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چکيده
یهای اخالقی او (از این دو به مکتـب اخالقـی
آراء فلسفی مالصدرا بر قواعد کلی و جهت گير 
تعبير میکنيم) تأثي رگذار است .وجودشناسی مالصدرا اخالق را زیر مجموعۀ نظام هدفمنـد الهيـاتی
خود قرار داده و تلقی او از هستی و انسان پيامدهای متمایزی در مکتب اخالقـی وی داشـته اسـت.
بنابر مبنای تجرد نف ارتباط اعما انسان و سرنوشت اخروی او و نيز بحث تناسخ باطنی (کـه بـا
ییابد .همچنين حدوث و بقاء نف در
لزوم مراقبه و محاسبه اخالقی مرتبط است) بستری مناسب م 
یکند .تحو پذیری نف و اسبا تحـو
نظر صدرا اهميت رفتار بدنی در ترقی نفسانی را روشن م 
آن بر لزوم مراقبه بر رفتارهای بيرونی و حتی نيات درونی در تبيين مکتب اخالقی صـدرا تأثيرگـذار
بوده است و مبنای قوای نف و وحدت آن لزوم مداومت بر عمل صـالح و پرهيـز از عمـل منـافی
یکند .قاعدۀ اتحاد عاقل و معقو نيز بر عينيت اخـالق و هویـت وجـودی
ارتقاء وجودی را تبيين م 
جهتدهی اخالقی رفتار در تقر به خداوند را
یگذارد .اصالت و تشکيک وجود ،لزوم 
انسان صحه م 
تبيين و قاعده سنخيت علت و معلو  ،ذاتی و غير قراردادی بودن اخالق در مکتب صدرا را مشخص
یگرایی اخالقـی را تبيـين و مباحـث
می¬کند .حرکت جوهری و ارتباط ذاتی نف و بدن ،نفی نسب 
کثرتگرایـی اخالقـی را مشـخص مـیکنـد .بسـياری از
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معضالت مکاتب اخالقی از جمله سؤا در مورد ذهنی یـا عينـی بـودن اخـالق ،تکليـ 
وحـدتگرایـی در گـرایش هـای اخالقـی در نـوع انسـان،

کثرتگرایی یـا

لتگرایی در اخالق،
فضي 
جهگرایی در اخالق و  ...در تفسير حکمت متعاليه به سرانجامی روشن میانجامد.
فهگرایی یا نتي 
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مقدمه
اخالق ،ملکۀ نفسانی است که مقتضی برای صدور رفتار بدون نياز به فکـر و تمـرین
است .تکرار افعا شهویه و غضبيه موجب تعلق نف به دنيا و مانع بينایی عقل از ادراک
حقایق علمی میشود (نراقی ،بی تا .)66 :بر این اساس مالصدرا نيز اخالق را تعاد قـوا
و استيالی عقل بر بدن می داند (مالصدرا .)265 :1781 ،اگر این حاکميت عقل بر بدن
به منظور اجرای دستور الهی و آگاهانه باشد ،همۀ رفتارهایی که از انسان در اجرای ایـن
حکم عقل سر میزند ،اخالقی ،مقدس و الهی خواهـد شـد (مطهـری .)111: 1781 ،در
فلسفۀ صدرایی ،وجود شناسی ،اساس قواعد حکمت است و در نتيجه نگاه وجودی صدرا
در مکتب اخالقی او نقش به سزایی دارد ( مالصدرا .)771: 1761 ،از طرف دیگر از نظر
صدرا ،همۀ هستی ،تجلی خداوند است (همان )667 :بنابراین منطـق ،هسـتی براسـاس
اسماء الهی اداره میشود و این همان اخالق اهلل است که مالصدرا در مقدمـۀ جلـد او
اسفار آن را از غایات فلسفه خود میداند.
اصوالً ارتباط اخالق و تفسير صدرا از سعادت ،وقتی روشـنتـر مـیشـود کـه طبـق
نظریات مالصدرا به این نکته میرسيم کـه مواقـف قيامـت ،تجليـات نفـ و عـوارض
مکتسب آن در رفتارهای دنيایی است (مالصدرا ،1787 ،ج 278 :1و  .)271بنابر مطالـب
پيش گفته ،فلسفۀ صدرا تأثيرات مهمی بر مکتب اخالقی او (به معنی جهتگيـریهـای
کلی اخالقی در نظام متأثر از حکمت صدرایی) دارد :از یـک طـرف بنـابر اصـل هسـتی
شناختی تشکيک و مراتب وجود ،عقل (در سایۀ دستورات الهی) باید بر بدن حاکم شود و
قوای نفسانی به تعاد برسند تا اخالق و تعاد نفسانی تامين شود و از طرف دیگر ایـن
تعدیل قوا نوعی هماهنگی با ربوبيت الهی در هستی است که بر اساس اخالقاهلل جریان
مییابد و سعادت اخروی انسان را رقم میزند .از اصو اساسی فلسفۀ صدرا که بر مکتب
اخالقی او تأثيرگذار است ،این است کـه او در مقـام تفکيـک غيـب و شـهادت ،عقـل و
شهوت ،دنيا و آخرت ،معقو و محسوس و دین و سياست و فقـه و اخـالق و عرفـان و
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حکمت نيست .این ها همه خود نف و به تعبير حِکمی ،خود وجـود انسـانند کـه در هـر
مرحله به صورتی ظاهر میشوند (مالصدرا .)172 :1781 ،صورت معقو و رتبـه بـاالی
اخالق در نظام صدرایی در دو اصل اعالء کلمۀ حق و رفض باطل در سایۀ جهـاد اکبـر
(مبارزه درونی) و جهاد اصغر (مبارزه بيرونـی) اسـت (مالصـدرا 262 :1788 ،و  .)266در
حکمت متعاليه ارتباط نف و بدن ،ارتباطی ذاتی و طبيعی است .هر بـدنی روحـی دارد
که صددرصد از آن است و در زمينۀ خود آن وجود یافته و دنباله حرکت مادی آن اسـت
(مالصدرا ،1787 ،ج .)781 :8اخالق نيز در این مکتب نه ابزار ،بلکه عين دیانـت اسـت.
