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مقدمه
هزارتوی  است؛  زندگی  به  ناظر  و  انضمامی  تفکری  مالصدرا،  فلسفی  تفکر 
زندگی ای که چشمة ايمان در آن می جوشد. حکمت حقيقِی به روايت مالصدرا، 
در ارتباط با خدا و دين تعريف می شود. زيرا فلسفه شناخت وجود است و خدا، 
فرشتگان، رسوالن و کتب آسمانی، اصل موجودات اند.1 از اين منظر می توان 
دريافت که چرا مالصدرا اثر بزرگ فلسفی خويش، اسفار اربعه، را يکسره در باب 
الهيات می داند.2 زندگی ايمانی مالصدرا که از شاهراه واليت امامان معصوم)ع( 
به  پويايی است.  را نمی شناسد و سراسر تحول و  ايستايی  ثبات و  می گذرد، 
تعبيری: استعارة »فلسفه سفر است« بر نگرش فلسفی مالصدرا حاکم است و 
دقيقاً همين حاکميت فلسفة مالصدرا را جوهراً از فلسفه های پيش از او متمايز 
کرده است و مالصدرا با اين نگرش توانسته فلسفة اسالمی را از ورشکستگی 
و بحران رهايی بخشد. به زعم نگارنده، فلسفة صدرايی در کنار تفکر فلسفی، 
از يکسو شيوة زندگی و سيستمی پرورشی است و از ديگر سو، فهم و آموزش 
مسائل آن مسبوق به پرورش و تعالی است. به ديگرسخن: فهم و پرورش در 
تعامل دورِی ارتقايی به يکديگر، انسان را از زندگی ای غيراصيل به فرديتی با 

سيدمحمد  استاد  اشراف  به  الکريم،  تفسيرالقرآن  شيرازی،  صدرالدين  ابراهيم  محمد بن   .1
خامنه اي، تصحيح، تحقيق و مقدمة محمد  خواجوي، تهران، انتشارات بنياد حکمت اسالمي 
صدرا، 1389، ج 1، ص260 )فكّل إنسان حكیم مؤمن و کل مؤمن حقیقي فهو حكیم. إذ الحكمة 
بالحقیقة هو معرفة األشیاء الموجودة کما هي بحسب الطاقة البشریّة، و أصل الموجودات هو الباري 

و مالئكته و رسله و کتبه( 
2. شرح و تعليقه بر الهيات شفا، ج2، ص1130 )البته سخن مالصدرا در اين موضع، داللت های 

تصريحی نيز دارد که يکی از آنها عدم ابتنای مابعدالطبيعة او بر طبيعيات است.(
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خصيصة توکل، اضطرار، يقين، فنای از ماسوی اهلل و بقای بدان سوق می دهد. 
مالصدرا با سير در داالن بيکران وجود، همة امور را از چشم وجود يافته و با 
وجود تفسير می کند. در شبکة معرفتی او نيز، وجود در همه جا ساری و آغاز و 
انجام همة امور به وجود است. وجود نزد مالصدرا بنيان تمامی امور و محبوب 
است. همچنين، وجود با حضور خويش در عالم، اوصاف وجودی ای چون عشق، 
اراده، ميل، محبت، علم را به همه جا می برد. در اين فضا هر شیء برخوردار از 
هستی، از اوصاف آن بهره مند است. بنابراين، به جز وجوب ذاتی که خصيصة 
وجود الهی است. هر صفتی در هر مرتبة هستی يافت شد، اصل آن صفت البته 
با تفاوت در شدت و ضعف در ديگر مراتب يافت خواهد شد. اگر مرتبه ای از 

