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  ١٣٩۴  بهار ـ تابستان،١۶ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،سفۀ اسالمیفل یها آموزه

  
  شناسی فهم تأملی در روش

  در فلسفۀ صدرالمتألهین
    ١پروین نبیان  
    ٢نژاد محبوبه پهلوانی  

  دهکیچ
 صدرالمتألهین در مباحث فکری اغلب هماهنگی فلسفه با دین ۀکه دغدغ آنجا از

 دین ترسیم نماید، بررسـی ۀم فکری متقنی را در عرص نظاکوشد تا است و وی می
ــسف  او مــستلزم واکــاوی جایگــاه عقــل و چگــونگی ۀروش فهــم حقیقــت در فل

 پیوند اش سویی با تفکر شهودی روش او از. کارگیری آن در مباحث دینی است به
دیگــر، بــه مــدد عنــصر تــشکیک، نظــام فکــری او نظــامی  ســوی خــورد و از مــی

 میـان .یابد ه در آن عقل برای فهم حقیقت، چندین مرتبه میگردد ک ذومراتب می
هماهنگی وجود دارد و مالصدرا برای ) عقل استداللی، عقل شهودی( این مراتب

 تـا بـا کنـد ِای از عقل متناسب بـا آن رجـوع مـی فهم هر مرتبه از حقیقت، به مرتبه
بـات مـدعای های تفکر خـود و اث بررسی ریزمسائل معرفتی دینی به تبیین شاخصه

در نظـام فکـری صـدرایی شـهود مبنـای درک . جمع میـان عقـل و نقـل بپـردازد
                                                        

 ٧/٣/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/٣/١٣٩٣: تافیخ دریتار.  
  .(pnabian2@gmail.com) استادیار دانشگاه اصفهان. ١
  .(mpahlevani1228@gmail.com)) نویسندۀ مسئول(اسالمی  کالم و ارشد فلسفه کارشناس. ٢
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کوشیم تا  میحاضر رو، در جستار  این از.  است و استدالل مؤیدی بر آنحقیقت
هـای وحیـانی بررسـی  با آمـوزهرا شان جایگاه این دو را در ادراک حقیقت و نسبت
تنهـا از اعتبـار  ی مالصـدرا نـه فکـرۀکنیم و به این نتیجـه برسـیم کـه در منظومـ

ای مدون و مستدل به حل معضالت  گونه بلکه بهنشده، های وحیانی کاسته  آموزه
  .هات معرفتی دینی پرداخته شده استو شب

  .عقل استداللی، عقل شهودی، وحی، مکاشفه، والیت :یدیلکواژگان 
  مقدمه

 و داشـتهگ دینـی رنـ که صدرا فیلسوفی مسلمان اسـت کـه مباحـث فلـسفی او آنجا از
های مکتوم حقیقت دین بوده است، بررسـی  ها و ادراک الیه هدفش همواره حل چالش

کـه  آنجـا معنا، از دیگر به. روش فهم در آثار او مستلزم بررسی نوع نگاه او به دین است
ِ او مستلزم شناخت ۀشناسی فهم در فلسف  بحث مالصدرا دین و فلسفه است، روشۀحوز

.  تعالیم دینی و چگونگی به کارگیری مباحث فلسفی ـ عقالنی در آن استنوع نگاه وی به
کـارگیری آن   بـهۀرو، ابتدا الزم است به جایگاه عقل در آثار مالصدرا و نیز شـیو این از

  .نظر افکنیم
یابیم که   عقل میۀ را درباریهای مختلف گیری با نظری بدوی به آثار مالصدرا موضع

خت مخاطب تأثیری به سزا در فهم مقـصود حقیقـی صـدرالمتألهین ها و نیز شنا دقت در آن
ها را جمع میان عقل استداللی و عرفـان و یـا شـهود و  گیری شاید بتوان این موضع. دارد

 از نقد جریانات مختلف چه موضع اثباتی اتخاذ ًاامید اما فهم اینکه مالصدرا دقیقعقل ن
حقیقت، سـؤال ایـن اسـت کـه  در. نماید شناسی آثار او الزم می نموده است برای روش

  روش تعقلی صدرالمتألهین چه خصوصیاتی دارد؟
 مالصـدرا انتقـاد چنـد گـروه یـا تفکـر رایـج را ۀگرایان در نگاهی کلی، موضع عقل

 ۀصوفی(  به مخالفت با مدعیان عرفانکسر اصنام الجاهلیهوی در کتاب . برانگیخته است
هـای  جد در پـی طـرد شـیوه پردازد و به شان میای» ترهات«و عادات و رسوم و ) رسمی

 اما نگاهی اجمالی به تنهـا اثـر )٢٧ :١٣٨١ ،لدین شیرازیصدرا( نشینی است صوفیانه و خانقاه
دهد که وی از مخالفت با چنین مشی عرفـانی موضـعی اثبـاتی  منثور فارسی او نشان می

 جریانـات ۀسـتیزان رفـانهـای ع  بـا عبـاراتی تنـد دیـدگاهرسالۀ سه اصلکه در  دارد چنان
. )مقدمه/ ١: ١٩٨١ همو،: ک.ر؛ نیز ٧: ١٣۴٠ ،همو( گیرد نگر کالمی را به باد انتقاد می سطحی
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 ۀطریق« خود را ۀفشارد و شیو  وی در برابر متصوفه بر موضع عقلی خود پای میهمچنین
  :نامد می» برهان

ا ّمـ فیما حکمـوه علیـه وأد الذوق والوجدانّ االقتصار علی مجرةّ الصوفیة من عادّألن«
ّنحن فال نعتمد کل االعتماد علی ما ال برهان علیه قطعیا وال نـذکره فـی کتبنـا الحکمیـة ًّ ّ« 

 است که بـر یزیزیرا روش متصوفه منحصر بر ذوق و کشف چ؛ )٩/٢٣۴: ١٩٨١ همو،(
کنـیم و آن را در  اند اما ما بر آنچـه برهـان قطعـی نـدارد، اعتمـاد نمـی آن حکم نموده

  .نماییم های حکمی خود ذکر نمی تابک

همـو، ( االسـفار ۀ، مقدمـ)۴ :١٣۶٣ ،همـو( الغیـب مفـاتیح ۀمالصدرا در مباحث دیباچـ
نظـری  بینـی و تنـگ  از کوتـه،)٣٨٨ ـ٣٨٧: ١٣۶۶همو، ( شرح اصول الکافی و )۶ـ ۵/١: ١٩٨١

کند و آنان را به حنابله و جماعـت اهـل حـدیث در عـالم  جماعت اخباری شکایت می
 انوار و اسرار حکمت و ۀصفت، دیدگان خود را بر مشاهد داند که خفاش تسنن شبیه می

 را بـدعت و معرفت بسته، و تعمـق و تأمـل در آیـات قرآنـی و احادیـث اهـل بیـت
گیـری عالمـان و  گری را عامـل عزلـت و کنـاره  اخباریۀوی سیطر. اند ضاللت دانسته

کید می و بر مباحث )همان( داند سروری جاهالن می . )۶/٢۶٣: ١٩٨١ ،همو( نماید عقلی تأ
رود و بـه   و برخی مواضع دیگر، از ایـن هـم فراتـر مـیرسالۀ سه اصلدیگر، در  سوی از

