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Abstract
Throughout history, philosophy has always been accused of being abstract and
unrelated to the everyday issues of human life, so some later philosophers have offered
solutions to some individual problems and social problems. Some of them are called
“philosophical consolations.” Of course, “consolation” in custom means to calm a sad
or afflicted person, but the meaning of the term consolation in philosophy and social
sciences is somewhat broader than its customary meaning, and it means to calm the
person through the way he looks at problems and provide a solution to the problems.
Although philosophical counseling is a contemporary movement in the field of
practical philosophy, b this does not mean that previous philosophers were silent about
it; rather, some of them, in the form of practical wisdom discussions, have developed
specific epistemological points and practical approaches to address the shortcomings
of everyday life, including “financial poverty.”
But among Muslim philosophers, Ibn Sina (Avicenna) is more famous than others.
While getting acquainted with Aristotle’s practical wisdom, Farabi’s additions to it and
some of the opinions of the scholars of Ikhwan al-Safa, he used a new innovative style
in the discussions of practical wisdom and, therefore, in the Islamic tradition, he has
influenced all his later philosophers. On the other hand, in the West, Immanuel Kant
attached considerable importance to practical philosophy over theoretical philosophy.
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To this end, Kant also paid special attention to the philosophy of ethics, and his
teachings overshadowed the ideas of most late Western thinkers.
Because “financial poverty” has long been considered the mother of many physical
and mental problems in human societies, the present research tries to explain and
compare the recommendations of Ibn Sina and Kant in the face of the mentioned
problem through a descriptive-analytical method. In Ibn Sina’s words, in addition to
Aristotelian teachings, there are also Enlightenment approaches influenced by
religious texts, but Kant, as one of the system-building thinkers in the Enlightenment,
lacks Enlightenment views and rationally focuses on customary affairs to provide a
solution. Ibn Sina conducts his discussion on the basis of rational and metaphysical
concepts but most of Kant’s views are based on his empirical approach to human
cognition, although he finds the science of “anthropology” very slippery, at least in
terms of method, and finds its results uncertain.
Ibn Sina examines the ill effects of financial poverty in order to comfort the poor.
Ibn Sina has considered “deprivation of sensory pleasures” as an important necessity
of financial poverty and considers the way to cope with poverty to depend on the
passage of sensory affairs and knowledge of extra-sensory pleasures. Trans-sensory
pleasure includes sensual pleasure (illusory or imaginary) and intellectual pleasure,
which can be achieved even without material wealth, and the perception of intellectual
pleasures may erase the bitterness of poverty and its effects for human beings. But
while acknowledging the many problems of financial poverty, Kant knows that there
is no cure for it other than wealth, so he places great emphasis on the element of work
and effort. Since he considers poverty to be the greatest cause of carnal vices, he calls
the acquisition of wealth through work, since it leads to happiness, man’s duty to
himself.
Ibn Sina’s idea is in fact one of the methods of tolerating poverty and tolerating it,
and with Ibn Sina’s solution, the maximum psychological effects of poverty are
removed. But Kant does not accept the conditions for tolerating poverty for human
beings. Basically, in Kant’s view, money solves most, if not all worldly problems
because man can benefit from the art and expertise of others through financial means.
Keywords: philosophical consolation, Ibn Sina, Kant, financial poverty, sensory
pleasure, transcendental pleasure, wealth gain, work element.
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چکیده

م
فقر مالی از دیرباز ،مادر بسیاری از مشکالت فردی و اجتماعی جوامع انسانی شمرده شده است و متفکران بزرگتی
این معضل را در آثار خویش مورد بح قرار دادهاند .در آثار فیلسوفانی همچون ابنسینا و کانتت ،کته بته حکمتت
توجه م
عملی م
خاصی داشتند ،دربارۀ «فقر مالی» مطالبی مطرح است .پژوهش پیش رو به روش توصیفی ت تحلیلتی،
م
در تبیین و مقایس نظرات و توصیههای این دو فیلسوف در مواجهه با این معضل میکوشد« .تستلی» در عترف ،بته
م
معنای آرام کردن شخص اندوهگین یا مصیبتزده است ماما معنای اصطالحی تسلی در فلستفه و علتوم اجتمتاعی،
قدری م
موسع از معنای عرفی آن است و عبارت از آرامش بخشیدن به شخص از طریق نوع نگتاه او بته مشتکالت و
م
ارائ راهکار برای رفع معضالت است .ابنسینا برای تسلیبخشی به فقیران ،آثار سوء فقر مالی را واکاوی میکند .به
باور شیخ« ،محرومیت از ملذتهای م
حسی» الزم مهم فقر مالی است .او راه کنار آمدن بتا فقتر را در گترو عبتور از
م
م
حسی و شناخت ملذتهای فر م
امور م
احسی میداند ،زیرا نه تنها کس آن لذتها بدون تمکن مالی امکانپذیر است،
م
م
احسی بسی فراتر از لذتهای م
بلکه مقوت و دوام لذتهای فر م
حسی است .ماما کانت ضمن اذعان به مشکالت عدیدۀ
تحمل فقر را برای انسانها نمیپذیرد و برای کنار آمدن با فقر مالی و م
فقر مالی ،شرایط م
تحمل آثار سوء آن ،راهکار و
درمانی ،جز کس ثروت نمیشناسد؛ از اینرو فیلسوف آلمانی بر عنصر کار و تتالش بترای کست ثتروت تأکیتد
م
تمکن مالی میتواند از هنر و م
تخصص دیگران بهرهمند شود.
فراوانی دارد .به نظر کانت ،انسان با

م
م
لتذتهتای فر م
تسلیبخشی فلسفه ،ابنسینا ،کانت ،فقر مالی ،ملذتهای م
احستی ،کست
حسی،
کلیدواژهها:
ثروت ،عنصر کار.
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 .1مقدّمه

در دنیای امروز با دهها و بلکه صدها مسئله و مشکل م
متنوع سر و کار داریم و انسان راه رهتایی از آنهتا را یتا
نمیداند یا به طریقی نادرست ،به حل مسئله میپردازد .ماما به تجربه ثابت شده است که بیشتتر مشتکالت
روزمره ،ریشه در تنگناهای حاصل از «فقر مالی» دارند یا دستتکتم م
م
تصتور غالت مردمتان از معضتالت
ً
گوناگون چنین است .در این مواقع ،معموال روانشناسان ،بیش از هر گروه دیگر مفعا اند و گروهی از متردم
م
خاصتی بتاور
برای رفع نامالیمات روحی خویش به سراه آنان میروند .افرادی نیز کته بته دیتن و متذه
دارند ،به برخی عالمان دینی یا اماکن مذهبی خاص ،روی میآورند یا بتا برختی مناستک دینتی و اذکتار و
اوراد ،روحیات خویش را تلطیف میبخشند.
م
هر یک از این روشها با لحاظ معیارهای عقالنی ،به جای خود نیکو به نظر میرستند؛ امتا گذشتته از
آنها میخواهیم ببینیم آموزههای فلسفی در این میان چه نقشی دارند؟
ً
از آنجا که دانش «فلسفه» رشتهای نظری است ،معموال بدون فایدۀ عملی جلوه میکنتد؛ حتا آنکته
برخی آموزههای فلسفی میتواند برای برنام زندگی انسان ،رفع معضتالت ،م
تحمتل مشتکالت و از جملته
مواجهه با «فقر مالی» سودمند باشد .امروزه از این توانمندی فلسفه ،در مشتاورههتای فلستفی بهتره گرفتته
م
میشود و برخی متفکران در دهههای اخیر کوشیدهاند تا مباح فلسفی را به نحو کتاربردی مطترح کننتد؛
چنانکه ویلیام جیمز از پایهگذاران برجست مکتت پراگماتیستم ،در ایتن بتاره متیگویتد :فلستفه بته مثابته
دستیابی به یک جواب نهایی برای تفستیر آفترینش و فهتم استرار نیستت ،بلکته دانشتی استت نتاظر بته
م
روزمرۀ ما تا راهنمایی عملی برای مواجهه با دشواریها و حل برخی معضالت باشتد (داوری،
مفعالیتهای
 ،1033ص .)02۷گرچه مشاورۀ فلسفی ،نهضتی معاصر در حوزۀ فلسف عملی است؛ ماما این بتدان معنتا
نیست که فیلسوفان پیشین در این باره ساکت بودهاند؛ بلکه بعضی از آنان نیتز در قالت مباحت حکمتت
عملی ،نکتههای معرفتی و رویکردهای عملی م
م
روزمتره ،از
خاصی را برای رویارویی با کاستیهتای زنتدگی
جمله «فقر مالی» طرح کردهاند.
ماما در میان فیلسوفان مسلمان ،ابنسینا بته گونتهای مشتهورتر از ستایرین استت .او ضتمن آشتنایی بتا
حکمت عملی ارسطو ،تکملتههتای فتارابی بتر آن و برختی آرای حکمتای إختوان الصتفا ،بتا نتوآوری در
تقسیمات علوم ،سبک ابتکاری نوینی را در مباح حکمت عملی به خدمت گرفتته استت و از ایتنرو در
م
م
سنت اسالمی ،بر هم فیلسوفان متأخر از ختویش تتأثیرگزار بتوده استت .از آنستو در مغترب زمتین نیتز،
ایمانوئل کانت م
اهمیت چشمگیری برای فلسف عملی در قبا فلسف نظری قائل شد .کانت بدین منظور ،بته
فلسف اخالق نیز م
توجه ویژهای نشان داد .فلسف نوین او ،نه فقط در مباح معرفتشناسی ،بلکه در حتوزۀ
حکمت عملی و دانش اخالق نیز بسط یافت و به تعبیتر هایتدگر ،اندیشتههتای کانتت بتر زنتدگی اغلت
م
م
متفکران متأخر غرب ،سایه افکنده است (فوالدوند ،103۲ ،ص 0و .)12
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م
متفکران به معضل «فقر مالی» و آسی های حاصل از آن م
توجه داشتهاند و از ختال
چون هر دوی این
م
آثار اینان ،نقطه نظراتی برای تحمل تنگناهای حاصل از فقر مالی یا دستوراتی برای رفع ایتن معضتل ،قابتل
م
استنباط است؛ از اینرو در پژوهش پیش رو برآنیم تتا تستلیبخشتیهتای حاصتل از آمتوزههتای ایتن دو
فیلسوف را در مسئل «فقر مالی» که مادر بسیاری از مشکالت جسمی و روحی در جوامع مختلف استت،
مورد تحلیل و مقایسه قرار دهیم .در واقع ،پرسش اصلی تحقیق بدین قرار است:
توصیههای ابنسینا و کانتت در مواجهته بتا فقتر متالی و ناکتامیهتای حاصتل از آن در زنتدگی ،چته
شباهتها و تفاوتهایی با یکدیگر دارند؟
 .2مفهوم تسلّیبخشی

