محی الدین ابن عربی
ّ

فصل
9
جرىان های فکری عالم اسالم

مشائى
عمده فلسفى در عالم اسالم آشنا شدىم .ىکى حکمت ّ
در درس هاى گذشته با دو جرىان ٔ
و دىگرى حکمت اشراقى.
فلسفه ابن سىنا در
مشائى بر استدالل و برهان عقلى استوار است و گرچه
دىدىم که حکمت ّ
ٔ
مراحلى به ذوق عرفانى نزدىک مى شود ،اما نمى تواند از روش ذوقى و معنوى براى تدوىن مسائل
فلسفى استفاده کند.
تصفىه نفس را بـراى کشف حقاىق الزم مى داند
حکمت اشراقى سلوک قلبى و مجاهدات درونى و
ٔ
و آشکار مى سازد که برهان عقلى براى رسىدن به مقصود کفاىت نمى کند .گرچه شىخ اشراق همواره
فلسفه او غلبه با روش ذوقى و اشراقى است و بدىن
بر همراهى عقل و ذوق عرفانى تأکىد داشته اما در
ٔ
جداگانه فلسفى که هرىک متکى به روش خاصى است ،شناخته شده اند.
مشاء و اشراق دو جرىان
جهتّ ،
ٔ
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تحقیق

ــ روش در علوم مختلف از چه جایگاهی برخوردار است؟
فلسفه اشراق از چه جهت اهمیت دارد؟
مشاء و
ــ تفاوت روش در
فلسفه ّ
ٔ
ٔ

عرفان و کالم

طاىفه
عالوه بر فالسفه ،دو گروه دىگر نىز در جهان اسالم رشد و پـرورش ىافتند که هرچند از ٔ
فىلسوفان نبودند اما مباحث آنان رنگ فلسفى داشت و نوعى هستى شناسى و جهان شناسى بود .اىن
دو گروه عرفا و متکلمان بودند.
عرفا و متکلمان نىز به موازات فالسفه در بارور کردن فرهنگ اسالمى سهمى به سزا داشته اند .از
آنجا که اىن دو گروه با فالسفه ِ
سر سازش نداشتند و خود را هرگز تابع آنها نمى دانستند ،در برابر حکما
اىستادگى مى کردند و با آنان از در مخالفت درمى آمدند .نمونه هاىى از اىن مورد را در نزاع هاى غزالى
و فخررازى با ابن سىنا و فارابى دىدىم.
فلسفه اسالمى تأثىر بسىار نهاده است .عرفان
اىن گونه برخوردهاى فکرى بر سرنوشت
ٔ
فلسفه اسالمى تحرک و رونق بخشىده اند ،افق هاى
و کالم عالوه بر آنکه با مخالفت هاى خود به
ٔ
فلسفه اسالمى مطرح
تازه اى را هم پىش روى فالسفه گشوده اند .بسىارى از مسائلى که اىنک در
ٔ
مى شود ،حاصل همىن نزاع هاى فکرى است.
٭ تحقیق

دالیل مخالفت عارفان و متکلمان را با فلسفه مورد بررسی و تحقیق قرار دهید.
(برای این تحقیق می توانید به فصل «مخالفت و ستیز با فلسفه» در کتاب «ماجرای فکر فلسفی
نوشته ابراهیمی دینانی مراجعه کنید).
در اسالم» جلد اول
ٔ
روش عرفانى

فـلسـفـه

فالسفه اشراقى نزدىک است ولى اختالف مهمى با آن دارد و آن اىن است که
روش عرفا به روش
ٔ
عرفا به استدالل و برهان عقلى توجه چندانى ندارند .عارف تنها راه وصول به حقىقت را شهود باطنى
مى داند و همواره عقل را تحقىر مى کند و آن را در طرىق معرفت مرکبى کندرو مى داند.
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پــاى استداللىـان چـوبـىـن بود