او در بحث نفس . شمارد تازد و بحث عقلی را ناکافی و ناکارآمد می فیلسوفان بحثی می
  :نویسد داند و می ، عقل و شرع را بدون یکدیگر ناکافی میاالسفاردر کتاب 

ّفإن مجر ّ من غیر برهان کما أن مجرد البحث مـن غیـر كٍد الکشف غیر کاف فی السلوّ

  .)٧/٣٢۶: همان(  نقصان عظیم فی السیرةمکاشف

، از االسـفار در تـألیف گرانـسنگ خـود، ًا جای آثارش مخـصوصهمچنین در جای
رد گوید و حتی گاهی از قصد خـود مبنـی بـر طـ هماهنگی میان عقل و شرع سخن می

راستی، هدف مالصدرا از این مواضع منفی چیست و  اما به. دکن دینی یاد می  غیرۀفلسف
عقالنی خود برگرفته است و منظـور او  ـ برای نیل به آن چه راهکاری را در نظام فلسفی

کـارگیری توأمـان عقـل و شـرع و کـشف، چـه  چیست؟ وی برای به»  برهانۀطریق«از 
های فوق برقرار کرده است؟ کدام مرتبه در  ی میان گزارهافکنده و چه نسبتی را در طرح

  ها چیست؟ میان، نقش دیگر گزاره این تفکر صدرایی اصالت دارد و در



 

وزه
آم

 
می
سال

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۴

 / 
رۀ 
شما

١۶

١٢٠  

روست که معلوم گـردد چگونـه ادعـای جمـع  آن  پرداختن به این مسئله ازضرورت
 ویسـ سازد و از گرایان جدا می  نقلۀ از جرگ،سو یک میان عقل و وحی، مالصدرا را از
کید بر عنصر عقل در  وی ۀنظام فلسفی او چگونه با ادعـای دینـی بـودن فلـسف دیگر، تأ

  سازگاری دارد؟

  مراتب عقل از دیدگاه مالصدرا. ١
نظر مالصدرا عقل آدمی حقیقتی ارجمند و ذومراتـب اسـت کـه در مـسیر صـعودی  از

هـستی خود حرکتی عمودی و تحولی در جوهر دارد و این حرکت از نخـستین درجـات 
نهایت   بیۀلذا انسان بستر حرکتی است که از قو. رسد گیرد و به مقام اطالق می آغاز می

تـدریج، قیـودات و تعینـات در وجـود او  تا فعلیت نامتناهی ادامه دارد و در این مسیر به
حقیقـت، عقـل  در. )١/٧٧: ١٣۶۶ ،همـو( گرایـد نتیجه، به وحدت مـی یابد و در تقلیل می

 ابزار شناخت نیست بلکه صورت وجودی انسان است کـه او را فقطرا انسانی برای صد
 صـدرا ۀرو، در فلـسف این رساند از دهد و به کمال انسانی می در مراتب حقیقت سیر می

وی . گـردد  تـشکیک مـیۀحقیقت عقل نیز مانند هر وجود حقیقی دیگر مشمول قاعـد
ه جامع مراتب عـوالم جـسمانی و داند ک  نفس ناطقه میۀ عقل انسانی را مرتبۀاولین مرتب

 توانایی دریافت علوم و معارف قرار دارد ۀِحیوانی و نباتی مادون است و در نخستین مرتب
 ادراک ۀواسـط سپس به. رسد بالملکه می  عقلۀ ادراک اولیات به مرتبۀواسط و سپس به

 این مرتبـه گردد ولی در  مینائلبالفعل   عقلۀکلیات و قدرت بر تفکر و استنباط به مرتب
 صـور و مـالزم جمیـع امـور ۀِای نرسیده است که همـواره مستحـضر همـ درجه هنوز به

دائمی متوجه عالم عقول گـردد و بـه  طور  عقل انسانی زمانی که بهۀمرتب. عقالنی باشد
اش مـشاهده کنـد،  آن عالم اتصال کامل یابد و حقایق ملکوتی را در ذات مبدأ عقالنـی

در حقیقت، از نظر مالصدرا عقل انسانی در مرتبۀ عقـل بالفعـل . رسد به عقل بالمستفاد می
) دنیـایی( تواند امور ظاهری  ادراک کلیات و توانایی بر تجزیه و تحلیل آن، میۀواسط به

بالمـستفاد، بـا   عقـلۀرا درک کند و قدرت استنباط و استدالل بر آن را بیابد اما در مرتب
ادراک شـهودی و کــشف حـضوری حقــایق را خــورد و توانـایی  عـالم عقـول گــره مـی

به استدالل دریافته است، ببیند و حقیقت آن را مشاهده را تواند آنچه  یابد؛ گویی می می
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ای است که  بالمستفاد مرتبه  عقلۀمرتب.)۵٢٣ـ ۵١٨: ١٣۶٣ ؛ همو،٢٠۶ـ٢٠٢: ١٣۶٠ ،همو( نماید
و ) اخالقـی( انـسانی تحصیل آن، تهذیب ظاهر و باطن با نوامیس الهی و ملکات ۀمقدم

 رهـایی عقـل از ۀاین مرتبـه، مرتبـ. )۵٢٣: ١٣۶٣ ،همو( تنویر قلب به صفات پسندیده است
 بـه.  عالم ظاهر و سیر کمالی در عالم حقایق و کـشف و شـهود آن اسـتِشوائب مادی

هــدایت شــهود کــه   صــدرا عقلــی اســت تحــتۀدیگــر، عقــل حــاکم در فلــسف عبــارت
ــ روش ــوی دارد و گوی ــی معن ــواره روحشناس ــی ا هم ــت عقل ــدس آن را در حرک اش  الق

  .)۵۶/٢٢ش: ١٣٨٧ شیروانی،( مددرسان است
کـه عقـل   صدرایی امری تکاملی است؛ چراۀآنکه حقیقت ادراک در فلسف حاصل
 صـدرایی از تعقـل ۀکه در فلـسف زمانی.  او حقیقتی ذومراتب و اشتدادی داردۀدر فلسف

ی مـدنظر اسـت و جـدا نمـودن و بررسـی تمـام آیـد ایـن حقیقـت بـه سخن به میان مـی
  .نماید  حکمت متعالیه را ناممکن میِوجهی آن، شناخت روشی یک

و حقیقـت وحـی در ) اسـتدالل و شـهود( اینک به بررسی نسبت میان مراتـب عقـل
  .پردازیم حکمت متعالیه می

  جایگاه عقل استداللی. ٢
نیـاز،  صـورت رک و درهایی کـه عقـل نظـری توانـایی د نظر مالصدرا ادراک گزاره از

مالصـدرا ایـن مرتبـه از ادراک را .  عقل اسـتداللی اسـتۀاستدالل بر آن را دارد، وظیف
عقـل آدمـی توانـایی ادراک و کـه دانـد و معتقـد اسـت   نفس ناطقـه مـیۀنخستین مرتب

های دینی در برخورد با عقل نظـری  واقع، گزاره در. استدالل برخی حقایق دینی را دارد
  .های خردستیز گزارهـ ٣ های خردگریز؛ گزارهـ ٢ های خردپذیر؛  گزارهـ١ :دان گونه سه

هـای  نظر مالصدرا عقل استداللی عالوه بر توانایی ادراک و اسـتدالل بـر گـزاره از
طریق مشاهده و مکاشفه برای فرد  های خردگریز را که پیشتر از تواند گزاره خردپذیر می

