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معیار ارزش اخالقی در نگرش صدرایی
تاريخ دريافت3111/31/31 :

تاريخ تأييد3411/4/11 :
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مرضیه ورمزیار *
*
سیدعلی اکبر حسینی قلعهبهمن **
*
علی شیروانی ***
*
غالمحسین گرامی ****

تأمل در مبانی فکری مالصدرا و کاوش در آثاار معدادد ویب اا ت با ا
نظری پردازیهای کری ک در این زمین داردب افقی ن را ر چشمها مایگشااید؛
ط ری ک میت ان اندیش وی را ا نگاه تازهای ازخ انی و ظرفیت ف قالداده
آن را در ح زه فلسف اخالق مشاهده کرد .از مهمترین مباحث این ح زهب نظری
ارزش اخالق و مح ریترین حاث ایان حااحتب مدیاار ارزش اخاالق احات.
خردورزی و حکمت ا تهذیب نفس و اخاالق الهایب در ن هاع هاای صادرایی
چنان درهمتنیده احت ک میت ان برئت این دو را رکن رکین مبانی تفکر وی
قلمداد نم د .این ن هعار ر آن احت مدیار ارزش اخالق صادرایی را ار هماین
احاس احعنباط نماید .ر خالف آنچ امروز در خص ص مدیار ارزش اخالق وی
* دانشج ج ی دکتج ج ی اخجججاس ا جججا ی دانشججج مع فجججمم ا جججا ی قجججن ن یسج ج ع سججج)
. Varmazyar14@gmail.com
** دانشیمم ؤ سه آ زشی پژوهشی ا مم خمی ی قن . akbar.hosseini37@yahoo.com
*** دانشیمم پژوهش مع ح زع و دانش مع قن . shirvani@rihu.ac.ir
**** ا تمدیمم دانش مع فمم ا ا ی قن . gerami1341@yahoo.com
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مطرح احت و از آن
فضیلتب

اخالق فضیلت یاد میه دب ن یسنده ضمن تقسیم اخالق

دو خش فضیلتمح ری و فضیلتگرایی مدعقد احت حخن حا و

ص اب در نظری ارزش اخالق مالصدرا آن احت ک گفع ه د مالصدرا در نگاه
عالی و نهایی یک غایتگرای قربگراحت .روی دیگر این حقیقتب غایتگارای
فضیلتگراحت .اینها دو روی یک حک اند ک اولین آنها در حاحت لناد عرفاان
و دومی در حاحت حکمت مطرح احت و فرقی ا هم ندارند.

واژگان کلیدی :مالصدراب مدیار ارزش اخالقیب خاردورزیب اخاالق الهایب
غایتگرای کمالگراب قرب.
مقدمه

احاحاایتاارین حااث اخااالق هنباااریب ررحاای نظریاااا ارزش اخااالق احاات
(مک ناوتن .)83 :0831 ،نظریاا ارزش اخالق و نعیب تأمالاب بهت ارائ مدیاار
ارزش و الزام اخالق و حل مشکالا پیش روی حیاا اخالقی احات (پینکااس،،

 .)38 :0831نظریاا ارزش اخالقب مقدماا یاک تبیاین نظااممناد از ارزشهاا و
الزاماا اخالق را فراهم میآورد .این نظریاا

دنبال کشف اص ل و روشهایی

رای کارگیری در م قدیتهای مخعلفب بهت حل مشاکالا اخالقای هساعند
(همان) .از اهداف مهم ایان نظریا ب دفااز از داوریهاای عاام ارزهای و عرضا
نظری ای بامع رای تبیین آنهاحت (مک ناوتن .)83 :0831 ،در میان هم اینها آنچ
یش از هر امر دیگاری در نظریا ارزش م ضا عیت داردب مدیاار ارزش اخاالق
احت .این ن هعار
مالصدرا

دنبال این حث مح ری در تفکر و آثار صدراحت.

ط ر مسعقیم و صریح

حث نظریا ارزش اخالقای و درنعیبا

مدیار ارزش اخالقای نررداخعا احات؛ اماا میاان مباانی فکاری وی و آنچا در
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ن هعارهایش آمده احتب ارتباط وثیقی ا اخالق مشاهده میه د؛

طا ری کا اا

یک ازخ انی در آثار ویب برئت میت ان یک نظام اخالقی محکام اا پایا هاای
عمی و مسعحکم ناا نما د و نظریا ارزش اخالقای وی را احاعنباط نما د .مباانی
اندیش مالصدرا ر دو مح ر احاحی ناا هاده احات .اولاین از آنهاا عقالورزی و
حکمت احت (مالصارا833 /1 :0838 ،،؛ هما211 /8 :0811 ،،؛ هما )203 /8 :0330 ،،و
دوم تصفی و طهارا نفس رای معخل  هدن

اخالق الهی و در نعیب آنب وصا ل

مقام قارب (هم 811 /2 :0811 ،،و 181؛ هم002 /1 :0838 ،،؛ هم131 ،30 /3 :0330 ،،؛

هم . )233 :0882 ،،ا عدا این دو مح ر در مبانی فکری مالصدرا م رد مداق و کااوش
قرار خ اهد گرفت تا مدیار ارزش اخالقی در نگرش وی مشخص ه د.
بررسی انواع معیار ارزش اخالقی

بهت ررحی مدیار ارزش اخالقی از نگاه صدرالمعألهین الزم احات نخسات ا
طرح ح نظری ارزش اخالقی مشه ر پرداخت و هاخص های هر کدام از آنها را
یان کرد؛ حرس ا ت ب

مبانی تفکر این حکیم معأل و پی ندی کا اا اخاالق

داردب مدیار ارزش اخالقی وی را احعنباط و احعخراج کرد .از میان نظریاا ارزش
اخالقیب چهار نظری مشاه ر احات کا حا ما رد از آنهاا از هاهرا یشاعری
رخ ردار احت .غایتگراییب اخالق فضایلت و وظیفا گرایای مشاه رترین ایان
نظریاا احت (برنااد .)1 :0831 ،رخی ا اععقاد
را نیز افزودهاند .آنها

تقدم ح ر وظیف ب ح گرایای

تدریف وظیف ر احاس ح تصریح دارند (د،او،ل ،گیبااد،

ایلاا،ن01 :0830 ،؛ ملکیااان .)08 :0838 ،گاااهی از ایاان نظریاااا تنظریاااا ارزش
اخالقی) ا عن ان نظریاا ناظر

ارزشها حخن میگ یند و گاهی ا نظریااا

ناااظر ا الاازامهااا .فضاایلتمحا ری ناااظر ا اولااین از ایاان دو یدناای ارزش و
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غایتگرایی و وظیف گرایی ناظر

الزامها یا ایدها و نبایدهاحت (سر،نکناا:0831 ،

بخشهای دوم و چهاام ک،اب).
وظیفهگرایی

در وظیف گرایی ت )Deontologyیا اصالت وظیف ک ترکیبی از دو واژه ی نانی
))Deon

مدنای الزام و وظیف

مدنای ت )Logosاحتب حاث از را طا میاان

وظیف و اخالقی دن عمل احتب وظیف گرایی ر درحعی و نادرحعی عمل

بای

خ ی و دی نعایج ت ب دارد (پالمر .)03 :0838 ،در این تدریف از وظیف گرایایب
ذکر این نکع الزم احت ک در نظر رخی معقدمان همچ ن دی ید راس در کعااب
«درحت و خیر»ب وظیف در م قدیت مقدم احت و از این رو گاهی راحاعگ یی در
م قدیت خ ب نیست؛ حال آنک راحعگ یی فی ذات فدل خ ی احاتب لایکن در
این حالت وی ا عبارا تقدم «درحعی» ر «خا ی» از ایان واقدا یااد مایکناد.
فیلس فان اخالق معأخر ویژه فالحف اخالق احالمی میاان خا ی و درحاعی یاا
دی و نادرحعی اخالقی فرقی نمیدانند و درحعی و نادرحعی را خا ی و ادی
ارباز میدهند و م ارد م رد نظر راس را مخل این امر نمیدانند .صارف نظار از
این اخعالف در این تدریفب وظیف گرایاان ا نعیبا کااری ندارناد؛ از ایان رو
وظیف گراییب مقا ل غایتگرایی احت و آن را ناپیامدگرا نیز مایخ انناد .در ایان
نظری ک

