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معرفتآفرینیفضایلدرحکمتصدرایی 

سویههای

تاريخ دريافت89/4/22 :

تاريخ تأييد89/8/3 :

غالمحسين جوادپور *

یکی از محورهای پژوهش در معرفتشناسی غربی و دینی در دهههای گذشتهه
ارزیابی نقش فضایل ت اعم از اخالقی و فکری ت بر معرفت است و نظریهپردازان
زیادی از نوع و میزان اثرگذاری فضتایل فکتری و اخالقتی بتر معرفتت ست
گفههاند .از مبانی وجودشناسانه و رهیافتهای نوی مالصدرا و پیروان او به سته
مقوله :علم (چیسهی منابع و موانع) نفس و فضایل میتوان پاسخهتای جدیتدی
به ای مسأله اصطیاد کرد .صدراییان با تعیی معیار برای چیسهی فضایل از کم و
کیف نقش کلیدی فضایل و رذایل اخالقی و فکتری در فریینتد معرفتت ست
گفههاند .البهه سیاق و گاه تصریح س نان نشان متیدهتد ایشتان اغلتع معرفتت
حقیقی و واال یا همان معرفت به امور مهعتالی را در گترو یراستهبی بته فضتایل
اخالقی میدانند؛ اما فضایل فکری را پیشنیاز غالع معرفتها میشتمارند .ایت
پژوهش با مروری بر فضیلتگرایی معرفهی معاصتر در پتی کشتف ستویههتای
چنی نبرشی در معرفت شناسی صدرایی است .گذار از تعریف رایج ارستطویی
از فضیلت اشاره به مصادیق جدیدی از فضایل فکری و همچنی ترستیم دقیتق
فرییند اثرگذاری فضایل بر معرفت از ویژگیهای ای سنت فلسفی است.
* استاديار و عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ايران (.)Javadpour@airip.ac.ir
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واژگانکلیدی :فضتایل اخالقتی فضتایل فکتری معرفتت فضتیلتگرایتی
معرفهی حکمت صدرایی.
طرحمسأله 

فضایل و رذایل معموالً به دو 1ب ش کالن اخالقی و معرفهتی یتا عقلتی 2تقستیم
میشدهاند که کارکرد دسهه ن ست در اخالق و ساحت رفهتار و کتارکرد دستهه
دوم در ساحت اندیشه و فرییندهای عقلی بوده است .در چند دهه اخیر رویکرد
«معرفت شناسی فضیلتمحور» 3بتا بتازتعریف فضتایل دستهه دوم تحتت عنتوان
«فضایل فکری» 4معرفت را بریینتد کتارکرد ایت فضتایل متیشتمارد و پتس از
تالشهای ناکام درباره تعریف معرفت معرفتت را بته «بتاور بریمتده از فعالیتت
فضایل فکری» تعریف می کند .بنابرای برای نیل به یک باور صادق و موجه باید
در هر موقعیت معرفهی و فکری فضیلت مهناسع با ین را بهدرسهی به کار گرفت
تا انبیتزش عامتل معرفهتی از درون و تضتمی صتدقیفرینتی فضتایل از بترون
باورهایی مطابق واقع به ارمغان یورند .هتمچنتی پتیش از ایت
فضایل و رذایل اخالقی بر معرفت ست

برختی از تتأثیر

گفهتهانتد و ستاخهار و کتارکرد قتوای

معرفهی را با پارسایی اخالقی درهم تنیده دانسههاند .بر ایت استا

هرچته فترد

پارساتر و پیراسههتر در کسع معرفت کامیابتر .ای که فضایل فکری و اخالقی
چه رابطه ای دارند و ییا تنها اشهراک لفظ ینها را کنار هم متیگتذارد یتا سرشتت
مشهرکِ ینها بحثی مسهوفا و مسهقل است؛ اما در ای مجال مقصود از فضتیلت
 .1البته انواع دیگری همچون فضایل االهیاتی ـ در نگرش آکوئیناس ـ مطرح بوده است.
 .2در کتب فالسفه قدیم ،از این دسته به فضائل نطقی یا فضایل نظری تعبیر شده است.
3. Virtue Epistemology.
4. Intellectual virtues.
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هر دو دسهه مصداق ین است.
نظریه ن ست به صورت نظاممند رهیافهی نوی و نوپا در سنت غربی استت؛
اما رویکرد دوم در هر دو سنت غربی و استالمی رایتج بتوده و معرفتتیفرینتی
فضایل اخالقی طتر دارانتی داشتهه استت .حتال در بتازخوانی نظتام حکمتت
صدرایی می توان چنی پرسشی را فراروی ین قرار داد و پرسید :ییا ایت دستهباه
فکری نیز فعالیت های معرفهتی را بتا فضتایل (اعتم از فکتری و اخالقتی) پیونتد
میدهد یا خیر؟ به دیبر س

ییا صدرا و صدراییان به فضیلتگرایی معرفهتی ت

به هر یک از دو معنای ذکر شده ت معهقدند یا نه؟ تاکنون پژوهشهایی بر محتور
ای رسالت سامان یافههاند؛ اما رویکرد مقاله حاضر بیشهر مبهنی بر فضتیلتهتای
فکری و مصداق یابی برای ینهاست .همچنی تحلیل جامعی از سرشت فضایل در
دسهباه فکری مهعالیه ارائه شده است.
در دسهباه فلسفی صدرا )1( :حقیقت انسان به نفس اوست؛ ( )2ای نفس در
عی وحدت همه قوا است؛ ( )3نفتس فاعتل همته فعالیتتهتای انستان استت؛
( ) 4نفس دائم در حتال تحتول استت .در نهیجته نفتس بریینتد همته کمتاالت و
نقصان های انسان است و بعد معرفهی نفس با ابعاد رفهاری و اخالقتی ین در هتم
تنیده شده است .پس فضایل و رذایل در فعالیت معرفهی نفتس اثرگتذار خواهنتد
بود و ای از نهایج روش مبانی وجودشناخهی و نفسشناخهی صدرایی است؛ امتا
سیر ای پژوهش فارغ از ای مبانی کلی و ناظر به موارد و نمونههای ذکر شتده
در کهع صدرا و پیروان اوست.
.فضیلتگراییمعرفتی 

1

در تاریخ مباحث فلسفی مقوله فضیلت گاه با معرفت گره خورده است؛ اما نه به

11

سویههای معرفتآفرینی فضایل در حکمت صدرایی

شیوه ای که بهوان ین را یک فضیلتگرایی معرفهی انباشت .ای تالشها اغلع یا
به صورت یکی پنداشه ای دو بوده است (نظریه ستقرا و افالطتون) یتا یتک
پیشنیاز کستع فضتایل اخالقتی شتمرده

فضیلت معرفهی به نام «حکمت عملی»
میشده است (ارسطو) .در رویکردی دیبر از اثرگذاری فضایل و رذایل اخالقتی
بر معرفت س

رفهه که چه در سنت اسالمی و چه سنت مسیحی طر دارانتی

داشهه است و پژوهش های پرشماری بر محور ین ستامان یافهته استت .در دوران
معاصر برخی به رویکردی فضیلت محور در تولید و توجیه باور مهمایل شدهانتد
(معرفتشناسی فضیلتمحور) که خود دارای چند گونه است و با وجود اخهال
در مبانی و رویکردها همبی در ای که معرفت را از دریچه فضتایل متینبرنتد
اشهراک دارند .به تعبیر دقیقتر همبی «فضایل فکری» را در تولید و تکوی بتاور
مؤثر میدانند .ای تالشها البهه در فضیلتگرایی مشهرک اند؛ اما در ماهیتت ایت
رفتتشناستی فضتیلتمحتور

فضایل و نحوه تأثیر ینها مهفاوتاند و چند گونه مع
پدید یمده استت .گریکتو ویژگتیهتای مشتهرک تمتام شتاخههتای ین را چنتی
برمیشمرد:
 .1معرفت شناسی یک رشهه و دانش هنجاری است (در مقابتل رویکتردهتای
معرفهی طبیعتگرایانه غیرهنجاری زمینهگرایی و نیز همه دانشهای توصیفی).
 .2فضیلت یک منبع معرفهی مهم و یک بصیرت درونی است و معرفت «باور
صادق بریمده از فعالیت فضایل فکری» است.
 .3معرفت باید به گونهای تعریف شود که باور صادق را به نحو قابل اعهمادی
تضمی کند.
 .4ای رویکرد ارزش معرفت را تبیی میکند.
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 .5به جای تأکید بر باور باید بر صاحع باور (عامل معرفهتی) مهمرکتز شتد و
مسائل معرفهی از جمله معقولیت و ارزش معرفهتی ین را براستا

ویژگتیهتای

درونی او تبیی کرد (.)Greco, 2006: 682
البهه بتا توجته بته تنتوع رهیافتتهتای رایتج در لتوای ایت رویکترد کتالن
ایتت ویژگتتیهتتا مشتتهرک نیستتهند؛ امتتا محتتور دوم تقریبتتاً وجتته اشتتهراک
رویکردهای معرفتشناسی فضیلتمحور است و ای نبرش بته معرفتتشناستی
معهقد است« :معرفت نوعی باور بریمده از عملکرد یک فضتیلت فکتری استت».

