
 

  
  
  
  

  ه ي از منظر مسكوى سعادت قصوينيتب
١٭یاهللا خادم نیع  

  چكيده
ن يـٔمـان سـلف را درشـاره ايدگاه حكيـ، دى سعادت قصؤدگاه خودش درشارهيان ديه، عالوه بر بمسكىص

ن يي تـبىبـرا. رسـد ى، سقراط، افالطـون و ارسـطو را برمـثاغورثي فىها دگاهيو دكند  ىمسئله گزارش م
بـر : م كـردي تقـسى و ثبـوتىان او را به دو قسمت سلبيتوان ب ى، مى سعادت قصؤه درشارهدگاه مسكىصيد

 او ىان ثبـوتيـبـر اسـاس ب. ستي نى در تمتع از لذات حسى او، حصول سعادت قصوىان سلبياساس ب
 بـه ى و عشقى، حركت شوقىاعل افت حكمت از ساكنان مألدن به افق فرشتگان، ديصيرس(شش مالک 

حد و حـصر بهـشت، و  ىدن به نعم بي، رسى و عملى در دو بعد نظريى به كمال نهاىابي خدا، دستىسو
ستند، بلكـه امكـان يـ الجمع نةها مانع ن مالکين باور است كه اينگارنده بر ا. وجود دارد )تقرب به خدا

ها،  ن مالکيها قابل نقد هستند، اما در مجموع ا ن مالکي از اىگرچه برخ. ها وجود دارد ن مالکيجمع ا
  .ن مقدس اسالم استيه از دد مسكىصين تأثر شديمب

  .ه، تقرب به خدا، بهشت، مسكىصى و عملى، نظريى، كمال نهاىسعادت قصو: ها دواژهيكل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يىد رجاير شهيت دبيار دانشگاه تيدانش* 
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  مسئلهطرح 
 اسـت و بـه ى چنـدتباردامـن و ، پرچـالش، فـراخىاديـ از مسائل بنىكي سعادت، ٔمسئله

شمندان و متفكـران يـام تا كنون نه تنهـا اذهـان انديرايات مختلف از ديثين حيجهت هم
 و ىز به صـورت سـلبي متأخر و معاصر نىها سلف را به خود معطوف كرده، بلكه در دوره

؛ ٨٦ ـ ٥٠  ص،ٔدوره آثـار افالطـون(. انـد  آن اظهار نظـر كـردهٔشمندان مختلف درشارهي اند،ىثبوت
؛ ١٩٥ ـ ١١٩  ص،الفوز بالسعاده؛ ٦٧ ـ ٥٩، )تاسوعات(ن يدوره آثار فلوط؛ ٨٦ ـ ٥٠  ص،هاتياالشارات و التنب

 ـ ١٣، ش لتياخالق فض؛ ٢٦ ـ ٢١، ص يىگرا لتي تا فضىاز مسئله محور؛ ١٧٣ ـ ١٧١، ص١، جخ فلسفهتايص
  )encyclopedia of philosophy, v4, pp 225 - 229؛ the encyclopedia of philosophy, v3, pp.413 - 414؛ ٢٨٧، ص ١٤

توان به كندوكاو پرداخـت، كـه اهـم آنهـا  ى سعادت از جهات مختلف ممسئله ٔدرشاره
ماننـد  ى سعادت بـا مـسائل مهمـمسئله سعادت، ارتباط ىستي چٔتأمل درشاره: عبارتند از
رش ي پـذبـر فـرض. ا مـشكک بـودن سـعادتي ى متواطٔر، لذت و تأمل درشارهيكمال، خ

سـعادت ( سـعادت ٔن مرتبـهگردد كه باالت ىن پرسش مطرح ميذومراتب بودن سعادت ا
ه دگاه مسكىصي از دىن پژوهش سعادت قصوي اى اصلمسئلهست؟ يچ) ىا عظمي ىقصو

 ىه درشـاره سـعادت قـصودگاه مـسكىصيـن دييز تـبين پژوهش ني اىاست، و هدف اصل
  :ل پاسخ دادي ذىها د به پرسشين هدف باي بدىابي دستىبرا. است

كنـد؟  ى چگونـه گـزارش مـمـسئلهن يدرشاره ارا مان سلف ي حكىها دگاهيده مسكىص
 حـصول ى بـرايىهـا ست؟ او چه مـالکي چى سعادت قصؤ او درشارهى و ثبوتىان سلبيب

ها  ن مالکيا اي ،ها وجود دارد ن مالکيا امكان جمع ايكند؟ آ ى مى معرفىسعادت قصو
   الجمع هستند؟ةمانع

  ها دگاهيد
سته اسـت يـ، شا)ىسعادت قصو(ن درجه سعادت ٔه درشاره باالتدگاه مسكىصيان ديقبل از ب

مان سلف ارائـه شـده اسـت، ين مسئله از جانب حكي كه درشاره اى مختلفىها دگاهيابتدا با د
ن امـر كـه يـٔدرشـاره ا: دگىصـ ىن مسئله متفطن بـوده، مـيت ايز به اهميه نمسكىص. مآشنا شىص
 ى مختلفـىهـا دگاهيـمان واالمقام گذشته دي حكىست، از سويچ) ىعظم (ى قصوسعادت
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  :ارائه شده است؛ از جمله
روان آنهـا بـر يـثاغورس، سقراط، افالطـون و پيل فيمان سلف از قبي از حكىگروه. ١

، بـه سـعادت ىعـي امور طبٔاند كه انسان پس از مفارقت روح او از بدن و همه ن باور بودهيا
معتقد هـستند و ) ىروحان (ىن گروه تنها به سعادت نفسانين جهت، ايبد. ابدي ىدست م

ت قائـل ين در انـساىحظـ بـدن، سـهم و ىنامند، و بـرا ى را انسان مىن جوهر روحانيهم
ر بـدن و ي كه نفس اسـى مادام كهورزند ىن نكته اصرار ميجد بر ا ن اساس بهيبر ا. ستندين

گـردد و  ى او مكشوف نمـى سعادت براىآرا  است، هرگز جمال دلى جسمانىها خواسته
گـردد و  ى صاف و خالص مـ،ى از بدن و امور ماديىشوند كه نفس پس از جدا ىادآور مي

  .گردد ىض مي عقل تام مستفىعني، ى و نور الهيىاز روشنا
 ىابيامكـان دسـتوطن دارد،  ى خاكىايكه در دن ىوقتل، انسان تا ين تحليبر اساس ا

توانـد  ى مـ،گـري دىاي ندارد و تنها پس از مرگ و گام نهادن در دن)ىقصو(به سعادت تام 
  )٨٧، ص ر االعراقيب االخالق و تطهيتهذ(. ابديدست ) ىعظم(به سعادت تام 

ن يست و اي مقرون به صواب ن،گفته شي پٔهن باورند كه نظيروانش بر ايارسطو و پ. ٢
 ى اسـت و كارهـاىاك خـىايـانـسان تـا در دن: د بگىصـىه نادرست است كـه كـسنظ

ابـد و در ي ى صواب دست مـىها شهي، به اندىه تعمق و خردورزيكند و در سا ىده ميپسند
هـا تـالش  ان انسانيل در مين فضايم اي است و در راه تعمىل مجد و ساعيل فضايتحص

