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اخالق وجودی مالصدرا و پارهای از لوازم آن

تاريخ دريافت49/2/3 :

تاريخ تأييد49/8/6 :

جهانگیر

مسعودی**

طوبی لعل

صاحبی***

مشهور است که اخالق در نظر فالسفۀ اسالمی اخالق فضیلتمحوور اسوت
این جستار در صدد بیان آن است که اخالق از دیدگاه مالصدرا اموری وجوودی
است و از این جهوت للروروی گسوترده دارد کوه اوامع ل وع نظوری و لرلوی
میگردد زیرا مؤلفه های معرفتی در اندیشۀ وی هران مؤلفههای اخاللیانود کوه
خود ،اصولی هستیاناختی به حساب میآیند انسوان بوه میو ان برخوورداری از
وجود ،اخاللی میگردد و می ان و معیار این وسعت وجودی مطاب ت بوا اصوو
ل النی -وحیانی است ،که اخالق فضیلتمحور فالد آن است از سووی دیرور،
نوع نراه مالصدرا به ایون اصوو و لوالود برگرفتوه از سواحت هسوتی اخوالق
صدرایی را در اخالق لرعمحور محدود نریسازد در این پژوهش ،که با روش
توصیفی -تحلیلی هرراه است ،تالش بر این است که ضرن نشوان دادن پوارهای
از مشترکات اخالق فضیلتمدار و تکلیفمدار ،بوا تککیود مالصودرا بور الرووی
اخاللی یا والیتمحوری ،این اخالق را از سایر نظریات مترای ارارد
* دانشیار دانشکدۀ الهیات دانشراه فردوسی مشهد
** دانشجوی دکترای حکرت متعالیه دانشراه فردوسی مشهد
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واژگان کليدی :للم ،وجود ،الروی اخاللی ،لامع اخاللی ،خُلق

بيان مسئله

مالصدرا ،به لنوان یک فیلسوف ب رگ اسالمی ،ن طۀ لطفی در تواری فلسوفۀ
اسالمی بهارارمی رود وی ،پس از تحرع ریاضات نظری و لرلوی بسویار ،آروار
متعددی در حوزۀ لرلی مینروارد و ،لوالوه بور آن ،در حووزۀ حکروت نظوری،
پیوسته از اخالق و ن ش آن در معرفت سخن میگوید مالصدرا هدف خود را از
فلسفه استکرا نفس انسانی و تشبه به باریتعالی میداند روان است کوه ایون
مهم با گردآوری صرف اطاللات میسر نریگردد بلکه نیازمند صیرورتی نظری و
لرلی است با وجود تککید مالصدرا بر اخالق و لرع ،پردازش پژوهشورران بوه
این حوزۀ فکریِ وی کافی به نظر نریرسد و ضرورت ورود پژوهشهای فراوان
و لری ی را در این حوزۀ مهم و کاربردی میطلبد
اخالق در مکتب صدرایی و چه بسا در دیدگاه نوع متفکران اسوالمی چیو ی
ورای لرع اخاللی است؛ در نراه آنها ،منش اخاللی بیش از کنش اخاللوی مهوم
است مالصدرا نظیر دیرر متفکران اسالمی با تعریفی که از اخالق ارائه مویکنود
اهریت لرده ای برای فالع یا لامع اخاللی لایع است و آن را بر لروع یوا فعوع
اخاللی ترجیح می دهد لالوه بر این ،وی بر ن ش مهم و اولیۀ معرفوت اخاللوی
نی تککید ویژه دارد
این دو ویژگی از خصوصیات مهم اخالق فضویلتمحوور اوررده موی اوود
توضیح اینکه پژوهشهای اخاللی لردتاً اامع سه حوزۀ لردۀ فرااخالق ،اخالق
توصیفی و اخالق هنجاری است ،که اخالق هنجاری خود بوه دو اواخۀ اخوالق
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کاربردی و نظریههای اخاللی ت سیم میگردد؛ نظریههای اخاللی نی خود اخالقِ
فضیلت محور ،نتیجهگرا و تکلیفگرا را دربرمیگیرد تککید اخالق فضیلتمحوور
بر لامع اخاللی است تا فعع اخاللی ،برخالف اخالق نتیجهگرا و تکلیفگرا کوه
بر لرع اخاللیِ مطابق با اصو مورد نظر خود تککید دارند
مسئلۀ درخور بیان در این جایرواه ایون اسوت :اساسواً ارکوان اصولی دیودگاه
اخاللی مالصدرا چیست و آیا میتوان اخالق مالصدرا را اخاللی فضیلتمحوور
دانست؟
مالصدرا مبنای اخالق را معرفت مویدانود و معرفوت را نیو اموری وجوودی
للرداد می کند و وجود ح ی ی یافتن و کسب ادت وجود آن را در سوایۀ لروع
اخاللی میسر می داند اما این راد وجودی که بنا بور تشوخو وجوود در افوراد
متعدد متفاوت است ،مالصدرا را با مسئلۀ لدم وجود حدّ یا معیاری برای تعیوین
این می انِ ادت مواجه نساخته است ،زیورا وی در نظوام وجوودی و متوافی یکی
خویش ،از اصولی هستی اناختی استرداد میطلبد این ویژگی است کوه اخوالق
مالصدرا را از حوزۀ اخالق فضیلتمحور و که با ف ودان اصوو اخاللوی مواجوه
است و خارج میکند اما در م ابع ،این دیدگاه مطاب ت با اصو کلی موورد نظور
لرعگرایان را نی نریپذیرد اخالق وجودی مالصدرا به نحو مشخو در حووزۀ
اخالق هنجاری و نظریههای اخاللی میگنجد
مفهومشناسي