 مالصدرا عقل اسـتداللی را نیـز ماننـد عقـل .حاصل شده است، مستند و مستدل سازد
  عقل استداللییداند و معتقد است که احکام طور ورا خود معتبر می جای شهودی در

ِکه شرایط برهان  صورتی های عقل استداللی در یافته( با احکام طور عقل) حقایق امور(
  :ردنگا  میاالسفاررو، در  همین از. هماهنگ است) صحیح در آن مندرج باشد
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 ،لدین شـیرازیصـدرا(» ةّ للقـوانین البرهانیـة مطابقـةّ قد جعلنا مکاشـفاتهم الذوقیـونحن«
 و برهانی مطـابق و و ما در این اثر مکاشفات ذوقی را با قواعد منطقی ؛)٣٢۶/۶: ١٩٨١

  .هماهنگ نمودیم

سـپس وی نـسبت . این عبارت بیانگر هماهنگی میان کشف و عقل استداللی است
هـای فراعقلـی را چنـین توضـیح   عقـل اسـتداللی و گـزارهۀشـد ی درکهـا میان گـزاره

  :دهد می
ة  لغایـةُا یقصر عن غورهـا العقـول الـسلیمّ ممةّنعم، ربما یکون بعض المراتب الکمالی«

لـی عـالم إعـدم مهاجرتهـا ها فی هذا الدار ونادراک العقول الستیطإها عن ّعلوشرفها و
خـاطر   مراتـب کمـالی کـه عقـول سـلیم بـهبـسا برخـی ؛ چه)٢/٣٢٢: همان(» سراراأل

متوقف شدن در این عالم و راه نیافتن به عالم اسرار و به خاطر بلنـدی مرتبـه و شـرف 
  .آن مراتب، از ادراک آن قاصر است

های خردگریز   ادراک گزارهاز عقل استداللی، ناتوانی آن ۀْلذا نهایت حکم او دربار
 ۀ نازلـۀطل نگشته اسـت بلکـه نـاظر بـه مرتبـاست، اما معتقد است که هرگز حکم آن با

  .حقیقت است
 استفاده از سخن حکیم ری آن است که وی عقـل و بـه  قابلۀدیگر، نکت عبارت به

 استدالل و کشف: داند که میان مراتب آن تبع آن ادراک عقلی را حقیقتی ذومراتب می
د دارد و نـوعی تـوازن و همـاهنگی وجـو)  عقل ظاهرییطور عقل ظاهری و طور ورا(

تبـع آن، قابلیـت   ظاهر آن است که قابلیت مستدل نمودن و بهۀعقل استداللی تنها، مرتب
کند و کاربرد آن مـستند نمـودن حقیقـت  فهم و انتقال به غیر را برای حقیقت فراهم می

ِبـه دلیـل همـین محـدودیت . شده توسط سالک است نه کاشف بطن حقیقـت دریافت
. راند صدرا سخن از ناتوانی عقل در ادراک حقیقت میعقل استداللی است که گاهی 

 ادراک عقـل در ْمنظـور، گویـد که از اعتبار شناخت عقالنی سخن می رو، آنجا این از
سـاس آثـار و  ا باالتری است که در آن مرتبه، ادراک شیء، محصور در ادراک برۀمرتب
حقیقـت شـیء را ای است که سالک به ادراک حضوری،  هایش نیست بلکه مرتبه نشانه

 عقـل ۀنظـر صـدرا وظیفـ واقـع، از در.  عقـل شـهودی اسـتۀنماید و آن مرتب درک می
ّاستداللی، ترجمـان منطقـی و مـدون اشـراقات قلبـی و داوری در تأییـد اعتبـار صـورت 
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هـای معرفتـی دینـی در نظـام تفکـر دینـی   و محتوا و نیز قرارگیری مناسب گـزارهبرهانی
  .است

  ی در نظام تفکر صدراییایگاه برهان کشفج. ٣
فلسفی دارد، راه استدالل و نظـر را  ـ اینکه مالصدرا در حکمت متعالیه مشی عقالنی با

بـرای بررسـی بهتـر ایـن مـسئله . دهد داند و به شهود برهانی اعتباری بیشتر می ناتمام می
د نظر وی فراین از. شناسی تعقل در نظام تفکری صدرا نظری بیفکنیم الزم است به روش

وی با نفی دیدگاه جمهور حکما در . تعقل و ادراک، با تکامل و ارتقای نفس توأم است
  :گوید کند و می  تعقل، به لزوم سیر کمالی نفس اشاره میۀمسئل

ایـن . کنـد  مجـرده را مـشاهده مـیۀنفس هنگام ادراک معقوالت، تمامی ذوات نوری
 اع معقـول از محـسوسهـا توسـط نفـس و انتـز  تجرید ایـن صـورتۀواسط مشاهده به

 انتقال و گذری اسـت کـه ۀواسط  نیست بلکه بهـکه جمهور حکما معتقدند گونه آنـ 
از محسوس به متخیل و سـپس معقـول و رحلـت از دنیـا بـه آخـرت و مـاورای آن دو 

  .)٣٣: ١٣۶٠همو، ( گیرد جهان صورت می

نسان پـس از  تعقل آن بود که اۀدیدگاه مشهور حکمای پیش از صدرالمتألهین دربار
یـاری ادراک حـسی و  ِرویارویی با واقعیت خارجی، نخست اشـخاص یـک نـوع را بـه

 ۀ سـپس قـادر خواهـد بـود صـورت متخیـل آن را در غیـاب مـاد،کنـد جزئی درک مـی
نهایـت، بـا  محسوس خارجی، با تجرید و حذف امور مختص به شیء ایجاد کنـد و در

ابراین، طبق مبنای جمهـور حکمـا، نفـس بن. تجرید بیشتر، به مفهوم کلی آن دست یابد
 سـینا، ابـن( حسب مراحل مختلف، عمل تجرید صور در ادراک، امری ثابت است که بر

 دهـد امـا بـر را انجـام مـی )٢۴: ١٣٧٨ مظفر،( سوی معلوم  و سیر از مجهول به)٣٨۶: ١٣٧۵
 مبنای مالصدرا نفس امری ثابت نیست بلکه حقیقتی پویاست که مراتب مختلف عـالم

رو، تبـدیل صـور ادراکـی از  ایـن از. گـذارد دیگری پشت سر می از پس هستی را یکی
نفـس از مراتـب . محسوس به متخیل و سپس معقول، تابع حرکت در جوهر نفس است

 بـاالتر صـعود ۀشود و بـا تجـرد در هـر مرتبـه، بـه مرتبـ تدریج مجرد می مادون هستی به
  . عقل فعال برسدۀ تا به مرتب)٢٣٧: ١٣٧٨ ،همو: ک.ر( کند می
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نظر صدرا حلول صور علمیه بر ذهـن عـالم نیـست بلکـه ذهـن  که تعقل در آنجا از
یابد و به معلومات بـاالتر احاطـه پیـدا  اثر تهذیب و تزکیه ارتقا می مرتبه، بر به عالم مرتبه

که گاه ذهـن در مقـام  کند، فرایند تعقل منحصر بر تعقل استداللی نخواهد بود؛ چرا می
 کند مجهوالت ظاهری است که برای ادراکش صورت آن را نزد خود حاضر می ِکشف

که  آنجا اما گاهی سخن بر سر ادراک حقیقت وجودی شیء است و از) علم حصولی(
طریق علم به علت آن امکـان نـدارد، ادراک حقـایق  علم به حقیقت وجود شیء جز از
، شهود حقایق عـالم مـستلزم دیگر عبارت به.  آن استۀعالم مستلزم علم به علت موجد

