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  چكيده

از حدود چهار قرن كه از تالش فكري مالصدراي شيرازي در قالب حكمت متعاليه بعد 
گوي تواند پاسخ ها و زواياي پنهاني است كه ميچنان داراي ظرفيتذرد، همگ ارائه آن مي

را در » هستي«وي با پرده برداشتن از اصالت وجود، . مسايل و ابهامات انديشه معاصر باشد
ياد عالم معنايي دوباره بخشيد و با اثبات حركت جوهري، حركت در طبيعت را بر بن

با وجود اين، مطالعات مرتبط با انديشه . مندي آن صحه گذاشتدرستي نهاد و بر هدف
هاي ناظر به مباحث اجتماعي در شان محدود گرديده و جنبه ايشان، بيشتر به انديشه فلسفي

اعي هاي اجتم اين نوشتار كه بررسي زمينه. انديشه وي كمتر مورد توجه قرار گرفته است
، درصدد است تا با استفاده از روش توصيف و نظر قرار داده لهين را مطمحانديشه صدرالمتأ

و زاويه نگاه وي  اجتماعي در انديشه ايشان را احصاترين موضوعات و مباحث  تحليل، مهم
گويي به نيازهاي جامعه معاصر در  هاي آن را براي پاسخ را كشف و استخراج نمايد و قوت

  . آور گرددهاي رقيب ياد مقايسه با انديشه
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  مقدمه
ترين فيلسوفان اسالمي دوره اخير است كه با تالش  صدرالمتألهين شيرازي از بزرگ

وحي و به كارگيري همزمان عقل، . اي بر فلسفه اسالمي دميده استفكري خود روح تازه
آغوش ساختن برهان و عرفان و عرضه آن دو بر قرآن، براي شهود، يا به سخن ديگر، هم

اثبات و تبيين معرفت ناب ديني، از ابتكارات وي بود كه محصول انديشه او اينك بسان 
مشعل پرفروغي، فراروي جويندگان معارف زالل الهي است و راز ماندگاري انديشه وي را 

با وجود اين، وارثان فكري اين حكمت بيشترين تالش . وجو كردجستبايد در همين امر 
هاي فلسفي ايشان ساختند و فرصت و مجالي  خود را متوجه تبيين و شرح و بسط انديشه

ها در حيات اجتماعي نيافتند و يا ضرورتي براي  گيري آثار و پيامدهاي اين انديشه براي پي
العات مرتبط با انديشه ايشان، بيشتر به انديشه به اين سبب، مط. اين امر احساس نكردند

وي كمتر   هاي ناظر به مباحث اجتماعي در انديشه اش محدود گرديده و به جنبه فلسفي
فلسفي خود را   رسد مالصدرا پيامدها و آثار انديشه كه به نظر ميپرداخته شده است؛ درحالي

ن داده است و در زمينه مباحث و در جامعه و اجتماع دنبال كرده و مسير آن را نيز نشا
اش ورود كرده است و  هاي اجتماعي در حد ضرورت و به اقتضاي ديدگاه فلسفي پديده

مباحثي چون جامعه، خانواده، حكومت، عدالت، اقتصاد، نيازهاي اجتماعي، مسائل و 
شان، برايش موضوعيت داشته و بر مبناي انديشه  انحرافات اجتماعي به دليل اهميت

  .اش به تبيين آنها همت گمارده است يفلسف

  صفت اجتماعي بودن 
» اجتماعي بودن«قبل از ورود به مباحث اجتماعي در انديشه مالصدرا، بايد ديد صفت 

و  شود و تفاوت هايي اطالق مي ها و اموري و با چه نوع ويژگي در مورد چه نوع پديده
هاي  اين صفت همانند ديگر تركيب .ها در حيات انساني چيست تمايز آنها از ديگر پديده

سازد كه وجه مميز آن از  ها و امتيازهايي متصف مي وصفي، موصوف خود را به ويژگي
ها و وقايعي است كه فراتر از شعور منظور از امور اجتماعي، پديده. ديگر موضوعات است

دن آنها در پديدآم - بما هو افراد - تك افراد حضور و بروز دارند و افراد و ادراك تك
اند و بعد از آنها نيز حضور خواهند ها بودهنقشي ندارند؛ يعني قبل از تولد افراد، اين پديده

ها و هنجارهاي اخالقي، زبان، آداب و رسوم اجتماعي، اعمال و عقايد ديني، ارزش. داشت
هاي عيني و بيروني هستند سازمان علمي و اقتصادي و مواردي از اين قبيل، همه واقعيت

شوند، اما ساخته و پرداخته افراد نيستند و كه هر چند به تدريج با احساسات افراد سازگار مي
  .بينند افراد خود را با آنها مواجه مي
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هايي وجود دارد كه داراي ها پديده معتقد است در حيات اجتماعي انسان» دوركيم«
هستند، از ويژگي  هاي عمل، فكر و احساس ها كه شيوه اين پديده. اوصاف خاصي است

كنند، از اين برخوردارند و به اين سبب خود را بر افراد تحميل مي» اجباري«و » بيروني«
هاي مذكور به صورت  هاي زيستي به هم آميخت، زيرا شيوهتوان آنها را با پديدهرو نه مي

هاي ا پديدههاي رواني اشتباه كرد، زير توان آنها را با پديدهاند، و نه ميتصورات و اعمال
هاي مذكور از نوعي بنابراين پديده. رواني تنها در شعور فردي و در سايه آن وجود دارند

 هاي اين شيوه )26: 1368دوركيم، (. اطالق كرد» اجتماعي«جديد است و بايد به آنها صفت
يابند و در درون جامعه عمل و تفكر با توجه به نيازهاي هر جامعه به تدريج تعميم مي

هاي اجتماعي، قوانين، مكاتب شوند و در قالب نهادها، احزاب، سازمانحكم و مستقر ميم
ترتيب،  بدين. كنندهاي مذهبي و مانند آن ظهور و بروز عيني پيدا ميفكري و ادبي، فرقه

كننده آن هاي مختلف تركيباي است كه بخشسازمان سياسي هر جامعه، همان شيوه
اساس آن با يكديگر زندگي كنند و يا سازمان خانواده، سازمان اند بر جامعه عادت كرده

قضايي، دانشگاه، دولت، جامعه و نظاير آن تماماً تحقق افكار و عقايدي است كه ما درباره 
  )54- 33: همان: ك.ر(. جامعه، دولت، علم، عدالت و غيره داريم

، »رساله سه اصل« هاي مالصدرا، از جمله مباحث ايشان در با مالحظه آثار و انديشه
هاي پديدهتوان اذعان داشت كه ايشان به ، مي»المظاهر االلهيه«و » كسر اصنام الجاهليه«

توصيف  به خوبي هاي انساني راپديدهخويش وقوف داشته و لذا  زمانو انساني اجتماعي 
سعادت و  براي ودهد خبر مي انسانيهاي رفتار، اعمال و كنش واقعيتو از  ندكمي

بديهي است نگاه مالصدرا به انسان و . كندمي نيز راهكارهاي عملي ارائهرستگاري انسان 
طور كه  شناسي توحيدي آن، نگاهي قدسي و معنوي است، و همانجهان، به مقتضاي هستي

اي كنندهعالم وجود محدود به ساحت مادي نيست و ابعاد معنوي و ملكوتي آن نقش تعيين
 مادي،عد ظاهري و بر ب  هاي انساني نيز عالوهانسان و پديدههان هستي دارند، در واقعيت ج

  )40: 1393صدرا، : ك.ر( .هستندو ابعاد معنوي و فراطبيعي  اتساح داراي

  مباني معرفتي
دهنده كليت  هاي فلسفي و معرفتي است كه شكل مباني معرفتي هر انديشه، شامل بنيان

