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 زندگی معنای وسینا ابن

 سینا گفتارهایی درباره بوعلیموعه درسنشست از مجمین ووسسی - حسین محمودی دکتر

 21/8/2011چهارشنبه 

 

بنیاد و با همکاری مرکز فرهنگی شهر کتاب سینا گفتارهایی درباره بوعلینشست از مجموعه درسمین ووسسی

 حسین محمودیدکتر سخنرانی  هببرگزار شد. این نشست  آبان 21در روز چهارشنبه سینا علمی و فرهنگی بوعلی

 خشپ کتاب شهر اینستاگرام از مجازی صورت به گفتاردرس این .اختصاص داشت« زندگی معنای وسینا ابن»ا موضوع ب

 شد.

 

 شپرس این به پاسخ به منوط دارند، ما زندگی برای اهمیتی چه پیشین هایسده متفکرین که پرسش این به پاسخ

 از پرسش. کنیممی نرم پنجه و دست آنها با امروز دنیای در ما که دارند هاییپرسش برای پاسخی چه که است

 .است برخوردار بسزایی اهمیت از ماه زمان در که است هاییپرسش از یکی «زندگی معنای»

 

 هایسده در جهان متفکرین ترینبزرگ از یکی عنوان به، سیناابن منظر از دریابیم کنیممی تالش گفتار درس این در

 .داد پرسش این به توانمی پاسخی چه میانه،

 

 .که توسط آناهید خزیر تنظیم شده است است در این نشست حسین محمودیدکتر آید سخنان آنچه در پی می

 

های پیشین چه اهمیتی برای دنیای امروز ما دارند، منوط به پاسخ به این پاسخ به این پرسش که متفکرین سده

یکی از مسائلی « معنای زندگی»پرسش از . های ما در دنیای امروز دارندپرسش است که: چه پاسخی برای دغدغه

ه ب« سینا ابن»کنیم دریابیم از منظر شست تالش میدر این ن. است که در زمانۀ ما از اهمیت بسزایی برخوردار است

 . توان به این پرسش دادهای میانه چه پاسخی میعنوان یکی بزرگترین متفکرین سده

 

چیست؟ همه این تالشها و تقالها برای چیست؟ آیا تحمل این همه رنج و سختی به زیستنش « معنای زندگی»

  ها همه یعنی چه؟دهیم؟ این همه را چه سود؟ اینچرا باید به این زندگی ادامه  ارزد؟می

 

چرا؟ چون معناداری . ها مطرح نبودهیچ کدام از این پرسش« سینا ابن»واقعیت این است که اساسا در فضای فکری 

آنچنان بدیهی که هیچ تردیدی درباره آن مطرح نبود و آنچنان مثل اکسیژن تنفس . شدزندگی امری بدیهی تلقی می

متعلق به یک پارادایم یا منظومۀ فکری است که در آن از معنای سینا ابن. گرفتکه مورد پرسش قرار نمیشد می

های مختلف علوم از طب و نجوم پاردایم به معنای یک شبکۀ در هم تنیده معرفتی که حوزه. شودزندگی پرسش نمی

های علوم در یک همبستگی وری که همه شاخهو فیزیک گرفته تا متافیزیک در آن سازگاری و همپوشانی دارند به ط

 . دهندنگری را میکامل تشکیل یک نظام منسجم از جهان
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 بپرسیم؟ سینا حال چگونه ما این پرسش را از ابن

یا نیکبختی با معنای زندگی، بحث معنای زندگی را به سعادت تحویل داده « سعادت»برخی با یکسان انگاشتن مفهوم 

 . گیرندگذشته درباب سعادت را به منزلۀ همان دیدگاهشان درباب معنای زندگی در نظر میو سخن فیلسوفان 

 

 . گشا باشدتواند راهمی« معنای زندگی»تواند صحیح باشد؟ تأمل در معنای آیا این رویکرد می

 