()Zagzebski, 1996: 270-272; 2009: 122-123

ایتت رویکردهتتا در دو شتتاخه کتتالن وثاقتتتگرایتتی فضتتیلتمحتتور 1و
مسئولیتگرایی فضیلتمحور 2جای میگیرند؛ براسا

رویکرد ن ستت فضتایل

فکری همان اسهعدادها و قوای معرفهی هسهند که با افزودن شرایطی منشتأ قابتل
اعهمادی برای رسیدن به صدق شمرده میشوند .در رویکرد دوم امتا ایت فضتایل
تنها بر ویژگی های ش صیهی منشی و اکهسابی اطالق می شوند که به کارگیری ینهتا
در موقعیتهای معرفهی تضمینی برای نیتل بته صتدق استت (.)Axtell, 1997: 2
ذیل ای دو نبرش کالن رهیافتهای پرشماری جای دارند که در معنا مصتداق
و کارکرد ای فضایل اخهال

دارند )Ibid( .مهمهری نظریهپرداز در قستمت دوم

که تقریری نوی از فضایل فکری به دست میدهد زگزبسکی است کته فضتایل
فکری را نوعی از فضایل اخالقی و فعالیت ینها را شر الزم و کافی بترای نیتل
به معرفت میداند (.)Zagzebski, 1996

3

1. virtue reliabilism.
2. virtue responsibilism.
 .3برای آگاهی از شرح و بسط این مباحث بنگرید به( :جوادپور.)151-111 :1331 ،
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.فضیلتگراییمعرفتیدرحکمتصدرایی 

2

در ای بحث ت بدون ادعای تطابق اندیشههای صدرا با رویکردهتای یتاد شتده ت
تالش می شود سویه هایی از فضتایل در پیتدایش معرفتت در حکمتت صتدرایی
اصطیاد و بازگو شود .برخی از ای موارد از سنخ فضایل اخالقی است و شماری
نیز از سنخ فضایل فکتری؛ هرچنتد اصتطالو دوم بتا ایت صتراحت چنتدان در
حکمت صدرایی طرو و تعریف نشده است.
.1-2سرشتفضایلورذایل 

در حکمت صدرایی تفاسیر م هلفی از چیسهی فضتایل و رذایتل ارائته شتده
است که به نظر میرسد در یک سیر تکاملی قرار دارند و از پذیرش مبتانی رایتج
شروع میشود و به نظریه جدید در ای باب خهم میگردد:
 .1فضایل در سنت حکمی پیش از صدرا اغلع به «حد وسط» در فعالیت قتوا
تفسیر میشده است؛ به ای معنا که انسان دارای قوای سهگانه (غضبیه شتهویه و
فکریه) 1است که باید در حد اعهدال نباه داشهه شتوند وگرنته طترفی افترا و
تفریط ینها مشکلیفری هسهند و رذیلت شمرده میشوند .صدرا نیز علت حست
اخالق و به تعبیری فضایل را همان اعهدال هر یک از ای قتوا متیدانتد کته ایت
چیزی جر همان رویکرد ارسطویی در تبیی ماهیت فضیلت و رذیلت نیستت کته
البهه ای از مبانی میانی صدرایی است؛ امتا بتا توجته بته وجتودی بتودن فلستفه
صدرایی وی مبانی خاصتری دارد که تحلیل فضایل نیز براسا

ینهتا مهفتاوت

خواهد بود.
صدرا در مواضع مهعتددی بته نظریته حتد وستط ارستطویی دربتاره فضتایل
تصریح میکند:
 .1البته برخی مانند نراقی قوه واهمه را هم افزودهاند (نراقی.)55/1 :1331 ،
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حدود وسط سه گانه (در قوای ادراک ،غضب و شهوت) و شعبب و یرمجمووهعه
آنها ،هوان جکارم (فضارل) اخالق و اطعما آنهعا (افعما و یطعمرط) و یرمجمووهعه
آنها هوان رذارل اخالق و شبب شیطان هستند( .مالصدرا)244 /7 ،7831 ،
جلکات دارای دو طم افما و یطعمرط هسعتند عه فضعیل در حعد وسعط
آنهاس  ،نه در طمفین .اجا وجه افما به ارن دلیل رذرل اس

ه به جلکه هلع

ه اصل فضارل اس  ،آسیب جی رساند و یطمرط نیز ای آن رو قبیح اس

ه نبود

را وبود آن جلکات ،جوجب ای بین رفتن اجم جتوقف بم آنها ،ربنعی وعاع هیلعی
جیگمدد( .هوان)111 /4 :1891 ،

البهه او برای انسان چهار رک باطنی برمیشمرد :قتوه علتم قتوه عقتل قتوه
غضع و قوه شهوت که بازگشت ینها به همان سه قوه مشتهور استت .1دو متورد
اول محلی برای کاوش مصادیق فضایل فکری و دو تای دوم منشتأ جستهجوی
فضایل اخالقی هسهند (همان.)89 /8 :1891 ،
به اعهقاد برخی شاید بههری تبیی برای معیار فضیلت دانسه حتد وستط ین
باشد که ببوییم از ین جا که نفس دارای قوای مهضاد و مه الفی است در مرحله
عمل تزاحم ینها با یکدیبر نمود پیدا میکند و چارهای هم نیست کته بهتره هتر
یک را اعطا کنیم (عدالت) بدون ای که مزاحمهی با قوای دیبر پیش یید و قوای
مهعالی م هص به انسان مقهور گردد .پس تفتریط موجتع محرومیتت و افترا
موجع طغیان قوه و تضییع حقوق سایر قوا می شتود .در نهیجته بههتری راهکتار
تمسک به حد وسط است .وی سپس مبنای خویش را چنی مطرو میکند:
 .1مالهادی سبزواری در تبیین این دو ،قوه علم را استعداد عقل نظری و قوه عقل را قدرت و توان

عقل عملی بر عدالت بین قوا میداند (مالصدرا .)55 /3 :1351 ،البته خود صدرا در شرح اصـو
کافی این بحث را روشنتر و همسان با برداشت سبزواری تبیین میکند (همو.)121 /1 :1353 ،
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حق آن اس

ه جبیار فضیل  ،اهانه انسان بم رسیدن به واع نهاری و قعم

به خداوند اس و جبیار رذرل نیز جنع ای آن ( واع و قم ) اس

( .مصباح یزدی،

 1444ق)711 :

 .2صدرا و صدرائیان ای مباحث را ذیل تحلیل «اعهدال» «ملکات» و «خُلق»
بیشهر بررسی کرده اند که بر اسا

ین فضایل و رذایل در ایت دیتدگاه دارای دو

مؤلفه هسهند :یکی حد وسط بودن و دیبری ملکه یا خُلق بودن .بریینتد ایت دو
نیز ین است که انسان باید با تالش به ویژگیهایی دستت پیتدا کنتد کته بتی دو
طر

افرا و تفریط باشند .عالمه طباطبایی تفسیر عدل و اعهتدال را بته حالتت

میانه طرفی و همان حد وسط تفستیر واهه بته الزم معنتای اصتلی ین دانستهه و
معهقد است معنای اصلی عدالت و اعهدال اقامه مستاوات میتان امتور استت؛ بته
اینکه به هر امری ینچه را سزاوار ین است بدهیم تا همه امور مساوی شود و هر
یک در جای مسهحق خود قرار گیرد و عدالت در عمل فردی ین استت کته فترد
کاری کند که سعادتش در ین باشد و کاری کته مایته بتدب هی استت بته ستبع
پیروی از هوای نفس انجام ندهد (طباطبایی 1111 ،ق .)149-144 /11 :همچنتی در
حکمت مهعالیه با بهره گیری از مفهوم «خُلق» فضیلت تنها بر ویژگیهای اخالقی
اطالق می شود و با وجود برشتمردن مصتادیقی از فضتایل فکتری ت بته روایتت
ارسطویی ت بر ینها «فضیلت» اطالق نمیگردد:
خلق جلکه ای اس

1

ه با داشتن آن ،افباع بهراحتی و بدون یأجعل ای انسعان

 .1اگر گستره واژه «افعا » را شامل جوارحی و جوانحی بگیریم ،آن گاه مـیتـوان فعالیـتهـای
فکری را نیز مشمو عبارت دانست و ملکات متعلق به آن حوزه را نیز فضایل برشمرد؛ اما ظـاهرا
چنین شمولی مقصود ایشان نبوده است.
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سم جییند  ...به گونه ای ه به جحض اراده مدن فبل ،بعدون سعیتی و درنع
صادر شود( .مالصدرا)771-774 /4 : 7897 ،
(خلق) آن جلکه نطسانی اس

ه افباع بهراحتی و بدون درن

ای نطع

سعم

جی ینند و یا یجانی ه هیل هولی جبدأ افباع ارادی نباشعد ،بعم آن خلعق اطعالق
نویگمدد( .طباطبایی 7414 ،ق)171-177 /7 :

صدرا در توصیف ملکات و فضایل می گویتد :هتر عملتی کته از انستان ستر
می زند اثری در قلع وی ایجاد میشود؛ زیرا بی بدن و نفتس ارتبتا شتدیدی
وجود دارد .در نهیجه در اثر ای تکرار اخالق و ملکاتی در نفس پدید مییید که
همان هیأت های راسخ در نفس هسهند .در نهیجه صدور فضایل و خیرات در اثتر
ینها سهولت می یابد .در نظر ایشان ماجرا در صدور رذایل نیز همی طور است و
تکرار ینها موجع پدید یمدن صفات راسخ در نفس میگردد کته در نهیجته ینهتا
صدور رذایل و قبایح به ستادگی ر متیدهتد (مالصدرا .)111 /1 :1111 ،،تلقتی
علمی و تکرار عملی راهی است که برای کسع ای ملکات پیشتنهاد متیشتود.
بنابرای در مقابل رذایل و سیئات فرد باید عکس ین را به خود تلقی کند و ضد
ین را عمل نماید .برای نمونه انسان برای گریز از تر