دلیل تکثر و تددد تقریرها نمیت ان تدریف یکساانی از آن ارائا دادب

آنچ مهم احت این حقیقت احت ک من اید

وظیف ای ک رایم تدریف هده و

رای آن وظیف ب اص ل و ق اعدی طراحی گردیاده احاتب عمال نماایم .در ایان
ص را خ ب اخالقی واقع هده احت و اگار ا وظیفا ام عمال نکارده اهامب
مرتکب د اخالقای هادهام (سر،نکناا81-23 :0831 ،؛ ها،لم ،12-11 :0838 ،،و .)81
درحقیقت رفعار من از آن بهتب خ ب و ارزش تلقی هده احات کا عمال ا
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وظیف واقع هده احت و الدکس .وظیف گراییب درحعی یا نادرحعی اعماال را ار
احاس مطا قت یا عدم مطا قت آنها ا وظیف تدیین مینمایاد (برناااد031 :0838 ،؛

مصباح ی،دی 0832 ،ب .)11 :وظیف گرایان ر این عقیدهاند ک در وظیف گرایای ا
حد اعلی رحاندن غلب خیر ر هر یا اصالً مدیار نیست یا اگر اهادب دحات کام
تنها مدیار نیست (سر،نکنا .)22 :0831 ،ناپیامدگراییب تقدم درحعی ر خ ب یاا غیار
هین حاز تمدنای آن پایشتار گذهات)ب عادالتگرایایب احعارام ا اهاخاص و
ارزشهاب مطل گرایی و الزامهای هخصیب رخی هاخص های وظیف گرایی احت
ک از ح ی رخی فیلس فان اخالق یان هده احت .این هاخص ها البع میت اناد
محل حث و ررحی اهد؛ زیرا تدریفها و تقریرهای مخعلفای از وظیفا گرایای
ارائ هده احت؛ تا آنبا ک گاهی در رخی ان از وظیف گراییب هاید ع ان نا عی
پیامدگرایی نیز مشاهده نم د؛ لیکن ناپیامدگرایی یا عدم ا عنای درحعی یا نادرحعی
عمل ر نعیب و تقدم درحت ر خ بب نا ر نظر مشه رب از مهمترین آنهاحت و
اگر خ اهیم

قدر معیقن اکعفا نماییمب تقدم درحت ر خ ب را چ سا ع ان

عن ان یک اصل بامع رای ان از آن پذیرفت .وظیف گرایی کاانعیب هاه دگراییب
قراردادگراییب نظری امار الهایب اخاالق اگزیسعانسیالیساعی و...ب از بملا انا از
وظیف گرایی احت (هم .)31 - 20 :0831 ،،در هم ایان انا از اصا ل و ق اعادیب
بهت انبام وظیف تدریف هده احت ک در رخای همچا ن هاه دگراییب ایان
اص ل و ق اعد تکثر دارد .اخعالف میان ان از وظیف گراییب اغلاب در منشاأ الازام
احت ک میت اند امر الهیب عقلب هه د یا وبدان اخالقیب ت اف افاراد و ...اهاد
(همان).
غایتگرایی

نظری غایتگرایی ) (Teleologyیا پیامدگرایایب مقا ال وظیفا گرایای احات.
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غایتگرایان در این نظری ب هدف و غایعی خارج از اخالقب ارای فدال اخالقای
تدریف نم ده اند ک آنچ ع اند من را

آن غایت نزدیک حازدب خا ب و آنچا

نع اندب د اخالقی احت (سر،نکناا22-28 :0831 ،؛ ها،لم88 :0838 ،،؛ مصاباح یا،دی،

 0832ب18 :؛ گروهی ،ز ن،یسنرگان .)81 :0833 ،در این نظریا یاک عمالب تنهاا در
ص رتی درحت احت ک ع اند اعث غلب خیر ر هر ه د یا مقص د از آن ایباد
غلب خیر ر هر اهد و تنها در ص رتی خطاحت ک ن م بب غلب خیر ار هار
ه د و ن مقص د از آن چنین غلب ای اهد؛

عبارا دقی تر تشخیص درحعی یا

نادرحعی عملب از طری نعیب حاصل از کار اخعیااری احات (سر،نکناا21 :0831 ،؛

ه،لم113 :0838 ،،؛ مصاباح یا،دی 0832 ،ب .)18 :اخاعالف در مدرفای غایاتهااب
غایتگرایی را اقسام مخعلفی خشیده احت .لذاب ح دب قدراب کمال و حداداب
عن ان غایت فدل اخعیاری انسانب از بملا آنهاحات (سر،نکناا:0831 ،

قرب و...

 .)21مکاتب اخالقی ا ت ب

اینک کدام یک از این بهاا را

عنا ان غایات

مدرفی نمایندب اقسام مخعلفی در غایتگرایی همچا ن لاذاگرایایب حا دگراییب
قدراگراییب کمالگراییب قربگرایی و ...خ اهند یافت .در نظر هر کدام از ایان
مکاتبب آن عملی ک لذاب ح دب قدرا و ...یشعری

همراه داهع اهدب خ ب

و مقا ل آن اگر حاصلش رنجب ضررب ضدف و ...اهدب د اخالقای ناام مایگیارد
(همان)21 :؛

عبارا دیگر ارزش عملب سع

غایت م رد نظری احت ک
خ د را

میزان لذاب ح دب قدرا یا هار

ار میآورد .هر کدام از م ارد ف قب مباحث خاص

همراه دارد؛ رای نم نا مایتا ان ا ما اردی همچا ن پایاداری یاا

ناپایداری لذااب لذاا مادی یا مدن یب هدا و ...در لذاگرایی یا اععدال در نفع
وت ب

نفع حداکثری یا فردیب نیک کاری و ...در ح دگرایی و نظایر آن اهاره
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اقسام دیگاری از غایاتگرایای منبار

میه د ک از اهم آنها خ دگرایی و دیگرگرایی احت کا کا پارداخعن ا ایان
تقسیمااب م رد نظر این ن هعار نیست (همان.)23-22 :
اخالق فضیلت

نظری اخالق فضیلت 9یکی دیگر از نظری های مشه ر اخالق هنباری احات.
این اخالق نیز همچ ن وظیف گرایی و غایتگرایی ان اعی دارد .عنصر مشعرک در
ان از این نظری ب فضیلت احت (ه،لم .)10 :0838 ،،در یک تقسیم ندی کلی اخالق
فضیلت را

دو خش غایتگروان و غیرغایتگروان تقسیم مایکنناد .در قسام

غایتگروان ب فضیلتها رای رحیدن


هدف ک کمال و حدادا احتب ضروری

احت تحداداگروی) .اخالق فاعل مبنا و مراقبات از اقساام غیار غایاتگروانا
اخالق فضیلت احت ک در قسم فاعل مبناب انگیزه فاعل مالک احات و در دومای
یدنی اخالق مراقبتب تقدم اخالق زنان ر مردان ک

ن عی

اخاالق فمینیساعی

ر میگردد (ه،لم .)202 :0838 ،،ضمن یان این مطلب ک اخالق مراقبات از نا ز
غیر غایتگرایان اخالق فضیلت ا ت ب

آنچ

ابمال از آن گفع هدب ما رد

نظر این ن هعار نیست .در خص ص ن ز اول اخالق فضیلت یدنی غایاتگرایانا
ک فضیلتها در آن رای رحیدن

