چیستی و آسیبشناسیِ لذت و موانع تشخیص آن از دیدگاه عالمه جوادی آملی
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حسین مقیسه

چکیده
انسانها فطرتاً طالب لات و خوشی هستند و از رنج ،گریزان .این جستار به مـدد «روش توصـیفی»،
دیدگاه عالمه جوادی آملی دربارۀ لات ،چیستی و چندگونگی آن و آسیبشناسـی و موانـع ادراک آن
را تبیین کرده اس  .یافتهها نشان میدهند که آی لال جـوادی ،لـات را «ادراک مالیـم» میدانـد و از
آنجا که ایشان پیرو مکتب مالصدرا اس  ،لات را امری وجودی مـیدانـد ،نـه همچـون برخـی از
فالسفه که فقدان درد را لات دانستهاند .ایشان بر این باور اس که شناخ و رفع حجابها و موانع
ادراک لاات برتر ،به انسان کمک میکند که زیس اخالقی توأم بـا بهجـ و سـرور داشـته باشـد؛
چراکه رسیدن به لات و خوشی ،مستلزم نیل بـه کمـال حقیقـی و رسـیدن بـه قـرب ذات کبریـایی
حضرت حق اس  .آی لال جوادی آملی بـا تبیـین لـات و موانـع ادراک آن ،قصـد عبـور از لـاات
جسمانی به لاات روحانی و قرب الهی را دارد؛ چیزی که در فلسفههای گاشته چندان مدنظر نبـوده
اس  .مطابق نگرش وی ،بین ادراک لاات با قوای ادراکی و عـوالم متعـدد ،ارتبـاط وجـود دارد؛ بـه
گونهای که لات حسی با ادراک در قوۀ حس و عالم ناسوت مرتبط اس  ،و هـر چـه سـطد ادراکـی
انسان باالتر رود ،ادراک و نوع لات نیز برتر از آن عالم خواهد بود .از سوی دیگر ،نشان داده میشود
که ایشان دربارۀ درک هر چه بیشتر لاات برتر و پایـداری آنهـا معتقـد اسـ کـه اگـر انسـان در
شناخ صحید مصادیق لاتها و رفع موانع آنها تالش کند ،به لاتهای پایدار و برتر میرسد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی)rshahmoradyan@gmail.com( .
 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی.

 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی.
(تاریخ دریاف ۷۵/۱۳/۱۴ :؛ تاریخ پایرش )۷۹/۳۴/۱۴

مقاله پس از بیان تعریف لات با نگاه ویژۀ صدرایی ایشـان ،آن را از چهـار جهـ مختلـف «فعـل و
انفعال»« ،تعلق به نشئۀ طبیع یا آخرت»« ،مطابق با واقع» ،و «میزان ادراک» تقسیم کرده اس  .با در
نظر گرفتن دیدگاههای مختلف ،میتوان موانـع و حجابهـای ادراک لـاات برتـر را نیـز اینگونـه
برشمرد« :ظلمانی»« ،نوری»« ،مستور»« ،باطن»« ،متقابل»« ،خودی»« ،معرف نفس» ،و «شـهود» .پـس
از تعریف ،چندگونگی لات ،و موانع درک آن ،مقالـه در بحـپ پایـانی ،بـه آسیبشناسـی شـناخ
مصادیق حقیقی لات پرداخته و عوامـل «عـدم تهـایب نفـس» و «جهـل» را مهمتـرین موانـع درک
برشمرده اس .
کلیدواژهها :لات ،ادراک لات ،اقسام لات ،موانع درک لات ،مصادیق درک لات ،تهـایب نفـس،
جوادی آملی.
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مقدمه

یکــی از مهمتــرین مســاکل فکــری بشــری ،مســألۀ لــات و الــم بــوده و هسـ  .فالســفه و
اندیشمندان بسیاری به این بحپ پرداختهاند .در جهان معاصر ،بـا گسـترش نظریـات علـوم
انسانی در شاخههای مختلف ،نظریات غربی دربارۀ مسألۀ اساسی لـات و درد نیـز برجسـته
شده اس ؛ چنانکه در کتب و مقاالت علمی معمول و آکادمیک دیده میشود ،تعریف لـات
و درد ،مصادیقشــان و شــیوههای تمــایز میــان لــات و درد نیــز رفتهرفتــه رنــ وبوی
جهانبینیهای غربی گرفته اس  .اگر تمدن امروز غرب ،بر پایـۀ «اصـال
شده ،پس باید هوی

لات و الم در چهارچوب حکم

لـات» بنـا نهـاده

و فلسفۀ اسالمی تبیین شـود تـا در

بررسی این مساکل در چهارچوب فلسفه و حکم اسالمی ،امری اس

ضـروری تـا انسـان

در مسیر درک صحید و واقعی آن دچار اشتباه در انطباق مصادیق نشود.
بعضی از فالسفه مانند ارسطو ،ادراک تصدیقی امر مطبوع را لات دانسـتهاند .عـدهای لـات را
فقدان درد میدانند؛ و برخی هم آن را غای زندگی قلمداد میکنند (کاپلستون.)۱۴۷/۱ :۱۰۹۳ ،
در میان فالسفۀ اسالمی نیز این بحپ مورد توجه جدی بوده اس  .ابنسینا لات را چنین
تعریف میکند« :ادراک المالکم من جهة ما هو مالکم»؛ لات ،ادراک مالیم اس
که مالیم اس

(ابنسینا .)۱۵۳ :۱۰۵۵ ،او معتقد اس

از آن جهـ

که لات عقلی ،باالترین لاتها اس ،

و متناسب با هر یک از قوای ادراکی ،لات و المی خاص وجود دارد .ابنسینا لات حسـی را
احساس امر مالیم میداند و لات عقلی را تعقل امر مالیم (همو۱۵۳ :ـ.)۱۵۱
از میان معاصران ،حکیم متأله ،آی لال جوادی آملی نیز به تعریـف لـات و الـم پرداختـه
اس

(جوادی آملی۱۰۹۹ ،و .)۱۴۱ :هرچند ایشان هم تعریف گاشتگان از لات را پایرفتـه،

ولی در حد وسیعتری به مراتب لات و ارتباط هر مرتبه با مراتب ادراک آن و ذکـر مصـادیق
هر مرتبه پرداخته اس  .ویژگی نظر جوادی آملی نسب
این اس

به دیـدگاههای فیلسـوفان گاشـته،

که وی با تکیه بر آیـات قـرآن بـه ایـن بحـپ پرداختـه و در نتیجـه ،بـه افقهـای

جدیدتری در این موضوع دس

ال لـات شـهود خداونـد و لـات عبـادت را
یافته اس ؛ مث ً

چیستی و آسیبشناسیِ لذت و موانع تشخیص آن از دیدگاه عالمه جوادی آملی

گام بعدی دچار خطا و یکسـانانگاری آن بـا لـات در تعریـف غربـی آن نشـویم .بنـابراین
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لات برتر معرفی میکند و در مدخلهای این مسأله ،به ادراک ،انطبـاق بـا واقعیـات ،قـوای
نفسانی ،رابطۀ فعل و انفعال در لاتهای فعلی و انفعـالی ،ریاسـ
تشخی

