
 

 

 

 

 

 انسان تحلیل دیدگاه ناصرخسرو درباره چیستی سعادت
 یعباسعلی منصور

 دهيچک

؛ کنددد دینی و فلسفی طرح و پيگيری میخسرو مفهوم سعادت را ذیل تعابير و مفاهيم متعناصر

رسيدن به لذات و  فرشته شدن تشبه به صانع، بهشت و جهنم، ،ثواب و عقاب مفاهيمی همچون

کند تأویل میبه آن  اما مفهومی که وی بيشتر بر آن تأکيد و تصریح دارد و مفاهيم دیگر را .عقالنی

خسرو در زبان ناصر توان آن را وجه جمع تمام تعابير ناظر به سعادت دانست، مفهوم علم است.و می

و در مقابل یکسانی شقاوت و رنج با جهل  ،شواهد صریح و فراوانی دال بر یکسانی سعادت و علم

 ، بهشت و دوزخ،ابچگونگی ارجاع و تأویل مفاهيم ثواب و عقتفصيل در این مقاله به وجود دارد.

ا ب نشان داده شده است. به علم و جهل فرشتگی و فرشته شدن، و تشبه به باری کمال، لذت و رنج،

تواند بيانگر دیدگاه ناصرخسرو در باب ماهيت ترین مفهومی که میرسد مناسبنظر میاین حال به

در نظام فکری  انگاری علم و سعادت؛ زیرا هم چرایی یکساناست «بازگشت» مفهوم سعادت باشد،

با سایر مفاهيم کليدی  «بازگشت»مفهوم  ،اینکه از آن ترکند و هم مهممی روشن خسرو راناصر

عليم تنسبت عالم ماده با عالم شریعت و  شریعت، خسرو همچون امام،ـ دینی در اندیشه ناصر فلسفی

کالمی ـ  ادبيات فلسفیخسرو و در در نظام فکری ناصر روازاین .سازگاری و همخوانی بيشتری دارد

و شقاوت را در غربت ماندن از ، او سعادت را باید در مفهوم و تعبير بازگشت به موطن اصلی خویش

 پيگيری نمود. وطن خویش

 .بازگشت ،علم ،شقاوت ،سعادت ،خسروناصر :هادواژهيکل
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 مقدمه

سنخ مسائل  از، مستقل از اهميت ذاتی برخوردار است مسئلهیک  عنوانبهآنکه  سعادت عالوه بر

می آشکار همراه و خود باب نظام فکری یک فيلسوف با فرافلسفی است که مسائل زیادی را در

اهگشا ر فلسفه، کيفيت و چگونگی نسبت دین و جایگاه تعقل و فلسفه، اهميت و ازجمله ؛کند

های که دیدگاهشناختی. همچنانتی و اخالقناخشانسان ،های معادشناختیبودن در فهم دیدگاه

رار نگرفته، تلقی و فهم فلسفی اندیشمندان اسماعيليه در ایران هنوز مورد بررسی جدی ق

نگرفته  مستقل مورد بررسی قرار مسئلهصورت یک رو از سعادت انسان نيز تاکنون بهخسناصر

از حيث منابع تحقيق با دشواری  ،مفهوم سعادت خسرو ازبرای پيگيری فهم و تلقی ناصر .است

جا مانده از او مطالب ناظر به موضوع سعادت به اندازه کافی ب بهدر کت؛ چراکه رو نيستيمهروب

در باب سعادت جاست که از یک سو مطالب و مباحث ناصرخسرو دشواری کار در این وجود دارد.

از سوی طلبد. لعه فراوانی را میاتحليل و مط ،که رسيدن به وجه جمع بين آنها فراوان استچنان 

با یکدیگر پيوند و ارتباط  وارصورت شبکهکر اسماعيلی که در آن مباحث بهذات تف دليلبه دیگر

 ای از مفاهيم است.تفکر ایشان منوط به توجه به شبکهیک مفهوم در  درک ،دارند

 ناصرخسرو و طرح بحث سعادت

یعقوب سجستانی که دو مفهوم سعادت و ابوکيش و متقدم خود ناصرخسرو برخالف فيلسوف هم

اب و عقاب و بهشت و جهنم مطرح ذیل مفاهيم دوگانه دینی همچون ثو در بيشتر مواردشقاوت را 

: 1983، )تامر کندمیالحات و تعابير فلسفی استفاده اصط بيان ماهيت سعادت از در کمتر کند ومی

ذیل تعابير دینی مفهوم سعادت را هم  ،(137: 1966 ،؛ همو135: 1965، ؛ همو 65 :1979 ،سجستانی ؛17

الهی،  رسيدن به ثواب تعابير و اصطالحاتی مانند ؛کند و هم ذیل تعابير فلسفیپيگيری و طرح می

از صورت  ه شدن و فراتر رفتنبازگشت به نفس کلی، فرشت ،سيدن به بهشت، تشبه به صانع عالمر

برتر از خود یعنی نفس کلی، رسيدن به برترین لذت یعنی لذت  ، یافتن صورت موجودآدمی

  1.رسيدن به تماميت خود و ستی، رسيدن به صورتی که نفس را سزاعقالن

                                                             
 کنيم.نسبت این مفاهيم با مفهوم سعادت را طرح و پيگيری می تفصيل. در ادامه به1
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گاه مفاهيم کند و گاه و بيرو بيشتر بر آن تأکيد و تصریح میخساما آن مفهومی که ناصر

توان آن را وجه جمع تمام تعابير باال کاهد و می، به آن فرومیکه به آنها اشاره کردیمرا دیگری 

 های شيوهبه  ،هایش و ضمن طرح مباحث مختلفمفهوم علم است. او در تمام کتاب دانست،

ن علم و معرفت تصریح پردازد و بر کمال و سعادت بودبه ستایش علم، معرفت و خرد می گوناگون

عبير ت به جویندگان علم ،ق سعادتطری سالکانخسرو از در زبان ناصر در حقيقتکند. یا اشاره می

ن در و تکليف انسان مؤما .(381و  306، 251، 230، 193، 151، 27، 5 الف:1384 )ناصرخسرو، شودمی

 انسان در مقابل خداوند برخالف تلقی معمول که تکليف یعنی ؛دانددنيا را کسب علم و معرفت می

و  بيندشناخت می نظر و از سنخبيشتر  تکليف راخسرو ناصر ،بينندسنخ عمل می بيشتر ازرا 

دارد که شناخت جسمانيات و روحانيات تکليفی است که خدا بر بشر واجب کرده و نشان تصریح 

شود که  انسان  وی متذکر می .(153همان: )اعطای حواس ظاهری و باطنی است  ،وجوب این تکليف

است که در تکليف شناختی  ترمطيع اليف عملی نسبت به خداوند کوشاتر وهنگامی  در امتثال تک

انی باطنی اعمال شریعت بيشتر شود، به تعبير چه وقوف بر معهر  روازاینتر باشد. مطيع

 ن بدانندآوقت بيشتر کنند که معنی  بلکه کار آن ،نيفتد نوع بشراز  کردن تنها کارناصرخسرو نه

  .(26ب: 1384 همو،)

