
 

 
  

  
  
  

 تيميه ابن ي هعناصر سعادت در انديش تحليل
  

  ∗ عليرضا آرام
  

  چكيده
، تيميه ابن سعادت از نگاه ژوهش تالش شده است تا پس از تعريفدر اين پ

 مسألهاهميت اين .  و تحليل شودتأليفعناصر ايصال به سعادت از نگاه اين متفّكر 

 از همين نظر ،ودهب از متفكران ضدفلسفي جهان اسالم تيميه ابن از آن روست كه

هاي  دت چه تفاوتي با نگرش نگاه او به سعاتوان اين پرسش را مطرح كرد كه مي

 _ هاي غيرديني هستند مايه هاي آلوده به بن  نسخه،تيميه ابنتعبير   كه به_ رقيب

 را بررسي كرده و تيميه ابنبراي دستيابي به اين مطلوب، آثار  خواهد داشت؟

 استقراء شوند مربوط مي، به سعادت آدمي هيا اشارتصريح   بهعناصري را كه

 بعضاً آمده از كلمات دست  بهي ه و نتيجتيميه ابنحاصل رجوع به آثار . ايم نموده

 عنوانتحت   راتوان پنج عامل  مي اين است كه،هشو او در موضوع پژي هپراكند

 تأملاز حال، پس  بااين. ر مندرج ساخت اين متفّكي ه در انديش»عناصر سعادت«

به اين نتيجه خواهيم رسيد كه ها،  در اين عناصر و ضمن واكاوي تفصيلي آن

رغم كوشش بسيار در زدودن دين از غبار  ، عليتيميه ابن ضدفلسفي ي هانديش

  . اعتماد استدرخور نظري ي هلمفروضات فلسفي، عاري از شاك

حيات  -4ي، گراي عقل -3سعادت، عناصر  -2، تيميه ابن -1 : كليديهاي هواژ
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ات اين نويسنده در تأليفكثرت . رود شمار مي  فرهنگي جهان اسالم به-جغرافياي سياسي
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گيري مواجه  ع موضوعي چشمها پرداخته است، امكان پژوهش در آثار او را با تنو در آن

محور، عوامل يا عناصر  مسألهكوشد تا در پژوهشي   رو مينگارنده در صفحات پيشِ. سازد مي
ديني آراء  ي هه به صبغبا توجرو و  ازهمين. سعادت را از نگاه اين انديشمند تحليل كند

حاصل . دريافتامل سعادت عويت آراء وي را در باب كّلتوان   مي،نخست، در نگاه تيميه ابن
، سعادت ديگر بيان  به1.اخروي استنجات همان  سعادت كه  اين استتيميه ابنجمع كلمات 

 كه استهمراه با رضايت قلبي  ، عمر انسانياعمال اركان شريعت در آناتفهم و  معناي به
  .)91: ، ص9(داخروي منتهي خواهد ش  و ثوابجاتناين همه به نفع، 

چه اين آن.  استتأملدر خور  اين انديشمند به مضمون سعادت نيز اما نگرش تفصيليِ
اين مشي . هاي رقيب است مشي تهاجمي او در برابر انديشهسازد،  برانگيز مي تأملموضوع را 

در جاي  تيميه ابنوقتي اس كند كه وع حستواند خواننده را نسبت به اين موض تهاجمي مي
 انصاف  واز مسير حقّرا ... شيعيان ومعتزليان و مشربان و  فيلسوفان و باطني ،ثار خودجاي آ

؟ پيش نهاده استدر ، خود چه ساز و كاري را براي سعادت ابناء بشر دور دانسته و سعادت به
ژوهش حاضر مطرح شده و تا حد  نگارنده بوده كه در پي ترين دغدغه همين پرسش اصلي

 در پي خواهد آمد حاصل تالش در آنچهرو،  نيمهاز .امكان به پاسخ منتهي شده است
 همچون قطعات يك ،زعم نگارنده به است كه تيميه ابنقطعاتي از آراء بخشيدن به  انسجام

. سازند منعكس مي تيميه ابناز نگاه  را سعادتناصر ع ،پازل در كنار هم نشسته و در نهايت
اي از دستگاه فكري او  به پنج عامل سعادت كه در نقاط برجسته در متن مقاله رو ازاين

 اين پاياني خواهيم پرداخت و مالحظات انتقادي درباب تقريرات او را به بخش استنمايان 
   .يمماين واگذار ميكالم 

 - آراء دينيي ههايي كه در زمين كوششرغم   به بايد گفت ، تحقيقي هدر خصوص پيشين
وجوي عناصر سعادت در آثار  اخالقي اين متفكر به انجام رسيده است، پژوهشي كه به جست

  . بپردازد، نخستين گام خود را در صفحات پيش رو طي خواهد كردتيميه ابن
در » عوامل«و » عناصر« پيش رو دو تعبير ي هذكر اين نكته الزم است كه در نوشت

 با اين توضيح كه منظور از اين دو تعبير، بيان عناصر ،اند ر رفتهمعنايي معادل يكديگر به كا
 همگي در جوار يكديگر، عوامل ،اي است كه هريك به سهم خود و در نهايت تشكيل دهنده

 تيميه ابن كوشش بسيار، لفظ سعادت را در آثار رغم علينگارنده . سعادت انسان خواهند بود
 -  كه اخالق فلسفي،شناسي فالسفه گزيدن از اصطالح سبب دوري بعيد نيست كه او به. نيافت

اما به .  از استعمال اين واژه خودداري كرده باشد،يوناني را با محوريت سعادت مطرح كردند
رسد تعابيري مثل نجات اخروي،  تفصيلي كه در متن مقاله بيان خواهد شد، به نظر مي

  . باشنديهتيم ابن ي هتوانند معادل و مصداق سعادت در انديش مي
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  ؛ كاربرد صحيح عقلعقالنيت. 2
كسي ؛ او ازطرفي معتقد است 2 بينابين استنزلتي عقل در مباب در تيميه ابنموضع 

تر از كسي  خالقش ايمان بياورد، ايمانش كاملكه با علم به خداوند و شناخت صفات او به 
ش سويي ديگر، با نگار اما از .)184: ص، 11( ايماني اجمالي به خدا دارداست كه صرفاً
اين عقل . كند گرايي انتقاد وارد مي  به نوع خاصي از عقل علي المنطقيينالرد كتاب معروف

 صفاتي ه ب،اعتبارات مختلف را به  توان آن  است و ميتيميه ابنكه مورد ترديد و انكار 
، صف ساختّتمتر عقل خودبنياد  يري امروزيهمچون عقل فلسفي، عقل يوناني و در تعب

 هرچند ،عدرواق.  با فيلسوفان مطرح جهان اسالم استتيميه ابنموضع اصلي چالش 
، 1(شود كه الزم است كار از روي يقين انجام به اين بيان رسيده عقل تأييد در تيميه ابن
ز فرآيند  خود را از مقصود و نه اتأييد ، وي قرار گرفتهتأكيد، عقلي كه مورد )49  :ص

  3.كند حركت خود دريافت مي
 عالمان ابتدا عاقل ي ه و هم4عقل شرط برخورداري از علم است ،تيميه ابنباور  به
 از ظن پيروي مي كند ،سبب جهل خود انسان بهحال،   اما و درعين.)312: ، ص11(هستند

 تمام مشكل .)35: ، ص3(دپرداز مي به تبعيت از هواي نفس ،و از سر ظلم بر خويشتن
هاي خود را  زنند و يافته گرايي مي ه است، كه هرچند دم از عقل با همين عدتيميه ابن

 حصاري كه خود  درون،كنند، درحقيقت معرفي ميو موجه كشفيات عقلي و مستدل 
ن اند، بلكه از آ  نبردهي درستي هتنها از موهبت عقل بهر اينان نه .اند ، سرگردان شدهاند تنيده

توانسته موجب فالح و صالحشان باشد،   گوهري را كه مي،در جهت معكوس استفاده كرده
  5.ندا ه خاك جهل و گمان فروافكندهب

: ، ص7(كند ، مشرك كسي است كه غيرخدا را به غيرعلم پرستش ميتيميه ابندر بيان 
 در مسير درست )قل استكه مولود ع( لمع اگر ،او از اين بيان پيداست كه در نگاه .)80

