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چکيده
هدف :تحليل و تدوين مباني و مراحل رشد اخالقي ،يکي از اصليترين دغدغههای دانشمندان و پژوهشگران علوم
اخالق ،تربيت و روان شناسي است .از سوی ديگر ،يکي از رسالتهای اصلي دانشگاه اسالمي نيز رشد اخالقي و معنوی
دانشجويان است كه امروزه گاهي در فضای علمي دانشگاه به فراموشي سپرده ميشود .از مهمترين منابع برای تدوين و
تحليل اين رشد ،آثار اخالقي است كه از تمدن اسالمي در سنّتهای اخالق فلسفي ،عرفاني و غيره بر جای مانده است.
روش :با توجه به ويژگي موضوع ،در اين نوشتار از روشهای استنادی و استنتاجي استفاده شده است .یافتهها و
نتيجهگيری :در اين نوشتار به موضوعاتي چون :امکان ،عوامل ،شيوه ها و مراحل رشد اخالقي انسان از منظر ابوعلي
مسکويه اشاره و مهم ترين رهيافتهای آن برای دانشگاه اسالمي بررسي شده است .منابع اصلي مقالة حاضر ،آثار
مسکويه به ويژه «تهذيباالخالق» است.

واژگان كليدی :رشد اخالقي ،سعادت ،اخالق فلسفي ،ابوعلي مسکويه.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 دريافت مقاله 41/51/15 :؛ تصويب نهايي. 41/16/13 :
 .5دانشجوی دكترای فلسفه اخالق ،استاديار گروه فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه قم /نشاني :قم؛ ابتدای خ جمهوری ،پژوهشگاه فرهنگ و معارف
اسالمي ،گروه اخالق /نمابرEmail: ali.amin551@yahoo.com / 00013530 :
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الف) مقدمه
شاكلة اصلي اخالق يوناني كه به اخالق فضيلتمدار شهرت يافته است ،اولين بار در يونان قديم توسط
فيلسوفاني چون :افالطون ،ارسطو ،جالينوس و فيثاغورث با رويکردهای مختلف طرح و سپس بسط يافت .با
راهيابي حکمت يوناني به جهان اسالم توسط اسحاق كندی و ديگر مترجمان نامور ،حکمای مسلمان،
حکمت يوناني را سازگار با كتاب و سنّت يافته ،از آن برای تبيين و دفاع عقالني از دين بهره جستند .در
عرصة علم اخالق نيز همين مقبوليت جامة عمل پوشيد و با راهيابي «جمهور» افالطون و به خصوص «اخالق
نيکوماخوس» ارسطو به جهان اسالم ،علمای مسلمان با فضايل اخالقي مورد تأكيد افالطون و قاعدۀ زرين
اخالق ارسطويي آشنا شده ،آن را با آيات و روايات تأكيدكننده بر فضايل اخالقي و رعايت اعتدال مطابق
يافتند .به اين ترتيب ،اجناس فضايل افالطوني و قاعدۀ زرين اخالق ارسطويي ،شالودۀ اصلي كتب اخالقي
حکما و علمای مسلمان شد.
در ميان آثار اخالق فلسفي« ،تهذيباالخالق» جايگاه ويژهای دارد .اين اثر كه از انديشههای حکمای
يونان مانند افالطون ،جالينوس و به ويژه ارسطو تأثير پذيرفته ،خود بر آثار انديشمندان متأخر تأثيری بسزا
داشته و به نوعي جهت و جريان علم اخالق را در بين دانشمندان مسلمان متأثر ساخته است .به نظر ميرسد
اين كتاب اولين اثری است كه به صورت منظم ،منسجم و در واقع نظريهوار در حوزۀ اخالق اسالمي
نگاشته شده است .البته پيش از او حکمايي چون :رازی ،فارابي و عامری به ترتيب طب روحاني ،فصول
منتزعه و السعاده و االسعاد في سيره االنسانيه را در علم اخالق تأليف كرده بودند؛ اما هيچکدام به جامعيت و
انسجام تهذيباالخالق نبوده و به عنوان يک اثر كامل و شامل اخالقي ،به آنها توجه نشده است.
اما رشد اخالقي انسان همواره يکي از مهمترين موضوعات و بلکه اهداف آثار اخالق فلسفي از جمله
تهذيباالخالق بوده است؛ به گونهای كه مسکويه غرض خود را از تأليف تهذيباالخالق ،تحصيل فضايل
اخالقي و تخلّق به اخالق جميله اعالم ميكند(1مسکويه .)31 :1010 ،او در آثار خود ضمن طرح موضوعات
مختلف علم اخالق ،به مسائلي چون :امکان ،عوامل ،شيوهها و مراحل رشد اخالقي انسان اشاره دارد 1.در
نوشتار حاضر ،اين چهار محور بررسي خواهد شد 3و سپس به رهنمودهای نظرية مذكور برای نظام

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 .5نسخههاي مختلفي از تهذيب االخالق وجود دارد که برخي آن را شش و برخي ديگر داراي هفت يا هشت مقاله دانستهاند .معتبرترين آنها
مربوط به تحقيق و تصحيح قسطنتين زريق و سپس عماد هاللي است که از تحقيق زريق نيز استفاده کرده است.
 .3واضح است که مسكويه به اين مفاهيم با الفاظ و عبارات ديگري غير از «رشد» يا «رشد اخالقي» اشاره دارد .او براي اشاره به اين مفاهيم از
الفاظي چون :کمال انسان ،تحصيل کمال ،مراتب سعادت و خيرات ،تحصيل فضايل اخالقي و  ...استفاده ميکند.
 .7منابع و مقاالت موجود در مورد انديشة فلسفي و اخالقي مسكويه ،کمتر به صورت محوري به اين موضوع توجه کردهاند .استوارترين
پژوهش مربوط به عبدالعزيز عزت(بيتا) است که فضايل اخالقي ،امراض نفساني و نظرية سعادت او را مورد مطالعه قرار داده است.
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دانشگاهي در ايران اشاره ميشود؛ دانشگاهي كه امروزه به وضوح دچار ضعف اخالقي است و
كارويژههای تربيتي خود را به خوبي نميتواند ايفا كند.
با نگاهي به وضعيت دانشگاهها در ايران ،به وضوح ميتوان دريافت كه رشد علمي و تعداد مقاالت
دانشگاهي از سرعت و شتاب قابل قبولي برخوردار است؛ اما اين نکته را در بعد اخالق و ساحت رشد
اخالقي نميتوان تأييد كرد .در واقع؛ تأثير مثبت برنامههای دانشگاه و به طور كلي زندگي دوران دانشجويي
بر رشد اخالقي دانشجويان ،مورد تأييد عموم صاحبنظران اين عرصه نيست .با استفاده از نظرية اخالقي
مسکويه در تهذيباالخالق و كاربست رهنمودهای آن ،ميتوان در شتاب و جهتبخشي رشد اخالقي
دانشجويان به صورت محسوسي تأثير نهاد .پر واضح است كه اين جريان ،راهبردی برای افزايش رشد علمي
ايشان نيز محسوب ميشود.

