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  دهيچك

است  يت كمال عقل و فضل آدمين منزلت و غاين برترين جهت كه مبياز ا يفلسف يا سعادت به عنوان مسأله
ن يا در تعياند؟ آ ك معنا از سعادت را در نظر داشتهيلسوفان يا همه فيآ. لسوفان قرار گرفته استيوسته محل توجه فيپ

  را در بر داشته باشد؟  يا اخالقي ينيم ديتواند مفاه يم يفلسف يا سعادت به معنايآ و مصداق آن اتفاق نظر دارند؟

آن به  ين خارجيمورد اتفاق است، مصداق و تع يمصطلح تا حدود يث مفهوم و معناين منزلت، اگرچه از حيا
ات يها و نظر افتهيم ان اهين ميده است، كه از ايات گوناگون مواجه گرديت مورد اختالف بوده و با آرا و نظريغا

م، و تجربه اصحاب يل عالم وجود در نفس حك، اتصال به عقل فعال، تمّثياتحاد با صور نوران: مشهور عبارتند از 
ه نفس از يو تنز يسلوك دانستن سعادت، كه محور مشترك همة آنها انحصار سعادت در محصول معرفت فلسف

تأمالت و  يت سعادت در فلسفة اسالمينيو ع يستيچ يضمن بررس يانتقاد يشيدر بازاند. است ير عقليغ يها لذت
  .ده استيد گرديتأك ينيو د يانتقادات از نگاه فلسف
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  همقدم

 يو خوشبخت يوني، هماي، خجستگي، فرخندگيك بختيك شدن، نيسعادت در لغت به ن
؛ 57، ص1404؛ ابن فارس، 321، ص1409، يدي؛ الفراه5143، ص1348دهخدا، (معنا شده است 

كمال انسان  ين مقصد ممكن برايتر يلسوفان مسلمان آن را عاليف. )192، ص1390، يديالزب
است كه در  يتير و غايسعادت خ«: اند ر را به كار بستهيف آن عبارات زيانسته و در تعرد

ل ين«؛ )73، ص1405، يفاراب(» ست تا به واسطة آن جسته شودينهفته ن يگريآن مطلوب د يورا
به ماده نداشته  يازيكه با حصول آن در قوام خود ن يا ، به گونهينفس است به كمال وجود

نكه حصول يموجود عاقل به اعتبار ا يبرا ييو غا ييكمال نها«؛ )47، ص1980 همان،(» باشد
آن از  يو تجرّد عقل يكمال نفس انسان«؛ )49، ص1403همان، (» سعادت به علم و اخالق است

و . )832، ص1375ار، يبهمن( »وجود و شعور به آن«؛ )190، ص1361، سينا ابن(ماده و لواحق آن 
ر يگر بوده و خير سعادت شخص ديغ ياست و سعادت هر شخص ريسعادت همان خ«نكه يا

  .)81، ص1364، يطوس( »باشديكسان نميدر همة اشخاص 

مورد اتفاق  يگر همگيكديبه  يشده، اگرچه به اعتبار بازگشت واژگان اساسارائه  ميمفاه
ه شده ر آوردين مصداق سعادت تعبييو تع ينير تحقّق عيلسوفان است، اما از جهت تصوين فيب

ن يبا كدام يق متعالين حقاينكه اير و اي، شعور به وجود و خي، تجرّد عقالنيبه كمال وجود
توان  يم يتيگردند و آنها را در كجا و در چه حالت و موقع يف شده، حاصل ميمشخّصه تعر

 يها با پاسخ ياسالم يخ تفكر فلسفياست محل بحث و اختالف كه در تار يا د، مسألهيد
، 1950، يكند(بودن سعادت  يچون اتحاد با صور نوران ياتيده و نظرياجه گردگوناگون مو

، لذّت )175، ص1366، يعامر(، كمال مطلق )58، ص1980، يفاراب(، اتصال به عقل فعال )274ص
، يفاراب(بودن  ي، اخالق)831، ص1375ار، يبهمن(بودن  ي، وجود)110، ص1383، سينا ابن( يمتعال

ابن (، شهود حق )506ص، 1ج، 1372، سهروردي(اصحاب سلوك  يلذّت افزا، تجربه )81، ص1403

د ين مهم پديدر پاسخ به ا )32، ص9، ج1379، يرازيش( يل به غرض كّليو ن) 71، ص1949ل، يطف
با » اتصال«رش اصل يد، بازگشت اغلب آنها به پذيم دين نوشتار خواهياند و چنانكه در ا آمده

ن يافتن به ايجز در دست  يونيلسوفان سعادت و همايف يمنظر برخ نكه ازيو ا. عقل فعال است
ن يا يست، آن چه موضوع سخن است، در ابتدا بررسيسر نيم يو حكم يمنزلت فلسف
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و بر اساس  يو نگاه فلسف يشيهاست، سپس انتقادات متوجه بر آن است كه در بازاند هينظر
 يگردد كه برخ يد ميتأك ينيو د يفكر ياه گر آموزهيان فلسفه و ديمشترك م يداور يارهايمع

  .رديپذ يصورت م ينيمان ديد بر ايگر با تأكيد يو برخ يو علم ياز آنها صرفاً نظر

  در باب سعادت ياساس يها هينظر

  ياتحاد با صور نوران

آن گاه به  ينفس و عقل آدم) ق252-185(عقوب بن اسحق يوسف يابو، ياز نگاه كند
ن تعّلقات يرسته و گام در جهان مجرّد از ا يشهوت و هواپرست رسد كه از بند يم سعادت
، نام نهادند» اتحاد با عقل فعال«ا ي» اتّصال«لسوفان پس از او يآن چه را كه ف يو، گذارد

و كند كه ترك شهوات  ينفس مرتبط با بدن زمان« :ديگو ي، مدانسته» ياّتحاد با صور نوران«
 ايق اشيرامون معرفت حقايخود را در بحث و نظر پ يها ها گشته و فرصت يپاك از ناپاك

 مّتحد يتعال ياز نور بار يافته و با صوريدست  يت و روشنيو شفاف ييبايبه ز ،كند يسپر
 يشدن يقليت و صين به جهت نورانيند و ايب يم ش را در پرتو اويگردد و كمال خو يم

افته يرا در خود  اياش يتمامن هنگام صورت يخود به دست آورده و در ا ياست كه از پاك
  .)274، ص1950، يكند( »گردد يم و نسبت به تمام آنها آگاه

