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چکیده
تا کنون تقریرهای مختلفی از نظریه قانون طبیعی در اخالق ارائه شده است .این نظریه در تقریر دین ِی
خود ،ضمن قائل شدن به مبنای وحیانی برای اخالق ،میکوشد تـا اخـالق را در الیـههـای طبیعـت
انسان ،و با نظر به ظرفیتها و قوای طبیعی انسان تبیین کند .سوال این است که آیا میتـوان تقریـری
از این نظریه را به مال صدرا نسبت داد؟ یافتههای پژوهش که با روشی تحلیلی و استنادی انجام شده
نشان میدهد که مال صدرا ،اگرچه به صراحت از نظریۀ قانون طبیعی در آثار خود سخن نگفته لاما بـا
تکیه بر مبانی فلسفی و انسانشناختی ایشان میتوان در قالب پنج گام ،تقریـری از اخـالق مبتنـی بـر
طبیعت را به ایشان نسبت داد .ایشان در گام نخسـت اخـالق را بـر امیـال و گرایشـات ذاتـی کـه در
ساختار و شاکله انسان بنیان دارد ،مبتنی میسازد و آنها را الزمه تأمین نیازهای طبیعی انسان میدانـد.
در گام دوم با نظر به غایتمندی امیال و گرایشات طبیعی انسان ،فقر و نیاز ذاتی انسان به کمـال مطلـق
و قرب الهی را عامل حرکت و انگیزۀ انسان به سوی خیر و کمال میداند و مراتب اخالق را بر مبنای
مراتب تقرب به کمال مطلق تبیین میکند .در گام سوم بر ظرفیت قوه عاقله و دیگر قـوای نفسـانی و
ِ
اخالق برخاسته از نیازهای طبیعی به سوی غایت حقیقـی و قـرب
وحی الهی برای جهتدهی مسیر
الهی تأکید میکند .در گام چهارم سیر حرکت انسان از طبیعت اولیه بـه طبیعـت ثانویـه را بـر مبنـای
مراتب وجودی و اخالقی و با نظر به سیالیت طبیعت انسان تبیین میکند و بیان میدارد که با سیالیت
طبیعت انسان ،اخالق و سایر ملکات نفسانی نیز سیال خواهد بود .و در گام پایـانی معیـار اخـالق را
مطابق با طبیعت انسان و در راستای غایت نها ِ
دوم میداند.
یی تعیین شده در گام ل
کلیدواژهها :قانون ،طبیعت ،اخالق ،عقل ،وجود ،کمال ،مالصدرا.
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مقدمه

محتوای نظریه قانون طبیعی همواره مورد نظر اندیشمندان در طول تاریخ بوده است .هـر
یک از اندیشمندان بر اساس پیشفرضهای فکری و اعتقـادی خـود ،تفسـیر و معنـای
خاصی از طبیعت ارائه دادهاند .برخی آن را فهم سعادت بر اسـاس ظرفیتهـای طبیعـی
انسان دانستهاند که در سنت یونانی و به ویژه در آثار ارسطو و آکوئیناس دنبال شده است.
به این معنا که سعادت انسان که غایت اخالق است ،از طریق شناخت ظرفیتها و قوای
طبیعی انسان مشخ

میشود .دو تقریر دینی و غیر دینی از این رویکرد میتـوان ارائـه

نمود؛ مطابق تقریر دینی این نظریه که رویکرد آکوئیناس به قانون طبیعی اسـت و ریشـه
در اخالق فضیلت ارسطوئی دارد ،قانون طبیعی احکام کلی عقل عملی اسـت کـه رفتـار
انسانها را تنظیم میکند )Aquinas, P. 5-9( .طبق این تقریر بر محدودیتهای عقل بشر
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۱۴۴

و بر نقش پروردگار در قوانین طبیعت تأکید میشود.
گرچه تقریرهای متعددی از این نظریه ارائه شده اسـت ولـی ایـن نظریـه از دیـدگاه
اندیشمندان اسالمی بخصوص مالصدرا به صورت جدی بررسی نشده اسـت .البتـه در
آرام اندیشمندانی چون عالمه طباطبایی ،مسکویه رازی ،و بزرگانی دیگـر تحقیقـاتی در
این خصوص انجام شده 7اما به نظر میرسد با تکیه بر نظام فکـری و فلسـفی مالصـدرا
میتوان تقریری اسالمی و دینی از نظریه قانون طبیعی به ایشان نسبت داد .در این مقالـه،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1از جمله میتوان به این مقاالت اشاره نمود« :اخالق مبتنی بر طبیعت در اندیشه عالمه طباطبائی» ،نوشته
امیر دیوانی و رحیم دهقان ،نشریه اخالق وحیانی ،بهار و تابستان ،۱۰۷۴شـماره ۹؛ و «تحلیـل همـزادی
اخالق و تمدن در نگر

طبیعتگرای مسکویه رازی» نوشته رحیم دهقان ،نشریه اخالق وحیانی ،سال

 ،۱۰۷۹سال هفتم ،شماره .۱

پس از بیان اجمالی معنای طبیعت و ویژگیهای آن از دیدگاه مال صدرا در قالب پنج گام
به تبیین این نظریه میپردازیم.
 .2طبیعت و ویژگیهای آن از دیدگاه مال صدرا

معتقدان نظریه قانون طبیعی گاهی از واژه «طبیعت» کل نظام طبیعت را اراده میکننـد
که میتوان آن را طبیعت کیهانی نامید و گاهی طبیعت بشر و اقتضائات ذاتی آن را مد نظر
دارند( .عنایت :۱۰۹۶ ،ص)۱۱۱-۱۱۱
مالصدرا گاهی طبیعت را در مقابل عقل به کار میگیرد .در این موارد ،مراد ،طبیعـت

مالصدرا این طبیعت را غیرمرتبط و منفصل از عالم عقل ندانسته و معتقد است در یـک
سیر تکاملی ،طبیعت انسان باید از استعدادها و ظرفیتهای طبیعی بهره گرفته و خـود را
به عالم عقل متلصل نماید و به مراحل کمال و تعالی دست یابـد( .همـو)۰۶۱/۹ :۱۰۶۹ ،
مالصدرا آنگونه که واژه طبیعت را گاهی در مقابل عقل به کـار میبـرد؛ گـاهی آن را در
ِ
حیوانی انسـان را
مقابل واژه «نفس» نیز بهکار میگیرد و از آن همان طبیعت اینجهانی و
مد نظر دارد( .همان )۱۶۳/۵ :این معنا از طبیعت را مالصدرا ،در مواردی استعمال میکند
مامت انسان را دارد و معتقد است انسانهایی که در این مرتبه از طبیعت زیست
که قصد ل
میکنند ،از فضائل اخالقی بیبهرهاند( .همان)۱۱۴/۱:
مالصدرا گاهی نیز با نظر به جنبـه کمـالی انسـان و سـیر تکـاملی انسـان در عـوالم
وجودی« ،طبیعت» را به معنای اقتضائات و مالئماتی دانسته که وجود فاعل و ِ
ذات او آن
را اقتضام میکند( .همان )۱۱۳:بدین منظور میگوید ،در طبیعت انسان تمام عناصر نباتی
و حیوانی و انسانی جمع است( .همان )۱۱۰/ ۹ :که ساختار و شاکله وجـودی انسـان را
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ِ
جسمانی انسان است( .صدرالدین شیرازی ،بیتـا ،المبـدا و المعـاد )۰۶۴ :البتـه
مادی و