 و ناقص است و پـس ىا فرد شقيش گفته، در دني با همه اوصاف پىن انسانيچن. كند ىم
  )٤٨ ـ ٤٠، صكوماخوسياخالق ن(. رسد ىدت تام ماز مرگ به سعا
. اسـت) جـان(و نفـس ) تن(ن باور است كه انسان، مركب از دو ساحت بدن يارسطو بر ا

  .كند ىف م دو پا و مانند آن تعىرونده بر رو را، ناطق راهين جهت او انسان را به ناطق ميبد
 بـه ىابي دسـتىا بـرايـن دنيـن در ان باورند كـه اگـر انـساي از ارسطو بر اىن گروه به تأسيا

 ى بـراى به سـعادت عظمـىابيش را به كار بندد، امكان دستت جد و جهد خىصيسعادت، نها
ن يـدوار باشـد، در ايتواند ام ىست، بلكه انسان مي محال و دور از دسترس نىا امرين دنياو در ا
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  )٨٨ ـ ٨٧، ص قار االعريب االخالق و تطهيتهذ(. د كندي را صىا شاهباز سعادت عظميدن
ا از يـن دنيـ در اى به سعادت قـصوىابيرش امكان دستيبعد از پذ: دگىص ىه ممسكىص

ن يـ در اىادت عظمـگردد كـه مـالک سـع ىن پرسش مطرح مي ا،روانشي ارسطو و پىسو
  .ستي چى خاكىايدن

ن پاسـخ ي چـن،ن پرسش مهـمي بد)١٧، ص كوماخوسياخالق ن(ه به نقل از ارسطو مسكىص
كـسان ين پرسـش پاسـخ واحـد و ي متفـاوت بـدىهـا ىژگـاد مختلف بـا رضافر: دهد ىم

ن پرسـش يش، بـدت خـاص خـىصيها بر اسـاس وضـع ک از انسانيدهند، بلكه هر  ىنم
  .دهد ىپاسخ م

  . استى به ثروت و توانگرىابي، در دستىن باور است كه سعادت عظمير بر ايفق. ١
 و بـه ىمـاري از بيى در رهـاىسعادت قصو: دگىص ىن پرسش ميمار در پاسخ بديب. ٢

  . استىدن سالمت و تندرستيآغوش كش
  . استيى و فرمانرواى در شكوهمندىه معتقد است كه سعادت قصويفرد پست و فروما. ٣
  .داند ى خود مى براىدن به معشوق را سعادت عظميفرد دورافتاده و مهجور از معشوق، رس. ٤
  .ر استئ در افاضه معروف و رساندن خن مرتبه سعادت،از منظر فرد فاضل، باالت. ٥
 ىبنـد ميها بر اساس تقس ن مالکئن باور است كه اگر همه ايت ارسطو بر ايدر نها. ٦
 كـه ىا وهي كـه واجـب اسـت و بـه شـىاز وقتـي در زمان نىعني مرتب شده باشد، ىعقالن

امـا در مـورد . ن اسـت كه واجب اسـت، باشـد، سـعادت آفـىواجب است و نزد كس
 او دارنـد، ىٔ كه همـه امـور رو بـه سـوىرا امرت متفاوت است؛ يسي وضعىت قصوسعاد

. ت و سـعادت بـالعرض هـستنديگر، غاي است و امور دىات و سعادت قصويت الغايغا
  )٨٨ ـ ٨٧همان، ص (
  ي سعادت قصوٴه دربارهيدگاه مسکويد
  :م كرديقستوان، به دو قسم ت ى را در گام اول مىٔه درشاره سعادت قصودگاه مسكىصيد
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  ىان سلبيب. كي
، عالوه بر طرح بحـث بـه صـورت ى سعادت قصؤدگاهش درشارهين ديي تبىه برامسكىص

كنـد، تـا مـراد و مقـصود  ى اظهـار نظـر مـمسئلهن ي أز درشارهي نى، به صورت سلبىجابيا
ن اساس اسـت كـه او ابتـدا بـه يبر هم. ديان نمايتر ب تر و كامل قيش را به صورت دقخىص

كنـد  ى متفكران ارائه شده است، اشاره مى برخىن عرصه، از سوي كه در اى ناصوابٔهنظ
  :دگىص ىو م

 ى و سـعادت قـصوايىر مطلـوب، نهـاي همان خ،ىند كه لذات حسن باوري بر اىبرخ
 ىن لذات حـسي تمتع از اىگر در انسان براي دىكنند كه همه قوا ىانسان است و گمان م

كـه مـا از آن ـ ف در انسان  هستند كه نفس شى مدعىه شده است و حتيدر انسان تعب
ن جهت به انسان اعطا شده است كه همه افعـال انـسان ي بدـم يكن ىاد ميبه نفس ناطقه 

بـه . مند گـردد سته بهرهي شاىا  به گونهىد كه انسان از لذات حسيم نماي تنظىا را به گونه
 در حـد ى از لـذات حـسىمنـد ره نفس، تمتع و بهـىها تي فعالى القصواةيگر غايان ديب

  .كمال است
 ذكر، ىعني ـ  نفس ناطقهىن باورند كه قواين گروه بر ايگفته، ا شيات پيعالوه بر مدع

ن جهـت يـ بـه هم.انـد  خلـق شـدهى از لـذات حـسىمنـد  بهرهى همه براـحفظ و فكر 
 او ىها بـرا ىجستن ها و كام ىدنيها، نوش ى را كه از خوردنى كه لذتىانسان زمان: ندگىص ىم

. ست اد آنهايكند و دوستدار تجد ىدا مياق پين امور اشتياد آورد، به اي هحاصل شده بود ب
  . از لذات استىمند تنها بهره» ىادآوريحفظ و «ده و منفعت ي فا،ن خاطريبه هم

پـردازد و  ىدگاه آنـان مـيـ، بـه نقـد دىپرستان حـس دگاه لذتيه بعد از نقل دمسكىص
، نفـس ى لـذات حـسٔ نادرست درشارهىن برداشت و تلقيبه خاطر چنن گروه يا: دگىص ىم
ه قـرار ش را در خـدمت نفـس شـهىصف انسان را خوار كرده و تمام هـم و غـم خـىصش

  . ببرندى كافٔها بهره ىجستن ها و كام ىدنيها، نوش ىاند، تا از خوردن داده
، در واقع ىسان و لذات حس كمال انٔ درشارهىا هن نظي چنٔارائه: ديافزا ىاو در ادامه م
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ن گروه به جهـت اسـتغراق يا. ه استيو مردم نادان و فرومامباالت  ىب جمهور عوام ٔهنظ
ن لـذات را مطالبـه يـش تنهـا از خـدا، ا خـىصى در دعاها و نمازهاى، حتىذ حسيدر لذا

سـت و  ا مـد نظـر آنهـاىن لـذاتيبهشت و تقرب به خدا، تنهـا چـنهنگام ذكر كنند و  ىم
 ىن جهـت از لـذات حـسيآنها بـد.  داد و ستد استىز نوعي آنها نىشگيت و زهدپعباد

  .ابنديگر دست ي دىاي دنىبه لذات حس كه گذرند ىا مين دنيا
ن ي كه چـنيىها انسان: دگىص ىن گروه مي أش درشاره خىصيىه در اظهار نظر نهامسكىص

هـا،  اه، كـرمي سـىاهـ  دارنـد، در واقـع بـا سوسـکى لذات حـسٔ درشارهىشياعتقاد و گرا
  )٥٩همان، ص (. ک هستندحشرات كوچک و جانوران پست ش

