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A Study Concerning the Maimonides’ Viewpoint on the Role of Reason and
The Law in Human’s perfection, on the Basis of Sadraei’s Approach
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Abstract
Discussion on the reason and the law, and their functions and relationship in the theoretical
and practical field, as well as their role in human understanding of the facts and directing the
man in the course towards perfection, are issues that have preoccupied theologians,
Philosophers and mystics in centuries, and is still subject of review and reflection for many
thinkers. Throughout the history of Islamic civilization and wisdom, in addition to Muslim
scholars, among believers in other religions we encounter prominent and well-known
philosophers that alongside Muslim scholars, have tried to discuss and comment on these
important issues; for example, Maimonides that was a prominent rabbi and sage in the sixth
century AD, like the majority of sages regardes “human” as “rational soul” ,and considers the
reason as the most important distinguishing factor of mankind that God has made human a
gift of it. He believes that by benefitting from the reason and in the light of the commands of
the Law of Moses (PBUH), everyone can achieve the highest degrees of perfection.
Therefore, he suggests various levels for perfection that start from the low degree and end in
point that prophets and saints have achieved. He emphasizes that other people as much as
their attempt can travel through the grades of perfection and makes it clear that just reaching
the final stage, which includes knowledge of the facts, and especially the knowledge of God
and his actions can bring true happiness for man. Also, according to his opinion the usage of
reason and knowledge in arena of society causes social promotion and better interactions
among people.
Nevertheless, dispute of his empathetic view about the place and ability of man qua man,
unlike some group of mystics and philosophers, this Jewish thinker believes that among the
creatures, some of them have their own purposes; so it is not correct to say that all of them
have created for human.
Close to above ideas can be found in philosophy of Mulla Sadra who is one of the most
prominent Muslim philosophers that have serious concerns about "rationality" as the main
censor of human from other animals. he believes that paying right of reason in both
theoretical and practical aspects would provide genuine happiness and perfection for human.
Actually, according to his mastery in rational and traditional knowledge, and in his
intellectual framework, he makes effort to show the function of reason and religion and their
mutual role for persons who desire attaining the ultimate perfection . In this approach,
compliance with religious laws in the realm of the individual and society, is the most
important factor for human felicity. So, for this purpose ,he raises issues that has some
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similarities and differences with the views of Maimonides .Also, despite the latent abilities in
reason, Mulla Sadra, like Maimonides, accept the belief in human centrality among the
beings in material world, not in whole of possible world.
Accordingly ,In this paper the author tries to study these two thinker’s approach on the levels
of prosperity, the role of law and reason in reaching ultimate human happiness and the man
position among the other creatures.
Keywords:Human ؛Intellect ؛Goal ؛Perfection ؛Morality ؛Law
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بررسی دیدگاه ابن میمون درباره نقش عقل و شرع در استکمال انسان ،بر مبنای رویکرد صدرایی


حجت ابراهیم نجفآبادی -جعفر شانظری
چکیده

ابن میمون آندلسی «عقل» را مهمترین ممیّزه انسان از سایر حیوانات و نعمتی از جانب خداوند برای بشر می داند که مهمتررین
عامل پیونددهنده بین او و حق تعالی می باشد .به باور این متفکر ،میزان بهره گیری از این گروهر اسر کره مراترب ا رراد در
قرب و بُعد نسب

به باری تعالی را تعیین نموده و بکارگیری و بهره گیری ازعقل و علم در عرصره اجتمراعی را نیرز موجرب

رشد جامعه و تعامالت حسنه در میان مردم می داند .ابن میمون بره عنروان یر
شریع

خاخرام برجسرته یهرودی ،پیرروی از ررامین

حضرت موسی را راهی می داند که می تواند انسان را به کماالت مادی و معنوی نائل نموده و زمینه شرکو ایی عقلری

و خُلقی جامعه را راهم آورد .در همین راستا وی مراتبی را برای سیر تکاملی انسان برشمرده و معتقد اس
به مرتبه پایانی که دربرگیرنده معر

به حقایق و خصوصاً معر

انسان راهم آورد .با این حال به عقیده ابن میمون ،هیچ ی
میان جمیع مخلوقات و اینکه او غای

خلق

به خداوند و ا عال اوس

که صر اً وصول

می تواند سعادت حقیقی را برای

از این محاسن نمی تواند توجیه کننده قول به محوریّ

انسران در

ممکنات اس  ،محسوب گردد.

قریب به دیدگاه های وق را در آراء صدرالمتألهین شیرازی نیز می توان یا  .نزد او «ناطقیّر » ،بره عنروان ممیرزه اصرلی
انسان از سایر حیوانات اس و ادای حقّ عقل در دو بُعد نظری و عملی آن ،موجبات سعادت و کمال حقیقی انسران را رراهم
میآورد .در این رویکرد،پیروی از قوانینی که در عرصه های ردی و اجتماعی توسط شریع
معامالت و قواعد اخالقی ،مقرّر شده اس  ،به عنوان بهترین دستورالعمل برای شکو ایی انسانی

مصطفی (ص) در قالب عبادات،
بر شمرده مری شرود.برا ایرن

حال در اندیشه صدرایی نیز کماالت عقل نظری ،مرتبه ای واالتر از عقرل عملری دارد و مراعرات دسرتورات قروانین شرر در
قوالب مزبور ،طریقی برای وصول به سعادت نهایی انسان در بُعد نظری که عبارت از مشاهده معقوالت و حقرایق و اتحراد برا
حقّ اس  ،به شمار می آید .با وجود توانایی های نهفته در عقل ،صدرا نیز مانند ابن میمون ،انسان را تنهرا در میران مخلوقرات
عالَم ماده دارای محوریّ

دانسته و باور به خَلق تمام ممکنات از بهر انسان را نمی پذیرد.

واژههای کلیدی
انسان ،عقل ،غای  ،کمال ،اخالق ،شریع
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شر در پیشبُرد هد ی که برای انسان لحرا شرده را نشران

مقدمه
بحث پیرامون عقل و شریع

و کارکردهرا و رابطره آن دو

در عرصه های نظری و عملی و نیز نقر
حقایق و جه

آن دو در هرم

دهی به انسان در سیر به طرر

جمله مباحثی اس

دهد ،و در این عرصه ،مواضعی را اتخاک مریکنرد کره دارای
وجوه شباه

لذا در مقاله حاضرر ،نگارنرده مری کوشرد ترا بره نحرو

کمرال ،از

که در قرن های متمادی ،کرر و ککرر

و تفاوت با آراء ابن میمون اس .

اجمال ،رویکرد این دو متفکر درباره مراتب سعادت ،نق

متکلمان ،یلسو ان و عار ان را به خرود اختصراص داده و

شررریع

همچنان نیز موضو نظر و تأمّل بسیاری از متفکران اس .

جایگاهی که انسان در میان سرایر ممکنرات دارد را مرورد

در طول تراریخ تمردن و اندیشره اسرالمی نیرز عرالوه برر

بررسی قرار دهد.

اندیشمندان مسلمان ،در میان باورمندان به سایر شرایع نیرز

عقل به مثابه قوهای از قوای انسان

با چهره های برجسته و حکمای شرناخته شردهای مواجره

ابن میمرون هماننرد بسریاری از حکمرا معتقرد اسر

می شویم که پا به پای محققان مسرلمان بره بحرث و نظرر
پیرامون ایرن موضرو مهرمّ همر

حیوانیّ

و عقررل در تحصرریل سررعادت غررایی انسرران ،و

کره

و ناطقیّ  ،کات انسان را تشکیل میدهد و مقروّم

گمراردهانرد .از جملره

سومی غیر از این دو برای انسان قابل تصروّر نیسر  .قروّ

میتوان به ابن میمون آندلسری متفکرر و عرالیم یهرودی در

ناطقه ،قوّهای واحد در انسران اسر

کره کثررت در آن راه

قرن ششم هجری اشراره نمرود .او ماننرد قاطبره حکمرای

نرردارد و انسرران بوسرریلع آن ،علرروم و صررنایع گونرراگون را

کره

می آموزد و همه آن ا عال ،الزمه همین قوّ بسیطند ،قوهای

هر ردی می تواند با بهره گیری از یض عقل و در پرترو

و مفرارق از آن نمریباشرد( .ابرن

دیگر انسان را موجودی عاقل می داند و معتقد اسر
رامین شریع

موسی( ) به عالی ترین مراتب کمال نائرل

که حالّ در جسم اسر

میمون 5946،ق )539،549:ا رادی کره تحر

نرو انسران

گردد .به همین منظور وی مراحلی را مطرح می کند که از

واقع شده اند نه تنها از عقل بهررهمندنرد بلکره کرل قروای

مرتبه نازل کمال ،آغاز و به مرتبهای ختم می شود که انبیاء

طبیعرری و نفسررانی و حیرروانی و اعضررای موجررود در یر

و اولیاء به آن نائل شده اند و انسانهای دیگر نیز بره میرزان
تالش و ممارس
یا ته و معر

خود می توانند به این مرحلره ،وصرول
به خداوند و ا عال

برای آنان میسّر گردد.

شخص ،بالذّات در شخص هم نوع

نیرز وجرود دارد و

اگر که نقصی هم در میان برخی اشخاص باشرد برالعر
بوده و از خارج بر آنان عار

شرده و امرری غیرطبیعری

این متفکر یهودی علیرغم نگاه همدالنهای که به جایگاه و

محسوب میگردد مگر آنکه تفراوت هرایی باشرند کره بره

توانایی های انسان بما هرو عاقرل دارد ،برا ایرن حرال برر

ماده آن نو اس  ،پدید

خال

گروهی از عار ان و یلسو ان که انسان را عصراره

آمده اند .از دیدگاه وی ،هر انسان بما هو نراطق ،در حرالی

کره در میران

که همواره و لحظه به لحظه از قوّه به عل مبدّل میگرردد،

انرد و لرذا چنرین

به وسیله عقل ،معقوالت را ادراک نمروده و ترا وقتری کره

و مقصود خلقر

مری داننرد ،معتقرد اسر

ممکنات ،برخی دارای غایرات خروی
نیس

واسطع اختال ی که الزمع طبیعی

که تمام عالَم از بهر انسان خلق شده باشد.

عقل

بالفعل باشد ،عقرل ،عاقرل و معقرول امرری واحرد

در میرران حکمررای مسررلمان نیررز مالصرردرا در زمررره

اس « .و ینا ایضاً العاقل و العقل و المعقول شری واحرد،

که دارای دغدغه جدی دربراره

متی کان لنا عقول بالفعل ،لکن نحن نخرج من القروّ الری

در سیر تکامرل

الفعررل حین راً بعررد حررین» (هم رو )583:و در جررایی دیگررر

وی میباشد ،و با توجه تبحّری که در علروم عقلری و نقلری

میگوید « :قد بان أنّه متی ما کان العقل بالفعل ،انّ العقرل

دارد ،می کوشد تا در منظومه کری خوی  ،کارکرد عقل و

هو الشی المعقول و تبیّن أنّ کلّ عقل عله الذی هو کونره

برجستهترین حکمایی اس
جایگاه انسان و نق

متقابل عقل و شریع

بررسی دیدگاه ابن میمون درباره نق

عقل و شر در استکمال انسان بر مبنای رویکرد ،صدرایی 15 /

عاقالً هو کاته .إکن العقل و العاقل و المعقول شی واحرد

عنرروان کمرراالت حقیقرری و پایرردار محسرروب نماینررد

بعینه ابداً ی کلّ مایعقل بالفعل»( .همو )586:عقل بالفعرل

(همو.)159:

چیزی غیرر از معقرول بالفعرل

رویکرد ابن میمون در این باره ،مرورد پرذیرش غالرب

که عل

نیس ؛ یعنی دو چیرز نیسرتند کره یکری عقرل و دیگرری

حکمای مسلمان از جمله مالصدرا نیز میباشد .از دیردگاه

صورت معقول نامیده شرود ،بلکره عرل عقرل کره همران

صدرا ،هر رد انسان به نوبه خود از قوای طبیعی ،حیروانی

و کات عقل را تشکیل میدهد و به

که به مررور و در سریر رشرد و

ادراک

اس

عین کات

اس  ،حقیق

خاطر این عل ،نام عاقل را بر او مینهند و همرین قردرت
تعقّل و تفکر اس

و عقالنی برخوردار اس
کمال خوی  ،به هر ی

میبخشرد و در

از این قوا علیّ

که می تواند مقدمات معر تی و مبنرایی

هماهنگی با هر مرتبه از این مراتب سه گانره ،نفرد دارای

برای سیر به مطلوب و کمال حقیقی را برای انسان رراهم

اتحاد ادراکی با مدرَکات مربوط به هر مرتبه مریگرردد .در

آورد (همو.)586:

