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  چكيده

 ي ، مقالهحول الگوي اسالمي ايراني پيشرفت هاي علميگوو گفترونق با توجه به 
حاضر بر آن است تا با توجه به دستگاه حكمت متعاليه و با تأكيد بر انديشه و آثار 

صدرايي بررسي  ي را در چارچوب دستگاه فلسفه الگواين مباني  ،صدرالمتألهين شيرازي
الگوي حكمت متعاليه مستنبط از  هحاضر اين است ك ي از اين رو پرسش اصلي مقاله. نمايد

، گانه ؟ اين مقاله ضمن تبيين مباني ششآثار صدرالمتألهين براي توسعه و پيشرفت چيست
مطرح » متعاليه ي توسعه«توان تحت عنوان الگوي مورد نظر مالصدرا را ميمدعي است كه 

ي هر  زمهي حاضر بر اين فرض استوار است كه ال مقاله .و مورد بررسي قرار دادكرده 
به از اين رو با توجه  است؛فلسفي  ي از يك مكتب و پشتوانه يبرخوردار، پيشرفتالگوي 
ي فلسفي انقالب اسالمي، الگوي پيشرفت نيز  عنوان پشتوانه حكمت متعاليه بهشدن  مطرح

اين است كه حاضر ترين پيامد بحث مهم. استوار گردددستگاه بر روي مباني اين  يدبا
مستحكم، قابل  يالگويتواند نظري دستگاه حكمت متعاليه مي ي شده با پشتوانه الگوي توليد

  .نمايد روشن و شفافهمگان ابعاد نظري آن را براي  باشد كهدفاع و داراي پشتوانه فلسفي 

   :كليدي هايواژه
  .توسعه، پيشرفت، حكمت متعاليه، صدرالمتألهين

                                                      
   و عضو انجمن مطالعات سياسي حوزه استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي ∗

)Sharif_lakzaee@yahoo.com.( 
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 عضو هيأت علمي دانشگاه زابل و دانشجوي دكتري دانشگاه عالمه طباطبايي ∗∗∗

)s.lakzaee@yahoo.com(. 
 



 

 

  فصلنامه
  علمي
  پژوهشي

70

  مقدمه
 ي مسالهدر تواند  مياست كه  خصوصياتيواجد  »حكمت متعاليه«يا مالصدرا  ي فلسفه

اين الگو از يك سو مبتني بر برهان . قرار گيردالگوي اسالمي ايراني پيشرفت مورد توجه 
واقع از  در. سوي ديگر مبتني بر عرفان و از سويي نيز بر قرآن استوار شده است و از
مبحثي عقلي و كرده الل ارائه با زبان برهان و استدخود را كه فلسفي است، مباحث  ييجا آن

از  خود را اهدوشمطرح شده است، از آن رو كه توسط يك مسلمان اما  شود؛شمرده مي
نيز از سويي  چنين شود؛ هم شمرده ميقرآني بحث و به نوعي كند  ميقرآن و روايات اقامه 

كند، لذا بحث  تكيه ميو بر عرفان كرده واجد عناصري است كه نگاه عرفاني را تقويت 
بنابراين هم فلسفي است و هم از عرفان و قرآن اشراب شده و . آيد حساب مي نيز بهعرفاني 

كه بنا به ادعاي مالصدرا و با توجه به  ضمن اين. ، شيعي و ايراني استاز سوي ديگر اسالمي
  .)1387حائري، ( استگذاري صورت گرفته، اين حكمت، متعالي و برتر شمرده شده نام

مختلف در نظران  يشرفت مورد توجه صاحبامروزه مبحث الگوي اسالمي ايراني پ
ي ياد منظور تدوين و توليد الگو مضاف بر اين، به. كشور قرار گرفته استمراكز علمي 

در ساز و كار نظام هاي نظري را  اين يافتهتا گرديده است ، مركز مستقلي نيز تأسيس شده
كه هر  ييجا از آن. برساندبرداري بهرهي اجرا و  به مرحله وكرده وارد كشور سياسي 

 ست، بنابرماعي و سياسي نيازمند طرح و الگواجت و فرهنگي ي ويژه در عرصه حركتي به
هاي معرفتي  ويژگيمبتني بر  توليد الگو. يابدفراواني ميالگو ضرورت و اهميت وجود اين 

بايست بر مباني يك دستگاه كه مي شود محسوب مي اي يك جامعه از ضروريات هر جامعه
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت پرداختن به  ،واقع در. مشخص و توانمند استوار گرددفلسفي 

تواند فارغ از نمي ييالگوهيچ كه مطلب است از ديدگاه حكمت متعاليه تأكيدي بر اين 
كه است اين  حاضر نيزمفروض نوشته همين دليل  به. دنبال شودهاي حكمي پشتوانه
در صدر  كه )1392زايي، لك(فلسفي انقالب اسالمي، دستگاه حكمت متعاليه است  ي پشتوانه
بنيادهاي فلسفي بحث  ،مكتباين  ي عنوان يكي از فيلسوفان برجسته صدرالمتألهين به آن،

مورد توجه قرار داده است؛ از همين رو مباحث وي اين توسعه و پيشرفت را در آثارش 
الزم به گفتن . باشدظرفيت را داراست كه بنيادي براي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت 

الگوي پيشرفت  ي بحث منسجم و مبسوطي در زمينهمالصدرا آثار  ي نيست كه در مجموعه
ايشان مباحث و آثار  ي موعهبا استنباط از مجديدگاه وي را و بايستي نگاشته نشده است 
به معناي برتري است و  خود يخود ، بهالبته اصطالح متعاليه و تعالي. كشف و ارائه نماييم

رو پيشرفت و توسعه و  از اين. نيز در درون خود داردبرتر را  معناي حركت و پيشرفت
ضر به حا ي در نوشته. شودسمت برتري در حكمت متعاليه مفروض انگاشته مي حركت به
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مباني  ي و با ارائهمتعاليه خواهيم پرداخت حكمت از منظر توسعه و پيشرفت  ي بحث درباره
 در نظر گرفته و عنوان مبناي توسعه را به» حركت«فلسفي اين موضوع، مبحث و اصول 

را به بحث خواهيم  »سطوح توسعه«و  »مثابه توسعه سعادت به«، »جامعهعوامل توسعه در «
  .گذاشت

كه پيش از اين  كردتوان به دو مقاله در اين زمينه اشاره بحث تنها مي ي پيشينهدر باب 
مقاالت همايش مركز الگوي اسالمي ايراني  ي سياست متعاليه و نيز مجموعه ي در فصلنامه

. را مورد توجه قرار داده استموضوع پيشرفت چاپ و منتشر شده و برخي از زواياي 
در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي با عنوان  1394چنين دو نشست در سال  هم
در مركز الگوي  »الگوي سياسي متعالي«و  »هاي حكمت متعاليه در تدوين الگوظرفيت«

ها  نشستو در آن  نظران برگزار شده احباسالمي ايراني پيشرفت با حضور جمعي از ص
  .تدوين الگو مورد توجه قرار گرفته است هاي حكمت متعاليه در طراحي وظرفيتاز برخي 

با توجه به گستردگي بحث، تنها بخشي از مباحث فلسفي مالصدرا كه است شايان ذكر 
. بايست در مقاالت مستقلي پي گرفته شودجا قابل ارائه است و مباحث ديگر مي در اين

ل و اجرا ارائه جامعي براي عم ي كه مطالب مالصدرا نقشهداشت انتظار توان  نميچنين  هم
اندازهاي  د اين است كه مباني، اهداف و چشمروچه از اين بحث انتظار مي بلكه آن ،نمايد

پيشرفت ريزي نمايد تا بر اساس آن بتوانيم الگوي اجرايي اصلي و اساسي يك الگو را پي
وي توان طرح كرد كه الگرو اين پرسش را مي از اين. نيز طراحي نماييمرا ايراني اسالمي 

 ي ما درحكمت متعاليه مستنبط از آثار صدرالمتألهين براي توسعه و پيشرفت چيست؟ مدعا
با لحاظ مباني و اهداف توسعه  ،مورد نظر مالصدرا ي است كه الگوي توسعهنوشتار اين اين 