  ىان ثبوتيب. دو
 ى معرفـى سـعادت قـصوى را بـراى مختلفـىها ش، مالکه در آثار مختلف خىصمسكىص

  :ند ازا ها عبارت كرده است، كه اهم آن
   به افق فرشتگاندنيرس .١

ان يـدر م: دگىصـ ىمـكـرده،  ذكـر ىماتن مراتب كمال انسان، ابتدا مقديي تبىه برامسكىص
 كمـال، مخـتص ٔن مرتبـهي از كمال وجود دارد كه اولىموجودات مختلف، مراتب متعدد

وانـات تعلـق دارد و در يتـر از آن بـه ح ني پـسٔ پس از آن به نباتـات و رتبـهٔجمادات و رتبه
 همـه ٔد كـه رتبـهشـو ىادآور ميز يقت را نين حقيالبته او ا. شود ى انسان واقع مٔت رتبهينها

 از كمـال اسـت و ىان نباتات مراتبيرا در ميسست؛ ينكسان يوانات ي همه حٔنباتات و رتبه
 از ىن جهت برخيبه هم.  از كمال وجود داردىز مراتبيوانات نيان حياس در مين قيبه هم

گـر، يوانـات ديوانـات، از حي از حىسان برخـ نيتر و به هم فگر شي دىاهان، از برخيگ
  . از كمال وجود داردىز مراتب مختلفيها ن ان انسانيتر است و در م فش

ش دسـت هرگاه انسان به آخر افق خىص: دگىص ى مى كمال انسانٔن مرتبه برتٔاو درشاره
 كمال انسان است و بـا ٔن مرتبهن باالتيوندد و ايپ ىابد، در واقع به اول افق فرشتگان مي

انـشان بـه يانـشان و پايشوند و آغاز آنها به پا ى مىكي ن مرتبه موجودات نزد اويدن بديرس
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ره همـان يـرا دا يس؛نامند ىم»  وجودٔدائره«ان را ين اتصال آغاز به پايوندد و ايپ ىآغازشان م
 ىا ه حركـت، از نقطـهي اسـت كـه در سـاىخط: ندگىص ىف آن م است كه در تعىزيچ

  .گردد ىن برمآغاز و ديشاره به همان نقطه آغايس
ل ي اسـت كـه كثـرت را بـه وحـدت تبـدىز همـان واحـدي وجود، نٔرهيدا: ديافزا ىماو 

 خـود و ٔآورنـدهدي پدىگـانگي بـر ،ى بر اسـاس داللـت صـادق برهـان،رهين دايكند و ا ىم
او در  )٧٩ – ٧٨همـان، ص (. كنـد ىش داللـت مـن بر حكمت و قدرت خالق خـىصيهمچن
ان يـن بين معنا را چني همر االعراقيب االخالق و تطهيتهذس يكتاب نفاز گر ي دىموضع

 كـه در ى بـه افقـى برخـ:گر تفاوت دارنـديكديزان عقل با يها از جهت م انسان«: كند ىم
ابـد ي ىش مـي آنها تا بدان حد افـزأابند، و رتبهي ىان انسان و فرشته وجود دارد، دست ميم

 انـسان، ى صـعودري كسب كنند و در سـى را از فرشتگان الهىتوانند نور حق و وح ىكه م
  )٦٣همان، ص ( ».است كمال و سعادت ٔن رتبهن باالتيا

  ىِافت حكمت از ساكنان مأل اعلدرش. ٢
 ى و برتـر)ى و سـعادت روحـانىسعادت جـسمان(ان دو قسم سعادت يه بعد از بمسكىص

ابد ي دست ى كه به سعادت روحانىكس: دگىص ى م،ى بر سعادت جسمانىسعادت روحان
 منـور گـردد، از آالم و ىابـد و بـه نـور الهـف حكمـت را ديصي لطاى اعلو از ساكنان مأل

  .ابدي ى ميى بدان مبتال هستند، رهاى كه افراد سعادتمند جسمانىحسرات
 ٔن رتبـهابـد، در واقـع بـه بـاالتين مرتبه دسـت ي بدىن باور است كه اگر كسياو بر ا

مسرور است و به جهت ش  همواره به ذات خىصىن فرديافته است و چنيسعادات دست 
، تنهـا بـا اظهـار ىن انـسانيگردد و چن ىگردد، مسرور م ىب او مي كه از نور اول نصىضيف
 كـه ىق مصاحبت با افـرادافت آن را دارند و از طاقت ديصي كه لىن حكمت به افراديا

  .گردد ى با او تناسب دارند، مسرور مىاز جهت روح
 ٔت رتبـهيـان و نهايـابد، به پاي سعادت دست ٔتبهن مري بدىاگر كس: ديافزا ىدر ادامه م

ل مثبـت يهـا و خـصا ىژگـ رضى داراىن فرد سعادتمنديچن. افته استيها دست  سعادت
 ىويـ و از دسـت دادن نعـم دنىويـ از فراق و هجران دوسـتان دن، از جمله؛ استىفراوان
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كنـد و  ىمـ جز در حد ضرورت توجـه نى و سعادات بدنىويگردد و به امور دن ىمحزون نم
 پـاک و ىهـا ل بـه مالقـات بـا جـانيـش و متماسنخ خـىص  با افراد همىنينش مشتاق هم

گفتـه،  شيـ پىهـا ىژگ و افراد با رضىن شخصيان چنيرا م يس؛ استىفرشتگان مقرب اله
  . وجود داردىت معنويسنخ

، تمـام گفتارهـا و ىن فـرد سـعادتمنديفشارد كه چـن ى مىن اعتقاد پايجد بر ا ه بهمسكىص
 كـه ىو از هـر گفتـار و كـرداردهـد  ى خود را بر حسب اوامر حضرت حق شـكل مـىكردارها

ن جهت از او گفتـار يبه هم. كند ى سبحان فراهم نكند، اجتناب مىاسباب تقرب او را به خدا
ٔنه تقرب او به حـضرت حـق را فـراهم آورد و هرگـز بـه جهـت يشود كه زم ى صادر مىو كردار

پـردازد و مفتـون  ى حضرت حـق نمـى، به مخالفت با اوامر و نواهىنالت شهوايمتابعت از تما
، در غـم از دسـت دادن ىن فـرد سـعادتمندين، چـنيعالوه بر ا. شود ىعت نمي طبىها خدعه

  .شود ى، غرق حسرت نمىو به خاطر از دست دادن مطلىضسوزد  ىمحبىضش، نم
 ىافـرادٔهمه كند كه  ىق اشاره ميق و عمي دقٔن نكتهيبحث، به ان ياان يه در پامسكىص

ز مراتـب ي نافراد سعادتمندرا يسستند؛ يك رتبه و مقام نيدر ابند، ي ىن مقام دست ميكه بد
  )٩٠همان، ص(. را دارند از كمال ىمختلف

   خداى به سوى و عشقىحركت شوق. ٣
 حـضرت حـق و ى به سـو،ى و عشقى، در حركت شوقىه، سعادت قصواز منظر مسكىص

 حركـت ى كه بـه سـمت كمـال اقـصى موجود كهن باور استي بر ااو. ست اتقرب به او
 ؛كنـد ى خود جذب مىابد كه حضرت حق او را به سوي ىن عقل تامش درميكند، با ع ىم