اخالق ،در اصطالح متفکران اسالمی ،به معنای حالتی نفسانی است که دالوی
به سوی افعا بدون فکر و نظر میاوود (ابن مسنویه )18 :8931 ،ابونلربوی در
تعریف خُلق (که اخالق جرع آن است) آورده است« :خُلق حالت نفس است بوه
نحوی که انسان با آن حالت کارهای خود را بدون تعرق و اختیار انجام میدهد»
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(اب عربی )22 :8911

مالصدرا نی خُلق را لبارت از ملکهای نفسانی مویدانود کوه بوه واسوطۀ آن،
افعا بهسهولت صادر میگردند (صدرالده شيرازي  8331ج  )884 :4او در جای
دیرر مینویسد« :سخن و تح یق در بیان حدّ و تعریف خلق فراوان آموده اسوت،
اما این تعاریف بیشتر متعرض فواید آن ادهاند و به ژرفای آن نرسیدهاند؛ آنچوه
ح ی ت است این است که خَلق و خُلق دو تعبیرند که مراد از خَلق صورت ظاهر
محسوس است و خُلق صورت باطن نفسانی است که بهمن لۀ بودن دوم نفسوانی
برای روح ل لی به حساب میآید » (همی  8919ج  )414 :8همچنوان کوه زیبوایی
ظاهر دارای اصو و ارکانی است ،صورت باطن نی از اصو و ارکانی برخوردار
است که ترامی آنها منحصر در لوۀ اهوت و غضب و لوۀ ادراک است و لووهای
که اامع ترام اینهاست ل ع لرلی نامیده میاود ،که رئیس هرۀ لووای ادراکوی
ج ئی و ،در لین حوا  ،خوادم ل وع نظوری اسوت مالصودرا ،در اداموه ،اویوۀ
ارسطویی را یادآور میاود و جوانب افراط و تفریط این لوا را ذکر میکند و حد
وسط و التدا آنها را مکارم اخالق مینامد (همان ج 418 :8ن )414

از این توضیحات میتوان دریافت که اخالق در مکتب صدرایی و چه بسا در
دیدگاه نوع متفکران اسالمی چی ی ورای لرع اخاللی است ،یعنی در نرواه آنهوا
منش اخاللی بیش از کنش اخاللی مهم است به لبارت دیرر ،در ایون دیودگاه،
حسن فاللی از حسن فعلی ارزارندتر به نظر میرسد این ویژگی از مشخصات
مهم اخالق فضیلتمحور است
در نظریۀ فضیلتمحور ،تنها افرادی که دارای فضوایع اخاللوی و ل النویانود
توانایی انجام کارهای اخاللی و نیع بوه سوعادت را دارنود ازایونرو ،در اخوالق
فضیلتمحور ،افعا به ظاهرِ لادالنه ارزارند نیستند ،و تا فرد به لدالت درونوی
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دست نیافته بااد فعع او -اگرچه صحیح بااد -لادالنه تل ی نریاود به هروین
دلیع ،فضیلتیها اخالق را به معنای مجرولوهای از رفتارهوای مطوابق بوا اصوو
اخاللی تعریف نریکنند ،بلکه آن را به معنای دااتن خلقوخوی مناسب با ائون
انسانی یعنی برخورداری از ملکات نفسانیای میدانند که رفتارهای خارجی را در
پی دارد (خزاعی )49 :8913

مالصدرا گاه از اخالق بهلنوان نهایت و غایت امر یاد میکند ،به گونهای کوه
ملکات را هران اخصیت فرد تل ی میکند ،و گاه آن را وسیلۀ رسیدن به سعادت
فرد میداند؛ برای نرونه مالصدرا ،در ارح اصو کافی میگوید که انسان در روز
رستاخی به صورت باطنی خوود و اخوالق نیکوو یوا زاوت متجسود مویگوردد
(صدرالده شيرازي  8919ج  )414 :8و در اسفار ،آنرواه کوه در پوی اربوات معواد
جسرانی و بیان نهایت امر انسان است ،میگوید که نفس انسانی به واسطۀ الرا
و افعا خود که نولی اخالق و ملکات و الم از ملکوات فاضوله یوا اویطانی یوا
سبعی یا بهیری و میبااند محصّع میاود (همنی  8331ج  )81 :3اموا ،در جوایی
دیرر ،وصو به مکارم اخالق را نهایت کرا ل لی نریدانود بلکوه آن را وسویلۀ
نیع به سعادت آخرت میارارد (همی  8919ج )411 :88