ق يبحث و نظر در حقا«و » ترك مطلق شهوات« ياساس سعادت را به دو ركن اساس يو
د بر يمانند خورش«: آورد ين ميف معرفت مورد نظر خود چنيده و در توصياستوار د» اياش

... باشد يم يو ياست كه سعادت مطلوب برا يقين معرفت حقن همايتابد، و ا يانسان م
ن مرحله به يرا نفس در اياست، ز يهر خواستن يت و انتهايو غا يان هر مقصديكه پا يزيچ

گردد كه  يحاصل م يو ين همه آن هنگام برايگردد، ا يده و جذب او ميمعرفت حق اول رس
  .)همان( »رديفلك قرار گبا مفارقت از بدن مجرد گشته و در عالم عقل فوق 

 يمايد و سيمواجه گرد يمتفاوت يرهايبا تفس ي، پس از ويكند يه از سوين نظريطرح ا
ك عبارت يدر » يصور نوران«د بر اتحاد با ين تأكيدر ع يبه خود گرفت، چرا كه كند يگريد
گر سخن ير ديدر تعب» يرحمت اله«انسان سعادتمند از  يمند و بهره) 273تا، ص يل، بيق الطويتوف(

ق اتصال به عقل فعال يل به سعادت از طرينكه مشخصاً نيآورد و ا يان نمياز عقل فعال به م
  .ده استيبه بعد مطرح گرد يو از دورة فاراب ياست كه پس از و يرد مطلبيپذ يصورت م
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  اتصال به عقل فعال

است و  ن بابيات در اين نظريتر ال دانستن سعادت از معروفاتصال به عقل فع
 يا هين نظريچن ،اند با سعادت دانستهبرابر را  يكه حصول معرفت جامع به هست يلسوفانيف

  .دهند يمارائه  را

له سعادت توجه خاص أبه مس يو عمل يث نظريكه از ح) ق339-257( يابونصر فاراب
 ينظر تر جنبة شيابعاد گوناگون آن پرداخته و در آن دسته از آثار خود كه ب يبه بررس ،دارد

ارائه  نگونهيا يريبه كار بسته و از آن تصو يتر شيل و دّقت بيتفص ،دارند يو معرفت
  .)86، ص1403؛ همان، 85، ص1980؛ همان، 75، ص1890، يفاراب( دهد يم

ن تنها نفس يست و اين نظر همگان را امكان صعود به منزلت اتصال به عقل فعال نياز ا«
ب را داشته و به عالم بهجت و نور وارد ير زدن حجاب غكنا ياراياست كه  يپاك و روح قدس

شنود و  يند و ميب يب را ميو اصل است كه غ ين روح قدسيا. )75، ص1980، يفاراب(» گردد يم
ن همه از آثار كمال يگردد و ا يل مينا يميو بهجت دا يقياز عالم حس به عالم مشاهده حق

را  ينكه آدميت به مردم است، و ايعقل فعال عنا كار«. به مرحله عقل فعال است يو ارتقا يآدم
نكه يو كمال است، ا ييدن به سعادت نهايژه خود برساند و آن رسيت مراتب كمال ويبه نها

ن امر آن هنگام يل گردد و ايكرده تا آن گاه به مرتبت عقل فعال نا يمراتب و مدارج كمال را ط
مفارق از اجسام شده، در ) تيطع عالقه از مادت و قيبه واسطة تشبه به روحان(سر شود كه يم

رسد كه به  ينباشد و به منزلت يو عرض يو ماد يازمند به امر جسمانيقوام و استمرار خود ن
توان آن را  ياست كه م يو عقل فعال همان موجود... پابرجا ماند،  ينگونه كماالت عقالنيا

همان، ( »د و از لحاظ رتبه در ملكوت استيامها ن نگونه نامين و روح القدس و امثال ايروح األم

ن نور توان تعقل خود يبه واسطه ا) ميحك(تاباند تا نفس  يرا م يعقل فعال نور«. )174، ص1371
به مرتبه  يرا كمال آن است كه عقل انسانين مراتب كمال است، زين باالتريابد، و ايعقل را ب

 يبودن اله يوالنيو معقول شده و پس از هل به عقل يده و خود تبديل گرديقرب عقل فعال نا
رسد كه جوهر آن به عقل فعال  يآن گاه به كمال م يعقل انسان«. )36- 35، ص1964همان، ( »گردد
همان، ( »ن استيدر ا يت كمال ويكند، كه غا يروين عقل پيل خود از ايو در راه تكم... برسد

د عقل فعال را مقصد بداند ير بايناگز ييو غا ييق كمال نهايطر يو انسان در ط )129، ص1961
  .)129همان، ص (ابد يتا از رهگذر اتصال به آن به سعادت دست 
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ض بر يث آنكه فايه عقول است از حين عقل در سلسله طوليا عقل فعال، آخريعقل دهم 
نسبت به جهان ما عقل فعال بوده و موجب . است يعالم ناسوت و حاكم بر جهان سفل

عبارات از آن به  ياز قوه به فعل، كه در برخ يگر موجودات ناسوتيخروج نفوس و د
ر شده است يز تعبيض به موجودات عالم كون و فساد نيل، واهب الصور و واسطة در فيجبرئ

رسد كه بر  يم يا خود به مرحله يند تكامليدر فرا يوالنيعقل ه. )361، ص1960، يطوس(
ن منزلت در يو از ا. گردد يدت، متصل به آن مة اتصال به عقل فعال بودن سعاياساس نظر

ن عقل را از آن جهت يا: ديگو يمالصدرا م. ز شده استين» عقل مستفاد«ر به ياصطالح تعب
عقل فعال استفاده  يعنيمند از آن، معقوالت را از مافوق خود،  اند كه نفس بهره مستفاد گفته

كه در (ة عود و صورت عالم عود است ن جهت، تمام و كمال و مرتبيكند، پس انسان از ا يم
و قوس نزول،  ير نزوليطور كه عقل فعال در س همان) گردد يم يقوس صعود بدانجا منته

ل به مقام و يت و مقصود از خلقت انسان نيرا غايز. ت اوستيت و نهايكمال عالم بدو و غا
  .دباش يم يمشاهدة معقوالت و اتصال به مأل اعل يعنيمرتبة عقل مستفاد، 