ني، برگرفته از منابع هستند و منابع، تأثير مستقيم بر مبا. فكر و انديشه متفكر است
اي، حس و تجربه باشد، مباني آن بر اساس حس و  اگر منبعِ انديشه. استوارسازي مباني دارند

تجربه شكل خواهد گرفت و در صورتي كه از منبع عقل تغذيه شود، مباني آن بر اساس 
هاي وحياني باشد، مباني  متأثر از آموزه ريزي خواهد شد؛ اگر منبع انديشه اصول عقالني پي
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آن بر اساس وحي شكل خواهد گرفت؛ طبعاً اگر انديشه از منبع عرف و عادت جامعه بهره 
  به هر حال، بسته به. گيرد، مباني آن متأثر از عرف و عادات جاري جامعه خواهد بود

اش بيشتر  باني انديشهدهي م ميزان استفاده متفكر از هر يك از اين منابع، سهم آن در شكل
  .خواهد بود

يكي از كاركردهاي مهم فلسفه، در اختيار گذاردن ابزارها و معيارهايي براي شناخت 
اي از آن تعلق دارند و ما را براي رسيدن به  است كه هر كدام از اين معيارها به حوزه

شناسي، هستيها شامل ابعاد ترين اين حوزه مهم. رسانند شناخت منظم و روشمند ياري مي
مباني «يا » مباني فلسفي«شناسي است كه از آنها به  شناسي و روششناسي، انسانمعرفت
توان انتظار داشت  كنيم و با مالحظه اين مباني مي ياد مي» هاي فلسفي بنيان«يا » معرفتي
  طبعاً عدم توجه به. هاي زيرين و محتواي دروني يك انديشه در اختيار ما قرار گيرد اليه

  اين مباني يا بجا نياوردن سهم هر يك از آنها، فهم ناقصي از ماهيت آن انديشه به ما ارائه
  .خواهد داد

  شناسيهستي) الف
آگاهي از منظر و رويكرد ما نسبت به جهان  )Ontology(شناسي منظور از هستي

» ماهيت«و » وجود«از نظر صدرالمتألهين هر موجودي داراي دو حيثيت . پيرامون است
معناي عامي است كه بين موجودات مشترك است و به تعداد » وجود«مفهوم . است

اين دو با موجودات عالم، متكثّر و قابل اطالق است؛ از اين رو وجود شجر با وجود حجر و 
هاي بيروني يا  اند و هر يك وجودي مجزّا دارند، اما ماهيات جلوه حيوان و انسان متفاوت

يابند، همانند تبعيت سايه اند كه به تبع آن در عالم خارج تحقق مي»وجود«ظهورهاي عيني 
. و صاحب سايه يا تصوير و صاحب تصوير، بدون آنكه از يكديگر تأثير و تأثر بپذيرند

  )10: 1354؛ همو، 8: ب1360شيرازي، :ك.ر(
براساس اين ديدگاه، وجود حقيقت واحدي است كه در ذات خود داراي اختالف و 

طور كه از طريق آن موجودي با موجود ديگر در هستي خود تفاوت است، يعني همان
يابد، در همان چيز با همديگر اختالف و تمايز دارند و از آنجا كه وجود، اشتراك مي

است، اما ماهيت كه وجودش » اصالت«مه و منبع هر موجودي است، لذا داراي سرچش
يابد، فاقد اصالت و در حكم سايه و وابسته به آن است و در پرتو نورِ وجود ظهور مي

از نظر ايشان، وجود اصيل و يكتا يك  )81: ج1420شيرازي، : ك.ر(. شودتصوير وجود تلقي مي
حق تعالي است كه هستي بخش همه موجودات است، زيرا جلوه حقيقي بيشتر ندارد و آن 

خداوند محيط به تمام موجودات است و در عالم وجود، چيزي جز ذات باري تعالي و افعال 
  )12و11: 1354شيرازي، (. و صفاتش وجود ندارد
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رود، به اين ترتيب، نظريه محوري مالصدرا كه زيربنا و اساس تفكر او به شمار مي
است و » بداهت، وحدت و تشكيك وجود«و فروعات آن شامل » وجوداصالت «نظريه 

ثابت كرد كه هرچه در عالم طبيعت است، در حال توان  در چارچوب همين نظريه مي
جوهر را امرى او برخالف قدما كه . حركت و سيالن است تا به كمال نهايي خود برسد

هرچه در عالم و  استامش و آر ثباتفاقد  ،جهان ماده ، معتقد استدنپنداشتميثابت 
شهرت دارد، در حالي » حركت جوهري«اين نظريه كه به  .حركت استعين  ،سته

مطرح گرديد كه قبل از ايشان، اعتقاد بر اين بود كه حركت فقط در حاالت و اَعراض 
. كردندافتد و حركت در جوهر اشيا را موجب فساد آنها تلقي مي اشيا و موجودات اتفاق مي

  )112: 3، ج1369هري، مط: ك.ر(
  شناسي معرفت) ب

. نوع شناخت ما نسبت به جهان هستي است )Epistemology( شناسي منظور از معرفت
شود و منابع شناخت كدام است و آيا  شناخت ما نسبت به جهان هستي چگونه حاصل مي
  انسان توان كشف حقايق و واقعيات عالم را دارد؟

داراي سه مرتبة مادي، خيالي و عقلي است و متأثر از طبق ديدگاه مالصدرا، عالم هستي 
؛ 320:ب1360شيرازي،( .داندآن مبادي ادراكي انسان را نيز سه قوه احساس، تخيل و تعقّل مي

تعليم «و » تعلّم و يادگيري«يابي به معرفت از نظر ايشان، از دو طريق  دست )437: 1354همو، 
استاد و خواندن مكتوبات و يا از طريق تفكر حاصل تعلّم، از طريق بيان . ميسر است» الهي
گزيدگان از  گردد، مختص دوريگردد؛ اما تعليم الهي كه بدون واسطه حاصل ميمي

وحي، مختص انبياي الهي است و . شودتقسيم مي» الهام«و » وحي« دنياست و به دو نوع
نفس به حسب خلوص گيري گردد؛ ولي الهام، بهرهبدون واسطه از سوي خداوند حاصل مي

؛ همو، 223- 221: 1، ج1419 شيرازي،(. مندندو توانايي از لوح محفوظ است و اولياي الهي از آن بهره
  )349- 348: ب1360

ترين مالصدرا هدف غايي از معرفت را رسيدن به قرب الهي و تجرّد از ماديات و عالي
، راه يافتن به هدف خلقت داند، زيرا بدون حصول اين شناختمرتبه آن را معرفت نفس مي

او راه يافتن به حقيقت و واقع را با  )35: 1362شيرازي، (. و شناخت مبدأ و معاد، ميسر نيست
داند و با تفكيك عقل عملي از عقل نظري، شناخت امور نظري و پذير ميابزار عقل امكان

ه زندگي اجتماعي دهي امور مربوط ب تحقيق در عالم تكوين را به عهده عقل نظري، و سامان
ها براي سامان زندگي اجتماعي خود  انسان را محصول عقل عملي دانسته و معتقد است انسان

با تشخيص خوب و بد زندگي، به سوي تشكيل جوامع و ابداع صناعات، ابزار، آداب، 
با توجه به رابطه متقابل . آورند قوانين و مقررات به عنوان عناصر اجتماعي شدن روي مي
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ظري و عقل عملي، طبعاً عقل عملي در سايه تصويري كه عقل نظري از عالم واقع و عقل ن
هاي اجتماعي را رقم  كند، به صورت آگاهانه، خلق امور و پديده جهان پيرامون عرضه مي

  )516و 515: 1419شيرازي، : ك.ر(. زند مي
  شناسي انسان) ج

رايط وجودي او است؛ آيا انسان نوع نگاه ما به انسان و ش )Anthropology(شناسي  انسان
موجودي صاحب اراده و اختيار است يا تابع جبر محيط و شرايط اجتماعي خود است؟ آيا 
انسان خليفةاهللا و نماينده خداوند در زمين است و زندگي و مرگش داراي هدف و غايت 