بنابراین . شودتقسیم می« کارکرد»و « ارزش»، «هدف»بندی رایج به سه مفهوم در یک دسته« معنای زندگی»معنای 

ای زندگی رفته باشد مجاز هستیم که آن را به مثابه نظریه« هدف»یا « غایت»ها جایی سخن از اگر در آراء و اندیشه

. کنیممقصودی است که در پایان راه بدان دست پیدا می« هدف»منظور از . در نظر بگیریم« معنای زندگی»دربارۀ 

کند و منظور از شمول بازی میگی ما در یک کل بزرگتر و برای هدفی جهان، نقشی است که زند«کارکرد»منظور از 

 . معنایی است که در خود زندگی و تک تک آنات آن باشد و نه لزوما در انتهای مسیر« ارزش»

 

توان گفت کسانی که برای زندگی قائل به هدفی هستند، خواه این هدف خودبنیاد باشد، و خواه خاستگاه بنابراین می

 هدف»به مثابه « سعادت»اند و نیز هنگامی که تعریفی از یرونی داشته باشد، معنای زندگی را در آن هدف لحاظ کردهب

 . دانندمی «زندگی سعادتمندانه»را در دستیابی به یک « معناداری زندگی»دهند، در حقیقت ارائه می «زندگی

 

اش در هشت دربارۀ معنای زندگی را با توجه به منظومه فکری« سینا ابن»توانیم نظریۀ پس از بیان این مقدمه می

 :گام به شرح ذیل بیان کنیم

 

 نسبت به معنای زندگیسینا ابن« مدارانههدف». نگاه ۱

ای و طریقی دارند یا به هایی که ارزش وسیلهغایت. هایی قائل استبرای مسیر زندگی انسانی غایتسینا ابن

نفسه مثل غذا خوردن که غایتش بقای جسم است، اما خود این بقای جسم فی. هستند« غایت لغیره»اصطالح 

این غایات جزو مطلوبات ما هستند، اما مطلوب . مطلوب و ارزشمند نیست و بنابراین خود به غایتی باالتر وابسته است

ه کدام از این غایات لغیرراین هیچبناب. خوریم که زندگی کنیمکنیم که غذا بخوریم، بلکه غذا میما زندگی نمی. لغیره

برای یافتن هدف . توانند حکم هدف اصلی برای زندگی را داشته باشند و معنابخش زندگی ما محسوب شوندنمی

ن بنابرای. نفسه ارزشمند باشد و برای خودش خواسته شود را بیابیماصلی زندگی باید غایت نهایی، غایتی که فی

. ودکنیم که فالن غایت تحصیل شدهیم تا به جایی برسیم که بتوانیم بگوییم زندگی میباید این پرسشگری را ادامه 

شود غایتی نهایی و لذاته که برای خودش خواسته می. آنجاست که دستیابی به کاملترین غایت حاصل شده است

  .تواند هدف نهایی زندگی و معنای آن باشدچنین غایتی می. و به اصطالح مطلوب بالذات است

 

اما پیش از آن مناسب است که از خاستگاه این غایت . در ادامه به این پرسش که این غایت چیست پاسخ خواهیم داد

 . تر شوددر جغرافیای بحث از معنای زندگی روشنسینا نیز سخن بگوییم تا جایگاه فکری ابن

 

 سبت به معنای زندگینسینا ابن« گرایانهفراطبیعت»نگاه . 2

شود یا نیازمند جهانی بیرون از خود است؟ کند؟ آیا هدف در خود زندگی تعریف میهدف زندگی را چه کسی تعیین می

تواند هیچ هدفی داشته باشد و برای برخی از متفکرین بر این باورند که جهان و زندگی ما در این جهان به تنهایی نمی
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طبق این دیدگاه معناداری زندگی منوط به وجود خداوند و حیات  .داشتن هدف باید ریشه در جهانی برتر داشته باشد