در الگوي و شده طرح م» متعاليه ي توسعه«تواند با عنوان مي ،و پيشرفت در اين مكتب
  .كار گرفت شود پيشرفت بهاسالمي ايراني 

  مباني و اصول
كند كه  ارائه ميدر باب مباني و اصول را بحثي  المظاهرااللهيهصدرالمتألهين در كتاب 

وي در اين . عنوان مباني الگوي اسالمي ايراني پيشرفت نيز مورد توجه قرار گيرد تواند بهمي
سوي خدا و  عوت بندگان بهزول كتاب الهي را داثر، هدف و مطلوب نهايي و مقصود از ن

آن از حضيص ذلّت و  ي وسيله كند تا بنده به عنوان ميتعالي، پيشرفت و ارتقاي آدمي 
تعال را م سوي خداوند ت ارتقا يابد و راه سير و سفر بهخواري به اوج كمال و عرفان و عزّ

المتالهين بر صدر. بنابراين هدف اصلي همانا پيشرفت، تعالي، ارتقا و تكامل است ؛فرا گيرد
سه اصل آن به  ؛شوداست كه تمامي سور و آيات قرآن در شش اصل خالصه ميباور اين 
  .هستندديگر در حكم ملحقات و متممات اصل هاي اصلي و سه ها و ستونپايه ي منزله
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  :عبارتند ازكند  مطرح ميمالصدرا  ي اولي كه گانه سه اصول
خداشناسي و توحيد شناسي به منزله (شناخت حق تعالي و صفات و آثار وي ) 1
  ؛)شناسيهدف
شناخت (سوي خدا  ت و درجات صعود و چگونگي سلوك بهشناخت راه راس) 2

  ؛)شناسى راه مراحل و منازل سفر به منزله
معاد شناسى به منزله شناخت مقصد نهايى (سوي خدا  شناخت رستاخيز و بازگشت به) 3

  ).و پايان سفر

  :عبارتند از ي ديگر نيز گانه يا متممات سهملحقات 
ردم از جهل فرستاده سوي خدا و نجات م پيامبران كه براي دعوت بندگان بهشناخت ) 1
  ؛)شناسي و رهبرشناسي نبي(اند شده

 هايها و گمراهيخردي ها و بييادكرد سخنان منكران خدا و آشكار ساختن رسوايي) 2
شناسي مكاتب  شناسي و جريان باطل(راه خطا  خدا از افتادن به آنان و برحذر داشتن بندگان
  ؛)ها انحرافي و نقد و هدايت آن

 ي تعال و طريقهمسوي خداي  آبادسازي منازل و مراحل سلوك به روشآموزش ) 3
 ي منزله گي دنيا بهسازند(بندگي وي و چگونگي برداشت توشه و مركب براي سفر آخرت 

  ).ه انسان را به خدا برساندنحوي ك زندگي آخرت و تنظيم امور دنيا بهسا
فتار و برخورد انسان با ، علم به چگونگي راز مجموع شش اصل مقصود از قسم ششم

براي ما در بحث توسعه و پيشرفت  ،جهاني است كه با توجه به ملموس بودن آن امور اين
برخي از . را از آن استنباط كرديابي به توسعه  توان چگونگي دست ميو است بسيار مهم 

كه  قرار دارند؛ مانند صفات نفس از قبيل قواي شهواني و غضباين امور در درون انسان 
كه در دستگاه فلسفي صدرايي شايد بتوان گفت رو  از اين. نامندمي» تهذيب اخالق«آن را 

البته اين . قرار دارديابي به توسعه  ترين عناصر دستسازي در شمار مهمساختن فرد و فرد
و تغيير فكر و ذهن انسان از سوي ديگر  سو باطني انسان از يك تواند ناظر به تغييرمي همسأل
 كه بعد بيروني و خارجي داشته باشد، داراي بعد ن معنا، توسعه قبل از اينواقع، در اي در. باشد

ها و ديگر اضالع آن سويه توان ازنمي ،محقق نشوددر مقام نظر كه تا است ذهني و فكري 
 قرار دارند؛رون فكر و ذهن و باطن انسان يدر بنيز برخي از اين امور . ميان آورد بهسخن 

كه علم به اين امور را  كاران و پدر و فرزند مانند خانواده و خدمت ،چه در يك منزل
احكام «و » علم سياست«را آن نامند و چه در يك شهر كه علم به امور مي» تدبير منزل«

  .)16- 15: 1364صدرالمتألهين، الف( اند يدهو قصاص و احكام ناماز قبيل ديات » شريعت
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سه قسم  ، خود برگيردحكمت عملي قرار مي ي ششم كه در حوزه اصلبه اين ترتيب 
  :است
نيز  »اخالقتهذيب «فردي كه از آن با عنوان  تربيت و ، فردسازيخودسازى. 1
آزاد، عادل، باايمان، خداشناس،  يهدف از اين شرايط پيدايش فرد .كردياد توان  مي

و در مجموع انساني اخالقي و معنوي ساز  شناس، دنياشناس، دنياساز و جامعه معادشناس، راه
  .است
از آن تحت عنوان كه معه ي جااصل ي هسته ي منزله بهخانواده اقتصاد دهى  سامان. 2

تحقق  هدف اصليِكه مدعي شد توان ميشود و با توجه به آن  سخن گفته مي »دبير منزلت«
ستيزي، تأثير بر فرد و  ، تحقق عدالت و عدالت گستري، ظلمصالح و ايماني ي جامعه

  .سازي است سازي و به نوعي تمهيد دولت فردسازي و انسان
سازي كه در سنت  و دولت نهادهاى اجتماعى مدنى و سياسى و ي جامعه ي اداره. 3
هدف از اين عنصر نيز . شوديتعبير م »سياست مدن«سياسي از آن با عنوان  ي فلسفه
پذيري،  ي عمومي، مسؤوليت گستري در عرصه ورزي و عدالت گذاري، عدالت خدمت

  .تأثيرگذاري بر فرد و جامعه با هدف هدايت و اثربخشي است
اي در ديگري ديگر هستند و هر مرحله و مرتبه اين سه عنصر به نوعي تنيده در يك

با ايمان و عمل صالح خود و تقواي فردي و  ،فرد موحد. گذارديتأثيرات ديرپايي برجاي م
 ،از سوي ديگر. كندصالح و موحد كمك مي ي سازي و ايجاد جامعه اش به جامعه ايماني
موحد با ايمان و عمل صالح و تحقق تقواي اجتماعي و ايمان عمومي به ايجاد  ي جامعه

 موحد سر ي دولت موحد از دل جامعه واقع،در . كنددولت صالح و موحد مساعدت مي
كند به آورد و با تأكيد بر ايمان و عمل صالح و تقواي نهادي و ايماني سعي ميبرمي

رو اين سه عنصر درهم تنيده و استوار  از اين. در سطوح مختلف كمك نمايدارتقاي جامعه 
لذا  ؛شود ميتهي روند و اخالل در هر كدام به اخالل در ديگري منپيش مي ديگر به با يك
از  كه چنان همصالح و اخالقي و موحد داشت،  ي توان از افراد ناموحد، انتظار جامعهنمي

  .توان سراغ دولت صالح و اخالقي و موحد را گرفتناموحد نيز نمي ي جامعه
فقه، حقوق و قوانين و مقررات : توان چنين نتيجه گرفت با توجه به اين اصول مي

علم « فالسفه به آن كه دنگير جاى مىسوم بخش  يا غيردينى دركوچك و بزرگ دينى 
در اين معنا سياست . داندو مالصدرا آن را مساوي با احكام شريعت مي گويند مى »سياست

سازي براي تحقق قوانين و معارف رود و در كنار او به زمينهپاي شريعت پيش ميهم
شايد بتوان گفت مراد از سياست چنين  هم. )1391زايي، لك(د انپوشعمل مي ي شريعت جامه

كمت متعاليه به نوعي سياست را حكماي ح .در اين سنخ انديشه، تربيت و هدايت است
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در حقيقت سياست، . اندمعناي تربيت گرفته و بر ابعاد هدايتي و تربيتي آن تأكيد كرده به
سه با بدن و جهات انساني در مقاي ي جزء شريف يعني تربيت و اصالح نفس و روح و ناطقه