واقع ،درطیّ روند تکاملی ادراکات انسان ،به تردری نیراز

عالوه برعقل ،ابن میمون یکی از قوای مهم دیگری کره

رد به حواسّ جسمانی کاه

مییابد و حرواسّ اراهری

انسان و اکثرر حیوانرات از آن برخوردارنرد را قروه خیرال

کرره در مواضررع مختلررق متفرقنررد ،در ی ر

میداند که میتواند کارکردهایی متفاوت برا قروه عاقلره را

مشترک ،اجتما می یابند و سیر ادراکی انسران بره مرحلرع

چرا که عقل،

ادراک خیالی نایل میگردد ،به طوری که در عرین توانرایی

صورت ها را ترکیب و یا آنها را تحلیرل مریکنرد و امرور

برای ادراک محسوسات ،مدرِک مخیّالت نیرز مریگرردد و

و اسباب آنها آگاهی مییابرد

حسّاس و متخیل بالفعل و عاقل برالقوه محسروب خواهرد

ایفا نماید .عل خیال ،غیر از عل عقل اس
مرکّبه را تجرید و به حقیق

ح ردّ واحررد

و معانی کثیره و متباینی از شی واحد را ادراک مرینمایرد

شد .مرتبه خیال یا مثال دارای عالم متناار با خوی

(همو.)453،455،15:

که عالَم مثال یا برزخ نام دارد و نفد مریتوانرد برا صرور

همچنین به وسیلع عقل اس

که معانی کلری از معرانی

اس

مثالی ،متحد شده و مدرِک آنها گردد(مالصدرا ،بری ترا ،ج

جزئی متمایز می گردد و به واسطه همین معانی و مقدمّات

 ،413-85 :6ج )69-8 :3مالصرردرا نیررز هماننررد بیشررتر

کلّی ،اقامع برهان امکران پرذیر اسر  .ولری خیرال ،چنرین

یلسو ان معتقد اس

که پد از مرتبع تخیل ،انسان نیروی

ا عالی را انجام نمی دهد بلکه می تواند تباین میان اشخاص

تعقّل و تصوّر کلیات را به دس

در عررالم عررین را درک نمرروده ،و اشرریائی کرره در خررارج

وی ،همچنان که محسوس بالفعل اتحاد وجودی با جروهر

متفرّقند را تخیّل و آنها را با هم ترکیب نمایرد .گراهی نیرز

حساس دارد ،معقول بالفعل نیز متحرد برا عاقرل اسر  .او

حکم به امری میدهد که عقرالً باطرل اسر ؛ مرثالً خیرال

تصریح می کند که هر ادراکی عبارت از اتحاد بین مردرِک

حکم به جسرم برودن یرا حرالّ در جسرم برودن خداونرد

و عقلری کره مردرِک اسر  ،عرین

می نماید چرا که نزد خیرال ،موجرودی نیسر

مگرر آنکره

و مدرَک خاص
مدرَکات

اس

می آورد الّا اینکه به باور

میباشد «کلّ ادراک هو بإتّحاد برین المردرِک و

جسم یا حالّ در جسم باشد ،امّا عقل ،امتنرا ایرن امرر در

المدرَک و العقل الذی یدرک األشیاء کلّها هو کلّ االشیاء»

مورد پروردگار را مبرهن ساخته و همانند این مورد ،حکم

(همو.)499 :5949 ،

به وجوب و جواز و امتنا در مرورد موضروعات دیگرر را

نفد ناطقه به اعتبار ادراکات و الهاماتی کره از مراترب

صادر مینماید( .همو )455-55 :بعالوه ،محردودی هرا و

ما وق خود میپذیرد ،واجد عقل نظری ،و به اعتبرار آنکره

خطاهای خیال نیز میتواند انسان ها را به عرصهای سروق

می تواند ا عالی را بر مادون خود ایعمال نماید ،واجد عقرل

ها و دارایری هرای گرذرا و مرادی را بره

که انسان میتوانرد

دهد که جذابیّ

عملی میشود .بواسطه عقل نظری اس
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به حقایق اشیاء بما هی هی علم یا ته و کلیرات را تصروّر و
تصدیق نموده و نسب

به حقّ و باطل بودن آنها حکم نماید

شده و در زمره سایر حیوانات محسوب می شروند

کوچ

کره هرالک مری شرود» (کتراب مقردس،

«مثل بهائم اسر

و به وجوب و امکان یا امتنا کلیات معر

حاصل کند.امّرا

مزامیر )59:93،از همین رو قتل آنها سهل شرمرده شرده و

وایفه عقل عملی پرداختن به جزئیات اس

بدین معنی کره

بلکه برای برخی منا ع ،به آن امر شده اس  .در واقع ،ایرن

با استخدام کر ،به اسرتنباط خیرر و شررّ و تبیرین بایردها و

نحوه مواجهه با اهل معصی  ،طبرق ایرن قاعرده از قواعرد

نبایدها در ا عال انسان و امور جزئی میپردازد (همو ،بی تا،

شریع

پروردگار به هر ردی ،بره

ج  ،555 :3همو.)533 -455 :5949 ،

حسب قابلی

عقل به مثابه عامل استکمال انسان

مینویسد« :و امّا العصاة ،فبحسب ماعدموا من ذلک الفیض،،

موضو دیگر آن اس

کره بنرابر نظرر شرریع

تابعان او و ابن میمون ،طبق مشی
هر انسانی دارای استطاع

و اراده و اختیار خوی

طبیع

حدّ توانایی و قابلی

ازلی و قدیم پروردگار،

لذلک سهل قتلهم بل أمر به للمنافع .و هذا الغرض هو قاعیدة

یعنری ماننرد انروا
حرکر

مری کننرد ،برا

می تواند هر آنچه را که در

انسان اس  ،انجام دهد مگر آنکه بره

اختیار ،عقل نیرز از جانرب حرق تعرالی بره انسران ا اضره
میشود و پیوند دهنده بین وی و خداوند اسر

و طریقره

این پیوند ،بکارگیری آن بررای حصرول و ا رزای
و اقبررال نسررب

محبرر

برره پروردگررار اسرر ( .ابررن

میمون )553،141:حتی عنای

حق تعالی به هرر کسری بره

میزان بهره مندی از عقل اس

در مرورد

و قهراً این عنایر

اشخاص انسان یکسان نمی باشد ،بلکره بره میرزان تفراوت
مراتررب در کمرراالت ا ررراد ،عنای ر

نسررب

برره آنرران نیررز

کومراتب خواهد بود؛ مانند تفاوتهرایی کره در ایرن براره
میان انبیاء -با احتساب مراتبشران -و ضرالء و صرالحان
اس

(همو.)194:
ابن میمون برای تأیید مطلب خود نکته ای که ارابی در

آغاز شرح

بر نیکوماخوس ارسطو 5آورده را ککر نموده

و از زبان ارابی چنین نقل میکند که «ا رادی کره قردرت
بر اتصا

از خُلقی به خُلق دیگر را دارند کسرانی هسرتند

که به گفته ا الطون :عنای

و استعداد آن شخص می باشد .ابرن میمرون

موسری و

هر دلیلی ،مانعی در برابر وی پدید آید .عرالوه برر اراده و

تقوی

موسی اس

هان أمرهم و انتسقوا فی نظام سایر اشخاص انواع الحضوان و

مطلق اس

حیوانات دیگر که برا اراده خروی

که عنای

خداوند نسب

بره آنهرا بیشرتر

اس »( .همو )199:اما به عقیده ابن میمون ،جاهالن عاصی
بواسطع بهرره منرد نبرودن از آن ریض و عنایر  ،خروار و

الشریعة و علضه مبناها ،أعنی علی انّ العنایة بشخص شیخص
من أشخاص االنسان بحسیبه» (ابرن میمرون )199:برر ایرن
اساس ،انسانی که ادراکر
دربار پروردگار اس

عنایر

کامرل بروده و همرواره متفکرر
خداونرد نیرز بره او دائمری

خواهد بود؛ هرچند به هنگام اشتغال به ماسوی اهلل مشمول
این عنای

نمیگردد .البتره گرچره عردم تفکرر راجرع بره

خداوند توسط چنین ردی هرگرز ماننرد کسری کره هریچ
تعقلی دربار پروردگار نداشرته ،نمری باشرد برا ایرن حرال
عنای

حقّ نسب

به رد مزبور کراه

یا تره و در چنرین

حالتی ،شخص از عقل بالفعل بهرهمند نیسر

بلکره دارای

عقل بالقوه خواهد بود (همو.)549:
بنابر چنین نگاهی ،ابن میمرون تصرریح مری کنرد کره:
صحیح نیس
باشیم که عنای

کره ماننرد برخری از مرذاهب لسرفی قائرل
خداوند مثالً بره انسران ،عنرایتی نروعی و

غیر شخصی اسر ؛ چررا کره اصروالً در خرارج از کهرن،
چیزی غیر از اشخاص تحقق ندارد .لذا هر ردی که بتواند
بهره مند از عقل الهی و مشمول عنایات او بگردد ،قهرراً در
زمره مقرّبان حق تعالی و در لوای حفظ و حمای

او قررار

گر ته و از دریای اتفاقات رهایی مری یابرد؛ در حرالی کره
ا راد محروم از لطق و عنای

او در تیررس بالها و آ اتی

خواهند بود که بر آنران وارد مری شرود و تحر
خداوند در قبال این آ ات قرار نخواهند گر

حفاار
 .به عقیرده

بررسی دیدگاه ابن میمون درباره نق

وی ،حتی انبیاء و اولیاء نیز از این قاعرده مسرتثنی نیسرتند
زیرا ابتالی پیامبران و انسان های اضل و کامل ،به شررور
نیز در حال غفلتشان از باری تعالی روی میدهرد و میرزان
و شدت این شرّ نیز متناسب با میرزان و شردت غفلر

عقل و شر در استکمال انسان بر مبنای رویکرد ،صدرایی 19 /

مورد توجه قرار می دهد ،به عقیرده وی در بردو خلقر ،
انسان دارای کامل ترین حاالت
طرت و احکام عقل داش

بود و حیراتی مطرابق برا

و دربار او خطاب به خداوند

از

گفته شد که «نقصته عرن المالئکرع قلریالً ،او را انردکی از

اوسر ر ( .همرررو  )549:در واقرررع ،بنرررابر نر رصّ کتررراب

رشتگان  ،کمتر گذاشتی»( .کتاب مقدس ،مزامیرر)18 :6 ،

مقدس،عامل و باعث انقطا و عدم یض و نیز محجوبیّ

در این حال  ،انسان دارای قروّه ای نبرود ترا بره کمر

از خدا ،خود ما انسان ها هستیم( .کتاب مقدس ،تثنیه:95 ،

مشغول بره مشرهورات کره محکروم حسرن و قربح واقرع

 )55و آن چیزی که حجابی عظیم و مانع عقل برای ادراک

می شوند ،بگردد ،و حتی روشن ترین این مشهورات یعنری

پروردگار یا یکی از مفارقات و عقول می باشد ،ماده کردر

قبح کشق عورت ،نزد او ناپسرند نبرود و قربح

را درک

موجود در انسان اس  ،نه اینکه حق تعالی ،جسم باشرد و

نمیکرد .اما وقتی کره عصریان نمرود و مایرل بره شرهوات

پیرامون او را الیه هرای غبرارآلود کره مرانع از ادراک حرقّ

خیالی و لذّات حسّی وجسمانی شد ،بره ایرن نحرو مرورد

و تراریکی در

که آن ادراک عقلی که حکم به حرق و

اس  ،احاطه نموده باشد ،بلکه هیچ المر

او راه نرردارد و او نررور دائمرری و درخشررانی اس ر
یض

کرره از

هر موجودی را منوّر میگرداند (همو.)935-35 :
کره بررخال

نکته مهم آن اس

برمبنای رویکرد غالب میان حکمای مسلمان و از جمله در
تلقّی صدرایی ،عنای

او کاتاً عالیم به نظام وجرودی اترمّ ،و علّر
اس

رضا اس

خیرر و کمرال

مشتمل بر سه معنی علم ،علیّ

و

که هر سه آنها عین کات براری تعرالی هسرتند؛

بدین معنا که کات پروردگار ،عرین علرم بره نظرام خیرر و
سبب تامّه برای آن و عین رضرا نسرب
همان مشیّ

بره آن اسر

باطل بودن امور می نمود ،از او سلب شرد و الجررم ادراک
استحسان گش

و غررق در اسرتقباح و
داد ،دانسر

و قدر آنچه را کره از دسر

(ابن میمون .)48:

کره

موجود در ممکنات بوده و راضری بره ایرن خیرر و کمرال
 .لذا مفهوم عنای

عقوب

مشهورات برای وی حصول یا ر

دیردگاه ابرن میمرون،

حق تعالی ،عبارت از آن اسر

قرار گر

آن

بر مبنای همین نگراه اسر

کره بره براور ایرن خاخرام

یهودی ،اجتما برای شرب مسکرات ،ننگین تر از اجتمرا
که هنگام روز و به صرورت عریران در یر