پاى چوبىن سخت بى تمکىن بود

فـخـر رازى رازدان دىــن بُدى
گـر کسى از عقل بـا تمکىن بُدى
فىلسوف مى خواهد جهان را فهم کند؛ ىعنى ،تصوىرى صحىح و نسبتاً جامع از جهان در ذهن
خود داشته باشد و خود جهانى شود عقالنى ولى عارف به عقل و استدالل پاى بند نىست و مى خواهد با
عشق و مجذوبىت به حقىقت هستى متصل شود .عارف در اىن سلوک روحى و معنوى خود را نىازمند
برهان هاى عقلى نمى داند و راه عشق را هموارتر و نزدىک تر از راه عقل مى شناسد.
اى که از دفتر عقل آىت عشق آموزى
تــرسم اىن نکته به تحقىق نتانى دانست
				
نماىنده کامل عرفان اسالمى که عرفان را به صورت ىک علم مدون درآورد و بر عرفا و
مظهر و
ٔ
1
محى الدىن ابن عربى معروف به «شىخ اکبر» است.
فىلسوفان بعد از خود به شدت تأثىر گذاشتّ ،
٭ تفلسف

اگر از عارفی بپرسید که «در هر مرحله از سیر و سلوک و شهودهای باطنی ،آنچه شهود می کنند
می فهمند که چه شهود می کنند یا نمی فهمند چه شهود می کنند؟» چه پاسخ می دهند؟
ــ حال اگر بپرسید« :آیا فهم براساس عقل و با عقل انسان صورت می پذیرد یا با چیز دیگر؟»
چه پاسخ خواهند داد؟
ــ از پاسخ های به دو سؤال باال به چه نتیجه ای می رسید؟
روش کالمى

مشاء صرفاً بر استدالل عقلى تکىه مى کنند اما اصول و مبادى عقلى آنها
متکلمان همانند
فالسفه ّ
ٔ
با اصول و مبادى فالسفه تفاوت عمده اى دارد.
متکلمان غالباً استدالل خود را بر اساس «حسن و قبح» عقلى استوار مى کنند؛ ىعنى در استدالل
آنها قضاىاىى ذکر مى شود حاکى از اىنکه فالن چىز زشت و قبىح و فالن چىز حسن و خوب است .اىن
درباره
طرىق استدالل مخصوصاً درمىان معتزله رواج زىادى داشته است .براى نمونه به استدالل معتزله
ٔ
جمله نامدارترىن آنها مى توان به باىزىد بسطامى ،حالج ،شبلى ،جنىد بغدادى،
1ــ عرفاى بسىارى درعالم اسالمى پرورش ىافتند که از ٔ

ابوسعىد ابوالخىر ،خواجه عبدالله انصارى ،ابوالقاسم قشىرى ،صدرالدىن قونوى ،ابن فارض مصرى و مولوى رومى اشاره کرد.

107

«ثواب آخرت» اشاره مى کنىم:
فاىده ما وضع شده است و آن نفع و فاىده چىزى جز
«تکالىف دشوار دىنى فقط و فقط براى نفع و ٔ
ثواب اخروى نىست؛ زىرا اوال ً اگر هىچ غرضى در اىن تکالىف نباشد ،عبث و بىهوده خواهد بود و کار
عبث و بىهوده زشت و قبىح است .ثانىاً ممکن نىست که اىن تکالىف ما سود و فاىده اى براى خداوند
داشته باشد؛ زىرا خداوند از اىن قبىل اغراض منزه و پاک است.
نتىجه مى شود که در اىن تکالىف ،سود و فاىده اى براى انسان نهفته است اما اىن سود و فاىده ىا
در دنىا نصىب مؤمن مى شود ىا در آخرت .مشاهده مى کنىم که مؤمن در دنىا به سود و فاىده اى نمى رسد
و پاداش خود را نمى گىرد؛ ىعنى ،اگر سود تکالىف در دنىا باشد ،مؤمن به آن نمى رسد و جز مشقت
نصىبى ندارد اما اگر اىن سود در آخرت هم به مؤمن نرسد ،پس اىن هم زشت و قبىح است .در نتىجه،
باىد اىن سود و فاىده در آخرت نصىب مؤمن شود و اىن البته َح َسن است و مطلوب».1
درباره خداوند و جهان هستى با اىن
«حسن و ُقبح» را مربوط به زندگى انسان مى دانند و
اما حکما ُ
ٔ
معىارها قضاوت نمى کنند .از اىن رو ،آنها کالم را حکمت جدلى و فلسفه را حکمت برهانى مى نامند.
البته تفصىل اىن بحث را باىد در جاى دىگرى جست وجو کرد.
عالوه بر معتزله و اشاعره که متکلمان اهل سنت هستند ،شىعىان نىز به کالم رغبت نشان دادند
سىد مرتضى علم الهدى ازمىان شىعىان برخاستند .سرانجام ،کالم
و متکلمان بزرگى چون شىخ مفىد و ّ
شىعه با خواجه نصىرالدىن طوسى به اوج رسىد و بىشتر رنگ فلسفى به خود گرفت.
معرفی تاریخ سازان علم و معرفت

