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چکیده
نیل به سعادت و گریز از شقاوت را باید از مهم ترین دلمشغولی های انسانی دانست که فیلسوفان
اسالمی و به ویژه صدرالمتالهین تالشی فراوان در تحلیل و واکاوی آن داشته اند .در این میان،
شقاوت عقالنی از مهم ترین اقسام شقاوت است که خود به اقسامی دیگر تقسیم میشود .شقاوت
عقلی یا همان شقاوت حقیقی نظری؛ که از عدم ادراک مراتب عالیه حاصل میآید و شقاوت عقلی
عملی؛ که از غلبه ملکات و رذائل نفسانی نشات میگیرد .پرسش اصلی این نوشتار آن است که
شقاوت عقالنی در حکمت صدرایی کدام است؟ در روی آوردی تحلیلی توصیفی به آثار
صدرالمتالهین ،چنین حاصل آمده که شقاوت عقالنی نقطه مقابل سعادت حقیقی بوده و همچون
سعادت حقیقی ،به انسان های نادری اختصاص دارد .اساسا عواملی چند را میتوان در پیدایش
شقاوت حقیقی در انسان ها موثر دانست :غلبه عوارض بدنی بر نفس ناطقه ،نقصان ذاتی نفس
ناطقه انسانی ،اعراض از سعادت حقیقی ،جهل به علوم حقیقی و غلبه قوه وهم و ادراکات وهمانی
در انسان .این همه در دور شدن نفس ناطقه از حقیقت نورانی خویش و نیز غلبه بر ملکات ظلمانی
و ناسازگار با سعادت حقیقی انسان ،مشترکاند.
کلیدواژهها :مالصدرا ،شقاوت عقالنی ،سعادت ،نفس ناطقه ،بدن.
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مقدمه

سعادت انسان و چیستی آن همواره از مسائل مورد بحث میان فالسفه بزرگ بوده و
ذهن اندیشمندان فراوانی را به خود مشغول داشته است .مالصدرا از بزرگ ترین
فالسفه مسلمان میباشد که مباحثی بسیاری در تبیین سعادت انسانی با نظر به مبانی
مختص خویش ارائه نموده است .نقطه مقابل سعادت ،شقاوت میباشد که اهمیت
بحث در مورد آن از نظر فلسفی کم تر از سعادت نیست؛ چراکه انسانها اساسا در کنار
میل فطری خود به کمال ،به رهایی از نقص و شر نیز تمایل فطری داشته و همواره از
آن گریزانند .گریز از شقاوت را میتوان از مصادیق همین میل در انسان دانست.
مضافا اینکه به دلیل رابطه تقابل میان سعادت و شقاوت ،شناخت و تحلیل دقیق
سال دوازدهم ـ شماره دوم ـ پیاپی 63ـ پاییز و زمستان 9611

11

سعادت منوط به تحلیل شقاوت میباشد .شایان توجه است که اهمیت بحث شقاوت
در نظر مالصدرا تا بدانجاست که وی آن را از مهم ترین موضوعات حکمت و فلسفه
حقیقی میداند (مالصدرا .)۵ :۱۵۵۹ ،چراکه شقاوت ،حقیقت وجودی برخی از
انسانهاست است.
از نظر مالصدرا سعادت ،وصول و نیل نفس ناطقه به کمال خاص خویش میباشد
و در مقابل ،شقاوت عدم وصول به آن است .بدین جهت سعادت و شقاوت تقابل
تضاد با هم دارند (مالصدرا .)۷۱۷/۱ :۱۵۹۵ ،زیرا سعادت نیل به کمال؛ و شقاوت،
نرسیدن بدان است .البته در تکمیل نظر صدرا باید نظر داشت که باالترین مرتبه
سعادت با باالترین مرتبه شقاوت در تضاد با یکدیگرند اما در این بین مراتبی از
سعادت وجود دارد که هرچند با نواقصی همراهاند ولی در مجموع شقاوت مطلق

خوانده نمیشوند و در مقابل؛ برخی مراتب شقاوت هم هستند که با برخی تکامل ها
همراهند ولی در مجموع سعادت مطلق دانسته نمیشوند .به دیگر سخن؛ سعادت به
مانند شقاوت امری نسبی و ذو مراتب بوده که ممکن است برخی مراتب سعادت ،در
عین سعادت بودنشان از جهتی نیز شقاوت باشند .به ویژه اینکه بر پایه دیدگاه
صدرالمتالهین ،قسمی از شقاوت ،امری عدمی است که از نقص ادراک پدید میآید.
بدیهی است که اگر شخصی صاحب درجاتی از سعادت باشد ،از درجات باالتر
محروم بوده و به میزان غفلت یا عدم ادراکش نسبت به مراتب عالیه ،مرتبهای از
شقاوت نیز بر او صدق میکند .تاکید میشود که این اتصاف ،نه به جهت برخورداری
از امری وجودی که ناشی از عدم ادراک اوست .به این مهم ،در ادامه اشاره میشود.
با این همه مدار سعادت حقیقی و برین ،قرب به ذات الهی و اسماء و صفات اوست؛
در مقابل مالک شقاوت حقیقی نیز بعد و دوری از این امور است (مالصدرا:۱۵۹۵ ،