غایت کمال و حدادا احت و قسم اول نا ز

دوم یدنی اخالق غیر غایت گرایان فضیلت ک اخالق فاعل مبناحات و نظار ا
انگیزه یا ریش داردب وضع دو واژه فضیلتمح ری و فضیلتگرایی رای ایان دو
تفسیر رای رفع ا هام اقسام نظراا در اخالق فضایلتب خاالی از لطاف نیسات.
یدنی «فضیلتمح ری» رای ن ز غیر غایتگروان ای ک نااظر ا اخاالق فاعال
مبناحت و «فضیلتگرایی» رای ن ز غایتگروان آن و نااظر ا حاداداگرایای
1 .Ethics of Virtue.
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وضع گرددب همچنانک گاهی در رخی عباراا فیلس فان اخاالقب چناین وضاع
اصطالحی ناخ احع مشاهده میه د (ملکیان.)08 :0838 ،
در اخالق فضیلت فاعل مبنا یا اخالق فضایلت غیار غایاتگروانا ب انگیازه و
منش فاعلب مالک خ ی و دی عمل احت؛

این مدنا ک اگار فدلای از وبا د

یک فضیلتب در درون آدمی رخاحع اهدب آن فدلب خ ب اخالقی و اگر از یک
رذیلت درونی نشئت گرفع اهدب د اخالقی احت .اینبا نظار ا غایات نیسات
ریش احت؛ اما اگر در انبام فدلب نظر

لک

ضروریترین اصلب رای رحیدن

غایت اهد و فضیلت

آن غایت در نظر گرفع ه دب ناظر

عن ان
اخاالق

فضیلت از ن ز حداداگروی احت (ه،لم )088-21 :0838 ،،و لک خ د فضاایلب
حدادا و کمال تلقی ه ند؛

آن مدنا ک گاهی کسب فضایلب حبب رحیدن ا

حدادا احت و گاهی خ د این فضایل و کسب آنها عاین حادادا احات .آنچا
نباید در این ین از نظرها مغف ل ماندب این احت ک فضیلتمح ری ب نقط مقا ل
غایتگرایی احت و اا آن بماع نمایها د؛ زیارا هماان طا ر کا گفعا هادب
فضیلتمح ری نظر
میگرداند(همان)؛


ریش دارد و مدیار خا ی و ادی را ا ریشا فدال ار
این مدنا ک آیا فدل م رد نظر از فضیلت رخاحاع هاده یاا

خیر؛ اما فضیلتگرایی

خالف آن نظر

غایت دارد و میخ اهد انساان را ا

غایت خ د هرچ اهدب از حدادا و مثل آن رحاند و غایاتگرایای نیاز چناین
احت .ا این ت صیف روهن خ اهد هد ک این دوب نظر

غایت دارند.

مبانی تفکر مالصدرا

ات ب
نکع ف ق
ا عدا

آنچ در نظریاا مشه ر ارزش اخالقی گذهت نیز ت با ا حا
ررحی نظری ارزش اخالقی از دیدگاه مالصدرا خا اهیم پرداخات.

یان رخی مبانی فکری مهم مالصدرا میپردازیم و حرس

ررحی را ط
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میان آن مبانی ا نظریاا مشه ر اخالقی خ اهیم پرداخت تا میزان تطبی آنهاا اا
نظریاا ارزش اخالقی مشخص ه د .رخی مبانی فکری مالصدرا عبارااند از:
 .1مدرفی حضرا ح
 .2حریان عش

عن ان منشأ خیراا؛

حضرا ح در هم هسعی و مدرفی خداوند

عن ان

مدش ق حقیقی؛
 .3هدف از طاعت و هریدت؛
 .4هدف از تزکی و طهارا؛
 .5احفار ار د ؛
 .6مساوقت وب د ا علمب کمالب حداداب مدرفت و قرب؛
 .7اهداف حکمت نظری و عملی در نگاه صدرالمعألهین؛
 .8حرکت ب هری و احعکمال نفس انسانی ا نظر

مسئل اتحاد عقلب عاقل و

مدق ل؛
 .9وحدا وب د عرفانی؛
 .11نظری وب د ر طی صدرالمعألهین؛
الف) وب د ر طی صدرایی و امکان فقری
زندههدن روحب هدایت قلب و نباا از مهالک

ب)
 .1حمل حقیقت و رقیقت
شرح و تبیین
معرفی خداوند به عنوان منشأ خیرات

در فلسف مالصدرا وب د ا خیر مساوق احت (مالصارا)803 ،102 /0 :0838 ،،

و نا راین اصالت دارد؛ از ح ی دیگر مالصدرا وب د خدا را منشأ هما خیاراا
میداند (همان .)22 /8 :وی مدعقد احت عالم
و ملح هدن

این خیر محا

ط ر طبیدی و فطریب ه ق رحیدن

را دارد (مالصارا 023 /2 :0330 ،،و  182 /1و /8
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10؛ هم .)38 /8 :0838 ،،افازون ار آنب قارب ا حضارا حا را هعارین خیار
میهمرد (هم )138 /2 :0811 ،،و منعهای حرکت عاالم را خادا مایخ،،نار (هما،،

 .)32 /8 :0838مالصدرا دوری و نزدیکی
مرتبط میداند و مدعقد احتب هرچ

خداوند را

هدا و ضدف وبا د

این منشأ خیر نزدیاکتارب رتبا وبا دی

االتر و نقص و عدم ضدیفتر .وی هدا کمال را نیز در هدا قارب مایداناد
(هم .)808 /1 :0811 ،،مالصدرا در این حث تا آنبا پیش میرود ک منشأ خالفت
انسان از خدا در زمین را
ق یترین در حب

قرب ازگشت میدهد (همان) و حدیدترین آدمیان را

خدا میخ اند (همان.)10 /8 :

سریان عشق به حضرت حق در همه هستی و معرفی خداوند به عنوان معشوق حقیقی

مالصدرا مدعقد

حریان عش در هم م ب داا احت (هم،023 /2 :0330 ،،

 023و 182 /1؛ هم 3 /0 :0811 ،،و 018 / 1؛ هم38 /8 :0838 ،،؛ هما.)811 :0828 ،،
فلسف این عش حرکت طبدی و فطری

حمت هعرین مدش ق احت کا آن را

خدا مدرفی میکند (هم .)808 :0828 ،،تدبیر

حرکتب نشان از االق ه ا دن ایان

عش احت ک خداوند از حر لطف نسبت

نادگانب بهات حرکات در مسایر

قرب ب در وب د آنها

ودید گذاهع هده احت و این انسان احت ک مایت اناد

در حای اخعیار آن را

فدلیت رحاند .وی االترین حدادا را رای مشاعاقان ا

لقای ح می یند (مالصرا811 :0882 ،،؛ هم.)808 /1 :0811 ،،
هدف از طاعت و شریعت

مالصدرا هدف از طاعاا و عباداا را قرب الهی میداند (مالصارا/2 :0811 ،،

 811 ،181و 121 /2؛ هم .)233 :0882 ،،وی مدعقد احات «ایااک ندباد» در عباادتی
همچ ن نمازب اهاره

مقام حل ک و تقرب

مالصدرا در خشی از یاناا خ د

خداوند دارد (هما.)31 /0 :0811 ،،

ررحی رخی اعمالی کا اعاث قارب ا

سال سیزدهم ،تابستان  ،0011شماره مسلسل 04

961

خداوند میه دب میپردازد ک خشا ز و خضا ز قلاب داد از تطهیار آنب از آن
بمل احت (هم )132 /8 :0811 ،،و در خشی

م انع آنب همچ ن انانیت نفس و

ه ای نفس (هم 0811 ،،ب123 – 181 :؛ هم.)81 :0830 ،،
هدف از تزکیه و طهارت

مالصدرا هدا ر حث اععدال ق ا تأکید دارد (هم )081 /3 :0330 ،،ک خ د
مقدم ای رای تزکی و طهارا احت و طهارا را اصال مدرفای مایکناد (هما،،

