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منصوری

چکيده
ناصرخسرو مفهوم سعادت را ذیل تعابير و مفاهيم متعدد دینی و فلسفی طرح و پيگيری میکند؛
مفاهيمی همچون ثواب و عقاب ،بهشت و جهنم ،تشبه به صانع ،فرشته شدن و رسيدن به لذات
عقالنی .اما مفهومی که وی بيشتر بر آن تأکيد و تصریح دارد و مفاهيم دیگر را به آن تأویل میکند
و میتوان آن را وجه جمع تمام تعابير ناظر به سعادت دانست ،مفهوم علم است .در زبان ناصرخسرو
شواهد صریح و فراوانی دال بر یکسانی سعادت و علم ،و در مقابل یکسانی شقاوت و رنج با جهل
وجود دارد .در این مقاله بهتفصيل چگونگی ارجاع و تأویل مفاهيم ثواب و عقاب ،بهشت و دوزخ،
لذت و رنج ،کمال ،تشبه به باری و فرشتگی و فرشته شدن ،به علم و جهل نشان داده شده است .با
این حال بهنظر میرسد مناسبترین مفهومی که میتواند بيانگر دیدگاه ناصرخسرو در باب ماهيت
سعادت باشد ،مفهوم «بازگشت» است؛ زیرا هم چرایی یکسانانگاری علم و سعادت در نظام فکری
ناصرخسرو را روشن میکند و هم مهمتر از آن اینکه ،مفهوم «بازگشت» با سایر مفاهيم کليدی
فلسفی ـ دینی در اندیشه ناصرخسرو همچون امام ،شریعت ،نسبت عالم ماده با عالم شریعت و تعليم
سازگاری و همخوانی بيشتری دارد .ازاینرو در نظام فکری ناصرخسرو و در ادبيات فلسفی ـ کالمی
او سعادت را باید در مفهوم و تعبير بازگشت به موطن اصلی خویش ،و شقاوت را در غربت ماندن از
وطن خویش پيگيری نمود.
کليدواژهها :ناصرخسرو ،سعادت ،شقاوت ،علم ،بازگشت.
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مقدمه
سعادت عالوه بر آنکه بهعنوان یک مسئله مستقل از اهميت ذاتی برخوردار است ،از سنخ مسائل
فرافلسفی است که مسائل زیادی را در باب نظام فکری یک فيلسوف با خود همراه و آشکار می
کند؛ ازجمله اهميت و جایگاه تعقل و فلسفه ،کيفيت و چگونگی نسبت دین و فلسفه ،راهگشا
بودن در فهم دیدگاههای معادشناختی ،انسانشناختی و اخالقشناختی .همچنانکه دیدگاههای
فلسفی اندیشمندان اسماعيليه در ایران هنوز مورد بررسی جدی قرار نگرفته ،تلقی و فهم
ناصرخسرو از سعادت انسان نيز تاکنون بهصورت یک مسئله مستقل مورد بررسی قرار نگرفته
است .برای پيگيری فهم و تلقی ناصرخسرو از مفهوم سعادت ،از حيث منابع تحقيق با دشواری
روبهرو نيستيم؛ چراکه در کتب به جا مانده از او مطالب ناظر به موضوع سعادت به اندازه کافی
وجود دارد .دشواری کار در اینجاست که از یک سو مطالب و مباحث ناصرخسرو در باب سعادت
چنان فراوان است که رسيدن به وجه جمع بين آنها ،تحليل و مطالعه فراوانی را میطلبد .از سوی
دیگر بهدليل ذات تفکر اسماعيلی که در آن مباحث بهصورت شبکهوار با یکدیگر پيوند و ارتباط
دارند ،درک یک مفهوم در تفکر ایشان منوط به توجه به شبکهای از مفاهيم است.

ناصرخسرو و طرح بحث سعادت
ناصرخسرو برخالف فيلسوف همکيش و متقدم خود ابویعقوب سجستانی که دو مفهوم سعادت و
شقاوت را در بيشتر موارد ذیل مفاهيم دوگانه دینی همچون ثواب و عقاب و بهشت و جهنم مطرح
میکند و کمتر در بيان ماهيت سعادت از اصطالحات و تعابير فلسفی استفاده میکند (تامر:1983 ،

17؛ سجستانی 65 :1979 ،؛ همو135 :1965 ،؛ همو ،)137 :1966 ،مفهوم سعادت را هم ذیل تعابير دینی
پيگيری و طرح میکند و هم ذیل تعابير فلسفی؛ تعابير و اصطالحاتی مانند رسيدن به ثواب الهی،
رسيدن به بهشت ،تشبه به صانع عالم ،بازگشت به نفس کلی ،فرشته شدن و فراتر رفتن از صورت
آدمی ،یافتن صورت موجود برتر از خود یعنی نفس کلی ،رسيدن به برترین لذت یعنی لذت
عقالنی ،رسيدن به صورتی که نفس را سزاست و رسيدن به تماميت

خود1.

 .1در ادامه بهتفصيل نسبت این مفاهيم با مفهوم سعادت را طرح و پيگيری میکنيم.
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اما آن مفهومی که ناصرخسرو بيشتر بر آن تأکيد و تصریح میکند و گاه و بيگاه مفاهيم
دیگری را که به آنها اشاره کردیم ،به آن فرومیکاهد و میتوان آن را وجه جمع تمام تعابير باال
دانست ،مفهوم علم است .او در تمام کتابهایش و ضمن طرح مباحث مختلف ،به شيوههای
گوناگون به ستایش علم ،معرفت و خرد میپردازد و بر کمال و سعادت بودن علم و معرفت تصریح
یا اشاره میکند .در حقيقت در زبان ناصرخسرو از سالکان طریق سعادت ،به جویندگان علم تعبير
میشود (ناصرخسرو1384 ،الف 306 ،251 ،230 ،193 ،151 ،27 ،5 :و  .)381او تکليف انسان مؤمن در
دنيا را کسب علم و معرفت میداند؛ یعنی برخالف تلقی معمول که تکليف انسان در مقابل خداوند
را بيشتر از سنخ عمل میبينند ،ناصرخسرو تکليف را بيشتر از سنخ نظر و شناخت میبيند و
تصریح دارد که شناخت جسمانيات و روحانيات تکليفی است که خدا بر بشر واجب کرده و نشان
وجوب این تکليف ،اعطای حواس ظاهری و باطنی است (همان .)153 :وی متذکر میشود که انسان
هنگامی در امتثال تکاليف عملی نسبت به خداوند کوشاتر و مطيعتر است که در تکليف شناختی
مطيعتر باشد .ازاینرو هرچه وقوف بر معانی باطنی اعمال شریعت بيشتر شود ،به تعبير
ناصرخسرو نهتنها کار کردن از نوع بشر نيفتد ،بلکه کار آن وقت بيشتر کنند که معنی آن بدانند
(همو1384 ،ب.)26 :
اگر در زبان دین ،خداوند منشأ خير و سعادت و بهجت است و نزدیک شدن به او ،نزدیک
شدن به سعادت و دور شدن از او نزدیک شدن به شقاوت میباشد ،برای ناصرخسرو مالک دوری
و نزدیکی به خداوند علم است .وی تصریح میکند« :هرکه را او دانش به بواطن و گذر از ظواهر
بيشتر است ،به خدا نزدیکتر است» (همان .)24 :به اعتقاد او وجه اینکه انسان نزدیکترین و شبيه
ترین موجود در عالم ماده به نفس کلی است ،بهرهمندی او از علم و حکمت است؛ زیرا شباهت
یک موجود نسبت به موجود برتر در پذیرفتن صورتی است که آن موجود عالی بر آن است؛ یعنی
رسيدن به فعل آن موجود عالی .او با بيان اینکه فعل و صورت نفس کلی ،علم است ،مراد از تشبه
به نفس کلی ـ که صانع عالم است ـ را تشبه در علم میداند (همو1384 ،الف164 :ـ .)166اگر
ناصرخسرو از یک طرف سعادت انسان را در فرشته شدن میبيند (همو ،)143 :1363 ،از طرف دیگر
ميزان در قرب و بعد به فرشتگی را علم و ميزان قرب و بعد به ستوری را جهل و نادانی میداند.
وی راه رهایی از درجه ستوری را این میداند که به گوش و چشم ظاهری که صورتها را میبيند
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و از معنا غافل است ،اعتماد نکنند و به گوش و چشمی برسند که درک معانی کند (همو1384 ،الف:

.)20
در زبان و اندیشه ناصرخسرو شواهد فراوانی دال بر یکسانی سعادت و علم یا مشروط بودن
سعادت به علم و در مقابل ،یکسانی شقاوت و رنج با جهل وجود دارد .شاید بهترین شاهد در این
زمينه کتاب زاد المسافر وی باشد .اگر از ناصرخسرو هيچ کتابی جز زاد المسافر در دست ما نبود،
میتوانستيم به کمک همين کتاب نظریه سعادت او را بازنویسی کنيم؛ زیرا چنانکه ناصرخسرو
در مقدمه کتاب اشاره میکند ،هدف اصلی او از نوشتن این کتاب بيان سعادت و شقاوت انسان و
فراهم نمودن توشه الزم برای انسانهایی است که در این دنيا همچون مسافرانند و طی طریق
آخرت و کمال میکنند (همان.)3 :
خواننده کتاب زاد المسافر بعد از خواندن این مقدمه ،چنين انتظار دارد که مباحث این کتاب
مستقيماً در مورد موضوعاتی همچون نفس انسان ،معاد او ،راه رستگاری و رهایی از قوای شهوانی
و شيطانی و کسب رضایت الهی باشد؛ اما این زاد و توشهای که ناصرخسرو در ادامه در فصول
کتاب به آنها اشاره میکند ،نکات اخالقی و ناظر به عمل نيستند ،بلکه مباحث نظری و فلسفی
ازجمله سخن در هيوال و صورت ،زمان ،مکان ،ترکيب ،جسم ،فاعل و منفعل ،حدوث عالم ،اثبات
صانع و علت بودش عالم جسم هستند .خواننده اگر مقدمه کتاب را نخوانده یا فراموش کرده باشد،
احساس میکند که در حال مطالعه یک کتاب فلسفی است که سعی در فهم جهان و پاسخ به
سلسلهای از مسائل نظری

دارد1.

 .1این کار ناصرخسرو یادآور عبارت تأملبرانگيزی از ابنسينا در رساله احوال النفس است که سعادت را منوط به
علم به مسائلی چند میداند که آنها را چنين برمیشمرد :حکمت نظری یعنی اینکه انسان به وجود واجبالوجود،
صفات او ،تنزیه او از تشبيه و تصور عنایت او به مخلوقات و احاطه علم او به کائنات و شمول قدرت او بر جميع
مقدورات عالم باشد .سپس بداند که وجود از خداوند سرچشمه میگيرد؛ به این صورت که ابتدا جواهر عقلی ،سپس
نفوس فلکی و در نهایت اجسام عنصری بسيط و مرکب خلق میشوند .سپس به جوهر انسان و صفات او و اینکه او
جسم نبوده و بعد از فساد بدن همچنان باقی میماند ،عالم باشد .اگرکسی به این قدر از معرفت برسد ،به سعادت
سابقين و کاملين رسيده است و به هر ميزان که از علم و عمل تنزل نماید ،به همين ميزان درجه سعادت او تنزل
مییابد (ابنسينا.)190 :2007 ،
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این امر نشان از آن دارد که ناصرخسرو سعادت را از سنخ معرفت و رهایی از جهل میداند.
او در مقدمه همين کتاب تصریح میکند که اگر انسان بداند از کجا آمده و به کجا میرود ،خواهد
دانست که چگونه زندگی کند (همان).
از همين ابتدا باید به یک نکته کليدی توجه داشته باشيم که نباید نسبت علم و سعادت در
اندیشه ناصرخسرو را اینگونه بفهميم که او علم و معرفت را در حکم مقدمه و طریق برای حصول
سعادت میداند .این فهم ما را از مراد و مقصود ناصرخسرو دور میکند؛ زیرا اهميت معرفت و نظر
برای وی بهخاطر تقدم زمانی آن نيست ،یا به این خاطر نيست که علم طریق است و مقصد و
مطلوب چيز دیگری است .به اعتقاد ناصرخسرو انسانی که دریابد در این دنيا مسافر است و مبدأ
و معاد او چيست ،از حيوان متمایز شده و پا در مسير کمال نهاده است ،و به هر اندازه عمق این
دانش او بيشتر شود و به کيستی خود بيشتر پی برد ،به سعادت خویش نزدیکتر شده است؛ زیرا
در اندیشه او علم و حکمت معيار ترتيب موجودات عالم از حيث شرف و مقام است .به این ترتيب
موجودی که از علم و حکمت بيشتری بهرهمند است ،شریفتر است و بر موجودی که از حکمت
و علم کمتری بهرهمند است ،پادشاه است (همان.)149 :
به اعتقاد ناصر خسرو وجه تمایز انسان از سایر حيوانات و رسيدن به صورت شایسته انسانی
را باید در علم و معرفت جستجو نمود .او در بحث از اینکه کدامیک از قوای ظاهری برای انسان
و کدامیک برای سایر حيوانات مهمتر است ،تصریح میکند:
برای حيوانات حس بویایی از همه مهمتر و حس شنوایی از همه کماهميتتر است؛ زیرا بویایی
است که سبب حفظ بقا و زندگانی ایشان است .اما برای انسان حس شنوایی شریفتر از همه
حواس اوست؛ زیرا شرف و برتری نفس ناطقه بر دیگر نفوس به این خاطر است که او علمپذیر
است و نفسى که فاقد حس شنوایی باشد ،نه به نطق رسد و نه به هيچ علمی ،و چنين کسی از