و ایـن همانـا تعقـل ) علـم حـضوری(  اسـتــ علت عالم ماده  ـ عقل فعالۀ مرتبۀمشاهد
به عبارت دیگر، از آنجـا کـه . داند شهودی است که مالصدرا آن را علت صحت برهان می

صـورت ( صـورت عقلـی» ماهیـت«خالف  است که بر» وجود« اصلی واقعیت، ۀهست
طریق  گردد، آنچه ما از که هست، با علم حصولی معلوم نمی  چنانندارد و هرگز) ذهنی

شناسیم همواره وجهی از وجوه آن است،   پایین میۀصور ذهنی خود، از حقیقت در مرتب
تنها  طریق علم حصولی، معنا، حقیقت وجود برای عقل مفهومی از دیگر به. نه خود آن

همـواره از چنـگ عقـل مفهـومی شـود، امـا خـودش  هـایش دانـسته مـی از آثار و نشانه
  :گریزد می

أو باالسـتدالل علیهـا  ةّ الحضوریةن یکون بالمشاهدأا ّإم) ی الموجوداتأ( فالعلم بها«
؛ پـس علـم بـه )١/۵٣: ١٩٨١، همـو(» ة ضـعیفة معرفـّالإتعرف بهـا  لوازمها فالبآثارها و

ه وجـود طریق اسـتدالل بـ طریق مشاهده و علم حضوری است و یا از موجودات یا از
  . دوم جز معرفتی ضعیف نخواهد بودۀ شیوۀها که نتیج  آثار و لوازم آنۀها با مشاهد آن

تنها از ادراک حقیقی مبـادی عـالم هـستی نـاتوان  بنابراین، انسان با علم حصولی نه
است، بلکه توان شناخت حقیقت جواهر مادی و حتی اعراض را نیز ندارد و این امور را 

  .شناسد شکلی ضعیف و مبهم می  و لوازمشان، بهطریق آثار تنها از
نظر صدرا وجودهای معلول، هویتی تعلقی دارند که بـدون معرفـت  این، از بر افزون

  :توان حقیقتشان را درک کرد ها نمی ّحضوری به مقوم آن
رها بحـدودها واالکتنـاه ّیمکـن تـصو  الّ التی لها حدالبسیطةات الغیر ّ الماهیّأنفکما «

یمکـن اکتنـاه   الك، فکـذلةّماتهـا الذاتیـّر ما سبق علیها مـن مقوّ بعد تصوّإالها اتّبماهی
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م لـه مـن ّ من سبیل االکتناه بما هو مقوّإال الذوات ةنحاء الوجودات الفاقر من األشیء
گونـه کـه تـصور حـدود و  همـان ؛)١/٨٧: همـان(» ةّماته الفاعلیـّمقوة وّمبادیه الوجودی

 آن ممکن ۀطریق تصور مقومات ذاتی جز از به) مرکب( طبسی ادراک کنه ماهیات غیر
گاهی از کنه و حقیقت وجودات ممکنه کـه تنهـا از نیست همین طریـق  گونه است آ

  .شود آن حاصل می )ۀعلت موجد( علم به مبادی مقومات وجودی و مبادی فاعلی

شان طریـق اسبابـ مسبببات را جـز از«: فلسفیۀنظر او معنای قاعد دلیل، از همین به
هویات وجـودی معلـول، علـم  آن است که تنها راه شناخت حقیقت» توان شناخت نمی

تنهـا در حکـم   این امور را نـهۀصدرا مشاهد. هاست  آنۀحضوری به علل و مبادی عالی
  :داند مواردی همان شهود می چنین شمارد، بلکه برهان را در برهان می

ذ السبب برهان علـی إی یکون له سبب؛  فی األشیاء التةبل البرهان هو سبیل المشاهد«
 مـن جهـه ّإالیحـصل  سـباب الالیقین بـذوات األ  علمّأنر عندهم ّسبب و قد تقر ذی

؛ بلکه برهان طریق مشاهده است برای اشیایی که علت )٢/٣١۵ :همان(» سبابهاأالعلم ب
ِدارند؛ زیرا علت، برهان شناخت معلول است و بیان نمودیم که علم یقینی به م علوالت ِ

  .شود ها حاصل می طریق علم به علل آن تنها از

  : عقل فعال استۀاین مشاهده همان رسیدن به مرتب
صال بـالمأل ّاالتـة المعقـوالت وی مشاهدأ عقل المستفاد ةنسان مرتبإل خلق اة غایّفإن«
؛ هدف نهایی از خلقت انسان نیل به مقام عقـل مـستفاد و )٢٠٧: ١٣۶٠همو، (» علیاأل

  .معقوالت و اتصال به مأل اعالست ۀمشاهد

کـه در نظـام  آنکه مالصدرا برای برهان شهودی اعتباری باال قائل است؛ چـرا نتیجه
  حقـایق و مبـادی عالیـهۀای از تعقل است که نفس طی آن به مرتب فلسفی او شهود مرتبه

لـذا وی . گـردد متحـد مـی) عقـل فعـال( افکند و با مفـیض صـور شیء نظر می) علل(
 اصل و مبدأ اعلی را به حکم عقل، برتر از شناخت شیء از راه آثار و لـوازم آن شناخت

رو، مجرد علم بحثی را بدون مکاشفه، ناقص  این داند و از به استناد استدالل ظاهری می
 ؛ در)٧/٣٢۶: ١٩٨١ ،همـو( » نقـصان عظـیمةد البحث من غیر مکاشـفّجرّإن م« :شمارد می

گـاهی و ادراک مـیحقیقت، مالصدرا شهود و مکاشف دانـد کـه  ه را واقعیتی از سـنخ آ
اثر تزکیه و  گردد و این امر بر اثر ارتقای مرتبه به محضر معلوم حاضر می نفس انسانی بر
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او اتحاد عقل سالک بـا عقـل فعـال و شـهود . آید  روح و نفی انانیت حاصل میتهذیب
  :کند گونه توصیف می حقایق را این

ست که با عقل کلی متحد شود و صورت کلـی و نظـام کمال خاص نفس ناطقه آن ا
ّاتم و خیر سرشار از مبـدأ کـل کـه در تمـام عقـول، نفـوس، طبـایع و اجـرام فلکـی و 
عنصری ساری و جاری است، در نفس تقریر و تحقق یابد تا به جـوهر ذات خـویش، 

  .)٢۵٠: ١٣۶٠ ،همو( جهانی عقلی گردد که ماهیت کل اشیا در اوست

شود که هرچند حاکم نهایی در نظام فلسفی صدرا عقل است،  ص میاینجا مشخ از
 بحثی محض ماننـد ۀًاین عقل ویژگی مهمی دارد که آن را کامال از عقل حاکم بر فلسف

عقل حاکم بر نظام فلسفی صدرا امری ذومراتب است که . سازد حکمت مشاء جدا می
 این عقـل، در عـالم ۀواسط ههای خاص خود را دارد و حکیم ب مندی در هر مرتبه، قانون

اسـاس آثـار و لـوازم  گـردد و بـر طریق صـور علمـی آن مـی ماده نائل به ادراک اشیا از
 ۀنتیجـ  همـین عقـل درۀواسـط نماید، اما همـو بـه  آن استدالل میۀظاهری شیء، دربار