گروهی اس

مجلد ،مشغول قضای حاج
که قضرای حاجر

اس

نیرز آن

می باشرند .سربب

بررای انسران امرری ضرروری و

گریزناپذیر اس  ،ولری سرکر ،ناشری از علری اسر

کره

کره

شخص ،به صورت مختارانره انجرام مری دهرد .بره عرالوه

حق تعالی میباشد .او این نظام را به نحو اتمّ

نه معقول،

و ابلغ تعقّل می نماید و همین ،منبع صدور و یضان عرالَم
قرار میگیرد و البته بواسطه همین عنای
بنیان عالَم بر غای

مندی و تمامیّ

و یض اس

که

استوار مریباشرد .برر

استقباح کشق عورت ،از قضایای مشهور اس

در حررالی کرره ا سرراد عقررل و جسررم عق رالً قبرریح اسرر
(همو.)965:
اهمی

عقل و ضائل نطقیّه تا آنجاس

که نقرل شرده:

مبنای ایرن رویکررد ،صردرا عقیرده دارد کره کسرانی کره

«التفکیر ی اإلثم ،أسوأ من اإلثم» ( کر دربار گناه ،بدتر از

باری تعالی دارند مانند برخی

گناه اس ) و ابن میمون به گفته خود تفسیری مستغرب را

از قدما که معتقد به اتفاق در عرالَمانرد یرا معتقرد بره اراده

کره :وقتری

دیدگاهی دیگر دربار عنای
خالی از حکم

و عنای اند ،دچار ضالل

و جهل نسب

به تنزیه پروردگارند( .همو ،بی تا ،ج ،15-3 :5ج )955 :8
ابن میمون جایگاه عقل را در داستان آدم ابوالبشرر نیرز

از این کالم ارائه می دهد که حاصل

آن اس

انسان مرتکب عمل معصیتی می شود ،این گناه را از حیث
اَعررا

تررابع مررادهاش یعنرری از حیررث حیرروانیت

انجررام

می دهرد؛ ولری اندیشره و کرر از خرواصّ انسران و ترابع
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صورت انسانی اس  .لذا وقتی که کهن شرخص ،مشرغول

مراتب کمال انسان اس  .به نوشته وی ،السرفه متقردم و

کرر راجررع بره گنرراه مریشررود ،در واقرع ایررن انسران ،بررا

متأخر ،همانند انبیاء ،بر این عقیدهانرد کره کمراالت انسران

شریقترین جزء ،یعنی با عقل خوی

به معصی

پرداخته

چهار نرو اسر  -5:نخسرتین و نراقص تررین مرتبرع آن،

و همین امر موجب انحطاط شخصی

او می گردد .به باور

که وابسته به دارایی ها و اموال میباشرد .ایرن

کمالی اس

وی ،نطق زبانی نیز از خواص انسران و ممیّرز او از بهرائم

گونه از کمال ،هیچ پیوند و اتصالی با رد ندارد بلکه صر اً

و برای استکمال انسان به او عطرا شرده ترا تعلریم و

و

اس

نسربتی برقررار اسر

بین این شخص و آن دارایی ،ی

تعلّم به وسیلع آن انجام پذیرد ،از ایرن رو اسرتعمال آن در

همان گونه که رد ،بهره مند از آن دارایی مریشرود ،ممکرن

نیز از جملره عوامرل

بدهرد (ابرن میمرون-4 )591:

امور سخیق و بیان سخنان ناشایس

تباهی انسان محسوب میگردد (همو.)93:

اس

که آن را نیز از دس

نو دوم کمال که در مقایسه با مرتبع اول ،تعلق بیشتری به

ابن میمون تصریح می کنرد کره کسری کره مری خواهرد

خود شخص دارد عبارت اس

از کمرال بردنی و بنیرهای.

حقیقتاً انسان باشد نه حیوانی که شرکل و شرمایل انسرانی

یعنی اینکه مرزاج شرخص در کمرال اعتردال و اعضرای

دارد ،باید تأکید خود را بر تحقیر دواعی ماده مانند نکاح،4

متناسب و قوی باشد ،که البتره ایرن مطلروب غرایی نبروده

خوردن ،آشامیدن ،خشم و سایر خُلقیرات ترابع شرهوت و

بلکه صر اً کمال جسمانی اس

و به انسان بما هرو انسران

غضب بنماید و در موارد ضرروری بره میرزان مرورد نیراز

اختصرراص نرردارد زیرررا پسرر

ترررین حیوانررات نیررز در

اکتفا نماید نه اینکره قصرد لرذت از آنهرا را داشرته باشرد

برخورداری از این مرتبه با انسران مشرترک انرد -9 .نرو

(همو.)965:

سوم ،درمقایسه با دو مرتبه قبل ،تعلّق بیشتری به خود رد

در بُعد اجتماعی نیز اهمیّ

عقل و بکارگیری و تقوی
که به باور ابن میمون،

آن در مسیر تفکر و علم تا آنجاس

شرور و آ اتی که در روابط میان برخی انسان ها بر حسب
اغرا

و شهوات و آراء و اعتقادات به وقو مری پیونردد،

ناشی از عدم علم و ادا ننمودن حق عقل اسر  .پرد اگرر
این مطلب را بپذیریم که نسب
مانند نسب
می توان دریا
کاه

علرم برا حقیقر

انسرانی

دارد و عبارت اس

از اتصا

به ضایل خلقیّره ،بره ایرن

منظور که اخالق شخص به عرالی تررین مراترب ضریل
دس

یابد .غای

نره للرذّات؛

این گونه کمال ،للغیر اسر

یعنی این خُلقیات ،در رابطع بین شخص با دیگران ،علیّ
و معنا مییابد ،تو گویی کره اتصرا
خُلقی ،برای منفع

ررد بره ایرن کمرال

رسانی به ا راد دیگرر اسر  .بنرابراین

چشم به قوه باصره اسر  ،آنگراه بره روشرنی

وقتی که شخصی متّصق بره راسرتگویی ،امانر

داری یرا

که عالیم بودن هر ردی میتوانرد موجرب

از آن روس

که ایرن

بره دیگرران گرردد.

رد در مواجهه با دیگران این ویژگی ها را از خرود برروز

(همو )931 -8:بر همین اساس در نصوص نیز اشاره شده

میدهد و مثالً تالش می کند که با عدال

ورزی ،حقّ رد

پروردگار ،سربب پایران

مستحق را ادا نماید و یرا اینکره برا امانر

داری خرود ،از

که معر

آزار و شرارت هرای او نسرب

عدال

ورزی می گردد ،این اتصا

ا راد نسب

به حقیق

یا تن این عرداوات و منرا رات اسر « .و در تمرامی کروه
مقدس من ،ضرر و سادی نخواهند کرد زیرا که جهران از
معر

خداوند پر خواهد بود مثل آب هرایی کره دریرا را

ودیعهای که دیگران نزد وی گذاشتهاند ،حفاا
آنها را به صاحبان
و تنهایی را ر

نمروده و

بازگرداند .بنابراین اگر که انسان متفرّد
کنیم که با هیچ کد ارتباط ندارد ،تمرام
زائد و باطل خواهد بود و قهراً

میپوشاند» (کتاب مقدس ،اشعیاء.)3 :55،

ضایل خُلقی که در اوس

مراتب کمال انسان

باعث کمال رد نیز نخواهند شد .به باور ابن میمون عالوه

موضو دیگری که ابن میمون به آن می پردازد ،راجرع بره

بر قواعد اخالقی ،اغلب رائض ،9شامل احکرام و قروانینی

بررسی دیدگاه ابن میمون درباره نق

درباره بیع ،ازدواج ،قضاوت و امثالهم که توسط شرریع
یهود وضع شده اند نیز برای تحقق و بره علیر
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میمون ،انسان باید در تحصیل این کمال ،حرص ورزیده و

رسریدن

خود را بواسطه تالش برای کسرب انروا دیگرر کمراالت

این نو از کمال مقرّر شده اند «و أکثر الفررائض إنّمرا هری

خسته نکند« .لهذا ینبغی ل

أن تحرص علی حصول هرذا

لحصول هذا النو من الکمال»( .همو)598:

الباقی ل  ،و التتعب و تَشقی لیآخرین»( .همو)595 -96 :

عالوه بر این مرتبه که به مثابه مقدمهای بررای نیرل بره

به بیان دیگر ،ابن میمون برای هر انسانی دو گونه کمال

برترین نو کمال محسوب می شود ،تمام عبادات شررعی

و دیگر ،کمرال

را لحا می کند .نخس

از قبیل صوم ،قربرانی ،دعرا و توبره بره درگراه خداونرد و

اخیر اس

امثالهم ،هرچند که اصوالً جنبه ردی دارند و وائد روحی

آن اس

و معنوی آنها به شخص عامل باز مری گرردد ،معهرذا ابرن

داشته باشد و این هد

میمون معتقد اس

کمال جسم اس

که کمال نفد می باشد .تحقق کمال نخس

بره

کره انسران بتوانرد بهتررین حراالت جسرمانی را
تنهرا برا بررآورده شردن نیازهرای

که ارزش و جایگاه هیچ کردام از ایرن

ضروری مانند تغذیه و داشتن سرپناه و اسرتحمام و امثرال

و برابرری برا مرتبره غرایی کمرال را

آن برآورده می گردد و دسرتیابی بره ایرن امرور ،از طریرق

ندارند بلکه همانند کماالت اخالقی صر اً مری تواننرد بره

اجتما انسان ها و تعرامالت اخرالق مدارانره و مناسربات

عنوان مقدمه برای وصول به آن قرار بگیرنرد« .و األعمیا

حسنه و قاعده مند میان آنان حاصل میشرود و از ایرن رو

الشّرعضّة کلّها أعنی أنواع العبادات و کذلک الخُلقضّات النّافعیة

انسرران ،موجررود مرردنی بررالطبع نیررز خوانررده شررده اسر .

للنّاس ،جمضع ذلک الیقترن بهذه الغایة األخضرة و ال یساویها،

(همو)151:

موارد یارای مقارنر

بل هی توطئة من أجل هذه الغایة»( .همو -9 )596:این نو
از کمررال ،کمررال حقیقرری انسررانی مرری باشررد و عبررارت از
حصول ضایل نطقیّه و تصوّر معقوالتی اس
واصل به علم حقیقی یعنی معر

که انسان را

به پروردگار عرالَم مری

گرداند .انبیاء نیرز تصرریح نمرودهانرد کره کمرال ناشری از
داراییهرا و کمرال برآمرده از صرحّ

بردن و قروا و نیرز

کماالت اخالقی ،هیچ کدام موجرب ا تخرار شخصری کره
برخوردار از آنهاسر  ،نمری گرردد؛ بلکره آنچره موجرب
سر رازی و سعادت حقیقی بشر اسر  ،عبرارت از تصرور
معقوالتی که مفید آراء صحیح بررای معرار
بویژه معر
غای

الهری انرد و

اللّه و ا عال اوس ( .همان )595:ایرن همران
که انسرانی

اخیر اس

انسران بره آن مری باشرد و

شخص را کامل به کمال حقیقی و بقای دائمی میگردانرد
و صر اً مخصوص به خود رد اس  ،چرا که اوس
عقل و خرد خوی

به هم و دریا

که با

مرتبره مزبرور نائرل

شده و قهراً هیچ رد دیگری نمی تواند در چنرین معر تری
با وی مشارک

نماید .از همین روس

که بره نوشرته ابرن

امّا کمال اخیر انسران آن اسر

کره بتوانرد دارای عقرل

بالفعل گردد؛ بدین نحو که به قدر طاق

و بحسب کمرال

اخیرررش برره هررر آنچرره از علررم برره حقررایق موجررودات و
خصوصاً خداوند ،تا آنجرا کره میسّرر اسر  ،عرالیم گرردد.
مطابق با برخی از نصوص نیرز کمرال انسران کره موجرب
ا تخار حقیقری اوسر
طاق

عبرارت از ادراک پروردگرار بقردر

بشری ،و نیز شناخ

نسب

به عنایتی که پروردگار

به مخلوقات در ایجاد آنها و تدبیرشران داشرته ،مری باشرد.
(همو.)595،158 :
در این کمال اخیر ،اموری مانند اعمال و اخالق مطررح
نیس

بلکه صر اً آراء و نظریات اس

کره بحرث و دقر

نظر ،مؤدّی به آنها می گردد .البته حصول این مرتبه ،منروط
به تحقق کمال نخستین اس

چرا کره مرثالً هریچ انسرانی

نمی توانرد در حرال اضرطراب و عطر

و گرسرنگی ،بره

راگیری معقوالت بپردازد بلکه پد از ر ع ایرن نیازهرای
ابتدایی اس

که می تواند به کسب کمراالت شرریق ترر و

معقوالت و خصوصاً معر
ابدی اس  ،دس

به حق تعالی که سبب بقرای

یابد (همرو .)158 :بره نظرر ابرن میمرون
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نکته مهم آن اس

که هر قدر که قوای جسرمی در سرنین

باال ناتوان گردد و آت

شهوات بره سسرتی گرایرد ،عقرل

استمرار دارد .از دیدگاه ابن میمون ،غای

کوش

این

چهار تن ،بسط توحید در عالم و ارشاد مردم برای محب

توانمند گشته و ادراکی قوی تر بررای ررد مسرنّ حاصرل

به پروردگار بوده و به همین دلیل اس

میشود و او به آنچه که درک نموده شرادمان مریگرردد .و

عالیه برای آنان وجود دارد چراکه همین اشتغاالت آنان نیز

ترر مری گرردد

عبادت ناب به حساب میآید .البته به باور وی ،او و

این ادراک ناب ،زونی می یابرد و بره تبرع آن ،شرادمانی و

ا رادی مانند او نمیتوانند به چنین درجهای نائل شوند،

از بدن نیز زیادتر می شود؛ لذا آنچنان کره

 ،به درجهای نازلتر

هر چقدر که این رد مُسنّ به موت نزدی
عشق به مفارق

هر چند که میتوانند بواسطع ارتیا

که این درجات

حکما گفته اند و از عبارات تورات نیز همیرده مری شرود

از آن مرتبع متعالی دس

حضرات هارون و موسی و مریم ،در حال شدت عشرق و

خداوند ،موجب ر ع عوائقی که بین آنان و حق تعالی
اس

لذت از این ادراک ،و ات نمودند (همو.)548-45 :

یا ته و با تضرّ به درگاه

و بیشتر این عوائق نیز از جانب خودشان اس ،

ابن میمون براساس مراتب مزبور برای کمال ،دو گروه

بگردند (همو  .)545-44اما گروه دیگر مردمانی اند که

از انسان ها را مورد مالحظه قرار میدهد .گروهی از

محجوب از حق تعالی بوده و در زمره جاهالن هستند.