نزدیک  ،سعادت و بهجت است و نزدیک شدن به او خداوند منشأ خير و ،اگر در زبان دین 

خسرو مالک دوری ، برای ناصرباشدمیشدن به سعادت و دور شدن از او نزدیک شدن به شقاوت 

که را او دانش به بواطن و گذر از ظواهر هر»: کندی تصریح میاست. و علموند به خدا و نزدیکی

ترین و شبيهنزدیکبه اعتقاد او وجه اینکه انسان  .(24 همان:) «تر استبه خدا نزدیک ،بيشتر است

زیرا شباهت ؛ مندی او از علم و حکمت استبهره ترین موجود در عالم ماده به نفس کلی است،

 یعنی ؛بر آن استن موجود عالی آکه  استپذیرفتن صورتی  درموجود برتر  نسبت بهموجود  یک

 شبهمراد از ت ،علم است ،ه فعل و صورت نفس کلی. او با بيان اینکفعل آن موجود عالیرسيدن به 

اگر  .(166ـ164الف: 1384همو، ) داندمی تشبه در علمرا  ـ که صانع عالم است ـ به نفس کلی

از طرف دیگر  ،(143: 1363 ،همو) بيندسعادت انسان را در فرشته شدن می ناصرخسرو از یک طرف

داند. جهل و نادانی میبه ستوری را ميزان قرب و بعد ميزان در قرب و بعد به فرشتگی را علم و 

بيند ها را مید که به گوش و چشم ظاهری که صورتدانه رهایی از درجه ستوری را این میرا یو
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 الف:1384 همو،) اعتماد نکنند و به گوش و چشمی برسند که درک معانی کند ،غافل است او از معن

20). 

شواهد فراوانی دال بر یکسانی سعادت و علم یا مشروط بودن خسرو در زبان و اندیشه ناصر 

یکسانی شقاوت و رنج با جهل وجود دارد. شاید بهترین شاهد در این  ،سعادت به علم و در مقابل

  ود،در دست ما نب زاد المسافرهيچ کتابی جز  خسرواگر از ناصر وی باشد. زاد المسافرزمينه کتاب 

خسرو که ناصرنچنازیرا ؛ نظریه سعادت او را بازنویسی کنيمتوانستيم به کمک همين کتاب می

بيان سعادت و شقاوت انسان و از نوشتن این کتاب  ، هدف اصلی اوکنداشاره می کتابدر مقدمه 

ند و طی طریق انکه در این دنيا همچون مسافر استهایی فراهم نمودن توشه الزم برای انسان

 .(3)همان:  کنندکمال می وخرت آ

انتظار دارد که مباحث این کتاب  چنين ،این مقدمهخواندن  بعد از زاد المسافر خواننده کتاب

راه رستگاری و رهایی از قوای شهوانی ، معاد او ،نفس انسان همچون موضوعاتی در مورد مستقيماً

ادامه در فصول در خسرو ناصرای که اما این زاد و توشه ؛باشدو کسب رضایت الهی  و شيطانی 

بلکه مباحث نظری و فلسفی  ،نکات اخالقی و ناظر به عمل نيستند ،کندنها اشاره میه آکتاب ب

، حدوث عالم، اثبات فاعل و منفعل جسم، ،ترکيبو صورت، زمان، مکان،  جمله سخن در هيوالاز

د، اموش کرده باشنخوانده یا فرهستند. خواننده اگر مقدمه کتاب را  علت بودش عالم جسم و صانع

سعی در فهم جهان و پاسخ به کند که در حال مطالعه یک کتاب فلسفی است که احساس می

 1.ای از مسائل نظری داردسلسله

                                                             
به است که سعادت را منوط  احوال النفسسينا در رساله برانگيزی از ابنیادآور عبارت تأمل. این کار ناصرخسرو 1

 لوجود،احکمت نظری یعنی اینکه انسان به وجود واجب شمرد:داند که آنها را چنين برمیی چند میمسائلعلم به 
 جميع کائنات و شمول قدرت او بر احاطه علم او به عنایت او به مخلوقات و تصور تشبيه و از تنزیه او صفات او،

سپس  ،عقلی صورت که ابتدا جواهر به این ؛گيردسرچشمه می خداوند سپس بداند که وجود از. مقدورات عالم باشد
 اینکه او صفات او و انسان و سپس به جوهر. شوندمرکب خلق می نهایت اجسام عنصری بسيط و در نفوس فلکی و
به سعادت  ،معرفت برسد از قدر اگرکسی به این. عالم باشد ،ماندهمچنان باقی میفساد بدن  از بعد جسم نبوده و

به همين ميزان درجه سعادت او تنزل  ،عمل تنزل نماید علم و به هر ميزان که از کاملين رسيده است و سابقين و
 .(190: 2007 سينا،ابن) یابدمی
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داند. از سنخ معرفت و رهایی از جهل می سعادت را خسروکه ناصردارد  آناین امر نشان از 

خواهد  رود،مده و به کجا میآاگر انسان بداند از کجا کند که کتاب تصریح میهمين مقدمه او در 

  .همان() دانست که چگونه زندگی کند

عادت در نسبت علم و سکه نباید کليدی توجه داشته باشيم نکته از همين ابتدا باید به یک 

مقدمه و طریق برای حصول حکم  گونه بفهميم که او علم و معرفت را درخسرو را ایناندیشه ناصر

اهميت معرفت و نظر زیرا  ؛کندفهم ما را از مراد و مقصود ناصرخسرو دور می این .داندسعادت می

یا به این خاطر نيست که علم طریق است و مقصد و  ،خاطر تقدم زمانی آن نيستهب ویبرای 

 أانسانی که دریابد در این دنيا مسافر است و مبدخسرو ربه اعتقاد ناص مطلوب چيز دیگری است.

عمق این  به هر اندازهو  نهاده است،و پا در مسير کمال  شدهاز حيوان متمایز  و معاد او چيست،

زیرا ؛ شده است ترنزدیک یشبه سعادت خو ،بردتر شود و به کيستی خود بيشتر پی دانش او بيش

 بین ترتي. به امقام است حکمت معيار ترتيب موجودات عالم از حيث شرف و علم و اندیشه او در

ودی که از حکمت تر است و بر موجاست، شریف مندبهره یحکمت بيشتر علم و موجودی که از

  .(149همان: ) پادشاه است ،است مندو علم کمتری بهره

 انییسته انسخسرو وجه تمایز انسان از سایر حيوانات و رسيدن به صورت شابه اعتقاد ناصر

یک از قوای ظاهری برای انسان بحث از اینکه کدامو نمود. او در را باید در علم و معرفت جستج

  :کند، تصریح میتر استیک برای سایر حيوانات مهمو کدام

زیرا بویایی  ؛تر استاهميتهمه کم شنوایی ازحس تر و حس بویایی از همه مهمبرای حيوانات 

تر از همه شریفا برای انسان حس شنوایی اماست که سبب حفظ بقا و زندگانی ایشان است. 