۱۴۷

شکل میدهد .حرکت انسان به سوی کمال مالئم با نفس انسان در سیر تکامل وجـودی
انسان است .بر این اساس ،نباید طبیعت انسان را فقط در عالم ماده و جسمانی دید ،بلکـه
حقیقت انسان را باید با در نظر گرفتن ظرفیتها و مراتب وجودی انسان و مرتبـه عـالی
عقالنی که در عالمی فراتر از طبیعت است و از آن در مباحث آتی به قرب الهی یا کمـال
اخالقی یاد خواهد شد ،در نظر گرفت .مطابق بیان مالصدرا« ،الصفات التی بعضها طبیعة
و بعضها نفسانیة و بعضها عقلیة» (همان )۹۱ /۷ ،در هر یک از این عـوالم ،قـوای انسـان
متناسب با آن عالم است .با انتقال انسان به عالم عقالنی ،قوای نفسانی نیز ترقی و تکامـل
مییابد و ترقی و تکامل آن به نحو جمعیت قوای نفسانی است و تفرقه و جـدایی میـان
قوای نفسانی در این عالم وجود ندارد .طبق این معنا طبیعـت انسـان همسـان بـا عـوالم
وجودی است که انسان در سیر تکاملی خـود در آن قـرار دارد .وجـود انسـان در عـالم
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۱۴۶

عقالنی موجب شکل گیری طبیعت عقالنی و در عالم نفس و وهم و خیـال و مـاده نیـز
طبیعت خاص خود را خواهد داشت و احکام اخالق طبیعی نیز متناسب با این عوالم در
سیر تکامل انسان شکل میگیرد.
در اندیشه مالصدرا ،طبیعت اساساً امر ثابت و ایسـتا نیسـت بلکـه همـواره در حـال
تحول و تغییر است( .همان )۱۴۹/۹ :۱۰۶۹ ،در عبارات ایشان است که «أنل الطل بیعة جوهر
ل
الزوال و فاعـل محـض شـأنه
سی لال ،إن لما نشأت حقیقتها
ل
القوة و ل
المتجددة بین ل
مادة شأنها ل
اإلفاضة و اإلکمال»( .همو )۴۷ :۱۰۵۹ ،از دیگر ویژگیهای این طبیعیت غایتمندی است.
او میگوید« :أن جمیع الطبائع متوجهـة لـااتها إلـی کماالتهـا و غایاتهـا» (همـو:۱۰۶۹ ،
 )۱۶۰/۷توجه به سوی غایت و هدف درون ذات تمام طبایع قرار دارد .صـدرا همچنـین
سیر تکاملی طبیعت را در دو مرحله پیشا و پسا عقل ترسیم میکنـد و بـر مبنـای عنصـر

سیالیت ،طبیعیت انسان را دارای دو مرحله اولیه و ثانویه میداند که در ادامه

در اابه

پنج گام ب تبیین این نظری خواهیم پرداخت
 .1نظریه قانون طبیعی از دیدگاه مال صدرا

با مطالعه آثار و اندیشه مالصدرا و نیز با نظـر بـه مولفـههای نظریـه اخالقـی قـانون
طبیعی 7میتوان چنین برداشت کرد که وی در پنج گام و در قالب یـک سـیر منطقـی در
همت داشته است.
جهت تبیین این نظریه ل
گام نخست :مبتنی بودن اخالق بر امیال و گرایشات ذاتی در راستای تامین نیازهای طبیعی

را در جهت رفع نیازها رهنمون میسازد پرده بر میدارد .او معتقد است انسان از آنجا که
فیض وجود را از جانب پروردگار دریافت کرده است ،به طور طبیعی گرایش بـه سـوی
خیر و کماالت وجود دارند( .همان )۱۶۷/۱:این میـل و گـرایش درونـی کـه بخشـی از
ساختار و شاکله انسان را شکل میدهد ،برخاسـته از عملکـرد طبیعـت انسـان اسـت و
هیچگاه باطل و زائل نخواهد شد( .همان )141/۷:در نظر مالصدرا ،حب بقام یا گـرایش
انسان به بقام ،از ویژگیهای خیر محض بودن وجود و گرایش طبیعی انسـان بـه سـوی
کمال است و این خیر و کمال ذاتاً معشوق طبیعت نوعیه انسـان اسـت( .همـان)172/۱:
دلیل تمایالت و گرایشات نفسانی انسان به سوی کمال و خیر ایـن اسـت کـه از جهـت
کماالت وجودی ناق

است و به طور طبیعی مجهز به قوا و آالت نفسانی با گرایشـات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به :
Finnis, John (1980). Natural Law and Natural Rights, Oxford: Oxford University Press, p 15 – 70.
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مالصدرا با نظر به نیازهای طبیعی انسان ،از وجود برخی امیال و گرایشها که انسـان

۱۴۵

و تمایالت خاص است تا با ایجاد انگیزه و شوق او را به سوی غایت و کمال به حرکـت
در آورد و این نیاز طبیعی او را برآورده سازد.
صدرا همچنین با نظر به کارکرد قوای نفسانی در راسـتای تـأمین نیازهـای مـادی و
معنوی انسان معتقد است هدف از خلقت قوای نفسانی ،رفع نیازهای طبیعـی انسـان در
مسیر سعادت و تکامل وجودی است (همو ،بی تا :المبدا و المعاد )۱۶۳-۱۷۷ :بخشی از
این نیازها مربوط به جنبه جسمانی و بعد مادی است که انسان با حیوانات شریک اسـت
و بخشی از آن مربوط به نیازهای نفسانی و مخت

انسان ،در مسیر دسـتیابی بـه علـم و

معرفت و کمال ابدی است( .همان)۱۰۴ :
گام دوم :غایتمندی امیال به غایتی دینی

در گام دوم ،مالصدرا برای امیال طبیعی و گرایشهایی که نیازهای طبیعـی انسـان را
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۱۴۹

رهنمایی میکند ،غایتی را تعیین نموده و غایت اخالق را که در حقیقت غایـت حرکـت
ِ
طبیعی انسان و مبتنی بر نیازهـای طبیعـی اوسـت ،قـرب الهـی میدانـد( .همـو۱۰۶۹ ،
 )۱۹۹/۷:غایت نهایی افعال انسان در نظر مالصدرا ،دست یافتن به مرتبه کمـال وجـود و
هستی است که از آن به عنوان غایت تمام کائنات یاد میشود( .همان )۶/۰ :طبق دیـدگاه
صدرا ذات انسان و طبع او متمایل به سعادت است و انگیزه دستیابی به خیرات بنیادین
در ذات انسان وجود دارد .این بخاطر اقتضای طبیعت انسان و فقر وجودی اوست که بـا
رجوع انسان به سوی پروردگار ،فقر وجودی به غنا و کمال تبدیل میشود .ذات الهی در
عین اینکه فاعل وجود و کماالت انسانی است ،غایت کماالت نیز هست و کمـال نهـایی
انسان در تقویت رابطه وجودی و کمالی با پروردگار است .تعیین غایت اخـالق در ایـن
گام ،دو پیامد اخالق ِ
ی مهم دارد:

تقرب :از آنجا که خیر و شر و تکامـل و
 .1تعیین مراتب اخالق به تناسب درجات ل
نقصان انسان مبتنی بر میزان بعد و قرب از وجود کامل و مطلق معنا مییابد ،هر مقدار که
از جهت وجود و کماالت وجودی به مبدأ و منتهای وجود نزدیکتر باشد ،سعه وجودی
بیشتری مییابد و بر کماالت اخالقی او افزوده میشـود .ایـن کمـال بـا عبـور از مرتبـه
حیوانی و رسیدن به مراتب عالی عقالنی و اتصال به عالم عقل به دست میآید.
 .1تبیین انگیزه اخالقی با نظر به نیاز طبیعی انسان به غایت کمـالی :علـم و شـوق
نفسانی به غایت کمال زمینه ایجاد حرکت را در نفس فراهم میکند؛ در جائی که علم بـه

نفس ایجاد نشود ،قابل تام نیست و چه بسا به دلیل غلبه شهوت و غضب حرکت نفسانی
به سوی کمال محقق نشود و حکم عقل منشا اثر نگردد .روند ایجاد حرکـت در طبیعـت
انسان و با مبدئیت قوای نفسانی به این نحو است که ابتدا قوه عقل عملی ،خیال و وهم را
به استخدام میگیرد ،سپس قوه شوقیه که رئیس قوای محرکه فاعله است ،فعال میگـردد
و پس از آن قوه اراده انسان جهت جلب منفعت یا دفع ضرر فعال میشود و قوه فاعله را
به حرکت میآورد .پس از آنکه شوق با تأثر از مبادی نظـری و عملـی پدیـد آمـد ،اراده
حاصل میشود و از آن پس ،قوه محرکه که در اعضای انسان است ،در خدمت اراده قرار