درجه مردمی ساقط است (همان.)19 :
شاهد صریح دیگری که نشان از پيوند وثيق علم و سعادت در اندیشه ناصرخسرو دارد،
دیدگاهی است که وی در باب نسبت قوا در سعادت دارد که ماحصل آن این است :برخى از قوا
براى حفظ جسد و کمال آن است که براى روح در حکم هالککننده هستند و ما را از سعادت
نفسانی بازدارند ،که عبارتند از قواى المسه و چشایى ،یعنى دهان و فرج ،و برخى قوا سبب کمال
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و بقاى روحاند ،مانند چشم و گوش .ازاینرو سعادت در بقاى روح است و راه آن علم است ،و فنا
و هالک روح در تبعيت از قواى شهوانى است (همو.)293 :1363 ،
شاهد دیگر ،پيوندی است که وی بين دو مفهوم علم و کمال میبيند .او غایت و کمال انسان
و علت ورود او به این عالم را علمآموزی و حکمت میداند و در بحث از اینکه انسان برترین موجود
عالم ماده است ،علت بهوجود آمدن عالم ماده را رسيدن نفس انسانی به علم میداند و تصریح
میکند:
نفس و بدن ،دو جوهر مستقل از هم هستند و علت پيوسته شدن نفس به بدن این است که نفس
به کمک این پيوستگی بتواند بهتر شود و کمال یابد و بهتر شدن و کمال او در این است که آثار
عقل را بپذیرد ،و پذیرفتن آثار عقل جز به علم و حکمت حاصل نشود (همو1384 ،الف.)293 :

مباحث ناصرخسرو در ستایش علم و معرفت و نسبت آن با سعادت انسان آنقدر فراوان است
که اگر مسئله سعادت را ذیل هر مفهوم دیگری غير از علم و معرفت پيگيری کنيم ،از نص و
تصریح وی فاصله گرفتهایم .ازاینرو واقعيت این است که در اندیشه ناصرخسرو سعادت ذیل
مفهوم علم پيگيری میشود .اما مقصود این نيست که وی علم و معرفت را راه رسيدن به سعادت،
و خود سعادت را امر دیگری میداند ،بلکه او سعادت را همان علم میداند و قائل به عينيت
آنهاست .او علم را مقصد میبيند نه راه .در بحث از مفهوم «بازگشت» که در ادامه میآید ،به
توضيح چرایی این عينيت اشاره خواهد شد.
ناصرخسرو سایر مفاهيمی را که اشاره کردیم ،به تصریح یا کنایه از آنها تعبير به سعادت می
کند؛ یعنی ثواب ،بهشت ،کمال ،رسيدن به برترین لذت و  ...را به علم برمیگرداند و آنها را وجهی
از علم میداند .در واقع معنایی که این مفاهيم برای ناصرخسرو دارند ،همان معنایی است که
مفهوم علم برای او دارد .آنچه در ادامه میآید ،بيان نسبت این مفاهيم با مفهوم علم است.

ارجاع و تأویل مفاهيم ثواب و عقاب به علم و جهل
ناصرخسرو به اشاره یا تصریح ـ بهخصوص در اول و آخر کتب و هنگام دعا و التجا به خداوند برای
رسيدن به سعادت ـ سعادت را همان رسيدن به ثواب و شقاوت را رسيدن به عقاب میداند (همان:

203 ،198 ،22و .)404اما در نظام فکری او ثواب و عقاب تعابيری از دو مفهوم علم و جهلاند ،نه
مفاهيمی مستقل و متباین.
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ناصرخسرو در پاسخ به این سؤال که عقاب چيست ،تعریفی مصداقگونه از ثواب و عقاب ارائه
میکند و میگوید:
نفس انسان نادان به این دنيا میآید .او باید در این سرای بداند و بياموزد تا بتواند به سرای لطيف
بازگردد ،که اصلش از آنجاست .نفس چو نادان از دنيا برود ،به سرای آخرت که داناست نرسد،
بلکه در آتش اسير بماند که سرحد آن جهان است و جاویدان در عذاب باشد .پس عقاب بازپس
ماندن باشد از درجه انسانی که همان دانا شدن است ،و عقاب همان بازپس ماندن از درجه مردمی

و بازپس ماندن از سرای لطيف باشد و بازگشت به ستوری (همو.)107 :1380 ،
او در جواب سؤال بعدی که ثواب و رهایی مردم به چيست ،رهایی انسان را به دانش میداند
(همان.)108 :
در آثار ناصرخسرو عبارات متعددی میتوان یافت که بهنوعی بيانگر تعریف مفهومی ثواب و
عقاب هستند .او گاه معنای ثواب را رسيدن هر موجود به مرتبه موجود باالتر از خود میداند و
تصریح دارد همچنانکه ثواب برای اجزای طبایع رسيدن به درجه نباتی ،و عقاب او ماندن در
درجه طبایع است ،ثواب برای انسان نيز گذر از مرتبه و درجه مردمی و رسيدن به مرتبه فرشتگی
است .آن گروه که بر حال اولى خویش بمانند ،اهل عقاب و آن گروه که به درجه فرشتگى رسند،
اهل ثواباند (همو1384 ،الف .)418 :وی همچنين تصریح میکند که اگر انسان در دو قوت علمی و
عملی به کمال رسد و در اعتقاد ،به صدق و یقين و در عمل ،به نيکویی در کارها رسد ،چنين
شخصی به فرشتگى رسد و آن ثواب او باشد ،و آنکه از این مراتب بيفتد و از این ثواب بازماند،
به دیوى رسد و آن عقاب او باشد (همان.)406 :
گاه تعبير او در معنای ثواب این است که ثواب همان حرکت موجود سوى کمال ،و عقاب
بازماندن او از حرکت سوى کمال است (همان .)404 :این در حالی است که وی تصریح دارد
همچنانکه کمال نفس نباتی به رویندگی و رستن است ،کمال نفس انسانی به علم و دانایی است
(همان.)20 :
عالوه بر تحليلی که گذشت ،ناصرخسرو به یگانگی ثواب و علم ،و عقاب و جهل تصریح فراوان
دارد؛ ازجمله اینکه عقاب سرمدی را همان جهل میداند و اهل عقاب و عذاب جاوید را کسانی
میداند که از آموختن و پذیرفتن علم الهی که توسط انبيا عرضه میشود ،سر باززدهاند

(همان:

 .)22او از جهل و دوری نسبت به حکمت حقيقی که همان حکمت انبياست ،به هالکت و رنج
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جاوید تعبير میکند (همان .)136 :همچنين ناصرخسرو اشاره میکند که ثواب ابدی عبارت است
از بازگشت انسان به صورت و سرای اصلی خویش ـ یعنی صورت عقل و معقوالت ـ که این از راه
علم به خود و عالم پيرامون و وطن اصلی خود است و عقوبت ،دور شدن انسان از اصل صورت
خود و ماندن بر سيرت و صورت ستوران است (همان.)198 :

ارجاع و تأویل مفاهيم لذت و رنج به علم و جهل
در آثار بهجا مانده از ناصرخسرو ،اشاره و تصریح فراوان میتوان یافت که در آنها او بهنوعی سعادت
را رسيدن به لذت و شقاوت را گرفتار شدن در رنج میداند .اما دو مفهوم لذت و رنج برای معرفی
نظریه سعادت ناصرخسرو ،مفاهيم اصيل و مستقلی نيستند .منظور از عدم اصالت و استقالل این
است که نمی توان دو مفهوم لذت و رنج را مفاهيمی مستقل و متفاوت از دو مفهوم علم و جهل
دانست ،بلکه مراد او از لذت و رنج ـ چنانکه خواهيم دید ـ همان علم و جهل است.
ناصرخسرو در کتاب زاد المسافر تصریح دارد که لذت همان شادی است و بازگشت تمام
لذات به شادی است که برای عقل صفتی جوهری میباشد (همان .)426 :از طرف دیگر در کتاب
جامع الحکمتين در جواب این سؤال که سُرور چيست ،شادی را نتيجه علم و زوال جهل ،و آن را
مختص انسان میداند و تصریح میکند که شادی انسان به علم است (همو.)117 :1363 ،
ناصرخسرو علت برخوردار بودن انسانها از لذات بيشتر در مقایسه با سایر حيوانات را عقل ـ
که قوه ادراک و علم است ـ میداند و رنج ستوران را معلول جهل آنها میبيند (همو1384 ،ب.)33 :
وی تصریح میکند :ميزان بهرهمندی انسان از لذت بسته به ميزان علم اوست؛ هرچه انسان به
مراتب علمی باالتری برسد ،لذت او مضاعف میشود (همو1384 ،الف.)226 :
ازآنجاکه ناصرخسرو رابطه لذت و علم را مساوی میبيند ،در اندیشه او ميزان نزدیکی انسان
به بهشت بهعنوان سرای لذت ،بسته به ميزان علم اوست .وی تصریح میکند که هرکس داناتر
باشد ،در دنيا کمرنجتر است؛ چنانکه هرکس داناتر است ،به بهشت بهعنوان سرای لذات و رهایی
از رنجها نزدیکتر است (همو1384 ،ب.)34 :
شاهد دیگری که حکایت از یگانگی لذت و رنج با علم و جهل در اندیشه ناصرخسرو دارد این
است که وی از یک سو از ثواب بهعنوان غایت و نهایت لذت ،و از عقاب بهعنوان نهایت شدت یاد
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میکند (همو1384 ،الف)209 :؛ از سوی دیگر شاهد بودیم که او ثواب و عقاب را همان علم و جهل
میداند و چنانکه در ادامه اشاره خواهد شد ،وی بهشت و دوزخ را نيز همان علم و جهل می
داند .ازاینرو در اندیشه او لذت همان علم ،و رنج همان جهل است .به این ترتيب بهشتی که وی
آن را معدن و سرای لذت میداند ،در واقع سرشار از لذات عقلی و معرفت است ،نه لذات جسمی.
لذت و علم چنان پيوستگی و وحدتی در اندیشه ناصرخسرو دارند که او تصریح میکند:
«لذت با علم مقرون است و چون جوهر نفس در ابتدای تولد خود بیعلم است ،نفس در ابتدای
خلقت خود نه صاحب لذتی است و نه ميل به لذتی دارد ،بلکه صرفاً جوهرى زنده است که
شایستگی یافتن لذات ابدى را دارد» (همان.)364 :
این جمله ناصرخسرو که نفس بدون علم را فاقد هر نوع لذتی میداند ،یک جمله کليدی در
فهم ماهيت لذت است؛ چه آنکه واقعاً نمیتوان از مفهوم لذت سخن گفت ،بدون اینکه از علم و
ادراک سخنی بهميان آورد .در واقع لذت و رنج نوعی از ادراک است؛ هرگاه متعلَق این ادراک
امری مالئم با طبع باشد ،بر آن ادراک اسم لذت میگذاریم و هرگاه متعلق ادراک امری مالئم با
طبع نباشد ،از آن به الم تعبير میکنيم.
شيخالرئيس در بحث از ماهيت و چيستی لذت ،به نسبت وثيق بين لذت و ادارک اشاره می
کند .او ضمن تالش برای تعریف مفهوم لذت ،با ذکر این شبهه که برخی کماالت و خيرات همچون
تندرستی و سالمتی هستند که صاحبانشان از آن لذت نمیبرند ،یا گاه انسان به یک امر لذیذ
دست مییابد ،اما نهتنها از آن لذت نمیبرد ،بلکه از آن رنج هم میبرد(مانند کراهت مریض از
شيرینی) ،قيد «و ال شاغل و ال مضاد للمدرك» را به تعریف لذت اضافه میکند (ابنسينا.)138 :1375 ،
شيخ در نقد دیدگاه زکریا در مورد لذت که معتقد بود لذت چيزى نيست مگر بازگشت به طبيعت
ـ یعنی زائل شدن رنج و راحت شدن از آن ـ متذکر میشود که نفس این خروج و رجوع ،لذت
محسوب نمیشود ،بلکه لذت این رجوع ناشی از احساس و ادراک این بازگشت بهعنوان یک امر
مالئم است و تأکيد میکند که لذت با تمام انواعش همان ادراک مالئم است (همو.)111 :1363 ،
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ارجاع و تأویل مفهوم کمال به علم
اگر معنای کمال را در اندیشه ناصرخسرو بررسی کنيم ،خواهيم دید که در زبان و اندیشه او مراد
از مفهوم کمال برای انسان چيزی جز خروج از جهل و رسيدن به علم و دانایی نيست .وی در
پاسخ به پرسش از معنای کمال ،آن را یک مفهوم نسبی و اضافی میداند .مثال او دراینباره این
است که جسم در مقایسه با نفس ،ناقص است و نفس کمال اوست .او کمال نفس را در نسبت با
عقل میبيند و میگوید :کمال نفس انسان به عقل است و انسان تمام و کمالیافته آن است که
نفس عاقله او به تمامی خویش رسد و تمامی نفس عاقله به علم است (ناصرخسرو.)120 :1363 ،
تعبير دیگری نيز برای کمال در زبان ناصرخسرو هست که باز نشان از یکی بودن علم و کمال
در اندیشه او دارد .او گاه از کمال به بازگشت به مبدأ اوليه تعبير و تصریح میکند :هر موجودی
هنگامی به مرحله تماميت و کمال خود میرسد که در او چيزی پدید آید که وجود او از آن بوده
است؛ چنانکه هر درخت و نباتى که پدید میآید ،در نهایتِ کمال و رشد تخم از او حاصل می
شود که پدید آمدن آن درخت و نبات از او بوده است .هرگاه بر درخت آدمی عقل حاصل شود،
مردم به تمامی خود رسيده است (همو1384 ،الف .)17 :چنانکه پيشتر نيز اشاره کردیم ،در اندیشه
ناصرخسرو علم و حکمت معيار برای بيان ترتيب موجودات عالم از حيث شرف و کمال است ،و
موجودی که از علم و حکمت بهرهمندتر است ،شریفتر و صاحب کمال بيشتر است و بر موجودی
که از علم کمتری بهرهمند است ،پادشاه است (همان.)149 :
ناصرخسرو گاه ذیل مفهوم «رسيدن به صورت بسزایی انسانی» طرح بحث سعادت میکند.
بين مفهوم «صورت بسزای انسانی» و مفهوم «کمال» تفاوت چندانی نيست و فهم هریک سبب
فهم بهتر دیگری می شود .ناصرخسرو در بحث از اینکه ثواب ابدی همان رسيدن به عالم عقل
است ،تصریح میکند که صورت بسزای انسان ،صورت عقل و معقوالت است که از راه علم به خود
و عالم پيرامونش حاصل میشود ،و صورتی که برای انسان در حکم عقوبت است ،ماندن بر صورت
و سيرت ستوران است (همان .)198 :وی تأکيد دارد که صورت بسزا برای نفس کسی است که
خویشتن را بشناسد و بداند که او جوهرى لطيف است و او را فنایی نيست و او را از این جهت به
این عالم آورده اند تا از این راه عالم معقول را بشناسد و بداند که این دنيا سرای او نيست .اگر
نفس این صورت بسزایی خود را بپذیرد ،به ثواب ابدی ـ یعنی بازگشت به سرای خویش بر صورت
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اصلی خود ـ میرسد .او صورت خالف برای انسان را ماندن بر سيرت ستوران میداند (همان.)189 :
این در حالی است که ناصرخسرو ميزان در قرب و بعد به فرشتگی و تجرد را علم ،و به ستوری را
جهل و نادانی میداند (همان.)20 :