 .)131 /0 :0811وی مدعقد احت طهارا رای رحیدن و دیادن حقاای ضاروری
احت (هم .)81 :0830 ،،االترین و ارزهمندترین حقیقت ک باامع هما حقاای
احتب خداوند و صفاا و احمای اوحت .درحقیقت مالصدرا هم این مقدماا و
واحط ها را رای وص ل و م ابه ا آن نهایت و غایت طرح و تببین میکند.
اسفار اربعه

حفر اول و دوم احفار ار د مالصدرا حفر
صفاتش

ح ی خادا و تفارج در احاما و

بهت حب ذاتی احت (هم08 /0 :0330 ،،؛ هم )018 /0 :0832 ،،ک ا

حمل حقیقت و رقیقت (هما001 /1 :0330 ،،؛ جا،،دی مملای13 – 18 /01 :0831 ،؛

عبر،للهی )083 – 022 :0831 ،در وب د انسان

ودید گذاهع هاده احات .حاب

ذاا (مالصرا08 :0882 ،،؛ هما033 / 2 :0330 ،،؛ هما088 :0882 ،،؛ هما 0811 ،،ب:

021؛ هم 0818 ،،ب)113 :ب رای رحیدن

ام ری ک

نفع انسان و لک االترین

منفدت احت و چ ح دی االتر از رحایدن ا حضارا حا ب م ابها اا او و
هناخت احما و صفاتش .مالصدرا انعهای حفر اول را فنای فیاللّ میداند؛ یدنای
هم آنچ را ک قبل از فنا اتفاق میافعدب مقدماتی رای رحیدن
فناب چیزی بز قرب و م ابه ا ح نیست .حفر دوم
ح و وص ل

فنا مایداناد و

حیر در صفاا و احمای

کمال دد از کمال طی میه د ک این خ د از مراتب االتر قرب
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احت .حفر ح م و چهاارم نیاز حافر ازگشات ا حا ی ماردم و دحاعگیری از
آنهاحت .این دو حفر اخیر اگرچ م رد حث این ن هعار نیستب زیرا نا ار نظار
مشه ر و ح ب این دو حفر خاص انسان کامل احتب لایکن غایات ایان دو حافر
قرب از میگردد؛ البع در مراتب االتر قرب ر احاس اصل تشاکیک

اخیر نیز

وب د و مساوقت آن ا قرب .حفر ح مب نیل انسان کامل
چهارمب ناظر

مقام والیات و حافر

مقام نب ا احت .ازگشات ا حا ی نادگان حضارا حا و

دحعگیری از آنها در این دو مقام واقع میه د (هم08 /0 :0330 ،،؛ هما/0 :0821 ،،

)018؛ ندگانی ک هم از مظاهر ح هسعند و محب بترین افراد در نزد خادا آن
کسی احت ک

عیال خدا خدمت کند و مادد رحااند (کلینای :0818 ،ح.)012 /1

این دحعگیریها هم در بهت اطاعت حضرا حا و رضاایت اوحات و مگار
دحعیا ی

عالیترین درباا قربب بز از این راه میسر احت.

مساوقت وجود با علم ،معرفت ،کمال ،سعادت و قرب

مساوقت علمب مدرفتب حداداب کمال و قرب ا وب د نعیب ای ک در ر دارد
(مالصرا808 /1 :0811 ،،؛ هم131 /3 :0330 ،،؛ هم)01 :0830 ،،ب مسااوقت کماال و
قرب احت؛ دان مدنا ک اگر وص ل

کمال واقع هدب قرب اتفاق افعاده احات و

الدکس .اینها دو روی یک حک اند .رحیدن

کمال حقیقیب همان و رحایدن ا

قرب همان.
اهداف حکمت نظری و عملی در نگاه صدرالمتألهین

اور صدرالمعألهین نفس انسانی زمانی

کمال نهایی خ د میرحد ک هما

ص ر ادراکی عالم در آن محق ه د و نفس انسان یک عالم عقلای ها د همانناد
عالم عینی و تمام اهیا

منزل ابزای ذاا خ د او اهند (هم 0811 ،،ب .)821 :در

این مرحل احت ک عقل نظری ا عقل فدال معحد میه د (هم )831 /1 :0330 ،،و
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این کمال عقل نظری احت .یان مراحل حکمت عملی از نگاه مالصدرا میت اناد
در روهنهدن یش از پیش این حث کمک کناد .مالصادرا در یاان مراحال و
مراتب حکمت عملی

چهار مرحلا اهااره دارد (هما121-128 :0882 ،،؛ هما،،

 0818ب818 ،083 :؛ هم:)112 /0 :0838 ،،
مرحل اولب تهذیب ظاهر ا عمل

هریدت الهی و آداب نب ی تتبلی )؛

مرحل دومب تهذیب اطن و تطهیر قلب از اخالق و ملکاا ظلماانی و افکاار
هیطانی تتخلی )؛
مرحل ح مب ن رانیکردن قلب

ص ر علمیب صافاا نیکا و مداارف حقا

ایمانی تتحلی )؛
مرحل چهارمب فنای نفس از ذاا خ دش و ت ب صرف ا حااحت حا و
بمال و بالل وی ک نهایت حیر الی اللّ احات .داد از ایان مراتابب مناازل و
مراحل سیار دیگری هست ک ز اان و یاان از فهماش قاصار احات و ...تفناا).
همچنانک مشاهده میه دب در ترتیب مراحل ف ق در حکمات عملایب تهاذیب
نفس و اخالق رای رحیدن

کمالی ک مالصدرا از آن حخن میگ یدب ناظر ا

مرتب دوم احت؛ حال آنک مرحل م ابه و قرب
اولی ناظر

حا مرحلا نهاایی احات.

اخالق فضیلت تفضیلتمح ری) و دومی ناظر

مقام قرب احات؛

عبارا دیگر مالصدرا در مراتب عقال عملایب قارب را در مرتبا ای ااالتر از
فضیلت قرار داده احت .این نشان از ت ب مالصدرا در نگرش نهایی و عاالی ا
مسئل قرب

ح در حکمت عملی احت .از این مهم ک گذریمب ارتباطی احت

ک مالصدرا میان کمال عقل نظری و مرحل نهایی عقل عملای قایال احات .وی
کمال نهایی عقل نظری را را در عرض فناای فایاللّا مایداناد و مدعقاد احات
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محق هدن کمال عقل نظریب همان وص ل
مالصدرا در کمال حکمت نظری نیز نظر

مقام فنای فیاللّ احت .ایان یدنای
قرب دارد (هما1 :0330 ،،؛ عبار،للهی،

 .)123 :0831ا حص ل کمال عقل نظریب مرحل نهایی عقال عملای یدنای فناای
فیاللّ عرفانی واقع هده احت .فنای فیاللّ از بمل مراتب قرب احت.
حرکت جوهری و استکمال نفس انسانی با نظر به مسئله اتحاد عقل ،عاقل و معقول

از ا عکاراا مالصدرا در حکمت معدالی ب حرکت ب هری احات (هما0818 ،،
ب818 :؛ هم121 :0882 ،،؛ هم831 /1 :0330 ،،؛ هم112 /0 :0838 ،،؛ هما/8 :0811 ،،

 132و 038 /8؛ هم 0811 ،،ب .) 821 :مالصدرا مدعقد احت نفس انسان در بریاان
حرکت ب هری خ د احعکمال مییا د .حرکات با هریب هار آنب هادن نفاس
انسانی احت؛

این مدنا ک ب هره و ذاا نفس در حال تغییر احات تاا مرحلا

کمال نهایی ک غایت و انعهای امر احت .این تغییر در حای معصفهدن نفس ا
صفاا و ملکاا اخالقی احت ک در حای اخعیار آدمی واقع میه د .تبیاین ایان
مسئل آنگاه تام و تمام احت ک