و تلبس به شجاعت باید

به انجام کارهای خطرناک روی یورد و از انجام ینها بتاکی بته ختود راه ندهتد و
چنی تلقی کند که ای کارها نه تنها ترسی ندارد موجع لذت است (طباطبدایی،

 .)311-311 /1 :1111عالمه در ای مقام سه راه را برای تهتذیع نفتس برشتمرده
است :در نظر یوردن فوائد دنیوی تدبر در فوائتد اختروی و توجته بته عتزت و
قدرت خدا و نفی رذایل از طریق دفع نه رفع .پس تا ای جا در مکهع حکمتت
مهعالیه فضایل و رذایل بر محصول ملکات اطالق میگردد نه خود ینها.
 .3صدرا در یک دسهه بندی دیبر نعمت های االهی را بته دو دستهه مطلتوب
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بذاته و غیر ین دسههبندی میکند .غایت در دستهه ن ستت ستعادت استت و در
چهار امر خالصه میشود:
بیاء ال فناء له ،و سمور ال غ ّ فیه ،و هل ال جهل جبه ،و غنى ال فیعم جبعه ،و
هی النبوة الحییییة وغیمها رماد ألجلها( .جالصدرا)164 – 129/1 :1611 ،

در مقابل برای رسیدن به ای غایات به ابزاری نیاز است کته وی از ینهتا بته
فضایل تعبیر میکند و ینها چهار دسهه اند :فضایل نفسانی فضایل بتدنی فضتایل
خارج بدن و فضایل جامع اسباب خارجی و داخلی نفس .دسهه اول که نفتس را
به خدا نزدیک میکنند به ایمان و عدالت بازمی گردند و عبارتند از علم مکاشفه
علم معامله حس خلق و حس سیاست .ای فضایل در گرو فضایل بدنی هسهند
که ینها نیز عبارتند از :صحت قوت زیبایی و عمر طوالنی و ای ها هتم در گترو
فضایل دسهه سوم یعنی نعمات بیرون از بدن مانند ثروت خانواده و مقام هسهند.
نفع ای ها نیز در گرو داشه فضایل نوع چهارم است که عبارتند از :هدایت ختدا
و رشد و تأیید و تسدید او (همان) .پس دائره فضیلت در ای اطتالق گستهردهتتر
است و ازسوی دیبر فضایل نقشی ابزاری و اسبابی دارنتد .همچنتی بتا داشته
رابطه تالزمی دارای مراتع نیز هسهند و کسع هر یک در گرو اکهستاب برختی
دیبر است.
 .4صدرا براسا

فلسفه وجودی خود معهقد است هر ملکهای ت فضیلت باشد

یا رذیلت ت از ای حیث که یک صفت وجودی است کمال شمرده میشود:
هم حاع و جلکه ای ناگزرم صطتی وجودی اس و هم صط وجعودی ای حیع
ارن ه صط وجودی اس  ،واع شومده جی شود؛ خواه در هم را اصعطال رعا
شمع ،فضیل ناجیده شود را رذرل ( .همان)771 /4 :7897 ،

حال برخی از ای اوصا

به گونه ای هسهند که نفس با اکهساب ینها شترافت
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و عظمت پیدا می کند که به ینها فضایل و به اضداد ینها که تحقق ینها سبع زوال
کماالت و صفات دیبر میشود رذایل میگویند .ای صفات دارای مراتع هسهند
و برخی از رذایل انسانی برای نفو
میشوند (همان) .درنهیجه اخهال

پایی تر ت مانند حیوانات ت فضتایل شتمرده
نفو

و فضایل ینهتا بته اختهال

در مراتتع

وجودی ینهاست و هرچه وجود قویتر و به علت اولی نزدیکتر باشد از فضایل
بیشهری بهرهمند است .در نباه وی مؤلفههای م هلفی ازجمله ملکتات اختالق
نیات اعهقادات و اعمال در تکوی شاکله و ساخهار حقیقتی انستان و سرنوشتت
وی تأثیرگذارند .او در مواضع م هلفی از یثار خود ای متوارد را بته تنهتایی یتا
ترکیبی ذکر میکند که در اغلع ای موارد ملکات عنصر اصلی هسهند و در کنار
ین از دیبر موارد نام میبرد (همدان131 :1131 ،؛ ، 1119لد194 /1 ::؛ 1119ب81 :؛

119-114 /1 ،1111؛ 31 /8 :1891؛  .)111 :1111به نظر میرسد وجه اشتهراک همته
ای موارد ارادی و اخهیاری بودن ینهاست .وی صورت حقیقی انستان را بریینتد
همی ملکات می داند که فرد در طول زندگی خود را به ینها مهصف میکنتد .در
نباه او ملکات بریمده از اعمال و علومی است که فرد در دنیا

برمیگیترد (همدان،

، 1119ل131-131 /1 ::؛ همان1119 ،ب.)139 :
صدرا همچنی فرق بی حال و ملکه را بر اسا

مبانی وجودی خویش چنی

توضیح می دهد که حال یک کیف نفسانی ضعیفی استت کته بترای نفتس پدیتد
مییید و نفس در ای موقعیت دارای مرتبه وجودی ضعیفی است که در اثر تکرار
همی حالت مرتبه وجودی ین اشهداد یافهه به ملکه یا حالت وجودی پایدارتر و
قویتر تبدیل میشود (همان .)339/8 :1891 ،درنهیجه هر فضیلهی از ین جتا کته از
سنخ ملکه راس ه در نفس است صفهی وجودی و بریمده از حرکت جتوهری و
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تکاملی نفس است و برای تحصیل هر ملکه ای باید نفس ین قتدر بته «حتال» ین
مهلبس گردد تا به مرتبت وجتودی الزم بترای اطتالق فضتیلت بتر ین بتار یابتد؛
برخال

رویه فیلسوفان پیشی که قیام فضایل به نفس را قیام حلولی میدانسهند؛

چراکه نفسشناسی ایشان چنی اقهضایی را دارد؛ اما صدرا با موضع خاص ختود
درباره نفس معهقد به قیام صدوری است که خود نفس ای صتور و کمتاالت را
انشا می کند؛ در نهیجه ای امری تدریجی الحصول است و بتا تعلتیم و تربیتت و
تمری پدید مییید.
 .5یکی از محورهای برجسهه در دسهباه فکری صتدرا تبیتی وی از ماهیتت
نفس و سیر تکاملی ین است .به اعهقاد صدرا نفس که در انجام امور فعال استت
ت نه منفعل ت قوای مهعددی دارد که البهه در هر مرتبهای همان قوه متیشتود و بتا
وجود ای اخهال

قوا وجود یکپارچه و واحد ین خدشهدار نمیشتود .بنتابرای

قوای مهعدد نفس موجع بروز فضایل و رذایل م هلف میشود .قوه عامله که بتا
انبیزشها گرایش ها انفعاالت و  ...در ارتبا است منشأ فضایل اخالقی استت
و قوه عالمه که با عناصر عقلی و فکری مترتبط استت فضتایل فکتری را پدیتد
مییورد (همان .)113 :1111 ،پس فضایل و رذایل نفس به دو قسم فکتری و غیتر
فکری (اخالقی) تقسیم می شود .او هم بر مبنای حد وستط ارستطویی و هتم بتر
مبنای وجودشناخهی خود ای دسههبندی را تبیتی متیکنتد؛ بتدی صتورت کته
فضایل و حدود وسط قوای ناطقه (عاقله /عالمته /علمیته) فضتایل فکتریانتد و
همی موارد در قوای دیبر (عامله /عملیه) فضایل اخالقی هستهند .همچنتی بتر
مبنای وجودی وی هر کمالی که نفس را در مسیر تعالی قرار دهد و مربتو بته
قوای عالمه ین باشد فضایل فکری و کماالت مربتو بته قتوای عملتی فضتایل
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اخالقی هسهند .در ای دیدگاه فضایل و رذایل هر دو صتفت وجتودی و کمتالی
برای نفس به شمار می روند؛ اما فضایل بر شأن و سعه وجودی ین متیافزاینتد و
رذایل ین را از کماالت برتر بازمیدارند.
پس مهمتری مؤلفههای فضیلت در نباه صدرایی عبارتند از:
 .1فضتتایل و رذایتتل صتتفاتی وجتتودی و ملکتتاتی هستتهند کتته نفتتس بتتدانها
مهصف میشود.
 .2از ین جا که وجودات با هم تفاوت دارند نفتو
یکدیبر مهفاوت است؛ درنهیجه نفو

و فضتایل ینهتا هتم بتا

قوی و دارای فضایل باطنی همزمان توان

بهکارگیری قوای ادراکی و تحریکی را دارند .برخال

ضعیف کته از ایت

نفو

توان محروماند.
 .3بر طبق نظریه تشکیک هر وجودی قویتر و نزدیکتر به علت اول باشتد
فضیلت بیشهری خواهد داشت.
 .4براسا