اشخاص همواره طالب پیروی از نیکیها و بقای دائمی

آنان بر خال

گروه نخس  ،کر و تأمّل راجع به حقایق

مطابق با مقتضای صورت انسانیاند .این قبیل ا راد جز به

و معقوالت را به کناری نهاده و همّ و غمّ خود را صر

تفکر در امور معقول و ادراک آراء و نظرات صحیح و

کماالت حسّی و به خصوص لذّات حدّ المسه نموده و

اتصال با عقل الهی که واهب صورت انسانی اس  ،به امر

هیچ کر و ککری جز التذاکات مادّی و جسمانی ندارند.

انسان

لذا در وصق آنان چنین گفته شده که «اینان از شراب،

پروردگار و

گمراه شده و از مسکرات ،سرگشته شده اند و در رؤیا،

بشر -

پر

دیگری نمیاندیشند .آنان غای

خود را غای

بماهو انسان یعنی تصوّر معقوالت و معر

مالئکه و سایر ا عال حق تعالی -البته بقدر طاق

گمراه گردیدهاند زیرا همه سفره ها از قی و نجاس

قرار داده و همواره با حق تعالی هستند( .همو)969-61 :

کرده اند و جایی نمانده اس » (کتابمقدس ،اشعیاء نبیّ،

به زعم ابن میمون عالوه بر این مراتب ،حضرت موسی و

.)46:5،45

انبیائی مانند ابراهیم و یعقوب و اسحاق که نام خداوند به

ابن میمون تأکید میکند که بروز مالیمات یا نامالیمات

به نام آنان مطرح شده [«اله ابراهیم ،اله

برای انسانهای سعید و یا شقیّ نیز بحسب استحقاق ا راد

یعقوب و اله اسحق»] نیز به مرتبهای نائل شدهاند که

اس  .پد خداوند ،منزّه از جور بوده و

نحو مضا

بواسطه ادراک حقایق و غبطه نسب

و به حکم عدال

به آن ،اتحاد با

هیچ ردی معاقب نمیشود مگر آنکه مستحق آن عقاب

به او برایشان

اس  ،و برعکد اگر انسان ،به لذتی اندک نیز نائل گردد

حصول یا ته و عقلشان کامالً متوجه حق تعالی گشته و

این پاداش برای او میباشد .لذا همع اینها بواسطع

خود را نزد او حاضر مییابند و هنگام پرداختن به امور

هر چند که خود ما

پروردگار یعنی ادراک و محبّ

نسب

دنیوی ،هرچند که ااهرشان در میان مردم اس

استحقاق انسان برای لذّت یا الم اس

و با مردم

به این جوانب و وجوه استحقاق ،علم نداشته باشیم .ابن

معاشرت نموده و به ضروریات جسمشان اشتغال دارند،

میمون در این باره چنین مینویسد« :و نحن نعتقد أنّ کلّ

و

هذه االحوال االنسانیّع هی بحسب اإلستحقاق ،و هو تعالی

عقولشان در پیوند و ارتباط دائمی با خداوند اس  ،و

به تورا سیّدنا موسی

ولی صر اً اعضاء و جوارحشان متحرک و عّال اس
عنای

حق به آنان حتی هنگام اشتغالشان به کسب مال،

عن الجور [ ]...هذا هو الذی نصّ

بأنّ الکلّ تابع الستحقاق»( .ابن میمون )148:حتی بنا به

بررسی دیدگاه ابن میمون درباره نق

تصریح علمای یهود ،حق تعالی ولو آنکه بندگان را توسط
پیامبران ،رمان به انجام ا عال نی
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وجودی اس

که تکامل جروهری او را تضرمین مریکنرد.

نداده باشد و یا آنان را

برمبنای این رویکرد ،هر چه نفد انسان از سرعع وجرودی

بواسطع پیامبران از انجام ا عال شر نهی ننموده باشد ،معهذا

بیشتری برخوردار باشد ،میتواند ادراکی عمیقتر و عالیتر

یا شرّشان ،از پاداش و

به حقایق و کماالت داشرته باشرد و قهرراً هرر چره

هر کدام را به خاطر ا عال نی

نسب

عقاب برخوردار مینماید زیرا که انسان طرتاً دعوت به

مدرَکات ،ناب تر باشد مرتبع تکاملی رد مدرِک نیز واالترر

نیکی و نهی از الم و جور شده اس  .وی خاطرنشان

خواهد بود .لذا صدرا سعادت را ایرن گونره نیرز تعریرق

از

از :اسرتکمال نفرد انسران برر اثرر

میکند که بحث جزا و عو
حکما و نیز هیچ کد در مل

به حیوانات را هیچ ی

یهود بیان ننموده ،هرچند

برخی از متأخرین از جاؤنیم 9که چنین قولی را از معتزله
شنیدهاند آن را پذیر ته اند (همو.)145-46 :
برخال

نموده که عبارت اس
شناخ

حقایق موجودات به قدر طاق

بشرر (همرو ،ج:3

 ،551ج :5ص  15و همو.)959 :5944 ،
در این چارچوب ،مالصدرا سعادت وکمال هرر قروهای

کمرال و

از قوای نفد را ادراک امر مالئم با طبع آن قوه میدانرد و

ابن میمون که بحثی راجع به ماهیر

سعادت ارائه ننموده ،برمبنای اندیشره صردرایی مری تروان

از آنجا کره قروای مختلرق براسراس مراترب مختلفشران،

سعادت را از دو منظر وجود شناختی و نفد شناسی مورد

مراتب متفاوتی دارند قهراً کماالت مختلفری نیرز خواهنرد

بررسی قرار داد .در بُعد وجودشناختی ،صدرا معتقد اسر

داش ؛ بدین معنی که هرچه قوه و ادراکات آن شدیدتر و

و موجرودات بره

قوی تر باشد ،مرتبه کمرالی آن نیرز واالترر خواهرد برود و

که کمال و سعادت ،عرین وجرود اسر

راخور بهرهای که از وجود دارنرد دارای مراترب متفراوت

لذاس ر

کرره وجررود عقلرری و مرردرَکات و معقرروالت آن،

در کمال و نقرص و برالطبع در سرعادتمنردی و عردم آن

شریقتر و کاملتر از قوای شهویّه و غضبیّه و ادراکرات و

می باشند؛ یعنی هر موجودی کره مبرّاترر از عردم باشرد از

محسوسات آن دو میباشد( .همو ،بی تا ،ج .)551-8 :3

سعادت بیشتری نیز برخوردار خواهرد برود .برر ایرن مبنرا

بر این مبنا ،سعادت انسان بر اساس مقتضیات سه گانره

موجودات عالَم در عین حالی که در اصل تحققشان با هرم

نفد انسان و مطابق با سه نشئه عالَم طبیع  ،عالَم مثرال و

شدّت و ضعق در برخورداری از

عالَم عقل ،به سعادت و لذّت های حواس اراهری ،لرذت

انرد ،بردین ترتیرب کره

های حواس باطنی و خیالی و لذت هرا و کمراالت عقلری

کامل ترین و شریق ترین کوات ،حق تعالی بوده و پرد از

تقسیم می گردد .پد چنانچه نفد به هرر یر

از مراترب

او ،مفارقات عقلی اند که تجررّد ترامّ دارنرد و پرد از آن،

هستی ،ارتقاء یا نزول یا ته و خود را بدانها مشغول سرازد،

نفوساند که تعلّق تردبیری بره ابردان دارنرد و در نهایر ،

به همان نسب

صرعود یرا نرزول

مرتبع طبایع وصرور جسرمانی و هیروالی اولری قررار دارد

خواهد داش  .از این رو چنانچه جنبع حسّی بر کسی غلبه

(مالصدرا ،بی تا ،ج.)551 :3

نماید و دلبسته محسوسات و لذائذ آن شود ،قهرراً پرد از

مشترکند ،ولی از جه

وجود ،کومراتب و دارای تشکی

در بُعد نفد شناسی ،مالصدرا معتقد اس

نیرز در تکامرل خروی

کره شرعور

مرگ و در اثر قدان این محسوسات و دوام وابسرتگی بره

از

آنها ،رد دچار عذاب خواهد شد چرا که برا مررگ ،ابرزار

مراتب موجودات نیز دارای مرحلهای از ادراک انرد کره از

مادی حواس نابود مری شرود؛ مضرا اً بره اینکره اگرر ایرن

کره جسرمانیع

مألو ات و مشغوالت در زمره معاصی حسّی باشد ،عرالوه

جروهری

بر ایذاء یادشده ،به خودی خود نیز رنر آور خواهرد برود

اشتدادی دائم ،تغییر کاتی میپذیرد و همین تشکیکی بودن

جروهری نفرد در تضراد

به وجود نیز کمرال و سرعادت اسر
جمله آنها انسان اس

و قهرراً هرر یر

که دارای نفسی اس

الحدوث و روحانیّع البقاء میباشد و برا حرکر

چرا که آن معاصی ،برا حقیقر
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کره حجرابهرا و مشرغلههرای

مرتبه ادراک عقلی ارتقاء مییابرد ،دارای دو قروّه علّامره و

اس

و بعد از مرگ اس

مادی کنار ر ته و تضادهای موجود بین نفد و بردن درک

عمّاله میگردد که از آن دو به ترتیب ،تعبیر به عقل نظرری

میشود (همو.)959-1 ،984 :5944 ،

و عقل عملی نیز میشود و متناار با همین دو بُعد ،سرخن

همین مرحله از کمال از منظر مالصدرا اس

کره قابرل

از حکم

از تقسیمبندی اس

که توسط

پیروی از مروازین ایرن دو حکمر

مقایسه با دو مرحله نخس

نظری و عملی نیرز بره میران مریآیرد و اینکره
کره مریتوانرد

اسر

ابن میمون راجع به اقسام کماالت انسان ارائه گردیرد و آن

شکو ایی و سعادت انسان را به همراه آورد .پرد در بُعرد

دو مرحله ،شامل داراییها و مالکی هرایی کره انسران بره

حقایق و تشبّه بره حرق

دس

می آورد و نیز توانایی هایی اس

مربرروط برره قرروای جسررمانی خرروی

نظری اگر انسان بتواند به شناخ

که در ویژگیهرای

تعالی نائل شود و در بُعد عملی اراهر ،گنراه نکنرد و ر ترار

حاصررل مرریکنررد و

داشته باشد و در بُعد عملی باطن ،با پرورانردن اخرالق

نی

خصوصیتشان عبارت از دوام نداشتن و مشترک بودنشران

و ملکات پسرندیده در خرود ،بره نشراط و آرامر

با تواناییها و ویژگی های موجود در سایر حیوانات اس .

برسد ،در نتیجه بواسطه برخوردار شدن از ایرن معقروالت و

البته رویکرد صدرایی در این مرورد بره گونره ای از منظرر

ملکات و اتحاد با آنها میتواند به سعادت در دنیا و آخررت

نفد شناسانه اس

در حالی که نگراه ابرن میمرون عمردتاً

درونری

نایل گردد (همان ،959-9 :همو ،بی تا ،ج .)95-15 :5

ناار به رابطه انسان با دو مرتبه از کمال که بواسطه ارتباط

امّا اینکه چرا در بُعد نظری ،لذّت عقلی ،عامل سرعادت

و برا

مالصدرا دلیل آن را این مریدانرد کره لرذت

با محیط پیرامونی وی برای او حاصل میشود ،اسر

این حرال ،از نظرر هرر دو متفکرر ،ایرن قسرم از کمراالت
سرانجام از انسان زوال مییابد.

