
  
  
  

  اخالق و سياست در حكمت متعاليه
  *نجمه کيخا

)٨٢-٦٣(  

  

    چكيده  

هرچند تاکنون در باب رابطة اخالق و شريعت و نيز ارتباط متقابـل آن دو بـا علـوم                   
هاي بسياري صورت گرفته، تصوير روشـني از          گوناگون، از جمله سياست، پژوهش    

ارتباط اخـالق و سياسـت در پرتـو شـريعت، بـراي حـل ابهامـات موجـود، ارائـه                     
  دادن نسبت اخـالق   خصوص، مالصدراي شيرازي، براي نشان        دراين. است  نشده

، که جامع عقل و وحـي       )حکمت متعاليه (اي بنا نهاد      و سياست، دستگاه فلسفي ويژه    
بود، هرچند بايد به اين سؤال پاسخ داد که او چگونه توانست به اين امر توفيق يابد       

در حکمت متعاليه، اخالق، به دليل سيراب شدن از دو منبـع عقـل و وحـي،        ). سؤال(
  ).فرضيه( براي ارتباط يافتن با سياست است داراي قابليت الزم

بررسي ارتباط حکمت و شريعت در حکمت متعاليـه و سـپس واکـاوي رابطـة                
در ايـن   ). روش(اخالق و سياستْ راهي براي سنجش فرضية مقالـة حاضـر اسـت              

  ايم نشان دهيم اخالقِ برخاسته از دو منبـع حکمـت و شـريعت،               مقاله درصدد بوده  
تواند نويـدبخش مدينـة فاضـله باشـد         با نگاهي جامع به ابعاد انسان و جامعه، مي        

  زمـان بـه حکمـت، شـريعت، اخـالق، انـسان و جامعـه،                لزوم توجـه هـم    ). هدف(
منزلة لوازم دستيابي به مدينة فاضله، از نتايجي است کـه در ايـن مقالـه بـدان                    به

  ).ها يافته(ايم  دست يافته

  واژگان كليدي

  ياست، حکمت، شريعت، حکمت متعاليهاخالق، س

                                                 
  najmeh_keikha@yahoo.comه معارف اسالمي دانشگاه قم ـ استاديار گرو. ٭

 ١٣٩٢ / ٦ / ٢٧: تاريخ تأييد   ١٣٩٢ / ٤ / ١: يخ دريافتتار



 

٢

  مقدمه

. است در باب اخالق صورت گرفته    از منظرهاي متفاوت،     ، بسياري هاي  پژوهشتاکنون  
  هـاي گونـاگون آن     اين بحث اغلب از موضع مطالعات اسـالمي و شـاخه          به   ما   ةدر جامع 

  فيمطالعـات فلـس  که حتـي   اند، چنان ـ پرداختههمچون حديث، کالم، فلسفه و عرفان  ـ 
 شيوه و نوع اين مطالعات با يکديگر        هرچند ١،است انجام پذيرفته ارچوب دين   هنيز در چ  

اسالمي در کنـار دسـتگاه فلـسفي خـويش بـه اخـالق              برخي از فيلسوفان     ؛تفاوت دارد 
مهـم دسـتگاه فلـسفي      را از ارکـان      اخالق اسالمي    برخي ديگر اند و    اسالمي نيز پرداخته  

در کتـاب   به اخالق فلسفي    وسي  براي نمونه، خواجه نصيرالدين ط    . اند  خويش قرار داده  
   اخـالق نقلـي  کـرده و بـه   عملـي اسـت، اشـاره    ة در فلسف مهم، که کتابي    اخالق ناصري 

  ،اسـت   پرداختـه  االشـراف  اوصـاف  و   اخالق محتشمي اسالمي در دو کتاب      -و عرفاني 
  و اصـوالً نکـرده تفکيـک  از هـم  چنـين   را اينهاي اخالق    اما مالصدراي شيرازي شاخه   

بـراي تأسـيس مکتـب      مالصـدرا   . اسـت   خود را با امتزاج اين عناصر بنيان نهـاده         ةفلسف
  هاي اسالمي زمان، همچون کـالم و عرفـان و اخـالق            گيري از دانش   با بهره فلسفي خود   

بـود؛   عقـل و وحـي       جامعد که   کراشراق، دستگاهي بنا    فلسفة   مشاء و    ةو حديث و فلسف   
ـ   مجبـور   رو، برخالف فارابي،      ازاين   راي برقـراري ارتبـاط ميـان عقـل و وحـي،           نبـود، ب

ــي راه  ــه طراح ــد راه دوگانــ  ب ــايي مانن ــتةه ــردازد حقيق ــشکل .  بپ ــين م   وي همچن
 فلسفي در کنـار اخـالق       -خواجه نصيرالدين طوسي را در امتزاج و بيان مباحث اخالقي         

  انـداز حکمـت متعاليـه حکمـت و شـريعت           رو در چـشم    ازاين. نقلي و عرفاني نداشت   
  .ندا هبر سر يک سفر

بنابراين، در سنت مطالعات اسالمي اخالقي، در کنار مطالعاتي که از باب شريعت يـا               
زمان هر دو را مورد       اند، نگاهي وجود دارد که هم       از زاوية فلسفه به بحث اخالق پرداخته      

                                                 
و مباحث پيرامـون آن در  اخالقي  اخالق، موجي از نظريات ةفلسفجديد غربي در  آثار ةبا ترجمهاي اخير،    در سال گرچه  . ١

هاي در خور   بايد گفت مطالعات فلسفه اخالق در اخالق اسالمي هنوز در آغاز راه و پژوهش است،  جامعه جريان يافته  
 .ر اين باب اندک استد
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 ةفلـسف . شـود   اين نگاه عمدتاً در حکمت متعالية مالصدرا ديده مي        . است  توجه قرار داده  
  گِ اغلـب انديـشمندان بـزر   کـه  ، چنـان  ماستة مهم و تأثيرگذار بر زمان  يمالصدرا مکتب 

 انقالبـي   منجر بـه رقـم خـوردن      اين حکمت   .  صدرايند ة فلسف ةآموخت اين دوران دانش  
 ،)٢١: ١٣٨٦طلـب و نامـدار        ؛ امـه  ٤٠: ١٣٨٧ افروغ( يدگردبزرگ و حتي تأسيس حکومت اسالمي       

ايـن امـر تـا حـد        . بودنـد چنين تـوفيقي نيافتـه      هاي گذشته    يک از فلسفه   هيچحال آنکه   
ـ      ،ي مرهون بعد تلفيقي حکمت متعاليه اسـت       بسيار    ابعـاد فقهـي و فلـسفي       ة کـه بـه هم
 ،نـد ا  ط اساسي اخالق و سياست اسـالمي      وشراز   هرچند   ،عمل صالح  ايمان و    1.ددارنظر  

بسا  د و چه  نشو گيري از بنيان فلسفي، به انحراف کشيده مي        در نبود عنصر حکمت و بهره     
  .دنگرايش به وهابيت، طالبانيسم و امثال آن را نتيجه ده

  نخـست از مفهـوم حکمـت و شـريعت         : يابـد   اين پژوهش در سه قسمت سامان مي      
گردد؛ سپس بـه نحـوة ارتبـاط ايـن دو در حکمـت                باط اين دو با يکديگر بحث مي      و ارت 

  شود و، پس از آن، ارتباط اخالق و سياست از منظر حکمت متعاليـه،               متعاليه پرداخته مي  
گيـرد، کـه دو قـسمت اخيـر           با تکيه بر بحث انسان و جامعة فاضله، مورد توجه قرار مي           

  .دهند ا در حکمت متعاليه نشان مياي از تلفيق اخالق و سياست ر نمونه

  مفهوم حكمت و شريعت. 1

   وحـي ناشـي از اراده و مـشيت خداونـد و تغييرناپـذير اسـت         ؛ل غير از وحـي اسـت      نق
 ، اما نقل دريافت ما از وحي اسـت        ، ندارد راهوچرايي در آن     و هيچ نقص و کاستي و چون      