پذیر نفوس به این خاطر است که او علم زیرا شرف و برتری نفس ناطقه بر دیگر ؛حواس اوست

 و چنين کسی از ،است و نفسى که فاقد حس شنوایی باشد، نه به نطق رسد و نه به هيچ علمی

  .(19 :همان) درجه مردمی ساقط است

 ،خسرو داردسعادت در اندیشه ناصروثيق علم و شاهد صریح دیگری که نشان از پيوند 

رخى از قوا ب ن این است:آدر باب نسبت قوا در سعادت دارد که ماحصل  دیدگاهی است که وی

 کننده هستند و ما را از سعادتن است که براى روح در حکم هالکآبراى حفظ جسد و کمال 

ال و برخى قوا سبب کم ،یعنى دهان و فرج ،که عبارتند از قواى المسه و چشایى ،دارندنفسانی باز
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و فنا  ،سعادت در بقاى روح است و راه آن علم است رو. ازاینمانند چشم و گوش ،اندو بقاى روح

 .(293: 1363 ،همو)و هالک روح در تبعيت از قواى شهوانى است 

کمال انسان بيند. او غایت و بين دو مفهوم علم و کمال می پيوندی است که وی ،شاهد دیگر

نسان برترین موجود در بحث از اینکه ا داند وآموزی و حکمت میعلت ورود او به این عالم را علم و

داند و تصریح میرسيدن نفس انسانی به علم  ماده را عالموجود آمدن هعلت ب ،عالم ماده است

  کند:می

دو جوهر مستقل از هم هستند و علت پيوسته شدن نفس به بدن این است که نفس  ،نفس و بدن

ر شدن و کمال او در این است که آثا به کمک این پيوستگی بتواند بهتر شود و کمال یابد و  بهتر

 .(293الف: 1384 همو،) و پذیرفتن آثار عقل جز به علم و حکمت حاصل نشود ،عقل را بپذیرد

 است قدر فراواندر ستایش علم و معرفت و نسبت آن با سعادت انسان آنخسرو مباحث ناصر

م، از نص و سعادت را ذیل هر مفهوم دیگری غير از علم و معرفت پيگيری کني مسئلهکه اگر 

واقعيت این است که در اندیشه ناصرخسرو سعادت ذیل  روازاینایم. تصریح وی فاصله گرفته

معرفت را راه رسيدن به سعادت،  که وی علم ومقصود این نيست شود. اما ری میمفهوم علم پيگي

و قائل به عينيت  داندمیبلکه او سعادت را همان علم  ،داندو خود سعادت را امر دیگری می

به  ،آیدکه در ادامه می «بازگشت»از مفهوم بيند نه راه. در بحث او علم را مقصد میاست. آنه

 توضيح چرایی این عينيت اشاره خواهد شد.

یکنایه از آنها تعبير به سعادت م به تصریح یا، که اشاره کردیم را مفاهيمی ناصرخسرو سایر

را وجهی  آنها گرداند ومیرا به علم بر. ..رسيدن به برترین لذت و  ثواب، بهشت، کمال، یعنی؛ کند

همان معنایی است که  ،مفاهيم برای ناصرخسرو دارندمعنایی که این  در واقع. دانداز علم می

 بيان نسبت این مفاهيم با مفهوم علم است. ،آیدبرای او دارد. آنچه در ادامه می مفهوم علم

 به علم و جهل رجاع و تأویل مفاهيم ثواب و عقابا

و هنگام دعا و التجا به خداوند برای ب در اول و آخر کت خصوصبه ـناصرخسرو به اشاره یا تصریح 

همان: ) داندهمان رسيدن به ثواب و شقاوت را رسيدن به عقاب می سعادت را ـرسيدن به سعادت 

نه  ،ندااما در نظام فکری او ثواب و عقاب تعابيری از دو مفهوم علم و جهل .(404و203، 198، 22

   مفاهيمی مستقل و متباین.
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ونه از ثواب و عقاب ارائه گتعریفی مصداق ،ین سؤال که عقاب چيستدر پاسخ به اناصرخسرو 

 : گویدمیکند و می

به سرای لطيف  بتواندآید. او باید در این سرای بداند و بياموزد تا نفس انسان نادان به این دنيا می

 ،به سرای آخرت که داناست نرسد ،نفس چو نادان از دنيا برود .که اصلش از آنجاست ،بازگردد

 عقاب بازپسپس  .بلکه در آتش اسير بماند که سرحد آن جهان است و جاویدان در عذاب باشد

از درجه مردمی  پس ماندن، و عقاب همان بازماندن باشد از درجه انسانی که همان دانا شدن است

  .(107 :1380 ،همو) پس ماندن از سرای لطيف باشد و بازگشت به ستوریو باز

 داندی انسان را به دانش میرهای ،مردم به چيست یو رهای در جواب سؤال بعدی که ثوابو ا

 .(108همان: )

نوعی بيانگر تعریف مفهومی ثواب و توان یافت که بهآثار ناصرخسرو عبارات متعددی می در

داند و تر از خود میبه مرتبه موجود باالعقاب هستند. او گاه معنای ثواب را رسيدن هر موجود 

و عقاب او ماندن در  ،که ثواب برای اجزای طبایع رسيدن به درجه نباتیتصریح دارد همچنان

درجه طبایع است، ثواب برای انسان نيز گذر از مرتبه و درجه مردمی و رسيدن به مرتبه فرشتگی 

درجه فرشتگى رسند،  ه بهاست. آن گروه که بر حال اولى خویش بمانند،  اهل عقاب و آن گروه ک

کند که اگر انسان در دو قوت علمی و وی همچنين تصریح می .(418الف: 1384همو، ) انداهل ثواب

، چنين رسد به نيکویی در کارها ،به صدق و یقين و در عمل ،عملی به کمال رسد و در اعتقاد

از این ثواب بازماند، که از این مراتب بيفتد و به فرشتگى رسد و آن ثواب او باشد، و آنشخصی 

 .(406 همان:) به دیوى رسد و آن عقاب او باشد

و عقاب  ،ثواب همان حرکت موجود سوى کمال گاه تعبير او در معنای ثواب این است که 

این در حالی است که وی تصریح دارد  .(404 همان:) بازماندن او از حرکت سوى کمال است

 کمال نفس انسانی به علم و دانایی است ،و رستن استکه کمال نفس نباتی به رویندگی همچنان

  .(20 همان:)

راوان ف ، و عقاب و جهل تصریحبه یگانگی ثواب و علم ، ناصرخسروعالوه بر تحليلی که گذشت

و عذاب جاوید را کسانی  و اهل عقاب داندعقاب سرمدی را همان جهل می؛ ازجمله اینکه دارد

 همان:) انددهزباز سر ،شودعرضه می الهی که توسط انبيا پذیرفتن علموختن و ماز آداند که  می

به هالکت و رنج  ،حکمت حقيقی که همان حکمت انبياست جهل و دوری نسبت بهاز و ا .(22
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ثواب ابدی عبارت است کند که ناصرخسرو اشاره می همچنين .(136 همان:) کندمیتعبير جاوید 

ه که این از راـ یعنی صورت عقل و معقوالت ـ از بازگشت انسان به صورت و سرای اصلی خویش 

دور شدن انسان از اصل صورت  ،علم به خود و عالم پيرامون و وطن اصلی خود است و عقوبت

 .(198همان: )خود و ماندن بر سيرت و صورت ستوران است 

 به علم و جهل لذت و رنجارجاع و تأویل مفاهيم 

نوعی سعادت توان یافت که در آنها او بهاشاره و تصریح فراوان می ،خسروجا مانده از ناصردر آثار به

داند. اما دو مفهوم لذت و رنج برای معرفی را گرفتار شدن در رنج میرا رسيدن به لذت و شقاوت 

این  اصالت و استقالل منظور از عدم نظریه سعادت ناصرخسرو، مفاهيم اصيل و مستقلی نيستند.