 كه از نقـص ىرا هر متحركيس. خواند ى خود مىبه سوگونه كه معشوق، عاشقش را  همان
در  معـشوق اول ى بـه سـوى و عـشقىكند، در واقع با حركـت شـوق ىبه كمال حركت م

زان جـد و يـن قـرب، بـه ميـزان ايـشـود و م ىتـر مـ کيو هر لحظه به او نزداست حركت 
  .جهدش در هر حال وابسته است

هـا و  عت را بدان جهت كه عالم حركت است، جهـان آالم و رنـجيم طبَعالمان، عال
ن يـبـر اسـاس ا. انـد دهيعالم عقل را از آن جهت كه عالم سكون است، جهان لذات نام
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را  يسـ؛دگاه، حركات، مالزم با آالم و سكنات مالزم بالذات و مطلوب حركات هـستنديد
 هرچنـد متحـرک ىاجـرام سـماو. ابـديكند، تا به سكون دست  ى، حركت مىهر متحرك

  . آنها ساكن هستندىر براييهستند، اما به جهت دوام، اتصال و امتناع تغ
را در  يس؛ متفاوت استى با امور الهىعي حكم حركت در امور طب كهشود ىادآور ميز ين

 عـدم اسـت، امـا در ْ وجـود و سـكونْ، حركت اشرف از سكون، بلكه حركتىعيامور طب
عـالم .  وجـود اسـتْ عـدم و سـكونْرا حركـت يسـ؛ت بـرعكس اسـتي، وضعىامور اله

عـت ي در عـالم طبى در عالم عقل و حتـى محض است و هر سكونِت، عالم سكونيالوه
 ىبـه نحـو) ىعي و طبىاله(سان كه حركت در هر دو عالم  ؛ به همانست اى الهىبه نحو

ز بـا حركـت يـت نيكند، عبود ىدا ميت با سكون ظهور پيكه رشىض همچنان. ت استيعبود
اسـت يف، جـزء نظـام عـالم و سالحان و اصوات در مناسبات ش. ابدي ىظهور و بروز م

 ى نـسبىعني ـفه ن صور شيو اان دارد  سى است و در همه موجودات عالم هستىاله
 اسـت يىت قصوايض خالق بر خلق و غاي فاست ـ ىاست رشاني و سىن نظام الهيكه مب

 ىرسـالتان فـ(. انـد  او در حركتىكه مطلوب و معشوق همه است و همه موجودات به سو
  )١٤ ـ ١٣، ص اللذات واآلالم والنفس والعقل

   عملىدستيابى به كمال نهايى در دو بعد نظرى و. ٤
 ٔن باور است كـه انـسان بـه جهـت واجـد بـودن دو قـوهي كمال انسان بر أه درشارهمسكىص

ز ير موجـودات متمـاي خـود اسـت، كـه او را از سـأژه دو كمـال رضـىعالمه و عامله، دارا
 ٔ عاملهٔكند و با قوه ىدا مياش به كسب علوم و معارف عالقه پ  عالمهٔانسان با قوه. كند ىم

 نفس است كـه ٔن دو قوهيكند و بر اساس هم ىدا مياق پيب امور اشتيو ترتش به نظم خىص
  .كنند ىم مي تقسى و عملىمان، فلسفه را به دو قسم نظريحك

 بـه كمـال ى و عملـىن امر مصر است كه اگر انسان در هر دو بعـد نظـريجد بر ا او به
ب االخـالق و يتهـذ(. افته استيدست ) ىسعادت عظم(ابد، به سعادت تامه ي دست يىنها
ت كمال انسان در بعـد يفي ك و)ىسعادت قصو(سعادت تامه  سپس )٥٧، ص ر االعـراقيتطه
  :دهد ىح مين توضيچن نيا را ىنظر



 ١٣٩١بهارم، دهياز پياپي ،سوم شماره  سال چهارم،فصلنامه اسراء،

١٨٠ 

اق ي قوه عالمه به علوم اشتٔلهين است كه انسان به وسي چنىكمال انسان در بعد نظر«
گونـه كـه هـست،  نقـت را همـايرسد كـه حق ىه مي به علم بدان پاىابيابد و در دستي ىم

اش صـائب گـردد و  شهيـرتش صواب و انديدگاهش با واقع مطابق شود و بصيابد و دديص
 شک نكند و در علم بـه امـور موجـودات ىقتيدا نكند و در حقي ناصواب اعتقاد پىبه امر

ن علم دلگـرم يابد و بدي دست ـن مرتبه علم است ت ىن و عال كه باالتـ ىبه علم اله
ابـد و ي دست ىنان قلبين مرتبه از علم، به آرامش و اطمياطر فراچنگ آوردن اگردد و به خ

 او ىاتش بـرايـت الغايـ مطلـوب و غأن درجـه او برطرف شـود و آخـىر و سرگردانيتح
  )٥٨ ـ ٥٧همان، ص ( ».ابدي بدان حد كه با او اتحاد ؛مكشوف گردد

  :دهد ىگونه شرح م نيا ىدر بعد عملرا ت كمال انسان يفيك
. نـام دارد» ىكمال اخالقـ«كه است  )قوه عامله( ىگري دٔقوهدر گرو كمال دوم انسان 

 عاملـه انـسان نـشأت ٔ قوهٔژه و افعال رضىش قوي انسان از آراى كمال اخالقٔهيما آغاز و بن
ن قـوا در وجـود يـ نباشد، بلكه اىن قوا به صورت غالب و مغلىضين اي بٔرد، تا رابطهيگ ىم

  .داشته باشند ىو سازگارتعامل گر يكديانسان با 
ب و يـزه بـا ترتين باور است كه همه افعال انسان بر اساس فهم و فرمان قوه ممياو بر ا

ن درشـاره نقـش و كـاركرد قـوه عاملـه در ياو همچـن. شوند ىنظم خاص از انسان صادر م
 ٔن اعتقـاد اسـت اگـر از همـهيـت جامعه، بر ايوضع ى و ارتقاىنه شدن روابط اجتماعيبه

 امـور جامعـه بـه ٔرد، همـهي صورت گىا ستهيسته و بايند شايان فري با چنىها، افعال انسان
ر يت تـدبيـ حاكمىن بـه معنـايـابـد و اي ى سر و سامان مىسته و با نظم خاصيشكل شا

 در جامعـه، هـم ىمـوني مبارک و مدادن ررضيدر صورت تحقق چن.  در جامعه استىمدن
 ىعنقـاد يابنـد و هـم مجمـوع جامعـه در صـي ىت متک افراد جامعه به سعادت دس تک

  )٥٨همان، ص (.  و مشترک موفق خواهند شدىسعادت جمع
 را ى و عملـىن دو كمال انسان از بعد نظـريه در ادامه بحث، رابطه و نسبت بمسكىص

 ٔانـسان، بـسان رابطـهدر ن دو كمـال يـان ايرابطه م: دگىص ىدهد و م ى قرار مىابمورد اريس
 ٔ بـه منزلـه)ىكمـال در بعـد نظـر( كـه كمـال اول ن معنـايبد. صورت استان ماده و يم
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 از دو ىكـي مـاده اسـت و انـسان بـا ٔ به منزلـه)ىكمال در بعد عمل(صورت و كمال دوم 
 و هـم در ساحت نظـرد هم در يابد، بلكه باي ى به كمال مطلوب دست نميىكمال به تنها