گانه که نیز از همین گروه است وی هدف را سرریز شده از عالم مافوق )مراتب عقول دهسینا ابن. پس از مرگ است

عال در ما غایت غایی زندگی خود را از طریق افاضۀ عقل ف. داندبه عالم ما می (است« عقل فعال»آخرین مرتبۀ آن 

عقل »یابیم بنابراین خاستگاه معنا، افاضه شده از عالم باالست و ما از طریق کشف و شهود عقلی و اتصال به می

 . توانیم به این غایت آگاه شده و از طریق سلوک به آن دست پیدا کنیممی« فعال

 

برخی صرف وجود خداوند . ی وجود داردهای فرعی دیگربندیگرایان )در مقابل طبیعت گرایان( تقسیمدر میان فراطبیعت

دانند و برخی دیگر جاودانگی را نیز به عنوان شرط الزم معناداری لحاظ را شرط الزم و کافی برای معناداری زندگی می

 .گرایان وجود خداوند و جاودانگی نفس انسانی شروط ضروری معناداری زندگی هستنددر نگاه این فراطبیعت. کنندمی

 .تواند داشته باشدکه در صورت نفی دو پیشفرض خدا و جاودانگی، زندگی انسانی هیچ معنای دیگری نمیبدین معنا 

نیز عالوه بر باور به عوالم مافوق و وجود خداوند، جاودانگی نفس را نیز به مثابه غایت نهایی زندگی در نظر سینا ابن

 . گشت در ادامۀ سخن به شرح بیشتر این موضوع بازخواهیم. گیردمی

 

 نسبت به معنای زندگیسینا ابن« مدارانهکشف»نگاه . 3

امری است ذاتی و عینی که برآمده از ساختار عالم و نهفته در بافتار وجود انسانی ما سینا غایت زندگی از نگاه ابن

ن در مقام بودن خیر و شر در عالم است و بنابراین انسا« ذاتی و عقلی»قائل به « حسن و قبح»وی در بحث . است

 .به عالم نیست، بلکه مقام انسان صرفا کشف این امور است« معنابخشی»طور خلق و یا جعل خیر و زیبایی و همین

 .خیر هر چیز، کمال مخصوص اوست و استعداد دستیابی به آن نیز از آغاز در وجود آن چیز به صورت بالقوه نهفته است

غایت یا معنای زندگی کشف سینا بدین ترتیب، از نگاه ابن. ستبنابراین خیر مفهومی از پیش معین و مشخص ا

ما قادر و جایز نیستیم که هدف دلخواه سینا از نگاه ابن. ها خلق یا جعلشود و نه مانند برخی اگزیستانسیالیستمی

تا شف این معنای حقیقبلکه باید به ک خود را در زندگی برگزیده و معنای ویژه و منحصر به فرد خود از زندگی را برسازیم،

 . موجود بپردازیم

 

 نسبت به معنای زندگیسینا ابن« مدارانهوحدت»نگاه . 4

چرا که در نظام عالم یک . ها یک چیز باشدالزمه منطقی نکته پیشین این است که معنای زندگی برای تمامی انسان

بنابراین طبق این دیدگاه . نوع انسان استغایت نهایی و واحد برای هر موجود انسانی وجود دارد که البته مختص 

زندگی ما تنها یک معنای . شودهای مختلف زندگی مورد تأیید نیست و نفی میکثرت معانی زندگی و قبول سبک

چنین نیست که قادر به انتخاب یک هدف یا معنا از میان چندین گزینه . نهایی قابل قبول دارد که باید آن را کشف کنیم

  .زندگی یک معنا دارد، نه چند معنا، تعدد، تنوع و کثرت معنا پذیرفته نیست. ی موجه و مورد قبول باشندباشیم که همگ

 

 معنای زندگی « عینی بودن. »5

در . نسبت به احساس معنا و خود معنا را روشن کنیمسینا برای روشنتر شدن این موضوع مناسب است موضع ابن

