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  چكيده

يافته توسط مالصدرا، با سؤال اصلي نوشتار حاضر اين است كه حكمت متعاليه قوام
ر بودن هستي، و جوهري، هدفدا حركت، شناسي مانند اصالت وجود دستاوردهايي در هستي
البقا الحدوث و روحانيهشناسي همانند ذومراتب بودن انسان، جسمانيهدستاوردهايي در انسان

تواند معرّف اخالق و سياستي  دهد؛ ميبودن، آيا با تفسيري كه از عالم و آدم به دست مي
كمت استنتاجي از آثار موجود در ح - خاص و رابطه ميان اين دو باشد؟ با روشي تحليلي

توان گفت در اين مكتب، اخالقيات، ملكاتي هستند  متعاليه به خصوص آثار مالصدرا، مي
شوند، به وجود مي گانه انجام كه در سير حركت جوهري، توسط افعالي كه به مدد قواي سه

بنابراين، فرضيه نوشتار حاضر آن است كه اخالق، سازنده سياست و سياست، پرتو . آيندمي
هاي مقاله اين است كه براساس سه مرتبه وجودي و خلقيات ناشي از  فتهيا. اخالق است

هر مرتبه و خلقيات آن مشكّك . شود ها، سه نوع مدينه دنيه، فاضله و متعاليه ساخته مي آن
  . شود بوده، باالترين حدي از تكامل دارد كه ادب آن مرتبه و مدينه ناميده مي

  
   :كليدي هايواژه
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  بيان مسئله
اي بين اين دو  اينكه اخالق چيست و سياست كدام است و اينكه چه نسبت و رابطه

. رود ترين سؤاالت سپهر انديشه بشر به شمار مي ترين و مهم برقرار است، از قديمي
ميزان و چند و . اند ها بوده اين پرسش انديشمندان بزرگ و نامدار تاريخ، در پي پاسخ به

ها به  نتايج متفاوتي از اين تالش. باشد ها مي زيستي بشر، مديون اين تالش چون سعادت و به
اند كه برخي مدعي ارائه پاسخ به اين  مكاتب گوناگوني ارائه شده. دست آمده است

در . اند پاسخ ضمني دادهها هستند برخي ديگر نيز بدون اينكه مدعي باشند، به ناچار  پرسش
تاريخ انديشه اسالمي نيز در پي يافتن زندگي مطلوب و آرماني، انديشمندان مسلمان مانند 

ها  حاصل تالش آن. اند فارابي، خواجه نصير و مالصدرا به تكاپو در اين زمينه پرداخته
منزله حكمت متعاليه كه توسط مالصدرا قوام يافت، به . تأسيس حكمت اسالمي بوده است

دهي نظام دانايي جهان  ترين مكاتب حكمي جهان اسالم، نقش مهمي در شكل يكي از مهم
پس از پيروزي انقالب اسالمي به رهبري امام خميني، اين نقش . اسالم، به ويژه ايران دارد

هاي اساسيِ حيات فردي و  بنابراين، يافتن پاسخ اين حكمت به پرسش. تر شد پررنگ
در اين پژوهش سعي بر يافتن پاسخ پرسش رابطه اخالق . ر اهميت دارداجتماعي بشر، بسيا

پرسشي كه پاسخ آن، سمت و سوي حيات . باشد و سياست از منظر حكمت متعاليه مي
در پي طرح زندگي مطلوب، هر حكمتي، معرّف يك . كند و فردي ما را تعيين مي اجتماعي
بنابراين،  .گيرد عملي شكل مي شناسي است كه بر پايه آن حكمت بيني و انسان جهان
شناسي و  حكمت متعاليه نيز مبتني بر جهان. بيني است سازي، مبتني بر جهان جهان
گرچه مالصدرا و شارحينِ حكمت متعاليه، . شناسي خود، متضمن حكمت عملي است انسان

ها در حكمت نظري،  توان از خالل نظريات آن اند، لكن مي كمتر به حكمت عملي پرداخته
امتداد سياسي اجتماعي حكمت متعاليه و رابطه اخالق و سياست را در بياني توصيفي تحليلي 

به همين منظور، ابتدا الزم است معرفي اجمالي از حكمت متعاليه بشود، . به دست آورد
سپس اخالق و سياست، از منظر آن بررسي گردد تا در نهايت بتوان به كشف رابطه اين 

ر نظرات مالصدرا در اين زمينه، از نظر برخي شارحين مانند امام عالوه ب. دو نائل آمد
  .شود خميني و عالمه طباطبايي نيز استفاده مي

 حكمت متعاليه
بحث . حكمت متعاليه شامل دو بخش عمده حكمت نظري و حكمت عملي است
سازي بر  اخالق و سياست، مربوط به حكمت عملي است، لكن حكمت عملي و جهان

ترين  شود و در نتيجه الزم است ابتدا عمده شناسي بنا مي كمت نظري و جهانهاي ح يافته
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وار  هاي حكمت نظري را كه مبناي تأسيس حكمت عملي هستند، به صورت فهرست يافته
  . بيان كرد

حكمت  شناسيِ جهان. شناسي شناسي و انسان جهان: حكمت نظري، دو بخش عمده دارد
ها ممتاز  از ساير فلسفه و م آن بودهكه مقو استشده  ها و اصولي بنا بر پايه ،متعاليه
بر محور  ،هاي حكمت متعاليه بيشتر يافته .است "اصالت وجود"ها  ترين آن مهم .گردد مي

بيشتر معارف الهي مانند خداشناسي و توحيد و معاد  )25- 31: 1390سجادي،(. گردد آن اثبات مي
و شناخت نفس ناطقه انساني و كيفيت اثبات موجودات . شوند بر محور آن اثبات مي

مشكك بودن . بازگشت به مبادي عاليه و حقايق مربوط به نبوت و غيره متكي بر آن است
تفاوت موجودات و سلسله مراتب  ،يكي از فروعات اين اصل است كه بر اساس آن ،وجود
علول به علت نيز ت و ضرورت نياز مقانون علي )78- 82 :1370طباطبايي،(. ها قابل توجيه است آن

امكان فقري معلول و نياز آن به علت فاعلي و ، از فروعات اصالت وجود است و از آن
امكان استعدادي و حركت . شود استنباط مي ،دار بودن هستي و نياز به علت غايي هدف

حكماي متعاليه بر پايه اين اصول به اثبات مبدأ و معاد . جوهري نيز از ديگر فروعات است
شناسي حكمت متعاليه به  هستي )183- 237 :1386عبوديت، (. اند حاكم بر هستي پرداختهو نظم 
گري نفس انسان به  مالصدرا هدف حكمت نظري را صورتشود و لذا  شناسي ختم مي انسان

  )21، 1ج: 1368شيرازي، (. داند مثال جهان عيني و عقلي مي
: ت جوهري چنين استشناسي حكمت متعاليه بر اساس اصالت وجود و حرك انسان

به حركت  ،يعني هيوالي اولي ،است كه از ادناي وجودموجودي انسان ، بنابر اصالت وجود
به جهان طبيعت  ؛مراتب وجود را يكي پس از ديگري در قوس صعود طي كرده ،جوهري

