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تعين معرفتی فلسفة مالصدرا و نقددو دیدگاه


عبداهلل صلواتی
چکيده

قرائت درست از مختصات حکمت صدرايي و تعين معرفتي آن ميتواند نقش مهمي در
فهم و تفسير مباحث حکمت متعاليه ايفا نمايد فارغ از نگاه التقاطي به فلسفة مالصدرا
و ترديد دربارة آن به عنوان مکتب فکری مستقل ،نظريههايي وجود دارند که از تعين
معرفتي فلسفة مالصدرا سخن ميگويند .اين جستار ،در گام نخست ،مختصات حکمت
صدرايي را مطرح ميکند و در آن ،فلسفة به عنوان ديسپلين و رشتة علمي با هويتي
هندسي و ماهيتي شبکهای مشتمل بر رهيافت ،مباني ،روش و اهداف معرفي ميشود،
نه صرفا يك سلسله مسائل .در گام بعدی ،دو نگاه تقليلگرا به فلسفة مالصدرا مورد
بررسي و نقد واقع ميشود .در نگاه نخست ،کالميانگاری تفکر مالصدرا ،فلسفة او به
مجموعهای از داليل نقلي در اثبات امور يا مجموعهای از آرای اثبات شده به مدد
براهين فلسفي با رويکرد کالمي فروکاست ميشود و در نگاه دوم ،از حضور انحصاری
برهان در مقام داوری فلسفة صدرايي سخن گفته ميشود .در پايان نيز فلسفة صدرايي
به عنوان پارادايمي نوين و متنوع در روش و منابع ،فراتر از محدودة دانش کالم و
رويکرد کالمي و برتر از حصرگرايي روشي و حضورانحصاری برهان ،در بر دارندة
تحليل ،برهان ،برهان کشفي و شهود معرفي ميشود.
واژگان کليدی :حکمت متعاليه ،مالصدرا ،کالم ،برهان ،شهود.
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مقدمه
در دورة معاصر ،در باب هويت و اصالت حکمت متعالية صدرايي ،تفسيرها و نظريههای متفـاوتي ارائـه
شده است نظريههايي که درصدد تبيين تعين معرفتي فلسفة مالصدرا برآمدند .در ايـن جسـتار ،از ميـان
اين نظريهها به دو نظرية کالمي و مکتب فلسفي تأسيسي و مستقل ،با حضور انحصاری برهان در مقـام
داوری ميپردازيم و پرسشهای اساسي اين مقاله عبارتند از :مختصات معرفتي فلسفة مالصدرا چيسـت؟
به ديگر سخن ،مؤلفههای تعينبخش در فلسفة مالصدرا کدامند؟ چگونه حضور گستردة آيـات و روايـات
در فلسفة مالصدرا ،آن را به دانش کالم مبدل نميسازد؟ چگونه بهرهگيری مالصدرا از شهود ،فلسـفة او
را از ساختار برهاني به هويتي عرفاني ت يير نميدهد؟ به عبـارتي ،راهيـابي شـهود در فلسـفه بـه عنـوان
دانشي برهاني چه توجيهي دارد؟
حکمت صدرایی به مثابة شبکة معرفتی وجودی
اصالت وجود در حکمت متعاليه ،در نگاه نخست مسئلهای است که ديگر مسائل فلسفة صدرايي مبتني
بر آن است .اما نگاه دقيق تر حاکي از طرح اصالت وجود به عنوان نگرش بنيادين است نگرشـي کـه بـه
واسطة آن ،مسائل ديگر ،چهرة جديدی مييابند و اساسا با ت يير آن ،تحولي در ديگر اضالع معرفتي علـم
پديد ميآيد و طرحي نو از يك نظام شکل ميگيرد .بنابراين ،مسئلة واحد در فلسفههای متفاوت به حسب
تفاوت در نگرش بنيادين ،چهرة متفاوتي پيدا مـيکنـد .بسـياری از مسـائل بـر اسـاس نگـرش وجـودی
