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 چکیده:

کسب سعا ت، از دیرباز مورد نقش عواملی چون تحصیل معرفت، تکمیل قوه نظري و قوه عملی، اتصال به عالم غیب واعمال اخالقی در 
توجه فیلسوفان مسلمان بوده است. قطب الدین رازي نیز با تلقی خاصی که از قواي مختص نفس انسانی و سعادت انسان از جهت این قوا 

ر میدهد .  لذا دارد، قوه نظري را مبدأ ادراك و قوه عملی را مبدأ فعل می داند و سعادت را از جهت برخورداري قوا از آن مورد توجه قرا
وي اعمال اخالقی را یکی از راههاي کسب سعادت اخروي معرفی کرده است. اما  از آنجا که سعادت و شقاوت انسانها پس از مرگ به 
وضعیت نفس در دو مقام علم و عمل بستگی دارد ، وي مراتب سعادتمندان و شقاوتمندان را از جهت این دو قوه در چهار گروه قرار 

بته وي سعادت و شقاوت نفس را در مقام علم جاودانه دانسته و سعادت و شقاوت انسان در مقام عمل را ناپایدار و متزلزل میدهد. ال
  میپندارد؛ لذا سعادت نفس از جهت قوه عملی وابسته به وضعیت نفس ازجهت قوه نظري است. 
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  مقدمه:

)، ابن 49، ص1371؛ همو، 106، ص 1968بحث در زمینه سعادت انسانی در آثار فیلسوفان مسلمانی چون فارابی (فارابی ، 
) به 201، ص1360؛ همو، 75، ص 1340) و مالصدرا ( مالصدرا ، 149، ص 1400؛ همو، 593، ص 1369سینا (ابن سینا، 

شیداند تا چگونگی  شکل گیري سعادت و عواملی را که در آن تأثیر مثبت و منفی چشم میخورد. این فیلسوفان از دیر باز کو
دارند، بازشناسی کنند. حکما عواملی چون تحصیل معرفت، اتصال به عقل فعال، استکمال قوه نظري و قوه عملی را از راههاي 

  یل از جمله فضایل  اخالقی می داند. کسب سعادت معرفی میکنند؛ به طور مثال فارابی سعادت انسانی را در گرو کسب فضا
قطب الدین رازي از جمله فیلسوفان مسلمانی است، که در یگانه اثر فلسفی خویش، شرح بر االشارات و التنبیهات سعادت 
انسانی  را مورد بررسی قرار داده است. از نظر وي شرایط و عواملی براي رسیدن به سعادت در آدمی مؤثر است. یکی از این 

مل عمل اخالقی است. عمل اخالقی موجب ایجاد ملکه اي در نفس میشود، که شرایط سعادت را فراهم میکند. در این عوا
نوشتار سعی بر آن است که به پرسش هاي ذیل پاسخ داده شود. مالك فعل اخالقی از دیدگاه قطب الدین رازي چیست؟ از 

اخالقی چیست؟ لذا در ابتدا به توضیح مالك فعل اخالقی از نظر مالقطب تأثیر رضاي خدا در سعادت نفس از جهت عمل 
 دیدگاه مالقطب پرداخته و سپس به تأثیررضاي خدا در سعادت نفس ناطقه از جهت عمل اخالقی توجه میشود .

  .مالك فعل اخالقی 1
ی در انجام آن با دیگر افعال آدمی را باید بر دو قسم دانست. قسم نخست افعال طبیعی و غریزي نامیده می شود؛ زیرا آدم

حیوانات مشترك است و آنرا خود به خود و بدون به کارگیري ادراك عقالنی انجام میدهد. قسم دیگر افعال عقالنی و اخالقی 
است که با درك و اراده عقالنی  همراه است. این قسم اختصاص به آدمی داشته و به واسطه آن از سایرحیوانات متمایز میشود. 