 صرف شود، غيرممكن است كه راه به منزل مقصود نبرده و مخاطب خود را در خاك ضاللت
 اگر انسان با عقل ،درحقيقت.  رها سازد)كه شرك به خدا از مشهودترين مصاديق آن است(

هان كار گيرد، سر از ج را در راه درست به  نآ ي هاي نهفته  رفتار كرده و قابليتخود درست
 تيميه ابن  اين بيانِ.تشخيص خواهد دادچاه ده و راه را از رو و شرك در نياظلمت و كفر

، تيميه ابن مشركان منحصر نمانده و در بيان خصوصِ درباب گمراهي مشركان، به
از نگاه وي، . شوند محسوب ميروندگان به طريقت ظن و گمان گزاران نيز در شمار گ بدعت

 ،يقتپرستند، درحق  خدا را مي،زعم خود ه هرچند در خيال و بهاهل بدع كساني هستند ك
ير نيز در كنار بيان پيشين  اين تعب)68 :، صهمان( اند هواي نفس خود را معبود ساخته

 عقل در مسير درست خود قرار گيرد و اگرگر آن است كه   بيان، در مورد مشركانتيميه ابن
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رك و  هرگونه شلذا. ل تشخيص خواهد بود، مسير حق قابكاربرد درست آن به ظهور رسد

زاها  ت آنبدعت و ابرام بر صحعقل از پيمودن مسير صحيح  انحرافي عيان، نشانه سوي مد 
  6.استو مطمئن 

خواهد كه  گيري از اين نعمت مي  بهره مشروط عقل، از طالبانِتأييد با تيميه ابن ،درواقع
ظن  يابند و از انحرافاتي كه بهحضور  مسير حق دريابند تا را در   استفاده از آنراه درست

توان اطمينان يافت   درست عقل، مي با حركت.ندمان بر حذر ب،ندا لقائلينشان محصوالت تعّق
طي شده و اينك الزم است تا به نيرويي ديگر كه تيميه ابناز نگاه سعادت  كه گام نخست 

   .عقل خواهد آمد، تجهيز شويم به كار تقويتدر مسير شناخت سعادت و ايصال بدان 
  

 تقويت قلب و تسريع عمل؛ ايمان. 3

ت ايمان باشد و از قلب انسان بايد مالزم با ايمان او بوده و به قو ،تيميه ابناز نگاه 
و ايمان از نظر وي تا جايي  درواقع مالزمت قلب .)23: ، ص1(دودلي و ترديد برحذر بماند

صال به حق معرفي ز وظايف هميشگي ايمان را تقويت قلب براي اّتتوان يكي ا  مياست كه
هاي   زدن عقل شده و يافتهكي است كه مانع درجاموتور محرّهمان  ايمان ،درحقيقت. كرد

در اين نگاه، . نمايد  تسريع مي،در مقام عملرا   قات آنق متعّلتحّقو كرده  تأييدعقل را 
 را كه عقل آنچهو آورده  عقل ياريقلب را به كه   اينل او؛ايمان داراي دو كاركرد مهم است

واقع علم را به يقين تبديل برد و در مي كه همان قلب اوست مي كرده به درون آدتأييد
ي را كه با نشستن در درون قلب، مبادرت به عمل را آسان ساخته و سير آدم دوم آن .كند مي

  .نمايد به سوي عمل خير تسريع مي
 تقويت قلب. 1. 3

 عبارت است از ،مرض بدن، درست مانند مرض قلب، تيميه ابن شناسيِ از منظر اخالق
كه قلب  بيان اين  به؛سازد ميرا مختل   فسادي كه در قلب ايجاد شده و كاركرد صحيح آن

 حق را ، شبهاتشدنِ سبب عارض صحيح خود را از دست داده و به ي هر و اراد تصوضيمر
 درحقيقت، .)68: ، ص7(نشاند  حق مي و باطن را در منزلتنگاشته هست اآنچهغير از 

 افراد سالم نسبت بهض را ضعيف ساخته و توان او را خصلت مرض آن است كه فرد مري
 مردن از پي مرض ،براي بدنجاست كه   اينمسألهاما  .)69: ، صهمان( دهد كاهش مي
ت و عافيت براي آن ان اصالح و بازيافت صحميرد و امك شود؛ اما قلب با مرض نمي عارض مي
رض  موجب مشبهه و شهوت ،تيميه ابناز نگاه  بر همين قياس، .)70 :، صهمان( وجود دارد

 از از اين منظر، قلب قاسيه. شوند  محسوب مي شفاء آناسباب  و موعظه و حكمتاستقلب 
رتكاب فعل و تمايل به شهوت نفس موجب ا .)همان(  فتنه را در پي داردي هايمان، عارض
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بر اين تيميه ابن ، ديگريدر بيان .)75: ، ص7( د جسماني و نفساني استسوي شهوات متعد 

درحقيقت،  .)163 :، صهمان(  به ايمان و فساد آن به نفاق استباور است كه صالح قلب
اخالص و  )174 :، صهمان( دارد بودن قلب است كه آن را از ارتكاب قبايح بازمي همين زنده

 از نگاه .)179 :، صهمان( كند لب را از فساد و عوارض آن رها مي براي خداست كه ق7قلب
 .)180: ، صهمان (كند حق را دوست داشته و آن را طلب ميقلب مخلوقي است كه وي، 

 ، شبهات و شهوات گرفتار شده استداند كه قلبشان به امراضِ وي قرآن را شفاء كساني مي
اراده و عمل را از علم و ذهن و و  قلب ،اش مدد بيانات واضح و قصص آموزنده چراكه قرآن به

   .)5: ، ص2(دهد  نجات ميمين و اغراض فاسدمضا
فساد خود پيشگيري كرده و مسير  زنده باشد، از  اگر قلب واضح است كه،درمجموع

اين . كند د دفع ميد و مزاحمات را از خوده مي تشخيص ،درست را كه همان ايمان است
 كشاند عرض فساد و ارتكاب قبح ميكه صاحب خود را در ماست برخالف قلب مرده درست 

ت ب به خدا و خلوص نيماندن آن هم تقرّ بودن قلب و زنده  شرط زنده.)13: ، صهمان(
 بودنِ » لوجه اهللاخالصاً«ت و نيدرحقيقت، . يابي به رضايت دائمي معبود استبراي دست

الزم است كه بنده به اي،  در هر لحظههمچنين  .)73: ، ص1(هاست ي انجام آن ه الزم،اعمال
از حيث موافقت و مخالفت با فرامين الهي  و بغض خود را نفس خود رجوع كند و حب

  8.بسنجد
داند به خداوند را مشروط به سه امر ميت وي كمال محب: 

 ؛من باشندؤ در نزد مفردترين  ش محبوبخدا و پيامبر: تل اين محبتكمي) الف

 ؛جهت رضاي خدا باشد  بهت به ديگران صرفاًمحب: تتفريع اين محب) ب

  .)98: ، ص12(اضداد ايمان را كريه بشمارد: ت اين محبدفع ضد) ج
 در .)25: ، صهمان( براي خدا باشد، از اساس فاسد استتي كه جز  هر محب،از نگاه او

 ي هو معادات با هم)  و گروهفاز هر صن( انمؤمن ي هوي بر مواالت با هم ،حثهمين ب
ر از  تنّفحسالبته در كنار اين بايد توجه داشت كه  .)22: ، ص4(كند  ميتأكيدران فكا

  .)37: ، ص11( هم از شروط اساسي ايمان است9مات و دشمنان خدا و پيامبرمحرّ
 امكان ، از نگاه او.توجهي دارد  بيان جالبتيميه ابن  ايمان و عمل نيزي طهدر بحث از راب

مني بايد ؤرو در هر فرد م نيا از.)149 :، صهمان(  كندفندارد كه بدن از خواست قلب تخّل
گونه كه   همان، نقش ايمان،درواقع. يت كردؤخصلت يقين قلبي و عمل ظاهري را رهر دو 

