
 

 

  
  
  
  

  نلمتألھیصدرا بندی آثار درآمدی بر طبقه
  ■زايي شريف لك

  چكيده
هاي گوناگوني از حيات علمي صدرالدين شيرازي ارائه گرديده است كـه مشـهورترين   بنديطبقه

بندي بر آن است كـه حيـات    بندي عالمه سيد محمدحسين طباطبايي است. اين طبقه آنها، طبقه
 .شود م ميتقسي و تدريس نگارشو  ،رياضت و تهذيب ،فراگيري و تحصيل مالصدرا به سه دورة

بندي براي تبيين زندگي  اند، از اين دستهتقريباً همه كساني كه بعد از طباطبايي به بحث پرداخته
اند. مدعاي نگارنده ايـن اسـت كـه در سـير حيـات علمـي و نگـارش آثـار         مالصدرا بهره گرفته

توان از سـه مالصـدرا سـخن گفـت: مالصـدراي جـوان، مالصـدراي ميانسـال و         مالصدرا مي
 اساس، صدراي جوان در پـي آمـوختن اسـت، صـدراي ميانسـال بـا       صدراي كهنسال. براينمال
اي نوين است و صدراي كهنسال نيز با توجه بـه   شدن به اصالت وجود در پي تدوين فلسفه قائل

عنوان مقدمـه بـه    نگري است. اين مقاله به مباحث قرآني، روايي و عرفاني در پي وحدت و جامع
پردازد تا مبنـايي بـراي بررسـي جايگـاه سياسـت در آثـار       ر صدرالمتألهين ميبندي آثاذكر طبقه

   مالصدرا به وجود آيد.
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  مقدمه
 هـاي گونـاگوني از حيـات علمـي مالصـدرا ارائـه گرديـده اسـت كـه         بنـدي  تاكنون طبقه

بنـدي بـر آن    مشهورترين آنها، ديدگاه عالمه سيد محمدحسين طباطبايي است. ايـن طبقـه  
دوره  ،دوره فراگيـري و تحصـيل  گيـرد:   است كه حيـات مالصـدرا سـه دوره را دربرمـي    

تقريباً همه كساني كه بعـد از طباطبـايي بـه     و تدريس. دوره نگارشو  ،رياضت و تهذيب
اهللا  انـد. آيـت  دي براي تبيين زندگي مالصدرا بهـره گرفتـه  بن اند، از اين دستهبحث پرداخته

نوعي پذيرفته است، بر اساس اسفار اربعـه   بندي را بهجوادي آملي در كنار اينكه اين طبقه
ورزد. از اين نظر، دوره كودكي و تحصـيل مالصـدرا   به ارائه بحث جديدتري مبادرت مي

گاه بر اسـاس اسـفار اربعـه بـه      ود. ايشان آنرمي شمار بهدوره قبل از ورود به اسفار اربعه 
پـردازد. ايـن   كنـد و در ايـن زمينـه بـه بحـث مـي       چهار دوره زندگي مالصدرا اشاره مـي 

بندي از حيات مالصدرا مورد توجه محققان ديگر قرار نگرفته و ترويج نشده اسـت.   طبقه
يخ نگـارش  عبدالرسول عبوديت نيز در كتاب خود با بحثي مختصر كوشيده است بـه تـار  

  برخي از آثار مالصدرا توجه و بر اساس آن جايگاه هركدام از مباحث او را مشخص كند.
بندي ادوار زندگي و تعيين تاريخ نگارش آثار مالصـدرا   وجه اهميت تالش براي طبقه

توان روشن كرد هركدام از مباحث صـدرا، چـه جايگـاهي در حيـات     در اين است كه مي
ويژه در كدام دوره از زنـدگي   شود مباحث سياسي بهه روشن ميعلمي او دارد. ضمن اينك

توان او مورد توجه قرار گرفته و چه مباحثي از سوي صدرا بحث شده است. همچنين مي
تـر  بر اين اساس سير تحول فكري مالصدرا را بررسي، تغيير و تحول فكـري او را دقيـق  

  تبيين و جايگاه هر اثر را در ميان آثار روشن كرد.
تـوان از  نگارنده بر اين نظر است كه در سير حيات علمي و نگارش آثار مالصدرا مـي 
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سه مالصدرا سخن گفت: مالصدراي جوان، مالصدراي ميانسـال و مالصـدراي كهنسـال.    
شدن به اصـالت   اساس، صدراي جوان در پي آموختن است، صدراي ميانسال با قائل براين

و صدراي كهنسال نيز با توجه به مباحث قرآني،  اي نوين است وجود در پي تدوين فلسفه
بنـدي البتـه بـر ايـن فـرض      نگري است. اين طبقه روايي و عرفاني در پي وحدت و جامع

نوعي تحول معرفتي و ذهني يافته و از اين منظر  استوار است كه مالصدرا در مقطع دوم به
ات معرفتـي دوره  رو، مشـترك  به سمت تدوين يك فلسفه جديد حركت كرده است. ازاين

  دوم و سوم هم فراوان است.
شـود، در پـي آن اسـت كـه     بار از سوي نگارنده مطرح مي اين بحث كه براي نخستين

بندي آثار صدرالمتألهين بپردازد و سپس به ابتدا از باب مقدمة ورود به بحث، به ذكر طبقه
جايگاه مطالب سياسـي   بررسي جايگاه سياست در آثار مالصدرا اشاره كند. بنابراين، تبيين

در آثار مالصدرا در سه دوره يادشده در اولويت نويسنده است و مقالـه حاضـر، در واقـع    
  شود. مقدمه ورود به اين بحث تلقي مي

صـورت   گانه عالمه طباطبـايي اسـت كـه بـه     بندي سهمبناي بحث در اينجا، ادامه طبقه
ه است. البتـه مـا هـم بـا عالمـه      زماني سه دوره را در زندگي مالصدرا از هم تفكيك كرد

موافقيم كه مالصدرا سه دوره را در زندگي خويش پشت سر گذاشته است، ولي اين سـه  
كند، مناسبتي ندارد و نويسنده در بحث حاضر بيشتر به دوره با محتوايي كه ايشان نقل مي

طباطبـايي  گانه عالمـه   بندي سه كند. درباره دوره سير تفكر و نقاط تمايز و عطف توجه مي
بايد گفت مالصدرا همواره در حال فراگيري و آموزش و تحصـيل و انـدوختن دانـش و    

توان ايـن مرحلـه را در دوره اول حيـات وي منحصـر دانسـت.      معرفت بوده است و نمي
هاي علميه رايـج  صدرا همواره در حال آموختن بوده است. همچنين بنا بر آنچه در حوزه

رو،  ورزد. ازايـن يك كتاب، به تدريس آن نيز مبـادرت مـي   است، هر طلبه پس از آموختن
بايد گفت تدريس به دوره سوم حيات صدرالمتألهين منحصر نبوده، به احتمال قوي ايشان 

دانـيم، مالصـدرا از همـان    كه مي از همان اوايل طلبگي به آن مبادرت ورزيده است. چنان
مسئله نيـز تنهـا در اواخـر عمـر او      دوره جواني به تأليف كتاب اشتغال داشته است و اين

  اتفاق نيفتاده است.
اشاره به اين نكته بايسته است كه شيوه يادشده براي بازشناخت برخي از انديشمندان، 

گونـه مباحـث پرداختـه     از جمله افالطون در غرب سابقه دارد، ولي در ايران كمتر به ايـن 
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  ع است، كاري صورت نگرفته است.شده و درباره صدرالمتألهين تا آنجا كه نگارنده مطل
در ادامه پس از ذكر مختصري درباره حيات علمي صدرالدين شيرازي كه بـر ديـدگاه   

  پردازيم. گانه مي بندي سهعالمه طباطبايي مبتني است، به طبقه

  حيات علمي
ابـراهيم قـوام    اندكي درباره حيات حكيم پرآوازه ايران، صـدرالدين محمـدبن  تحليلي آثار 

مشهور به صدرالمتألهين منتشر شده است. حتـي برخـي از زوايـاي حيـات وي،     شيرازي 
اجتمـاعي وي در آنجـا، هنـوز     لمـي و هاي عمانند حضورش در روستاي كهك و فعاليت