انتهاي افق حركت جوهري  ،صورت انساني. گام نهاده است ،كه مرتبه مادي وجود است
 ،1ج: 1381 خميني،(. كند مينه سير او را به عالم تجرد و فوق تجرد فراهم ميماده است كه ز

انسان  ،بنابراين .يابد قهري بوده تا هنگام اجل ادامه مي ،دسير انسان به سوي تجرّ .)213
مادي و  ،يعني ابتداي تكوينش در اين عالم. ست»البقا نيةالحدوث و روحا نيةجسما«

د و ماوراي طبيعت از جسمانيت خارج و به سوي تجرّ ،جسماني است و با حركت جوهري
فقيري است كه با دريافت فيض وجود از واجب الوجود و با استعدادهايي  ،انسان .رود مي

در سير از ماده  )58- 60 :همان( .كشد به سوي كمال پر مي ،كه در وجودش وديعه نهاده است
. كنند وي حركت را فراهم مينير ،چهار قوه شهوي، غضبي، وهمي و عقالني ،به تجرد

 ،اگر در جريان سير تجردي .يا شقاوت و جهنم ،غايت سير نيز يا سعادت و بهشت است
، 3ج : همان(. شود حاصل مي ،شقاوت ،سعادت و اگر رذايل به كف آيد ،فضايل كسب شود

ترين مباحث اخالقي هستند كه پاسخ حكمت متعاليه به  بحث سعادت و شقاوت، اساسي )72
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دو بال الزم  ،انسان براي تحصيل سعادت. دهد ها، مبناي نظريه اخالقي آن را شكل مي آن
تنها موجودي  ،انسان )200 - 202: 1360شيرازي، (. يكي عقل نظري و ديگري عقل عملي :دارد

مادي،  -  است كه ظرفيت وصول به كمال مطلق را دارد و با داشتن سه مرتبه وجودي
هر كدام از قواي او مظهري از اين مراتب  .نماي هستي است آينه تمام - برزخي و عقلي

مظهر مرتبه برزخي و قوه  ،مظهر مرتبه حسي، قوه وهميه ،قوه شهويه و غضبيه .هستند
 انسان سه گونه حيات نباتي، برزخي و عقلي ،بر اين اساس .مظهر مرتبه عقالني است ،عقليه
گانه را طي كند و استعدادهاي  اتب سهتواند مر مي ،با مدد عقل نظري و عقل عملي. دارد

حكمت متعاليه با تكيه بر معارف ديني، مدعي پيوند قرآن و برهان و . خود را فعليت ببخشد
انبيا و اوليا به كشف تام در  مدعي است ،به همين سبب )1379زاده آملي، حسن( .عرفان است

مأمور هدايت بشر و  اند و به حكمت الهي عقل نظري و بسط تمام در عقل عملي رسيده
اين معارف و مباني  )346- 358، 2ج : 1381خميني، (. مددكار او در فعليت استعدادها هستند

شناسانه، اساس نظريه اخالقي و سياسي حكمت متعاليه را تشكيل  شناسانه و انسان جهان
  .آيند دهند كه در پي مي مي

  فعل اخالقي 
. تن نسبت آن با سياست بسيار مهم استشناخت و تعريف اخالق و فعل اخالقي در ياف

شناسانه حكمت متعاليه، به تعريفي خاص از اخالق و  شناسانه و انسان هاي هستي بر پايه يافته
هاست و آن را در  بر اساس منظر وجودشناسي، اخالق از مقوله هست. رسيم فعل اخالقي مي
راده انسان، توسط وي توان قرار داد؛ وجودي كه در ملك نفس و تحت ا دايره وجود مي

  . شود ساخته مي
اي  و مالصدرا خلق را ملكه )372: 1375بستاني، (. باشد ها مي يببه معني خو، در لغت اخالق

. تعريف كرده است ،شوند كه به مدد آن افعال به سهولت بدون نياز به تفكر صادر مي
. باشد مي "ملكه"را واژه بنابراين، كليدواژه نظريه اخالقي مالصد )114، 4ج، 1368 :شيرازي(

توضيح و تبيين و چگونگي حصول ملكه، ما را به تبيين فعل اخالقي و شناخت اخالق 
در اين راستا طريقه حصول ملكه، مبتني بر اصالت وجود و نظام علي و معلولي . رساند مي

از  متناظر با هستي سه مرتبه وجودي دارد كه منشأ صدور سه نوع فعلانسان  .شود تبيين مي
سه نوع فعل نباتي،  ،گانه وجود براي رسيدن به مراتب سهبه تعبير ديگر، انسان . او هستند

او را به كماالت هر  )1(»لبس بعد اللبس«كه به صورت دهد  حيواني و انساني را انجام مي
و حالي را در نفس ا ،دهد هر فعلي كه انسان انجام مي )137، 8ج: 1368شيرازي، (. رسانند مرتبه مي
ه طريق ب )202: 1360شيرازي، ( .شوند تبديل به ملكات مي ،حاالت ،با تكرار افعال .آورد پديد مي

زماني كه حاالت به بيان وجودشناسي، . ها و فنون نيز همين است وجود آمدن تمام مهارت
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بنابراين هر فعلي  .دشون تبديل به خلق و ملكه مي ،گردند از شدت وجودي برخوردار مي
 ،به تعبير ديگر )115، 4ج: 1368شيرازي، (. سازد اي از مراتب انسان را مي مرتبه ،د بودهمنشأ وجو

دهد كه منشأ حالي  فعلي متناسب با آن انجام مي خود، انسان در هر مرتبه از مراتب وجودي
تبدل به خلق و با تكرار افعال، در نفس استقرار پيدا كرده، شود و اين حاالت  در نفس او مي

   .دنشو مياخالق 
رسند  هايي به ظهور مي همراه با حركت جوهري و سير تكوين انسان، صفات و ويژگي

طلبي و  شهوت اتصف ،اولين صفات ظاهر شده در انسان. اند ترين صفات اخالقي كه از مهم
برخاسته از سه قوه شهويه و  اين صفات،. استجويي  گري و برتري طلبي و حيله جنگ

: 1368شيرازي، (. ندنسانمطابق طبع اوليه و وسيله فعليت يافتن مرتبه مادي ااند و  غضبيه و وهميه
 ،فعلي است كه ناشي از اين سه قوه بوده، فعل اخالقي در مرتبه حسي ،بنابراين )61 ،7ج

سودگرا و  ،در اين مرتبه اخالقبنابراين،  .شود موجب فعليت مرتبه دني انسان مي
جويي،  بي، موجب سودگرايي؛ و صفت برتريطل يعني صفت شهوت. محور است قدرت

  محور و سودگرا، موجبات فعليت مرتبه دنيه  اخالقِ قدرت. طلبي است موجب قدرت
قواي شهوي و غضبي، انسان را به جلب سود و منفعت . كنند و مادي انسان را فراهم مي