ارجاع و تأویل مفهوم تشبه به باری بهعنوان کمال انسان به مفهوم علم
مفهوم دیگری که میتواند به ما برای فهم ماهيت سعادت در اندیشه ناصرخسرو کمک کند،
«تشبه به باری» است .تشبه به باری در ادبيات فلسفه اسالمی مفهوم غریبی نيست .فالسفه گاه
فلسفه را به اعتبار غایت آن «التشبّه بالباری» تعریف میکنند .مراد ایشان از باری ،خداوند متعال
و مرادشان از تشبه ،تشبه در علم به عالم است؛ یعنی در اینکه عالم نزد انسان حاضر شود (الشيرازی،

 ،1981ج21 :1؛ محقق.)223 :1349 ،
تعبير تشبه به باری در زبان ناصرخسرو نيز جاری است .او ضمن مباحث گاه کمال و سعادت
نوع بشر را شبيه شدن به صانع عالم و تقرب به او میداند و وجه برتری انسان نسبت به سایر
موجودات عالم را در همين تشبه و قرب میداند (ناصرخسرو1384 ،الف .)149 :مقصود او از تشبه به
باری از یک حيث موافق برداشت و نظر فالسفه و از حيث دیگر مخالف با آنهاست .وجه مخالفت
آن است که وی باری و صانعی را که تشبه به او برای انسان کمال و سعادت است ،نفس کلی می
داند نه خداوند و با قاطعيت بر این عقيده است که محال است که مراد از اله و باری ،خداوند باشد
(همان .)165 :وجه موافقت او با فالسفه این است که تلقی وی از معنای «تشبه» ،تشبه در علم
است .او شبيه شدن یک شیء به شیء دیگر را پذیرفتن صورت آن مشبهٌ به و رسيدن به فعل او
میداند .وی در بحث از اینکه انسان نزدیکترین موجود به صانع عالم ،یعنی نفس کلی است ،به
همين مطلب تصریح کرده و معتقد است وجه اینکه انسان نزدیکترین موجود در عالم ماده به
نفس کلی است و از همه بيشتر به نفس کلی شبيه است ،بهرهمندی او از علم و حکمت است
(همان164 :ـ.)166
بنابراین اگر در زبان ناصرخسرو از سعادت به تشبه به باری تعبير میشود ،معنای این قرب
و تشبه چيزی غير از علم نيست؛ چنانکه در کتاب وجه دین تصریح میکند که مالک نزدیکی

94

دوفصلنامه علمي -پژوهشي انسانپژوهي ديني ،شماره  ،39بهار و تابستان 1397

به خدا علم است و هرکه را او دانش به بواطن و گذر از ظواهر بيشتر است ،به خدا نزدیکتر است
(همو1384 ،ب.)24 :

ارجاع و تأویل مفاهيم بهشت و دوزخ به علم و جهل
در زبان ناصرخسرو عبارات فراوانی را میتوان یافت که حاکی از این است که وی بهشت و دوزخ
را همان علم و جهل میداند؛ ازجمله:
-

«دوزخ اندر حد قوه نادانی است و بهشت اندر حد قوه علم است ،از بهر آنکه دانا آن کند

که خشنودی خدا و رسول در آن است تا بدان طاعت وارد بهشت جاوید شود ،و نادان آنچه
رستگاری او در آن است ،نکند تا بدان سبب به دوزخ جاوید رسد .پس درست شد که دانایی به
حقيقت بهشت است و نادانی بهحقيقت دوزخ است» (همان.)41 :
-

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

و هرکه آن عالم را شناخت ،جان او بدان عالم رسيد ،همامروز که در کالبد است» (همان.)33 :
-

«در کتاب وجه دین در فصلی تحت عنوان "اندر بهشت و کليد او" میگوید :بهشت به

حقيقت عقل است و عقل همان بهشت است و رسول و وصی و امام هریک در عصر خویش درب
و دروازه بهشت هستند که از ایشان مردم به بهشت میرسند» (همان.)34 :
-

«در بحث نحوه معاد انسان تأکيد میکند که جسم انسان پس از مرگ به طبایع اوليه

خود برمیگردد و ترکيب و هویت او بهعنوان تن فانی میشود ،اما نفس کمالی را که بهدست
آورده است ،از دست نمیدهد .او در ادامه نعمت ابدی و بهشت جاوید را بهرهمند شدن از فضل و
حکمت نفس کلی ،و بهشتی شدن را همان رسيدن نفوس ناطقه به علم و حکمت میداند» (همو،