ب) تعریف رشد اخالقی
تعاريف مختلفي در مورد رشد اخالقي 9و شاخصههای آن توسط صاحبنظران علوم اخالق و روانشناسي
بيان شده است .هر يک از اين تعاريف بر اساس تلقي و شناختي كه نظريهپرداز از انسان و رشد او داشته
است ،طراحي و تدوين شدهاند؛ لذا تفاوتهای بسياری در ميان آنها ديده ميشود 1.بسياری از آنها با مباني
انسانشناسي اسالمي و نظريات اخالقي دانشمندان مسلمان قابل جمع نيست و شايد تبيين هماهنگي برخي از
آنها با مباني دين و انسان ديني بتواند موضوع مقاله يا پژوهش مجزايي باشد.
اما فارغ از نظريات مختلف و در تعريفي عام ،رشد اخالقي به فرايند درک و سپس درونيسازی
معيارهای مربوط به نيک و بد اخالقي اطالق ميشود 3.اينک مناسب است طبق اين تعريف و همچنين
مطابق با مباني پذيرفتهشده نزد مسکويه ،رشد اخالقي از منظر او تعريف شود .او هدف اخالق را در قالب
هدف تأليف «تهذيباالخالق» چنين ترسيم ميكند :غرض ما در تأليف اين كتاب آن است كه برای
نفسهای خود خويي به دست آوريم كه به وسيلة آن ،كارهای زيبا از ما صادر شود و با اين همه بر ما آسان
باشد و در انجام آن مشقّت و دشواری نباشد(.مسکويه)31 :1010 ،

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Moral Development
 .3مهمترين اين نظريات عبارتند از :رفتارگرايي ،طبيعتگرايي ،روانکاوي ،رواني -اجتماعي ،تحليلي -اجتماعي ،شناختي -تحولي ،عاطفي-
تحولي ،يادگيري -اجتماعي و (. ...ر.ك :کيلن و اسمتانا ،5734 ،ج )11 :5
 .7در اين مورد ر.ك :کلمن133 :3114 ،؛ ربر .161 :5741 ،البته در اين تعريف نيز پيشفرضهايي مشاهده ميشود؛ اما به تسامح از آن عبور
ميشود .مثالً اينكه آيا رشداخالقي فرايند است يا فراورده؟ يا اينكه مقدمة درونيسازي ،درك انسان است و . ...
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چنانچه مشخص است ،مسکويه در اين هدفگذاری ،قلمرو علم اخالق را نيز مشخص كرده ،آن را
محدود به خلقيات انسان ميداند .لذا رفتارها ،گرايشها و عواطف انساني در سنّت اخالق فلسفي در هستة
مركزی علم اخالق قرار نميگيرند و به تعبيری؛ موضوع اين علم نيستند .بنابر اين ،اگر در آثار اخالقي به
اين موضوعات پرداخته ميشود ،به جهت ارتباط آنها با خلقيات يا ضرورت اصالح آنها برای تحصيل
فضايل اخالقي است .اينک با توجه به اين هدف در اخالق كه البته مورد تأييد و اجماع نسبي ميان علما در
مکتب اخالق فلسفي است 1و با توجه به فضيلتگرا بودن مسکويه ،ميتوان مبنای رشد اخالقي و مصداق
درونيسازی ارزشها را از منظر او ،در ترک رذايل اخالقي و كسب فضايل آن دانست .لذا رشد اخالقي از
منظر مسکويه به صورت خالصه عبارت از ترک رذايل اخالقي و در مقابل كسب فضايل اخالقي است.
انسان هر چه بتواند رذايل اخالقي بيشتری را در نفس خود از بين ببرد يا فضايل و كماالت اخالقي بيشتری
را كسب كند ،از رشد اخالقي باالتری برخوردار خواهد بود .طبعاً اين دو تغيير ،مقدمات و ملزوماتي دارد
كه البته مقدمة رشد است اما مصداق حقيقي رشد اخالقي قرار نميگيرد .مثالً ترک عادات ناپسند ،مقدمة
ترک رذايل اخالقي و از لوازم رشد اخالقي است ،اما با قبول مبنای مسکويه ،اين ترک ،فينفسه رشد به
شمار نميآيد.
با تحليلي از مبنای اين رشد ،مشخص ميشود كه پاية رشد فضايل و كاهش رذايل اخالقي ،به رشد قوۀ
عاقله انسان بازمي گردد .در واقع؛ انسان رشديافته ،انساني است كه قوۀ عاقلة او بر ديگر قوای نفس حاكم
باشد و قوايي چون شهويه و غضبيه كه منشأ رذايلند ،تعديل و كنترلشده باشند(همان .)10-15 :به عبارتي؛
فضايل اخالقي تنها در صورت رعايت قاعدۀ اعتدال به دست خواهند آمد(همان .)165-163 :الزمة رعايت
اعتدال در ملکات اخالقي نيز شناسايي معيارها و تشخيص آنها در مقام عمل و قدرت كنترل نفس و عمل
به دانستهها در مواقع طغيان شهوت و غضب است .اين دو نيز وابسته به رشد عقالني انسانهاست.

ج) امکان رشد اخالقی
بحث از امکان يا امتناع تغيير در اخالق انساني در ميان دانشمندان متقدّم بسيار مطرح بوده است .برخي از
علمای اخالق معتقد بودند نفس آدمي خلقياتي دارد كه ذاتي و سرشتي اوست و آنچه ذاتي باشد ،قابل تغيير
نيست(همان .)117-115 :در مقابل نيز برخي معتقد به امکان تغيير و رشد اخالقي انسانند.

1

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 . 5البته تطابق اين نظريه در محورهايي چون قلمرو و هدف رشد اخالقي ،با نظرية اخالقي اسالم محل تأمل و اشكال است که طبعاً اين
نوشتار ظرفيت پرداخت تفصيلي به آن را ندارد.
 .3فيض کاشاني در رد عقيدۀ آنان که تغيير اخالق را غيرممكن ميدانند ،مينويسد« :اعلم أن بعض من غلبت البطاله عليه استثقل المجاهده و
الرياضه و االشتغال بتزکيهالنفس و تهذيباالخالق و لم تسمح نفسه بأن يكون ذلك لقصوره و نقصه ،فزعم أنّ األخالق ال يمكن تغييرها ،و أنّ
الطباع ال يتغير  ...فنقول :لو کانت االخالق ال تقبل التغيير لبطلت الوصايا و المواعظ و التأديبات و (.»...فيض کاشاني)65-63 :5135 ،
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مسکويه در خصوص امکان تغيير اخالق آدمي معتقد است كه خلقيات انسان به دو بخش قابل تقسيم
است .قسمي از آن طبيعي است و از ابتدای تولد در سرشت اوست ،مانند انساني كه ذاتاً ترسو است يا زود
به خشم ميآيد .اما قسم ديگر ،اكتسابي است كه به عادت و تاديب به دست ميآيد .اين هر دو قسم از
اخالق در نفس آدمي قابل تغيير و تحول است(1همان .)113 :او معتقد است اعتقاد به عدم امکان تغيير خلق در
انسان ،مالز م با رد قوۀ تمييز و تعقل در انسان و ترک سياست و تدبير والدين نسبت به فرزندان خويش
است(.همان)117 :

مسکويه در مورد امکان رشد اخالقي انسانها و قابليت اوجگيری يا نزول مرتبة انساني بشر ،معتقد است
انسان با فراگيری علم اخالق و تالش و تمرين و ممارست ميتواند به برترين درجات نايل آيد؛ در حدی
كه ارزش او بيش از هزار برابر يا هزار انسان ديگر شود و اين وابسته به ارادۀ خود اوست(همان .)111 :بنابر اين،
اعتقاد مسکويه به امکان تغيير كلية خلقيات انسان ،اعم از طبيعي و غير طبيعي ،مسلّم است .البته اين تغيير
محتاج تمرين و تدريج بوده و به سهولت امکانپذير نيست .اما الزمة عدم پذيرش اين رأی ،باطل دانستن
قوۀ عاقلة انسانها و ترک تربيت كودكان است .در بخش بعدی به شيوههای رشد اخالقي 1از منظر مسکويه
پرداخته خواهد شد.