از  يبلكه هر مخلوق ،عت فوت نشوديدر طب يچ حّقين اقتضا نمود كه هيچن يت الهيعنا
مالصدرا، ( ل گردديستة اوست ناياز سعادت كه شا يبيعالم به سهم و نص عمخلوقات متنو

  .)308، ص1366

قابل  يو معرفت يشناس يهست، يدر سه محور اخالق يله سعادت از نظر فارابأچه مساگر
به اتصال عقل فعال بودن  ين باب را باور ويات او در ايلكن اساس تمام نظر، مطالعه است

 يافتيبر تو و اگر  يوا يپس اگر رنجه شد... « :ديگو يم دهد كه در وصف آن يم آن شكل
كه  يو پندار يستيدر بدن خود ن ييكه گو يشو يم و تو در بدنت چنان. خوشا به حال تو

 يچ گوشيده و هيند يچ چشميكه ه ينيب يم ييزهايآنجا چ در ،يبر فراز عالم ملكوت هست
خود عهد كن كه  يپس با خدا ،نگذشته است يچ بشريده و به خاطر هيوصف آن را نشن

  .)17، ص1980، يفاراب( »يتنها نزد او رو

  ميتمثّل عالم وجود در نفس حك

 يا در نفس انسانه انواع لذّت يريگ در نقش ادراكات مختلف در شكل يپس از بررس سينا ابن
ت سعادت ياست، كالم خود را به ماه ين ادراكات از آن جوهر عقلينكه برتريو توجه دادن به ا

ن ير حاصل از ايدانسته و خ يل به كماالت عقليت عقل و نيمعطوف نموده و آن را در پرتو فعال
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 يتيگام در موقعن باب، يدر ا يمقدمات ياو پس از بررس. داند يانسان م يقيمنزلت را سعادت حق
كه مورد نظر  يسه با سعادتير قابل مقايرا به صورت خاص و غ يقيد نهاده و سعادت حقيجد

را  يآن لذّت ير به قوة عاقله و كماالت آن توجه نموده و براين مسيعامه است جلوه داده و در ا
  .)342، ص1381، سينا ابن(گر است يكند كه اكمل از لذّات د ياثبات م

جامع و برتر باشد به ، انسان كامل يعلم و آگاه، هر قدر موضوع ادراك ،اسن اسيبر ا
ن يا ينير او از نمود عيو تصو. برخوردار خواهد بود يتر زان از سعادت كامليهمان م

ان سلسله مراتب سعادات بر يدر ب يكي. به دو صورت متبلور است يه در عبارات وينظر
از  ينه به نوعين زميمدركات آنها كه در ا يرترو ب يموجودات و بزرگ ياساس رتبه وجود

  :كند يم انيگونه ب نيرا ات ينورانده و مراتب يگرو يعيو سعادت توزنور 

ت و ين ربوبينفوس در تردد ب .4عشّاق مشتاق  .3 يقدس يجواهر عقل .2خدا  .1
  .)352-351، صص1381، سينا ابن( عتينفوس گرفتار در دامن طب .5سفالت 

ت علم موجود عالم و كمال موضوع آن يرا جامع يبند ن طبقهيدر ا يرترار بيكه مع
در  ير وين علوم و معارف در سلسله موجودات ممكن به تعبيو برتر، دهد يم شكل
الوجود  شان را مشاهده است از كمال و بهاء واجبيا« :از آن آنهاست كه يينامة عال دانش

، است يمشغول» واال«و لذت  يشان را به خوشياو ... ، ستا نشان تاباينة جوهراييكه اندر آ
  .)109، ص1383، سينا ابن( »نكنند» نييپا«به » واال«از  يرا هرگز رويز

 ين سعادت ممكن برايت آنان است كه از باالتريان حال و خصوصيب ير ويگر تعبيو د
ه انسان شأن اعظم و سعادت بزرگ آن است ك«: ديگو ين باره ميموجودات برخوردارند كه در ا

حق و  يعني، ...ن او و معشوق تام موجودات كنار روديبرسد كه واسطه ب يا م به مرحلهيحك
  .)276، ص1353، سينا ابن() جلّ ذكره(ر محض و معشوق لذاته و معقول حق بذاته يخ

خواهد بود كه بتواند تمام عالم وجود را مجرّد  ين منزلت تنها از آن كسيا ياز نظر و
كمال «: ديگو يگونه كه م همان )346، ص1381، سينا ابن( نهاد عقل متمثل سازداز هر نقص در 

و نظام معقول و  يو صورت كّل، مبدل شود يعقل ين است كه به عالميخاص نفس ناطقه ا
جواهر  ير به سوين سياو در ا، مرتسم گردد ير افاضه شده از مبدأ كلّ در ويتمام خ

ت متعّلقة به ابدان و از آنجا گام در يه و بعد روحانت مطلقيفه و از آنجا به روحانيشر
ت وجود به طور أيدهد تا ه يم ر و سلوك را آن قدر ادامهين سياو ا، نهد يم هياجسام علو
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 »با كلّ عالم موجود شود ين رهگذر عالم معقول موازيده و از ايفراهم گرد يدر و يكّل
  .)686، ص1387، سينا ابن(

  اسالم يايغرب دن يگاه حكمااز ن اتصال به عقل فعال

  ابن باجه 

له أاسالم به مس يايكه در غرب دن يلسوفيمعروف به ابن باجه ف ييحيابوبكر محمد بن 
تر از  شفّاف يعقالن يكرديال اهتمام خاص داشته و با روسعادت و اتصال به عقل فع

  .ن مهم پرداخته استيگران به ايد

ن يبوده و بر ا يافتنينظر و فلسفه دست اهل فكر و  يسعادت تنها برا ياز نظر و
  :دينما يم مياهل معرفت را به سه گروه تقس ،اساس

ادراك معقول  ييكه اختصاص به جمهور و عامه مردم دارد كه توانا: مرتبة جمهور )لفا
  .)111و 110، صص1950ابن رشد، ( ندارند يوالنيق صور هيرا جز از طر

گر سو با جهان يوند است و از ديدر پ يعيرتبة طبك سو با ميكه از : مرتبة اهل نظر )ب
  .)113همان، ص( معقول

  ).همان( ننديب ي، مرا آن گونه كه هستند ايكه اش يمرتبة كسان: مرتبة سعادتمندان )ج

، يو يشة ابن باجه در باب اتصال به عقل فعال بودن سعادت در دو اثر اصليان انديبن
ن آموزة يشده و در طول مباحث خود بر ا يزير يپ» وحدر المتيتدب«و » رسالة االتصال« يعني