بـه .  و عمل ادامـه و اتمـام كـار اسـترا علم مبدأ امر يس؛ابدي به كمال دست ىبعد عمل
 يى نهـأان كمال است و آغـاز كمـال، بـدون مرحلـهيگر علم آغاز كمال و عمل پايان ديب

 كمـال، بـدون اكتـساب مرحلـه ىانيـ پأمرحلـهكه  همچنان ؛هوده استيع و بيكمال، ضا
  .ن، ناممكن استآغايس

 او . وجـود داردىنگـاتنگ تٔز رابطـهيان غرض و كمال نين باور است كه ميه بر امسكىص
ان يـرا م يس؛ميكن ىز اطالق مي غرض ن،»كمال«ما به : دهد ىح مين توضين رابطه را چنيا

ن دو واژه يـ وجود ندارد، بلكـه اىنيادي تفاوت بن،ه ذاتياز ناح» غرض«و » كمال «ٔدو واژه
اگـر بـه ن يرابناب. ات استيثيان آنها ناظر به حيز ميو تما دارند ىپوشان هم ، ذاتٔهياز ناح

 از آن جهت كه در نفس به صورت بالقوه موجود است و هنوز بـه صـورت ـت واحد يواقع
گفته، غرض اطالق  شيت پيثيت واحد با حين واقعيبه ام،  بنگاست ـامده يبالفعل درن

افتـه و يت ي از آن جهت كه فعلـگر يت ديثيت واحد با حين واقعيشود، اما اگر به هم ىم
  .ميگىص ىت واحد، كمال مين واقعيم، بد بنگـده است يله اتمام رسقوه او به مرح

 است و در مورد هـر ى كلٔک قاعدهيگفته،  شي پى مدعا كهشود ىادآور مين يهمچناو 
: دگىص ىكند و م ىل استفاده مي تمثٔوهين مدعا، از شيم اي تفهىاو برا.  صادق استىزيچ

اطـالق » غـرض«م، بـه آن يـن در نظـر بگ آٔ را در ذهـن سـازندهىا ر خانـهما اگر تصىص
ار در عـالم خـارج لبـاس يـ به صورت كامـل و تمـام عىر ذهنن تصىصي اما اگر ا،شود ىم

گفتـه بـه  شيـدر مجمـوع از مباحـث پ. شود ىاطالق م» كمال«به آن ، كندت به تن يواقع
  :ميكن ىدا ميل وقوف پينكات ذ

آورد و فعـل خـاص از او  ىمـش را فراچنـگ  كمال مطلوب خىصى انسان در صورت.١
 ىعنـي ؛ موجـودات را بـشناسدٔ همـهىنظركمال شود كه در گام نخست در بعد  ىصادر م

ن، به خواص ي و عالوه بر ا،ات و حدود آنها را بداند كه آنها ذوات هستند، نه اعراضيكل
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 كـه ىرا در صـورت يسـ؛ابـدي ىرساند، آگـاه ى كه آنها را به كمال مطلوب ميىها ىژگو رض
  .شود ىز آگاه ميات آنها ني از جزئىا وهيات موجودات آگاه شد، به شينسان نسبت به كلا

د يـ، انـسان باىدن به كمال مطلوب در بعد نظريش گام نخست و رسيماي بعد از پ.٢
د و اعمـال و كـردار يـ عمل استفاده نمأها در مرحله ن دانستهي از اىعني ؛گام دوم را بردارد

  .ح از او صادر شودي نسق درست و صحد با نظم ويز باياو ن
 به كمال مطلـوب ى و عملى آن است كه اگر انسان در هر دو بعد نظريى نهأجهي نت.٣

 ؛اد كـرديـ» ريعـالم صـغ«توان به عنوان  ى مىن انسانين صورت از چنيافت، در ايدست 
 تـوانش ٔش را به اندازهيها شود و او دانسته ى موجودات در ذات او حاصل مٔرا صور همهيس

مانـه خداونـد يگـردد و از نظـام حك ىن حضرت حق ميبخشد و در واقع جانش ىسامان م
  )٥٨همان، ص (. گردد ىشود و در آن زمان عالم تام م ىخارج نم

  حد و حصر بهشت رسيدن به نعم بى. ٥
 و آموختن علوم مختلف ىق كمال در بعد نظر انسان از ط كهن باور استيه بر امسكىص

 ىمـيا بـه حكيـابـد كـه ي ى از كمـال دسـت مـىا  بـه مرحلـهىطق تا علوم الهاز علم من
شود،  ى نائل مىامبريا به مقام پيشود و  ىل مي تبدىار در مسائل نظريع نظر و تمام صاحب

 يىايـت در دنيـگـردد و در نها ى و مأل اسفل مـىان مأل اعلي مٔر واسطهيكه در صورت اخ
 لهـم مـن قـره ىفال تعلم نفـس مـا اخفـ«ر قرآن يبابد كه به تعي ى دست مىگر به بهشتيد

وال اذن سـمعت رأت ن يهنـاک مـاالع«، Ｂ اسـالمىامبر گرامـيـر پيـ و به تعب١»نياع
  )٧٩همان، ص ( ٢». قلب بشرىوالخطر عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادنـد،  ىدگان است و به پاداش آنچه انجام مـيبخش د ىز از آنچه روشنيداند چه چ ىچ كس نميه« . ١
  )١٧ ٔهي سجده، آٔسوره(» . آنان پنهان شده استىبرا

ده و بـر ي وصـف آن را نـشنىچ گوشيده و هيند آن را ىچ چشمي است كه هيىها در بهشت نعمت« . ٢
  ». خطور نكرده استىچ بشريقلب ه
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  تقرب به خدا. ٦
 ىث واجد بودن همه كماالت و بـريحضرت حق، اكمل همه موجودات از ح«كه از آنجا 

 سـعادت )٥٧ ـ ٥٦ص همان، ( » استى و ابدى ازلىد او، وجودص است و وجوياز همه نقا
  .ن كانون استيشتر به ايز در تقرب بيانسان ن

 سـعادت ٔ، به بحث درشـارهى و عملىت كمال در بعد نظريفين كييپس از تبه مسكىص
 و ى از دو بعـد نظـر ـر كمـاليانسان با گام گذاشتن در مس: دگىص ىپردازد و م ى مىقصو
شود و انـسان تـا بـدان  ى سبحان مىدار و جاودانه از خدايض پايرش في پذٔآماده ـ ىعمل

ن او و حـضرت حـق حائـل ي بىچ حجابيد كه هتواند به حضرت حق تقرب جىص ىحد م
، ىر تعـالين مـسي است و اگر انسان نتواند اىا و سعادت قصوين همان رتبه علينشود و ا

 و سعادت بـه ىر تعاليش را در مسىص بالقوه خى كند و استعدادهاىكمال و سعادت را ط
وانات وجود نخواهد داشت و ير حيان انسان و ساي مىزيگر تمايت برساند، در واقع ديفعل

هـان خواهـد ايا مانند راه و رسم انـواع گيوانات و يراه و روش انسان، بسان راه و روش ح
 و گـام ىر تعـاليش مـسيمـاي است كه انسان در صورت عـدم پن معناين سخن بديا. بود

 و تمتـع از ى ابـدى از بقـاىا گر بهرهي، دىكران سعادت قصويبرداشتن به جانب ساحل ب
 او و دخـول ى حضرت حق و تقرب بـه سـوى نخواهد داشت و رفتن به سوىم سرمدينع

