتی ا
نیز رابطۀ ای دو را از ضهّی ميدانته و حه ویطي میان آن دو قای شه ایت
(ر.ک .اب سنا ،)40 :3038 ،زیرا وی ،در تعریف لتذّت و ألتم ،ایت دو را از یت خ
ادراك دانته ایت و ادراك امری وجودی و از مقولۀ علم حضوری ایتت ،زیترا
بيوایط نزد شخ ،حاضر ایت .ب ابرای  ،لذّت و ألم دو امتر وجتودیانته کت
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مي توان ای دو مقول را ،با توج ب تخالف و نهایتِ بُعهِی ک میان ای دو مقول
ایت ،در ذی مفهوم ضهّی دیه ب هی کرد و در ضهّی  ،چون ارتفاعشان ممکت
ایت ،ميتوان میان لذّت و ألم حه ویطي پیها کرد ک ن لذّت باشه و ن ألم ،ک
در نهیج  ،صاحب آن ن از یعادت برخوردار مي باشته و نت در شتقاوت ایتت.
اب یی ا ،مصهاق ای موارد را کودکان و ابلهان ميدانه .ایههالل وی در باب ایت
موضوع ک چرا ای دیه ن از یعادت مطلق برخوردارنه و نت شتقاوت مطلتق
دارنه چ ی ایت:
 فهاتان الطائفتان تبقى كا واحدة منهما ال لها السعادة ألمطلق و ال الشمقاوةألمطلق ألنها ال تشعر بالكمال فتحن إليه و تطلبه بالجوهر ،فيؤلمها نقصمان ذلمك
الكمال و فقدانه ،كما شمؤلم الجمائ الجمو ،،و ال تؤلمهما أشضما اآلثمار و الهيمتت
الطبيعي ألمضادة لجوهر النفس ألنها منزه ( .اب سنا)350 :3042 ،

 و اشن هر دو طبقه بعد از فساد تن ندانند ،و اششان را نه سعادت مطلق بود،و نه شقاوت مطلق ،زشرا كه اشمن نفمس ،خمود ،از كممال آگما نيسمت تما وى را
اشتياقى باشد ،و از ناشافتن آن ،وى را ألم و رنج رسد .و نيز از هيئت و اخالق بد
منز است و پاكيز  .و چون چنين بود ،آنچه سبب رنج اسمت در حمق وى نبمود و
سبب سعادت هم حالا نيست .پس ،حال وى نه نيك بمود نمه بمد( .هممو:4631 ،
)36

اب یی ا در ریالۀ اضحوشه در خصوص ای ک چگون ممک ایت شخصتي -از
کودکان و ابلهان  -ن از یعادت بهر م ه باشه و ن از شقاوت ،ای گون ایتههالل
ميک ه:
أ .از یعادت بيبهر انه ،چون اصالً از کمتال ختود آگتا نیتته ه و بت علتت
ناآگاهي ،اشهیاقي هم ب کمال نهارنه .پس ،از یعادت  -ک نهیجۀ اشهیاق ب کمال
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و حصول آن ميباشه  -نیز بيبهر انه.
ب .از شقاوت بيبهر انه ،چون علت رنج و ألم ک موجب شقاوت متيگتردد
آلود شهن شخ ،ب اخالق و کردار به و فایه ميباشه .ای در حالي ایت کت
در مورد ای اشخاص :کودکان و ابلهان ،ای امر مصهاق نتهارد و ایشتان از ایت
آلودگيها م ز انه .پس ،یبب شقاوت در مورد ایشان م هفي ایت.
ب ابرای  ،در مورد ای اشخاص ن ایباب یعادت محقتق ایتت و نت ایتباب
شقاوت .لذا ،حال ای دیه ن خیر ایت و ن شرّ ،ن از یعادت بهر دارنه و نت
از شقاوت.
نگارنه نیز در تأییه نظریۀ اب یی ا با دو مقهمۀ کالمي و قرآني ب اثبتات ایت
مطلب ميپردازد:
أ .کودکان از عذاب و شقاوت بيبهر انه ،زیترا اگتر خهاونته کودکتان را کت
مکلف نیته ه عذاب ک ه ،ای کار یهم ایت و یهم قبیح ایت و خها کتار قبتیح
انجام نميدهه .در تأییه ای یخ  ،قاضي عبهالجبار معهزلتي (ر.ک .عثمن3013 )،

ج )211 -214 :3مينویته :تعذیب اطفال جتایز نیتتت ،زیترا برایتاس روایتات
پیامبر اکرم

 ،تکلیف از کودکان تا قب از ی بلوغ برداشه شه ایت .عتالو

بر روایات پیامبر اکرم

 ،قرآن کریم نیز ميفرمایه ...« :وَمَتا ک َّّتا مُعَتذِّبِی َّ حَهَّّتي

نَّبْعَثَّ رَیُولًا (اسراء)35 :؛  ...و ما تا پیامبری نفریهیم ،ب عتذاب نمتيپتردازیم ».و
روش ایت ک پیامبران برای اطفال مبعوث نشه انه .ب ابرای  ،ب دالیت عقلتي و
نقلي ،وجهي برای عذاب کودکان و مان ه آنها وجود نهارد .پس ،ایشان در قیامت
ب علت عهم تکلیف معذب نیته ه.
ب .کودکان از یعادت بيبهر انه؛ قرآن ميفرمایه...« :کت ُّّ نَّفستسب بِمَتا کتَتبَتْ
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رَهِی َّۀٌ (مدثر)04 :؛  ...هر کتي در گرو دیهاورد خویش ایت ».و بهیهي ایت کت
کودك دیهاوردی حاص نکرد ایتت تتا بت وایتطۀ آن شایتتهۀ ثتواب باشته.
ب ابرای  ،کودك رأیاً شایتهۀ پاداش و بهشت نیتت .لذا ،در برخي روایات آمته
ایت ک کودکانِ نابالغ در قیامت مورد آموزش و آزمایش قرار ميگیرنه.
برای نمون  ،مرحوم صهوق در امالي آورد ایت:
وقتی رسول خدا