 ،شودبراي ما پنهان مانده است. با اينكه اين روزها در سطح جهاني از او بسيار نام برده مي
ورت پـاكيزه تصـحيح و منتشـر نشـده اسـت و      صـ  سنگ وي بـه هنوز برخي از آثار گران

همـه، گرچـه برخـي از زوايـاي      و در دست نيست. باايناآثار  همهاي به فارسي از ترجمه
بـراي مـا    ،تواند مهم هم تلقي شودحيات صدراي شيرازي، مؤسس حكمت متعاليه كه مي

 كلـي اعـالم كـرد تمـام حيـات علمـي وي صـرف        يتوان در ادعايمي ،مخفي مانده است
هـاي حيـات او شـده    هاي متفاوت و در سطوح مختلـف دوره آموزش و آموختن به گونه

اعتنـا در حيـات   ِ بندي كلي، سه دوره اساسـي، مهـم و قابـل   در يك دسته ،رو است. ازاين
دوره رياضـت و   ،و تحصـيل علـم  وي از يكديگر قابل تمايز است: دوره فراگيـري  علمي 

  1يس.و تدركتاب  دوره نگارشو نفس، تهذيب 
است. در ايـن   دوره نخست حيات علمي صدرا با تعليم و تحصيل دانش عجين گشته

 برخي از شهرهاي مهم آن زمـان، نظيـر   در، او آغاز شدهمالصدرا از اوان كودكي كه  دوره
اصفهان با حضور در پاي درس اساتيد بنامي همچون ميرداماد و شيخ بهايي به اوج خـود  

ازين آموزش رسمي مرسوم را از شيراز، زادگاه خـويش  هاي آغبخش صدرارسيده است. 
آغاز كرد. تمكّن مالي و منزلت و موقعيت پدر، اين امكان را براي صدرالدينِ خردسـال و  

از مناسـب،  فراهم ساخته بود تا از آغاز با برخورداري از امكانـات   بعدها صدراي نوجوان
                                                           

 )1383، نصـر ( صـدرالمتألهین شـیرازی و حکمـت متعالیـهن نصر با عنـوان  يدر اثر سيد حس . اين سه دوره كه 1
محمدحسـين  سـيد  بـار در آثـار عالمـه     براي نخسـتين  و در آثار ديگري نيز بازتاب يافته است، اشاره شده

صـدرالدين   حيـات  . شـرح )19-3، ص١٣٧١طباطبـايي،   (نـك: ت طباطبايي مورد توجه و اشاره قرار گرفـ 
اي، توان به اثر زير اشـاره كـرد: خامنـه   ترين آنها ميآمده است. از جمله مبسوط ديگري نيززي در آثار شيرا

  .1387، (نجف)زايي: لكنكسياسي صدرا  ـ. همچنين براي مطالعه حيات اجتماعي 1381
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زمانه واليت فارس سود جويـد.  ترين اساتيد و اصحاب دانش و معرفت برترين و برجسته
والي شـيراز،   ذكوراين شرايط، افزون بر هوش سرشار، موجب شد صدرالدين، تنها فرزند 

 شـيراز سرعت طي كند تا ديگر امكاني بـراي حضـور در    هاي رسمي معمول را بهآموزش
براي او باقي نماند. اين بار صدراي جوان رحل اقامت در اصفهان افكنـد و بـه تعميـق و    

  پرداخت. آور آن ديار نامكميل تحصيالت حكمي، فقهي و كالمي خود نزد اساتيد ت
اي دومين دوره حيات علمي حكـيم متألـه شـيراز نيـز هماننـد مرحلـه نخسـت، دوره       

شود؛ با اين تمايز كه اين بار استاد شيراز بـر آن اسـت كـه بـه آمـوزش      آموزشي تلقي مي
ت است كه تحصيالت معمول و رسـمي زمانـه   درون و پااليش روح و روان بپردازد. درس

اي در پـي تجربـه   ،رو ديد. ازايـن او خود را همچنان طالب آموختن مي، به انتها رسيده بود
جديد و شناخت و فهمي نو بود. گو اينكه البته گزينش اين راه براي مالصدرا بـا فـراز و   

 1معمول ميان عالمـان  هايها و حسادتاز جمله ناماليمات اجتماعي و رقابت ،فرودهايي
هــاي سياســي زمانــه نيــز همــراه بــوده اســت. او پــس از فراغــت از آن دوره و دشــواري

گيـري را برگزيـد و بـا    نشيني و گوشـه  سالگي، عزلتتحصيالت رسمي خويش و در ميان
وهـواي   آب بـه قريـه كوچـك، آرام و خـوش     ،اصفهان يهجرت از شهر بزرگ و پرهياهو

ترين اثر فلسفي خويش، به ، مهماسفارصدرا در مقدمه  ناه آورد.كهك در نزديك شهر قم پ
  اشاره كرده است. هجرت ذكر داليل اين

در همين زمينه سيد حسين نصر بر اين نظر است كه تصميم مالصدرا بـراي رفـتن از   
توانـد نشـانه نيازمنـدي صـدرالمتألهين بـه      مركز جهانيِ اصفهان به كهك، ضمن اينكه مي

گزيني اي بيروني باشد، بايد بيش از هر چيز از اشتياق باطني او به خلوتخروج از فشاره
اي مسـتقيم بـا جهـان    ناشي شده باشد؛ زيرا در خلوت، نيازهاي روح متفكر براي مواجهه

شـود. بنـابراين، خطاسـت كـه     اي كه در آن آرامش بـاطني هسـت، بـرآورده مـي    روحاني
رو،  صرفاً به داليل سلبي بوده است. ازاين گيري وي به طرف كهك،گيري شود كناره نتيجه

اي ضروري بـراي  اي كه همچون شالودهمنظور پرداختن به تزكيه دروني وي از ته دل و به
گيري  هاي وي براي آن برپاست، مايل به كنارهنيل به حكمتي است كه كل مجموعه آموزه

                                                           
مايـان  ن ماز ايـن دسـت عـال    ،شناسي علماي موجود دست زده . صدرالمتألهين در آثار مختلفي به بحث جريان 1

 صنام الجاهلیـهاکسر توان در رساله كند. مجموعه سخنان وي را ميگاليه مياز آنها و  استشدت دلخور  به
  مطالعه كرد. سه اصل وي، يعني رسالهتنها رساله فارسي و نيز 
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  )61ـ59، ص1382از شلوغي زندگي اجتماعي بود.( نصر، 
هـاي  صدرا تجربه سفرهاي چهارگانه عقلي و حتي نگـارش بخـش  مالراي اين دوره ب

را نيز به ارمغان آورد. او در پايان اين  1الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعةكتاب عمده 
دوره  ،دوره با دستي گشاده و پر به جامعه بازگشت و در اين سفر چهارم حيـات خـويش  

  را داشت. اولكه باز هم آموزش در آن نقش سومي را در آموختن آغاز كرد 
راز خـود و بـا خاتمـه دوره    رمـز و  صدرالمتألهين در مرحله سوم حيـات علمـي پـر    

حـوزه  در را آموزي نفساني و مجاهدات درونـي، امكـان حضـوري جـدي و مـؤثر       تجربه
ـ شيراز مي ،حيات عمومي و آن هم در زادگاه خود ه يابد. او كه علوم معهود و معمول زمان

با علوم و معرفـت بـاطني    ،خوبي آموخته و سرآمد اقران خويش بود و از ديگر سوي را به
ثرگذاري بـر  ااين بار با تأليف آثار خود در بسط حكمت متعاليه و  ،نيز سر و سرّي داشت

طلبان مشـتاق علـوم عقلـي و    . افزون بر اين، تمركز بر تعليم و تربيت دانشكوشيدجامعه 
هـارم از اسـفار چهارگانـه عقلـي نيـز در همـين ايـام و بـه مـدد          باطني و بسـط سـفر چ  

دهد. اين دوره از حيات علمي صدرا با خـروج از  هاي آفاقي و انفسي وي رخ مي اندوخته
كنج عزلت و انزواي پر رمز و راز روستاي كهك همراه است و البته اين بار در زادگاهش 