خیر ،و مباحپ دیگری از این دس

یـا اسـارت روع ،معیـار

را بیان میکند؛ یـا در تقسـیمبندی لـات ،بـه

لات علمی و عقلی ،لات حسی ،لات فعلی و انفعالی ،لات فعلی اخالقی ،لات امسـاک ،و
باألخره لاات برتر ،در آثار خود اشاره میکند.
این مقاله در پی آن اسـ کـه لـات و الـم ،تقسـیمات آن ،رابطـۀ آن بـا مراتـب ادراک و
لاتهای برتر را از دیدگاه ایشان بررسی کند و سپس موانعی را که سـبب غفلـ

انسـان از

ادراک واقعی لاات میشود ،بکاود.
با توجه به اینکه بین اقسام لاتها و انواع قوای ادراکی ارتباط وجود دارد ،الزم اس

هر

نوع لات با ادراک مناسب آن ،و موانع و حجابهای ادراک هـر کـدام از لـاتها از دیـدگاه
ایشان بررسی شود؛ و در پایان ،با توجه به این موانع ،به اشتباه در مصادیق لاات و چرایی آن
که جهل و عدم تهایب نفس اس  ،پرداخته شود.
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پیشینۀ تحقیق

دربارۀ لات و الم در میان حکما و فالسفۀ قدیم و معاصـر کارهـای زیـادی صـورت گرفتـه
اس  .از ارسطو و ابنسینا تا غزالی و جوادی آملی دربارۀ این دو مقولۀ مهم ،مباحپ زیـادی

طرع کردهاند .آی لال جوادی آملی این بحپ را در سلسله کتابهای خود ،از جملـه مبـادی
اخالق در قرآن و مراحل اخالق در قرآن شرع و بسط داده ،اما پژوهش مستقلی در این بـاره
انجام نداده اس  .تنها در مورد مسألۀ «سعادت» میتوان به مقالـۀ «سـعادت متعالیـه از منظـر
جوادی آملی» نوشتۀ رضا لکزایی اشاره کرد که در آن تنها بـه برخـی از جنبـههای مشـترک
میان مقدمات سعادت و لات و الم اشاره شده اس .
 .1مفهومشناسی لذت و ارتباط آن با ادراک

لات در لغ

به معنای «خوشی» اس  .لغ نامۀ دهخدا نیـز بـه نقـل از بحـر الجـواهر آن را

چنین تعریف میکند« :ادراک مالکم من حیپ هو مالکم».

آی لال جوادی آملی لات را چنین تعریف میکند« :لـات ،ادراک مالیـم اسـ ؛ و درک
چیزی اس

که مالیم به حال انسان باشد ،لاتآور اس ؛ یا لات همان درک مالیم اسـ  ،و

درک چیزی که ناگوار باشد ،دردآور اس » (همو.)۱۴۱ :
چنانکه پیداس  ،ایشان تعریف جدیدی از لات به دسـ

نمیدهـد و متـأثر از فالسـفۀ

بزرگ اسالمی همچون فارابی ،غزالی و دیگران ،لات را ادراک مالیم میداند؛ ولی بـا توجـه
به اینکه ایشان تح

تأثیر مبانی فلسفی صدرالمتألهین اسـ  ،بـه فهمـی عمیـقتر از لـات

توجه دارد؛ فهمی که در فلسفۀ یونانی و مشاکی جایی ندارد.
در تعریف لات از نگاه وی ،قید «ادراک» از جملۀ اصـلیترین قیـود اسـ  .ایـن قیـد در
تعریف ابنسینا و فارابی نیز وجود دارد 1،اما آی لال جوادی آملی با نگاهی صدرایی بـه ایـن
نوعی کمال و تعالی برای انسان محسوب میشود ،با هر ادراکـی کـه اتفـاق میافتـد ،وجـود
جدیدی در نفس ایجاد میشود؛ و این در حقیق

وجه تمایز تعریف او از پیشینیان اس .

بنا بر نظریۀ «اتحاد عقل و عاقل و معقول» ،قوۀ ادراکی چیزی جز خود نفس در مرتبۀ فعل
و تــأثیر نیس ـ  ،چنانکــه مالصــدرا میگویــد« :یحصــل للــنفس اسنســانیة حــین موافاتهــا
صور عقلیة و خیالیة و حسیة کمـا
الموجودات الخارجیة ،ألجل صقالها و تجردها عن الموادٌ ،
یحصل فی المرآة اشباه تلک االشیام و خیاالتها» (جوادی آملـی۱۰۹۹ ،ب .)۱۵۳/۴ :بنـابراین
حصول ادراک در نفس ،نوعی فعل و ایجاد اس  ،نه مثل حصول در آینه که صرفاً نوعی قبول
و پایرش اس .
از طرفی ،مراتب ادراک با مراتب وجود و عوالم تطابق دارند .حکما ،عـوالم وجـود را بـه
چهار مرحلۀ طولی تقسیم کردهاند که یک مرحلۀ آن بـه ذات الهـی اختصـاص دارد و کسـی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
خیـر مـن
 .1ابنسینا در تعریفش از لات دو قید «من جهة ما هو المالکم» و «نیل لوصول ما هو عند المـدرک کمـالٌ و
ٌ

حیپ هو کالک» را بیان میکند که در تعاریف دیگر وجود ندارد( .ر.ک :محمدتقی ،فعالی ،ادراک حسی از دیدگاه

ابنسینا ،مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم.)۱۰۵۶ ،

چیستی و آسیبشناسیِ لذت و موانع تشخیص آن از دیدگاه عالمه جوادی آملی

قید ،معنایی ژرفتر از این تعریف به دس

میدهد .توضـید بیشتـر اینکـه ،چـون ادراک،
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بدان راه ندارد؛ اما سه مرحلۀ دیگر با مراتب ادراک انطباق دارد .این چهار عالم عبارتند از:
۱ـ عالم ناسوت که از آن به عالم ملک و عالم ماده نیز تعبیر میشود و منظور از آن همـین
دنیا اس ؛
۱ـ عالم ملکوت که عالم برزخ و مثال اس ؛
۰ـ عالم جبروت که عالم عقول مجرد و مالککه اس

و نور پاک رسول اکرم 9بـه عنـوان

اولین مخلوق خدا در این نشئه قرار دارد؛
۴ـ عالم الهوت که عالم ذات اقدس الهی اس

و هـی موجـود دیگـری در آن راه نـدارد

(جوادی آملی.)۱۹۴ :۱۰۹۴ ،
چنانکه از بیانات آی لال جوادی استفاده میشود ،ایشان قوای علمی و ادراکـی انسـان را
به حسی ،خیالی و وهمی ،و عقلی تقسیم میکند .با این تقسیم میتـوان دریافـ