اینک ،این مسئله مطرح میگردد :آیوا مویتووان گفوت کوه اخوالق از دیودگاه
مالصدرا صرفاً اخاللی فضیلتمحور است به نحوی کوه اخوالق از ارزش ذاتوی
برخوردار بااد یا اینکه اخالقْ ن ش اب اری دارد؟ بورای پاسو بوه ایون مسوئله
سعادت اصیع از دیدگاه مالصدرا را پی میگیریم تا اینکه از این مسویر ،کیفیوت
ن ش اخالق و لرع روان گردد
سعادت از دیدگاه مالصدرا

از نراه مالصدرا ،خیر و سعادت انسان بسته به للم و معرفت اوست و لروعْ
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بذر مشاهده و معرفت است (صدرالده شيرازي )1 :8911

روان است که للم از دیدگاه این فیلسوف اصالت وجوودی اموری وجوودی
است مالصدرا گذاته از اینکه للم را امری وجودی میداند معلووم را نیو  ،بوه
نحو کلی ،وجود میداند و اساساً وجود ،به الت اد وی ،خیور و سوعادت اسوت و
درک آن نی خیر و سعادت است (همی  8331ج )828 :3

بعد از بیان اصالت وجود ،بهلنوان اصع اساسی فلسفۀ خویش و بیان خیریوت
وجود اصیع ،بنابر اصعِ متافی یکی تشکیک وجود اظهار میدارد ه وجودات [یک
وجود است که دارای مراتب است] از کرا و ن و برخوردارند هر وجودی که
از لدم خالوتر بااد سعادت آن بیشتر است و هر آنچه نالوتر بااد مخوالط
است ایشان از اینجا نتیجه میگیرد که رأس خیرات و سعادات خوالوتورین و
بسیطترین درجوۀ وجوود اسوت و ایون درجوه از وجوود را الوذ لوذات و اصوع
سعادترندی میداند
مالصدرا پیرامون دلیع این امر میگوید« :لذات تابع ادراکاند و با اختالف آنها
مختلف میاوند ،هرانطور که ادراکات با اختالف مدرَکات اختالف مییابنود و
از آنجا که در دار هستی چیو ی ااورف از ذات معبوود و مبودأ لوالم بوهلنووان
لالیترین درجۀ وجود نیست ،بنابراین ،ألذ للوم للم به خدا و صوفات اوسوت »
(همی  )13 :8918بنابراین ،به ل یدۀ مالصدرا صحیح است که ادراک وجود به نحو
کلی لذتآفرین است اما ادراک وجود سوبب و م وومِ هور چیو بورای آن بسویار
لذتبخشتر است (همی  8331ج)828 :3

مالصدرا در بیشتر آرار خویش از معرفت به لالیترین درجۀ وجود به معرفت
خدا لنوان میکند و بسیار بر آن تککید میورزد ،توا آنجوا کوه اگور مخاطوب بوا
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نراهی جامع به آرار وی ننررد ،گران میکند که للم ،فارغ از لروع و اخوالق ،از
اهریت و اصالت برخوردار است و مالصدرا جایراهی برای لروع لایوع نیسوت
برای نرونه ،مالصدرا در معرفی مؤمن براساس آیۀ « وَ الْرُؤْمنُونَ کُعٌّ آمَنَ بِاللَّوه وَ
مَالئکَته وَ کُتُبِه وَ رُسُله » (بقره )211 :مویگویود« :در ایون تعریوف ف وط معرفوت
گنجیده است و نه هیچ لرلی ،به نحوی که اگر این معارف بر للب ح ی ی فردی
حاصع گردد که هیچ لرع حسنه یا لبیحوی از او صوادر نشوده بااود ،او ح ی تواً
مؤمن است و سعادت را داراست»( .همی )1 :8911
نقش عمل در ایجاد سعادت

با وجود چنین لباراتی در کالم مالصدرا ،وی در آرار فلسفیتر خویش مکورر
بیان میدارد که ادراک وجود از طریق للم حصولی حاصع نرویگوردد ،بلکوه بوه
گفته خود او9ج با مشواهده و حضوور لینوی آن لابوع درک نیسوت از دیودگاه
مالصدرا ،این نوع مشواهده و معرفوت جو از طریوق الروا و افعوا مطهّوره و
حرکات فکری و نظری بسیار حاصع نریگردد( ،صندرالده شنيرازي  8331ج:3
 )821و در م ابع ،جهع لامع خطا و گناه و لرع لبیح اوررده مویاوود( 1همنی
 )6 :8911در این جایراه ،مالصدرا سخت س راطگونه سخن میراند 3و میگوید:
«نفس به واسطۀ جهوع ،رذایوع را نیکوو مویاورارد و آنهوا را از اورار فضوایع
 9امااای ااااو افالیاااالذ اک االااار حافاااا اة وعاااا ع افا ااای
إةشیر افح