تي دارد؛ زيرا او همچنان خود را نيازمند شيراز، با دوره دوم حيات پربار علمي وي نيز نسب
روست كه بارها با پاي پياده و بـراي حـج    بيند. ازاينتهذيب نفساني و مجاهده دروني مي

يكي از همـين سـفرها و   ميانه پيامبر شد تا در نهايت در خدا و شهر گزاردن رهسپار شهر 
  از باقي ماند.ررمز و همچنان پر  شحيات و ردسفر ك سوي رفيق اعال در غربت به

 ،آنچه در اين نوشته آمد ، وليوچرا كرد توان در اين سه دوره چونروشن است كه مي
تأكيد بر وجه غالبي از زندگاني صدرالدين محمد بن ابـراهيم قـوام شـيرازي داشـت كـه      

ش، در ايـن  با وجود پنهان ماندن بسياري از زواياي عمر بابركت و پر سر و سرّ روشني به
توان گفت صدراي حكمت متعاليه، در هر شود. ميت او از هم بازشناخته ميسه دوره حيا

تـوان گفـت در دو دوره اخيـر در حـال     كه مي چنان ؛سه دوره در حال آموختن بوده است
                                                           

لگي كه به نظر وي مالصـدرا آن را در چهـل سـا    مبدأ و معادعبدالرسول عبوديت با استنباط از مقدمه كتاب .  1
را با همه طول و تفصيلش به نگارش درآورده است، نتيجه گرفته كه اسفار نگاشته و در آن تصريح كرده كه 

را در همين دوره حضور در كهك نگارش كرده و به پايان برده است (عبوديت،  اسـفارمالصدرا تمام كتاب 
  ).28، ص1385، 1ج
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اگـر وجـه غالـب حيـات وي را      ، ولينگارش و تعليم بوده است. اينها همه درست است
 ،افزود. ايـن هـر سـه دوره از زنـدگي وي     توان بر آنچيزي جز اين نمي ،بندي كنيم طبقه
حيـاتش را بـه    ،آنكه خود بخواهداي در هم آميخته است و او در هر سه دوره، بيگونه به

ش بوده اسـت. بخشـي از   زو آمو نگارشدر حال آموختن و  پيوستهسه دوره تقسيم كند، 
هـاى   آمـوزه  هـاى موجـود و ارائـه    هاي او در قالب نقد وضعيت زمانه و نابسامانىآموزش

كه از حضور مؤثر و قوى صدرا است از وى به يادگار مانده  گوناگونياصيل دينى در آثار 
  در جامعه حكايت دارد.

ميان قابل توجه است، حضور پررنگ مباحث اخـالق و عرفـان عملـى در     آنچه دراين
وى بـه  وبوى سياسى و اجتماعى نيز يافته است. نگاه  رنگ گاهآثار صدرالمتألهين است كه 

حال كه بـه   و درعينا. دارد هم ابعاد نظرى و هم ابعاد عملى ،هاى اخالقى و عرفانى آموزه
پـردازد، جامعـه موجـود را نيـز نقـد و       هـاى اخالقـى مـى    ترسيم اخالق مطلوب و آموزه

دهـد. حضـور او در    كند و براى حلّ معضالت اخالقـى آن رهنمـود مـى    شناسى مى آسيب
 ؛دهد نوعى تلفيق اخالق و سياست را نتيجه مى قى كردن آن، بهاجتماع و تالش براى اخال

اى از معضـالت اخالقـى و بسـط شـرايط اخالقـى زيسـتن، جـز از         چه اينكه زدودن پاره
مجراى سياست ممكن نيست. اين تلفيق اخالق و سياسـت و اجتمـاع در برخـى از آثـار     

  .ودش ديده ميخوبى  به صنام الجاهلیهاکسر صدرالمتألهين مانند 
حضور پررنگ مباحث اخالقى و عرفانى در آثار غالـب اصـحاب و پيـروان حكمـت     

 رهبـا  درايـن  گوناگونياز جمله امام خمينى، حكيم متأله معاصر، آثار  ؛مشهود است ،متعاليه
سياسـى  اجتمـاعي و  ه است. چنين حضوري نشان از اهميت اين مبحـث در ابعـاد   تنگاش

نتـايج   ايشـان سرشـار از  ينى گوياى آن است كه مباحث دارد. مطالعه اجمالى آثار امام خم
ماننـد   ،اصـحاب حكمـت متعاليـه   ديگـر  آنچه در آثار و آراي  1؛سياسى و اجتماعى است

 ،عرفـان اخـالق و  مشـهود اسـت. اساسـاً    اهللا جوادي آملي نيز  حكيم و متأله معاصر، آيت
  .آيد شمار مي به متعاليه وجهي جداناپذير از حكمت

وبي با سنت فكري گذشته خويش آشنا بود و اين آشنايي سبب شد ـ به  خ مالصدرا به
) ـ وي در حـالي كـه ايـن     47، ص1385نظـران معاصـر (عبوديـت،      تعبير يكي از صاحب

                                                           
 .1امام خميني لچهل حدیث و شرح حدیث جنود عقل و جهويژه نك:  به.  1
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كرد، سنتز و وجهه فكري جديدي را كه همان حكمت ها را كامالً در خود جذب ميآموزه
هـاي  هـا و نگـرش  گذاشتن نظريه و كنارهم گراييمتعاليه باشد، بيافريند كه نه صرفاً التقاط

اي از حقايق سنتي بود. صـدرالمتألهين  گوناگون، بلكه مكتب جديدي مبتني بر تفسير تازه
اي از حقـايق متعـالي   اي را بر اساس شهود جديـد و تـازه  مجددي بود كه توانست آموزه

شـد كـه در آنِ   انداز فكـري جديـدي زاده   نوسازي كند. از طريق عقل پرتوافشانش، چشم
اي هاي شهود معنـوي هاي منطقيِ ذهن و بايستهواحد، هم عميقاً اسالمي، و هم با خواسته
نظير از ايمان اي بيشود، آشنا بود. مالصدرا آميزهكه از طريق بازكردن چشم دل ممكن مي

گري در حقـايق فـوق   دينيِ كامل، ذهن منطقيِ دقيق و قلبي كه طبيعت آن را مستعد نظاره
گذاري مكتب حكمت متعاليه را ممكن طبيعي كرده بود، در اختيار داشت كه اين امر بنيان

هايي را تـدوين كـرد كـه در آن مكاتـب كالمـي، فلسـفي،        ساخت. وي مجموعه آموزهمي
ترين دستاوردهاي رو، مالصدرا يكي از عالي پارچه شدند. ازاينعرفاني و رمزي اسالم يك

كند كه بر پيـام اسـالمي   عقلي را عرضه و وحدتي را از نو بيان ميهزاره حيات ت تقريباً يك
سيطره دارد و از همان آغاز وحي اسالمي در همـه تجليـات و نمودهـاي صـادقانه خـرد      

  )47ـ48ص، 1جطور ضمني وجود داشته و عرضه شده است. (همان،  اسالمي به

  بندي آثارطبقه
تـوان از سـه دوره در زنـدگي    تيم، ميبر اساس آنچه درباره حيات صدرالدين شيرازي گف

صدرالدين شيرازي سخن گفت: دوره بازشناسي ميراث گذشتگان يـا صـدرالدين جـوان،    
نگـري يـا   دوره تدوين فلسـفه نـوين يـا صـدرالدين ميانسـال، و دوره وحـدت و جـامع       

هاي اجتمـاعي و سياسـي   صدرالمتألهين. اين هر سه دوره بايد بر اساس اقتضائات و زمينه
  ت وي به دقت مورد توجه قرار گيرد.حيا

  صدرالدين جوان: در پي آموزش و بازشناسي ميراث گذشته
مالصدرا در آغاز حيات علمي خويش پايبند مكتب فلسفي و حكمي رايـج زمانـه خـود،    
يعني حكمت مشاء بود. وي در اين دوره در كنار تدريس، به نگارش آثاري پرداخـت كـه   

 شـمار  بـه ن آثار در شـمار تأليفـات مسـتقل و ابتكـاري او     با اين حكمت سازگار است. اي
 شرح الهدایـهرود و شرح آثاري از حكمت مشاء است كه وي به شرح آن تمايل دارد.  نمي
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شود. ايـن اثـر   در اين زمينه ارزيابي مي 1شرح هدایه اثیریهنوشته اثيرالدين ابهري مشهور به 
مي است. البته برخي از محققان بـر  با مشي مشائي شرح شده است و يك دور فلسفه اسال

وبوي مشائي آن، به دليل هماهنگى با متن و همسويى با مصنّف آن  اين نظرند كه اين رنگ
آراي حكماي فراواني را طرح و بررسي كرده  شرح الهدایهصدرا در  2)1378(ثبوت،  است.