رتبه برزخي لكن انسان چون م. كشاند كنند و قوه وهميه، او را به سوي قدرت مي وادار مي
اي ارضا كند كه يكي فداي ديگري و مانع فعليت  بايد اين قوا را به گونه ،هم دارد

. ندوافي نيستبرزخي، در مرتبه طلب  و قدرتاستعداهاي ديگر نشود و لذا اخالق سودگرا 
   )126، 9ج: همان(

انسان به  ،به معني هماهنگي بين قوا "عدالت"با اصل اخالقي  ،در مرتبه برزخي
سه  ،در اين مرتبه. دور شود ،اند گرايد تا از افراط و تفريط كه مانع تكامل ها مي ضيلتف

ريشه همه  ؛گانه حد وسط افراط و تفريط قواي سه ،فضيلت عفت، شجاعت و حكمت
توان  به كمك شرع و عقل مي )90،همان(. دنرسان فضايلي است كه انسان را به تكامل مي

 ،در اين مرتبه .ت و كمال مرتبه برزخي را كسب كردمصاديق اين سه فضيلت را شناخ
فعلي است كه مصداق يكي از اين  ،فعل اخالقي اخالق به معني نظام دادن به غرايز است و

و اگر انسان بخواهد به اين مرتبه ارتقا پيدا كند، بايد به اين فضايل آراسته  فضايل باشد
  . گردد

اين  اخالقِ .رسد به باالترين حد كمال خود مي انسان ،يعني مرتبه عقالني ،در مرتبه سوم
شايسته  ،انسان ،در اين مرتبه .اخالق متناسب با كمال آن يعني اخالق مكرمتي است ،نشئه

اخالق مكرمتي، اخالق فيض و لطف و احسان . )162 :1360شيرازي، (. گردد خالفت الهي مي
دهد و هر چه مرتبه  روز ميكند، آثاري از خود ب زماني كه انسان وجود پيدا مي. است
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آثار انسان، جود اوست و هر چه وجود . وجودي بيشتر باشد، آثار آن نيز بيشتر است
شديدتر باشد، جود نيز شديدتر است و لذا اخالق مرتبه سوم، باالترين مرتبه جود و احسان 
است؛ امري كه در پيامبر اكرم تجلي كرد و ايشان مصدر جود و احسان و واسطه فيض 

در مقام علو نفس؛ . همان مكارمي كه پيامبر آن را هدف رسالت خود خواندند. بودند
گرايي مرتبه متوسط و اين نيز به  طلبانه مرتبه دني، به فضيلت گرايي منفعت غايت
انسان در اين مرتبه، تعالي يافته؛ باالتر از . يابد گرايي و اخالق كرامتي ارتقا مي وظيفه

. شود رسد و فيض وجود از او صادر مي و رحمت و خالفت الهي ميعدالت، به مقام احسان 
رسد و اين سر خالفت مخصوص انسان  و از انسان شريف، فيض به ساير آفريدگان مي«

كثرات . شان دارد در اين مقام، انسان همه كماالت مراتب قبل را جداي از نواقص )2(».است
انسان در عين علو، داني است و در عين رسند و  گانه در اين مقام به وحدت مي نشئات سه

گرايي را و هم احسان را در  طلبانه سودگرا را و هم فضيلت هم اخالق قدرت. دنو، عالي است
اخالق كرامتي . رسند باشد و اين اخالقيات متضاد در وجود او به وحدت مي طول هم دارا مي

اعم از داني و عالي  اخالق مرتبه وحدت مقامات انسان، در عين رعايت ادب هر مقام
توانند تحت تدبير  انسان در جهان ماده و حيات مادي و حيواني مي افعال يا انفعاالت )3(.است

بنابراين چنين نيست كه انسان تا در اين عالم است، . نفس، با شرافت و كرامت انجام شوند
ا كنار بگذارد يا وقتي به عقالنيت و علو رسيد، مرتبه داني و حيواني خود را از دست بدهد ي

بتواند ناديده بگيرد و افعال مناسب اين مرتبه از او صادر نشود؛ بلكه با نظر احسان به مرتبه 
نگرد و از علو خود به آن احسان كرده و به افعال مرتبه دني، علو و بها  مادي وجود خود مي

استه، شرافت دهد؛ يعني همان خوردن و جماع و احساسات را جهت داده و از نواقص پير مي
  .بخشد مي

 .مقام فعليت و شدن انسان است "ملكه"اخالق به معني  :توان گفت بندي مي در جمع
كاري است  ،فعل اخالقي. انسان در مراتب مختلف شئون آدمي )4(اخالق يعني جاندار شدن

سه  ،انسان به لحاظ مشكك بودن. دهد براي شدن انجام مي ،كه انسان در مراتب مختلف
دهد كه ابتدا حاالت و سپس ملكاتي  جودي دارد و در هر مرتبه كارهايي انجام ميمرتبه و

آن را ادب آن  اخالقي دارد كه باالترين حد ،هر مرتبه .آورند وجود ميه را در نفس او ب
و  "عدالت" ،و ادب مرتبه برزخي "قدرت و منفعت"، ادب مرتبه دني .توان ناميد مقام مي

اين مراتب را به نحو لبس بعد اللبس طي  انسان .است "و كرامت احسان" ،ادب مرتبه عقلي
ولي از  ،همه كماالت مرتبه قبل را دارد ،كند و لذا آنكه به ادب مرتبه عالي رسيده مي

متضمن ادب عدالت و ) كرامت(ادب مرتبه عالي  ،بنابراين .نقايص آن فارغ شده است
  .هاست بدون نقايص آن ،قدرت
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  فعل سياسي 
ملكات و  ؛هاي مهم زندگي بشر است كه بخش زيادي از حاالت حوزهجمله ز سياست ا

هاي زندگي  اين حوزه همانند ديگر حوزه طبعاً .دنگير رفتارهايش در آن حوزه شكل مي
مالصدرا و شارحين حكمت متعاليه، چون كمتر وارد . باشد تحت قواعد اخالق مي ،بشر

اند؛ بنابراين الزم  ي از سياست به دست ندادهاند؛ به طور مستقيم، تعريف حكمت عملي شده
است با نظر به برخي تعاريف؛ زمينه بحث و استنباط منظر حكمت متعاليه از سياست و فعل 

  .سياسي را فراهم كنيم
 ،انديشمندان سياست در مغرب زمين و در دوران معاصر ،در شناسايي فعل سياسي

همين سبب گفته شده تعاريف مربوط به  تعاريف گوناگوني از آن به دست داده اند و به
 )37: 1390 ،افروغ(. سياست و عمل سياسي فراوانند و تعريف عامي از آن وجود ندارد

برخي سياست را علم  .اند هاي متفاوت به سياست نگريسته انديشمندان سياسي از زاويه
تعريف ها  نو مسائل مربوط به آها  تموحكعلمِ مطالعه  را بر اساس موضوع، آن ،دانسته
 راش،( اند برخي ديگر به نقش و كاركرد سياست نيز اشاره كرده )61: 1381 زايي،لك(. اند كرده
بنابراين موضوع  )35: 1375، عالم(. اند برخي ديگر سياست را علم بررسي قدرت دانسته )5: 1377