  شود؟است، يا فاقد هر گونه غايت و هدف در نظر گرفته مي
صدرا، در كل نظام هستي، موجودات هر قدر اوصاف كمالي بر اساس وجودشناسي مال

  شان نيز برتر خواهد بود؛ از اين رو نبات مرتبهبيشتري داشته باشند، مرتبه وجودي
اش برتر از جماد و مرتبه وجودي حيوان برتر از نبات، و انسان برتر از حيوان و وجودي

اند، تا ترين موجودات عالم امكانساير مخلوقات عالم تكوين است، و مالئكه مقرّبين بر
اش نظير حيات، برسد به حق تعالي كه وجودش برترين مرتبه وجود و كماالت وجودي

طبق اين  )39- 36: 1، ج1981 شيرازي،(. علم، قدرت و اراده برترين كماالت وجودي است
جودات ديدگاه، انسان برترين غايت و ثمره نهايي از ايجاد ساير مخلوقات است و تمام مو

األصفي و الغاية العليا و اللّباب إنّ اإلنسان ثمرة «: اندعالم تكوين در خدمت او خلق شده
العالم من ساير األكوان، انّما خُلق ألجل القصوي من وجود ساير األكوان و كل ما يوجد في 

  )126- 124: الف1360 شيرازي،(. »االنسان
اي است و بدون تبيين داراي جايگاه ويژه شناسي مالصدرا،و بدن در انسان  رابطه نفس

ترين مرحله جسم از نظر ايشان ابتدايي. ايشان ناممكن است شناسياين رابطه، شناخت انسان
وجودي انسان است كه به عالم ماده تعلق دارد؛ نفس، متوسط بين ماده و عالم عقول است؛ 

به عهده دارد و از سوي ديگر از يك سو، تعلق تدبيري به جسم دارد و اداره امور آن را 
عقل، يكسره ممتاز از ماده و جسم است و تعلّقي . سيري صعودي به سوي عالم تجرّد دارد

از نظر او هر كدام از اين ابعاد داراي حركت جوهري به سوي كمال . به جسم ندارد
وجودي و بروز استعدادهاي خود است؛ جسم، كمال و فعليت خود را در حركت به سوي 

نفس براي مشاهده امور غيبي و اتصال به عالم عقلي داراي حركت . يابد د نفساني درميبع
. كند است و عقل نيز در جهت اتصال به مبدأ اعال و رسيدن به ذات مالئكه مقربين سير مي
هاي نفس از نگاه وي، داراي سه مرتبة نفس نباتي، نفس حيواني و نفس ناطقه، و از نشانه

الترين موهبت الهي در وجود انسان است كه واسطه ارتباط عالم طبيعت عظمت خداوند و با
  )245: ب1360شيرازي، (. رود با عالم ملكوت به شمار مي
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اي از قدرت و قدرت و حكومت نفس بر سرزمين تن از نظر وي در حكم جلوه
 اي از قدرتگونه كه توان خلق و ابداع صور به عنوان جلوه حكومت الهي است و همان

خلق و ايجاد خداوند است، امكان آن به نفس نيز داده شده است، هر چند خلق و ابداع براي 
خداوند، حقيقي و براي نفس به دليل غلبه جسمانيت و تعلّق آن به ماده، خيالي و مثالي 

ها به دليل شرايط وجودي، با وجود اين، از نظر ايشان انسان )25: ب1420 شيرازي،: ك.ر(. است
توانند مراتب متفاوتي را  راتب و انواع مختلف هستند و در طول دوره حيات خود ميداراي م

اند،  ها در آيينه بودن به حسب اصل فطرت، بالقوه همه دل«كسب كنند و معتقد است 
آيند و بعضي بعضي به وسيله اعمال صالحه و تكاليف و رياضات شرعيه، از قوت به فعل مي

اند، ولي در بعضي به سبب اعمال قبيحه و اعتقادات رديئه، آن دههنوز از قوت به فعل نيام
. »گردد قوت نيز باطل گشته و آن قابليت كه به حسب اصل فطرت بوده از وي مسلوب مي

گونه، در درون انسان و ميان ملكات نفساني او تضاد واقعي وجود  بدين )92- 91: 1376 شيرازي،(
اش او از يك سو، فطرت واقعي. ور استون او شعلهاست و همواره جنگي تمام عيار در در
كشاند تا قواي او را به فعليت برساند، هاي نفساني ميرا به سمت انجام امور صالح و رياضت

كشاند تا و از سوي ديگر، نفس حيواني او را به سمت انجام اعمال قبيحه و عقايد فاسده مي
  .مانع عروج و تعالي وي گرددفروغ فطرت انساني را خاموش يا كم اثر كند و 

  شناسي روش) د
يابي و توليد دانش است و با  هاي دست ، شناخت روش)Methodology(شناسي  روش

اي از  با تأمل در فلسفه مالصدرا كه آميزه. شناسي ارتباط تام دارد شناسي و معرفت هستي
روش عقلي،  هاي كالمي، فلسفي، تفسيري، روايي و عرفاني است، بايد گفت سه آموزه

وي به روش . گيري و شكوفايي انديشه ايشان بوده استشهودي و وحياني مبناي شكل
رساند و  كرد با برهان و استدالل عقلي به اثبات مي بند بود و آنچه را دريافت مي قياسي پاي

داد و در نهايت، نتايج حاصل از آن دو  با استمداد از قوه كشف و شهود، به آن قطعيت مي
دانست، و س از عرضه به قرآن كريم و يافتن مؤيدي از كالم وحي، قابل اعتماد ميرا پ

جست و لذا گفته  يافت، شايسته طرد و از آن دوري ميآنچه را مغاير كالم خداوند مي
اي كه احكامش  ؛ نابود باد فلسفهتباً لفلسفة تكون قوانينها غيرمطابقة للكتاب و السنة«: است

  )303: 8، ج1981شيرازي، (. »ت نباشدمطابق كتاب و سن
داند و معتقد است فيلسوف تا به اين مقام او فلسفه غيرمؤيد به كشف را حكمت نمي

حقيقة الحكمة انّما تنال من العلم اللَدني و ما لم يبلغ النفس هذه المرتبة «: نرسد، حكيم نيست
د گفت جامعيت حكمت متعاليه در بر اين اساس باي )41: 1،ج1419 شيرازي،(. »ال تكون حكيماً
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نظير و بلكه هاى تفسيرى و تأويلى كم هاى حصولى و حضورى و حفظ شيوهجمع روش
  )14: 1383پارسانيا، (. بديل استبى

  اصالت وجود و جامعه
كه اشاره شد، مباحث وجودشناسي مالصدرا متشكل از اصالت وجود، گونه  همان

هاست؛  ل مميز حكمت ايشان از ساير حكمتتشكيك مراتب وجود و وحدت وجود، فص
از اين رو اگر بخواهيم پيوندي ميان مباحث اجتماعي و حكمت مالصدرا ايجاد كنيم، الزاماً 
بايد با عنايت به اين وجه مميز باشد، چه اينكه اگر اين پيوند برقرار نشود، حاصل كار، 

  .ها خواهد بود و نه بيشتر اي در كنار ساير نظريهنظريه
اصالت وجود، به عنوان نظريه بنيادي مالصدرا، وحدت و پيوندي در كل نظام ايجاد 

  كند و به منزله نخ تسبيحي است كه همه اجزاي جامعه را به يكديگر متصل نشانمي
حقيقت وجود داراي مراتبي از جهت قوت و ضعف و كمال و نقص است و . دهدمي
ترين مراتب آن، ماده كمال محض بوده و پايينترين مرتبه آن، مرتبه واجبي است كه  عالي