مبنای جسمانیالحدوث و روحانیالبقاء بودن نفس ایت کمتاالت

ثانوی نفس هسهند که از طریق تمری و تکرار پدید میییند و در سیر تکوینی ین
را تکامل میب شند که فضایل بارزتری ای کماالت هسهند.
 .5نفس دارای قوای مهعدد است و در نهیجه فضایل هتر یتک نیتز ختاص ین
است .درنهیجه قوه عالمه یتا عاقلته دارای فضتایل فکتری و قتوای عاملته دارای
فضایل اخالقی هسهند.
.2-2تأثیرفضایلاخالقیبرمعرفت 

معار
(معار

به سه دسهه مهدانی (معار

روزمره و امور ادراکی و حسی) مهوستط

عقلتی و منطقتی و فلستفی) و مهعتالی (معتار

شتهودی توحیتدی و

اخروی) تقسیم می شوند .در اثرگذاری فضایل بر معرفت اغلع دربارۀ دو دستهه
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مهوسط و مهعالی بهویژه دسهه اخیر س

گفهه میشود که با مرور گفهارهایی کته

خواهد یمد ای بحث روش ترخواهد شد.
صدرا و پیروان وی معهقد به اثرگذاری فضایل و رذایتل اخالقتی بتر معرفتت
هسهند و کسع معرفت حقیقی را بدون تهذیع و زدودن رذایل و اکهساب فضایل
ناممک شمرده و ادله و تبیی های گوناگونی برای ین ذکر کردهاند:
هنگاجی ه رو انسان ای بدن خارج شد و ای جوطن و جأوای خود به سعوی
پموردگار خورش جهاجمت مد یا آرات بمای او را جشاهده ند و ای گناهعان و
لذتها و شهوات و وسوسههای رویجمه و یبلیعات جبعما گشع  ،نعور جبمفع و
اروان به خدا و جلکوت اهال بمای وی پدردار جیگمدد( .همان)14 /1 :7897 ،

...را جتبلق به آن چیزی اس

ه احواع شیص واحد در یز یه نط

و یصعطیه

ذهن ساجان جی رابد یا جستبد پذرمش هلوم نظمی بمای سب سبادت بمیم باشعد
 ...ه ارن هل اخالق ناجیده جیشود( .همان7891 ،الف)17 :
هیل ینها هنگاجی در ار مد خود جصیب اسع

عه انسعان در ییعوا و درعن

فطمی خود پابمجا باشد( .طباطبایی)109 /1 :7478 ،
هوان گونه ه ییوای الهی هودهیمرن شم جبمفع اسع  ،جحبع دنیعا نیعز
سی یمرن جانع آن جحسو جی شود ...جحب دنیا چیزی نیسع

عه ینهعا جعانع

یهذرب هولی انسان باشد ،بلکه جانع یصورب هلوی انسان شده و دانش او را نیعز
یباه و فاسد جی ند( .جوادی آملی)118-119 : 1691 ،

صدرا در بیان فلسفه و اقسام شرور میگوید:
و ای ارن قس (شم بالبمض) اخالق ناپسند اس

ه نطعو را ای رسعیدن بعه

واالت هیلی خود ،جانند بیعل ،یعم  ،اسعما  ،غعمور و همعب بعای جعیدارد.
(جالصدرا)11 /1 :1891 ،

همچنی وی درسهی کتارکرد عقتل را منتو بته شترایطی ازجملته پتاکی از
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معصیتها و ناپاکیها معصوم و مصیع میداند:
هیلی ه قوانین هیلی جنطیی را جماهات ند و ای گناهان و پلیعدیهعا جنعزه
گمدد و وه و وسوسه جزاح آن نشعود ،جبصعوم ای خلعط و خطعا خواهعد بعود.
(همان)710 :1614 ،

صدرا برای نفس انسان قوای داخلی برمیشمرد« :أن للنفس فی ذاتها ستمعاً و
بصراً و شماً و ذوقاً و لمساً و تذکراً و تصرفاً و یتداً روحانیـ و رجتالً کتذلک» و
معهقد است ای مجاری ادراکی تنها در صورتی به کمال مورد نظر میرسند که با
ریاضت و ت لق به فضایل و دوری از خبائث و رذایل از قوه به فعلیت برستند و
شکوفا گردند (همان.)111 /8 :1891 ،
وی در مقام نظریهپردازی در ای زمینه میگوید کمال انستان در گترو فتراهم
یوردن عوامل ای کمال است که با جتنس نفتس و کمتاالت ین ستن یت داشتهه
باشند .نفس یک موجود مجرد است و برای به فعلیت رساندن قوای خود به علل
معدّ و اسباب مناسع نیازمند است .حال از ینجا که کمال ین در گترو اتصتال بته
عقل فعال و مبادی عالی است و ینها همبی تجرد محت

و ختالی از غواشتی و

شوائع هسهند نفس نمی تواند با انبوهی از رذایل و حُجُتع بته اتصتال بته ایت
مبادی و بهره گرفه از ینها امیدوار باشد؛ بلکه نهایت درجهای که نفو

شقی و

مهصف به رذایل بدان نائل میشوند برخی از برز های مهوسط بی ایت عتالم و
عالم قد

است و درنهیجه دست ینها از ین مبادی و برکات علمی و عملی ینهتا

کوتاه خواهد ماند (همان .)19 :حال از ینجا که یکی از مهمتری جلوههتای کمتال
در انسان نیل به کمال معرفهی است چنی افرادی توان رسیدن به معتار

واال و

دسهیابی به حقایق را چنان که هست ندارند و درنهیجه خبث باط ینهتا متانع از
فهم ناب ینها خواهد شد.
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وی اعهقاد به اثرگذاری رذایل را بر معرفت رهاورد ییات قرین نیز میدانتد و
در ذیل ییه «وَ الْآخِرَةُ خَیْرٌ وَ أَبْقی» (،علی )14 :میگوید:
هل رورگمدانی بیشتم انسانهعا ای سعب جبعار االهعی و حیعارق هیلعی،
یمجیح دادن یندگی و شهوات دنیوی بم آخمت و خوبیهای آن اس و ارعن نیعز
به دلیل یسلط انگیزه های جسوانی قوای وهوی و شهوی و غضبی بم قعوه هاقلعه
اس  .پ

به جیزان یسلط قوه جسوانی بم قعوه هیالنعی ،رغبع بعه سعوی دنیعا

قوییم و نطمت ای آخمت شدردیم جیشود( .هوان)684 /1 :1611 ،

بر اسا

ای فراز صدرا در تبیتی نحتوه دخالتت ناپتاکیهتای اخالقتی بتر

فرییندهای معرفهی انسان با برشمردن سه قوه غضبیه شهویه و وهمیه ت در مقابل
قوه عاقله ت ینها را اسبابی بترای دور ستاخه نفتس از اهتدا

واال و ستقو در

هلکات میداند .در ای فرییند قوای سهگانه بر کانون تفکر و قتوه عاقلته انستان
اسهیال پیدا میکنند و درنهیجه ای قوه نمیتواند فعالیت خاص خود را انجام دهد.
ازسوی دیبر چون نفس مهصل به عالم علوی است و تنها با اتصال به عقل فعال
می تواند کسع فی

کند هرچه بیشهر به فضتایل اخالقتی یراستهه گتردد بههتر

ادراک میکند و در کسع حقایق کامیابتتر خواهتد بتود .وی همچنتی رستو
انسان در افعال غضبی شهوی و حیوانی را مهر بتاطلی بتر نشتئه عقلتی و جنبته
فکری انسان می داند؛ چراکه نفس دارای دو جنبه ستافل و عتالی استت و تکترار
افعالی که با جنبه سافل ین مرتبطانتد (رذایتل و شتهوات) جنبته عتالی نفتس را
تضعیف می کنند و از ین جا که کسع معرفت در گرو اتصال نفس با عالم بتاال و
عقل فعال است پس نفتس در کستع معتار

کتمتوفیتق خواهتد بتود و نفتس

دستوپابسهه از پرواز محروم است و شواغل دنیوی «باز دارد پیتاده را ز ستبیل»
(همان.)181 /1 :
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عالمه طباطبایی نیز در بحث مفصلی درباره انسان و قوای او با مذمت افرا و
تفریط در قوا میگوید :چه بسا افرا یدمی در بریورد حوایج یک قوه و بازماندن
از قوای دیبر باعث شود در افکار و معار

ختود منحتر

گتردد؛ چراکته قتوه

معرفهی نمیتواند درست کار کند .همچنی اهمیت دادن بیش از حد به یتک قتوه
(در بحث ما زیادهروی در قوای شهوی و غضبی) موجع ترجیح دادن تصدیقات
ین قوه بر تصدیقات دیبر قوا میشود و سرانجام فکر و ذکر فرد تنها حول همان
خواسههها خواهد بود (طباطبایی .)119 /3 :1111 ،بدی ترتیع رذایل اخالقی نفس
را از تمرکز بر فعالیت معرفهی بتازمیدارد و بتا اختهالل در قتوای معرفهتی کتار
علمیموزی را م هل میکند .ای تبیی تا حدی شبیه تبیی صدرا است.
اسهاد جوادی یملی با اعهقاد به اثرگتذاری غتذا در اندیشته در مراحتل پتایی
(جو،دی آملی1198 ،ج )111 :یرزومداری یا یرزواندیشی را نیز رذیلهتی اخالقتی و
در عی حال فکری میداند( .همان )191-191 :1199 ،ایشان خضوع و تضترع در
پیشباه االهی را شر عالم شدن میشتمارد (همدان )199 :1181 ،و معهقتد استت
جهالت عملی انسان را دور از حقیقت نبه متیدارد (همدان.)139-111 /1 :1199 ،
چنانکه عقل عملی انسان اسیر رذایل است گاه عقتل نظتری نیتز چنتی استت
(همان )318 :1181 ،و فرد دارای فرقان هم در بحث عقل نظری حتق را از باطتل
میشناسد و هم در عقل عملی حس را از قبیح باز میشناسد و جزمش عاقالنه و
عزمش عادالنه است .تقوای اعضای ظاهری برکات علم حصتولی را درپتی دارد
که ای هم در فرد است و هم در اجهماع؛ یعنی امت باتقوا صتالو ختود را بههتر
تش یص میدهد (همان .)131 :1181 ،دنیاخواهی و بغی عالمتان ریشته اختهال
پس از علم است که راهحل ین هماهنبی بی عقل نظری و عملی است تا چتون
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انبیا بیندیشند و ریشه اخهال هتا خشتک شتود (همدان .)191 :1181 ،حضتور در
مجالس لهو نیز مانع از فراگیری علم میشود (همان.)188 :1191 ،
حاصل ینکه در مکهتع مهعالیته بترای طهتارت و خباثتت نفتس ستهمی در
معرفتاندوزی ین در نظر گرفهه میشود و ای ادعتایی براستا
است .به دیبر س