احساس درد یا لذت، خود درد یا . باورند که معنا همچون احساس درد یا لذت استبحث معنای زندگی گروهی بر این 

ممکن . که سالمت و بیماری لزوما با احساس سالمت و بیماری یکی نیستندحال آن. لذت است، نه چیزی سوای آن

د و بالعکس خبر باشکند هنوز بیاست کسی احساس سالمتی داشته باشد اما از بیماری که در جانش پیشروی می

در . راستی در سالمت کامل به سر ببردممکن است کسی احساس بیماری داشته باشد اما در اشتباه باشد و به
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دانند و گروه دیگر بر این باورند که معنا ربطی به می« احساس معناداری»خصوص معنای زندگی گروهی معنا را همان 

وی از آن حیث که در طب دوران . به گروه دوم تعلق داردسینا بنا. احساس آن ندارد و ممکن است احساس ما خطا کند

طور که فرد بیمار ممکن است نتواند از غذای خوب گوید همانبدیل دارد به استفاده از تمثیل میخود نیز دانشی بی

ایی لذت ببرد و طعم و بوی غذاها را درست تشخیص بدهد، و فقط در صورت بازیابی سالمت است که مجددا توان

سیستم ادراکی ما در شرایط سالمت درست کار . ها را خواهد داشتها و بوها و لذت بردن از آنتشخیص درست مزه

در خصوص زندگی معنوی نیز چنین است و شخصی که صاحب تفکر درست باشد، غایت . دهدکند و تشخیص میمی

 «کشف معانی متکثر»، «معنایی زندگیبی»ظیر کند، تصوراتی نیابد و به سمت آن حرکت میحقیقی زندگی را در می

ه برد، بکسی که لذت عقالنی نمیسینا از نگاه ابن. همه ناشی از تفکر ناصحیح و بیمارگونه است« خلق معنا»و یا 

وگو هایی که از گفتگفت جاناین سخن او قابل مقایسه با سخن سقراط است که می. لحاظ روحی بیمار است

 . ستندگریزانند، بیمار ه

 

شود، بلکه از دیدگاه به عبارت دیگر در بحث از معنای زندگی نگاه اول شخص نیست که باعث معنادار شدن زندگی می

درست مانند طبیبی که نسبت به بیمار، از . شودناظر خارجی و سوم شخص است که معناداری زندگی ارزیابی می

های درمانش برخوردار است، درست برعکس و راه اشعلم و صالحیت بیشتری برای تشخیص سالمت و بیماری

معنا امری سینا بدین لحاظ، از نگاه ابن. ها نگاه اول شخص است که معیار نهایی استاحساس درد و لذت که در آن

یار جالب بسسینا در این خصوص مقایسه دیدگاه فروید با ابن. ذهنی )سابجکتیو( نیست، بلکه عینی )آبجکتیو( است

آن کس که سینا که در نگاه ابنحال آن. کند، بیمار استنگاه فروید آن کس که از معنای زندگی پرسش میاز . است

تفاوت دو نگاه از دو پارادایم کامال متفاوت چنین نتایج کامال . معنا( قلمداد کند، بیمار استزندگی را فاقد غایت )= بی

 . متناقضی را در بر خواهد داشت

 

  انسان کسب فضایل عقالنی و اخالقی به حد کمال است.غایت نهایی . 6

پس از طی این مراحل اکنون هنگام پاسخ دادن به این پرسش مهم است که این غایت نهایی )= معنای زندگی( 

ند عبارتسینا مراتب نفس از دیدگاه ابن. شوداستنباط میسینا چیست؟ پاسخ به این پرسش از دل علم النفس ابن

انسان در دو مرتبه نخست نفس با دیگر موجودات اشتراک دارد و وجه . تی، نفس حیانی و نفس ناطقهاز: نفس نبا

هر یک از مراتب نفس . شودتمایز او از دیگر موجودات و حیوانات ادراک معقوالت است که از آن به نفس ناطقه یاد می