نظریه اخالقی قانون طبیعی؛ تبیین تقریر صدرایی با تکیه بر عوالم وجود

خیر و کمال ،به حد نصاب برسد و به صورت یقینی در نفس قرار بگیرد ولـی شـوق در

میگیرد .از این رو هر حرکت ارادی مسبوق به شوق است و آنچه منشأ پیـدایش شـوق
میشود ،علم به غایت و کمال وجودی است و هیچ حرکت ارادی بدون غایـت نیسـت.
(همو ،بی تا ،المبدا و المعاد .۱۰۴ :جوادی آملی )۱۴۵/۷ :۱۰۷۰ ،از این رو عامل انگیزه را
در ظرفیتهای طبیعی انسان باید جستجو کرد و حرکت جوهری کمـالی نفـس ،براینـد
فعالیت قوای نفسانی با نظر به غایت وجودی آن است .اگر در انسان میل و شوق درونی

۱۴۷

به سوی مالئمات نفسانی نباشد ،قوای نفسانی از حرکت متوقف میشود.
گام سوم :بهرهگیری از عقل ،قوای نفسانی و وحی در تحصیل کمال نفس

در گام سوم ،مالصدرا برای جهتدهی امیال بنیادین و نیازهای طبیعی انسان و بـرای
جهتده ِی مسیر اخالق برای دست یافتن به قرب الهـی و مراتـب بـاالی انسـانیت ،بـه
ظرفیت طبیعی عقل ،به بهرهگیری از دیگر قوای نفس ،و به وحـی الهـی توجـه ویـژهای
دارد.
 .۱طبیعت عقل و نقش آن در سیر تکامل انسان به سوی غایت
جهت هدایت امیال درونی به سوی غایت و کمال حقیقی ،خداوند نـوعی عقالنیـت
عملی در وجود انسان قرار داده تـا حرکـت حاصـل از امیـال و گرایشهـای درونـی را
هدایت و رهبری کند .حرکت طبیعی انسـان بـه سـوی غایـت وجـودی خـود مسـتلزم
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۱۷۳

عقالنیت و علم و شعور طبیعی به غایت است( .همان )۱۱۱/۹ :مالصـدرا معتقـد اسـت
تمام انسانها در حالی که درونشان تهی از هر گونه معقوالت بدیهی و نظری است ،دارای
این مرتبۀ عقالنی هستند( .همو( ،بی تا) ،المبدا و المعاد۱۶۱ :و  .۱۷۵و همو)۷۰ :۱۰۶۶ ،
او نفس انسان را دارای غریزهای عقلی و یا به تعبیری دارای بصـیرتی بـاطنی میدانـد و
معرفت و علم را مقتضای طبیعت آن میداند( .همو )۱۰۴ :۱۰۹۱ ،طبیعت عقل به نحوی
است که در هر مرحلهای از رشد و تکامل انسان خود را بـه شـکلی نشـان میدهـد .در
درجات نازل که در ابدان بشر وجود دارد با انگیزههـای حسـی مقـرون و ترکیـب شـده
است .با رشد طبیعت انسان ،عقل او نیز بـه تکامـل میرسـد( .همـو )۱۱۱/۷ :۱۰۶۹ ،بـا
رسیدن نفس به مرحله کمال عقلی ،نفس وجود دیگری مییابد و انقالب و استحالۀ ذاتی
و جوهری مییابد( .همان۱۱۶/۷ :و  )۱۰۶/۹در حقیقت درجات تکاملی نفـس بـر پایـه

تکامل عقل شکل میگیرد .نفس انسان تا به مرحله عقل مجرد نرسیده است ،در معـرض
تغییر و حرکت و دارای کمال و نق

است اما پس از اینکه تبدیل بـه عقـل شـد ،دیگـر

تغییر نمیپایرد و تکامل نخواهد داشت( .همان)۶۷/۷ :
انسان با این قوه عقالنی که در درون او قرار دارد ،خوب و بد حقیقی و خیر و شر را
تشخی

میدهـد؛ (همـان .۱۰۰/۵ :و همـو )۰۱۰/۱ :۱۰۶۶ ،و شـناخت و درک انسـان

نسبت به خوب و بد ریشه در هستیشناسی انسان دارد .او معتقد است کمال و سـعادت
حقیقی با بهکارگیری عقل نظری و عملی حاصل میگردد؛ زیرا انسان برای دسـتیابی بـه

سعادت و کمال است ،به این دو قوه نفسانی نیازمند است( .همو .۱۹۷/۷ :۱۰۶۹ ،همـان:
۱۰۷/۹و  .۱۰۵و همو )۵۴ :۱۰۴۳ ،هر یک از عقل نظری و عملی بـه همـراه دیگـری در
سیر تکامل انسان نقش دارد؛ زیرا کارکرد هر کدام در رشد و تکامـل دیگـری تأثیرگـاار
است .عقل عملی همانگونه که در کارکرد خود دائماً محتاج قوای جسمانی است( ،همو،
(بی تا ( ،المبدا و المعاد )۱۶۱ :در صحت و سقم احکام خود نیز وابسته به عقـل نظـری
است و باید بر مبنای علمی استوار باشد .از این رو صدرا همچون ابنسینا درک صدق و
کاب را به عقل نظری و درک مصادیق و جزئیات خیر و شر و حسن و قبح را بـه عقـل

نظریه اخالقی قانون طبیعی؛ تبیین تقریر صدرایی با تکیه بر عوالم وجود

نور حق و یقین و اعتدال در قوای نفسانی سه ِ
گانه شهویه و غضـبیه و عقلیـه ،کـه شـرط

عملی نسبت میدهد( .همو . ۹۰/۷ :۱۰۶۹ ،ابـن سـینا )۱۹۷/۱ :۱۴۳۷ ،عقـل نظـری بـا
ادراکات معطوف به عمل ،روشن میکند که چه چیز خوب و بد است و پس از آن عقـل
عملی ،شخ

را به انجام عمل خوب و ترک قبیح وا میدارد.

تسلط عقل و اعتدال قوای نفس به عنوان قانونی طبیعی؛ شرط تحقق اخالق در نظـر
مالصدرا است .به بیان روشنتر ،شرط رسیدن نفس به کمال و سعادت این است که ابتدا

۱۷۱

از حیث تعلق به بدن به حد اعتدال نفسانی برسد و بر قوای جسمانی بر اسـاس طبیعـت
اولیه و ذات روحانی خود مسلط گردد ،سپس به کمال ذاتی خـود از حیـث تجـرد آن از
بدن نائل گردد( .صدرالدین شیرازی( ،بی تا) ،المبدا و المعاد )۰۶۱-۰۶۱ :بر این اسـاس،
قوه ناطقه که قوه عالی و برتر است ،باید بر سایر قوای نفسانی و حیـوانی تسـلط داشـته
باشد .اگر این قوه نفسانی بر قوای پایینی حاکم و برتری داشته باشد ،طبق طبیعـت خـود
عمل کرده و به کمال خود رسـیده اسـت( .همـو )۱۰۳/۹ :۱۰۶۹ ،در کنـار تمـام قـوای
نفسانی ،قوه عاقله بر حسن تأمین نیازهای درونی انسان نظارت و کنترل دارد تـا از حـد
اعتدال خارج نشوند (همو )۱۰۹/۱ :۱۰۶۶ ،ولی اگر نفس ناطقه انسان تحت تاثیر قـوای
ما دون قرار گیرد ،خالف طبیعت وجودی خود عمل کرده است .تسلط قوه عاقله به این
معناست که مرتبه وجودیا
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۱۷۱