آیا می توانید سرگذشت خواجه نصیرالدین طوسی و دیالوگ  های او را با بزرگان فرق اسالمی
به صورت یک نمایشنامه در کالس خود اجرا کنید( .برای اجرای این نمایشنامه می توانید به کتاب
«تاریخ ایلخانان » تألیف خانم شیرین بیانی و «خواجه نصیرالدین طوسی فیلسوف گفت وگو » اثر آقای
ابراهیمی دینانی مراجعه کنید).
نقطۀ اتصال

فـلسـفـه

اىن چهار جرىان فکرى درجهان اسالم رشد و نمو ىافتند و هرىک به کمال خوىش رسىدند .اىن
چهار رود معرفت ،با وجود تفاوت هاى زىاد رو به سوى ىک هدف ،ىعنى معرفت به هستى و مبدأ و معاد
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1ــ المواقف ــ عضدالدىن اىجى.

آن داشتند .پس مى باىست در ىک نقطه با هم پىوند ىابند و در ىکدىگر مستهلک شوند .مکتب عظىمى
الزم بود که بتواند عقل و نقل ،برهان و عرفان ،استدالل و اشراق را در پرتو معارف قرآن در ىک هىئت
وحدانى باهم تألىف کند .اىن مکتب جامع «حکمت متعالىه» نامىده مى شود و بانى آن «صدرالمتألهىن
شىرازى» است.
تحقیق

ویژگی ها و تفاوت های روش عرفانی ،فلسفی و کالمی را در جدول زیر بنویسید.
مشرب

کالم

فلسفه

عرفان

ویژگی ها
تفاوت ها

تمرینات

مشاء را مقایسه کنید.
١ــ روش استداللی متکلمین و
فالسفه ّ
ٔ
فلسفه اشراق را بنویسید.
٢ــ وجوه اشتراک و اختالف روش عرفانی و
ٔ
مشاء را به لحاظ روش و موضوع با هم مقایسه کنید.
٣ــ عرفان و
فلسفه ّ
ٔ

٤ــ عرفا و متکلمین چه نقشی در بارور کردن فرهنگ اسالمی داشتند؟
 ٥ــ استدالل معتزله را در باب ثواب آخرت بنویسید.
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فصل
10
صدرالمتألهىن شیرازی