توجه شارع به اصالح نفس بيش از توجه به بدن نيز رو  از همين )98: 1389صدرا، (. بدني است
  :گويد صدرالمتالهين در اين راستا مي. است

قصد و غرض واضع قوانين و نواميس الهي در اصالح و تربيت جزء «
از ما در ما و توجه او به تزكيه و تهذيب جوهري كه ] نفس ناطقه[=شريف 

ماند، به مراتب بيش از توجه او به اصالح جزء اخس و ي آخرت باقي مي نشئه
  .)503: 1384صدرالمتألهين، ( »جوهر فاسد بدن ما است

امام خميني نيز كه خود از فيلسوفان مكتب صدرايي است، سياست را عبارت از هدايت 
  :دانسته و فرموده است

 جامعه مصالح تمام ببرد، راه و كند هدايت را جامعه كه است اين سياست«
 هدايت را ها اين و بگيرد نظر در را جامعه و انسان ابعاد تمام و بگيرد نظر در را

 افراد صالح هست، ملت صالح هست، شان صالح كه چيزى آن طرف به كند
. كنند اداره توانند نمى را سياست اين ديگران. انبياست به مختص اين و هست
امام خميني، (» اسالم بيدار علماى به ها آن تبع به و اولياست و انبيا به مختص اين

  .)174- 173: 13ج، 1369
سعادت  ي مادي، مقدمه و وسيله ي در اين نگاه، سعادت و سياست بدن و حتي توسعه

با اصالح نفس و كه آن است دنبال  بهبه نوعي  و معرفتي، معنوي، اخالقي و متعالي است
و  شتهنيز تأثيراتي برجاي گذا اش بر ابعاد مادي و ظاهري انسان، معنوي ارتقا و تقويت بعد

  .پيشرفت از اين مسير حادث شود

  حركت، مبناي توسعه
بلكه پذيرد و اين حركت را در جوهر مي و همقائل به حركت است،  همصدرالمتألهين 

ن حركت را در كه بايد بتوان اي تر اينمهم. دهدخود را بر اساس آن سامان مي ي فلسفه
. نشان داد ،سازدمثابه كسي كه تاريخ را مي يت اجتماعي و سياسي انسان نيز بههاي فعالحوزه

مبدأ و غايت انسان خداوند  ،كه بر اساس آثار صدرالمتألهينگفت توان طور كلي مي به
» گرديميسوي او باز م إليه راجعون؛ ما از خداييم و به إنّا هللا و إنّا« :ي مطابق آيهو  است

صدرالمتألهين در موارد بسياري . سوي خدايي دارد ايي و بهويژگي خدانسان  )156ي  بقره، آيه(
واهللا هو «: گويد؛ از جمله در بحثي در كتاب مبدأ و معاد ميكرده استله اشاره أبه اين مس

همانا  ،شوديچه مهم و اساسي تلقي م بنابراين آن .)554: 1362صدرالمتألهين، (» المبدأ و الغاية
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كس كه در اين ميان  است، آنكه علت اصلي فاعلي خداوند  رغم اين اما به ؛علت غايي است
. تواند مؤثر باشدمثابه علت فاعلي قريب و مباشر مي ، انسان است كه بهكندآفريني مي نقش

سوي اويي  بهي از اويي و  خداوند اين امكان را براي انسان فراهم ساخته است تا بتواند نشانه
ظهور برساند و در جامعه تأثيرگذار باشد و آن را متحول  ي منصه را در خود تقويت كرده به

بر انسان تأثيرات  صورت معكوس، جامعه نيز اگرچه به. كندآن كمك  ي سازد و به توسعه
  هاي خود متأثررا از شرايط و زمينهاو گيري و جهت گذارد خاص خود را برجاي مي

  .سازد مي
بنابراين، بحث حركت در مباحث اجتماعي از اهميت وافري برخوردار است و عموم 

بوعلي سينا، به ا چهدر اين ميان اگر. گيري و بحث داشته و دارندفالسفه در اين زمينه موضع
عنوان يكي از  اما مالصدرا حركت در جوهر را به ،پرداختهنفي و انكار حركت جوهري 

 ي با اين وصف، نبايد اهميت و آثار پذيرش نظريه. ستبرگزيده ااركان حكمت خود 
حدوث  ي مسالهحل  ارتباط روح و بدن، اثبات معاد، حركت جوهري را فقط در خداشناسي،

توانيم براي حركت جوهري  بلكه مي محدود كرد؛و ربط متغير به ثابت  ابطال تناسخ و قدم،
  .وجوه و پيامدهاي سياسي و اجتماعي نيز قائل شويم

توان از آن با عنوان اركان ميكه است تصور قابل هر حركتي شش ركن  در
 ،)خدا(مقصد  ،)علم(مبدأ : عبارتند از؛ اين اركان توسعه و پيشرفت ياد كرد ي گانه شش

در مكتب ). زمان(و مسافت ) مكان(مسير حركت  ،)انسان(، متحرك )دين(محرك 
 ي از طريق نظريه ،ت و حكومتسياس ي بنياد فلسفي تحول در صحنه ،حكمت متعاليه

الت سياسي و مديريت تحو ي و ما را به نوعي نظريهشود  ميحركت جوهري تعريف 
عنوان بنياد  قرار دادن آن بهحركت جوهري و  ي پذيرش نظريه. دكناجتماعي رهنمون مي

ساختارگرايانه و  جبرگرايانه،هاي  ، جايي براي پذيرش نظريهفكر فلسفي يك جامعه
رو پذيرش حركت جوهري مساوي با نفي جبر و  گذارد؛ از اين يتقديرگرايانه باقي نم

  .)28: 1392زايي، لك( هاي جبرگرايانه استفلسفه
 ـ از جمله توسعه و پيشرفت ـ در جامعه توان هرگونه تحولرسد كه مي مينظر  چنين به

سازي و  سازي، جامعه انسان كه شمار آورد ي مذكور به گانه يك حركت با اركان شش را
پردازان  از منظر حكمت متعاليه و نظريه. قرار دارندحركت  ي اين زمره درنيز سازي  تمدن

  بر اين اساس. ها در جوهر و باطن انسان است بنياد تمام اين حركت حركت جوهري،
گردد كه  اين تحوالت از تحول در جوهر انساني آغاز مي ي توانيم بگوييم مسير همهمي
بر اين اساس . يابدمعنا و مفهوم مينيز از قبل آن شود و گذشته ده در پرتو آن ساخته ميآين
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ان اهللا اليغير ما بقوم حتي يغيروا ما «: فرمايدميكريم در قرآن متعال است كه خداوند 
  .)11ي  رعد، آيه(» بانفسهم

مسير  ،يمباحث صدرالدين شيرازبر اساس كه  ي اين استنگاهيكي از نتايج چنين 
جوهري، چيزي  حركت ي بر اساس نظريه. رو به تكامل است ،حركت تاريخ و جوامع

خاطر  انحطاط يك جامعه نيز به. ندكنچيز روند تعالي خويش را سپري مي فساد ندارد و همه
بر اساس  ،بنابراين. كه روندي ديگر را در مسير تعالي خويش در پيش گيرداست اين 

  سمت كمال فساد راه ندارد و هميشه حركت به حركت از كمال به ،حكمت متعاليه
سمت تعالي است؛ ايشان  طور كلي در حال حركت به استاد مطهري، جهان به تعبير به. است
   :نويسند مي

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

  .)56: 1386مطهري، (» گيرد اجتماعى و خصوصيت بشر سرچشمه مى
كرده و د و از قوه به فعل حركت نرو به جلو دارآهنگي چيز در اين نگاه  همهاساساً 

هري است كه در حركت جو ي اين بحث از سويي مبتني بر نظريه. دنشونو مي به دم نو به دم
و از سويي انسان بر اساس دستگاه حكمت متعاليه و  ند،ا هدم نوشوند به مآن جهان و هستي د