توان دو مفهوم لذت و رنج را مفاهيمی مستقل و متفاوت از دو مفهوم علم و جهل است که نمی

 .همان علم و جهل است ـ که خواهيم دیدچنان ـ بلکه مراد او از لذت و رنج ،دانست

بازگشت تمام همان شادی است و تصریح دارد که لذت  زاد المسافردر کتاب  خسروناصر

کتاب از طرف دیگر در  .(426 همان:) باشدمیبه شادی است که برای عقل صفتی جوهری  تالذ

ن را آو  ،شادی را نتيجه علم و زوال جهل ،رور چيستدر جواب این سؤال که سُ جامع الحکمتين

 .(117: 1363 ،)همو به علم استانسان  شادی که کندداند و تصریح میانسان میمختص 

ـ بيشتر در مقایسه با سایر حيوانات را عقل  اتها از لذاصرخسرو علت برخوردار بودن انسانن

 .(33 ب:1384 همو،)بيند رنج ستوران را معلول جهل آنها میداند و ـ می که  قوه ادراک و علم است

هرچه انسان به  ؛به ميزان علم اوست بستهمندی انسان از لذت : ميزان بهرهکندی تصریح میو

 .(226الف: 1384 همو،) شود، لذت او مضاعف میمراتب علمی باالتری برسد

و ميزان نزدیکی انسان در اندیشه ا ،بيندلذت و علم را مساوی میخسرو رابطه ازآنجاکه ناصر

کس داناتر هر کند کهمیتصریح ی به ميزان علم اوست. و بسته ،عنوان سرای لذتبه بهشت به

عنوان سرای لذات و رهایی ، به بهشت بهکس داناتر استکه هر؛ چنانتر استرنجدنيا کم، در باشد

 .(34ب: 1384 همو،) تر استنزدیک هااز رنج

یشه ناصرخسرو دارد این با علم و جهل در اند ری که حکایت از یگانگی لذت و رنجشاهد دیگ

یاد  نهایت شدتعنوان بهعقاب از  و ،غایت و نهایت لذتعنوان بهثواب از یک سو از  است که وی
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واب و عقاب را همان علم و جهل ثاز سوی دیگر شاهد بودیم که او  ؛(209الف: 1384همو، ) کندمی

دوزخ را  نيز همان علم و جهل می وی بهشت و ،که در ادامه اشاره خواهد شدچنانو  داندمی

بهشتی که وی به این ترتيب و رنج همان جهل است.  ،در اندیشه او لذت همان علم رو. ازاینداند

 .یت جسمانه لذ ،عقلی و معرفت استات از لذ سرشاردر واقع  ،داندلذت می و سرای را معدن آن

کند: ه ناصرخسرو دارند که او تصریح میلذت و علم چنان پيوستگی و وحدتی در اندیش 

علم است، نفس در ابتدای ولد خود بیجوهر نفس در ابتدای ت لذت با علم مقرون است و چون»

 جوهرى زنده است که بلکه صرفاً ،خلقت خود نه صاحب لذتی است و نه ميل به لذتی دارد

 .(364 همان:) «ات ابدى را داردیافتن لذشایستگی 

داند، یک جمله کليدی در بدون علم را فاقد هر نوع لذتی میاین جمله ناصرخسرو که نفس 

ون اینکه از علم و بد ،توان از مفهوم لذت سخن گفتنمی چه آنکه واقعاً ؛فهم ماهيت لذت است

این ادراک  قمتعلَگاه هر ؛نوعی از ادراک است و رنج لذت در واقعميان آورد. ادراک سخنی به

گاه متعلق ادراک امری مالئم با و هر گذاریممیبر آن ادراک اسم لذت  ،امری مالئم با طبع باشد

  کنيم.میتعبير به الم  از آن ،طبع نباشد

ت وثيق بين لذت و ادارک اشاره میبه نسب ،الرئيس در بحث از ماهيت و چيستی لذتشيخ

 کماالت و خيرات همچونبا ذکر این شبهه که برخی  ،او ضمن تالش برای تعریف مفهوم لذت کند.

امر لذیذ  به یک یا گاه انسان ،برندشان از آن لذت نمیهستند که صاحبان تندرستی و سالمتی

)مانند کراهت مریض از برد، بلکه از آن رنج هم میبردتنها از آن لذت نمیاما نه ،یابددست می

 .(138: 1375 سينا،)ابنکند را به تعریف لذت اضافه می «و ال شاغل و ال مضاد للمدرك»، قيد شيرینی(

 عتنيست مگر بازگشت به طبيت چيزى یا در مورد لذت که معتقد بود لذدر نقد دیدگاه زکرشيخ 

این خروج و رجوع، لذت  نفس شود کهمتذکر می ـ رنج و راحت شدن از آن ل شدنئیعنی زا ـ

امر عنوان یک از احساس و ادراک این بازگشت به بلکه لذت این رجوع ناشی ،شودمحسوب نمی

 .(111: 1363 ،همو) استبا تمام انواعش همان ادراک مالئم کند که لذت مالئم است و تأکيد می
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 ارجاع و تأویل مفهوم کمال به علم

خواهيم دید که در زبان و اندیشه او مراد  ،اگر معنای کمال را در اندیشه ناصرخسرو بررسی کنيم

در  وی از مفهوم کمال برای انسان چيزی جز خروج از جهل و رسيدن به علم و دانایی نيست.

این باره دراینداند. مثال او را یک مفهوم نسبی و اضافی می آن، پاسخ به پرسش از معنای کمال

و کمال نفس را در نسبت با ا ناقص است و نفس کمال اوست. ،است که جسم در مقایسه با نفس

ست که ا نآ یافتهنسان تمام و کمالکمال نفس انسان به عقل است و ا :گویدبيند و میعقل می

 .(120: 1363 خسرو،)ناصر تمامی نفس عاقله به علم است نفس عاقله او به تمامی خویش رسد و

برای کمال در زبان ناصرخسرو هست که باز نشان از یکی بودن علم و کمال نيز دیگری  تعبير

کند: هر موجودی عبير و تصریح میتبه بازگشت به مبدأ اوليه او گاه از کمال  در اندیشه او دارد.