به مانند سعادت ،شقاوت نیز به دو قسم جسمانی و نیز عقالنی یا حقیقی تقسیم
میشود .یکی از مصادیق شقاوت عقالنی که به دلیل علم و تصورات یا تصدیقات
علمی خالف واقع یا نفس االمر در انسان حاصل میگردد ،ابدی و دائمی است
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 )۱۷۰/۰که منشأ اصلی آن جهل میباشد(مالصدرا.)۱۷۵/۰ :۱۵۹۵ ،
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(مالصدرا .)۱۱۰/۷ :۱۵۱۱ ،زیرا چنین صورت های علمی ،ملکات وجودی انسان
گشته اند .حصول تصورات و تصدیقات علمی متضاد با حقیقت نیز از عوامل آزار
دهنده نسبت به کمال نفس ناطقه انسان و دور کننده از سعادت حقیقی او به شمار
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1در ادامه توضیحات بیشتری در این مورد داده خواهد شد.
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میروند (مالصدرا .)۰۷۱ :۱۰۱۱ ،چراکه سعادت حقیقی و کمال انسانی ،در داشتن
ملکات علمی منطبق با حقیقت است نه متضاد با آن .همچنین صدرا در تحلیلی دیگر
از شقاوت حقیقی یا عقالنی ،این شقاوت را ناشی از نقصان مدارک انسان از ادراک
مراتب عالیه و موجودات مفارق میداند که گاه این شقاوت از غلبه ملکاتی ظلمانی
بر انسان حاصل میآید .ملکاتی چون معاصی و فسق و ظلم و عناد حق و شهرت و
ریاست طلبی و ....از این دست اند( .مالصدرا۱۵۱۵ ،ب« )۱۷۱ :اصحاب شقاوت و
اهالی درکات نیز داراى مراتب و مقامات متعددند که منشأ آن ،افعال و اعمال صادره
از آنان است(».آشتیانی .)۱۵۱ :۱۵۹۱ ،باالترین آنان شقاوت عقالنی یا حقیقی است
که با برهان عقلی ثابت میشود و به نفوس مجرده از ابدان اختصاص دارد(».آشتیانی،
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 .)۷۵ :۱۵۹۱هر چند از دیدگاه مالصدرا و با نظر به مبانی او در حکمت متعالیه،

چهارپایانی میداند که راه خویش را گم نموده و استحقاق ثواب یا عقاب را ندارند.
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(مالصدرا .)۵۵۵ :۱۵۵۱ ،به هر صورت؛ مالصدرا اسبابی را در حصول شقاوت

کلیات شقاوت جسمانی با برهان و استدالل عقالنی قابل اثبات است ولی جزئیات
آن در منابع دینی مانند قرآن و حدیث یافت میشود .مالک سعادت و شقاوت حقیقی
از نظر مالصدرا ،باطن ذات انسانی میباشد که طی آن نفس ناطقه متصف به ملکاتی
متناسب با سعادت یا شقاوت گشته است .بدین جهت ،هر انسانی یا سعادتمند است
یا دچار شقاوت .مالصدرا کسانی که میان شقاوت و سعادت هستند را مانند

حقیقی در میان انسانها بیان میدارد و تاکید مینماید که حصول شقاوت با نظر به
عوامل بیان شده دائمی و همیشگی است (مالصدرا.)۱۱۱ :۱۵۹۱ ،

حاصل آنکه شقاوت در منظومه معرفتی صدرا ،به دو قسم نظری و عملی تقسیم
میشود که بر پایه آن اگر هر کدام از قوای نظری و عملی به کمال و غایت شان ،دست
نیابند ،از سعادت شان محروم بوده و در مقابل به مراتبی از شقاوت گرفتار میشوند:
شقاوت حقیقی یا به علت نقصان و قصور غریزه و فطرت شخص از ادراك مراتب
عالیۀ وجود است و یا به علت طغیان و غلبۀ احوال متعلق به بدن .احوالی که اساسا از
نوع معاصی و نافرمانیهاى صادر از ناحیۀ حواس ظاهرى است ،مانند فسق و فجور
و ارتکاب مظالم .علت دیگر شقاوت حقیقی از منظر صدرالمتالهین ،به انکار حق و
حقیقت باز میگردد .انکاری که از آرا و عقاید باطل و نادرست ناشی میشود .انکار
حکم عقلی نیز از همین قبیل است که به واسطۀ داشتن عقاید سفسطی و جدلی و
ترجیح برخی مذاهب بر بعضی دیگر حاصل میآید .از ویژگی های انکار اخیر ،جدلی
بودن و نیز تقلیدی بودن آن به جهت موارد زیر است :کسب شهرت ،ریاست بر عوام،

به تحصیل کمال موهوم از طریق حفظ خبرى منقول (خواه درست و یا نادرست) به
همراه حرمان از وصول به حق .
شقاوت در قسم اول (که ناشی از نقصان غریزه است) امرى است عدمی نظیر
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کسب افتخار به آنچه که در نظر جمهور مستحسن و مورد قبول است ،شوق و عالقه

موت براى بدن و یا زمینگیرى و فلج شدن اعضا بدون شعور و احساس درد ( .این
شقاوت چون امر عدمی و ناشی از نقصان غریزه و استعداد درك علوم و معارف است
موجب استحقاق عذاب و عقاب در حد تبهکاران نیست) و اما شقاوت در قسم دوم،
توأم با ادراك امرى دردناك است نظیر عضوى که در وى درد شدیدى است .زیرا
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اوصاف و ملکاتی که در نتیجۀ مقهور گشتن نفس تحت امیال و کششهاى بدن و
قواى حیوانی پدید آمده است ،موجب رنج و الم جوهر نفس؛ و منافی با حقیقت اولیۀ
اویند( .مالصدرا۱۵۱۵ ،ب )۱۷۵-۱۷۱ :بر این اساس ،هرگز بیراه نگفته ایم که
شقاوت عقلی یا حقیقی صاحب مراتبی است که مرتبهای از آن نظری و حاصل از
عدم ادراک انسان و مرتبه دیگرش ،عملی و ناشی از غلبه ملکات و خلقیاتی خاص
بر او است.
در ادامه به بررسی و تبیین عوامل موثر بر شقاوت عقالنی و چگونگی حصول آن
با نظر به مبانی مالصدرا پرداخته میشود.
غلبه نمودن عوارض بدنی بر نفس ناطقه
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یکی از عواملی که سبب غلبه و فعلیت یافتن شقاوت در برخی از انسانها میگردد،