دین هر شخصی از جنبه باطن و برایند حرکت جوهری رفتارهای اخالقی او متأثر است و
اخالق بدون دین مانند جسدی بدون روه است (مالصدرا .)212 :1781 ،در نظام فلسفی
صدرا ،اخالق درون الهيات تعریف میشود و طریقی برای غایات سعادت اخروی است.
حا که جایگاه اخالق در اندیشۀ مالصدرا و ارتباط فلسفۀ او با اخالق روشن شد ،به
تأثير آراء فلسفی صدرا بر قواعد کلی اخالقی و جهت گيریهای مکتب اخالقی او مـی-
پردازیم.
 .4تأثير آراء انسان شناسی مالصدرا بر قواعد اخالق
مبانی انسان شناسی مالصدرا برقواعد اخالق فردی و فهم بهتر آنها ،تأثير داشته که
در این بخش این مبانی و اثرات آن را به تفصيل بيان می کنيم:
 .4-4تجرد نفس
مالصدرا در تفسير انسان ،او را موجودی مجرد معنی عاری بودن از مـاده مـیدانـد.
نف ناطقه در نظر مالصدرا مقامی فوق تجردی دارد؛ یعنی عالوه بر اینکه دارای تجرد
برزخی در عالم مثا و تجرد عقالنی در عالم حقایق مرسله است ،دارای مقام فوق تجرد
نيز هست که برای او حد معينی نيسـت .مالصـدرا در بـا مقـام فـوق تجـردی نفـ
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مینویسد« :ان النف االنسانيه لي لها مقام معلوم فی الهویه و ال لها درجه معينه فـی
الوجود کسائر الموجودات الطبيعه و انفسيه و العقليه التی کل له مقام معلـوم بـل الـنف
االنسانيه ذات مقامات و درجات متفاوته و لها نشئات سابقه و الحقه» (مالصـدرا:1787 ،
 ) 727نف انسانی بر خالف سایر موجودات طبيعی و دارای نف و عقلی که هـر یـک
مقام معلومی دارند ،دارای مقام معلوم و مشخصـی در هویـت و درجـه معينـی در وجـود
نيست  ،بلکه نف انسان دارای مقامات و درجات مختلف است که نشئه هـای سـابق و
الحقی دارند.
بنا به تجرد نف  ،حقيقت انسان عبارت است از روه او و لذا خطابات ،اوامر و نـواهی
و تکاليف ،متوجه روه و جهت تجرد و وجهه باقی انسان است (آشتيانی .)28 :1781 ،بـا
قبو تجرد نف ناطقه انسانی مسئلۀ جزای اعما روشنتر میشود چون در حقيقت هر
ک زارع و مزرعه خویشتن است .همچنين با قبو ایـن رأی فلسـفی ،کمـا اخالقـی
انسان در این است که جنبۀ تجردی شدیدتری یابد ،به مبدأ عالم تقر وجودی پيدا کند
و هدف اصلی علم اخالق نيز همين است که انسان باید تقر وجودی به حقيقت عـالم
پيدا کند .همچنين با قبو تجرد نف ناطقه انسانی به این نتيجه مـیرسـيم کـه چـون
نف مجرد است و تمامی اعما گذشته در جان انسـان هسـت ،فلـذا مسـئله مراقبـه و
محاسبه ،محل فلسفی نيز پيدا میکند .با بيان مقام تجرد ،مشخص میشود کـه چـرا در
علم اخالق ذکر میشود که همۀ اعمـا و نيـات فـرد بـاقیانـد و روز قيامـت محاسـبه
می شوند؛ چون نف انسانی مجرد از مـاده اسـت و تمـام اعمـا و نيـات در وی جنبـۀ
وجودی و تجرد مییابند .از این نکته به این مطلب نيز میرسيم که چرا در علـم اخـالق
بحث بر این است که هر ک در قيامت در گرو اعما خود است .بحث تناسخ باطنی نيز
که در قيامت نف بدنهایی از جن ملکات نفسانی خود انشاء میکند ریشـه در تجـرد
نف و تجرد خيـا دارد؛ زیـرا بـرای موجـود مجـرد ،مشـکلی نـدارد کـه در آن واحـد
صورتهای مختلف و ابدان مختلف را دارا باشد (ر.ک :مالصدرا ،1787 ،ج 11 :8ـ.)18
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 .3-4حدوث و بقاء نفس
منظر دیگر مالصدرا که می تواند بر دیدگاه اخالقی او تأثير بگـذارد رأی او در مـورد
کيفيت حدوث و بقاء نف است .این مسئله بر دو رکن اسـتوار اسـت :یکـی حرکـت در
جوهر و دیگری تشکيک در وجود .مطابق این مبـانی ،مالصـدرا معتقـد اسـت نفـ در
ابتدای پيدایش ،دارای یک وجود مادی است و در اثر حرکت جوهری تکامل مییابد تا به
مرحلۀ تجرد عقلی برسد .تمام این مراحل تشکيکی در وجود اتفاق میافتد .نف  ،وجـود
واحد ذومراتب است و از مرتبۀ ضعيف جسمانی در پرتـو حرکـت جـوهری شـروع و بـه
تماميت مرتبۀ تجرد عقلی خاتمه مییابد (مصباه یزدی .)51 :1753 ،در پرتو این دیدگاه
مسائل زیادی نظير تنوع انسانها ،تعلق گرفتن موجود مجرد به مادی ،انفعـا موجـود از
