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  چكيده

پرسش مقاله حاضر اين است كه با فرض پذيرش اين كه صدرالمتألهين واجد فلسفه 
رابطه اصالت  مسئلهو هاي آن چيست سياسي و به تبع فلسفه تاريخ است، عناصر و مؤلفه

از اين رو در  شود؟فرد و جامعه بر اساس حركت جوهري در فلسفه وي چگونه تحليل مي
گيري و تداوم جامعه حضور و نقش دارند مورد اشاره نوشته حاضر، عناصري كه در شكل

هاي مختلف در اين زمينه با بحث قرار گرفته و مطالب ضمن پرهيز از ورود به ديدگاه
زمان، حركت جوهري، عوامل محرك جامعه، و بحثي درباره فرد و جامعه و حركت و 

سعادت ادامه يافته و سعي شده است ديدگاه مالصدرا بر اساس حكمت متعاليه تبيين  مسئله
شود از اين رو در پاسخ به پرسش طرح شده، بر وجود جامعه تأكيد شده و يادآور مي. شود

افتد اما انسان به مرور از جامعه فاصله گرفته و فرديت كه تولد انسان در جامعه اتفاق مي
اي رود و جامعهدهد و در نهايت با اختيار خويش به سراغ جامعه ميخودش را شكل مي

  .دهدانتخابي و ايماني شكل مي
  

، حكمت فلسفه تاريخ، فرد، جامعه، زمان، حركت جوهري، سعادت :كليدي هايواژه
  .متعاليه، صدرالمتألهين
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  مقدمه
كه با «نظران را بپذيريم كه در فلسفة تمام فيلسوفاني  اگر ديدگاه برخي از صاحب

اند، فلسفه تاريخ و حتي نوعي فلسفه نظرگاه ديني و با توجه به مبدأ و معاد به بحث پرداخته
توان فلسفه تاريخ در مي )80: 1375مجتهدي، (» سياست و دولت خواه ناخواه وجود دارد

كه چه اين. را مورد بررسي قرار داد لسفي سياسي و فلسفه سياسي صدرالمتألهينهاي فنگرش
عرفاني، با  ـ برهاني و شهودي ـ صدرالمتألهين فيلسوفي است كه افزون بر نگاه فلسفي

بر اساس اين نگاه، فيلسوف پيرو حكمت . نگردنگاهي وحياني و قرآني نيز به مسائل مي
جامعه و هستي دارد و از مبدأ تا مقصد را در نظر گرفته و بر متعاليه نگاهي جامع به انسان، 

است كه با فرض بر اين اساس پرسش اين . دهداساس آن فلسفه خويش را سامان مي
است، عناصر و ابعاد كه صدرالمتألهين داراي فلسفه سياسي و به تبع، فلسفه تاريخ پذيرش اين

است شود؟ گفتني يشه چگونه تحليل ميله رابطه فرد و جامعه در اين اندآن چيست و مسئ
عناصر كليدي فلسفه تاريخ  معتقد استكه نگارنده بر اساس برخي تعاريف فلسفه سياسي 

در ذيل فلسفه سياسي  بحث اصالت فرد و جمع مانند عوامل محرك تاريخ، توجه به آينده و
سفه سياسي نيست و از اين منظر، فلسفه تاريخ، دانشي مستقل از فل. گيردمورد بحث قرار مي

توان مجموعه چهار جلدي از همين رو است كه مي ؛رودبخشي از فلسفه سياسي به شمار مي
هاي فلسفي سياسي و فلسفه مرتضي مطهري را به نوعي بسط نگرش اهللا آيت فلسفه تاريخ

  .سياسي مطهري تلقي كرد

  حركت و زمان
بلكه اين حركت را در  ،صدرالمتألهين برخالف قدما نه تنها قائل به حركت است

كه بايد بتوان اين تر اينمهم. دهدساس آن سامان ميپذيرد و فلسفه خود را بر اجوهر نيز مي
هاي فعاليت اجتماعي و سياسي انسان نيز به مثابه كسي كه تاريخ را حركت را در حوزه

المتألهين ناقص له در فقدان ايضاح مفهوم زمان در فلسفه صدر؛ اما اين مسئسازد نشان دادمي
اند كه بدون تأمل در درستي يادآوري كرده برخي از انديشمندان به. و ناتمام خواهد بود

شود و براي ورود به اين بحث معناي اصلي مفهوم زمان، افكار مالصدرا درست فهم نمي
صرف نظر از بعضي ظرايف . بايد در تصوري كه او از حركت جوهري دارد تأمل كرد

اي كه آنها از به طور متداول تلقي ،اندي از حكماي اسالمي به كار بردهمنطقي كه بعض
طبيعي است كه با اضافه . اند، خروج تدريجي از قوه به فعل بوده استمفهوم حركت داشته

در . شودكردن قيد تدريج، حركت فقط در اَعراضي چون كم و كيف و وضع ممكن مي
ن مقدار حركت است و به عنوان مفهوم سنت ارسطو و به طور كلي حكمت مشاء، زما
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. ماهوي در جدول مقوالت، ضمن اَعراض و بيشتر بر اساس اَين و متي آورده شده است
توان مطرح مالصدرا منكر اين جنبه از زمان يعني زمان طبيعي و زماني كه در طبيعيات مي

نه در طبيعيات، له اصلي زمان را داند و مسئين حال آن را اصيل نميكرد نشده است، با ا
ال و محتواي زمان حقيقت وجود سي. سازدبلكه بر اساس بعد وجود شناسي آن مطرح مي

هاي فلسفي يوناني تصريح نشده واقعي تموج وجود است، تصوري كه به هيچ وجه در سنت
مالصدرا عمالً با اولويت دادن به وجود، ديگر زمان را به هيچ وجه يك امر انتزاعي . است
ي ندانسته، بلكه آن را نوعي امتداد وجودي تلقي كرده است كه از نفس وجود و ذهن

 »آن«كه در اين مورد نكته مهم ديگر اين. الينفك است و با تصور زمان كمي فرق دارد
مقدمه مجتهدي در ( .مظهر و جلوه انكارناپذير حقيقت وجود است »استمرار محض«به عنوان 

  )12 – 11: 1383هاشمي، 
وجه است كه عه مباحث تاريخي فلسفه صدرالمتألهين اين نكته بايسته تدر مجمو

شود و صدرالمتألهين له تاريخ با نگاهي الهي و فلسفي تركيب ميرويكرد مالصدرا به مسئ
مواجه شده هاي قدما نيز پردازد، بلكه با ايدههاي ابتكاري خود نميتنها به بسط و تحليل ايده

دازد و با اين كار عمالً نوعي تاريخ كه از آن با عنوان تاريخ انديشه پر و با آنان به تعامل مي
تاريخي كه در پي نظريه ابتكاري زمان صدرالدين شيرازي . آيدتوان ياد كرد، پديد ميمي

له يادآور اين نوع نگاه به مسئ. آيدوجود ميمعنا و مفهوم يافته و از تعامل او با حوادث به 
باشد كه دقت در اعمال و نيز مي )ع(در نامه به امام حسن )ع(اين آموزه امام علي