رسد که در او چيزی پدید آید که وجود او از آن بوده می ی به مرحله تماميت و کمال خودهنگام

تِ کمال و رشد تخم از او حاصل میدر نهای ،آیدکه هر درخت و نباتى که پدید میچنان ؛است

 گاه بر درخت آدمی عقل حاصل شود،هر .آمدن آن درخت و نبات از او بوده است شود که پدید

در اندیشه  ،نيز اشاره کردیم ترپيشکه چنان .(17الف: 1384 همو،) به تمامی خود رسيده است مردم

 و ،حيث شرف و کمال است حکمت معيار برای بيان ترتيب موجودات عالم از ناصرخسرو علم و

است و بر موجودی  و صاحب کمال بيشتر تراست، شریفتر مندبهرهحکمت  موجودی که از علم و

 .(149همان: ) سته اپادشا ،مند استی بهرهکه از علم کمتر

کند. طرح بحث سعادت می« بسزایی انسانیرسيدن به صورت » ذیل مفهومگاه خسرو ناصر

تفاوت چندانی نيست و فهم هریک سبب « مالک»و مفهوم « صورت بسزای انسانی»بين مفهوم 

شود. ناصرخسرو در بحث از اینکه ثواب ابدی همان رسيدن به عالم عقل فهم بهتر دیگری می

 خود صورت عقل و معقوالت است که از راه علم به ،کند که صورت بسزای انسانتصریح می است،

ماندن بر صورت  ،و صورتی که برای انسان در حکم عقوبت است ،شودو عالم پيرامونش حاصل می

است که  کسیوی تأکيد دارد که صورت بسزا برای نفس  .(198همان: ) و سيرت ستوران است

ه را از این جهت بو بداند که او جوهرى لطيف است و او را فنایی نيست و او  خویشتن را بشناسد

اند تا از این راه عالم معقول را بشناسد و بداند که این دنيا سرای او نيست. اگر این عالم آورده

 یعنی بازگشت به سرای خویش بر صورت ـبه ثواب ابدی  ،نفس این صورت بسزایی خود را بپذیرد
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 .(189 همان:) داندنسان را ماندن بر سيرت ستوران میرسد. او صورت خالف برای امی ـ داصلی خو

را  به ستوری و ،را علمو تجرد ميزان در قرب و بعد به فرشتگی این در حالی است که ناصرخسرو 

  .(20 همان:)داند جهل و نادانی می

 عنوان کمال انسان به مفهوم علم هارجاع و تأویل مفهوم تشبه به باری ب

اندیشه ناصرخسرو کمک کند، تواند به ما برای فهم ماهيت سعادت در مفهوم دیگری که می

تشبه به باری در ادبيات فلسفه اسالمی مفهوم غریبی نيست. فالسفه گاه  است.« تشبه به باری»

خداوند متعال  ،راد ایشان از باری. مکنندتعریف می «التشبّه بالباری» فلسفه را به اعتبار غایت آن

 ،شيرازیال)یعنی در اینکه عالم نزد انسان حاضر شود  ؛تشبه در علم به عالم است و مرادشان از تشبه،

 .(223: 1349 ،؛ محقق21 :1ج ،1981

ادت کمال و سعضمن مباحث گاه او  .ی در زبان ناصرخسرو نيز جاری استتعبير تشبه به بار 

داند و وجه برتری انسان نسبت به سایر دن به صانع عالم و تقرب به او مینوع بشر را شبيه ش

مقصود او از تشبه به  .(149الف: 1384 خسرو،)ناصر داندت عالم را در همين تشبه و قرب میموجودا

 . وجه مخالفتبا آنهاست باری از یک حيث موافق برداشت و نظر فالسفه و از حيث دیگر مخالف

ی، نفس کلی مکه تشبه به او برای انسان کمال و سعادت استرا ی و صانعی آن است که وی بار

 دخداوند باش ،با قاطعيت بر این عقيده است که محال است که مراد از اله و باری داند نه خداوند و

تشبه در علم  ،«تشبه»از معنای  ویوجه موافقت او با فالسفه این است که تلقی  .(165 همان:)

ل او به و رسيدن به فع مشبهٌاو شبيه شدن یک شیء به شیء دیگر را پذیرفتن صورت آن  است.

 به ،یعنی نفس کلی است ،ترین موجود به صانع عالمدر بحث از اینکه انسان نزدیک . ویداندمی

موجود در عالم ماده به  تریننزدیکهمين مطلب تصریح کرده و معتقد است وجه اینکه انسان 

 مندی او از علم و حکمت استبيشتر به نفس کلی شبيه است، بهرهو از همه  نفس کلی است

 .(166ـ164 همان:)

 معنای این قرب شود،می تعبيرتشبه به باری به خسرو از سعادت اگر در زبان ناصر اینبنابر

مالک نزدیکی کند که تصریح می وجه دینکه در کتاب چنان ؛و تشبه چيزی غير از علم نيست
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 تر استبه خدا نزدیک ،که را او دانش به بواطن و گذر از ظواهر بيشتر استهر و علم استبه خدا 

  .(24 ب:1384 همو،)

 ارجاع و تأویل مفاهيم بهشت و دوزخ به علم و جهل

و دوزخ  توان یافت که حاکی از این است که وی بهشتات فراوانی را میدر زبان ناصرخسرو عبار

 جمله:؛ ازداندرا همان علم و جهل می

ن کند آاز بهر آنکه دانا  ،ست و بهشت اندر حد قوه علم استا دوزخ اندر حد قوه نادانی» -

و نادان آنچه  ،ن است تا بدان طاعت وارد بهشت جاوید شودآکه خشنودی خدا و رسول در 

هب ییدوزخ جاوید رسد. پس درست شد که داناه نکند تا بدان سبب ب ،رستگاری او در آن است

 .(41 همان:)« حقيقت دوزخ استهب نادانیبهشت است و  حقيقت

 ،بهشت در حقيقت همان عالم روحانی لطيف است که بر عالم ماده تقدم به شرف دارد» -

 .(33 همان:)« امروز که در کالبد استهم ،او بدان عالم رسيد جان ،را شناخت که آن عالمو هر

هب: بهشت گویدمی "و کليد او اندر بهشت"در فصلی تحت عنوان  وجه دینکتاب در » -

یک در عصر خویش درب ی و امام هروصعقل است و عقل همان بهشت است و رسول و  حقيقت

 .(34 همان:)« رسندو دروازه بهشت هستند که از ایشان مردم به بهشت می

پس از مرگ به طبایع اوليه کند که جسم انسان در بحث نحوه معاد انسان تأکيد می»  -

دست ، اما نفس کمالی را که بهشودعنوان تن فانی میگردد و ترکيب و هویت او بهخود برمی

ند شدن از فضل و منعمت ابدی و بهشت جاوید را بهره دهد. او در ادامه، از دست نمیآورده است

 همو،)« دانديدن نفوس ناطقه به علم و حکمت میو بهشتی شدن را همان رس حکمت نفس کلی،

 .(275ـ274الف: 1384

 ارجاع و تأویل مفهوم فرشتگی به مفهوم علم

میکمال و سعادت برای انسان طرح  عنوانمفهوم فرشتگی و فرشته شدن را به وقتی ناصرخسرو

در اندیشه او برتری صورت  کند.است و همچنان علم را پيگيری می ، از طرح علم بيرون نرفتهکند

ال درجه کممندی بيشتر فرشته از علم است. او با بيان اینکه خاطر بهرههب فرشته بر صورت مردمی



  انسان تحلیل ديدگاه ناصرخسرو درباره چیستي سعادت

 

 

95 

ه ستوری و ب ،ميزان در قرب و بعد به فرشتگی را علم است،انسان از ستوری و حيوانی تا فرشتگی 

 .(20 همان:) داندرا جهل و نادانی می

ر ه ؛خسرو، انسان موجودی است که ميان فرشته و دیو ایستاده استشناسی ناصردر انسان

 ،کس از دنيا برودفرشته بالفعل شود و هر انسانی که از عالم ماده بر طاعت خدا بيرون شود،