گردد كه با شرح مورد اول، اينك  يت قلب و تسريع عمل بازمي به دو كاركرد تقو،بيان شد
  10.توان نقش عملي ايمان را بيان كرد مي
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  تسريع عمل. 2. 3

 ايمان واجد دو كاركرد دروني و عملي است؛ در ،تيميه ابنمنظر  از،كه بيان شد همچنان
اه را براي كي است كه عمل آدمي را شتاب بخشيده و ر ايمان همان موتور محرّ،لمقام عم

عبادت ، تيميه ابن راه تقويت ايمان عبادت پروردگار است و در كلمات .نمايد او هموار مي
 .)19: ، ص12( استت به خدا و كسب رضايت او در قول و فعل ظاهري و باطنيمحبهمان 
و را  شده و امؤمنشناخته و به او   خدا را، صحيح خودي كه با عقلِمؤمن ي هند ب،درواقع

دوست دارد، در مقام عمل نيز مطيع امر او گشته و رفتارش را در تمام موارد حيات، با 
از شعور و اراده و ،قدر توان خود اي به  هر موجود زنده، از نگاه او.ندك ي الهي همنوا مآهنگ 
دار از خلوقات و برخورالبته انسان كه اشرف م .)13: ، ص2(مند است اختياري بهرهعمل 

 در مسير خواست  بايد عمل خود را بيش از ساير موجوداتي ويژه است، حتماًهشعور و آگا
 خداوند همان كند كه حقيقت حب  ميتأكيد تيميه ابن اينجاست كه .خداوند قرار دهد

و بغض نسبت خدا داشتن دوستان  كردن مسير زندگي با خواست خداوند و دوست هماهنگ
در همين  .)68: ، ص7(بغض نسبت به دشمنان رسول و اولياء اوستبه دشمنان خدا و نيز 

  .)89: ، صهمان( اهللا نباشد ماسوي ي ه خالص خدا كسي است كه بندي هبندمسير، 
 :، ص12(ان غايت مطلوب و مرضي خداوند استهمچنين عبادت هم، تيميه ابناز نگاه 

صال انسان به ور متابعت از خود خلق نموده و خواستار اّتمنظ كه خداوند بشر را بهچرا ،)20
باع رسول و  اّتت خداوندعالمت محب، تيميه ابندر بيان . رستگاري واپسين گرديده است

 كه با خواهد بود زماني حقيقي توحيد وي معتقد است .)183: ، ص7(جهاد در راه خداست
  .)200: ، صهمان(  عملي همراه باشدلِتوّك

، همان( ئات استزكات نفس به انجام حسنات و ترك سي بر اين باور است كه تيميه ابن
 عقوبت خواهد  مستحقّآنچه، بلكه رو صرف هوي و نفسانيت عقاب ندارد يناازو  )248: ص

توان گفت كه  مي تيميه ابنبه باور رو   ازاين.)252: ، صهمان( هاست  تبعيت از اينشد،
واقع از اسالم خود كاسته كم بگذارد، در..) . از نماز و زكات و حج واعم( ودهركه در اعمال خ

ت نسبت ت و خشيوي در معرفي اعمال قلوب، به مواردي مثل محب .)323: ، ص11(است
تواضع و طمأنينه  خشوع را واجد دو معناي او .)185: ، صهمان(  اشاره داردبه خداوند

برخاسته از آن  ي هاو و طمأنين عبوديت نسبت به  براي خدا را حستداند و معناي خشي مي
ر جسد در پي خشوع در قلب پديد خشوع د  از نگاه وي،.)26: ، صهمان( كند معرفي مي

همان، ( نزديك استا همراهي قلب تقويت نشود، به ريات ظاهري اگر بآيد؛ چراكه خشي مي
 دوباره بر پيراستن درون تأكيدقلب هشدار داده و با دار شدن   به خدشهاو نسبت .)27: ص

 آنچه و غم خود را مصروف خدا و  همي هانسان اگر همرسد كه  از غير خدا، به اين بيان مي
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: ، ص7( نمايد را عالج مي  ماند و آن  قلب در امان ميي هز فتندر سبيل خداست قرار دهد، ا

91(.  
 ،، صرف تفاوت درجات ايمانيتيميه ابناز نگاه شت كه اددر همين بحث بايد توجه 

زي براي قطع برادري ميان تواند مجو وصف ايمان تهي نكرده و معصيت نميين را از مؤمن
 يا مؤمناي از  حسب ايمان و فجور افراد، نمره بهاز نگاه او در اين موارد بايد . ان باشدمؤمن

وي معتقد است كه حرف دو  در همين بحث، .)23: ، ص4( رايشان ثبت كردبودن را ب فاسق
ه غلط استعد:  

  ؛شمارند د تصديق مي ايمان را مجرّآنان كه) الف
  .)152:  ص،11( انگارند ميرا خروج از دين و منجر به كفر اي   آنان كه هر سيئه)ب

شود از اساس   مي تمام آن زايل، بعضي از ايماننِاين قول كه با رفتمطابق اين نگاه، 
 11 ناقص االيمانمؤمن، تيميه ابنل مطابق توضيحات مفص .)176: ، صهمان (ممنوع است

 ،گيرد، از حيث قوت ايمان  قرار مي»يا ايها الذين امنوا«كسي است كه هرچند در خطاب 
  .)190: همان، ص( ن او از حد لسان فراتر نرفته است ايما،فردي ضعيف است و درواقع

 توان به اين نتيجه رسيد كه دو طريقِ  در اين بحث ميتيميه ابن بيانات از مجموعِ
كسب سعادت كه يكي عقالنيت و ديگري ايمان است، در تالزم با يكديگر قرار داشته و 

وسيله به تقويت  اين  فهم آدمي است از دل بزدايد و به شبهاتي را كه عارضدتوان ايمان مي
 ،كه اعمال صالح چه هستند  اما اين.اعمال صالح منتهي گردديقين و تسهيل در صدور 

  .جوي پاسخ آن خواهيم پرداختو پرسشي است كه در ادامه به جست
 

 ؛ طهارت ظاهر و باطنعمل صالح. 4

 به دو بخش اعمال فردي گردد مي عيان تيميه ابنعنوان عمل صالح در كلمات   بهآنچه
 متفاوت شكل ظاهري اين دو گروه از اعمالْهرچند كه .  استشدني و اعمال جمعي تقسيم

 بر ضرورت ، در هر دو بخشتيميه ابنحد بوده و ق هر دو گروه اعمال مّتاست، جهت تحّق
 در اين بخش، به تيميه ابنتفصيل كلمات . نمايد  ميتأكيدان مؤمناهللا بودن رفتار  اليقربتاً

  .ساندن انديشمند ياري خواهد ري از نگاه اسعادتفهم سومين ركن 
  اعمال فردي. 1. 4

 ي هتواند به جام ماندن از ريا مي شرط مصون ملي بههر ع، تيميه ابن ازنگاه ،طوركلي به
جز حق كه  عالم عادل كسي است ، مطابق بيان او.)63:  ص،6( مقبوليت آراسته گردد

 ن فردي همان فرد چني.)35: ص، 3( كند سخني نگفته و جز مسير حق را تبعيت نمي
  .تواند به عنوان الگويي براي فرد و جامعه قرار گيرد برخوردار از عمل صالح است كه مي
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وي عبادت خدا و تمسرسول خدا را راه ايصال به بهشت و دوري از ك به شريعت 

مرز م غايتي است كه كه همين ايصال به بهشت و دوري از جهّن) 70: ص، 6( داند م ميجهّن
ال در او مرض جسم را خروج بدن از اعتد .سازد انه و ملحدانه را واضح ميمؤمنحيات 

 خارج از  و بغضِ حب مرض قلب را نيز،داند و در كنار آن گيري از قواي حيات مي بهره
ه است كه گويي  توجدرخور اين بيان از اين رو .)30: ص، 2( كند اعتدال معرفي مي

 آنان آثار و عوارض واقعي را  آدميان نيز همانند اعمال بدنيِراي اعمال ايمانيِ بتيميه ابن
ماندن از آثار وضعي آنان  رت پرهيز از اعمال قبيح جهت مصونمفروض دانسته و بر ضرو