داند و عقيده دارد كه كنجكاوي در اخبار گذشتگان را همرديف شدن انسان با آنان مي
شود و انسان با نگاه و تأمل در هاي گذشته به آيندگان منتهي ميگويي كارهاي انسان

  )31البالغه، نامه نهج( .گرددگذشته خود با آنان زندگي و يكي از آنان مي
توان اشاره كرد اين است كه بر اساس آثار به هر حال آنچه به طور كلي مي

إنّا هللا و إنّا إليه «درواقع انسان مطابق آيه . د استخداون ،صدرالمتألهين مبدأ و غايت انسان
به سوي ويژگي الهي و  ،)156بقره، آيه (» گرديم؛ ما از خداييم و به سوي او باز ميراجعون

از جمله در بحثي  ؛كندله اشاره ميألهين در موارد بسياري به اين مسئصدرالمت. خدايي دارد
بنابراين بر . )554: 1362 شيرازي، ب( »واهللا هو المبدأ و الغاية«: گويدمي مبدأ و معاددر كتاب 

علت  كهنا علت غايي است، اما به رغم اينشود همااين اساس آنچه مهم و اساسي تلقي مي
كند انسان شود آن كس كه در اين ميان نقش آفريني مياصلي فاعلي خداوند شمرده مي

خداوند اين امكان را براي . تواند مؤثر باشداست كه به مثابه علت فاعلي قريب و مباشر مي
انسان فراهم ساخته است تا بتواند نشانه از اويي و به سوي اويي را در خود تقويت و به 

اگرچه به صورت . برساند و در جامعه تأثيرگذار باشد و آن را متحول سازدمنصه ظهور 
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گيري معكوس، جامعه نيز بر انسان تأثيرات خاص خود را بر جاي خواهد گذارد و جهت
  .هاي خود متأثر خواهد ساختانسان را از شرايط و زمينه

  حركت جوهري
ت وافري برخوردار همان طور كه گذشت، بحث حركت در مباحث اجتماعي از اهمي

در اين ميان اگر . گيري و بحث داشته و دارنداست و عموم فالسفه در اين زمينه موضع
اما مالصدرا حركت در جوهر را به  ،پردازدبوعلي سينا، به نفي و انكار حركت جوهري مي

 را جوهري حركت با اين وصف، پيامدهاي. گزيندعنوان يكي از اركان حكمت خود برمي
 مسئله حل بدن، و روح ارتباط معاد، اثبات ،)دائم فيض نظريه( خداشناسي در فقط نبايد

 حركت براي توانيم مي بلكه كنيم، جستجو ثابت به متغير ربط و تناسخ، ابطال قدم، و حدوث
  .شويم قائل نيز اجتماعي و سياسي پيامدهاي و وجوه جوهري

 شود، مي حادث چگونه گرگونيد و تغيير كه پرسش اين به پاسخ در يوناني فيلسوفان
 و شده حركت منكر اساساً زنون و پارمنيدس چون برخي. اند داشته ابراز متفاوتي آراي

 و هراكليت چون ديگر برخي. اند دانسته سرهم پشت هاي سكون مجموعه را حركت
 مسلمان فيلسوفان. دانستند مي مربوط دروني حركات به را اشيا ظاهري تحوالت ذيمقراطيس

 كم و ديده عرضي اموري را تحوالت و تغيير كه آنان نخست،: گيرند مي قرار گروه دو در
 ثابت جوهر نظر، اين از. دانند مي حركت شايسته را اعراض ديگر و أين و متي و كيف و

 امر اين بر و نقد را نظريه اينكه  صدرالمتألهيناي از فيلسوفان مانند دوم، دسته. است
 بدون اساساً و است جوهر در حركت دهنده نشان اعراض در حركت كه كرد استدالل
  .نيست ممكن اعراض در حركت جوهر، در حركت
 ،)خدا( مقصد ،)علم( مبدأ: كرد تصور توان مي ركن شش حركتي هر در اساس اين بر
 تحولبه منظور ). زمان( مسافت و) مكان( حركت مسير ،)انسان( متحرك ،)دين( محرك

 جوهري حركت نظريه طريق از متعاليه حكمت است كه متحكو و سياست صحنه در
 مديريت نظريه نوعي به را ما طريق اين از و است كرده تعريف فلسفي بنياد آن براي

 نظريه پذيرش. شودمي رهنمون عمومي افكار مديريت حتي و اجتماعي و سياسي تحوالت
 جايي جامعه يك فلسفي فكر بنياد عنوان به آن قرار دادن و آن به توجه و جوهري حركت
 اين از ؛گذارد نمي باقي تقديرگرايانه و ساختارگرايانه جبرگرايانه، هاي نظريه پذيرش براي
نجف ( .است جبرگرايانه هايفلسفه نفي و جبر نفي با مساوي جوهري حركت پذيرش رو
  )زايي، منتشر نشدهلك
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 اركان با حركت يك را هر گونه تحولي در جامعه و از جمله انقالب توانمي نظر به
 شمار به حركت زمره در نيز سازي تمدن رو همين از .آورد شمار به مذكور گانهشش
 ها حركت اين تمام بنياد جوهري، حركت پردازان نظريه و متعاليه حكمت منظر از. آيد مي
 از تحوالت اين همه مسير بگوييم توانيم مي اساس اين بر. است انسان باطن و جوهر در

 و معنا گذشته و شودمي ساخته آن پرتو در آينده كه گردد مي آغاز انساني جوهر در تحول
  .يابدمي مفهوم

با اين نگاه شايد بتوان به طور كلي از مجموع مباحث صدرالدين شيرازي اين نتيجه را 
بر اساس نظريه حركت . اخذ كرد كه مسير حركت تاريخ و جوامع رو به تكامل است

انحطاط يك . كندد ندارد و همه چيز روند تعالي خويش را سپري ميجوهري، چيزي فسا
. تواند باشد كه روندي ديگر را در مسير تعالي خويش در پيش گيردجامعه به خاطر اين مي

بنابراين بر اساس حكمت متعاليه حركت از كمال به فساد راه ندارد و هميشه حركت به 
ان به طور كلي در حال حركت به سمت به تعبير استاد مطهري، جه. سمت كمال است

ها و به عبارت ديگر بشريت را در  ها را در مجموع زمان اگر مجموع جامعه«: تعالي است
ها در نظر بگيريم متكامل است، كه اين از خصلت خاص زندگى اجتماعى و  مجموع زمان

  )56: 1386، مطهري( .»گيرد خصوصيت بشر سرچشمه مى
كند و دم به دم گاه رو به جلو دارد و از قوه به فعل حركت مياساساً همه چيز در اين ن

اين بحث از سويي مبتني بر نظريه حركت جوهري است كه در آن جهان . شودنو به نو مي
و هستي دم به دم در حال نوشوندگي است و از سويي انسان براساس دستگاه حكمت 