موجود مادی ،تجسم اعما  ،اتحاد عاقل و معقو  ،رابطۀ نف و بدن و تناسخ نيز تبيين
دقيقی مییابد .نف اگر روحانيۀ الحـدوث و البقـاء باشـد ،ایـن تطـوراتی کـه در آن رخ
میدهد توجيهی نخواهد داشت (حسن زاده آملی .)68 :1786 ،تأثير این مبنـا در اخـالق
آن است که به تأثير اعما بدن جسمانی بر خلقيات کـه ایـن تـأثير از لـوازم جسـمانيۀ
الحدوث بودن نف است و با این نظر تبيين بهتری مییابد؛ معلوم میشود .اصوالً علت
الفت نف با بدن ،کسب کماالت علمی و عملی است از جهت واسطه قـرار دادن بـدن
جهت کما  ،زیرا نف علت ایجابی و بدن از علل اعدادی جهت تکامـل نفـوس ناطقـه
است و همان افتقار نف به بدن برای خروج از قوه به فعليت و اظهـار اسـتعداد و ابـراز
کماالت ،علت و سبب تعلق است و بعد از نيل به کماالت و خروج جهات قوه و اسـتعداد
به فعليات و تحصالت ،روه به تدریج به باطن وجود رجوع میکند و بعـد از رسـيدن بـه
کماالت تامه در علم و عمل ،اصالً جهت تعلق به بدن در آن نمیماند و به انوار خالص و
قواهر ملحق میشود (آشتيانی .)168 :1781 ،با توجه به نقش بدن که چنانچه ذکر شـد
صورت نف در نشئۀ دنيوی و نازله حقيقت روحانی اوست ،فلسفه اخالقی امورمرتبط بـا
بدن ،مثل پاکيزگی ،معطر بودن ،غسل ،تأکيد بر نظافت و طهارت و اموری از این قبيـل
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بهتر مشخص می شود .در تبيينی دیگر باید گفـت در اندیشـۀ مالصـدرا ،نفـ حـدوثی
جسمانی و بقایی روحانی دارد و بر خالف تصـویر افالطـونی و دکـارتی از رابطـۀ جـدا
انگارانه نف و بدن ،نف صورت بدن و متحد با آن است (مالصدرا ،1787 ،ج .)11 :8
بنابراین اعتدا و طهارت بدن و مزاج در خلقيات انسان تأثيرگذار است و بخشی از اعما
شریعت نيز به تزکيه بدن از آلودگيها اختصاص یافته است؛ زیرا نف در ماده پدید میآید
و در برخی افعالش وابسته به بدن است و مادامی که از قوه جسمانی خارج نشده ،صورتی
مادی است (همان.)17 :
 .9-4تحولپذيری نفس و اسباب تحول آن
بر مبنای حرکت در جوهر و به تبع آن جسمانيۀ الحدوث و روحانيۀ البقاء بودن نف ،
شالودۀ مباحث اخالقی بر اصل کما پذیری نفـ و تأثيرپـذیری آن از افعـا اخالقـی
ریخته میشود (مصباه یزدی .)178 :1753 ،البته این تحـو نفسـانی مطـابق حرکـت
جوهری ،ذاتاً لب بعد از لب و عرضاً خلع و لب است؛ یعنـی آنچـه مربـوط بـه ایـن
دنياست در ادامۀ سير تکاملی باید خلع شود و جزء حقيقت انسان نيست ،اما آنچه مربوط
به آخرت است برتن کرده و تـأمين مـیکنـد (جـوادی آملـی .)281 :1735 ،پـ روه
نفسانی انسان مستعد فيضان روه قدسی است .سير در مقامات کـونی و اطـوار ملکـی و
ملکوتی نفسانی ،انسان را تا مرحلۀ تخلق به اخالق الهی ارتقا میدهد ،در هر زمان خلـع
لبسی جدید رخ میدهد از نشئهای به نشئۀ دیگر سير میکند تا به مقام «فنـاء فـی اهلل»
برسد(مالصدرا .)53 :1781 ،مراحل استکما نف در فلسفۀ مالصدرا داللت بـر مبنـای
اخالقی او در تحو پذیری نف دارد چنانکـه وی مراحـل اسـتکما نفـ را در چهـار
مرحله تبيين کرده است :تهذیب ظاهر با شریعت ،تهذیب بـاطن و تطهيـر قلـب ،تنـویر
نف از طریق صور علمی و صفات پسندیده و فنـای نفـ از خـود (مالصـدرا:1781 ،
 .) 266در آیات بسياری از قرآن نيز به تقلب و تحو در نف و جوهرۀ آن اشـاره شـده
است (یا ایها االنسان انک کاده الی ربک کدحاً فمالقيه) « ای انسان تو با تالش و رنج
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به سوی پروردگارت می روی و او را مالقات خواهی کرد »و (انا الی ربنا لمنقلبون) « ما
به سوی پروردگارمان می رویم »و( ...مالصدرا )166 :1781 ،و از ایـن رو مالصـدرا بـه
شدت توصيه مجالست با ناصحين را دارد و در این خصوص ،مفصـل سـخن مـیگویـد
(همان )165:و آنگاه چند اصل را مقدمه قرار داده و نتيجه میگيرد که جانهای به فضل
و خرد بارور گشته ،حتی به نعمت های بهشت از حور و جز آن اعتنـا ندارنـد و مـیتـوان
گفت که دو جهان را به قر یار میفروشند.