به معراج رفت ،عبورش به پيرمرد افتماد كمه در زشمر

درختی نشسته بود ،و دشد كه در اطراف او كودكانی جم اند .رسول خدا

از

جبرئيا پرسيد« :اشن پيرمرد كيست؟» جبرئيا در جواب گفت« :اشن شيخ كهنسال
ابراهيم خليا پدر شماست ».حضرت پرسيد« :اشن كودكان كه در اطراف جم انمد
چه كسانیاند؟» جبرئيا گفت« :اشنها اطفال مؤمناناند كه حضرت ابراهيم مشغول
تغذشه به آنها است( ».اب ب،بویه )853 :3043

و در روایهي دیگر آمه « :ان اطفال شیعه ا مت ألمتنم ی تتربیهم فاطمت
(مجلسی  3830ج)221 :3؛ یع ي کودکان شیعیان ما ک منم ان هته ه تحت تربیت
حضرت فاطم زهرا

قرار ميگیرنه.

و در جایي دیگر آمه ایت ک در قیامت برای کودکان نابالغ و کتاني کت در
دنیا گرفهار ناریایيهای فکری و ذه يانه آتشي افروخه ميشود و ب آنها دیهور
داد ميشود ک داخ آتش برونه؛ کتاني ک از دیهور پیروی کرد و داخ آتش
شونه آتش بر آنها گلتهان ميگردد و افرادی کت تمترد متيک ته بت آنهتا گفهت
ميشود ک چون از حکم حق تمرد نمود ایه .پس ،معصیت کرد ایه و بایه کیفتر
ببی یه( .ر.ک .مجلسی بیت ،ج)215-210 :5

از مفاد ای روایات روش ميگردد ک ای دیه در ابهها از یعادت بيبهر انه
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اما پس از یربل هی در آزمون الهي از یعادت بهر م ه خواه ه شه و اگتر چ تی
نشه ،شقاوت نصیبشان ميگردد.
 .3تقسیمات نفوس

در آثار اب یی ا ،ابهها ،از ج بۀ نظری و در یک تقتیمب هی کلي ،انتانها ب دو
دیه تقتیم ميشونه :دیهۀ نختت نفویي هته ه ک ب کمال نفس ناطق آگا انه
و دیهۀ دوم  -برخالف دیهۀ نختت -مهشک از نفویي هته ه ک ب کمال نفس
ناطق آگاهي نیافه انه .با توج ب ای ناآگاهي دیهۀ دوم ،ای ان شوقي هم جهتت
حصول کمال نفس ناطق نخواه ه داشت
اب یی ا از دیهۀ دوم با ع اوی نفوس یاد  ،بُلت (ابن سننا803-824 :3838 ،؛

همو  )315-313 :3071ی ،انفس ج،هله (همو  )338 :3030یاد ميک ه و دیهۀ نختت
را ب دو گرو تقتیم ميک ه .پس ،خالصۀ یخ اب یی ا چ ی ميشود:
دیهۀ نختت ب کمال نفس آگاهي دارنه:
کمال نفس ناطق را برای خود حاص کرد انه؛
کمال نفس ناطق را برای خود حاص نکرد انه.
دیهۀ دوم ب کمال نفس آگاهي نهارنه.
ب ابرای  ،با ای تقتیمب هی ،از ج بۀ نظری ما شاهه ی گرو ميباشیم ک هر
یک از ای ی گرو ميتوان ه در عرصۀ عمت دارای فضتای یتا رذایت باشت ه.
ازای رو ،با اعهبار کردن ج بۀ عملي نفس ک مربوط ب ملکتات فاضتل و رذیلت
ایت ميتوان شاهه شش گرو از نفوس انتاني بود ،ک گرو های ی و چهتار -
ک در جهول ذی مرتب شه ایت  -دچار شقاوت ابهی متيگردنته و بقیت  ،در
نهایت ،با کمي تفاوت ب یعادت نای ميشونه:
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اقتام نفوس