تواند مسير تكامل را خويش مي ي باالختيار در جامعه و با ارادهاعل مثابه ف به ،در طول تاريخ
گذرد و از ميان جامعه مي سفر چهارم الجرم ،حتي بر اساس سفرهاي چهارگانه نيز. بپيمايد
بنابراين، اجتماع، . يابدعادت و پيشرفت در جامعه رخ نموده و معنا ميرو تكامل و س از اين

و بدون گذار از اجتماع، انسان  داردمسير حركت سالكي است كه در راه تكامل گام برمي
نظران، هيچ  بنا به اظهار نظر برخي از صاحب. يابدنهايي سير الي اهللا دست نمي ي مرتبه به

امور  ي دربارهالهي اين حكيم  ي توان يافت كه در آن دغدغهاي از مالصدرا را نمينوشته
چنين انسان و  هاي نفس آدمي، آغاز و انجام انسان و هممربوط به انسان، جايگاه و ويژگي

 .)27: 1387طوسي، ( معي و نقش آن در جامعه ديده نشودروابط ج
تقسيم  »ارادي«و  »جبري«حركت جوهري در دستگاه فلسفي متعاليه به دو نوع 

حركت توسعه و پيشرفت جوامع، ارادي، رسد كه  مينظر  رو چنين به از اين. شود مي
جا كه  انساني از آن ي اين حركت در نسبت با جامعه. جوهري استو اختياري و تدريجي 

ولي در  ؛هايي همراه استبه نوعي با پيچيدگي ،با اراده و اختيار انسان گره خورده است
ويژه  به. حلقوي و تأثير و تأثري و تعاملي و در نهايت تكاملي است چنين حركتي ،مجموع

پذيرد كه حركت از قوه به فعل را مي درالمتألهين اين تعريف حكماي مشائيكه ص اين
حركت سمت تعالي است؛ لذا  ير كلي حركت بر اساس سنت الهي بهدرآمدن است و س
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صورت ارادي و  ز در روندي تكاملي بهني آدمي در اجتماع و با توجه به تأثيرپذيري از آن
  .خواهد بوداستكمالي 

  عوامل توسعه در جامعه
جامعه و تاريخ است  ي ل و توسعهترين عامل تحول، تبدعنصر الهي مهمرسد به نظر مي

در حكمت متعاليه، تعالي جوامع از اين سنخ است . كه با اختيار و انتخاب انسان همراه است
ترين موجبات از اين منظر، مهم. نوعي تحت تأثير دين هستند هي جوامع بشري ب و همه

شناسي اتخاذ البته اين عنصر با نوع انسان. دين و عنصر الهي است ،تحول مثبت در جامعه
عنوان اهللا جوادي آملي از آن تحت  يابد كه آيتحرك معنا و مفهوم ميشده به عنوان مت
  .)1391جوادي آملي، (د نكنحي متأله ياد مي

  : داند كه در پي آن استاي ميصدرالمتألهين ارزش انسان را به ادراك و انديشه
ي ادراك  مقام و منزلت هر انساني در بلندي و پستي به قدر مقام و مرتبه

: فرمايداست كه مي) ع(اوست و اين همان معنا و مقصود اميرالمؤمنين علي
پس انسان . »است كه دارد ايالناس أبناء ما يحسبون؛ هركس در بند انديشه«

در همين صورت انسانيه همواره ميان يكي از اين امور قرار خواهد داشت؛ يعني 
ي  ي كرمي است در جوف زمين و يا در درجه و مرتبه يا در درجه و مرتبه

حيوان سبع درنده و فاقد شعور است از قبيل شير و ببر و پلنگ يا گاو و 
حيواني است متفرس مانند اسب و يا در درجه ي  گوسفند و يا در درجه و مرتبه

ي شيطاني است اغواكننده و سپس اگر از اين درجات و مراتب  و مرتبه
  . )469: 1362صدرالمتألهين، (گردد گذشت، از سنخ مالئكه مي

اخروي خويش را نيز مالحظه كرده و  ي نگري است كه آيندهچنين انساني، آينده
برخالف نوع سوم كه تنها  ؛دهدزندگي مادي و معنوي خويش را بر اساس آن سامان مي

دين با تحت تأثير  ،به هر حال. كنددنيوي را لحاظ كرده و از آخرت غفلت مي ي آينده
آورد وجود مي هكرده و تحركي را در جامعه بنفوذ اعمال جوامع انساني  در ،قرار دادن انسان

جبر،  ي مسألهست كه از همين رو. شود ميسازي  كه موجب رونق گرفتن فرآيند جامعه
هاي اساسي حكمت متعاليه، باور به يكي از مؤلفهرو  از اين. يابدتفويض و اختيار اهميت مي

آفرين و  موجودي تحول در اين حكمت، انسان. آزادي انسان و مختار بودن آدمي است
پويد و  كه آدمي در شدني دائمي و مستمر ره مي گو اين ؛هاستيرات و دگرگونيمنشأ تغي

سان از انسان رنگ و بو گرفته و دچار تغييرات و  همان جامعه و محيط پيراموني او نيز به
  .شودهايي همه جانبه ميدگرگوني
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آزادي  اي از اختيار و آدمي چاره باور صدرالمتألهين، انسان، موجود مختاري است و به
  :ه ناچار بايد مختار و آزاد باشدديگر سخن، انسان ب به. ندارد

الّا االنسان ... ثم إعلم أن كل ما فى عالم الملك والملكوت له طباع خاص«
كه هرچه در  بدان فالمختارية مطبوعةٌ فيه، اضطراريةٌ له؛... فانّه مسخّر لالختيار،

در اختيار  جز انسان كه به... استاى  عالم ملك و ملكوت است، داراى طبع ويژه
شده و اضطرارىِ  بنابراين مختاريت در طبع انسان نهاده ؛...نيروى خويش است
  . )181 -  180 :1364ب  صدرالمتألهين،(» وجود او گشته است

يند تاريخي و آفريني در فرآ از نظر صدرا، انسان فاعل بالتسخيري است كه توان نقش
مبناي فلسفي  آدمي اختيارلذا  .بپيمايدبرگزيده و اند راه خويش را توو ميرا دارد  اجتماعي

بحث  ي اجتماعي به و اين بحث در گسترهاست اجتماعي و سياسي  ي براي آزادي در حوزه
اطاعت از رهبران راستين  يمنظرچنين از . داردتكيه  ـ كه فلسفي و كالمي است ـ مذكور

را عامل  ها رسد كه صدرالمتألهين آننظر مي د و بههاي ديني هستني آموزه دهنده كه انتقال
ها خود با اختيار بلكه انسان ؛شمارد، اجباري و تحميلي نيستك جامعه و تاريخ ميمهم تحرّ

ر آن حضور رهبران در اين زمينه بحثي دارد كه دمالصدرا . پردازندخويش به اطاعت مي
كند كه عدم رجوع بيماران جهت ه ميعبارتي حكيمِ عارف را به طبيبي تشبي راستين و به

بيماران ندارد  ي معالجه به وي و يا فقدان ابزار طبابت، تأثيري در فن طبابت و قدرت معالجه
ماند سان طبيبي مي امام، رهبر و حكيم عارف نيز به. كندو او عنوان طبيب را ثبوتاً احراز مي

بايست خود با ها ميستند، بلكه انسانگونه تحميلي مواجه ني كه خلق در اطاعت از او با هيچ
صدرالمتألهين، ( همراهي او درآيند روي آورده و بهطوع و رغبت به پيروي از رهبر راستين 

فيلسوف و سروري سروران در اثر  ي وي بر اين نظر است كه امامت امام، فلسفه .)69: 1371
ادي كه در راه تحقق نبودن افرهاي خود را انجام دهند و يا نبودن وسايلي كه بدان خواست

اين سزاواري سروري  .)همان( گيرد پذيرد و تباهي نمي كار گيرند، فساد نمي شان بهاهداف
كند كه ديگران او را بشناسند و فرمانش برند و يا الهي است و فرقي نمي ي در او وديعه

ي ميان مردمان، و بسا پيش آيد كه چنين كسي در اثر ناخودنماي ؛نشناسند و منكرش باشند
  .)74- 73: همان( نيز نداشته باشدخود را  ي حتي قُوت روزانه