باالتر از مرتبه وجودی قوای مادون اسـت و هـر موجـود

عالی به طور طبیعی در موجود نازل فعال است و امور آن را اداره میکند .قانون طبیعی در
مرتبه نفس انسانی این است که قوای نفسانی تحت کنترل و سیطره قوه عاقلـه باشـد .در
غیر این صورت ،از مرتبه وجودی نفس کاسته میشود .اگر افعال قـوای نفسـانی تحـت
تدبیر نفس ناطقه نباشد ،شبیه عملکرد بهائم خواهد بود و طبیعت انسان ظلمانی خواهـد
بود( .همو )۱۶۹/۵ :۱۰۶۹ ،کمال قوه عاقله انسان معرفت و شناخت پروردگـار اسـت و
بالتبع باالترین مرتبه لات و سعادت ،معرفت و شناخت است که موجب قرب انسان بـه
خدا میشود و مالک سود و زیان انسان نیز همین قرب الهی است( .همو) ۱۳۵ :۱۰۹۱ ،

از این رو معیار و مالک کسب فضیلت ایجاد اعتدال در قوای نفسانی است ،بطوریکه
دو طرف افراط و تفریط هر یک از قوای ماکور ،سـبب تنـزل از مرتبـه اخالقـی اسـت.
(همو ۹۹/۷ :۱۰۶۹ ،و )۷۳و همانگونه که کارکرد قوای نفسـانی در جهتـی کـه بـرای آن

آفریده شدهاند ،سبب سعادت نفسانی میگردد ،عدم استفاده از آالت و قوای نفسـانی در
مسیر طبیعی و هدفی که جهت آن خلق شدهاند ،منتهی به سـقوط انسـان در ضـاللت و
شقاوت نفس میگردد( .همان)۱۰۰/۷ :
اهمیت طبیعت عقل در گام سوم ،توجـه بـه دو نکتـه در ایـن گـام
در عین توجه به ل
اهمیت کلیدی دارد:

 .1ظرفیت قوای نفسانی در سیر انسان به سوی غایت :طبق مبنای فلسـفی وحـدت
نفس و قوا ،تمام قوای نفسانی در عین کثرت و تعددی که دارند دارای وحدت ذاتیاند و

مراتب حقیقت واحد هستند و اختالف و تفاوت قوای نفسانی ،موجب تنوع ذاتی انسان
نیست و وحدت شخصی انسان در تمام مراحـل تکامـل محفـوظ اسـت .جمیـع قـوای
نفسانی که در حکم یک مجموعه واحد است از نق

به سوی کمال در حرکـت اسـت.

(همان )۰۷/۹ :و همین ثبات و وحدت حاکم بر نفس و قوای نفسانی میتواند مبنای یک
نظام اخالقی ثابت قرار گیرد .انسان با بهکارگیری قوای نفسـانی بـر پایـه علـم و عمـل،
عالوه بر تأمین نیازهای طبیعی جسمانی ،نیاز حقیقی خود را در جهت رسـیدن بـه خیـر
حقیقی و کمال ابدی به دست میآورد( .همو( ،بی تا) ،المبـدا و المعـاد )۱۰۴ :انسـان در

نظریه اخالقی قانون طبیعی؛ تبیین تقریر صدرایی با تکیه بر عوالم وجود

تباین وجودی میان آنها نیست( .همان ۰۴۷/۷ :و همـان )۷۹/۷ :قـوای نفـس درجـات و

ابتدای وجود خود از کماالت و محاسن اخالقی و صفات وجودی تهی و خـالی اسـت،
هرچند مستعد اخالقی زیستن است .این قوای نفس هستند که بـا قـرار گـرفتن در سـیر
طبیعی خود ،راه تحصیل کماالت را فراهم میکنند و وسیله تکامل طبیعی نفس خواهنـد
بود( .همو )۰۰۳/۹ :۱۰۶۹ ،در حقیقت نقش قوای نفسانی در تکامل نفس به این است که
وسیله و ابزار تحصیل کماالت نفساند و بدون آنها نفس به طور طبیعی ترقـی و تکامـل

۱۷۰

نخواهد یافت .از طرفی دیگر از آنجا که کماالت نفسانی دارای انواع مختلفی است ،ایـن
کماالت از طریق قوه خاص و واحد به دست نمیآید بلکـه نیازمنـد قـوای مختلـف بـه
تناسب انواع کماالت نفسانی است( .همان )۰۱۵ :از ایـن رو در طبیعـت رو بـه تکامـل
انسان نباید ویژگیهای طبیعی و جبلی قوای نفسانی را نادیده گرفت .تبعیت قوای نفس
از نفس در سیر تکاملی خود به طـور تکـوینی و در طبیعـت قـوا قـرار گرفتـه اسـت و
هیچگونه تمرد و عصیانی از آن ندارد( .همان )۱۱۱ :صدرا تبعیت قوای نفس از نفـس را
جبلی قوای نفسانی میداند که در تمام قوای نفسانی جریان دارد( .همان) ۱۱۰ :

 .2بهرهگیری از ظرفیت وحی و دین :صدرا در مسیر کما  ،تکی کرد ،بار قاوای
نف

و عقل را کافی نمیداند و ب انماء مختل

انسا ،را ب سوی وحی و هدایبهای

قدسی رهنمو ،میسازد .در برخی عبارات خود ،درک علوم نظری را گرچ متماد با
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۱۷۴

وحدت نف اند ،و ی نیازمند صیقل داد ،آتین نف

و ارتباط بی تر باا اناق قاد

ا هی میداند( .همو )700 :7610 ،یا در عبارت دیگاری علام با حقیقاب اوایاء را از
اختصاصات عقل منور ب نور ح میداناد( .هماو )219/7 :7638 ،از ایان رو ک ا
علوم نظری ن همی

با بازگ ب آنها ب بدیهیات و او یات بلک با صیقل و تهذیق و

تنویر قلق حاصل میواود .و درک آنها ت اخین آ ،بخااطر دوری از بادیهیات و
او یات برای عام مردم م کل اسب ،با تهذیق و صیقل نف

با دساب مایآیاد .در

ت خین مصادی خوب و بد و ارات معیار و مالک ت خین آ ،میتوا ،گفب ،ب هر
میزا ،ک نف  ،صفا و صیقل بی تری دیده باود ،توانایی بی تری در درک آنها خواهاد
یافب .صدرا با استناد ب آی « َربُّنَا ال َِّای َأ ْعطی کُ َّل شَ ْی یم َخلْ َق ُه ثُ َّم َهدى» (ط  )30 /معتقد
اسب در مسیر رسید ،ب سعادت اخروی راهای از هادایب ا های نیساب و اراده و

قدرت و سایر ظرفیبهای طبیعی انسا ،،در صورتی انسا ،را ب سعادت میرساند کا
همراه با هدایب ا هی باواد( .هماو )760/7 :7633 ،او همهناین با نقاش وحای در
تقویب انگیزه اخالقی نیز تو

داوت و معتقد اسب ،با تو ا با اینکا قاوه واوقی

باعث حرکب ب سوی کما اسب ،دستورات دین و ذکار نعام اخاروی سابق ایبااد
انگیزه و حرکب نف
سبق تنویر نفو

میگردد و عادات ممدوده و اخالق زیباا را با باار مایآورد و
و قرب ا هی میگردد .و احوا دنیوی و اخروی انسا ،را اصاال و

از ورور و قباتح و گناها ،و رذاتل پی گیری میکند( .هما 779-778 :،و  )617از این

و انسا ،ذاتاً آنها را میوناسد و دستورات وریعب هب احیای قلق و ایباد انگیزه و
ووق نفسانی هب انبام ممسنات و ترک قباتح از انق پروردگار صادر میوود .او
همهنین م ا بی ک در کتق اخالفی برای سا کین ذکر وده و راه و روشهای مختلفی
ک از انق او یای دین بیا ،وده را م وق و ممارک نفا

انساا ،مایداناد (هماو،

)39 :7637
بنابراین ،زیرساخب هدایب ک هما ،قوه علمی و عملی باود ،در درو ،انسا ،قرار
دارد و نقش دین و وریعب ،تکمیل کننده عملکرد این قوای درونی در مسیر ساعادت