وى توضـيح   ترين هدف طرف قرار گرفته و بزرگ است و در جايگاه يك مفسر امين و بى
بـراى تعلـيم آن    هدایـهو توجيه محتويات متن و ارائه صحيح و دقيـق مكتبـى اسـت كـه     

  نويسد:نگارش يافته است. همين محقق در ادامه مي
كه  كند؛ چنان در اين مورد، حتى از دليل آوردن براى رد آنچه خود باور دارد، پروا نمى

يلى كه بـراى اثبـات آن و ابطـال    با وجود عقيده راسخ به حركت جوهرى و آن همه دال
آورده اسـت، در   اسـفار تـرين اثـر خـود،    ترين و معـروف ادلّه محال بودن آن در بزرگ

، در رد اين نظريه و اثبات محال بودن آن داد سخن داده و با آنكه در همين شرح الهدايه
انـد،  مكتاب به تحقيق در مباحثى پرداخته كه با نفى حركت در جوهر، تحقيق ناقص مى

صدا با مشّـائيان ـ حركـت را تنهـا در چهـار مقولـه كـم ّوكيـف و وضـع و أيـن            باز ـ هم 
پذيرفته است ـ امرى كه موجب گرديده برخى كسـان بـدون توجـه بـه تفـاوت موضـع        

زمـان تصـنيف    كـه هـر دو بـه مـوازات يكـديگر و هـم       شـرح الهدايـه  و  اسفارصدرا در 
، در موضـوعاتى ماننـد حركـت جـوهرى كـه      شده، از تضاد مطالب اين دو اثر با هـم  مى

  صدرا قهرمان آن است، به شگفت آيند. (همانجا)

انـد، بـدون   به موازات يكديگر نگارش شـده  اسفارو  شرح هدایهاين مدعا كه دو كتاب 
اي نگارش شـده اسـت كـه صـدرا در     كه گفتيم ـ اين اثر در دوره  دليل است، بلكه ـ چنان 
اساس، اين شرح را نيز بر همـان مشـي مشـائي پـيش      اينكند و برفضاي مشائي تنفس مي

                                                           
اين اثر از يك مقدمه و سه قسم تشكيل شده است. قسم اول به بيـان تعريـف حكمـت و اقسـام آن، يعنـي      .  1

پردازد. قسم دوم درباره طبيعيات است كه از سه فن تشكيل شده و هر فن شامل حكمت نظري و عملي مي
انند قسم دوم داراي سـه فـن و هـر    كند كه همچند فصل است. قسم سوم از الهيات بمعني االعم بحث مي
. مركز تحقيقات كامپيوتري نور كه ايـن   )ق1422فني مشتمل بر چند فصل است (نك: صدرالدين شيرازي، 

كـه بـا    داردفـراوان   هـاي  كتاب غلط منتشر كرده، آورده است كه کتابخانه حکمت اسالمیافزار  اثر را در نرم
  . ح شده استنسخه چاپ سنگى مقابله و تا حد امكان تصحي

. نويسنده بر اين نظر است كه شارح در اين كتاب، با قدرتى كه در تحليل مسائل و مبانى داشته و با اسـتفاده   2
  اى كه اينجا و آنجا يافته، اثرى جامع پديد آورده است. از نكات پراكنده
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شـود كـه مـورد تأييـد     هاي غيرمشائي نيز در متن مشـاهده مـي   برده است؛ اگرچه گرايش
انـد،  زمان نگاشته شـده  هم اسفارو  شرح هدایهحتي اگر پذيرفته شود  1باشد.نويسنده نيز مي

نگارش شـده اسـت، از همـديگر     با توجه به اينكه محتواي اين دو اثر بر مبناي دو مكتب
  يابند.تمايز مي

ايـن  ه مالصدرا در هايي ك با توجه به اشتباه شرح مبسوط منظومهاستاد مطهري در كتاب 
اولـين  « شـرح هدایـهبر اين نظر است كـه   ،پيروي از شيخ اشراق مرتكب شده استبه اثر 

 ».وشـته اسـت  اش نكتابي است كه مالصدرا نوشـته؛ كتـابي اسـت كـه در دوران طلبگـي     
شود گرچـه مباحـث مشـائي در    از تصريح استاد روشن مي )26، ص9، ج1377(مطهري، 

ضـمن اينكـه اسـتاد ايـن      در آن مباحثي از شيخ اشراق هم آمده اسـت.  ،اين اثر غلبه دارد
ها را در ديگـر آثـارش مرتكـب نشـده      كند كه مالصدرا اين اشتباهنكته را هم يادآوري مي
نيز بر اين نظر است كه در اين اثر، مالصـدرا بـدون پـرداختن بـه     است. سيد حسين نصر 

  )75، ص1383هاي خاص خود، يك دوره فلسفه مشائي را تقرير كرده است (نصر، آموزه
صدرالمتألهين در اين اثر همانند آثار مشائي، به بحث و تقسـيم حكمـت بـه نظـري و     

ن به علـم اخـالق و تهـذيب    ورزد و حكمت عملي را نيز مانند گذشتگاعملي مبادرت مي
نفس، حكمت منزلي و حكمت مدني شامل علم سياست، يعني قلمرو تـدبير بشـر و علـو    

ــواميس، يعنــي قلمــرو دســتورات الهــي تقســيم مــي  ، 1387، (نجــف)كنــد. (لــك زايين
  ).51ـ48ص

از ديگر آثاري است كه در همين دوره تأليف شـده اسـت. بـه     فی سریان الوجودرساله 
كنـد و كـامالً   ول عبوديت، اين اثر درباره مالك موجوديت اشـيا بحـث مـي   گفته عبدالرس

خورد. بنـابراين،  مطابق مشرب ميرداماد است و در آن اثري از اصالت وجود به چشم نمي
، 1جاي تأليف كرده كه به اصالت ماهيت قائل بوده است. (عبوديـت،  صدرا آن را در دوره

  ).32، ص1385
                                                           

مـوارد گـرايش او بـه خـروج از     اى  با متن آن، در پاره هدايهبا تمام تقيد صدرا به هماهنگى شرح خود بر . « 1
گرى) و نيز برابرسازى هرچه بيشتر نكات حكمى و عرفانى با مضامين قرآن و  حوزه فكرى مصنّف (مشّائى

كنـد، هـوادارى او از آراي    ها و نتايجى كـه ارائـه مـى    احاديث، مشهود است و برخى از نظريات و استدالل
(همان). گفتني اينكه مالصـدرا در  » دهد ن و غيره را نشان مىاشراقيان، فرزانگان ايران پيش از اسالم، عارفا

  ندرت از آيات قرآن و روايات بهره گرفته است. اين اثر برخالف ديگر آثار خود، به



 
 

 

176 

ان 
ابست

وم،ت
ه د

مار
، ش

سوم
ال 

س
13

95
  

بـه تعبيـر اسـتاد آشـتياني، مالصـدرا را در شـمار يكـي از        نيز  ءشفاحواشي بر كتاب 
، 19، ص1382 ترين حكماي محقـق مشـاء درآورده اسـت. (صـدرالدين شـيرازي،      بزرگ

توانـد  مقدمه آشتياني) اگرچه گفته آشتياني، به دليل اشراف ايشان بر حكمت اسـالمي مـي  
آورد،  شـمار  بـه ء حجت باشد، اينكه چنين آثاري را بتوان كـامالً در حـوزه حكمـت مشـا    

كه عبدالرسول عبوديت بر اين نظـر   هاي بيشتر است؛ چنانهمچنان نيازمند بحث و بررسي
(عبوديـت،   .هاي پاياني عمر مالصدرا نگارش شده اسـت در سال ءشفااست كه تعليقه بر 