 درواقع .)17: ص، 1( پذير است  واجب امكاني، اهتداء با اداتيميه ابن در بيان . داردتأكيد
شد، مرتكب خود را بر زمين خواهد  پروردگار نباتأييدگفت كه عملي كه مورد توان  مي

  .وفت و عملي كه مورد عنايت پروردگار باشد، به هدايت و اهتداء منتهي خواهد شدك
شود كه با علم   دارد كه عمل زماني صالح تلقي ميتأكيد بر اين نكته هم تيميه ابنالبته 

توان بار ديگر بر   و از اين بيان مي)28: ، صهمان( باشدهمراه ) معناي عام آن به( و فقه
وي عبادت را واپسين هدف از خلقت انسان و .  كردتأكيدضرورت مالزم بودن علم و عمل 

  رضا دانسته استي حمد را كمال مرتبه و) 318: ص، 13( شمردهاء يارسال انبمقصد نهايي 
 ن به اين نتيجه رسيد كه انسان با عبادتتوا  از اين بيانات مي.)361: ، صهمان(

 اين خالق، حمدگزار او خواهد شد با پذيرش مرتبت الوهيتب يافته و  به او تقرّ،پروردگارش
همين رضايت موجب فالح و سعادت واضح است كه  .و به بندگي او رضايت خواهد داد

انه اگر با حمد مؤمنرفتار در بياني ديگر، . ست عمل و عقيده اوي هسان و باعث پيوند دوباران
 تر بنده به خداي خود گردد بيش چهب هرساز تقرّ تواند زمينه و رضايت انجام پذيرد، مي

 بازگرديم و تيميه ابنتر خواهد يافت كه به كلمات  اين بيان زماني تفسيري روشن. )همان(
مكن است اين  چراكه م،داند م را منجر به دريافت ثواب نميد ترك محرّوي مجرّببينيم كه 

ك حرام مانع عقاب  هرچند اين مقدار از تر.ترك فعل از روي طبع و عادت فردي باشد
 حرام انجام نيافته است، گزيدن از عملِ  دوريي ه نفس و ارادفجاكه عمل ُك است، ازآن

  .)48: ص، 10(  ثواب نيستمستحقّ
ل به خداوند  بخشيد، توّك ارزش خاص خواهد يكي از مواردي كه به عملْ،نظر وياز

 يعتشر ل و مقتضاي توحيد و تعّق،داند كه در آن ل محمود را موردي ميوي توّك. است
 از د را موحي هل يكي از مواردي است كه مرز بند چراكه توّك،)346: ص، 13( رعايت شود

از نگاه دين  اما .سازد  متمايز مي،كنند زباني پرستش مي ي هكساني كه خدا را در حد زمزم
وليت ؤل از مسفرد متوّكاليت اجتماعي بشر نبوده و  هرگز در منافرت با فعلاين توّكاسالم، 
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 نيز بدان توجه داشته و تيميه ابناي است كه  اين همان نكته. اجتماعي نيز مستغني نيست

استرسيده فعاليت اجتماعي از اين منظر به ضرورت . 

  عمال جمعي. 2. 4

 اما با ظلم و اسالم سازگار ،تواند ادامه يابد كار دنيا با عدل و كفر مي، تيميه بنااز نگاه 
از خصلت  اين بيان كه از تعابير پرتكرار در فرهنگ اسالمي است، .)40: ص، 1( نيست

 . و بررسي قرار گيردتأمل مورد ،تواند از زواياي مختلف اجتماعي دين اسالم برخاسته و مي
كند تا با اخد اين تعبير رايج، بر   تالش ميتيميه ابنرسد كه   چنين به نظر مياجماالً

تالش و مجاهدت سربازان اسالم را در ، كردهتأكيداليت اجتماعي مسلمانان ضرورت فع 
ين روست هماز رسد  به نظر مي . شوداستيفاء حق و عدالت و ترويج قسط و انصاف خواستار

 كرده و با بيان روايتي از ابن تأكيدزهاي جمعه و جماعت نيز بر ضرورت حضور در نمااو كه 
ماعت پرداخته مستحق آتش عباس، قائم الليل و صائم النهاري را كه به ترك جمعه و ج

 واجب است كه مؤمن ي هكند كه بر بند  ميتأكيد تيميه ابن .)66: ص، 6(د كن في ميمعرّ
تش تر از محب ت او نسبت به آنان فزون بدارد و محبخدا و رسولش را بيش از ديگران دوست

ت خدا و رسولش كه محبكند   ميتأكيددرنگ   وي بي.)179: ص، 5( به ساير مردمان باشد
 چراكه جمع ،مقتضي آن است كه از معاندان و محاربان نسبت به خدا و رسول دوري كند

وجوب آن بر آنچه بنابراين .)180 :، صهمان( ت اين دو گروه متناقض استميان محب 
ه به بعد اجتماعي دين و هوشياري در برابر دشمنان خدا ان تثبيت گرديده است، توجمؤمن

  .و پيامبر خواهد بود
 قادر به زندگي نيستند و اجتماع هم نيازمند ،ها بدون اجتماع ، انسانتيميه ابنازنگاه 
زوم رجحان لحال،  ن درعي.)66: ص، 1(  است)رازمنك معروف و نهي يا همان امربه( امر و نهي

 .)17 :، صهمان(  استتيميه ابنه  از مضامين مورد توج،معروف بهمصلحت بر مفسده در امر
 ازمنكرِ معروف و نهي  به امربه صرفاً، در جوانب عملتأمله و  كساني را كه بدون تفّقتيميه ابن

ودن در مسير، از شروط  بصبور .)19 :، صهمان( دكن  تخطئه ميندا لساني و عملي مشغول
علم  تقدير، درخورِاو در بياني لذا  .)29: ، صهمان (م براي توفيق در انجام وظيفه استالز

 داند و حلم را پس از آن الزم ميفق را حين انجام آن رمعروف و   امربهيافتنِ  از فعليترا قبل
ن طريق شجاعت و گرفت پيشيز از جبن و درپرهدر بياني ديگر، همچنين  .)30 :، صهمان(

  .)53: ، صهمان( شمارد رشادت را الزم مي
 تالش براي احقاق حق و امحاء ظلم بنا ي هان كه بر پايمؤمن اجتماع ايماني پيداست كه

 نيازمند _ اي همگاني است  كه وظيفه_ ازمنكر  و نهيمعروف امربهنهاده شده است، عالوه بر 
در همين بحث، .  كه امر زعامت امت را بر عهده گيرندخواهد بود اولياء و سرپرستاني
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 دانسته است، كه هر دو بايد طبق اوامر و نواهي االمر را دو گروه امرا و علمااولو هتيمي نبا

  .)68: ص، 1(  به امر و نهي بپردازند،خداوند
 

  ايماننور  قلب به تزيين؛  معنويزيبايي. 5
  كه پيامبر اكرم،)29/قلم( »عظيمٍ خُُلقٍ لَعلى و إِنَّك« بيان قرآني، هتيمي ابناز نگاه 

: ص، 16( ق دين كامل در وجود آن حضرت است همان تحّق،بدان توصيف گرديده) ص(
را براي   توان وصف آن كند كه نمي ايمان حالوتي در قلب ايجاد مي در اين طريق، .)30

ت توحيد همان محب، تيميه ابنمطابق بيان  .)253: ص، 7( د اين حس شرح داانِفاقد
فناي از هواي نفس با امر است و فناي از فعل با و  )264: ، صهمان(  خداستخالص براي

 :صورت كه اين ده؛ بهاار

 ؛رسند  مينجات تبعيت از هواي نفس، به با تبعيت از امر شارع، و نه باها  انسان) الف

  .)292: ، صهمان(  شخصي خويشي ه خداست، نه ارادي هتابعي از اراد  فردي اراده) ب
  ركني از اعمال قلبيِ شرط ايمان وي مثابه رسولش بهمحبت ت خدا و  لزوم محبازوي 
 كه البته با ارتقاء مقام عبد نيز ترك آن پسنديده نيست) 289: ص، 13( كند مينيكو ياد 

حسن  و )55: ، ص1( داند ت قلب و نه قدرت بدن مي قوجاعت راشاو  .)311: ، صهمان(
 در بياني .)104: ص، 8( كند ي ميتلّقتر از حسن صورت و ظاهر  سيرت و باطن را مهم