نظریه اخالقی قانون طبیعی؛ تبیین تقریر صدرایی با تکیه بر عوالم وجود

کالم صدرا میفهمیم ک کما خواهی و ارزشهای اخالقی ری

در درو ،انساا ،دارد

خود اسب و دین نقش تکمیلی هدایب و صواب و ن ایباد آ ،را دارد( .هماو:7633 ،
 )613/7با تو

ب ممدودیبهای پیش روی عقل ،مراتق عا ی کما با تکی بر عقال

ب دسب نمیآید و سا ک هب رسید ،ب کما نیاز ب متابعب از انبیاء و او یاء دارد و
علم کامل و یقینی با ارواد و راهنمایی ای ا ،با دساب مایآیاد .دساتورات دیان و
وریعب هم سبق حرکب و ایباد ووق و انگیزه ب سوی کما و ودی اساب و هام

۱۷۷

سبق اطمینا ،و قوت قلق انسا ،در ت خین مصادی خ ا و صواب اسب.
گام چهارم :تبیین سیر حرکت انسان از طبیعت اولی به طبیعت ثانیه

با بنیان قرار ِ
دادن امیال برای نیازهای طبیعی در گام نخست ،و با تبیـین غایـت بـرای
حرکت انسان با تکیه بر نیازهای طبیعی در گام دوم ،و نیز با مهیا ساختن لوازمی که برای
ِ
صحیح اخالقی الزم است از جمله عقل و وحی در گام سـوم،
داشتن یک سیر و حرکت
حال در گام چهارم نوبت آن میرسد تا سیر حرکت انسان به سوی غایت تبیین شود.
 .۱سیالیت طبیعت انسان
ِ
طبیعت تمام عالم هستی از جمله انسان هر لحظه در حـال تبـدل و
در نظر مالصدرا،
تحول است( .همو )۱۵۷/۷ :۱۰۶۹ ،طبق مبانی صدرائی حرکت از قوه به سـوی فعـل در
کل هستی در جریان است و نوعی سیالیت را در طبیعت انسان میتوان مشـاهده نمـود.
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳
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طبیعتی سیال و غیر ایستا که به طور طبیعی از کثرات به سوی وحـدت و از ظلمـات بـه
سوی نور در حرکت است .مالصدرا ما را حداقل با دو مرتبه از طبیعت مواجه مـیکنـد،
طبیعت اولیه یا پیشا عقلی که ایستا است و طبیعـت در ایـن مرحلـه ،تاریـك و در عـالم
کثرات است و صفات حیوانی از قبیل شهوت و غضب غلبه دارد( .همـو )۱۹ :۱۰۹۱ ،بـا
عبور از کثرات و ظلمات ،طبیعت به مرحله پسا عقلی ورود مییابد و صـفات و اخـالق
نیک جایگزین میگردد و نور عقل طبیعت انسان را منور میکند( .همـان )۱۴۴ :در ایـن
مرتبه وحدت حاکم است و اصال در اینجا «دیگری» مطرح نیست .طبیعت در این مرتبـه
چون ذیل وحدت دیده میشود ،منور است( .همو ،بی تا ،المبدا و المعاد)۱۵۵ :
با سیا یب طبیعب انسا ،واکل و ودی انسا ،داتماً در حا حرکب و تکامل اسب.
اخالق و سایر ملکات نفسانی نیز سیا و متغیر خواهد بود و با تکامل مراتق طبیعب،

اخالق نیز تمو و تکامل مییابد .در این سیر تکاملی ،صدرا اعتدا در قوای نفساانی
را مربوط ب مرتب ناز اخالق میداند ک صرفاً نبات از آتش هنم را ب هماراه دارد
و ی کما برای سایر مراتق اخالق نیسب .و ود قوه غضبی و وهوی و افعا صاادر
از این دو قوه ،مو ق ارتقاء نف

ب مرتب انسانیب نیسب بلک کماا مرتبا حیاوانی

اسب( .همو )26/9 :7638 ،اعتدا در قوای نفسانی ورط الزم اخالق در تمام مراتاق
تکامل انسا ،اسب از این رو اعتادا در قاوای نفساانی ممکان اساب در مرتبا ای از
مراتق طبیعب انسا ،،کما باود و در مرحل ای دیگار چناین نباواد .خاوب و باد و

ممکن اسب عملی نسبب ب عا م ماده از طیبات ممسوب وود و ای نسابب با عاا م
عقالنی از خبیثات و سیئات ممسوب وود( .همو)783 :7687 ،
صدرا با نظر به عنصر سیالیت ،طبیعـت انسـان را در سـه مرحلـه مـادی ،نفسـانی و
عقالنی پیریزی میکند .در هر یک از این مراحل سهگانه ،دارای اعضا و قـوای ویـژه و
خاصی است( .همو )۷۹/۷ :۱۰۶۹ ،خوب و بد و ارز های اخالقی در هر یـک از ایـن
عوالم رنگ و بوی متفاوتی خواهد داشت .ب مم

ورود طبیعب سیا انساا ،با عاا م

عقالنی ،طبیعب منور میگردد و فضائل قوه عاقله شکل میگیرد و به کمال مالئم با خـود
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حسن و قبح نیز طب مبانی صدراتی ب تناسق عوا م و اودی دارای مراتاق اساب و

میرسد و دیگر شر و امور نامالئم با نفس انسانی در این عالم نخواهد بود( .همو:۱۰۶۶ ،
 )۱۴/۱صدرا اصل و معدن لاات و حقایق اشیام را در عالم عقل میداند و حیات حقیقی
انسان را در این عالم میبیند (همو )۱۴۷ :۱۰۹۱ ،از این رو تمـام محاسـن اخالقـی کـه
خیرات وجودیاند از این عالم اصلی نشأت میگیرد .البتـه قـوه رسـیدن بـه ایـن عـالم
عقالنی که عالیترین مرتبه کمال وجودی است ،در همگان نهـاده شـده اسـت و از ایـن

۱۷۵

طریق خداوند زیرساختهای الزم جهت تکامل و سـعادت حقیقـی را در انسـان تعبیـه
کرده است .گرچه ممکن است تعداد کمی از افراد به این مقام برسند.
 .۱مراتب وجودی و مراتب اخالقی
ِ
طبیعی سیلال ،و با نظر به مساوق بودن وجود و خیر ،ارز های اخالقـی
در این سیر
به تناسب مراتب وجودی انسان متنوع خواهد بود .بر این اساس ،ممکـن اسـت صـفتی
وجودی از جهت وجودی بودن ،کمال برای مراتب پایین نفس باشـد ،ولـی در صـورتی
فضیلت است که موجب شرافت نفـس در مراتـب بـاالی آن باشـد .از نظـر صـدرا هـر
ملکهای صفتی وجودی است و هر صفت وجودی از جهت وجود

کمال است ،ولـی

ِ
تشکیکی اخالق و به تبع مراتـب وجـودی و اینکـه بـه مراتـب عـالی
در سلسله مراتب
نرسیدهاند ،شر محسوب میشوند( .همو )۱۱۷/۴ :۱۰۶۹ ،و  )۱۵۰/۱ظلم ،گرچه نسـبت
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۱۷۹

به مظلوم شر است ولی به طور طبیعی کمال برای قوه غضبیه ظالمی است کـه از مرحلـه
حیوانی تجاوز نکرده است .از این رو خیر و شر بر اساس مبانی فلسفی صـدرا همچـون
تشکیک وجود و حرکت جوهری کمالی نفس ،دارای مراتب گوناگون است.
به دلیل مساوق بودن علم و وجود و اینکه وجـود دارای حقیقـت تشـکیکی اسـت،
هرچه آگاهی انسان بیشتر شود وجود بیشتری خواهد یافت و زمینه بـرای انتخـابهـای
عقالنی و اخالقی که سعه وجودی بیشتری به او خواهد داد ،بیشتر فراهم خواهد شد .در
این صورت انسان هر لحظه هویت اخالقی جدیدی خواهد یافت و هر میزان که در این
مسیر بیشتر حرکت کند ،وجود او کاملتر و شدیدتر خواهد بود .بر این اساس سـعادت
قوای نفسانی نیز مبتنی بر سعه وجودی آن است؛ قوای عقلی به دلیل برتـری و شـرافت
متعلق و مدرکات خود از سعه و ارز