تفسیر مالصدرا از اتحاد عقلب عاقل و مدق ل

نیز نیم نگاهی یفکنیم .چنانچ انسان مخعار ع اند نفس خ د را آراحع
و پیراحع از فضایل نماید ک مالصدرا ر آن

فضاایل

عنا ان تصافی و طهاارا نفاس

انسانی تأکید داردب درحقیقت ب هره نفس خ د را

کمال داد از کماال مبادل

نم ده و از آنبا ک خداوند حرچشم کماالا احتب درحقیقت خ د را ا منشاأ
کماالا نزدیک نم ده احت .گ یا مالصدرا مقدماا قرب الهای را از هماان اوان
هسعیهناحی خ دب ا طرح حث حرکت ب هریب اتحاد عقل و عاقل و مدقا لب

احعکمال نفس انسانی و تأکید ر اصل تصفی و طهارا فراهم آورده احت.
وجود ربطی در حکمت صدرایی

نظری وب د ر طی از ن آوریهای صدرالمعألهین در حکمت معدالی و حاصل
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ر طی و مسعقل احات (مالصارا .)181 /2 :0330 ،،در ایان

نظری ب وب د مسعقل فقط خداحت و ماح ی اللّ هم وب دهای ر طیاند .ا نظر
اصالت وب د صدرایی (همان)83 /0 :ب امکان ماه ی هم م با داا عاالمب در
هم فرو میریزد و

امکان فقری مبدل میه د (همان132-131 /1 :؛ ج،،دی مملی،

 .)033-032 :0831ا این تغییرب وب د ر طی عین ر ط و اتصال
حضرا ح

وبا د مساعقل

ده و ا اندک قطع نظر و اتصالب از هسعی حاقط میه د .از میاان

دحعاوردهای این نظری ب دو دحعاورد مهم ک در ذیال خ اهاد آمادب پی ناد میاان
وب د ر طی ا تصفی نفس انسانیب کمال و درنعیب قرب را تبیین مینماید.
اول ،وجود ربطی و امکان فقری

از آنبا ک هاکل وب د ر طی ر امکان فقری احع ار احت و وب داا ر طای
از بمل انسان عین ر ط

وب د مسعقل یدنی خداوند احت (مالصارا/1 :0330 ،،

132-131؛ ج،،دی مملی)033-032 :0831 ،ب هرچ انسانب نیاز خ د

ح را یشاعر

درک نماید و اور کند ک خ دش هیچ احات و هرچا هساتب اوحات و از آن
ح

اوحتب قر ش

یشعر خ اهد د (مالصرا )101 /1 :0330 ،،رو خ د و هما

عالم را محاط و ذاا حضرا ح را محیط ر هم عالم خ اهد یافت؛ آن گ نا
ک چیزی را نمی یند مگر آنک حا را قبال از آن دیاده اهاد؛ همچنانکا اماام
پرهیزگاران فرم د« :ما رأیت هیئاً الّا و رأیت اللّ قبل » (مازنرا،نی.)38 /8 :0210 ،
زندهشدن روح ،هدایت قلب و نجات از مهالک
دوم ،

پی ردن


فقر وب دی و نیاز مطل

حضرا ح را

غنی علیاالطاالق ارتبااط مساعمر اا

همراه دارد ک این ارتباطب حبب زندههدن روح و هدایت قلب

احت (مالصرا .)101 /1 :0330 ،،در نعیب این امرب هم تهذیب نفس واقع میها د
ک از مقدماا کمال نفس انسانی احت و هم قرب

ح اتفاق میافعد ک کماال
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و قرب ا هم مساوقت دارند.
وحدت وجود عرفانی

نا ر نگاه عالی و عرفانی مالصدرا یک وب دب عاالم را احاطا کارده کا آن
خداحت و ماح ی هم مظاهر حضرا ح هسعند (همان .)881 /0 :در این نگااهب
م ب داا عالم از شر گرفع تا حی انب نباا و بماد

مراتاب تشاکیکی قا ال

احعرام و دحعگیری اند؛ زیرا حای ب آی ب نشان و مظهر حضرا ح هسعند .آن کا
در پی مدش ق خ د یدنی خداحتب او را منشأ خیاراا و خا یهاا مایخ انادب
منعهای مسیر خ د میداند و عاهقان
احتب

ح ی آن مدش ق حقیقی در حال حرکت

مظاهر او نیز عش میورزد و محبتب خدمت و دحاعگیری از مظااهر را

ر خ د وابب میهمارد (کلینی :0818 ،ج .)012 /1از ح ی دیگر هیچ عباادتی در
آیاا و روایاا ما دد از عبادا ح ب

پای خدمت

خل نمیرحد و انسان را

خدا نزدیک نمیگرداند.
حمل حقیقت و رقیقت صدرایی

اضاف کردن حمل حقیقت و رقیقت در کنار حایر حملهای منطقی از ا عکاراا
دیگر صدراحت (مالصارا001 /1 :0330 ،،؛ جا،،دی مملای 0831 ،ب13 – 18 /01 :؛

عبر،للهی .)083-022 :0831 ،در این حمل دو م ب د ا هم اتحاد مییا ند کا ایان
اتحادب در اصل وب د و اخعالفشان در کمال و نقص احات .وبا دی کا کامال
احتب از آن بهت ک هم کماالا وب د ناقص را داردب ا حمال حقیقات ار
رقیقت ر آن قا ل حمل احت و

همین ترتیب میت ان وب د ادنی یا نااقص را

حمل رقیقت ر حقیقتب ر وب د اعلی حمل نم د .مالصدرا ایان حمال را از
قاعده سیط الحقیق (مالصرا813 /1 :0330 ،،؛ هم، ،،لعرشیه111-110 :؛ هم ،،مفااتی

،لغیب112 :؛ هم، 0818 ،،لف23 :؛ هم، 0811 ،،لف )80 :احعخراج نم ده و ر احااس
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تشکیک مراتب وب د فلسفی یا ظه ر عرفانی نا نهاده احت .رتبا وبا دی هار
انسانی حاصل عملکرد و رفعار وی در حای اخعیار حاصل مایها د کا با هره
نفس انسان در نعیب آنب ر احاس نظر مالصدرا تغییر و تح ل مییا اد .اصاالت
وب د صدرایی و مساوقت آن ا خیر و کمال نشان میدهد کا هرچا انساان در
کسب کماالا م ف تر اهدب از مراتب وب دی االتری رخ ردار احت کا ایان
همان حث تشکیک وب د احت .در تشکیک ظها ری نیاز وضادیت ا هماین
ترتیب احت .هرچ انسان در مسیر حیر و حل ک گامهای لنادتری اردارد و در
فدلیترحااندن مقامااا و مناازل بلا تر رودب مظهار کامالتاری از کمااالا

پروردگار خ اهد د .ا ت ب

آنک خداوند ا عنا ان عل ةالعلل واباد هما

کماالا مدل الا و ا ت ب

صاحب مظهر دنب وابد هما کمااالا مظااهر

خ یش احت و مدل لها و مظهرهای خداوندب وب دهاا و مظااهر نااقصب دارای
مراتب از وب د خداوند هسعند (مالصرا001 /1 :0330 ،،؛ جا،،دی مملای 0831 ،ب:

18 /01؛ عبر،للهی .)022-083 :0831 ،نیز نا ر میل فطری نفس انسان رای رحیدن
کمال (مالصرا 023 /2 :0330 ،،و  182 /1و 10 /8؛ هم )38 /8 :0832 ،،ک از نظار
مالصدرا رترین کمالب قرب احت (هم811 :0882 ،،؛ هم)808 /1 :0811 ،،ب حلسل
مدل الا و مظاهر و هریفترین آنها یدنی انسان رای رحایدن ا منباأ و منشاأ
کاملترین کماالا در سعر حرکت ب هری و حرکت عشقی یاا حبایب در حاال
حرکت