اما ترقی و تحو وجودی آدمی از طریق علم به این است که مالصدرا علم را نـه از
مقولۀ اضافه یا محمو بالضميمه ،بلکه آن را به نحوۀ وجود بـاز مـیگردانـد (مالصـدرا،
 .)781 :1781اگر کسی ممارست علمی کند ،عين علم میشود که حقيقت وجودی است.
البته حقيقت وجودی علم با صورت ذهن و معلوم متفاوت است .بنابراین انسـان بـا علـم
متحد میشود نه با معلوم؛ اما این وجود «علم بذاته»« ،معلـوم بذاتـه» و «عـالم بذاتـه»
است و نف بر اثر حرکت جوهر ،به این وجود میرسد ،با آن متحد شـده عـالم و علـم
می شود .چون علم حقيقت نوری است و متعلق خود را روشن مـیکنـد (جـوادی آملـی،
 .)777 :1786پ می توان به این حقيقت اذعان داشت که تجسم اعما  ،عالوه بر رفتار
ظاهری ،شامل اعما غيرظاهری مانند نيات ،افکار و اعتقادات نيز مـیشـود .در نتيجـه
صور ادراکی به همراه صور ناشی از اعما و اخالق انسانی؛ یعنی صور علميـه و عمليـه،
در نف باقی میماند ،با آن متحد می شود و حقيقت باطن و صـورت اخـروی انسـان را
شکل میدهند.
 .1-4قوای نفس
مباحث مالصدرا در قوای درونی نف نيز بر مسائل اخالقی تأثيرگذار است .مالصدرا
معتقد است هر عملی که از انسان سر میزند ،تأثيری در قلب و روه او باقی مـیگـذارد.
همانطور که خداوند میفرماید «فمن یعمل مثقا ذره خيراً یره و من یعمـل مثقـا ذره
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شراً یره» (زلزا  3و  «)8هر ک به اندازه ذره ای کار خير انجام دهد آن را می بينـد و
هر ک هموزن ذره ای کار بد کرده آن را ( نيز) می بيند .» .بر ایـن اسـاس مـیتـوان
گفت هر عملی که از انسان صادر میشود یا باعث ظلمت و تاریکی د  ،جاذ شهوات و
مانع مکاشفات است و یا باعث نورانيت و صفای د و جدایی از تعلقات شهوی و دنيوی
که به قسم او از عمل معصيت و به قسم دوم طاعت گویند .بـه اعتقـاد مالصـدرا هـر
عمل و حرکت انسان اگر ریشه در قوای حيوانی داشته باشد و حرکتی غضبی و یا شهوی
باشد ،مادهای شيطانی است که در دنيا باعث اذیت آدمی و در عقبی باعث محروميـت از
دیدار حق می شود و اگر ریشه در قوای انسانی داشته و حرکتی عقلی باشـد ،فرشـته ای
می شود که در دنيا باعث انتفاع شده و در عقبی نوری میشود که هدایتگر انسان به جوار
رحمت الهی است .بنابراین ،اخالق از نظر مالصدرا ميراث اعما آدمی است ،به معنا هر
گاه اعما انسان با نيت صادق تکرار شود از تکرار آنها ملکهای در نف حاصل شده و
در آن رسوخ می کند که موجب نورانيت و صفای نف ناطقه میشـود .در ایـن صـورت
انجام فضایل و اعما خير برای انسان آسان میشود (مالصدرا.)88 – 1787:38 ،
مبادی گناه در انسان از نظر مالصدرا معلو شهوت ،غضب و قوه ادراکی اسـت .وی
از شهوت به«ترف» ،از غضب به «حنث عظيم» (چون قویتر از شهوت اسـت) و از قـوۀ
واهمه به عنوان مبادی گناه یاد میکند (مالصدرا .)1755:66 ،مالصـدرا قـوۀ شـهویه و
غضبيه را از جنود قوۀ واهمه میشمارد (همان )62 :و لـذا نفـ در عـين وحـدت دارای
قوای متعدد و ظهورات مختلف است که قوای تعلق به جنبه حيوانی ،سبب معصيت و آن
نيز باعث ظلمت و غفلت و خروج نف از اعتدا و نيل به سوء خلق میشـود .بنـابراین
تأثير این رأی بر مکتب اخالقی مالصدرا لزوم مداومت بر عمل صالح و پرهيـز از عمـل
منافی به منظور ارتقاء و تسهيل اخالق حسنه است .نف به تدریج در پرتو انوار معرفـت
(اتحاد عالم و معلوم) و آثار افعا اختياری تجرید مییابد و بـرخالف تفسـير جداانگارانـه
قوای نف از خود نف  ،در چشم انداز ارسطویی و سينوی ،قوای نفـ متحـد بـا خـود
نف و از شؤون و مراتب آن است (مالصدرا ،ج  )117 : 1781 ، 8بنابراین هـر رفتـار و

171

حکمت و فلسفه  ،سا  ،12شمارۀ  ،62تابستان 1763

اخالقی که از انسان سر زند نشانۀ مرتبۀ نف

او در حين صدور رفتار است.

 .4-4اتحاد عاقل و معقول
مبنای فلسفی دیگر مالصدرا که بر اخالق و نظریات اخالقی تأثير میگذارد ،مسـئله
اتحاد عاقل و معقو است .با قبو نظریۀ اتحاد عاقل به معقـو و یـا اتحـاد مـدرِک و
مدرَک به این نتيجه می رسيم که علم اخالق ،باید به عنوان یک علـم وجـودی قلمـداد
شود و صرفاً یک علم مفهومی نيست .مالصدرا در برخی از آثار خود به این موارد اشـاره
کرده است .او مینویسد« :ثوا و عقا اموری حقيقیاند و با طاعت و معصيت همراهاند.