نفس ناطقه به کمال و سعادت حقیقی خویش میگردد (مالصدرا .)۵۱۱ :۱۵۷۰ ،مانند
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متراکم شدن و عروض تیرگی های مختلف که مانع انطباع تصاویر در آینهای صاف

غلبه اعمال و افعال ناپسند بدنی بر نفس ناطقه میباشد .توضیح اینکه؛ تمام افعال و
حرکاتی که شخص انجام میدهد و علومی را که اکتساب میکند ،در نفس ناطقه تأثیر
میگذارد و اگر انجام آن افعال تکرار گردد ،ملکه شخص میگردد و قوای عملی او
را جهت میدهد .بدین جهت اگر شخصی افعالی را انجام دهد تا ملکاتی در او ایجاد
شود که با حقیقت نورانی و تجردی نفس ناطقه در تضاد و تناقض باشد ،مانع رسیدن

میگردد .در این هنگام به میزانی که عوارض بدنی مانند متعلقات قوای شهوای و
غضبی بر نفس ناطقه غلبه نموده ،مانع نورانیت و کمال نفس ناطقه میگردد و لذا به

همان میزان از سعادت حقیقی محروم میگردد (همان) 1.بدین جهت هر گونه تعلقی
به بدن و امور جسمانی مستلزم مرتبهای از شقاوت انسانها در آخرت میباشد
(مالصدرا ۱۵۱۵ ،ب .)۱۰۱ :روشن است که با تعلق و توجه نفس به بدن و امور
جسمانی ،توجه او به مبادی عالیه کمتر شده و مرتبهای از سعادت در انسان که نتیجه
ادراک مراتب عالیه است از دست میرود .مضافا اینکه با چنین اغماض و جهلی،
ملکات متناسب با این نوع جهل نیز در او شکل گرفته و مراتبی از شقاوت برایش
پدید میآید.
بر همین پایه ،نفوسی که در شهوات ،لذات حسی ،و امیال حیوانی مستغرق اند،
به طور کلی خالی از شوق و عشق به سعادت حقیقی نیستند هرچند ملکه شدن رذایل
در آنها سبب تبدیل شدن و انحراف از فطرت الهی نخستین شان میگردد( .مالصدرا،
 .)۷۹۷ :۱۵۱۵بنابراین در صورتی که از رذایل و منافیات سعادت حقیقی اجتناب شود

سعادت و کمال حقیقی او میگردند (مالصدرا.)۱۵۱ :۱۵۷۰ ،
هم چنین ممکن است افعال جسمانی به شقاوت عقالنی نیز منجر گردند .زیرا
چنین افرادی قوای حسی خویش را صرفا در جهت اعراض از سعادت حقیقی و
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1مالصدرا در این قسمت به حدیث "من قارن ذنبا فارقه عقل لم یعد إلیه أبدا".استشهاد میجوید .مبنی
بر اینکه تکرار معاصی سبب حرمان از سعادت حقیقی شده و به شقاوت حقیقی و عقالنی منجر
میگردد .این حدیث در هیچ یک از منابع روائی شیعی و سنی یافت نشد .پیش از مالصدرا غزالی
در احیاء علوم(بی تا )۱۵/۱۱ :دین آنرا به کار برده است .البته در عبارت غزالی من قارف  ....میباشد.
در هر حال این عبارت ظاهرا حدیث نیست هر چند مالصدرا مدعی حدیث بودن آن است.
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و نفس ملتزم به شریعت و انجام آداب دینی گردد؛ افعال بدنی و جسمانی منجر به
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منجر شدن به شقاوت به کار بردهاند (مالصدرا ۱۵۱۵ ،الف .)۱۱۱ :پر واضح است
که توجه نفس به مراتب پایین وجود و تعلقش به لذات و خواسته های حسی او را
از اقبال و ادراک نسبت به مراتب باالتر بازداشته و به همین میزان ،اسباب سوگیری
حسی و ظلمانی ملکات و خلقیات نفسانی وی را فراهم میسازد .از نگاه صدرایی،
انسان به دلیل حرکت جوهری ،به سوی عالم آخرت در حرکت بوده و دائما از قوه
به سوی فعلیت در گذر است .بدین جهت قطع تعلق از بدن مستلزم فعلیت نفس
ناطقه و دائمی بودن عذاب شقاوتمندان میگردد (مالصدرا ۱۵۱۵ ،الف 1.)۹۵ :با نظر
به این نکته شقاوتمندان اصحاب شمال حقیقی هستند و هر دو دست آنان شمالی
است .چرا که نظر و تمایلی به سعادت حقیقی نداشتهاند (مالصدرا ،الف:)۱۱۰ :۱۵۱۵
سال دوازدهم ـ شماره دوم ـ پیاپی 63ـ پاییز و زمستان 9611
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«فأهل السعادة کلتا یدیهم تصیر یمینی لة و کلتا یدی أهل الشقاوة تصیر شمالی لة».
(مالصدرا.)۱۵۱ :۱۵۵۹ ،
با نظر به نکات یاد شده؛ نفس ناطقه همواره میان دو حالت در نوسان میباشد:
یکی اعمال و افعال بدنی که مانع وصول انسان به سعادت حقیقی است و دیگری
سعادت حقیقی که نفس ناطقه آنرا ادراک نموده و لذا شوق و اشتیاق وصول به آن را
نیز در سر داشته اما به دلیل موانع بدنی و عوارض جسمانی ،وصول به آن غیر ممکن
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1مرگ از این جهت عارض انسان میگردد که نفس ناطقه با حرکت جوهری مراتب مختلف
فعلیت را طی مینماید و به سوی عالم آخرت حرکت جوهری مینماید .هنگامی که انسان به
فعلیت کامل رسید و جهت قوه یا استعدادی در او باقی نماند ،میمیرد .زیرا که با فقدان فعلیت،
بقاء او در عالم ماده و استعداد منتفی است .بنابراین نفوسی که در آخرت به فعلیت رسیده اند،
در صورت شقاوت ،شقاوت کامل و تمام یافته اند .یعنی شقاوت آنان به حسب مرتبه وجودی
شان ،فعلیت یافته و استعداد شقاوتی در آنان باقی نمانده است(مالصدار ۱۵۱۵ ،ب.)۹۷:

شده است .بدین جهت نفس ناطقه در این هنگام گرفتار تألم و غم نفسانی شدیدی
میگردد؛ زیرا عدم امکان وصول به سعادت حقیقی خود موجب درد و ناراحتی
شدیدی شده و نفس ناطقه را گرفتار حسرت و اندوه فراوان میگرداند .مضافا اینکه
وجود حجاب های بدنی ناسازگار با حقیقت تجردی نفس ناطقه ،عامل دیگری در
افزایش غم و ناراحتی نفسانی میباشد (مالصدرا .)۵۱۱ :۱۵۷۰ ،گفتنی است که در
تحلیل شادی و غم ،و نسبتش با سعادت و شقاوت ،توجه به چند نکته ضروری است.
اساسا با نظر به مبانی صدرایی در باب لذت و الم و ادراکی بودن هر کدام از این دو
واقعیت از یک سو؛ و وجودی بودن ادراک از نگاه او از سوی دیگر ،چنین نتیجه
گرفته میشود که شادی و غم وصفی وجودی برای نفس بوده و تنها نحوه وجود آن
را بیان میکند( .مالصدرا ،۱۷۹۱ ،ج ۱۱۷ :۰و  )۱۷۵بدیهی است با وجودی دانستن
شادی و غم در انسان ،دیگر تعریف ماهوی بر آنها صادق نبوده و چنانچه تعریفی هم

نگاهی کلی به مختصات علم و ادراک در نظام حکمت صدرایی ،چهار ویژگی
وجودی بودن ،تجرد ،فعلیت داشتن و ظاهر بودن را باید از مهمترین مختصات علم
برشمرد( .پاشایی )۱۹-۱۰ :۱۵۷۱ ،به هر جهت مسلم آن است که اوال شادی نوعی

شقاوت عقالنی در حکمت صدرائی

به دست داده شود آن تعریف صرفا تعریفی رسمی و نه حقیقی است .همچنین در

از انواع لذت است و غم نوعی از انواع الم و رنج .ثانیا از جهت کمی هر کدام از این
دو واقعیت ،مراتبی شدیدتر و برتر از لذت و المند که از دوام نسبی بیشتری نسبت
به آنها بهره مندند .هر چند باید شدیدترین مراتب لذت و رنج را سعادت و شقاوتی
دانست که دائمی ،بادوام و غیرگذرایند .پس ،لذت و رنج ،ضعیف ترین حالت
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نفسانیاند که با اندکی شدت به شادی و غم و در نهایت با وسعت و دوام بیشتر و
فراتر به سعادت و شقاوت میرسد .البته به این تفاوت میان شادی و سعادت ،و غم
و شقاوت نیز باید دقت داشت که ممکن است شادی و لذتی مایه پیدایش رنجی
بزرگتر باشد اما از مدار شادی بودن و یا لذت بخشی خارج نگردد و همچنان شادی
و لذت بشمار رود هرچند دیگر سعادت بشمار نرود .و بالعکس؛ غم و رنجی ،مایه
لذت و شادی بزرگتری در آینده شود و همچنان غم و رنج نام گیرد ،اما شقاوت
بشمار نیاید .به عبارت ساده تر؛ آن لذت و شادی ،سعادت شمرده میشود که مانع
لذت و شادی بزرگتر و یا موجب رنج و غم افزونتری نباشد و در مقابل آن غم و
رنجی ،شقاوت است که مایه لذت و شادی بزرگتر و یا مانع رنج و غم دیگری در
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آینده نباشد .همانگونه که در شرایع آسمانی ،گناهان اغلب شادی آفرین و لذت

و شقاوتمندی او به مجموع قوا و استعدادها و جمیع شؤون جسمی و روحی او
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بازگشت میکند( .پاشایی)۵۱-۵۵ :۱۰۵۵ ،

بخشند اما به طور قطع مانع رنج بزرگتر و یا مایه شادی بیشتر نخواهند بود؛ چراکه
هر گناهی در ذاتش ،بعد از غایت هستی و دوری از خدا را خواهد آورد .و بالعکس
ریاضات شرعی در عین رنج موقتشان ،لذت پایدار و سعادت ابدی را به دنبال خواهند
داشت .بر این اساس ،باید گفت که شادی آفرینی و لذت بخشی شیء تنها معطوف
به یك قوه و استعداد خاص و یا عضو خاصی در وجود انسان بوده ،اما سعادتمندی