 همچنين و )105: ، صهمان( داند لق مي جمال افضل را كمال و حسن ُختيميه ابنديگر، 
حبتري   را هنگامي كه عاري از مفسدت مهم)يعني عشق( زيادت همراه با  معتدل و حب

 چراكه ،داند موارد خالف شرع ميهمان  حيواني را حب او .)همان( شمارد باشد، نيكو مي
 در .)همان( خسران دنيوي و اخروي خواهد بودعامل  خداوند و  حبشدن محوموجب 

 - ت رومي برگرفته از سّنرا  آن،  اهل تصوف اشاره كردهپرستيِ وي به جمالهمين بحث، 
، تيميه ابن  در نگاه.)106 :همان. ( آنان نيز نفوذ كرده استداند كه در اتباع عربِ ايراني مي

 وصال به ي مههاي زيبا مقد  صورت، كه در آن_ فهتصوپرستي به بيان م ورود به بحث صورت
وي به مراسم رقص و  .)همان(  مورد نكوهش قرار گرفته است_ شود ي ميزيبايي اصلي تلّق

 كند كه به روابط نامشروع منتهي شده و جملگي از سنخ شرّ سماع مختلطي اشاره مي
اوند  خدي ه صوت نيكو را آفريدوا .)107 :، صهمان(  و فاتح ابواب جهنم استمحسوب شده

اما  ،)122: ، صهمان( يابد را در قرائت نيكوي قرآن مي   تحقق آنيدانسته و مثل اعال
 .)همان( د به قيود شرع شمرده استرا مقي  نآذاذ از صوت را جايز ندانسته و د استلمجرّ

مثل ، ضايت خداوند باشد و جماالت قبيح جمالي محمود است كه مورد پسند و ر،ازنگاه او
، همان(  جمال ظاهري، باطني مذموم دارند، در عين...لباس ابريشم و اسراف در پوشش و
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) ...مثل طيب و طاهر و( رو او به استعمال اسماء برخوردار از معاني جمالي ازاين .)134 :ص

كه ( را در مقابل الفاظي همچون خبث و خباثت   و آن12در لسان شريعت اشاره كرده
 .)139:  ص،همان( دهد قرار مي) عاني افسادي هستندبرخوردار از م

رسد و   به كمال و جمال و حسن ميان خويش هر شيء با مالزمت با مالئم،ازنگاه او
وي  .)همان( گردد صف مي، به قباحت و فساد مّت با آن منافر استآنچهبرعكس با همراهي با 

 امري ي منزله تواند به اين ايمان مي. داند  را ايمان ميينمؤمن مالئم با  باالتر جمالِي همرتب
وي تزكيه را عامل  .)143 :، صهمان(  جاي گيردمؤمنش و محبوب در قلب بخ زينت

 به ن با ترك شرّ نفس انسا،ازنگاه وي. داند  نفس و موجب رشد و غناي آن ميشكوفا شدن
اگر خدا به قلوب و اعمال نگاه  در اين نگاه، .)43: ، صهمان( يابد نمو و رشد دست مي

كه خدا فضيلتي برايشان  نه به صور و اعمال، چرا انسان خود را صرف اموري كند ،كند مي
 )39: ص، 15( ؟قائل نيست

 :داند فرد مي ا شامل سه ويژگي منحصربهوي غض بصر از محرمات ر

 ؛)50: ، صهمان( حالوت ايمان) الف

 ؛)63: ، صهمان( نور قلب و فراست) ب

  .)66: ، صهمان( ت قلب و ثبات و شجاعت آنقو) ج
مان صوت قرآن است روي پردازد كه از سماع مشروع كه ه  كساني مي به ذمتيميه ابن
فالح  هدايت وكه سامعين آن به سماع قرآني سماعي است  .)11: ص، 6( اند گردانده

سماع  .)12 :، صهمان( پيمايند  از آن مسير شقاوت و ضاللت را ميرسند و معرضين مي
 واالت زكيه را نصيب مخاطب خودو معارف قدسيه و احاست قرآني داراي آثار ايماني 

، تيميه ابن اين درست برخالف سماع مصطلح است كه به بيان .)14: ، صهمان( نمايد مي
ست ين روهماز  .)27 :، صهمان( خواهد بودب خمر مانع صاله و ذكر خداوند بيش از شر

: ، صهمان( داند آالت لهو را حرام مي استعمال ،ي فقهي مذاهب اربعهأ بر اساس رو اكه
 بر ضرورت مشي متين و باوقار، بر مبغوضيت تأكيدوي با تار،  همين گفي ه در ادام.)30

  .)52: ، صهمان( كند  ميتأكيد رفتاري  خارج از اعتدالِ عمليي مثابه رقص به
 رسد كه سرّ  و به اين بيان ميدكن سف و همسر عزيز مصر را نقل مي داستان يواو

ت و خشيت و اخالص يوسف از فرمان الهي در اين ماجرا آن بود كه محب نبي متابعت يوسف
ف از اين آزمون سربلند رو يوس  نيرومندتر از جمال آن زن بود و ازهمين،نسبت به خداوند

جز براي  اگر كسي ديگري را، تيميه ابن ي  در انديشه،طوركلي به. )91: ص، 7( بيرون آمد
كثر كار  حدا چراكه،د بودخدا دوست بدارد، ضرر دوستان برايش بيش از ضرر دشمنان خواه

كه دوستاني از اين دست،  آن  حال،ي را از فرد بگيرندوتي دنيدشمنان اين است كه موهب
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 عشق چندان بر ي ه با واژتيميه ابن .)94 : ص ،7( اند د و معشوق حقيقي را از او ستاندهمعبو

را از    ديگر، آن بيانيداند و در تي افراطي مياز سنخ اراده يا محبرا   سر مهر نيست و آن
چراكه عشق در اين معناي دوم،شمارد ل ميجنس فساد تخي ،كردن ر عبارت است از تصو

جاكه عشق به معناي افراط  ازآن .)101: ، صهمان( ي كه موافق واقع نيستأتمعشوق در هي
ت  چراكه محبخواهد بود؛ روا ن،كه از ابداعات صوفيه است ،است، انتساب آن به خداوند

  افراط در آن معنا نداردنهايت است و اساساً  بي، اوي ههم مانند ساير صفات حقيقيد خداون
 و تكور شدن او از ديدن حقيقي عشق مرد به همسرش را به معناي وي حّت .)همان(

، اگر عشق مرد به تيميه ابنبيان  به. داند ي خروج او از مسير حق و عدالت مياي برا زمينه
سدي  در باب عشق به زن اجنبيه مفاالبته صد مفاسد باشد،  واجد ايناش يهمسر شرع

 .)102 - 101 : صص ،همان( را احصاء كند  تواند آن وجود دارد كه جز خدا كسي نمي
 بغض و ، خودته باشند و از پيِممكن است تبعاتي داشنيز ت بغض و محبهمچنين 

  .)103 :، صهمان( اند  برخاسته از وهم و خيالد كه صرفاًهايي را برانگيزن محبت
مات آن هدف را هم د، مقدخصلت نفس آن است كه وقتي چيزي را طلب كنهرچند 
فطرت انسان طالب وجه اهللا بوده و قلب سالم و سليم به جانب  ،)همان( نمايد تحصيل مي
بپيمايد را   آنكند   مي هطبيعي و مستقيم را شناخته و اراد صراط فطري، ،همين وجه

  شفاء صدور نازل نموده استي منزله رو خداوند كتاب خود را به ازهمين .)146: ، صهمان(
، صدقه، زكات، قرآن :ند از كه عبارت، شود اء قلوب با مواد ايماني فراهم ميشفاين  .)همان(

  .)156 -  153: ، صصهمان( عمل نافع، عدل و اعتدال، تزكيه
ايمان ر منزلي است كه  حقيقي حيات آدمي دي هجلو، تيميه ابناز نگاه  ،درحقيقت

 زيبايي و جمالِ  و او را به جاي گيردمؤمنبخش و محبوب در قلب   امري زينتي منزله به
 را آراسته و گوهر وجود او را درخشان خواهد مؤمن قلب  ايمانْ.صف نمايدحقيقي مّت