وجودی بیشتر و لات فراتر نسبت به سایر قوا از

قبیل غضبیه و شهویه برخوردار است( .همان )۱۱۱/۷ :قرب الهی که عـالیترین مرتبـه و
غایت وجودی انسان است برای کسی به دست میآید که از انگیزههای جسمی و بـدنی
فراتر رود و به مقام نور نائل شود .به هر میزان که عالقه نفس انسان بـه عـالم جسـمانی
کمتر و ارتباط آن با حقیقت نفسانی و عقالنی خود بیشتر شود ،سـعه وجـودی بیشـتری
مییابد و از سعادت و لات کاملتری برخوردار میشود( .همـان )۱۱۱ :انسـان بواسـطه
عمل به شریعت و قوانین الهی و متخلق شدن به اخالق حسن و عمل به خیرات و ایجاد
اعتدال در قوای نفسانی و تسویه آن ،پاک و طـاهر از رذائـل میگـردد و تولـدی دوبـاره
ِ
عقلـی حقیقـی و در
شهوات نفسانی و شیطانی برهد و ثانیاً نفس خود را در طریق لاات
طی تمام مراتب اخالق ،رسیدن به مقام
مسیر قرب الهی قرار دهد .هدف از تنویر باطن و ل
توحید است که باالترین مقام انسان و عالیترین مرتبه ارتقام در علم و عرفـان و غایـت
اخالق در نظر صدراست( .همان)۱ :
 .۰تفاوت مسالک اخالقی بر مبنای مراتب تکامل طبیعت
بر اساس تشکیک در مراتب وجود کـه تشـکیک در مراتـب خیـر را بـه دنبـال دارد،
مسلکهای اخالق نیز متفاوت و تشکیکی خواهد بود .صدرا معتقد اسـت انسـانها بـر

نظریه اخالقی قانون طبیعی؛ تبیین تقریر صدرایی با تکیه بر عوالم وجود

مییابد( .همو )۷۰ :۱۰۶۱ ،بنابراین شرط تنویر طبیعت انسان اوالً این است که از لاات و

اساس غایت و هدفی که از انجام اعمال دارند دو دسـتهاند؛ عـدهای بخـاطر نعمتهـا و
لاات اخروی اعمال را انجام میدهند ،این افراد از لات حقیقی که عشق پروردگار باشد
بیبهره خواهند بود .در مرتبهای باالتر کسانی هستند که عمل اخالقی را نه برای رسـیدن
به لاات اخروی و یا ترس از عقاب اخروی بلکه به عشـق و شـوق بـه سـوی معبـود و
رسیدن به او انجام میدهند که در مرتبه عالیتری از کمال و اخالق قـرار دارنـد( .همـو،

۱۷۷

 )۱۰۰ :۱۰۹۱مالصدرا معتقد است انسان عارف هر عملی که از او سر میزند ،فقط رضا
و قرب الهی را در نظر دارد و غیر این گروه را اعم از اشقیام که فقط اهتمام به شـهوات و
لاات دنیوی دارند و سعدام که از مرحله حیوانی فراتر رفتهانـد و بـه دنبـال دسـتیابی بـه
لاات اخروی هستند ،غیر عارف میداند و منزلت این دو گروه را از حیث مرتبه اخالقی
بسیار نازلتر از عارفین میداند( .همان)۱۴۱-۱۴۳ :
از دیدگاه مالصدرا برخی انسانها در گرو اعمال صـالح و سـیئات خـود هسـتند بـه
نحوی که میزان اعمالشان بر اساس مقدار حسنات و سیئات آنان سنجیده میشـود؛ اگـر
حسنات غلبه داشته باشد ،اهل سعادت و اگر سیئات غلبـه داشـته باشـد ،اهـل شـقاوت
خواهد بود .ولی فراتر از این گروه دسته دیگری که طبیعت خود را به نور ایمان و توحید
و یقین خال
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۱۶۳

کردهاند ،ذاتشان غرق در مشاهده جالل الهـی اسـت و التفـاتی بـه عمـل

صالح خود ندارند .اینان در گرو اعمال خود نیستند بلکه خداوند پادا

اعمال و حسنات

آنان است( .همان )۱۰۹ :مسل لماً این گروه در مرتبهای فراتر قرار دارند و اخالق بر مبنـای
این مرتبه با مراتب قبل تفاوت خواهد کرد .در نظر وی ،نفس بر اثر سلوک میتوانـد بـه
مرتبهای برسد که به طور حقیقی متخلق به اخالق الهی شود و صفات او بازتاب صـفات
الهی گردد .در این مسلك ،فعل َح َسن عملی خواهد بود که صرفاً برخاسته از حب الهـی
و بخاطر ذات پروردگار انجام شود .در اینجا است که عـالیترین مرتبـه اخـالق تحقـق
مییابد و انسان متخلق به اخالق الهی میگردد ،به نحوی که از ذات خود فانی و محـو و
ذوب در ذات الهی و باقی به بقام آن میگردد( .همو )۹۱/۷ :۱۰۶۹ ،این مرتبه را میتـوان
عالیترین مرتبه اخالق از دیدگاه صدرا دانست .از ایـن رو مالصـدرا رسـیدن بـه مقـام
توحید را باالترین مقام انسان و عالیترین مرتبه ارتقام در علم و عرفان میداند و معتقـد

است در این مرتبه ،وجود انسان قرین وجود پروردگار میگردد( .همو)۱ :۱۰۶۱ ،
 .۴قرار دادن نهایت سیر سعادت یا شقاوت در عالم آخرت
ِ
ِ
طبیعی آغازین و ابتدایی تا عالم آخرت
اخالقی انسان از مراتب
در نظر مالصدرا ،سیر
و در قالب یک طیف گسترده تبیین میشود .صدرا تکمیل نفوس انسانها را در انتقال بـه
عالم آخرت میداند و معتقد است انسان با فطرت طبیعی خـود رو بـه سـوی آن دارد و
برای رسیدن به سعادت خود باید طبق مقتضای فطرت طبیعی خود عمـل کنـد و از هـر
آنچه موجب انحراف از آن است اجتناب کند .در نظر مالصدرا ،مقتضای طبیعت نفـس،

فقد اینها در آخرت دچار عااب میگردد .علت عااب در حقیقت بخاطر این است که با
انقطاع وابستگی نفس به بدن ،نفس به حالت طبیعی خود که استعال بـر بـدن باشـد بـاز
میگردد و با مشاهده خود که بر خالف طبیعت استعال و چیرگی ،تحت سیطره و اشراف
بدن بوده ،دچار حیرت و غااب میگردد( .همو )۱۰۷ / ۷ :۱۰۶۹ ،بر این اساس میتـوان
گفت ،الزمه دستیابی به سعادت از دیدگاه صدرا ،حرکت طبیعی نفس در جهـت کنتـرل
قوای جسمانی و سایر قوای نفسانی از قبیل قوه واهمه است که اگر در این مسـیر موفـق
باشد و استعالی خود را که مقتضای ذاتی آن است در طول حیات حفظ کرده باشـد ،نـه
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اعمال نیک و ارز های اخالقی است و نفس ابتدا با این حقایق آشنا بوده که در صورت

در عالم آخرت بلکه در همین دنیا سعادتمند خواهد بـود ،صـدرا وهـم را رئـیس قـوای
ادراکی حیوانی میداند (همو )۷۳۵ :۱۰۶۰ ،که در مواجهه با عقل دارای دو جنبه اسـت؛
گاهی عقل را در امور خود یاری میکند و گـاهی سـبب خطـا شـده و در مقابـل عقـل
میایستد .به تعبیر دیگر گاهی در خدمت عقل و گاهی در خدمت قوه خیال است( .همو،
 )۷۱۵/۰ :۱۰۶۹قوه واهمه در ادراک جزئیات به عقل عملی خدمت میکند و قوه عاقلـه