در سینا ابن. شودمرتبه از نفس محسوب میقوای خاص خود و بالتبع فعلیت و کمال خاص خود را دارد که غایت آن 

قوای نباتی نفس: . 2این قوا عبارتند از: . شماردکماالت هر مرتبه از نفس و قوای آن را بر می «المبدأ و المعاد»کتاب 

           قوای حیوانی نفس: محرکه، شوقیه، غضبیه، )تا اینجا انسان با حیوان مشترک است(، . 1غاذیه، منمیه، مولده، 

 . (قوای انسانی نفس: عقل نظری و عقل عملی )که مختص نوع انسان است. 3

 

و هر امر منافری شر و ضد . شودفعلیت و کمال هر قوه خیر او و غایت نهایی اوست و منجر به ایجاد لذت در او می

به عبارت دیگر . بعدی استهر مرتبه از نفس در خدمت مرتبه . کندکمال محسوب شده و در موجود ایجاد رنج می

شان با رشد و تولید مثل کامل در نباتات غایت نهایی. تر دانستتوان مراتب باالتر را غایتی برای مراتب پایینمی

به همین ترتیب قوای حیوانی در انسان، همه . گیرنداما همین قوا در حیوانات در خدمت غایتی باالتر قرار می. شودمی

تر خادم قوای باالتر هستند تا آخرین قوه که قوۀ بنابراین در انسان همۀ قوای پایین. شوندمیمطلوب لغیره محسوب 

بنابراین معناداری زندگی انسان در . و مطلوب نهایی او و مطلوب بالذات است« غایت الغایات انسان»این . ناطقه است
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با قوای عقالنی مشاهده کند و همه فضایل  که امور سری و غیبی را. یابدفعلیت یافتن این قوه است که تحقق می

باالترین . این دو قوه را کسب کند و در نهایت از طریق اتصال به عقل فعال به درک حقایق عالم هستی نائل شود

بنابراین معنای . تواند بدان دست پیدا کند، رهایی روح از زندان تن و تجربه عالم برین استای که انسان میمرتبه

 .ایی ورای این طبیعت و حواس ظاهری و دنیوی استحقیقی و نه

 

کمال . ستاولی« کمال اولی»شود و متعلق به نوع انسانی است واجد نوعی انسان از آن حیث که انسان زاده می

تنها پس از تالش برای اکتساب و به فعلیت « کمال ثانی»اما . اولی ایستاده بر نوعیت نوع است و داشتن قوای الزمه

بنابراین انسان در مسیر کسب کماالت بیشتر است که به غایت . شودقوا و قوام یافتن کامل نوع حاصل می رساندن

 . یابداش تحقق میشود و معنای زندگینهایی خود نزدیک می

 

. بعدی که روی به سوی عالم ماده دارد و با بدن ما در تعامل است. نفس انسانی دارای دو بعد، مقام یا شأن است

و . شودگفته می« مقام فعل نفس»به این بعد . بعد برخوردار از قوای نباتی و حیوانی و مادی و غیرمجرد است این

به . بعدی دیگر که روی به سوی عالم برین دارد، واجد جوهری بسیط و فناناپذیر است و ذاتش عقلی و مجرد است

 . شودگفته می «ذات نفسمقام »شود، این بعد که وجه تمایز انسان از حیوان محسوب می

 

عقل »یا همان « قوۀ عامله». «قوۀ عالمه»و « قوۀ عامله»شود: بدین ترتیب، نفس انسانی دارای دو قوۀ مهم می

کار این قوه تشخیص خیر و شر و زیبایی و زشتی . مبدأ تأثیرگذاری و فعل بر مادون نفس یا همان بدن است« عملی

شود، و چنانچه بدن می« اخالق حسنه»ن تسلط داشته باشد انسان متخلق به که عقل عملی بر بددر صورتی. است

یا همان عقل نظری مبدأ دریافت و « قوۀ عالمه». خواهد بود« اخالق رذیله»بر عقل عملی فرمان براند آدمی واجد 