ا ا ر اف ااای ذ

افبا ی (صدرالدین ایرازی)934 :9311 ،

 1البتوووه ،گووواهی اضوووافه مووویکنووود کوووه جهوووع ،بوووه هروووراه لنووواد ،سووورآغاز هووور

ا اوت و ریشۀ هر ضاللت است (هرو ،9313 ،ج)314 :9
 3دیدگاه مالصدرا که در این زمینه دیدگاهی س راطی است ابیه رویکرد مکتب
روانشناسی اناختی است که در آن ،راد اخصیت و اختال در آن ناای از اناخت و
فرایندهای متفاوت آن است که خود مجا ویژهای جهت تح یق میطلبد
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بهحسابمیآورد و در نظرش ،دوستی دنیا ،اهوات و زاتیها زیبا جلوه میکند »
(همی  :8919ج )934 :8نکتۀ مهم در دیدگاه مالصدرا این اسوت کوه جهوع و کوه
منشک لرع لبیح است و امری لدمی اررده میاود مختصر بیان وی در این باب
اینگونه است :ار را گاه به امور لدمی مانند مرگ و ف ر و گاهی به درد و رنو
و جهع مرکب و گاهی به افعا زات و گاه نی به مبادی آنها میگویند؛ دو بخش
آخر ،یعنی افعا زات و مبادی آنها ،ار بالعرض اررده میاوند
مالصدرا بعد از آنکه موجودات مرکن را به پن لسم ت سیم مویکنود و تنهوا
موجوداتی که خیر کثیر و خیر محو

انود را صوادر اوده از خداونود مویدانود،

میگوید« :از ویژگیهای ل ع˚ خیر مح

بودن آن است و چون اینگونه است،

پس هر چه از ذات او مانند افعا و آرار صادر میاود خیور اسوت در م ابوع ،از
ویژگیهای جهع ار است ،چون م صود از آن جوهر ادراکی است که وجوود آن
بعینه وجود جهاالت و امور کاذب و نادرست است پس ،جهع ج اور ح ی وی
نریبااد که امری لدمی است » (همان ج)931 :8

براساس این گفتارِ مالصدرا ،میتوان گفت :از آنجا که جهع م ابع للم است
و للم مساوق وجود است ،پس ،انسان هنرامیکه دچار ن صان وجودی میگردد،
مرتکب لرع لبیح و نشیب اخاللی میاوود و هنروامیکوه از وجوود برخووردار
است ،به لرع فاضله میپردازد و در پیدایش و راد للم جدید «لرع» اخاللوی
ن ش اساسی دارد( .همان ج  )813 :2به لبارت دیرور ،اگور بوا فورض ایون اصوع
مالصدرا که وجود را مساوق با خیر میداند خصلتها و خصایو درونی انسوان
را بررسی کنیم ،ناچاریم نتیجه بریوریم کوه از نظور مالصودرا ،خصوایو مثبوت
اخاللی در درون ما و کوه از آنهوا بوه فضوایع اخاللوی یواد مویکنویم و امووری
وجودیاند و خصایو اخاللی منفی و کوه از آنهوا بوه رذایوع اخاللوی و اورور
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اخاللی یاد می کنیم و اموری لدمیاند منظور از لدمی بودن آنها این اسوت کوه
این لناوین نشانه و نامی برای یک ف ودان و لودم در موا هسوتند بورای نرونوه،
صدالت خصلتی است که از پر بودن و غنای وجودی فالع اخاللی حکایت دارد
و بی صدالتی نشانه و حاکی از یک خأل و ف دان وجودی در اوست غیبت کردن
نشان میدهد که غیبتکننده چی ی کم دارد او چون ف ودانی دارد و چیو ی کوم
دارد غیبت میکند پر بودن و سراار بودن از وجود و کرواالت وجوودی معواد
اخاللیتر بودن آن انسان است و خالی بودن و ضعیفتر بودن در وجود و مراتب
وجودی موجب رفتارهای غیراخاللی میگردد پس ،انسانی که لودالت مویورزد
اخصی است که از جام وجود بیشترش دادهاند و کسی که ظلم میکند حفرههای
وجودی بیشتری دارد و از جام وجود کرتور نواویده اسوت لبواراتی صوریح از
مالصدرا بیانرر این دریافت است« :الغضب و الحرص و