د) شيوههای رشد اخالقی
علم اخالق جزيي از حکمت عملي است و غايت آن ،اصالح خلقيات و رفتار انسانهاست .از اين رو در ميان
قدما مرسوم بوده است در آثار اخالقي خويش ،پس از طرح مباحثي در شناخت نفس و خلقيات آن ،به
صورت منسجم يا پراكنده به عوامل رشد اخالقي يا شيوههای اصالح نفس اشاره ميكردند .مسکويه در
كتاب تهذيباالخالق به روشهای مختلف اصالح خلقيات اشاره ميكند كه ميتوان آنها را در قالب دو
سطح كالن و خرد طبقهبندی كرد .سطح اول به روشهای كلي اصالح اخالق اشاره دارد .مانند آنکه بايد
برای اصالح اخالق دست در دامان شريعت زد يا به تحصيل علوم منطق و رياضي و الهي پرداخت .اما سطح
دوم ،سطح خُرد در اصالح رذايل اخالقي است كه فصل اخير كتاب به اين امر اختصاص پيدا كرده است.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 . 5نكتة جالب توجه در اين ميان ،اشارۀ مسكويه به شريعت و کارويژۀ مهم آن در تربيت آدمي و تغيير اخالق و روحيات اوست .مسكويه در
اين باره مينويسد« :و اين شريعت است که جوانان را استوار ميسازد و کارهاي پسنديده را عادت ايشان ميگرداند و نفوس ايشان را به قبول
حكمت و طلب فضايل و رسيدن به سعادت انساني از راه انديشه و سنجش صحيح آماده ميسازد»(.مسكويه)554 :5136 ،
 . 3برخي منابع از اين موارد با عنوان اصول رشد يا تربيت اخالقي ياد کردهاند .با توجه به تلقيهاي مختلف از اصل يا روش تربيتي و اخالقي،
در اينجا به تسامح از عنوان شيوه يا روش رشد اخالقي استفاده شده است(.ر.ك:باقري67 :5731،؛ گروه نويسندگان)341 :5741،
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در واقع؛ سطح خرد به روشهايي اشاره دارد كه برای درمان يک مرض خاص به كار برده ميشود .برای
مثال ،مسکويه برای درمان حزن يا حسد ،راهها و روشهايي را پيشنهاد ميكند.

1

او مردمان را در قبول تهذيب و درک كماالت اخالقي به گروهها و درجات مختلف تقسيم كرده،
معتقد است همة مردم در اين امر در يک مرتبه نيستند ،بلکه در ميان ايشان افراد نرمخو و آسانگير ،تندخو و
سختگير و ميانهحاالن بين اين اطراف وجود دارد .اگر طبايع را همچنان كه هستند ،رها سازند و به ادب
كردن و آن رضايت ندهند ،هر انساني بر اساس طبيعت خود برميآيد و همة عمر خود را بر حالي كه بر
طفوليت داشته و موافق طبعش بوده ،باقي ميماند .لذا تربيت و تأديب برای همگان الزم است(.همان)117 :

پيش از ارائة روشهای كالن رشد اخالقي الزم است به دو نکته اشاره شود :نخست آنکه ،مسکويه قوای
وجودی انسان را به دو قوۀ عالمه و عامله تقسيم كرده است .لذا رشد اخالقي انسان يا اصالح رذايل نفس،
متوقف بر اصالح اين دو قوه است .در نتيجه ،هر يک از روشهای ذيل متمركز بر اصالح يکي از دو بعد
علمي و عملي انسان است .البته از آن رو كه نفس انسان بسيط است ،اصالح هر يک از قوای آن الجرم در
ديگر قوا و مراتب نفس او تأثير خواهد داشت .نکتة ديگر آنکه ،اين عوامل و شيوههای رشد اخالقي لزوماً
مترتّب بر يکديگر يا دارای تقدّم زماني نسبت به هم نيستند؛ زيرا انسانها با يکديگر متفاوتند و مؤلفههای
مختلفي د ر اصالح و تربيت ايشان دخيل است .لذا يک شيوۀ رشد اخالقي ممکن است برای فردی كارامد
و برای ديگری ناكارامد باشد .با اين همه ،سعي شده است به طور كلي و با استفاده از اشارات مسکويه،
تقدّم و تأخّر در ميان آنها رعايت شود.
 .9تأدّب به محاسن آداب
مسکويه در مورد ترتيب تهذيب قوای انسان و تقويم آنها ،به نکتة مهمي اشاره ميكند و معتقد است با توجه
به اين نکته كه از طبيعت الهام گرفته شده ،ميبايست ترتيبي خاص را در تقويم و تهذيب قوا به كار بست؛
به اين ترتيب كه انسان بايد در تهذيب نفس ،ابتدا كند به تأديب قوهای كه زودتر در او پيدا شده است كه
آن قوۀ شهويه است ،سپس به قوۀ غضبيه و در آخر به قوۀ عاقله بپردازد(.مسکويه)111 :1010 ،

بنابر اين ،به عقيدۀ مسکويه ،اولين اصالح در انسان مربوط به قوۀ عامله است نه قوۀ انديشه و عالمه.
مسکويه فايدۀ اين تأديب را در آن ميبيند كه كودک و نوجوان با انجام اين آداب ،ارادهاش تقويت شده و
از كسلي و تنبلي نجات پيدا ميكند و نسبت به رعايت احکام شريعت راغب و توانا ميشود و اين نکته
ايشان را به پايگاه حکمت عاليه سوق ميدهد(همان .)107 :در واقع؛ اگر آدابي كه به حکم عقل رعايت آنها
واجب است ،در كودكي مراعات شوند ،موجب ميشود در نوجواني و هنگام بلوغ آداب و احکام شرعي

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 .5با توجه به محدوديت مقاله ،در اينجا تنها به روشهاي کالن رشد اخالقي اشاره خواهد شد.
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مورد اقبال و توجه قرار گيرد .همچنين باعث ميشود ضمن تعديل قوۀ شهويه و غضبيه ،موانع انديشة صحيح
و رشد حکمت از مسير راه او برداشته شود و مقدمات رشد و شکوفايي قوۀ عالمه فراهم آيد.
او در جای ديگر به صراحت اين ترتيب در تربيت را گوشزد ميكند« :از همين جا آشکار ميشود كه
آدمي در آغاز هستي يافتن خود محتاج سياست والدين است .آنگاه نيازمند شريعت الهي و دين استوار
است تا او را تهذيب كند و قوام بخشد و آنگاه نيازمند حکمت بالغه است كه تا پايان عمر تدبير او را بر
عهده بگيرد»(.همان)161-111 :