۱۶۱

دیگر قوا را از مجرای قوه واهمه به خدمت میگیرد و سایر قـوا خـادم قـوه واهمـهانـد.
(همو )۱۰۱/۹ :۱۰۶۹ ،وهم در مواجهه با عقل دارای دو جنبه مطیع و سرکش است .وهم
مطیع در محسوسات و امور جزئی به عقل خدمت میکند و قوه متخیله را تحـت سـلطه
ِ
شیطان درون
عقل به کار میگیرد و فعل او عقالنی خواهد بود ولی وهم سرکش به منزله
با ایجاد خطا در کلیات ،مشکالتی را برای درک عقل در معارف ایجاد میکند .قوه واهمه
ریاست قوای غضبیه و شهویه را بر عهده دارد و قوه عاقله به طور طبیعی کنترل آن را بـه
عهده دارد تا دچار افراط و تفریط نگردد .در صورتی که عملکرد طبیعـی قـوه عاقلـه بـر
کنترل قوای تحت تدبیر وهم مختل گردد ،وهم ریاست قوای نفسانی را به عهده میگیرد
و باعث دوری قوای نفسانی از مسیر تعـادل و تکامـل وجـودی آن مـیشـود( .ترابـی و
جوادی )۶۰ :۱۰۷۴ ،از این رو آنچه سبب عملکرد قوای نفسانی بر خالف جهت طبیعی
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۱۶۱

آن میگردد این است که قوه عاقله از عملکرد طبیعی خود باز ایستد.
ب دیگر سخن ،وقاوت نف  ،مقتضای طبیعی نفا
عا م ماده اسب ک قوه واهم بر خال

منقااد از واهوات حیاوانی و

هب طبیعب عقل انسا ،کنتر قوا در اختیاار

می گیرد و سعادت نف  ،مقتضای طبیعی نف

مستعلی بر بد ،مادی و قوای سمانی

اسب ک با کنتر عملکرد قوه واهم تمب تدبیر عقل حاصل میوود.
از این رو اینگون نیسب ک سعادت ،یا وقاوت در خاارج از نفا

انساا ،واکل

گرفت باود و در عا م آخرت ب انسا ،افاض گردد؛ بلک هما ،مقتضای طبیعب نفا
و نوع عملکرد قوای نفسانی تمب تاثیر قوه واهم و عاقل اسب.
گام پنجم :تبیین مالک و معیار قوانین طبیعی بر مبنای سیالیت طبیعت

با نظر به گامهای قبل و با توجه بـه سـیالیت مفهـوم و حقیقـت طبیعـت در اندیشـه

صدرایی ،گام پنجم در تبیین نظریه اخالقی قانون طبیعی در اندیشه مالصدرا را میتوان،
گامی در جهت تعیین معیار اخالق دانست .در ایـن گـام ،مالصـدرا در حـالی کـه سـیر
اخالقی شدن انسان از مراتب آغازین تا جهان آخـرت را ترسـیم نمـوده و اسـتعدادها و
قوای طبیعی انسان و نیز ظرفیت قابل توجه هـدایت وحیـانی را مـورد توجـه قـرار داده
است ،معیار درستی یا نادرستی امور به لحاظ اخالقی را با تکیه بر قوانین طبیعـت تبیـین
میکند.
 .۱مالک و معیار اخالق با تکیه بر تئوری قانون طبیعی

سیال میداند ،معیار تشخی

حسن و قبح به تناسب مراتب رشد طبیعت انسان متفاوت

میباشد ،گرچه همگی در این ویژگی مشترکاند که در مسیر کمـال خـود قـرار دارنـد.
مالک تشخی

خوب و بد در مراتب نازل اخالق این است که هر یک از قوای نفسـانی

در مسیر طبیعی خود و آنچه مالئم با ذات آن اسـت حرکـت کنـد( .همـو)۱۶۴ :۱۰۹۱ ،
یعنی تحت تدبیر قوه عاقله باشد و از مسیر اعتدال خـارج نشـود .از ایـن رو اعتـدال در
قوای نفسانی را میتوان معیار و مالک تشـخی

خیـر و شـر در مراتـب اولیـه اخـالق

دانست .مالصدرا معتقد است خود وجود فی نفسه خیر و کمال است و هر موجودی بـه

نظریه اخالقی قانون طبیعی؛ تبیین تقریر صدرایی با تکیه بر عوالم وجود

به نظر میرسد به تناسب مراتب وجودی و طبق دیدگاه صدرا که طبیعـت انسـان را

میزان سعه وجودی خود از خیر و کمال بهرهمند است .سعادت انسان نیز به میـزان سـعه
وجودی اوست و به هر میزان که نواق

وجودی او کمتـر باشـد ،از سـعادت بیشـتری

برخوردار خواهد بود .صدرا تقریری هستیشناسانه از اخالق ارائه میدهد که بر اسـاس
آن انسان هر چه اخالقیتر شـود ،هسـتی او سـعه بیشـتری یافتـه و در وجـود حقیقـی،
مشارکت بیشتری خواهد یافت .براین اساس معیار و مالک سعادت ،تحصیل خیر بیشتر

۱۶۰

است که با سعه وجودی حاصل میگردد و هر میزان وجود رشد و تکامل یابد ،لات نیز
شدیدتر و واقعیتر خواهد بود( .همو ۱۱۱/۷ :۱۰۶۹ ،و ۱۱۷و همو)۷۹۶ :۱۰۶۰ ،
با حفظ این نکته ،خیر و شر و تکامل و نقصان انسان مبتنی بر میزان بعـد و قـرب از
وجود کامل و مطلق معنا مییابد و انسان در مسیر تکامل اختیـاری خـود هـر میـزان بـه
غایت و مبدأ هستی نزدیکتر باشد ،از سعه وجودی و شرافت بیشتری بهرهمند اسـت و
در مرحله باالتری از اخالق و بالتبع برخوردار از فضیلت بیشتری خواهد بـود و بـه هـر
میزان که از او دورتر باشد ،نق

او بیشتر خواهد بـود( .همـو ۱۴۷/۵ :۱۰۶۹ ،و همـان:

 ۱۱/۷و همو )۵۳ :۱۰۶۱ ،از آنجا که سعه وجودی حد یقف ندارد ،مراتب رشد اخالقـی
نیز پایان ندارد و از آنجا که وجود فی نفسه خیر است ،تمام موجودات به تناسب ظـرف
وجودی خود ،بهرهمند از خیر هستند ولی در این میان انسان با قوه اختیار خود ،بر خیر و
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۱۶۴

کمال ذاتی خود میافزاید یا از آن میکاهد.
صدرا وجود و کماالت وجود را لات حقیقی میداند و معتقد است هـر چیـزی کـه
وجود قویتری دارد از کمال و لات بیشتری برخـوردار اسـت و هـر آنچـه در راسـتای
وجود و کماالت شیئ باشد ،لات برای آن محسوب میشود( .همو )۱۴۵/۷ :۱۰۶۹ ،بـر
این اساس معیار و مالک لات و کمال بیشتر ،در تشکیک سلسله مراتب وجـودی قابـل
درک و فهم است .بالتبع آنچه با ذات و طبیعـت قـوای نفسـانی مالئـم باشـد ،یعنـی در
راستای سعه وجودی و کماالت وجودی آن باشد ،حسن و هر آنچه مخالف با آن باشـد
به نحوی که از وجود او یا کماالت وجودی او بکاهد ،نسـبت بـه آن قبـیح و نـا مالئـم
خواهد بود .البته این لات ،طبعاً در حالی دارد به عنوان معیار مطرح میشود که در حـین
تسلط قوه عقل بر دیگر قوا حاصل میشود و ناشی از تعادلی است که عقل در عملکـرد

قوا ایجاد کرده است .از این رو ،بیشترین سعه وجودی نیز با عبور و گار از عالم مـاده و
ارتباط و اتصال با عالم عقالنی به دست میآید( .همـان )۱۱۱ :از ایـن رو معیـار قـوانین
ِ
نهایی تعیین شده در گـام
طبیعی این است که مطابق با طبیعت انسان و در راستای غایت
دوم باشد .هر آنچه موجب کمال وجودی نفس و مربوط بـه جنبـه روحـانی و سـعادت
ل
اخروی آن باشد ،خیر و نفع خواهد بود و هر آنچه موجب تنزل وجودی نفس و مربـوط
به جنبه مادی و جسمانی و دنیوی باشد ،شر و ضرر خواهد بود .صدرا معتقد اسـت کـه
«جسم و حواس و آالت جسمانی نباید مالک و معیـار حسـن و قـبح و نفـع و ضـرر و