  . انسان ناممكن خواهد بودىدر بهشت حضرت حق برا
 و سـعادت و ىعالر تين مسيش ايماي پىن باور است كه هر كس نتواند چگونگياو بر ا

ر ي را تصور كند، در واقـع از متوسـطان در علـم اسـت و در مـسىدن به سعادت قصويرس
 كـه ىزمانپندارد كه  ىمافتد و  ىر را ندارد و به شک مي مسىدن به انتهايمعرفت قدرت رس

او ت يگـردد و وضـع ى مىن برود، وجود انسان باطل و متالشي انسان از بىب جسمانيترك
ن ي بـا چـنىانـسان. اسـتاهـان يوانـات و گير حيت سـايو بقا، بـسان وضـعث فنا ياز ح

عت فاصله  است و از ساحت حكمت و سنت شىمانيا ى سزاوار نام الحاد و بىاعتقاد
  )٥٩همان، ص (. رديگ ىم
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افـت و از ي سـعادت دسـت ٔ درجـهىهرگاه انسان بـه اعلـكه شود  ىادآور ميه مسكىص
عت ي عالم طبىها ىها و پلشت ىخاطر آخرت از ناپاكافت و به ي نجات ىاسارت بدن خاك
 دسـت ىافت، در آن زمان به فوز و رستگاريف دست يد، و به نفس لطينفس خود را رهان

 انـسان ىن حـالتيدر چن.  حضرت حق آماده ساخته استىش را بر لقاافته و ذات خىصي
ن قـوا يـ او از ااريس ؛دهد ى نشان نمىليگردند، تما ى كه مانع سعادت او ميىنسبت به قوا

  . به آنها ندارد ىليم ،منزه گشته
اقـت تقـرب بـه ي، لىالت نفـساني از انواع تمايىرهاپس از انسان : ديافزا ىدر ادامه م

 كـه خـدا يىهـا ن حالت وعدهيابد و در اي ىض انوار او را مي از فىمند حضرت حق و بهره
گـردد  ى متمتع مـىشود و او از نعم ى، شامل حال او م استان دادهيدر قرآن به ابرار و متق

فالتعلـم «ر قرآن يچ كس از آنها اطالع ندارد و به تعبي افراد است و هىروشن  چشمٔهيكه ما
  )٩٥همان، ص ( .»ني لهم من قره اعىنفس ما اخف
 قرب به خدا، بـه عنـوان ٔ مقدمات درشارهى با ذكر برخالفوز االصغر ٔه در رسالهمسكىص

 عقـل و ىحركـت نفـس بـه سـو(ان دو حركت نفس يس از بپو  ،ىمالک سعادت قصو
، عـادت و مهـارت يىافالطـون فلـسفه را توانـا: دگىصـ ىم) ىولي هىحركت نفس به سو
 دو مرگ ىن باور است كه انسان دارايافالطون بر ا. كند ىف م تعىنسبت به مرگ اراد

حركت گر نفس، يات ديات نفس، حركت به جانب عقل و حيک حي. ات استيو دو ح
  . استىوالني و اجرام هىولي هىبه سو

ن جهـت، مـا در برابـر دو يبـد. ات اسـتيـدگاه افالطون، مرگ نقطه مقابـل حياز د
 و بـه حركـت ىعـيات طبيبه حركت نفس به جانب عقل، ح. مز دايصيات، دو موت نيح

ات يـبـه جهـت تقابـل مـرگ و ح. شـود ى اطالق مـىات ارادي، حىولي هىنفس به سو
  .»عهي بالطبى تحةمت باالراد«: ندگىص ىم

بـه را د حركـت نفـس يـن است كه انـسان باين عبارت ايمراد از ا: دگىص ىه ممسكىص
. دهـدسـوق  عقـل ى آن نفس را به سوىو به جا) مت باالراده(ن ببرد ي از بىولي هىسو

ش را جـزم كنـد، نفـس رتش باز شود و عزم خـىصياگر انسان چشم بص«) عهي بالطبىتح(
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تـر از  ى كه متعالـ تقرب به حضرت حق ىعني، ىات ابدي سعادت و حىسوش را به خىص
  )٦٤، ص الفوز االصغر( ».دهد ى سوق مـوب و نواقص منزه است يز و از همه عيهمه چ

  يي نهايبند  و جمعيابيارز
دگاه يـك از دو ديـ چيـ هىم كـه ويابيـ ىه، درمـبا تأمل در آثار و رسائل مختلف مـسكىص

 و ىرفته اسـت؛ بلكـه بـا سـعيلف را به صورت كامل و تمام نپذمان سيان حكيمشهور م
  .ن باره استئه حق و صواب در اافتن نظيتالش وافر در صدد 

 ىثاغورس، سقراط و افالطون، انـسان تنهـا دارايل في از قبىمانيدگاه حكيبر اساس د
د نداشـتن ى به سعادت جـسمانىاعتقادآنان  . استى به نام سعادت روحان،ک سعادتي

توانـد بـه  ى اسـت و انـسان مـى مراتـب و درجـات متعـددى داراىن سعادت روحانيو ا
  . ابدي دست ـ ى سعادت قصوـن مرتبه آن باالت

 او امكـان ى متـوطن اسـت، بـراى خـاكىايـ كه انسان در دنىن گروه معتقدند مادامياما ا
  .ابديد به آن دست توان ى وجود ندارد و تنها پس از مرگ است كه مى به سعادت قصوىابيدست
  :فشارند ى مى پا،لي مهم ذىن گروه بر دو مدعايا

بـه نـام سـعادت  ىزيـچ اسـت و ى سعادت انـسان، منحـصر در سـعادت روحـان.١
  .وجود ندارد ىجسمان
  .رسد ىمن رتبه يو انسان پس از مرگ بددهد  ىرخ نما ي در دنى سعادت قصو.٢

 را منكـر ىو سـعادت جـسمان ا.ستيـن گـروه موافـق نيـ نخست اىه با ادعامسكىص
 ىن جهت براي بد.داند ى و مركب از بدن و روح مىست، بلكه انسان را موجود دوساحتين

 را ى سـعادت روحـانى منتهـ؛ل اسـتيـ قا)ى و روحـانىجـسمان(انسان دو نوع سعادت 
  .داند ى مىتر از سعادت جسمان مهم

عت مقـدس ن و شيير آيتحت تأث ىو. ن گروه موافق استي دوم اىه با ادعامسكىص
 ى بـه سـعادت عظمـىابي، امكـان دسـتى خاكىاين دنيدر ا  كهن باور استياسالم، بر ا

ا آماده ي الزم را در دنىها نهيط و زمي كه شراىن، در صورتيروز بايشسدر وجود ندارد، بلكه 
  .ابدي سعادت دست ٔن درجهتواند به باالت ىكرده باشد، م
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  :ل خالصه كردي ذىتوان در دو ادعا ى مىاره سعادت قصوروانش را درشيدگاه ارسطو و پيد
 و ى دو نـوع سـعادت جـسمانى است، داراىانسان چون موجود دوساحت:  اولىادعا

  . استىنفسان
  .ابديدست ٔن درجه سعادت تواند به باالت ىا ميانسان در دن:  دومىادعا

  . دوم آنها مخالف استىاروانش موافق است، اما با ادعي اول ارسطو و پىه با ادعامسكىص
ان يـ بى سعادت قصوىه شش مالک برام كه مسكىصيابي ىگفته، درم شيبا مرور مباحث پ