 .1التزام به آداب شریعت
مسکويه در ضرورت التزام به شريعت برای رشد اخالقي و مهمتر از آن ،آماده كردن نفس نسبت به قبول
حکمت بالغه چنين مينگارد« :و اين شريعت است كه جوانان را استوار ميسازد و كارهای پسنديده را
عادت ايشان ميگرداند و نفوس ايشان را به قبول حکمت و طلب فضايل و رسيدن به سعادت انساني از راه
انديشة راست و سنجش صحيح آماده ميسازد .و بر والدين است كه آنها را به شريعت و آداب جميلة
ديگر از راه انواع سياستها برآورند و اگر نياز افتد ،ايشان را بزنند و(.»...همان)111 :

در حقيقت؛ مسکويه بر اين اعتقاد است كه التزام به احکام شريعت و توجه به معارف آن ،آلودگيها را
از قوۀ عالمه و عاقلة انسان ميشويد و نفس را پذيرای فضايل اخالقي و انديشة الهي ميگرداند .البته
بىگمان اين نظر با آموزههاى فارابى دربارۀ بايستگى و وجوب آموزش دينى به جوانان و پيششرط بودن
تربيت دينى براى مطالعة فلسفه و حکمت الهي مناسبت دارد(.فارابي)70 :1300 ،

 .3معرفت نفس
مسکويه در مقدمة تهذيباالخالق قبل از آنکه رسماً وارد مباحث اخالقي شود ،به اين نکته اشاره ميكند
كه برای وصول به غايت اخالق و تحصيل فضايل اخالقي ،نيازمند معرفت نفس ميباشيم .بايد انسان بداند
نفس او چيست؟ برای چه به اين دنيا آمده است و چه كماالتي را بايد تحصيل كند؟(مسکويه .)31 :1010 ،در
جای ديگر نيز به اضطرار انسانها نسبت به شناخت نفوس خويش و كمال آن اشاره ميكند(.همان)111 :

 .4تفکر و تمرین
يکي از روشهای اصلي كه مسکويه برای تغيير يا تحصيل عادات و خلقيات انسان توصيه ميكند ،تفکر و
سپس تمرين و تکرار است« :و قسمتي از آن ،خُلقي است كه به عادت و تدريب به دست ميآيد و ای بسا
كه مبدء آن در نگريستن و انديشيدن باشد و او در انجام دادن آن حال پافشاری ميكند تا به تدريج ملکه و
خلق او ميشود»(.همان117 :؛ برای مطالعه بيشتر ر.ک :عزت ،بيتا)100 :
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 .5تحصيل علم
مسکويه تحصيل علم را غذای روح و عامل كمال روحي و رشد اخالقي انسان ميداند؛ همان طور كه
غذای مادی موجب تقويت بدن و رشد آن ميشود« :و اين نفس [ناطقه] غذای خود را كه به وسيلة آن
نقصان خود را تکميل ميكند ،مييابد؛ همچنان كه نفوس ديگر به غذاهای مالئم خود تغذيه ميكنند .و
همانا غذای اين نفس علم و افزوني در معقوالت است و رياضت كشيدن به صدق در آرا و پذيرش رأی
حق هر جا كه باشد و از هر كه باشد»(.همان)133 :

 .8دوستیابی و معاشرت با فاضالن
او معتقد است آن كس كه ميخواهد رشد اخالقي داشته باشد و از عيوب و رذايل مبرا شود ،بايد دوست
فاضلي را انتخاب كند تا عيوب او را به وی يادآوری كند و آنچه از رذايل در اوست و خود توان درک آن
را ندارد ،به او بشناساند(.همان)115 :

 .7اجتماع و تعاون
مسکويه معتقد است هر كس با مردم در نياميزد و با ايشان در شهرها سکونت نگيرد ،عفت ،نجدت ،سخا و
عدالت در او ظاهر نميشود ،بلکه قوا و ملکاتي كه در او نهادهاند باطل ميشود؛ زيرا نه به خير و نه به شر
توجه مييابد .او زندگي اجتماعي و معاشرت با مردمان را بستر رشد اخالقي انسان ،تقويت فضايل و مبارزه
با رذايل ميداند؛ زيرا انسانِ تنها چگونه ميتواند تکبر و حسد داشته باشد يا در مورد محبتهای دنيا مورد
آزمايش قرار بگيرد!(همان 17 :و )111

هـ) مراحل رشد اخالقی انسان
چنانچه پيشتر اشاره شد ،در ديدگاه مسکويه رشد اخالقي انسان ارتباط وثيقي با رشد عقالني او دارد؛ به
اين معنا كه هر چه قوۀ شهويه و غضبيه -كه ميتوانند مصدر رذايل اخالقي باشند -بيشتر كنترل و تعديل
شوند ،قوۀ عاقله آزادی عمل بيشتری برای انديشه و تمييز پيدا كرده ،شوق و ارادۀ ذاتي او نسبت به خيرات
بيشتر به ظهور ميرسد .از سوی ديگر ،با قدرت گرفتن و شکوفايي قوۀ عاقله نيز حکومت و تسلط او بر
مملکت وجود انسان گستردهتر شده ،توانايياش برای كنترل و تدبير قوای حيواني نفس افزايش مييابد .لذا
رشد اخالقي و عقالني انسان كامالً به يکديگر وابسته و پيوسته بوده و در واقع؛ مراتب رشد اخالقي انسان به
درجة تميز و تعقل او وابسته است و به محاذات آن رشد و ترقي ميكند.
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مسکويه به مراتب رشد اخالقي به صورتي كه امروزه مطرح است ،اشارهای نداشته است؛ اما مراحل
رشد عقالني انسانها را بيان كرده است كه با توجه به پيوستگيِ ذكر شده ،به نحوی ميتواند مراتب رشد
اخالقي انسانها نيز محسوب شود.
او از پايينترين سطح موجودات از جهت ارزش و حياتمندی آغاز ميكند و ارزشمندی جمادات را
به قبول آثار شريف و صورتهايي كه در آنها حادث ميشود ،ميداند .سپس به نباتات پرداخته و
ارزشمندترين آنها را نخل ميداند؛ زيرا نخل بسيار به افق حيوان نزديک است و آثار و افعالي كه از خود
نشان ميدهد بسيار شبيه حيوانات است .پس از نبات ،نوبت به حيوانات ميرسد .در مورد حيوانات نيز
بلندمرتبهترين آنها را مستعدترين آنها در ادبآموزی ميداند؛ مانند اسب يا سگ(.همان)103-171 :

سپس به انسانها پرداخته ،به مراتب كمال عقالني ايشان اشاره ميكند« :و نخستين اين مراتب از افق
انساني كه متصل به آخر افق حيواني است ،مراتب مردماني است كه در اقاصي معموره از شمال و جنوب
ساكن شدهاند . ...آنگاه قوۀ تميز و فهم در آنها افزوده ميشود تا اينکه به وسط اقاليم در ميآيند و در آنها
هوشمندی و تيزفهمي و قابليت پذيرش فضايل پايدار ميشود .تا اين جايگاه ،فعل طبيعتي كه خدای عز و
جل آن را به موجودات محسوس موكل ساخته به پايان ميآيد .آنگاه به سبب همين قبول ،مستعد اكتساب
فضايل و فراگرفتن آداب توسط اراده و سعي و اجتهاد خود ميشود(.همان173 :؛ همچنين ر.ک :همو)135 :1333 ،