مالصدرا دگرگون ميشود .به عنوان نمونه ،ميتوان از نقش نگرش وجودی در علـم خـدا سـخن گفـت
بدين بيان که هرچند ابن سينا و صدرالدين شيرازی ،برخالف متکلّمان اسـالمي ،هـر دو از ذات حـق بـر
صفات او استدالل کردهاند ،ولي راهي که مالّصدرا پيموده ،بر مبنای اصـالت وجـود اسـت .از ايـن رو ،در
حکمت صدرايي بر اساس نگرش وجودی و در نتيجه ،راهيابي قاعدة بسيطالحقيقـه در آن ،خداونـد علـم
پيشيني تفصيلي به ذات دارد ،اما در حکمت سينوی ،علم تفصيلي حق در مرتبة ذات ،الينحل مانده است
(ر.ک صدرای شيرازی ،1758 ،ص  48و بهشتي ،1791 ،ص  .)168در بـاب دگرديسـي علي ت در پرتـو
نگرش وجودی ميتوان بيان کرد :علّيت در زمينة نگرش وجودی مالّصدرا متحول ميشود ،با اين توضيح
که مالک نيازمندی معلول از امکان ماهوی به امکان فقری و رابطة علّت و معلول از نسبت ميان دو امـر
مستقل به نسبت مستقل با شئون تبديل ميشود و تقدم بالحق که از نوآوریهای مالّصدراسـت ،حاصـل
اين دگرگوني در مفهوم سنّتي علّيت است (ر.ک صدرای شيرازی ،1758 ،ج  ،7ص  263و همـو،1738 ،
ص  .)75همدنين ،او به مدد ارجاع علّيت به تشأن توانسته است وحـدت شخصـي وجـود را بـه صـورت
برهاني در نظام فلسفي خود وارد کند (ر.ک همـو ،1758 ،ج  ،2صـص 299ــ ،)788همـانگونـه کـه از
دريدة قاعدة بسيطالحقيقه در زمينة نگرش وجودی ،خدا را به عنوان کـلّالوجـود اثبـات مـيکنـد (ر.ک
همان ،ج  ،5صص 118ـ .)112بنابراين ،فلسفه به عنوان ديسپلين و رشتة علمي ،قاعدتاً هويتي هندسي و
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ماهيتي شبکهای دارد و آن را نمي توان به يك سلسله مسائل فروکاسـت .بلکـه فلسـفه بـه مثابـة علـم،
شبکه ای از رهيافت ،مبادی و مباني ،مسائل ،روش و اهداف است که در اين موضع ،بـه تفصـيل از ايـن
شبکة معرفتي و مختصات آن سخن گفته ميشود.
چنانکه مطرح شد ،رهيافت مالّصدرا در شبکة معرفتي خود ،رهيافتي وجودی است به ايـن معنـا کـه
آغاز و انجام هر مسئله ريشه در وجود دارد و از دريدة وجود بدان نگريسته ميشود .بنابراين ،اصالت وجود
نه مسئلهای همرديف ديگر مسائل ،بلکه به عنوان رهيافت در فلسفة مالّصدرا مطرح است .مالصـدرا بـا
طرح منضبط اصالت وجود ،توانسته تمام ساختمان مابعدالطبيعه را از فلسفة ارسـطويي بـه فلسـفهای کـه
اساسا غيرارسطويي است ،منتقل سازد ،اثبات و استقرار اين رأی نيز به عنوان برترين اصل مابعـدالطبيعي،
انقالبي بود که از سوی مالصدرا به عمل آمد (ر.ک ايزوتسو ،1789 ،صص 34ـ.)35
با طرح اصالت وجود به عنوان رهيافت ،اين امکان برای مخالفان اصالت وجود فراهم ميشـود کـه بـا
پذيرش آن به عنوان پيشفرض يا اصل موضوعه ،مالّصدرا را در ديگر مسائل همراهي کند .با توجـه بـه
اهميت رهيافت و نگرش وجودی در فلسفة مالّصدرا با تفصيل بيشتری بدان ميپردازد.