انسان مجموعۀ بدن و نف است ،ولی بدن به تدریج متبد میشود ،در حالی که طاعت
و معصيت و شقاوت و سعادت به حا خود باقی است .پ آنچه حقيقـت مـذکور ،دایـر
مدار آن است ،همان روه؛ یعنی ،حقيقت انسان است» (مالصدرا ،1787 ،ج  .)7:37ایـن
عبارت نظر به حقيقت تجسم اعما دارد و اینکه اعما  ،سازنده حقيقت انسـان اسـت و
این براساس مبنای اتحاد عاقل و معقو و نيز مبنـای صـورتگری قـوۀ خيـا براسـاس
ملکات نف است .مالصـدرا ایـن مسـئله را تحـت عنـوان تجسـم عمـل نيـز بررسـی
کردهاست و مینویسد« :شکی نيست که هر عملی در نف  ،اثری دارد ...و هـر یـک از
ملکات نفسانی در مواطن و قابلهای مختلف ،اثر میگذارد .ملکات نفسانی نيز در خـارج
اثر می گذارند و از فضایل و رذایل نفسانی ،در خارج آثاری حاصل میشود .یکـی از ایـن
مواطن ،موطن آخرت است و بعيد نيست که مثالً غضب کـه یکـی از ملکـات و صـفات
نفسانی است ،در عالم آخرت به صورت آتش سوزان مجسم شود و صاحب آن را بسوزاند
و همين طور جود و علم و سایر صفات که از کيفيات نفسانی اند ،بـه صـورت چشـمه در
آیند ...و نتيجه عمل هر ک به این طریق برای او نمودار شود (مالصـدرا.)1781:211 ،
مالصدرا حتی موطن قبر را محل تشخص یافتن نيات و اخالق نيز میدانـد (مالصـدرا،
 .)572 :1786بنابراین ،چنانکه ذکر شد ،تأثير این مبنا بر اخالق ،در مکتب صدرا ،عينی-
گرایی اخالقی است.
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 .1-4فطرت
مبنای مهم دیگر مالصدرا در تفسير او از انسـان و تـأثير آن در جهـتدهـی مکتـب
اخالقیاش ،بحث فطرت است .در منظر مالصـدرا ،نفـ انسـان ،دارای فطرتـی اوليـه
مشتمل بر شناختها و تمایالت اخالقی است .نفـ بـا وجـود بسـاطت ،واجـد مراتبـی
تشکيکی است و از هر مرتبه آن ماهيت خاصـی انتـزاع و بـه نـام قـوه خاصـی موسـوم
میشود (همان ،ج  .)117 – 111 :8فطرت همان مرتبه تجـردی انسـان اسـت .اعمـا
اخالقی فاضله و رذیله انسان ،بر آیندی از غلبه قوای نف انسانی یا قوای حيوانی است.
اگر قوای حيوانی غالب شود ،نف اماره نام دارد ،اما گاهی انسان متأثر از غلبۀ سطح
انسانی نف به اعما انسانی و الهی روی می آورد و فراتر از طبيعت خود و فردمحوری،
از انصاف و بخشش دربارۀ دیگران لذت میبرد و از آزار همنوع معذ میشود .این مرتبۀ
نف  ،نف لوامه نام میگيرد .مالصدرا بازگشت همۀ فضـایل نفسـانی را بـه دو صـفت
فطری«حکمت» و «حریت» میداند و شرط وصو به آنها را حسـن و زیبـایی ارکـان
صورت باطنی (یا همان قوای چهارگانه علم ،عقل ،غضب و شهوت) با گرایش به فطرت
تجریدی معرفی می کند .به نظر مالصدرا اصو فضایل اخالقی از اعتدا بين این چهار
قوه در ذیل فطرت الهی حاصل میشـود (همـان ،ج  88 :6و  .)86لـذا حاصـل عـدالت،
فرماندهی عقل و فطرت الهی بر ستاهيان قوای طبيعی انسـان اسـت« :اذا قـام العـد ،
خدمت الشهوات للعقو و اذا قام الجور ،خـدمت العقـو للشـهوات» (مالصـدرا:1781 ،
 «)753اگر عدالت برپا شود شهوت ها خدمتگزار عقو می شوند و اگر بی عدالتی و جور
حاکم شود  ،عقو  ،خادم شهوات می شوند  .».مالصدرا با تمایز فطرت اوليـه و ثانویـه،
نفوس همه ابنای بشر را به لحاظ فطرت اوليه ،افراد نوع واحد به دليـل دارا بـودن مبـدأ
فصل واحد (نف ناطقه) محسو می دارد اما به لحاظ فطرت ثانویه ،جواهری مـیدانـد
که با حرکت در ذات خود ،قابل و پذیرای صوری مختلف النوع هستند ،صوری کـه هـر
یک با اعما و اخالق انسـان ،سـنخيت دارنـد (مالصـدرا ،1787 ،ج  .)6:16بـر همـين
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اساس ،قائل به دو گونه انسان شدهانـد ،انسـان فطـری و انسـان مکتسـب کـه در سـير
صعودی یا نزولی صفات و ملکاتی را کسب کرده است (مطهری ،1738 ،ج  .)712 :7بـر
این اساس مکتب اخالقی مالصدرا اولين وجه تمـایز خـود را بـاز مـییابـد و آن اینکـه
برخالف دیدگاه فالسفه او جوهر آدمی را در انسانها یکسان نمیداند و انسـان را دارای
دامنهای مادون بهائم تا مافوق مالئـک مـی شـمارد (مالصـدرا .)1728:16 ،ایـن کـالم
مالصدرا در تنوع نوعيت انسانها ،ملهم از قرآن کریم است .مالصدرا آیـات متعـددی از
قرآن ،از جمله آیه «و جعل منهم القرده و الخنازیر و عبد الطاغوت» (مائده  )58 /را ناظر
به همين معنا میداند .با این نگاه مالصدرا ،می توان نتيجه گرفـت کـه او در بـا نـوع
انسانی از حيث فطرت اوليه ،وحـدت گـرا و از حيـث فطـرت ثانویـه ،کثـرتگـرا اسـت
(مالصدرا ،1787 ،ج  )81 :3و به طور کلی میتوان گفت که او در اخالق فطرتگراست.