اولي است كه از هر جهت ناقص و بالقوه است، و ميان اين دو، وجودات متوسط قرار دارند 
و وحدت تشكيكى وجود، مبين پيوند عالم جسمانى به عالم  )ويكبيست: 1376شيرازي، : ك.ر(

و ) لَبس بعداللَبس(صالي ربانى است كه با تكيه بر حركت جوهرى، به صورت وحدت اتّ
شود؛ يعني طي مراحل حركت، ماده هر موجودي، واقع مى) خَلع بعداللَبس(نه كون و فساد 

پذيرد، بدون اينكه لباس كهنه را از تن به در اي ميلباس جديدي بر تن و صورت تازه
مام كرده باشد و صورت قبلي را از دست داده باشد، و در هر مرحله از مراحل حركت، ت

  .كماالت مراتب پيشين را داراست
ها در آن به كمال بر همين اساس، جامعه نيز از نظر مالصدرا جايي است كه انسان 
رسند، بنابراين داراي هستي است و هستى داراي نظامى واحد اما ذومراتب است كه مي

. داردضمن آنكه كثرت در آن پذيرفته شده است، اما وحدت بر تمام مراتب آن سيطره 
هاي پيشين و فعلي است و از اين جهت داراي يافته از نسلجامعه داراي وجودي شكل

از زماني كه ايجاد شده است، به صورت الينقطع ادامه داشته و به . جريان و سريان است
چنين وجودي هم به گذشته توجه دارد و از . سوي كمال وجودي خود در حركت است

مند است؛ و به دليل م به آينده نظر دارد و از اين جهت هدفمند است، و هاين جهت تاريخ
جا مانده و با همه آنها، به اش، دربردارنده همه آن چيزي است كه از گذشته به شرايط ويژه

هاي عرَضي و اختالف سوي هدف خود در حركت است؛ از اين رو بايد گفت هم كثرت
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پذيرد و هم با يك وحدت ماعي را ميهاي اجت هاي مختلف و احزاب و گروهآرا و سليقه
  .دهدمتعالي تشكيكي، آنها را در جهت هدف واحد قرار مي

شتابد و در برابر تمرّد يا  جامعه داراي هستي است، زيرا در مشكالت به ياري اعضا مي
هايي چون طرد از جامعه، منزوي  انحراف اعضا از قوانين و ميثاق جمعي، از خود واكنش

همچنين جامعه داراي . دهد از برخي امتيازات و مانند آن نشان مي ساختن، محروميت
كند و اعضاي  دهد، از قانون واحد تبعيت مي وحدت است، زيرا به حاكميت واحد تن مي
اگر جامعه را مكلف دانستيم بايد براي آن . آن در برابر ضوابط و مقررات يكسان هستند

انون، وحدت ضوابط و مقررات و وحدت حاكميت، وحدت ق. وحدت نيز قائل باشيم
سرنوشتي در آخرت براي جوامع  يكسان بودن افراد در برابر آنها، و نيز ثواب و عقاب و هم

طبعاً چنين وحدتي، طبق ديدگاه صدرالمتألهين . ها حكايت از وحدت جامعه دارد و امت
ا خدا و وحدتي اعتباري است و نه وحدت حقيقي، و بر اساس ميثاق و تعهد ميان مردم ب

گيرد و از اين جهت، مبناي توحيدي دارد و ماهيتاً با  ميان مردم و رهبر جامعه شكل مي
  )5: 1387آملي،  ؛ جوادي360- 359: ب1360 شيرازي،: ك.ر(. قرارداد اجتماعي روسو متفاوت است

توان گفت مطهري، از آنجا كه جامعه داراي تركيب مخصوص است، مى به بيان شهيد
حياتى  حياتى است، يك موجود تكه است كه در عين اينكه موجودى چنديك موجود زند

حياتى بودن اين است كه جامعه مانند يك فرد است كه يك روح و  منظور از تك. است
هاى اعضاي او حاكم است، گويا يك يك حيات دارد و اين حيات او بر تمام حيات

خواص و آثارش تابع جوهرش ماهيت جوهرى دارد، و يك سلسله خواص و آثار دارد كه 
طبعاً وجود جامعه و اجتماع به معناي تشخّص و تعين جمعي، به  )113: 1363 مطهري،( .هستند

  )98: 1393كيخا، (. قابل تصوراند) مثال(، تنها در عالم خيال  شان دليل ماهيت غيرمادي

  حركت جوهري و جامعه
مالصدرا از رابطه حركت آنچه تاكنون گفته شد، كافي است تا بتوانيم برداشت 

تواند انجام  اين برداشت در دو سطح خرد و كالن مي. جوهري و جامعه را بررسي كنيم
پذيرد؛ سطح كالن بيشتر جنبه فلسفي دارد و سطح خُرد ناظر به روابط موجود در جامعه 

  .است
هاي بالقوه و بالفعل در سطح كالن، بايد گفت حركت جوهري متشكل از حركت

هاي بالفعل در حال  هاي بالقوه به سوي موقعيت اساس آن همه عالم از موقعيت است و بر
هاي بعد، البته اين گذار به گذاري از نقطه الف به نقطه ب و از آنجا به نقطه  گذار است؛

اند حركت، خروج صورت پيوسته و دائمي است و نه جهشي و انفصالي، و لذا گفته
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پيوندد، هايي كه در عالم به وقوع مير مالصدرا، حركتاز نظ. تدريجي از قوه به فعل است
در جهت تكميل و تقويت يكديگر هستند، يعني هر حركت بالفعلي، مكمل حركت بالقوه 

اين حركات، ممكن است . قبل است و در عين حال، بالقوه براي حركت بالفعل بعد است
ود به سوي فعليت جديد و حركت تحولي، فراروي موج. تحولي، تجددي يا تنزّلي باشند

هاي برتر، در راستاي كمال وجودي خود است؛ حركت تجددي يا تشديدي شامل همه افق
است كه به واسطه حركت جوهري، بدون اينكه كمالي حاصل  - حتي جمادات - موجودات

تر رسند؛ حركت تنزّلي حركتي معكوس از فعليت موجود به فعليت پستآيد، به فعليت مي
چنان . اينكه انسان از حاالت انساني خود به يكي از صفات ناپسند تنزّل پيدا كند است، نظير

ثُم قَست قُلُوبكُم من بعد ذَلك فَهِي كَالْحجارةِ أَو أَشَد «: فرمايد كه خداوند در قرآن كريم مي
  . »گرديد آن از تر سخت حتى سنگ، چون شما هاى دل ،آن از پس )74بقره، آيه(؛ قَسوةً

كشاند و در اين صورت، با  بر اين اساس، حركت تنزّليِ نفس، بشر را به انحطاط مي
گيرد؛ يعني ارزش وجودي انسان طبق  قرار مي  عرض سنگ حفظ خصوصيات بشري، هم

است، و به جاي حركت   قانون حركت جوهري و به نص قرآن كريم، مساوي سنگ
  )90و 89: 1393كيخا، : ك.ر(. آيد ياستكمالي، كمال معكوس در او پديد م

دهد، بايد اذعان كرد هدف چنان كه شواهد و قرائن نشان مياما در سطح خُرد، هم
مالصدرا از طرح مسئله حركت جوهري تنها توضيح تغيير و تحول در عالم پيرامون نبوده 

ن كنند و خواستند گامي فراتر نهند و حركت در وجود انسان را تبيياست، بلكه ايشان مي
چنان كه آن را به موضوع معاد و جهان آخرت تسرّي دادند، شمول آن بر جهان انساني  هم

به همين خاطر، آنچه  )33- 31: 9، ج1981شيرازي، : ك.ر(. عنه است و اجتماعي از نظر ايشان مفروغ
ن شود، اين است كه ايشان با همي استنباط مي» رساله سه اصل«از مباحث ايشان از جمله در 