جب و ممکن و پردازد و کارش تشخیص وااین قوه به صدق و کذب می. انفعال از عالم فوق نفس )= عقل فعال( است

عقل »کمال این قوه در . کندعقل نظری با امور کلی سر و کار دارد و آنها را از حیث کلی بودن ادراک می. ممتنع است

در حقیقت سایر قوای نفس خادم عقل عملی هستند و خود . رأس کل قوای نفس، عقل نظری است. است« بالفعل

 . عقل عملی خادم عقل نظری است

 

عقل بالملکه . 1عقل هیوالنی )استعداد محض پذیرش معقوالت مجرد و صور کلی(، . 2عبارتند از:  مراتب عقل نظری

عقل بالفعل )فهم . 3)ارتباط با بدن، قوای نباتی و حیوانی و فهم معقوالت بدیهی و اولی از طریق پیشینی یا پسینی(، 

که خارج از نفس « عقل فعال»و کسب علوم از  عقل مستفاد )مشاهده معقوالت. ۴اند(، معقوالت ثانوی که اکتسابی

 . (انسانی است

 

باالترین قوه انسان، قوۀ عاقله است و به فعلیت رسیدن کامل قوۀ عاقله، باالترین درجه سعادت انسان است و غایت 

 . تواند و باید تالش کند به آن دست یابدنهایی که می

 

ایجاد فضایلی مانند حکمت و شجاعت . فضایل و دوری از رذایل استبرای پرورش عقل عملی آنچه الزم است عمل به 

راه پرورش عقل نظری . روی استو اعتدال و میانه« حد وسط»معیار تشخیص فضایل از رذایل رعایت . و عفت و غیره

ف از نیز تالش برای رسیدن به مرحلۀ عقل بالفعل و عقل مستفاد است و نتیجۀ آن مشاهده معقوالت و دریافت معار

 .«عقل فعال»
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رین تغایت و معنای زندگی نوع انسان در این است که به فضایل عقالنی و اخالقی در کاملسینا بنابراین از نگاه ابن

  .شکل ممکن آراسته شود

 

 لزوم توجه به سعادت جسم و جان. 7

نیکبختی »تعامل با بدن که ما را به هم از حیث ارتباط با عالم ماده و . سعادت دو بعد یا مقام داردسینا از نگاه ابن

 . کندنائل می« سعادت روحانی»رساند و هم از حیث ارتباط با عالم باال که ما را به ، می«جسمانی

 

که قوای بدنی بر نفس مسلط بر این است که درصورتیسینا های نفس و بدن، نظر ابندرخصوص تعارض خواسته

کند که همان انسانی است که یاد می« هیأت اذعانیه»که از آن با عنوان  گیردشوند، انسان در موقعیتی قرار می

گیرد که همان قرار می« ت استعالئیهئهی»گرفتار رذایل است؛ و چنانچه نفس بر قوای بدنی مسلط باشد، انسان در 

ی که برای گوی. و راه اعتدال است« حد وسط»مند است و بارزترین نشانۀ فضیلت اخالقی انتخاب انسان فضیلت

که طبیب هم هست به جسم سینا از این رو ابن. سعادت، ما هم باید به جسم توجه داشته باشیم و هم به جان

کوشد، و البته از آن حیث که فیلسوفی نوافالطونی و عارف دهد در جهت سالمت و صحت او میآدمی اهمیت می

تر و واجد رد و ساحت نفس انسانی را ساحتی اصیلای به بعد روحانی انسان دامسلک است، توجه ویژه و شایسته

  .کندبیشترین اهمیت لحاظ می

 

 به مثابه معنای غایی زندگی « مرگ. »8

این است که به خاطر نواقص و تنگناهای دنیای مادی، امکان دستیابی به سینا رغم نکتۀ پیشین، نظر نهایی ابنعلی