صدرالمتألهىن
مطالعه آزاد

فـلسـفـه

محمدبن ابراهىم قوامى شىرازى ،ملقب به صدرالدىن و صدرالمتألهىن و مشهور
به مالصدرا حکىمى بزرگ و فرزانه اى ارجمند است که به حق او را صدرمتألهان و خاتم
حکىمان الهى اىران خوانده اند  .او در سال  979هجرى قمرى در شىراز به دنىا آمد.
پدرش از رجال نامى و وزىران دولت صفوى بود.
مالصدرا در شىراز شروع به تحصىل کرد .علوم مقدماتى و قسمتى از علوم و
معارف عالى را در همىن شهر فراگرفت .پس از مرگ پدرش به اصفهان رفت و در آنجا
به تکمىل معلومات خود همت گماشت و مىراثى را که پدر براى او به جاى نهاده بود ،در
راه کسب دانش به مصرف رساند.
شهر اصفهان در آن زمان مرکز سىاسى و کانون بزرگ علمى و فرهنگى اىران بود.
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مجتهدان عالى مقام و حکىمانى فرزانه چون شىخ بهاىى و مىرداماد در اىن شهر اقامت
داشتند و صاحب کرسى تحقىق و تدرىس بودند.
حلقه درس شىخ بهاىى پىوست و از
صدرالدىن پس از ورود به اصفهان ابتدا به ٔ
درجه ممتاز اجتهاد رسىد.
آن مجتهد بلند پاىه و داناى پرماىه ،فقه و اصول آموخت و به
ٔ
حوزه فلسفى
فلسفه مىرداماد ،بنىان گذار
اشاره آن استاد وارسته به مجلس درس
سپس به
ٔ
ٔ
ٔ
اصفهان رفت و در محضر اىن فىلسوف بزرگ و استاد مسلم ــ که بعد از فارابى (معلم
ثانى) او را معلم ثالث خوانده اند ــ به تحصىل حکمت پرداخت.
مشاء را با حکمت اشراق
مشائى بود که مى خواست حکمت ّ
مىرداماد ،فىلسوفى ّ
مشائى را تفسىرى اشراقى کند .مشرب اىن استاد گران قدر و نىز شىخ  بهاىى
در آمىزد و
فلسفه ّ
ٔ
که هر دو عالوه بر علوم رسمى ،در عرفان و انوار قلبى از نوادر روزگار بودند ،روح و جان
حدى بود که
صدر الدىن را با ذوق و عرفان آشنا و دمساز کرد .الفت او با امور ذوقى به ّ
مىانه خوبى ندارند ،درشگفت
چون برخى ازمعاصران ىا گذشتگان را مى دىد که با اهل عرفان ٔ
1
مى شد .چنان که مى گوىد« :بسىارى از منسوبان به علم ،علم لَدُنىّ غىبى را که سالکان
و عارفان طرىقت بدان اعتماد دارند و به نظر اىشان از دىگر دانش ها قوى تر و استوارتر
است ،انکار مى کنند و مى گوىند ،هرچه غىر از راه آموزش و اندىشه و تفکر حاصل شود
علم نىست و برخى گمان برده اند که علم حقىقى منحصر در فقه و ظاهر تفسىر و کالم است
گوىنده آن
و بس و جز اىنها دىگر علمى نىست ،ولى اىن گمانى تباه و پندارى فاسد است و
ٔ
پهنه آن تمامى
گوىا تاکنون معناى قرآن را نفهمىده و باور ندارد که آن اقىانوسى است که ٔ
حقاىق را فرا مى گىرد.»2
٭ تحقیق

درباره علم چه تفاوتی با نظریه امروز در خصوص علم دارد؟
نظریه صدرالمتألهین
ٔ
(می توانید به کتاب دیدگاه ها و برهان ها تألیف شاپور اعتماد و چیستی علم چالمرز
ترجمه سعید زیبا کالم مراجعه کنید).
ٔ
ناه من لدنا
1ــ علم ل َ ُدنّى علمى است که بنده بدون
ٔ
واسطه بشر از خدا مى آموزد و اىن اصطالح مأخوذ از قرآن است که مى فرماىدَ :ع َّل ۡم ُ

علماً (کهف ،آىه )65؛ ىعنى ،از نزد خود او را علمى آموختىم.
2ــ مفاتىح الغىب ،مفتاح سوم ،مشهد هشتم.
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دوران گوشه گىری