نگاه مباحث را پيش برده است و دقيقاً بر اساس همان تحليل حركت جوهري، به انسان و 
  )28: 1392زايي،  لك: ك.ر(. شناسي بدان اشاره شدپردازد كه در مباني انسانجايگاه او مي

مضافاً اينكه در فلسفه اسالمي حركت به دو قسم طبيعي يا قهري و قَسري يا ارادي 
افتد و مقتضاى طبيعت موجودات ت طبيعي در عالم تكوين اتفاق ميحرك. شود تقسيم مي
طورى كه اگر هيچ عاملى از خارج دخالت نكند آن حركت به مقتضاى طبيعت است، به

شود و روزي هم كند، بزرگ ميآيد، رشد ميگيرد، مثالً انسان روزي به دنيا ميصورت مى
كت قَسري، حركتى است كه موجود خود به اند؛ اما حرها نيز چنينديگر پديده. ميردمي

دهد، بلكه يك عامل خارجى در انجام  خود و به موجب طبيعت ذاتى خود آن را انجام نمى
رسد، هنر حكمت مالصدرا اين است كه  به نظر مي )118: 1، ج1369مطهري، (. آن دخالت دارد

ين خاطر، تأكيد به هم. خواهد از حركت جوهري غيرارادي، به حركت ارادي پل بزندمي
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هايي داريم كه به لحاظ نوع، به ما انسان. كند كه انسان نوع نيست، بلكه انواع استمي
ها نزديك هايي داريم كه به لحاظ نوع، به فرشتهچنان كه انساناند، همها نزديكگرگ

بديهي است راز اين مسئله در حركت جوهريِ . شوند و اينها داراي درجات متفاوتند مي
تواند  ارادي نهفته است؛ چون در حركت جوهريِ ارادي اين بحث مطرح است كه انسان مي

گيرد، جوهر خويش را تغيير با سير و سلوك و نيز تدبيري كه در زندگي خود به كار مي
زايي، لك: رك(. خو تبديل كند صفتي نجات دهد و به موجودي فرشتهدهد و خود را از گرگ

  )243و242: 1387
وهري در وجود انسان بايد شكل بگيرد تا به سمت كمال راه يابد، لذا اگر حركت ج

مند خواهد يافت، جامعه نيز كمال يافته و سعادتجوهر انساني رو به كمال و سعادت راه 
بر همين قياس، در . يابي به عالم غيب استشد و كمال حركت جوهري روح انسان در راه

اي تغيير شرايط پيرامون، به دليل آنكه داراي مبناي گيري برشرايط اجتماعي نيز تصميم
تواند به تغيير محيط  ريزي درست ميلذا انسان با برنامه. پذير است فلسفي قوي است، امكان

از اين منظر، جامعه زماني راه ترقي و پيشرفت را طي خواهد كرد كه . خود اقدام كند
طي مسير كمال و سعادت، همان اعضاي آن به سوي سعادت و كمال طي طريق نمايند و 

. سازدشدن رهنمون مي  حركت جوهري روح انسان است كه او را به سوي انسان كامل
به بيان . مندي او از هستي و وجود استالبته تحول جوهري هر كس، به اندازه ميزان بهره«

لذا . دتواند از تحول جوهري بهره ببرديگر، هر كس به اندازه سعه وجودي و هستي خود مي
بردن به اسرار ماوراي طبيعت نخواهد كسي كه منكر تجرّد روح است، راهي براي پي

اي نخواهد داشت و كسي كه خود را نشناخته، از شناخت حقايق خارج از خود بهره
  )29: 1392زايي،  ؛ لك15- 14: 1،ج1375آملي،  جوادي: رك(. »داشت

  جامعه وفرد 
عد فردي عد فردي و اجتماعي است و هماناز نظر مالصدرا انسان داراي دو بطور كه ب

عد بانسان، نظير ساير موجودات عالم هستي، داراي حركت و تحول كمي و كيفي است، 
در عين حركت كمى از حالت بساطت و سادگى به حالت پيچيدگى و  و نيزاجتماعى ا

نند ساير اجتماعات انسانى ماو  كثرت، داراى حركت كيفى از نقص به كمال است
ه و بود رشدرو به  و،تكامل مادى و معنوى ادر كنار  نسان،خصوصيات روحى و ادراكى ا

تواند در قبال ساختار و نظام اجتماعي انسان همواره مياز اين منظر، . وندشميمتكامل 
تأثيرگذاري بر تغيير  توانِو همين  ال و تأثيرگذار داشته باشدپيرامون خود موضعي فع

هويت و شخصيت  .زندرقم ميانسان  برايرا  يو وظايف هامناسبات اجتماعي، مسئوليت
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ها براي ايجاد  انسانو  منفعل نسبت به تاريخ و فرهنگ خود نيست يك هويت الزاماً ،انساني
عرفي صدد م گونه، او در بدين .نيستنداز عوامل اجتماعي متأثر تغيير در نفس خود، تنها 

اجتماعي و ساختن   فرد توانايي تغيير حيات. مطلوب است» فرد و جامعه«سيمايي روشن از 
  )35و 34: 1392زايي،  لك: ك.ر(. زندگي مطلوب و حيات طيبه براي خود را داراست

كند و نفس انساني را داراي وجو ميطبعاً او اصالح جامعه را از مسير اصالح افراد جست
شد و اعتاليش داند كه از طريق حركت در مراحلي خاص، زمينه ريقوه و استعدادي م

كه حركت جوهري بيانگر سياليتي ذاتي در عمق جهان مادي است كه گردد، چرا فراهم مي
با وجود اين، جامعه چون واجد خير و . برد و جزئي از آن است انسان در آن به سر مي

يابي به رساند و بدون آن، دست مال ميها را به رشد و ككمال است، جايي است كه انسان
  )489: 1354شيرازي، (. چنين كمالي ميسر نيست

  منشأ جامعه
ها به وجود آمده است و از طريق  اش به حال انسان از نظر مالصدرا جامعه به سبب فايده

افزودن توان اعضا با پيوستن به يكديگر . شود هاي زندگيِ بدون جامعه جبران مي آن كاستي
هاي طبيعي و به ويژه رساندن  سيم كار، محافظت از اعضا در برابر آفات و آسيبو تق
  )490:همان: ك.ر(. ها به كمال و سعادت از نظر ايشان اسباب سودمندي جامعه است انسان

هسته مركزي جامعه، خانواده است كه به سبب نياز طبيعي ميان دو جنس شكل 
زن، زيست مشترك، توليد مثل و افزايش نسل را گيرد و اسباب ايجاد علقه ميان مرد و  مي

ها، اعضاي خانوده را به  نظام جلب سود و دفع ضررِ مفطور در وجود انسان. سازد فراهم مي
. آورد شان را فراهم مي دهد و اسباب ائتالف همكاري مشترك سوق مي  زيستن و  كنار هم

جنس، مبدأ نخستين و آغازين  تر، ميل طبيعي ميان دو بنابراين خانواده يا به سخن دقيق
و اموال شخصي در   جامعه بشري براي ادامه حيات است و احساس نياز به تملك دارايي

 )501 :همان(. زند تر را رقم مي وجود افراد زمينه براي گذار به جامعه گسترده
بر اساس اصل اصالت وجود، هر جا وجود است، آنجا خير و كمال است، و اجتماع 

رساند، از اين رو وجود اجتماع كه از طريق ها را به رشد و كمال مي ه انسانجايي است ك
يابي به رسند نيز خير و كمال است، زيرا بدون آن، دستها به رشد و تكامل ميآن انسان

از نظر مالصدرا، جامعه داراي هدف است و خداوند  )185: همان(. چنين كمالي ميسر نيست
قرار داده است كه بايد براي رسيدن به آن تالش كنند و اين ها، كمالي در وجود انسان