مسکويه بيان نکرده است كه چرا مردمان ساكن «اقاصي معمورۀ» شمال و جنوب را پايينترين مردم از
جهت عقل و درک ميداند! اما به نظر ميرسد منظور او اين باشد كه اين مردمان به دليل دور بودن از
شهرنشيني و جوامع متمدن انساني ،از علم و فرهنگ و آداب بشری كمترين بهره را دارند و به اين جهت،
در پايينترين رتبه از جهت انسانيت و عقالنيت قرار ميگيرند.
اما منظور از عبارت ديگر او -فعل طبيعتي كه خدا آن را به موجودات محسوس موكل ساخته ،به پايان
ميرسد -آن است كه تا به اين مرحله ،بشر جهاز فکری و استعداد تعقل و انديشه را از خدا دريافت كرده
است؛ اما رشد بيش از اين در مراتب انسانيت ،وابسته به تربيت ،اراده و تالش خود اوست و اختالف انسانها
در مراتب اخالقي و انساني ،ناشي از اختيار و اراده و اجتهاد بشر است.
در آخر نيز او اعليمرتبة انسانيت را تکامل عقالني انسان در افق مالئکة الهي ميبيند .به عقيدۀ مسکويه
انسان ميتواند و بايد تا اندازهای به رشد روحاني خود ادامه دهد كه مانند مَلَک ،تنها عقل بر قلمرو وجودش
حکومت كرده ،كلية قوای ديگر مطيع و منقاد او باشند .در اين مرحله است كه الهامات و اشراقات الهي بر
وی سرازير ميشود(همان .)173 :به واسطة عبور از اين مرحله ،فضايل اخالقي انسان كامل شده ،سير او را در
فضايل الهي كه مربوط به قوۀ عاقله است ،ادامه مييابد.
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مسکويه به مراحل كمال اخالقي انسان از منظر اجتماعي نيز اشاراتي دارد .او معتقد است در مراتب
رشد اخالقي ،پس از اصالح خود بايد به اصالح منزل و طايفه و سپس مدينه و كشور پرداخت؛ يعني پس از
تحصيل فضايل اخالقي در بعد اخالق فردی ،او ابتدا نسبت به خود به عدالت رفتار كرده ،هر يک از
نيروهای دروني را در شأن و جايگاه شايسته خود قرار ميدهد .سپس نسبت به خانواده و خويشان و
همشهريان خود عدالت و انصاف ورزيده و ظلم روا ندارد .سپس عدالت خويش را گسترش دهد تا بدانجا
كه در افق حاكميت مدينه يا كشور عدالتگستری را تمام كند(.همان)11 :

در نظرية او از آنجا كه عدالت محصول و مجموع همة فضايل است ،گسترش عدالت و توسعة قلمرو
آن از حيطة نفس به خانواده ،طايفه و شهر و كشور ،نشانة تکامل اخالقي انسان و تعالي او تا افق انسان كامل
اخالقي است(.همان)111 :

 نوعی دیگر از مراحل رشد اخالقی انسانآنچه در تهذيباالخالق جلب توجه ميكند ،روايت ديگر مسکويه از مراحل رشد اخالقي است .در اينجا
مسکويه مراحل و منازلي را ذكر ميكند كه از نظر ادبيات و شيوۀ قرار گرفتن مراتب ،شباهت زيادی به
منازل اخالق عرفاني دارد .در اين توصيف ،سخني از قوای نفس و اصالح آنها به ميان نميآيد و به جای
آن از مقامات و منازل سالکان سخن رفته است .وی چهار مرتبة موقنان ،محبان ،ابرار و فائزان را بر شمرده و
معتقد است هر يک از اين مراحل خود ميتواند دارای منازل و مراحل متعددی باشد .وی مقام اول را متعلق
به عالمان ،مقام دوم را مختص عامالن ،مقام ابرار را متعلق به اصالحگران و مقام آخر را مخصوص كساني
ميداند كه در محبت خدا به اخالص رسيدهاند(.مسکويه)116 :1010 ،

عدم سنخيت اين نامگذاریها يا مرتبهبندیها با الگوی رشد اخالقي در اخالق فلسفي شايد نشان از آن
داشته باشد كه مسکويه در كنار اخالق فلسفي يا در افقي باالتر از آن ،به اخالق عرفاني و منازل و مقامات
آن ميانديشيده است؛ همچنان كه بوعلي سينا نمط نهم اشارات را بر شيوۀ عرفا تأليف كرده يا خواجه
نصيرالدين طوسي كه در كنار اخالق ناصری به تأليف اوصافاالشراف اقدام كرده است.

1

اما مسکويه به پردازش و شرح اين مقامات عنايت الزم را نداشته است .او قبل يا بعد از ذكر اين
مقامات ،توضيحي در مورد آنها نداده و شرحي نسبت به آنها ننوشته است تا مباني و اصول ديدگاه او
پيرامون اين منازل برای خواننده روشن شود .همچنين در نوشتههای او ،نسبتِ اين مراحل با تعادل قوا

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 .5از سوي ديگر ،در آثار او تأثيرپذيري از برخي مشايخ صوفيه مشهود است .نقل قولهاي متعددي که از برخي بزرگان صوفيه مانند حسن
بصري در کتاب «الحكمت الخالده» دارد ،گواه اين مدعاست(.مسكويه 553 :5713 ،و )561
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مشخص نشده است .او نشان نداده است كه به موازات هر يک از اين مقامات چهارگانه ،در قوای سه گانه
انسان چه تغييراتي روی ميدهد و چه نوع ارتباطاتي شکل ميگيرد.
به نظر ميرسد منظور مسکويه از اين چينش ،آن است كه در مرحلة اول ،انسان معارف اخالقي و آنچه
برای رشد بدان نياز دارد ،ميآموزد و عالِم ميشود .در مرتبة دوم كه مرحلة پس از علم است ،فرد بدانچه
ميداند عامل ميشود و فضيلتهای اخالقي يادشده را در نفس خود پياده ميكند .تا اينجا به نوعي سالک يا
انسان اخالقمدار تنها متوجه خود بوده و به اصالح خويش ميانديشيده است .اما در مرحلة سوم كه مرتبة
ابرار يا مصلحان است ،به اصالح اجتماعي پرداخته ،به نوعي سياست جامعه يا مدينه را بر عهده ميگيرد.