بكاهد، باب توبه و  از نور ايمان خود ،خودساخته به سبب عوارضي مؤمناما اگر . ساخت
  .خواهد بودباز  توبه همواره كمك جالي ايمان بهو ازيابي نور ب

 

   به دامان حقشتبازگتوبه و . 6
 وي )31: ص، 1( معاصي سبب مصائب و طاعات سبب نعمات هستندازنگاه ابن يتيمه، 
ضرر به  :ند ازا  كه عبارت)13( كند و به شمارش اقسام آن توجه دارد به انواع ظلم اشاره مي

  .)39 : ص ،همان( به هر دوضرر  ،ضرر به ديگران ،خود
، 16( شود ار همراه باشد كمال محسوب ميازنگاه اين انديشمند، توبه اگر با استغف

 آن است كه بازگشت معنوي به سوي حق و تيميه ابن معناي سخن .)21 -18: صص
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عزم انسان  ،در گام نخست. ت توبه و استغفار اسي  حيثيت بندگي، واجد دو مرحلهي اعاده
 ، كردهبه ترك ظلم و گناه و در گام بعد، فرد خاطي از حضرت حق طلب بخششكند  مي

تر  ، كه پيشتيميه ابن در تلقي .نمايد  خطاناك خود فراهم ميي همسير را براي جبران گذشت
 آنچهاس با و در قي معصيت خود ي هانداز ن مظالم، بهيا بدان اشاره شد، مرتكب هريك از نيز

.  كفر و ايمان و فسق متصف گرددتواند به اوصافي همچون  مي،از اعمال نيك ذخيره كرده
داراي را فاسق و البته ئات حسنات و سي همزمانِوي مرتكب در همين جاست كه  

كنند، جملگي در   اما افرادي كه مسير توبه را طي مي.)46: ص، 14( داند  توبه ميصالحيت
  .ندا قابل تقسيمكنند،   طلب ميآنچه انجام داده و آنچهحسب  گيرند و به ايگاه قرار نمييك پ

دانسته و   حسن ميآنچهتوبه از  ؛توبه از ذنب :ند ازا وجوه توبه عبارت، تيميه ابنازنگاه 
  .)34: ص، 9( م استقالل از خداوندتوبه از توه ؛ وها  مثل بدعتشده،بطالن آن ثابت 

 آدميان ي همراتب دانست كه هم  امري ذي،توحيدتوان توبه را نيز مانند   مي،ز اين بيانا
با توجسبب  اي به  اگر عده،درحقيقت. اند  بندگي خود نزد خداوند، بدان محتاجه به منزلت

ف حق و اي ديگر كه خود را برخوردار از اوصا عده، كنند  توبه مي،شكارآ رتكاب قبايحِا
به  كساني كه ي ه هم، توبه باشند و در كنار اين دوبسا محتاج اند نيز چه تهحقيقت انگاش

و  بايد راه را براي جبران هموار كنند و طريق حقّاند تقالل از خداوند گرفتار آمدهم استوه 
  .نجات و سعادت را بر مسير خبط و خطا و جهل ترجيح دهند

  

  بررسي انتقادي. 7
در مقام نقد . تيميه بود نبسعادت از منظر اعناصر  كنون گذشت، گزارشي از تاآنچه

با توجه به مجال كوتاه اين مقال، . توان از زواياي مختلفي به بحث نشست  ميتيميه ابن آراي
 باب گفتگوي ،تيميه را نشان داده نب تفكر اهاي كاستيترين  تالش خواهيم كرد تا اصلي

  از پسِآنچهرسد  به نظر مي. دي واگذر كنيمها و مقاالت بع تفصيلي در اين موضوع را به گام
 عقالنيت و عنصر جايگاه ماندهپاسخ  بيو  پرسش درخورِ همچنان تيميه ابن كلمات مفصلِ

  .ر استدر انديشه و رفتار اين متفّكاخالق 
   و افراط در تنزيهعقالنيت ناتمام. 1. 7

 بر ضرورت تأكيديمان، با  از عقالنيت آغاز شده و با ورود به ساحت اتيميه ابن ي هانديش
 نقايص ذاتي خود، معبري به ي هدر اين نگاه، عقل آدمي با هم. يابد عمل صالح خاتمه مي
شود و آدمي موظف است با فهم مسير دين، مرز عقل را پاس داشته  سوي خداوند تلقي مي

 در وادي نهادن ، قدمتيميه ابنر مطابق تصو.  عقالنيت پيشگيري كند احتماليِرويِ و از كج
سازد و  مند مي  را از بهجت و التذاذ معنوي بهرهمؤمن ايمان، واجد حالوتي است كه سالك
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باور اين  به. سازد  گناه نمايان ميت آميخته با ذّلتعظمت و پايايي عمل خير را در برابر لذّ
تي ا لذّت خداوند را بچشد، از گناه دوري گزيده و بانديشمند، انساني كه حالوت ذكر و محب

. كند حاالتي سرشار از وجد و سعادت را تجربه مي) ان استمؤمن كه خاص( زيباشناختي
 رخوردارمندي از سعادت حقيقي ب ، كساني كه از توفيق كامل در بهرهتيميه ابنمطابق باور 

ارد شده و آب رفته را به  توبه و معذرت ونباشند و گاه به گناهاني چند آلوده گردند، از درِ
 توبه همان موقعيت جبراني است كه خداوند نصيب بندگان ،درواقع. گردانند مي بازجوي

اين بازگشت . خود ساخته تا راه ناصواب را اصالح كنند و به شاهراه حق و حقيقت بازگردند
  .يافتن به رستگاري دنيوي و اخروي باشد اي براي دوام سعادت و دست تواند زمينه مي

. يث مباني و نتايج مطرح در آن در خور بازبيني و انتقاد است از حتيميه ابناما نگاه 
منزلت عقل هرگز جايگاه شايسته خود را نيافته و  ،در نگرش وينمايد كه  چنين مي

در باب دفاع   درخورِ طرحي ي ارائه خود، از گفتاري و نوشتاري توانايي ي  با همهتيميه ابن
اي از انحراف  غيير در تعابير فالسفه را نشانهرف تاو ص. مانده است عقل و جايگاه آن باز

كه انصاف مقتضي آن است كه انديشمندي در جايگاه  آن  حال،داند ها مي ايماني آن
و ايضاً ساير متفّكرين از فرق ( ، با صبوري و فراخي بيشتري به سراغ فالسفهتيميه ابن

فقدان التفات . م ادراك نمايدواسطه و عاري از توه صورتي بي  رفته و كالم آنان را به)مختلف
 قرار داده و ناگزير عقل و ايمان تيميه ابن ناقص از ايمان را پيش روي يالزم به عقل، تعريف
  .گر كشانده استرا به ستيز با يكدي

 اين نگرش.  كالمي آنان مندرج است در ديدگاهتيميه ابنامثال رسد مشكل  به نظر مي
 تا ،اما خواسته يا ناخواسته در اين تمايز. كند  ميتصويرن خداوند را با وصف تمايز او از جها

طوركلّي  ثير او بر افعال بندگان و بهأرود كه در باب افعال الهي و ت اي از تنزيه پيش مي نقطه
رو  توجهي روبه در توضيح ماهيت و فرآيند دخيل بودن خداوند در امور جهان، با چالش قابل

شود كه تنزّه خداوند و وااليي او از مرزهاي انساني،  مشكل از جايي آغاز مي. گردد مي
گذاري او براي حيات  ها و قانون شود كه حضور خدا در افعال انسان قدري پررنگ مي به

 امر ي هبا مشكلي به گستردگي دوگان واكنش عقل انسان به خدا و افعال او، و نهايتاًآدميان 
قدري از جهان فاصله گرفته كه بازگرداندن او  هيعني خدا ب. گردد امر انساني مواجه مي/ الهي

توان   ميسختي در اين نگاه، به.  معرفتي مضاعف است- به جهان محتاج توجيه وجودي
  .وگو يافت اش معبر ارتباط يا زبان گفت ميان خدا و بنده