حقیقی اس

عقلی دارای اسباب قویتر ،کثیرتر ،متالئمتر و مالزمتر برا
نفد اس  .اقوی بودن این لذّات از آن روس

به باور مالصدرا بعد از مرحلره کمراالت حسّری ،سریر
معر تی انسان به مرتبع تخیل نائل میشود کره مرتبره مثرال
نیز نامیده شده و متناار با عالَم مثال یا برزخ اس

که اسرباب

هر لذّت ،عبارت از ادراک ،مدرِک و مدرَک اس
ادراک ،وابسته به قدرت مدرِک اس

و قدرت

و با توجه بره اینکره

و نفد

قوه عقلی ،قویتر از قوای حسّی و خیرالی و مردرَکات آن

می تواند با ادراک صور مثالی ،التذاد و کمال یابد و آمادگی

امر مردرَک را

نیل به مرحلع عقالنی و ادراک معقوالت را به دس

دو اس  ،لذا عقل اس

که میتواند حقیق

آورد.

تحصیل نموده و به بهاء و لذّت حقیقی نائل شود در حالی

او نیز مانند ابن میمرون عقیرده دارد کره تنهرا عردّه کمری

که ادراک حسّی تنها به اواهر امور محسوس تعلّق دارد و

می توانند به مرتبع اخیر نایل شده و انسان عقالنی و دارای

صر اً بواسطه قوای ضعیق حسّی میتروان بره ادراک آنهرا

کمال عقلی بالفعل بشوند (همو ،بری ترا ،ج ،453-45 :6ج

پرداخ

و قهراً لرذت و بهراء ناشری از آن نیرز سرطحی و

 44 :3و همو )984 :5944 ،از دیدگاه صدرا ،مرتبه انسران

ضعیق خواهد برود .کثیرترر برودن مردرَکات عقلری از آن

که شروق

ک رلّ

عقالنی در آخرت ،مرتبع مقرّبان و سابقون اس

روس ر

کرره در ادراک عقلرری ،معر ر

برره حقیق ر

به درک مسائل عقلی و حقایق و تجررّد از جسرمانیات برر

معقروالت تعلّرق مرییابرد حرال آنکره ادراک حسّری تنهررا

اهل ملکوت داخل شردهانرد و

می تواند شامل محسوساتی که در دسترس حرواسّ اسر ،

که انسان مریتوانرد برا عرروج در

بگرردد .بعررالوه ،معقروالت دارای تالئررم برا عقررل برروده و

آنان غالب شده و در سل
این برترین مقامی اس

مسیر توحید ،به آن نائل شود (همو.)945 :5949 ،

موجب کمال کاتی نفد ناطقه میشوند در حالی که برخی

همچنان که پی تر اشراره شرد مالصردرا نیرز هماننرد

از محسوسات ،منا ر با طبع انسان بوده و تضراد برا نفرد

کره وقتری نفرد بره

دارند .همچنین مالزمتر بودن معقوالت با نفرد انسران ،از

بسیاری از حکما بر این عقیده اسر

بررسی دیدگاه ابن میمون درباره نق

این روس

که انسان با تعقّل معقوالت ،متحد با آنها شرده
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دانس

و این همان غایتی اس

که به باور مالصدرا و ابن

و کمال می یابد؛ مضا اً به اینکره برخری از ایرن معقروالت

میمون تنها در دسترس عدّ قلیلی از انبیاء و اولیراء اسر ،

حتی قبل آنکه مورد التفات انسان واقع شروند ،عجرین برا

همان کسانی که عقولشان در پیوند دائم با حق تعالی بروده

بره

و همواره خود را حاضر نزد او مییابند و همچنان که ابرن

کات او هستند و لو آنکره انسران بره سربب اشرتغال

میمون متذکر می شود ،عنای

ماسوا ،غا ل از آنها میباشد( .همو ،بی تا ،ج .)558 :3
اما در بُعد عملی ،صدرا عقیده دارد که سرعادت انسران

پروردگار همواره شامل آنان

اس  ،و هر چند که ااهرشان در میران مرردم اسر

و بره

دارای چهار مرتبه اس -5 :تهذیب ااهر بوسیله پیروی از

معاشرت با آنان و گذران امور زندگی خوی

احکام و اوامر و نواهی الهری  -4تهرذیب قلرب و تطهیرر

لکن باطنشان در اتحاد با پروردگرار و مشراهده جمرال و

که انسان در این مرحله ،ضایل

و به تعبیر صردرا ،اینران هسرتند کره بره

باطن و صفای روح اس

اخالقی را در وجودش به نحوی پرورش داده کره رسروخ
در جان و دل او می نماید و ملکه وجود او میگرردد و در

جالل الهی اس

میپردازنرد

وادی سفر در حقّ و از حقّ نیز قدم گذاشتهاند.
در چارچوب همین اندیشه اس

کره صردرا برا وجرود

نتیجه  ،منجر به برخورداری از تعادل و آزادی و اسرتقالل

تمام مراتبی که برای عقل عملی احصاء نموده با این حال،

میشود -9.آراسته شدن

تکامل نفد عمّاله را تکامل نهایی نفد نمیداند بلکه عقل

و در

عملی را خادم عقل نظری میداند که در بسیاری از امرور،

نفسانی و قدرت کنترل تمایالت
نفد به صور قدسیّه و زین
این مرحله اس

یا تن نفد به آنهاسر

که انسان مورد تأیید و تسدید و هردای

باریتعالی قرار میگیرد و با بصیرت قلبری خروی

از عقل نظری استمداد میجوید .دلیل

 ،نرور

عملی ،عبارت از حیثیر

آن اس

که جرزء

اضرا ی نفرد بره بردن اسر

و

قدسی را مشاهده می نماید -9 .مرحله نای نفد از خرود

داخل در کات نفرد نمریباشرد .و قهرراً سرعادت آن نیرز

و محو شدن در نرور جرالل و جمرال الهری و رروریختن

بواسطه وابستگی به بدن و تدبیر آن و برآورده شدن لرذت

به نحوی که نفد ،واصرل

و صررر اً

دیوار حجاب و خودبینی اس

و سررعادت متناسررب بررا قرروای جسررمانی اس ر

به حق تعالی میگردد ،و البته به براور صردرا بعرد از ایرن

می تواند تکامل خیالی و مثالی را به همراه آورد؛ زیررا هرر

مرحله نیز سفرهای دیگری مانند سرفر در حرقّ و سرفر از

کدام از کمراالت و لذائرذ عملری ،یرا بره خراطر سرالمتی

که طیّ آن نه با نیروی نفد بلکه صر اً

اسر  ،یرا بره خراطر

حقّ در پی

اس

با نیروی حقّ و قدرت انوار الهری میسّرر اسر

جسمی و روانی و برقراری آرامر

و هرم آن

طهارت باطنی از آلودگیها و پلیدیها و پروراندن ملکات

وراتر از درک و شعور انسران اسر ( .همرو،455 :5949 ،

پسندیده و صفای درون اسر

کره بره براور صردرا ،ایرن

همو)969-9 :5944 ،

مرحله همان مرتبه صرالحان و عابردان و زاهردان اسر

نکته قابل توجه در اینجا ،شباهتی اس

که میران مرتبره

و

ثمره اخروی آن صر اً رهایی از دوزخ و وصول به بهشر

سوم از کماالت در اندیشه ابن میمون ،و مراحرل سرلوکی

میباشد؛ لکن تکامل حقیقی ،با تکامل جرزء نظرری نفرد

کمال در بُعد عملی از نظر مالصدرا اس  ،چرا که هرر دو

راهم می گردد چرا که نفد بدون لحا وابستگی به بدن،

متفکر ،مراعات بایدها ونبایدهای اخالقی و تعبّد نسب

به

می تواند کات

را بی واسطه تعقّل کند و از همین روسر

احکام شرعی را مقدمه ای برای وصول بره کمرال حقیقری

که سعادت عقلی ،مطلوب بالذّات و غای

میدانند الّا اینکه میتوان مورد سوم و چهرارم و مابعرد آن

که به خودی خود ،موجب شکو ایی انسران مریشرود ،در

از میان مواردی که صدرا بررای طریّ سرلوک عملری بیران

بروده و در کیرل

نموده را در زمره غای

مشترک بُعد نظرری و بُعرد عملری

حالی که سعادت عملی ،مطلوب بالعر
این غای

حقیقری اسر

و سعادت حقیقی قرار مریگیررد (همرو:5944 ،
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 ،959-6همو.)455 :5949 ،

می گرداند« .فالشریعة الحّاقة التی قد بضّنّا أنّها واحدة ال غضر و
کره هرر

هی شریعة سضّدنا موسی،انّما جائت لتفضدنا الکمالضن جمضعاً».1

چند ابن میمون و مالصدرا کماالت مرتبره سروم یرا عقرل

بنابراین ،شریع

را دنبال می کند که عبارت انرد

عملی را مقدمه وصول به مرتبره نهرایی کمرال کره همران

از :اصالح نفد و اصالح بدن .در مورد اوّل ،شریع

آنچه در اینجا حائز اهمی

و شررهود نسررب

معر ر

میباشرد آن اسر

برره معقرروالت و حقررایق اسر ،

دانسته و نفد را برای وصل و علیّر

بخشریدن بره ایرن

به قدر طاق

دو هد

باید

و هرم جمهرور مرردم ،آراء صرحیح دربراره

جهان شناسی و خداشناسی را بیان نماید .هد

دوم یعنی

ضایل ،مکتفی بالذّات نمی دانند لکن هرر کردام ،از منظرر

بهبود احوال زندگی دنیروی مرردم نیرزاز طریرق دو عامرل

خاصّ خود به این امر توجره دارنرد  .بره عبرارت دیگرر،

آنکره بواسرطه ررامین شررعی،

ایررن دسررته از کمرراالت کرره شررامل

مالصرردرا محرردودی

اخالقیات و قواعد شرعی اعمّ از معامالت و عبادات اس
را آن می داند که تحقق آنها ،بواسرطه جنبره اضرا ی نفرد
نسب

به بدن و استعمال بدن توسرط نفرد مریباشرد بره

نحوی که نفد ،برخال

میسّر می گرردد :نخسر

مظالمی که در جامعره رواج دارد ،مرتفرع گرردد ترا کسری
جرأت نکند که بخاطر قدرت بدنی یرا موقعیر
اجتماعی خوی  ،نسب

به ا راد رودسر

گردد .عامل دوم آن اس

رردی و

مرتکرب سرتم

که هر ردی را متخلّق به اخالق

کماالت عقلی نمیتواند بالرذّات

حسنه نماید تا بواسطه حسن معاشرت و تعاملی کره میران

و بی واسطه به این کماالت نائل گرردد ،هرر چنرد ثمرره و

مردم پدید می آید ،امور جامعه نیرز نظرم و نسرق یا تره و

ایده آنها نیز نهایتاً به نفد انسان براز مریگرردد .ایرن در

نظرام واحرد ،ممکرن

حالی اس

که رویکرد ابن میمون در ایرن براره مبتنری برر

بقای اهل مملک

و دوامشان بر ی

گردد تا در نتیجه ،هر ی

میزان تعلق این خُلقیات به کات نفد اس  .و در حالی که

اصالح اعتقادات

و دریا

ثمره و ایرده ضرایل و

کمال برتر خوی

دس

نگاه صدرا غالباً ناار بر بازگش

اخالقیات به نفد رد متخلّق به این اخالق اس  ،ولی در

از آنان بتواند به مرتبه کاملتر و
آراء صحیح نائرل شرده و بره
یابد (ابن میمون.)158 :
یهررود ،مررواردی کرره بواسررطع

از دیرردگاه وی ،شررریع

نظرر ایرن میمررون ،بره علری،ت رسرریدن ایرن خُلقیررات و

معر

کماالت و واید ناشی از آن ،مشروط به ارتباط با دیگرران

حاصل می شود را به عنوان غای

اس

صحیح و باور به آنهرا ،کمرال اخیرر بررای انسران
خوی

لحا نموده ،که

و قهراً وقتی که چنین شرطی در میان باشرد ،الجررم

شامل مطالبی دربرار وجرود براری تعرالی ،توحیرد ،علرم،

یرا تن ایرن

که تبیرین مفصّرل آنهرا پرد از

آن رد یا ا راد دیگر ،به طور متقابل از علی

قدرت ،اراده و قیدَم اوس

خلقیات بهرهمند خواهند شد .بنرابراین بررخال

کمراالت

مرتبه چهارم که مطلوب بالذّات و بی واسطه اس

و ایده

شریع  ،بر اعتقاداتی نیز تکیه می کند که باور به آنها برای

و ثمره آن منحصراً به خود ررد متخلّرق براز مریگرردد و

اصالح جامعه ضروری اس  ،مانند این اعتقراد کره چرون

شری

بردار نیس  ،ولی ضایل مرتبع سوم کاتاً مشرارک

معر

بره نظررات گونراگون میسّرر مری شرود .همچنرین

غضب پروردگار بر شخص عاصی ،شدید اس  ،از این رو

بردار بوده و واید و برکات آن از رهگذر رابطه با دیگران،

الزم اس

به رد متخلّق میرسد.