خاتمه دوران تحصىل به وطن خوىش ،شىراز ،بازگشت و در
صدرالدىن پس از
ٔ
مدرسه خان ــ که بناى آن هنوز در اىن شهر باقى است ــ   به تدرىس
مدرسه اى به نام
ٔ
پرداخت .درس او مورد توجه جوىندگان علم و حکمت واقع شد و شاگردان زىادى دور
او جمع شدند ،اما دىرى نپاىىد که رقىبان بر وى رشک بردند و درصدد آزارش برآمدند.
او به ناچار وطن مألوف را ترک گفت و عازم قم شد و در ىکى از ُقراى اىن شهر به نام
کهک در حدود پانزده سال در نهاىت ع ّزت نفس و مناعت طبع با زهد و عبادت و فکر و
رىاضت روزگار گذرانىد .صدرالدىن در بىان احوال خوىش مى گوىد…« :مطالبى درىافته
بودم که در هىچ ىک از کتاب هاى اهل فن و حکىمان روزگاران پىدا نمى شود .مى خواستم

مسائلى را در آن بگنجانم که روزگار همانند آنها را به خود ندىده و گردش افالک نظىر آن
را مشاهده نکرده است؛ لىکن موانع مرا از نىل به مقصود مانع مى شد و دشمنى روزگار
همچون سدى مرا از رسىدن به مراد بازمى داشت و مرا زمىنگىر کرده بود .روزگار با
پرورش نادانان و اراذل و دامن زدن به آتش نادانى و گمراهى و زشتى حال و بدى رجال
مانع از مقصود من مى شد.
حقىقت اىن است که زمانه مرا به جماعتى کودن مبتال کرده است که دىدگان آنها
مشاهده معارف
از رؤىت انوار دانش و فهم اسرار آن نابىناست و همچون شب  پرگان از
ٔ
و تعمق در آنها عاجز و ناتوان است؛ اىنان تدبّر در آىات سبحانى و تعمق در حقاىق ربانى

فـلسـفـه
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منزل مالصدرا درکهک قم

را بدعت مى شمارند .اىنان مردم را با مخالفت و عناد خود از حکمت و عرفان محروم
مقدسه الهى و اسرار شرىف ربانى که
کرده اند و آنها را به کلى از راه علم و اعتماد به علوم
ٔ
انبىا و اولىا به کناىه گفته اند و حکىمان و عارفان به آن اشارت فرموده اند ،دور مى کنند.
مشاهده اىن احوال روش موالى خود و موالى آن کسان را که رسول خدا موالى
… با
ٔ
آنهاست ،1در پىش گرفتم و مدارا و تقىه پىشه کردم و صبر و بردبارى را ترک نکردم و عنان
نفس از کف ندادم ،ولى خس و خاشاک در چشم داشتم و استخوان در گلو؛ پس ،از معاشرت
با مردم و ارتباط با آنها کناره گرفتم و از دوستى و مؤانست آنها مأىوس شدم و بدىن  طرىق ،از
مخالفت زمانه خالصى ىافتم .تا آنجا که تعظىم و بزرگداشت و تحقىر و کارشکنى آنها پىش من
ىکسان گشت و در اىن راه آنچه را که ىکى از برادران من سروده بود به کار بستم:
ردر مکن هم چون صدف هر گوش را
از سخن پ ُ ُ
قـفـل گـوهـر ســاز ىـاقوت زمــرّد پــــوش را
در جــواب هــر سـؤالى حـاجـت گفتار نىست
چشـم بـىـنا عـذر مى خـواهـد لــب خاموش را
… چون حال را بدىن منوال دىدم ،از مردم روزگار ىک سره برىدم و شکسته خاطر
در برخى نواحى منزوى گشتم و به عبادت پرداختم».2
کشف

به نظر مالصدرا چه کسانی تدبّر در آیات الهی و تعمق در حقایق ربانی را بدعت
می شمارند؟

٭ تشخیص

جامعه امروز ما چه کسانی سد راه معرفت ربانی هستند؟ راه
به نظر شما در
ٔ
عالج چیست؟

کنت َمواله فهذا على مواله :هرکس که من موالى اوىم ،پس على موالى اوست.
1ــ اشاره به اىن حدىث نبوىَ :من ُ
ٌ
2ــ اسفار ،ج  ،1مقدمه.
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کشف رابطه

حمله گروه های تروریستی در عراق و سوریه به مردم بی دفاع چه رابطه ای با دیدگاه
ٔ
درباره علم دارد؟
مالصدرا
ٔ
اشراق ربانى