از حیث عملتي ،دارای ملکتات
کمال را حاص
کرد انه

فاضل انه
از حیث عملي ،آلود ب صفات
رذیل انه

ب کمال نفس آگاهي
دارنه

از حیث عملتي ،دارای ملکتات
کمتتتتتتتتال را فاضل انه
حاص نکرد انه

از حیث عملي ،آلود ب صفات
رذیل انه

ب کمال نفس آگاهي
نهارنه

از حیث عملي ،دارای ملکات فاضل انه
از حیث عملي آلود ب صفات رذیل انه

بررسی

در برریي تقتیمات یی وی از ج بۀ نظری نفس ،ما شاهه ی گرو بودیم ک
یکي از آنها در زمرۀ اشقیا قرار ميگیرد و آنها گروهي هته ه ک در عی آگتاهي
ب کمال نفس ناطق  ،آن را برای خود حاص نکرد انه .ای گرو  ،اگرچ از حیث
طبع ب تحقق کمال خود شوق داشه انه ،ب دلی اشهغال ب بهن نهوانته انه ک ای
کمال را در خود حاص ک ه .از نظر اب یی ا ،ای گترو در دنیتا مان ته کتتاني
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هته ه ک ب دلی بیماری می ب خوردن غذا برای جبران آنچ از بهن آنها تحلی
رفه ایت را فراموش کرد انه ،کما ای ک گا بیمتاری یتبب متيشتود میت بت
شیری ي ک لذّتآور ایت ب فراموشي یپرد شود یا گا می ب خوردن امتوری
پیها ميشود ک نفس در حالت یالمت نتبت ب آنها کراهت دارد.
با تحقق مرگ و جهایي نفس از بهن ،اشهغال نفس ب بهن ک مانع کمال نفس
بود ایت مرتفع ميشود و نفسِ ای گرو  ،ب دلی آگاهي از کمال الیتق نفتس
خود و عهم تحقق آن ،گرفهار رنج بزرگ ميشود ،رنجي ک قاب مقایت با رنتج
آتش و یرمای شهیه نیتت ،زیرا  -همانگون ک گفه شه  -رنج و لذّت نفس
ناطق ویژگيهایي چون ادوَم بودن ،اوص بتودن ،اکثتر بتودن و اشته بتودن را
دارایت .اب یی ا مثال م ایب برای ای گرو را انتاني ميدانه ک ب دلی تخهیر،
درد ناشي از قطع عضو یا گذاشه آتش بر عضوی از بهن را درك نميک ه ولتي
ه گاميک آثار تخهیر از بی برود ،آن دردِ جانکا را احتاس ميک ته( .ابن سننا،
824-827 :3838؛ همو 313-341 :3071؛ همو )338-330 :3030

با تأم بیشهر در آثار اب یی ا ،ميتوان از ج بۀ نظری برای دیه ای کت دچتار
شقاوت ميباش ه تمایز دیگری را نیز مشاهه کرد .او بیان ميک ه کت برختي از
افراد ای گرو در مقام عهم تالش بترای تحقّتقبخشتي بت کمتال نفتس ناطقت
مقصّرنه ،امّا برخي ،فراتر از آن ،معانهنه .گرو دوم کتاني هته ه ک ب نظریّات
نادریت تعصب ميورزنه .از نظر اب یی ا ،شقاوت ای عهّ نتبت بت شتقاوت
عهّ دیگر بتیار بیشهر ایت( .اب سنا3838:821 ،؛ همو )313:3071
 .4عوامل سقوط در شقاوت:

اب یی ا در ریائ و مکهوباتش موارد مخهلفي را ب ع توان عوامت یتقوط در
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شقاوت بیان کرد ایت ک در پي ميآیه.

 .4-1دچار شدن به تعلقات دنیوی و انگیزههای شهوانی

همانطور ک اب یی ا بیان ميک ه ،حقیقت وجود انتان نفس ميباشه کت بت
عالم علوی تعلق دارد و جتم انتان مهعلق ب عالم مادی ایت .ازای رو ،انتتان
برای رییهن ب یعادت بایه ب کمک قوۀ عملي ب تزکیۀ نفس بپردازد و از طریق
تفح ،و ک هوکاو در متائ حکمي و تقویت قوۀ نظری ب حضرت حق تقرب
یابه .او معهقه ایت :تقویت دو قوۀ نظری و عملي نفس در صورتي کاریاز ایت
ک انتان خود را از جمیع تعلقات دنیوی و انگیز های شهواني رها یازد:
 ...و بين حقيق ذلك لمن تأما حال تجرشد نفسه بشیء ممن النيمات الخالصم
االلهي التی تزكو نفسه بها بقوتها العملي او بدار الى تحقيق مسئل حكمي تقربها
عين نفسه التی بها شبصر و هى قوتها النظرش فانه مهما سعى الحدهما لم شتأت لمه
ولوله اال بعد قط الهم عمن جميم العالئمق الدنياوشم و المدواعى الشمهوانی.
(اب سنا ،د)232-233 :3833

ب ابرای  ،دچار شهن ب تعلقات دنیوی و شتهواني متتیر ورود بت یتعادت را
متهود ميک ه و عاملي ایت برای افهادن ب دامان شقاوت.
 .4-2عدم رعایت عدالت (نظریۀ حد وسط)

اب یی ا در کهاب المبدأ و المعاد مطلبي را بیان ميک ه با ع وان «و معنى العدالة أن
تتوسّط النفس بين األخالق ألمتضادّة» (ر.ک .ابن سننا - )333-331 :3030 ،کت بت
نظریۀ حه ویط نیز معروف ایت  ،-ک در واقع ،حه ویتط همتان دیتهیابي بت
یعادت ایت و دو طرف ای حه ویطس افهادن در دامان شقاوت ایت .لذا ،عتهم
رعایت ای حه ویط م جر ب شقاوت ميشود .او معهقه ایت کت خُّلتقس هیئهتي
برای نفس ناطق ایت ک از جهت انقیاد و عهم انقیادش ب بهن حادث ميگردد.
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ازای رو ،عالق ای ک میان نفس و بهن وجود دارد یبب ميشود فعت و انفعتال
میان آن دو صورت پذیرد :از طرفي ،بهن با قوۀ بهني امتوری را اقهضتا دارد و ،از
طرف دیگر ،نفس با قوۀ عقلي مقهضيِ امور مهضاد کثیر دیگری ایت .در ای فع
و انفعاالت میان نفس و بهن ،یکبار نفس مقهور بهن ميشود و دیگربار بهن.
نهیج آنک اگر نفس ب صورت مکرر تتلیم بهن شود ،در نفس ،هیئت اذعاني
نتبت ب بهن ایجاد ميشود کت از قِبَت آن ،قتهرت ایتتهادگي نفتس در برابتر
خوایه های قوای بهني در قیاس با مرحلۀ قب از پیهایش هیئتت اذعتاني کمهتر
ميگردد و نفس در مخالفت با خوایه های قوای بهني با مشکالت بیشهر مواج