1384الف274 :ـ.)275

ارجاع و تأویل مفهوم فرشتگی به مفهوم علم
وقتی ناصرخسرو مفهوم فرشتگی و فرشته شدن را بهعنوان کمال و سعادت برای انسان طرح می
کند ،از طرح علم بيرون نرفته است و همچنان علم را پيگيری میکند .در اندیشه او برتری صورت
فرشته بر صورت مردمی بهخاطر بهرهمندی بيشتر فرشته از علم است .او با بيان اینکه درجه کمال
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انسان از ستوری و حيوانی تا فرشتگی است ،ميزان در قرب و بعد به فرشتگی را علم ،و به ستوری
را جهل و نادانی میداند (همان.)20 :
در انسانشناسی ناصر خسرو ،انسان موجودی است که ميان فرشته و دیو ایستاده است؛ هر
انسانی که از عالم ماده بر طاعت خدا بيرون شود ،فرشته بالفعل شود و هرکس از دنيا برود،
درحالیکه از طاعت بازگشته است ،دیو بالفعل شود (همو .)144 :1363 ،این در حالی است که
مقصود او از اطاعت همان علم جویی و بهره گرفتن از قوای ظاهری و باطنی و گذر از لذت حسی
به لذات عقلی است و در مقابل مقصود از عصيان ،ماندن در جهل و حواس ظاهری است .وی از
بیطاعتان به «بازماندگان از بهکار بستن قوه عاقله» تعبير میکند (همو1384 ،الف .)385 :او تأکيد
دارد که نفس ناطقه در هر انسانی فرشته بالقوه است و نفس شهوانی و نفس غضبی دو دیو بالقوه
اند؛ هرکس نفس ناطقه او غضب و شهوت را به طاعت خویش درآورد ،فرشته بالفعل شود و
هرکس نفس شهوانی و غضبی او نفس ناطقهاش را به طاعت خویش درآورند ،دیو بالفعل شود
(همو.)143 :1363 ،

مفهوم «بازگشت» ،مناسبترین مفهوم دال بر سعادت در اندیشه ناصرخسرو
در مباحثی که گذشت ،شاهد بودیم که چگونه ناصرخسرو مفاهيم مختلف را به هم ارجاع داده
است .وی مفاهيم را همچون یک سلسله لحاظ میکند که همگی با هم مرتبطاند و در این ارتباط
است که معنای آنها فهميده میشود .این روش ناصرخسرو و البته تفکر اسماعيليه است که همه
مفاهيم را به هم برمیگردانند؛ چنانکه همين کار را در حوزه جهانشناسی میکنند و بين
موجودات عالم و عوالم وجود ،رابطه متداخل دیده و آنها را به هم برگردانده و در ارتباط وثيق با
هم مینگرند.
مباحثی که گذشت ما را به این نتيجه میرساند که اگر ناصرخسرو سعادت را ذیل تعابير و
مفاهيم مختلف دینی و فلسفی طرح و پيگيری میکند ،بهخاطر تشتت یا مردد بودن رأی او
نيست و این مفاهيم ،متباین و دارای معنای مستقل نيستند ،بلکه بازگشت تمام آنها به مفهوم
علم است.
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آنچه گذشت تالشی برای نشان دادن شواهد دال بر مدعای مذکور بود .اما این تمام مطلبی
نيست که میتوان در مورد دیدگاه ناصرخسرو در باب سعادت گفت .اگر در نظام فکری ناصرخسرو
این پرسش را طرح کنيم که چرا و چگونه سعادت انسان همان علمآموزی و رسيدن به حکمت
است ،جواب او این خواهد بود که چون کمال هر چيز در برگشت به آن مبدأ و اصلی است که از
آن نشئت گرفته است (همو1384 ،الف .)174 :در واقع هر چيز سوى آنچه او را همجنس و همشکل
است ،ميل و غایت دارد و با او مؤانست میکند (همان .)165 :در نگاه ناصرخسرو این علم است که
سبب و عامل بازگشت انسان به اصل خویش است .تعبير «سبب بازگشت» شاید برای بيان دیدگاه
ناصرخسرو رسا نباشد؛ زیرا علم همان مبدأ و اصلی است که انسان بهسوی آن در حرکت است؛
همانگونه که ناصرخسرو از آن عالمی که مبدأ انسان است ،به عالم علم و از عالم دنيا به عالم
نادانی تعبير میکند (همو.)208 :1363 ،
ناصرخسرو در جواب این پرسش که ثواب چيست ،به مبدأ بودن علم برای انسان تصریح
دارد« :ثواب را معنی بازگشتن است و چو نفس فرمانبردار بود ،دانا شود و چو دانا شد ،به اصل
خویش بازگردد و به عالم دانا رسد به همجنسی که او را با آن عالم افتاده بود و از این عالم نادان
که دوزخ به قوت است ،برهد» (همو.)111 :1380 ،
در جهانبينی ناصرخ سرو دنيا برای انسان تبعيدگاه و سرزمين غربت است .او در این دنيا
مسافر است و اهل این سرزمين و عالم نيست؛ باید برای او زاد المسافر نوشت که فراموش نکند
از کجا آمده است و بداند چگونه میتواند دوباره به آن مبدأ و عالم خویش برگردد .علت اینکه
انسان نسبت به سایر حيوانات به پرورش و تعليم بيشتر نياز دارد ،همين جهت است؛ یعنی چون
نفس ناطقه انسان از سنخ این دنيا نيست و غذای او علم است ،هنگامی که به این دنيا میآید،
در حد طفل است و توان کسب غذا ـ یعنی علم ـ را ندارد .ازاینرو بدون تعليم نفس ناطقه در
همان حد میماند و رشد نمیکند و رشد او تنها در جسم و نفس بهيمی و حسی خواهد بود (همو،

208 :1363ـ .)209با علم و حکمت است که انسان ذات خویش را خواهد شناخت و میفهمد که او
جوهری لطيف و غير فانی است و عالم دنيا سرای او نيست (همو1384 ،الف .)189 :با علم و حکمت
است که انسان از عالم ماده رهایی مییابد و به عالم اصلی خویش و مبدأ اوليهاش که با آن انس
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دارد ،برمیگردد .مراد از ثواب برای انسان نيز همين بازگشت سوی سرای خویش بر صورت اصل
خویش ،و مراد از عقاب ماندن در

خالف صورت اصلی خویش است (همان).