نقصان ذاتی نفس ناطقه انسانی

وجه دیگری که مالصدرا برای چگونگی حصول شقاوت عقالنی البته قسم نظری

آن نسبت به انسانها بیان میدارد ،نقصان ذاتی نفس ناطقه و لذا عدم توانائی ادراک
معقوالت در برخی از انسانهاست .توضیح اینکه؛ برخی از انسانها ممکن است به دلیل
نقصان ذاتی و یا وجودی خود به گونهای باشند که توانائی ادراک سعادت حقیقی و
علوم کلی منجر به آن را نداشته باشند .هر فرد انسانی استعدادات و توانائی های ذهنی
خاصی دارد و قابلیت داشتن در امر خاصی لزوما به معنای استعداد و قابلیت در موارد
دیگری نیست .مثال ممکن است فردی در ادبیات و شعر و شاعری ،توانائی زیادی
داشته باشد ولی در ریاضیات و منطق بسیار ضعیف باشد .نقصان ذاتی مانند نفوس
بچه ها که قبل از رشد و تکامل قابلیت ادراک علوم کلی و معقوالت را ندارند .هم
چنین مانند آهن که امکان انطباع تصاویر مثل آینه در آن نیست (مالصدرا:۱۵۷۰ ،
 .)۵۱۹به همین میزان ممکن است فردی استعداد و قابلیت ادراک کلیات محض و
صرف را نداشته اما به هر دلیلی شوق و اشتیاق اکتساب علوم کلی در او به وجود

بدان میگردد(مالصدرا .)۵۱۵ :۱۵۷۰ ،در این هنگام به دلیل نقصان ذاتی نفس ناطقه
و عدم قابلیت او ،علوم حقیقی را به گونه صرف و محض ادراک نمی کند بلکه آنها
را آغشته به صور جسمانی تصور مینماید یا اینکه در تصورات و تصدیقات خویش

شقاوت عقالنی در حکمت صدرائی

آمده باشد که چنین شوقی محرک او به سوی اکتساب سعادت حقیقی و علوم منجر

گرفتار مغالطه میان احکام مجرد با جسمانی میگردد .با تکرار و مداومت بر این امر،
تصورات و تصدیق خالف واقع چنین شخصی ملکه وجودی او شده و جزئی از
واقعیت نفسانی او تشکیل میشود .حال آنکه چنین وجودی به دلیل پیش گفته
سازگار با واقعیت ،حقیقت و سعادت حقیقی است .از همین روست که با قطع تعلق
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از بدن ،شخص دچار عذاب نفسانی بزرگی میگردد که همان شقاوت حقیقی باشد
(مالصدرا.)۵۱۱ :۱۵۷۰ ،
اعراض از سعادت حقیقی

همان گونه که بیان گردید نفوس ناطقه انسانی از جهت داشتن استعدادات
مختلف ،متفاوت هستند .برخی از نفوس دارای استعداد وصول به کمال و سعادت
حقیقی را دارند و حتی مبتال به امراض نفسانی نیز مانند حیله ،نیرنگ ،تکبر و حسادت
نیستند؛ اما با این وجود ،از سعادت حقیقی البته از نوع نظری آن محروم بوده و گرفتار
شقاوت عقالنی یا حقیقی میگردند .دلیل این مساله چنان است که این افراد با وجود
داشتن استعداد فطری در اکتساب سعادت حقیقی و علوم کلی منجر به آن سعی و
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تالشی نمی کنند و از اکتساب آن اعراض مینمایند .مثال در عوض تحصیل علوم

یابد(مالصدرا .)۵۱۹ :۱۵۷۰ ،این نفوس با تعلق به بدن جسمانی و احواالت آن ،به
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شقاوت گرفتار شده و با قطع تعلق از بدن دچار عذاب الیم میگردند .به ویژه اینکه

حقیقی به اکتساب علوم جزئی و مصالح معیشت زندگی روزمره میپردازند .در نتیجه
به دلیل ملکه گشتن سایر علوم و افعال؛ علوم حقیقی ملکه وجودی آنها نمی گردد و
از سعادت حقیقی انصراف مییابند .مانند آینهای که اگر چه دارای صقالت و صافی
است ولی به دلیل اینکه محاذی اشیاء قرار نمی گیرد ،تصویری در آن منعکس نمی
شود .به مرور زمان نیز دچار زنگ گرفتگی میشود و تصویری در آن انعکاس نمی

اگر چنین ادراکی همراه با عدم توانائی وصول به سعادت نیز میباشد به ندامت و
حسرت فراوان تر و لذا شقاوت بیشتری خواهد انجامید .به بیان دیگر شقاوت عقالنی

اینان به دلیل عدم اکتساب سعادت حقیقی یا عقالنی است .توضیح اینکه شقاوت
حقیقی در این قسم دارای دو شرط میباشد :داشتن استعداد وصول به سعادت حقیقی
و اعراض از آن .به نظر میرسد که طبق مبانی مالصدرا اعراض و انصراف از سعادت
حقیقی نقش محوری در این قسم دارد .زیرا کسی که چنین است در واقع به گونهای
سعادت حقیقی را ناچیز و اندک میپندارد و آن را مستحق دست یابی نمی داند .امری
که کامال مخالف و متضاد با حقیقت نفس االمری سعادت حقیقی میباشد.
جهل به علوم حقیقی