ميگردد .اما اگر ،برعکس ،نفس ب صورت مکرر در برابتر خوایته هتای قتوای
بهني ایتهادگي ک ه و قاهر گردد ،یک هیئت غالبي در نفس ایجاد ميگردد ک در
یایۀ آن ،توانایي مقابلۀ نفس در برابر خوایه های قوای بهني در مقایت با مرحلۀ
قب از پیهایش هیئت غالبي بیشهر ميگردد و ایتهادگي در برابر خوایه های بهن
برای نفس آیان ميگردد .در ای وضعیت ،هیئت اذعانيای از وقوع افعال در یک
طرفِ افراط یا تفریط محقق ميگرد ،اما هیئت ایهعالیي (غالبي) با وقوع افعتال
در حالت تویط تحقق ميیابه.
پیهایش هیئت ایهعالیي با حالت تجرد نفس ی خیت و یازگاری دارد ،بلک
حهي ناشي از آن ایت .اما ،برعکس ،تحقق اذعاني با حالت تجرد نفس یتازگار
نیتت و ناشي از طبیعت مادی وجود انتان ایت.
اب یی ا در رسال فی السعادة تبیی واضحتری از نظریۀ حه ویط ارائ متيک ته.
(ر.ک .اب سنا ،د )277 :3833او معهقه ایت :حتال کت بترای بقتای نتوع انتتاني
نیازم ه بهر گیری از قوۀ شهواني متيباشتیم و ،همچ تی  ،بترای اجترای امتر بت
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معروف و نهي از م کر در مهی ۀ فاضل نیازم ه بهر گیری از قوۀ غضبي ميباشتیم
و ازآنجاک تعطی ای قوا ب طور کلي ممک نميباشه ،پس ،متيبایتتت جانتب
ویط را اخهیار کرد ک بی دو طرف افراط و تفریط ميباشه .پس ،ن ب طور ک ،
شهوت را ترك ک ه و ن فاجر باشه بلک حه ویط میان آن دو را برگزی ه ،یع تي
عفیف باشه .و دربارۀ قوۀ غضبي ن تریو باشه و ن مههور و بيبتاك ،بلکت حته
ویط آن ک شجاعت ایت را برگزی ه .و در مورد قوۀ مهبّر ن جبّار مکّار و ن
فرد غبي( 3بيهوش و نادان و غاف ) باشه ،بلک حه ویط بی ای دو رذیلتت را
برگزی ه و فرد ذکيّ فط باشه .و در صورتي ک انتان در مواجه با ای ی قو
(شهوی  ،غضبی و مهبر ) از افراط و تفریط اجه اب ک ه و حالتت حته ویتط را
رعایت ک ه ،ميتوان چ ی انتاني را ب صفت عتهالت مهصتف نمتود .ایشتان در
رسال فی العهد (ر.ک .همو ج )353-381 :3023نیز همی مطلب را بیان نمود ایت.
 .4-3عدم مطابقت اعتقادات و افعال با اوامر الهی

اب یی ا بر ای باور ایت کت انتتان بترای دوری از شتقاوت و دیتهیابي بت
یعادت ،عالو بر رعایت احکام ،در دایرۀ باورها نیز بایه تابع دی الهي باشته و
معارفي را بپذیرد ک مقبول دی ایت .او ای مهعا را در ریالۀ نفس چ ی بیتان
ميک ه« :و اگر افعال و اعهقادات آدمي برایتاس فترامی الهتي باشته ،نهیجت اش
یعادت ایت .و اال ،نتیبي [نصیبي] جز شقاوت نهارد( ».اب سنا ،الف)43 :3040
 .3غبي :غبي فالن غباوة فهو غبي ،إذا لم يفطن للخب ،و هو الجربزة( .فراهیهى ،3130 ،ج)111 :1؛

الغُّبِيّ[ -غبو] :نادانى و کم هوشى ،غاف بودن .الغَّبِيّ -ج أَّغسبِیَا و أَّغسبَا [غبو] :کمهوش و نادان (مهیار
رضا ،بيتا ،ج)111 :3؛ عَلَى فَعِيلٍ الْقَلِيلُ الْفِطْنَة (فیومى ،3131 ،ج.)112 :2
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اب یی ا در تبیی ای متئل ک چرا برخي عقایته و افعالشتان بتا اوامتر الهتي
مطابقت نهارد ،مثال شخ ،مریضي را مطرح ميک ه ک چون نفتش بت متر
مشغول شه ایت ،لذت غذا و نوشیهني را احتاس نميک ه و ب وایطۀ زیتادی
صفرا دهانش تلخ شه ایت و نميتوانه تلخي را حس ک ه .اما همتی کت یتالم
شه آن تلخي حس مي شود .یپس ،ای مثال را با نفس انتان مطابقت متيک ته و
مي نویته :نفس انتان هم تا وقهي ک ب بهن و امور بهني و دنیوی مشغول باشه،
از درد و ألمِ جه و ناداني و از لذّت علم بيخبر ایت و ،لذا ،شوقي هم نتتبت
ب کمال علم و اوامر الهي نهارد و ،ازای رو ،دچار شقاوت ميگردد( .ر.ک .همن:)،
)43-48
 .4-4غلبۀ قوای حیوانی و طبیعی بر قوۀ عقالنی