كند و در وجود آنها نيازهايي قرار كمال از طريق حضور در جامعه و اجتماع تحقق پيدا مي
داده شده است، تا انگيزه كافي براي رسيدن به آن كمال را داشته باشند و به طرف آن 
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الوجود است كه خود كمال مطلق واجببديهي است منبع اصلي وجود، ذات . حركت كنند
و غايت و نهايت سير و حركت همه موجودات و اشياست، و بدين ترتيب، زندگي و 

انّا هللا و انّا اليه «: گردد كهكند و مسير و جهت آن مشخص ميحيات انسان معنا پيدا مي
  )156بقره، آيه(. »راجعون

باجتماعات جماعة  لذي ألجله خُلقت، االّاإلنسان لم يمكن أن ينالَ الكمال اال شك أنّ «
كثيرة، متعاونين كل واحد منهم لكلّ واحد ببعض ما يحتاج إليه، فيجتمع مما يقوم به جملة 

بدين  )490و 489: 1354شيرازي، (. »إليه في قوامه و في بلوغه الي كماله الجماعة، جميع ما يحتاج
گيري آن داند و بستر شكلل اجتناب ميترتيب، صدرالمتألهين اصل وجود جامعه را غيرقاب

ها براي رفع از نظر او، گروه. داندهاي بزرگ انساني ميها و جماعترا در قالب گروه
شان مدد هايها را در رفع نيازمنديآيند و انساننيازهاي اعضاي جامعه به وجود مي

را داراى  - هاسازمان و هاگروهافراد،  - متشكّل از اجزاى گوناگون  وى جامعه .رسانند مي
جوامع انساني . ل استئبراى آن قوانينى مستقل از افراد قا و وجودى مستقل و حقيقى دانسته

اجتماعات كامل مشتمل بر تعداد انبوهي از . شوندبه دو دسته كامل و غيركامل تقسيم مي
  :ها و داراي سه سطح هستند انسان
  يك كشور؛ها در  اجتماعات بزرگ، مثل اجتماع انسان. 1
  ها در يك ناحيه يا منطقه؛  اجتماعات متوسط، مثل اجتماع انسان. 2
  .كوچك، مثل اجتماع ساكنان يك شهر اجتماعات. 3

هايي نظير اجتماع ساكنان روستا، محله، كوچه و خانواده اما اجتماعات غيركامل، اجتماع
: ب1360؛ شيرازي،490: همان(. كنند هستند كه تعداد محدودتري از مردمان در آنها زندگي مي

359 -360(  

  مسائل اجتماعي
توان با عمق بيشتري با لحاظ بحث تشكيك وجود در كنار نظريه حركت جوهري، مي

ها كه از مجراي عالم وجودي  به تكامل و انحطاط جوامع و نيز سعادت و شقاوت انسان
اط انسان، چه به صورت با اين تفسير كه با تكامل يا انحط. يابد، نگريستانسان تحقق مي

شود؛ زيرا از نظر تر ميتر يا ضعيفها قويفردي و چه به صورت جمعي، وجود انسان
براي آنان  )4نفال، آيها(؛ لَهم درجات عند ربهم«: ايشان، درجات افراد بشر متفاوت است

ضي و اين درجات براي بعضي بالقوه و براي بع» نزد پروردگارشان درجاتي است] مؤمنان[
  )28و27: 1376شيرازي، (. بالفعل است
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ترين شرط تحقق كمال بايسته براي هر جامعه، طي كردن مسير  از اين منظر، مهم
اي از اعضاي جامعه اين مسير را درست  بنابراين اگر عده. يابي به كمال استدرست دست

 گردد؛ يطلبي نيز دچار مشكل مطي نكنند يا در طول مسير از حركت باز ايستند، كمال
زيرا وجود متدرج است، برخي درجه قوي آن را دارند، و برخي درجات ضعيف آن را و 

كنند و برخي به سمت سبعيت و شيطان صفتي، و شدن حركت ميلذا برخي به سمت فرشته
هاي اجتماعي و نيز سقوط و انحطاط جامعه نيز بر همين اساس، وجود انحرافات و آسيب

پيوندند هاي اجتماعي زماني به وقوع مياين بيان، انحرافات و آسيبطبق . قابل تحليل است
شدن، به سمت سبعيت،  كه حركت جوهري روح انسان، به جاي تمايل به سمت فرشته

و اسبابي  بهيميت و شيطنت تمايل پيدا كند، يا در ميانه راه از حركت جوهري باز ايستد
هاي نفساني،  غلبه شهوات و خواسته ، تعصب و عالئق،)نقصان جوهر(چون ضعف وجودي 

هاي فردي  داند كه برخي به زمينه جهل و عدول از حق را در وقوع اين انحرافات دخيل مي
ن كه آدمى اهمچناز اين رو  )100- 95: 1376شيرازي، (. و برخي متأثر از شرايط اجتماعي هستند

شرف مقامات اَين و يعل يعله اَسبب ترقى در علم و عمل از درجه پستى به ست با ممكن
منازل خسائس و اسفل سافلين  هب ،نفس يواسطه پيروى هواه عروج نمايد، ممكن است ب

منزل و مهوى دواب و حشرات نزول نمايد و با شياطين و سباع و وحوش ه گرايد، و ب
  )70: همان(. محشور گردد

از نگاه ايشان، فقدان يا ضعف مبناي قانوني براي قضاوت ميان مردمان و تعيين حقوق 
ومرج  شود و هرج و حدود اختيارات هر يك از اعضا، موجب فساد و انحراف در جامعه مي

به اين سبب، وضع قوانين و مقررات بازدارنده مانند . و جنگ و اختالف را به دنبال دارد
قصاص و كفارات در شرع مقدس، اسباب دفع مفاسد و انحرافات حدود، تعزيرات، ديات، 

  )502و 501: 1354شيرازي، (. است

  شريعت و جامعه
در استدالل بر اثبات نبوت و ضرورت وجود شخص انساني منصوب از طرف خداوند 

ناپذير و ها اجتناببه عنوان پيامبر، صدرالمتألهين وجود و ضرورت جامعه را براي انسان
ها از نظر ايشان، پراكندگي انسان. كندها تحليل ميگيري تمدنآنها را اساس شكل اجتماع

ها و احزاب مختلف، ناشي ها، انجمنها و مناطق و در قالب گروهدر شهرها، روستاها، محله
از اقتضائات اجتماعي شدن است و براي بقا و دوام اجتماع، وجود قانونِ مورد توافق همگان 

 چنين قانوني، تنها شرع مقدس است؛ بديهي است. فتار كند، ضروري استكه به عدالت ر
زيرا به مصالح اعضاي جامعه وقوف دارد و هر آنچه براي سعادت و كمال آنها ضرورت 
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مبنا و معيار در امور اساسي . 1 :هايي چند برخوردار است بيني كرده و از ويژگيدارد، پيش
جلوگيري از . 3 صيانت از حقوق اعضاي جامعه؛. 2 جامعه، نظير معامالت، عقود و جرايم؛

خواهي و رفتارهاي انحرافي برخي اعضا كه ممكن است ممانعت از زياده. 4 اختالل نظام؛
  )360- 359: ب1360شيرازي،(. تعدي به حقوق ديگران را به دنبال داشته باشد

زندگى ديگرى و داراى  ،انسان مركّب از روح و جسم شناسي مالصدرا،بر اساس انسان
در  ت وتكامل مورد نظر وى داراى هدف و غايت اس است و لذا زندگي اين جهانغير از 

شوند و چون قوانين بشرى و ها به كمال حقيقى و الهى منتهى مى گرگونىدنهايت، همه 
انسان نياز گوى توانند قوانين جامعى باشند كه به لحاظ مادى و معنوى پاسخنمى جهاني اين

ها به كمال مطلوب هستند و براي رساندن انسانترين برنامه  كامل پيامبران داراي لذا ،باشند
  .به وسيله مقام نبوت، متوجه مصالح و منافع زندگى اجتماعى گرديدبشر 