تواند امعه و با اراده و اختيار خويش ميمتعاليه و در طول تاريخ به مثابه فاعل بالتسخير در ج
حتي بر اساس سفرهاي چهارگانه نيز سفر چهارم الجرم از ميان . مسير تكامل را بپيمايد

همچنان رو به جلو  نمايد وگذرد و از اين رو تكامل و سعادت در جامعه رخ ميجامعه مي
بدون . داردگام برميمسير حركت سالكي است كه در راه تكامل  بنابراين، اجتماع. است

بنا به اظهار نظر برخي از . يابدگذار از اجتماع، انسان به مرتبه نهايي سير الي اهللا دست نمي
توان يافت كه در آن دغدغه اين حكيم اي از مالصدرا را نمينظران، هيچ نوشته صاحب

انسان و هاي نفس آدمي، آغاز و انجام درباره امور مربوط به انسان، جايگاه و ويژگي
  )27: 1387طوسي، ( .همچنين انسان و روابط جمعي و نقش آن در جامعه ديده نشود

رسد با توجه به نظريه حركت جوهري بتوان دريافت كه حركت تكاملي به نظر مي
اين حركت در هستي و طبيعت به صورت قهري . تاريخ و جوامع، تدريجي جوهري است

ما در نسبت با جامعه انساني اين حركت از آنجا كه ا ؛دهدو طبيعي به سير خويش ادامه مي
در هايي همراه است، ولي نوعي با پيچيدگي با اراده و اختيار انسان گره خورده است به
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ر نهايت تكاملي توان گفت چنين حركتي حلقوي و تأثير و تأثري و تعاملي و دمجموع مي
پذيرد كه حركت از قوه ء را ميكه صدرالمتألهين اين تعريف حكماي مشااست؛ به ويژه اين

از اين  ؛به فعل درآمدن است و سير كلي حركت بر اساس سنت الهي به سمت تعالي است
رو حركت آدمي در اجتماع و با توجه به تأثيرپذيري از آن، در روندي تكاملي به صورت 

اي هصدرالمتألهين براي رسيدن به تكامل مورد نظر حتي برنام. اراداي و استكمالي است
  )1371شيرازي، : ك.ر( .سازدكند و دستورالعملي ويژه را مطرح ميعملي را پيشنهاد مي

  عوامل محرك جامعه
ترين عامل تحول و تبدل جامعه و تاريخ از نظر صدرالمتألهين عنصر الهي است كه مهم

خ است در حكمت متعاليه، تعالي جوامع از اين سن. با اختيار و انتخاب انسان همراه شده است
تواند موجبات از اين منظر، آنچه مي. و همه جوامع بشري به نوعي تحت تأثير دين هستند
شناسي اين عنصر البته با نوع انسان. تحول مثبت در جامعه شود دين و عنصر الهي است

كه فلسفه صدرالمتألهين مبتني به ويژه اين. يابدنا و مفهوم مياتخاذ شده به عنوان متحرك مع
  .ان شناسي خاصي است كه تأثير بسزايي در اين عامل برجاي خواهد نهادبر انس

بايست به توان از عنصر اختيار انسان سخن به ميان آورد، ميكه ميافزون بر اين در اينجا
بحث انواع و مراتب انسان در انديشه صدرالمتألهين نيز اشاره و از چهار نوع انساني كه 

اين چهار نوع انسان بر اساس درجات و . ه است ياد كردصدرا آن را مورد بحث قرار داد
  انسان حسي كه در درجه محسوسات قرار دارد؛) 1: مقامات مختلف انسان عبارتند از

انسان حيواني كه در مرتبه حيوان ) 3كند؛  ن خيالي كه در درجه خيال زيست ميانسا) 2
رتقا يافته به عالم انسانيت يا ا در نهايت انسان حقيقيِ )4كامل و در درجه موهومات است؛ 

  )467 – 466: 1385شيرازي ، ( .انسان فرهنگي است
پس مقام و منزلت : گويدبندي پرداخته و ميصدرالمتألهين در پايان اين بحث به جمع

هر انساني در بلندي و پستي به قدر مقام و مرتبه ادراك او است؛ و اين همان معنا و مقصود 
اي هر كس در بند انديشه؛ الناس أبناء ما يحسبون«: فرمايداست كه مي )ع(اميرالمؤمنين علي

پس انسان در همين صورت انسانيه، همواره ميان يكي از اين امور قرار  .»است كه دارد
يعني يا در درجه و مرتبه كرمي است در جوف زمين و يا در درجه و مرتبه  ؛خواهد داشت

يا گاو و گوسفند و يا در  قبيل شير و ببر و پلنگر است از حيوان سبع درنده و فاقد شعو
در درجه و مرتبه شيطاني است درجه و مرتبه حيواني است متفرس مانند اسب و يا 

 )469: همان( .گرددكننده و سپس اگر از اين درجات و مراتب گذشت از سنخ مالئكه مياغوا
حظه كرده و زندگي نگري است كه آينده اخروي خويش را نيز مالچنين انساني، آينده
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برخالف نوع سوم كه تنها آينده . دهدمادي و معنوي خويش را بر اساس آن سامان مي
دادن  به هر حال دين با تحت تأثير قرار. كنددنيوي را لحاظ كرده و از آخرت غفلت مي

 آورد و فرايندانسان بر جوامع انساني نفوذ خود را اعمال و تحركي را در جامعه به وجود مي
  .دهدبخشد و تحت تأثير قرار ميجامعه سازي را رونق مي

 بايد خالصه طور به .يابدمي اهميت اختيار و تفويض جبر، مسئله كه است رو همين از
 به باورمندي متعاليه، سياسي حكمت آن تبع به و متعاليه، حكمت اساسي هاينشانه از گفت
 منشأ و آفرين تحول انسان، ت،حكم اين در. است آدمي بودن مختار و انسان آزادي
 جامعه و پويد مي ره مستمر و دائمي شدني در آدمي اينكه گو. هاستدگرگوني و تغييرات

 و تغييرات دچار و گرفته بو و رنگ انسان از سان همان به نيز او پيراموني محيط و
 و است مختاري موجود انسان، صدرالمتألهين، باور به .شودمي جانبه همه هاييدگرگوني

 آزاد و مختار بايد ناچار به انسان سخن، ديگر به. ندارد آزادي و اختيار از اي چاره آدمي
 مسخّر فانّه االنسان الإ... خاص طباع له والملكوت الملك عالم فى ما كل أن إعلم ثم«: باشد

 ملكوت و ملك عالم در چه هر كه بدان ؛له اضطراريةٌ فيه، مطبوعةٌ فالمختارية... لالختيار،
 بنابراين ؛...است خويش نيروى اختيار در كه انسان، جز به... است اى ويژه طبع داراى است،

 180 :1362الف شيرازى، ( .»است گشته او وجود اضطرارىِ و شده نهاده انسان طبع در مختاريت
 رينيآفنقش اجتماعي، و تاريخي فرايند در كه است بالتسخير فاعل انسان، ايگونه به )181 و

  .بپيمايد را خويش راه تواندمي و كندمي
شيرازي، ( الحكمة المتعاليه في اسفار العقلية االربعة صدرالمتألهين در اثر مشهور خويش،