اب یی ا معهقه ایت ک اگر قوای حیواني و طبیعي بر قوۀ نطق و عقالني غلبت
ک ه ،موجب تحیتر نفتس بعته از مترگ و شتقاوت آن ه گتام برانگیخهت شتهن
ميگردد ،چ انک آورد ایت« :ان غلبت قواه الحيوانية و الطبيعية قوته النطقية تحير
بعد ألموت و شقى بعد البعث» (اب سنا ،ه.)030 :3833
 .4-5حب دنیا

اب یی ا ،ضم برریي عذاب قبر با ایه اد ب آیات قرآن و همچ ی روایهتي از
نبي مکرم ایالم

و با بهر گیری از روش نقلي ،معهقه ایتت کت تت دادن بت

شهوات دنیا و دویت داشه دنیا موجب عذاب قبر ميگردد ،کت مقصتود همتان
دچار شهن ب شقاوت اخروی ایت .او ،با ایه اد ب مفاد آیۀ «ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتتَحَبووا
الْحَياةَ الدونْيا عَلَى الْآخِرَةِ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِين» (نحل ،)337 :نشان ميدهه
ک حبّ دنیا عاملي ایت برای دور شهن از متیر ههایت ،کت بتالطبع نهیجت اش

تحلیل و بررسی شقاوت حقیقی از منظر ابنسینا

310

عذاب و شقاوت اخروی ایت .همچ ی  ،ب روایهي ایه اد ميک ه ک پیامبر

در

آن روایت ،ههف از نزول آیۀ «فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى» (طه:

 )328را ای گون بیان ميدارد« :عذاب کافر در گور آن ایت ک نودون اژدهتا بتر
وى متلط ک ه .دانى ک ای اژدها چ بود؟ نودون مار بود ،هر مارى را نُّت یتر
بود ... ،و بایه ک بهانه ک ای اژدها مرکّتب از صتفات نفتس وى ایتت و عتهد
یرهاى وى ب قهر عهد شاخ هاى اخالق مذموم وى ایت و اصت طی تت ایت
اژدها از حبّ دنیایت( .ر.ک .اب سنا)302 -303 :3038 ،
 .4-6جهل به حق تعالی

اب یی ا ،با ایه اد ب آیۀ «وَ مَن كاَنَ فىِ هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فىِ االَخِرَةِ أَعْمَى وَ أَضَتل
سَبِيالً» (إسراء ،)72 :بیان ميدارد ک هر نفتي ک در دنیا دچار نابی ایي روح  -کت
مقصود ایشان همان جه ب حضرت حتق متيباشته – بشتود در قیامتت دچتار
شقاوت ميگردد ،زیرا او معهقه ایت ک جه س صتفت ذات متيباشته و فالیتف
معهقهنه« :الذاتيّ الیهغیر» .ازای رو ،اب یی ا معهقه ایت :اگر ای جه کت صتفت
ذات ایت بر طرف نشود و در قیامت با شخ ،همترا شتود ،موجتب شتقاوت
ميگردد ،زیرا ب ایه اد آیۀ مذکور ،شقاوت  -ک همان گمراهي ایت  -با جهت
و کوری روح حاص ميگردد .اب یی ا ای مطلب را ای گون بیان نمود ایت:
چون معرفت خداى تعالى و جمال حضرت وى و شادى بدان ،اشن لمفت ذات
تو است ،با تو بماند .و معنى باقيات لالحات اشن بود .و اگر بدل اشنْ جهما بمود
به حق تعالى ،آن نيز لفت ذات توست ،با تو بماند .و اشمن نابينماشى روب بمود و
ا
تخم شقاوت تو بود .و من كان فى همذ اعممى فهمو فمى اآلخمرة اعممى و اضم ّ
سبيال( ».اب سنا)325 :3038 ،
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 .4-7عالقه و اشتیاق به بدن حین مفارقت از بدن

اب یی ا بر ای عقیه ایت ک ه گام مرگ ،وقهي نفس از بهن جها متيگتردد،
اگر اشهیاق نفس ب بهن باقي بمانه ،چ ی شخصي دچار شقاوت ميگردد:
نعلم ان من فارقت نفسه بدنه و هى مشتاق اليه مشفق عليه خائف ممن فراقمه
فهى فى غاش الشقاء و األلم من ذاتها و جوهرها( .اب سنا ،الف)080 :3833

بدان هرگا نفس از بدن جدا شود در حالی كه اشتياق

به بدن باقی بمانمد و

از فراق بدن ترس داشته باشمد ،چنمين نفسمی از حيما ذات و جموهر در نهاشمت
شقاوت و درد قرار دارد.

ب نظر ميآیه ،هرگا عالقۀ نفس ب بهن ب حهی بریه ک بهون آن مضطرب
و نگران و خائف شود ،چ ی عالق ای در جوهر و ذات نفس ریتو متيک ته و
ایهحکام ميیابه .و فالیف گفه انه« :التذاتي ال یهغیتر» .ب تابرای  ،نفتس در عتالم
برز و پس از مرگ ب وایطۀ عهم وجود بهن جتماني ،از طرفي ،و عالقۀ ذاتي
ب بهن ،از طرف دیگر ،دچار عذاب و درد ميشود ،زیرا ای مان ته آن ایتت کت
تش گي باشه اما آبي برای رفع عطش یافت نشود .اشهیاق ب بتهن متادی در ذات
نفس حاص ایت اما از بهن مادی در عالم برز  -ک عالمي غیرمتادی ایتت -
خبری نیتت .لذا ،ای انفصال موجب درد و ألم و شقاوت ميگردد.
 .4-8عدم آشنایی با فضایل و رذایل