1

تا اينجا به نظر ميرسد مسکويه معتقد است انسان در سير رشد اخالقي خود و اكتساب كماالت اخالقي
پس از اصالح نفس خويش ميبايد به تدبير اجتماع روی آورد و مدينه را با عدالت خويش نظم و تکامل
بخشد؛ به صورتي كه با حکومت حکيمان ،هر گروه بر حسب استعدادی كه دارد در جايگاه مربوط به
خويش قرار بگيرد ،صلح و محبت و عدالت برقرار شود و ظلم و هرج و مرج پايان پذيرد؛ تا به اين وسيله،
دين الهي كه ناموس اكبر است ،اقامه شود(همان .)111 :به اين ترتيب ،هم او با سياست مدينه به رشد و كمال
روحي ميرسد و هم با حفظ و پاسداشت دين الهي ،بستر تکامل مردم را فراهم ميآورد.
در رتبة آخر نيز كه منزلت مخلصان در محبت است ،فرد در محبتِ خيرِ مطلق -كه همان ذات باری
تعالي است -فاني شده و به اخالص ميرسد .با اندک تسامحي ميتوان گفت كه اين «اخالص در محبت»
كه تعبير مسکويه در توصيف مرحلة اخير رشد اخالقي انسان است ،در واقع تعبير سادهتری از همان مرتبة فنا
در عرفان است؛ زيرا كمال اخالص در نابودی تمام انيّتها در وجود انسان است و آنگاه كه انسان به اين
مرحله رسيد ،ميل و ارادۀ او در ارادۀ حق فاني شده و اين تحقق مقام فناست .جالب توجه است كه مسکويه
در جای ديگر -به نقل از ارسطو -در توضيح مرتبة نهايي از رشد اخالقي ،از ادبيات و معاني عرفاني استفاده
ميكند(.همان)157 :

در جمعبندی ديدگاه مسکويه در مورد مراحل رشد اخالقي از نوع دوم ،بايد گفت كه به نظر او ،انسان
سالک كه به دنبال رشد اخالقي و تحقق فضايل در نفس خويش است ،در مرحلة اول ميبايست تحصيل
معارف اخالقي و عملي كند .سپس به فضايل انساني متّصف شود كه رشد آنها در نفس آدمي ابتدا در
عدالتورزی نسبت به نفس خويش ،سپس توسعة دايرۀ عدالت در معاشرت با مردم و در مراحل بعدی در
تدبير خانواده و مدينه حاصل ميشود .در امتداد اين مسير و با تحقق فضايل الهي در نفس او ،از عالم طبيعت

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 . 5شايد مسكويه در ذکر اين مرحله و چينش اين چنيني مراحل ،به نوعي به دنبال جمع ميان سلوك اخالقي در دين اسالم و نظرية افالطون
در سياست و تدبير مدينه توسط حكيمان بوده است.
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و رنجها و دردهای آن رهايي يافته ،با ارواح پاكيزه و فرشتگان مقرّب درآميزد تا به مرتبة فنا يا اخالص در
محبت خدا برسد .در اين مرحله ،سالک هيچ انگيزه ،انديشه و ارادهای جز آنچه خدای متعال ميخواهد
ندارد(.همان)170 :

ز) كمال اخالقی و كمال نهایی نفس انسان
در فلسفه و اخالق فلسفي ،اغلب از كمال نهايي انسان به سعادت تعبير ميشود 1.ارسطو در «اخالق
نيکوماخوس» فصلي كامل را به تبيين سعادت انسان اختصاص داده است .فارابي نيز ضمن شرح اخالق
نيکوماخوس ،دو كتاب «التحصيلالسعاده» و «التنبيه علي سبيلالسعاده» را به اين موضوع اختصاص داده
است .از سوی ديگر ،فالسفهای چون صدرالمتألهين در موارد فراواني برای اشاره به نقطة كمال نهايي انسان
از اين واژه استفاده كردهاند(شيرازی ،1131 ،ج  1.)303 :7اما با وجود اين توافق ،آرای مختلفي در تعريف آن
وجود دارد كه منشأ آن ،تفاوت ميان جهانبيني يا دستكم مباني انسانشناختي اين مکاتب است .عدهای
لذت بينهايت ،برخي تکامل فضايل اخالقي و عدهای ديگر تکامل معرفت را نقطة نهايي سعادت انسان
پنداشتهاند.
اما پرسش مقالة حاضر آن است كه آيا از منظر مسکويه ،سعادت نهايي انسان همان كمال اخالقي
او ست يا اين دو بر يکديگر منطبق نيستند؟ آيا انسان در پايان فرايند رشد اخالقي خويش به سعادت نهايي
نايل آمده است يا هنوز برای تحصيل سعادت نهايي مراحلي را در پيش دارد؟ برای پاسخ به اين پرسش،
نيازمند بحث از بسيط يا مركّب بودن سعادت انسان ميباشيم.
 بسيط یا مركّب بودن كمال و سعادت انساناز مسائل مهم و بحثبرانگيز دربارۀ معنای سعادت به خصوص در نظرية اخالق فلسفي ،بحث از بسيط يا
مركّب بودن آن است .ابتدا ويليام هاردی از دو مفهوم غايت غالب يا غايت جامع برای تبيين اين تفاوت
بهره جُست كه مورد توجه فيلسوفان اخالق قرار گرفت .بر اساس تفسير غايت جامع ،سعادت مفهومي است
كه بيش از يک مؤلفة اصلي دارد و هر كدام به صورت مستقل سازندۀ آنند .اما در تفسير غايت غالب ،تنها

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 .5مسكويه مينويسد« :قدما از حرکت انسان به سمت سعادت به علو و از حرکت به سمت شقاوت به سفل تعبير ميکردند .البته منظورشان
حرکت مكاني به باال يا پايين نبوده است؛ لكن واژهاي ديگر براي بيان آن نيافتهاند .کما اينكه در شريعت از حرکت به سمت کمال و نقصان
تحت عنوان يمين و شمال ياد ميشود»(.مسكويه)514 :5733 ،
 .3براي مثال مالمهدي نراقي ،سعادت را چنين تعريف ميکند« :و هو وصول کل شخص بحرکته اإلراديه النفسانيه إلى کماله الكامن في
جبلته»(.نراقي ،5733 ،ج )64 :5
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يک مؤلفة اصلي است كه سعادت انسان را ميسازد و هر مؤلفه يا عنصر ديگری كه به نام سعادت خوانده
ميشود ،در تحصيل سعادتمندی انسان جنبة ابزاری خواهد داشت(.جوادی)11 :1355 ،

در اين ميان ،بسياری از شارحان ارسطو ،وی را معتقد به نظرية غايت غالب دانسته ،معتقدند سعادت از
منظر ارسطو ،تنها در نظرپردازی و شهود حقايق عالم هستي است و هر امر ديگری از جمله فضايل اخالقي،
تنها به واسطة كمک به انسان در تحصيل اين هدف دارای ارزشمندی و مطلوبيت است(خزاعي.)53 :1353 ،
مسکويه نيز ابتدا در مورد اينکه سعادت انسان تنها سعادت نفس را در بر ميگيرد يا مشتمل بر سعادت نفس
و بدن به صورت توأمان است ،نظرية دوم را برميگزيند(مسکويه156 :1010 ،؛ همو .)11 :1333 ،اما ديدگاه او در
مورد مسئلة دوم؛ يعني غايت دانستن كمال عقل نظری و عقل عملي چيست؟
در آثار مسکويه در نگاه اول پاسخ صريحي به اين پرسش يافت نميشود ،بلکه آنچه از ظاهر برخي
عبارات و متون برميآيد آن است كه او معتقد به نظرية غايت جامع است 1.برخي توصيفات مسکويه از
سعادت تامه و انسان سعادتمند چنين مينمايد كه او معتقد به نظرية غايت جامع است؛ زيرا كمال نهايي و
سعادت تامة انسان را در كمال هر دو قوۀ عامله و عالمة انسان ميبيند .اما در ميان نوشتههای مسکويه
شواهدی وجود دارد كه با استناد به آنها ميتوان به يقين او را معتقد به نظرية دوم؛ يعني نظرية غايت غالب
دانست .شاهد اول ،توصيفات ديگری است كه مسکويه از انسان كماليافته و سعادتمند دارد؛ در اين
توصيفات او به قوت عقل نظری انسان توجه كرده و دريافت معارف حقيقي را شاخصة ممتاز انسان كامل
ميداند 1.اما مهمتر از اين ،تصريحاتي است كه مسکويه نسبت به غايت قصوی بودن كمال قوۀ عالمه و
غايت قريب يا متوسط بودن كمال قوۀ عامله دارد« :و تا زماني كه انسان اخالق و فضايل انساني را به كار
ميبرد ،اين امور او را از خير اول و اين سعادت الهي بازميدارد؛ وليکن اين او را تمام نباشد مگر به
آن(يعني كسب سعادت الهي برای انسان به تمامه تحصيل نشود مگر با كسب اخالق و سعادت انساني و
گذشتن از آن) .و هر كس اين فضايل را در نفس خود تحصيل كند و پس از آن به فضيلت الهي اشتغال
يابد ،در ذات خود به حق مشتغل گشته است و از مجاهدات و رنجهای طبيعت و دردهای آن و نيز از
مجاهدات نفس و قوای آن رهايي يابد و با ارواح پاكيزه و فرشتگان مقرّب درآميزد و چون از وجود اول
خود به وجود ثاني انتقال يابد ،در نعيم ابدی و سرور الهي سرمدی اندر آيد»(.مسکويه)170 :1010 ،