جبر،  مسئلهبه تبيين  )1386شيرازي، (و در رساله مستقلي با عنوان خلق االعمال  )قمري 1410
هاي مكتب اشاعره، مكتب معتزله گاهتفويض و اختيار پرداخته و ضمن بحث و بررسي ديد

و مكتب تشيع، با نقد دو مكتب نخست و پذيرش نظر مكتب سوم و در تكميل آن ديدگاه 
در اين ديدگاه البته . كندچهارمي را با عنوان مكتب راسخون در علم مطرح و از آن دفاع مي

با چنين . نگردمي مسئله يابد و صدرالمتألهين از فراز نگاه عرفاني بهنگاه عرفاني هم بسط مي
نگاهي، افزون بر تأثير دين بر فرد و جامعه، اما جامعه انساني و به طور كلي تاريخ و 

  .گيردتحوالت اجتماعي و سياسي بر اساس انديشه و رفتار مختار آدمي شكل مي
بايد توجه داشت كه اختيار، مبناي فلسفي براي آزادي در حوزه اجتماعي و سياسي تلقي 

ود و اين بحث در گستره اجتماعي به بحث مذكور كه فلسفي و كالمي است، تكيه شمي
هاي ديني هستند و به دهنده آموزه طاعت از رهبران راستين كه انتقالاز اين منظر ا. كندمي

شمارد، اجباري و آن را عامل مهم تحرك جامعه و تاريخ مي لمتألهينرسد كه صدرانظر مي
ايشان در اين زمينه . پردازندها خود با اختيار خويش به اطاعت ميانتحميلي نيست، بلكه انس
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بحثي دارد كه در آن حضور رهبران راستين و به عبارتي حكيمِ عارف را به طبيبي تشبيه 
كند كه عدم رجوع بيماران جهت معالجه به وي و يا فقدان ابزار طبابت، تأثيري در فن مي

امام، رهبر . كندندارد و او عنوان طبيب را ثبوتاً احراز ميطبابت و قدرت بر معالجه بيماران 
گونه تحميلي مواجه  ند كه خلق در اطاعت از او با هيچماسان طبيبي مي و حكيم عارف نيز به
بايست خود با طوع و رغبت به پيروي از رهبر راستين پرداخته و ها مينيستند، بلكه انسان

وي بر اين نظر است كه امامت امام، فلسفه فيلسوف  )69: 1371شيرازي، ( .به همراهي او درآيند
هاي خود انجام تواند داد و يا و سروري سروران در اثر نبودن وسايلي كه بدان خواست

شان به كار گيرند، فساد نپذيرد و تباهي نبودن افرادي كه الزم است تا در راه تحقق اهداف
كند كه ديگران او يعه الهي است و فرقي نمياين سزاواري سروري در او ود .)همان(نگيرد 

را بشناسند و فرمانش برند و يا نشناسند و منكرش باشند و بسا پيش آيد كه چنين كسي در 
  )74- 73: همان( .اثر ناخودنمايي ميان مردمان، حتي قُوت روزانه خود را نداشته باشد

  فرد و جامعه
بايست بر اين نظر است كه او خود ميشمرد و صدرالمتألهين اگرچه انسان را مختار مي

تنهايي  شود كه انسان به، اما يادآور ميراه را برگزيده و در پي آن به سير و سلوك بپردازد
وجه به بحث نقصان انسان در وي با ت. تواند در راه تكامل سير كند و جلو برودنمي

تواند به ذات ش نميانسان در وجود و بقاي خوي«معتقد است هايش سازي نيازمندي برطرف
زيرا نوع او منحصر در يك فرد و شخص خاص  ،نياز باشدخود اكتفا كند و از ديگران بي

تواند در دار دنيا زندگي كند مگر به وسيله تمدن و اجتماع و تعاون و بنابراين نمي. نيست
  )491: 1385شيرازي، ( .»لذا وجود و بقاي او به تنهايي ممكن نيست

سازد كه منظر بحث نيازمندي به قانون و احكام شريعت را مطرح ميايشان از همين 
زيرا در فقدان  ،بتواند ميان انواع مختلف انساني در جامعه آرامش و آسايش برقرار سازد

كند و هاي خود بر ديگري تعدي و تجاوز ميقانون هر كس براي تحصيل اميال و خواسته
  شد و نسل منقطع اجتماع فاسد مي«يجه آن سعي بر غلبه بر ديگران را دارد كه در نت

از اين رو اين قانون  )491: همان( .»آمد ظام اخالل و دگرگوني پديد ميگرديد و در نمي
ن سعادت و آسايش و آرامش كليه افراد بشر يمروري كه كاركرد آن حفظ نظام و تضض

اه و روشي عبارت است از شريعت كه ناچار است از وجود شارع و واضعي كه ر«است، 
براي افراد بشر تعيين كند كه آن را براي انتظام امر معيشت زندگاني اختيار كنند و سنت و 
طريقي را به آنان بياموزد كه به وسيله آن به خداي خويش برسند و به قرب او نائل 

  )همان( .»گردند
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انساني به  كه با توجه به نيازمندي انسان به اجتماع انساني و نيازمندي اجتماعجالب اين
كه در «شريعت و قانون، شريعت نيز موظف به وضع عبادات و وظايفي براي امت است 

آن اجتماع كنند و يكديگر را مالقات كنند، از قبيل نماز جمعه و جماعت تا بدين وسيله 
اضافه بر ثواب، دوستي و وداد و مودت و الفت و صفا و محبت به يكديگر اكتساب 

از اين رو نقصان انسان و نيازمندي به اجتماع در تأمين معيشت طبيعي و  )493: همان( .»كنند
مادي نيست، بلكه انسان نيازمند حضور در اجتماع است تا از لحاظ روحي و معنوي تكامل 

. از اين رو سفر چهارم سلوك عارفان حضور در جامعه و در ميان خلق است ؛و ارتقا يابد
  به فرد انساني، از تأثيرات جامعه بر وي غفلت صدرالمتألهين ضمن توجه بدين ترتيب

كند و با ضروري شمردن حضور سالك در جامعه در مرتبه چهارم سفر خود بر اين نمي
هاي جامعه و جريان دربارهشناسي زده و بايست دست به آسيبنظر است كه انسان مي

   .موجود در آن معرفت كسب نمايد تا بتواند در مسير صواب گام بردارد
انسان . افتدافزون بر اين بايستي يادآور شد كه اساساً تولد انسان در جامعه اتفاق مي

شود در داخل يك جامعه، يك شهر، يك كشور و يك قوم و قبيله زماني كه متولد مي
خاصي قرار دارد و از پدر و مادري كه خود در انتخاب هيچ يك از آنان نقشي نداشته است 

هاي خاصي كه عمدتاً طبيعي است و انسان ضرورت ؛ بنابراينهدنبه عرصه گيتي پاي مي
. انددر انتخاب آنها نقشي ندارد انسان را در بدو تولد احاطه كرده و زندگي او را شكل داده