فرن نتای االحتجاب

و البعد من معدن الوجود» (صدرالده شنيرازي  )246 :8914بوهطوور کلوی ،تروام
رذیلتهای اخاللی نتیجۀ احتجاب انسان از معدن وجوود و للوم اسوت و تروام
فضایع اخاللی نتیجۀ برخورداری از این معدن میبااد
«اخالق» که صورت باطن نفسانی یا هران ملکات راس و اخصیت رادیافته
است ،از هران آغاز اکع نررفته است بلکه با تکرار لرع ،تثبیت اده و به ملکه
تبدیع گردیوده اسوت (همنی  :8331ج )3:21تعریوف مالصودرا از اخوالق لروع
اخاللی نیست بلکه حاصع للم و لرعهای متوالی است که با لامع اساسی اراده،
به نحو اختیاری ،اخالق را ساخته است؛ انسان با ارادۀ خود که در طوو للوم او
لرار دارد میتواند لرلی انجام دهد سپس ،پیوستری لروع ،بالوپ پدیود آمودن
خُلق میگردد کوه هروان اخصویت انسوانی اسوت و بوا هروان هویوت خوویش
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بنابراین ،سعادت از دیدگاه مالصدرا منوط به للم اوسوت اموا ایون للوم در
اندیشۀ صدرایی از حدّ للوم مفهومی که صرفاً للم به اهلل و بیانرر این اسوت کوه
«البدّ ان یکون للعالم من صانع و هو الواجب» فراتر رفته و معنای معرفت به اهلل و
حکرت را به خود میگیرد در این هنرام است که ایروان و معرفوت بوه مرحلوۀ
للب تن

میکند و با جوارح انسان لجین مویاوود (اردبيلنی )944-948 :8918

چنین معرفتی «وجود» انسان را از حد هیوالنی تا مجرد تام به تعالی مویبورد ،نوه
آنکه ذهن را صرفاً انبااتهای از معلومات سازد وصو بوه ایون مرحلوه از للوم
است که کسب معرفت نامیده میاود پس ،معرفت یعنی للری کوه لوین لروع
است و هران است که از دیدگاه مالصدرا حکرت و تشبه بوه خودا نوام گرفتوه
است
بدینترتیب ،دریافت «للم» که در نراه مالصودرا سوعادتآفورین اسوت لوین
دریافت وجود است بنابراین ،لالم نی باید وجود بااد تا سعادترند اود یوا ،بوه
گفتۀ مالصدرا ،باید مسان و ابیه هستی گردد این مهم در سایۀ لروع اخاللوی
میسر است و ،نهایتاً ،فالع اخاللی کسی است که حکیم و صاحب معرفت اسوت
و حکیمْ اخصی است که به نولی گستردگیِ وجودیِ خاص نایع اده است
برخي از لوازم اخالق وجودی

پس از بیان و معرفی اخالق مالصدرا ،اخاللی که «وجود» اصع محووری آن
است و اخاللی ادن برابر با ادت وجودی یافتن است ،مسوئلۀ ضوروریِ لابوع
طرح این است :معیار این گستردگیِ وجوودی چیسوت؟ میو ان راود اخاللوی و
درستی یا نادرستی رفتار انسانی به چیست؟
به نظر میرسد که پاس به این مسئلۀ اخاللی نیو در اصوو هسوتیاناسوی
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مالصدرا نهفته است مالصدرا ،بعود از آنکوه بوا دالیوع ل النوی هریوون دیرور
فالسفۀ اسالمی به اربات وجود واجب مویپوردازد و وجوود واجوب را وجوودی
واحد و بسیط میارارد ،با مشکع یا مسئلۀ بسیار اساسی ارتبواط حوق بوا خلوق
مواجه است برای حع این مشوکع ،مالصودرا اصوو ل النویای را بوه خودمت
میگیرد که لبارتاند از :اصوع للیوت ،اصوع ضورورت للوی و معلوولی ،اصوع
سنخیت و لالدۀ الواحد ،و نی برای پیوند حق با خلق از واسطههوایی 9بوه نحوو
طولی و لرضی استفاده میکند صدرالرتکلهین مینویسد« :این اولین مخلوق را که
در هرهچی ابیه واجب است ج در مرکنالوجود بودن ،گاه ل وع او یوا ل وع
کع و گاه روح الظم یا للم نامیدهاند » (صدرالده شنيرازي  8919ج )819 8تعبیور
نهایی مالصدرا از این اولین صادر «فی

منبسط» اسوت (همنی  8331ج)998 :2

این تعبیر به گفتۀ مالصدرا در زبان لرفا با «ح ی ت محردیّه» لنوان میاوود کوه
میتوان با تح یق برهانی و روایی با خصوصیات وجود پیوامبر اکورم
داد بنابراین ،اهلل خیر مح