  )36، ص1385، 1ج
توان از تمايالت صدرا براي بحـث از حكمـت اشـراق سـهروردي     افزون بر اين، نمي

تنهـايي بـار فلسـفه     تواند بهپوشي كرد. ايشان با درك اين نكته كه حكمت مشاء نميشمچ
اسالمي را بر دوش كشد، كوشيد با نزديك شدن به حكمت اشراق، از ايـن حكمـت نيـز    

خوبي جايگاه مالصـدرا   سهروردي به حکمة االشـراقچيني كند. شرح عالمانه وي بر خوشه
دهد و باز هم به تعبيـر آشـتياني، حواشـي و    نشان مي دستي وي را بر اين حكمتو چيره

بهتـرين گـواه بـر تمحـض او در حكمـت اشـراق اسـت.         حکمـة االشـراقتعليقات او بـر  
، مقدمه آشتياني) از اين منظر نيز بـا توجـه بـه اينكـه     19، ص1382 (صدرالدين شيرازي،

گيـرد.  قرار مي هنوز تمايزات مالصدرا با حكمت اشراق روشن نشده است، در اين مكتب
در واقع صدراي اشراقي نيز هنوز همان صدراي جواني است كـه در سـوداي بازشناسـي    

وسويي ميل نكرده است كه او  كند و به سمتهاي جاري و مطرح زمانه زيست ميانديشه
  رغم همه اشتراكات ـ تمايز و تعالي بخشد. ها ـ بهرا از اين انديشه

مار مباحثي است كـه مالصـدرا در دوران جـواني بـدان     نيز در ش اکسیر العارفینرساله 
ها بـه  بندي علوم و دانشپرداخته است. اين اثر واجد مشي اشراقي است و در آن در طبقه

بندي، علوم، يـا دنيـوي   كند. در اين طبقهبيان آنچه در مكتب اشراق آمده است، بسنده مي
ت جـواهر غيرمـادي، شـناخت    شناسي، شناخ هستند يا اخروي. علوم اخروي شامل فرشته

لوح محفوظ، شناخت قلم اعال، شناخت مرگ و رسـتاخيز و... اسـت. علـوم دنيـوي نيـز      
اند از: علم اقوال (الفبا، صرف، نحو، عروض، معاني، بيان و تعاريف)، علـم افعـال    عبارت

(فنون، بافندگي، كشاورزي، معمـاري، كتابـت، علـم حيـل، كيميـا، علـوم معيشـتي، علـم         
، حقوق، علم سياست و علم شريعت) و علم افكار و احوال (علم برهـان منطقـي،   خانواده

علم رياضي، علم هندسه، علوم طبيعي، پزشـكي، معـدن، نبـات و حيـوان). از ايـن منظـر       
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رتبه علم افعـال قـرار   مالصدرا علوم معيشتي، حقوق، علم سياست و علم شريعت را در م
-در ادامه خواهيم گفت كه مالصـدرا طبقـه  ) 53ـ51، ص1387، (نجف)اييز دهد. (لكمي

  طرح كرده كه در متون گذشته سابقه ندارد. المظاهر االلهیهبندي خودش را در كتاب 
ترين ويژگي اين دوره آن است كه صدرالدين شـيرازي هنـوز وامـدار و    بنابراين، مهم

ن در هايي است كه از سـنت گذشـته انديشـمندان مسـلما    ها و فلسفهوفادار جدي انديشه
ميان جامعه علمي آن زمان رايج است و هنوز صدرا سـوداي تغييـر را در سـر نپرورانـده     

گـري صـدرالدين اسـت. در ايـن دوره     است. در واقع اين دوره، دوره مقدماتي و مبتـدي 
هاي فلسفي مشاء و اشراق و مباحـث كالمـي   ايشان عمدتاً شارح، مدرس و مفسر انديشه

اهللا  خوبي نمايان است. آيت كه در اين دوره نگاشته است، بهاست و اين موضوع در آثاري 
جوادي آملي بر اين نظر است كه اين دوره، دوره سير در افكار فلسفي و كالمـي ديگـران   
اعم از مشائي، اشراقي، اشاعره و معتزله است. مالصـدرا ايـن دوره از عمـر خـويش را از     

دانـد و از آن   شـده عمـر خـود مـي      ات تلفجزء اوق» حسنات االبرار سّیئات المقّربین«باب 
اش را صدرالمتألهين پشـيماني ). 283ـ281، ص3، ج1382كند. (جوادي آملي، استغفار مي

  :كرده استگونه بيان  اين اسفار اربعهدر مقدمه كتاب 
اي از عمـرم را در  كـنم كـه پـاره   و من بسيار از خداوند درخواست آمـرزش و عفـو مـي   

هاشـان و دانسـتن   فالسـفه و مجـادالن اهـل كـالم و موشـكافي      تفحص و مطالعه نظريـات 
تا  ،امهاي مختلفشان در بحث، ضايع و تباه ساختههاشان در سخن و شكلربزه و زيركيج

نتيجه و آنكه در پايان كار به نور ايمان خداوند منّان برايم روشن گشت كه قياساتشان بي
15ص، 1ج، 1378الدين شيرازي، (صدر ج و غيرمستقيم است.عقيم و راهشان معو(  

  صدرالدين ميانسال: در پي تدوين فلسفه نوين
هاي ديگر را ورزد، غور در انديشهاگرچه بعد از اينكه مالصدرا به تفسير قرآن مبادرت مي

آورد، ولي گـزاف نيسـت اگـر گفتـه شـود      شمار مي شده عمر خويش به جزو اوقات تلف
و اشراق موجـب شـد وي بـا تأمـل در ايـن دو       هاي مشاء اشراف كامل صدرا بر حكمت

هاي پيشين، حكمـت متعاليـه   گذاري در حكمتمكتب، دست به نوآوري بزند و با سرمايه
در اين زمينه مالصدرا با طرح  1اي نوين تأسيس كند و نظام و قوام بخشد.مثابه فلسفه را به

                                                           
اي است خالي از تعصـب و  حكمت متعاليه مالصدرا فلسفه«گويد: الدين آشتياني در اين زمينه مي . سيدجالل 1
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منـدان  كه تمامي عالقهريزي حكمت متعاليه در قالب اسفار اربعه، طرحي درانداخت و پي
فلسفه را پس از خود درگير آن ساخت. وي در اين طرح كوشيد دائرةالمعارفي فلسـفي را  
سامان دهد كه در آن آراي غالب فالسفه مسلمان و غيرمسلمان در كنار هـم گـرد آمـده و    

ر الحکمة المتعالیـة فـی اسـفااي از موارد حتي با آيات قرآن مستند شده است. كتاب در پاره
كه در چنين فضايي نگارش شده است، اگرچـه   اسفار اربعهطور خالصه  يا به االربعة العقلیة

  ترين اثر او نيست.بردار شده است، به نظر مهمترين اثر مالصدرا نامعنوان بزرگ به
و ديگـر  مشـاء و اشـراق   هـاي   مكتـب مالصدرا به واقع با كنارگذاشتن دستگاه فكري 

بخشي به دستگاه حكمت متعاليه  هاي فكري رايج، و نيز نظمتبهاي علمي به مكوابستگي
كار سترگي انجام داد. وي با اين كار گيري از مواد و منابع موجود حكمت اسالمي، با بهره

عمالً نشان داد انسان آزاده و آزادانديشي است كه وقتي به چيزي رسيد كه حق و حقيقت 
بـه  بخشـد.  و استمرار و تداوم مي گيرد مياهمه آن را بدون و شود،بر اساس آن استوار مي

هنگامي كه خوب  و فهمدهللا جوادي آملي، آزادانديش كسي است كه خوب ميا آيتتعبير 
واقع، آزادانديش كسي است  پذيرد. درآن را مي ،درستي دريافت كرد فهميد و مطلبي را به

از نظـر   كنـد. اومت نميمق ،كه در مقابل آنچه دريافت كرده و به صحت آن پي برده است
ايشان افراد بزرگي بودند كه وقتي تأمل كردند و خوب فهميدند، راه و مسير خود را تغيير 