طریـق حـضور در محـضر   موفق به شهود حقایق اشـیا از،ارتقای وجودی  عملی وۀتزکی
مـواردی بـسیار،   خـود درۀرو، صـدرا در فلـسف ایـن از. گـردد ِی معلوم مـیمباد علل و

الـصور عامـل ادراک   واهبۀ سری و افاضۀ باطنی و مشاهدۀکند که مکاشف تصریح می
 حـصول معـارف ۀ طریقاالسفارکه در پایان مباحث نفس در  ای شده است، چنان مسئله

  :دارد را چنین بیان می
 ّإاللیهـا إیمکـن الوصـول  حکـام الموجـودات الأمثالها مـن ة وأ هذه الدقیقّأنواعلم «

یکفـی فیهـا حفـظ القواعـد  الة وّمعائنات وجودیة وّیّمشاهدات سرة وّبمکاشفات باطنی
که این مـسئله  ؛ بدان)٩/١٠٨: ١٩٨١ ،همو(» ةّالعرضیة وّحکام مفهومات الذاتیة وأّالبحثی

طریـق  ول بـه آن جـز ازو امثال آن از احکـام موجـودات اسـت کـه دسترسـی و وصـ
 باطنی و دقت در ظرایف حقایق وجودی امکان ندارد و مراقبت بـر ۀمشاهده و مکاشف

  .کند اصول استداللی و احکام مفهوم ذاتی و عرضی کفایت نمی) التزام به(

 اشـراقی همچـون سـهروردی، ۀنظـر مالصـدرا و برخـی فالسـف  دیگـر آنکـه ازۀنکت
 اعتنا به شهود و مکاشفات عرفـانی بایـد میـان دو مقـام همواره در بررسی میزان اعتبار و

 عبـارت بـه. یکی مقام ادراک و دیگری انتقال مفـاهیم شـهودی بـه غیـر: تفکیک کرد
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نما وارد  ِ مشاهدات واقعۀ شهود و مکاشفه با ذکر مالحظاتی که آن را در زمرۀ، مرتبدیگر
خالی از اشکال است و شود و اعتنا به آن  کند، موجب حجیت برای خود سالک می می
کید بر مشاهدات فردی و حجیت شهود اسـت حجیـت  آنجا که دأب عرفای اسالمی تأ

ًفردی صرفا برای خود سالک مدنظر است و اساسا نظـر ایـشان انتقـال ایـن مفـاهیم و   ازً
  .حقایق عرفانی به غیر هرگز برای دیگران حجیت نخواهد داشت

ای بودن مطالب حکمی   الهام یا مشاهدهمواردی به آنکه اگرچه مالصدرا در حاصل
ای کامل  شناسانه که هدفش تدوین نظام فلسفی و معرفت آنجا نماید، از خود تصریح می

و متقن برای وصول به حقیقت است، ناگزیر از انتقال مفـاهیم و ایجـاد امکـان تحـصیل 
هده روست که همچون سهروردی به تنهایی مـشا همین از.  حقایق عرفانی استِظاهری

داند و معتقد است که در مقام انتقـال و تعلـیم مطالـب عرفـانی،  و مکاشفه را معتبر نمی
 مستدل به مطالب استداللی گردد تا هم قابلیت فهم دبای مشاهدات برای اهل سلوک می

طریق عقل استداللی تأیید شود تا راهگشای فهم حقیقت بـرای  یابد و هم حجیت آن از
  . دستیابی به اساس آن حقیقت در عالم باالیندسالکانی باشد که خواهان

گردد که حکمت متعالیـه، بعـد معنـوی وجـود آدمـی را  آنچه گفته شد معلوم می از
ل یـداند و عقل کـسی را کـه جـانش بـه رذا ًکامال در عملکرد بعد عقالنی وی مؤثر می

دریافـت مالصـدرا ادراک و . شمارد دنیاپرستی آلوده است، از نیل به حقیقت ناکام می
  :داند حکمت و نورانیت جان فیلسوف به انوار معرفت را مشروط به اسبابی می

ة  الفطـرةسـالمکانـشراح الـصدر و ً وأسـبابااً شـروطةنـور المعرفـة ومک لقبول الحّفإن«
جـب مـع ّی ویشفکـ الفهـم مـع ذوق ة الذهن وسرعةدِحی و الرأةجودَوحسن الخلق و

هو المرشـد  ولیالقندکًوقد به دائما ی نور من اهللا ّی القلب المعنویون فیکه أن ّلک كذل
؛ همانا قابلیـت )۶/٧: همان(» تی البی ما فیًون المصباح مرشدا إلیکما ک ةمک الحیإل

صـدر و  شـرح: برای دریافت حکمـت و نـور معرفـت شـروط و عللـی دارد؛ ازجملـه
وق ی و تیزذهنـی و سـرعت فهـم همـراه بـا ذأخلق و نیکویی ر نفس و حسن سالمت
سـوی پروردگـار  در قلب سـالک نـوری ازکه ها، ضروری است  این بر افزون. کشفی

سوی حکمـت رهنمـون گـردد  بتابد که دل او همیشه روشن باشد و همان نور او را به
  .سوی خانه است که چراغ، راهنما به گونه همان

رو داند و حصول آن را در گ می )باطن عقل( وی همچنین جایگاه این شهود را قلب
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  . و تنزیه قلب از کدورت و نورانی نمودن آن به انوار الهیتزکیه
این فهم شـهودی بـرای مالصـدرا همـان اسـت کـه در برخـی آثـار خـود بـا عنـوان 

بـه معنـای تقـرب بـه حـق، نـوعی سـلوک و » والیت«نظر او،  از. کند یاد می» والیت«
  :آید وت به شمار می حکمت و نبۀپای گردد و هم شهود است که نصیب اولیای الهی می

 ی تعالحصل للقلب من اهللایما ّإنو... ها وّلک عن العلوم یةل األمر خالّ أوی النفس فّإن«
تـساب کر ایـا ابتـداء مـن غّ إمـّیةأنوار عقلّیة ومالک علوم یة الثانةبحسب ما لها من الفطر

تساب کب اب طلیا عقّإم ... استعدادهةّ لشدكذلی ودر یث الیه من حیت إلیها ألقّأنک
ل اسـتدالل و اجتهـاد مـن العبـد ّر تمحـیـبغکتـساب وحصل ال باالی یالذاستدالل وو
 یطلع معه علی ما یإلین حصل ومن أکیف حصل له وه ّ العبد أنیدر ی ما الینقسم إلی

ل ّاألوب و القلـی فـی الملقـك الملـةهـو مـشاهدك العلـم و منه استفاد ذلیالسبب الذ
 ــ همی علسالم اهللا ـاء ی به األنبّختصًیا وی وحیّسمی یالثانوع، وی الرًنفثا فًی إلهاما وّسمی

 بـه ّخـتصیق االسـتدالل یـتـسب بطرک قبلـه هـو المیالـذیاء، و به األولّختصیل ّواألو
ث یـ ال من حةث المعرفیم من حکی حّی ولّلکس وک دون العّی ولّی نبّلکف. ماءکالح
احل اولیـه از تمـام علـوم خـالی مر؛ نفس در )۴٩٣: ١٣۶٣ ،همو(» سکق دون العیالطر
ولی قلب را به حسب فطرت ثـانوی، علـوم کمـالی و انـواری عقلـی حاصـل  ...است
 بدون کسب و کوشش یعنی بـدون آنکـه بدانـد بـر او القـا صـورت ًاگردد یا ابتدائ می