انسان و افعال خاص او عقل است، واضح است كه او  يز اصلياگر مم: د دارد كهيتأك يفلسف
 يوجود جا ين مرتبة سلسله طوليز هست كه در باالترين يا عقالني ياز صور روحان يكي

صور  ير مرتبة انسان در سلسلة طولد بيلذا ابن باجه بر آن است كه با تأك. )همان(دارد 
ر سعادت ياند، به تفس ان مسلمان آن را رواج دادهيوجود كه نوافالطون يو مراتب كّل يروحان

كه در  يتا حد ياست، و صور مادون عقل يل انسان، اصوالً عقالنيفة اصيكه وظ. بپردازد يو
ر ارزش آن دارند كه انسان در ن اعتباين صور شركت دارند، قابل اعتنا هستند و به ايل ايتكم

ا وجود ي يتواند به مرتبة جاودانگ يم» متوحد«ت انسان ين غايآنها باشد، با محقّق شدن ا يپ
است كه  ين انسان روحانيفقط چن. را دارد يات تمام صور روحانيبرسد كه خصوص يمجرّد

  .)64، ص1978ابن باجه، (باشد  يم يقيسعادتمند حق
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ر يس ييد نموده كه مراحل نهايز تأكين» اتصال العقل رسالة يف«ا در ن معنا ريابن باجه ا
 يست، بلكه استكمال انسان با اشراق نورين يبشر يانسان، به طور كّل يو روحان يعقالن

ت خدا باشد، پس از يكه مورد عنا يكس«: تاباند يدگان خود مياست كه خدا در دل برگز
پردازند و  يه رب خود ميح و تنزيهد شد كه به تسبخوا ياز انوار ملكوت يكيمفارقت از بدن 

  .)162، ص1950، همان(» وندديپ يا و شهدا و صالحان ميا و اوليله به صف انبين وسيبد

  ابن رشد

ان يد بر رابطة ميبا تأك) ق595- 520(د محمد بن احمد بن محمد بن رشد يابوالول يقاض
در . كند يم ريك نسبت به متحرك تعبكه از آن به رابطة محرّ يوالنيعقل فعال و عقل ه

 يها راه يان تمامين گفتار، بيغرض از ا« :آوردن ين باب نگاشته چنيكه در ا يرسالة مستقّل
نهاده  يمحكم است كه اساس آنها بر مطلب بزرگ و سعادت عظم يها روشن و برهان

  .)119، ص1950، ابن رشد(» شده است

بزرگ  هلأبه عقل فعال را مس يوالنيعقل ها اتصال ي» يسعادت عظم«له أابن رشد مس
ا عقل فعال ين است كه آيو آن ا« :ديگو يم لهأن مسيت ايان ماهيدانسته و در ب يفلسف

ن يتا در ا، ملتبس به جسم است يوالنيكه عقل ه يدر حال، است يوالنيمتصل به عقل ه
  .)همان( »ت انسان همة جوهر او باشد؟يفعل ،حال

م در كتاب النفس خود وعده داده است تا آن را يحك يه ارسطواست ك ين همان مطلبيا
ن امر موجب يا. )همان(ده است ينه به دست ما نرسين زميسخن او در ا يروشن سازد، ول

است كه  ين اثريتر جامع ير وينه بنگارد كه به تعبين زميدر ا يا ده تا ابن رشد رسالهيگرد
امر «: شود يشده، معتقد مارائه  در طرق يز بررسن باره را در برگرفته و پس ايها در ا گفته

، عقل بالقوه است، يوالنيدهد و از آنجا كه عقل ه يبالقوه در صورت اضافه به فعل معنا م
. ستين) يو حالت انتظار(چ قوه يباشد كه در آن ه يعقل بالفعل يد عقل بالقوة برايضرورتاً با

عقل  يقوه برا يوالنيد عقل هيه بالفعل، الزاماً باو از آنجا كه عقل بالملكه، عقل بالقوه است ن
ده و از يد به فعل رسيبا يا گر روشن است كه هر امر بالقوهيد يبالفعل و فعال باشد و از سو

عقل فعال  يعنيت امر عقل مفارق، يد در نهايبا ين عقليحالت قوه خارج شود بالضروره چن
  .)همان( »ده شده استيمن جهت عقل مستفاد نايد كه از ايرا تعقّل نما
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 يوالنين مراتب عقل، به خصوص عقل هيت ارتباط بيفيدر ك يابن رشد از رهگذر بررس
انسان را در اتصال عقل  ي، سعادت ابدييافتة خود بر سعادت و كمال غايق يو فعال در تطب

 ن است كهير انسان اير تقديس: رسد كه يجه مين نتيبه عقل فعال دانسته و به ا يوالنيه
ت يت عقول مفارقه و خصوصاً خاصيكه عموماً خاص يرجسمانيا غي يجاً به حالت عقالنيتدر

افتن تام و يت يعبارت است از فعل يعين حالت فوق طبينشان ا. عقل فعال است، عروج كند
ش و يم و بالواسطه صور معقوالت و ادراك ذات خويادراك مستق يتمام قوه عقل برا

توانند از  يژه خواص است و طبقة عوام فقط ميو ياز كمال عقالنن مرحله يبه ا يابي دست
ست، بلكه تنها يقت نيحق يكه مشروط به درك نظر يزندگ يل عمليق التزام به فضايطر

ط آن در شرع مشخّص شده است به ينفس است و شرا يو تقوا يمشروط به راست كردار
  .)119، ص1950ابن رشد، (برسند  ياز كمال اخالق يا درجه

  تجربة اصحاب سلوك

ر نظام يبر تصو يات مبتنينظرارائه  كه با )ق 587- 549( ين سهرورديدگاه شهاب الديد
در باب ، .را مورد انتقاد قرار داد ييحكمت مشا ياز مبان ياريبس ،از سلسلة وجود ينور

 يونيهما ،كه معتقد است چنان، به عالم وجود متأّثر است يو يز از نگاه اشراقيسعادت ن
 بلكه حاصل تجربه اصحاب سلوك است ،ا اتحاد با آنيم نه در اتصال به عقل فعال يكح
از  ين جهت كه آن را منحصر به نوع خاصين حال از اياما در ع. )307، ص1372ان، يابور(