 ،تر استاصالت ماهيت صحيح برابردادند. مالصدرا هنگامي كه دريافت اصالت وجود در 
، 1390، (شـريف) زايي (لـك تغييـر كرد.  اش ندگي علمـي آن را پذيرفت و در نتيجه مسير ز

توان گفت با اين انتخاب، مالصدرا وارد فضاي جديـدي در زنـدگي   ) بنابراين، مي44ص
گذشته با آن درگير بود، در عناصر اساسي و كليدي متمـايز  علمي خود شد كه از آنچه در 

  نمود. مي
بندي حيات علمي مالصدرا ذكر كـرده  بر اساس آنچه عالمه جوادي آملي درباره دوره

اهللا  از اسفار اربعه صدرا را در اين بخش قـرار داد. در واقـع آيـت    توان سه دورهاست، مي
اي كند. دوره نخسـت، دوره جوادي آملي زندگي علمي مالصدرا را به پنج دوره تقسيم مي

                                                                                                                                       
  

و عرفا به وجـود آورد و بعـد از    فالسفهتن اين طرح، آشتي و صلح دايم بين و با ريخ ،جانبه طرفداري يك
(صـدرالدين  . » پرداختنـد تدريج محصالن فنّ حكمت و عرفا به تعليم هر دو رشته مي كم و به مالصدرا كم

 .، مقدمه آشتياني)21، ص1382شيرازي، 
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است كه مالصدرا به سير در افكار ديگران پرداخته است كه مـا از آن بـا عنـوان صـدراي     
پيشين ياد كـرديم. سـه دوره ديگـر كـه      جوان و دوره بازشناسي و آموزش مكاتب فكري

تواند در بخش صدرالدين ميانسال و دوره تدوين فلسفه نوين قرار گيرد، در واقع سـه  مي
  كنند و عبارت است از:اي است كه معموالً عرفا ذكر ميسفر نخست از اسفار چهارگانه

، سفر از خلـق  باشدنيز مياز اسفار اربعه دوره دوم زيست صدرالمتألهين، كه سفر اول 
از طبيعـت عبـور    كوشـد  مـي ) است. در اين مرحله سالك سیر من الخلق الی الحقبه حق (

طبيعي را نيز پشت سر بگذراند تا به ذات حق واصل شـود   ياي از عوالم ماوراكند و پاره
و ميان او و حق حجابي نباشد. سير جوهري و تحول روحي از كثرت به وحدت و سـفر  

و رسيدن به آغاز واليـت در نهايـت    ،شاهده آفرينش در پايان اين سفراز خلق به حق و م
  .آيد دست مي بهاين سفر 

سومين دوره زندگي صدرالمتألهين، دومين سفر از اسفار اربعه است كه به سفر از حق 
) معروف است. در اين مرحله پس از آنكه سـالك  سیر بالحق فی الحـقبه حق همراه حق (

و  ءون و كمـاالت و اسـما  ئبه كمك خود او به سير در ش ،ناختذات حق را از نزديك ش
پردازد. ايـن دوره نيـز دوره حركـت جـوهري و انقـالب روحـي ديگـر، از        صفات او مي

سوي حق با همراهي حق و مشاهده اسـماي حسـناي    وحدت به وحدت و سفر از حق به
  ترين سفر از اسفار چهارگانه است.خداوند سبحان و طوالني

، سـفر از  اسـت  سفر سوم از اسفار اربعهدوره حيات صدرالمتألهين كه همانا چهارمين 
. در اين سير، سالك بـه  گذاري شده استنام) سیر من الحق الی الخلق بالحقحق به خلق (

ن از ذات گشـت شـدن و دور   معنـاي جـدا   بازگشتش به گردد، وليزميخلق و ميان مردم با
واقـع ايـن دوره سـير     بينـد. در همـه چيـز مـي   حق نيست؛ ذات حق را با همه چيز و در 

جوهري جديد و تحول روحي ديگر، از وحـدت بـه كثـرت و سـفر از حـق بـه خلـق و        
اهللا  مشاهده آثار خداي سبحان در مظاهر گوناگونِ جالل و جمال آن حضرت اسـت. آيـت  

 در همان ايـام انـزواي ظـاهري و    گفته پيشگانه  كند كه اسفار سهجوادي آملي تصريح مي
انعزال صوري صورت يافته است؛ زيرا سير روحي با انـزواي بـدن منافـات نـدارد، بلكـه      

  )282، ص3، ج1382(جوادي آملي،  .استمناسب 
اي از آثـار مالصـدرا در ايـن دوره تـأليف شـده اسـت؛ از جملـه        رسد پارهبه نظر مي

كه بـا عنـوان    العقلیةالحکمة المتعالیة فی اسفار االربعة هاي بسياري از اثر سترگ ايشان  بخش
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، رسـالة  الـواردات القلبیـه فـی معرفـة الربوبیـةشهرت يافته است. همچنين رسـاله   اسفار اربعه
و... در اين دوره نگارش شده است. در اين دوره مباحـث سياسـي حضـور     الحدوث العالم

از پررنگي در آثار مالصدرا ندارند. البته جسته و گريخته برخي مباحث قابل اشاره اسـت؛  
مطرح شده است، ولي اين مباحث از نظر حجم  الواردات القلبیهجمله مباحثي كه در رساله 

ويژه اينكه كتـاب عظـيم وي    همانند آنچه در دوره سوم اتفاق افتاده، قابل اشاره نيست؛ به
رسـد  طور مستقل نپرداخته است و به نظـر مـي   نيز به مباحث حكمت عملي به اسفار اربعه

كم در اين اثر ناقص است و در واقـع مباحـث سـفر چهـارم      زمينه دستطرح وي در اين 
نمود چنداني در اين اثر ندارد و كتاب بدون پرداخت نهايي خاتمه يافته است. البته مقدمه 

ها براي گفتن دارد. ضمن اينكه در ايـن اثـر برخـي    حرف اسفار اربعهگونه ابتداي  اعتراض
منظور كشـف مبـاني تفكـر سياسـي      ث سياسي بهابعاد، از جمله برخي موضوعات و مباح

  1داراي اهميت است.
شايد بتوان گفت مالصدرا در آغاز مباحث مبتكرانه خود در ايـن دوره، بيشـتر در پـي    

تـوان  آشتي فلسفه و سنت است. افزون بر اين، با توجه به نقدهاي وي بر ظاهرگرايي مـي 
است و مالصدرا با توجه بـه نگـاه   دريافت كه در آن دوره ظاهرگرايي در حال رشد بوده 

تـوان در همـين دوره مخالفـت وي را بـا     پـردازد. ضـمن اينكـه مـي     خود به نقد آنها مـي 
نمايان نيز مشاهده كرد. در واقع نگاه انتقادي، اجتماعي، فكري و دينـي وي در ايـن    عارف

هـاي فكـري اسـت. ايـن     دوره برجستگي دارد و در حال تمايز خودش از ديگـر جريـان  
  انجامد. ضعيت البته در دوره سوم به ثبات و وحدت در انديشه مالصدرا ميو

  نگريصدرالدين كهنسال يا صدرالمتألهين: در پي جامع
در اسـت كـه بـه سـفر     سفر چهارم از اسفار اربعه اهللا جوادي آملي  اين دوره به تعبير آيت

پنجمـين دوره   حق) موسـوم گشـته و در واقـع   بـال ق خلـ حق (سير في ال خلق به استعانت
 است. در اين سير، سالك به ارشـاد و هـدايت   از منظر ايشان حيات پربار اين حكيم متأله

با توجه به تأليف فلسفه  هتبپردازد. اين مرو رساندن آنها به حق مي آناندستگيري  مردم و
ه دورنگري نيز ياد كـرد،  نگري و حتي وحدتتوان از آن با عنوان مرتبه جامعكه مي، نوين

                                                           
از مفاهيم كه كاركرد سياسـي دارنـد، اشـاره    به برخي   اندیشه سیاسی صـدرالمتألهینزايي در كتاب . نجف لك 1

  )213-212، ص1387زايي(نجف)،  كرده است. (لك
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استعانت و خلق به  درو سفر  وحدتسير جوهري تازه و تحول فكري ديگر، از كثرت به 
همراهي حق و رساندن پيام حق به مظاهر وي در كسوت كثرت و عدم احتجاب بـه حـق   