و نفوذ در  ها و نهادهايي است كه با قدرت و اقتدار در برگيرنده همه انديشه"علم سياست 
ها و نهادهاي خارج از دولت را كه  ها و سازمان جامعه سروكار دارند و رفتار سياسي گروه

دي و ديگران، وو( ".كند بررسي مي ،بر سياست عمومي و جهت دگرگوني اجتماعي اثرگذارند
ط بتنها نهاد مرت ،قدرت است و حكومت ،موضوع اصلي سياست در اين تعاريف )10: 1351

 ،از علم فاصله گرفته ،سياست ،بر اين اساس .باشد هاي قدرت مي و يكي از طرفبا قدرت 
دانند كه براي  شود و لذا برخي سياست را مجموعه ابزار و وسايلي مي به فن نزديك مي

كسب قدرت ضروري است و براين باورند كه به اين وسيله از قدرت به بهترين صورت 
عرصه  ،توان برداشت كرد كه سياست مي فوقاز تعاريف  )205: 1372روريش،( .شود استفاده مي

هاي منافع در روابط نيروهاي اجتماعي است كه در فرايند حكومت  برخوردها و هماهنگي
  .دياب ظهور و بروز مي ،و اعمال قدرت

نيكويي سياست بر پاي « :واژه سياست در برخي روايات به معني تدبير آمده است
معنايي است كه به چنين كاربردي نزديك  )331: 1366آمدي، تميمي (» .دارنده رعيت است

سياست، قيام و پرداختن بر چيزي است به نحوي « :اند شناسان تازي از آن كرده برخي واژه
سياست را به معني  ،حضرت امام )321: 1414حسيني زبيدي، (» .كه آن را به صالح بكشاند

برخي  )1380:217خميني، (. ندا كار بردهه ب ،هدايت كه بسيار به معني لغوي آن نزديك است
هنر  ،اول :اند را مطرح كرده نظرات مختلفي ،انديشمندان نيز در مورد جان و جوهر سياست
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 .هنر حكومت ،تالش براي كسب قدرت و سوم ،دوم .زيستن و كار كردن با ديگران
  )88: 1377عنايت، (

يكي آنكه  .ويژگي دارد چند ،توان برداشت كرد كه سياست از مجموع تعاريف مي
 ،دوم اينكه در اين روابط .باشد مربوط به افعال تدبيري مرتبط با روابط جمعي انسان مي

در قالب  ،سوم اينكه اين تدبير و روابط قدرت .استهمواره شكلي از قدرت مطرح 
تأكيد بر يك يا  ،بنابراين هر تعريفي از سياست .گيرد ساختاري به نام حكومت انجام مي

ن اين متضم ،هاي گوناگون از سياست ها دارد و برداشت ند ويژگي از اين ويژگيچ
  .ها باشد فعلي است كه داراي اين ويژگي ،باشد و فعل سياسي ها مي ويژگي

  جامعه و سياست از منظر حكمت متعاليه
ترين پرسشي كه هر نظريه در باب سياست، بايد به آن پاسخ دهد، اين است كه  ابتدائي

آورد؟ براي اينكه فضاي  كند و به سياست رو مي نسان، به طور جمعي زندگي ميچرا ا
نگاهي اجمالي به برخي نظريات در  ـاز باب تعرف االشياء باضدادها ـتر شود  بحث روشن
مانند ي انديشمندان. كنيم اندازيم و سپس ديدگاه حكمت متعاليه را بررسي مي اين باب مي

يعني سرشت انسان  ؛دانستند انداري شهرمنش يا مدني الطبع ميافالطون و ارسطو انسان را ج
را به دليل فقدان دو ويژگي ارسطو حيوانات و بندگان  .به زندگي جمعي گرايش دارد

عنايت، ( .دانست مياز برپايي جامعه سياسي جويي سعادت و آزادي اراده، ناتوان  انساني پي
ها در برآوردن نيازها و پراكندگي  نسانافالطون دو عامل محدوديت ابه نظر  )88: 1377

  )56: 1377عنايت، ( .اساس تشكيل اجتماعات بشري است استعدادها
اساس  افالطون براست؛ زيرا در نظر اي اخالقي  جامعه سياسي افالطون و ارسطو جامعه

ارسطو نيز سه فضيلت را ادب معيار و  .آيد ل ميئنا ،اوست ههر فرد به آنچه شايست ،عدالت
خويي،  دانشوري و خردمندي، پاكيزه :كرد كه عبارتند از ياسِ جامعه سياسي معرفي ميمق

   .كه دولت وظيفه دارد افراد را به اين نحو تربيت كند ،تندرستي
نظريه قرار اجتماعي هابز و الك و روسو بيان ديگري از جامعه سياسي و نحوه 

ان را در وضع طبيعي تصوير ها ابتدا انس آن .گيري اجتماع و تشكيل دولت است شكل
هايي است كه در يك  نمايش و تصوير فرضي حيات انسان ،وضع طبيعي هابز. كنند مي

لكن اين  .اي وجود داشته باشد كننده بدون اينكه قدرت هماهنگ ؛كنند عصر زندگي مي
  )257- 260: 1372رودريش، ( .جامعه به قدرتي برتر به نام دولت نيازمند است

در اين  .وضع آزادي و برابري و هماهنگ با قانون طبيعت است ،وضع طبيعي الك
در احترام به مالكيت و آزادي و حيات  ،صلح و خردمندي حاكم است و قانون عقل ،وضع
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طرفي  ميان افراد وجود دارد و داور نهايي و بي لكن همواره نوعي ناسازگاري .ديگران است
  .وجود ندارد ،مندي از حقوق باشد كه پشتيبان فرد در بهره

انسان در وضع طبيعي روسو وحشي نجيبي است كه آزاد و رها، هيچ تصوري از درست 
. آزادي و برابري كاملي به همراه زندگي ساده و باامنيتي دارد. خير و شر ندارد و و نادرست

لكن دو عامل  ،براساس غرائز طبيعي زندگي كرده و به اعمال غير اخالقي آلوده نشده است
كند و انسان به جانوري  ها را از وضع طبيعي خارج مي انسان ،عيت و نهاد مالكيترشد جم

دارد تا  ها را وا مي انسان ،شود و در اين شرائط نياز به صيانت نفس و اموال ار تبديل ميمكّ
تا از جان و مالكيت حمايت  ،گرد هم آيند و در قراري اجتماعي انجمني را تشكيل دهند

عالم، (. شود خير عمومي و نيز خير فردي گذاشته مي سببار اجتماعي به به نظر وي قر. كند
1375 :199 -191 (  

توان نتيجه گرفت تشكيل جامعه سياسي و گذر از وضع طبيعي و پيدايش انسان  مي
اگر ناامني و مزاحمت  .سياسي در هر سه بيان هابز، الك و روسو ضرورتي عقالني است

  .داد در وضع طبيعي بماند نسان ترجيح ميا ،ها براي يكديگر نبود انسان
دهد، وارد پاسخ به  از انسان ارائه مي - به لحاظ وجودي - با تفسير خاصي كهمالصدرا 