طبیعت انسان ضایع و باطل میگردد»( .همو)۱۱۷-۱۱۴ :۱۰۹۱ ،
بر این اساس ،مالصدرا در نظریه اخالقی خود به «پیامد» نظر دارد .اگر اعمال انسـان
در مسیر غایت و تکامل وجودی انسان باشد و موجب تنویر قلب گردد ،حسن خواهـد
بود در غیر این صورت جز حرکات ظاهری چیز دیگری نیست .او حتی تصفیه حاصـل
از اعمال و افعال اخالقی را نیز هدف و غایت نمیبیند بلکه تنویر طبیعت فاعـل اخالقـی
را هدف از افعال و اعمال حسنه میداند( .همو )۱۵۴/۱ :۱۰۶۶ ،این امر نشان میدهد کـه
در نظریه اخالقی مالصدرا ،اعتدال در هر مرتبه وجودی به تناسب همان مرتبـه معنـادار

نظریه اخالقی قانون طبیعی؛ تبیین تقریر صدرایی با تکیه بر عوالم وجود

سعادت و شقاوت باشد زیرا در این صورت تفاوتی میان انسان و حیوان نخواهد بـود و

خواهد بود .با نظر به اینکه طبیعت انسان تغییر پایر و کمالپایر است ،شـالوده مباحـث
اخالقی بر اصل کمالپایری نفس و تأثیرپایری آن از افعال اخالقی مبتنی است و اخالق
نیز به تبع تکامل و تغییرپایری آن ،تغییرپایر و کمالپایر اسـت( .از ایـن رو اعتـدال در
قوای نفسانی نه به عنوان مرتبه عالی و نهائی تکامـل اخالقـی بلکـه مرتبـهای از مراتـب
میانی آن است.

۱۶۷

 .۱طبیعت و اخالق؛ ارتباط دو سویه
با توجه به مبانی و مباحث ماکور رابطه بین اخالق و قوانین طبیعی یا قـوانین حـاکم
بر طبیعت انسان ،رابطهای دوسویه است .فضائل و افعـال و اعمـال انسـان از طبیعـت او
نشأت میگیرد (صدرالدین شیرازی )۱۴۱/۷ :۱۰۶۹ ،و دو مرتبه در جهت تکامل همـان
طبیعت تأثیر گاار است .این رابطه دو سـویه میـان طبیعـت و اخـالق در تمـام مراحـل
تکاملی انسان جریان دارد .فضائل از طبیعت میجوشد و افعال و اعمال انسان از شاکله و
طبیعت وجودی او نشأت میگیرد و دوباره در جهت تکمیل همان طبیعت نقش کلیـدی
بازی میکند .طبیعت انسان که قوه تمام کماالت اخالقی در آن نهفته است ،توسط اعمال
و ملکات اخالقی ساخته میشود و با استمرار و رسوخ آنها در وجود انسان ،نفس منـور
میشود و صدور فضائل و خیرات آسان میگردد و تکرار آن باعث ایجاد ملکه و اخالق
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۱۶۶

در نفس میشود و سعادت و شقاوت انسان را شکل میدهد( .همو ۵۹ :۱۰۹۱ ،و همان،
(۱/۷ :۱۰۶۹

نتیجه گیری

با نظر به معنای  -ساختار و شاکله هدفمند وجود انسان -از طبیعت و با نظر به مبتنی
ساختن اخالق بر شاکله و ظرفیتهای وجود ِ
ی انسان در آرام مالصدرا ،میتـوان چنـین
نتیجه گرفت که:
 .۱طبیعت انسان از ابتدای شکلگیری ذاتاً گـرایش بـه سـوی خیـر یعنـی وجـود و
کماالت وجود دارد .تمایالت انسان به سوی ارز های اخالقی نیز برخاسته از نیازهای
طبیعی انسان در جهت رسیدن به غایت وجودی اوست و قوانین طبیعی رابط میان افعال
اخالقی و غایت حقیقی آنهاست .خداونـد بـه نحـو هـدایت تکـوینی و فـراهم نمـودن

زیرساختها و استعداد و قوای طبیعی در انسان ،زمینه دستیابی به خیرات و کمـاالتی را
که گرایش درونی به آن دارد ،برای انسان فـراهم کـرده اسـت و در ایـن بـین انسـان بـا
بهرهگیری از ظرفیت طبیعی قوای نفسانی و عقل خود ،میتوانـد قـوانین طبیعـت را کـه
ریشه در ذات او دارد ،کشف کند .اینگونه نیست که انسان قوانین طبیعی را وضع کند یـا
از خارج از درون خود به دست آورد ،بلکه با توجـه بـه ظرفیتهـای درونـی و مراتـب
وجود خود آنها را کشف میکند.
 .۱با نظر به طبیعت عقل که در دیدگاه مال صدرا مؤلفهای سیال و دائماً در حال رشـد

مختلف اخالقی است ،به طور طبیعی به خیر و راهی کـه منتهـی بـه آن میشـود علـم و
آگاهی دارد و به اصول و قوانینی که در ساختار وجودی او قرار گرفته است ،آگاهی دارد.
طبیعت اولیه انسان که از صفا و پاکی برخوردار است به طور طبیعی مـأنوس بـا قـوانین
طبیعی است و در سیر تکاملی خود به سوی خیرات در حرکت است .از این رو از جهت
هستیشناسی ،طبیعت انسان بر پایه خیر و کمال بنا نهاده شـده اسـت .در عـین حـال بـه
جهت نقش هواهای نفسانی و کشمکشهایی که با عقل دارند ،خداوند هدایت تشریعی
و وحی را نیز در کنار هدایت تکوینی جهت ایجاد انگیزه و اصالح مسیر حرکـت ارادی

نظریه اخالقی قانون طبیعی؛ تبیین تقریر صدرایی با تکیه بر عوالم وجود

است و انسان در سطوح مختلف عقالنیت چه در عقل عملی و چه نظری دارای سـطوح

انسانها قرار داده است.
 .۰انسان باید با به کارگیری ظرفیتهای درونی ،طبیعت خود را بـه فعلیـت و کمـال
برساند .نظر به اینکه انسانها از طبیعت و ساختار مشترک مبتنی بـر نیازهـا و گرایشـات
یکسان برخوردارند ،از قوانین طبیعی مشترک در سیر تکاملی وجودی برخوردارند و در
هر مرتبه از مراتب وجودی خود میتوانند با بهرهگیری از ظرفیت طبیعی عقل خود ،این

۱۶۵

قوانین را کشف کنند .البته طبـق نظـر صـدرا نبایـد طبیعـت انسـان را فقـط در طبیعـت
جسمانی و عالم ماده دید بلکه حقیقت انسان را باید با در نظر گـرفتن مراتـب وجـودی
انسان و مرتبه عالی عقالنی در نظر گرفت؛ چرا کـه در هـر یـک از آن عـوالم ،قـوای آن
متناسب با آن عالم است .انسان موجودی در حال استکمال اسـت کـه بـه مـرور شـکوفا
ِ
ویژگی وحدت جمعی نفس ،تمـام حقـایق
میشود و سعه وجودی مییابد .به دلیل این
عالم اعلی و اسفل در وجود انسان جمع است.
 .۴تمام انسانها برای تأمین نیاز حقیقی و واقعی خود یعنی کمـال وجـودی خـود و
حیات جاودان ،که به طور طبیعی عشق و شوق درونی به آن دارند ،باید به قوانین طبیعی
عمل کنند .طبیعت اولیه انسان با این قوانین آشنا است و اگر انسان در سیر تکامل خود از
عالم ماده تا مراتب عالی عقالنی مطابق با آن حرکت کند ،به مقام و مرتبه توحید و قـرب
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