ح ی هعرین غایت خ یش یدنی قرب احت تا ع اند کمااالتی کا ا

نح رقیق در او وب د دارد؛ درنعیب اهعمامی ک در مسیر قرب داردب ا فدلیات
کامل رحاند .الزم احت ذکر گردد تمامی امیالی ک

ص را فطری یاا تکا ینی

در وبا د شاار نهادینا هاادهب لطااف خداونااد احاات و عاماال انگیزهاای اارای
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فدلیترحاندن آن در انسان ایباد میکند؛ اگرچ

دلیال اخعیاارب هما از ایان

لطف و انگیزه در راحعای تحق و فدلیت کماالا هره نمی رند و گاهی

دلیال

ع امل غفلتزای مادیب عدهای محروم میمانند.
مبانی صدرا و نظریات ارزش اخالقی

دااد از تبیااین نظریاااا ارزش اخالقاای مشااه رب همچنااین مبااانی تفکاار
میگیرد تا روهن ه د
صدرالمعألهینب نظری ارزش اخالقی وی م رد ررحی قرار 
ا کدام یک از این نظریاا همس یی دارد؛ لیکن قبل از ورود

حثب ت با ا

ح نکع ضروری احت؛ زیرا در مشخصنم دن م ضع مالصدرا سیار مؤثر احت.
دو م رد آن

مالصدرا و یک م رد آن

نظری ارزش اخالقی تاخالق فضیلت)

مرتبط احت .این ح نکع عبارااند از:
 .9بهت دحتیا ی

مدیار واقدی و نهاایی مالصادرا ایاد درمبما ز آثاار

ایشان تأمل نم د و ا یک نگاه هم بانب و بامع در تمامی آثار مالصدراب اعام از
تفسیریب اخالقیب فلسفی و عرفانی و ررحی ظرافتهای حخنان وی در عباراا
و حخنانش مدیار ارزش اخالقی را از نگاه وی احعنباط کرد .مطالد و ررحای در
رخی آثار همچ ن «کسر االصنام الباهلی » ک در یک نگاه ظاهری و ن عمی در
عباراا آنب چ سا خ اننده را

حمت اخالق فضیلت ح ق دهدب ارای تدیاین

مدیار ارزش اخالقی وی کافی نیست و نعیب درحعی در پی نخ اهد داهت.
 .1ت ب

تقسیم ندی تفکر صدرایی در ح مرحل ا عداییب مع حط و نهاایی

بهت تدیین مدیار ارزش اخالقی وی ایسع و هایسع احت؛ زیرا در نعیب حث
تأثیر سزایی دارد .مالصدرا در مباحث خ د ح نگاه ا عداییب مع حط و عالی دارد
(ج،،دی مملی، 0831 ،لف .)880 /0 :نگاه ا عدایی مشی ا فالحاف گذهاع احات تاا
مخاطبانش را ا خ د همراه کند .نگااه مع حاط نگااه فلسافی مالصدراحات کا
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آنها تدالی خشیده احت .وی ا

اینبا سنده نمیکند و مساعددانی کا ظرفیات درک حقاای

یشاعری را دارنادب

ینصیب نمیگذارد و آنها را تا حاحت عرفان کا نهایات راه احاتب دحاعگیری
مینماید .نگاه نهایی و عالی مالصدرا یک نگاه عرفانی احت.
 .1الزم احت م ضع ما در اخالق فضیلت روهن ه د ک آیا مراد از فضایلت
در اخالق فضیلتب فضیلت ناظر

ریش احت یا فضایلت نااظر ا غایات؛ ا

عبارا دیگر آیا فضیلتمح ری م رد نظر احت یا فضیلتگرایی؟ پاحخ ا ایان
پرحش نیز در تدیین مدیار ارزش اخالقی در نگرش صدرا مؤثر خ اهد د.
مالصدرا و غایتگرایی

ات ب

مبانی فکری مالصدرا همچنین اععقاداا و تصریحاا وی در آثاار

فراوانشب غایتگرایی م ج میزند .بهت روهنهدن این حقیقتب کافی احت
آنچ پیش از این در مبانی تفکر صدرا یاان هادب نظار کنایم .نعیبا ایان نظارب
پررنگ دن لک غایت دن اصل قرب

حضرا ح ب در هم آن مبانی احات

ک کیفیت پی ند میان آن مبانی و قرب

تفصیل گذهت .مخعصار آنکا مدرفای

حضرا ح

عن ان منشأ خیراا و منبرهدن آن

قرب

ح ب حریان عش

حضرا ح در هم هسعی و مدرفی خداوناد ا عنا ان مدشا ق حقیقای و
ارتباط این حقیقت ا قربب مدرفی قرب
و طهارا رای وص ل

عن ان مقصد طاعت و هریدتب تزکی

قربب احفار ار د و قاربب مسااوقت وبا د اا علامب

کمااالب حااداداب مدرفاات و قااربب مقصااد حکماات نظااری و عملاای در نگاااه
صدرالمعألهین و ارتباط وثی آنها ا قرب و لک
و احعکمال نفس انسانی ا نظر

هدف قربب حرکت با هری

مسئل اتحااد عقالب عاقال و مدقا لب وحادا

وب د عرفانیب نظری وب د ر طیب حمل حقیقت و رقیقات و ...و مسائل قاربب
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نشان از مح ریت قرب

خداوند معدالب

عن ان غایت دارد و غایت و مقصاد

هم آن نظریاا در ح زه تفکر صدرالمعألهینب قرب احت .از میان نظریاا ارزش
اخالقی مشه رب در هرح نظر غایتگرایان گذهت ک آنها مدیاار خا ی و ادی
عمل را

نعیب و پیامد آن از میگردانند .این پیامد میت اند ناظر

قدراب کمالب حدادا و از بمل قرب اهد .ت ب

لذاب ح دب

قرب ا خادا ا عنا ان

غایاات انبااام عماالب تفساایری غایااتگرایاناا احاات .وی ارهااا در عباااراتش
غایت قربب اصرار و تأکید دارد؛ نا راین ح آن احت ک گفع ه د وی یاک
غایتگرای قربگراحت .البع از آن بهت ک مالصدرا کسب فضاایل در بهات
تطهیر و تزکی نفس را راهی رای رحیدن

آن غایت کا قارب احاتب مدرفای

میکند .اگر گفع ه د مالصدرا غایتگرای فضیلتگراحتب نیز مندی ندارد؛ زیرا
هر دو دو روی یک حک اند؛ یکی در حاحت مع حط ک حکمت احت و دیگری
در حاحت عالی ک عرفان احت.
مالصدرا و وظیفهگرایی

در خص ص وظیف گرایی هکی نیست کا مالصادرا ا عنا ان یاک معفکار
مسلمان هیدی

وظیف اخالقی ت ب دارد؛ اما آیا این ت ب میت اناد او را یاک

وظیف گرای صرف

مدنایی ک در تبیین این نظریا در اخاالق هنبااری آمادهب

مدرفی نماید؟ همچنانک پیش از این در نظری وظیفا گرایای گذهاتب تقریار و
تبیینهای معفاوتی از وظیف گرایی از ح ی فیلس فان اخالق مطرح هده احات؛ از
این رو هاخص هایی رای این نظری رهمرده هده احت کا هارح آنب پایش از
این گذهت .از میان آنها ناپیامدگرایی و عدم ت ب ا نعیبا ب تقادم درحاعی ار
خ ب ک هرح آنب پیش از این گذهتب دو ویژگی احت ک اغلب ار آن اتفااق
نظر وب د دارد .پاحخهایی ک میت ان

پرحش اخیر در خص ص وظیف گرایای
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هرح ذیل احت:

نکاتی ک در آغاز این ن هعار آمدب ت ب

عبارا معددد صدرا

در آثار مخعلف ویب همچنین نعایبی ک از مبانی تفکار وی حاصال مایها د و
عالوه ر اینها نظر نهایی و عالی صدراب وظیف گرایی
نظر فالحف اخالق احتب نمیت اند

مدنای خاصای کا ما رد

عن ان مدیار ارزش اخالقی وی تلقی ه د.