مبتانی فلستفی

نفس در حضور رذایل و غیاب فضایل تکویناً نمیتواند بته

حقایق اشیا و امور دست یابد نه اینکه ای یک دستهورالعمل اخالقتی ترجیحتی
باشد .برخی از رذایل اخالقی که در نبارشهای صدرایی بته چشتم متیختورد
عبارتند از :نفاق 1لقمه حرام (همدان191 /4 :1891 ،؛  )131 /1 :1111حتع متال و
جاه تکبر حع برتری بر مردم تکبر شهرتپرسهی تمایل بته دنیتا و اختالد در
زمی

دنیادوسهی (همان1119 ،ب )191 :جاهطلبی (همان )11 /1 :1891 ،مجادلته و

مراء (همان )119 /1 :1194 ،شهرت و ریا حرص کبر و حسد (امهتات خبائتث)
(همان )181-189 :1111 ،از میان فضایل نیز متیتتوان خشتیت (همدان)111-119 :
تقوا (همان199/1 :1194 ،؛  131؛ 1119ب )11 :طهارت نفس (همان)118 /1 :1194 ،

زهد و ...را نام برد.
البهه باید در نظر داشت که هم تأثیر فضایل و رذایل به یک گونه نیست و هتم
مصادیق هر کدام در اثرگذاری مهفاوتاند .فضایل به طور کلی نقش معدّ دارند و
رذایل نقش مانع .در هر فرییند معرفهی فضایل و رذایتل در کشتاکش هستهند و
گزافه نیست اگر ببویم معرفت برییند ای تنازع است .همچنتی میتزان تفتاوت
رذایل و فضایل در تأثیر بر معرفت از قدرت ینها در اثرگذاری بر نفس مشت ص
 .1منافق و فرد دورو دارای رذیلتی بزرگ است خود را از حقیقت محجوب داشته و از نیل بـه آن
محروم گذاشته است( .مالصدرا1311 ،ب)31 :
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میگردد که اغلع ینها در مهون دینی و کهع اخالقی ذکر شده است.
نکهه مهم در پایان ای ب ش ین است که به تصریح فیلسوفان صتدرایی ایت
تأثیرات اغلع در معتار

حقیقتی و واال اثرگتذار استت و بزرگتان ایت مکهتع

تصریحات فراوانی به ای مطلتع دارنتد (ا.ک :مالصدرا181 /4 :1111 ،،؛ جدو،دی

آملی113-111 :1183 ،؛ همان .)111 :1184 ،پس پارسایی اخالقی و دوری از دنیا و
سیر الیاهلل برای نیل به ای علوم حقیقی و اخروی نیاز است؛ اما در علوم دنیتوی
معموالً چنی نیست .برای نمونه صدرا دنیاخواهی را تنها برای دسهیابی به علتوم
حقیقی مضر می داند؛ اما برای علوم دنیوی نه چندان مضر نیست انبیتزه اصتلی
است و انسان برای صدارت دنیا و نیل به ثروت و منزلت هر تالشی میکنتد تتا
علم بیندوزد؛ اما جاده علوم اخروی با حع دنیا یکطرفه است (مالصدرا:1143 ،،

.)911 -911 /1
.3-2نقشفضایلفکریدرکسبمعرفت 

گذشت که در رویکرد وثاقتمحور از معرفتشناستی فضتیلتمحتور قتوای
معرفهی سالم و مجاری ادراکی بدون عیع فضایل تلقی میشتوند و در رویکترد
مسئولیتمحور نیز تواناییهای اکهسابی برای باورگزینی درست فضتایل شتمرده
میشوند .در فلسفه صدرایی اما هر دو مهم و زمینهستاز کستع معرفتت هستهند.
اصطالو فضایل فکری یا عقالنی یا علمی گاه در یثار صدرا و پیتروان او فتراوان
به کار رفهه است (همان49/1 :؛ همان191 /1 :1111 ،؛ 1191ب)111-111 :؛ اما تحلیل
سرشت ینها و وجوه مشابهت و مفارقت ینها با فضتایل اخالقتی جداگانته تبیتی
نشده است.
یکی از نکات مهم ینکه در اخالق پژوهش از بایسهههایی در مسیر علمورزی
س

میرود که محقق اخالقاً ملزَم به رعایت ینهاست .حال دو فرق مهم بی ین
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بایسههها و ینچه تحت عنوان فضایل فکری شمرده میشود ین است کته اوالً در
دسهه ن ست جنبه اخالقی و ارزشی ینها مهم است و با تغییر مبانی در فرااخالق
هم ممک است تغییری در ینها ر دهد؛ اما در دسهه دوم پیوند ینهتا بتا صتدق
مدنظر است و لذا اگر موردی در هر دو فهرست ذکر شد باید به حیث فضتیلت
و رذیلت فکری یا بایسهههای اخالقی بودن ینها توجه کرد .دوم اینکه در فضایل
فکری جنبه ملکه شدن نیز مهم است و صر

اینکه فردی به داشه رفهتاری در

فرییند پژوهش توصیه شود فضایل فکری نامیده نمیشود.
صدرا برهان را راهی مطمئ و تضمینی در راه کسع علم و نیتل بته حقیقتت
میداند:
إنوا البمهان هو الوتبع فی األحکام البیلیة( .همان )87 /1 :7897 ،لکن الوتبع هو
البمهان و الحق الربم إال بالبمهان( .همان)411 /8 :

به تعبیر برخی «مهمتری عنصر محوری شناخت بترای غیتر معصتوم همانتا
برهان عقلی است» .ایشان با دسههبندی همه راههای معرفت بترای نیتل بته یقتی
منطقی (دالیل نقلی حسی عقلی و کشفی) بازگشت همه را به برهتان متیدانتد
(جو،دی آملی1198 ،د .)198-194 :نیل به برهان نیز در گرو سالمت قوای فکتری و
خصائص اکهسابی عقلی است .در حکمت مهعالیه نفتس همتهکتاره امتور انستان
است و با ابزار و قوایی که در دست دارد و بدنی که بر ین ستوار استت در هتر
یک از مراحل و افعال عی قوه انجام ین میشود .بنابرای ادراک علم راه رفته
تفکر حع و بغ

و  ...همبی کارهای نفس به شمار میروند .درنهیجه در امور

عقلی نفس در مقام عقل است .صدرا عقل را ب مایه وجود انسان دانستهه استت
که با ین میاندیشد و ای قوه معیار تمییتز بتی ذوات و افعتال و صتفات استت
(مالصرا1119 ،،ب.)111 :
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حال داشه ای قوه کافی نیست و سلوک علمتی دارای بایستهههتای دیبتری
است که بدون ینها راهیابی به حقیقت مقدور نیست مبر از طریق شهود و دیبتر
راههای خاص .به اعهقاد برخی از نظریهپردازان حکمت مهعالیته راه تفکتر و پتی
بردن به علوم و حقایق راهی معصوم است و هرگز در ین خطا ر نمتیدهتد و
اخهال

و ت لف در ین راهی ندارد و م الفتهای موجود تنها بهدلیل به بیراهته

رفه پویندگان و وسوسه شیاطی است .لذا ای راه دارای قیود و لتوازمی استت
که «بیان ای مسایل در علمی به نام منطق مطرو است که روش تفکر صتحیح را
مییموزد و برای تحصیل علوم حصولی جتز ین راهتی نیستت( ».جدو،دی آملدی،

 )111 :1191در کنار ای موارد برخی از ویژگیهای نفسانی نیز پیشنیاز معرفتت
و حکمت هسهند که هم میتوان ینها را فضایل به معنای قوا دانست و هم فضایل
به معنای ویژگیهای رفهاری اکهسابی .صدرا در عبارات گوناگونی عوامل کستع
معرفت و حکمت را در کنار هم برمیشمرد و مواردی مانند شرو صدر سالمت
فطرت جودت رأی حدت ذه و سرعت فهم به همراه نتور و تأییتد االهتی را
ذکر میکند .ازجمله:
پذرمش حکو و نور جبمف دارای اسبا و شموطی اس ؛ ای جوله :انشما
صدر ،سالج فطمت ،حسن خلق ،جودت نظم ،ییزی ذهن ،سمه فهع هوعماه بعا
ذوق شطی .با وجود هوه ارنهعا واجعب اسع در قلعب او نعوری ای جانعب خعدا
باشد . ...هم