اب یی ا در رسال فی علم االخالق بیان متيدارد کت یکتي از علت افهتادن در دام
شقاوت عهم آش ایي با فضای و رذای ميباشه( .ر .ک .اب سنا ،الف)352 :3023

او دربارۀ یعادت  -ک نقطۀ مقاب شقاوت ایت – بیان ميک ه ک هر انتاني
ک از خود غاف نباشه و ب وجود خویش ارادت ورزد و در را خودش ایي گام
بردارد ،بایه نتبت ب فضای معرفت یابه و ب صورت دقیق از فضتای و طترق
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دیهیابي ب آنها آگا شود ،تا ب تزکیۀ خویشه بپردازد .از دیگر لتوازم ضتروریِ
خودش ایي آن ایت ک انتان نتبت ب رذای نیز آگاهي یابه و ب صورت دقیق
و ظریف ،آنها را از فضای بازش ایي ک ه و نیز طرق رهتایي نفتس از رذایت را
دقیقاً بش ایه ،تا با اکهتاب فضای و اجه اب از رذای ب کمالي ک در شأن و حق
انتان ایت و او را برای یعادت دنیوی و اخروی آماد ميک ه متهعه گردد:
فان ألمعتنی بامر نفسه ألمحب لمعرف فضائله و كيفي اقتنائها لتزكو بها نفسمه
و معرف الرذائا و كيفي توقيها لتتطهر منها نفسه ألمؤثر لها ان تسير بأفسد السمير
فيكون قد وفى انسانيته حقها من الكمال ألمسمتعد للسمعادة الدنيوشم و االخروشم
شجب عليه تكميا قوته النظرش بالعلوم ألمحصاة ألمشار الى غاش كا واحمد منهما
فی كتب احصاء العلوم و تكميا قوته العملي بالفضائا  ،...،و تجنمب الرذائما . ...
(هم))،
 .4-9عدم خلوص نیّت

اب یی ا (ر.ک .اب سنا ،د ،)271-277 :3833با اثرپذیری از مهون دی ي ،میان نیت
و «یعادت و شقاوت» رابطۀ عمیقي برقرار کرد ایت .او معهقه ایتت کت اگتر
انتان در کارهایش ت ها خها را در نظر داشه باشه و جز رضایت خها هیچ عام
دیگری در پیهایش افعال او مهاخل نهاشه باشه یا ،ب اصتطالح شترعي ،واجته
نیت خال ،باشه و در اثر تکرار اعمال در طول زمان نیت خال ،داشه در او ب
صورت ملک درآیه ،در ای صورت ،چ ی انتاني مثت موجتود مجترد بالتذات
ميشود و قوۀ اشهیاق ب یوی صور معقول و اشواق فعلي در او زیتاد متيشتود.
البه  ،ای امر ب آیاني ب دیت نميآیه ،بلک با تحم مشقتها و قطع عالقت از
امور مهضاد و با کمال نفس و خلوص در نیت ب دیت ميآیه .ب تابرای  ،از نظتر
ایشان ،کار برای غیرخها  -ک شاخ ،اصلي آن عهم خلتوص در نیتت ایتت -
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انتان را از یعادت دور ميک ه و ب شقاوت ميریانه:
الني الخالص التی هى تجرشد ذاتها لالطال ،الى عالمها و مبدعها حتى شصمير
ذلك ملك فيها و مقطع عما سوى ذلمك فتصمير كمالمجرد بمذاتها و شصمير لهما
بذلك قوة على اشتياق الصور المعقول و االشواق الفعليم  ...ثمم ان همذ المنفس
الزكي اذا اطلعت على ما فى ذاتها  ...فقد فازت بالسعادة العظيم فى اآلخمرة و اى
نفس لارت هذ االفاعيا افاعيلها فهى ممتحن فمى اآلخمرة بالشمقاوة العظممى ...
فاستعما اشها االخ الشفيق الفاضا هذ السيرة الفاضمل و احتمرز عمن اضمدادها و
اكتسب السعادة الحقيقي و احذر من الشقاوة الحقيقي ( .اب سننا ،د-277 :3833
)271
 .4-11سبک شمردن نماز

یکي دیگر از را های اکهتاب یعادت از نظر اب یی ا اههمام و توج کتافي و
وافي ب فریضۀ نماز و عهم ایهخفاف آن ایت .او معهقه ایت کت نمتاز موجتب
مي شود ک نفس ناطق شبی افالك گتردد و انتتان همچتون عبتهی مخلت ،در
خهمت حضرت حق قرار گیرد ،کت در ایت صتورت ،بت ثتواب یترمهی نایت
ميگردد و از کذب و افهرا و عصیان ب دور ایت:
ان الصالة هى تشبه النفس االنسانى الناطق باالجرام الفلكيم و التعبمد المدائم
للحق ألمطلق طلبا للثواب السرمدى  ...فمن فعا هذا فقد أخلص و للى و ما ضا
و غوى و من لم شفعا فقد افترى و كذب و عصى( .همو ه)038-030 :3833

او در جای دیگر اذعان دارد ک نماز عاملي برای طهارت نفتس و ریتیهن بت
عبودیت و فی

الهي ایت ک خیرات عِلوی و یعادت اخروی را ب دنبال دارد:
الصالة ألمحض التی قررناها واجب عليه أشد وجوب و أقوى الزام النه استعد
بطهارة نفسه لفيض ربه فلو أقبا بعشقه و اجتهد فى تعبد لسارعت اليه الخيمرات
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العلوش و السعادات األخروش ( .هم)031 :)،