  يابـد   تجلـي مـي  ـ کـالم    وهمچون علم فقه، اخالق، تفـسير ـ که در قالب علوم اسالمي  
  هــايي کــه شــريعت بــر اســاس آمــوزهعبــارتي،  بــه. شــود بــه آن شــريعت گفتــه مــي و

  گيـرد  اسـت شـکل مـي       فرستاده شـده   ، براي تنظيم زندگي انسان در دنيا      ،از طريق وحي  
  .شـود  علـوم دينـي را شـامل مـي        گونـاگون   هـاي     شـاخه  ، اشـاره شـد    که قـبالً    چنان ،و

                                                 
   بايـد حکـيم    نخـست  وي   ؛ حکمت متعاليه با سـاير فقهـا متفـاوت اسـت           فقيهِ،  ) ب ١٣٨٧(اهللا جوادي آملي      نظر آيت  از. ١

  .و عارف باشد و سپس فقيه
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ـ  ،قل دخالـت دارد   در هريک از اين علوم عنصر ع         تـوان شـريعت را     اي کـه مـي     گونـه  ه ب
  .مجموع عقل و نقل خواند

هـاي هـستي     عبارت است از شناخت ماهيت و حقيقـت اشـيا و پديـده            نيز  حکمت  
 تبيين حيات دنيـوي     ، درنتيجه ،مانند کشف ماهيت انسان و دنيا و      ،  )١٤٧: ٧، ج   ١٩٨١شيرازي  (

  نـوعي ، کـه  لم مدني، سـعادت و علـوم   ضرورت اخالق و عازجملهو لوازم و جهات آن    
معنا دادن و بيان ضرورت     منظور از   . دورآ در زندگي انسان پديد مي    را  معنا و شوق تالش     

داراي  اي که انسان بداند چه اموري      گونه ه ب ست،ها  نقشه و تعيين جايگاه پديده     ةامور ارائ 
 ، بنـابراين  ؛ندنرسـا  بختي مـي   ند و چه کارهايي او را به سعادت و نيک         ا  لويتواهميت و ا  

  .پردازد مي امور کلي بلکه به ،شود حکمت در جزئيات وارد نمي

  اي از تأمالت برهاني، معنوي، عرفاني يا افاضـات الهـي را شـامل              حکمت مجموعه 
  پـردازد  عقل نظري به فهم ماهيت حقايق مـي       . دشو   دو نوع نظري و عملي تقسيم مي       هو ب 

 ،سو  از يک  ،عقل عملي . کند رفتار را اصالح مي    با کمک آن حقايق، عمل و        ،و عقل عملي  
 از سـوي    ، با حقايق و امور ثابـت و اليتغيـر ارتبـاط دارد و             ، ارتباط با عقل نظري    طريق از

 مدبر زندگي عملي انسان است و سروکار آن بـا امـور متحـول و گـذراي حيـات                    ،ديگر
ديگـر،   از سـوي     ،بـرد و    از اصولي عام و جامع بهـره مـي         ،سو  از يک  ، يعني ؛دنيوي است 

  گــذاري و تأمــل مــداوم اســت تــا حيــات دنيــوي را مطــابق آن اصــول نيازمنــد قــانون
ـ   علوم جزئي و هـم     ة حکمت عملي در زمر    اساس،  براين ؛سامان بخشد     علـوم دينـي    ةپاي

  .گيرد يا شريعت قرار مي

  ارتباط حكمت و شريعتلزوم 

مالصدرا حکمت  . که در تعريف حکمت بيان شد، حکمت با شريعت عجين است            چنان
به عبارت ديگر، حکمـت  . داند را پيروي از خداوند در سياست، به قدر طاقت بشري، مي    

  در نگـاه راهبـردي    . هاي الهي، با نگاهي راهبردي و متعالي، اسـت          همان تبعيت از فرمان   
ــت و      ــم جامعي ــصد و ه ــدأ و مق ــم مب   .گيرد گي مدنظر قرار ميهماهنه
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  ،هـاي وحيـاني را      يافتـه  زيراشريعت براي تنظيم حيات دنيوي انسان ضروري است         
بـا وجـود   امـا،   ،کند ه ميعرض و فهم زمانه   مقتضيات به زبان مردم و مطابق       ،با کمک عقل  

 اخـالق شـرعي     ، اصـول   و  فقه  و گيري شريعت از علوم گوناگوني همچون حديث       بهره
  داده شـده  کـه در شـرع       اخالقـي فراوانـي      ياهدستورست؛ بسياري از    نيفي  اتنهايي ک  به

بـه بعـد   ، به دليل توجـه  �نا معصوم،براي مثال. است  افراد و زمانه بوده   وضعبه فراخور   
  خـود اي مطـابق حـال     د توصـيه  کر   رجوع مي  ناديش به هر فردي که ب     ،درمانگري اخالق 

در احاديث  . است حل ارائه شده    دو راه   پرسشي واحد  برايکه گاه    اي گونه ه ب ،دندکر  مياو  
 ذکـر   مـصاديقي چنـد    هـا   الدين و امثـال ايـن      االعمال، رأس  االخالق، افضل  براي افضل 

  . گونـاگون در صـدور ايـن روايـات اسـت           اوضـاع  توجه بـه     ةدهند  که نشان  ،است شده
  گردد که خواهـان فهـم رفتـار و اخـالق درسـت      اين مسئله سبب سردرگمي افرادي مي  

کارگيري ايـن قواعـد در سـطوح         هترديد هنگام ب   بي و   ندا  بر اساس ظاهر آيات و روايات     
شـود   اينجاست که نياز به عقل نظري مشخص مي       . يابد  نمود مي اجتماعي و باالتر بيشتر     

ـ  مطرح در آن را سـامان        زيرا شريعت نيازمند دستگاهي است که جزئيات گوناگونِ          دده
  .ندکان ها را بي و ضرورت و جايگاه آن

   عقـل فطـري خـود،      بـر اسـاس    بدون دستور و آمـوزش دينـي،         ،توانند ها مي  انسان
 اما مصداق حسن و قبح و بايد و نبايد را حکمـت عملـي               ،حسن و قبح را تشخيص دهند     

 بخشد و، به عبارت ديگـر،       را اعتبار مي  اصول عقيدتي دين    رو، عقلْ     ازاين ؛کند تعيين مي 
 زيـر بـار     را تشخيص ندهـد   ر انسان نياز به وجود شريعت       اگ. لزوم عقل قبل از نقل است     

  .دشـو  ضرورت اخـالق نيـز از طريـق عقـل آشـکار مـي      . قوانين شريعت نخواهد رفت   
را ،   اخـالق و سياسـت      و  همچـون ضـرورت وجـود ديـن        ،هـايي  عقل نظري ضرورت  

تـوان گفـت     مـي اسـاس،     براين. کند مشخص و غايات و خطوط کلي هريک را معين مي         
 گرچـه شـريعت بـه لحـاظ         ، مقدم بر شريعت است    ، به لحاظ منطقي و رتبي     ،عقل نظري 

  ؛اسـت  اين امري است که خود دين نيز بر آن صـحه گذاشـته            .  دارد رجحانارزشي بر آن    
توصيه شده و پذيرش دين بـدون اجبـار و           آيات قرآن بـه تعقـل و تـدبر          بسياري از در  
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 ذکـر ايـن     ، البتـه  1.است دانسته شده بر  معت ،ها  پذيرش عقلي خود انسان    ة تنها بر پاي   ،اکراه
سازد و در اين     نکته الزم است که عقل نظري غايات و اهداف را بر اساس وحي معين مي              

  هـاي  شناسي را از آمـوزه     عقل نظري اصول هستي   . زمينه از خود حرفي براي گفتن ندارد      
   راه و مبـاني و بنيادهـاي       ة با توجه به خطـوط کلـي وحـي، نقـش           ، سپس وحي دريافت و  