الحدوث  نيةانسان جسمابه نظر وي . شود سؤال چرايي گرايش انسان به زندگي جمعي مي
ند و از ك جسم لطيفي دارد كه از يك طرف قدرت تحرك زيادي برايش فراهم مي .است

و نيازهايش را مانند ديگر حيوانات انفرادي زندگي صورت ه تواند ب طرف ديگر نمي
نياز به فرآوري آيند نياز به لباس ندارند و غذايشان  حيوانات وقتي به دنيا مي .برآورده كند

فرآوري و توليد غذا و . اما لباس و غذاي انسان به صورت طبيعي مهيا نيستندارد، 
تواند همه اين فنون را  ند فنون و صنايع گوناگوني است و يك نفر نمينيازم ،پوشاك

 .د و استعدادها بين افراد توزيع شده استنزيرا همه استعدادهاي الزم را ندار ؛كسب كند
نيازمند كمك و همياري يكديگر هستند تا بتوانند نيازهاي زيستي خود را ها  انسانبنابراين 

يعني  ؛داند مي "غير مكتفي بتفرده"مالصدرا نوع انسان را  )259: 1354 شيرازي،( .فراهم كنند
 .شود اي است كه نوع انسان با يك فرد از آن محقق نمي ساختار وجودي انسان به گونه

به لحاظ همين  )139: 1360شيرازي،( .اختالف مردمان در خلقت است ،مقتضاي حكمت الهي
شناختي حكمت متعاليه  يكي از قواعد انسانبنابراين  .دهد انسان تشكيل اجتماع مي ،ويژگي

انسان مدني الطبع است و زندگي او «: كند مالصدرا تصريح مي .مدني الطبع بودن انسان است
هاي اجتماعي  وي به نقش )448: 1354شيرازي، (» .پذيرد جز با اجتماع و تمدن سامان نمي

ها  س استعدادها و ظرفيتها بر اسا دهد و اجتماع را حاصل تعين نقش مي فراواناهميت 
ها بنگرند كه  افراد با آگاهي به اختالف اغراض و انگيزه«تعبير وي مبني بر اينكه  .داند مي
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داللت بر اين  )259: 1354شيرازي، (» .آيند چگونه در داد و ستدها به استخدام يكديگر در مي
ها بر اساس  نسانحاصل مشاركت عقالني و همكاري ميان ا، كند كه به نظر وي اجتماع مي

  .كنند پايه استعدادها ايفا مي هايي است كه بر نقش
كند كه بر دو  نيز تقريري از طبع مدني انسان ارائه مييكي ديگر از حكماي متعاليه 

طبع اوليه و طبق ها  انسان ،براساس اصل اول. اصل استخدام و حب ذات نوعي استوار است
بر . آورند نوعان خود رو مي م موجودات حتي همرآوردن نيازهاي زيستي به استخداببراي 

 كند و به دليل حب پنداري مي بيند و با او هم ذات انسان همنوع را خود مي ،اساس اصل دوم
اين اصل باعث  .بيند كند و سود او را سود خود مي نوع نيز محبت مي به هم ،ذاتي كه دارد

 )436: تا بي، 6جمطهري،(. يعي خارج گردداز معني استثمارگري طب ،شود اصل اول تلطيف شده مي
 »اجتماع تعاوني غريزي«آيند و  ها گرد هم مي انسان .شود اجتماع زاده مي ،از اين دو اصل

دهد كه از حالت  اي شرح مي عالمه در الميزان حب ذات نوعي را به گونه .آورند را پديد مي
  )117: 1417، 2اطبايي، ج طب( .رسد مي »اجتماع اضطراري«شود و به  غريزي خارج مي

ر ذاتي او، انسان براي فقاساس نظريه تكامل نوعي مالصدرا در مورد انسان و نيز  بر
آفريند كه  زند و موجودي را مي دست مي »اجتماع تعاوني مدني«به تأسيس  ،شدن و فعليت

ت به نظر مالصدرا حيا )490 :1354شيرازي، ( هم ظرف تكامل اوست و هم نتيجه تكامل او
مقام تكامل  ،حيات جمعي. الزمه حركت تكاملي انسان در حركت جوهري است ،جمعي

بسياري از ، بدون حيات جمعي .گانه جسمي و برزخي و عقالني انسان است مراتب سه
جامعه صرف كنار هم قرار گرفتن  ،در اين نظر .كنند زمينه فعليت پيدا نمي ،مراتب كمال
جامعه مركب حقيقي مانند  ،به تعبير شهيد مطهري .استبلكه موجودي حقيقي  ،افراد نيست

ها و  ها و خواست ها و عاطفه ها و انديشه عناصر آن روح .ديگر مركبات طبيعي است
 ،افراد انساني .تركيبي فرهنگي است ،تركيب جامعه. ها ها و اندام ها و تن نه بدن ؛هاست اراده

شوند و از جهت روحي در  ماعي ميهاي فطري و اكتسابي، وارد زندگي اجت با سرمايه
يابند كه به آن روح جمعي گفته  شوند و هويت روحي جديدي مي يكديگر ادغام مي

ترين مرتبه اين روح جمعي، مربوط به اجتماع  ضعيف )331 - 332: تا ، بي2مطهري، ج ( .شود مي
راين بناب. ها براي تأمين حوايج جسمي تشكيل شده باشد مدني است كه بر اساس مهارت

الحدوث است، نقطه شروع اجتماع مدني نيز جسماني و  نيةگونه كه انسان جسماهمان
اي است كه در مرتبه جسماني بماند و  جامعه دني، جامعه. گويي به همين نيازهاست پاسخ

  .تعالي پيدا نكند
وجود  )5(جامعه رقيقه ،به بيان فلسفي و از منظر حكمت متعاليه و از نظر وجودشناسي

ها و ملكات همه يا اكثريت افراد آن  جامعه موجودي است كه تجلي انديشه. د استافرا
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به همين دليل است كه مالصدرا مدينه فاضله مورد پذيرش خود را به انسان زنده  .است
دهنده آن ملكات  موجودي طبيعي است و اجزاي تشكيل، كند جامعه و تصريح مي ،تشبيه

بنابراين  )490: 1354شيرازي، ( .دهد ي بين آنان را سامان ميهاست كه شبكه ارتباط ارادي انسان
موجودي ارادي است و حاصل فعاليتي تدبيري و فعل  ،چه فاضله و چه غير فاضله ،مدينه

هايي است كه در روابط معطوف به اراده  وابسته به نقش ،حيات جمعي انسان .ارادي است
ست و انسان به عنوان فاعل بالقصد وارد فعل اختياري انسان ا ،جامعه مدني .گيرد شكل مي

ناشي از  ،اين باور است كه افعال ارادي از جانب ديگر مالصدرا بر .شود اين روابط مي
حياتي اخالقي  ،توان نتيجه گرفت حيات اجتماعي بنابراين مي .اخالق و ملكات اخالقي است