مالصدرا در آغاز (مالصدرای اول) 1با استاد خود ،ميرداماد ،بر عقيدة اصالت ماهيت اصـرار داشـت .امـا
بعدها (مالصدرای دوم) از آن عقيده برميگردد( .صدرالدين شيرازی )49/1 :1758 ،و با نقد و رد داليـل
موافقان آن و اقامة براهين متعدد ،اصالت وجود را اثبات ميکند (ر.ک همان ،ج  ،1ص  79همو،1757 ،
صص 9ـ 16و همو ،1758 ،ص  .)8در پايان نيز مالصدرا (مالصدرای سوم) از وحدت سنخي و تشکيکي
وجود به وحدت شخصي وجود عبور ميکند .اما بايد توجه داشت که گـذر از اصـالت ماهي ت بـه اصـالت
وجود ،انتقال از امر متباين به امر متباين ديگری است ،اما عبـور از وحـدت تشـکيکي وجـود بـه وحـدت
شخصي وجود ،ارتقا از نظام فکری پاييندست به نظام فکری باالدست است و در امتداد وحدت تشکيکي
نه متباين با آن تلقي ميکند ،با اين تفاوت که وحدت تشکيکي را مناسب با مقام تعليم ارزيـابي مـيکنـد
(ر.ک همو ،1758 ،ج  ،1ص .)31
مسائل مطرح در حکمت متعاليه ،همگي متأثر از نگرش بنيادين وجودی هستند خواه حکـيم متأل ه در
حکمت متعاليه به اين تأثير تصريح کند ،خواه اشارتي به آن نداشته باشد و اين تأثير سبب تحول و تعـالي
مسائل ميگردند ،اما برخي بدون توجه به اين تحول و تعالي ،حکمت متعاليه را در حد اقتبـاس و التقـاط
تنزل ميدهند .در اسراراآليات نيز مالصدرا از خواجه نصيرالدين طوسي ،سـيد حيـدر آملـي ،ابـنعربـي و
ديگران بهره ميگيرد ،اما آنده در نهايت عرضه ميشود ،فراتر از يك اقتباس ساده ،مسائلي متعالي است
مسائلي که به مثابة جزئي از يك کليت و شبکة معرفتي است.2
نگرش وجودی مالّصدرا در عرصة زيرساخت ،انسان را در عالم و آنگاه عالم را در انسان جای ميدهد
بدين بيان که نزد مالّصدرا ،همانگونه که ايستادن پس از مـرگ جـزو سرنوشـت انسـان اسـت ،تقـرّر و
کينونت پيش از تولّد نيز در تبيين وجودی مالّصدرا از انسان برجستگي خاصي دارد .انسـان مالّصـدرا در
سرازيری وجود ،پس از آنکه نزد خدا بود ،عوالم و مبادی موجودات و حقـايق را مـييابـد و بـدانها انـس
ميگيرد .از اين رو ،در سربااليي هستي ،شناختن موجودات چندان مشکل نيست ،بنا بر آنکه پيش از ايـن
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آنها را ديده ،با آنها انس و ارتباط داشته است (ر.ک صدرای شيرازی ،1758 ،الـف ،صـص 135ــ 136و
صلواتي ،1798 ،ص  .)6بنابراين ،انسان با بهرهمندی از اين گشودگي پيشين ،در دومين مواجهة خوى بـا
موجودات ،حقايق آنها را در خويش ميآفريند (ر.ک همان ،صص 26ـ 25و  77و همـو ،1758 ،ج  ،1ص
 )283و پس از مدتي به مرتبتي از هستي ميرسد که عالم را در خـويش حاضـر مـيکنـد و ايـن حضـور
اندماجي حقايق ،مقدمات گشودگي مضاعف را فراهم ميکند که در آن ،هم انسان برخوردار از گشـودگي
پيشين نسبت به عالم است و هم از گشودگي سرياني بهرهمند ميشود کـه در آن فقـط انسـان در عـالم
نيست ،بلکه عالم در اوست و او جاری در عالم (ر.ک همان ،1758 ،ب ،ص  .)246افزون بر آن ،در نظام
وحدت شخصي مالّصدرا ،عالم شبکه ای درهم تنيده است و همة ملکـوت در دسـت خداسـت و همـه از
جمله انسان عينالرّبط به خداست ،نه آنکه انساني باشد و نسبت داشتن به خدا و پيوستگي با او عارضش
شده باشد ،بلکه اين نسبت او را قوام ميبخشد و عين اوست .در چنين نظامي ،هم انسان به همة پديدهها
مرتبط است و هم او و همة موجودات تجلّي و آية خدا هستند .در اين فضا نيز انسان هم به حسب تکوين
از گشودگي نسبت به عالم برخوردار است و هم به حسب سلوک ،گشودگي دارد .در نظام وحدت شخصي
مالّصدرا ،انسان چه بخواهدإل چه نخواهد ،چه بداند يا نداند ،خدا را با نظر در هر چيز ميبويد ،ميبينـد و
مييابد .پس او جبلّتاً نسبت به خدا دارای گشودگي است .اما گشودگي انسان به اينجا خـتم نمـيشـود و
انسان در پرتو اشتداد وجودی و ظهوری خود ،گشودگي مضاعفي پيـدا مـيکنـد کـه از آن مـيتـوان بـه
گشودگي سلوکي در مقابل آن گشودگي نخست که گشودگي تکويني است ،ياد کـرد .در ايـن گشـودگي
دوم ،انسان به ساحت ربط آگاهي راه مييابد (ر.ک همان ،1758 ،ج  ،1ص 115ـ .)113بنـابراين ،طـرح
نگرش وجودی صدرايي در مسير جادة سوبژکتيويسم نيست جادهای که رو سوی ايدهآليسم دارد مسيری
که در آن ،انسان به مثابة سوژة گسيخته از عالم و پديدههای آن به عنوان ابژه باشد و ديـوار سـهمگيني
بين آنها حائل (ر.ک خاتمي ،1783 ،ص .)58
در هر علمي ،گزارههايي مطرح است که از سويي ،نظری و اثباتپـذير و از سـوی ديگـر ،بـه صـورت
بنيادی و گسترده ،مقدمه و بنيان ديگر گزارهها هستند .نگارنده از اين دست گزارهها ،به مبـادی و مبـاني
ياد مي کند .در فلسفة مالّصدرا ،تفاوت مفهوم وجود و حقيقت آن ،بداهت مفهوم وجود ،اشـتراک معنـوی
وجود ،زيادت وجود بر ماهيت ،وحدت تشکيکي وجود ،حرکت وجودی ،حرکـت جـوهری ،اتّحـاد عاقـل و
معقول ،تشخّص به وجود ،بسيطالحقيقه کلّاألشياء از مبادی و مباني شبکة معرفتي مالّصـدرا بـه شـمار
ميروند.