  .کند ساير علوم را تهيه مي
تواند به تمـام     تنهايي براي سعادت انسان کافي نيست زيرا نمي        بهنيز  عقل  حال،    بااين

ـ     تر از آن است که عقل به       حقايق دست يابد؛ حقيقت گسترده     ن احاطـه   داتنهايي بتوانـد ب
عقل مخلوق است و مخلـوق تـوان راه يـافتن بـه ذات               و نيز    )١٠٣-١٠٢: ١٤٢٠شيرازي  ( يابد

مـواردي چـون    عقل امکان خطا فراوان است و         در ،از سوي ديگر  . خالق خويش را ندارد   
 .)٢٨٤: ٦، ج   ١٩٨١شيرازي  (باشد  تواند بر درک و شناخت انسان مؤثر          تعصبات مي   و تمايالت

   زيـرا  نقـش بپـردازد    ي ايفـا  بـه  ديـن    شناسـيِ  تواند در بعد هـستي     وجه نمي  هيچ عقل به 
شناسـي   در بعد معرفت  . کند شناسي آن را فراهم مي     تنها خداوند است که محتواي هستي     

   درک بـه توانـد     تنهـا مـي    دارد زيـرا  قـرار    پس از وحـي   ) نظري و عملي  اعم از   (نيز عقل   
 آيـد  ي برمي  وح ة دادن حکم تنها از عهد     ؛ توان ايجاد حکم ندارد    وقوانين ديني کمک کند     

 ،شناسـي همتـاي عقـل اسـت        عـد معرفـت   در ب نيز  شريعت يا نقل    . )٢٤: ١٣٨٦جوادي آملي   (
  .در هر دو خطا راه داردکه  طوري به

به شريعت و حکمت نظري ضروري      را  زمان وي    ساختار خاص وجود انسان نياز هم     
   رو بـه سـوي خداونـد دارد و حـس پرسـتش              فطرتـاً  ، از سـويي   ،انـسان . اسـت  ساخته

 ،بـراي تـداوم نـسل و بقـا        ديگر،   از سوي    ،خواند و  سوي خدا فرامي   ه خداجويي او را ب    و
. کنـد  که در مسير خداجويي وي مـانع ايجـاد مـي   است  در او به وديعت نهاده شدهقوايي  

  و عقـل پـس از ايـن       اند    در انسان گرفته     شکل نيروي شهوت و سپس غضب اولين قواي      
ريـشه   و   دهکـر  يعني زماني که شهوت و غضب جاي خـود را پيـدا              ،دشو  دو قوه وارد مي   

                                                 
  .)٢٥٦ :بقره ( الغين الدين قد تبين الرشد ماکراه في ال. ١
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شـود وجـود     اين وضعيت سبب مـي    . توانند در برابر عقل ايستادگي کنند      اند و مي   گرفته
 ، ميان ادراکـات مختلـف انـسان   ،سو از يک.  وقوع تزاحم و کشمکش باشد   ةانسان صحن 
توانـد تفـاوت     اي که نمي   نهگو هبوجود دارد،    تزاحم   ، واهمه و عاقله و خيال     ةهمچون قو 

دچار مغالطه و بدفهمي يـا      رو،    ازاين ،ميان وهم و عقل يا خيال و عقل را تشخيص دهد و           
 کـشمکش   وهاي جسماني و ادراکات ا     ميان خواسته ديگر،   از سوي    ،د و شو  فهمي مي  کج

خواهند و عقل يـا خيـال     را مييچيزاو جسم او و قواي شهوت و غضب     که    چنان ،است
هـاي    حتي ميان قواي شهوت و غضب يا حتـي ميـان خواسـته     همچنين،. راگري  چيز دي 

  .شود شهواني مختلف انسان تعارض پيدا مي
 عقل نظـري    ؛ها هم به حکمت نظري نياز است و هم به شريعت           براي رفع اين تزاحم   

 هاي تحريکي   عقل عملي در بخش    ،کند مرز وهم و خيال و نيز مرز خيال و عقل را معين مي            
هاي نفـساني از حـدومرز خـود عـدول           کند تا خواسته   و مربوط به قواي انسان عمل مي      

 و پاداش و کيفـر     کند نکنند و شرع به اعتدال و فراتر نرفتن از حريم قوانين وحي توصيه مي             
. ددارانجام آن را توانايي کيفر و مجازات از عقل ساخته نيست و تنها شرع . سازد معين مي 

  عقل حـرام اسـت و حکـم عقـل         از ديدگاه    حرام هم از نظر شرع و هم         با وجود اين، فعل   
نه انسان عاقل    هاي دروني  در جهاد با کشمکش   همچنين،   ؛و شرع در مورد آن يکي است      

. توانـد پيـروز باشـد    مي  متشرع بلکه انسان عاقلِ،تنهايي موفق است و نه انسان متشرع   به
  را از يکـديگر بازشناسـد    اصل و فرعساندهد که ان  خدايي زماني رخ مي تخلق به اخالقِ  

، )١٦٤-١٦٠:  الـف  ١٣٨٧جوادي آملي    (و عقل بر وهم و خيال غلبه يابد و نقل نيز بدان حکم کند             
  .و حکمت عملي برخوردارند زمان از حکمت نظري علماي اخالق همکه  چنان

  حكمت متعاليه حكمت و شريعت در ارتباط. 2

، کـه    وجـودي و معرفتـي را از يکـديگر بازشـناخت           ةتوان سه الي   در حکمت متعاليه مي   
شناسـي بـا     چگـونگي . شناسي شناسي و چگونگي   شناسي، چيستي   هستي :ند از ا  عبارت

 زمانـه  اوضـاع دارد و امور را مطابق عرف و    فضاي عيني و جاري حيات انسان سروکار       
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ـ     و محـور اصـلي آن        کنـد  تدبير مي  شناسـي يـا     چيـستي .  انـسان اسـت    ةآگـاهي و تجرب
که انسان به برخي مکاتب      طوري ه ب ،دهد هاي انسان جهت مي    شناسي به شناخت   ماهيت

  .انـسان محـصول ايـن اليـه اسـت     يِ  بينش ديني و مکتب؛کند ها گرايش پيدا مي   يا ديدگاه 
  تواند کنه و حقيقت امور را ببيند، مبـادي          مي  و کند شناسي انسان دانايي پيدا مي     در هستي 

نهايـت  . شناسانه به امـور داشـته باشـد        را کشف کند و نگاهي کلي و جهان        و بنياد مسائل  
از رهگـذر آن     کـه انـسان      ،، عرفان اسـت   شود   تعبير مي  فلسفهکه از آن به      ،شناسي هستي

  .نشيند ها مي  آنة بلکه به مشاهديابد درميتنها حقيقت امور را  نه
هـاي    کـه معرفـت    دليلين  نخست به ا  : دارد فراتر از شرع قرار      ، به چند دليل   ،حکمت

   و اصـول و معـارف      انـد   معـارف نظـري کلـي     . اند  بنيادي و نظري مقدم بر معارف عملي      
  دوم اينکه تأمالت فلسفي در باب حيـات دنيـوي         . کنند و قوانين و مراتب آن را معين مي       

کند  احکام جزئي را مطرح مي    تنها   فقه    زيرا  تأمالت فقهي برترند   ازو سياسي و مسائل آن      
 اينکه حکومت حکيمانـه     سرانجام و   اند  مقدمها    بر آن بنيادهاي نظري و کلي     حال آنکه   و  

 زمانـه متحـول     اوضـاع  مطـابق    ي اما حکومت فقهي و غيرفلـسف      ،هاست  زمان ةبراي هم 
  .)١٤١: ١٣٨٧راد  يوسفي( گردد مي