حركت جوهري . شودهايش كاسته مياما انسان بر اساس حركت جوهري به مرور از علقه
كند و دو تولد با انسان همراه بوده است، رها ميها و عاليقي كه از بانسان را از وابستگي
اي كه در آن درواقع اين حركت جوهري است كه ما را از جامعه. بخشدبه انسان آزادي مي

از اين رو انسان گرچه در آغاز  ؛دهدايم جدا كرده و به سمت فرديت سوق ميمتولد شده
شود و اما به مرور از آن جدا مي ،يابد و با جامعه همراه استناچار در جامعه تولد مي به

  .دهدفرديت خويش را شكل مي
گيري جامعه لنمايد همانا شكآنچه در پي آزادي و رهايي از جامعه طبيعي رخ مي

. اي جديد استدهي به جامعهدهنده تعامل انسان با ديگران در شكلانتخابي است كه نشان
تواند انسان را به ت انسان انجاميد، ميدرواقع مسير حركت جوهري كه قبل از آن به فردي

تفكري مانند طبيعتاً آنچه كه مورد نظر م. سمت تأسيس جامعه اختياري سوق دهد
دهي اجتماع ايماني ست اين است كه انسان در اين حالت بتواند به سمت شكلمالصدرا

  ميان شود، پيوند اخوتاي ايماني تلقي مياي، كه جامعهدر چنين جامعه. حركت نمايد
  طبيعتاً جامعه ايماني. افزايدگيرد و بر قوت و غناي جامعه انتخابي ميافراد شكل مي

  در چنين. يابدشود و تكامل ميواجد خصوصياتي است كه فرديت انسان در آن كامل مي
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اي است كه انسان از يك سوي احساس فرديت و از سوي ديگر احساس جمعي جامعه
اتفاق  )44: 1373مطهري، (ي وحدت در كثرت و كثرت در وحدت واقع به نوع در. بودن دارد

  .نمايدافتد و جامعه ايماني را تكميل ميمي
به  )ص(رسول اكرم. توان گفت كه جامعه اسالمي يك جامعه ايماني استقطعاً مي

اي مبادرت نمود و هاي جاهلي و قومي و قبيلهمنظور تأسيس جامعه اسالمي به حذف علقه
  بنابراين آن حضرت. ها و تعلقات موجود رها ساختمي را از وابستگيجامعه اسال

  هاي موجود رها ساخت و زمينهها را از علقهنسازي، انسابا حركت به سمت فرديت
ها را در مرحله فرديت پيامبر، البته انسان. گيري جامعه ايماني اسالمي را فراهم نمودشكل

ه سمتي هدايت نمود كه با اختيار خويش، جمع و بلكه آنان را ب ،سرگردان باقي نگذاشت
اين درست برخالف آن چيزي است كه در غرب و پس از . جامعه ايماني را انتخاب كنند

ها به سمت فرديت حركت كردند و واجد در جامعه غربي، انسان. رنسانس رخ نموده است
خودش هدف و دولت  با چنين نگاهي طبيعتاً فرديت. اما در آن باقي ماندند ،فرديت شدند

برخالف آنچه در انديشه اسالمي . شود كه نقش آن حفظ فرديت استنيز اضطراري مي
برد و از مرحله طبيعي جريان داشته است كه دولت نيز در مرحله تكاملي خويش به سر مي

  .خويش فاصله گرفته است
م فرد در جامعه گذارد و هتوان گفت كه هم جامعه در فرد اثر مياين گونه مي بنابراين
يابد تحت تأثير فرد از آن حيث كه در دامن جامعه هستي و وجود مي است؛ تأثيرگذار

رود و با اعتبار علم و دانش اما به مرور و در مسير انسان شدن پيش مي ،شودجامعه واقع مي
گاه اين يابد و آنو به اعتبار فرهنگ و فكر انسان به يك فرديت و شخصيت دست مي

از اين رو به تعبير استاد مطهري ؛ نمايدو شخصيت شروع به اثرگذاري بر جامعه مي فرديت
  اش جامعه رافرد نيز به اعتبار شخصيت اجتماعي ولي ،سازدبايد گفت جامعه فرد را مي

  )132- 131: 1378مطهري، ( .سازدمي
اساس در همين زمينه مناسب است اشاره شود كه معيار تكامل در نظر صدرا حركت بر 

هاي ديني، عقلي رهنمودها و رهبري رهبران راستين الهي و درواقع حركت بر اساس آموزه
وي اين بحث را در آثار مختلفي مورد بررسي و تأكيد قرار داده است كه . و باطني است
هاي اصيل ديني دار امور باشند و با توجه به آموزهبايست رهبران راستين عهدهدر جامعه مي

صدرالمتألهين در ذكر اسباب نگارش كتاب . به پيش ببرند و مردم را هدايت كنندجامعه را 
بر راستين بر اين نظر است كه نگارش اين اثر تأكيد در بازشناسي ره كسر اصنام الجاهليه

  مريد راستين در پيروي افرادي كه راه حق و صدق«: كهاز دروغين است براي آن
كن تشخيص تواند كامساز را از نادان گمراه و گمراه پيمايند بينا باشد و عارف كاملمي
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بين بينا نزد او جدا شود تا در راه گم نشود و كارش به خسران داد؛ و منافق نابينا از نكته
: 1371شيرازي، ( .»كنان گمراه نگرددنكشد و به سبب پيروي از شياطين و اطاعت از گمراه

و واضح است كه اگر كسي «: نويسدر ميهمچنين در بخش ديگري از اين اث )162 – 161
ري شرايط فضل و علم را دارا نبود و يا اضداد آن شرايط در او موجود باشد، صالحيت رهب

كه گروهي گمان وجود مزاياي علمي را در او دارند او را مقتدا را ندارد و نتوان به خاطر اين
  )42: همان( .»به حساب آورند

  :معتقد استعه شناسي جاموي با توجه به آسيب
فكري و هاي ناداني و نابينايي در شهرها پراكنده شده و كوتهدر اين زمان كه تاريكي

ينم كه با تمام توان خويش در بهايي را ميها را فرا گرفته است، گروهنادرستي، همه آبادي
ند؛ و با ورزاند و بر فسادگري در كردار اصرار مييدهعقايد و گفتار به ناداني و هذيان گراي

  شان در علم و عمل خود را به ارباب توحيد و اصحاب تفريد مانسته دستيهمه تهي
اند كه واليت خداوند و قرب و منزلت انگارند؛ و پيرو يكي از همنوعان خود گشتهمي

شمارند؛ از اين رو داشتن نزد او را مدعي است و خود را از ابدال مقرب و اوتاد واصل مي
رفان را واگذاشته و كسب و عمل به مقتضاي قرآن و حديث را رها فراگيري علم و ع

اند، مشاعر و وسائل شناخت را كه خداوند بر آنان ارزاني داشته در راه هدايت به كار نموده
  )24 -  23 :همان( .اندنگرفته

يكي . تكامل فرد در جامعه از چشم برخي از پژوهشگران مخفي نمانده است مسئلهالبته 
دگان در پژوهشي ضمن مقايسه انديشه صدرالمتألهين و هايدگر بر اين نظر است از نويسن