گشودگي به هستي و فهم و فنای در آن ،در فلسفة مالّصدرا بر سه رکن کشف ،تعاليم وحياني و برهان
استوار است .به ديگر سخن ،در روش فلسفي مالّصدرا ،کشف عاری از برهان و برهانِ بدون کشف ناتمام
است .روش ياد شدة مالّصدرا ،امکان حضور گستردة آيات و روايات امامان معصوم(ع) را بـه عنـوان رکـن
پژوهش فراهم کرده است و هويتي ثبوتي ،سـلوکي ،اسـالمي و شـيعي بـه فلسـفة مالّصـدرا مـيدهـد.
همدنين ،سهگانة روشي ياد شدة مالصدرا را قادر ميسازد تا اوالً سراغ همة ميراثهای دينـي ،فکـری و
عرفاني برود و ثانياً با حذف ،ترميم ،بازسازی و بازتوليد آنها ،هستي را از زوايای گوناگون بنگرد و ثالثاً بـه

تعين معرفتی فلسفة مالصدرا و نقددو دیدگاه
) (Epistemic Determination of Mulla Sadra's Philosophy and Criticism of . .

31

صورت نويني از نظريهها دست يابد.
رهيافت و روش ياد شده ،هدف فلسفة مالّصدرا را از حالت ذهني به هـويتي وجـودی و ايمـاني ت ييـر
ميدهد .بنابراين ،فلسفة مالّصدرا ،به جای رسالت مفهومافزايي ،درصدد تحول و صيرورت وجودی انسان
است .همدنين ،فلسفة او ،فلسفة سلوک است و فاني شدن در خدا و اسماء و صفات او و بقای بدان .البتّه
در شبکة معرفتي صدرايي ،انسان پيش از سلوک ،ايمان اجمالي به خدا داشته است و در فرايند سـلوک و
حالت وصول ،به خدا ايمان تفصيلي مييابد( .ر.ک حکمت ،1781 ،صص 21ـ.)22
اگر نگاه شبکه ای به فلسفة مالّصدرا داشته باشيم و در تبيين و تحليل مسائل به همة مؤلّفههـای ايـن
شبکه از جمله رهيافت ،روش و هدف را لحاظ کنيم ،برونداد شبکة معرفتي مالّصدرا ،بروندادی متفاوت
خواهيم يافت و ادعای نوآوری مالّصدرا را در مسائل بهظاهر مشترک و سـنّتي تصـديق خـواهيم کـرد و
دقيقاً به دليل هويت ارتباط شبکهای مؤلّفههای رهيافت ،مباني ،روش ،هدف و قدرت توليـد و دگرديسـي
مسائل در مجموعهای منسجم از نسبتهای برآمده از مؤلّفههای ياد شده ،از فلسفة مالّصـدرا بـه شـبکة
معرفتي ياد کرده ام .نگارنده بر اين عقيده است که تأکيد بـر نگـاه شـبکهای در فلسـفة مالّصـدرا سـبب
مي شود تا به صرف مشاهدة شباهتهای ظاهری ،از نوآوریهای مالّصدرا و هويـت معرفتـي مسـتقلّ او
غفلت نکرده است و فلسفة او را در حد کالم يا عرفان يا تکرار فلسفههای پيشين تقليل ندهيم.