کـه ادراک

حسی متناسب با عالم ناسوت ،ادراک مثالی متناسب با عالم ملکوت ،و ادراک عقلی متناسـب
با عالم جبروت اس ؛ بنابراین به هر میزان که انسان تکامل و تعالی یابد و در نشئۀ وجـودی
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خود سیر صعودی داشته باشد ،ادراکاتش نیز تکامل مییابد؛ و به هر میزان که ادراکـات سـیر
تکاملی داشته باشد ،لاتهای انسان نیز رو به کمال میروند .ادراک حسی مربـوط بـه عـالم
ناسوت و ماده ،و به تبع آن ،لاتها حسی خواهند بود و هر خصوصـیاتی کـه عـالم مـاده و
ناسوت دارد ،ادراکات و لاتها نیز از آن ویژگیها برخوردارند .اگر عالم مـاده ،زودگـار و
فانی اس  ،لاتهای حسی نیز اینگونهاند و ادراکات نیز محدود و جزکی هستند.
به هر حال ،ادراکات انسان و قوای آنها هر یک به تناسب خود ،لات خاصی دارند .قطعاً
ادراکات حسی با ادراکات عقلی تفاوت دارند ،و لاتهای حسی نیز متفـاوت بـا لـاتهای
عقلیاند .ایشان در تبیین لات و الم سعی میکند ارتباطی بین سطد ادراکـات انسـان و آثـار
آنها در ابتهاج و غم برقرار کند؛ با این تفسیر ،لات حاصل از ادراکات عقلی بـیش از لـات
حاصل از خوردن و آشامیدن خواهد بود؛ چنانکه میگویـد« :ابتهـاج خـردورزان از تحلیـل
عقلی یک مطلب عمیق و عریق نظری ،بهمراتب بیش از لات اکل و شرب خامان حسگرا و
بطنهمداران فطنهگریز اس » (جوادی آملی۱۰۹۷ ،الف.)۴۷ :

این نگاه به مقولۀ لات ،با ادراک ،قوۀ عقل ،و مراحل عوالم ارتبـاط دارد و بـه هـر میـزان
سطد انسان از حیپ ادراکی و مدیری

عقالنی قوای نفس باال رود ،نوع و جنس لـاتهای

انسان نیز تغییر خواهد کرد و به واقعی فطری نزدیکتر میشود .وقتـی عقـل حـاکم شـود،
سطد لاتها باال رفته ،انسان در جس وجوی لاات برتر معنـوی و الهـی خواهـد بـود .بـا
حاکمی
نیز قابلی

عقل ،پایرش وحی و ادراکات شهودی قلبی نیز سهل ،و لاتهای حاصل از آنهـا
ادراک پیدا میکند.

ایشان در این باره میگوید« :اگر عقل حاکم شود ،هم معیار شناخ برتر ،یعنـی وحـی را
کر أول ْ
واألَلْبَـاب)(ص،)۱۷/
میپایرد )کاَ لک نف َِّصل اآلیات لق َْومٍ ی ْعقلـونَ ((رومَ ) ،)۱۹/و لیتَـاَ َ
هم شهود قلبی را تأیید میکنـد ،و هـم ادراک حسـی را هـدای میکنـد» (جـوادی آملـی،
بنا بر نظر ایشان ،لات تابع ادراک و معرف

اس ؛ یعنی میزان لات انسان به شعاع ادراک

و افق معرفتی او بستگی دارد؛ بنابراین انسان از چیزی لات میبرد که آن را بـهخـوبی ادراک
کند؛ و اگر شعاع درک او به معانی و معالی معارف دینی نرسـد ،بـه دنبـال معجـزات عملـی
میرود و از آنها بیشتر لات میبرد.
 .2اقسام لذت

آی لال جوادی آملی در تقسیمبندی لات در صدد اس

که بین قوای ادراکی ،اعم از نظـری

و عملی ،و اقسام لات ،تناسب برقرار کند؛ یعنی همانطور که قوای علمی و عملی انسان بـه
ترتیب به حس ،خیال ،وهم ،عقل ،شهوت ،غضـب ،و عقـل عملـی تقسـیم میشـود ،لـاات
انسان نیز به حسی ،خیالی ،وهمی ،عقلی ،لات شهوانی ،غضـبی ،و عملـی تقسـیم میشـود
(جوادی آملی۱۰۹۹ ،و.)۱۴۱ :
دربارۀ سیر تقسیمبندی ،اگر با دقـ

در اقسـام لـات از دیـدگاه ایشـان نگریسـته شـود،

میتوان رابطۀ قوای ادراکی و اقسام لات را در آن مشاهده کرد؛ برای مثال ،اگـر لـات را بـه
فعلی و انفعالی تقسیم میکند ،و لات فعلـی را اصـیل میدانـد ،بـرای آن شـجاع

را مثـال

میزند .همچنین غلبه بر هوای نفس را لات فعلی میداند؛ پس با غلبـۀ قـوای ادراکـی (قـوۀ

چیستی و آسیبشناسیِ لذت و موانع تشخیص آن از دیدگاه عالمه جوادی آملی

۱۰۹۷ب.)۱۵۰/۱ :

00

عقل بر قوای دیگر) میتوان به لات فعلی دس

یاف .

ایشان لات را به انواع مختلفی تقسیمبندی کرده اس  .با تأمل در این تقسیمبندی ،نـوعی
قسم و دستهبندی از مسألۀ واحد لات بر اساس نگاه و جهات مختلف کشف میشود .ایـن
َم َ
جهات عبارتند از :جه
مطابق

فعل و انفعال ،جه

تعلق لات به نشئۀ طبیع

یـا آخـرت ،جهـ

با واقع ،و جه میزان ادراک.

2ـ .1جهت فعل و انفعال

به طور کلی ،کارهای انسان به دو دستۀ «فعلی» و «انفعـالی» تقسـیم مـیشـود؛ بـر همـین
اساس ،لات نیز به فعلی و انفعالی تقسیم میشود .به تعبیر دیگر ،گاهی انسان کـار میکنـد و
لات میبرد ،و گاهی کاری را میپایرد و لات میبرد؛ پـس لـات نیـز یـا فعلـی اسـ
انفعالی .در این میان ،ایشان لات فعلی را اصل و واقعی میدانـد و معتقـد اسـ
کامل ،انفعال ندارد و لاتهای او اساساً فعلی اسـ  .بـرای مثـال ،شـجاع
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میداند؛ به این معنا که شجاعترین انسانها کسی اس

یـا

کـه انسـان

را لـات فعلـی

که بر هوای نفسانی غالـب شـود .بـر

این اساس ،لات امساک ،لاتی فعلی اسـ ؛ چنانکـه لـات خـوردن ،لـات انفعـالی اسـ
(جوادی آملی۱۰۹۹ ،و.)۱۴۱ :
بنابراین همچنانکه قوۀ عقل بر سایر قوای انسان برتری دارد ،در لات فعلی و انفعالی نیـز
با برتری نشئۀ عقل ،لاتهای انسان ،فعلی و اثربخش میشود ،نه انفعالی و اثرپـایر .انسـانی
که به مرحلۀ عالی میرسد و درجـۀ وجـودی او کامـلتر مـیشـود ،لـاتهایش نیـز فعلـی
میشود .ایشان در این زمینه میگوید« :کسیکه بـه نشـئۀ عقـل و تجـرد تـام نزدیـک شـود،
میفهمد که موجود برتر ،منفعل و اثرپایر نیس  ،بلکه همواره اثربخش اس ؛ و اگر موجـود
ضعیف را بررسی کند ،میبیند که همواره اثرپایر اس