نفس ناطقه است. اما وجه   -عقل نظري و عملی–آن به افعال عقالنی این است که حاصل عملکرد قواي عقالنی وجه تسمیه 
اخالقی بودن آن این است که  ریشه در درون آدمی دارد و مظهر یکی از نیروهاي درونی آدمی است و وي را به کمال مطلوب 

.نشأت گرفتن از قواي نفس ناطقه 1فعل اخالقی عبارتند از:  خویش رهنمون میسازد. با توجه به تعریف ارائه شده مالك
. رهنمون ساختن انسان به کمال مطلوب خویش. از آنجا که قضایاي اخالقی تأثیر زیادي در شکل 3.اختیاري بودن این فعل 2

  )  224-223، ص ص 1384گیري فعل اخالقی دارند ابتدا به توضیح این قضایا پرداخته میشود.(حائري، 
  . قضایاي اخالقی  1-1

  قطب الدین رازي حکمت را بر حسب قضایاي درك شده توسط قوه نظري بر دو قسم میداند؛ که عبارتند از:
  . حکمت نظري: مربوط به قضایایی است که تعلقی به عمل ندارند؛ مانند علم به آسمان و زمین. 1
  ند علم به این که عدل نیکو و ظلم زشت است. .حکمت عملی: مربوط به قضایایی است که مربوط به عمل است؛ مان2

براین اساس قضایاي اخالقی مربوط به حکمت عملی است؛ چراکه عمل اخالقی را در پی دارد. قضایاي حکمت عملی به دو نوع 
 بدیهی و نظري و کلی و جزئی تقسیم میگردد. قضایاي بدیهی و کلی نقش حساسی در دستیابی به قضایاي جزئی و غیر بدیهی

ایفا میکنند؛ چراکه بدون وجود قضایاي بدیهی و کلی درهاي علم و دانش بسته میشود.اما قضایاي کلی اخالقی نسبت به سایر 
تصورات آدمی حالت تساوي دارد؛ لذا عمل اخالقی را در پی ندارد. براین اساس آدمی براي دستیابی به عمل اخالقی نیاز به 

با به کارگیري تصورات بدیهی و تطابق آنها با قضایاي غیر بدیهی از طریق قیاس به دست قضایاي جزئی دارد که این قضایا را 
به عنوان مثال شخصی چنین تصور می کند، که (اگر به دوستم خیانت کنم، براي من سودمند است) اما با تصرف در می آورد. 

در اینجا این نتیجه کلی به فرد در انجام عمل .یابدامور کلی و بدیهی به نتیجه کلی ( نباید به دوستان خیانت کرد ) دست می 
کمک می کند. البته به دلیل کلی بودن نسبت به همه جزئیات حالت مساوي داشته، لذا منجر به عمل نمی شود. براي تحقق 



 

 

د؛ که این امر رأي جزئی ( فاطمه دوست من است ) به مقدمه کلی بدست آمده، ضمیمه می گردد و قیاسی جدید ایجاد می شو
صغراي قیاس امري جزئی، مربوط به عقل عملی و کبري آن مربوط به عقل نظري است. نتیجه اي که بدست می آید، این 

 است: ( نباید به فاطمه خیانت کرد).
  نقش اراده در انجام عمل اخالقی  1-2

ال فعقش تعیین کننده در انجام این اصرف دستیابی به قضایاي جزئی اخالقی موجب عمل به آنها نمیگردد. بلکه اراده عقالنی ن
ایفا میکند. نقش اراده عقالنی همانند فرمانده ایست، که پس از دریافت حکم جزئی آنرا به قواي بدنی منتقل کرده و در واقع 

ین پل ارتباطی عقل نظري با بدن است. اما گاه مشاهده میشود انسان علیرغم دستیابی به این نتایج اخالقی در جهتی خالف ا
امور عمل میکنند. این امر ناشی از عدم فرمانبرداري دو قوه شهوت و غضب از فرمانهاي اخالقی است که برخالف میل این دو 

  قوه صادر میگرندد. که می توان در نتیجه تسلط نفس بر بدن و دستیابی به ملکه عدالت از این امر جلوگیري کرد. 
نمی توان اخالقی دانست؛ زیرا گاه یک عامل خارجی علت انجام چنین افعالی است. البته هر عمل موافق با قضایاي اخالقی را 

مانند دانش آموزي که به دلیل اجبار اولیاي مدرسه در مراسم نماز شرکت میکند. چنین عملی هرچند موافق با احکام اخالقی 
  وان اخالقی دانست.است اما به دلیل عدم نقش اراده عقالنی در آن و عدم نشأت از درون آدمی نمی ت

  .تأثیر رضاي الهی بر سعادت نفس از جهت عمل اخالقی 2
از دیدگاه قطب الدین رازي عمل اخالقی رضاي الهی را در پی دارد. که در نتیجه این رضایت آدمی به سعادت قصوي در 

عمل اخالقی ابتدا به تعریف زندگی پس از مرگ نائل میشود. لذا براي روشن شدن تأثیر رضاي خدا در سعادت انسان از جهت 
  سعادت پرداخته میشود و سپس جهات مختلف این تأثیر مورد توجه قرار میگیرد. 