  .)506، ص1، ج1372، سهروردي( با آنان وجه مشترك دارد، دانسته يمعرفت فلسف

 يجوهر روحان، )134، ص3همان، ج( وار حق متعالاز ان ياز نگاه اشراق انسان نور
 ستين يريو اث يگاه او عالم عنصريو جا) 107همان، ص( يوجود ملكوت، )424همان، ص(
 ينفسان يد و بند شمارش قوايش از آنكه خود را در قيب يم اشراقيحك. )266، ص2همان، ج(

 يادآوريان داده و با را كه نفس در آن گرفتار آمده است نش يوضع رّقت بار، قرار دهد
 ردير بازگشت به آن قرار گيسازد تا در مس يم شيخو يگاه اصليگذشته نفس را متوجه جا

ند سلوك ياست كه در فرآ يتنها كس يقيو انسان برخوردار از سعادت حق، )313همان، ص(
 ن منزلتيم ايدر ترس يو) 500، ص1همان، ج( كند يم را تجربه يقيلذّت حق ،خود

از جوار حق چندان لذّت برند و راحت  ،كه صالح و فاضل باشند يو اما جماعت« :سدينو يم
چ يده و در هيچ گوش نشنيده باشد و هيچ چشم نديشان رسد كه هيمرتبت و منفعت بر
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رحمت و نور حق  يايو غرق شدن در در ياز مشاهدت نور حق تعال، نكردهخطور خاطر 
  .حاصل نشود يدردرا  شانيا، يتعال

ش كه او را يرا رجوع بود با پدر خو شانينقصان و ا يب يها ابند و سعادتيت ينها يب يها لذت
  .)107- 106، صص3، ج1372، سهروردي( »ظلمت يرهبت و سطوت قهرست بر سر اژدها

  بودن سعادت يمعرفت فلسف ةينظرانتقادات از 

اند  يفلسفبرون  يو برخ يدرون فلسف يچند كه برخ يبودن سعادت از جهات يه فلسفينظر
از يده و نيشده مطرح نگرد يبند كجا و به صورت دستهين انتقادات يمورد انتقاد قرار گرفته، اما ا

  :ق دارنديو تحق يبه گردآور

   يانحصار سعادت در معرفت فلسف

ن سبب از يتر ياصل يحكمت و معرفت فلسف، لسوف علميست كه از نگاه فين يديترد
ن قوه را از يبه آن ا يابي ختص قوة عاقله است و دستاسباب سعادت است كه علم كمال م

ابن ( مانند ابن باجه يكه برخ ييتا جا. رساند يم ييت و شكوفايحالت قوه و انتظار به فعل

 .)121، ص1950ابن رشد، ( و ابن رشد )64، ص1950باجه، 

. اند ن انگاشتهه نفس به عنوان دوم سبب را تابع آيكمال دانسته و تنز يبرا متام العلّةآن را 
اجتناب از ) 276، ص1353، سينا ابن( سينا ابن، و )274، ص1950، يكند( يگر مانند كنديد يبرخ

و . اند ز در زمره اسباب آن به شمار آوردهيچون گرفتار آمدن در بند شهوت و غضب را ن يموانع
ز از يرا ن يع عمليو صنا ي، اخالقيل فكري، فضايلت نظريگذشته از فض يمانند فاراب يبرخ

نه ين زميه در اين نظريتر ؛ كه به عنوان جامع)2، ص1403، يفاراب(اسباب عمده آن دانسته است 
لسوفان با وجود يف اسباب سعادت، فين و تعرييآن چه مسلّم است، در تع. گردد يمحسوب م
ر كنند يسخود را در پرتو آن تف ينظر يها افتهيش از آنكه ياند، ب قت بودهيافتن حقي يآنكه در پ

د باشد، مورد نظر خود ينفس او را آن گونه كه هست و با يانسان و قوا ينيع يها تيو واقع
ز به بقا و دوام آنها اصرار يش از هر چيمانده و ب يشه فلسفيد آداب و سنن انديقرار بدهند، در ق

 يادت را وافل به سعياز اسباب ن يده، صرفاً درك و اعتبار فلسفين امر موجب گردياند، ا نموده
ست، از زمره يبرخوردار ن يرا كه از درك و اعتبار فلسف ين اساس انسانيده و بر ايبه مقصود د

م يه تقسين نظرين قرائت از ايتر م ابن باجه در روشنيديرون بدانند، چنانكه ديسعادتمندان ب
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اند كه  رار گرفتهن مرتبه قيتر نيينموده كه طبق آن جمهور در پاارائه  از اهل معرفت يا گانه سه
نظر هستند كه  ، در مرتبة بعد اهليوالنيق صور هيادراك معقوالت را ندارند، مگر از طر ييتوانا

ن مرتبه يپردازند و در باالتر يبرخالف جمهور، ابتدا نظر به معقول دارند و بعد به موضوعات م
  .ننديب يا را آن گونه كه هستند، ميسعادتمندان هستند كه اش

 يبراساس اصل ية سعادت فلسفير طرفداران نظريدر تعابعروف م يبند مين تقسيا
  :مواجه است يبا مشكالتثبوت افته كه در مقام يصورت  يا شهياند يرفته شده از سويپذ

آنها درك  يوالنيق صور هيات را از طريق و ماهيحقا يبرخ يفرد، ممكن است )الف
سپس به موضوعات و و آغاز  گر كسب معرفت را از صورت معقوليد يد و برخينما

و  اياز اش يبعض ،ن حاليو محسوس آنها نظر كند و در ع ينيو ع يخارج يها مطابق
ق صور يرا از طر ايكه اش يكس، مييلذا اگر بگو. نديبب ،ز آن گونه كه هستنديموجودات را ن

در  يكسم ييا بالعكس اگر بگوي ،بهره است يب از مرتبه نظر سعادت ،آنها درك كند يوالنيه
، بهره استيب يوالنياز ادراك در مرتبه عقل ه ،نظر قرار گرفته ا اهليمرتبه سعادتمندان 

  .آن است ضدل بر يبلكه دل ،ليبال دل ييادعا

جمهور ابتدا به موضوعات نظر : هين نظريد براساس ايگو يگونه كه ابن باجه م همان) ب
ن است كه هرگونه امر معقول يا يتقادن اعيشوند، ثمرة چن يكنند و بعد متوجه معقول م يم
از  ياريكه بس يم، در حاليكن ين طبقه نفيرا از ا يو خارج ينير مرتبط با موضوعات عيغ