و اثـربخش نیسـ  .او گرچـه خیـال

میکند کار کرده ،در حقیق  ،پیک و ابزار کار بوده ،نه صاحب کار» (همان.)۱۴۰ :
رابطۀ کمال و اثربخشی ،و لاتبردن از مؤثربودن و فعالبودن ،نتیجۀ برتری قوای ادراکـی
عقلی بر سایر قوای نفسانی اس  .لات فعلی نـوعی لـات کمالگرایانـۀ مـؤثر اسـ
برتری نشئۀ عقل سرچشمه میگیرد .در شناخ

کـه از

اقسام لات و تطبیق لات فعلـی بـه عنـوان

لاتی برتر میتوان به اثربخش بودن توأم با لات در جامعه اشاره کرد .ضعف و اثرپـایری بـا
کمال و اثربخشی منافات دارد .انسان از مؤثربودن در جامعه بیشتر لات میبرد تـا انفعـال و
تأثیرپایر بودن.
2ـ :2جهت تعلق لذت به نشئۀ طبیعت یا آخرت

آی لال جوادی آملی لات را از حیپ تعلق به نشئۀ طبیع

و نشئۀ آخرت به «لات عینی»

و «لات علمی» تقسیم میکند .او در تعریف لات علمی میگوید« :لـات در صـورتی لـات
علمی اس

که مطابق با واقع باشد؛ یعنی چیزی را که انسان میفهمـد ،اگـر مطـابق بـا واقـع

باشد ،لات راستین اس » (جوادی آملی۱۰۹۹ ،و)۱۴۱ :
برای لات راستین بیان نکرده اس  .وی البته بـرای لـات عینـی نیـز تعریـف خاصـی بیـان
نمیکند و به تبیین و توضید جالبی از لات علمی و چگونگی آن در نشـئۀ طبیعـ

و نشـئۀ

آخرت اشاره میکند که از باب «تعرف االشیام باضـدادها» میتـوان از طریـق تعریـف لـات
علمی ،لات عینی را بهخوبی فهمید.
«در نشئۀ طبیع  ،لات خیالی و علمی هر چیزی بیش از لات عینی آن اس ؛ زیرا وجود
علمی (نه ذهنی) از تجرد سهمی دارد؛ از این رو ،قویتر از وجود طبیعی و مادی اسـ

و در

نتیجه ،اثرگاارتر خواهد بود .در عالم آن سوی طبیعـ  ،لـات عینـی بـیش از لـات علمـی
اس ؛ زیرا وجود عینی آن قویتر از وجود علمی بیشتر مردم اس ؛ چراکـه موجودهـای آن
ال ادراک نمیشوند .بر همین اساس ،در عالم طبیع  ،لات قبـل
جهان آنچنانکه هس  ،کام ً
ال اگر کسی را به محفل جشنی دعوت کننـد
از وصول ،از لات حین وصول ،قویتر اس ؛ مث ً
که موردعالقۀ اوس  ،لات پیش از حضور در محفل جشن که التااذ خیالی اسـ  ،بـیش از
لات هنگام حضور اس ؛ امـا پـس از مـرگ و در ورای طبیعـ

و مـاده ،لـاتهای عینـی

بهمراتب بیشتر و قویتر از لاتهای خیالی و علمیاند؛ زیرا وجود خارجی آنها قویتر از
وجود علمیشان اس  .به همین جه  ،وقتی انسان به نشئۀ قیام
برتر از آن اس

که میاندیشید» (جوادی آملی۱۰۹۷ ،ب.)۶۱/۱۴ :

وارد میشود ،یافتههایش

چیستی و آسیبشناسیِ لذت و موانع تشخیص آن از دیدگاه عالمه جوادی آملی

تعریف لات علمی و لات راستین در نظر ایشان یکی اسـ

و ایشـان تعریـف جدیـدی

01

از آنچه تاکنون گفته شد ،میتوان دریاف

که همانگونه که در تقسیمبندی لات به فعلـی

و انفعالی نیز گفته شد ،به تناسب برتری قوای ادراکـی و اقسـام لـاتها ،نشـئۀ طبیعـ

بـه

لاتهای خیالی مرتبط اس ؛ یعنی نوعی تناسب بین قوای ادراکی و عوالم و سطد لـاتها
برقرار اس .
2ـ .3جهت مطابقت با واقع

لات از جه

مطابق

با واقع ،به «لات راستین» و «لات دروغین» تقسیم میشود .ایشان

در تعریف لات راستین ،بسان لات علمی ،تطابق و عدم تطابق بـا واقـع را مطـرع مـیکنـد
(جوادی آملی۱۰۹۹ ،و .)۱۴۱ :با این مقدمه ،میتوان دانس که چیزی را که انسان میفهمـد،
اگر مطابق با واقع باشد ،لات راستین اس  ،و اگر جهل مرکب باشد ،لات دروغین.
ایشان شاخ

و مالک تمییز بین لات راستین و دروغین را وحی و عقل نظـری میدانـد

(همان)؛ همچنانکـه شـاخ
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لـاات برتـر در قـوای عملـی ،عقـل عملـی اسـ  .در ایـن

تقسیمبندی نیز بسان سایر تقسیمها ،شاخ

برتری ،قوای ادراکی عقالنی اس ؛ پس ادراک

و انطباق با واقع ،لات راستین اس .
2ـ .4جهت میزان ادراک

لات از جه میزان و شدت دریاف
میشود .مالک و معیار کامل یا ناق
انسان از معرف

بودن لات ،معرف

و ادراک اس ؛ بـه هـر میـزان کـه

و ادراک باالتری برخوردار باشـد ،بـه همـان میـزان ،لـات کامـل را ادراک

میکند؛ ولی اگر از جه
فقط لات ناق

و ادراک نیز به دو نـوع «کامـل» و «نـاق

» تقسـیم

معرف

ضعیف باشد ،نمیتواند به ادراک لات کامل دس

یابد ،و

را ادراک میکند .با این تفسیر ،کسانی کـه میخواهنـد بـه لـات بهشـ

لات نجات از جهنم برسند ،از جه

معرف

و

ضعیف هسـتند؛ چراکـه آنهـا توانـایی ادراک

لات کامل را ندارند؛ چنانکه ایشان نیز میگوید« :کسی که خدا را واسطه قرار میدهد تا بـه
لات بهش

یا لات نجات از جهنم برسد ،برای این اسـ

اس  .او فقط میتواند لات ناق

کـه از جهـ

معرفـ

ضـعیف

و بینراهی را درک کند ،ولـی تـوان درک لـات کامـل و

نهایی را ندارد» (جوادی آملی.)۷۷ :۱۰۹۴ ،

 .3موانع ادراک لذات برتر

برای رسیدن به لاات برتر ،موانع و حجابهای فراوانی وجود دارد .همین حجابهـا ،مـانع
ادراک و وصول به لاات برتر میشوند و انسان در تشخی

مصادیق لاات به اشتباه میافتـد.