  تعریف سعادت         2-1
سعادت از نگاه قطب الدین رازي وصفی مرتبط با لذت است؛ که براي هر یک از موجودات در اثر برخورداري از کماالت و 

وي به سعادت از نظر قواي مختلف نفسانی توجه داشته و بین این قوا از جهت برخورداري  خیرات وجودیشان تحقق می پذیرد.
) یکی از قواي مختص نفس 334- 336، ص ص. 3، ج1375از سعادت، کمال و لذت حاصل از آن تمایز قائل است.(الرازي، 

  رداخته میشود.ناطقه، عقل عملی است؛ که در این مبحث به تأثیر این قوه بر سعادت اخروي انسان پ
  . سعادت نفس از جهت عقل عملی2-2

عقل عملی مبدأ فعل در نفس ناطقه است؛ که به صورت یک پل ارتباطی احکام صادر شده از عقل نظري را در اختیار قواي 
نظري  بدنی قرار داده تا این احکام اخالقی به عمل منجر شود. لذا هدف نهایی قوه عملی کماالت فاضله ایست، که توسط قوه

سبب ایجاد ملکه اي   استنباط شده و قوه عامله آنرا به صورت عملی در خارج از نفس ظاهر می کند. این کماالت در اثر تکرار
در نفس میگردد، که هیأت استعالئیه نام دارد. اما براي خلق عمل اخالقی شرایط و عواملی دخیل اند، که در ادامه به چگونگی 

  می شود. شکل گیري این امر اشاره 
  .سعادت قصوي نتیجه کمال قوه نظري و قوه عملی2-3

گرچه انسان بعد از تکمیل قوه عملی به سعادتی دست می یابد. اما سعادت حقیقتی زمانی براي وي حاصل می شود، که هر دو 
  )354- 334، ص ص.3، ج.1375قوه علمیه و عملیه به کمال خویش دست یابند. (الرازي، 

 قی بر سرنوشت انسان در جهان دیگرتأثیر عمل اخال 2-4
از نظر قطب الدین رازي وضعیت انسانها در جهان پس از مرگ بستگی به وضعیت قوه عقل یا نفس ناطقه در دو  مقام علم و 
عمل دارد؛ بدین نحو که راحتی و کسب لذت و یا درد و عذاب پس از مرگ ناشی از کمال یا نقصان  قوه نظري و عملی است. 



 

 

ضعیت عقل از جهت عملی نقش ضعیف تري نسبت به مقام علمی آن دارد؛ بااین وجود مالقطب در اثر خویش به تأثیر هرچند و
  این قوه اشاراتی دارد که در ادامه به آن اشاره میشود.

  فقدان عمل اخالقی عامل رنج اخروي انسان 2-5
ي میشود؛ به گونه اي که هر دو در آستانه تأثیر مقارنت و مجاورت نفس با بدن موجب سرازیر شدن احکام هر یک بر دیگر

عمبق از یکدیگر قرار دارند. در صورتی که نفس ناطقه بر بدن مسلط گردد، اعمال نیک و پسندیده از آدمی صادر میگردد. اما 
کماالت خاص اگر بالعکس بدن بر نفس تسلط یابد، عقل و قواي آن را به خود مشغول میدارد، به گونه اي که مرتبه وجودي و 

فراموش می کند. البته این فراموشی موجب ایجاد رنجی از فقدان کماالت نفس در آدمی نمی گردد. تداوم این وضعیت خود را 
باعث استقرار ملکات بدنی در نفس ناطقه میگردد. بی تفاوتی در برابر فضایل عقلی به ضایعه اي در نفس منجر میشود؛ البته 

ازآن آگاهی پیدا میکند، که لحظه اي به بدن مشغول نبوده و یا امکان ارتباط با  آدمی از چنین ضایعه اي آگاهی ندارد و زمانی
بدن را از دست بدهد. این شرایط را مرگ یا مفارقت نفس ناطفه از بدن پیش می آورد. در چنین شرایطی درد و رنج ناشی از 