 .1در وظیف گراییب ناپیامدگرایی هرط احت و از این بهات نا ز مشاه ر آن
مقا ل غایتگرایی احت؛ در حالی ک مالصدرا ضمن ت ب
انبام فدلب

نیات و انگیازه در

همچنانک گذهتب ت ب ویژه دارد.

غایت-

 .1اگر عمل

وظیف ر احاس یک حلسل اصا ل و ق اعاد خااص طراحای

هده اهد و همچ ن وظیف گرایی کانعی صرفاً بهت انبام وظیفا اهادب در هار
هرایطی اید

آن وظیف عمل کردب اگرچ مفسده در پی داهع اهد؛ حال آنکا

رخی اص ل و ق اعد اخالقیب گاهی
هم اره این اطالق را ندارد.

دلیل همین مفسدهب تبصاره مایخا رد و

همین بهت غالب فالحف اخالق مدعقد

وظیفا

در نگاه نخست و وظیف در وضادیت هساعند .ایان در حاالی احات کا رخای
وظیف گرایانب مطل گرایی را نیز از هاخص های وظیف گرایی میدانند.
 .1در خص ص رخی وظیف گرایان همچ ن طرفاداران نظریا امار الهای کا
حسن و قبح اعمال را هرعی میدانند و از این رو تغییر در اص ل و ق اعد را اا
نسخ احکام میپذیرند نیز اید گفت مالصدرا از ح یی مدعقاد ا حسان و قابح
عقلی افدال احت (مالصرا 211 /8 :0811 ،،و 181 /2؛ هم203-203 /8 :0330 ،،؛ هم،،

023 :0830؛ 080؛ هم)128 :0828 ،،؛ از ح ی دیگار وی وبا د را ا دلیال اصال
تشاکیک (مالصرا 0811 ،،ب088 :؛ عب،دیا 0831 ،،ب)121 -102 :ب واباد مراتاب
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میداند؛ همچنین حسن و قبح افدال را
(هم .)111 ،1 :0811 ،،ت ب

اععبار فاعل و قا ال معفااوا مایداناد

این ح نکع اخیر اعث مایها د هار انساانی ا

حکم مرتب وب دی خ دب اص ل و ق اعاد خاصای داهاع اهاد کا از دیگاری
معفاوا احت و نع ان در اره هم افراد

یک اتفاق نظری رای وضاع اصا ل و

ق اعد رحید .در نظری امر الهی صرف نظر از اهکاالا این نظری و طالن آن ا
بهاا کالمی (ها،لم038-010 :0838 ،،؛ ساانکناا)22-21 :0831 ،ب حکام از حا ی
هارز و

حسب مقعضیاا زمان رای هم افراد معفاوا میها د؛ لایکن هماان

حکم هارز ک ممکن احت در م ارد محدودب نسخ هده و تغییر یا دب ارای هما
یکسان و مساوی خ اهد د .پاحخ دیگری ک میت ان دادب این احت ک ا فرض
پیداهدن افراد ا رتب وب دی مساوی البع

هکل محادود در نظریا تشاکیک

وب د صدراییب هیچ منع عقلی وب د ندارد کا گفعا ها د مالصادرا در حاطح
مع حط و پایینتر

حسب اصل تشکیک وب د میت اند نظریاا ارزش معفاوا

رای مخاطبش تدریف کند؛ ویژه ک در آثار وی حطح نادی مخاطابب بهات
انعقال مدنا نیز مشاهده میه د .نا راین نظریا ارزش اخالقای نهاایی صادرا در
حاحت عالی و عرفانی ک نظر ح و درحت احتب ا ت ب

مباانی کا از وی

پیش از این گذهتب غایتگرایی از بنس قربگرایای احات؛ لایکن در حاط ح
پایینتر و رای افراد ا مراتب احعدداد و قا لیت پایینتار ناا ار اصال تشاکیک
وب د صدرا و ت ب

حط ح در مشی صدرایی میت ان وظیف گرایی یا اخاالق

فضیلت اعم از فضیلتمح ری و فضیلتگرایی نیز محعمل دانست.
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مالصدرا و اخالق فضیلت

امروزه آنچ در خص ص نظری ارزش اخالقی مالصدرا در ن هع ها و مقاالا
مالحظ میه دب نظری اخالق فضیلت احات .مالصادرا ا فضایلت ا عنا ان
مهمترین و ضروریترین عنصر بهت وص ل

کمال و حدادا تفضیلتگرایی)

نظر دارد؛ زیرا -همچنانک گذهت -مالصدرا میخ اهد در حرانبام کاار خا دب
انسانی معخل و حدادتمند

فضیلتها مدرفی کند .انسانی تر یاتهاده ا نا ر

الهی و ملک تی ک در مرحل عقل عملی نفس خ د را رای تا ش ن ر ح تزکیا
کرده و طهارا خشیده احت و در مرحل عقل نظریب معصال ا عقال فداال و
آماده رای دریافت حقای عینی اهیاحت؛ همچنانک مالصادرا هادف فلساف را
همین خ انده احات (مالصرا883 ،11 /0 :0330 ،،؛ هما 0811 ،،ب18 :؛ هما0818 ،،

ب008 :؛ هم .)8 :0211 ،،رای رحیدن ا ایان مراحالب اععادال قا ای نفاس ا
تفصاایلی ک ا وی در حکم اعش ا آن پرداخع ا ب الزم و کسااب مدرفاات نیااز از
ضروریاا احت .مالصدرا عمل

هریدت و طاعت الهی را

عن ان اولین قدمب

پیش از هر کار دیگری مطرح نم ده و ر آن تأکید دارد (هم811 ،181 /2 :0811 ،،

و 121 /2؛ هم .)233 :0882 ،،مالصدرا حعی حدادا انسان را مساوق وب د میداند
(هماا)803 /0 :0838 ،،؛ همچنااین اار تبساام اعمااال (هماا 0811 ،،ب881-813 :؛

هم118 /8 :0811 ،،؛ هم 0811 ،،ب )033-033 :ت ب ویژه دارد ک خا د ا نا عی
صااحبت از اخااالق فضاایلت احاات؛ لاایکن اینک ا مالصاادرا را ا ایاان بهاات
فضیلتمح ر یا فضیلتگرا خ انیمب محل تأمل احت.
ات ب

ح نکع اخیری ک هرح آن در قسمتهای قبال گذهاتب روهان

احت ک از نظر ن یسنده این ن هعارب چنین نظری ای رای صدرا صحیح ا نظار
نمیرحد .هرح این مطلب

هکل زیر احت:
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 .9این نظری نعیب تأمل در هم آثار و ت ب

مبانی و اص ل تفکر صدرایی

ک رخاحع از ن آوریها و نظری پردازیهای وی در حااحت حکمات و عرفاان
احتب نیست .در خش غایتگرایی

این مبانی و ادل ای کا ار احااس آن ار

غایتگرایی اقام خ اهد هدب خ اهیم پرداخت.
 .1نگاه نهایی در تفکر صدرایی در این نظری مالحظا نشاده احات (جا،،دی

مملی، 0831 ،لف .)880 /0 :مالصدرا در مرحل مع حط و در فضای حکمتب اخالق
فضاایلت را ااا دقاات و باادیت پاای ماایگیاارد و در ضاامن آنب مقاادماا یااک
غایتگرایی را فراهم آورده ک در ورود

عرفان از آن پارده ار مایدارد .نگااه

عالی مالصدرا غایتگرایی احت .اگر خ اهیم در نگاه حاداقلی از نظریا ارزش
صدرا حخن گ ییم و ا نظراا رخی مداصران همس یی کنیمب دحت کم اید در
فضای مع حط یدنی حکمتب وی را فضیلتگرا مدرفی نماییمب اگرچ در حرانبام
امر و نگاه عالیب مالصدرا یک غایتگرای قربگراحات .ایان حقیقات ا زودی
خ اهد آمد و تفصیل

آن پرداخع خ اهد هد.