بنابراین جواب ناصرخسرو به این پرسش که چرا و چگونه سعادت انسان همان علمآموزی و
رسيدن به حکمت است ،این است که چون کمال هر چيز در برگشت به آن مبدأ و اصلی است
که از آن نشئت گرفته و مبدأ و جهان اصلی انسان ،جهانی از سنخ علم است.
ازاینرو بهنظر میرسد بهترین مفهومی که میتواند بيانگر دیدگاه ناصرخسرو در باب ماهيت
سعادت باشد ،مفهوم «بازگشت»است؛ زیرا هم چرایی یکسانانگاری علم و سعادت در نظام فکری
ناصرخسرو را روشن میکند و هم مهمتر از آن ،مفهوم «بازگشت» با سایر مفاهيم کليدی فلسفی
ـ دینی در اندیشه او همچون امامت ،شریعت ،معنای معرفت و نسبت عالم ماده با عالم شریعت،
سازگاری و همخوانی بيشتری دارد .به این ترتيب در نظام فکری ناصرخسرو و در ادبيات فلسفی
ـ کالمی او سعادت را باید در مفهوم و تعبير بازگشت به موطن اصلی انسان ،و شقاوت را در غربت
ماندن از وطن خویش پيگيری نمود.
اکنون میتوانيم تأکيد ناصرخسرو بر اهميت و ضرورت دانستن اینکه انسان از کجا آمده است
را بهتر بفهميم و تعبير «انسان بهمثابه مسافر» را بهتر فهم و تحليل نمایيم؛ زیرا آنچه برای یک
مسافر سعادت و کمال بهشمار میرود ،رسيدن به مقصد و مقصود است و لذت و سعادتی که در
مسير راه به او میرسد ،در مقایسه با مقصد ،فرعی و بیاهميت است.
اما آنچه دشوار مینماید ،پاسخ به این پرسش است که مراد ناصرخسرو از موطن اصلی انسان
و مقصدی که انسان بهعنوان مسافر دنيا درصدد رسيدن به آن است ،چيست؟
آنچه بهصورت قطعی میتوان در جواب به این پرسش گفت این است که ناصرخسرو انسان
را حادث با جسم و تن (جسمانيه الحدوث) نمیداند .او هرچند از یک سو تصریح میکند که تن
و روح دو جوهر مستقل هستند که در خلقت تقدم زمانی بر هم نداشته و با هم موجود شدهاند
(همان ،)293 :اما از سوی دیگر در کتاب جامع الحکمتين در جواب به پرسش از معنای دو مفهوم
«ازلی» و «ابدی» ،روح و وجوهر نفس را ازلی میداند و میگوید« :گروهی چنين پنداشتند که
جوهر انسانی ابدى است ،ليکن وجود او بىاول نيست و گروهی از ثقات اهل تأیيد گفتند :جوهر
نفس ازلى است ،و اگر ازلى نبودى ،ابدى نشدى» (همو.)191 :1363 ،
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میدانيم که مراد ناصرخسرو از اصطالح «اهل تأیيد» ،اندیشمندان متعلق یا همفکر با مکتب
اسماعيليه هستند .از طرف دیگر میدانيم که ناصرخسرو انسانيت و هویت انسان را به روح و نفس
ناطقه او میداند و برای تن و جسم ،نقشی جز ابزار و مرکب قائل نبوده و معاد جسمانی را نفی
کرده است و قائالن به آن را نادانان و حشویه امت مینامد (همو1384 ،الف .)2 :ازاینرو وقتی می
گوید جوهر نفس ازلی است و انسانيت انسان را به همين جوهر نفس میداند و برای بدن در
هویت انسان مدخليتی نمیبيند ،مراد از ازلی بودن این خواهد بود که انسان در واقع ازلی بوده و
قبل از جسم ،صاحب بهرهای از وجود بوده است .اما مشکلی که اینجا روی مینماید این است که
انسان نمیتواند به هویت مجرد خود موجود باشد و در عين حال هيچ بهرهای از علم و آگاهی
نداشته باشد .این در حالی است که ناصرخسرو انسان را در بدو تولد عاری از هر نوع علم و در اقع
او را نادان میداند و علت ورود او به عالم ماده را کسب علم و معرفت بيان میکند (همان.)296 :
شاید راه پاسخ به این تعارض آن باشد که مراد از موجود بودن انسان و ازلی بودن او را این
بدانيم که انسان صاحب وجود شخصی نبوده ،بلکه صاحب وجود نوعی و کلی بوده است؛ یعنی
در نفس کلی عالم یا نزد عقل کل حاضر بوده است .اما اگر مراد از وجود داشتن سابق ،وجود
نوعی و کلی نزد نفس کلی یا عقل کلی باشد ،در این صورت دیگر فرقی بين نفس و بدن و حتی
تمام موجودات مادی نخواهد بود؛ زیرا تمام موجودات عالم ماده نيز پيشتر نزد نفس کلی یا
عقل کلی موجود بودهاند؛ به این معنا که نفس کلی جامع جميع آنهاست؛ مگر اینکه تفاوت وجود
داشتن نفس ناطقه در نفس کلی را این بدانيم که نفس ناطقه در نفس کلی وجود بالفعل دارد،
اما سایر موجودات مادی وجود بالقوه دارند .اما این نمیتواند پاسخ قانعکنندهای باشد؛ زیرا وجود
بالفعل داشتن باید همراه با آگاهی و تشخص باشد ،حال آنکه گفتيم ناصرخسرو خود این را نمی
پذیرد که انسان را قبل از بدن صاحب وجود شخصی همراه با آگاهی بدانيم.
ازاینرو بهنظر نگارنده این پرسش همچنان باقی است و در عبارات ناصرخسرو بحث و مطلب
مستقيمی که بتواند این مشکل را حل کند ،یافت نشد .شاید کسانی که آشنایی بيشتری با اندیشه
و نظام فکری ناصرخسرو دارند ،بتوانند با توجه به مبانی وی یا الزمه برخی سخنانش ،به این
پرسش پاسخ درخور دهند.
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اما نظریه «بازگشت بهمثابه سعادت» با یک پرسش جدی دیگر مواجه است و آن اینکه اگر
منظور از سعادت بازگشت است ،در این صورت الزم میآید که همه نفوس سعادتمند باشند؛
درحالیکه میدانيم به تصریح خود ناصرخسرو برخی نفوس در عين اینکه با دیگران به عالم
غيرمادی بازگشت دارند ،شقی و شقاوتمند هستند.
چند پاسخ برای این پرسش محتمل است .پاسخ اول اینکه ،ناصرخسرو را از معتقدین به
اندیشه تناسخ بدانيم .بنابر این نظریه ،همه انسانها پس از موت اول به عالم دیگر نمیروند .اما
میدانيم که ناصرخسرو از مخالفان سرسخت اندیشه تناسخ بوده است و بر این مخالفت تصریح
فراوان دارد؛ بهگونهای که تأیيد تناسخ توسط همکيش خود ابویعقوب سجستانی را بهخاطر غلبه
سودا بر او میداند (همان .)422 :پاسخ دیگر اینکه نگاه او را همچون نگاه ابنسينا بدانيم که معتقد
است بعيد نيست که نفوس ضعيف پس از مرگ وارد عالم آخرت نشوند ،بلکه به نفوس فلکی
بپيوندند (ابنسينا .)141 :1375 ،اما در کالم ناصرخسرو شاهدی بر هماهنگی و موافقت با این نظریه
وجود ندارد.
پاسخ سومی که میتوان آن را از زبان و اندیشه ناصرخسرو استنباط نمود اینکه ،سعادت
منوط به دو بازگشت است :بازگشت آفاقی و بازگشت انفسی .اگر هرکدام از ایندو نباشد ،فرد به
سعادت نخواهد رسيد .بازگشت آفاقی همان خروج از عالم ماده با مرگ و ورود به عالم غيرمادی،
و بازگشت انفسی خروج از جهل و رذیلت و ورود به علم و معرفت است .البته سعادت همان
بازگشت انفسی است ،اما چون بازگشت انفسی در حد تام آن بدون بازگشت آفاقی ميسر نيست
ـ زیرا عالم ماده بنابر ذاتش به جهل و رذائل مشحون و مختلط است ـ ازاینرو برای بازگشت
انفسی باید بازگشت آفاقی هم تحقق یابد .به این ترتيب خروج از عالم ماده به عالم دیگر مساوی
با سعادت یا شقاوت نيست ،بلکه معيار ميزان بهرهمندی از علم و نزدیکی و دوری به عقل است.
ازاینرو بهنظر میرسد ثواب و عقاب امری درونی است؛ یعنی ممکن است انسانها پس از مرگ
در یک عالم از حيث وجود شناختی باشند ،اما در عين حال عوالم ایشان بسيار متکثر باشد.
در واقع در اندیشه ناصرخسرو هویت انسان در شعور و عنصر معرفت است .در نظر او هبوط
بهمعنای ورود به عالم آميخته به جهل ،و معاد او رهایی از جهل و عالم آميخته با جهل است.
ازاینرو مراد از بازگشت ،بازگشت به عالمی است که در آن از جهل و نادانی ـ که برای انسان
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همان عذاب و رنج است ـ خبری نيست .این سخن بدین معناست که عالم غيرمادی مساوی با
علم و آگاهی نيست ،بلکه این عالم بيشتر یک عالم انفسی است تا آفاقی.
یکی از شواهد قوی که نشان میدهد ناصرخسرو سعادت و شقاوت و عذاب و عقاب را امری
نفسانی میداند این عبارت او در کتاب زاد المسافر است که پس از بيان یک برهان در رد معاد
جسمانی میگوید:
پس درست کردیم که رونق و جمال و بها به نفس ناطقه رسد و آن علم و حکمت باشد و هرگز
از او جدا نشود و آنکه جمال و بها و رونق از او جدا نشود ،هميشه اندر نعمت باشد و آنکه
هميشه در نعمت باشد ،بهشتی باشد  ...پس نفس ناطقه که به حکمت و علم رسد ،بهشتی شود
و در مقابل این وضع جهالت و رذالت ایستاده که مر نفس ناطقه را بدان آالیشها و تيرهگیها
بياالید نيز هرگز از او جدا نشود ،پس از آنکه از کالبد جدا شده و مجرد مانده و هميشه اندر آتش
خدای بماند  ...پس خردمند آن است که نفس خویش را هم امروز به بهشت رساند به علم و عمل
(ناصرخسرو1384 ،الف.)302 :