1

ً
م
علیاکبر دهخدا که در توضیح واژگان ،صرفا به کتت فارستی بستنده نکترده ،معتانی متعتددی بترای واژۀ
م
م
«تسلی» گرد آورده است .معانی مختلفی از قبیل :خرسند شدن ،بیغم شدن ،د خوشتی یتافتن« .تستلی«
م
معنای مصدری نیز دارد و گاه برای تأکید بر وجه مصدری آن ،از ترکی «تسلیبخشی» استتفاده متیشتود
که به معنای آرام کردن و آرامش بخشیدن است (دهخدا ،بیتا ،ج ،۵صص .)2۲۵۲-2۲00
ً
ُ
اساسا این معنا در عرف ما بسیار متداو است که به شتخص مصتیبتدیتده یتا غتمزده ،بته اصتطالح
«تسلیت» میگویند؛ یعنی در مالقات حضوری یا تماس تلفنی یا نامهنگاری با او ،کلمتات و جمالتتی بته
کار میبرند که موج آرامش خاطر آن شخص و کاهش اندوه وی گردد؛ گاه نیز عملی انجام میدهنتد یتا
هدیهای نظیر گل برای او میبرند تا بدین وستیله ،قتدری درد و رنت وی را التیتام دهنتد .همت اینهتا بترای
بازگرداندن آن شخص به زندگی عادی خود است.
م
معانی لغوی و عرفی «تسلی» ،گرچه بیارتباط با کاربرد آن در فلسفه و علتوم اجتمتاعی نیستت ،ولتی
م
م
هم معنای «تسلیبخشی» در فلسفه را بیان نمیکند .برای ماولین بتار در ایتران ،تعبیتر تستلیبخشتیهتای
دوباتن به کار گرفته شد 2.و  3از محتوای این اثر میتوان دریافتت
فلسفه در ترجم عنوان کتاب مشهور ِآلن ِ
1. Consolation

 .2کتاب آلن دوباتن با عنوان  ،The Consolation of Philosophyمشتمل بر شش بخش است و در هر بخش ،یکی
از مشکالت اساسی نوع انسان مطرح شده است .آلن دوباتن دربارۀ هتر یتک از آن مستائل ،توصتیههای یکتی از
فیلسوفان نامی را بیان میدارد و راهکارهایی برای کنار آمدن با آن معضل یا رفع آن ارائه میدهد .بخش سوم کتاب،
اختصاص به مشکل «فقر مالی» دارد که مشتمل بر توصیههای اپیکتور در مواجهته بتا ایتن معضتل استت؛ نتک:
دوباتن ،100۲ ،صص .102-3۷
م
 .3همچنین تحت تأثیر کتاب یادشده ،پایاننامهای در سطح کارشناسی ارشد بتا عنتوان تسلیبخشتیهای فلستفه از
منظر معالمه جعفری در دانشگاه الزهرا(س) انجام پذیرفته است .از آنجا کته در اغلت آثتار م
محمتدتقی جعفتری،
بح های فلسفی فراوانی مطرح شده و بیشتر این مباح  ،مشتمل بر مسائل عملی و کاربردی استت .پژوهشتگر
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ً
که معنای اصطالحی این واژه ،قدری فراتر از معانی لغوی و عرفی آن است .فیلستوفان صترفا بته دنبتا آن
نیستند که با افراد مصیبتزده ،همدردی کنند و خود را شریک اندوه آنان قرار دهند .این رفتار از متردم عتوام
نیز ساخته است و م
البته فیلسوفان نیز بنابر مالحظات اجتماعی و عرفی ،گتاه چنتین عمتل متیکننتد ،ولتی
ایشان به دو گون دیگر نیز ،افراد رنجور و مبتال به مشکالت را یاری میرسانند که از مجموع اینها ،با عنتوان
م
«تسلیبخشیهای فلسفه» یاد شده است .آن دو کار عبارتند از:
الف) تغییر نوع نگاه افراد به مشکالت :فیلسوفان در طو تاریخ همواره تالش کتردهانتد کته نتوع نگتاه
م
انسانها را نسبت به هستی و جهان تغییر دهند و آنان را از جزئینگری به کلینگری سوق دهند .در پتی آن،
ً
طبعا فهم افراد نسبت به زندگی و فراز و نشی های آن تغییر میکند و از نگاه عامیانه به مسائل و معضتالت
ً
م
پرهیز مینمایند .تفکر فلسفی اگر به شکل نظاممند ارائه شود ،طبعا از نگاه عامیانه بهتر است.
ب) ارائ راهکار برای رفع معضالت :میدانیم برخی مشکالت زندگی دائمی نیستتند و قابتل حتل بته
م
نظر میآیند .بعضی از فیلسوفان در قبا این دست از مشکالت ،بر پای تفکتر فلستفی ختویش و موقعیتت
ً
خاص فرد ،راهکارهایی برای رفع آن مشکل ارائه میدهند .در این موارد ،فیلستوف صترفا بته دنبتا اظهتار
همدردی یا تغییر نوع نگاه افراد واجد آن مشکل نیست ،هر چند که ممکن است پیشتر آن کار را نیز انجتام
م
داده باشد؛ بلکه او به دنبا رفع آن معضل است؛ بنابراین «تسلیبخشی» در ایتن حالتت ،بته معنتای ارائت
راهکارهای عملی فیلسوفان برای حل مشکالت است.
 .3تسلّیبخشیهای ابنسینا در مواجهه با فقر مالی

م
ً
در آثار سینوی عنوانی دربارۀ تسلیبخشی به فقیران جامعه دیده نمیشتود .ظتاهرا دلیتل آن ،عتدم مواجهت
م
جدی ابنسینا یا خانوادهاش با مشکل فقر مالی بوده است .م
البتته او در مراحلتی از زنتدگی ،م
توستط برختی
صاح منصبان ،دچار صدماتی گردید و بخشی از داراییهای خود را از دستت داد1؛ مامتا ایتن تلفتات بته
اندازهای نبود که بوعلی را به فردی تهیدست تبدیل کند و شیرازۀ امور زندگی م
مادی او را از هتم بگستلد .در
عین حا  ،برخی مباح سینوی دربارۀ حکمت عملی و عرفان نظری ،به نحتوی بتا «فقتر متالی» مترتبط
م
م
است و بعضی از سخنان فیلسوف را میتوان به گونهای تسلیبخش افراد تهیدست تلقی کرد.
م
م
مهمی دربارۀ خودشناسی و تعامالت انسان با ختدا ،جهتان و ستایر همنوعتان؛ از آثتار عالمته
محترم نیز مطال
مثنوی استاد جعفری ،از منابع اصلی این پژوهش به شمار میآینتد.
شرح
و
البالغه
نه
شرح
است.
گزینش کرده
ِ
نک :مزیدی ،100۵ ،صص .12۲-0۲
 .1به عنوان نمونه ،در جنگ ابوسهل حمدونی با عالءالدوله ،کتاب انصاف و رسال «عالئیه» ،همراه با اثاثی شیخ ،به
غارت رفت .نیز دو کتاب حکمت مشرقیه و حکمت قدسیه را سلطان محمود غزنوی در کتابخان دولتتی مضتبوط
نمود تا آنکه لشکر غور ،غزنین را غارت کردند و کتابخانه را آتش زدند؛ ر : .شهرزوری ،1030 ،ص.000
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ماما پیش از بیان دیدگاههای ابنسینا در مورد فقر مالی ،الزم است به رویکرد خاص او در فلسف عملتی
م
اشاره کرد ،زیرا شتیخ میتان دو م
ستنت ارستطویی و نوافالطتونی بتا آمتوزههتای دینتی پیونتد داد .اطتالع از
م
شاخصههای این رویکرد ،فهم ما را در استنباط تسلیهای سینوی در مواجهه با فقر مالی و عتوارب نتاگوار
آن تقویت میکند.
 .1-3رویکرد ابنسینا در مباحث حکمت عملی