ار يـها به صورت كامل و تمـام ع ن مالکيا ايشود كه آ ىن پرسش مطرح ميحال ا. كرده است
  .چ وجه، امكان جمع آنها وجود ندارديگر متخالف و متعارض هستند، و به هيكديبا 

 بـه ظـاهر ىها دگاهين ديم ايتوان ى م،هگانه مسكىص  ششىها نييق در تبيل و تدقبا تأم
ن مرتبـه كمـال و دگاه اول، بـاالتيـرا بر اسـاس د يس.ميكنگر جمع يكديمتخالف را با 

ن افـق كمـال و ن اسـاس آخـيـدن به افـق فرشـتگان اسـت و بـر ايسعادت انسان رس
 ٔن مرتبـهبـاالتز يـندگاه دوم يـاسـاس دبـر . ن افق فرشتگان اسـتيسعادت انسان، اول
 ابـد و از سـاكنان مـألي   دسـتى است كه انسان بـه سـعادت روحـان سعادت انسان، آن

  . منور گرددىابد و به نور الهف حكمت را ديصي لطا،ىاعل
را اگـر انـسان واجـد سـعادت  يسـاسـت؛ با هم قابـل جمـع ىراحت دگاه بهين دو ديا

ف ي لطـا،ى اعلـابد و در آنجـا از سـاكنان مـألي ى دست م گردد، به افق فرشتگانىروحان
  .گردد ى منور مىابد و به نور الهي ىحكمت را درم
ٔن درجـه سـعادت و كمـال انـسان آن اسـت كـه انـسان بـا دگاه سوم، باالتيبر اساس د

دگاه چهـارم، يـ حـضرت حـق جـذب شـود و بـر اسـاس دى به سـوى و عشقىحركت شوق
قـت را ي ـ قوه عالمـه ـ حقىكمال انسان در آن است كه در بعد نظرٔن رتبه سعادت و ت ىعال

 از هـر گونـه خطـا باشـد و در علـم بـه امـور ىابـد و علمـش مبـرگونه كه هـست، ديص همان
ابـد و در بعـد ين مرتبه علم اسـت ـ دسـت ت ىن و عال ـ كه باالتىموجودات، به علم اله

ش  خـىصىهـا ع دانستهي از جمىعنيابد؛ ي دست ن مرحله كمالٔ ـ قوه عامله ـ به باالتىعمل
  .ل باشديد و همه اعمال و كردار او صواب و جميدر مرحله عمل استفاده نما
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حد  ىدن به نعم بي كمال و سعادت انسان در رسٔن مرتبهدگاه پنجم، آخيبر اساس د
 انـسان در تقـرب ى سـعادت عظمـادگاه،يـن دو حصر و بهشت است و بر اساس آخـ

  . سبحان استىبه خدا ىمعنو
ن يـه اي سـبحان داشـته باشـد، در سـاى خـداى به سوى و عشقى حركت شوقىاگر انسان

ن مرحلـه كمـال ش ـ قوه عالمه و عاملـه ـ بـه بـاالت خىصى و عملىحركت، در دو بعد نظر
افت حكمت از سـاكنان در مـأل اقت ديصيگردد و ل ىابد و به افق فرشتگان واصل مي ىدست م

 حـد و حـصر بهـشت حـضرت ى است كه انسان از نعم بىن صورتيابد و در چني ى را مىاعل
. سور اسـتيـه تقرب به حضرت حق ممكـن و مين امور در سائگردد و همه ا ىمند م حق بهره

افـق شـدن بـا   او امكـان هـمىدا نكنـد، بـرايـ سبحان پى به خداى قرب معنوىاما اگر انسان
 حـد و حـصر ى از نعـم بـىمنـد  و بهـرهى اعلـافت حكمت از ساكنان در مـألفرشتگان، ديص

 ى خـداى بـه سـوى و عـشقىبهشت وجود ندارد و تقرب به حـضرت حـق بـا حركـت شـوق
  .سور استي ـ قوه عالمه و عامله ـ مقدور و مى و عملى نظربعدسبحان و كمال در دو 

ابد و بر اسـاس ي ى به افق فرشتگان دست م، انسان بر اساس مالک اول،گريان ديبه ب
بـه قـرب ب يـترتن يابـد و بـدي ىف حكمت را درمي لطا،ى از ساكنان مال اعل،الک دومم

 ى بـه سـوى و عـشقى با حركـت شـوق، و بر اساس مالک سوم،شود ى او افزوده مىمعنو
 ى تقـرب معنـؤنـهي زم،ى و عملـى و مالک چهارم كمال در بعد نظر،شود ىخدا جذب م

 ىمنـد ج تقرب به حضرت حق، بهرهيز نتا اىكي و كند ىبه حضرت حق فراهم مرا انسان 
  .باشد ىم) مالک پنجم( در بهشت ىحد و حصر خداوند ىاز نعم ب
  :ستي از لطف نىان چند نكته خاليل بحث، بي تكمىبرا

ذ .يك   .ن مقدس اسالمي از دى سعادت قصوىها ان مالکيه در بمسكىص ىرياث
ر يـ غىژه ارسطو، امرونان، به رضيمان يه از حكژه مسكىصرض مان مسلمان، بهيگرچه تأثر حك

انـد؛  ونـان بـودهيمان يست كه آنها مقلد محض حكين معنا نين امر، بديقابل انكار است، اما ا
عت مقدس اسـالم متـأثر بـوده و از حكمـت  شىشدت از مبان  مواضع بهىبلكه آنها در برخ

را م، يسار دايصي در اختىمتقنن شواهد ئمثال در فلسفه مورد بحث، ما چن. اند  فاصله گرفتهىوناني
 كه در قرآن ذكر شده و ى ما شاهد حضور خدا و فرشتگان با اوصاف و صفاتىدر فلسه ارسطىص
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 بـه ىچ توجهي، هى ارسطىصىعالوه بر آن در نظام اخالق. ميستيكند، ن ىه از آن دفاع ممسكىص
را در ) ىدت قصوسعا (ىٔن درجه سعادت انسانه باالتمسئله آخرت نشده است، اما مسكىص

 بـا فرشـتگان ىافقـ  حضرت حق و همى به سوى و عشقى و حركت شوقىفهم معارف اسالم
  .داند ىعت مقدس اسالم م احكام شى و اجراىمقرب اله
م اسـت ي كند، بر صراط مستقىرويامبران پيشود كه هر كس از پ ىادآور مياو ن يهمچن

  )٦٨، ص فوز االصغرال(. و هر كس با آنها مخالفت كند در جهنم افتد
د يـ به سعادت و كمـال، باىابي دستى براىشود كه انسان ىادآور مياو به صورت مؤكد 

رد و سـپس بـه يـبگفراكو و مطلـوب يعت حق به صورت نش را از شف خىصيابتدا وظا
  )٦٤، ص ر االعراقيب االخالق و تطهيتهذ( .ق بدان عمل كنديصورت دق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣ فـالح،٢ نجـات،١ سـعادت،ٔات درشارهيات و روايآر يشدت تحت تأث ها به هنظن يا

َفمنهم شقى و﴿ . ١ َُ َّفاما الذ *د يَسع ِ َّ َ ُن شقوا ففى النا لهـم فيَ َ ّ ِ َ َ َّامـا الـذ و * ...  *قيَشـه ٌر ويـَهـا زفيَ َّ َن يَ
ِسعدوا ففى الجنة خـٰلد ِ ِ َِّ َ َ َّها مادامت السمـٰويَن فيُ ّرض االَاال ُت و ٰ َِ ِ َما شـاء ربـك عطـاء غ ُ ًَ ََ َ ُّ َر مجـذوذيـَ َ﴾ .