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 .5براي مثال« :فالكمال الخاص باالنسان کماالن ،و ذلك ان له قوتين احداهما «العالمه» و االخرى «العامله»  ...فاذا الكمال االول النظري منزلته
منزله الصوره ،و الكمال الثاني العملي منزلته منزله الماده ،و ليس يتم احدهما إال باآلخر ألن العلم مبدأ و العمل تمام ،و المبدأ بال تمام يكون
ضائعا ،و التمام بال مبدأ يكون مستحيال»(.مسكويه531 :5136 ،؛ همچنين ر.ك :همو)11 :5733 ،
 .3براي مثال به دو مورد اشاره ميشود« :و انه اذا صار انسانا کامالً و بلغ غايه أفقه أشرق نور األفق األعلى عليه ،و صار حكيما تاما تأتيه
االلهامات في ما يتصرف فيه من المحاوالت الحكميه و التأييدات العلويه في التصورات العقليه ،و إما نبيا مؤيدا يأتيه الوحي على ضروب
ال منازل التي تكون له عنداللّه تعالى ذکره ،فيكون حينئذ واسطه بين المأل االعلى و المأل االسفل ،و ذلك بتصوره حال الموجودات
کلها»(مسكويه« .)517 :5136 ،فكل من کان تمييزه أصح ،و رؤيته أصدق ،و اختياره أفضل ،کان أکمل في انسانيته(.همان)43 :
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در اينجا مسکويه از كمال قوۀ عالمه به سعادت الهي و از كمال قوۀ عامله به تحصيل سعادت دنيايي يا
انساني تعبير مي كند .اين نظر ناشي از ديدگاهي در ميان فالسفه است كه معتقد است عقل نظری در انسان
نظر به مافوق داشته ،به دنبال وصول به مبادی عاليه و دريافت فيض است؛ يعني به دنبال دريافت حقايق و
تبديل شدن به عالم عقلي شبيه عالم عيني است .اما در مقابل ،عقل عملي نظر به مادون دارد و به دنبال تدبير
بدن و اصالح امور مربوط به آن و نيز اعتدال و عدالت است .در اين نگاه ،سعادت دنيايي و اصالح امور
معاش و معاشرت اجتماعي نيز با سعادت قوۀ عامله تأمين خواهد شد .اما كمال عقل نظری مربوط به دريافت
فيض از عالم عقول و حضرت ربوبي است و كمال آن ،سعادت غايي انسان را در پي دارد؛ لذا سعادت الهي
خوانده ميشود(.عزت ،بيتا)110 :

در نتيجه ،در ديدگاه مسکويه ،سعادت انسان منوط به كمال هر دو قوه است؛ اما اين به معنای همعرض
و همتراز بودن هر دو كمال نيست؛ بلکه يکي مقدمه و قريب و ديگری كمال غايي و بعيد است .ارزش
مقدمه نيز به انحصاری بودن آن است؛ يعني همانطور كه جناب مسکويه نگاشته ،تحصيل كمال در عقل
نظری ،تنها به شرط تحصيل اخالق فاضله و كمال عقل عملي ممکن و ميسّر است؛ زيرا تا هنگامي كه نفس
از شهوات نفساني و تمايالت قوۀ شهويه و غضبيه پاک و تصفيه نشود ،مشتاق دريافت علوم الهي نشده،
آمادگي و استعداد الزم را برای تلقي الهامات و معارف ربوبي نخواهد داشت(.مسکويه)06 :1336 ،

مسکويه در جای ديگر در مورد نسبت ميان دو كمال نظری و عملي چنين مينگارد« :و چون كار اين
دو منزلت از سعادت قصوی را تلخيص كرديم ،به طور كافي آشکار ميشود كه يکي از اين دو نسبت به ما
اولي [كمال عملي و اخالقي] است و ديگری [كمال نظری] در مرتبة دوم است و محال است كه به دومي
برسيم ،مگر اينکه از اولي گذشته باشيم(همو .)153 :1010 ،همچنين در ابتدای وصيتنامة خويش حکمت را
بزرگترين موهبتهای الهي به بندگان و اوليايش دانسته ،به طالبان راه كمال توصيه ميكند اگر خواهان
حکمت حقيقي هستيد ،رذايل اخالقي را از خود دور كنيد»(.همو)130 :1373 ،

در دو عبارت مذكور ،به خوبي نگاه ابزاری به كمال اخالقي مشهود است .بنابر اين ،ميتوان چنين
قضاوت كرد كه در نظر مسکويه ،تخلّق به فضايل اخالقي مقدمهای برای كسب معارف و شهود حقايق
است .به عقيدۀ او تحصيل فضايل اخالقي و تکامل قوۀ عامله ،سعادت نهايي انسان نيست ،بلکه مقدمه و
مرحلهای از آن سعادت نهايي محسوب ميشود .در كمال قصوی كه كمال قوۀ نظری انسان است ،انسان
اشتياق به علوم الهي و معارف تجريدی پيدا ميكند؛ تا جايي كه رأيش صادق و بصيرتش صحيح و
انديشهاش مستقيم ميشود .او در علم به موجودات به پيش ميرود ،تا آنجا كه به علم الهي برسد و دلش
بدان آرام گيرد و حيرتش زايل شود بدان حد

كه با آن متحد شود(همو110 :1010 ،؛ در مورد فلسفة الهي مسکويه ر.ک:
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عبيد 1031 ،ق136-361 :؛ همچنين :عزت ،بيتا 110 :و  .)105در اين حال ،به واسطة اينکه علم همة موجودات در جان او
منعکس شده ،شايستة عنوان عالم صغير و مقام خليفهاللهي شده است.