نيازمند طيفي از عوامل است  ،سمت توسعه ، يك حركت سازنده و رو به رشد بهبنابراين
گونه كه قانون جامع و خوب در صورت اجرا  اما همان. ها اشاره شد كه به برخي از آن

. الزم براي عمل است ي نيز نيازمند محرك و انگيزه توسعه ي نشدن سودي ندارد، برنامه
چيزي براي دنيا و  دانند چهگاه شهروندان جامعه با غايت و مراحل توسعه آشنا هستند و مي
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اهميت بحث انگيزه . ماننداما اهل عمل نيستند و به لوازم توسعه پايبند نمي ؛عقبي الزم است
  .گرددجا آشكار مي از اين

در حكمت متعاليه چه گفته شد، هنوز جاي اين پرسش باقي است كه چه  رغم آن علي
توان پاسخ هاي گوناگون ميروش فت و عمل وجود دارد؟ بدين سؤال بااي ميان معرواسطه
  .داد

 ي سه مرتبه »عقل«و  »خيال«، »حس« ؛معرفت در حكمت متعاليه داراي مراتب است
كنند و بر حسب رشد خود در را طي مي ها و جوامع اين سه مرتبهانسان. معرفتي هستند

چه سطح رشد جوامع از هر. كنندكسب ميرا مراتب باالي خيال و عقل درجات متنوعي 
و عقل را طي نمايد، پذيراي سطوح باالتري  كند و مراتب باالي خيالحس عبور  ي مرحله

صورت رشد جامعه  ي مهم اين است كه سطح توسعه مطابق درجه ي نكته. شود مياز رشد 
يكي از عوامل عدم انگيزه و در نتيجه عمل نكردن در افراد اين است كه آموزش . گيرد مي

 ي با مردم بايد مطابق مرتبه. ها همخوان نيست معرفتي آن ي هاي ارائه شده با مرتبهو برنامه
وي ز سريزي نمود و ا سويي بايد براي هر سه سطح برنامهاز . سخن گفتايشان معرفتي 

در سطح ن آتري براي  هاي بيش ي يكي از سطوح در مردم، برنامه ديگر بايد با توجه به غلبه
باشند؛ صورت ملموس، سودمند و محسوس  ي حس بايستي امور به در مرتبه. نظر گرفت
با استفاده از تمثيل و شعر و انواع امور هنري و ي توسعه بايد  در اين سطح انگيزهبراي مثال، 

تبشير . توان از زبان تكليف و وظيفه سخن رانداي باالتر ميدر درجه .دنگرد جذاب عرضه
بنابراين اجبار افراد از جمله عوامل واداشتن . از اين موارد استنيز و انذار، ترس و شوق 

قرار دارند كه بايد با امور معرفتي و عقالني  ،باالتر ي و باالخره در درجه. عمل است ها به آن
براي سود مادي يا ترس از تنها د و شهروندان جامعه نه نشوعرضه و منطق زبان برهان 

امروزه . باشنداند خواهان آن جهت دركي كه از توسعه يافته ، بلكه بهمجازات و وعده پاداش
تعليم و تربيت صورت گرفته  ي در مطالعات جديدي كه بر مبناي حكمت متعاليه در زمينه

ي حس فراتر  آموزنده را فعال كرده و از مرحله خالقّ خيالِاي از آموزش كه است بر نحوه
  .)1391محمودي، ( شودبرد تأكيد مي مي

هر  ي واسط ميان معرفت و عمل است؛ لذا مرتبه »اخالق«ي اين است كه ديگر پاسخ
براي  ،ديگربيان به . گيرداي بايد بر اساس اخالق خاص جامعه انجام نوع پيشرفت و توسعه

ستي و تنبلي اگر در جامعه س. كردتعريف نيز آن را متناسب با بايد اخالق  اي هر توسعه
جايگاه  ق و تالش براي رسيدن بهيابي به حقوكار و فعاليت براي دست غلبه دارد و عادت به

اخالقي را ترويج نمود كه قدرت،  ،توسعه ي بايستي در برنامه نيست،عالي  ي و مرتبه
كوشي را تحسين  كند و رقابت و سختي را ترويج غيرت و مردانگ ،شجاعت ،جسارت
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حق  ، چراكهبيش از تأكيد بر رعايت حدود مد نظر قرار گيرد ،آشنايي با حقوق نمايد؛
آشنايي با حقوق با زبان . و براي رسيدن به آن بايد نيرومند بود ؛نه دادني ،گرفتني است

اگر . داردوق و تالش وا ميشور و ش گيرد و افراد را بهخطابه و سخنان پرشور صورت مي
داشته باشد، بايد اخالق تجاوز از قانون و اخالق و پرخاشگري و ستم غلبه  اي در جامعه
با زبان موعظه و نه خطابه صورت  ، وافراد با حدود و مرزهاي جامعهسمت آشنايي  توسعه به

مطهري، (. اردمتعادل به هر دو جنبه در حد معقول آن توجه د ي توسعه ي يك برنامه. گيرد
جامعه  ي توسعه به ارتقا و توسعه ي پاي برنامه اخالق هم ،ترتيب به اين )1389كيخا، /  80: 1368

  .كندكمك مي

  سطوح توسعه
سخني دارد كه » تعيين معيار براي گناهان كبيره«ن عنواتحت صدرالمتألهين در بحثي 

ايشان در اين زمينه بر . توان از آن براي سطوح توسعه، سه سطح عمده را استنباط كرد مي
 ديگر، تعبير ترين موانع سعادت، و بهشمار مهم درسطح يادشده است كه هر سه باور اين 

اب سد ب«سطح دوم،  ؛»اهللا عرفتسد باب م«سطح اول،  :شوندتوسعه و پيشرفت شمرده مي
  . )507 - 506: 1385صدرالمتألهين، ( »سد باب معيشت«و سطح سوم، » حيات و زندگاني

تأكيدي است هم  نيز رعايت شده است؛ لذاترتيب اهميت سطح يادشده، سه در ذكر 
؛ و زمان صدرالدين شيرازي به مباحث نظري و معرفتي و مباحث عملي و دنيوي بر توجه هم

اقدامش در شمار گناهان  ،كه اگر فردي چنين حقوقي را از ديگران سلب نمايد اين هم
كه  چنان. كاران استترين گناهشود و طبعاً چنين كسي واجد وصف بزرگبزرگ ثبت مي

ي نخست  در مرتبهاما  ،اي رخ داده استاگر كسي به قتل برسد گناه كبيره، دوم ي در مرتبه
. استاهللا  معرفت سد باب ؛ چون كفر،شودكبيره شمرده مي گناهترين مثابه بزرگ كفر به

معيار گناه كبيره اين است كه كسي يا كساني بر سر راه  ،سوم ي كه در مرتبه جالب اين
طبيعتاً يك حكومت استبدادي و ديكتاتوري كه براي . ها مانع ايجاد كنندمعيشت انسان

كم به جا مورد اشاره قرار داد و ح ن در همينتوانمايد را ميجاد ميمعيشت مردم موانعي اي
  كار ديگران ممانعتو كه صريحاً فردي كه از كسب چنان. عدم مشروعيت آن نمود

رو اگرچه اين اقدام  از اين. شوده و فاقد مشروعيت مينمايد مشمول حكم گناه كبيرمي
ها اما بر اساس نظر مالصدرا سد باب معيشت از سوي دولت ،ممكن است فردي تلقي شود

بيان ديگر، از  به. شود شمرده ميكبيره  گناهها و احزاب ها و جريانها و گروهو حكومت
  ها كه تأثيرات بسياري بر جوامعحكومت دسته از اقدامات منظر حكمت متعاليه، آن

و مانع سعادت و توسعه و ر گرفته قراترين گناهان تواند در شمار بزرگمي ،گذاردمي
  .ها گرددپيشرفت انسان
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بايد اين  ورزي در جامعه مدعي دين هاي ترين اقدام حكومتچنين ديدگاهي، مهم بنابر
را  ـ گونه كه مالصدرا ترسيم كرده است ويژه آن به ـ اهللا هاي كسب معرفتكه زمينهباشد 