  )١٠٨ ـ ١٠٥ات ي هود، آٔسوره(
د مـن اخلـص يالـسع«، » الجنـهىد من خاف العقاب فامن و رجا الثواب فاحسن و اشتاق اليانما السع«

 سعد احـد االيـال» «.ة اهللاي امـرء اال بمعـصىشقيـسعد امرء اال بطاعة اهللا سبحانه و اليال» «.الطاعة
زان يـم(» .ةيـة للـذة باقياسعد الناس من ترک لذة فان» «. احد اال باضاعتهاىشقيباقامة حدود اهللا وال

 )٤٦٦ ـ ٤٥٨، ص ٢، جهالحكم

َّها الذَيـٰاي﴿ . ٢ ُن ءامنوا هـل ادلكـم علـى تجــٰرة تـنجيَ ٍ َِ ٰ ََ ُ َ َُ ُّ َكم مـن عـذاب اليَ ٍ َ ِ ِتؤمنـون بـاهللا و ٭م يـُ َ ِ ِرسـوله  ُ ِ َ
َتجـٰهدون فى  و ِ َل اهللا بامويَسبُ ِ ُلكم و ٰ ِ ُانفسكم ذ ِ ِ ُ َر لكم ان كنتم تعلمـونيَم خ ٰلك َ ََ ُ ُ ِ ُ ات يـصـف، آ ٔسـوره (﴾ٌ

َّنج و﴿؛ )١١ ـ ١٠ َّنا الذيَ َن ءامنوا ويَ » .مـانيالنجـاه مـع اال«؛ )١٨ ٔهيـ فصلت، آٔسوره (﴾َّتقونيكانوا  َ
ان انجاكم من عذاب اهللا اشدكم مـن » «.اي الدنىراس النجاة الزهد ف» «.الزموا الحق تلزمكم النجاة«

 ).٣٧ ـ ٣٢، ص ١٠همان، ج(» ن له النجاة لهيمن ال د» «.ة اهللايخش

ِ قد افلح المؤمنون ﴿.  ٣ ُ َ َ َ َّالذ *َ َن هم فى صيَ ُ ِتهم خـٰشعون الَ ضونيَّالذ و *ِِ ُن هم عن اللغ مع َ ِ َ ُ  ٔسـوره( ﴾َ
َقد افلح من تز﴿؛ )٣ ـ ١ات يمؤمنون، آ َ َ َ َ َ ٰكى َ َذكر اسم ربـه فـص و *ّ َِّ ِ َ َ َ َ ٰلىَ  ـ ١٤ات يـ، آى اعلـسـوره (﴾ّ

ِرا لعلكم تفلحونيَ كثُاذكروا اجم و﴿؛ )١٥ ُ ُ َّ ََ َجــٰهدوا فـى سـب﴿؛ )٤٥ ٔهيـ انفـال، آٔسـوره( ﴾ً ُله لعلكـم يِ َّ ََ ِ ِ
ِتفلحون ص الجهـل اطـع العلـم واعـ» «. هـواه افلـحىمن غلب عقله عل«؛ )٣٥ ٔهي مائده، آٔسوره( ﴾ُ

 )٥٥٠ ـ ٥٤٨، ص ٧همان، ج. (»...مانيقدافلح قلبه اال» «.تفلح
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  .است...  و١شقاوت
دن بـه افـق ي سعادت و كمال انـسان، رسـٔن درجهه كه باالت مسكىصىن ادعايا .دو

 كمـال ٔن درجـه است كه بـاالتيىمان مشايدگاه حكي از دىگريان دي ب،فرشتگان است
 ؛٣٣٦ــ  ٣٣٣  ص،لغـرق فـى بحـر الـضالالتة مـن االنجا(. دانند ىانسان را اتصال به عقل فعال م

ن مـدعا يرا ا يس؛ستين مدعا از نظر نگارنده مقرون به صواب ني ا)٨١٦ ــ ٨١٥  ص،ليالتحص
شـود كـه مقـام  ىاستنباط مقرآن ات يرا از آ يس؛ستي انسان سازگار نى اللهةفيبا مقام خل

دانـستن و مجبـور بـودن  را مختـار  ى چه مالک برتر؛تواند برتر از فرشتگان باشد ىانسان م
لت ي انـسان را در فـضىم، و برتر قائل شىصى ذاتى فرشتگان برترىا برايم، يفرشتگان بدان

  )١٤٤ ـ ١٤٠، ص دگاه اسالميانسان از د؛ ١٥٢ ـ ١٤٧، ص١، جزانيالم(. مي بدانىاكتساب
ن يـش بر ا خىصىم فلسفات است كه مالصدرا در نظاين دسته آير هميد تحت تأثيشا

 نـدارد و ىنـي حـد مع،ر موجـوداتيانـسان بـرخالف سـاكمـال فشارد كه  ىم ىاه پنظ
ست، ي كمال انسان اتصال به عقل فعال نٔن درجه آخ،يىمان مشايدگاه حكيبرخالف د

 ٣٦٥، ص٢، جمر قرآن الكيتفس(.  عقل اول فراتر رودىتواند از عقل فعال و حت ىبلكه انسان م
  )١٥٤ ـ ١٥٣، ص٧؛ همان، ج٣٦٩ـ 

مـا كنـد و  ىم گزارش ى سعادت قصؤدرشارهرا مان سلف يدگاه حكي د،همسكىص .سه
مـان ي حكىاز آرا ىوكـه اول آن: ميابيـ ى چند مطلب مهـم را درمـىخن گزارش تايصياز ا

گـر ي محققـان دىها ر گزارشيدهد و گزارش او با سا ىآگاه است و گزارش درست ارائه م
 ىونـانيمـان يمقلـد محـض حك ىوكـه وم آن د. مطابقـت دارد،شمندانيـن انديـدرشاره ا

ن يالبته ا. عت مقدس اسالم استر احكام و معارف شيشدت تحت تأث ؛ بلكه بهستين
 سـعادت انـسان ٔن مرتبـه بـاالتٔ او درشـارهىهـا ليست كه تمام تحلين معنا نيسخن بد

 ىبرخن باور است كه او در ينگارنده بر ا. است سازگار ىبا معارف اله) ىسعادت قصو(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  . استىات الهي از برداشت ناصواب او از آىناشن خطا يخطا كرده و ا ،مواضع

َ فمنهم شقى و﴿.  ١ َُ َّفاما الذ *د يعَس ِ َّ َ ّن شقوا ففى النايَ ِ َ َ قـالوا ﴿) ١٠٦ ـ ١٠٥ات يـ هود، آٔسوره (﴾ ...َ
َربنا غلبت عل ََ َ ََّ ُنا شقوتنا ويَ َ ًكنا قوما ض ِ َ ّ  ىه فـان الـشقياک والمعصيا«) ١٠٦ ٔهي مؤمنون، آٔسوره (﴾نيّالُ

 ىاشـق» «.ى اهللا اال جاهل شـقى علىجتريال» «.اي الدنىنة من معاصية دي بمعصىمن باع جنة المأو
 )١٣٦ ـ ١٢٦، ص ٥همان، ج(» اه و افسد اخراه، اشقاكم احرصكميالناس من غلبه هواه فملكته دن
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