کـه بـه انـسان       ،شناسي است و شريعت و حکمـت عملـي          هستي ةحکمت همان الي  
ـ    و  شناسي    چيستي ةاليدر  دهد،    جهت مي    اخـالق . هاسـت   ايـن اليـه    ةوحي فراتر از هم

کـه خـود از وحـي     حکمت، ،شناسي  هستيةدر الي. و سياست در هر سه اليه وجود دارد     
ـ   معـين مـي   اخـالق و سياسـت را       مباني و اصول اساسـي      شود،    سيراب مي  ـ  . دکن  ةدر الي

هـا مطـابق بـا       زاي آن  و اج  شود  داده مي سو   و سمتبه اخالق و سياست      ،شناسي چيستي
ـ    هـستي ةدر اليهمچنين،  . گردد قواعد شريعت و عقل مشخص مي       ةشناسـي وارد عرص

 حکمـت و شـريعت مراتـب        ،بنـابراين . برند گردند و از عرف و تجربه بهره مي        عمل مي 
ـ   هستي.  است يکيها    جهت آن  هرچند ،شان متفاوت است   وجودي  بيـان   ةشناسي عرص

 بـاره ايـن    اهللا جوادي آملي در    آيت. شناسي محل بحث تفصيلي است     اجمالي و چيستي  
ــا را  روح  ســودوزيانِ ونفــس از نظـر وي، دنيـا،       ؛اي دارد  مطالب ارزنـده   ــه م وحــي ب
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ـ     نيـز   و  است    شناسانده   ،وحـي حقـايقي بيـان کـرده کـه         .  آن اسـت   ةکمـال روح در تزکي
   يـا خطـوط کلـي آن را        گرچـه اجمـال   « . را دريابـد   هـا   توانـد آن    کسي نمـي   ،غير از انبيا  

ـ         ولـي پـرده    ،فهمـد  عقل مي     ايـن عنـاوين تنهـا مقـدور        ةبـرداري تفـصيلي از روي هم
اي را از راه تحـذير از رذايـل          اي را از راه تشويق بـه فـضيلت و عـده             که عده  ،وحي است 
  .)٢٢٤:  الف١٣٨٧جوادي آملي ( »دهد نجات مي

   حکمـت يـا تنهـا      در دهـد کـه درک اخـالق و سياسـت را تنهـا             اين مطلب نشان مي   
ـ         شريعت نمي  در   شي از زوايـاي اخـالق و سياسـت        توان جست بلکه اين دو هريک بخ

   جزئيــات بحــث را کليــات و شــريعتْحکمــتْکــه  طــوري بــه ،ســازند را روشــن مــي
  .کنند معلوم مي

هـاي    اغلـب آمـوزه    که  چنان ،است دهکرها اشاره    قرآن کتابي است که به تمام اين اليه       
  عالمه طباطبايي معتقـد اسـت تـاکنون سـه تعريـف کلـي             .  است حکمت متعاليه قرآني  

 که خاسـتگاه آن يونـان باسـتان         ،نخست اخالق عقلي  . است در باب اخالق وجود داشته    
   و تحـسين   دهـد   نـشان مـي    ويـژه    يوسط و اعتدال تـوجه      به عناصري چون حد     و است

 کـه انبيـا در طـول        ، سپس اخالق ديني   .ردو تحميد اجتماعي نقش مهمي در کاربرد آن دا        
 اخالق  سرانجامدند و   کر   آن را ترويج مي    ، با تشويق افراد به کسب پاداش اخروي،       تاريخ
 ،اينجـا  در. )٥٣٩: ١، ج ١٣٧٨طباطبـايي   (  محبت و عـشق بـه خداونـد اسـت          ةپاي  که بر  ،قرآني

  هـي و بـدون    کند که فرد براي دسـتيابي بـه قـرب ال           اي ايجاد مي   محبت الهي چنان جذبه   
  .کوشـد   مـي صـفات پـسنديده     در کـسب     و   کنـد   مي ديگري از رذايل دوري      ةهيچ انگيز 

 مـع عشق وي به خدا بيش از ط      . خواهد  عزت و قدرت را تنها از خداوند مي        چنين فردي 
  .پاداش يا ترس از عقوبت الهي است

اخـالق  کـه   اي گونـه  به ،گيرد گفته قرار مي  پيشةاين سه نوع اخالق هريک در سه الي  
 عـام   دينـيِ قشناسي، اخال در بعد چگونگي، بيشتر عقل عملي است، که مراد از آن     عقلي
اخـالق  . گيـرد   جـاي مـي   شناسـي     هستي ةشناسي و اخالق قرآني در الي       چيستي ةدر الي 

  .است  که فرد به عرفان دست يافته،استشناســي   هــستيةقرآنــي درواقــع اوج اليــ
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از هنگـامي کـه      ،توحيـد . دانـد  راحل توحيد مـي   در تمام اين م   را  عالمه اصل اساسي    
 ،رسد و اخـالق و اعمـال دينـي          به اخالق و عبادات ديني مي      ،گرايد اجمال به تفصيل مي   

 و براي فهـم     ندا اي از هستي    مرتبه ها  ي اين هر دو  .شوند  به توحيد ختم مي    ،بعد از ترکيب  
 کـه   ،کمـي اخـالق    ح ة شرعي و هم چهر    ةهم چهر : کامل اخالق بايد به هر دو نگريست      

 دين حقيقـي مـردم را جـز بـه           ،از نظر عالمه طباطبايي   . مکمل و الزم و ملزوم يکديگرند     
عقلـي   خواند و هدف دين اين است که مردم با استدالل و برهان و منطقِ               الهي نمي  ةفلسف

از  آثار بسياري    ةمطالعکه    ، چنان )١٦:  ق ١٣٩٢طباطبايي  ( به دنبال شناخت حقايق جهان بروند     
  .است ها به هر دو بعد اخالق بوده دهد نگاه آن زرگان حکمت و دين نشان ميب

  شناسي ارتباط اخالق و سياست بر اساس انسان. 3

مدني بـودن بـدين     . الطبع بودن است    هاي انسان در حکمت متعاليه مدني       يکي از ويژگي  
  زيـستن   رو بـه بـاهم      معناست که انسان ذاتاً هم سياسي است و هم اجتمـاعي و ازهمـين             

  شـود  صـورت نـابود مـي       ورزد و درغيراين    و شهرسازي و تشکيل حکومت مبادرت مي      
  همان جامعه يـا مدينـة فاضـله باشـد، ويژگـي     اگر جامعة متعاليه  . و از ميان خواهد رفت    

  همة شهرهاي آن امتْ يکديگر را بر نيـل غايـت حقيقيـه            «مهم آن عبارت است از اينکه       
در مدينـة فاضـله اخـالق و ملکـات          . )٥٦٠: ١٣٦٢شـيرازي   (» کنند  و خير حقيقي اعانت مي    

   فطـرت شـود؛ يعنـي مـردم، بـا اينکـه بـه لحـاظ             طور ارادي، به جـا آورده مـي        مردم، به 
، در رسـيدن بـه خيـر حقيقـي و گـزينش اخـالق متعـالي               )٥٦١: همـان (اند    و طبع متفاوت  

  .هماهنگي دارند
الطبع بودن انسان اين است که کماالت اخالقي انسان تنها در             نکتة مهم ديگر در مدني    

: نويسد صدرا در اين مورد مي . يابد  ساية زندگي اجتماعي و ذيل نظامي سياسي تحقق مي        
اسـت برسـد مگـر بـه          انسان ممکن نيست به کماالتي که براي آن مخلـوق شـده           براي  «

  ...اجتماع جمعي کثير، که همديگر را در امري که بـه آن محتـاج اسـت معاونـت نمايـد                   
عبـارتي،    بـه . )٥٦٠: همـان (» شود  حاصل مي و به ايـن سـبب اجتماعـات بـراي انـسان            
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ــدرا   صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ               هـا   ل اخـالق مـردم و رسـيدن آن        دليل تشکيل اجتماعات و نيـاز بـه سياسـت را تکمي