  هاي فرهنگي قرارو سياستواني و ي امنيت ر اين بحث در حوزه. دندر جامعه بسط ده
. بايست تالش نمايندها نسبت به تأمين مقدمات آن ميحكومت هايي كه ؛ سياستگيردمي

هاي سياستعنوان واضعان  بهها دولتاست كه واجد اولويت از اين حيث فرهنگ  ي مسأله
بساط و ايد جلوگيري نماهللا  ي فرهنگي موظفند از ايجاد مانع در مسير كسب معرفت توسعه

گوي علمي و تضارب و گفتهاي  كرسيآزادانديشي و  .بخشندتداوم را  جامعه  مشروعيت
فرهنگي  ي به توسعهها  گونه تالش كنند؛ چراكه اين پيدا ميدر چنين فضايي معنا آرا نيز 

  .دنشوجامعه منتهي مي
نيز را استمرار حيات و زندگاني شهروندان  ي زمينههاي ديني بايد  همچنين حكومت

قرار سياسي  ي توسعه ي در حوزه كهكه تأمين امنيت فيزيكي شهروندان چرا ؛تأمين نمايد
كه  ييجا از آن. شود دارد، از عوامل تامين سعادت و دوري از گناه كبيره محسوب مي

 از آنِصرفاً و كاربرد مشروع قدرت را هستند ترين سازمان يك جامعه ها بزرگدولت
از وظايف اصلي و را نيز تأمين امنيت شهروندان  ،طور سنتي و از ديرگاه ، بهدانندخود مي
  كار سياسي و حضور و مشاركتبراي ايجاد فضاي مناسب . اند دهشمر ربخود اساسي 

هاي ديني نيز بر كه آموزه ضمن اين. مسأله مورد توجه قرار گيردتواند در صدر اين مي
يهتم من اصبح ال« :روايتتوان به  راي نمونه مياند؛ ب چنين مشاركتي تأكيد و توصيه كرده

  .اشاره و استناد كرد» بامور المسلمين فليس بمسلم
و معيشت اقتصادي كار و ساز كسب ها زمينه، دولتتوسعه بر اساس سطح سومچنين  هم

مساعد براي فضاي تمهيد طور كلي  امنيت اقتصادي و به يعني تأمين. نيز هستندشهروندان 
پاي ديگر اشتغاالت  مردان موظفند هم از وظايف دولت ديني است و دولتي رونق اقتصاد

و سالم كار و جامعه را نيز داشته باشند و موانع كسباقتصادي  ي توسعهي  شان، دغدغه ذهني
اين . شهروندان را برطرف سازندپرنشاط اقتصادي  وجوش جنبو طاهر تأمين معيشت 
لحاظ رتبي در  قرار دارد، اما بهها سوم دولت لحاظ ارزشي در اولويت مسأله اگرچه به

؛ زيرا در فقدان اقتصاد با ثبات، جامعه از گيرد قرار مياولويت نخست اقدامات هر دولتي 
ناكام مطلوب  ي سمت توسعه در حركت بهو خواهد ماند بهره پويايي و استواري الزم بي

  .است» من ال معاش له ال معاد له« ي آموزهي امروزين از  اين مطلب ترجمه. خواهد شد
ها نقش بسيار پررنگي در و حكومتهستند طبعاً اين موارد مقدمات توسعه و پيشرفت 

اعم  ،ترين ابعاد زندگي انسانشده مهمياد ي گانه موارد سه. ين وضعيت برعهده دارندتحقق ا
اقتصاد و  ي مسأله و ي سياسي و امنيت رواني و فيزيكي مسألهاز مسائل فرهنگي و معرفتي، 
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كه  ـ هاتوجه و تـأمل در اين زمينههد و حاكي از آن است كه د پوشش ميمعيشت را 
در يك جامعه توفيق و پيشرفت  ي تواند زمينهمي ـ نوعي نگاه جامع در آن لحاظ شده است

به  ،كه با تكيه بر مباحث معرفتي و فرهنگي و تأكيد بر مباحث سياسي نگاهي. را پديد آورد
  .كندتوصيه مينيز هاي اقتصادي استوار ايجاد زيرساخت

وظايف دولت  ي پس از بحث درباره ي سياسي صدرالمتألهين انديشهكتاب  ي نويسنده
 »سعادت«شده ي وظايف ذكر  بر اين نظر است كه غايت همه )1(از ديدگاه صدرالمتألهين

 )3(.باشد ها به سعادت مي نو رساندن آسعادت مردم  نيز تاميناصلي دولت  ي است و وظيفه
كه گاهي نيز سعادت حقيقي  حل و مراتب مختلفي دارد؛ ضمن اينمرا ،از اين منظر، سعادت

. پندارندسعادت حقيقي مي حقيقي راشود و مردم سعادت غيري مشتبه ميحقيقسعادت غيربا 
ات، عقول ها قرار گيرد، شهوگاه عدل در دستور كار حكومتنظر مالصدرا هر رو به از اين

اما اگر حكومت بر محور ظلم و  ؛سعادت خواهند رسيد و مردم به را خدمت خواهند كرد
 شوديرند و سعادت از مردم دور ميگستم شكل گيرد، عقول در خدمت شهوات قرار مي

  )2(.)108: 1381زايي، لك(
كه اكثر مردم كند  اشاره مينيز به سه مانع و حجاب  ي سه اصل رسالهصدرالمتألهين در 

را از ادراك حقيقت و كسب علم الهي و مكاشفات و ساير ابعاد سعادت دنيوي و اخروي 
 اين سه .نمايد ميو دچار شقاوت داشته و آنان را از سعادت حقيقي باز كند  ميمحروم 
  :ند ازا عبارت حجاب
  جهل به معرفت نفس كه حقيقت آدمي است؛. 1
  و لذات و ساير تمتّعات؛ حب جاه و مال و ميل به شهوات. 2
دهد تسويالت نفس اماره و تدليسات شيطان كه بد را نيك و نيك را بد جلوه مي. 3

  .)3: 1340صدرالمتألهين، (
مورد نخست در  ،يابي به سعادت ترين عنصر دستعنوان مهم تأكيد بر معرفت به

جا مورد تذكر  هر سه مانع سعادت و توسعه كه در اين ،واقع در. خوبي مشهود است به
روند كه با خودسازي و معرفت شمار مي ، در شمار عناصر دروني بهاندمالصدرا قرار گرفته

قابل رفع و آگاهي نسبت به حقيقت آدمي و عدم دلبستگي به لذات و تمتّعات دنيوي 
  .باشند مي

نحوي از  ب آثار خود بهاي است كه مالصدرا در غالبه سعادت رساندن انسان دغدغه
 ي مورد اشاره قرار گرفت، در رسالهچه  بر آن ؛ افزونبراي مثال. متذكر شده استن بدا اءانح

  :نويسدغرض اصلي آفرينش مي ي درباره المظاهر االلهيه
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غرض از اصل آفرينش، شناخت وجود آفريدگار و فيض اوست كه آن «
معنا و  بهصورت خود و صورت را  كمال خود، و ماده را به فيض هر ناقصي را به

رساند كه آن مقام، راحت ي عقل و مقام روح مي درجه نفس خود، و نفس را به
ها و نيز مقصد نهايي و هدف اصلي از برپا و آرامش و سعادت و بهترين نيكي

» ساختن زمين و آسمان و روانه ساختن كشتي هيوال در طوفان دنياست
  .)48: 1364صدرالمتألهين، الف (
مقصود نهايي از نظر «: دست نخواهد آمد جز با علم و معرفت به ادتي البتهچنين سع

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

شود كه مالصدرا توجه به مالحظه ميرو  از اين. )60: همان(» عمل صالح، خود وسيله است
دهد و اگرچه بر ابعاد مباحث نظري و عملي و آفاقي و انفسي را در يك راستا قرار مي

را  نكرده و آنعمل هم غفلت  ي اما از جنبهدارد، نظري و معرفتي توجه و تأكيد زيادي 
  .شمارداي براي سعادت برميوسيله

  مثابه توسعه سعادت به
است و اهميت » سعادت« ي مسأله ،بسيار مهم در آثار فيلسوفان مسلمانيكي از مباحث 

 ،واقع در. شود ميسياسي اسالمي پنداشته  ي فلسفه ي مسألهترين اي است كه مهمگونه آن به
. كند معنا پيدا ميسعادت   يابي به هاي انساني در دنيا براي دستليتها و فعاتالش ي همه

اما در رويكردهاي غير  ؛خوشبختي استبا مساوي  ،راييسعادت در رويكرد متعالي صد
البته در رويكرد متعالي . )198: 1389صدرا، (خوشحالي، خوشي و لذت است با متعالي مساوي 

اما برخالف رويكردهاي غير متعالي كه مرادشان لذات جسمي  ،شودنيز از لذت صحبت مي
فطري و  عقالني و روحيـ  علمي د وو مادي و رواني و نفساني است، لذت متعالي و مجر

در تعريف سعادت . )همان( گفته استارتر از لذايذ مادي پيشكه فراتر و پايد ،مراد است
  :خوانيممي

سعادت هر قوتي، نيل به چيزي است كه مقتضي طبع آن است و حصول «
كمال وجودي هر پديده است؛ بنابراين ... كمال آن است و نيز سعادت ممكن

سجادي، (طور كه شعور به وجود نيز سعادت است  است؛ همان وجود، سعادت
1373: 125 -127(.  