 کـسب و ۀواسـط و یـا بـه ... شـدت پـذیرش و اسـتعداد اسـتۀواسـط گرفته و آن بـه
گردد بـه آنچـه  و قسم اول تقسیم می ...تدالل و تحمل سختیو تیزبینی و اسکوشش 
داند که چگونه او را حاصل شده است و از کجا به دست آمده؛ و بـه آنچـه  بنده نمی

کـه بنـده [ نخـستین را. کنـد ای است که در قلب القا می  فرشتهۀداند و آن مشاهد می
 قلـب نامنـد و دومـین راالهام و القای در فکر و ] داند چگونه برایش حاصل شده نمی

 نخـستین کـه. وحی که به انبیا اختصاص دارد] که منبع آن برای بنده مشخص است[
کـه [ اختـصاص بـه اولیـا دارد و آن علـوم کـسبی] شـود بدون کوشـش حاصـل مـی[
پس هـر .  حکماستۀو به روش استدالل است ویژ] شود  کوشش حاصل میۀواسط به

عرفت حکیم است ولی ّ هر ولی از جهت مّنبی ولی است و عکس آن صحیح نیست و
  .از جهت روش نه

طریـق القـا و  شـود، صـدرا ادراک حقیقـت از که از عبارات فـوق معلـوم مـی چنان
دیـد وی نبـوت حاصـل فراینـد  از. کنـد مشاهده را به دو قسم نبوت و والیت تقسیم می
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 اسـت؛ و  خطـا و اشـتباهۀگونه شـائب  نبی توسط ملک وحی و عاری از هرۀ حقمکاشفۀ
 اگر همین معرفت صـحیح از. والیت حاصل مشاهده و القای ربانی بر قلب اولیای الهی

حاصـل آیـد، حکمـت نامیـده  ) متکلمـانۀنه مجادلـه و طریقـ( طریق استدالل و برهان
ناگفتـه پیداسـت کـه . ِنظر او ماهیت والیت نوعی مکاشفه و شهود است شود لذا از می

  .ای تشکیکی دارد ر حقایق نزد مالصدرا وجههاین فهم شهودی نیز مانند دیگ
والیـت . شود ِنظر صدرا، والیت به دو قسم والیت عامه و والیت خاصه تقسیم می از

شـود و  عامه برای هر کسی که به خدا ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، حاصل مـی
ّلی در نظـر پس و. جهت ذات و صفات و افعال  است ازاهللا  فیء فناۀوالیت خاصه مرتب

 ۀنکتـ.  و قائم و متخلق به اسما و صـفات خداونـد اسـتاهللا او کسی است که فانی فی
  والیت عامه را مستلزم ایمـانۀتوجه آن است که صدرالمتألهین قرار گرفتن در حیط قابل

 ۀنتیجـ درکـه دانـد و معتقـد اسـت  و عمل صالح مـی) همراه با التزام به عنصر معرفت(
ِگیرد که به موهبت مقام والیـت  نسان در وصول به حق چنان سرعت میتعامل این دو، ا
 عقلـی از ایـن ۀمالصدرا در ابتدای سـفر سـوم از اسـفار چهارگانـ. گردد خاصه نائل می
ِاثـر معرفـت حاصـل از شـناخت حـق،  دارد که سالک بـر کند و بیان می موهبت یاد می

رسـد؛  بالمستفاد می  عقلۀ مرتبگردد که نفسش به چنان قلبش محل تابش انوار الهی می
  است و انسان دراهللا  آن فناء فیۀمقامی که خود مراتب و درجاتی دارد که باالترین مرتب

 گردد ای میان خدا و مخلوقاتش در تأثیر، آفرینش، تصرف و تدبیر می مرحله، واسطه این
 ،همـو( دانـد می والیت خاصه را مخصوص امام ۀ عالیۀصدرا مرتب. )٢٧۴ــ٢٧٣: ١٣۶۶ ،همو(

  :نویسد  امامت میۀ ابعاد مرتبۀ و دربار)۴٨٨: ١٣۶٣؛ همو، ١١۴: ١٣٧٧
امام نزد ما و نزد اهل حق کسی است که جانـشین رسـول خداسـت و دانـش ظـاهر و 

  .)۴۶٩: ١٣۶۶ ،همو(  علوم انبیا و مرسلین نزد اوستۀباطن و تفسیر و تأویل قرآن و هم

  .)۴٨۵ :١٣۶٣ ،همو(کند  یاد می» نبوتباطن «وی این مرتبه را با عنوان 
دانـد؛   والیت میۀهای دینی را موقوف بر مرتب مالصدرا در برخی مواضع، فهم گزاره

 آن ۀ نازلـۀشود و مرتب منزلتی که خود مفهومی تشکیکی از شهود و مکاشفه را شامل می
صدرا بـا این الهامات که مال. همان الهامات و مشاهدات متوسطین از اولیای الهی است

اعتماد برای   قابل،)١۵٩ :همان( سازد نما وارد می ِذکر مالحظاتی آن را در مکاشفات واقع
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 بـه تـدوین آن اش  سالک است و صدرا بـه مـدد اصـول فلـسفی و نظـام اسـتداللیِخود
 ۀپایـ  اسـت کـه هـم این الهامات تعالیم مأثور از معـصومانۀ عالیۀاما مرتب. پردازد می

  : مالصدرا داردۀاهی ویژه در اندیشحقایق نبوی، جایگ
المه؛ کسماع ك وشهود الملة واشفک المةّشدة الوارد وّا باعتبار قوًی وحیّسمیل ّفاألو ...
شف کـن للّ المتـضمّیشف الـشهودکـ مـن الی فـالوح.ًثایتحـدًی إلهامـا وّسمی یوالثان
قـه ّ لتعلّ مـرمـاک ةّ النبـوّ مـن خـواصیًضا الـوحی فقط وأّیاإللهام من المعنوّی والمعنو

  .)١۴٧: همان(یة  الوالّبالظاهر واإللهام من خواص

و پـردازد  صدرالمتألهین به مدد این مراتب، به تحلیل و تصحیح نظام فکری خود می
ِ او حقیقـت ایـن .های دینی پیونـد دهـد فلسفی و گزاره ـ میان مفاهیم حکمیکوشد  می

  .)٣٢٧ـ٧/٣٢۶: ١٩٨١ ،همو( داند مراتب را از یک مشکات می

  تفکر صدرایی جایگاه وحی در نظام. ۴
شود و عقـل   خردستیزی یافت نمیۀِدر وحی واقعی هیچ گزارکه مالصدرا معتقد است 
طریق حکمت دو عده را دچار  وی در انتقاد از منحرفان از. نمایند و شرع هماهنگ می

 کشف و طریق ای که اعتقاداتی تعصبی دارند که از نخست، عده: داند عاقبت می سوء
وی متکلمـانی را . برهان یقینی به دست نیامده بلکه حاصل تقلید و خـودبرتربینی اسـت

دوم . آورد گیرنـد، از ایـن گـروه بـه شـمار مـی مایه می که عقاید خود را از مجادالن کم
های عقلی بـه حـدود  روند و از بحث ِند که در بحث و تفکر محض فرو می هستای عده

مالصدرا معتقـد اسـت . روند فرا نمیـ تابد الم نبوت و والیت میکه در عـ انوار مکاشفه 
  .)۶۴: ١٣٨١ ،همو( دین این عده فاسد است و طریق کشف و یقین نداردکه 