  .داند به کماالت انساني مي
  بخـشد سـاختار خـاص       امر ديگري که نياز به سياسـت و اخـالق را ضـرورت مـي              

  انـسان بـراي دسـتيابي بـه غايـات معـين خلقـت خـود و سـعادت                  . قواي انسان اسـت   
. انـد  ونياي نياز دارد، که برخي دروني و برخي بير  بختي به شرايط و امکانات ويژه       و نيک 

براي نمونه، بقاي   . هاي بدني و جسمي انسان است       شرايط دروني ناظر به طبيعت و اندام      
نوع و دوام نسل انسان در گرو قواي شهوت و غضب اوست تا به ازدياد نـسل و دفـاع از                     
خود در مقابل خطرها بپردازد، اما اين قوا در کنار فوايد مذکور تبعات ناخوشـايندي نيـز                 

  طلبي و رياست،    شهوت و غضب باعث ايجاد حب جاه      . بايست مهار شوند    دارند، که مي  
طلبي است زيرا هر فرد فطرتاً خواهـان          غلبه و استيال بر ديگران و خودخواهي و استقالل        

ارضاي شهوات و اميال نفساني و ضروريات زندگي خود اسـت و بـا کـساني کـه مـانع                    
  هـا،   ايـن ويژگـي   . )٤٩٤-٤٩١: ١٣٨٥ شـيرازي (کنـد     فراهم شدن اين امور شوند برخورد مـي       

سـازند و، از سـوي ديگـر، سياسـت           از سويي، اخـالق رذيلـه را در انـسان پديـدار مـي             
مهار اين دو قـوه نيـز هـم    . دهند طلبي را نتيجه مي     استکباري و نيز تغلب و استيال و جنگ       

يـسر  مهار دروني با تقويت اخالق فاضـله و مراقبـه و تنبيـه م             . دروني و هم بيروني است    
  .است و مهار بيروني با سياست عادالنه

  .اسـت   طورمفـصل، بـه ايـن بحـث پرداختـه           ، بـه  شواهد الربوبيه� مالصدرا در کتاب    
  هـا و امـوال ميـان افـراد     او حکومت عادالنـه را سـبب تقـسيم و توزيـع عادالنـة زمـين           

 و جلوگيري از جنگ و جدال و دشوار شدن امر حيات و نيز جلوگيري از بر هم خـوردن                  
  .)٤٩٤: همان(داند  شرايط عبادت و سلوک خداوند و غفلت از ياد وي مي
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توانـد بـه ذات خـود     در وجود و بقاي خويش نمي «ويژگي ديگر انسان اين است که       
.  اسـت  1»غيرمکتفي بالذات « و به عبارتي     )٤٩١: همان(» نياز باشد   اکتفا کند و از ديگران بي     

سازد و، از طرفي، ضـرورت        اين ويژگي، از سويي، نياز به تمدن و اجتماع را ضروري مي           
  :نويسد صدرا مي. دهد را نشان مي» قانون و ناموسي مرجع و ملجأ«وجود 

د اين قانون ضروري، که حافظ نظام و ضامن سعادت و آسايش و آرامـش کليـة افـرا                 

  بشر است، عبارت است از شريعت، کـه ناچـار اسـت از وجـود شـارع و واضـعي کـه                     

راه و روشي براي افراد بشر تعيين کند، که آن را براي انتظام امـر معيـشت زنـدگاني      

اختيار کنند، و سنت و طريقي را به آنان بياموزد که به وسيلة آن به خـداي خـويش                   

  .)٤٠١: ١٣٨٥ي شيراز(... برسند و به قرب او نايل گردند

هاي آن را ـ مانند انـسان    پردازد و ويژگي صدرا از اينجا به بعد به اثبات وجود نبي مي
سـپس،  . کند يک بيان مي به و معجزه داشتن ـ يک ) فرشته يا موجود ديگري نبودن(بودن 

در فوايـد  . ها الزام مردم به انجام عبادات اسـت  شمرد، که از جملة آن    وظايف نبي را برمي   
  او طاعـات را . ات توجه به حـوزة اخـالق و سياسـت مـشهود اسـت     ذکرشده براي عباد 

طاعـات دسـتة   . اند کند؛ برخي از امور وجوديه و برخي امور عدميه به دو دسته تقسيم مي  
گردند و خضوع و خشوع و شوق ديدار خـدا            اول يا موجب پرورش اخالق در انسان مي       

عبادات عدمي نيز يا    ). نند صدقات ما(رسد    ها به ديگران مي     دهند يا نفع آن     را پرورش مي  
يـا فايـدة   ) مانند روزه(يابند  شوند و به حوزة اخالق راه مي سبب تزکيه و تصفية نفس مي    

رسد، مانند پرهيز از آزار ديگران، کـه بـه حـوزة عمـومي و سياسـت                   ها به ديگران مي     آن
ر است، که باعـث     کارويژة برخي عبادات نيز اجتماع افراد و مالقات يکديگ        . يابد  ارتباط مي 

به سبب همـين مـودت و دوسـتي         . گردد  دوستي و مودت و الفت و صفا در ميان آنان مي          
تـأمين  . دانـد   است که صدرا قانون الهي را، عالوه بر آسايش، موجـب آرامـش نيـز مـي                

                                                 
  .التمام ناقص، مکتفي، تام، فوق: شوند م مي حکمت متعاليه به چند نوع تقسيموجودات در. ١
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نـدرت در     سختي و به    آيد، اما آرامش به     آسايش از مکاتب سياسي مادي و عرفي نيز برمي        
  .د و نتيجة عبادت و تأثير آن بر اخالق و سياست استگرد جامعه حاصل مي

. کنـد   هاي ديگـري از انـسان ثابـت مـي           صدرا نياز به سياست و نبي را با ذکر ويژگي         
اهللا جـوادي     آيـت » .نفس انساني مسافر الي اهللا و در راه سيروسلوک به سوي اوسـت            «

ه   «آملي، با توجه بـه ايـن ويژگـي، تعريـف واقعـي انـسان را                  ، يعنـي زنـدة     »حـي متألـّ
ايـن تعريـف درمقابـل تعريـف مـشهور          . )٧٠: ١٣٩١جـوادي آملـي     (دانـد     انديش، مـي    الهي

تعريـف مـشهور انـسان بـه        . نامـد   ارسطويي از انسان است، که انسان را حيوان ناطق مي         
که تعريف جديد     رساند، درحالي   حيوان ناطق تنها بعد مادي و دنيايي انسان را به ذهن مي           

.  که انسان، عالوه بر بعد ماديِ تعلقي، جنبة روحاني و تجردي نيـز دارد            حاکي از آن است   
نفـس انـسان در طـي       . شود  بنابراين، سفر انسان تنها در جنبة مادي وجود او خالصه نمي          

: انـد از  گذارد تا به مطلوب حقيقي دست يابـد، کـه عبـارت    سفر مراحلي را پشت سر مي   
که خود شامل مرتبة شـهواني،      (، حيوانيت   مرتبة هيوالنيت، جسميت، جماديت، نباتيت    

هاي انـساني     رؤساي قافله . ، انسانيت و ملکوتيت   )غضبي، احساس، تخيل و توهم است     
ناچار بايد بدن را تربيـت   رو، به اند و مرکب انسان بدن اوست؛ ازاين    در اين مسير پيامبران   

 کـه امـر سياسـت را        انبيـا، . و تهذيب و تأديب کرد تا سفر به سوي خداوند به اتمام رسد            
دارند، اموري همچون قوانين مالکيت، ارث، صدقات، شهادات و ديگر امور فقهي              عهده

با دستورهايي  (دهند و مردم را در دفع مفاسد حريم دين و شرع و مملکت                را آموزش مي  
  بنابراين، سـفر انـسان    . )٤٩٤: ١٣٨٥شيرازي  (کنند    راهنمايي مي ) همچون امر به جهاد و قتال     