اصل  ،رو از اين. داندصدرالمتألهين حركت فرد و جامعه را براي رسيدن به سعادت مي
  :نويسد وي در اين راستا مي. سوي آخرت است نزد وي، طلب و رغبت بههر سعادتي 
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است و به مضمون حديث سوي آخرت، اصل هر سعادتي  طلب و رغبت به
محبت دنيا و ميل و رغبت به آن سر » حب الدنيا رأس كل خطيئه«شريف 

  .)500 -  499: 1385صدرالمتألهين، ( تمام گناهان است
را از دل كنده و  بايست حب دنياتوان گفت براي رسيدن به سعادت ميمنظر مي از اين

 ي مسألهآن نيست كه انسان تنها به معناي  اين سخن به. جاي آن نشاند حب آخرت را به
معاد توجه كند و از توجه به معيشت طبيعي و رسيدگي به حيات و زندگي روزمره خويش 

معناي آن است كه دل از تعلقات دنيوي و آرزوهاي فاني آن بركند و  ، بلكه بهدست شويد
اي هصورت است كه چشمه براي خدا بگرداند كه تنها در اينخود را صاف و خالص 

كه نبايد  ضمن اين. سازدبا نور حق آشنا ميگرفته و او را  يدنمعرفت از درون آدمي جوش
از دنيا مطابق نظر مالصدرا، راه رسيدن به آخرت و سعادت در عقبي، كه از نظر دور داشت 

اين سخن مالصدرا است كه . يابدگذرد و از چنين منظري توجه به آن ضرورت ميمي
  :نويسد مي

معاش در دار دنيا كه عبارت است از حالت تعلق نفس به بدن از امر «
ضروريات امر معاد است كه عبارت است از حالت قطع تعلق نفس به بدن و 

سوي خدا و سير و صعود معنوي به حريم كبريا و اين امر براي  بازگشت به
كه بدن او سالم و نسل او دايم و نوع او محفوظ  انسان ممكن نيست مگر آن

گردد شود و ميسر نميشد و اين دو امر يعني امر معاش و امر معاد تمام نميبا
ها و  ها و جالب منافع آن ي اسبابي كه حافظ و نگهبان وجود آن وسيله مگر به

و لذا خداوند . هاست باشند ي فساد و تباهي آن چه كه مايه دافع مضار و آن
را آفريد و در سازمان متعال براي بقاي شخص غذا و مسكن و ساير ضروريات 

  .)494: همان(» بدن او ميل و شهوتي به اكل و شرب و استراحت ايجاد نمود
توان و نبايست يابي به حريم كبريايي، نمي منظور سير و صعود معنوي و راه ، بهرو از اين

كه  ؛ در حاليتعلق نفس به بدن از ضروريات امر دنيا است. معيشت غفلت كرد ي مسألهاز 
قطع تعلق  ي تعلق نفس به بدن مقدمه ،واقع در. ن تعلق از ضروريات امر معاد استقطع اي

پيدا گونه كه بايد به شايستگي سامان  سامان باشد و نتواند آن اگر اولي بي. س از بدن استنف
. يابدجايگاه شايسته و درخوري  دتواننمينيز قطع تعلق نفس از بدن  ي در هنگامه كند،
نحو  ست كه امور مربوط به امر معاش بهبه امر معاد مبتني بر اين ا امور مربوط ي همه

  .پيدا كنندمطلوبي سامان 
بايد اسباب  ،است »سعادت«كه هدف اصلي و اساسي  جايي از آن ،در هر صورت
است؛ اهميت نيز حائز توجه به معاش و دنيا  لذا. در همين دنيا تمهيد شود رسيدن به سعادت
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تالش براي و گذرد دنيا مي ي از مزرعهسمت سعادت  حركت بهچراكه تحقق سعادت و 
نيز خيري در سراي باقي  جهاني انسان، موجب عاقبت به ي مادي و معنوي اين توسعه
  .شود مي

  فرد در گرو جامعه است و از ميان جامعه ي چه بيان شد، سعادت و توسعه بنابر آن
بايست است كه در آن مي نيز قابل بررسياين بحث با توجه به سفر چهارم اسفار . گذردمي

. اهللا در سفر چهارم از ميان جامعه و خلق گذر كند تا به سعادت حقيقي دست يابد سالك الي
صدرالمتألهين در آثار خود از دو نوع سعادت دنيوي و سعادت اخروي سخن گفته و به هر 

و ) متعالي(يا اخروي از نظر وي، سعادت يا دنيوي است و . استكرده دو تأكيد و توجه 
يا ) حسي، مادي و زيباشناختي(سعادت دنيوي  .هر كدام نيز تقسيمات خود را داراست

  :نويسد وي مي. يا خارجي است ،جسمي و داخلي است
سعادت دينوي جسمي و داخلي، عبارت است از صحت و سالمتي، نيروي «

از فراهم سعادت دنيوي خارجي عبارت است . فراوان، شهامت و حسن و جمال
  .)269 -  268: 1362صدرالتألهين، (» بودن لوازم زندگي و تأمين مسائل مادي

لحاظ جسمي در صحت و  از گذرگاه چنين نگرشي، كمال در اين است كه انسان به
 ،لحاظ مادي و حسن و جمال و زيبايي باشد و بهسالمت و برخوردار از قدرت و شهامت 

كه  مهم اين است كه مالصدرا در حالي بسيار ي تهنك. واجد ابزارهاي يك زندگي معمولي
منظور  زوم توجه به ابعاد مادي زندگي به ويژه داشتن نيروي فراوان يعني داشتن قدر بهبر ل

به ابعاد زيباشناختي و زيبايي نيز توجه نشان داده و بر  ،نمايدسعادت تأكيد ميرسيدن به 
  .نمايدزمان تصريح مي همنيز حسن و جمال فرد 

نيز مشتمل بر سعادت علمي و عملي ) متعالي، معنوي و غير حسي(سعادت اخروي 
. سعادت علمي، عبارت از كسب معارف و حقايق و آگاهي از فضايل و رذايل است: است

سعادت عملي، دربرگيرنده انجام اطاعت الهي و آراستگي به فضايل و اخالق زيبا است 
به بيان ديگر، . استتاكيد شده ان بر ابعاد نظري و عملي زم طور هم جا نيز به در اين )4(.)همان(

بايست به اطاعت و آراستگي به كسب معارف و حقايق و آگاهي از فضائل و رذائل مي
گرايي و باطن زيبا و عمل نوعي معرف معنويت يتاً اخالق زيبا منتهي شود كه بهفضائل و نها

  .زيباي انسان است
گونه بر دو قسم  ه همانشقاوت را نيز ب ي مسألهصدرالمتألهين در مقابل بحث سعادت، 

شقاوت دنيوي : ندستا هدارنيز هر كدام تقسيمات خود را دانسته است كه دنيوي و اخروي 
سعادت جسمي، عبارت از مريضي، ضعف و ترسو بودن  ؛يا جسمي است يا خارجي است