از دیدگاه مالصدرا یکی دیگر از عواملی که به شقاوت حقیقی منجر میگردد،
جهل انسان به حقیقت و واقعیت است؛ زیرا ملکه علوم حقیقی موجب حصول
باالترین سعادت و لذت برای انسان میگردد .در مقابل جهل که مضاد آن است ،منجر
به باالترین شقاوت و الم میگردد (مالصدرا .)۵۵۵/۱ :۱۵۱۱ ،اساسا جهل به علوم
نخست کسانی که هیچ گونه ادراکی از کمال و سعادت حقیقی نداشتهاند و لذا به
دنبال تحصیل آن نیز نرفته اند .ممکن است اینان هنگام تعلق به بدن ادراک اندک و
ناقصی از سعادت حقیقی داشته باشند و لذا بعد از قطع تعلق نفس ناطقه از بدن،
شقاوت عقالنی اندکی نیز به همان نسبت عارض آنان گردد .این دسته به دلیل اینکه
جهلشان بسیط است نه مرکب ،ملکه وجودی متناقض با سعادت حقیقی ندارند.
بنابراین اینان در واقع اهل شقاوت حقیقی نیستند بلکه صرفا متصف به کمال و سعادت
حقیقی نیستند (مالصدرا .)۰۱۱ :۱۰۱۱ ،بلکه شقاوت بمعنای عدمی که حاصل از عدم
ادراک ست را واجدند .هرچند شقی مطلق نیستند .اصوال جهل مرکب منجر به شقاوت

شقاوت عقالنی در حکمت صدرائی

حقیقی را میتوان در سه دسته کلی بررسی نمود:
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حقیقی میگردد نه جهل بسیط(مالصدرا .)۱۵۹ :۱۵۵۱ ،زیرا در جهل بسیط شخص
صرفا فاقد برخی از تصورات و تصدیقات علمی است .بنابراین علوم او نیز مغالطی و
مخالف حقیقت نفس االمری نیست .در مقابل در جهل مرکب ،انسان تصورات یا
تصدیقاتی دارد که مخالف واقعیت نفس االمری است و این ملکات علمی نیز حقیقت
وجودی او را به دلیل اتحاد عالم با معلوم تشکیل داده اند .بدین جهت حقیقت وجودی
چنین شخصی در تضاد با واقعیت خارجی و سعادت حقیقی بوده و در نتیجه گرفتار
شقاوت حقیقی یا عقالنی میگردد.
دسته دوم کسانی هستند که به کمال و سعادت حقیقی دست یافتهاند اما با این
وجود ممکن است نسبت به برخی از علوم حقیقی یا سعادت عقالنی جاهل باشند.
مثال برخی از تصورات یا تصدیقات آنان ناشی از اکتساب بالذات و تحلیل عقالنی
سال دوازدهم ـ شماره دوم ـ پیاپی 63ـ پاییز و زمستان 9611
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محض نباشد و به دلیل تقلید کورکورانه و بدون دلیل معتقد به برخی از قضایای
نادرست مغالطی یا مشاغبی باشند .در این هنگام اینان نسبت به مقدار و کمیت چنین
اعتقادات و باورهائی گرفتار شقاوت عقالنی و حرمان از سعادت حقیقی میشوند.
در واقع باورهای چنینی ،مانع و حاجب اینان از رسیدن تام و تمام به سعادت حقیقی
میگردد .مانند اینکه چیزی مانع انعکاس تصاویر در آینهای صاف و جال یافته گردد
(مالصدرا1.)۵۱۷ :۱۵۷۰ ،هرچند شقی مطلق هم نیستند .این گروه را مالصدرا از
منافقان میداند؛ چراکه قابلیت وصول و تحصیل سعادت حقیقی را داشته و بدان عالم
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1مالصدرا میگوید« :فاإلنسان عند عروض مثل هذا المنافی ملتذ متألم سعید شقی ملتذ و لکن
لذته ألمه سعید و لکن سعادته شقاوته و هذا عجیب جدا و لکنا أوضحناه لك أیضا مما لم یبق
معك فیه شك فمهما سمعت ه لال عز و جل یذکر هؤالء بالبعد و الشقاوة فهم أشقیاء مبعدون و ال
شك فی ذلك(».مالصدرا.)۰۵۵ :۱۰۱۱ ،

نیز بوده اند؛ اما به دلیل شهرت طلبی ،طلب لذات دنیوی و سایر امور متضاد با سعادت
حقیقی از چنین سعادتی محروم و گرفتار شقاوت حقیقی گشته اند .به دیگر سخن؛
از آنجا که اینان سعادت عملی را که ناشی از تحصیل ملکات و فضائل نفسانی ست
از دست داده اند ،همانند منافقی اندکه ظاهر شان با باطن ،مغایرت دارد(مالصدرا،
 .)۱۵۱/۷ :۱۷۹۱به بیان دیگر آنها هر چند باطنا معتقد به سعادت حقیقی و باورمند
بدان هستند ولی ادراکات و اعمال ظاهری آنها کامال در جهت عکس قرار دارد.
درست به سان شخصی که اعتقاد به واقعیت امری نداشته ولی بنا به دالیلی تظاهر
بدان میکند .از این رو وجه مشترک منافق در اصطالح مرسوم با منافق در اصطالح
صدرائی ،عدم تطابق ظاهر و باطن شخص میباشد.
دسته سوم کسانی هستند که شیوه اکتساب علوم و سعادت حقیقی را نمی دانند و
نسبت بدان جاهل اند .مسلم است که سعادت حقیقی امری فطری نیست و بایستی
تا اینکه فرد منحرف نشده و از مسیر حقیقی خویش جدا نگردد .مثال در تحصیل
علوم حقیقی که به سعادت عقالنی منجر میشود منطق و شیوه استدالل صحیح ،مهم
ترین ابزار و آلت مورد نیاز میباشد تا اینکه فرد گرفتار مغالطه و انحراف فکری و
عقالنی نگردد .حال اگر کسی بدین امر جاهل باشد یا اینکه شیوه استدالل را به نیکی
در نیابد ،از سعادت حقیقی منحرف گشته و دچار شقاوت عقالنی میگردد .مثال اگر
کسی بخواهد پشت سر خویش را ببیند بودن یک آینه به تنهائی کفایت نمی کند بلکه
نیاز به دو آینه در پشت سر و جلو هست تا اینکه با محاذات قرار گرفتن آن دو ،تصویر
پشت سر دیده شود .جهل به این امر منجر به دیده نشدن تصویر پشت سر میگردد