رىاضت هاى بسىار در خلوت و تفکرات و تأمالت عمىق و طوالنى ،به تدرىج عقل و
جان صدرالدىن را براى جهشى بلند در سپهر معرفت و حکمت مهىا ساخت و به قول خودش:
«… نفس خوىش را با طول مجاهدت مشغول کردم و دل من با کثرت رىاضت ها
سخت افروخته گشت تا انوار ملکوت بر آن سرازىر شد و پنهانى هاى ِ
جهان برىن براى من
روشن گشت و انوار احدىت در دل من تابش نمود و الطاف الهى متواتر و پىاپى گردىد.
بدان سان که به اسرارى پى بردم که تاکنون پى نبرده بودم و رموزى برمن آشکار شد که
با برهان نمى توانست شود .بلکه آنچه پىش از اىن به برهان فرا گرفته بودم ،با فزونى هاى
بىشترى از راه شهود قلبى هم مشاهده کردم …».1
پس از آنکه به کمال معرفت و معنوىت دست ىافت ،بار دىگر به زندگى عادى
مدرسه خان را
بازگشت .حاکم شىراز از وى دعوت کرد که به شىراز رود و سرپرستى
ٔ
به عهده گىرد .مالصدرا اىن دعوت را اجابت کرد و به زادگاهش برگشت و به زودى ،
مدرسه خان را به کانون اصلى علوم عقلى در اىران تبدىل کرد .او تا پاىان عمر در آنجا
ٔ
دوره زندگى خود را ىک سره وقف تعلىم و تصنىف نمود.
ماند و واپسىن ٔ
٭ مقایسه و تطبیق

نظریه معرفت شیخ اشراق مقایسه کنید.
اشراق ربانی مالصدرا را با ٔ

شخصىت اخالقى و مقام علمى

مالصدرا به حق ىکى از بزرگ ترىن پرورش ىافتگان مکتب اهل بىت بود .او انسانى
اندىشه مال و منال نبود
وارسته بود و عمرى را با مناعت طبع و قناعت زندگى کرد؛ هرگز در
ٔ
و به عناوىن اجتماعى دل نبست .رىاضت و زهد و تقواى او خارج از وصف و بىان است.
فـلسـفـه

1ــ اسفار ،ج  ،1مقدمه.
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مشرف گردىد و در هفتمىن سفرش ،به هنگام
مالصدرا هفت بار با پاى پىاده به زىارت حج ّ
مکه معظمه در سال  1050در بصره از دنىا رفت و به دىدار محبوب شتافت.
مراجعت از ٔ
مقام علمى و فلسفى او بسىار ممتاز است و بدون شک از اندىشمندان طراز اول
اىران اسالمى به شمار مى آىد .با ظهور مالصدرا در قرن ىازدهم هجرى دوران جدىدى
در تفکر و حکمت اسالمى پدىد آمد .اغلب حکما و عرفاى بعد از وى ىا شاگردان مستقىم
او بودند ىا شاگردان با واسطه و پىروان و شارحان و مدرسان حکمت او.
کتاب ها و آثارش مکرر به طبع رسىده و متفکران و عالمان بزرگى بر آنها شرح و حاشىه
نوشته اند ىا به تدرىس آنها پرداخته و بدان ها مباهات کرده اند .او در علم فقه مقامى شامخ
هداىه
ىگانه روزگار بود .از شرحى که بر کتاب ٔ
داشت و در علم تفسىر و حدىث و رجال  ٔ ،
اثىرالدىن ابهرى نوشته است ،چنىن برمى آىد که از علوم رىاضى نىز بى اطالع نبوده است.
آثار و تألىفات

مالصدرا در زمىنه هاى گوناگون علوم نقلى و عقلى ،به زبان عربى و پارسى رساله و کتاب نوشته
است .از آثار اوست :کتاب اسفار ،تفسىر بر بعضى از سوره هاى قرآن مجىد ،تعلىقات بر الهىات شفا،
تعلىقات بر شرح حکمةاالشراق ،شواهدالربوبىه ،حکمت عرشىه ،مبدأ و معاد ،مشاعر ،رساله در حدوث
رساله سه اصل ،مفاتىح الغىب ،شرح اصول کافى ،شرح هداىه واسراراآلىات.
رساله حشر،
عالم،
ٔ
ٔ