از آنجا که قرب الی لال و شهود ذات الهی از جملۀ مهمتـرین و کامـلترین لـاتهای برتـر
هستند ،برای رسیدن به آنها باید هرگونه حجابی را برطرف کرد.
از بیانات آی لال جوادی آملی چنین برمیآید که حجاب در مقابـل نیـروی ادراکـی قـرار
دارد؛ چنانکه اگر منظور از نیروی ادراکی ،ادراک ظاهری باشد ،حجاب آن نیز امور مـادی و
ظاهری اس  ،و اگر منظور نیروی ادراکی باطنی و معنـوی باشـد ،حجـاب آن نیـز بـاطنی و
معنوی اس

(جوادی آملی۱۰۹۹ ،و)۱۳۳ :؛ برای مثال ،بـرای «دیـدن» کـه امـری ظـاهری و

میشــوند تــا بســیاری از شــنیدنیها و دیــدنیهای معنــوی و شــهودی درک نشــود .گنــاه
بزرگترین حاجب و مانع اس ؛ یعنی خود گناه ،حجاب اس

و با تکرار گناه ،این حجـاب

ممتد و پیوسته میشود.
اگرچه میتوان حجابها را به صورت کلی به دو نوع گستردۀ «ظلمانی» و «نوری» تقسیم
کرد ،اما در تقسیمبندی ذیل ،فارغ از تقسیمبندی کالن ،به اقسام حجاب پرداخته شده اسـ .
این حجابها به سبب جه

نگاهی که به آنها شده اس  ،از غیر آن جدا شـدهاند .بنـابراین

چه بسا حجابی که ذیل حجاب نوری یا حجاب ظلمانی تعریف میشود ،نام دیگری به خود
گرفته باشد.
3ـ .1حجاب ظلمانی

این دسته از حجابها ،حجابهایی هستند که جـزو رذایـل اخالقیانـد و مـانع اولیـه و
بزرگ انسان در مسیر سیروسلوک و ادراک .این حجاب حتی پس از مرگ نیز میتواند مـانع
درک حقایق شود؛ چنانکه آی لال جوادی مینویسد« :برخـی در اثـر حجابهـای ظلمـانی
حتی پس از مرگ نیز از حقایق بسیاری محرومند» (جوادی آملی۱۰۹۹ ،ج.)۱۷۱ :
اشتغال به دنیا و ماسوای خداوند مانع ادراک لاات اسـ ؛ چـون دنیـا پسـ ترین عـوالم

چیستی و آسیبشناسیِ لذت و موانع تشخیص آن از دیدگاه عالمه جوادی آملی

مادی اس  ،دیوار ،مانع و حاجب اس

که آن هم مـادی اسـ  .گـاهی رذیل هـا حجـاب
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اس  ،زین ها و لاتهای آن نیز پس ترین لـاتها هسـتند .اشـتغال بـه دنیـا و مظـاهر آن
حجاب ظلمانی بزرگی برای ادراک همۀ فضایل و خوبیها هستند ،حجـاب ادراک شـیرینی
مناجات با خدا ،حجاب ادراک لات قرب به خدا ،و حجاب ادراک لات اتصال به الیتنـاهی.
اگر انسان ،محجوب و مشغول نباشد ،به درک لاتهای معنوی میرسد.
ایشان در این زمینه میگوید« :البته انسان اگر محجوب و مشغول نباشد ،لات و یـا درد همـۀ
آنچه را که در دنیا به آنها معتقد یا متخلق اسـ و یـا آنهـا را انجـام میدهـد ،ادراک میکنـد.
اکمه :و شاگردان خـاص آنهـا چنـان از عبـادت لـات میبردنـد کـه هرگـز نمیخواسـتند
عبادتشان پایان پایرد و میگفتند« :اگر همۀ عمر دنیا یک شب بود ،همه را به سـجده یـا رکـوع
سپری میکردیم» .این رفع حجاب برای کافران در دنیا میسر نیس  ،مگـر هنگـام قـبو روع؛
ولی برای مؤمنان ،رفع حجاب در همـین دنیـا ممکـن اسـ ؛ و اگـر عـدهای لـات اعتقـادات
صحید ،اخالق خوب ،و اعمال صالد را ادراک نمیکنند ،بر اثر اشتغال فراوان آنـان بـه امـوری
دنیوی اس  .امام سجاد 7میفرماید« :و أن الراحل إلیک قریب المسافة و أنک التحتجـب عـن
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خلقک إال أن تحجبهم األعمال دونک»( 1جوادی آملی۱۰۹۹ ،الف.)۴۹۶/۱ :
3ـ .2حجاب نوری

سالک پس از آنکه از دام حجابهای ظلمانی رهید ،به رفع حجابهای نوری میپردازد؛
برای مثال ،او اگر عالم شد ،علم خود را نبیند ،و اگر از مردم توقع احترام داشـ  ،ایـن اولـین
لحظۀ حجاب اس  ،آنوق

علم او حجاب نوری اس ؛ و حتی اگر متواضع شـد و بـه ایـن

تواضع افتخار کرد که متواضع اس  ،این نیز حجاب اسـ ؛ و انسـان تـا بـه چیـزی افتخـار
میکند ،محجوب اس

(جوادی آملی۱۰۹۹ ،و.)۱۳۶ :

3ـ .3حجاب مستور

حجاب مستور ،حجابی اس

که مادی نیس  ،و خود حجاب نیز مستور اس  .بـه تعبیـر

دیگر ،گاهی حجاب موجودی مادی اس ؛ مانند حجاب ظلمانی دنیا که بـه دیـده میآیـد و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مفاتید الجنان ،دعای ابوحمزۀ ثمالی.

مشهود اس ؛ و گاهی خود حجاب مستور اس
مادی نیسـ  ،بلکـه مسـتور اسـ

و از دیدهها پنهان؛ مانند گناه کـه موجـودی

و بـه چشـم دیـده نمیشـود .امیرالمـؤمنین در روایتـی

حجاب من الغرة؛ عل
میفرمایند« :بینکم و بین الموعظة
ٌ
مغرور بودن شماس » (نهج البالغه ،حکم
حجابی مادی نیس

اینکه موعظه در شما اثر نمیکنـد،

 .)۱۹۱چنانکه از این روای

برمیآید« ،غرور»

که به چشم بیاید .بنابراین اگرچه میان حجاب مستور و حجاب ظلمانی

اشتراکات معنوی وجود دارد و به نوعی میتوان حجـاب مسـتور را ذیـل حجـاب ظلمـانی
تعریف کرد ،تفاوتهای معنادار و آشکاری هم میان آن دو وجود دارد.
حجاب مستور برخالف حجاب مشهود که محسوس و آشکار اس  ،حجـابی پوشـیده و
پنهان اس  .حجاب پنهان در برابر حجاب آشـکار ،همـان گنـاه اسـ کـه امـری معنـوی و
اجتناب کرد .این اجتناب خودبهخود مطلوب اس  ،خـواه بـه صـورت ملکـه باشـد یـا بـه
صورت گارا و غیرملکه و حال؛ زیـرا در هـر صـورت ،باعـپ نجـات انسـان از هالکـ
مسمومی