تطبیوق

است و بعد از او در برتری و خیریت وجود ،جواهر

ل لی خیر هستند (همی  8919ج )819 :8مالصدرا از این واسطهها با لنووان للوع
فاللی یا خلفای الهی نام میبرد و از آنجا که ایون خلفوای الهوی بواطن لوالم را
تشکیع دادهاند ،ظاهر لالم را نی تابع آنهوا بوهحسوابمویآورد و از ایون جهوت،
ابیهترین و همسن ترین وجودات را به ح ی ت هستی و که در لوالم نیو ظواهر

 9این واسطهها بنابر نظرات ابتدایی و نهایی مالصدرا متفاوت میاوند مالصدرا در ابتدا
هرراه با فالسفه پیش از خود این واسطهها را وجودی میداند اما در نهایت ،از واسطههای
ظهوری نام میبرد؛ که پرداختن به آنها و دالیع و ابدالات مالصدرا در این زمینه از حوزۀ این
پژوهش خارج است
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911
اده اسوت و وجوود حضورت ختروی مرتبوت

معرفوی مویکنود و بهتورین

دستورالعرع اخاللی را «وحی» میداند مالصدرا در آرار فلسفی خود ،بهصراحت،
کسی را که سخنی خالف دین دااته بااد حکیم نریداند و سخن او را بویبهوره
از معرفت للرداد میکند (همی  8331ج )211 :1بنابراین ،وجوود خواتم انبیوا
باالترین ظهور وجودی اهلل است کسی کوه بخواهود بوه اصوع هسوتی کوه لوین
سعادترندی است ن دیک اود باید خود را با بهتورین اسووه (ر.ک .احنزا )28::و
خلیفۀ «او» هرسان سازد ،اسوهای که هدف از رسالتش ترام کردن مکارم اخوالق
معرفی اده است (ر.ک .طبرسی 8932:13؛ مجلسی  8936ج  )13 :6و معیار اخالق
انسان اخالق او و تعلیراتش یعنی وحی به حساب میآید مالصدرا پیرامون ایون
مطلب نی لبارت صریح دارد؛ مالصدرا ،پس از ذکر حودیثی کوه در آن خداونود
خطاب به پیامبر اکرم

فرمود« :به تو اناخته میاوم ،به تو میگیرم و بوه توو

میبخشم و به تو کیفر و پاداش میدهم » ،میگوید« :هر کس پیامبر را بوه نبووت
نشناسد خداوند را آنگونه که باید نشناخته است ،اگرچه ه ار دلیع بور للوم بوه
خدا دااته بااد بنابراین ،به تو اناخته میاوم یعنی هرکه تو را اناخت مرا بوه
ربوبیت اناخته است » (صدرالده شيرازي  8919ج)811 :8

روان است که فهم توحید ربوبی لطعاً به تخلق به اخالق ربوبی نی کشوانده
میاود در این مرتبه و فهم وجودی است که انسان درک میکند که ادارۀ جهوان
با دست مست یم خدا انجام میاود و درست در هرین وسعت وجوودیِ اوخو
است که خدا گوش و چشم و دیرر جوارح او میگوردد و مالصودرا دلی واً ایون
حالت را تخلق به اخالق اهلل معرفی میکنود و آن را نوه تنهوا لوین ل وع نظوری
میداند بلکه این ویژگی را خاصتر از اخوّ خوواص انسوان ،کوه هروان ادراک
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کلیات است ،میداند (همی  8331ج)18 :3

از آنچه گذات روان اد که می ان گستردگی وجودی یا راود اخاللوی از
دیدگاه مالصدرا تطبیق اخالق فردی با اخالق باالترین ظهور اصع هستی اسوت
این نظر دستکم دو الزموه دارد 9 :اخوالق مالصودرا نرویتوانود صورفاً اخاللوی
فضیلتمحور خوانده اود  1این اخالقِ وجودی نریتوانود اخاللوی لروعنرور
تل ی گردد
توضیح اینکه فیلسوفان اخالق در ابتدا نظریوههوای هنجواری را بوه دو لسوم
غایت گرایانه و وظیفهگرایانه ت سیم نرودند و نظریۀ فضیلت و سوودگروی را بوه
دلیع غایتگرویِ آنها در لسم نخست و نظریوۀ اخاللوی کانوت را در لسوم دوم
طب هبندی کردند ترای آنها بدینگونه است که غایتگرا درستی یا ارزش لرع را
براساس خیری توضیح میدهد که پیامد آن فعع تل ی میاود و وظیفهگرا درستی
یک فعع را نه به دلیع نتای برآمده از آن فعع بلکه فعع را بهمثابه ارزشِ مسوت ع
موویپووذیرد بوواوجود اووباهت دو نظریووۀ فایوودهگرایووی و فضوویلتمحوووری در
غایتگروی ،تفاوتهای بسیاری از جرله تفاوت در تفسیر غایت موجب اد که
در اواخر لرن بیستم ،فالسفه نظریههای هنجاری را براساس معیارهوای متفواوت
به سه دستۀ سودگروی ،تکلیفگرایوی و اخوالق فضویلت ت سویم کننود ماهیوت
اخالقِ فضیلت را مؤلفههایی تشکیع میدهند که این نظریه را از دیرور نظریوههوا
مترای میکند غایتگرایی ،تککید بر راد اخاللوی ،ارزش ذاتوی فضویلت ،ن وش
معرفتاناسانۀ لدیس اخاللوی ،انریو ه ،و رابطوۀ فضویلت و معرفوتاناسوی از
لردهترین مؤلفههایی هستند که مورد تکیید اخوالق فضویلتانود بوا وجوود ایون
اختالف ت ریرها از اخالق فضیلت ،هرۀ آنها در این اصوع مشوترکانود کوه ایون