مشرب تحقىق

نقطه
فلسفه اى که صدرالمتألهىن بنىان گذاشت و آن را رسماً «حکمت متعالىه» نامىد ،در واقع ٔ
همه جرىان هاى گوناگون فکرى است.
اتصال ٔ
البته نباىد پنداشت که حکمت متعالىه فلسفه اى التقاطى است و در آن شىوه هاى گوناگون فکرى
درهم آمىخته شده است .درواقع ،نبوغ و ابتکار مالصدرا در اىن است که سه طرىق برهان عقلى و شهود
قلبى و وحى قرآنى را با هم ترکىب مى کند و شىوه اى ىگانه در تحقىق فلسفى به وجود مى آورد .او نه
مشائىان است که عقل و برهان را بر هر کشف و شهودى رجحان مى دهند و نه همچون اشراقىان که
مانند ّ
شهود قلبى را بر برهان عقلى مقدم مى دانند .مالصدرا هر دو روش را با ىکدىگر به کار مى گىرد و جداىى
طرىقه ما سىر
آنها را هرگز روا نمى داند .او مى گوىد« :پس بهتر است که در بحث و کشف حقىقت به
ٔ
مشائى با روش عارفان
وسىله آمىختن
کنند که معتقدىم :حصول معارف و علوم ،به
طرىقه حکىمان متأله ّ
ٔ
ٔ
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و حکىمان اشراقى مىسر است 1».درجاى دىگر مى گوىد« :از عادت صوفىان است که در احکام تنها به
ذوق و وجدان اکتفا مى کنند ،ولىکن ما بر آنچه برهان نداشته باشد ،اعتماد نمى کنىم».2
درباره عقل مخالف است .متکلّمان براى عقل در کنار دىن ارزش
مالصدرا با نظر متکلمان
ٔ
مستقلى قائل نىستند و معتقدند که عقل در خدمت شرىعت است و تنها مى تواند اصولى را که دىن با
ىقىن و اطمىنان به ما آموخته است ،به مدد استدالل اثبات کند؛ ىعنى ،وظىفه و تواناىى عقل تنها در دفاع
از حقانىت دىن است .در مقابل ،صدرالمتألهىن معتقد است که عقل و دىن حقىقت واحدى هستند و
همه موازىن
از ىک منبع ازلى ،ىعنى ذات احدىت سرچشمه گرفته اند .اگر عقل به درستى حرکت کند و ٔ
برهانى را مراعات نماىد ،هرگز به نتىجه اى مخالف دىن منتهى نمى شود .دىن خداوند نىز هرگز حاوى
همه احکام خود با هم
مطلبى متعارض با ضرورىات عقلى نىست .مالصدرا مى گوىد« :عقل و دىن در ٔ
تطبىق دارند و حاشا که احکام شرىعت انور با معارف ىقىنى و ضرورى عقلى تعارض داشته باشد و
افسوس به حال فلسفه اى که قوانىن آن مطابق کتاب و سنت نباشد».3
صدرالمتألهىن در شرح خود بر «اصول کافى» درکتاب «عقل و جهل» به تفصىل سازگارى کامل
بهره بسىار برده است.
عقل و دىن را بىان کرده و براى اثبات اىن معنا از رواىات شىعه ٔ
بنابراىن ،از دىدگاه صدرالمتألهىن برهان عقلى مجرد از کشف و شهود عرفانى به حقىقت راه
نمى برد و اىن هر دو بدون تطبىق بر وحى قرآنى و سنت نبوى و معارف امامان اثنى عشر به چشمه هاى
زالل حقىقت منتهى نمى شوند.
ارزیابی

مشاء و اشراق چیست؟
تفاوت
طریقه مالصدرا نسبت به ّ
ٔ

استدالل

مشایی
آیا روش مالصدرا را نسبت به
طریقه عرفا و متکلمان و همچنین حکمای ّ
ٔ
و اشراقی برتر می دانید؟ چرا؟ دالیل خود را برای هر کدام جداگانه بنویسید.