ابن میمون آن اس

جایگاه شریعت در سیر استکمالی انسان
به نوشته ابن میمون ،رامین شریع
شریع

حقیقی اس

موسری ( ) کره تنهرا

ما را بره هرر دو مرتبرع کمرال نائرل

و معار

که از عصیان پرهیز شود .نکتره مهرم از دیردگاه
که هرچند اصالح نفد و کسرب آراء

حقّه از حیث شرا

و اهمی  ،مقدّم بر مصرالح

دنیوی می باشد ،معهذا وصول به چنین مرتبه ای منوط بره
تأمین نیازهای مادی و سالم

اخالقی رد و جامعه اس

بررسی دیدگاه ابن میمون درباره نق

(همو.)158-5 :

صلوات و اککار و صدقات ،و عبادات تحذیری مانند منرع

در اندیشه صردرایی نیرز همرانطرور کره بردن انسران،
متشکّل از اعضاء و جوارح و روابط میان آنهاس

و خلرل

و نقصان در هر بخشی از آن منجرّ به بیماری جسم انسران
می گردد ،به همین ترتیب ،در بُعد ردی وقتی کره صرفات
باطنی و اخالق نفسانی در روح انسان از مسیر حکمر
اعتدالل در قوای شهویه و غضبیه و کریه انحرا
به سم
معر
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و

یا ته و

ا راط و تفریط متمایرل گرردد الجررم انسران در
خُلقی و باطنی قرار میگیرد که

رکال ها و امرا

حشاء و دروغگویی و تهم

زدن و اضرار به غیر اسر ،

تابدین وسیله ا راد را بره مقرام انسرانی

سروق دهرد .بره

عبارت دیگر ،این مقاصد را در قالرب شرریع

اراهری و

شریع

باطنی عملیه و علمیه دنبال مرینمایرد .مقصرود از

شررریع

ارراهری ،تهررذیب ارراهر از پلیرردیهررا و رکائررل

جسمانی و الزام انسان به عبادات و اعمالی اس

که ثمرره

آنها خضو و ترک لذائذ اس  .مقصود از شریع

براطنی

عملیه ،تهذیب باطن از واح

و المات و تصرفیه آن از

ثمره ای جرز تبراهی و شرقاوت اخرروی نخواهرد داشر

صفات حیوانی شهوی و غضبی اس  .مقصود از شرریع

(مالصدرا.)591: 5965،

باطنی علمیه نیز تهذیب جنبع عالی نفرد و قروه عقلیّره از

امّا از بُعد اجتمراعی ،اصروالً هریچ رردی در وجرود و

اعتقادات اسد جهلیّه و تخلیه آن از احکام وهمی کراکب،

منحصرر در

و مزیّن کردن آن به عقاید حقیقری و یقینری و یرا مرواعظ

در دنیرا صرر اً برا

کره شرقّ اول را شرریع  ،شرقّ دوم را

مکتفری بالرذّات نیسر

بقای
شخص

زیررا نروع

نمی باشد و لذا تداوم حیات

و در نتیجه این امر ،گروههرا و

اجما و تعاون میسّر اس

خطابی نا ع اسر
طریق

و شقّ سوم را حقیق

می نامند و غای

قصوی از

قبائل و اقوام و مرزهای جغرا یایی پدید میآیند  .پرد برا

هر سه مورد ،سوق دادن خلق به جوار حرق تعرالی اسر

توجه به اینکه در جریان مراودات و تعامل میان ا راد ،غلبه

(همان ،985 :همو.)519 :5965 ،

حبّ تفرّد بر اشخاص میتواند منجرّ به ایضررار بره غیرر و
هالک سایر ا راد جامعه شود ،لذا اگر امرور انسران هرا بره
خودشان واگذار شود و سیاس

ورزیِ عادالنه و حاکمیّ

قانون در میان نباشد تا به تنظیم روابط میان ا راد و رترق و
تق امور آنان بپردازد  ،جامعه دچار تشوی
از مسیر عبودی

و ککر حقّ منحرر

صفات او و اعتقاد به مالئکه و کتب و رسل و روز قیام
میآید و البته تنها در عالَم ماده اس

دس

و شرایط برای به علیّ

بره

که میتروان زمینره

رساندن و اعتقاد یا تن به این حقرایق

شده و الجرم

را راهم نمود؛ چرا که ارتقاء نفرد از نقصران بره کمرال ،در

مریگرردد .بره براور

و ایررن امررور از

صدرا این قانون باید توسط شارعی وضع شود که به تمرام
ابعاد وجودی انسران و نیازهرا و غایر

به باور صدرا تحقق این مقصود ،با معر

به حق تعالی و

بسررتر مررادّه ،زمرران و حرک ر
ویژگیهای عالَم مادّهاند .لذاس

میسّررر اس ر

که حفرظ دنیرا بررای رراهم

مطلروب او آگراه

آوردن شرایط استکمال نفد انسان ضروری خواهرد برود .از

کره ایرن

جمله متعلقات دنیا کره بره واسرطع آنهرا مقردّمات الزم بررای

ویژگی را دارد و قهراً این قوانین را از طریق ارسال رسرل

معر

به حق و ارتقاء انسان و تقرّب بره پروردگرار حاصرل

و انبیاء به انسان عرضه مینماید تا اشخاص برا مراعرات و

میشود ،عبارت از نفوس و اموال اس .

می باشد و روشن اس

که تنها باریتعالی اسر

عمل به این قواعد بتوانند به سرعادت ابردی نائرل گردنرد
(همو.)913-89 :5949 ،
در بُعد ردی ،پیامبر بواسطه شریع

بر این مبنا مالصردرا ا ضرل اعمرال دنیروی را اعمرالی
می داند که بوسیلع آنهرا امکران معر ر

خروی

مرردم را

متذکّر به مراعات قواعد اخالقی و ملزم به تعبّد نسرب

بره

طاعات و عبادات مینماید که شامل عبادات وجودی مانند

بره حقرایق بررای

نفوس راهم مریگرردد اعرمّ از آنکره بره کمر
هدای

تعلریم و

باشد یا به تعلّم و دراس  .پد از آن اموریاند که

بواسطه آنهرا ،بقراء و حفرظ ابردان ترأمین مریگرردد و در
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نهای  ،قواعد و اموریاند که بواسطع آنهرا حفرظ امروال و

عرصه اجتماعی و رابطه بین رد و دیگری  ،دقیقاً کماالت

اشخاص میسّر میگرردد .و قهرراً تحقرق هرر سره

مرتبع سوم دارای اهمیتی بسزا میگرردد بره نحروی کره از

معیش

قسم ،برای تحقق مقصود شرریع
دیگر ،بزرگ ترین کبائر ،آن اس

الزم اسر  .در طرر
که باب معر ر

نسرب

باورهای اخالقی در تعامل میان ا راد و تقنرین

طریق تقوی

قوانینی که موجب تروی روابط سالم اجتماعی و اقتصرادی

به حقّ و انبیاء و کتب الهی را مسدود میکند و آن عبارت

شده و وضع قواعدی که مانع بروز هرج و مرج در جامعه و

زیرا جهرل

به رودستان میشود ،جریران امرور در

از کفر اس
اس

و هیچ کبیرهای باالتر از آن نیس

که حجاب برین ربّ و عبرد محسروب مریشرود.بره

همین ترتیب اموری کره موجرب خلرل در بقرای ابردان و
نفوس اس
تشوی

مانند قتل نفد و اعمالی مثل زنا کره موجرب

در نسل میگردد نیز در ایرن زمررهانرد .در مرتبرع

بعد ،اموری اند که موجب خلل در جریران سرالم معیشر
مردم میگردد مانند سرق

و غصب و اکل مال یتیم (همو،

.)849-41 :5944
همررین جاسر

ستم رادستان نسب

رشد و بالندگی ردی و جمعی مردم سروق

جامعه به سم

داده خواهد شد و بر همین مبناس
ویژه ای برای شریع
اهدا

موسی( ) در علیّ

که غر

مصرطفی(ص) دارد و معتقرد

به شرریع

از وضع نوامید و ایجاب طاعات ،استخدام

غیب برای شهادت و خدم
کرره جایگرراه قرروانین شررریع

بخشیدن به ایرن

ترسیم مینماید ،همانطور کره مالصردرا نیرز همرین

رویکرد را نسب
اس

که ابرن میمرون  ،نقر

شرهوات بره عقرول و ارجرا

در بُعررد

جزء به کلّ و سوق دادن دنیای خالیق به آخرت آنان اسر

اجتماعی نیز روشن میشود؛ بدین معنا که عالوه برر ابعراد

حراکم شرده و جرور و سرتم رخر

در عرصره اخرالق

ردی  ،با مراعات قواعدی که شریع

جمعی و معامالت و مجازاتها و روابط میان انسانهرا در

تا بدین وسیله عدال

بربندد (همو.)985 :5949 ،
جایگاه انسان در میان مخلوقات

جنبه های مرادی و معنروی تقریرر نمروده ،راه بررای سریر

اهمی

تکاملی ا راد هموار میگردد .پد هرر چنرد کره از حیرث

انسان ایفا نماید ،موجب شده برخری از حکمرا کره قصرد

ردی ،معر

به حقایق ربوبی ومعرار

ابعاد عقل نظری ،غایر

نبروی و تقویر

قصروای انسران شرمرده شرده و

ویژه عقل و نقشی که می تواند در سیر اسرتکمالی

اخیرر بررای موجرودات تحر

قمرر را وصرول بره کمررال

میدانند ،کامل ترین موجودی که می توانرد از مراده تحر

همچنان که صردرا و ابرن میمرون عقیرده دارنرد ،برترر و

قمر پدید آید را انسان بداننرد و معتقرد شروند کره تحقرق

شریق تر از کماالت مربوط به عقل عملی مریباشرند ،امّرا

موجودات تح

قمر اعمّ از جماد ،نبات ،حیروان و غیرره،

وقتی که پا به عرصههای مدنی و حیات اجتماعی میرسرد

از بهر انسان اس  .به عقیده ابن میمون این نظر را میتوان

آنچه میتواند نق

اساسی ایفا نمایرد ،عبرارت از تقویر

از این جه

صحیح دانسر

کره تحروالت و تغیررات در

جنبه های مختلق عقل عملی اسر

کره در قالرب قواعرد

میان موجودات متغیر را برای حصول کامرل تررین حالر

اخالقی و قوانین مربوط به سیاسر

مُردن و تردبیر منرزل

ممکن بدانیم (ابن میمون .)158 :با این حال بره نظرر ابرن

مطرح میگردد .از همین زاویه اس

که میتروان مرتبرهای

کرلّ هسرتی(اعرم از موجرودات

میمون ،از کسی که غای

که ابن میمون آن را به عنوان مرحله سوم از کماالت انسان

وق قمر و تح

به حساب می آورد را مورد توجه قرار داد؛ بدین معنرا کره

عبادت پروردگار می داند ،می توان پرسید که آیا حق تعالی

به مرحله چهرارم کمراالت نرزد

می تواند انسران را بردون رراهم آوردن مخلوقراتی ماننرد

الهیره و مشراهده

انسان منوط

هر چند این مرتبه ،نسب

ابن میمون که همان وصرول بره معرار

حقایق یقینیّه اس  ،دارای مرتبهای نازلتر اسر  ،لکرن در

قمر) را وجود نو انسان آنهم به منظرور

ا الک و کواکب متحقق سازد ،یا اینکه خلق

به این مقدّمات اس ؟ اگر در جواب گفته شود که خلقر

بررسی دیدگاه ابن میمون درباره نق
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اخیر برای مجمرو عرالم منتفری

انسان بدون این مقدمات نیز ممکن اس  ،وراً این اشکال

میداند ،جستجوی غای

مطرررح مرریشررود کرره پررد چرره ایرردهای در ایجرراد ایررن

می گردد ،حتی بنابر رأی او و هم مشربان وی که قائرل بره

موجوداتی که تنها ثمرشان مقدمه بودن برای انسانی اسر

حدوث عالم اند نیز طلب غای

که می تواند بدون آنها نیز تحقرق یابرد ،نهفتره اسر ؟ بره

ساقط میگردد چرا که به باور این گرروه ،پروردگرار همرع

و

اجزای عالَم را با اراده اش خلق نمروده کره برخری از ایرن

انسان نیز عبادت پروردگار باشد ،باز هم این سرؤال

موجودات مقصود للذّات و برخری نیرز بره قصرد موجرود

مطرح می شود که اصوالً چه هرد ی در عبرادت او توسرط

دیگر ایجاد شدهانرد و آن موجرود دیگرر ،مقصرود للرذّات

انسان نهفته اس ؟ حال آنکه با عبادت مخلوقات و ادراک

اس

«جمضع اجزاء العیالم أوجیدها بإرادتیه ،منهیا مقصیودة

حق تعالی توسط آنران هریچ کمرالی بره خداونرد ا رزوده

لذاتها ،و منها من أجل شضئ آخر ذلک اآلخر مقصود لذاتیه»