روز و فعليت اخالق ها و هم ظرف ب هم مظهر تجلي اخالق و ملكات انسان ،اجتماع .است
زيرا جامعه  ؛مستلزم عينيت اجتماع و اخالق است ،در نتيجه اجتماع مدني مالصدرا .است
  .استآن محصول ملكات و رقيقه وجود افراد  ،مدني

طرفي نظام سياسي نسبت به  بر اساس نظريه اجتماع تعاوني اخالقي حكمت متعاليه، بي
گيري خود  اسي نسبت به پايه و اساس شكلزيرا محال است نظام سي. معناست اخالق بي

. دهنده آن است حيات جمعي، تابعي از ملكات اخالقي اكثريت افراد تشكيل. طرف باشد بي
اند و قائل به تفكيك اخالق فردي و  آنان كه حوزه فردي را از حوزه جمعي جدا كرده

انسان را بدسرشت  مثالً اينكه. اند فرض خاصي از اخالق و سياست داشته سياسي شدند، پيش
تواند مبتني بر فضايل بنا شود؛ زيرا زماني  اند كه سياست نمي اند و به اين نتيجه رسيده دانسته

مدار  اي فاضل و فضيلت توانيم سياست و جامعه كه ما با اكثريتي از ددان روبرو هستيم، نمي
خن گفتن از مدينه س. اند مشكل را حل كنند و با تفكيك اين دو حوزه خواسته. داشته باشيم

. و موهوم پنداشتند اي خيالي فاضله را يوتوپيا، آرمان شهر يا ناكجا آباد دانسته، آن را مدينه
ددان نيز  لكن بايد گفت بر اساس نظريه حكمت متعاليه در تفكيك مراتب انسان، جامعه

خود را از  اينكه فالسفه سياسي، فلسفه سياسي. اي اخالقي، لكن در مراتب پايين است جامعه
ها نيز از اخالق شروع  كنند، شاهد بر اين است كه مبناي آن پرسش سرشت انسان آغاز مي

برخي مانند هابز و ماكياول، سرشت انسان را بد و برخي مانند الك، خوب . شود مي
عالوه . اند اخالقي  در هر دو صورت، روشن است كه مفاهيم خوب و بد، مفاهيمي. دانستند

كنند كه  ها در نهايت، بر اساس سودگرايي، جامعه سياسي خود را بنا مي آن بر اينكه همه
  .آن نيز مبنايي اخالقي است

و سياست غير اخالقي ناشي از تاريخ انديشه » سياست اخالقي«رسد دوگانه  به نظر مي
هاي جديد  هاي خاص با دولت سياسي غرب و برخاسته از دعواي كليساي مدعي ارزش

ها و فضايل  ديني كه مدعي ارزش. ايت منجر به تفكيك دين و دولت شدباشد؛ كه در نه
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لكن بر اساس نظريه . هاي اين جهاني بود خاص ماورايي بود و دولتي كه مدعي ارزش
مالصدرا كه هيچ سياستي جداي از اخالق نيست، اين دوگانه نادقيق است و با تسامح 

يرا سياست، هيچ گاه غير اخالقي ز. توان تركيب اضافي سياست اخالقي را پذيرفت مي
نيست، بلكه سياست داراي مرتب اخالقي است كه برخي از برخي ديگر برتر يا فروتر 

اند، به درستي تشخيص  گرايان سياسي موسوم ها كه به واقع امثال ماكياولي و آن. است
هستند، ها داراي ملكات ددي و محدود به مرتبه جسماني  اند زماني كه اكثريت انسان داده
اي بر مبناي ملكات  توان از فضايل مربوط به مرتبه متعادله و متعاليه سخن گفت و جامعه نمي

كند و ابتداي وجود  چون انسان مراتب تكامل را به نحو لبس بعد البس طي مي. برتر داشت
او جسماني است تا از كماالت مرتبه ددي و جسماني عبور نكند و ارتقا نيابد، به مرتبه 

. جامعه نيز به عنوان رقيقه وجود و ملكات آدمي از اين قاعده مستثني نيست. رسد تر نميباال
تواند به عدالت كه ادب  انسان تا از ادب مرتبه دنيه، يعني قدرت و منفعت ارتقا نيابد، نمي

  .مرتبه متعادله انسان است، برسد، و مدينه فاضله بنا كند
 - هاست كه برخاسته از ملكات اكثريت افراد آن- ها  اختالف جوامع از مبناي اخالقي آن

بندي  در نظريه مالصدرا، جوامع بين دو سر نازل و عالي قرار گرفته و دسته. شود ناشي مي
ها به دنيه و فاضله و  چون اخالق داراي سلسله مراتب است، جوامع بر اساس آن. شوند مي

اي سياست مانند تقنين، توزيع ه بر اساس اين نظريه، همه حوزه. شوند متعاليه تقسيم مي
مبناي . ها حضور دارد اخالق در همه آن. گيري و غيره، امتداد اخالق است امكانات، تصميم

هاي اجتماع  اخالقي جامعه هر چه باشد تقنين، اجرا، قضاوت، توليد، توزيع و ديگر حوزه
شكيل شده، در اي كه بر اساس سودگرايي ت مثالً جامعه. گيرند مدني بر اساس آن شكل مي

حقوق هر ملتي نماينده اخالق ويژه . كند عدالت را اخالق معنا مي. ها سودگراست تمام حوزه
گذاران، ترجمان قواعد اخالقي مورد احترام خويش هستند و لذا  قانون. آن مردم است

هر مكتب . كند اخالق، عامل اصلي حقوق است و مانند خون در ميان حقوق گردش مي
براي مثال، مبناي سودگرايي اخالقي، به اصالت فرد . ب مبنايي اخالقي استحقوقي، بازتا
كند؛ يعني هر آنچه افراد توافق كنند، عين  رسد و عدالت را معاوضي معنا مي در حقوق مي

بنابراين، اخالق هر . دهد شود و دولت را حافظ تراضي بين افراد قرار مي عدالت شمرده مي
توانند بر  ها مي از نظر حكمت متعاليه، انسان. نقش اصلي را داردقوم در تميزِ داد از ستم، 

اين جامعه رقيقه ملكات . اي تشكيل دهند اساس اخالق مرتبه دنيه اراده كنند و جامعه
ها نبي هم مبعوث شده باشد  باشد كه حتي ممكن است در ميان آن اكثريت اعضاي آن مي

ها متفاوت از ملكات اكثريت باشد،  اخالق آنو برخي از افراد به آن نبي گرويده باشند و 
شود و محكوم ملكات اكثريت  لكن جامعه مبتني بر ملكات اكثريت افراد تأسيس مي
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هاي آمازون و آفريقا  رسد جوامعي مانند جوامع وحشي جنگل در ضمن به نظر نمي. باشد مي
مرتبه دنيه، . اشنداي شكل گرفته ب و نيز جوامع شرق دور مانند ژاپن بر اساس هدايت نبي

اي به مراتب باال رسيده باشد، حتماً از مراتب  خود ذومراتب است و زماني كه جامعه
ذو مراتب بودن . تر را كسب كرده است تر عبور كرده و كماالت مراتب پايين پايين