موضوعات معتقدات آنان به  ينيمان دياز جمله در عرصه اعتقاد و ا يو عقل يق باطنيحقا
ن يشان از ايا ستند تا گفته شود كه اعتقاداتيقابل طرح ن يو محسوس خارج ينيصورت ع

  .وجود ندارد يدين باورها ترديبودن ا يكه در معقول و باطن يق شكل گرفته، در صورتيطر

معلومات  يهستند كه عقل توان درك آنها را ندارد و برخ يموجودات يدر عالم هست) ج
عقل بسته است، مدرك  يگر حاالتشان نامعلوم و به روياز آنها معلوم و د يهستند كه حاالت

طه ادراك او قرار گرفته باشد، چنانكه در مورد يست كه همه امور در حين نيعقل مستلزم ا بودن
 يا را مشاهده كند، ولياز اش ياريتواند بس يم ييناين منوال است، حس بيز وضع به هميحواس ن

قرار گرفته باشد بتواند  يا را كه در هر فاصله يزيست كه هر چين ين معنيبه ا يين توانايا
از درك  يوجود دارند كه عقل آدم ييزهايچ يتوان گفت كه در عالم هست يم. ديه نمامشاهد

عت حقه به يكه شر يسعادت و شقاوت«: ات جناةياهلدر  سينا ابنآنها ناتوان است و به عبارت 
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 يعنياند،  ياس برهانياز آنها مدرك به عقل و ق يان نموده جهاتيب 6امبر اسالميواسطه پ
گر، اوهام ما يد ياند، اما برخ نفوس ما ثابت يبرا) يفلسف( يها اسيه با مقك يسعادت و شقاوت

م تمام عالم وجود ياو كه سعادت را ترس. )682، ص1387، سينا ابن( »ز قاصر استياز تصور آنها ن
  . ن باور را با چالش مواجه نموده استين عبارت، ايداند، با ا يم ميدر نفس حك

  ست ين ييقابل شناسا يفلسف يمعنابه كه  يسعادت

، يه رازيمسكو(اند  ز تفطّن نمودهين يه و خواجه طوسيمانند ابن مسكو يكه برخ چنان

از آن است كه  ي، مصداق خاصيفلسف ي، سعادت به معنا)81، ص1364، ي؛ طوس106، ص1379
 يفلسف يها افتهيكه الزم است تا  يدر حال. دارد يحكم يها در حوزة آموزه يف محدوديتعر

اشكال از . ق را محفوظ دارنديت نسبت به تمام مصاديعموم يعنيت خود، ين خصوصيرزتربا
  .م به سعادت عامه و خاصه استين جهت است كه سعادت قابل تقسيا

ن نوع يا نباشند، در ايلسوف باشند ياند، ف ث كه انسانين حيها از ا انسان: سعادت عامه
گردد كه صدور فعل طبق  يان آنها برميك مت مشتريسعادت مشتركند و اساس آن به خصوص

 يزان دركيت خود و به ميرتبة انسان يبه مقدار و اقتضا يص عقل است، هر انسانيفكر و تشخ
ها و اقشار در حد  ك از امتيا و افعال دارد از آن برخوردار است و هريكه از حسن و قبح اش
. آورند يب مدح و ذم را به دست مكنند، مرات يكه كسب م يليل و رذايمنزلت و مقامات فضا

ن امر ياز ا يا چ بهرهيه ين عنصر مشترك متفاوتند، و اگر انسانيا يريها در به كارگ اگرچه انسان
: ديگو يم يه رازيكه مسكو د، چنانيتوان او را انسان نام يمشترك نداشته باشد، اساساً نم

ن همه آن را اقتضا يو فطرت نخستها وجود دارد  در عموم انسان يسعادت عامه به طور فطر«
  .)106، ص1379، يه رازيمسكو(اند  آن متفاوت و مختلف يريكند، اگرچه در به كارگ يم

كه از آن برخوردار  يمكتسب ومنزلت يكه انسان به حسب مرتبت يسعادت: سعادت خاصه
ه ب ،دارد يعلم و صناعت خاص يمثالً اگر كس، مند است بهره ين موهبتياز چن ،دهيگرد
كه در مراتب  يچه با توجه به تفاوت، اگرز برخوردار استياز سعادت خاص به آن ن ينوع

نجا وجود دارد و اصحاب سعادت به حسب يز در اين يگريتفاوت د، شود يم دهيعلوم د
ز كه افعال بر اساس آنها ييو تم يكه از رأ يمقدار و مرتبة علم و به اعتبار احوال، ارزش
  .)همان( كنند يم را تجربه يمختلف يها تسعاد ،گردند يم صادر
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تفاوت در : آورده است يسعادت فلسفان يبو  ين معنيد اييدر تأ يه رازيمسكو
امبران و يو پ يع الهياست كه شرا يت افراد و جوامع امريق سعادت به اعتبار موقعيمصاد
ك يها  تمام انسان يست كه مانند فالسفه براين نيو چن اند د نمودهينان آنان بر آن تأكيجانش

ر يو به تعب. )107همان، ص( بدانند يك مفهوم و مصداق را نقطة اوج و تعاليسعادت و 
آن است و  يتيخص يها يژگي، عالوه بر ور استيل خيسعادت كه از قب«: نيرالديخواجه نص

» گر بودير سعادت شخص ديغو ش يبه كمال خو ينفسان يدن اوست به حركت اراديرس
  .)81، ص1364، يطوس( »باشد ينم كسانية اشخاص ر در هميو خ

  قتيحق يبه جا ياعتبار فلسف

ژه در باب اتصال به عقل فعال يكنند، به و يلسوفان به عنوان سعادت مطرح ميآن چه ف
ن ينكه چنيخود آنان است، اما ا يو تعقّل يو منطق استدالل ينظم فكر يبودن آن، صرفاً اقتضا

ك از يچ يا نه؟ هيافته است يت ينيتجربه شده و ع يفلسف يبردهاق راهياز طر يمنزلت متعال
است، خود  يا هين نظريرا ندارند، و ابن باجه كه از طرفداران سرسخت چن يين ادعايآنان چن

» ابدين مرتبه دست يارسطو توانسته است به ا«: دارد يده و اظهار مين پرسش ديرا در برابر ا
و هر كس كه در مقام راه سلوك «: معراج السعادةدر  يان نراقيو به ب. )113، ص1950ابن رشد، (