ای ارن اجور یهی باشد ع چه رسد به نور ع پ

نط

خعورش را

در طلب حکو به یحو نینداید و سی ه فهع و ادراک دارد ،اجعا ای حعد
شطی و نور قلبی بیبهمه اس  ،پ

نور حکو نیز در او یعام و یوعام نیواهعد

شد؛ همچند ای جیدجات و جسارل آن شواری را بمگیمد( .مالصدرا)1 /1 :7897 ،

همانطور که مشاهده میشود صتدرا متواردی از هتر دو گونته فضتایل
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فکری مورد تأکید فضیلتگرایان را ذکر میکند .نکهه ینکه او برییند عمل و الهزام
به ای بایسههها و دوری از نواهی ین را موجتع ستعادت عقلتی و عکتس ین را
مسهلزم شقاوت عقلی میداند .شماری از تواناییهتا یتا ویژگتیهتای عقالنتی و
فکری که در حکمت مهعالیه بترای کستع معرفتت ضتروری یتا مضتر شتمرده
شدهاند عبارتند از:1
أ) فضایل فکری رفتاری و اکتسابی:

ت دوری از تعصع و خصومت؛ تعصع مانع بروز حقیقت بر انسان است:
بأن رتمک التّبصّب لوذهب دون جذهب ،ورطلب حیییة األجم فی اهتیادایه الّتی
یلیّطها ییلیداً جن الوماهدة الجن الومادلة( .همان7897 ،ب)111 :
او در عبارات دیبری از مذمومیت ای خصیصه پترده برداشتهه استت (همدان،

،1119ل111 ::؛  .)119/1 :1194بسیاری از فیلسوفان بهویژه هواخواهتان حکمتت
مهعالیه نیز بر ین تأکید دارند و در البهالی یثار خویش از ین تحذیر کرده و ختود
نیز در مقام عمل طبق ین مشی کردهاند.
ت پرهیز از عناد و لجاجت؛ اینکه فرد در برابر دیبران لجوج باشد و زیتر بتار
س

حق نرود (مالصرا .)3 :1143 ،،ای صفت هم رذیلت اخالقی است و وقهتی

در برابر س

حق به کار رود صبغه معرفهی پیدا میکنتد (جدو،دی آملدی،1191 ،

 .)141اینکه فرد به هیچ ندایی جز س
س

خود گوش فرا ندهد و بهعمد از شنیدن

حق سرباز زند و بتر حقانیتت کتاذب ختویش اصترار کنتد او را از درک

 .1برخی از این اوصاف در نگاه نخست ،از سنخ ویژگیهای اخالقیانـد؛ امـا بـا تو ـیش روشـن
می شود که هویتی معرفتی دارند .همچنین مواردی که در گستره اخالق پژوهش جـای مـیگیرنـد،
چون تکرار آنها به بیمباالتی معرفتی و دوری از صدق میانجامند ،در شمار فضایل فکری جـای
گرفتهاند .در برخی موارد ،این نکته تصریش شده است.
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انبوهی از حقایق محروم میکند .اسهبداد در رأی یک رذیلت معرفهتی بته شتمار
میرود (مالصرا1191 ،،ب.)194 :
ت یزاداندیشی؛ انسان یزاد یفریده شده است و باید در تفکر هم یزاد باشد نته
اینکه در غل و زنجیر گرفهار شود و برای خود حصارهای خیالی و وهمی بسازد.
صدرا با اشاره به ای خصلت فکری ین را برای نیل به معرفتت امتری ضتروری
میشمرد و میگوید:
انسان حکی به (سین) جشهور یوجهی نوی ند و هنگاجی ه به حعق رسعید،
با ی ای جیالط با جوهور ندارد و در هعم همصعهای بعه گطتعه جعیاندرشعد ،نعه
گورنده( .هوان)1/1 :1891 ،

در مقابل ای فضیلت رذیلت تحجر فکتری قترار دارد کته فترد اهتل نظتر و
اندیشه نباشد و خود را در چارچوب افکاری خاص محصور کرده باشد (جدو،دی

آملی1198 ،ب143 :؛ همان،1194 ،ل.)119 ::
میگوید که نفو

ت تسلط بر اندیشه؛ صدرا از خصیصهای س

قوی بته ین

یراسههاند و ین تسلط بر افکار خویش است که اجازه نمیدهند احساساتشان بر
جنبه عقلی و فکری ینها تأثیر ببذارد .به اعهقاد صدرا نفو

ضعیف هنبامی کته

به کاری مشغول میشوند از کاری دیبر بازمیمانند و درنهیجه وقهی میاندیشند
احسا

ینها م هل میشود و وقهتی احستا

متیورزنتد اندیشته ینهتا مهزلتزل

میشود( .همان )91 /8 :1891 ،درنهیجه فرد باید در اثر تالش و ممارست و اشهداد
وجودی خویش به درجهای برسد که دیبر اشهغاالت و عتوار

نفتس او را در

اندیشه سست و نامطمئ نبرداند .روش است که ای یک فضیلت فکری استت
و در فراچنگ یوردن علم و معرفت مؤثر میافهد.
ت دوری از تقلید و پذیرش س

بدون دلیل؛ صدرا تقلید را فقط بتر کستانی
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جایز میشمارد که حقیقهاً توانی ندارند؛ اما کسی که قوای معرفهی ستالم و تتوان
تجزیه و تحلیل دارد نبایتد ست

بتدون دلیتل دیبتران را حجتت قترار دهتد.

(مالصرا،1119 ،،ل111 ::؛ 111 :1189؛  )111 :1111پایبندی به اقوال مشهور امتری
ناپسند است( .همان 1191 ،ب191-193 ،؛ نیز بنگریدر بد  :طباطبدایی)111 /1 :1111 ،

فیلسوفان عالوه بر الهزام به دلیلگرایی در سلوک فکری خود بدان تصتریح هتم
کردهاند .پذیرش باورهای بدون دلیل زمینه خرافهگرایی و سستتاندیشتی را در
انسان فراهم میکند.
ت تش یص درست موضوع و مسأله؛ اگتر انستان موضتوعات و دغدغتههتای
درسهی را برنبزیند در مسیر کلی معرفت به خطا رفهه چهبسا سالهتا تتالش او
در ای باره بر باد فنا رود (مطهری.)111 :1199 ،
ت دوری از ظاهربینی؛ نپرداخه به اعماق و توجه به امور ظاهری و غیرمهم در
بحث میتواند فرد را فرسنگها از حقیقت دور کنتد .مثتال اعتالی ین در تفستیر
است که فرد بهجای فهم ییات به صر

و نحتو و قرائتت و لغتت اکهفتا کنتد و

حقیقت قرین را همی ها بپندارد (مالصدرا18 /1 :1111 ،،؛  .)191 /4در هتر مقولته
علمتتی بایتتد فتترد براستتا

یتتک فضتتیلت فکتتری بهوانتتد تش ت یص دهتتد کتته

چه محورهایی درباره ین موضوع اصلی و تأثیرگذار هستهند و کتدامیتک فرعتی
و جنبی.
ت خرافهگریزی؛ منظور از خرافه ین است که انسان در امور نظری و غیرمرتبط
به عمل به چیزی که علم به حقانیت ین ندارد معهقد شتود یتا در امتور عملتی
بدون ینکه به خیر یا شر بودن فعلی عالم باشد بدان اعهقاد داشهه باشد (طباطبایی،

 .)119/1 :1111در نهیجه در هر دو قسم خرافه یعنی اعهقاد بدون دلیل .به اعهقتاد
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عالمه طباطبایی انسان در هیچ دورهای از خرافات در امان نبوده و همیشه گرفهار
ای رذیلت معرفهی بوده است؛ زیرا از یکسو انستان هتیچگتاه از تقلیتد در یرای
نظری و حقایق اعهقادی بهدور نبوده است و از سوی دیبر او خالی از عواطف و
احساسات نفسانی نیست (همان.)118 :
ت ضرورت یشنایی با دیبر اقوال و اعهقادات؛ حقیقت در انحصار یک نفتر یتا
گروه خاص نیست و انسانها و فرقههای گوناگون بهرههایی از حقیقت دارنتد و
چهبسا گاهی راه حل رستیدن بته حقیقتت در دستت کستی باشتد کته گمتان ین
نمیرود .بنابرای در بحثهای علمی باید با دیبر عقاید یشنا بود و در جمعیوری
ینها کوشید .صدرا می گوید انسان بایتد ینقتدر دنبتال ایت امتر مهتم باشتد و در
جسهجوی حقیقت در هر مکهع و نحله ای باید چنان بکوشد که گویی ای جتزء
فطرت و سرشت اوست (ملکه) (همان .)11-11 /1 :1111 ،ای فضیلت مهم در بی
فیلسوفان مسلمان ازجمله صتدراییان برگرفهته از ایت ست
«الحکم

نبتوی استت کته:

ال المؤمن یأخذها حیث یجدها» «خذوا الحکم ولو من اهل النفاق» یتا

«اطلبوا العلم و لو بالصین» .همه اینها حاکی از ین است کته توجته بته دیبتر یرا و
عقاید در کسع معرفت و نیل به حقایق مؤثر است (مطهری.)149-141 :1191 ،
ت وظیفهشناسی معرفهی؛ براسا