تر خواهد بود كه زبان رسمي  اين چالش در تبيين ارتباط خدا و جهان، زماني نمايان
در تلقّي عرفاني از جهان، كه در .  را با بيان اصحاب حكمت و عرفان مقايسه كنيممتكّلمين
ناپذير برقرار  شود، ارتباط خداوند با جهان به شكلي گسست تر مي برجسته» تجلّي«آن تعبير 
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 امكان ذاتي و فقري او در ،تعبير ديگر به اين معنا كه وابستگي انسان به خداوند، يا به. است

در تقرير اخير، . نمايد  ربط دائمي فعل انسان به ساحت الهي را ضروري ميهستي خويش،
 نه در انسانيابد، ارتباط اوامر خداوند با   عالمه طباطبايي ظهور ميآراي نمونه در رايكه ب

قالب ارتباطي نامتجانس و ناهموار، بلكه در قامت ارتباطي دروني، ضروري و ممتد در نظر 
  : خود عالمهبه بيان. شود گرفته مي

اقتضاي « همان صورت» وجوب فعل« مراد از» اين فعل واجب است« گوييم وقتي مي«
 خارجيه ي هاست كه اين صورت را نفس از ضرورت در قضاياي حقيقي» ذات نسبت به امري

ترك اين فعل واجب «يا» اين فعل حرام است« گوييم طور وقتي مي كند و همين انتزاع مي
ي ذات نسبت »ابا« يا» عدم اقتضا« همان صورت» وجوب ترك« يا»حرمت« مراد از» است

 خارجيه ي هبه شيئي است كه نفس اين صورت را از نسبت امتناع واقع در قضاياي حقيقي
و اين انتزاع است كه موجب حركت به سوي فعل مالئم و يا فرار از آن ... انتزاع نموده است

  .)54 -53 :صص، 18( »گردد مي
 انسان در امتداد فعليت )نظري و عملي( عقالنيتجاكه  آنين نگرش، ازدر ا

استعدادهاي اوست، طبعاً خواست و اعتبار او نيز همنوا و هماهنگ با مسير رشد و 
گيرد و اين همه بر مبناي همان غايت يا هدايت تكويني است كه از  اش قرار مي شكوفايي

انسان به دست خداوند هدايت  در اين بيان،. سوي خداوند در وجود او مندرج گرديده است
: ص، 18( دهد قرار مي را در وي اش  لوازم و كماالت وجوديي ه است كه همصورتبه اين 

هاي  كند، به نشانه  تفسير مي را در مسير رشد آدميعقل اين آموزه، در عين حال كه .)57
 نگريسته و به ،اوامر الحاقي و اجباري مسيري هماهنگ با حركت خود و نه چونانديني هم 

  : گردد كه اين بيان منتهي مي
 بين اعتبار و تكوين، چنان قوي است كه اگر تكوين بخواهد به صورت اعتبار ي هرابط«

درآيد، همان مقررات ديني خواهد بود و اگر ممكن باشد كه مقررات ديني به صورت تكوين 
پس اعتباريات ديني زيربنايي تكويني . د بوددرآيد، همان فطرت و حقيقت انساني خواه

 او در ارتباط است و انسان با اين ي ههاي تكويني آيند كه با واقعيت)  انساني هگذشت( دارد
  .)275: ص، 17( »يابد ها راه مي گاه تكويني آن سازد كه به تكيه اعتباريات، پلي مي

هاي عالم  ان حقيقتي است كه ذات پديدهكمال و سعادت هم، تعبير عالمه طباطبايي به
 چونان پيداست كه مطابق اين تقرير، پذيرش اوامر الهي .)60: ص ،19( را دارد  اقتضاي آن

 با .رشود، نه امري عارض بر اين مسي گيري اخالق به رسميت شناخته مي اصل مسير شكل
، تيميه ابناه كساني همچون نگتوان گفت كه در  واژگان فلسفي مرسوم در سّنت اسالمي مي

عقل تا جايي گسترش يافته كه مفروض دانستن ) با قيد بشرط ال( تنزيه در ساحت خداوند
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اين در حالي است كه . انگيز است  نيازمند تمهيد مقدماتي مطول و مناقشه آدميي هو اراد

ن در نظر  خداوند با ويژگي البشرط بود،مطابق نگاه عرفاني به جهان هستي، كه در آن
ها نه به مثابه اجزاء پراكنده،  شود، جهان و انسان و احكام و قوانين جاري در آن گرفته مي

شوند كه مسير بازگشت خود به  بلكه به عنوان فيوضاتي از َنفَس رحمان در نظر گرفته مي
 و مطابق الگويي دروني و واقعي هموار خواهند عقالنيت نظري و عمليمبدأ را به مدد 

 .ساخت

 نفي اخالق و زبان تكفير. 2. 7

، 6(  اساس شرع باشد نه بر مبناي بدعت دارد كه عبادت خدا بايد برتأكيد تيميه ابن
 ي گزار در دين را وظيفه ئات بدعتيز بسنده نكرده و ذكر سي اما وي به اين بيان ن.)62: ص
 بر اين باور است كه هرچه كه تيميه ابن  اساساً.)26: ص، 4(  مسلمين دانسته استي ههم

75: ص، 6(  جوازي براي آن صادر نشده باشد، ضرر آن بر نفعش غلبه دارددر شريعت(. 
 طريق توبه نيز بايد مشروع و مورد  دارد كهتأكيد تيميه ابني در بحثي مثل توبه نيز حّت

 .)76:  ص ،همان( رهيز گرددرضاي خداوند باشد و الزم است كه از طرق بدعي توبه پ

 شامل عملي است كه در عين تيميه ابنتوان گفت كه در بيان  ت ميدر تعريف بدع
  حرام و در حكم تهمت است،دانستن آن به صاحب شريعت مباح بودن اصل عمل، منتسب

گذار است كه وي فيلسوفان  سبب همين نفرت از بدعت و بدعت  به.)84 - 83: ص، صهمان(
تر از يهود و نصاري دانسته و آنان را از اين حيث كه سعادت را در دانستن  وسياهرا كساني ر

 او با جاست كه  اين.)130: ص، 14( اند، مورد طعن خود قرار داده است منحصر دانسته
 خصوص فالسفه گزاران و به كلماتي صريح و با لحني گزنده، به تكفير و ملحد ناميدن بدعت

  .)135 - 131: ، صصهمان( دهد ادامه مي) عربي فته تا سهروردي و ابنز فارابي گرا(
توان نوعي شكاف   در باب زيبايي، ميتيميه ابن يا بازگشت به آراو بدر نقد اين رفتار 

توان در  چگونه مي. آساني قابل رفع و رجوع نيست فكري و رفتاري را مشاهده كرد كه به
 كه مرتبت عالي ،چشيدن طعم و حالوت ايمانعين صدق ايماني و در ضمن تالش براي 

آساني به اصحاب انديشه تهمت زده و صرف  ، بهشود حيات زيباشناختي آدمي تلقي مي
  از ايمان خود حظّمؤمناگر قرار است ! اختالف فكري را به تكفير و نفرين منتهي كرد؟

بق مسيري كه و بغض خود را مطا  تالش كند تا حبتيميه ابنتعبير  معنوي برده و به
عي مدجا خواهد بود كه  هن انتظار باند به پيش برد، اي  متعال و نبي اكرم ترسيم كردهوندخدا

جا كه  كم آن به گفتگو با مخالفان فكري خود بپردازد و دستتمام ل  با صبر و تحمايمان
نان آبستگي به حقيقت دين را در كالم  ل يا اثري از دشنود شهادتين را از زبان آنان مي

 مشرب تكفيري و تهاجمي او .، در تكفير آنان جانب احتياط را محفوظ داردكند يت ميؤر
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ر  مضامين فكري اين متفّكداده وزيباشناختي او قرار اخالقي و عيات معضلي را در برابر مد

ت او ازسويي بر رّق. نمايد  دچار اضطراب مي اخالقي صاحبش،ي ه مقايسه با سيررا از حيث
اران، كثيري از ذگ  تخاصم با بدعتي هبهان بها و به   دارد و ازسوي ديگر، بهتأكيدانه مؤمن