عالوه اگر غای
غای

همه موجودات ،انسان اسر

از خلق

نمیشود و حتی اگر هیچ ی

در جمیع انوا موجرودات

از موجرودات ،تحقرق نیابرد

(همو .)156،151:بنابراین هرچند کره گیراه بررای اغترذای

باز هم موجب هیچ نقصی در او نمی گردد .اگرر در پاسرخ

حیوان و انسران خلرق شرده (کتراب مقردس ،تکروین:5 ،

به این اشکال گفته شود که :این عبادات و ادراکات نره بره

 )95،43ولی مثالً کواکب بخاطر نورا شانی بر انسان هرا و

خاطر کمال یا تن پروردگار بلکه بخراطر اسرتکمال انسران

قمرر ،خلرق نشرده انرد بلکره صرر اً

اس  ،بال اصله این سؤال طرح می شود که پرد هرد

از

سایر موجودات تح
طبیع

آنها مقتضی این عل اس

چرا کره اصروالً مرا وق

وجود انسانِ دارای این کماالت چیسر ؟ و ناچرار منتهری

بخاطر مادون وضع نمی شود .پد خداونرد همانگونره کره

به آن می گردد که گفته شود حق تعالی این چنین خواسرته

وجود انسان را اراده کرده ،به همین سان وجرود ا رالک و

چنین اقتضایی را دارد ،و این پاسرخ و براوری

او بوده و مقصود

و حکمت
اس

و نیز وجود مالئکه ،به خواس

کواکب

که به عقیده ابن میمون ،صحیح خواهرد برود .حتری

از وجود هر کدام ،کات همران موجرود اسر  .مضرا اً بره

از ایرن

اینکه در برخی موارد ،تقدم و ترأخری کره موجرودات در

حکمای بنی اسرائیل نیز تصریح نموده اند که هد
امور صر اً خود مشیّ

پروردگار اس

(همو.)155-6:

به باور ابن میمون ،براساس اعتقرادات شررعیّه کره آراء
نظری نیز با آنهرا مطابقر

کره تمرام

دارد ،چنرین نیسر

موجودات از بهرر انسران خلرق شرده باشرند ،بلکره سرایر

تحققشان دارند نیز مهم میباشد یعنی در مرورد موجرودی
که تحقق

مؤخر بر شی دیگر اس  ،حق تعالی نخسر

همان شی مقدم را ایجاد نموده اس

مانند تقدم حدّ برر

نطق در انسان (ابن میمون.)156 ،155:

موجودات نیز مقصود للذّات انرد «و هرو أن الیُعتقرد ری

نکته قابل تأمّل آن اس

که ااهراً عبارات ابرن میمرون

الموجودات کلّها أنّها من أجل وجرود االنسران برل تکرون

درباره غای

أیضاً سائر الموجودات کلّها مقصرود لرذاتها ال مرن أجرل

اس  ،زیرا گاهی حکم کلّی بر مقصود للذّات بودن هری

شی آخر» (همو )156:در واقع ،انسان صر اً در مقایسه برا
سایر مخلوقات عالَم مراده ،دارای کمرال و شررا
اس

مندی موجودات عالَم دچار نوعی دوگرانگی

از ماسوی اهلل می نمایرد و گراهی قائرل اسر

کره برخری

بیشرتر

موجودات مانند گیاهان ،مقصود للغیر می باشند .شراید راه

«إنّ اإلنسان أکمل و أشرف ما تکون مین هیذه المیادّة

که قائل به تفصیل باشیم ،بردین

حلّ این تعار

آن اس

الغضر» لکن به تصرریح وی ،وجرود انسران در مقایسره برا

معنا که با توجه به برخری عبرارات صرریح وی ،مشرخص

(همرو.)155:

میگردد که وی وجود ا الک و کواکب و سایر موجودات

ابن میمون تأکید می کند که هر چند بنابر قول به قدم عالَم

وق قمر را مقصود للذّات مریدانرد ولری وقتری بره عرالَم

نظرام ازلری و ابردی

موجرودات مختلرق در آن را

ا الک و کواکب و عقول ،بسیار حقیر اسر
که کلّ موجرودات را برآمرده از یر

تح

قمر می رسد ،خلق
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للغیررر و برررای انسرران دانسررته و او را مقصررود للرذّات بررر
میشمرد .با این حال روشن اس
قول به محوری
خلق

هد

کره وی بره هریچ وجره

انسان در میان کرلّ ممکنرات و اینکره او

ماسوی اهلل باشد را نمی پذیرد.

خوی

وجود آن موجود ،عالم گردد ،کرش آرام شده و ا کارش
را به دنبال طلب غای

حق تعالی بوده و معلَل بره هریچ علر
نیس

برای موجودی که اصالً آن غایر

معیّن را دارا نیس  ،صر

به عقیده وی مجمو عالم وجود ،تنهرا برآمرده از اراده
و غایر

معر

صحیح یا ته و به هر موجودی بره حسرب

دیگرری

نمینماید (همو.)154:

در سوی دیگر ،مالصدرا تحقق و موجودیر
مشروط به استیفای طبیع

انسران را

در جمیرع موجرودات و عبرور

و همچنان که هیچ غایتی برای وجود خداوند طلب

آنها از مرحله جماد ،نبات و حیوان می دانرد و بعرد از آن

نمی شود ،برای اراده او که بواسطه آن کلّ حوادث تحقّرق

که جمیع قروای ارضری و آثرار نبراتی و حیروانی در

می یابند نیز غایتی ر

نمی گردد« .إنّ هذا الوجود کلّره

مقصود منه تعالی بحسب إرادته ،و النطلب لرذل

علّرع و

اس

وجود انسان مجتمرع مریگرردد .انسران اسر
قصوی از خلق

کره غایر

تمرام کائنرات عرالم حردّ مری باشرد و

الغایع أخری بوجه و کمرا النطلرب غایرع وجروده تعرالی،

عصاره و اصل تمام این عناصر را تشرکیل مریدهرد .ایرن

النطلب غایع إرادته التری بحسربها حردث کرلّ مرا

مخلوقات در زمین و آسمان برای انسان ایجاد شدهانرد ترا

حدث ،و یحدث علی ماهو علیره» (همرو  .)155:درمرورد

او برای دین و دنیای خود از آنها بهره ببرد .بهره دنیوی از

موجرودات مترترب اسر  ،در

این قوای طبیعی به منظور حفظ ابدان و راهم آوردن نیرو

کتب نبویّه نیز آیاتی بیان شرده ماننرد آنکره «الررّبّ صرنع

و توان الزم برای بندگی حقّ و انجام طاعرات اسر ؛ لرذا

آن

انسان باید از نعماتی که پروردگار در این عالَم نهراده اعرمّ

ساخته اس » (کتاب مقدس ،أمثال )9 :58 ،پرد اگرر کره

از مبصررررات ومسرررموعات و مرررذوقات و ملبوسرررات و

ضمیر «الجله» به اعل باز گرردد قهرراً عائرد ضرمیر ،کات

مرکوبات و  ...استفاده نماید و زمینه را به منظرور بهررههرای

باری تعالی یعنری اراده اش خواهرد برود چررا کره اراده او

و

کذال

قصد و هد ی که بر خلق

الجمیع ألجله  ......پروردگار هرر چیرز را بررای غایر

اس

همان کات

(ابن میمون.)156:

دینی و معر تی نیز راهم آورد؛ بدین معنری کره برا دقر
ژر

بر اساس مطالب مذکور اگر سؤال شود که عامل اصلی
بررای مجموعره

که موجب تحیّر ا راد بواسطع طلب غای

نگری در عجایب و لطائق موجود در میان مخلوقات

زمین وآسمان ،حال

بندگی و خضو و خشو نسرب

باری تعالی را در روح خود تقوی

بره

نموده و با تحصیل علرم

عالم یا جزء جزء آن می شود ،چیس ؟ پاسخ ابرن میمرون

و عمل و اقتدا به امور مستحسن در عالَم و اجتناب از امرور

آن اس

که این تحیّر ،ناشی از اشتباه انسان دربار خودش

را طیّ نمروده و خرود را

و تخیّل

مبنی بر اینکه عالم وجرود تنهرا از بهرر او خلرق

شده ،می باشد .همچنین جهرل بره طبیعر
نیزجهل نسب

وعرالم مراده و

به مقصود اصلی یعنی ایجاد کل موجوداتی

مستقبح ،مسیر استکمال و عبودی

به مقام لقرای پروردگرار نائرل گردانرد (همرو،455 :5949 ،
همو ،5953 ،ج  ،459 :4همو.)541-5 :5945 ،
بنابراین در اندیشه صدرا ،غای

از خلق انسان ،نیل بره

که تحققشان امکان پرذیر اسر  ،موجرب چنرین تحیّرری

مرتبه عقل مستفاد یعنی مشراهده معقروالت و اتصرال بره

و قهرراً تحقرق هرر

مألاعلی و اتحاد برا مفارقرات و نرای انسران در جمرال و

موجود ممکن نیز ،این خیر را در بر دارد .بنابراین بواسرطع

سرایر

اس  ،حال آنکره وجرود ،خیرر اسر
خطا و جهل مزبور ،ش

جالل الهری اسر  .و البتره اگرر از چرایری خلقر

و حیرت حاصل میشود تا آنجرا

مکوّنات مادی سرؤال شرود ،صردرا دو دلیرل را بررای آن

که برخی از ا عال حق تعالی ،لعب ،برخی باطل و بعضری

متذکر میشود :نخس  ،بررای انتفرا ا رراد نرو انسران و

بره

استخدام این مخلوقات برای تدبیر معاش و تأمین مقدمات

دیگر نیز عبث انگاشته می شود .اما اگرر انسران نسرب

بررسی دیدگاه ابن میمون درباره نق

عقل و شر در استکمال انسان بر مبنای رویکرد ،صدرایی 81 /

الزم برای استکمال روحی انسران اسر  ،همچنران کره در
آیات قرآن نیز به این امر تصریح شده اسر ؛ و دلیرل دوم
آنکه :چون عنای
هیچ ی

الوهی ،مقتضری آن اسر

از مخلوقات

کره حقّری از

اما وقتی همرین مثرال را دربرار غایراتی کره در زمرره
مکوّنات اند لحا کنیم تقریرش چنرین اسر
خاک و غر

کره :غایر

از خلق آن ،مرکبات أرضی ماننرد معرادن و

زائل نشود و هر مخلوقی بتواند به

سپد بذرها وقوای نباتیه و سپد نطفهها و اغذیره و بعرد

میزان استعدادش از سعادت بهرهمند گرردد لرذا اراده حرق

از آن ،اخالط دمویّه و سپد اعضای حسّی و به دنبال آن،

تعالی بر آن اس

که مازاد عناصر و موادی کره در خلقر

و غای

ارواح بخاری و نفوس حیوانی اس

کلّ اینها نیرز

انسان از آن بهره گر ته شده  ،برای ایجاد سایر مخلوقرات

تحقق نفوس ناطقه و ارواح انسانی می باشرد کره قابلیّر

بکار گر ته شود (همو ،455: 5949،همو.)944:5964 ،

صعود به مراتب واالی معر تی را دارند ترا در نهایر  ،بره

حال اگر این استدالل مطرح شود که حرق تعرالی هریچ
دنبال نمریکنرد و در غیرر ایرن

غرضی را در قبال ا عال

صورت ،مستکمل به عل و الجررم نراقص خواهرد برود،
پاسخ صدرا این اس

معر

پروردگار نایل شرده و انقطرا از عروالم مرادون و

پیوستن به حضررت احردیّ
همین معناس

برایشران حاصرل گرردد .بره

که مالصردرا ا عرال براری تعرالی را دارای

کره اصروالً عرل پروردگرار ،واحرد

اغراضی می داند که به کات او باز میگردند .البته وی هرم

بلکرره برحسررب کثرررت موجررودات ،ا عررال او نیررز

صحیح این نکته را الزم میداند ترا مرؤدی بره خدشره در

کثیرند؛ امّا آن عل باریتعالی که نمیتواند معلّرل بره غیرر

قاعده توحید و تنزیه ربوبی و نادیده گر تن باور بره عردم

باشد و دارای غایتی غیر از خود پروردگار نیس  ،عبرارت

انفعال عالی از دانی نگردد (همو ،5953 ،ج.)451-8 :4

نیسر

کره اوالً و بالرذات از وی

با مقایسه رویکرد ابن میمون و مالصدرا دربار جایگاه

از عل مطلق و خراصّ اوسر

عبرارت از

انسان در عالَم ،می توان نکاتی را مورد توجه قرار داد .اگرر

کات باری تعالی اس  .امّا ا عالی که بعد از این مرتبه از او

بپذیریم که ابن میمون انسان را مقصرود بالرذات در عرالَم

و بره همرین ترتیرب

جماد و نبات و حیوان از بهر

صادر میشود و در این مرتبره ،اعرل و غایر
صادر میشود معلّل به غرر
برای هر عل کوغر
این اغرا

تا آنکه سلسرله

انسرران را مرریپررذیرد ،در ایررن صررورت مرریترروان دیرردگاه

 ،غرضی دیگر اس

و غایات و دواعی ،به داعی و غایتی ختم شود

مالصدرا در این باره را شبیه به نظر ابرن میمرون دانسر ؛

که کوداعری و کوغایر
تعالی اس

اسر

مادّه میداند و قول به خلق

که غای

نبروده و آن عبرارت از کات حرق

چرررا کرره صرردرا نیررز انسرران را غایر

قصرروی از خلقر

الغایات و منتهای دواعری مریباشرد.