ب ابرای  ،نماز عاملي برای دیهیابي ب یتعادت اختروی ایتت و ایتهخفاف و
تهاون در آن یبب دوری از حضرت حق و افهادن در دام شقاوت ایت.
 .5راه های برونرفت از شقاوت

در آثار اب یی ا ،دو دیه از شیو ها برای برونرفت از شتقاوت متورد توجت
ميباشه:
أ .راهه،یی که ماجر به سع،دت میشود :نقطۀ مقاب ِ را شقاوت را یتعادت
ایت ،ک برای برونرفت از شقاوت ميتوانه مورد توجت قترار گیترد ،کت قتبالَّ
مفص در «عوام یقوط در شقاوت» از آن بحث شه .لذا ،ای ک ،ب اخهصار بیتان
ميک یم:
 پرهیز از تعلقات دنیوی و انگیز های شهواني رعایت عهالت (نظریۀ حه ویط) مطابقت اعهقادات با افعال و اوامر الهي غلبۀ قوۀ عقالني بر قوای حیواني و طبیعي نهاشه حبّ دنیا علم ب حق تعالي عهم عالق ب بهن حی فراغ از بهن آش ایي با فضای و رذای خلوص نیت -اههمام ب نماز و عهم ایهخفاف آن.

ب .راهه،یی که نه سع،دت را در پی دارد نه شق،وت را :اب یی ا در الهیتات

سال هشتم ،بهار  ،5931شماره مسلسل 72

311

دانش ام عالئي (ر.ک .اب سنا ،ب ،)332 :3040ضم بیان مع ای درد و ألم ب ع وان
«انهریافت نا انهر خور» و خوشى ب ع وان «انهریافت انهر ختور» شتق یتومي را
ميافزایه با ع وان «آنچ ن ای بود و ن آن ،ن خوشى بود و ن درد» .با توج بت
ای ک شق یوم از شقاوت عاری ميباشه ،ميتوانه جتز را هتای بترونرفتت از
شقاوت قرار بگیرد .ایشان مصهاق ای دیه را کودکان نابالغ و ابلهان و مجتانی
ميدانه ک تکلیف از گردنشان یاقط ميباشه.
 .6خاستگاه شقاوت حقیقی

اب یی ا در رسال عن احوال الروب (الجواب البنمسكوشه) در پایخ بت ایت پریتش
مهعي شه ایت دنیای ک وني ،ن ظرفیت پاداش کام نیکوکاران و نت ظرفیتت
عقاب کام بهکاران را دارد .ازای رو ،حق تعالي دو دنیا آفریه ایت .او در تبیی
ای مهعا ميگویه :دو فر

برای نفوس قاب تصور ایت :یا یعیه و خوشبخت

هته ه یا شقي و بهبخت؛ اما فرد یعیه ک انهظار نجتات دارد بت یتبب اعمتال
صالحي ک انجام داد بهان دیت ميیابه و خها ب او پاداش ميدهه .امتا نفتس
شقي ،ب دلی اعمال به ،نهایج م في آنها را ميیابه .آن کتي ک ای نفس شقي را
ب جهت اعمال یا آرای به عقاب ميک ه ،عادلتر از آن ایت ک ای عقوبت را ب
جهات دیگر انجام دهه .بوعلي بر ای باور ایت ک خها دو جهان و دار آفریه
ایت :دار دنیا برای عم و دار آخرت برای ثواب و عقاب( .ابن سننا-31 :3150 ،

 )73ب ابرای  ،شقاوت حقیقي ک مربوط ب دار عقاب ميباشته در آخترت تحقتق
ميیابه ،ن در دنیا.
 .7نتیجهگیری

اب یی ا شقاوت را نقطۀ مقاب یعادت و از ی خ ألم و ادراك دانته ایتت و،
لتتذا ،شتتقاوت را ،همان تته آندو ،امتتری ذات مراتتتب و مشتتکک متتيدانتته .وی
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شهیهتری مرتبۀ شقاوت را از ی خ ألم عقلي دانته و معهقه ایت کت اگتر ایت
نوع از ألم ابهی باشه ،همان شقاوت حقیقي ایت .لذا ،شقاوت حقیقي «ألم عقلي
و ابهی» ميباشه .او مالك شقاوت ابهی را از ج بۀ نظری نفس ميدانه و معهقته
ایت :نفویي ک ب کمال نفس ناطق آگاهي دارنه ولي آن را برای ختود حاصت
نکرد انته ،دچتار شتقاوت حقیقتي و ابتهی متيگردنته .همچ تی  ،در ریتائ و
مکهوباتش ،ضم بیان عوام مهعهد یقوط در شقاوت ،دو دیته راهکتار بترای
برونرفت از شقاوت مطرح ميک ه :یکي از را ها ،در واقع ،همان را های دیهیابي
ب یعادت ميباشه ک نقطۀ مقاب شقاوت ایت و دیگتری راهتي ایتت کت نت
یعادت را در پي دارد و ن شقاوت را .همچ ی  ،اب یی ا بر ایت بتاور ایتت کت
شقاوت حقیقي در دنیا قاب حصول نیتتت ،بلکت جایگتا شتقاوت حقیقتي دارِ
آخرت ایت.
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کتابنامه
قرآن کریم.
ت اب بابوی  ،محمهب علي ( .)3110امالي ،تهران :نشر کهابفروشي ایالمیّ .
ت اب یی ا ،حتی ب عبتها (  .)3100رسائل ابنسينا ،رسالة في الكشف عن ماهيّتة الالتالة ،قتم:
بیهار.
ت تتتتتتتتتتتت .)3111( ،ألمبهأ و ألمعاد ،ب اههمام عبتها نتورانى ،تهتران :منیتتۀ مطالعتات
ایالمى.
ت تتتتتتتتتتتت .)3111( ،ترجمة رسالة اضتحويه ،تصتحیح و تعلیقتات حتتی ختهیوجم ،چ،2
تهران :اطالعات.
ت تتتتتتتتتتتت .)3173( ،المباحثات ،توضیح مقهم و تحقیق محت بیهارفر ،قم :بیهار.
ت تتتتتتتتتتتت .)3171( ،االشارات و اله بیهات ،قم :البالغة.
ت تتتتتتتتتتتت .)3171( ،النجاة م الغرق فى بحر الضالالت ،مقهمت و تصتحیح از محمتهتقى
دانشپژو  ،چ ،2تهران :انهشارات دانشگا تهران.
ت تتتتتتتتتتتت .)3112( ،االضحوية فى ألمعاد ،تحقیق حت عاصى ،تهران :شمس تبریزى.
ت تتتتتتتتتتتت .)3101( ،الشفا  ،االلهیات ،تصحیح یعیه زایه ،قم :مكتبة آيةاهلل المرعشى.
ت تتتتتتتتتتتت ،)3111( ،ریائ اب یی ا[ج  ،]2ب اههمام حلمى ضیا اولک  ،ایهانبول :دانشکهۀ
ادبیات ایهانبول.