شقاوت عقالنی در حکمت صدرائی

آنرا اکتساب نمود .بدین جهت اکتساب آن نیز نیازمند شیوه های خاص خود میباشد
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(مالصدرا 1.)۵۱۷ :۱۵۷۰ ،از دیدگاه مالصدرا ،فلسفه و علوم عقالنی اساس سعادت
حقیقی را تشکیل میدهند .مسلما اکتساب آن نیز شیوه های خاص خویش را میطلبد
تا اینکه طالب سعادت از مسیر آن منحرف نگردد و گرفتار مغالطه نشود .حال اگر
فرض کنیم شخصی بدون فراهم شدن مقدمات ضروری اقدام به اکتساب سعادت
حقیقی نماید ،نه تنها بدان دست نمی یابد بلکه گرفتار شقاوت حقیقی نیز میگردد.
مالصدرا کافران را نیز جزء این دسته از شقیان دانسته و کفر را منشأ باالترین شقاوت
در انسان میداند؛ زیرا کفر نوعی جهل داشتن به حقیقت و محجوب ماندن از آن
است .کافر به دلیل چنین جهالتی ،اعمال و ملکات متناسب با سعادت حقیقی را
اکتساب نمی نماید و همه ادراکات و افعال او متناسب با عالم ماده و جسم میگردد.
در نتیجه هیچ گونه سنخیتی با عالم آخرت و جهان مجرد از ماده ایجاد نشده و لذا
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گرفتار شقاوت حقیقی میگردد .در مقابل ،مالصدرا ایمان را منشأ سعادت حقیقی
میداند (مالصدرا ۱۵۱۵ ،الف .)۹ :اصوال کافر به دلیل انکار دین ،حقیقت خارجی و
نفس االمری را منکر است(مالصدرا .)۱۷۰ :۱۰۱۵ ،اوامر و نواهی شرعی سبب اتمام
حجت انسانها در جهت سعادت یا شقاوت آنان میباشد (مالصدرا.)۵۷۵ :۱۰۱۵ ،

2

امری که کافر از دوجهت نظری و عملی منکر آن میباشد.
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1به دلیل اینکه نفس ناطقه دارای مراتب مختلف میباشد ،ممکن است از جهات گوناگون متصف
به سعادت یا شقاوت گردد .بدین لحاظ از برخی جهات سعادتمند و از جهات دیگر دچار
شقاوت باشد(مالصدرا.)۵۹۵ :۱۵۷۰ ،
 .2کافر به دلیل انکار دین مشمول شفاعت نمی گردد و در نتیجه دچار شقاوت ابدی میگردد
(مالصدرا ،بی تا ،ص .)۱مالصدرا میگوید« :فان رأس الشقاوة االبدیة الکفر مع الجحود ،ألنه جهل
مضاد للیقین ،و بعده المعاصی و االعمال القبیحة ،کما ان رئیس السعادات االبدیة االیمان الحقیقی،
ألنه ضرب من العلم الیقینی باألمور االلهیة و أحوال المبدأ و المعاد(».مالصدرا.)۷۰/۷ :۱۵۱۱ ،

غلبه نمودن قوه وهم و ادراکات وهمانی

وهم قوهای در انسان است که کلیات را به گونه جزئی ادراک مینماید .به بیان
دیگر ،قوه واهمه در انسان از نگاه صدرا همان قوه عاقلهای است که به جزئیات بدون
صورت تعلق میگیرد .این مساله از آن روست که چون در هستی شناسی فلسفی،
عالم به سه قسم ماده و خیال و عقل تقسیم میشود و جهان چهارمی بنام وهم وجود
ندارد ،واهمه نیز در انسان همان عقل نازلی ست که به معانی جزئیه تعلق میگیرد .او
در آثار خود واهمه را همان عقلی میداند که به اشخاص جزئی تعلق میگیرد.
(مالصدرا۱۱۱/۹ :۱۷۹۱ ،؛ و  )۵۱۱/۵وی همچنین وهم را نحوهای از توجه عقل به
عالم جسم و انفعال از آن میداند .چه اینکه موهوم را معقول اضافه شده و تعلق گرفته
به ماده و مادیات میداند ( .مالصدرا ،همان )۷۱۵/۵ :بدین لحاظ وهم همواره مانعی
برای عقل جهت ادراک کلیات محض و لذا وصول به سعادت حقیقی میباشد .هر

در صورتی که عقل نظری ادراکات صحیح و غیر مغالطی داشته باشد ،منجر به
سعادت حقیقی میگردد و در صورت داشتن ادراکات ناصحیح و مغالطی یعنی
وهمانی منجر به شقاوت عقالنی میگردد(مالصدرا۱۵۱۵ ،ب .)۱۱۵ :مالصدرا برخی

شقاوت عقالنی در حکمت صدرائی

یک از عقول نظری و عملی از جهتی ممکن است منجر به سعادت یا شقاوت گردد.