در ابتدا باید اذعان داشت که م
توجه ابنسینا به امر م
نبوت و تأکید او بر بهرهگیری انستان از معتارف وحیتانی،
م
تفکر ارسطویی متمایز کرده است .او م
حتی در مواردی که تقستیم ارستطو
فلسف عملی وی را تا حدودی از
ً
را مال حکمت عملی قرار داده ،باز هم آن رویکرد خاص را لحاظ میکند .مثال در اوائل عیون الحکمتة،
بخشهای حکمت عملی عبارت از :کشورداری ،تدبیر منز و اخالق خوانده شده ،ماما ابتنستینا در ادامته
میگوید :اصل این سه مورد و حدود آن ،از شریعت الهی آموخته میشود (ابنسینا103۲ ،م ،ص.)10
بدین ترتی  ،ابنسینا شریعت الهی را مبدأ سه شاخ مشهور حکمت عملی قرار متیدهتد و شتناخت
پیامبر را نیز قسم چهارم حکمت عملی میشمرد .او به روشنی در پی بیتان ایتن نکتته استت کته شتناخت
پیامبر از آنرو که حامل احکام تشریعی از جان خداوند است ،مهمتترین شتاخ حکمتت عملتی ،بلکته
م
رکن اصلی آن محسوب میشود (ذبیحی ،100۷ ،ص .)121همین نگتاه ختاص ،ابتنستینا را از توقتف در
م
م
حکمت بحثی مشائی رهایی بخشید .او در مقدم کتاب منطتق المشترقیین ،از گترایش ختود بتدین مستیر
م
معرفتی ،پرده برمیدارد .ابنسینا در آنجا متیگویتد :فلستف مشتائی بترای عمتوم فلستفهورزان استت و او
پیشتر در کتبی نظیر شفاء بیش از نیاز مخاطبان ،به تبیین آن پرداخته؛ ماما حکمتت مشترقی ویتژۀ م
خاصتان
است و هم فلسفهورزان ،قدرت در و پذیرش آن را ندارند (ابنسینا10۲۵ ،ق ،ص.)0
م
البته کتاب مذکور به تمامه در دسترس نیست و بخش عمدۀ آن مفقود شده است .ماما متتون دیگتری از
ابنسینا در دست داریم که چندان پیشین ارسطویی ندارند .رسالههای «حی بن یقظان»« ،رستالة الطیتر»،
«سالمان و ابسا »« ،فی ماهیة العشتق»« ،فتی ماهیتة الصتالة»« ،فتی معنتی الزیتارة» و سته نمتط آختر
اإلشارات و التنبیهات با عناوین «فی البهجة و السعادة»« ،فی مقامات العتارفین» و «فتی أسترار اایتات»؛
بیشتر شاکل اشراقی و صبغ وحیانی دارند (کرد فیروزجایی ،100۲ ،ص.)0۷۵
ابنسینا به خوبی میداند که هم آموزههای وحیانی از ظاهر آیات قرآن یا احادی نبوی ،قابل دریافتت
نیست بلکه در مرات باالتر آموزههای پیامبر(ص) ،نیازمنتد صتفای بتاطن استت؛ از ایتنرو بتر ستلو
عرفانی و تهذی نفس نیز م
توجه خاص دارد .هانری کربن در این باره مینویسد:
عقل انسانی م
بالقوه از نیروی عقل مفعا بهرهای دارد و چون ادرا و مشتاهدۀ بتاطنی و
عقل عملی در نهاد او به موازات هم درکارند ،عنوان «فرشتههای زمینی» بر آدمیتان اطتالق
میشود و سرنوشت ارواح در این سر ،مستتر است .در بین درجات چهارگان شعور بتاطن،
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آنکه ما را در حا رابطه و خلوص با فرشته یا عقل مفعا قرار میدهد ،بته صتفت «قتدس»
ممتاز گردیده و عالیترین مرتبت آن ،روح پیامبری و پیامآوری از عالم غی استت .اکنتون
م
میتوانیم طرح فلسف مشرقی ابنسینا را بر اساس تفکری که تشریح شد ،مورد مطالعه قرار
دهیم (کربن ،1030 ،ص.)3
م
ً
با این توصیف ،وقتی از ابنسینا ستخن متیگتوییم صترفا بتا فیلستوفی مشتائی و محصتور در م
ستنت
م
ارسطویی روبرو نیستیم؛ بلکه با متفکری مواجهیم که عالوه بر حکمت بحثی ،دستی در حکمتت اشتراقی
نیز دارد و از محتوای نصوص اسالمی نیز بهرههای وافری برده است .بر این اساس ،وقتتی پرسشتی دربتارۀ
ً م
ً
مشکالت فردی یا معضالت اجتماعی ،از ابنسینا پرسیده شود ،طبعا نباید انتظتار پاستخی صترفا مشتائی
از وی داشت ،چه بسا او در خال آثار خود ،با صبغ دینتی و رویکترد عرفتانی بته پرستش متا پاستخ داده
باشد.
م
ِّ
ماما اهم مطال تسلیبخش ابنسینا دربارۀ فقر مالی ،در نمط هشتم و قطعات انتدکی ،در اوائتل نمتط
نهم کتاب اشارات و تنبیهات ،قابل ردیابی است .عنوان نمط هشتم «فی البهجة و السعادة» است .مطالت
این نمط به شرح اقسام شادمانی و سعادت اختصاص دارد .به باور ابنسینا ،این دو مقوله به متوازات ادرا
م
ً
تخیلی ،م
آدمیان ،مشتمل بر چهار مرتب م
حسی ،م
توهمی و تعقلی است .طبعا هم این مرات  ،متالزم ثتروت
مادی نیست و م
م
حتی میتوان اذعان داشت که بعضی از آنها ،با ثروتمندی قابل جمع نیست.
بنابراین از آنجا که افسردگی و پریشانی خاطر ،از ِّ
اهتم آثتار فقتر و بتیپتولی استت ،پتیش رو نهتادن
اقسامی از سرور و نیکبختی که با ثروت م
مادی مالزمت ندارند؛ متیتوانتد بستی رافتع درد و رنت فقیتران
گردد .م
البته جل نمودن اشخاصی که با فقر شدید دستت و پنجته نترم متیکننتد ،بترای م
توجته دادن بتدین
ً
م
مطال  ،هرگز کار سهلی نیست .طبعا باز نمودن مسیر مفاهمه و گفتوگو با آنان ،بسی نیازمنتد دقتت نظتر
در معاشرت و همدردی با این طبق محروم است.
 .2-3اقسام لذّتهای فراحسّی از نظر ابنسینا