ود، که او را به پایین ترین مرحله فقدان کماالت نفس را درك میکند و همچنین حضور ملکات بدنی در نفس آشکار میش
وجودي می کشاند و برایش جز زحمت و درد نیست؛ زیرا ملکات بدنی اساسا با جوهر نفس ناطقه سازگار نبوده و کماالت قواي 
بدنی به خودي خود با کمال قوه نفس ناطقه در تضاد است. حال شخصی که فضایل اخالقی را کسب نکرده؛ همانند شخصی 

خاطر یک حادثه یا رسیدن به دوران پیري، شوق به لذات در او رسوخ کرده است، اما موقعیت جسمانی مناسب است که به 
، 2، ج.1375براي وصول به خواسته هاي خود را نداشته، در چنین شرایطی زندگی سختی در این جهان می گذراند. (الرازي، 

  )54-52، ص ص. 1389. دیوانی، 351-350ص ص.
  اخالقی پس از مرگ فضایل فقدان امکان جبران2-6

درد و رنج ناشی از ضد فضایل اخالقی درد و رنج دائمی نیست. بلکه سرانجام زایل و طرد میگردد؛ زیرا عروض ملکات بدنی به 
نفس ناطقه یک نسبت ضروري نبوده و به سبب امري غیر الزم به وجود آمده است، که همان تسلط بدن بر نفس ناطقه و 

و در زندگی دنیا است. پس از مفارقت نفس از بدن این تسلط و مجاورت زایل میگردد؛ با توجه به آنچه بیان شد مجاورت آن د
باید گفت ملکات بدنی که ضد کماالت اخالقی است، دائمی نبوده و پس از مرگ بدلیل فقدان علت شکل گیري آن، به سوي 

عذاب متناسب با این نقصان، پاك گشته و دیگر مانع و رنجی براي ضعف و نیستی پیش می روند و آرام آرام نفس از آنها با 
  )357- 356، ص ص.3، ج1375نفس از جهت رسیدن به سعادت و لذتی که این سعادت درپی دارد، وجود ندارد. (الرازي، 

  عمل اخالقی عاملی براي تعیین مراتب سعات و شقاوت در جهان پس از مرگ2-7
یابی یا عدم دستیابی به سعادت با یکدیگر یکسان نبوده؛ بلکه عده اي از آنها کمال نهایی انسانها پس از مرگ از جهت دست

نفس ناطقه را کسب کرده و به سعادت قصوي نائل شده اند. اما عده اي نیز از جهت یکی از قواي مختص نفس انسانی یا هر دو 
قسم میداند؛ که  5مالقطب انسانها را از این جهت بر    ناقص مانده، لذا این نقصان مانع دستیابی ایشان به سعادت می شود. 

  عبارتند از: عارفین، ناقصین در عقل، اهل باطل، دنیاپرستان، سهل انگاران.
عارفین کسانی هستند، که در عین آگاهی به کماالت خویش و اشتیاق بدان، آنها را کسب کرده اند و از جهت قوه نظري  - 1

د و از جهت قوه عملی به هیئات استعالئیه دست یافته اند. لذا بر حسب این کماالت پاداشی کماالت عقلی را کسب کرده ان
  عظیم و دائمی  پس از مرگ نصیبشان میگردد.

ناقصین در عقل مانند دیوانگان و کودکان کسانی هستند، که نسبت به کمال خوبش آگاهی نداشته، لذا مشتاق دستیابی به  - 2
ي اینان بر حسب عدم کسب کماالت قوه نظري و عملی دچار عذاب می شوند؛ چرا که با تحقق مرگ و آنها نشده اند. از نظر و

جدایی نفس از بدن این گروه به کماالت عقلی آگاهی یافته و به دلیل عدم دستیابی به این لذات عقلی دچار رنج و عذابی 



 

 

ارتباط وي با بدن از جهت عدم دستیابی به لذات بدنی دچار میگردند. اما از جهت قوه عملی اگر به بدن مأنوس بوده با انقطاع 
رنجی که دائمی نبوده و پس از مدتی بدلیل فقدان علت، از بین می رود. این گروه در نهایت به سعادتی که پایین تر از سعادت 

  عارفین است، نائل میشوند.
ا را کسب نکرده بلکه ضد آنرا بدست آوردند. این گروه اهل باطل کسانی هستند، که در عین آگاهی و اشتیاق به کماالت آنه - 3

بر حسب آنچه کسب کرده، گرفتار عذاب دردناك و رنج آوري میگردند. این رنج و عذاب از جهت اضدادي  که مربوط به قوه 
ا از جهت قوه نظري است، غیر قابل جبران و دائمی خواهد بود. اما از آنجا که عمل آدمی براساس اعتقاداتش شکل میگیرد، لذ

عملی نیز ضد کمال را بدست می آورند؛ که خواه این اضداد در آدمی راسخ و ثابت شود و خواه این امور در آنها ثابت نشود، 
  درنتیجه آنها انسان گرفتار رنج و عذابی میگردد. این رنج وعذاب به تدریج به دلیل ناپایداري علتش از بین می رود.