هستی، شعور و آگاهی داشت ديگر مراتب نيز از نعمت آگاهی متنعم اند. 
بنابراين، در حکمت متعالية صدرايی بايد چشم را بر حدود، قيود، خلق و 
ماهيت بسته و چشم ديگری باز کرد؛ چشمی در متن وجود و ناظر بدان، و فهم 
اين نکته سرآغاز آشنايی زدايی مالصدرا از مفاهيم، اصطالحات و مؤلفه های 
سنتی در فلسفه است. در حکمت متعاليه اگر نيک به مسائل بنگری و از ورای 
کثرِت سخن به وحدت بررسی و با تمام وجود يکسره محو در ملکوت و باطن 
تعينات، يعنی هستی، شوی، آنها را تازه و ناب می يابی. بنابراين، حکمت متعاليه، 
به مدد نگرش وجودی، مخاطبش را از خانة ذهن به سرای عين می آورد؛ عينی 
که در حاکميت وجود است و زبان وجودی، عهده دار تبيين، تحليل و توصيف 
آن است، و در نتيجة آن و ورود در شبکة معرفتی نوين، مفاهيم در چارچوب 
فلسفة  بنابراين، کسی که  تغيير معنايی می گردد.  انضمامی دستخوش  تفکر 
مالصدرا را در طرحی ايستای خانة ذهن تلقی کرده و آن را به تفکر متافيزيکی 
صرف فرو کاسته و با رهيافت های فلسفه های ارسطويی، سينوی و اشراقی به 
به جای  را  پارة حقيقت  به معنای دقيق کلمه،  تبيين آن می پردازد،  و  شرح 
حقيقت نشانده و به تعبيری درصدد خوانشی وارونه از تفکر فلسفی مالصدرا و 
مثله کردن آن هست. همچنين، اگر همنوا با مستشرقان، فلسفة اسالمی به طور 
عام و فلسفة مالصدرا را به طور خاص، آرايی متعلق به گذشته بدانيم که تاريخ 
مصرف آنها هم گذشته است و اسکلت های بی روح فيلسوفان مسلمان هم، صرفاً 

دوازده



مقدمه

به عنوان عتيقه از پشت شيشه های موزة تاريخ نمايش دهيم، جنبة پويايی، 
تأثيرگذاری و تکامل آن را ناديده خواهيم گرفت و در آيندة نزديک بايد منتظر 
انجماد، مثله شدن يا مرگ فلسفة اسالمی باشيم. در دورة معاصر بزرگانی چون 
حضرت استاد عالمه حسن زادة آملی، حکمت متعاليه را به مثابة امری متعلق به 
ما و زنده شرح و عرضه می کنند. استاد داوری اين سخن را دربارة کربن آورده 
است؛ از نظر او، کربن فلسفة اسالمی را طوری تفسير می کرد که ضربان نبض 

زمان در آن قابل حس بود.1 
در دورة معاصر، گروهی، تفسير و شرح همدالنه از مالصدرا عرضه می کنند 
که استاد عالمه حسن زادة آملی و آيت اهلل جوادی آملی از آن جمله اند و برخی 
همچنين،  دارند.  بدان  انتقادی  نگاهی  مصباح يزدی،  آيت اهلل  همانند  اساتيد 
حکمت متعالية صدرايی از پشت عينک های رنگارنگ به تصوير درآمده است؛ 
برخی با عينک تفکر انتزاعی و تعريفی مضّيق از برهان و تلقی حصرگرايانه از 
روش تفکر صدرايی به سراغ فلسفة صدرايی رفته و عناصر عرفانی و آموزه های 
دينی فلسفة ياد شده را به دست فراموشی سپردند و برخی، حکمت متعالية 
مالصدرا را به شرح فصوص و فتوحات تقليل دادند. و گروهی ديگر که قضاوت 
زودهنگام آنها را از دسترسی به حقيقت بازمی دارد، فلسفة صدرايی را صرفاً 
التقاط فلسفه های پيشين دانسته اند. و طيف ديگری از صدرا پژوهان با تأکيد 
صدرايی  فلسفة  تماميت  گزارش  و  حفظ  در  سعی  مالصدرا  روشی  تنوع  بر 
و بيان همة ارکان آن، يعنی متافيزيک، عرفان، آموزه های دينی، آن هم به 
صورت سازوار و با صورت وحدانی دارند و بر اين باورند که کشف و برهان دو 
رکن فلسفة مالصدرا در شکار و تشريح حقايق است. به ديگر سخن: عناصر و 
آموزه های پيشين در فلسفة مالصدرا حضور دارند، اما اين حضور به مثابة حاضِر 
غايب است، يعنی تعاليم پيشين در فلسفة مالصدرا حاضر، اما صورت نوين 
فلسفة صدرايی سبب غيبت صورت آموزه های پيشين شده است. به عبارتی، 
ميراث فلسفی و عرفانی پيشين در يک دگرديسی ره يافتی و با چرخشی از 