کتاذب انحصتار شتادکامی و
ابنسینا در ابتدای نمط هشتم اشارات و تنبیهات ،تالش متیکنتد تتا شتهرت
ِ
م
م
م
نیکبختی را در ملذتهای م
حسی ابطا نماید و مخاط خویش را به لذتهای فراحسی توجته دهتد .ایتن
مطلوب با ذکر مثا های م
متنوع و در سه گام برآورده میشود.
او در ابتدا میگوید :در اذهان مردم چنین شهرت یافته که خوشیها و ملذتها ،منحصر در امور م
حستی
م
م
روزمرۀ خود ،گاه لتذت
همچون انواع غذاها و شهوت جنسی است؛ حا آنکه شاهدیم انسانها در زندگی
دیگری را بر ملذت م
حسی ترجیح میدهند .به طور مثا  ،نزد برخی مردمتان ،پیتروزی بتر حریتف در بتازی
م
شطرن  ،بسی مهمتر از لذت تناو خوراکیها و ارضای شتهوت جنستی استت .مثتا دیگتر آن ،شتخص
م
صاح منصبی است که خوردنی یا لذت جنسی به او پیشنهاد میشود ،ولی او بتا درایتت و خردمنتدی از
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م
م
آن لذتها میگذرد تا مبادا اعتبار وی در آن جایگاه خطیر مخدوش شود .این رفتار از آنروستت کته لتذت
جاه و مقام نزد آن صاح منص  ،بسی مهمتر از آن ملذتهای م
حسی است (ابنسینا ،1031 ،ص.)001
ً
شاید بتوان در دو مثا شیخ ،قدری مناقشه کرد و مثال مادعا نمود که شخص شطرن باز یا فترد صتاح
منص  ،در طمع دستیابی به ملذتهای م
حس ِی بیشتر ،آنگونه عمل میکند و پیتروزی در بتازی شتطرن و
ً
یا حفظ منص  ،مقصود اصلی آن دو نیست؛ مثال آن شطرن باز با غلبه بر حریف ختود ،بته دنبتا جلت
م
م
توجه فردی از جنس مخالف خودش است تا بعدها بته لتذت جنستی بیشتتری دستت یابتد و فترد واجتد
همت میگمارد تا به ثروت م
ریاست ،از آنرو به حفظ جایگاه خویش م
مادی بیشتتری دستت یابتد و در بتازۀ
حسی بیشتر م
زمانی فراختری ،از ملذتهای م
متنعم گردد.
ابنسینا در ادامه ،برای تثبیت آن مادعا و اتقان مطل  ،مثا های روشنتری ارائه میدهتد .او متیگویتد:
ً
م
افراد بخشنده و بزرگوار ،گاه بخشش پو یا خوراکی به دیگران را بر ملذتهای م
حسی مقدم متیدارنتد؛ متثال
در نظر انسان کریم ،م
تحمل گرسنگی به ازای بخشیدن غذا به فردی مستمند ،بسی لذیذتتر از آن استت کته
م
آن غذا را بخورد یا انسان باشرافت ،گاه گرسنگی و تشنگی را م
متحمل میشود ،ولی هرگز دستت تکتدی بته
سوی دیگران دراز نمیکند .همچنین نزد مردم م
باهمت و آزادیخواه ،تترس از مترگ و هالکتت ناگهتانی در
میدان جنگ ،ناچیز است .تاریخ گواهی میدهد که مرد آزاده با علم به شکست در میدان جنتگ ،هالکتت
را به جان خویش میخرد تا نامی نیک از او در صتفح تتاریخ بمانتد و آینتدگان وی را متورد ستتایش قترار
دهند .در واقع تمجید مردم پس از مرگ او ،برایش از زندگی دنیوی و خوشتیهتای م
حستی لذیتذتر استت،
م
گویا که لذت آن ستایشها پس از مرگ نیز ،مای سرور وی میشود (ابنسینا ،1031 ،ص.)002
م
لتذتهتای فر م
احستی» از رفتارهتای معمتو
آری ،غایت بوعلی از ذکر این مثا ها ،استتنتاج «وجتود
م
روزمره به وفور مشتاهده متیشتوند؛ بلکته هتر
انسانها است .او نمونههایی را مطرح میدارد که در زندگی
انسان بالغی ،دستکم یکی از این امور را ،خود تجربه کرده است .به دیگتر بیتان ،نتوع آدمتی از ایتنگونته
رفتارها ،تجرب زیسته دارند و تاریخ حیات بشری مملو از این رویکردها است.
ً
جال تر آنکه ابنسینا ،ملذتهای فر م
احسی را صرفا مخصوص آدمیان (عاقالن) ندانسته ،بلکه آن را بته
حیوانات نیز م
تسری میدهد .او این مادعا را نیز با ذکر چند مثا تبیتین متیکنتد؛ از جملته ستگ شتکاری را
م
مثا میزند که با وجود گرسنگی ،از خوردن شکار و لذت آن صرفنظر میکند و آن را برای صاحبش نگته
میدارد تا بیشتر مورد م
توجه او قرار گیرد؛ گویا در نظر سگ ،کس رضتایت آن مترد لذیتذتر از ختوردن آن
شکار است .مثا ِ دیگر ،حیوان شیردهی است که سالمتی فرزنتدان ختود را بتر ستالمتی ختویش تترجیح
میدهد و برای محافظت از آنان ،خود را به خطر میاندازد (ابنسینا ،1031 ،ص.)002
م
م
م
م
گرچه مثا های باال به گونهای قابل مناقشه است ولی مدعای کلی ابنسینا ،اثبات لذتهتای فراحستی
م
م
است .م
لتذتهتای م
حستی ،همچتون
البته او عنوان «لذتهای باطنی» را گزیده است .ایتن تعبیتر در ِقبتا
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م
خوردن و آشامیدن و ارتباط جنسی ،به کار رفته است .در واقع متراد از لتذتهتای بتاطنی ،شتادکامیهتای
م
تخیلی و م
حاصل از امور م
توهمی است ،ماما شیخ عالوه بر آن دو قسم لذت (ظاهری و باطنی) ،قسم دیگتری
م
را نیز با عنوان «لذت عقلی» منظور دارد؛ چنانکه در پایان تنبیه ماو ِ نمط هشتم اشارات میخوانیم:
م
م
پس اگر لذتهای باطنی ،قویتر از لذتهای ظاهری است هر چند که عقلی نباشند،
م
1
پس نظر تو دربارۀ لذتهای عقلی چگونه خواهد بود؟
م
پاسخ پرسش شیخ ،در سخن وی مستتر است؛ آری ،همانگونه که لذتهای بتاطنی نتزد انستانهتا و
م
بلکه حیوانات ،لذیذتر از ملذتهای ظاهری و م
حسی است ،به مرات  ،لذتهای عقلی برای آدمیان لذیتذتر
م
خواهد بود .شاید کسی در مقام انکار مدعای مذکور ،چنین اشکا کند که :اگر ما به گونهای زنتدگی کنتیم
م
متصتور
که چیزی نخوریم و چیزی نیاشامیم و با جنس مخالف نکاح نکنیم؛ دیگر چه شتادکامی بترای متا
ً
است و اساسا مگر خوشبختی دیگری ،خارج از این امور قرار دارد؟
م
در جواب چنین اعتراضی گوییم :ما منکر لذت خوراکیها و نکتاح نیستتیم ،بلکته آنهتا را بته عنتوان
م
ملذتهای م
حسی پذیرفتهایم .اصل سخن آن است که لذتهای دیگری نیز فراتر از ایتن امتور وجتود دارد و
هم و غم و سعی و تالش خویش را برای شادکامیهای ظاهری و م
نباید هم م
حستی مصتروف داشتت .هتر
حسی دارد؛ ماما باید م
انسانی به حس امکانات خویش ،بهرهای هر چند اند از ملذتهای م
توجه داشت کته
م
لذتها و در پی آن سعادت آدمی ،محدود به خوردن ،آشتامیدن ،نکتاح و لتوازم آن نیستت؛ لتذا شتخص
م
حداکثری از ملذتهتای م
حستی ،ختود را ستعادتمند بدانتد و از ستعادت
ثروتمند نباید به صرف بهرهمندی
حاصل از ملذتهای فر م
احسی محروم دارد .همچنین انسان فقیر نباید بته صترف عتدم دسترستی کتافی بته
خوراکیها و عدم امکان ارضاء شهوت جنسی ،سرخورده شود و خود را فاقد سعادت و نیتکبختتی م
تصتور
کند .او باید بداند که ملذتهای فر م
احسی بدون پو نیز حاصل میشوند.
ابنسینا نیز به اشکا یادشده م
توجه داشته است و در ادام سخن ،قدری با تندی بدان پاسخ داده:
شایسته نیست که به گفتار کسی گوش فرا دهیم که میگوید :اگر متا در شترایطی قترار
بگیریم که در آن حا  ،نه چیزی بخوریم و نه چیزی بیاشامیم و نه نکتاح کنتیم؛ پتس چته
خوشبختی برایمان باقی میماند؟ کسی که چنین فکر میکند الزم است که او را بینتا نمتود
م
و به وی گفت :ای بیچاره ،شاید فرشتگان و آنچه بتاالتر از آنهاستت ،حتالتی بتا لتذتتتر،
شادمانهتر و م
خرمتر از چهارپایان داشته باشند (ابنسینا ،1031 ،صص .)000-002
م
 .1همان ،ص002؛ عین عبارت ابنسینا« :فإذا کانت اللذات الباطنة أعظم من الظاهرة و إن لمتکن عقلیة ،فما قولتک
فی العقلیة؟»
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م
در نگاه سینوی ،دلیل شادکامی فرشتگان ،بهرهمندی آنها از لذتهای عقلی است که بستی قتویتتر از
م
م
ً
لذتهای ظاهری و باطنی است .ابنسینا در متن باال ،صرفا به وجود ایتن قستم از لتذتهتا و برتتری آنهتا
م
نسبت به سایر لذائذ اشاره کرده؛ ماما همو پس از طرح مباحثی دربارۀ «تعریف لتذت»« ،ادرا »« ،شتوق»
م
م
م ً
و اموری از این دست ،مجددا بح «لذت عقلی» را پیش میکشد .او در ابتدا به نحو کلی ،مصتادیق ایتن
قسم را بیان میدارد و در پی آن ،موجودات بهرهمند از ملذت عقلی را م
معرفی میکند (همان ،ص.)000
 .1-2-3جهات برتری لذّتهای فراحسّی بر لذّتهای حسّی