  كند كه سرنوشت ما با بودن در جامعه رقمكه هايدگر همواره به اين نكته تصريح مي
خورد و صدرالمتألهين نيز كمال نهايي و رسيدن به سر منزل مقصود وجود انساني را از مي

در  لمتألهيناز همين رو است كه صدرا )45: 1387طوسي، ( .دانستمسير بودن در جامعه مي
آنچه سبب . كندپردازد و به ويژه انحرافات آن را آشكار ميآثار مختلفي به بحث جامعه مي

  شود صدرالمتألهين دست به انتقاد از اوضاع اجتماعي بزند تأثيراتي است كه جامعهمي
  .تواند بر فرد برجاي گذاردمي

هدف و مطلوب نهايي و مقصود از نزول كتاب  المظاهر االلهيهكتاب  صدرالمتألهين در
كه بنده به وسيله آن از ي خدا و ارتقاي آدمي شمرده و اينالهي را دعوت بندگان به سو

حضيص ذلت و خواري به اوج كمال و عرفان و عزت ارتقا يابد و راه سير و سفر به سوي 
يد تمامي سور و آيات قرآن در شش اصل گواز اين رو مي. خداي تعالي را فرا گيرد

هاي اصلي و سه تاي ديگر در حكم ها و ستون شود كه سه اصل آن به منزله پايهخالصه مي
شناخت حق تعالي و صفات و آثار ) 1: گانه عبارتندازاصول سه. ملحقات و متممات است
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شناخت ) 3 ؛شناخت راه راست و درجات صعود و چگونگي سلوك به سوي خدا) 2 ؛وي
شناخت پيامبران كه براي  .1: گانه عبارتندازملحقات سه. ارستاخيز و بازگشت به سوي خد

يادكرد سخنان  .2؛ انددعوت بندگان به سوي خدا و نجات مردم از جهل فرستاده شده
هاي آنان و برحذر داشتن ها و گمراهيخرديها و بيمنكران خدا و آشكار ساختن رسوايي

ياد دادن روش آبادسازي منازل و مراحل سلوك  .3افتادن به راه خطاست؛ بندگان خدا از 
به سوي خداي تعالي و طريقه بندگي وي و چگونگي برداشت توشه و مركب براي سفر 

جهاني  فتار و برخورد انسان با امور اينمقصود از اين قسمت علم به چگونگي ر. آخرت
مانند صفات نفسي از قبيل قواي  ،استاست كه برخي از اين امور در درون خود انسان 

و برخي از اين امور در برون انسان  ؛نامندشهواني و غضبي كه آن را تهذيب اخالق مي
كه علم به اين امور را  نواده و خدمتكاران و پدر و فرزندمانند خا ،است چه در يك منزل

ياست و احكام نامند و چه در يك شهر، كه علم به اين امور را علم ستدبير منزل مي
  زايي،؛ و شريف لك16 - 15: 1364شيرازي، ( .نهنداز قبيل ديات و قصاص و احكام نام مي ،شريعت

1391(  
أكيد اصلي وي در اين اثر بر ت ،چنان كه خود صدرالمتألهين تأكيد كرده است

اما آبادسازي تنها از طريق توجه به خود، خانواده و جامعه  ؛سازي منزل آخرت استآباد
توانند در واقع تهذيب اخالق، افزون بر تدبير منزل و علم سياست مي. سور و ممكن استمي
از اين رو توجه به عنصر اختيار و نيز توجه به  ؛هاي سعادت را به سوي انسان بگشايندراه

تواند به عنوان ابزارهاي معرفتي اين بحث مي. شودامر دنيا بسيار قابل توجه و اساسي مي
سفار عقلي كه نگاه مالصدرا در اافزون بر اين. ختيار تلقي شودداري از نعمت اجهت بهره بر

  .ستچهارگانه نيز راه گشا
زيرا شناخت انحرافات يكي از سه  ،شوداي روشن ميبا اين وصف، تكليف فرد تا اندازه

اي است كه صدرالدين شيرازي در بحث معرفت خود به آن اصل ملحق به اصول سه گانه
شناسي جامعه از آن رو است كه راه درست از اين شناخت انحرافات و آسيب. كنداشاره مي

اگر اين . غير آن بازشناخته شود و مسير حركت براي سالك در اجتماع فراهم شود
كرد و تأثيرگذاري و البته تأثيرپذيري نبود، توجه به جامعه نيز ضرورتي اقتضا نمي

بايست اين توان از آن غافل بود و ميي كه نميتأكيدات صدرالمتألهين به سبب تأثيرات
از همين رو است كه حكمت عملي . تأثيرگذاري فقط از مجراي راستين خود پديدار شود

دهي حيات اجتماعي يابد؛ زيرا حكمت عملي به شناخت، تنظيم و ساماننيز اهميت مي
ير براي به دست پردازد و هدف آن از نگاه صدرا مباشرت و اقدام به عمل خآدميان مي

شدن بدن آوردن تسلط و پيروزي ساحت استعاليي و عقالني نفس بر بدن و انقياد و تسليم
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توان گفت حكمت عملي توانايي و اقتدار عملي نسبت به تعديل از اين رو مي ؛به روح است
  .و كنترل قواي غريزي و طبيعي است

. طلبدماعي انسان را ميتوان نتيجه گرفت كه هدف اساسي حكمت عملي حضور اجتمي
از اين  ؛هاي نهفته دروني خود را آشكار كندتواند استعدادها و ظرفيتانسان در جامعه مي

رو صدرا پس از بيان لزوم نبي براي هدايت جامعه انساني و ترسيم سياست شايسته، 
ر و كند و بر اين نظر است كه خير برتاجتماعات انساني را به كامل و ناكامل تقسيم مي

آيد و امت فاضله آن امتي است كه در آن كمال نهايي تنها در مدينه فاضله به دست مي
  .كننديابي به هدف نهايي و خير حقيقي با يكديگر همكاري ميهمه براي دست

تأكيد و تصريح صدرالمتألهين بر عنصر معرفت و تهذيب نفس گوياي آن است كه 
هنگامي كه افراد به پااليش . اصالح فرد است وي از سويي در پي اصالح جامعه از طريق

اما از سويي صدرالمتألهين . پردازند، جامعه نيز به همان سمت حركت خواهد كرددرون مي
بر اين رأي است كه اقداماتي نيز بايد در سطح اجتماع صورت گيرد تا بتوان به چنين هدفي 

فت قابل توجه است؛ زيرا وي البته در چنين وضعيتي نيز تأكيد بر عنصر معر. دست يافت
بايست به بررسي احوال برون بر آن است كه سالك الي اهللا ضمن توجه به احوال درون مي

. طي مسير دچار خطا نشودشناسي جريان حقيقت و باطل بپردازد تا در و جامعه و آسيب
يابي است كه جز با حضور در جامعه شناسي، شرطي اساس براي كمالآسيب بنابراين

  .يسور نيستم
فرد  در هر حال، اصل وجود جامعه در حكمت صدرايي به عنوان يك موجود مستقل از