1ــ مبدأ و معاد .

2ــ اسفار ،ج .1

فـلسـفـه
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٭ استخراج پیام

مطالعه فصل «شرح اصول کافی مالصدرا و بحاراالنوار مجلسی» از کتاب
با
ٔ
«ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم» جلد سوم ،چه نتیجه ای در خصوص نسبت بین
دین و فلسفه به دست می آورید؟

اسفار اربعه

شىوه ابتکارى خوىش در فلسفه ،بزرگ ترىن اثر فلسفى خوىش
بدىنترتىب ،مالصدرا براى تأکىد بر ٔ
را که ىک داىرةالمعارف عظىم فلسفى به شمار مى رود« ،اسفار اربعه» ــ   ىعنى سفرهاى چهارگانه  ــ نام
گذاشت .به دىگر سخن ،او ابواب مباحث فلسفى را با مراحل سىر و سلوک قلبى عرفا مطابقت داد و
به آنها آهنگى ىگانه بخشىد.
عرفا معتقدند که سالک در طرىق عرفان چهار سفر انجام مى دهد.
1ــ سفر من الخلق الى الحق:
دراىن مرحله ،سالک مى کوشد از طبىعت عبور کند و عوالم ماوراى طبىعى را نىز پشت سر
بگذارد تا به ذات حق واصل شود و مىان خود و حق حجابى نىابد.
2ــ سفر بالحق فى الحق:
در اىن مرحله پس از آنکه سالک با نزدىکى به ذات حق او را شناخت ،به کمک خود او به سىر
در شئون وکماالت و اسما   و صفات او مى پردازد.
3ــ سفر من الحق الى الخلق بالحق:
منزله جدا شدن
در اىن مرحله ،سالک به سوى خلق و مىان مردم باز مى گردد ،اما اىن بازگشت به ٔ
و دور شدن از ذات حق نىست؛ بلکه او ذات حق را با همه چىز و در همه چىز مى بىند.
4ــ سفر فى الخلق بالحق:
دراىن سىر ،سالک به  اذن پروردگار به هداىت مردم و کمک به آنها براى رسىدن به حق مى پردازد.
مالصدرا نىز مباحث کتاب خوىش را بر حسب همىن مراحل چهارگانه تنظىم کرده و در آن سلوک
عقلى را با سلوک عرفانى هماهنگ ساخته است:
مقدمه
درباره احوال موجود از آن حىث که موجود است .درواقع ،اىن مباحث
الف) مباحث کلى
ٔ
ٔ
بحث توحىد است و در حقىقت به سىر فکر ما از خلق به حق (امور عامه فلسفه) مى پردازد.
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ب) مباحث توحىد و خداشناسى و صفات الهى (سىر بالحق فى الحق).
پ) مباحث افعال بارى ىعنى صدور موجودات از ذات الهى و جرىان فىض هستى در مراتب
عقول و فرشتگان و افالک و نفوس (سىر من الحق الى الخلق بالحق).
ت) مباحث نفس و معاد (سىر فى الخلق بالحق).
٭ تکمیل

با توجه به تطبیقی که مالصدرا بین سفرهای چهارگانه و مباحث فلسفی خود انجام داده ،ضمن
شرح تطبیق وی ،توضیح دهید چگونه براساس مشرب فلسفی وی می توان به غایت کمال انسانی نایل آمد؟
تمرینات

١ــ مشرب و روش میرداماد را بنویسید.
٢ــ روش تحقیق حکمت متعالیه را به اختصار بنویسید.
درباره عقل به اختصار شرح دهید.
٣ــ نظر مالصدرا و متکلمان را
ٔ
اربعه عرفا و حکمت متعالیه را با هم مقایسه کنید.
٤ــ اسفار ٔ

فـلسـفـه
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