باطل در عین آگاهی و اشتیاق به کماالت آنها را کسب نکرده اند، با این تفاوت که برخالف آنها به  دنیاپرستان همانند اهل - 4
ضد آن نیز نپرداخته اند، بلکه مشغول امور فانی دنیوي گشته اند. براي این افراد نیز بر حسب این نقصان ناپایدار عذابی غیر 

ادت نائل میشوند؛ اما این سعادت پایین تر از سعادتی است، که عارفین دائمی است و آنها همانند ساده دالن در نهایت به سع
  بدان دست می یابند.

سهل انگاران کسانی هستند که نسبت به کماالت وجودي خویش  برخوردي سهل انگارانه داشته و به کسب لذات دنیوي و  - 5
ن است و در نهایت به سعادتی برحسب مرتبه اي که اخروي نپرداخته اند. براي ایشان نیز عذابی غیر دائمی بر حسب این نقصا

  )354-334، ص ص.3، ج.1375در آن قرار دارند، نائل میشوند. (الرازي، 
  

  نتیجه
قطب الدین رازي عمل اخالقی را عملی میداند که از درون آدمی نشأت یافته و با اراده او همراه باشد. وي معتقد است چنین 

و موجبات سعادت اخروي انسان را فراهم میسازد. آنچه از  دیدگاه قطب الدین رازي در زمینه  عملی رضاي الهی را در پی دارد
تأثیر عمل اخالقی بر سعادت اخروي استنباط می شود این است، که وي به تأثیر اعمال آدمی بر سرنوشت وي در آخرت معتقد 

میدهد؛ به این صورت که حصول امور متضاد با علم را تغییر است. البته این تأثیر را در درجه اي پایین تر از تأثیر علم قرار 
دهنده ذات آدمی دانسته که رنج ابدي براي نفس در پی دارد. در حالیکه حصول ملکات بدنی را تغییر دهنده نفس نمیداند. 

ناطقه مربوط می شود.  اعتقاد به ناپایداري تأثیر عمل اخالقی بر سرنوشت اخروي به اصل روحانیۀ الحدوث و معاد روحانی نفس
مراد از روحانیۀ الحدوث بودن نفس این است، که وي در حدوث نیازمند علت جسمانی نبوده؛ بلکه بدن علت عرضی نفس براي 

نفس ناطقه از  ،حدوث بوده و آن معلول علتی است، که آن نیز موجودي غیر جسمانی است. براین اساس با فساد و نابودي بدن
عد از آن نیز باقی است. لذا همانطور که نفس در حدوث خویش نیازي به بدن ندارد، با ملکات بدنی نیز که بین نرفته، بلکه ب

بیرون از ساختار وجودي وي است رابطه اي وجودي نداشته و سرانجام آنها زائل و نابود میگردند. از طرفی براساس اصل معاد 
یازمند به بدن بوده و در جهان دیگر فعل بدنی ندارد، که به بدن نیازمند روحانی می توان گفت نفس تنها از جهت انجام افعال ن

گردد و  همچنین از جسمانیت مبراء است لذا ملکات بدنی فاقد علتی هستند که به واسطه دوام آن فرصت بقاء یابند، لذا به 
ن به وضعیت قوه عاقله و پیروي نفس از تدریج با نابودي بدن زائل میگردند. البته عمل آدمی و اخالقی و غیر اخالقی بودن آ

معتقد است، اعمال بدنی با وجود  قطب الدین رازيادراکات و اعتقادات آن بستگی دارد. با این حال چنانکه در ابتدا ذکر شد 
فلسفی  ناپایداري، در لذت و رنج اخروي مؤثر هستند و اثبات جاودانگی سعادت و شقاوت متأثر از اعمال اخالقی نیازمند مبانی

  اي است، که در فلسفه مالقطب که پیرو مکتب ابن سینا بود یافت نمی شد.
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