  فلسفه حكومت
ها به حكم ضرورت، از انساناي اساسي است و از آنجا كه  عدالت، نزد مالصدرا آموزه

همواره اجتماع و عدالت  ات،اين اختالف ،نتيجهدر ند، ااخالق مختلفت و انظر خلقت و عاد
؛ از اين رو شودمى جامعهنظام در اختالل و  مرج و هرجباعث  كند واجتماعى را تهديد مى

 نى كه حقّوقان ؛قانون است وضع ، از نظر مالصدراانسان در برابر اختالف واكنشنخستين 
گونه،  بدين .آن را بپذيرند سازدر واداشكنان را قانون عطا كند واو ا را به هر صاحب حقي

  )488: 1354شيرازي، (. فلسفه تشكيل حكومت نزد مالصدرا اقامه عدالت است
گردد، اما  ها محدود مي در نگاه ايشان، هر چند در تشكيل حكومت آزادي فردي انسان

است و هر چند  ها و اميال شخصي تك اعضا فراتر از خواست سودمندي حكومت براي تك
كنند، اما به اقتضاي ضرورت و گرايش طبيعي  ها زندگي خود را در خانواده آغاز مي انسان

ناگزير از نگاه داشتن جامعه هستند و اداره و نگهداري جامعه جز با تشكيل حكومت ميسر 
نيست؛ از اين رو حمايت از حقوق اعضا، كمك به آنها در رفع نيازها و تأمين منفعت عامه 

  .از فوايد تشكيل حكومت نزد ايشان است
كند و وي گذشته از اينكه در مقام تشريع، بعثت انبيا را در جهت اقامه عدل تبيين مي

نظام  )360:ب1360 شيرازي،(داند، وضع قوانين عادالنه از سوي آنان را سبب حفظ نظام جامعه مي
هاي اوليه رفع نيازمندي«: گويدعالم تكوين را نيز مبتني بر محور عدالت دانسته و مي

زندگي، اختصاص به بعضي از اعضاي جامعه ندارد، بلكه عنايت الهي شامل همه اعضا 
كند كه اين نكته از اهميت عدالت اجتماعي نزد مالصدرا حكايت مي )363: همان(. »است

زداشت و لذا شان باتحت هيچ شرايطي نبايد افراد انساني را از رسيدن به نيازهاي اوليه حيات
ها و يا حاكميت  هر عملي كه به اين محدوديت منجر گردد، خواه از طرف افراد يا گروه
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صورت گيرد، از نظر ايشان مذموم و در تقابل با نظام تكوين است، چرا كه عنايت الهي 
ها براي حفظ سالمتي، نياز به تأمين معاش دارند و  هاست و همه بدن شامل همه انسان

ن، خالف مصلحت الهي است؛ از اين رو يكي از وظايف حكومت، ايجاد ممانعت از آ
شان و اهتمام در حفظ و مراقبت از  مندي همه اعضا از حقوق حقه فرصت برابر براي بهره

  )488: 1354شيرازي، : ك.ر(. آن است

  جامعه آرماني
 يا» مدينه فاضله«از نظر مالصدرا، خير بزرگ و كمال نهايي از طريق زندگي در 

هستند كه براي رسيدن به كمال » امت فاضله«شود و ساكنان آن  جامعه آرماني حاصل مي
امت «است و ساكنان آن » مدينه ناقصه«در برابر آن، . كنند نهايي به يكديگر كمك مي

  )490: 1354شيرازي، (. كنند هستند كه همديگر را در امور ناپسند ياري مي» جاهله
ي را دارد كه همه اعضا و جوارحش براي سالمتي آن به مدينه فاضله حكم بدن سالم

بدن داراي يك عضو رئيسي به نام قلب است و ساير اعضا كه زير . كنند درستي كار مي
  دسته اول،: شوندنظر قلب به انجام وظايف خود اشتغال دارند، به سه دسته تقسيم مي

ند و طبيعتاً در راستاي آنچه كنرديف قلب هستند و هر كدام بخشي از بدن را تدبير ميهم
كنند؛ دسته دوم، اعضايي هستند كه با توجه گيرد، به وظايف خود عمل ميقلب تصميم مي

  به نياز دستگاه بدن، وظايفي را زير نظر دسته اول برعهده دارند؛ دسته سوم، اعضاي
ه دوم، كار هستند كه بدون اينكه جايگاه رئيسي و مهم داشته باشند، در خدمت دستخدمت

مدينه فاضله نيز همانند مملكت بدن است و اجزاي آن به حسب آنچه . كنند انجام وظيفه مي
اند و اين ها قرار داده است، به لحاظ خلقت و طبيعت متفاوتخداوند در وجود انسان

گردد؛ از اين رو در هايي از نور اسما و صفات الهي بر خلق تلقي ميها به مثابه سايهتفاوت
شان بعد از رئيس قرار فاضله يك نفر به عنوان رئيس و ديگران به حسب مراتب مدينه
هر رده، بر اساس منويات رئيس، به انجام وظايف خود اشتغال دارند و به صورت . گيرند مي

كند تا در نهايت به سلسله مراتب، هر مرتبه تحت اشراف مرتبه قبل از خود فعاليت مي
  )491: انهم(. رئيس مدينه متصل شوند

  تفويض قدرت
نظام حاكم بر جامعه با سازيِ  نكته مهم در طرح مدينه فاضله صدرالمتألهين، شبيه

وي معتقد است نسبت رئيس مدينه به اجزايش، همانند . سازي به نظام خلقت است شبيه
عقول مجرّد، نفوس سماوي، طبايع هيوالني و اجسام . نسبت خداوند به عالم هستي است

اينها تحت فرمان حضرت حقّ يكي پس از ديگري قرار دارند و هر يك بر  طبيعي تمام
بايست اجزاي مدينه  بر همين اساس مي. دهنداساس توان و اختيارشان، وظايفي را انجام مي
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فاضله، بر حسب مراتب خود، وظايفي را زير نظر رئيس مدينه به عهده بگيرند و آنها را 
  )491: 1354شيرازي، (. تحقّق بخشند

اين بيان، حاوي نكته ديگري نيز هست و آن اينكه ايشان در نظام اداره جامعه، به اصل 
واگذاري اختيار و نظارت از باال باور دارد و آن را اصلي اساسي در انجام صحيح امور جامعه 

بايست معاونان و مديراني را برگزيند و به آنان داند؛ زيرا در ديدگاه او رئيس مدينه ميمي
. گيري كنند و به اداره جامعه بپردازند ار تام دهد تا در موارد لزوم به جاي او تصميماختي

، »تحت اشراف رئيس مدينه بايد كارشان را انجام دهند«: فرمايدبديهي است اينكه مي
حاكي از اشراف و نظارت عالي رئيس است كه نكته مهمي در اصل تفويض اختيار و 

به ويژه ضرورت توجه و رسيدگي به تخلفات واليان و نظارت بر اعمال صحيح آن، 
  .جانشينان است

  ويژگي اهل مدينه فاضله و رئيس آن
شوند و غالب هايي از همديگر متمايز مياز طريق خصايص و ويژگي ساكنان هر مدينه

گيري نوع خاصي از مدينه نقش داشته  تواند در شكلبودن هر دسته از اين خصايص، مي
  :هاي زير هستنداين اساس، ساكنان مدينه فاضله واجد ويژگيبر . باشد

به . 3علم و تقوا بر آنان غالب است؛ . 2كنند؛ براي رسيدن به كمال نهايي تالش مي. 1
همانند بدن سالم، همه اعضا براي حفظ و سالمتي . 4كنند؛ همديگر در امور خير كمك مي

  . كنندآن كوشش مي
  :هاي زير هستنداقصه داراي خصلتدر مقابل، ساكنان مدينه ن

حداقل يكي از انواع صفات رذيله نظير جهل، شهوت، مكر، غضب و مانند آن بر . 1
كنند، بلكه همديگر نه تنها از اعمال ناشايست يكديگر جلوگيري نمي. 2آنها غالب است؛ 