این در حالی است که  .(144: 1363 ،همو)، دیو بالفعل شود است که از طاعت بازگشتهدرحالی

جویی و بهره گرفتن از قوای ظاهری و باطنی و گذر از لذت حسی اعت همان علممقصود او از اط

از  . ویاستماندن در جهل و حواس ظاهری  ،عصياناست و در مقابل مقصود از  ه لذات عقلیب

او تأکيد  .(385 الف:1384 همو،) کندمیتعبير « کار بستن قوه عاقلهبازماندگان از به» بهطاعتان بی

القوهبشهوانی و نفس غضبی دو دیو دارد که نفس ناطقه در هر انسانی فرشته بالقوه است و نفس 

فرشته بالفعل شود و  ،کس نفس ناطقه او غضب و شهوت را به طاعت خویش درآوردهر ؛اند

 دیو بالفعل شود، دنبه طاعت خویش درآور را اشکس نفس شهوانی و غضبی او نفس ناطقههر

 .(143 :1363 ،همو)

 خسروهوم دال بر سعادت در اندیشه ناصرترین مفمناسب ،«بازگشت»مفهوم 

 شاهد بودیم که چگونه ناصرخسرو مفاهيم مختلف را به هم ارجاع داده ،که گذشتدر مباحثی 

ند و در این ارتباط اکند که همگی با هم مرتبطلحاظ میمفاهيم را همچون یک سلسله  . ویاست

ست که همه اسماعيليه ا خسرو و البته تفکرشود. این روش ناصرای آنها فهميده میاست که معن

کنند و بين شناسی میرا در حوزه جهانکه همين کار چنان ؛گردانندبرمیمفاهيم را به هم 

دانده و در ارتباط وثيق با رابطه متداخل دیده و آنها را به هم برگر ،موجودات عالم و عوالم وجود

 نگرند.هم می

خسرو سعادت را ذیل تعابير و رساند که اگر ناصری که گذشت ما را به این نتيجه میمباحث

ودن رأی او خاطر تشتت یا مردد بهکند، بيری میيم مختلف دینی و فلسفی طرح و پيگمفاه

 بلکه بازگشت تمام آنها به مفهوم ،مستقل نيستنددارای معنای متباین و  ،يست و این مفاهيمن

  .علم است
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اما این تمام مطلبی  آنچه گذشت تالشی برای نشان دادن شواهد دال بر مدعای مذکور بود.

اگر در نظام فکری ناصرخسرو  توان در مورد دیدگاه ناصرخسرو در باب سعادت گفت.که مینيست 

آموزی و رسيدن به حکمت را و چگونه سعادت انسان همان علماین پرسش را طرح کنيم که چ

جواب او این خواهد بود که چون کمال هر چيز در برگشت به آن مبدأ و اصلی است که از  ،است

شکل جنس و همهر چيز سوى آنچه او را هم در واقع .(174الف: 1384)همو، ست ئت گرفته اآن نش

این علم است که  در نگاه ناصرخسرو .(165همان: ) کندمی مؤانستميل و غایت دارد و با او  ،است

دیدگاه  شاید برای بيان «سبب بازگشت»سبب و عامل بازگشت انسان به اصل خویش است. تعبير 

؛ سوی آن در حرکت استاصلی است که انسان به زیرا علم همان مبدأ و ؛نباشدرسا ناصرخسرو 

به عالم علم و از عالم دنيا به عالم  ،گونه که ناصرخسرو از آن عالمی که مبدأ انسان استهمان

 .(208: 1363 ،همو) کندتعبير می نادانی

انسان تصریح  به مبدأ بودن علم برای ،این پرسش که ثواب چيستخسرو در جواب ناصر

 به اصل ،دانا شود و چو دانا شد ،و چو نفس فرمانبردار بود ثواب را معنی بازگشتن است»دارد: 

ن عالم افتاده بود و از این عالم نادان آجنسی که او را با خویش بازگردد و به عالم دانا رسد به هم

 .(111: 1380 ،همو) «برهد ،که دوزخ به قوت است

سرو دنيا برای انسان تبعيدگاه و سرزمين غربت است. او در این دنيا خبينی ناصردر جهان

نوشت که فراموش نکند  زاد المسافرباید برای او  ؛مسافر است و اهل این سرزمين و عالم نيست

تواند دوباره به آن مبدأ و عالم خویش برگردد. علت اینکه ز کجا آمده است و بداند چگونه میا

نی چون یع ؛همين جهت است ،حيوانات به پرورش و تعليم بيشتر نياز داردانسان نسبت به سایر 

 ،آیدهنگامی که به این دنيا می ،نفس ناطقه انسان از سنخ این دنيا نيست و غذای او علم است

عليم نفس ناطقه در بدون ت روازاینندارد.  راـ  یعنی علمـ  در حد طفل است و توان کسب غذا

 ،همو) کند و رشد او تنها در جسم و نفس بهيمی و حسی خواهد بودد نمیماند و رشهمان حد می

فهمد که او ان ذات خویش را خواهد شناخت و میبا علم و حکمت است که انس .(209ـ208: 1363

با علم و حکمت  .(189 الف:1384 همو،) جوهری لطيف و غير فانی است و عالم دنيا سرای او نيست

اش که با آن انس و به عالم اصلی خویش و مبدأ اوليه یابدمیاست که انسان از عالم ماده رهایی 
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سوی سرای خویش بر صورت اصل همين بازگشت  . مراد از ثواب برای انسان نيزگردد، برمیدارد

 .(همان) عقاب ماندن در خالف صورت اصلی خویش استمراد از و  ،خویش

آموزی و را و چگونه سعادت انسان همان علماین جواب ناصرخسرو به این پرسش که چبنابر

این است که چون کمال هر چيز در برگشت به آن مبدأ و اصلی است  ،رسيدن به حکمت است

 جهانی از سنخ علم است. ت گرفته و مبدأ و جهان اصلی انسان،ئکه از آن نش

تواند بيانگر دیدگاه ناصرخسرو در باب ماهيت ه میکرسد بهترین مفهومی نظر میبه روازاین

نظام فکری  انگاری علم و سعادت در؛ زیرا هم چرایی یکساناست«بازگشت» مفهوم سعادت باشد،

 با سایر مفاهيم کليدی فلسفی «بازگشت»مفهوم از آن،  ترکند و هم مهمخسرو را روشن میناصر

 نسبت عالم ماده با عالم شریعت، و معنای معرفتشریعت،  دینی در اندیشه او همچون امامت،ـ 

 یخسرو و در ادبيات فلسفبه این ترتيب در نظام فکری ناصر .سازگاری و همخوانی بيشتری دارد

ت و شقاوت را در غربانسان، کالمی او سعادت را باید در مفهوم و تعبير بازگشت به موطن اصلی ـ 

 . پيگيری نمود ماندن از وطن خویش

است  جا آمدهتوانيم تأکيد ناصرخسرو بر اهميت و ضرورت دانستن اینکه انسان از کاکنون می

زیرا آنچه برای یک  ؛را بهتر فهم و تحليل نمایيم« مثابه مسافرانسان به»را بهتر بفهميم و تعبير 