معنای صرف تقلید از  های وحیانی اعتباری باال دارند اما این به برای مالصدرا آموزه
  :عبارات متون و کنار نهادن عقل نیست

ة الحجـج والبـراهین  مـن غیـر ممارسـةتقلید الشریع ...دّی مجریحمل کالمنا عل وال«
 شـریعت ]ظواهر[؛ و سخن ما بر تقلید صرف از )٧/٣٢۶: ١٩٨١ ،همو(» التزام القوانینو

  .شود بدون بررسی مستمر دالیل و براهین و التزام به قوانین عقالنی حمل نمی

ب عقل، مراتبی دارد که نظر وی فهم شریعت نیز متناسب با مرات دیگر، از عبارت به
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هـای  منـدی از برهـان شود و با سیر تکاملی عقـل و بهـره  درک ظاهر شریعت آغاز میاز
گیـرد تـا بـه درک  از فروغ نبـوت و والیـت نـور مـی) متناسب با هر مرتبه از عقل( عقلی
 بحثـی کـه بـه ۀوی همچنین در اعتراض به برخی فالسف. های باطنی شریعت برسد الیه

 :گویـد گیرند می کنند و از مشکات نبوت و نور والیت بهره نمی بسنده میعقل فلسفی 
کسی که در اثبات فلک بکوشد و ملک را نبینـد و از معقـول پیـروی کنـد و منقـول را 

نگـرد و بـین  چرا او با دو دیده نمـی. ِچشم فریبکار است انکار نماید، همانند انسان یک
ِیـد؟ شـرع عقـل ظـاهر اسـت و عقـل شـرع نما معقول و منقول و عقل و شرع جمع نمی ِ

  .باطن
اکنون سؤال مطرح آن است که موضع اثباتی صدرالمتألهین در برخورد عقل با دیـن 

 هنظر مالصدرا عقل نظری وسعت دیـد و کـارکرد خـود را دارد لـذا قـادر بـ چیست؟ از
های جزئی معرفت دینـی نیـست بلکـه نهایـت تـالش ایـن عقـل در تأییـد  ادراک گزاره

مالصـدرا در مخالفـت بـا . وای دین مربوط بـه اثبـات صـدق سـخنان پیـامبر اسـتمحت
چگونه ممکن است کسی که به تقلید کورکورانه از روایات قناعت  :نویسد ظاهریون می
های برهانی و عقلی را انکار نموده است، به حقیقت دست یابـد؟ آیـا وی  کرده و شیوه

 است و اثبات صدق سخن ایشان نیز برداند که یگانه مستند شریعت، سخن پیام نمی
رو،  همـین از. )٣٨٨: ١٣۶۶ ،همو( پذیر نیست؟ بدون استناد به دالیل و براهین عقلی امکان

 ۀمـدد شـیو داند و به یاری عقل نظری ناممکن می مالصدرا شناخت برخی حقایق را به
اش  ه دربـارهشود که قبـل از او فالسـف اشراقی وارد ریزمسائل و مطالب معرفتی دینی می

 فهم مبانی دینی، کـه در حـل ۀتنها در عرص او مسائل فلسفی را نه. سکوت کرده بودند
لـذا عقـل صـدرایی در . گیـرد نیز به کار مـی)  معاد جسمانیۀنظیر مسئل( مسائل معرفتی

 فهم مبانی نظری دینی عقل شهودی است که زره تعلیمات استداللی بر تن نموده ۀعرص
  :است

 ةّعت فیـه الحقـائق الکـشفیّتـدرة وّ البحثیـة فی الحکمةّهیّیه العلوم التألقد اندمجت ف«
برهـان و  [کتـاب زره بیانـات تعلیمـی ؛ در ایـن)١/٩ :١٩٨١همـو، (» ةّبالبیانات التعلیمی

  . را بر تن حقایق کشفی پوشانیدم]استدالل

و شـده در حکمـت متعالیـه،  گرفتـه کـار ِ مهم در فهم نسبت میان عقـل بـهۀاما نکت
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طـرف خداونـد  گونه کـه از یکی حقیقت وحی آن: ، تفکیک میان دو مقام استوحی
شک، مقام  بی. بر قلب پیامبر نازل شده است و دیگری درک و دریافت بشری از وحی

. باشد که همان مقام انبیاست گونه خطاست و صدق محض می  عاری از هرۀاول، مرتب
ّ کــشف تــام ۀگــردد، در مرتبــ وحــی در ایــن مقــام اگرچــه نــوعی شــهود محــسوب مــی

تنها معیار هر نظرورزی و تفلسفی است، بلکـه میـزان سـنجش   است که نهمحمدی
  :باشد دیگر مراتب نیز می

ّواعلم أن من قصر نظره عن در«  بمیـزان ًالّأولی تمییز الخواطر یزنهـا إع ّتطلك الحقائق وّ
! ؛ بـدان)١۶١: ١٣۶٠ ،همـو(» ًن کـان مخالفـا ینفیـها له یمـضیه وإًن کان مطابقإالشرع ف

 نظری او از درک حقایق و توانایی بر تفکیک میان خطورات قلبی ناتوان ۀکسی که قو
بـود  بسنجد پس اگـر مطـابق آن ]کتاب و سنت [ًباشد، اوال باید آن را به محک شرع

  .آن را بپذیرد وگرنه نفی نماید

نیـاز   منابع کسب معرفت بیها و بسا برخورداری از این مقام، آدمی را از دیگر راه چه
ِند و دیگـران از پـس حجـاب الفـاظ و روایـات ا  در این مقامسازد اما تنها معصومان

توانـد در آن راه یابـد  هـای گونـاگون مـی منقول، بدان دسترسی دارنـد کـه باطـل از راه
  .)۵۶/٢۴ش: ١٣٨٧ شیروانی،(

هـای   وحیـانی و یافتـههای تر اینجاست که صدرا چه نسبتی میان گزاره اما سؤال مهم
دیگر، صـدرا چگونـه دریافـت بـشری از وحـی را بـه  عبارت نماید؟ به بشری برقرار می

های وحیانی در نظام فلسفی صـدرالمتألهین  کند؟ جایگاه آموزه دریافت الهی تبدیل می
  کجاست؟

 معارف وحیـانی ۀوارگی موجود در عرص که هدف مالصدرا دستیابی به نظام آنجا از
مدد تزکیه و تهذیب بفهمـد و  کوشد در مواجهه با معارف دینی، حقیقت را به است، می

 انتقـال ۀکه گفته شد وی این مقام را در عرص اما چنان. با عقل شهودی به کنه آن برسد
رو، هـدفش مـستدل  ایـن دانـد و از مفاهیم دینی برای ساخت نظامی فلسفی کافی نمـی

هـای وحیـانی و  ای از شرع را با دیگـر آمـوزه دیگر، اگر آموزه سوی از. نمودن آن است
 معاد ۀکه در تبیین مسئل زند چنان ّبرهان عقلی مسلم، ناهماهنگ بیابد دست به تأویل می

ِحقیقت، تأویل برای مالصدرا ترجیح فهم شخصی خود  در. جسمانی چنین کرده است ِ ِ
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هنـگ میـان هـای وحیـانی نیـست بلکـه ابـزار رسـیدن بـه درک و دریافـت هما  آموزهبر
مدد عقل شهودی است که بازتاب آن را در نظـام تفکـری خـویش  های دینی، به گزاره