دانش . اي نيست كه در دانش اجتماعي از آن بحث شودمسئله پذيرفته شده است؛ از اين رو
اجتماعي اگر بخواهد به روان شناسي اجتماعي و مانند آن تقليل پيدا نكند، وجود جامعه را 

اثبات وجود جامعه و يا نفي آن با روش . گيردك اصل موضوعي مفروض ميبه عنوان ي
نهد كه بر اساس آن به تجربي ممكن نيست؛ حكمت متعاليه اصول و قواعدي را بنا مي

حركت  ،اصالت وجود: اصول ياد شده عبارتند از. توان پرداختاثبات وجود جامعه مي
، اتحاد تجرد ادراكات بشري ،بودن نفس قاءجسمانية الحدوث و روحانية الب ،اشتدادي وجود

  )پارسانيا، به نقل از دفتر فرهنگستان( .لعمل و معمو و و اتحاد عامل ،عالم و معلوم علم و
بر اساس اصول ياد شده حيات انساني با حركت وجودي و جوهري خود صور معدني، 

شود و ساني وارد ميكه به جهان انكند، تا آننباتي، حيواني را يكي پس از ديگري طي مي
در قلمرو حيات انساني، به ادراك صور و معاني متنوعي كه در قلمرو حيات انساني قابل 

صور علمي، به دليل تجرد خود، مقيد به امور مادي . كندوصول است، دسترسي پيدا مي
ه نيستند و در آنها تغيير و حركتي راه ندارد، و نفوس انساني با حركت خود به سوي آنها را
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نفوس انساني به دليل اتحاد عالم با معلوم با متحد شدن به صور علمي از يك سو . سپارندمي
كنند و از ديگر سو، از طريق وحدت با آنها را به عرصه زندگي و حيات انساني وارد مي
صور علمي كه در حوزه زندگي . كنندمعلوم خود، با يكديگر وحدت و يگانگي پيدا مي

شوند كه با هايي ميگيرند، نقطه اتصال وحدت و يگانگي انسانرار ميها قمشترك انسان
كنند و به بيان ديگر، اين صور در حكم روح و جان واحد براي نفوس آنها وحدت پيدا مي

  )همان( .دكننشوند كه با آنها اتصال وجودي پيدا ميمتعددي مي

  سعادت
اساساً صدرالمتألهين  .مبحث ديگري كه نيازمند بررسي است مفهوم سعادت است

داند؛ از اين رو در نگاه وي اصل هر حركت فرد و جامعه را براي رسيدن به سعادت مي
طلب و رغبت به سوي آخرت، اصل هر «: سعادتي طلب و رغبت به سوي آخرت است

محبت دنيا و ميل  »حب الدنيا رأس كل خطيئه«سعادتي است و به مضمون حديث شريف 
  تواناز اين منظر مي )500 -  499: 1385شيرازي، (. »مام گناهان استو رغبت به آن سر ت

بايست حب دنيا را از دل كنده و حب آخرت را بر جاي گفت براي رسيدن به سعادت مي
اين سخن به معناي آن نيست كه انسان تنها به مسئله معاد توجه كند و از توجه به . آن نشاند

به معناي آن است كه دل از تعلقات دنيوي و  معيشت طبيعي خويش دست شويد، بلكه
آرزوهاي فاني آن بركند و خود را صاف و خالص براي خدا بگرداند كه تنها در اين 

هاي معرفت از درون آدمي جوشش گرفته و او را با نور حق آشنا صورت است كه چشمه
به آخرت و ضمن اينكه نبايد از نظر دور داشت مطابق نظر صدرا، راه رسيدن . سازدمي

  :يابدگذرد و از چنين منظري، توجه به آن ضرورت ميسعادت در عقبي، از دنيا مي
امر معاش در دار دنيا كه عبارت است از حالت تعلق نفس به بدن از ضروريات امر 
معاد است كه عبارت است از حالت قطع تعلق نفس به بدن و بازگشت به سوي خدا و سير 

كه بدن او سالم و امر براي انسان ممكن نيست مگر آنريا و اين و صعود معنوي به حريم كب
شود و نسل او دايم و نوع او محفوظ باشد و اين دو امر يعني امر معاش و امر معاد تمام نمي

گردد مگر به وسيله اسبابي كه حافظ و نگهبان وجود آنها و جالب منافع آنها و ميسر نمي
و لذا خداوند متعال براي بقاي . تباهي آنها است باشنددافع مضار و آنچه كه مايه فساد و 

شخص غذا و مسكن و ساير ضروريات را آفريد و در سازمان بدن او ميل و شهوتي به اكل 
  )494: همان( .»و شرب و استراحت ايجاد نمود

كند كه در صدرالمتألهين در بحث ضابطه و معيار گناهان كبيره سه بحث را مطرح مي
نخست، سد باب معرفت اهللا؛ دوم، سد باب : شوندن موانع سعادت شمرده ميتري شمار مهم



 

  

39 

  سياست متعاليه
  سال اول 
  سومشماره  
  92 زمستان 

  فرد و جامعه در
  سياسي حكمت
  متعاليه

  )42تا  25(

اين هر سه كه به ترتيب اهميت به عنوان . حيات و زندگاني؛ و سوم، سد باب معيشت
شوند، تأكيدي است بر توجه معياري براي گناهان كبيره از سوي مالصدرا طرح مي

سي اين حق را از كسي سلب نمايد در صدرالدين شيرازي به امور دنيوي و اين كه اگر ك
اي رخ چنان كه در مرتبه دوم اگر كسي به قتل برسد گناه كبيره. شمار گناهان كبيره است

ترين گناهان كبيره توسط او برشمرده داده است و در مرتبه نخست، كفر به مثابه بزرگ
جالب  )507 – 506: همان(. افتدشود، چه اينكه در اين زمينه سد باب معرفت اهللا اتفاق ميمي

ها اينكه در مرتبه سوم معيار گناه كبيره اين است كه كسي يا كساني سد راه معيشت انسان
شود را طبيعتاً يك حكومت استبدادي و ديكتاتوري كه سد باب معيشت مردم مي. گردند
ها و گاهي سد باب معيشت از سوي دولت. توان در همين جا مورد اشاره قرار دادمي
افتد كه طبيعتاً بر اساس نظر مالصدرا ها و احزاب اتفاق ميها و جريانها و گروهكومتح

  .گناهي كبيره اتفاق افتاده است
بنابر آنچه در بحث فرد و جامعه و نيازمندي انسان به جامعه بيان شد، سعادت فرد در 

م اسفار نيز قابل اين بحث با توجه به سفر چهار. گذردگرو جامعه است و از ميان جامعه مي
بايست سالك الي اهللا در سفر چهارم از ميان جامعه و خلق گذر بررسي است كه در آن مي

كه صدرالمتألهين در آثار خود از دو نوع گفتني اين. سعادت حقيقي دست يابدكند تا به 
  :سعادت دنيوي و اخروي سخن گفته و به هر دو تأكيد و توجه داده است