اس ؛ اما تردیدی نیس

که مطلوب اصلی شرع مقدس ،وجود ملکۀ تقواس

و
تـا

انسان را از هر گناهی بیمه کند (جوادی آملـی۱۰۹۷ ،الـف .)۰۷۱/۱ :قـرآن دربـارۀ اینگونـه
ین َال ْیؤمنـونَ ب ْ
ـاآلخ َرة ح َجابًـا
حجاب میفرمایدَ ) :و إذَا ق ََر ْأ َ
ـین الذـا َ
ت الْق ْرآنَ َج َعلْنَا بَینَک َو بَ َ
ـراه ْم ینْظـرونَ إلَیـک َو هـ ْم َالیبْصـرونَ (
َم ْست ً
ورا( (اسـرام)۴۷/؛ همچنـین میفرمایـدَ ) :و تَ َ
(اعراف.)۱۷۹/
3ـ .4حجاب باطن

گاهی انسان چون کور اس  ،نمیبیند ،نه اینکـه نـور بـه او نمیرسـد ،بلکـه او بـه نـور
نمیرسد .پس آن که خدا را با چشم دل نمیبیند ،برای این اس

که چشمی کـه در دل بایـد

داشته باشد ،ندارد .قرآن کـریم چشـم بـاطنی عـدهای را کـور معرفـی میکنـد؛ بـرای مثـال
ٍ
ـم ًعا(
ین کانَـ ْ َأ ْعیــنه ْم فــی غطَ ــام َعـ ْ
میفرمایــد) :الذــا َ
یســتَطیعونَ َسـ ْ
ـن ذکــری َو کــانوا َال ْ
(کهف.)۱۳۱/
از جمله رذیلههای اخالقی که مانع درک لاتهای برتر میشود ،غرور و غفل اس کـه

چیستی و آسیبشناسیِ لذت و موانع تشخیص آن از دیدگاه عالمه جوادی آملی

نادیدنی اس

و بر قلب انسان مینشیند و مانع فهم معـارف میشـود؛ از ایـن رو ،بایـد از آن
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همچون پردهای جلوی شبکۀ دید باطنی را میگیرد و انسان را کـور و کـر میکنـد (جـوادی
آملی۱۰۹۹ ،الف .)۴۱۱/۱ :انسان کور از درک نور محروم اس

و نمـیتوانـد لـات دیـدن و

نور را درک کند .انسان غافل از یاد خدا نیز از لات درک و عبادت خدا محروم اسـ

و ایـن

لات را نمیفهمد .چشم دل که با غفلـ  ،تاریـک و چـرکین شـد ،دیگـر از دیـدن محـروم
میشود و لات معرف

و شهود را از دس میدهد.

3ـ .۵حجاب متقابل

این حجابها ،حجابهایی دوطرفه هستند ،به گونهای که اگر کار ناپسـند ،حجـاب کـار
پسندیده اس  ،کار پسندیده هم حجاب کار ناپسند اس  .آیـ لال جـوادی آملـی در بحـپ
ــال َة تَنْ َهــی َعــن الْف َْحشَ ــام
تــأثیر و تــأثر در مقولــۀ نمــاز طبــق آیــۀ شــریفۀ )إنذ ال ذص َ
َوالْمنْکر((عنکبوت )۴۷/میگوید« :اگر نماز جلوی زشتی را میگیرد و نمازگزار کـار زشـ
نمیکند ،انسان تبهکار هم توفیق اقامۀ نمـاز پیـدا نمیکنـد» (جـوادی آملـی۱۰۹۹ ،و)۱۳۵ :؛
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بنابراین اگر نماز )تنهی عن الفحشام و المنکر( اس  ،فحشا و منکر هم مـانع نمـاز خوانـدن
و باعپ سلب توفیق از انسان میشود.

اس

یا فطان

و هوشمندی که مانع پرخوری میشود ،و غضب که سبب میشـود انسـان زود

عصبانی شود ،و انسان عصبانی کمتر توفیـق صـبر و بردبـاری دارد .در مقابـل ،حلـیم بـودن
باعپ میشود که انسان کمتر عصبانی شود .یا اینکه اگر کسی به مغالطـههای فکـری مبـتال
شود ،به دام واهمه میافتد و در مدار بستۀ واهمه زندگی میکند .این شخ

دیگر در فضای

سبز فاهمه نیس  .اگر کسی در فضای فاهمه باشد ،از خطر واهمه مصون اس  .اینهـا همـه
حجابهای متقابل هستند.
تأثیر این نوع حجاب در عدم درک لات ،این اس

که انسان تبهکار از ادراک لااتی برتـر

مثل نماز و تقرب به معبود بازمیماند؛ و بالعکس ،با درک لاات برتر ،از پلیدیها و زشـتیها
مصون میشود .کسی که قوای غضبیه و شهویۀ او بر قـوۀ عقالنیـهاش چیـره شـود ،تبهکـار
میشود و از درک لاات برتر بازمیماند .کسی که اخالق را محور زندگیاش قرار دهد ،ایـن
زیس

اخالقی ،او را از زشتی و پلیدی بازمیدارد .اگر عبودی

و بنـدگی خـدا را برگزینـد،

هم از انجام فعل خوب لات میبرد ،و هم از ترک فعـل بـد و از رنـج بعـد از گنـاه آسـوده
میشود .اگر پرخوری لاتبخش اس  ،همین لات کوچـک دنیـوی ،حجـابی اسـ
درک لاتی برتر به نام فطان

بـرای

و هوشـمندی؛ چنانکـه حضـرت امیـر 7میفرماینـد« :البطنـة

تحجب الفطنة» (نهج البالغه ،کلمات قصار).
3ـ .6حجاب خودی

همانطور که پیشتر گفته شد ،این حجاب از جهتی ذیل حجاب کلـی ظلمـانی تعریـف
میشود؛ اما در اینجا به سبب نحوۀ نگاهی که عالمه جوادی به این نوع حجـاب دارد ،آن را
جداگانه بیان کرده اس .
مانع باشیم؛ یعنی خود را دیدن و به من توجه داشتن؛ «تو خود حجاب خـودی حـافظ از میـان
برخیز» .انسان در مقابل وجود الیزال خداوند چیزی نیس  ،و تمام وجود انسان نسب به مبـدأ
فیاض وجود ،فقر مطلق اس  .انسان نسب به خداوند فقر وجودی دارد و اگـر افاضـۀ وجـود
نباشد ،عدم میشود) :یا َأ َیها النذاس َأنْتم الْفق ََرام إلَی لال َو لال ه َو الْغَنی ال َْحمید( (فـاطر .)۱۷/ایـن
فقر در همۀ شئون و احوال اس
اساس ًا عل

و فقط مخت

رزق و روزی نیس .

عدم فهم قرآن از سوی کافران ،فرورفتن آنهـا در حجـاب خـودبینی اسـ .