موجودات عالَم محسوس و عصاره آنها به شرمار مریآورد

مالصدرا مثالهایی را برای غایاتی کره روق مکوّنراتانرد

آنچه در آسمانها

ارائه میدهد .برای نمونه« ،خاک» ،علی از ا عال پروردگار
اس

که با استخدام اعلی طبیعی که «طبیع

دارد و یکی از مالئکه تسخیر اس

ارضی» نرام

و هر چند وی به تبعیّ
اس

از قرآن ،خلق

را نیز از بهر انسان میداند ولری برا توجره بره اینکره

خود او صریحاً منتقد کسانی اس

که قائل به خلق

عرالَم

انجام میپذیرد و ایرن

اعلی برای انسان هستند یا معتقدنرد کره امرر عرالی دارای

که یکی از

التفات به مادون خود اس ( ،مالصردرا ،5994 ،ج)116 :4

مالئکه تدبیر اس  ،میباشد و روق آن ،ملکری از مالئکره

با این حساب ،مشخص اس

که مراد وی از این قول کره:

که «قابض االرواح» نامیده مریشرود و

آنچه در آسمانهاس

بررای انسران اسر » ،شرامل

مَلَ

تسخیر نیز یکی از مستخدمان مَلَ

ا اضه و تنویر اس
تح

أر

اسم «قابض» براری تعرالی اسر  .هرر یر

مالئکه در عل خود دارای غای

«خلق

از ایرن

موجودات وق قمر مانند ا الک و کواکب و عقول مفارقه

اند تا اینکه سلسرله ایرن

کره در عرالَم

غایات به واجبالوجود ختم گردد.

نمی شود بلکه صر اً شامل مخلوقاتی اسر
تح

قمر میباشند؛ در این صورت ،بین او و ابرن میمرون
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شباه

تامّ وجود دارد؛ چرا که ابن میمون نیز تنها قول بره

 -5در نظام کری ابن میمون  ،انسان کاتاً چیرزی غیرر از

خلق

قمرر بررای انسران را پذیر تره و

و انسران

موجودات تحر

و ناطقی

حیوانی

نیس  .قوه ناطقه بسیط اس

از عالم عین و تعقل معقوالت

وجود مالئکه و عقول و ا الک و گرردش آنهرا را مقصرود

بواسطه آن به کسب معر

بالذّات میداند.

پرداخته و عالوه برآن  ،عقل می توانرد مقردمات معر تری

نکته مهم دیگر آنکه :هر چند ابن میمون وجود انسران،

کاربردی برای نیل به زنردگی و کمرال مطلروب را رراهم

عقول ،ا رالک و سرایر موجرودات روق قمرر را مقصرود

آورد .مالصرردرا نیررزهم عقیررده بررا ابررن میمررون ،انسرران را

بالذّات و صر اً مراد به اراده الهی میداند ولی منظرور وی

حیوانی ناطق دانسته و همین کارکردها را برای عقل البتره

از «مقصود بالذّات بودن» آن اس
که موجب خلق

خارجی نیس

و هرد

که هیچ غای

در قالب دو بُعد عقل نظری و عقل عملی برر مری شرمرد.

آنها برای نیل بدان شرده

همچنین وی همانند ابن میمون ،اصل اتحاد عقل ،عاقرل و

و این موجودات طالب آن باشند؛ و لذا این رویکررد هریچ

معقول در رآیند ادراک معقوالت را می پرذیرد ،الّرا اینکره

منا اتی با آن ندارد که همانطور که ابن میمون و مالصردرا

مالصدرا ایرن اتحراد را صرریحاً در قبرال ادراک حسّری و

نهرایی و

کره هنگرام درک

پذیر تهاند ،انسان را موجودی بردانیم کره هرد

اصررلی وی نیررل برره کمرراالت حقیقرری و قرررب برره

غایر

باریتعالی و اتحاد با جمال و جالل الهی میباشد.
قراب

امررور حسّرری و صررور خیررالی ،مرردرِک دارای اتحرراد بررا
محسوسات و مخیّالت می گردد.

دیگری که میران دیردگاه ابرن میمرون و صردرا

وجود دارد آن اس

صور خیالی نیز پذیر ته و معتقرد اسر

که به باور هر دو متفکر ،اراده و عرل

مطلق حقّ تعالی معلّل به غیر نبوده و هریچ غرایتی غیرر از
خود او ندارد ،که ابن میمون از این امرر تعبیرر بره عینیّر

 -4ابن میمون بر این عقیده اس
انسان از نعم

که عالوه برر اختیرار،

عقل نیز برخوردار اسر

و مری توانرد برا

بکارگیری هرچه بیشتر آن برای حصول و ا زای
و اقبال به حق تعالی ،از عنای

محبر

زون تر براری تعرالی نیرز

مریکنرد(ابرن میمرون،

بهره مند گردد و برعکد ،با عردم اسرتفاده از ایرن ریض

 )559 :5946و صرردرا نیررز آن را عبررارت از عررل خرراصّ

الهی و ا ترادن در دام جهرل و عصریان ،دچرار خرواری و

پروردگار میداند که اوّالً و بالذّات از او صادر مریشرود و

خواهد شد .در بُعد اجتماعی نیز همرین عردم بهرره

اراده و مشی

اعل و غای

باریتعالی با کاتر

در آن ،یکی اس  .در ایرن میران ،مالصردرا

کالل

گیری از خرد و علم اس

که موجب اهور و رشد مظرالم

عقیده دارد که بعد از این مرتبه خاصّ از عل باری تعالی،

و ناهنجاری ها در میان مردم می گرردد .امرا تعریفری کره

ا عالی از او صادر میشود که معلّل به غیر هستند و در این

بره ماسرروا ارائرره

مرحله نیز سلسله مراتبی از غایات وجود دارد تا در نهای
به غای
اس

الغایات و منتهای دعروات کره وجرود پروردگرار
ختم گردند .بنا بر دیدگاه ابن میمرون نیرز بررای هرر

شیئی که کوغای

اس

میتوان غایتی دیگر را ر

نمود

و سلسلع این غایات تداوم مییابد تا منتهری بره اراده حرق
تعالی گردد .بنابراین نظم همرع غایرات منتهری بره اراده و
حکم

باری تعالی شده و اوسر

موجود اس
نتیجه

(همو.)559 :

کره غایر

اخیرر هرر

مالصردرا از «عنایر » پروردگرار نسررب
میدهد متفاوت با همی اس

که ابن میمون نسب

دارد و مهم ترین وجه اختال

رویکرد این دو دراین براره

آن اس

که مالصدرا عنای

بره آن

حق را شامل تمرام ممکنرات

میداند ،درحالی که ابن میمون تنهرا انسران را مشرمول آن
محسوب می نماید.
 -9آنچنان که ابن میمون مطرح می کند کماالت انسران
را به ترتیب می تروان در چهرار مرتبره برشرمرد .نخسر
کمالی اس

که بواسطه تملّکرات و دارایری هرای بیرونری

توسط انسان کسب می شود و به راحتری نیزمری توانرد از

بررسی دیدگاه ابن میمون درباره نق

تملّ
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او خارج گردد .مرتبه دوم کماالت مربوط به قروای

بدنی و تناسب اندام اس

 - 9از دیدگاه ابن میمون ،پیرروی از ررامین شرریع

کره البتره اختصراص بره انسران

موسی( ) می تواند طالبران را بره کمرال مرادی و معنروی

تررین حیوانرات نیرز از آن بهرره مندنرد.

رسانده و احوال مردم و شرایط اجتما را از طریق اصالح

که اهرور و

باورها و عقاید و ر ع مظرالم و متخلرق نمرودن ا رراد بره

بروزشان در عرصه اجتمرا اسر  .بنرابراین در نگراه ابرن

اخالق کریمه اصالح نماید .مالصدرا نیز مانند ابن میمون،

میمون ،این مرتبه از کمال صرر اً جنبره ای ابرزاری دارد و

مراعات قواعد شرعی در دو عرصه رردی و اجتمراعی را

رررد را آمرراده ایررده رسررانی برره دیگررران مرری نمایررد.

ضامن استکمال و سعادت غایی رد و جامعه برشرمرده و

ندارد بلکه پس

سومین مرتبه ،کماالت و ضایل اخالقی اس

)(Rudavsky,2010:192
باألخره در مرتبه چهارم ،کمال حقیقی انسان قررار دارد
که شامل ضائل قوه ناطقه یعنی تصور معقوالتی اس

کره

مفید نیل به معرار

حقیقری مری باشرد و بکرارگیری آن

توسط خود رد اس

که موجب وصول به کمرال و بقرای

دائمی او خواهد شد .بعالوه انبیائی مثل حضررات ابرراهیم
و یعقوب و موسی و هارون به مرتبه ای از کمال نائل شده
اند که اتحاد با خداوند یعنی ادراک و محب

نسب

بره او

برایشان حصول یا ته و عقلشان همواره متوجه حق تعرالی
بوده و خوی

را نزد او حاضر می یابنرد و هرر چنرد کره

ااهرشان در میان خالیق اس

و با آنران معاشررت دارنرد

ولی عقل و قلبشان در پیوند دائمی با باری تعرالی بروده و
عنای

او در هر حالی شرامل حرال آنران اسر  .بره براور

مالصدرا نیز لذت حسّی که متناار با مرتبره اول و دوم از
کماالت نزد ابن میمون می باشد ،غیرر دائمری اسر

و برا

مرگ انسان پایان می یابد و تنها لذات و کماالت عقلی اند

که در جنبره رردی ،شرریع

معتقد اس

قوانینی را در قالرب شرریع

مصرطفی(ص)
براطنی

اراهری و شرریع

عملی و علمی وضع نموده تا با مراعات آنهرا کمرال ا رراد
حاصل شود .در بُعد اجتماعی نیز ایرن قروانین ،در حیطره
مربوط به نفوس و اموال اند.درباب نفوس ،بهترین اعمرال
آنهایی اند که زمینه ساز معر

به حقایق الهی و تشبّه بره

حق هستند ،پد از آن ،قوانینی اند که ضامن بقاء و حفرظ
ابدان انرد و در نهایر  ،قواعردی هسرتند کره مراعاتشران
موجب حفظ اموال و معیش

مردم اس .

 - 1به عقیده ابن میمون ویژگی های انسان و خصوصاً
برخورداری از گوهر عقل و توانایی هرای آن ،برر خرال
دیدگاه بسیاری از حکما ،موجب محوریّ
مقصود واقع شدن او از خلق

یا تن انسران و

موجودات نمی گردد بلکره

مخلوقات دیگر نیز به سهم خرود دارای غایر
نهای  ،آنچه میتواند هد

از خلقر

انرد و در

موجرودات توسرط

که پایدار و باقی بوده و موجبات سرعادت حقیقری ررد را

خداونررد را توجیرره کنررد عبررارت از حکمرر

راهم می آورد؛ ضمن آنکه مالصدرا نیز مانند ابن میمرون

پروردگار می باشد .مالصدرا نیز هم زبران برا ابرن میمرون

عقیده دارد که تنها عده قلیلی از ا راد که در زمرره مقرّبران

قمرر،

عقیده دارد که انسان ،در میان سایر موجودات تح

اند ،می توانند به این مرتبه از سعادت حقیقی نائل شروند.

مقصودیّ

همچنین صدرا مانند ابن میمون ،کماالت عقرل عملری کره

اند؛ معهذا این امر موجب محوریّ

شامل عبادات و بایدها و نبایدهای اخالقی و احکام شرر
در حیطه معامالت مریشرود و متنراار برا مرتبره سروم از

و مشرری

بالذات دارد و مکوّنات از بهر او آ ریرده شرده

ممکنات نیس
غای

انسان در سراسر عالَم

بلکه ا رالک ،عقرول و مالئکره نیرز دارای

خاصّ خوی

اند .بعالوه ،بنا بر رویکرد صردرایی،

را صر اً به مثابه مقدمه

عل خاصّ حق تعالی هیچ غایتی غیر از کات باری تعرالی

و طریقی برای نیل به کماالت عقلی و حقیقی مری دانرد و

ندارد و معلَل به چیزی غیر از کات حقّ نبوده بلکه اعل و

کماالت مورد نظر ابن میمون اس
از همین روس

که به باور وی ،کمراالت و سرعادت بُعرد

نظری ،مرتبه ای واالتر نسب

به کماالت بُعد عملی دارد

غای

در کات او عین یکدیگرند.
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