م
لتذتهتای دیگتری نیتز بترای آدمتی و م
تا بدینجا دانستیم که عالوه بر ملذتهای ظاهری م
حتتی
(حستی)،
م
حیوانات م
متصور است .اینها عبارتند از :لذتهای خیالی ،وهمی و عقلی .ابنسینا دو قستم ماو را بتر روی
م
هم« ،لذتهای باطنی» نامید و آن را با لحاظ اختالف در نمونتههتا ،مشتتر میتان انستانهتا و حیوانتات
ً
دانست .شیخ در ادامه به تبیین « ملذتهای عقلی» پرداخت که مخصوص انسانها و م
مجردات است .طبعتا
م
شدت آن ،مانع از وصو انسان به ملذتهای م
حسی متیشتود و انستان را بتا انتدوه و رنت
فقر مالی بسته به
م
م
م
م
مواجه میکند؛ اما سایر لذتها و به ویژه «لذت عقلی» که بسی برتر از لذتهای خیالی و وهمتی استت،
مالزمت چندانی با پو و ثروت م
مادی ندارد؛ بلکه با فقر مالی نیز سازگار است.
م
تمکن مالی ،نسبت به ملذتهای فر م
احستی و در رأس آنهتا
بر این اساس ،آگاهی دادن به اشخاص فاقد
م
م
اهمیت فراوان دارد .در این باره ،مقایس میان لذت عقلی و لذت م
« ملذت عقلی» م
حسی بسی راهگشتا استت.
م
از قضا ابنسینا پس از تبیین ویژگیهای ملذت عقلی و بیان ِّ
اهم نمونههتای آن ،بته مقایست لتذت عقلتی بتا
م
لتذت م
ملذت م
حسی پرداخته است .به باور او ،ملذت عقلی هم از نظر م
حستی
کمتی و هتم از نظتر کیفتی بتر
م
ً
م
ترجیح دارد و این برتری در مورد برخی مصادیق لذت عقلی به حدی است کته اساستا کتم و کیتف آن ،بتا
ملذتهای م
حسی قابل مقایسه نیست (ابنسینا ،1031 ،ص.)000
برخی شارحان اشارات و تنبیهات ،در تشریح بیان ابتنستینا ،سته فترق ذیتل را از مجمتوع ستخنان او
م
م
دربارۀ اقسام لذت استنباط کردهاند که فهم آن برای تسلیبخشی به فقیران جامعه ،بسی سودمند است:
م
یک .ملذتهای م
حسی همگی اموری تغییرپذیر ،دگرگون شدنی و فاقد دوام است؛ حا آنکه لذتهتای
عقلی ،اموری ثابت و غیر قابل تغییر هستند و از حی دوام با ملذتهای م
حسی قابل مقایسه نیستند.
حسی به ظواهر اشتیای م
دو .اکثر ملذتهای م
متادی یتا ختواص عارضتی آنهتا مربتوط متیشتود؛ ولتی
م
لذتهای عقلی به متابعت از ادراکات خود ،ناظر به کنه اشیاء و امور ذاتی آنها است.
سه .دایرۀ ملذتهای م
حسی ،محدود و در مواردی قابل شمارش است و از اینرو چنتدان م
تنتوع ندارنتد؛
م
م
تعلق میگیرند و از ایتنرو م
تنتوع شتایانی پیتدا
ولی لذتهای عقلی بسی نامحدود است و به امور نامتناهی
میکنند (ملکشاهی ،1033 ،ج ،1ص.)02۵
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 .4تسلّیبخشیهای آموزههای کانت در مواجهه با فقر مالی

با مراجعه به کت تاریخ فلسفه و سایر آثار ناظر به احواالت کانت ،میتوان دریافت که او در زنتدگی ختود،
م
م
م
هیچگاه طعم فقر را به نحو جدی نچشید .کانت به طور کلی ،زندگی پر فتراز و نشتیبی نداشتت و اتفاقتات
سراجی اشتتغا داشتت و زنتدگی م
آنچنانی در زندگی  3۲سال وی رخ نداد .پدر کانت ،به شغل م
متوستطی
برای خانوادهاش فراهم کرده بود .خود کانت نیز ضمن تحصیالت عالیه ،از تدریس خصوصی تتا استتادی
دانشگاه را تجربه کرد .او پس از درگذشت پدرش ،حدود هشت سا (1۷۵۵-1۷0۷م) برای گتذران امتور
خود به تدریس خصوصی اشتغا داشت و پس از آن به تدریس در دانشگاه مشتغو شتد ،ابتتدا قریت 1۵
سا به نحو حق التدریس و پس از آن در سا 1۷۷۲م ،استاد منطق و متافیزیک دانشگاه گونیگستبرگ شتد
(فروغی ،103۵ ،ص ،00۷کاپلستون ،1033 ،ج ،0صص .)2۲2-2۲1
ً
صرفا در درسهای فلسف اخالق خود ،از دریچ نظم به برخی عناصر ِّ
مهم زندگی انسان ،از جملته
او
م
«کار» و «فضیلت» توجه کرده است .کانت دربارۀ ارتباط این امور میگوید:
انسان باید منضبط باشد و بزرگترین اصل انضباطی آن است که انسان خود را بته کتار
عادت دهد .کار عامل تقوا و فضیلت است؛ انسان در صورت اشتغا به کار ،فرصتت آن را
ندارد که به رذایل بیاندیشد و این فایدهای است که از کار نصی او میشود ،زیترا شتخص
ً
بیکار طبیعتا به رذیلت و دغلکاری میپردازد (کانت ،1033 ،صص .)200-203
خصلت بارز کانت ،صداقت اخالقی و تکلیفمداری بود که بیان نظری آن در نوشتههتای اخالقتی او
م
خاصی از پروتستانها تمایل داشتند که بته دلیتل ایتن
دیده میشود .خانوادۀ کانت ،مسیحی بودند و به فرق
م
تعلق ،بسی به قواعد اخالقی و رعایت انضباط در امور زندگی ملتزم بودند .در احتوا و اوصتاف شخصتی
م
کانت ،سخن بسیار گفتهاند .ضعف جسمانی در عتین تندرستتی از ویژگتیهتای دائمتی او بتود .محققتان
تاریخ فلسفه به خصوص ،انضباط عملی ،صداقت در گفتار ،کردار نیتک و وظیفتهشناستی اخالقتی وی را
ستودهاند (یاسپرس ،100۲ ،صص 23-2۷؛ کاپلستون ،1033 ،ج ،0ص.)2۲0
بدین ترتی  ،او هیچگاه در زندگی شخصی خود ،دغدغ معیشتی نداشت و تا پایتان عمتر نیتز مجتردم
م
ً
مستتقلی در متورد فقتر م
متادی و علتل و آثتار م
مخترب آن
زیست .ظاهرا به همین دلیل در آثار کانتی ،بح
م
مشاهده نمیشود ،ماما م
توجهات ویژۀ کانت به مباح انسانشناستی و متعلقتات آن ،بستتر ورود وی بتدین
گونه مباح را فراهم کرد .بنابر گزارش ورنر اشتار  ،کانت در هجدهمین سا تتدریس ختود در دانشتگاه
کونیگسبرگ ،درسی تحت عنوان «انسانشناسی غایتگرایانه» ارائه نمود و تا زمتان بازنشستتگی ،هتیچگتاه
تدریس این واحد درسی را رها نکرد (.)Stark, 2003, P.15
 .1-4مراتب ثروت و فقر در آثار کانت