سعادت دينوي جسمي، عبارت است از : ي است يا خارجي استسعادت دنيوي يا جسم
سعادت دنيوي خارجي عبارت . صحت و سالمتي، نيروي فراوان، شهامت و حسن و جمال

  .است از فراهم بودن لوازم زندگي و تأمين مسائل مادي
سعادت علمي، عبارت از : سعادت اخروي نيز مشتمل بر سعادت علمي و عملي است

سعادت عملي، دربرگيرنده انجام . ايق و آگاهي از فضايل و رذايل استكسب معارف و حق
  )269 -  268: الف1364شيرازي، (. اطاعت الهي و آراستگي به فضايل و اخالق زيبا است

گونه بر دو قسم شقاوت را نيز به همان مسئلهصدرالمتألهين در مقابل بحث سعادت، 
  .دينوي و اخروي تقسيم كرده است

سعادت جسمي، عبارت از مريضي، : يا جسمي است يا خارجي است شقاوت دنيوي
ودن لوازم زندگي و عدم سعادت خارجي نيز عبارت از فراهم نب. ضعف و ترسو بودن است

  .ل مادي استتأمين مسائ
شقاوت علمي، ناشي از محروميت از كسب : شقاوت اخروي نيز يا علمي است يا عملي

بتني بر عدم توفيق بر اطاعت خداوند و داشتن شقاوت عملي م. معارف و حقايق است
  .اوصاف رذيله و ناشايست است
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صدرالمتألهين در رساله سه اصل نيز به سه مانع و حجاب كه اكثر مردم را از ادراك 
  حقيقت و كسب علم الهي و مكاشفات و ساير ابعاد سعادت دنيوي و اخروي محروم

كند اشاره كرده دارد و دچار شقاوت ميباز مي دارد و در نتيجه آنان را از سعادت حقيقيمي
  :اين سه عبارتنداز. است
  به معرفت نفس كه حقيقت آدمي است؛ جهل. 1
  ل به شهوات و لذات و ساير تمتعات؛جاه و مال و مي حب. 2
. دهدتسويالت نفس اماره و تدليسات شيطان كه بد را نيك و نيك را بد جلوه مي. 3

  )13: 1340شيرازي، (
اي آن به گونه اي است كه مالصدرا در غالب آثار خودسعادت رساندن انسان دغدغهبه 

كنون مورد اشاره قرار گرفت، در رساله ؛ براي مثال افزون بر آنچه تارا بازتاب داده است
  :نويسددرباره غرض اصلي آفرينش مي المظاهر االلهيه

آن فيض هر  ست كهاوغرض از اصل آفرينش شناخت وجود آفريدگار و فيض 
ناقصي را به كمال خود، و ماده را به صورت خود و صورت را به معنا و نفس خود، و نفس 

رساند كه آن مقام راحت و آرامش و سعادت و بهترين را به درجه عقل و مقام روح مي
ها و نيز مقصد نهايي و هدف اصلي از برپا ساختن زمين و آسمان و روانه ساختن نيكي

  )48: ب1364شيرازي، ( .طوفان دنيا است كشتي هيوال در
مقصود نهايي از نظر «: چنين سعادتي البته جز با علم و معرفت به دست نخواهد آمد

، تقرب يافتن به خدا و رستگاري به سعادت اخروي )سير آفاق و انفس(كردن و انديشيدن 
ت؛ گرچه آيد، نه مجرد عمل و طاعاست و اين تقرب فقط با علم و معرفت به دست مي

  )60: همان( .»عمل صالح، خود وسيله است

  بنديجمع
از اين رو در نگاه  ؛داندصدرالمتألهين حركت آدمي را براي رسيدن به سعادت مي

توان از اين منظر مي. صدرالمتألهين اصل هر سعادتي طلب و رغبت به سوي آخرت است
ده و حب آخرت را بر جاي بايست حب دنيا را از دل كنگفت براي رسيدن به سعادت مي

معاد توجه كند و از توجه به  مسئلهاين سخن به معناي آن نيست كه انسان تنها به . آن نشاند
معيشت طبيعي خويش دست شويد، بلكه به معناي آن است كه دل از تعلقات دنيوي و 

 ند و خود را صاف و خالص براي خدا بگرداند كه تنها در اينآرزوهاي فاني آن بركَ
و او را با نور حق آشنا  هاي معرفت از درون آدمي جوشش گرفتهصورت است كه چشمه

گذرد و از چنين منظري، راه رسيدن به آخرت و سعادت در عقبي، از دنيا ميسازد؛ البته مي
  .يابدتوجه به آن ضرورت مي
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  سياست متعاليه
  سال اول 
  سومشماره  
  92 زمستان 

  فرد و جامعه در
  سياسي حكمت
  متعاليه

  )42تا  25(

ر اين است بنابر آنچه در بحث فرد و جامعه و نيازمندي انسان به جامعه بيان شد، تأكيد ب
اين بحث با . گذردكه سعادت فرد در گرو جامعه است و اين سعادت از ميان جامعه مي

بايست سالك الي اهللا در سفر توجه به سفر چهارم اسفار نيز قابل بررسي است كه در آن مي
البته شايان ذكر . چهارم از ميان جامعه و خلق گذر كند تا به سعادت حقيقي دست يابد

توان پيوند حكمت، شريعت و عرفان را در آثار صدرالمتألهين به خوبي چه ميكه اگراست 
اما با توجه به حضور الزامي فرد در جامعه براي سير و سلوك، عرفان خود به  ،مشاهده كرد

يابد و بنابراين شايد بتوان از سه گانه حكمت، شريعت و خود در جامعه معنا و مفهوم مي
حال تأكيد مالصدرا بر جامعه و حضور فرد در آن براي  به هر. جامعه نيز سخن گفت

اي قوي دالّ بر تواند نشانهيابي به مراتب تكامل و سعادت ميكسب معارف الهي و دست
  .مند انسان براي تعيين و دخالت در سرنوشت خود و جامعه باشدحضور قدرت

ر بستري اجتماعي افزون بر همه موارد پيش گفته بايد اشاره كرد كه اساساً انسان د
شود اما به مرور و با طي حركتي جوهري از آن فاصله گرفته و به فرديت دست متولد مي

شود و فرد با اما اين فرديت نيز در جامعه اسالمي به سمت جامعه ايماني هدايت مي. يابدمي
  اختيار و انتخاب خويش در تأسيس جامعه ايماني و حركت به سمت سعادت نقش ايفا

واقع مرحله دوم ورود فرد به جامعه برخالف مرحله اول با انتخاب و آگاهي و  در. دكنمي
كه در مرحله نخست حضورش در جامعه حضوري طبيعي درحالي ،گيردآزادي صورت مي
از اين رو مرتبه كمال و سعادت فرد در اين است كه به سمت جامعه  ؛و غير ارادي است
دهد و سعادت  هرورزي در اينجا خودش را نشان ميو مطبيعتاً اخوت . ايماني گرايش يابد

  .شودحقيقي و كمال حقيقي انسان نيز در اينجا تعريف و ترسيم مي
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