 .1افزون ر اینها ن ز نگاه در اخالق فضیلت ک نظر

ریش دارد یاا غایاتب

در این نظری مشاهده نمیه د .اگر مراد از اخالق فضیلتب فضیلتمح ری اهد
و دیگر هیچب تردیدی در نادرحعی آن اقی نمیماناد؛ زیارا اا ما ارد اول و دوم
همس یی ندارد؛ اما اگر منظ ر از اخالق فضیلتب فضیلتگرایی اهادب مایتا ان
رابع

آنب

حث و گفعگ نشست .فضیلتگرایی

دلیل ت ب

غایات اا

غایتگراییب البع قا ل بمع احت و میت ان در نگااه مع حاط یدنای در حااحت
حکمت چنین مدیار ارزش اخالقی را رای مالصدرا در نظر گرفت؛ لیکن در نگاه
عالی وی ک در فضای عرفان مطرح میه د و ر احاس مباانی لناد تفکار ایان
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حکیم معأل و همچنین ادل ای ک زودی در حث غایتگرایی ر احاس آن اقام
خ اهد هدب نظر ح این خ اهد د ک وی یک غایتگرای قربگراحت.
نتیجه بحث در معیار ارزش اخالقی صدرا از میان سه نظریه اخالق هنجاری مشهور

طب آنچ گذهتب مبم ز عباراا صدرا در آثار مخعلف ویب نظار نهاایی و
عالیب تفکیک دو حث فضیلتمح ری و فضیلتگراییب همچنین ت ب

مباانی

تفکر مالصدرا و ن آوریهای وی در حکمت و درنهایت ادل ای ک ر احااس آن
مبانی در حد این ن هاعار آورده هاد و مایتا ان اا تأمال یشاعر ار آن افازودب
غایتگرایی از ن ز قربگرایی

عن ان نظری ارزش اخالقای مالصادرا مشاه د

احت .گ یا مالصدرا ن آوریهای حکمعش را

غرض تق یت نگرش ت حیادی

انسان در زندگی و قراردادن وی در مسیر قرب الهی یکی پس از دیگاری چیاده
احت؛

ط ری ک از ا عدا نظر

غایت دارد و ضمن ت ب

وظیف یک انساان

در را ر خدا و عالم و اطاعت از اص ل هریدت و وحی الهیب آن را مهامتارین و
هعرین راه بهت اععدال ق ای نفس و تصفی و طهارا آن رای معخل هادن ا
اخالق الهی دانسع احت .خداوند از حر لطف

ندگان مسیر این تخل را ک

قرب الهی میانبامدب در سعر عش و حرکت ب هری و ...رای آنها فراهم آورده
احت تا انسان ا فدلیترحاندن آنها از طری اخعیار و معصفهدن

کماالا

آن منشأ خیراا نزدیک و نزدیکتر گردد .از آنبا ک حث قرب در فضای عرفان
و نگاه عالی مالصدراحتب اگر گفع ه د مالصدرا میت اند یک غایتگرا اهد و
مراد از غایت حدادا یا فضیلتب البع در حاحت حکمت ماندی ندارد؛ زیرا ایان
دو قا ل بمع هسعند و فقط در دو فضای مخعلف حکمت و عرفان از آنها حاث
میه د .نعیب این ن هعار را میت ان

هکل زیر یان کرد:

 .9مالصدرا همانند هر معفکر مسلمانی دیگری

وظیف گرایای مدعقاد احاتب
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البع در مدنای عام خ د ک عمل

تکلیف اخالقی احت؛ لیکن

مدنای خااص

در فلسف اخالقب نا ر دالیلی ک گذهتب وظیف گرا نیست .چانچ از ادل ای کا
در این خش در رد وظیف گرایی مالصدرا آورده هده احتب صرف نظر کنیمب نظر
مراتب وب د

بهت تشکیک صدرایی و ت ب صدرا در انعقال مدنا

حطح

مخاطبب مندی وب د ندارد ک گفع ه د انسانها میت انند در حط ح مع حاط و
پایین تر در نگارش صادراب مدیاار ارزش معفااوا از هام داهاع اهاند و حعای
وظیف گرا یا فضیلتمح ر اهند؛ لیکن ا ت ب

هم آنچ گفع هدب نظر نهایی

و عالی مالصدرا غایتگرایی از ن ز قرب احت؛ زیرا حااحت نهاایی ما رد نظار
مالصدرا عرفان و انسان در این حاحتب انسان پرورشیافع و معخل

ا اخاالق

الهی احت.
 .1مالصدرا همچ ن هر معفکر مسلمانی مدعقاد ا ارزشهاحات و قایال ا
اخالق فضیلتب البع در مدنایی فضیلتمح ری ک ناظر

ریش فدل احت؛ لیکن

همچ ن وظیف گراییب مالصدرا یک فضیلتمحا ر ا مدناای خااص در فلساف
اخالق نیست تا ع ان مدیار ارزش اخالقی وی را فضیلتمح ری مدرفی نم د.
 .1ا تأمل در مطالبی ک در حث غایتگرایی مطرح هد و رخاحع از مباانی
فکری مالصدراحت ک در عباراا و کالم خ د ارها از آنها یاد و ر آنهاا تأکیاد
نم دهب وی

ط ر قطع یک غایتگراحت و بای تردیادی در ایان زمینا ااقی

نخ اهد ماند.
 .1در تمام م ارد مطرحهده در حث غایتگراییب قربگرایی مشه د احت و
در سیاری م ارد

آن تصریح هده احت.

 .5در اندک م اردی مالصدرا

بای قربگرایی نظر

کماال نهاایی دارد و
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کمال نهایی را قرب میداند .گ یا کمال نهایی همان قارب و قارب هماان کماال
نهایی احت .از یک ح کمال نهایی ناظر

فضیلتگرایی احت و از ح ی دیگار

مالصدرا این کمال را قرب مدرفی میکند .این همان احت کا از آن ا دو روی
یک حک نام رده هد.
 .6ا ت ب

آن حقیقعی ک زرگان فلسف و عرفان ر آن نگاه ویژه دارند کا

مالصدرا یک نظر مع حطب یک نظر عاالی دارد و مرتبا مع حاط فلسافی بهات
مقدم رای ورود

مرتب عالی عرفانی احتب اید مدیار ارزش اخالقی وی را در

مرحل نهایی بسعب کرد ک قرب و فناحت .درحقیقت تا زماانی کا در فضاای
حکمت حث میه دب حخن از فضیلتگرایی و کمال احت و وقعی ا حااحت
عرفان قدم نهاده هد ک نگرش نهایی صدرا احتب حث قرب و فناحت.
 .1ا هم آنچ از نظر گذهاتب مالصادرا در نهایات امار یاک غایاتگارای
قربگراحت.
 .1چنانچا کساای در فضااای حکماات حااث کنااد و گ یااد مالصاادرا یااک
غایتگرای فضیلتگراحتب خطا نگفع احت؛ لیکن ح و صا اب آن احات کا
نظر

پایان کار صدرالمعألهین داهت ک عرفان احت و گفت او یک غایتگرای

قربگراحت.

916
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نتیجهگیری


مالصدرا در حطح عاالی و نهاایی یاا ا تدبیار دیگار در حااحت عرفاان یاک
غایتگرای قربگراحت ک چ ن از این حاحت لند ا فضاای حکمات صادرا
فرود آییمب چنانچ ا نام غایتگرای فضیلتگرا از آن یاد کنیمب مندی ندارد؛ زیارا
تنها دو روی یک حک ب در دو حاحت احت.
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