1

بنابر اين ،در نظر مسکويه ،كمال اخالقي نفس سعادت نهايي انسان نيست ،بلکه مقدمة آن است .البته
مقدمهای كه اوالً ،به كلي از ذیالمقدمة خود جدا نيست ،بلکه بسياری از كماالت آن را حائز است و ثانياً،
مقدمهای انحصاری است و بديل و جايگزين ندارد .اين نکته نمايندۀ اهميت بينظير رشد اخالقي در مسير
تحقق كمال نهايي انسان است .در مجموع ،سعادت قصوی چون شامل مجموع و همة خيرات است ،محتاج
سعادت بدن ،مانند سالمت و تعادل مزاج ،عناصر بيرون بدن ،مانند ثروت و جاه و نيکويي و كثرت اهل و
عيال و كمال عناصر دروني ،چون قوۀ عامله وعالمه به عالوۀ سعادت اجتماعي است(عزت ،بيتا .)100 :البته طبعاً
برای همه كس توانايي ،شرايط و استعداد آن فراهم نيست كه به سعادت الهي و نهايي ،غايت قصوی و خير
اول نايل آيد؛ زيرا نيل به آن مقام ،محتاج جمع شدن عناصر و عوامل فراواني چون :اجتهاد و نفس مصفا و
تعلّم حکمت و فراهم شدن برخي شرايط بيروني ديگر است(.مسکويه)01 :1336 ،

ح) چند رهيافت مهم از نظریة اخالقی مسکویه برای دانشگاه اسالمی
با كاربست رهنمودهای نظرية اخالقي مسکويه ميتوان به جريان رشد اخالقي در دانشجو و دانشگاه اسالمي
كمک شاياني كرد .در ادامه به چند مورد از مهمترين اين رهنمودها اشاره ميشود:
 .9با توجه به شيوههای رشد اخالقي در نظرية مسکويه ،تأدب به آداب اخالق اسالمي و احکام
شريعت ،مقدمة زمينة الزم را برای درک علم و حکمت هموار ميكند .لذا در دانشگاه اسالمي گرچه
اسالميسازی محتوای دروس امر الزمي است ،اما كافي نيست و عالوه بر آن بايد مقدمات درک علوم و
حکمت اسالمي در دانشجويان فراهم شود .در واقع؛ عالوه بر مظروف ،جان انسان كه ظرف اين علوم است
نيز ميبايست تطهير و آماده شود كه به عقيدۀ مسکويه ،رعايت احکام شريعت و اخالق اسالمي اين
آمادگي را فراهم ميآورد .اين نکته كه به نظر كمتر به آن توجه شده است ،وظيفة معاونت فرهنگي
دانشگاه يا نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها را سنگينتر ميكند.
 .1مسکويه از يک سو در توصيه به فراگيری علوم مختلف نيم نگاهي به اصالح نفس انسان دارد و از
سوی ديگر ،در تجويز فراگيری آموزههای دانش اخالق ،آن را مقدمهساز برای دريافت حکمت متعالي
ميداند .اين ديدگاه او كه از نفسشناسي خاص وی و ديدگاه او در ارتباط وثيق قوۀ عالمه و عامله در انسان

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 .5به همين دليل ،فضيلت حكمت بر ديگر اجناس فضايل چون :عفت و شجاعت برتري دارد؛ زيرا اين فضيلت مربوط به کمال قوۀ نظري
انسان و سعادت قصوي و نهايي اوست .لذا مسكويه حكمت را خير شريف ميداند؛ خيري که فضيلت آن ذاتي است؛ انسان با آن به چيز
ديگري احتياج ندارد و آن را نيز براي رسيدن به چيز ديگري طلب نميکند(.مسكويه)561 :5136 ،
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نشئت ميگيرد ،ميبايست مبنای عملکرد متوليان و برنامهريزان در دانشگاه اسالمي قرار گيرد .درک اين
ارتباط قطعاً در نوع برنامهريزی ايشان و هماهنگسازی برنامهها با يکديگر و با ابعاد مختلف وجود انسان
مؤثر خواهد بود.
 .3با توجه به اينکه در نظرية اخالقي مسکويه طهارت روح مقدمهة دريافت علم حقيقي و حکمت
متعالي است ،الزم است در دانشگاه اسالمي شاخصههای دانشجوی نخبه مورد بازنگری و بازتعريف قرار
گيرد .در واقع؛ در دانشگاه مطلوب اسالم ،دانشجويي نخبه محسوب ميشود و شايستگي ادامة تحصيل در
مقاطع باالتر را دارد كه عالوه بر امتيازات علمي از مؤلفههای اخالقي مناسب نيز برخوردار باشد.
 .4مسکويه به درستي معتقد است مسير رشد اخالقي انسان از بستر جامعه عبور ميكند و انساني كه در
تعامل و تعاون با اف راد ديگر نباشد ،به رشد حقيقي نايل نخواهد شد .با توجه به اين مبنا ،وظيفة معاونت
فرهنگي دانشگاه اسالمي است تا در تشکيل انجمنهای علمي با معاونت پژوهشي همکاری كند؛ زيرا در اين
انجمنهاست كه دانشجويان ياد ميگيرند چگونه با همياری و تحمل يکديگر ،گفتگوهای علمي را به پيش
ببرند و صبر و گذشت و انتقادپذيری را تمرين كنند .اين سازوكار عالوه بر چند برابرسازی ثمرات و
بركات علمي ،قطعاً بستری برای رشد اجتماعي و اخالقي دانشجويان خواهد بود.

ط) جمعبندی و نتيجهگيری
مسکويه با وجود اسالف خود توانسته است به صورت نسبتاً جامع به محورهای مختلف رشد اخالقي
همچون :عوامل ،مراحل و شيوههای رشد و كمال اخالقي انسان اشاره كند .تأكيد او بر ضرورت التزام به
احکام شريعت برای تزكية اخالقي و مقارن يا منوط ساختن رشد اخالقي با زندگي در متن و بستر اجتماع،
نشان از هوشمندی و افق بلند انديشة اخالقي او دارد .با اين همه ،مطابقت اين نظريه در برخي محورها مانند
قلمرو و هدف رشد اخالقي با نظرية اخالقي اسالم محل تأمل است 1كه البته اين مسئله ميتواند خود
موضوع مقالة مجزايي باشد .همچنين نظرية اخالقي او با وجود رهنمودهای مناسبي كه ميتواند برای
دانشگاه اسالمي داشته باشد ،نميتواند به صورت كامل راهنمای عمل برای جوانان عالقهمند به رشد اخالقي
و معنوی باشد .او به فرايند رشد اخالقي و مؤلفههای آن اشاره نکرده يا مالک و معياری برای تفکيک
فضايل از رذايلِ مشابه آن به دست نميدهد .در آخر به تعبير امام خميني(ره)« :تهذيباالخالق» در بهترين
حالت برای مخاطب جوان خود حکم نسخه را دارد نه شفا(.امام خميني.)13-17 :1316 ،

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 . 5پرسش جدّي از سنّت اخالق فلسفي آن است که چرا اصالح خلقيات را محور تهذيب نفس قرار داده و براي تهذيب نفس به اصالح
عواطف ،احساسات يا گرايشهاي انسان نمي پردازد؟ ارسطو در باب پنج از فصل دوم اخالق نيكوماخوس داليلي را براي اين امر مطرح کرده
که البته قابل خدشه است(.ارسطو)15 :5736 ،
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