 ،عنوان تدريس و تأليف و تهـذيب نفـوس ديگـران اسـت. ايـن پنجمـين دوره       از خلق به
كـه   هاي بحث و تصنيف اسـت علمي و حوزه از روستاي كهك به مراكز دوبارهبازگشت 

دوره تعالي انديشه و عمل صدراست و به نظر بيشترين حجم تفكـر سياسـي و اجتمـاعي    
وي نيز در اين دوره ارائه گرديده و بلكه بيشتر آثار ايشان كه به محتوا و مـواد سياسـي و   

  اجتماعي پرداخته، در اين دوره قلمي شده است.
، اسـفار اربعـهبا  م و پديداري آثار مختصر در فلسفه درمقايسهحج هاي كمنگارش رساله
هاي اين دوران است. در واقع مالصدرا در آثاري كه در اين واپسين بخش يكي از ويژگي

زندگي خود سامان داده است، بيش از نگارش آثـار مبسـوط، بـه تـأليف آثـار مختصـرتر       
يكـي از ايـن    یه فی المنـاهج السـلوکیهالشواهدالربوبرغبت نشان داده است. كتاب بسيار مهم 

هـاي  آثار است. برخي بر اين نظرند كه صدرالمتألهين در اين اثر بـيش از آنكـه بـه گفتـه    
هاي خودش را مطرح ساخته اسـت.  ديگران بپردازد، از خامه خودش بهره گرفته و ديدگاه

و آخرين آرا و  به تعبير سيد جالل الدين آشتياني، اين كتاب مشتمل بر آرا و عقايد خاص
البتـه خواننـده    1، مقدمه آشتياني)23، ص1382 عقايد مالصدراست. (صدرالدين شيرازي،

هـاي  در مطالعه تفصيلي اين اثر مالحظه خواهد كرد كه خالي از ارجـاع بـه آثـار و گفتـه    
ديگران نيست و مالصدرا در آن در موارد متعدد به آثار و گفتار ديگر انديشمندان ارجـاع  

ست، ولي اين نكته خللي به اينكه مالصدرا آراي خاص خود را مطـرح كـرده، وارد   داده ا
  كند. نمي

، مفـاتیح الغیـب، سه اصـل، رساله کسر اصنام الجاهلیه، المبدأ و المعادآثار ديگري همچون 
هـاي  و برخـي رسـاله   2الحکمـة المتعالیـة يالمسائل القدسیة ف، الحکمة العرشیه، ایقاظ النائمین
آورد. تفسـير مالصـدرا بـر برخـي از      شمار بهتوان محصول اين دوره گر را ميمختصر دي

                                                           
 .»استشواهد صورت تفصيلي  اسفارتاب كمنزله عقل اجمالي و  اين كتاب به«گويد: . ايشان در ادامه مي 1

يعني يـك   1049ال نويسد: اين اثر مالصدرا بايد يكي از آخرين آثار وي باشد كه در سد حسين نصر مي. سي 2
سال پيش از مرگش نوشته است. او در سه فصلِ آميخته عربي و فارسي، بحثي راجـع بـه وجودشناسـي و    

كند برهاني بر وجود عالم خيال و اعيان ثابته و وجود ذهني آورده است. مالصدرا در اين كتاب يادآوري مي
  ).78، ص1383جود را پذيرفته است (نصر، كه وي ابتدا شديداً پيرو اصالت ماهيت بوده و بعداً اصالت و
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 تفسـیر القـرآن الکـریمهاي اخير در هفت مجلد بـا عنـوان   هاي قرآن كريم كه در سالسوره
شود. در واقـع   وي محصول همين دوره شمرده مي شرح اصول کافیمنتشر شده است و نيز 

ره قبل، هم به مباحث سياسي و اجتماعي و هـم بـه   مالصدرا در اين دوره بيشتر از دو دو
منـدي خـود را بـراي نگـارش     نزديك شده و عالقـه  :مباحث قرآني و روايي اهل بيت

تر است، در دوره رنگچنين آثاري نشان داده است. اين مطلب اگرچه در دوره نخست كم
سـتقل بـر برخـي از    طور م دهد. مالصدرا در اين دوره بهاي خود را نشان ميدوم تا اندازه

نويسـد. ايـن موضـوع از ديـد     شـرح مـي   اصول کافیهاي قرآن، تفسير و بر روايات سوره
  اهللا جوادي آملي نيز پنهان نمانده است: آيت

الشـواهد  هاي مربوط به وحي، نبوت و سياست را در كتـاب شـريف   صدرالمتألهين بحث
و  مفـاتيح الغيـب  هـاي  در كتـاب با اين روش بيان كرده است. البته مبـاحثي نيـز    الربوبيه

نگاشته كه معموالً بعد از دوران فلسفه و در اواخر عمر ايشان به رشـته   شرح اصول كافي
را در شصـت سـالگي بـه     شرح اصـول كـافي  تحرير درآمده است؛ زيرا آن حكيم متأله، 

شـرح اصـول   و  مفـاتيح الغيـب  هـا [ رشته تحرير درآورده است. مالصدرا در ايـن كتـاب  
سو با صبغه قرآني و از سوي ديگر با صبغه روايي تبيـين   مباحث فلسفي را از يك] كافي

كـه   ـ الشواهد الربوبيهكه در  نموده و آيات و روايات بيشتري ذكر كرده است؛ درحالي
ز جاهـاي ديگـر مطـرح كـرده     بحث نبوت و سياست را بيش ا ـاست  اسفارتقريباً عصاره 
  ).126اول، ص، دفتر 1387، (شريف)زايي است. (لك

گونـه نتيجـه گرفـت كـه مجموعـه       توان ايناهللا جوادي آملي مي بر اساس سخنان آيت
مباحث و آثار آخر حيات مالصدرا، سرشار از مباحث سياسي، اجتماعي، قرآني و روايـي  
است و مباحث فلسفي از سوي وي با صبغه قرآنـي و روايـي نگـارش شـده اسـت. ايـن       

آثار وي نيز كه پـيش از ايـن دوره نگـارش شـده، جـاري       وبيش در ديگر ويژگي البته كم
است، ولي در آن آثار از آيات و روايات تنها در حد شاهد بهره گرفته شـده اسـت. بـراي    

به تعداد بسيار اندكي از آيات قرآن كريم ارجاع داده شـده   شرح هدایه اثیریهمثال، در كتاب 
دوم نگاشته شده، حدود يك هـزار آيـه    كه گفتيم در دوره اسفار اربعهاست؛ حال آنكه در 

منظـور اسـتدالل فلسـفي اسـتفاده      است كه اين مقدار البته بـه قرآن مورد اشاره قرار گرفته 
كه در آثار  نشده و تنها براي استشهاد به مطالب و تأييد مباحث فلسفي آمده است؛ درحالي

قرآنـي و روايـي بـا    اين دوره، محور مباحث، قرآن حكيم و روايات ائمه است و مباحـث  
بيشـتر مـورد    المظاهر االلهیهاند و مباحث عرفاني در كتابي مانند اي فلسفي بيان شدهصبغه
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توان گفت بيشترين حجم آثار سياسي توجه بوده است. ضمن اينكه با بررسي آثار وي مي
توجـه قـرار   مـورد   المبدأ و المعـادو  ةالمناهج السلوکی يف ةالشواهدالربوبیويژه در دو كتاب  به

شـرح ، مفـاتیح الغیـب، تفسیر القـرآن الکـریمگرفته است. ضمن اينكه در ديگر آثار، از جمله 
و... نيز محتـواي سياسـي و    ةالمظاهر االلهیـ، رساله سه اصل، ةکسر اصنام الجاهلی، اصول کافی

  شود. اجتماعي ديده مي
ار مالصدرا در آن، بتوان بندي آثتر اين سه دوره و طبقهشايد بتوان گفت با خوانش دقيق

و از اشـتباه دورتـر بـود. طبيعـي اسـت كـه        تر نگريسـت   به انديشه و فلسفه مالصدرا دقيق
بخشي به حكمـت متعاليـه، وامـدار حكمـت مشـاء و حكمـت        مالصدرا در اين نظم و نظام