از ادراکات وهمی را منجر به شقاوت حقیقی و عقالنی انسان میداند که بدین شرح
میباشند:
الف :محبت دنیا

محبت دنیا از ادراکات خاص قوه واهمه میباشد که بر پایه آن ،فرد مفهومی کلی
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از آن داشته و به مصادیق و جزئیات تطبیق میدهد .با نظر به اینکه وهم و ادراکات
آن همواره رو به سوی جزئیات دارند ،محبت دنیا و افراط در آن منجر به فراموشی
سعادت حقیقی و لذا کفر و شقاوت عقالنی میگردد؛ زیرا عالقه افراطی به دنیا منجر
به زیاده طلبی و معاصی مرتبط با آن شده و مایه اعراض عملی از سعادت حقیقی
میگردد .بدین جهت محبت دنیا ماده شقاوت و عذاب در آخرت است(مالصدرا،
 ۱۵۱۵الف.)۹ :
ب :طلب شهرت

طلب شهرت و نیز طلب ریاست به قصد مشهور شدن یکی دیگر از ادراکات
خاص قوه واهمه است( .مالصدرا ۱۵۱۵ ،ب )۱۷۱ :بدین لحاظ که فرد هر کاری را
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جهت وصول به مطلوب و هدف خویش انجام میدهد .چنین طلبی ممکن است
آنقدر شدت یابد که انسان به طور کلی از سعادت حقیقی اعراض کرده و حتی به
انکار آن بپردازد و در نتیجه به شقاوت حقیقی یا عقالنی گرفتار آید.
ج :غلبه ادراکات قوای شهوی و غضبی

1

اساسا اشتداد و افراط در ادراکات ،و متعلقات شهوی و غضبی آن سبب حصول
شقاوت دائمی میگردد و در مقابل ،ضعیف گشتن ادراکات این دو قوه نیز منجر به
حصول سعادت( .مالصدرا )۱۱۹ :۱۵۹۱ ،چراکه با اعتدال قوای شهوی و غضبی،
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1مالصدرا در موارد دیگری قوه ناطقه نیز را به دو قوه مذکور اضافه مینماید(مالصدرا:۱۰۱۱ ،
 )۰۵۰که ناظر به مباحث پیشین در مورد عقل نظری و چگونگی حصول شقاوت با نظر به آن
میباشد .مالک سعادتمندی یا شقاوت ادراکات و متعلقات این قوای سه گانه است .زیرا که
مبادی همه افعال و انفعاالت نفس انسانی همین قوا میباشد(مالصدرا.)۱۷۵/۱ :۱۵۱۱ ،

عفت و شجاعت بر انسان غالب میگردد ولی با افراط و زیاده روی در این دو قوه،
شهوت و غضب ،عنان گسیخته ،انسان را به سقوط وا میدارد( .مالصدرا:۱۰۱۱ ،
 )۰۵۰به بیان دیگر با رعایت اعتدال در ادراکات این دو قوه ،نفس ناطقه به سعادت
حقیقی خویش واصل اما زیاده روی در آنها موجب شقاوت حقیقی میگردد .از همین
روست که غضب نه تنها موجب محروم ماندن از معارف الهی که منجر به شقاوت
حقیقی نیز میشود؛ چراکه با غضب ،جهل بر انسان مسلط شده و اسباب شقاوتش را
فراهم میآورد؛ چه اینکه سبب محروم ماندن انسان از رحمت الهی در دنیا نیز میشود
که آن خود شقاوت عقالنی در آخرت را به همراه دارد( .آشتیانی.)۷۱۷ :۱۵۹۱ ،
د :حسد و ریا

حسد و ریاء را باید از دیگر عوامل منجر به شقاوت در انسان دانست(.مالصدرا،
 :)۱۵۰/۷ :۱۷۹۱حسد به معنای آروز و طلب از بین رفتن خیر و نیکی های دیگران

به خداوند یا سایر اهداف متعالی است .با نظر به تعریف این دو صفت مذموم ،غلبه
یافتن این دو صفت در انسانها منجر به تضعیف ادراکات حقیقی نفس ناطقه و لذا
محروم شدن از سعادت حقیقی است .زیرا در این هنگام شخص صرفا به خود و یا

شقاوت عقالنی در حکمت صدرائی

میباشد و ریاء نیز به معنای تظاهر به انجام عملی با قصد خودنمائی و نه قصد تقرب

نابودی دیگران میاندیشد .اموری که سبب غفلت از سعادت حقیقی و گرفتاری به
شقاوت عقالنی هستند.
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نتیجهگیری

سعادتمندی یا گرفتار شدن در شقاوت از مهم ترین مسائل انسان شناسی در
حکمت متعالیه است .اهمیت این بحث تا بدانجاست که مالصدرا آن را از مهم ترین
مباحث حکمت و فلسفه میداند .زیرا در طی آن غایت و نهایت حرکت جوهری هر
انسانی مشخص میگردد .مالصدرا علل و عوامل مختلفی را جهت تبیین شقاوت
حقیقی یا عقالنی بیان میدارد که همه آنها در مقابل سعادت حقیقی قرار میگیرند و
هر عاملی که منجر به حصول سعادت حقیقی گردد ،ضد یا متناقض آن منجر به
شقاوت عقالنی انسان میشود .غلبه عوارض بدنی بر نفس ناطقه ،نقصان ذاتی نفس
ناطقه انسانی ،اعراض از سعادت حقیقی ،جهل به علوم حقیقی و غلبه قوه وهم و
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ادراکات وهمانی از عوامل شقاوت عقلی در انسان به شمار میروند .گفتنی است
اموری که با حقیقت تجردی نفس ناطقه و ادراک او نسبت به کلیات(که عامل اصلی
سعادت حقیقی است) منافات داشته باشند ،منجر به شقاوت عقالنی میگردند .الزم
به ذکر است که با توجه به معانی سلبی و ایجابی شقاوت عقلی ،میتوان آن را به دو
قسم نظری و عملی تقسیم نمود.
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