ای ارزش فکری هر فردی بایتد در فریینتد

معرفهی خویش به بایسهههای موجود در ین عمل کند .البهه ای بهمعنای رویکترد
وظیفهگرایی در معرفت شناستی نیستت؛ چراکته تنهتا معیتار را عمتل بته وظیفته
نمیداند؛ بلکه در کنار همه مالکهای ارائهشده معهقد است هتر فتردی بایتد بته
وظایف معرفهی خود نیز عمل کند .مشابه ای فضیلت در سنتهای فلسفی غربی
و نیز رویکرد معرفتشناسی فضیلتمحور وجود دارد که از ین ست

رفتت .در
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دیدگاه فیلسوفان مهعالیه نیز بر ای امر تأکیتد متیشتود و تترک وظیفته معرفهتی
معصیت شمرده میشود (طباطبایی.)48-49 /3 :1111 ،
ت فراگیری علوم ریاضی؛ صدرا در جهت تقویت ویژگی پیشگفهه معهقد است
ذه انسان برای نیل به حقایق باید ورزیده شود و دانش ریاضی و ممارستت بتا
ین در درک دقایق و حقایق مفید و مؤثر است و بیتوجهی به ین کاستهی بزرگتی
شمرده میشود .ای دانش به طور کلی به امور مجرد نزدیک است و غفلت از ین
برای طالع حکمت و سعادت یفت بزرگی است (همان .)11 :1111 ،مرحوم نراقی
نیز یموزش و ممارست ریاضیات را در کاهش ابهالی انسان به جهل مرکع متؤثر
میداند (نر،قی.)111 /1 :1149 ،
ت مجاهده عقلی احاطه علمی به یثار عقال و حکما دوری از خودحقانبتاری
و پرهیز از انکار بدون دلیل؛ اینها برخی دیبر از فضایل فکری است که صدرا در
مقدمه اسفار ذکر میکند و بهرهوری علمی بیشهر و بههر را در گرو ینها میداند:
و سی به نعه جبنعای آن پعی نوعیبعمد جگعم آنکعه نطع

خعورش را بعه

جماهدتهای هیلی وادارد یا جطالب را بطهود ...یا ارنکه ینهعا فعمدی ای آن بهعمه
وافم ببمد ه ای بیشتم سینان هیال آگاه باشعد و ای جحتعوای آرعار حکوعا اطعالع
داشته باشد ،نه ای سینان آشکار ارشان غافل جانعد و نعه جضعاجین ورای جطعاهی
آنها را انکار ند؛ یرما حییی جنحصم در فه هیچ فمدی نیس و به اندایه هیعل
و وه آنها درنویآرد؛ پ

اگم آن را جیالف با اهتیاد خعود رعا فهع ذوق سعلی

خورش رافتی ،انکارش جکن( .مالصدرا)8 /7 :7897 ،

ت رعایت انصتا
مطلع یک فرد باانصا

در مطالتع علمتی؛ (همدان )9 :1131 ،داوری ذهنتی و درک
از فرد چموش و سرکش برتر است (طباطبدایی/1 :1111 ،

191؛ جو،دی آملی.)111 :1189 ،
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ت عدم توجه به س نان افراد بهمثابه معیار حق؛ همانطتور کته او بته واکتاوی
س نان دیبران تشویق میکند مبهوت شدن در مقابل ست نان بزرگتان علمتی را
نادرست میشمارد .نباید چیزی جز نیل به حق در نهان کسی باشد و ب واهتد از
کسی به دلیل بزرگی شأن وی حر شنوی داشهه باشد .بنابرای م الفت با عقیده
مشهور یا رایج یا نظر فالن بزرگ اگر بر مبنای دلیل و برهان باشد هیچ اشکالی
ندارد؛ بلکه درست همی رویه است (مالصدرا199 /1 :1891 ،،؛ 11 /1؛ 141 /3؛ /1

143؛ .)141 /1 :1111
ت دوری از تکبر علمی و خودبزرگبینی و پستبینی دیبتران؛ (جدو،دی آملدی،

،1194ل111-111 ::؛ مالصرا 38 /1 :1194 ،،و  )114ای تعبیر دیبری از همان لزوم
فروتنی معرفهی است و کسی کته در جستهجوی حقیقتت استت بایتد در برابتر
پایی تر از خود فروت باشد و هیچگاه خود را دارای علمی برتر نداند؛ زیرا چنی
فردی از دیبران س نی نمیپذیرد و چهبسا دریچهای از واقع را بر خود ببندد.
ت تمکی نسبت به حق و اعهرا

به ین پس از روشت شتدن؛ اگتر فتردی در

مباحث علمی پس از روش شدن حق و حقیقت به حقانیت رقیع اعهرا

نکند

و از ین سر باز زند رذیلهی فکری را در خود پرورانده است .چنی فردی با چنان
عادتی هماناره در پی یافه راهی برای انکار دالیل م الفان است و منشأ اخهال
مذموم در جامعه میشود (جو،دی آملی1198 ،د.)118-119 :
ت پرهیز از کوتهنظری علمی؛ فرد نباید دائره علم را محصور در علم ختود یتا
علم خاصی بداند و دیبتر معتار

را نفتی کنتد و از ینهتا بهترهای نبترد .صتدرا

نمونههایی از ین را در ظاهرگرایان میداند و معهقد استت چنتی افترادی از بتاده
حقیقت چیزی نچشیدهاند (مالصرا111 :1111 ،،؛ ، 1191ل.)91 ::
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ت اسهواری در معرفت؛ پژوهشبر باید دارای قدت تحلیل و داوری باشد تا در
مسایل علمی گرفهار تحیر نشود (جو،دی آملی1198 ،ب.)113 :
برخی از فضایل فکری با فضایل یا رذایل اخالقی پیوند خوردهاند ازجمله:
ت پرهیز از کذب :دروغ را در زمره رذایل اخالقی شمردهاند؛ اما میتوان بلکته
بههر است ین را از گناهان معرفهی قلمداد کرد؛ چراکه سرشت ین گزارش خال
واقع است .صدرا نیز هنبتام یتادیوری دروغ ین را در تضتاد بتا ملکته صتداقت
میداند« :لمضادتها ...لملک الصدق» (مالصرا ،،همان .)199 /4 :بنتابرای اگتر ملکته
صداقت در کسی سست شد دیبر نمیتواند بهراحهی در مباحث علمتی صتادق
باشد و هر ینچه را درست میداند تأیید کند یا هر ینچته متیدانتد همتانگونته
بازتاب دهد.
ت پرهیز از نفاق؛ از برخی از س نان صدرا (1119ب )19 :به دست میییتد کته
وی رذیلت اخالقی «نفاق» را منشأ پیدایش رذایل فکری میداند؛ چراکه فترد بته
دوگانبی عادت میکند و قلع و زبان خویش را در دو اقلیم جداگانه وامتینهتد.
حاصل ینکه قلع ینها دیبر به صداقت عادت ندارد و ملکات گمتراهکننتده او را
دربر میگیرند .ای یعنی رذایل اخالقی به رذایل فکری منجر میشوند 1.خداونتد
نیز در سوره منافقون میفرماید حهی صدق ینها در س
ینها برخال

ینچه میپنداشهند س

نیز کذب است؛ چراکته

میگفهند (کذب اخالقی یا کذب م بری).

درنهیجه ای دسهرسی ینها به حقیقت هیچ ارزشی ن واهد داشت (مالصرا:1111 ،،

111 /1؛ .)11 /4
ت دوری ار مراء و امهراء؛ (مالصرا،1119 ،،ل )111 ::مجادله و س نان بیهتوده و
 .1برای آگاهی بیشتر از این مسأله ر.ک :فنایی.15 :1351 ،
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درگیر شدن با اهل باطل و جمود و جحود ثمرهای جز دوری از حق و حقیقتت
ندارد و در سیر معرفهی باید از ای رذیلت پیراسهه شد.
ت نهی از احهکار علم؛ برخی همیشه به دنبال ای هسهند که علم را ت چه خود
مبدع ین باشند و چه کاشف ین ت در انحصار خود نبه دارند تا بهرهوری دیبران
از ین مطالع با اذن ینان باشد و هماناره مطرو باشند و پیشهازی ینان معلوم باشد.
ای یک خُبث باطنی است که در رفهار گفهار و نوشتهار حستودانه ایشتان بتروز
میکند (جو،دی آملی .)133-131 :1199 ،احهکار علم اگرچه بیشهر صتبغه اخالقتی
دارد ازینجاکه مانع نیل دیبران به صدق میشود رذیلهی فکری است.
ب) فضایل فکری از سنخ قوا:

ت قوه قدسی؛ صدرا میگوید مبدأ همه علوم از عالم قتد

استت و بنتابرای

برای نیل به ینها باید دارای «قوه قدسی» بود .به اعهقاد او مردم در داشته قتوای
معرفهی دارای درجات هسهند؛ گاهی فرد بتا تصتور موضتوع ستریعاً محمتول را
تصور نموده درنهیجه به حمل ین دو بر یکتدیبر جتزم پیتدا متیکنتد و در ایت
فرییند نه از شنیدن از شیخ و نته از شتهادت عتادل و نته از طریتق تتواتر بهتره
نمیگیرد .ای خصیصه در افراد مهفاوت استت و برختی چنتان دارای جمتود در
قریحه و خمود در فطانت هسهند که اگر تمام عمر خویش را صر

بررسی یتک

مسأله کنند نمیتوانند ین را بهدرسهی تحقیتق کننتد و بته سترانجام برستانند .در
مقابل برخی به مح