آی لال جوادی در این باره میگوید« :قرآن در حجاب نیس

و پردهای ندارد .ابهـامی نـدارد

که دیگران آیاتش را نفهمند ،بلکه کافران و دنیاطلبانند که در حجاب خودبینی گرفتارند و بـه
همین جه

نمیتوانند بیرون از خود را بفهمند و هر چه را کـه بـا خـودبینی و دنیـاطلبی و

لاتگرایی آنان نسازد ،نمیتوانند آن را بفهمند .خدای سبحان دربـارۀ محرومـان از تـدبر در
قرآن میفرمایدَ ) :أف ََال یتَ َد ذبرونَ الْقرآنَ َأ ْم َعلَی قل ٍ
وب َأقْفَال َها((محمد .)۱۴/دل هم قفـل دارد؛ و
ْ
اگر دلی قفل شد ،همانند چشمی که بسته باشد ،نه توانایی دیدن نور را دارد و نه میتواند در
پرتو آن نور چیزهای دیگر را ببیند .قرآن کریم بـرای فهـم آیـات خـود ،قلـب بـاز و صـدر
مشروع را الزم میداند) :ف ََم ْن یرد لال َأنْ ی ْهدیه یشْ َر ْع َص ْد َره ل ْْل ْس َالم((انعام)۱۱۷/؛ زیـرا در
متن قرآن پیچیدگی و ابهام نیس  ،اگر مشکلی هس  ،از ناحیۀ قابل یعنی قلب انسانهاسـ

چیستی و آسیبشناسیِ لذت و موانع تشخیص آن از دیدگاه عالمه جوادی آملی

حجاب خودی ،زمانی اتفاق میافتد که بین ما و خداوند «منی » حجاب شود و خـود «مـا»
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که قفل و مانع دارد» (جوادی آملی۱۰۹۹ ،د.)۰۶۹ :
انسان همواره نسب

به خداوند فقیر اس

وصف ،اظهار وجود و توجه به منی
«من» گاش

و به مبدأ پیوس

و فقر وجـودی بـاالترین فقرهاسـ  .بـا ایـن

در مقابل خدا جز جهل نمیتواند باشد .باید از حجاب

و این قطره وقتی به اقیانوس بپیوندد ،بزرگ میشود.

3ـ .7حجاب معرفت نفس

این نوع از حجاب در جایی اس
ایجاد حجاب معرف

که انسان از خداوند غافل شود .ایـن فراموشـی سـبب

نفس میشود و نمیگاارد کسـی خـودش را هـم بشناسـد (جـوادی

ال((حشـر )۱۷/اتفـاق بیفتـد ،آنگـاه
آملی۱۰۹۹ ،و .)۱۳۵ :به تعبیر دیگر ،اگر )الذا َ
ین نَسـوا ل َ
) َف َأن َْساه ْم َأنْف َسه ْم((همان) نیز محقق میشود و انسان خود را فراموش میکند ،به این معنـی

که خدا هم آنها را از یاد خودشان میبرد.
3ـ .8حجاب شهود
سال هفتم ـ شماره اول ـ پیاپی  51ـ پاییزو زمستان5317
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ایشان دربارۀ این نوع از حجاب میگوید« :از آنجا که مهمترین فضیل

اخالقـی ،شـهود

ذات اقدس اله اس  ،و تحصیل سایر فضایل مقدمۀ این هدف سـامی و عـالی اسـ  ،بـرای
رسیدن به این هدف باید هرگونه حجابی برطرف شود .ماسـوای خـدا حجـاب ایـن شـهود
اس » (جوادی آملی۱۰۹۹ ،و.)۱۳۳ :
خداوند متعال ،نامتناهی مطلق اس

و لاتهای مـادی و دنیـوی ،محـدود و زودگـار و

متناهی هستند .انسان از لحاظ فطری ،به بینهای

و نامتناهی گرایش دارد و حس جاودانگی

در وجود او فطری اس  ،بنابراین لاایا حسی به صورت موق

او را ارضا میکند و باز هـم

احساس خأل در او هس  .تنها لاات برتر و شهودی متصل بـه نامتنـاهی مطلـق ،او را ارضـا
میکند .لات اتصال به مبدأ نامتناهی مطلق و قرب به ذات کبریایی خداوند لـاتی اسـ

کـه

باالترین و کاملترین لاایا هستند.
زمانی انسان به کمال میرسد که به نامتناهی بودن اتصال پیدا کند .هی لاتی کـه منتسـب
به محدودی ها و مادیات اس  ،نمیتواند انسان را به کمال برساند؛ چراکه با گـرایش انسـان
به نامتناهی و جاودانگی در تعارض اس  .این تعارض فطرت بـا لـاتهای مـادی بـه مـدد

ادراکات عقلی و شهودی کشف میشود؛ و اگر ادراکات عقالنی بر ادراکات حسی غلبه پیـدا
کنند ،گرایشهای فطری انسان بیدار شده و میل به ابدی او را به سم ادراک لاات برتـر و
نامتناهی سوق میدهد .برای این منظور ،انسان باید همۀ محدودی ها و حجابهـا را پشـ
سر گااشته و از آنچه ماسوای نامتناهی مطلق اس  ،بگارد .ماسوای خداوند همـه حجابنـد،
چه عوالم درونی باشند ،و چه عوالم بیرونی .همۀ اینها برای ادراک و حتی میل به لاتهای
نامتناهی ،حجاب هستند.
اگر انسان بتواند مشاغل بیرونی را از بین ببرد یـا کـاهش دهـد ،حـواس درونـی وی آزاد
میشود و پس از آزادی از کثرت بیرون ،تح

تربیـ

روع مجـرد انسـان قـرار میگیـرد و

همچون ابزاری به استخدام روع درمیآید .آنگاه روع مجرد میتواند هر آنچه در حد تجـرد
گرچه روع از جهان تجرد و غیب اس
عالم طبیع
تربی

و در رهن زمان و مکان نیس  ،اگر اشتغال آن بـه

کم شود ،میتواند از جهان غیب به اذن خدا اطالع یابـد؛ و اگـر در راه صـحید

شود و از طریق صواب از عالم طبیع

منصرف شود ،میتواند با غیب آشنا شـود و از

آن خبر دهد.
 .4موانع تشخیص مصادیق لذت

پس از بیان موانع و حجابهای پیش روی ادراک لـاات برتـر ،اینـک بـه اشـتباهاتی اشـاره
میکنیم که در مصادیق مختلف لات برای برخی از انسانها رخ میدهد؛ اینکه چرا و به چه
سبب انسان در مصادیق لات و الم دچار اشتباه میشود و عامل ایجاد ایـن اشـتباه در تطبیـق
مفهوم بر مصداق چیس .
چنانکه از مباحپ آی لال جوادی آملی برمیآید ،به نظـر میرسـد کـه بـه اعتقـاد ایشـان
تهایب نفس از اسباب مهم تشخی

مصادیق لات اس  .تهایب نفس موجب میشود کـه

انسان هم در تحلیل معانی و مفاهیم عقلی به مقصد برسد ،و هـم در تطبیـق ایـن معـانی بـر
مصادیق ،اشتباه نکند .چنین برداش
این موضوع اس .