911
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اخالق ،بیش از تککید بور لروع ،بور مونش و اخصویت فالوع اخاللوی متررکو
است (خزاعی 86 :8913و 98و)49

میتوان گفت :اخصیتمحوری در نراه مالصدرا نی نروود دارد و آن اوامع
دو معنای مرتبط با یکدیرر است 9 :این اخالق اخصیتمدار و متوجوه الروو و
فالع و اخو اخاللی است  1این اخالقْ ،اخصیتآفرین است ،به نحوی کوه
هویت و اخصیت نهایی فرد است کوه موضووع موورد توجوه اسوت در والوع،
مالصدرا هم به اسوۀ اخاللی توجه دارد و هم به لرع اخاللی ،که آن را بوهمثابوۀ
اب ار یا بذر تل ی میکند ،اب اری فوقالعاده اساسی که در صورت لدم آن ،للروی
لریق و اصیع که خود لرعآفورین و ،بوه تبوع ،اخصویتآفورین بااود ،حاصوع
نریگردد لرعْ حاصع اراده است و اراده حاصع للری اسوت کوه ل وع نظوری
حاکم آن است و مالصدرا احکام و لوانین ل ع نظری را مطابق با لوانین و اصو
وحیانی میداند بنابراین ،احکام ل وع نظوری و اصوو وحیوانی در ورای لروع
اخاللی وجود دارند ،چی ی که اخالق فضیلت فالد آن است
در نراه مالصدرا ،فالعمحوری (والیتمداری) از اهریت بنیوادین برخووردار
است و لرع فالع خود ضرورتاً باید موافوق اصوولی ل النوی و وحیوانی بااود،
اصولی که در والع احکام کشفادهای از وجود و هستی یا ،بوه لبوارت دیرور،
ساحت تکوین لالم است نکتۀ جالب توجه در اینجا این است که ف دان اصو
اخاللی در نظریۀ فضیلت برخی از طرفداران این نظریه را نیو وادار بوه پوذیرش
نظریۀ فضیلت بهلالوۀ اصو نروده است؛ اینان ،با التبواس از گفتوۀ کانوت ،ایون
لالده را بیان میدارند« :اصو بودون اخصویت و مونش اخاللوی نواتوانانود و
اخصیت بدون اصو نابینا » (فرانونا )841 :8946

سال نهم ،بهار  ،6931شماره مسلسل 96

913

البته ،باید توجه داات که از دیدگاه مالصدرا این اصو ل النویِ اخاللوی بوه
معنای تکلیفگراییِ مطلق و که نرایندۀ مسلم آن کانت میبااود و نیسوت ،زیورا
تکلیف در نراه مالصدرا مهم است اما این تکلیوف حاصوع اراده و نیوت خیوری
است که خود حاصع ل ع نظری است ،نه اینکه منشک تکلیفْ ل ع لرلوی بااود
به هر می ان که «وجود» و «للم» دااتیم مکلف هستیم ،یعنی تکلیف ما به انودازۀ
وسعت وجودی ماست نکتۀ مهم در دیودگاه مالصودرا ایون اسوت کوه وسوعت
وجودی نی امری رابت و تغییرناپذیر نیست ،بلکه برای لذت بوردن و سوعادترند
ادن باید پیوسته به درکی لریقتر از الیهها یوا بطوون هسوتی نایوع اود معیوار
درستی این فهمِ از هستی اباهت و م ایسۀ وجود فرد یا ل ع فردی با ل وع کوع
است ،که مظهر و نرایندۀ آن وجود اصیع معرفی اده است پس ،انسان بایود ،بوا
نراه پیوسته به ولیّ یا خلیفۀ کامع خدا ،با ارادهها و لرعهای مکرر در حا راد
بااد بنابراین ،تکلیف از دیدگاه مالصدرا بسیار مهم است اما نه آنگونه که مورد
نظر وظیفهگرایانی چون کانت است که تابع احکام مطل ی اینچنینانود« :هروواره
فالن کار در فالن اوضاع و احوا درست [یا نادرست] است ،صرف نظر از اینکه
چه پیامدهایی دارد » (پالمر )29 :8911