الهفات به مسألهای ین را حل میکنند .ای افراد بته دلیتل

داشه ذه ثاقع و قوه حد

قوی توانایی درک حقایق اشیا و رسیدن به نهایج

بدون معطل ماندن برای یافه حد وسط ینها را دارند که از ین بته «قتوه قدستی»
تعبیر میشود .ینها خیلی سریعتتر از دیبتران از معقتولی بته معقتول دیبتر و از
مقدمات به نهایج و از مبادی به غایات میرسند .همچنی عقلیات صر

را نه بتا
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اسهفاده از مفاهیم و ماهیات عام که از حیث هویات و انیات ینها درک میکننتد.
نکهه دیبر اینکه سایر نفو

ابهدا مطالع را در ذه حاضر میکنند و ستپس در

جسهجوی حد وسط ینها میکوشند؛ اما نفو

قدسی ابهتدا حتد وستط در ذهت

ایشان حاضر است و سپس ذه با بهرهگیری از ین به نهایج مطلوب متیرستد و
همچون واقع که حد وسط پیش از طرفی است یگاهی از حتد وستط مقتدم بتر
یگاهی از مطالع است (همان .)194-191 /1891:1 ،از س نان صدرا در شترو ایت
قوه برمییید که ب ش اعظم کسع ای قوه در اخهیار یدمی و در گرو ریاضتت و
تالش اوست تا ای قوه در او رسو کند.
ت بصیرت؛ تیزبینی و دقت در هر فرییند علمی نیاز است و با وجود ین انسان
در نیل به صدق کامیابتر است .بصیرت قوهای درونی است کته در فریینتدهای
معرفهی مددکار پژوهشبر است .ای عقیده صدرا تا جایی است که میگوید:
به جان قس  ،لغزش و جهل حکوا در با جبمف ای باررابی جتکل بعه واقعع
بدون داشتن بصیمت بمیم اس ( .مالصدرا ،همان)181 /1 :

ت ذکاء؛ ای ویژگی به معنای حدت ذه و قوت در انهقال به معلومات استت
که در فهرست فضایل موردنظر خواجه نصیر نیز یافت میشود:
اجا ذ اء آن بود ه ای ثمت جزاول جیدجات جنتمه سمه انتعاج قضعارا و
سهول استیماج نتارج جلکه شود بم جثاع بمقى ه بدرخشد( .طوسی)11 :7810 ،

صدرا نیز معنای مشابهی را در نظر دارد و ایت خصیصته را در نیتل بته علتم
مطابق با واقع دخیل میداند (مالصرا .)311 /1 :1891 ،،وی در تبیی اهمیتت ایت
شر مهم در تحصیل معرفت میگوید:
چه بسا دو فمدی ه به رک اندایه آجوختهاند ،درحعالی عه رکعی در سعب
حیارق هلوی ای درگمی پیشی جی گیمد؛ با آنکه یالش درگمی بیشتم بعوده اسع ؛
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اجا اولی دارای حد و هوش فماوانی بعوده اسع و درنتیمعه بعه جیعام بمیعمی
بارجیرابد( .هوان)497 :7814 ،

بنابرای قوه ذکاء بیش از تالش در راه کسع حقیقت فرد را در معر

صدق

قرار میدهد.
ت ریاضتهای علمی؛ قوه عاقله در انسان منشأ دریافتهای علمی اوست کته
دچار اخهالالت و وساو

میشود .برای تصفیه و یمادهسازی ین در جهت ادراک

درست هر فردی باید مواظبتها و تمری های خاصی انجام دهتد تتا مبتادا ایت
دسهباه ادراکی بزرگ دچار نقتص و درنهیجته کتارکرد نادرستت شتود .دوری از
اوهام و تأثیر قوه وهم در معرفت نیز از برکات ایت تتالشهتا و تمتاری استت
(مالصرا 118 /1 :1194 ، 9 :1149 ،،و .)111
اگم قوه هاقله آن (نطع ) را پعمورش دهعد ،آن را ای ییعیالت و یوهوعات و
ارهای بمانگیزاننده شهوت و غضب بایجیدارد و جمبعور بعه پعذرمش جیتضعای
هیل هولی جی ند( .همان)191 :7818 ،

همچنی صدرا چندی بار بر تهذیع خیال از رهزنهای معرفهی تأکیتد کترده
(همان4 /1 :1891 ،؛ 141 /4؛ )118 / 8که ین نیز در پرتو همی ریاضتتهتا میستور
است.
با کاوش بیشهر در یثار صدراییان به نمونههای بیشتهری برمتیختوریم کته در
کسع حقیقت در فرییند علمی مؤثرند؛ اما اغلع فضایل شمرده نشتدهانتد .البهته
میتوان نشانههایی از ارزش اخالقی شمردن ای خصایص یتا بته دیبتر ست
فضیلت دانسه ینها یافت؛ مانند اینکه گاهی از عباراتی مانند فضتایل فکتری یتا
علمی اسهفاده شده است یا اینکه صدرا ای خصایص را الزمه ستعادت عقلتی و
دوری از شقاوت عقلی میداند .نمونه دیبر تفسیر تقوا در ییه «وَ مَت یَهقتق اللقتهَ
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یَجْعَل لَهُ مَ رَجاً» به رعایت تقوا در هر کاری از جمله تأمالت نظتری استت .بته
دیبر س

براسا

ای ییه فرد باید در تأمالت نظری خویش تقوای علمتی را

رعایت کند؛ یعنی:
اوالً جطالب هلوع ی جبتکعمان را بعه خعود نسعب ندهعد؛ رانیع ًا در نیعل آرای
صاحبنظمان اجین باشد؛ رالثاً یا چیزی بمای او حل نشعده اسع  ،بعه یصعدرق رعا
یکذرب آن جبادرت نکند؛ رابباً قبل ای هض جطلب آن را بمای درگمان بیان نکنعد
و خاجساً در جناظمه اگم چیزی بمای او حل شعد ،آن را بذعذرمد و بعه صعح آن
اهتععما

نععد و در قبععاع رقیععب جععدع نکنععد و ایهمگونععه جغالطععه بذمهیععزد،

در ارنصورت در جسارل هلوعی نیعز همگعز گمفتعار جشعکل نوعیشعود( .هماان،

7891ب)119 :

از سوی دیبر بنابر مبنای حکمت مهعالیه منشأ و مبدأ یلودگیهتای علمتی و
عملی یک چیز است :شیطان .همانگونه که هیچ خطاکاری بدون دخالت شتیطان
به گناه عملی یلوده نمیشود هیچ محقق و دانشمندی نیز بدون وساطت شتیطان
به اشهباه و مغالطه علمی گرفهار نمیشود (همان1198 ،ج .)184 :پس میتوان گفت
مبارزه با شیطان هم در عرصته عملتی و رفهتاری استت و هتم در پهنته تفکتر و
اندیشبی .در نهیجه مجاهده در ایت راه دارای ثتواب استت و یراستهه شتدن بته
ویژگیهای عقلی و دور کردن رذیلتهای معرفهتی از ختود نتوعی فضتیلت بته
شمار مییید.
یکی دیبر از اظهارنظرهای جالع صدرا ین است کته علتم حجتاب استت؛ امتا
حجاب بی قلع و رذایتل اخالقتی و محاست عقالنتی وی در برابتر کستانی کته
معهقدند علم حجاب است و می خواهند از ای حربه علیه علم و دانش اسهفاده کنند
و جهل را بر علم ترجیح دهند با اسهفاده از صنعت «اسلوب الحکیم» میگوید:
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گطتهاند هل حما اس  .آری ،به خدا قس حما بزرگی اس

ه قلعب را

ای غطل  ،جهل ،یم  ،سطاه  ،حب رراس  ،گمدشگمی ،شعهوتگمارعی ،انمعام
جحمجات ،پذرمش جناصب حکوجتی ،نزدرکی به پادشاهان ،دوری ای فیما و درگعم
اضداد هل و نتارج جهل بایجیدارد( .مالصدرا)1 :7811 ،
نتیجهگیری 


در دسهباه فکری حکمت مهعالیه برای فضایل اعم از اخالقی و فکری سهم واالیی
در دانشافزایی در نظر گرفهه میشود که البهه نقش فضایل مترتبط بتا قتوای فکتری
روش تر است .در ای پژوهش تأکید صتدرائیان بتر فریینتد اثرگتذاری فضتایل بتر
معرفت و بیان مصادیق ینها تبیی و ترسیم شد .در نباه ایشان هم باید قوای معرفهی
اسهعدادی را داشت و تقویت کرد و هم اینکه فضایل اکهسابی مرتبط با قوای فکتری
را فراهم کرد .همچنی فضایل اخالقی تنها با ساحت عقل عملی و رفهار انسان گتره
ن ورده اند؛ بلکه کارکرد عقل نظری نیز با ینها پیوند ختورده استت و بترای درستت
اندیشیدن باید اخالقی رفهار کرد .بر مبنای حکمت صدرایی نفس یتک کتل واحتد
است و فضایل اخالقی ین را در بهبود فعالیتهایش ازجمله فعالیتهای فکتری و
معرفهی یاری می رسانند .البهه بیشهر س نان ایشان حول معار

حقیقی و واال است

و انسان برای نیل به شناخت درست از متاورای عتالم و معتارفی کته نیتل بته ینهتا
ارزشمند و مشقتبار است باید اخالق پیشه کند.
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