 به ، طرد و لعن و انديشمند در فضاي فرهنگي جهان اسالم را از درِمؤمنرجال و نحل 
  .راند  ايمان ميي هخارج از داير

 واجد  او در باب سعادت، نهي ه اين تيميه و نظريي هدهد كه انديش اين همه نشان مي
. استحكام منطقي بوده و نه رويي به جانب جذابيت و كاربرد عملي از خود نشان داده است

 اي كامالً  خود و تالش براي ارائه نسخهي ه از كاربرد واژگان فلسفي در انديشتيميه ابننفرت 
مضاميني تنها به ياري او نيامده، بلكه  ديني از طرق و عناصر ايصال به سعادت و نجات، نه

 .شود سازي نزديك مي اي براي فرقه  به نقشهعمالً كه عرضه كرده
  

  گيري نتيجه. 8
در معنايي معادل با نجات، فالح و ثواب توان سعادت را   مي،تيميه ابنبا پژوهش در آثار 

توان موارد زير را بر اساس استقراء   همچنين از مجموع كلمات اين نويسنده مي.بازشناخت
  : عناصر سعادت بازشناختي همثاب  به،در آثار وي

با كشف حقيقت، اگر در مسير درست صرف شود، عقالنيت؛ موهبتي است كه  .1
  .ساخت خواهد نمايانراه  و راه را از بيرهاند  حامل خود را از جهالت مي

 و دهعقل شو ازپاافتادن كي است كه مانع درجا زدن موتور محرّ ،ايمان؛ درحقيقت .2
  .بخشد را تسريع مي»  عاقلمؤمن« عمل فرد، هاي عقل  يافته تأييدضمن 
 .ساختن متعّلق ايمان، با عمل بر مدار شريعت خاتم است عمل صالح؛ همان محّقق .3

زيبايي معنوي؛ يعني تعميق احساس بندگي در وجود آدمي، همراه با لذّت حاصل  .4
 .از عبادت و ترك معصيت

 منزلت بندگي خود نزد ه به آدميان با توجي ههمو  بودهمراتب  امري ذيتوبه؛ كه  .5
 را چنين تيميه ابنهاي نگرش  توان كاستي ميحال،  درعين .اند بدان محتاجپيوسته خداوند، 
 :برشمرد

او با محبوس ساختن عقالنيت تحت نظارت ايمان، راه تفّكر را باريك كرده و اين ) الف
  . موهبت اصالتاً پربار را عمالً ابتر ساخته است

 او از تبيين فرآيند ارتباط خدا و خلق ي هانديشكه وجب شده افراط در تنزيه م) ب
كند،   راه سعادت به ما معرفي ميي مثابه  بهتيميه ابنديگر، طريقتي كه  عبارت  به.نارسا باشد

  .كند  وجه تجربي بوده و حالوت حيات ايماني را بر مخاطب خود گوارا نميفاقد
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توان  سختي مي طرد و تكفير است، بهاو آكنده از  ي هجاكه محتواي انديش ازآن) ج
 .اي از هماي سعادت را ترسيم كرد منظره
  

  ها يادداشت
و «: نويـسد   را هدايت اخروي دانـسته و مـي           در باب انواع هدايت، واپسين قسم آن       تيميه  ابن. 1

يـن آيـه روشـن     اين هدايت را با ذكر ا   وي مصداق  .)91: ، ص 9(»الدنياهذا الهدي ثواب االهتداء في      
 .)23/  حج( »...إن اهللا يدخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجري من تحتها االنهار            «: كند  مي

  . معادل با ثواب و نجات اخروي استتيميه، سعادت ابنرسد كه از نگاه   به نظر مي،درمجموع
عرف تلـك االسـماء بـل    من عرف اسماء اهللا و معانيها، و آمن بها، كان ايمانه اكمل ممن الي    «. 2

  )184 :ص، 11( »... مجمالًآمن بها ايماناً
فكـان  «: نمايـد  بيان او در باب علم منطق، حدود و ثغور عقل بشري را از نگاه وي واضح مـي        . 3

فجعلوه اشكاال كاشكال الهندسـية، و سـموه حـدوداً كحـدود تلـك           . مبدأ وضع المنطق من الهندسة    
و هذا لضعف عقـولهم و تعـذر المعرفـة    .  الشكل المحسوس الي الشكل المعقولاألشكال، لينتقلوا من 

واهللا تعالي قد يسر للمسلمين من العلـم، و البيـان، مـع عمـل الـصالح  و              . عليهم اال بالطريق البعيدة   
  )179: ص، 2005( »...االيمان
العلم فليس مثالً له و ال      كذلك العلم هو مستلزم للعقل، فكل عالم عاقل، و العقل شرط في             «. 4

  )312 :ص، 11(»...ضداً له و ال نوعاً منه
اند نيز به فهم سـاختار فكـري          گراياني كه به سنجش شريعت پرداخته       تعبير او در مورد عقل    . 5

 بهـذه  اان االنبيـاء لـم يقـصدو    : ويل فهم الذين يقولـون    أو اما اهل التحريف و الت     «: كند  وي كمك مي  
ويـل هـذه   أي نفس االمر، و ان الحق في نفس االمر هو ما علمنا بعقولنا، ثم يجتهدون فـي ت            االقوال ف 

ويالت التي يحتـاجون فيهـا الـي اخـراج اللغـات عـن طريقتهـا                أيهم بانواع الت  أاالقوال الي ما يوافق ر    
  )12: 1، ج1979تيميه،  ابن( »ات و االستعاراتالمعروفة، و الي االستعانة بغرائب المجاز

و هذا كله انما يحصل مـع صـحة   ... فال يسمي عاقال اال من عرف الخير فطلبه، و الّشر فتركه   «. 6
  .)24 -23: صص، 11( »و الفساد يتناول القوة العلمية و القوة العملية جميعا ...الفطرة و سالمتها

 نـزل بـه جميـع     ولين و اآلخرين من الرسـل، و أ       هو الذي بعث به األ    ...  الدين هللا  بل اخالص «. 7
  .)214 :ص، 7( »...الكتب
فالواجب علي العبد أن ينظر في نفس حبه و بغضه، و مقدار حبه و بغضه، هـل هـو موافـق                   «. 8

  .)26: ص، 1( »مر اهللا و رسوله؟أل
نحـو   كمحبة اهللا، و االخالص له، و التوكل عليـه، و الرضـا عنـه، و    -و هذه االعمال الباطنية   «. 9

ذلك، كلها مأمور بها في حق الخاصة و العامة، ال يكون تركها محمـوداً فـي حـال أحـد، و إن ارتقـي               
  .)289 :ص، 13( »مقامه
و المقصود هنا أنه لم يثبت المدح اال علي ايمان معه عمل، ال علي ايمان خال عن عمل،                  «. 10 

 بعد ذلك نزاعهم ال فائدة فيه، بـل يكـون نزاعـاً    فأذا عرف أن الذم و العقاب واقع في ترك العمل كان     
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أنه ال يـضره تـرك العمـل،        : لفظياً، مع أنهم مخطئون في اللفظ، مخالفون للكتاب و السنة، و إن قالوا            

  .)145 :ص، 11( »...فهذا كفر صريح
ان بهـره  در بيـان مراتـب ايمـ    » زيـادة و نقـصان    «و  » يتفاضل« در اينجا از تعابير      تيميه  ابن. 11

  .)176 :ص، 11( گيرد مي
و استعمال اسماء الجمال و الحسن و الزينة و نحو ذلك في االعمـال الـصالحة، و القـبح و       «. 12

الشين و الدنس في االعمال الفاسدة، امر ظاهر في الكتاب و السنة و كالم العلماء، مثل اسم الطيب و                   
  .)139 :ص، 8( »...الطهارة، و الخبث و النجاسة

و ... ما فيه ظلم للنـاس، كـالظلم بأخـذ االمـوال    : احدهما: و لهذا كانت الذنوب ثالثة اقسام  «. 13
و الثالث ما يجتمع فيه امران، مثل أن يأخذ الحاكم و ... الثاني ما فيه ظلم للنفس فقط، كشرب الخمر     

  .)39 :ص، 1( »االمير أموال الناس ليزني بها و يشرب الخمر و يركب الفواحش
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