نتيجه
مسئله سعادت عالوه بر آنکه خود یک مسئله مستقل بوده و از اهميت ذاتی برخوردار است ،از
سنخ مسائل فرافلسفی است که مسائل زیادی را در باب اندیشه و نظام فکری یک فيلسوف آشکار
میکند؛ ازجمله اهميت و جایگاه تعقل و فلسفه ،کيفيت و چگونگی نسبت دین و فلسفه ،راهگشا
بودن در فهم دیدگاههای معادشناختی ،انسانشناختی و اخالقشناختی.
پيگيری دیدگاه ناصرخسرو در باب چيستی سعادت ،عالوه بر اهميت ذاتی خود مسئله ،گامی
در جهت پيگيری دیدگاههای فلسفی وی و در مرحله بعد نظام فکری مکتب اسماعيليه است که
نقص این زمينه مطالعاتی در ایران مشهود است .در پيگيری تلقی ناصرخسرو از مفهوم سعادت از
حيث منابع تحقيق با دشواری روبهرو نيستيم؛ دشواری کار در اینجاست که از یک سو مطالب
وی در باب سعادت از چنان فراوانیای برخوردارند که رسيدن به وجه جمع بين آنها تحليل و
مطالعه فراوانی را میطلبد .از سوی دیگر بهخاطر ذات تفکر اسماعيلی که در آن مباحث بهصورت
شبکهوار با یکدیگر پيوند و ارتباط دارند ،فهم یک مفهوم در تفکر ایشان منوط به توجه به شبکهای
از مفاهيم است.

تحلیل ديدگاه ناصرخسرو درباره چیستي سعادت انسان
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ناصرخسرو مفهوم سعادت را ذیل تعابير و مفاهيم متعدد دینی و فلسفی همچون ثواب و
عقاب ،بهشت و جهنم ،تشبه به صانع ،فرشته شدن و رسيدن به لذات عقالنی طرح و پيگيری می
کند؛ اما آن مفهومی که وی بيشتر بر آن تأکيد و تصریح دارد و مفاهيم دیگر را به آن فروکاسته
یا تأویل میکند و میتوان آن را وجه جمع تمام تعابير ناظر به سعادت دانست ،مفهوم علم است.
زبان ناصرخسرو مملو از شواهد صریح دال بر یکسانی سعادت و علم و در مقابل یکسانی شقاوت
و رنج با جهل است .در متن مقاله بهتفصيل چگونگی ارجاع و تأویل مفاهيم ثواب و عقاب ،بهشت
و دوزخ ،لذت و رنج ،کمال ،تشبه به باری و فرشتگی و فرشته شدن به علم و جهل نشان داده
شده است.
اما بهنظر میرسد مناسبترین مفهومی که میتواند بيانگر دیدگاه ناصرخسرو در باب ماهيت
سعادت باشد ،مفهوم «بازگشت»است؛ زیرا هم چرایی یکسانانگاری علم و سعادت در نظام فکری
ناصرخسرو را روشن میکند و هم مهمتر از آن اینکه ،مفهوم «بازگشت» با سایر مفاهيم کليدی
فلسفی ـ دینی در اندیشه ناصرخسرو همچون امام ،شریعت ،نسبت عالم ماده با عالم شریعت و
تعليم ،سازگاری و همخوانی بيشتری دارد .ازاینرو در نظام فکری ناصرخسرو و در ادبيات فلسفی
ـ کالمی او سعادت را باید در مفهوم و تعبير بازگشت به موطن اصلی خویش ،و شقاوت را در
غربت ماندن از وطن خویش پيگيری نمود.
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