میشود که از نظر ایشان ،علم نیز از جمله عوامـل مهـم

چیستی و آسیبشناسیِ لذت و موانع تشخیص آن از دیدگاه عالمه جوادی آملی

عقلی ادراک کرده ،به حواس درونی بدهد.
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4ـ .1عدم تهذیب نفس

با توجه به اینکه حقیق

انسان از روع اس

و روع اصال

دارد ،پس لاتهای روع نیز

اصیل و بادوام هستند .تهایب نفس به انسان کمک میکند که روع بر بـدن تفـوق و برتـری
یابد و به مقام تجرد برسد ،و وقتی موجودی مجرد شد ،علم او با کارش و کار او با ادراکـش
و ریاس

آمیخته اس

ال اگر روع به بدن دسـتور میدهـد کـه روزه بگیـر،
با روع اس ؛ مث ً

روع از این فرمانروایی بر بدن لات میبرد ،و این ریاس
ریاس

واقعـی اسـ  .ولـی جاهـل کـه

واقعی را نمیفهمد ،هم در تطبیق ،و هم در تبیین حقیقـ  ،دچـار اشـتباه میشـود و

بدن را بر روع مسلط کرده ،روع الهی را تح اسارت بدن درمیآورد و لاتهای جسـمانی
را طلب میکند و دیگر نمیتواند به ادراک لاات برتر برسد.
آی لال جوادی آملی بر تأثیر اخالق و تهایب نفس در تطبیق معـانی بـر مصـادیق تأکیـد
میورزد و معتقد اس
فهم درس
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که اگر انسان بتواند خود را از لحاظ اخالقی مهـاب کنـد ،آنگـاه در

معانی و انطباق آنها بر مصادیق لات ،موفق میشـود و دیگـر دچـار اشـتباه در

مصداقهای لات نمیشود (جوادی آملی۱۰۹۹ ،و.)۱۴۷ :
کسی که از خودسازی و تهایب نفس بهره نگیرد ،هم خدا را فراموش میکند و هم خـود
را .چنین شخصی نمیتواند به نشئۀ عقـل و تجـرد برسـد؛ پـس لـاتهای او هـم انفعـالی،
زودگار ،ناق

 ،و حسی خواهد بود.

4ـ .2جهل

به نظر میرسد که فقط با علم میتوان به درکی صحید و درس از معانی دس

یافـ ؛ و

لات چشیدن معانی و بهره بردن از آنها با تطبیق بر مصادیق ،تاحدودی از عهدۀ علم خـارج
اس  .واضد اس

که منظور ایشان در تحلیل معانی اس  ،اما بهتر ایـن بـود کـه در عبـارت

فوق ،پس از تبیین علم ،به مسألۀ تهایب نیز اشاره میشد .در آثار ایشان به صورت واضـد و
مشخ

به تأثیر تهایب در تشخی

و درک معانی و تطبیق آنها بر مصادیق لات ،بهخوبی

اشاره شده اس ؛ چنانکه برای این منظور ،چنین بیان میکنـد« :تهـایب اخـالق بـرای ایـن
اس

که انسان ،هم در تحلیل این معانی و مفاهیم عقلی به مقصد برسد ،و هم در تطبیق ایـن

معانی بر مصداقها اشتباه نکند» (همان.)۱۴۷ :
ایشان علم را یکی از عوامل مهمی میداند که در تطبیق معانی لات بر مصـادیق آن مـؤثر
اس  .کسی که عالم اس  ،هم معانی لات را بهخوبی تحلیـل میکنـد و هـم مصـداق آن را
میچشد؛ و کسی که جاهل اس  ،معنای آن را درس
میچشد .انسان عاقل معنای ریاس

را خوب تحلیل میکند و لات ریاس

غیرعاقل از تحلیل معنای ریاس  ،عـاجز اسـ
ریاس

تحلیل نمیکند و درد را به جای لات
را میچشد؛ امـا

و درد مرکـوس و زیرفرمـان بـودن را لـات

تلقی میکند (جوادی آملی۱۰۹۹ ،و.)۱۴۷ :

نتیجهگیری

لات ،اقسام لات ،لات و ادراک ،موانع و حجابهای رسیدن به لاات برتـر ،مـیتـوان چنـین
نتیجه گرف که ایشان به تأسی از بزرگان ،لات را تعریف کرده اس و ضرورتی بـرای طـرع
تعریفی جدید احساس نمیکند .عالوه بر این ،با توجه به اینکه آیـ لال جـوادی آملـی مبـانی
مالصدرا را در حقیق ادراک پایرفته اس
ماهی

و علـم را امـر وجـودی میدانـد ،بنـابراین بـالتبع

لات هم متفاوت میشود .ایشـان هرچنـد در ظـاهر همـان تعریـف فالسـفۀ مشـام را

پایرفته ،به سبب پایرش و بهکارگیری مبانی صدرالمتألهین ،مصـادیق گسـتردهای از لـات بـه
دس میدهد .از این رو ،برای وصول به مراتب عـالیتر لـات ،نفـس بایـد در آن مرتبـه قـرار
گیرد ،وگرنه لات پایینتر را مالیم با طبیع خـود میبینـد و از لـات برتـر ،درکـی نخواهـد
داش .
ایشان همچنین در اقسام لات ،به لات فعلی و انفعالی اشاره میکند که در بـین حکمـای
گاشته ،این تقسیمبندی فقط در آثار ابنمسکویه دیده میشود.
یکی دیگر از نتایج این تحقیق ،کشف رابطه و تناسب ادراک لات با عوالم و قوای علمـی و
ادراکی انسان از نظر آی لال جوادی اس ؛ یعنی به هر میزان که ادراک انسان باال برود ،متناسـب
با قوای علمی و ادراکی و مرتبط با عوالم مختلف ،به ادراک نوع خاصی از لات میرسد.
دربارۀ ادراک لاات برتر و تبیین آن نیز میتوان به این اشاره کرد که انسان بـا رسـیدن بـه

چیستی و آسیبشناسیِ لذت و موانع تشخیص آن از دیدگاه عالمه جوادی آملی

پس از بیان دیدگاههای عالمه جوادی آملی دربارۀ بررسی لـات ،و مسـاکلی همچـون تعریـف
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تقوا و تهایب نفس و از بین بردن موانع و حجابهـا میتوانـد بـه سـطوع مختلـف ادراک
ل
لقامال و تقرب الی لال نایل شود.
لاات رسیده ،به لات بزرگ
نتیجۀ دیگر این تحقیق این اس

که آی لال جـوادی آملـی در مـورد اشـتباه در مصـادیق

لات ،به عواملی اشاره میکند که باعپ اشتباه در ادراک مصادیق میشـوند .نکتـۀ اصـلی در
مورد عدم تطبیق مصادیق با معانی و مفـاهیم لـات از نظـر ایشـان ایـن اسـ

کـه موانـع و

حجابها موجب میشوند که انسان در انطباق معنا با مصداق لات دچار اشتباه شـود ،و بـه
هر میزان که مشغولی های دنیوی کمتر شود ،اشتباه در مصادیق کمتـر میشـود و انسـان بـه
درک لاتهای برتر میرسد.
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