  .ير الي اهللا در گرو اخالق و تهذيب نفس و آموزش و راهنمايي انبياستدر س
  الحــدوث جــسمانيه�«ويژگــي ديگــر انــسان حــدوث مــادي و بقــاي روحــاني يــا 

صدرا با طـرح ايـن اصـل جديـد     .  بودن نفس اوست)٦٩٢: ١٣٨٤شـيرازي  (» البقا و روحانيه� 
از نظـر   . ت مطرح کننـد   موجب شد پيروانش مباحث جديدي در باب اخالق و نيز سياس          

رشد جـسمي، از بـدن جـسماني او پديـد           صدرا، نفـس انـسان، در مراحـل آغـازين          
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ازآنجاکه حاالت گوناگون جسمي انسان در      . آيد و تا پايان عمر به بدنش وابسته است          مي
ــسچ   نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. هاي جسم انسان و تدبير امور دنيا الزم و ضروري است            نهند، تأمين نيازمندي    او تأثير مي  
 اين ويژگي انساني را با عبارات ديگري نيز، همچون ترکيب و تأليف انـسان از دو                 صدرا

است، که مراد از جوهر صوري ناطق همان نفس انـسان             جوهر ناطق و صامت، بيان کرده     
جزءِ شريفِ انسان همان جزء روحـاني       . و منظور از جوهر مادي صامتْ بدن انسان است        

مانـد، امـا جهـت مـادي او سـبب              آخرت بـاقي مـي     و ناطق اوست، که از انسان در نشئة       
  .شود پيدايش دو نيروي شهوت و غضب مي

توجه بيش از اندازه به اين دو قوه انسان را از سفر به سوي آخـرت و عنايـت بـه ذات              
  براي مهار ايـن دو قـوه      . آورد  دارد و وي را تا حد ستوران و درندگان پايين مي            حق بازمي 

است، که صـدرا بـراي آن از اصـطالح درمـانگري      هايي شده يجوي و تدبير اين امر چاره    
  مـثالً، روزه گـرفتن    . توصيه به انجـام عبـادات بخـشي از درمـان اسـت            . کند  استفاده مي 

سـبب  «جا آوردن اعمال حـج   برد؛ به شکند؛ سجود غضب را از بين مي     قوة شهوت را مي   
موجـب انـصراف    «ت  گردد و زکـا     مي» هاي قواي بدن و لذايذ دنيوي       تجرد از خواهش  

درمان ديگر اخـالق و نيـز       . )٥٠٣-٥٠١: ١٣٨٥شيرازي  (شود    مي» نفس از توجه به امور پست     
؛ اما درمـانگري اصـلي در دنيـا برعهـدة سياسـت          )٥٠٣: همان(تزکيه و تهذيب نفس است      

سـازد تـا از جنـگ و نـاامني            هـا معـين مـي       است، که نحوة تعامل انسان را با ساير انسان        
  .د و انسان به اهداف مطلوب خود برسدجلوگيري شو

، يکي از اصول مکمل براي مقاصد اصلي آيات قرآن          اسراراآلياتمالصدرا، در کتاب    
  آموزش آباداني منازل تا رسيدن به خداي تعالي و چگونگي بندگي و توشـه گـرفتن               «را  

و، در يک    )٤٩: ١٣٦٣شيرازي  (» و تربيت مرکب و کيفيت غذا دادن به آن براي سفر بازگشت           
اين امـر بـر عهـدة اخـالق و سياسـت نهـاده              . کند  کالم، معامله با افراد اين دنيا عنوان مي       

کند و اخـالق بـه بيـان نحـوة            ها را بيان مي     سياست شيوة تعامل با ساير انسان     . است  شده
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به عبارتي،  . پردازد تا نفس وي را براي سفر آخرت رهوار گرداند           تعامل انسان با خود مي    
 صدرا زندگي قرآني در اين دنيا با دو امر اخالق و سياست ميـسر اسـت و ايـن دو                     از نظر 

  .بايد با يکديگر پيش روند
تا نفس انسان تعادل نيابد وجود وي پذيراي سياست الهي و رحمـاني نخواهـد شـد                 

کـه نفـوس      روي عرصة تحقق سياست متعاليه جامعة متعاليه اسـت و تازمـاني             وازهمين
اسـاس، سياسـت    براين. پذير نيست ردد تحقق سياست متعاليه امکانها تهذيب نگ   انسان

گونه که در اخالق از عمل      همان. در حکمت متعاليه نيازمند اخالق و ابزار تحقق آن است         
آيد، در سياست انجام عمل خير شـرط اسـت و نتيجـة ايـن امـر                   صالح سخن به ميان مي    

ثمـرة حکمـت عملـي، کـه        . استآمادگي بيشتر نفس انساني براي پذيرش اخالق الهي         
مباشرت عمل خير بـراي تحـصيل هيئـت         «شوند،    اخالق و سياست ذيل آن تعريف مي      

  است تـا نفـس    » استعاليي براي نفس بر بدن و هيئت انقيادي انقهاري براي بدن از نفس            
  هدف از اخالق و سياسـت، در حکمـت متعاليـه، دسـتيابي    . به اخالق الهي متخلق گردد 

  از سـوي ديگـر، بحـث مالصـدرا از سـفرهاي چهارگانـة عـارف               . به اخالق نيکوست  
کنـد کـه سـفر     است، اين معنا را افاده مي» سفر در خلق با حق«ويژه سفر آخر آن، که     و به 

  رسد که وي به هدايت و اصالح سياسـي          عرفاني و اخالقيِ عارف تنها زماني به اتمام مي        
و رفـع فـساد از دنيـا، يـا همـان            گـري     در واقع، اصالح  . و اجتماعي همت گماشته باشد    

اي از تکامل اخالقي حيِّ متألّه است، که محتـواي ايـن هـدايتگري را                درمانگري، مرحله 
  .دهد و شيوه و صورت آن را سياست اخالق تشکيل مي

  ايجاد مدينة فاضله

 دگرگوني جامعه   موجبتواند    مي ،گردد گونه که باعث تحول در انسان مي        همان ،اخالق
اين امـر از مـتن آيـات و روايـات           . ساز است  ساز و تمدن   ساز، جامعه   انسان اخالق. دشو

  شـرط ضـروري   . انـد  دهکـر ها را با نظم عقلي بيان        اين آموزه نيز  آيد و حکما     دست مي  هب
ـ      .  فاضــله اســت ناشــي از اخــالقِروحــيِ فاضـله تهـذيب     ةو ابتدايي تـشکيل مدين
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 ،ر اين نکتـه بشريعت و هر دو     مدنظر   فاضله هم مدنظر حکمت است و هم         ةتشکيل مدين 
به دليـل اهميـت ايـن       .  اتفاق نظر دارند   ، فاضله است  ةکه تهذيب اخالق شرط الزم مدين     

 بـه تهـذيب روح   ، اقتـصادي و اجتمـاعي   و قبل از پرداختن به امور سياسـي      ، انبيا ،لهئمس
  .کنندان آشنا  آنان را با حقيقت خودش، اولگامدر اند،  کوشيدهو  دهورزيها اهتمام  انسان

و حريت و آزادگـي آنـان       آن   فاضله را در تهذيب روح افراد        ةقرآن کريم اهميت مدين   
 امتيـاز  انبيـا،    ة به تأسـي از شـيو      ، نيز �امام خميني . )٢٢٧-٢٢٦:  الف ١٣٨٧جوادي آملي   (داند   مي

   سياسـي  ة توسع ،به اعتقاد وي  . ستدان ها مي  سازي و تربيت انسان    انقالب ايران را انسان   
   انقـالب  امتيـاز  امـا    ،توانـد صـورت گيـرد      اي مـي   و اقتصادي و اجتماعي در هر جامعـه       