فراهم نبودن لوازم زندگي و عدم تأمين مسايل مادي سعادت خارجي نيز عبارت از . است
شقاوت علمي، ناشي از محروميت از  ؛شقاوت اخروي نيز يا علمي است يا عملي. است
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بر عدم توفيق بر اطاعت خداوند و داشتن  شقاوت عملي مبتني. ف و حقايق استكسب معار
ظر مالصدرا، شقاوت تماماً بنابر ن. )110- 109: 1381زايي، لك( اوصاف رذيله و ناشايست است

و چه اخروي و معنوي در  ،چه به لحاظ دنيوي در قالب جسمي و خارجي ؛محروميت است
 ي شود كه در همهانسان در صورتي واجد وصف سعادت مي. قالب حرمان علمي و عملي
حداقلي نحو  ، ولو بههاي دنيوي و اخرويو از داشتهقرار بگيرد اين موارد در حد مطلوبي 

هاي جالب اين كه از نظر مالصدرا فقدان قدرت و ترسو بودن يكي از مؤلفه .خوردار باشدبر
توان دريافت كه حركت به سمت توسعه و پيشرفت نيازمند بنابراين مي. شقاوت است
  .قدرت است

جوانب مادي و معنوي و جسمي و خارجي  ي كه مالصدرا در مبحث سعادت به همه اين
دهد،  ميزمان مورد توجه و تأكيد قرار  طور هم شته و همه را بهي و عملي توجه داو علم

عاملي نيست و  سعادت نزد مالصدرا تك. نگاه جامع او به سعادت و توسعه است حاكي از
توسعه و . دهد ي جوانب، ابعاد مختلف سعادت بشر را مد نظر قرار مي با توجه به همه

عنايت و جوانب آن مورد  ي بايستي همهعاملي باشد و  تواند خطي و تكنيز نميپيشرفت 
  .قرار گيردتوجه 

  گيريبندي و نتيجهجمع
. بود حاضر در باب چيستي مباني الگوي توسعه از ديدگاه صدرالمتألهين ي پرسش مقاله

طور مختصر اشاره شد كه اين مباني به نوعي بر شناخت  در پاسخ به پرسش مذكور، به
مالصدرا، تأكيد  ي پيامد مباني مورد اشاره. باشداما شناختي كه مبناي عمل  ،تأكيد دارد

تأكيد بر توحيد و  از اين جمله است. زمان بر ايمان دروني و عمل صالح بيروني است هم
و  ؛شناسي شناسي و انحراف شناسي، جريان شناسي، مقصد و غايت شناسي و نبي خداشناسي، راه

  قسم آخر كه به مبحث چگونگي وصول به توسعه. نياسازي دچگونگي آباددر آخر 
تواند ايمان و عمل صالح است كه مي. نوعي همان توجه و تأكيد بر عمل است ، بهپردازدمي

ايمان و تقواي فردي موجب  ،واقع در. موجبات توسعه در جوامع مسلمان را پديد آورد
موحد و كارگزاران صالح  ، دولتشود و از دل آنبا تقوا و صالح مي ي پيدايش جامعه

توان به تأثيرگذاري همواره مثبت بر روي فرد مياست در چنين مسيري  .آيندوجود مي به
 ،پردازندپيدايش جامعه و دولت كه به امر توسعه مي ي و جامعه اشاره كرد و از نحوه

  .آگاهي داشت
يند آتأثيرگذار فر ي تأكيد بر مؤلفه ،تأكيد بر عنصر حركت در مباحث حكمت متعاليه

كه اگر عنصر حركت از اين دستگاه فكري گرفته  ؛ گو اينتوسعه در اين مكتب است
هاي اين مكتب در مباحث توسعه خلع سالح شده و وجه تمايز آن از ديگر مكتب ،شود
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اگرچه اين حركت اجتماعي و سياسي همواره تدريجي و  بر خواهد بست؛فلسفي رخت 
عنوان غايت  بهدر حكمت متعاليه نيز عنصر سعادت  .اختياري استتر از آن ارادي و مهم

نهايي انسان و جامعه بر اين نكته تأكيد دارد كه سعادت حقيقي با فراهم آمدن تمامي 
حكومت تمهيد  ي رو وظيفه از اين. شود ممكن ميامكانات و ابزارهاي دنيوي و اخروي 

به منظور حركت بايستي از توان و به ويژه اين كه  .يابي به سعادت است شرايط دست
  .قدرت الزم برخوردار بود كه تكميل كننده مبحث حركت در اين حكمت است

حركت  ي بحث و بررسي مبسوط در زمينه ،كندگفته كمك مي چه به مباحث پيش آن
مثابه اقتصاد،  جسم به: ديگر مباحث حكمت متعاليه از جملهچنين توجه به  هم. و تحول است

شماري تواند در طراحي الگو كمك بيمي ،مثابه فرهنگ ثابه سياست و روح بهم نفس به
چه  آن. نيز در فهم اين فرآيند بسيار مفيد فايده است حركت ي گانه مراحل شش. بنمايد

مباحث يعني  ،، توجه به قلب و روح حركت، تحول و پيشرفتحائز اهميت بيشتري است
تواند الگوي وجهي فرد، جامعه و دولت، ميدرواقع توجه به مدل سه . فرهنگي است

چنين حركتي را در  ي هاي اوليهانقالب اسالمي زمينه روست كه از اين .حركت قرار گيرد
هاي ديني تأكيد قابل توجهي گرايي و ارزش گرفته و بر عنصر معناگرايي و معنويتاختيار 

  .كند ميو عنصر معنا و معنويت را وارد سياست  نمايد مي
  
  اعاتارج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنظيم امور ) 1: اند عبارتند ازنقل شده )558- 557ص (اين وظايف به نقل از كتاب مبدأ و معاد   .1

هدايت مردم به صراط ) 4يادآوري امور آخرت و قيامت؛ ) 3تنظيم امور معنوي؛ ) 2معيشتي؛ 
 .)107- 106: 1381زايي، لك(. ين امنيتشكنان و تأممجازات مجرمان و قانون) 5مستقيم؛ 

از . توان چون و چرا كردالبته در اين مطلب كه وظيفه دولت به سعادت رساندن انسان هم باشد مي  .2
 ها و شرايط الزم برايتر اين است كه گفته شود دولت، زمينهرسد درستاين رو به نظر مي

وانع موجود همانند سه مانع پيش گفته را از سازد و مها به سعادت را فراهم مييابي انساندست
 .ها با راده و اختيار خويش در اين مسير گام بردارنددارد تا انسانسر راه برمي

كنند و هر گاه جور برپا شود عقول شهوات هر گاه عدل قائم گردد شهوات عقول را خدمت مي«  .3
 ».أس هر مصيبت استپس طلب آخرت اصل هر سعادت و حب دنيا ر. كنندرا خدمت مي

بدنية كالصحة و السالمة و وفور القوة و : والدنيوية قسمان. دنيوية و اخروية: والسعادة قسمان«  .4
واالخروية ايضاً . و خارجية كترتب اسباب المعاش و حصول مايحتاج اليه من المال. الشهامة
المقرّبين و الثانية جنة واالولي جنة . و عملية كالطاعات. علمية كالمعارف و الحقائق: قسمان

اصحاب اليمين، و كما انّ الحسن و الجمال من عوارض القسم االول من الدنيوية، فالفضائل 
  ».واالخالق الجميلة من عوارض القسم االول من االخروية و يتعدد اقسام الشقاوة بازائها
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 .قرآن حكيم .1
 .نا يرازي، بي، مصطلحات فلسفي صدرالدين ش)تابي( سجادي، سيد جعفر .2
فتح بابي جهت حضور «، )1394بهار (؛ رهبر، اميرحسين خلج، امير الدين، اميرعلي؛ عبداللهي سيف .3

 .8، فصلنامه علمي پژوهشي سياست متعاليه، شماره »حكمت صدرايي در تدوين الگوهاي توسعه
عالي سياسي، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ شناسي حكمت مت، مفهوم)1389(صدرا، عليرضا  .4

  .اسالمي
حسين  سيد :تصحيح و اهتمام ، رساله سه اصل، به)1340( صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم .5
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