اند كه اثرات و  وجود، و طي مراتب وجود به نحو لبس بعد اللبس، اصولي در حكمت متعاليه
يكي از ثمرات . ها منشعب مي شود بسيار مهم و زيادي دارند و نكات مهمي از آنثمرات 

اي، مراتب باالي كمال را كسب كند؛ مگر اينكه  اين است كه امكان ندارد انسان و جامعه
اي متعاليه، مبتني بر  بنابراين، زماني كه جامعه. تر را كسب كرده باشد كمال مراتب پايين

تر، يعني عدالت  شود، كمال مراتب پايين يعني كرامت و احسان بنا ميكمال مرتبه متعاليه، 
البته عكس اين قضيه صادق . و قدرت و منفعت به نحو اتم و اكمل حاصل شده است

بنابراين جامعه متعاليه، تركيبي از سه جامعه متدانيه و متعادله و متعاليه نيست، بلكه بر . نيست
در عين علو، . حدي است كه داراي مراتب استاساس نظريه وحدت در عين كثرت، وا

  .داني است و در عين دنو، عالي است
انسان براي تأمين  ،بندي مي توان گفت بر اساس نظريه تكاملي حكمت متعاليه در جمع

به همكاري و همياري ديگران نيازمند است و اقدام به تشكيل اجتماع مدني  ،نيازهاي زيستي
د كه شرايط ادامه حيات و زمينه تكامل استعدادها را فراهم گير روابطي شكل مي. كند مي
نه  ،دهنده جامعه اين روابط نه جسمي كه روحي و فرهنگي است و اجزاي تشكيل .كند مي
اجتماع مدني رقيقه وجود و ملكات  ،بنابراين .باشد ها مي ها بلكه خلقيات و ملكات انسان تن

بنابراين حكمت . اجتماعي اخالقي است ،اع مدنيدر نتيجه اجتم .اخالقي و ارادي افراد است
آورند، به اين نتيجه  ها به تشكيل اجتماع رو مي متعاليه در پاسخ به اين پرسش كه چرا انسان

. كنند ها بنا به مقتضاي ذاتي و بر اساس ملكات خود به اين امر مبادرت مي رسد كه انسان مي
اما اينكه . كشاند را به تشكيل اجتماع ميچون انسان موجودي اخالقي است؛ اخالق، انسان 

سياست به معني تدبير، حكومت و قدرت در اجتماع مدني اخالقي حكمت متعاليه، چه 
  .باشد وضعي دارد، مستلزم تبيين نظريه دولت مي

تا داند،  مالصدرا ابتداي تكوين انسان و اجتماع را جسماني مينظريه دولت از آنجا كه 
او بر اين باور است كه  .بيعي اصحاب قرار اجتماعي نزديك استحدودي به نظريه وضع ط
طالب آن چيزي است كه نيازهايش را برآورده كند و بر آنچه  ،انسان به صورت طبيعي

ها  انسانبه نزاع  ،اين دو خصوصيت .گيرد خشم مي ،ها شود مزاحم او در رسيدن به خواسته
 .شوند ماعي دچار اختالل و افراد نابود ميروابط اجت .شود ه ميبراي غلبه بر يكديگر كشيد
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 .نياز است ،به اعتبارات قانوني كه مورد توافق باشد ،براي خالصي از وضعيت جنگ و نزاع
. ها پايان يابد و عدالت برپا و نزاعشود كند تا روابط تنظيم  وضع قوانيني ضرورت پيدا مي

ها و جناياتشان هستند  ازدواجپس ناگزير به قانوني در معامالت و « :كند وي تصريح مي
با آن به عدالت حكم كنند و اال به  .كه مطابق طبع و مورد مراجعه همه مردمان باشد

» .شود جويي بر يكديگر برخاسته و همه فاسد شده و نظام اجتماعي از هم گسسته مي برتري
. كند او باز مينياز به وضع قانون، پاي سياستمدارن را به نظريه دولت  )360: 1360شيرازي، (

مدار بوده و راهبر  به فردي كه سياست. تدبير جامعه با وضع قانون در دست آنان است
شود  گفته مي -  مشتق از ملك به ضم ميم- در اصطالح، ملك  ،مردمان به سوي مصالح باشد

دست نيرومندي است كه سياست و  او تواناي فراخ« :گويد و مالصدرا در تعريف آن مي
همانند انسان، ابتداي تكوين اجتماع مدني نيز  )558: 1383شيرازي، (» ...ر دستان اوستتدبير د

ملكات و صفات جسمي و دنيه، منشأ اقدام و اراده براي . برآوردن نيازهاي مادي است
تدبير . الحدوث است نيةتوان گفت دولت نيز جسما بنابراين مي. تأسيس دولت است

وجود فرد و  ،وضع قانون و دوم ،اول :را دو وجه داردعقاليي در نظريه دولت مالصد
بدون اين دو  ،به نظر او سامان معيشت و نيز راهيابي به كمال. گذاري از جنس بشر قانون

  )488: 1354شيرازي، ( .امكان ندارد
تدبير مدينه دنيه در مرتبه . انديش ابزاري ممكن است سامان معيشت، با عقل مصلحت

لكن نظريه اجتماع مدني مالصدرا با قائل بودن به . پذيرد ورت ميدنيه با همين عقل ص
در مراتب باالتر، عقل . گيرد مراتب باالتر، از نظريه اصحاب قرارداد اجتماعي فاصله مي

از اين نقطه به بعد، شرع و وحي . تري الزم است كه بشر عادي از آن به دور است رشديافته
بر اساس قانون لطف كه قانون طاليي ر مرتبه متعاليه، د. شود وارد نظريه دولت مالصدرا مي

از سوي سرچشمه لطف، كسي براي سامان عالم و وصول مردم به  ،اخالق متعاليه است
چنين فردي عالوه بر رسالت،  )488: 1354شيرازي، (. شود صالح دنيا و آخرتشان فرستاده مي

برد كه  سائس از او نام مي ملك، سلطان و فرمانده هم هست و مالصدرا با عبارت امام
و لذا تصريح  .باشد ت معاش و معاد ميحجهت وصول به مصل ،اش سياست عامه وظيفه
نگاهداري و راهبري و تكليف مردمان به  ،مدار همانا واجب است بر امام سياست«كند  مي
تبه دنيه، ها در مر بنابراين، انسان )558: 1383، 2ج شيرازي،(» .ه در آن مصلحت امورشان استچآن

شوند و در مرتبه  با اخالق دنيه، يعني قدرت و منفعت وارد مدينه دنيه و تشكيل دولت مي
  .كنند متعاليه، با اخالق متعاليه يعني كرامت و احسان، مبادرت به تأسيس دولت مي



 

  

21 

  سياست متعاليه
  سومسال  
  نهمشماره  
  94 تابستان 

  رابطه اخالق و
  و سياست از منظر

  حكمت متعاليه
  )24تا  7(

  گيري بندي و نتيجه جمع
اسخي كه به دهد و پ با تعريفي كه حكمت متعاليه از هستي، انسان، اخالق و اجتماع مي