کانت در ابتدای بح خود دربارۀ «ثروت» ،به توضیح شتش اصتطالح اساستی متیپتردازد .ایتن تعتابیر،
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حاکی از مرات انسانها در بهرهمندی از منابع مالی و امکانات م
مادی است؛ چته ختود شتخص از طریتق
ً
کار و زحمت ،آن اموا را تحصیل کرده باشد یا از طریق دیگری مثال ارث ،بتدان دستت یافتته باشتد .ایتن
اصطالحات به ترتیبی که کانت بیان داشته ،عبارتند از:
 ثروتمند :به فردی گفته میشود که مجموع دارایی او برای رفع نیازهای ضروریاش کافی باشد. مستطیع :کسی است که عالوه بر رفع نیازهایش ،برای اهداف غیر ضروری نیز پو داشته باشد. غنی :فردی است که بیش از نیازهای ضروری و غیر ضروری خویش ،پو و امکانات دارد.م
 توانگر :کسی که قادر باشد عالوه بر رفع نیازهایش ،دیگران را نیز با استتفاده از ثتروت ختود متتمکننماید.
 فقیر :اگر کسی برای رفع هزینههای زندگیاش ،ثروت کافی نداشته باشد فقیر خوانده میشود. بینوا :کسی است که فاقتد دارایتی الزم بترای رفتع نیازهتای ضتروری ختویش باشتد (همتان،صص.)201-20۲
به باور کانت ،ثروت نه تنها نزد شخص ثروتمند ،بلکته بترای دیگتران نیتز ارزشتمند استت؛ از ایتنرو
شخص ثروتمند -برخالف شخص بینوا -مورد احترام دیگران قرار میگیرد .ماما باید م
توجه داشت که ثتروت
از آن حی که رافع نیازها و تمایالت شخصی ماست ،تنها یک «وستیله» محستوب متیشتود .حتا اگتر
ً
م
کسی ،ثروتی فراتر از حد احتیاجات و اهداف مطلتوب ختویش داشتت ،بایتد او را تتوانگر نامیتد .اصتوال
«توانایی» ،موقعیتی فوق استطاعت است و مشتمل بر دو فایده:
نخست آنکه شخص توانگر ،استقال پیدا میکند و از کمکهای مالی دیگران بینیاز میشود.
دوم اینکه توانایی برای شخص توانگر ،قدرتی خاص به همراه دارد که به واستط آن ،هتر چیتز دلختواه
م
قابل اکتساب خواهد شد .در واقع ،هر چیزی که در حد توانایی و شأن آدمتی باشتد ،در صتورت تتوانگری
میتوان آن را به دست آورد (همان ،ص.)201
به باور کانت ،با پو میتوان هر چیز هماهنگ بتا توانتاییهتای انستان را بته دستت آورد .امتروزه ایتن
سخن ،از زبان افراد م
عادی زیاد شنیده میشود؛ ماما شاید طرح این مطل از فیلسوفی اختالقمتدار عجیت
ً
ً
به نظر آید .م
البته کانت به روشنی توضیح نمیدهد که منظورش از «همته چیتز» دقیقتا چیستت؟ آیتا صترفا
امکانات م
مادی مورد نظر اوست؟ یا اموری همچون قدرت جسمانی ،علم و دانش ،هنتر و اختالق نیکتو را
نیز میتوان به وسیل پو  ،به دست آورد؟
کانت در توضیح مادعای خود میگوید :اگر انسان پتو داشتته باشتد ،متیتوانتد بتا فایتده رستاندن بته
تخصص او بهرهمند گردد ،م
دیگری ،وی را نیز به خدمت خویش درآورد و از هنر و م
البته با ایتن شترط کته آن
شخص حاضر شود تا شغل خود را در خدمت دیگری قرار دهد .انسان هر اندازه که استقال داشته باشتد و
خود از تواناییهای الزم برخوردار شود ،به همان اندازه ،احترام دیگران به سمت او جل میشود؛ زیترا بته
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مقتضای قانون طبیعت ،هر کس به دیگران وابسته باشد به همان میزان ،از احترام وی کاستته متیشتود ،مامتا
م
اگر انسان بر فرد یا گروهی تسلط یابد ،احترام خود را بر آن فرد یا گروه الزم میگرداند ،چنانکه یک سترباز
یا مستخدم نزد دیگران ،احترام کمتری نسبت به یک افسر یتا اربتاب دارد؛ بنتابراین انستان هتر انتدازه پتو
بیشتری داشته باشد ،بینیازی او نسبت به اطرافیان ،افزایش پیدا متیکنتد و بیشتتر متورد احتترام آنتان قترار
خواهد گرفت (همان ،صص )202-201؛ ماما از آنسو باید م
توجه داشت:
ً
پو به همین نستبت کته متا را از دیگتران مستتقل متیستازد ،نهایتتا بته ختود وابستته
میگرداند و همانطور که از دیگران آزاد میگرداند ،ما را بردۀ خود میسازد .ارزشی که این
چنین برخاسته از عدم وابستگی است ،یک ارزش منفی است .ارزش مثبتی که توانتایی بته
بار میآورد ،بر قدرت ممتکی است و از این جهت ،موج توانایی میشود .از طریتق پتو ،
قدرتی نصی انسان میشود که به موج آن میتواند قوای دیگران را برای خدمت به خود
جل کند (همان ،ص.)202
ً
طبعا این پرسش مطرح است که آیا گفتمان مذکور به گونهای بتا مبتانی انستانشناستان کانتت مترتبط
م
تلقی ِّ
خاص کانت از ویژگیهای انسان دارد؟
است و نظرات باال ریشه در
پاسخ این پرسش ،با مالحظاتی فیالجمله مثبت است ،توضیح مطلت اینکته کانتت در کتتاب مهتم
بنیادهای مابعدالطبیع اخالق ،بین اخالق محض و اخالق کاربردی از حی روش فرق مینهد و ماولتی را
دانشی عقلی و دومی را دانشی تجربی میخواند ( .)Kant, 2002, P.4آنچه در ایتنگونته اظهتارات کانتت
نمایان است بر رویکرد تجربی او در شناخت انسان ابتنا دارد .ماما نکت قابل م
توجه آنکته ،کانتت بته تصتریح
خود ،به دستاوردهای دانش انسانشناسی ،چنتدان اطمینتان ختاطر نداشتت؛ او ختود در فترازی از کتتاب
م
توجته
انسانشناسی از منظر غایتگرایی میگوید :اگرچه هیچ دانشی بته ماننتد «انستانشناستی» جالت
م
م
ُ
نمینماید ،ماما در عین حا  ،هیچ دانشی نیز از حی بیمباالتی در اتخاذ نتای کلی ،به پتای آن نمتیرستد
( .)Kant, 2006, pp.5-6این سخن بدان معناست که دانش انسانشناسی به ویتژه از حیت روش تجربتی،
بسی لغزنده است و نظرات طرح شده دربارۀ زیست انسانی ،قابل نقد و جرح و تعدیل هستند.
 .2-4تسلّیبخشیهای غیر مستقیم کانت در قبال فقر مالی

چنانکه بیان شد ،نگاه کانت بته پتو و ثتروت ،بتا ستخنان اغلت افتراد جوامتع امتروزی موافقتت دارد؛
همانگونه که اکثریت مردم این زمان« ،پو » را رافع جمیع مشکالت خود میداننتد ،کانتت نیتز در عصتر
م
خویش همینگونه میاندیشید و همه چیز را م
صتدالبته صتراحت بیتان
توسط پو  ،دستیافتنی میدانستت.
کانت در اینگونه اظهارات قابل ستایش است ،ولی به هر حا نمیتوان توصیههای روشنی برای افراد فقیتر
و بینوا ،از سخنان فیلسوف آلمانی استنباط کرد.
م
کانت برعکس ،با ثروتمندان سخن میگوید و بیش از هر چیز ،بر اهمیت پو بترای استتقال انستان،
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وصو به اهداف شخصی و کس احترام در جامعه تأکید دارد .ماما در عین حا  ،ثروتمنتدان و تتوانگران را
از جهاتی انذار نیز میدهد .او پو را صرف وسیله و نه هدف انسان میخواند ،وسیلهای برای رفع نیازهتای
ضروری زندگی و دستیابی به اهداف مطلوبی که به سعادت انسان مرتبط است .کانتت در ایتن بتاره ،بتر
پای سخنی از پیشینیان مینویسد:
قدما درست می گفتند که :ثروت چیز شریفی نیست ،بلکه این تحقیر ثروت استت کته
م
چیز شریفی است  ...شخص ثروتمند در جامعه یک موجود متنفذ استت و در بتین عمتوم
مردم ،دست بسیاری از افراد را میگیرد و آنان را به کار میگمارد .این امر ،موج شترافت
و برتری انسان نمیشود ماما تحقیر ثتروت موجت شترافت انستان متیشتود .ثتروت فقتط
موقعیت انسان را باال میبرد نه خود او را (کانت ،1033 ،ص.)202
اگرچه کانت خرید م
تخصص و هنر دیگران را از مزایای پو و ثروت میشمرد ،ماما در عین حتا اذعتان
ً
ً
دارد که هم آن چیزها ،صرفا موقعیتت ختارجی انستان را بتاال متیبترد نته درون او را .اگتر متثال شتخص
توانگری ،یک تابلوی نفیس خریداری کرد ،با نص آن تابلو بتر اتتاق پتذیرایی خانت ختود ،متیتوانتد بته
میهمانان خویش تفاخر نماید و موقعیت خود را نزد آنان ارتقا دهد ،ماما هرگز هنر در وجود او نقش نخواهتد
ً
بست و از اینرو با فقیری که چنان تابلویی ندارد ،یکسان است .اساسا کانت «شخصیت آدمی» را عبتارت
م
روزمره بر پای اصو اخالقی میدانست نته صترف امکانتات
از توانایی او بر انتخاب ارادی در انجام اعما
بیرونی که در اختیار انسان قرار دارد (.)Frierson, 2003, P.46
کانت بر آن است که غایت ثروت ،حفظ م
عزت نفس آدمی استت و از ایتنرو ،ثتروت را بترای انستان،
ً
ً
«فضیلت» میخواند .ظاهرا درمان فقر و بینوایی نزد کانت ،صرفا تالش برای کس پو استت و چنتانکته
پیشتر بیان شد ،او تأکید بسیاری بر روی «کار» دارد و هیچ توصیهای برای مدارا با فقر و م
تحمتل بتیپتولی
ندارد .کانت م
البته افراد نه چندان ثروتمند را از نوکری و کرنش نزد توانگران منع میکند .درست است کته در
نظر کانت ،پو رافع هم مشکالت م
مادی محسوب میشود ،مامتا تحصتیل ثتروت بته هتر قیمتتی ،زیبنتدۀ
انسانیت انسان نیست .او در این باره مینویسد:
انسان تن به نوکری نمیدهتد .اجتازه ندهیتد دیگتران حتق شتما را زیتر پتا بگذارنتد و
مجازات نشوند .مسئولیتی را که نمتیتتوانی انجتام آن را تضتمین کنتی ،بته عهتده مگیتر.
احسانی را که بدون آن میتوانی گذران کنی ،مپذیر و انگل یا چاپلوس یا گتدا مبتاش .پتس
م
مقتصد باش تا گدا نشوی .شکوه و ناله ،م
م
تنتز
حتی گری ناشی از شدت درد بدنی ،موج
ارزش انسان میشود (کانت ،1000 ،صص .)1۲0-1۲2
موجه است کته م
بر این اساس ،تالش برای کس پو  ،تا جایی م
عتزت نفتس آدمتی خدشتهدار نشتود.