روزن ذهن به بيکران وجود در فلسفة صدرايی حضور می يابد.

1. رضا داوری اردکانی، فلسفة تطبيقی چيست؟، تهران، سخن، 1391، ص23.

سیزده
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توصيف  و  تحليل  تبيين،  دلمشغولی  کنار  در  صدرايی  فلسفة  بنابراين، 
حقايق، دلشورة تحول وجودی و فراروی انسان در اطوار هستی را دارد. پس، 
ارمغان اين فلسفه، ارمغانی متعالی است. به ديگر سخن: هرچند در حکمت های 
پيشين، به طور غيرسيستمی و پراکنده از وجود و احکام آن سخن گفته اند و 
اينطور نبوده که يکسره مباحثشان بر محور مفاهيم و ماهيات باشد، اما ماه  رخ 

وجود در حکمت متعالية صدرايی تمام است.
در باب تعالی روش فلسفی مالصدرا و حکمت متعالية او سخن ها گفته شد؛ 
برخی آن را در زبان، گروهی در تطبيق آرا و استادی در هويت ميان رشته ای 
دانسته است. شايد اقوال ياد شده را در حوزة فن فلسفه جاری دانست. اما با 
توجه به حال و هوای وجودی و تحولی فلسفة صدرايی می توان در اين باب طور 
ديگری سخن گفت. در نگاه تأويلی مالصدرا در نسبت با آرای پيشينيان، عناصر 
مخالف فلسفة صدرايی ناديده گرفته می شود و عناصر موافق با صورتی نوين و در 
رهيافتی وجودی عرضه می گردد، اما نحوة نگارش و گزارش مالصدرا در محور 
دوم به گونه ای است که گويی همة سخنان را پيشينيان گفته اند و مالصدرا 
تنها حامل و ناقل آن ميراث است بدون هيچ نوآوری و هويتی بازآفرينی شده. 
صاحبدلی از اين رويکرد تأويلی، که نه صرفاً زبانی و تحليلی که وجودی است، 
به نگرش ترفيعی ياد کرده است؛ به اين بيان که پايانی برای تفکر فلسفی وجود 
ندارد؛ بنابراين، نکته و نظری که فيلسوف پيشين درنيافته است، قرن ها بعد 
فيلسوفی ديگر از آن نکتة شکار کرده طوری سخن می گويد که گويی فيلسوف 
پيشين هم آن را دريافته است. به ديگر سخن: در نگرش ياد شده، فيلسوف 
پسين نه در منطقة تفاوت ها که در قلمرو اشتراکات نشسته و با سعة صدری که 
دارد، قدر مشترک را در حوزة نظر توسعه داده و قائالن سخن را در محور سلوک 
و در ورای صقع تاريخ و ملکوت عالم تعالی می بخشد. اين تفسير از فلسفة 
مالصدرا فيلسوف شيرازی را به جهت گيری سلوکی ابن عربی نزديک می کند؛ 
جهت گيری ای که در آن، ابن عربی در ديدار با مشايخ عرفانی1 در عالم معنا به 

1. ذوالنون مصری )د. 245( در تجلی سريان توحيد ، دربيان تشبيه و تنزيه )ابن عربی، التجليات 
االلهيه، ص391-393(؛ ابو سعيد خراز )د. 277/279 ( در تجلی تجلی توحيد )همان، ص404-
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