سعادتی که در  رسيدن به مقصد و مقصود است و لذت و ،رودشمار میبهمسافر سعادت و کمال 

 اهميت است. یسه با مقصد، فرعی و بیدر مقا ،رسدمسير راه به او می

 اصلی انسانپاسخ به این پرسش است که مراد ناصرخسرو از موطن  ،نمایددشوار میاما آنچه 

 چيست؟  ،صدد رسيدن به آن استعنوان مسافر دنيا درمقصدی که انسان بهو 

گفت این است که ناصرخسرو انسان جواب به این پرسش در توان صورت قطعی میآنچه به

کند که تن داند. او هرچند از یک سو تصریح مینمی )جسمانيه الحدوث( را حادث با جسم و تن

 اندبا هم موجود شدهو روح دو جوهر مستقل هستند که در خلقت تقدم زمانی بر هم نداشته و 

در جواب به پرسش از معنای دو مفهوم  الحکمتينجامع اما از سوی دیگر در کتاب ، (293 )همان:

گروهی چنين پنداشتند که » :گویدداند و می، روح و وجوهر نفس را ازلی می«ابدی»و  «ازلی»

ل نيست و گروهی از ثقات اهل تأیيد گفتند: جوهر او، ليکن وجود او بىبدى استاجوهر انسانی 

 .(191: 1363 ،همو)« ابدى نشدى ،نفس ازلى است، و اگر ازلى نبودى
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ب فکر با مکت، اندیشمندان متعلق یا هم«اهل تأیيد»که مراد ناصرخسرو از اصطالح  دانيممی

سان را به روح و نفس که ناصرخسرو انسانيت و هویت ان دانيممی. از طرف دیگر هستند اسماعيليه

نقشی جز ابزار و مرکب قائل نبوده و معاد جسمانی را نفی  ،داند و برای تن و جسمناطقه او می

وقتی می روازاین .(2 الف:1384 همو،) نامدآن را نادانان و حشویه امت میو قائالن به است کرده 

ی بدن در داند و برايت انسان را به همين جوهر نفس میانسان و استگوید جوهر نفس ازلی 

ازلی بوده و  در واقعبيند، مراد از ازلی بودن این خواهد بود که انسان هویت انسان مدخليتی نمی

نماید این است که است. اما مشکلی که اینجا روی می ای از وجود بودهبهره صاحب ،قبل از جسم

ای از علم و آگاهی وجود باشد و در عين حال هيچ بهرهبه هویت مجرد خود م دتوانانسان نمی

قع در اخسرو انسان را در بدو تولد عاری از هر نوع علم و حالی است که ناصر ه باشد. این درنداشت

 .(296 همان:) کندبيان میداند و علت ورود او به عالم ماده را کسب علم و معرفت او را نادان می

باشد که مراد از موجود بودن انسان و ازلی بودن او را این  آنشاید راه پاسخ به این تعارض 

عنی ی ؛بلکه صاحب وجود نوعی و کلی بوده است ،صاحب وجود شخصی نبوده انسانبدانيم که 

اما اگر مراد از وجود داشتن سابق، وجود  در نفس کلی عالم یا نزد عقل کل حاضر بوده است.

در این صورت دیگر فرقی بين نفس و بدن و حتی  ،نوعی و کلی نزد نفس کلی یا عقل کلی باشد

نزد نفس کلی یا  ترپيشزیرا تمام موجودات عالم ماده نيز  ؛تمام موجودات مادی  نخواهد بود

د مگر اینکه تفاوت وجو؛ که نفس کلی جامع جميع آنهاست به این معنا ؛ندابوده موجود یعقل کل

 ،که نفس ناطقه در نفس کلی وجود بالفعل داردداشتن نفس ناطقه در نفس کلی را این بدانيم 

زیرا وجود  ؛ای باشدکنندهتواند پاسخ قانعوجود بالقوه دارند. اما این نمی اما سایر موجودات مادی

، حال آنکه گفتيم ناصرخسرو خود این را نمیبالفعل داشتن باید همراه با آگاهی و تشخص باشد

 وجود شخصی همراه با آگاهی بدانيم.پذیرد که انسان را قبل از بدن صاحب 

همچنان باقی است و در عبارات ناصرخسرو بحث و مطلب  نگارنده این پرسشنظر به روازاین

تری با اندیشه ش. شاید کسانی که آشنایی بي، یافت نشدمستقيمی که بتواند این مشکل را حل کند

برخی سخنانش، به این یا الزمه  ، بتوانند با توجه به مبانی ویخسرو دارندو نظام فکری ناصر

 خور دهند.پرسش پاسخ در
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 اگربا یک پرسش جدی دیگر مواجه است و آن اینکه  «مثابه سعادتزگشت بهبا» اما نظریه

 ؛باشند سعادتمند نفوس همه که دیآیم الزم صورت نیا در ،است بازگشت سعادت از منظور

 معال به گرانید با نکهیا نيع در نفوس یبرخ ناصرخسرو خود حیتصر به ميدانیم کهیدرحال

 .هستند شقاوتمند و یشق دارند، بازگشت مادیغير

 هب نیمعتقد از را ناصرخسرو ،نکهیا اول پاسخ. است محتمل پرسش نیا یبرا پاسخ چند

 اما. روندینم گرید عالم به اول موت از پس هاانسان همه ،بر این نظریهبنا .ميبدان تناسخ شهیاند

  حیصرت مخالفت نیا بر و است بوده تناسخ شهیاندسخت سر مخالفان از ناصرخسرو که ميدانیم

 بهلغ خاطرهب را یسجستان عقوبیابو خود شيکهم توسط تناسخ دیيتأ که یاگونهبه ؛دارد فراوان

 دقمعت که ميبدان سيناابن نگاه همچون را او نگاه نکهیا گرید پاسخ .(422همان: ) داندمی او بر سودا

 یلکف نفوس به بلکه ،نشوند آخرت عالم وارد مرگ از پس فيضع نفوس است بعيد نيست که

 هینظر نیا با ی و موافقتهماهنگ بر یشاهد ناصرخسرو کالم در اما .(141: 1375 سينا،)ابن وندنديپب

 وجود ندارد.

 سعادت ،خسرو استنباط نمود اینکهرا از زبان و اندیشه ناصروان آن تپاسخ سومی که می

 به فرد ،نباشد دواین از هرکدام اگر. انفسی بازگشت و آفاقی بازگشت :است بازگشت دو به منوط

 ،غيرمادی عالم به ورود با مرگ و ماده عالم از خروج همان آفاقی بازگشت. رسيد نخواهد سعادت

 البته سعادت همان .است معرفت و علم به ورود و رذیلت و جهل از خروج انفسی بازگشت و

 يستن ميسر آفاقی بازگشت بدون آن تام حد در انفسی بازگشت چون اما ،است انفسی بازگشت

 بازگشت برای روازاین ـ است مختلط و مشحونائل رذ و جهل به بنابر ذاتش ماده عالم زیرا ـ

 یمساو رگید عالم به ماده عالم از خروج به این ترتيب .یابد تحقق هم آفاقی بازگشت باید انفسی

. است عقل به یدور و یکینزد و علم از یمندبهره زانيم اريمع بلکه ،ستين شقاوت ای سعادت با