اشراق است. افزون بر اينكه وي در آثار خويش به اين دو حكمت ارجاعـات بسـياري دارد.   
نوعي ميان دو حكمت يادشده جمع كرده  رسد صدرا با تأسيس حكمت متعاليه، بهظر ميبه ن

و راه سومي پيش كشيده است. اين راه سوم اگرچه در مواردي از جملـه دسـتگاه و عناصـر    
شود، در بسياري از مواد و مباحـث  بخش فكري و فلسفي از دو حكمت پيشين جدا ميقوام

كنـد. همچنـين بايـد توجـه داشـت كـه       حكمت ارتزاق مـي  با آنها شريك است و از آن دو
هـا و  چه مقدار از حكمت دهد وي در هر دورهگونه بحث و بررسي آثار صدرا نشان مي اين

هـايي را در فلسـفه و حكمـت اسـالمي طـرح و      فيلسوفان پيشين اثر پذيرفته و چه نوآوري
اسـت، در دوره خـودش فهـم و    مستدل كرده است؛ به ويژه اينكه آنچه از ديگران نقل كرده 

  عنوان مواد مباحث وي به آنها توجه و پرداخته شود. بدان توجه گردد و تنها به
نـوعي بـه مباحـث     رسد مالصدرا در بيشتر آثـار دوره سـوم، بـه   درهرحال، به نظر مي

المنـاهج  يفـ ةالشـواهد الربوبیـسياسي و اجتماعي توجه كرده اسـت. مشـهد پـنجم كتـاب     
ايشـان كـامالً بـه ايـن مباحـث اشـاره دارد.        2المبدأ والمعـادقاله چهارم كتاب و م 1ةالسلوکی

                                                           
صـورت خطـي در كتابخانـه آسـتان قـدس       بار ترجمه شده است كه بـه . اين اثر در دوره قاجار براي نخستين 1

شود. گفتني است درخواست نگارنده براي دراختيارداشتن يك نسـخه از آن  رضوي در مشهد نگهداري مي
ح، با موافقت مسئوالن كتابخانه مواجه نشد تا اين نسخة به گفته منظور استفاده و در صورت امكان، تصحي به

  بماند! » نفيس«آنان نفيس، همچنان 
شاه ترجمه  مترجم اين اثر ابوالقاسم احمد يزدي است و كتاب به خواهش شاهزاده محمدولي ميرزا پسر فتحعلي

ن مقدس رضوي (چـاپ رحلـي،   در مجلد چهارم آثار خطي كتابخانه آستا 404شماره  شده است. اين اثر به
 ) فهرست شده است.1325مشهد: چاپخانه طوس، اسفند 

صـدرالدين  اي در دوره قاجار انجام گرفته كه با مشخصـات زيـر در دسـترس اسـت: (    . از اين اثر نيز ترجمه 2
 ).1362شيرازي، 
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عنـوان   به فارسي نيز بـه  2سه اصـلبه عربي و رساله  1ةکسر اصنام الجاهلیهمچنين دو رساله 
نـوعي درگيـر مشـكالت     آثاري كه به مباحث سياسي و اجتماعي اشارات خوبي دارد و به

واند در شمار مباحث سياسي و اجتماعي قلمداد شـود  تجاري و روزمره اجتماع است، مي
 مثنـوی مالصـدرااند. حتي شايد بتوان گفت مجموعه كه به نظر در همين دوره نگارش شده

و اشعار او با توجه به محتـواي آن نيـز محصـول ايـن دوره و اقتضـائات حضـور وي در       
تأويـل: شـعري از   مجاهـد  «اي بـا عنـوان   محمـدعلي اميرمعـزي در مقالـه    3اجتماع باشد.

 7ليل ابيات مالصـدرا دربـاره امـام علـي    به تفسير و تح» 7مام عليامالصدرا در مورد 
  ).59-49، ص1386(اميرمعزي، پرداخته است. 

  بنديجمع
در مقاله حاضر بر آن بودم ضمن نگاهي اجمالي بـر حيـات علمـي، سياسـي و اجتمـاعي      

اجمال بر آثار وي تمركز يـابم و   ش، بهاي به اساتيد و شاگردانصدرالدين شيرازي و اشاره
اختصار مطرح كنم. آنچه در اين بررسي اجمـالي   هاي سه دوره از زندگي وي را به ويژگي

توان يادآور شد اين است كه مالصدرا در آغاز حيات علمي خـويش، بـه مشـي رايـج     مي
ه در ويـژ  علمي زمانه عمل كرده و در ابتـدا بـه اشـراف كـاملي بـر تفكـرات موجـود، بـه        

اي ديگـر، بـا   گـاه در مرتبـه   يابـد. آن خصوص دو مكتب فلسفي مشاء و اشراق دست مـي 
نمايـد و مكتـب فلسـفي     چرخشي بسيار مهم از اصالت ماهيت به اصالت وجود روي مـي 

  بخشد.متعاليه را نظام و قوام مي
در واقع مالصدرا در دوره دوم حيات خـويش كـه بـه سـمت حكمـت متعاليـه گـام        

نوعي فلسفه را در كنار كتاب و سنت ببيند و به آشـتي ايـن دو    بر آن است تا به دارد، برمي
رو بـه   بينـد و ازايـن  رغم اين، در دوره سوم ايشان فلسفه را با كتاب و سنت مي بپردازد. به

                                                           
ياسي و اجتمـاعي و چرايـي   اي مبسوط به تبيين مباحث اين اثر پرداخته و زواياي مباحث س. نگارنده در مقاله 1

 ، دفترچهارم).1390 ،زايي (لك: نكاست. كرده نگارش آن را به تفصيل بررسي 

رساله سه صدرالدين شيرازي،  . اين اثر تنها رساله فارسي مالصدراست كه با مشخصات زير منتشر شده است: 2
  .1377روزنه،  :تهران .چاپ سوم .به تصحيح سيد حسين نصر .اصل

بـه تصـحيح مصـطفي فيضـي      مثنـوی مالصـدرايح از اين اثر به عمل آمده اسـت: يكـي بـا عنـوان     دو تصح.  3
بـه  ا مالصـدر یمجموعه اشعار فیلسوف کبیر صدرالدین شیراز) و ديگري با عنوان 1376(صدرالدين شيرازي، 

 رسـاله سـه اصـلالف). گفتني اينكـه سـيد حسـين نصـر در خاتمـه      1382تصحيح محمد خواجوي (همو، 
  اي از مثنوي و بخشي از رباعيات مالصدرا را منتشر كرده است. هگزيد
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اهللا جوادي آملي، آثار قرآني و روايـي وي صـبغه فلسـفي دارد. صـدرا در دوره      تعبير آيت
بخشي به حكمت متعاليه، نگاهي انتقادي به مكاتب فلسفي رايـج   قوامدوم همراه با نظام و 

  سازد.دارد و مسير دستگاه فلسفي خودش را از آنها متمايز مي
توان گفت صدرالمتألهين در حال طي يك سير تكاملي اسـت كـه وي را   از سويي، مي

از مكاتـب  طور برجسته به قرآن و روايات رسانده است. ايـن سـير تكـاملي و متعـالي      به
فلسفي رايج، مانند مشاء آغاز شده و با عبور از مكتب فلسفي اشراق بـه حكمـت متعاليـه    
رسيده است. در خود حكمت متعاليه نيز اين سير تكاملي و متعالي تداوم يافته، به قرآن و 

  رسد. ويژه با محتواي سياسي و اجتماعي مي روايات و عرفان، به
تـر  منظور ارائه مباحثي دقيق يسته است كه اين بحث بهدر خاتمه اشاره به اين نكته شا

هاي فلسفي سياسي، انديشه سياسي و همچنان جاي كار دارد تا بر اساس آن بتوان نگرش
هـاي فعلـي كـه    فلسفه سياسي مالصدرا را بازخواني و بازسـازي نمـود. طبيعتـاً كوشـش    

تواند مـورد  هاي مقدماتي ميعنوان كوشش نگارنده در اينجا مورد اشاره قرار داده است، به
  هاي مبسوطي را موجب شود.اعتنا قرار گيرد و بحث
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