  . ورزندياز همكاري و مساعدت به يكديگر دريغ م. 3رسانند؛ را در امور شرّ نيز ياري مي
داند، بلكه براي آن شرايط  همچنين ايشان هر كسي را شايسته رياست مدينه فاضله نمي

گيرد؛ از جمله اينكه رئيس مدينه بايد به لحاظ  عمومي و اختصاصي متعددي در نظر مي
طبيعت و فطرت براي اين مسئوليت آمادگي داشته باشد، در وجودش ملكه رياست حاصل 

اش بتواند تمام  ز او كسي نباشد كه شايسته رياست باشد و با توان مديريتيشده باشد، باالتر ا
  )491: همان(. امور مدينه را رهبري كند

  امتياز جامعه آرماني صدرالمتألهين
  :هاي آرماني داراي امتيازات زير استجامعه آرماني مالصدرا در مقايسه با ديگر جامعه

هاي رايج بر ذات بسيار ساده است و از پيچيدگيالگوي پيشنهادي مالصدرا اوالً و بال. 1
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بديهي است پيچيدگي بيش از حد برخي الگوها، قابليت . هاي مشابه به دور استمدل
  .اجرايي آنها را از دست داده است

الزم برخوردار است، زيرا برگرفته از نظام  استحكاممدل مورد نظر ايشان، از اتقان و . 2
  .ش داراي نظام اَحسن استآفرينش است و جهان آفرين

  .شناسي وي دارد  متأثر از نظام حاكم بر عالم و در نتيجه ريشه در هستي. 3
تأكيد بر ضرورت تفويض اختيارات رئيس مدينه، از تمركز قدرت و اختالل در . 4
  .كند ها جلوگيري مي گيري تصميم

  اقتصاد
پذير معرفت نفس امكان از نظر صدرالمتألهين معرفت خداوند تنها از مجراي شناخت و

اي از نفخات الهي است، داراي اين استعداد است است و نفس انساني به عنوان اينكه نفخه
با توجه به اينكه اين حركت . كه از عالم طبيعت كنده شده و به سوي عالم عقل صعود كند

لق به آن افتد، از نظر دين، حفظ حيات دنيا و آنچه متعدر بخشي از زندگي دنيا اتفاق مي
  )38: 3، ج1407كليني، (. »الدنيا مزرعة اآلخرة«است، در اين حد ضرورت دارد، زيرا 
داري، درصدد بود تا برخالف ماركس، تأثير افكار  ماكس وبر در تحليل نظام سرمايه

از نظر او، مذهب پروتستان به دليل روحيه . مذهبي بر اقتصاد را مورد مداقه قرار دهد
يروان خود را به قناعت و كار و تالش براي آباداني دنيا سوق داده است و اش، پ زهدگرايانه

حال آنكه ساير اديان به دليل فقدان . داري را موجب شده است سان ظهور نظام سرمايه بدين
ريتزر، (. اند داري و شكوفايي اقتصادي ممانعت به عمل آورده اي، از رشد سرمايه چنين زمينه

1377 :32(  
درالمتألهين، براي اينكه نفس بتواند عمل معرفت را به خوبي انجام دهد، از ديدگاه ص

هاي اساسي انجام پذيرد و با توجه به نياز نفس به بدن،  بايد براي حفظ و مراقبت از آن اقدام
ها، برقراري امنيت و مراقبت  اولين اين اقدام. افتدطبعاً حفظ آن با مراقبت از بدن اتفاق مي

دومين اقدام، تأمين سالمت و بهداشت نفس است، زيرا تنها در بدن سالم، . جاني از آن است
در مرحله سوم، تأمين خوراك و پوشاك . تواند به رشد و كمال دست يابدنفس سالم مي

مورد نياز بدن است تا بتواند به خوبي در خدمت نفس باشد كه از آن به امور اقتصادي ياد 
از نگاه وي، هدف از آفرينش  )374- 372: ب1360همو، ؛501: 1354شيرازي، : ك.ر(. كنيممي

: هاي او است موجودات اعم از نبات و حيوان، ضرورت تأمين معاش انسان و رفع نيازمندي
أما خلقة سائر األكوان من النبات و الحيوان فلضرورات تعيش اإلنسان و استخدامه إياها ...«

  )523: 1419شيرازي، (. »رضِ جميعاًخَلَقَ لَكُم ما في األَ  :كما قال تعالى
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هر روي، ويژگي اين ديدگاه آن است كه روآوردن به امور اقتصادي و تأمين معاش   به
براي حفظ بدن امري ضروري است، زيرا بدن نقش واسط ميان نفس و معاد را داراست و 

مين خاطر، به ه. يابدالهي، انجام امور اقتصادي ضرورت ميبراي رسيدن به معاد و قرب
خداوند براي بقاي نوع انسان، انواع اَطعمه، اشربه و البسه را آفريد و در وجود انسان ميل به 
خوردن و آشاميدن و پوشيدن را ايجاد كرد تا به سوي آنها تمايل داشته باشد و نيز اسباب 

. وساز و ديگر تسهيالت بقاي نوع انسان را فراهم ساخت و آالت كشت و زرع و ساخت
دو ويژگي » محوري عدالت«و » بودن قدسي«گونه بايد گفت  بدين )362:ب1360شيرازي، : ك.ر(

هاي كالونيسم و  منحصر به فرد نگاه ايشان به اقتصاد است و امتياز آن در مقايسه با آموزه
  .اخالق پروتستاني نيز در همين دو خصيصه است

  گيرينتيجه
انديشه صدرالمتألهين اختصاص يافته است، با در اين نوشتار كه به معرفي ابعاد اجتماعي 

اشاره به صفت اجتماعي بودن و مباني معرفتي انديشه ايشان، وجه تمايز آن از ساير مكاتب 
همان واقعيت و حقيقت اشيا و » وجود«فلسفي، نظريه اصالت وجود دانسته شد و بيان شد 

ضي و در حكم حكايت و قرار دارد كه امري عرَ» ماهيت«موجودات است و در برابر آن 
در چارچوب اين نظريه، مالصدرا به اثبات حركت جوهري همت گمارد . سايه وجود است

عراض در واقع نتيجه آن حركت اساسي اس آن ابراز داشت حركت موجود در اَو بر اس
  .افتد و بدون آن، حركت در اَعراض رخ نخواهد داد است كه در جوهر آنها اتفاق مي

شاره به ابعاد اجتماعي انديشه ايشان، تأكيد شد طبق انديشه مالصدرا، جامعه در ادامه با ا
ها انسان. و اجتماع امري وجودي است و چون وجود دارد، واجد خير و كمال نيز هست

براي رسيدن به كمال، بايد در اجتماع زندگي كنند و بدون آن امكان رسيدن به كمال ميسر 
از نگاه ايشان، . گرددشان، در مدينه فاضله محقق مينيست، و كمال واقعي به نظر اي

گيري جامعه بر بنياد هستيِ عالم است و الگوي مطلوب اداره آن متّخَذ از نظام خلقت،  شكل
يابي جامعه به سعادت و كمال تنها از دست. و قوانين آن نيز بايد برگرفته از شريعت باشد

يه توجه اعضاي جامعه به نيازهاي اساسي پذيرد و اين امر در سامجراي عدالت تحقق مي
از نظر مالصدرا گرچه نفس انساني داراي برترين مرتبه وجودي است . شودخود محقق مي

و شناخت آن داراي اهميت اولي و اساسي است، اما چون قوام و دوام آن تنها در قالب بدن 
نيازهاي معيشتي آن، پذير است، از اين رو حفظ و مراقبت از بدن، به ويژه تأمين امكان

  .داراي اهميت است
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