ت تتتتتتتتتتتت( ،الف .)3121تسع رسائل فتى الحكمتة و الطبيعيتات ،الرستالة التاستعة فتي علتم
االخالق ،چ ،2قاهر  :دارالعرب.
ت تتتتتتتتتتتت( ،الف .)3111ریتال نفتس ،مقهمت و حواشتى و تصتحیح مویتى عمیته ،چ،2
همهان :دانشگا بوعلى یی ا.
ت تتتتتتتتتتتت( ،الف .)3100ریائ اب یی ا ،الشفا م خوف ألموت ،قم :بیهار.

ت تتتتتتتتتتتت( ،ب .)3121تسع رسائل فى الحكمة و الطبيعيتات ،الرستالة السادستة فتي ا بتات
النبوات و تأويل رموزهم و امثالهم ،چ ،2قاهر  :دارالعرب.

311

تحلیل و بررسی شقاوت حقیقی از منظر ابنسینا

ت تتتتتتتتتتتت( ،ب .)3111الهیات دانش امۀ عالئى ،مقهم و حواشتى و تصتحیح دکهتر محمته
معی  ،چ ،2همهان :دانشگا بو على یی ا.
ت تتتتتتتتتتتت( ،ب .)3100ریائ اب یی ا ،رسالة عن احوال الروح ،الجواب الب متتکوی  ،قتم:
بیهار.
ت تتتتتتتتتتتت( ،ج .)3121تسع رسائل فى الحكمة و الطبيعيات ،الرسالة الثامنتة فتي العهتد ،چ،2
قاهر  :دارالعرب.
ت تتتتتتتتتتتت( ،د .)3100ریائ اب یی ا ،رسالة في السعادة ،قم :بیهار.
ت اب فارس ،احمه ( .)3171-3111معجم مقائيس اللغة ،تحقیق عبهالتتالم محمته هتارون ،قتم:
دارالفکر.
ت اب م ظور ،محمهب مکرم ( .)3131لتان العرب ،چ ،1بیروت :دارصادر.

ت االیفرای ى ال یشابورى ،فخرالتهی ( .)3111شرح كتاب النجتاة البتن ستينا (قتتم االلهیتات)،
مقهم و تحقیق حامه ناجى اصفهانى ،تهران :انجم آثار و مفاخر فره گى.
ت ختروى حتی ى ،ییهغالمرضا ( .)3171ترجم و تحقیق مفردات الفتاظ قترآن ،چ ،2تهتران:
مرتضوى.
ت راغب اصفهانى ،حتی ب محمه ( .)3132المفردات في غریب القرآن ،تحقیق صتفوان عتهنان
داودى ،دمشق :دارالعلم -الدار الشامية.
ت طریحي ،فخرالهی ( .)3117مجمع البحری  ،چ ،1تهران :کهابفروشي مرتضوی.
ت طویى ،نصیرالهی محمهب محمه ( .)3171شرح االشارات و اله بیهات للمحقق الطویى ،قم:
البالغۀ.
ت عثمان ،عبتهالکریم ( .)3173-3113نظرية التكليف (آراء القاضي عبدالجبار الكالميتة) ،بیتروت:
موسسة الرسالة.
ت عمیه ،حت ( .)3111فره گ عمیه ،تهران :امیرکبیر.
ت فراهیهى ،خلی ب احمه ( .)3130کهاب العی  ،چ ،2قم :هجرت.
ت فیومى ،احمهب محمه ( ،)3131المصباح الم یر في غریتب الشترح الکبیتر ،چ ،2قتم :مؤسستة
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دارالهجرة.
ت مجلتي ،محمه باقر ( .)3101بحار االنوار ،بیروت :دار احیا الهراث العربي.
ت مطهری ،مرتضي ( .)3111مقاالت فلتفي ،تهران :حکمت.
ت معی  ،محمه ( .)3111فره گ فاریي معی  ،چ ،1تهران :امیرکبیر.
ت مهیار رضا (بيتا) ،فره گ ابجهى عربى -فاریى ،بيجا.
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