ت خود به آنچه كه يد، به قدر استعداد و قابليسعادت باشد، و مراقبت از احواالت خود نما
  .)43، ص1382، ينراق(» رسد يه ميوضات رحمانيه و فيد از الطاف ربانيبا

لسوفان مسلمان حداقل ياز ف يآن است كه كس يايگو، ميريبپذ ين ادعا را از وياگر ا
  .افته استيدست ن يفلسف يها ن منزلت متوقّع از آموزهيتا عصر ابن باجه به ا

ن نقطه متوجه يكان نقد خود را درست از هميپ ،ين منتقد ويتر ياصل، ليو ابن طف
بر اهل ) سعادت(ن التذاذ يا يبا ادعا) ابن باجه(و ابوبكر بن الصائغ « :سدينو يم نموده و

بر  يرا كه سعادت ادراك نظر يو وعده داده است كه حال كسان... ت خرده گرفتهيالو
م كه ين مورد حق داريان كند و ما در ايتر ب تر و روشن دهد هر چه واضح يدست م شانيا

ر و حق يقان پيبر گردن صد يمگو و پا يا دهيكه نچش يزيچ ينيريصفت ش: مييبه او بگو
، 1381ل، يابن طف( »اوردهيكرده و وصف حال سعادت را در قلم نمنه و او به وعدة خود وفا ن

  .)28-27صص
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  و مالصدرا  يعامر ياعتدال هينظر

 يلسوفان بزرگيف يرد، از سويقرار گ يرون مورد نقّاديش از آنكه از بيه سعادت، پينظر
مورد ) ق 979/م( يرازين شيو صدرالمتأله) ق 3/381( يوسف عامريچون محمد بن 

ن باور است كه سعادت نه در صرف اتصال يبر ا يم قرار گرفته است، عامريو ترم يشيبازاند
و تشبه عالم و  يمشاركت انسان با مأل اعل«: ، بلكهيبه عقل فعال و در گرو معرفت فلسف

ن امر فرا ين انسان را به ايد«. )108، ص1979، يعامر( »است يابد ين عالم نورانيم به ايحك
 ين حكم نموده، به انسان دستور داده شده است كه خود را ربانعت به آيخوانده و شر
ش رو دارد ين را پين مقصد دو راه فلسفه و ديسالك به ا. )101همان، ص( »يعيبگرداند، نه طب

آن را روشن ساخته،  يشرع يها و مثال ينيبا احكام د) سبحانه(كه خداوند : نيو راه د
 يفنا روگردان شده و به عوامل بقا و صالح رو براساس آن نفس ناطقه از اسبابِ موجبِ

رسد، بلكه از جهان پست به جهان باالتر راه  يبه رونق حكمت م يوانيعت حيآورد، از طب يم
ده، ين مشغله و مشكل عقل گرديتر بزرگ ياگر انفعال جسد«و  )93- 92همان، صص( »ابدي يم

خواست و قدرت اختصاص به او  نش و امر عالم به دست اوست ويكه آفر يپناه بردن به كس
سته است ين حال شايت عقل بشود، در ايتواند باعث تقو ياست كه م يزين چيتر دارد، مهم

  .)510، ص1988، يعامر( »ها باشد يخالص راه نجات بالمنازع در مقابل كاست يكه دعا

 نعت به ارمغايو آن چه شر يو عقل ين سعادت حاصل از استدالل برهانيسه بيو در مقا
  :است ينيسعادت د يموجب برتر ياساس يژگيسه و ،آورد يم

بندگان برتر از تقرّب  يبرا يريچ خيو ه، ر استيدن به خيعلوم رس يثمرة تمام )الف
ق ير برتر تنها از طريت خدا و خيطلب رضا يست و تالش براياو ن يبه خدا و اخالص برا

  .گردد يم كامل ينيمعرفت د

و ها  بلكه مصلحت امت، ستيتنها مصلحت افراد ن ينيهدف علم و معرفت د )ب
بلكه . امده استين ييده جزيا فايان به منظور نفع خاص ياز اد ينيچ ديو ه، جماعات است

ق ياست كه تمام خال يازيو برطرف نمودن ن يان مصلحت كّليو ادها  عتيشرمقصد تمام 
  .)56، ص1336؛ همان، 101، ص1967، يعامر( دارند

 ن جهت كسبيبراساس عقل استوار شده و اعتبار خود را از ا ينيدرياگر علوم غ )ج
 ين حاصل از آن برتر از علوم عقليقياستوارند كه  يا هيبراساس و پا ينيعلوم د، ندينما يم
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 شود و اشتباه و غلط در آنها راه ندارد ينم شك واقع يگاه معروض برا چياست كه ه
  .)102، ص1967، يعامر(

ت متفاوت سعادت از ينيف عيدهد كه ضمن توص يمارائه  يا هيز نظرين، نيالمتأله صدر
 ديتوأم با انتقاد از آنان تأك ينيد يشيبازاند يبه نوع اند گفته يش از ويمان پيآن چه حك

فكر تخ يسعادت در طول تار هشيبر آن دارد تا اصول اند يك سو سعياز  يو ،دينما يم
كه متوجه  ييها صيت به انتقادات و تنقيبا عنا ،سوگر يد و از ديرا حفظ نما ياسالم يفلسف
  .باشد يم آن يها هياز پا ير در برخييجاد تغيبه دنبال ا ،دهيگرد

د يبا يقيدن به كمال حقيرس ين است كه برايا يبودن سعادت در نظر و يفلسف يربنايز
آن است، جز در وجود كه مقصد فلسفه، شناخت  ين لذّتيمند بود و چن بهره يقياز لذّت حق

ر و سعادت، لكن يز خير و سعادت است و شعور به وجود نيوجود خ«شود و  يافت نمي
اند، و هر قدر وجود اتم باشد، خلوص او  ث كمال و نقص متفاضل و متفاوتيوجودات از ح

آن به شر و شقاوت  يتر و هر قدر كه ناقص باشد همراه شياز عدم اكثر و سعادت در آن ب
ژه يقه وجود است، به ويذ بالحقيرا لذي؛ ز)121، ص9ج، 1379، شيرازي(تر خواهد بود  شيب

و كمال اتم  يقيبه عدم خصوصاً معشوق حق يل خلوص آن از آلودگيوجود عقل به دل
ه است، پس التذاذ به يع جهات وجوديقت وجود متضمن جمي، كه او حق)يالوجود(واجب 