  دهـد  امـام هـشدار مـي     . سـت ها  بعد معنوي انـسان    ةسازي و توسع    بر انسان  تأکيدايران  
   خطر وقـوع ديکتـاتوري و حکومـت اسـتبدادي وجـود دارد     ،که اگر چنين اتفاقي نيفتد 

ــي  ( ــام خمين ــابراين.)١٩٦: ١١، ج ١٣٦١ام ــله  ، بن ــت فاض ــالمت حکوم ــامن س ــالق ض    اخ
  .و عامل تشکيل آن است

سـازند بلکـه     هـاي فاضـل مـي       فاضله را انـسان    ةتنها مدين   ديگر اين است که نه     ةنکت
  بـه عقيـدة    کـه   چنـان  اسـت، جامعـه   گرو تـشکيل    رسيدن به کماالت انساني نيز تنها در        

ـ     زيـرا  شـود   مي  فاضله ةترين خيرها نصيب جامع    مالصدرا بهترين و کامل     ة مـردم جامع
  .)٥٦٠: ١٣٦٢شيرازي ( کنند ديگر را در رسيدن به غايت و خير حقيقي ياري مييکفاضله 

 که براي ،اين دو قوه.  انسان استة مهار قواي غضبيه و شهوي   هاي اخالق  يکي از نقش  
 ة، جامعـه را بـه صـحن   نـشدن  مهار درصورتاند،  بقاي نوع و دوام نسل انسان پديد آمده      

در هـم    رو،  ازاين ؛ که تداوم حيات ميسر نباشد     تا جايي  ،سازند غتشاش و آشوب بدل مي    ا
  .است شده تأکيد ها بر مهار آنحکمت هم در شريعت و 

  حکمـا نيـز فـضايل   کـه   چنان ،داردهاي فراواني  توصيه اين قوا   مهارشريعت در باب    
برخـي از حکمـا در      . انـد   را نشان داده   روي   ميانه شيوةده و   کرو رذايل هر قوه را مشخص       

ـ      را  و شريعت     خويش طريق حکمت   هاي  باکت . انـد  خـوبي گـرد آورده     هدر ايـن بـاب ب
 کـه مـصاديق آن در هـر         ،غضب و شهوت   قـواي    با بيان موارد افراط و تفريطِ      ،اخالق
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.  متفاوت باشد، عامل تعادل جامعه و حرکت آن در مسير درست است            ممکن است زمان  
مطـرح   با توجه به احوال جامعه       دهاي اخالقي را باي    حتي توصيه  ،استاد مطهري به عقيدة   

   رو بـه سـستي     ، در برابر متجـاوزان    ، و جامعه  يدهط گراي يفرت غضب به    ةگاه که قو    آن کرد؛
 افراد را با حقـوق      دند باي  شده باش   از گرفتن حقوق خود ناتوان     مردم و   رفته باشد و ضعف   

زنده کرد و حس شجاعت و غيـرت را در آنـان             دفاع و قيام را در آنان        ة روحي وخود آشنا   
 و مردم تجاوز به حقوق و آزار        ه باشد گاه که نيروي غضب رو به افراط رفت         اما آن  ،پروراند

 آنان را با حدود و فراتـر نـرفتن از           دند باي ه باش جويي را آغاز کرد    و اذيت يکديگر و ستيزه    
ــده   ــدار و زن ــان را بي ــي آن ــنا و وجــدان اخالق ــآن آش ــري ( درک   .)٢٣٥-٢٣٠: ٢، ج ١٣٧٧مطه

 مطـابق قواعـد     اعمـالْ دادن   انجام   ،شک بي. چنين اخالقي درمانگر و طبيب جامعه است      
  . جامعـه اسـت     شدن  از عوامل قدرتمند   ،گردد  ضعف جامعه نمي   موجبتنها    نه ي،اخالق

  رونـد کـه تزکيـه نـشده باشـند           شهروندان زماني زير بار ظلم مي      �امام خميني از ديدگاه   
 وي عامـل تبـاهي و سـرنگوني حکومـت را عـدم توجـه بـه               .)١٩: ١٩، ج   ١٣٦١ام خمينـي    ام(

  :فرمايد داند و مي خودسازي مي
  شـود  آن وقت است که کودتا مـي      ... رسد که از باطن بگنديم،       آن روز آسيب به ما مي     

کننـد و بـا دسـت        آن وقت است که ممالک بزرگ به شما طمع مي         . رويد و از بين مي   

  .)٩٨: ١٧همان، ج ( برند  را از بين ميخودتان شما

   نياز جامعه به مباحث عقـل نظـري، نيـاز جامعـه بـه عقـل                اي معتقدند، با وجود     عده
. آيند  درک براهين عقل نظري برنمي     ة مردم از عهد   ةعملي و شريعت بيشتر است زيرا هم      

ـ    ـ      ون خـاص خـود را دارد        امباحث عقلي مخاطب   . مـردم سـازگار نيـست      ة بـا زبـان عام
  . شريعت مطـابق بـا فهـم عمـوم اسـت           ياه اما دستور  ،زبان عقلي عميق و پيچيده است     

 مـردم   ة که فهم برخـي آيـات بـراي تـود          ،تمايز اين دو مانند تفاوت در آيات قرآن است        
  .مقدور نيست

 بـراي عمـل و تـأثير بـر     ،نظـري و عملـي  ، اعم از  ديگر اين است که تمام تعاليم نکتة 
بدون آگـاهي   بسياري از افراد ممکن است      . اسـت  ر شـده  صـاد و رفتار انسان     گرايش
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 ديني را اجـرا     هاي و دستور  شته باشند  ايمان دا  وندوجود خدا به خدا   اثبات   هاي  نااز بره 
 در  کـه   ، چنـان  تـر اسـت    خالق و عبادات بااهميت   يِ ا ملهِ ع جمِ و  فه ا گوي رو،  ؛ ازاين کنند

   و ترهيـب بـيش از برهـان         بشارت و تنذير يا ترغيـب      �ناو روايات معصوم   آيات قرآن 
 ممکـن اسـت   ،تأثير بشارت و انذار بيش از برهان است؛ همچنينخورد زيرا  به چشم مي 
  .ها عمل نکنند  اما به آن،خوبي آشنا باشند  عقلي بههاي انهافرادي با بر
اين است که درگير شدن در مباحـث عقلـي ممکـن اسـت حجـاب راه                   ديگر مسئلة

 از  او را ممکـن اسـت     کـه     تاجـايي  ،گيـرد   از انـسان مـي     يبسياراين مباحث عمر    . گردد
گرچه مباحث عقلي براي خواص     (د  دارتکامل روحي باز  تالش براي   هاي عملي و     جنبه
ـ        �امـام خمينـي   ). کننـده دارد    تعيين ينقش   ؛اسـت  دهکـر خـوبي اشـاره      ه بـه ايـن نکتـه ب

 کـه بـر اسـلوب       ، را اخالق ناصـري  مسکويه يا     ابن االعراق طهارت مانند   هايي  باوي کت 
 کتـاب اخالقـي     ، وي از ديـدگاه  . داند  کتاب اخالقي نمي   اند،  حکمت مشاء نگارش يافته   
  . درمانةبايد درمانگر باشد نه نسخ

   عقلي و فلسفي باشد و سـخن امـام         ةاخالق بايد داراي پشتوان   که  بايد گفت   در اينجا   
ـ . باشداي که ويژگي درمانگري داشته        اما فلسفه  ،نافي اين امر نيست   نيز   ي کـه   هـاي   باکت

ـ     اخـالق ناصـري    همچـون    زد،پـردا  ميها   امام به نقد آن       عقـل نظـري بـه      ة، تنهـا از زاوي
   اخالقـي مالصـدرا، امـام خمينـي، شـهيد مطهـري            هـاي   با اما کت  ،اند اخالق نگريسته 