 مرگ از پس هاانسان است ممکن یعنی ؛است یدرون یامر عقاب و ثواب رسدنظر میرو بهازاین

 .باشد متکثر اريبس شانیا عوالم حال نيع در اما ،باشند یشناخت وجود ثيح از عالم کی در

 هبوط در نظر او. است معرفت عنصر و شعور در انسان تیهوخسرو در واقع در اندیشه ناصر

. است جهل با ختهيآم عالم و جهل از ییرها او معاد و ،جهل به ختهيآم عالم به ورود یمعنابه

 انسان یبرا کهـ  ینادان و جهل از نآ در که است یعالم به بازگشت ،بازگشت از مراد روازاین
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 با یمساو یرماديغ عالم که معناست نیبد سخن نیا. ستين یخبر ـ است رنج و عذاب همان

 .یآفاق تا است یانفس عالم کی شتريب عالم نیا بلکه ،ستين یآگاه و علم

 یامر را عقاب و عذاب و شقاوت و سعادت خسروناصر دهدیکی از شواهد قوی که نشان می

 معاد رد در برهان کی انيب از سپ که است المسافر زاداین عبارت او در کتاب  داندیم ینفسان

  :دیگویم یجسمان

 هرگز و باشد حکمت و علم آن و رسد ناطقه نفس به بها و جمال و رونق که میکرد درست پس

 کهآن و باشد نعمت اندر شهيهم ،نشود جدا او از رونق و بها و المج کهآن و نشود جدا او از

 ودش یبهشت ،رسد علم و حکمت به که ناطقه نفس پس.. . باشد یبهشت ،باشد نعمت در شهيهم

 هایگرهيت و هاشیآال بدان را ناطقه نفس مر که ستادهیا رذالت و جهالت وضع نیا مقابل در و

 آتش اندر شهيهم و مانده مجرد و شده جدا کالبد از آنکه از پس ،نشود جدا او از هرگز زين دیااليب

 عمل و علم به رساند بهشت به امروز هم را شیخو نفس که است آن خردمند پس...  بماند یخدا

 .(302 الف:1384 ناصرخسرو،)

 نتيجه

 از ،مستقل بوده و از اهميت ذاتی برخوردار است مسئلهآنکه خود یک  سعادت عالوه بر مسئله

کار و نظام فکری یک فيلسوف آش سنخ مسائل فرافلسفی است که مسائل زیادی را در باب اندیشه

گشا راه ه،فلسف کيفيت و چگونگی نسبت دین و جایگاه تعقل و فلسفه، اهميت و جمله؛ ازکندمی

  شناختی.شناختی و اخالقانسان های معادشناختی،بودن در فهم دیدگاه

 گامی ،مسئلهخسرو در باب چيستی سعادت، عالوه بر اهميت ذاتی خود پيگيری دیدگاه ناصر

حله بعد نظام فکری مکتب اسماعيليه است که های فلسفی وی و در مردر جهت پيگيری دیدگاه

ز خسرو از مفهوم سعادت ادر پيگيری تلقی ناصر نقص این زمينه مطالعاتی در ایران مشهود است.

مطالب  از یک سودشواری کار در اینجاست که  ؛رو نيستيمهحيث منابع تحقيق با دشواری روب

برخوردارند که رسيدن به وجه جمع بين آنها تحليل و  ایفراوانیدر باب سعادت از چنان  وی

صورت تفکر اسماعيلی که در آن مباحث بهخاطر ذات هب از سوی دیگرطلبد. مطالعه فراوانی را می

ای هفهم یک مفهوم در تفکر ایشان منوط به توجه به شبک وار با یکدیگر پيوند و ارتباط دارند،شبکه

 از مفاهيم است.
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همچون ثواب و ذیل تعابير و مفاهيم متعدد دینی و فلسفی  خسرو مفهوم سعادت راناصر

ی میطرح و پيگيررسيدن به لذات عقالنی و  فرشته شدن تشبه به صانع، بهشت و جهنم، عقاب،

کاسته فرو به آن اما آن مفهومی که وی بيشتر بر آن تأکيد و تصریح دارد و مفاهيم دیگر را؛ کند

 توان آن را وجه جمع تمام تعابير ناظر به سعادت دانست، مفهوم علم است.کند و مییا تأویل می

دال بر یکسانی سعادت و علم و در مقابل یکسانی شقاوت  شواهد صریحاز  خسرو مملوزبان ناصر

 ، بهشتعقابرجاع و تأویل مفاهيم ثواب و چگونگی ا تفصيلبه در متن مقاله و رنج با جهل است.

به علم و جهل نشان داده  فرشتگی و فرشته شدن و تشبه به باری کمال، لذت و رنج، و دوزخ،

 شده است.

تواند بيانگر دیدگاه ناصرخسرو در باب ماهيت ترین مفهومی که میرسد مناسبنظر میاما به

در نظام فکری ی علم و سعادت انگار؛ زیرا هم چرایی یکساناست«بازگشت» مفهوم سعادت باشد،

با سایر مفاهيم کليدی  «بازگشت»مفهوم  ،از آن اینکه ترکند و هم مهمناصرخسرو را روشن می

 و نسبت عالم ماده با عالم شریعت شریعت، خسرو همچون امام،ـ دینی در اندیشه ناصر فلسفی

 ادبيات فلسفیخسرو و در در نظام فکری ناصر روازاین .سازگاری و همخوانی بيشتری دارد ،تعليم

و شقاوت را در  ،کالمی او سعادت را باید در مفهوم و تعبير بازگشت به موطن اصلی خویشـ 

  . پيگيری نمود غربت ماندن از وطن خویش

 فهرست منابع

 .هالبالغ نشر :، قمالتنبيهات االشارات و (،1375) بن عبداهلل حسين سينا،ابن -

 سسه مطالعات اسالمى.مؤ :، تهرانالمعاد و المبدأ، (1363) ــــــــــــــــــــــــــ -

 داربيبليون. :، پاریساحوال النفسرساله ، م(2007)ــــــــــــــــــــــــــ  -

 .دار االفاق: ، بيروتليهيثالث رسائل اسماعم(، 1983تامر، عارف ) -

 المطبعه :بيروت به کوشش عارف تامر،، اثبات النبوات (،م1966) یعقوب، ابوسجستانی -

 .الکاثوليکيه

شناسی فرانسه در نجمن ایرانا :تهران ،کشف المحجوب (،م1979ــــــــــــــــــــ ) -

 ایران.
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المکتب  :بيروت به کوشش مصطفی غالب، ،الينابيع (،م1965)ــــــــــــــــــــ  -

 النشر. التوزیع و التجاری للطباع و

الحکمه المتعاليه فی االسفار العقليه م(، 1981) محمد بن ابراهيمصدرالدین شيرازی، ال -

 .1دار احياء التراث، ج :، بيروتاالربعه

 چاپ دوم. انتشارات اساطير، :تهران ،وجه دین ب(،1384) ناصرخسرو -

 انتشارات اساطير. :تهران ،گشایش و رهایش (،1380)ــــــــــ  -

  .دومچاپ  ،کتابخانه طهورى :تهران ،جامع الحکمتين (،1363)ــــــــــ  -

 .ميراث مکتوب :تهران ،زاد المسافر (،الف1384)ــــــــــ  -

 .ملی انتشارات آثار :تهران ،فيلسوف ری (،1349) مهدی محقق، -