کامل انسان همان سعادت روحانی اوست که با خروج از جسد ظلمانی سعادت . سعادت نهایی در این دنیا وجود ندارد

 به طور خالصه،. شودبنابراین غایت نهایی زندگی تنها پس از مرگ حاصل می. شودو ورود به عالم نورانی محقق می

ت مرکب از دو بعد است: بعد جسمانی و روحانی و هرچند راه رسیدن به سعاد. انسان موجودی تک ساحتی نیست

گوید که می« رساله عیون المسائل»وی در . توجه به هر دو بعد است، اما سعادت نهایی مخصوص بعد روحانی است

دهد و پس از مرگ نفس است که حقیقت وجودی انسان را تشکیل می. جسم صرفا ابزاری در خدمت نفس است

 .بر این اساس سعادت نهایی انسان در جهان پس از مرگ است. ماندباقی می

 

در این نگاه بدن مرکبی است برای نفس و صرفا ارزش ابزاری دارد، مطلوبی است لغیره، و از طرف دیگر همین بدن 

تا وقتی که نفس مقارن با بدن مادی باشد به سعادت و لذت شایسته و در خور خود . بزرگترین مانع برای نفس است

، «السعادهرساله فی»، «رسالۀ اضحویه»متعددش از جمله  هایدر رسالهسینا ای است که ابنو این نکته. رسدنمی

 . به وضوح تمام بیان نموده است« قصیدۀ عینیه»و نیز « رساله الطیر»

 

 . داندها باالترین لذت و سعادت را جدایی روح از بدن و خالصی از جسم مادی میدر تمامی این رسالهسینا ابن

 

داند معاد را روحانی میسینا است: نخست این که بر همین اساس است که ابندر این جا ذکر دو نکته حائز اهمیت 

تر از این که معاد جسمانی را به لحاظ شبهات وارد شده قابل مهم. تواند به راحتی کنار بیایدو با معاد جسمانی نمی

انعی خواهد بود برای یک یابد، این است که وجود جسم پس از مرگ مداند و دلیل عقلی برای اثباتش نمیدفاع نمی

انسان فقط با از دست دادن قوای نباتی و حیوانی و با سیر در مقام عقالنی محض است که سعادت ناب . سعادت ناب
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و شادمانی حقیقی )و اجازه بدهید بگوییم معنای زندگی( را تجربه خواهد کرد و این میسر نخواهد بود مگر از طریق 

اصوال چنانچه عقل انسان به فعلیت تمام خود برسد دیگر . نیت و لذایذ مربوط به آنترک کامل تعلق به هرگونه جسما

 . نیاز از هرگونه بدنی خواهد بودبی

 

نکته دوم این است که، در بحث نسبت معنای زندگی با مرگ، گروهی بر این باورند که مرگ )البته به معنای پایان و 

گروه دیگر بر این . دانندو مرگ را خط بطالنی بر همه معناها می« یمعنایی زندگبی»نیستی مطلق( دلیلی است بر 

باورند که اتفاقا مرگ )باز هم به مثابه نیستی محض( به این زندگی محدود، منحصر به فرد و تکرار نشدنی ارزش و 

اما مرگ . یابیممیبه مقوله مرگ این است که اتفاقا ما معنای حقیقی را در خود مرگ سینا نگاه ابن. بخشدمعنا می

 توانیم با معنایپس ما تنها پس از مرگ است که می. مندی آن از باالترین لذات ناب عقلیبه مثابه بقای نفس و بهره

 . حقیقی زندگی مواجه شویم

 

 تنها راه درک معنای زندگی در این جهان« سلوک عرفانی. »9

اما وی یک استثناء برای . داندو ترک بدن توسط نفس میسعادت کامل نفس را در جهان پس مرگ سینا گفتیم که ابن

توان حتی در همین دنیا نیز سعادت و لذت ناب را تجربه کرد و یعنی راهی که از طریق آن می. این موضوع قائل است