 ضمن ريشه داشتن در برهان، مشحون از آيات و روايات           ،و ديگر پيروان حکمت متعاليه    
، کنـد   ضمن تأثير بر افراد، جامعه را نيز اصالح مي   ،چنين اخالقي . ستو مواعظ اخالقي ا   

  فکـري داشـت در جامعـه نهـضتي        از همـين زاويـه قـصد        نيـز    � امـام خمينـي    که  چنان
  .ايجاد کندو معنوي 

و نظـري    که به حکمت عملي   تواند جامعه را درمان کند        ميم اخالقي   عاِلاز اين منظر،    
ـ  يرثاآن چه   معي کند ابتالي جامعه به خُلقي    تواند معلوم     چنين عالمي مي   .باشدمسلط   ر  ب

 .)٢٧:  الف ١٣٨٧جوادي آملي    (دکرتوان آن را برطرف      چگونه مي همچنين  د و   دارفرد و جامعه    
سياسـت اسـت    نيز  جامعه است و     رهبر آن ترين درمانگر اخالقي جامعه همانـا       بزرگ
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  .نهد در اختيار اخالق ميجامعه ميم براي درمان و تررا که ابزار الزم 
  از عقل و شـرع     برخاسته اخالقِکه در اينجا بايد بدان اشاره کرد اينکه          يمطلب ديگر 

يکـي از   اکنـون،     هـم . يافت خود را در جامعه خواهد       ة جايگاه و کارکرد شايست    سرانجام
 گرايـي  گرايي، سودگرايي و حس     عاطفه ي که مکاتب اخالق   ،مشکالت کشورهاي غربي  

  رفـتن کنـار   بـه دليـل      غايـت و کـارکرد اخـالق         گـم شـدن    اسـت،   ها غالب شـده    بر آن 
   کـه  ،شناسـي  بنيـان هـستي   حـال آنکـه      ،مباني فلسفي انديشه و تکيـه بـر نمودهاسـت         

  دهـد   اخالق را نشان مي    ةد، جايگاه و نقش شايست    آور  عقل نظري براي اخالق فراهم مي     
ـ   را از کژروي و انحطاط حفظ مـي    آنو     بعـد شـرعي اخـالق نيـز غايـت و هـدف       1.دکن

  اخـالق صـحيح و درسـت      . کنـد   يـادآوري مـي    ،به خداونـد اسـت     که تقرب را،  اخالق  
سياست متعالي  اي که     گونه  ، به ساز است  را اصالح کند بلکه جامعه     تواند جامعه  تنها مي  نه

   بـر تزکيـه و تهـذيب       نخـست  انبيـا    دليـل به همـين    . يابد متعالي تحقق مي  ة  تنها در جامع  
  .ورزيدند مردم اهتمام مي

  نتيجه

  .در اين پژوهش ارتباط اخـالق و سياسـت، از منظـر حکمـت متعاليـه، بررسـي گيـرد                   
د، که اين امـر جامعيـت       شو  زمان، به حکمت و شريعت توجه مي        در حکمت متعاليه، هم   
  در متن حاضر، از زاوية نگـاه حکمـت متعاليـه بـه انـسان              . گردد  اين ديدگاه را سبب مي    

  اخالق و سياسـت،   . است  و تأسيس جامعة فاضله، به بحث اخالق و سياست توجه شده          
ناپذيرند و، به عبارت ديگـر، بـا نگـاه            با اين نگاه، کامالً با يکديگر مرتبط و از هم تفکيک          

                                                 
ـ زمـين،     ويژه در مباحث علمي مغـرب       به ، که در نظريات عقلي    عقلي. ١ ـ     ،رود عقـل ابـزاري اسـت       کـار مـي   ه  ب  ة کـه در الي

 ضمن توجه به ايـن      ،هاي اسالمي  در انديشه . شود کار گرفته مي  ه   انسان ب  ة زندگي روزمر  ةشناسي و براي ادار    چگونگي
  که بسي فراتر از عقل ابـزاري اسـت        نيز وجود دارد،     حکمت   شود، عقل معاد و    نوع از عقل که عقل معاش نيز ناميده مي        

  .داردقرار نو علم آن در اختيار هر کسي 
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اند؛ اخالق با سياسـت عجـين اسـت و سياسـت بـا                ت متعاليه، اين دو درهم تنيده     حکم
  .هاي همراهي حکمت و شريعت است يابد، که اين از ثمره اخالق معنا مي

  كتابنامه

  .قرآن کريم

سياسـت متعاليـه از     » ،تبيين فلسفي انقالب اسالمي بر اساس حکمت متعاليـه         «).١٣٨٧ (افروغ، عماد 
  . پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي،ها و گفتگوها، قم  نشست:، دفتر اولهمنظر حکمت متعالي

  .١٩ و ١٧، ١١، تهران، سازمان مدارک فرهنگي انقالب اسالمي، ج صحيفه نور). ١٣٦١(امام خميني 

فـصلنامة  » حکمـت صـدرايي و انقـالب اسـالمي ايـران،          «). ١٣٨٦(طلب، مصطفي و مظفر نامـدار         امه

  .٤٨-١٥، ص ، پاييز١٣، ش خرداد ١٥

  . اسراء،قم، منزلت عقل در هندسه معرفت ديني). ١٣٨٦(جوادي آملي، عبداهللا 

  . اسراء،، قم)مبادي اخالق در قرآن( تفسير موضوعي قرآن کريم).  الف١٣٨٧( ـــــــــــ

سياست متعاليـه از منظـر حکمـت        » حکمت متعاليه سياست متعاليه دارد،    «).  ب ١٣٨٧(ـــــــــــ  
  .ها و گفتگوها، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي نشست: ، دفتر اولمتعاليه

سياسـت متعاليـه از منظـر حکمـت         » انديش يا حيوان ناطق،     انسان، زنده الهي  « ).١٣٩١( ـــــــــــ
زايي، قـم، پژوهـشگاه       هاي همايش، به اهتمام شريف لک       ها و نشست    سخنراني: ، دفتر سوم  متعاليه

  .علوم و فرهنگ اسالمي

  ، بيــروت، دارإحيــاءهm العقليــهm فــي االســفار االربعــهm المتعاليــهmالحكمــ). ١٩٨١ (صــدرالدينشــيرازي، 

 .٧ و ٦ التراث العربي، ج

 هm، تصحيح و تعليق فاتن محمد خليل اللبون فوالدكـار، بيـروت، مؤسـس             هmالعرشي ).١٤٢٠(ـــــــــــ  

  .التاريخ العربي

  .ترجمة احمد حسيني اردکاني، تهران، مرکز نشر دانشگاهي، مبدأ و معاد ).١٣٦٢(ـــــــــــ 

  . ترجمة جواد مصلح، تهران، سروش، في المناسک السلوکيهmالربوبيهm شواهد ).١٣٨٥( ـــــــــــ

  .ترجمة محمد خواجوي، تهران، موال ،الغيب مفاتيح ).١٣٨٤( ـــــــــــ

  .فرهنگي و تحقيقات  مطالعاتةسسؤ م، محمد خواجوي، تهرانةجم، تراسراراآليات). ١٣٦٣( ـــــــــــ

  .١ ج قم، دفتر انتشارات اسالمي، همداني،  موسوية، ترجمالميزان ).١٣٧٨(طباطبايي، سيدمحمدحسين 

  .، ترجمة سيدابراهيم سيدعلوي، قم، دارالتبليغ اسالميو فلسفه الهي) ع(علي).  ق١٣٩٢( ـــــــــــ

  .٢  ج تهران، صدرا،،ها تيادداش). ١٣٧٧ (رتضيمطهري، م

  چکيـدة مقـاالت   » شريعت در حکمـت متعاليـه،     سـنت حکمـت و     «). ١٣٨٧(راد، مرتـضي      يوسفي
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  زايي، قم، پژوهـشگاه علـوم       ، به اهتمام شريف لک    همايش سياست متعاليه از منظر حکمت متعاليه      

  .و فرهنگ اسالمي