مالصدرا در تبيين فطرت ثانویه مینویسد« :انسان بالقوه خليفه خـدا بـر زمـين اسـت و
می تواند اسماء را بياموزد و تخلق به اخالق اهلل کند؛ خليفه باید به صورت مستخلف باشد
و این است معنای «خلق اهلل تعا آدم علی صورته» (مالصدرا .)31 :1781 ،بنا بر نظریه
فطرت اوليه ،هر گونه تعارض حقيقی و ریشهدار در گرایشهای اخالقی منتفـی ميشـود،
نيز مداومت بر انجام اعما و تکاليف اخالقـی ،مکـون ملکـات اخالقـی اسـت« .عمـل
محکم عملی است که مسبوق به عزمی محکـم باشـد کـه آن هـم متفـرع بـر انتخـا
محکمات بينشی و تمایالت فطری است» (جوادی آملی.)716 :1783 ،
مالصدرا در تبيين فطرت ثانویه و صفات اخالقی متناسب یا غيرمسانخ با فطرت اوليه
به نقش دو عامل علم و عمل اختياری تأکيد میورزد .آنچه جبرگرایان به عنوان عوامـل
تکوین احکام و افعا یاد میکنند ،نقش اعدادی و زمينۀ اختيار یا جهت دهنده بـه آن را
ایفا میکند.
از سوی دیگر ،تکامل اختياری در طبيعت از رهگذر کسر و انکسارات و امکان شـرور
اخالق و دخالت اختيار آدمی در پيروزی عقل ،حاصل میشود .علم نيز در عمل اخالقـی
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تأثير به سزایی دارد« .غایت علوم عمل است ،و فایده عمل تصفيه ظاهر و باطن است و
فایدۀ تهذیب باطن ،حصو صور علوم حقيقيه است» (مالصدرا .)32: 1781 ،نکتۀ دیگر
آنکه مالصدرا بر ضرورت کسب معارف الهی تأکيدمی کنـد و شناسـایی ایـن معـارف را
شرط هر مؤمنی میداند (همان )118 :و جهل نسبت به معارف الهی ،با وجود اسـتعداد و
امکان تحصيل آن را از رأس شقاوات و عقوبات و زمينه امـراض نفسـانی و سـوء خلـق
معرفی میکند (مالصدرا.)6 :1788 ،
 .3تأثير آراء مالصدرا بر جهت دهی مکتب اخالقی او
مکاتب اخالقی دنيای امروز هر یک دارای اصو و مبانی خاص خـود اسـت .اینـک
سؤا این است که موضع مالصدرا در پاسخ به پرسش های بنيادین اخالقـی ،بـر کـدام
مبانی مابعدالطبيعی استوار است؟ در اینجا اشارهای گـذرا بـه مبـانی کلـی مابعـدالطبيعی
مالصدرا در اخالق میافکنيم:
 .4-3الهی يا مادی( سود آوری) بودن اخالق
بنا بر اصالت وجود مالصدرا آنچه منشأ آثار اخالقی است وجـود اسـت و لـذا مرتبـۀ
وجودی علت اخالق حيوانی یا انسانی میشود .خود اخالق در مرتبۀ حيوانی یا انسانی نيز
دارای تشکيکی وجودی است و اختالفاتی از قبيل اولویت ،اقدميت و اشدیت وجـود دارد.
خير مساوق با وجود است و عمل خير و اخالق خير نيز ناشی از آن اسـت .وجـود دارای
مراتب است .باالترین و کاملترین مرتبۀ آن بسيط الحقيقه و مستجمع جميع کماالت بـه
نحو بسيط و اشرف است که آن مرتبه منبع کما و فيض و هستییابی موجودات معلو
است (مالصدرا ،1787 ،ج  .)178 :1هر چيزی به آن مبدأ حق نزدیکتر باشد ،بـه لحـاظ
کما و فعل اتمّ است و هر آنچه از او دورتر باشد ،از جهـات مـذکور ضـعيف تـر اسـت
(همان ،ج  .)121 :1بنابراین قر وجودی به حق تعالی در سایه علم و عمـل مـیتوانـد
فعل و کما اتم و اخالق برتر را به ارمغان آورد چرا که هر آن که وجودش کاملتر باشد،
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خيریتش اشد و اعال است (همان ،ج  )178 :1و وجود واجب خير محض و مطلق اسـت.
برخالف تفکر دئيستی که خدا را علت موجده میداند ،نه علت مبقيه ،وجود معلو عـين
فقر و تعلق نسبت به علت است و لذا اخالق وقتی معنا مییابد که همۀ رفتارهای جزیی
اخالقی در جهت قر به وجود متعالی حق تعالی بوده و هيچگاه هدف اخالقی ،وسـایل
غيراخالقی را توجيه نمیکند.