مستلزم تأسيس جامعه  ،نظريه اجتماع مدني حكمت متعاليهدهد؛  سؤاالت اساسي سياست مي
اجتماع تعاوني عقالني، . شود اخالقي سياسي است و به عينيت سياست و اخالق منتهي مي

 نيةبه دليل جسما ،با اين توضيح كه اجتماع تعاوني .اجتماعي سياسي و اخالقي است
هاي  است و حاوي نظريه دولت بوده و ويژگيتدبير عقاليي ستلزم مالحدوث بودن، 

  سياست
قدرت فائقه دولت بايد تصادم و تزاحم موجود در . در آن جاري استـ  به معني قدرتـ 

جامعه ؛ زيرا اجتماعي اخالقي هم هست ،در عين حال. دهي كند آن را مديريت و سامان
انسان به  .باشد وجود آورندگان آن ميه برقيقه وجود افراد و حاصل ملكات و خلقيات 

عنوان فاعل بالقصد با خلقيات و ملكاتش وارد تعامل اجتماعي شده و مبادرت به تأسيس 
 .روابطي مبتني بر اخالق است ،روابط شكل گرفته در جامعه و كند جامعه مدني و سياسي مي

البته . پذيرد ورت ميدهي و مديريت جامعه بر اساس اخالق آن جامعه ص در نتيجه، سامان
اي با خصوصيات و ملكات مدينه فاضله  جامعه لزوماً ،مبرهن است منظور از جامعه اخالقي

همان ملكات و خلقيات نفساني است كه اعم از فضايل و رذايل  ،زيرا مراد از اخالق ؛نيست
   .است

ب وجودي بر اساس مرات. دهنده به آن است بنابراين، ملكات اكثريت افراد جامعه، شكل
صفات و ملكات دنيه، صفات و : ها، سه دسته صفات و ملكات قابل شناسايي است انسان

مبتني بر اين سه، سه نوع جامعه و مدينه دنيه، . ملكات متعادله، صفات و ملكات متعاليه
شود،  اي كه بين اخالق و سياست بنا مي بنابراين، رابطه. شود متعادله، و متعاليه ساخته مي

. سياست، تجلي اخالق؛ و دولت، محل فعليت ملكات انسان است. ي در هم تنيده استا رابطه
تمام جوامع، موجوداتي ساخته بشر و متناسب با . اي غير اخالقي نخواهد بود هيچ جامعه

اگر اكثريت افراد جامعه داراي ملكات دنيه باشند، جامعه . باشند ملكات اكثريت افراد آن مي
ها فاضله  اهد بود و اگر داراي ملكات فاضله باشند، جامعه و مدينه آنها دني خو و دولت آن
ها بر اساس نظريه تشكيك در وجود، خود داراي سلسله  هر كدام از اين مدينه. خواهد بود

ترين مرتبه آن است كه  نازل. براي مثال، مرتبه دنيه، چند مرتبه دارد. مراتب هستند
مرتبه باالتر اين است كه . خاص مانند خوردن باشنداكثريت افراد، در پي برآوردن لذتي 

. طلبي باشند مرتبه باالتر اين است كه در پي ثروت. ها به طور عموم باشند در پي لذت
طلبي، دو قوه انسان به  در ثروت. طلبي، حاصل تركيب قوه شهويه با قوه وهميه است ثروت

اين است كه ارزش برتر، علم باشد مرتبه باالتر . به همين سبب، برتر است. رسد فعليت مي
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ساختن جامعه عالمانه، افق . جويي كنند ها لذت و قدرت خود را در لواي علم، پي و انسان
پس از وصول افراد و جامعه به اين مرتبه از تكامل، آماده ورود به . تكامل مدينه دنيه است

بدون . آيد ه كف نميها ب عدالت جز در سايه تكامل وجودي انسان. شوند مدينه عادله مي
نظريه اجتماع تعاوني . گذر از مدينه دنيه و مراتب كمال آن، عدالت قابل حصول نيست

هاي مختلف مانند  عقالني حكمت متعاليه، نتايج و امتداد سياسي اجتماعي ديگري در حوزه
  .هاي ديگر قرار گيردتواند دستمايه پژوهش تقنين و قضا و اجرا نيز دارد كه مي

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هاشتنوپي

يكي نظريه : گيرد كه در مورد آن دو نظريه وجود دارد تمام تحوالت جهان از راه حركت انجام مي  .1
ديگري نظريه حكماي متعاليه كه معتقدند جهان طبيعت، عين . »لُبس بعد الخلع«كون و فساد يا 
توضيح كه هر صورتي پس از كسب كماالت  با اين. است» لُبس فوق لُبس«حركت از نوع 

گيرد و صورت قبلي  صورت پيشين؛ در مسير حركت و در آن بعدي، صورت ديگر را به خود مي
مطهري، . شود بنابراين، امكان و فعليت نيز از حركت و تدرج وجود ناشي مي. شود جزء ماده مي

 .758، 6مرتضي، مجموعه آثار، ج
  .162االيات، صشيرازي، صدرالدين، اسرار  .2
ديده «:گويد مالصدرا در اين باره مي. 167، ص7شيرازي، صدرالدين، الحكمة المتعالية، ج  .3

اش افعال و انفعاالتي مانند احساس و تخيل و  شود انسان گاهي از خود نفس حيواني مي
ها به نحو پست و پايين رتبه  شود و همه اين خوردن و جماع و جنگ با دشمنان صادر مي

چه چنين  در آن هنگام كه انسان تحت تدبير نفس شريف عقالني نيست؛ چنان. شوند ام ميانج
حالتي شأن مردمان پست و دون پايه است؛ آنان كه شباهت نزديكي به چرندگان و درندگان 

كند،  دارند و اما در آن هنگام كه انسان با همنشيني نفس ناطقه قيمت و نور و لطف پيدا مي
پس . شوند تر و واالتر از او صادر مي تر و شريف شده به نحو پابرجاتر و كامل همين اعمال گفته

تر دارد، به خدمت  تر و تركيب متعادل انسان عاقل آنچه را از محسوسات كه مزاج شريف
ها بدن را براي انجام طاعات الهي قوت ببخشد و نيز حيات  گيرد و قصد او اين است با آن مي

ها برگيرد و نيز با قوه خيال در امور لطيف  تداوم بخشد و فضيلت شخص را براي طلب خيرات
كند تا به اين وسيله از آنچه عقل و عرفان فرمان به آن  كه براي پايان كار مفيد است، تصرف مي

كند كه با آن  دهند، تبعيت كرده باشد و در به كارگيري قوه غضبيه چنان تصرفي مي مي
   ».شمن آسان شوديابي به مطلوب و غلبه بر د دست

 .جان، چيزي جز فعليت و وجود نيست. جاندار شدن يعني فعليت يافتن  .4
تر و  براساس نظريه تشكيك در وجود و ذومراتب بودن وجود، رقيقه؛ عبارت است از مرتبه پايين  .5

حيات جمعي انسان، بخشي از حيات اخالقي اوست كه مرتبه . ضعيف وجود يك موجود
  .باشد ملكات دروني وي دارند و در حقيقت سايه ملكات ميتري نسبت به  ضعيف
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