شود که دریافـت اسـتداللی بـرای او کماکـان  وی متذکر می. نماید با استدالل بیان می
کند و نباید موجب ایـن خطـا شـود  نقش مستدل و مدون نمودن مفاهیم دینی را ایفا می

  . وحیانی استۀارجح بر آموزکه فهم استداللی برای او 
شناسـی او  های دینـی کـه منبـع نظـام معرفـت گیری صدرا از آموزه حقیقت، بهره در

های دینی بـرای او منـشأ الهـام اسـت تـا بـه  گاه گزاره. گونه است رود، چند شمار می به
 ربط حادث به قدیم و ثابـت ۀطرح مسئله و پرداختن به مسائل جدید بپردازد؛ مانند مسئل

ًسمیعا  معلوم وذ الإًعالما  مألوه وذ الإًلها  مربوب وإذ الإا ًّکان رب«  سیال با تأثیر از تعبیربه
ساز طـرح ابـداع اسـتدالل اسـت؛ ماننـد برهـان  ها زمینه گاهی این گزاره. »مسموع ذ الإ

ء  ۀ  شریفۀصدیقین با الهام از آی ف بربك أنه  کـل  ٍأومل  ْ َ ِّ ُ َ َ ُ َّ َ ََ ِّ َ ََ ِ ِ یْک ْ ٌھیدَشـَ ِ )گـاهی .)۵٣/ فـصلت 
 حدوث عالم که متون ۀگردند؛ مانند مسئل  تصحیح دیدگاهی میۀهای دینی مای نیز گزاره

کید دارند و صدرا صریحدین  منکر آن را منکر ضروری دین و خارج از اسالم ًای بر آن تأ
  .)۵۶/٢۵ش: ١٣٨٧ شیروانی، :ک.ر( داند می

های عقالنـی  أیید محتوا برای دیگر گزارهِهای وحیانی در حکم ت گزاره آنکه حاصل
که استدالل عامل تأیید اعتبار برای قرار گرفتن مباحث کشفی و  حالی اند، در و اشراقی

رو، اگرچــه صــدرا اصــول  همــین از.  نظــام فلــسفی صــدرایی اســتۀوحیــانی در شــاکل
دانـد، در  های وحیانی را در تأیید اصل نیازمندی به دین محتاج عقل استداللی می گزاره

گیرنـد،   بـاالتری قـرار مـیۀاعتبار، در مرتبـ حیث های وحیانی از گزاره حکمت متعالیه،
: ١٣٨٨ نبیـان،( که شرع باعث رشد عقل انسانی و گذار از ظاهر به بـاطن اسـت طوری به
 نمایـد  تأویل را مطـرح مـیۀصدرا در رویارویی عقل با بطن متون دینی مسئل. )۵۵/٨٢ش

  .)۴٨: ١٣٨٣ بیدهندی،(
ــا تأویــل  حقیقــت، از در ــانی، ب ــه حقیقــت معــارف وحی نظــر مالصــدرا دســتیابی ب
نظـر  نتیجه، فهم صحیح حقایق دینـی از پذیر است، اما مالک صحت تأویل و در امکان

صدرا چیست؟ او برای تفکیک فهم ظاهری و عرفی، از نگاه صحیح بـه مفـاهیم دینـی 
به این سؤال، بر پیوند والیی طالب بـا چه مالکی را برگزیده است؟ اگرچه وی در پاسخ 
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کیـد ) انسان کامل(  حقیقی دیناولیای برای حصول یقین به صحت تأویل و فهم دیـن تأ
 خـالف ، عباراتش در برخی مواضع)٢٧١: ١٣٧٨ ؛ همو،٩٠ :١٣٧٧ ،صدرالدین شیرازی( کند می

یم معلمـان و طریق تعـال اش جایگاه فهم دین از  فکریۀرساند و در منظوم این نظر را می
  .نماید مفسران الهی مبهم می

  گیری نتیجه
گیـرد امـا حرکـت در   مالصدرا در ساخت نظام فلسفی خود از استدالل بهره مـی.١

 رسد بلکه بر داند که به اصل حقیقت نمی مسیر استدالل را نوعی حرکت در تاریکی می
رایی نـوعی حقیقـت، اسـتدالل صـد در. گـردد  مـیهـای آن ادراک نـشانه اساس آثار و

  .استدالل در فضای شهود است
 مشایی آن است کـه صـدرا ابتـدا حقیقـت را بـه ۀ صدرا از فلسفۀ وجه تمایز فلسف.٢

کند و سپس آن را برای قرار گـرفتن در نظـام فلـسفی خـود  صورت شهودی ادراک می
  .فهم گردد و هم صورت فلسفی یابد نماید تا هم قابل مستدل می

 ادراک استداللی و ظاهری را ۀعقل نظری گاهی هم مرتبحسب مراتب   صدرا بر.٣
مـورد  شمرد اما این امـر در بالمستفاد برمی  عقلۀّمقدمه و معد بر ادراک شهودی و مرتب

تنهایی توانـایی ادراک آن را دارد و البتـه سـالک در  مسائلی است که عقل استداللی به
  عقـلۀا بـه شـهود در مرتبـمدد تهذیب باطن، حقیقـت آن ر مسیر کشف بر حقایق و به
  .نماید بالفعل و بالمستفاد درک می

آمده از شهود را که با استدالل یقینی نیـز مـستند  دست ِصدرالمتألهین حقیقت به. ۴
القـای حقیقـت بـه قلـب ( که وحی داند؛ چرا شده است، هماهنگ با حقیقت شرع می

  .نمایند هماهنگ میسان، عقل و شرع   واالی شهود است و بدینۀخود مرتب )پیامبر
 صـدرایی مفهـومی تـشکیکی اسـت کـه ۀنیز مانند دیگر مفاهیم فلـسف» والیت «.۵
 اش منزلـت امـام  عالیـهۀاست و مرتب) والیت عامه(  آن مخصوص اولیای الهیۀ نازلۀمرتب

مـدد ایـن مراتـب، نظـام فکـری خـود را تحلیـل و گـاه   صدرا بـه.)مقام والیت خاصه(
  .کند تصحیح می

 عقل در معنایی جامع است که مبتنی بر کشف است، البته بـا ۀ صدرا فلسفۀ فلسف.۶
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میــان،  ایــن در.  آن از توهمــاتّ مــوازین و معیارهــای صــحت شــهودات و خلــوحفــظ
  .رود کارگیری صورت یقینی برهان مؤیدی بر آن به شمار می به

سـت ِداد نظام فکری صـدرایی ا کارگیری صورت استداللی و برهانی که برون  به.٧
که هدف حکمت متعالیه نیز مانند نظام فلسفی مشاء  هرگز نباید موجب این توهم گردد

کید بر موضعی عقل ًگرایانه در فضایی کامال استداللی است، بلکه هدف صدرا یافتن  تأ

  .تأییدی از شرع بر آن است
 بیان صدرا در مواضع گوناگون مبنی بر شهودی بودن حقیقت و قرار دادن آن در . ٨

ظام فلسفی نه موجب خدشه به نظام فکری اوست و نه اعتبار جایگاه دینی را در تفکـر ن
ِمدد تأویل، معیار و میزان صحت واردات قلبـی  که برای او شرع به نماید؛ چرا او کم می

  .سازد است که وی آن را مستدل می
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