 .3-3عينیگرايی و يا اعتباری ( قرار دادی) بودن در مکتب اخالقی
از تأثيرات دیگر مبانی حکمت متعاليه در مکتب اخالقی او ،آن است که وی اخالق را
عينیگرا و نه ذهنیگرا میداند .زیرا «مرتبۀ اصو الیتغير اخالقی ،مرتبط با عقـل کلـی
است که انسان را به مراتب عالی عقل و سرانجام عقل قدسی و وصا حق میرساند ،اما
مرتبۀ احکام تغييرپذیر اخالقی ،مرتبط با عقل جزئی ( )Reasonاست (نصر.)111 :1731 ،
بنابراین گرچه اخالق امری عينی است اما از جهت کشف آن در مورد احکام و بایـدهای
اخالقی ،عقل دارای فعاليت است .اما این به معنای ذهنیگرایی اخالق نمیتواند باشد .از
طرف دیگر بر مبنای حسن و قبح واقعی مسـتنبط از آراء مالصـدرا ،بایـدها و نبایـدهای
اخالقی عينی هستند« .الشک ان االفعا االنسانيه قد یکون حسنه و قد یکون قبيحه»
(مالصدرا ،1787 ،ج  «)218 :7شکی نيست که افعا انسانی گاهی نيک و گاهی زشـت
هستند  .».با توجه به آنکه عقل امور جزئی اخالقی را با استفاده از فطریات خود ،کشـف
می کند و با توجه به مبانی علم شناسی و معرفت شناسی صدرایی ،باید گفـت در تصـویر
وی از احکام اخالقی ،تقابل عينيت و ذهنيت از بين میرود و نسبيت در اخالق نيـز بـی
وجه خواهد بود .مالصدرا بر این مبنا که «المعلو یجب ان یکون مناسباً للعلـه (همـان:
 .)218قائل به سنخيت بين اعما اخالقی با ملکات اخالقی میباشد که ناشی از تکـرار
آن اعما است (مالصدرا .)13 :1781 ،همچنين بين ملکات اخالقی با آثـار آن از قبيـل
رفتار ناشی از آن ملکات و درجۀ وجودی و بدن اخروی سـنخيت وجـود دارد (مالصـدرا،
 ،1787ج 18 :6و  .)16در نظام حکمت متعاليه ،هستی ذاتی و غيرقراردادی است که این
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وجود ،مبتنی بر دو قاعدۀ ضرورت و سنخيت علت و معلو است؛ بر این مبنا شکلگيری
بدن اخروی ،حاصل ملکات اخالقی ناشی از تکرار اعما فاضله یا رذیلـه اسـت نـه بـه
صورت قراردادی (همان 6 :و .)16
 .9-3مطلقگرايی و يا نسبیگرايی در مکتب اخالقی
براساس حرکت جوهری ،تمام جـوهر طبيعـت ،از جملـه نفـ  ،در ذات خـود دارای
حرکت است (مالصدرا ،1787 ،ج  )11 :8و اساساً حرکت در اعراض و رفتار و اخالق ،به
تبع و معلو و تبلور حرکت جوهری نف است (همان ،ج  .)58 :7دو عامـل اساسـی در
حرکت جوهری نف عبارت از علم و عمل اختياری است و لذا بنابر حرکت جوهری هر
شخص در امتداد علم و عمل او ،نسبیگرایی اخالقی وجهی نخواهد داشت ،زیرا علـم و
عمل هر ک هویتی مسانخ با او میسازد و این هویت (با حرکـت اسـتکمالی) تکامـل
جوهری مییابد و چنانکه با فطرت و عقل همسو باشد ،عملی مالئم با طبع و در غير این
صورت ،عملی منافی با طبع خواهد بود .برخی از دستورات اخالقی شریعت نيـز (در ایـن
راستا) راهنمای عقلاند (همان 716:و .)773
 .1-3وظيفهگرايی و يا نتيجهگرايی در مکتب اخالقی
تأثير دیگر نگاه و تفسير صدرایی به عـالم و هسـتی آن اسـت کـه در ترسـيم نظـام
اخالقی وی براساس «تخلقوا باخالق اهلل» دوگانگی تکليف و نتيجه ،به وحدت میرسند؛
به این ترتيب حرکت اخالقی انسان چه در بعد فردی و چه در بعـد اجتمـاعی ،از ميـزان
قر به صفات و افعا خداوند ناشی میشـود« :فالمحالـه یحـب ان یکـون ]حرکاتـه و
عباراته[ طلب الحق و التقر اليه ،دون مـن سـواه» (مالصـدرا« )1735:121 ،االنسـان
الکامل فاعلـه و غایتـه اوال و آخـرا ...هـو اهلل سـبحانه» (مالصـدرا ،1787 ،ج .)753 :5
«فيکون الحق االو جزاء عمله و غایه سعيه» (مالصدرا .)1735:121 ،بـا ایـن عبـارات

178

حکمت و فلسفه  ،سا  ،12شمارۀ  ،62تابستان 1763

می توان به این نتيجه رسيد که در نظر مالصدرا ،تقابل و شکافی ميان وظيفـه از نتيجـه
نيست و همۀ این کثرتها به منزلۀ مظهر اسماء الهی در وحدت ذات به اتحاد مـیرسـند.
وقتی چنين است ،وظيفه و تکليف همان نتيجه مقصود است و همـه تخلـق بـه اخـالق
الهی هستند.