 پردازد بر اینوی در در نمط نهم اشارات که به شرح بیان مقامات سلوک و عرفان می. آن راهی نیست به جز عرفان

توان با قطع تعلق نفس به بدن، به سلوک پرداخت و به مرحلۀ باور است که تنها راهی که حتی در همین دنیا نیز می

تواند در همین جهان انسان عارف تنها کسی است که می. وصول تام و درک سعادت حقیقی رسید، راه عرفان است

در سنت « موتوا قبل ان تموتو»را به یاد عبارت معروف این سخن ما . ترین لذات ممکن را تجربه کندبرترین و عالی

راه عرفان سینا بدین ترتیب از نگاه ابن. اندازد که به شدت محل ذوق، توجه و استقبال عارفان بوده استاسالمی می

 . تنها راه رسیدن به معنا در این دنیاست

 

جا یادآوری این نکته الزم است که در بحث در این. زندمیمقولۀ معنا را با معنویت گره سینا لب کالم این است که ابن

معنای زندگی باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از موارد و در مورد بسیاری از اندیشمندان شرق و غرب، مقولۀ 

یعنی . هستند ندارد و این دو دو مقولۀ کامال مجزا از هم (spirituality) لزوما نسبتی با مقولۀ معنویت (meaning) معنا

ای به نام معنویت که لزوما نیاز به مقولهتواند معنادار باشد بدون آنبر اساس دیدگاه برخی از اندیشمندان زندگی می

بیند و آن هم معنویت از نوع عرفانی، چنین نیست و معنا را در همان معنویت میسینا اما در نگاه ابن. داشته باشیم

  .یز در جهان وجود داردهای غیردینی نچراکه معنویت

 

  :گیرینتیجه

ی و. مدارانه و مبتنی بر کشف استگرایانه، هدفبه معنای زندگی، نگاهی فراطبیعتسینا نگاه ابن که دیدیم،چنان

کند و تحقق کامل این معنا را در رهایی کامل از جسم )= مرگ( قائل به معنایی واحد است و تکثر معنا را نفی می

از نگاه وی، ما برای داشتن . داندپذیر میتحقق دنیوی آن را تنها از طریق سلوک اخالقی و عرفانی امکانداند و می

  .یک زندگی معنادار باید هدف بنیادی آن را کشف کنیم برای رسیدن به آن بکوشیم
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قدرت معرفتی عقل بر تصور خداوند، جاوادنگی نفس،  :در مورد معنای زندگی عبارتند ازسینا فرضهای نگاه ابنپیش

شناختی مبتنی بر مراتب کشف حقایق، امکان تکامل انسان تا مقام اتصال دائمی به عقل فعال، قبول نظام جهان

  .گانهعقول ده

 

ه بیان ک. بود و نه بیان پیشینۀ معرفتی دیدگاه او و نه نقد دیدگاهشسینا قصد ما در این گفتار صرفا شرح نگاه ابن

 . وضوعات نیازمند فرصت مبسوط دیگری استهرکدام از این م

 

د فرضهای سخنش را به نقمیتوان تک تک این پیشسینا صرفا یک اشاره کوتاه داشته باشم که برای نقد دیدگاه ابن

ر آن که دمهمترین نقد این خواهد بود که قبول دیدگاه او منوط به پذیرش مبانی مکتب نوافالطونی است، حال. کشید

توان گفت که دیگر باورپذیر و قابل اند و میهای این مکتب بسیار متزلزل و سست و غیرقابل اعتماد شدهایهروزگار ما پ

اگر امروز زنده بود دیدگاهی به شدت سینا شخصا به عنوان یک دانشجو به جد بر این باورم که ابن. دفاع نیستند

های معرفتی دوران ما باشد، چراکه سب با دیگر حوزهنگریست که متناداشت و نوع دیگری به جهان میتر میمتفاوت

 . انداندیشمندان بزرگ همواره فرزندان راستین زمانه خویشتن
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