کانت فقر را یکی از عوامل فری انسان در قبا انجام تکالیفش متیدانتد .بته بتاور او ،امکانتات رفتاهی و
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آسایش ،غایات مطلوب انساناند که تالش برای آنها تکلیف است ،یعنی تکلیفتی کته بته ستعادت ختاص
م
خود انسان مربوط است؛ ماما تنها سعادت و خوشبختی ،نباید غایت اصلی انسان باشتد؛ بلکته بایتد تخلتق
ً
به اخالق نیکو ،غایت اصلی او منظتور شتود و رفتاه و آستایش ،صترفا وستیل مجتاز بترای رفتع موانتع آن
است؛ بنابراین:
در اینجا هیچ کس حق ندارد مرا ملزم کند که به غایات خود ،اگر غیراخالقی نباشتند،
ً
دست یابم .صرف کوشش برای دست یافتن به رفاه ،مستقیما تکلیتف نیستت مامتا بته طتور
غیرمستقیم میتواند تکلیف باشد؛ یعنی بایتد فقتر را بته عنتوان بتزرگتترین عامتل رذایتل
ریشهکن کرد .پس این نه سعادت من ،بلکه تکامل اخالقی من است که هتم غایتت و هتم
تکلیف است (همان ،صص .)00-00
 .5مقایسة تسلّیبخشیهای ابنسینا و کانت در قبال فقر مالی

میدانیم فقر مالی در طو تاریخ ،از نگرانیهای اصلی آدمیان بوده است .آنان در زنتدگی ختود یتا دیگتران
بعینه مشاهده کردهاند که فقدان ثروت مالی ،زمین بستیاری از مشتکالت فتردی و اجتمتاعی انستانهتا را
فراهم ساخته است؛ از اینرو اغل انسانها به نحو ارتکازی و بدون آنکه کسی به آنها تلقین کترده باشتد،
از همان اوان جوانی و بلکه نوجوانی« ،پو » را مشگلگشای بیشتر معضالت زندگی م
تصور میکنند .چنتین
م
روزمرۀ هر کودکی ،ابتدا در محیط خانواده شکل میگیترد و بتا ورود او
نگاهی به نحو طبیعی و با تجربیات
به اجتماع ،اند اند تقویت میشود .این نگاه نادرست زمانی بغرن تر جلوه متیکنتد کته در امتتداد آن،
اغل ناکامیهای انسان در زندگی -درست یا غلط -به فقر مالی او پیوند میخورد و مصتای ناشتی از آن
م
نظیر بیماری ،بیسوادی ،بزهکاری ،اعتیاد و طالق؛ معلو «بیپولی» انسان تلقی میشود.
م
در این میان ،نخبگان جامعه وظیفه دارند که در حد توان خویش ،مانع ایتن نامالیمتات شتوند و افتراد
م
م
فقیر را در مواجهه با افسردگی حاصل از بیپولی تسلی بدهند .این تستلیبخشتیهتا ختود بتر چنتد قستم
است 1.سه قسم اصلی آن عبارتند از:
ت کمک مالی به افراد فقیر و تحت پوشش قرار دادن آنها از طریق نهادهای خاص حمایتی که منجر بته
م
اهدای کاالهای ضروری یا وجوه نقدی یا اعطای وامهای مدتدار به این قشر میشود.
ت کمکهای فکری از طریق آموزش برختی اصتو اقتصتادی بترای کست درآمتد بیشتتر و متدیریت
مخارج زندگی با منابع محدود
 .1این اقسام به جز کمک های شخصی برخی افراد نسبت به دیگران است؛ در ایتن جتا منظتور ،کمکهتای متالی و
فکری است که از سوی نهادهای رسمی و به ویژه نخبگانی انجام میپذیرد.
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ت باال بردن سطح بینش افراد نسبت به ابعاد مختلف زندگی به طوری که سب تقویت اعصتاب و روان
1
آنان ،نسبت به نامالیمات گردد.
م
اینک باید دید دو فیلسوف مورد نظر ما ،به کدام قسم از این تسلیبخشیها م
توجه کردهاند؟
کانت و ابنسینا در زندگی شخصی خود ،چندان با مشکل مالی مواجه نشدند و طعتم فقتر متالی و
ً
ً
بیپولی را نچشیدند .م
البته کانت اساسا زندگی نسبتا آرام ،یکنواخت و منظمی داشته است و چه بستا ،بتا
دیگر مشکالت م
حاد زندگی نیز ،چندان دست و پنجه نرم نکرده باشد؛ ماما زندگی ابنسینا ،بسیار پر فتراز
و نشی بود و او گرچه مشکل مالی نداشت ،ماما ستختیهتا و نامالیمتات فتراوان دیگتری را در زنتدگی
ً
شخصی خود تجربه نمود .ظاهرا از همینرو ،بوعلی در سن  ۵3سالگی از دنیا رفت ولی کانتت در 3۲
سالگی ،به دلیل کهولت سن ،دار فانی را وداع گفت .به هر حتا  ،نحتوۀ مواجهت ابتنستینا و کانتت بتا
معضل فقر مالی به صورت نامستقیم است؛ بدین معنا که هر دوی آنان در حاشی مباح دیگری بتدین
ِ
مسئله پرداختهاند.
م
نکت مهمتر آنکه ،م
تصور متیشتد.
تنوع منابع فکری ابنسینا ،فراتر از آن چیزی است که در نگاه ماو
م
م
ابنسینا عالوه بر آثار متفکران یونانی از جمله ارستطو و افلتوطین ،فیلستوفان مستلمان متقتدم بته ویتژه
م
فارابی و گروه إخوان م
الصفا؛ از نصوص دینی نیز بهرههای شایانی برده است .ماما کانت ،فیلسوفی متعلتق
م
م
تفکر م
سنتی در دو حوزۀ «اصتالت عقتل» و «اصتالت تجربته» استت .او
به دوران مدرن و وارث نقادان
م
فیلسوفی عقلگرا و اخالقمدار است و م
مصتنفات او دیتده نمتیشتود.
البته هیچ نشان اشراقی بتودن در
کانت در مبح حکمت عملی و به ویژه فلسف اخالق ،بیش از همه به آثار ارستطو م
توجته داشتت و بتا
هدف تلفیق م
سنت پیشین و متافیزیک جدید ،دربارۀ بنیادهتای متتافیزیکی اختالق و حقتوق و فضتیلت
سخن گفته است.
از سخنان ابنسینا در مباح عرفانی استنباط میشود که او بر مهمترین الزم فقر مالی انگشتت گذاشتته
م
است .آن الزمه ،عبارت از محرومیت فقیران از برخی ملذتهای م
حسی استت .بتر ایتن پایته ،تستلی شتیخ بته
م
ً
فقیران جامعه ،م
لتذت م
توجه دادن آنان به « ملذتهای فر م
حستی،
احسی» است .اساسا در نظر ابنسینا ،عالوه بتر
م
م
دو نوع ملذت دیگر نیز برای انسان م
متصور است :لذت نفسانی (وهمی و خیالی) و لذت عقلی .ابنستینا بتر آن
احسی نسبت به ملذتهای م
است که ملذتهای فر م
حسی برتری دارند و دستیابی بدانها ،بتا وجتود فقتر متالی
م
نیز امکانپذیر است؛ بنابراین اگر انسان به دلیل فقر مالی ،از پتارهای لتذتهتای ظتاهری محتروم گشتت ،در
م
م
عوب میتواند از لذتهای باطنی که از قضا ،دوام و شدت بیشتری نیز دارند ،بهرهمند شود.
م
ماما از برخی فصو درسهای اخالق کانت میتوان دریافت که او برای فقیران بته هنگتام نیتاز ،تستلی
 .1در این میان ،آنچه از فیلسوفان بیشتر انتظار میرود ،دو قسم اخیر و به ویژه قسم سوم است.
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ً
م
خاصی ندارد؛ بلکه صرفا آنان را به کس ما و ثروت تشویق میکند .او با ایتن هتدف ،بتر عنصتر کتار و
تالش تأکید بسیار دارد .به دیگر بیان ،کانت تمام ناگواریهای حاصل از بیپولی را پذیرفته ،بته گونتهای آن
ً
را ریش هم مشکالت میداند ولی راهکاری برای م
تحمل آن ندارد .اساسا در نگاه فیلسوف آلمانی ،بتا فقتر
مالی کنار آمدن معنا ندارد و انسانها باید برای رفع مشکالت زندگی و گذران معیشت ،از طریق کتار ،پتو
و ثروت به دست آورند.
م
از منظر ابنسینا ،پو رافع هم مشکالت انسان نیستت و گتاه توجته بته ستایر ابعتاد وجتودی انستان
همچون نفس و عقل میتواند ما را از وابستگی بیش از اندازه به ثروت ،رهتایی بخشتد؛ ولتی کانتت گویتا
ً
م
ثروت را حال هم مشکالت انسان در زندگی دنیوی میداند و به همین دلیل ،صرفا به کار و تتالش بترای
دستیابی به ثروت و استقال مالی توصیه میکند .صد م
البته با برخی مثا های روشن نظیتر بیمتاریهتای
م
العالج ،تر تحصیل یا اعتیاد فرزند یک ثروتمند ،میتوان کلیت گزارۀ مشهور «تمامی ناکامیهای انستان
از فقر مالی نشأت میگیرد» را نقتض کترد؛ مامتا بته هتر حتا بایتد پتذیرفت کته بختش قابتل م
تتوجهی از
ً
محرومیتهای انسان در زندگی دنیوی ،معلو ِ بیپولی اوست .طبعا ایدۀ ابنسینا نیز برای هم افتراد مبتتال
به فقر پذیرفته نیست .بعضی از این افراد ،ظرفیت روحی پایینتری دارند و فقر و نتداری بته گونتهای افکتار
ً
آنان را پریشان میکند که معموال مانع بهرهمندی انسان از داشتههای دیگر او میشتود و فرصتت هتر گونته
م
توجه به امور نفسانی و عقالنی را از آدمی میگیرد.
نکت پایانی آنکه معضل «فقر مالی» ،امری نسبی است .هم میزان ثروت و فقر آدمی و هم محیطی کته
ً
او در آن به سر میبرد ،در در و م
تحمل این رن  ،نقش اساسی دارند .طبعا شتخص فقیتری کته در شتهری
کوچک و با امکانات رفاهی محدود زندگی میکند با فتردی کته در یتک شتهر بتزرگ ستکونت دارد؛ در
ً
قطعتا فترد دوم ،م
متحمتل فشتار روحتی
متفاوتی از ثروت و فاصل طبقاتی میان فقیر و غنی پیدا متیکننتد.
شدیدتری میشود .از سویی در دوران معاصر ،افزایش رسانههای عمومی خود در برجسته کردن میزان فقتر
م
و غنا نقش مؤثری یافته است .فیلمها و سریا های خاص ،تفاوت میان فقیتر و غنتی را بستی بیشتتر جلتوه
میدهند .نیز تبلی اقسام کاالهای لوکس ،انواع پوشا و خوراکیهای م م
تنوع؛ بیش از پیش افتراد فقیتر را از
زندگی خود سرد میکند و م
حتتی بتر روی اعصتاب و روان قشتر م
متوستط اجتمتاع نیتز تتأثیرات نتامطلوب
میگذارد .در پی آن ،م
توقعات اعضتای ختانواده ،از سرپرستت ختانواده بیشتتر متیشتود و وقتتی بته دلیتل
محدودیتهای مالی ،به درخواستهای آنتان پاستخ مثبتت داده نشتود؛ سرشکستتگی و افستردگی حتاد،
وجود هم اعضای خانواده را در بر میگیرد.
 .6نتیجهگیری