 .4-3تکليفگرايی و يا فضيلتگرايی در مکتب اخالقی
بحث دیگری که در مکاتب اخالقی مطره میشود «تکليـفگرایـی» یـا «فضـيلت-
گرایی» در اخالق است .براساس فضيلتگرایی اخالقی ،قداست و ارزشمندی در حقيقت
از آن خلق و خوهای نيک است و اوصافی همچون خـو و بـد در اصـل از آن ملکـات
انسانی است و در نتيجه خو دانستن یک عمل ،ناشی از آن است کـه مبـدأ آن عمـل
نيک ،وجود یک خلق نيکو است (فتحعلی خانی 6 :1733 ،و  .)18در مقابل این رویکرد،
تکليف گرایی اخالقی قرار دارد که بر اساس آن اوصافی همچون خو و بـد و صـوا و
خطا در اصل ،مربوط به افعا و اعما است .دربارۀ موضع مستنبط از آرای مالصدرا در
این مسئله باید گفت که تکليفگروی و فضيلتگروی در اندیشۀ وی ،بـه نحـوی قابـل
جمع است زیرا از سویی ملکات نف که همان خلقيات هستند سيرت بـاطنی انسـان را
تشکيل میدهند (مالصدرا ،1787 ،ج  )88 :6و این گویای فضـيلتگرایـی او در اخـالق
است ،اما تصویری از تکليفگرایی نيز در چشم انداز صدرایی بيـان شـده اسـت زیـرا در
اندیشۀ وی قواعد اخالقی ،اقتضای قابليت مشترک همۀ افراد انسـانی براسـاس فطـرت
اوليه و عمل براساس آنها سازندۀ فطرت ثانوی مطلو انسانی است ،به عالوه مالصدرا
«بدی» و «خوبی» و «باید» و «نباید» را صفات خود افعا نيز دانسته است (همـان ،ج
 .)218 :7اما به نظر میرسد این تصویر با قياس به فضایل اخالقی ارائه شده و عمل در
اینجا تنها نقش طریقيت دارد .لذا طبق مبـانی مالصـدرا ،مکتـب اخالقـی وی ،مکتبـی
فضيلتگرا است نه تکليفگرا.
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نتيجهگيری
از این مقاله نتایج ذیل حاصل میشود:
 – 1مالصدرا وجود را اساس قواعد خود در اخالق قرار داده است.
 –1بنابر فلسفۀ مالصدرا ،همۀ اسبا معدّانند تا خداوند در اخالق ،تحو ایجاد کند.
 – 7بنا بر منطق صدرایی ،هستی بر اساس اسماء الهی اداره میشـود و ایـن همـان
اخالق اهلل است که انسان باید به آن متحقق شود.
 –2مکتب اخالقی منشعب از حکمت صدرایی بر اصو اصالت وجود ،تشکيک وجود،
مساوقت خير با وجود ،تقرّ به مبدأ ،حرکت جوهری ،سنخيت علـت و معلـو  ،کيفيـت
حدوث و بقاء نف  ،قوای نف  ،تحو پذیری آن و اتحاد عاقل و معقـو  ،جـوهر بـودن
علم و تأثير علم و عمل بر تحو نف و نيز عينيت و نه قراردادی بـودن نظـم اخـالق،
استوار است.
 -6ارتباط تعدیل نف (اخالق) و تفسير مالصدرا از هستی و سعادت وقتی روشنتر
میشود که طبق نظریات مال صدرا به این نکته میرسيم که مواقـف قيامـت ،تجليـات
نف و عوارض مکتسب آن در دنياست.
 – 5اخالق به عنوان زیر مجموعۀ حکمت عملی مالصدرا ،تابع نظریـات او در ایـن
با است از جمله آنکه اخالق و تعدیل قوا ،راهـی بـرای کسـب معـارف الهـی و ترقـی
وجودی شناخته میشود.
 – 3از نظر مالصدرا ،نبوت روه شریعت و شریعت روه سياست اسـت و سياسـت در
بعد فردی همان اخالق فردی و در بعد وظایف اجتماعی ،اخالق اجتماعی است .لـذا راه
تحقق اخالق تلقی روه شریعت با استمداد از دستورات عملی فطرت و شریعت است.
 -8مالصدرا اخالق را درون الهيات تعریف میکند و آن را نه تنها فنّ فهم دین بلکه
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معرفت به جنبۀ ظاهری و دنيوی دین بـرای حصـو بـاطن و غایـات سـعادت اخـروی
میداند.
 – 6گرچه وحی در تحليل ذهنی به اخالق ،احکام و عقاید قابل تفکيک اسـت ولـی
این هر سه از یک مشر تغذیه میشوند و هر سه به یک هـدف بـه طـور تشـابکی در
یکدیگر تأثير میگذارند.
–18غایت اخالق در نظام صدرایی رسيدن به حيات معنوی انسانی است.
 –11تغيير و انقال درونی در رویکرد صدرایی ،معلو اتصا روحـانی بـه ملکـوت
هستی است.
 – 11توجه به مسئله فطرت چه در بعد عقلی و چه گرایشـی و نيـز مسـئله فطـرت
ثانيه ،نقشی کليدی در نظریۀ اخالقی مالصدرا ایفا میکند.
 –17مالصدرا بازگشت همۀ فضایل اخالقـی را بـه دو صـفت فطـری «حکمـت» و
«حریت» میداند و شرط وصو به آنها را حسن و زیبایی ارکان صورت باطنی معرفـی
میکند.
 – 12مالصدرا در با نوع انسانی از حيث فطرت اوليه ،وحدتگرا و از حيث فطـرت
ثانيه ،کثرتگرا است.
 – 16بنا بر نظریۀ فطرت اوليه هر نوع تعـارض حقيقـی در گـرایشهـای اخالقـی،
منتفی است.
 – 15در مکتب اخالقی حکمت متعاليه ،اخالق عينیگرا است و دوگانگی بين تکليف
و نتيجه وجود ندارد .همچنين اخالق به عنوان امری فضيلتگرا و نه تکليـفگـرا تلقـی
میشود.
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