  .)125همان، ص( »ستيآن نهمراه  ين آرامش است، كه رنجياو فضل لذّات و برتر

نهفته و راه آن منحصر در  يدر معرفت به هست يرين خيم حصول چنياز نگاه حك 
ارائه  ليبا عقل فعال كه به دال ياتّصال نفس انسان ياما نه به معنا ،ه استيحكمت متعال

ق يبلكه از طر )125همان، ص( شده در اّتحاد عقل و عاقل و معقول با اشكال مواجه شده
در  ير صادر از مبدأ متعال كه ساريموجودات و نظام اتم و خ هيحاد با آن و صور كلاّت

 يتا ذات و. ن مراتب وجود استيه تا آخريه و عنصريع اجرام فلكيعقول و نفوس و طبا
، ابديدست  يقيبه سعادت حق ية موجودات در ويجة اّتحاد با عقل و ارتسام صور كليدر نت

  .ن وجود استيبلكه ع ،ا حضور صورت آنهاي ايت اشعلم به صور يكه از نظر و

ه و يص عدميبه شرط سلب نقا ،كند يم است و بازگشت به وجود ايعلم وجود اش«
اتم عقالً و  ،ه و آنچه در مراتب وجود اشد وجوداً باشديو عدم احتجابات ظلمان يغواش

  ).36، ص2، ج1379، يرازيش( »باشد لذاته يم معقوالً و عاقالً
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... «: ن بودهين چنيبودن انسان است كه در اصل ا يمنوط به عقل، وجود ينيود عو شه
ده و ييل گرايجه به امتداد و تفصينتدر خود تنزل نموده و  يچون از مقام شامخ عقالن

دند و در يگز يگر دوريكدينهفته در ذاتش از  يقوا ،ده استيمراتب وجود او منبسط گرد
 يبه جانب هدف يات و مباديبا اختالف غا يهمگ يول ،...قرار گرفتند يمواضع مختلف

ن مراتب و سلسله ير در ايباشند و س يم يواحد عهيت و ناظر به طليواحد و طالب غا
تا آنگاه به مرتبة عقل ... ابدي يم نفس در مقامات مختلف ادامه ياعمال و افعال صادر از قوا

و هر فاعل  يشاهد و ناظر يروينسوق دهنده و هر  يرويهر ن يل گردد كه در ويفعال نا
  ).365و 364، صص1366، يرازيش( »در وجود مّتحدند يتيو غا

 يكمال نفس و عقل آدم يبرا يينكه اّتحاد با عقل فعال را مقصد غاين ايمالصدرا در ع
ل به يات آن و نيو غا يعالم ومباد يبه اجزا يو عمل يعلم هاحاط«دانسته و از آن به 

  .ر نمودهيتعب )170، ص7، ج1379، يرازيش( »يو بهجت عظم يوو سرور عل يغرض كّل

هم به آنها  يا او اشاره ياكان فكريسازد كه ن يم منوط يطين منزلت را به شرايل به اين
 يقياز آن به سعادت حق يمند توان با بهره يم است كه يت خالص الهين نيو ا« :ندارند
نفس كه به انحصار  يرا از چشم باطن يينايمتصل شد كه ناب يض علويافت و به فيدست 

 هنيجمال و معا هجسد و محبوس ماندن از مالحظ هدر عالم غربت و قرار گرفتن در خان
ن اساس يبر ا. )2و 1، صص1، ج1379، يرازيش( »گرداند يم ليجالل سرمد گرفتار آن شده زا

ه واسطة ب، نفس اماره ياند تا قوا دستور داده يعت رحمانيو شر ياست كه رحمت اله
در  يستادگياضت جسد و اير ياله يها استيع نفس مطمئنه باشند و سيمط ينيع ديشرا

  ).3، ص7، ج1379، يرازيش( اند آن را الزم دانسته يمقابل هواها

نفس  يت سعادت براينيع يريگ جهيك نتيدر  ينيو د يفلسف يها ه بر آموزهيبا تك يو
به خدا و فرشتگان ، آن گونه كه هستند بشناسد ق رايحقا... «: كند يم مين ترسيرا چن يآدم

به خلوت و ، شهيا زهد پيدر دن، مان آوردهيامت ايو رسوالن و روز ق يو كتب آسمان
خدا در صنع و ملكوت او  ين رضا به قضايمناجات با خدا رغبت وافر داشته و در ع

  ).129، ص7، ج1379، يرازيش( »شمند باشدياند
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  جهينت

سعادت در  يو حصول فعل ينيتحقق ع يفان مسلمان جوهره اصللسوياز نظر مشهور ف
ن مرتبه آن در اتصال يتر يدهد كه عال يبه عالم وجود شكل م ينفس انسان را معرفت فلسف

 ير عقالنيغ ين همه اگر با زهد و ادبار نسبت به قواياست اما ا يبه منزلت عقل فعال متجّل
كه  ين مقام سببيل به ايان اسباب مؤثر در نيست، و از مين ينفس همراه نباشد، حاصل شدن

ن يد بر ايتأك. ندارد يگاهيامده باشد، جايلسوفان نيف ينداشته و در آداب فكر يف فلسفيتعر
آنان فراهم  يرا برا يفراوان يفلسف يو نظر يفكر يها دگاه درباره سعادت، اگرچه جاذبهيد

گر از يد يها راه يده انگاريادت و نادكردن سع ينمودن و شخص يآورده، اما با افراط در فرد
و  ير سعادت جمعيگر سعادت نظيو اشكال د يل به كمال عقالنيدر ن ينيت ديجمله هدا

به قبول  يقت و تلقيحق يبه جا ين نمودن اعتبار فلسفيگزيو جا يز سعادت اخرويعام و ن
واجه نموده كه لسوف با مشكل ميف يسعادت برا ينين مصداق عييرا در تع يفلسف يها آموزه

ن و توسعه در قلمرو قرائت يصدر المتأله يه از سوين نظريا يشيق رفع آن در بازانديطر
كه البته . سعادت نهفته است يدر كنار بعد فلسف يو عموم ينيد بر ابعاد دياز آن وتأك يفلسف

كه به  يو عامر ين طوسيرالديخواجه نص يو آرا يفكر يه را در مبانين نظريا يها شهير
    .ميكن يمشاهده م ياند، به خوب كردن سعادت برخاسته يمخالفت با فرد
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