م
از مطال پیشین ،نکات ذیل دربارۀ عنوان «تسلیبخشی فلسفه» و پرسش تحقیق حاصل میشود:
م
تسلیبخشی» در فلسفه ،قدری م
موسع از معنای عرفی آن است ،بتدین معنتا
الف) معنای اصطالحی «
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ً
که فیلسوفان عالوه بر رفتارهای اخالقی و انسانی متعارف ،دو کار اساسی دیگر نیز انجام دهند؛ مثال «فقتر
مالی» از مهمترین مشکالت بسیاری از انسانها است و فیلستوفان متیبایستت عتالوه بتر تشتویق عمتوم
ً
جامعه و حاکمیت به سازماندهی نهادهای حمایتی ،ماوال در تغییتر نتوع نگتاه افتراد فقیتر بته کاستتیهتای
زندگی بکوشند و دیگر ،برای رفع معضل فقر مالی یا کاستتن عتوارب ناخوشتایند آن ،راهکارهتای عملتی
م
ارائه نمایند .از این دو رویکرد به «تسلیبخشی فلسفه در قبا فقر متالی» یتاد متیشتود کته ذیتل مباحت
حکمت عملی و در شاخ فلسف اخالق قرار میگیرد.
م
ب) ابنسینا و کانت در دوران زندگی خود ،طعم فقر م
مادی و پیامدهای ناگوار آن را نچشتیدهانتد .البتته
ً
زندگی ابنسینا ،پر فراز و نشی و زندگی کانت ،نسبتا یکنواخت دنبا شده استت .در آثتار ایتن دو ،بحت
م
مستقلی دربارۀ فقر مالی مشاهده نمیشود ماما از خال برخی مباح اینتان در حکمتت عملتی و عرفتان،
میتوان مطالبی ناظر به معضل فقر مالی و م
تحمل یا رفع آن استتنباط کترد .در ایتن بتاره ،سته نمتط پایتانی
اهمیتت بیشتتری استت .م
اشارات و تنبیهاتِ ابنسینا و درسهای فلسفه اختالقِ کانتت ،حتائز م
البتته در
ِ
ِ
م
سخنان ابنسینا ،عالوه بر آموزههای ارسطویی ،رویکردهتای اشتراقی و متتأثر از نصتوص دینتی نیتز دیتده
م
میشود ولی کانت به عنوان یکی از متفکران نظامساز در عصر روشنگری ،فاقد نگاههتای اشتراقی استت و
با عقالنیت معطوف به امور عرفی ،راهکار ارائه میدهد .ابتنستینا بتر پایت مفتاهیم معقتو و متتافیزیکی،
بح خود را پیش میبرد؛ ماما اغل آرای کانت ،بر رویکرد تجربی وی از شناخت انسان مبتنی است ،هتر
چند که او دانش «انسانشناسی» را دستکم از حی روش ،بسی لغزنده متیبینتد و نتتای آن را نتامطمئن
میشمرد.
م
م
ج) ابنسینا «محرومیت از لذتهای حسی» را الزم مهم فقر مالی شمرده استت و راه کنتار آمتدن بتا
م
م
حسی و معرفت به ملذتهای فر م
فقر را در گرو عبور از امور م
احسی میداند .این لتذتهتا مشتتمل بتر لتذت
م
نفسانی (وهمی یا خیالی) و لذت عقلی است که بدون پو و ثروت نیز ،قابل دستیابی هستند .ماما کانتت
به هیچ وجه ،شرایط م
تحمل فقر را برای انسانها نمیپذیرد و درمانی برای آن ،جز رفع فقتر و کست ثتروت
نمیشناسد ،از اینرو بر عنصر کار و تالش تأکید فراوانی دارد .او از آنجا که فقر را بزرگترین عامتل رذایتل
نفسانی میداند ،کس ثروت را از طریق کار ،از آنرو که به سعادت منتهی میشود ،تکلیف انستان نستبت
به نفس خود میخواند.
م
م
د) ایدۀ ابنسینا در واقع مبین یکی از روشهای مدارا با فقر و تحمتل آن استت .او انستان را بته چیتزی
م
حسی حاصل از ثروت م
فراتر از ملذتهای م
مادی فرا میخواند ،لذتهای نفسانی و عقلی که قسم اخیتر ،بته
ِ
م
تنوع و دوام ،بسی برتر از ملذتهای م
لحاظ مقوت ،م
حسی است و چه بسا ادرا لذتهای عقلی ،تلختی فقتر
و عوارب آن را در خاطر انسان محو کند .ولی به هر حا  ،فقر مالی و دستکتم عتوارب ظتاهری آن ،بته
م
جای خود باقی میمانند .م
البته با راهکار ابتنستینا ،حتداکثر عتوارب روحتی فقتر مرتفتع متیشتوند .مامتا
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ً
کانت ،هیچ راهکاری برای م
تحمل فقر و مدارا با آن ارائه نمیدهد و صرفا بر رفع فقتر و زدودن آن از صتحن
ً
زندگی تأکید میکند؛ از اینرو دیدگاه کانت ،فاقد هر گونه التیام برای فقیران بالفعل جامعته استت .اساستا
م
پو در نگاه کانت ت اگر نگوییم حال هم مشکالت دنیوی ت رافع اکثر آن مشکالت است ،چته انستان بتا
تخصص دیگران بهرهمنتد گتردد .م
داشتن پو الزم ،میتواند از فکر ،هنر و م
البتته تأکیتد او بتر عنصتر کتار و
تالش بسی پسندیده است ولی در جوامعی همچون ایران که یافتن شغل ،خود معضل بزرگی است کتارآیی
چندانی ندارد.
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