تعبیراتی از مالصدرا دلی اً برخالف این مطلق گرایی است؛ ازجرله آنها تککیود
وی بر ت یه است او پس از پرداختن به ن ع لو هایی از معصوم

موینویسود:

«ت یه صفتی نیکو است و تا روز لیامت لرع بوه آن رواسوت و در برخوی مووارد
واجب است » وی به تبعیوت از لوو اموام ،نُوهدهوم «دیون» را ت یوه مویدانود و
مینویسد« :هر کس ت یه ندارد دین ندارد و بیپروایوی و آاکارسوازی از اخوالق
رذیله بهارارمیآید » (صدرالده شيرازي  8919ج)183 :8
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البته ،از جانب دیرر ،میتوان اخالق مالصدرا را با وظیفهگرایی لالدهنرر و که
لالوه بر نظریۀ کانت اامع نظریۀ امر الهی نی میاود و سونجید در نظریوۀ امور
الهی ،هر آنیه را خداوند جای اررده یا بدان امر یا از آن نهی میکند ،به ترتیب،
درست ،نادرست یا واجب خوانده میاود (هیلمز )813 :8912

از آنجا که در نراه مالصدرا نهایتاً ل ع و دین هر دو از یک اصوع مشوترک
سخن میگویند ،پس ،لانون الهی یا «وحی» وظیفۀ فرد را تعیین میکند البتوه ،در
اینجا نی ل ع بشری ،که در صدد کشوف بطوون هسوتی (بوه زبوان دینوی م وام
تکوین) است تا اینکه «بایدها» یا اریعت را صادر کند ،پیوسته در حا فعالیوت
یا به تعبیر صدرایی در حا صیرورت است و هر لحظه به یافتههای جدیدتری از
هستی دست مییابد بنابراین ،ل ع تابع لانون وحی است اما نه بدان معنا کوه در
نولی جرودگرایی ااعریگونه نرود یابد
نتيجهگيری

مالصدرا اخالق را به ملکه یا صورت باطن نفسانی تعریف میکنود صوورت
باطن هران هویت و اخصیت انسانی تل وی مویاوود بنوابراین ،از دیودگاه وی
اخالق مترای از لرع اخاللی است لرع اخاللی حاصع للم است و مهمتورین
خصوصیت پسینی للم و که خود حاصع زمینههای وجودیِ پیشینیِ فرد است و
مساولت با وجود است؛ لدم و ن و للم ،که لین «بوود» اسوت ،سوبب کربوود
نرود میاود و در م ابعِ «وجود» للم لرع اخاللی میآفریند تکرر اراده و لرع
سبب ایجاد خلق میگردند للم و لرع ،هرراه یکدیرر ،مسیری را میپیرایند توا
اینکه به غایتی نایع اوند که هرانا ایجواد اخصویتی واحود و یکپارچوه ،یعنوی
تح ق انسانی حکیم و متخلق به اخالقاهلل ،است؛ مالصدرا هدف فلسفۀ خوویش
را وصو به آن مرتبه میداند
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معیار وصو یا لدم وصو به این رستراری در م ایسۀ راد «منِ اخصی» با
یک «من» به لنوان نرود کامع «بود» و وجود اصیع و ،حتی باالتر از آن ،با اصو
وحیانی مرکن است
انسان به می ان فهم آن اصو ِ برگرفتوه از سواحت هسوتی معرفوت و وسوعت
وجودی مییابد و به هران می ان به انجام تکلیف میپردازد و انجام تکلیف لین
تحصع یافتن یا وجود یافتن نفس است بر این اساس ،اخالق وجودی مالصودرا
که از اصو ل النی -وحیانی برخوردار است از اخالق فضیلتمحور ،بوا وجوود
اباهتهای بسیاری که دارد ،مترای میگردد از سوی دیرر ،مالصدرا به اصوو
مطلق کانتی پایبند نیست و اخالق وجودی وی برخالف دیدگاه کانت اسوت کوه
لرع اخاللی را حاصع نیت و ارادۀ خیر صوادره از ل وع لرلوی مویدانود ،زیورا
مالصدرا لرع اخاللی را حاصع ل ع نظری للرداد میکند و تخلق به اخوالقاهلل
را اخوّ خواص انسان معرفی میکند بدینترتیب ،اخالق وجودی مالصودرا در
اخالق فضویلتگورا یوا تکلیوفگورای کوانتی محودود نرویگوردد ،بلکوه اوامع
اخصیتمحوری و لرعگرایی ،و نولی نتیجهگرایی است
بررسی ج ئیات بیشتر این مطالب ،مسائع و معضالت آن ،بهویژه رابطوۀ ل وع
لرلی و نظری ،باب پژوهشهای لری ی را میگشاید
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