بررسی و نقد دو نگاه تقليل گرایانه به فلسفة مالصدرا
برخي مخالفان مالصدرا با تأکيد بر استفادة گستردة مالصدرا از آثار ديگران ،اعم از آنکه همراه با ذکـر
منبع باشد يا اقتباس بدون يادکرد منبع مورد استفاده ،فلسفة او را التقاطي از آرای متفکران پيشين و فارغ
از هر گونه نوآوری ،تأسيس و اصالت تلقي کردهاند .ناسازگاری و تناقض ميان آراء و اتهام سـرقت نيـز از
ديگر ويژگيهای فلسفة مالصدرا نزد طرفداران اين نظر است .ميرزا ابوالحسن جلوه و سـيد ضـياءالـدين
دری از سخنگويان اين ديدگاه هستند .اما بايد توجه داشت اينکه مالصدرا همانند بسياری از متفک ران از
منابع و ميراث فکری پيشينيان بهره برده ،قـدر مشـترک ميـان موافقـان و مخالفـان مالصدراسـت .ام ا
مخالفان با نگرشي تقليلگرا و بشرط اليي بدان نگريستهاند و نوشتههای مالصدرا را تا منابع نخستين آن
رديابي ميکنند با اين قصد که اعالم دارند مالصدرا در آرای خود صرفا وامدار پيشينيان است ،بدون آنکه
مالصدرا به اين اقتباس و بدهي خويش اعتراف کند .در اين تفسير ،فلسفة صدرايي فقـط و فقـط معلـول
يك رشته علل تاريخي است .اما موافقان نظر ديگری دارند .آنها با رويکردی واقعبينانهتر معتقدند کـه در
تفکر صدرايي ،عناصری چون ذو  ،علل طولي و بصيرت مابعدالطبيعي وجود دارد که سبب ميشود منابع
متقدمان در مالصدرا ،همواره بازآفريني شوند .به ديگر سخن ،ايـدههـايي کـه مالصـدرا از منـابع متعـدد
برمي گرفت ،به منزلة واحدهای سازندة عمارتي بودند که طرح آن عمارت ،مشخصا از آن مالصـدرا بـوده
است .افزون بر آن ،اگر مخالفان زحمت مقايسة بالفعـل ميـان منـابع اصـلي و حضـور آن منـابع در آثـار
مالصدرا را بر عهده گيرند ،به خالقيت و شهود تازة مالصدرا و تحول مسائل و تقريـر متفـاوت آنهـا پـي
خواهند برد (ر.ک نصر ،1781 ،صص  113-116و صص  .)171-178مسئلة بنيادين اصـالت وجـود کـه
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مبتني بر شهود تازه از واقعيت است ،به رکن مهمي در فلسفة مالصدرا تبديل شده است و مالصـدرا هـم
آن را مبرهن ميسازد و هم آن را اساسي برای مبرهن ساختن ديگر مسائل و ابعاد فلسـفة خـويش قـرار
ميدهد .اين مسئلة بنيادين که موضوع فلسفه را از موجود به وجود مبدل ساخت ،قالب ارسـطويي فلسـفة
اسالمي پيشين را متحول کرد و شهود جديدی از عميقترين نظم واقعيت تدارک ديد کـه هـر چيـزی در
آن ،به عنوان حضور يا شهود وجود يا امر الهي نگريسته شود (ر.ک همان ،ص .)181
در مقابل اين نگاه التقاطي به فلسفة مالصدرا و ترديد دربـارة آن بـه عنـوان مکتـب فکـری مسـتقل،
نظريههايي وجود دارند که از تعين معرفتي فلسفة مالصدرا سخن ميگوينـد .ايـن نظري ههـا عبارتنـد از:
مکتب کالمي ،مکتب فلسفي تأسيسي و مستقل بـا حضـور انحصـاری برهـان در مقـام داوری و مکتـب
فلسفي تأسيسي و مستقل با رویآورد ميان رشـته ای ،مکتـب فلسـفي تلفيقـي ،مکتـب فلسـفي تـابع بـا
محوريت عرفان ابن عربي ،مکتب فلسفي تأسيسي و مستقل بر اساس زبان برتر و مکتب فلسفي تأسيسي
با محوريت ايمان .از ميان اين نظريهها به گزارش دو نظرية نخست و آنگاه نقد و بررسي آنها بـر اسـاس
مختصات حکمت صدرايي ميپردازيم.
الف) فلسفة صدرایی با رویکردی کالمی
کالميانگاری فلسفة صدرايي يا طرح فلسفة صدرايي با رويکرد کالمي ميتواند در محورهای متفاوتي
ترسيم شود که در اين بخش ،به دو محور عمده اشاره ميکنيم.
9ـ دلشورة هماهنگی با دین و پاسداشت متون دینی
دو تلقّي عمده از دانش کالم مطرح است :الف) ابزارانگارانه :در اين تلقّي ،علم کالم ،ابزار دفاع از تعاليم
ديني است .ب) معرفتزايانه :در اين تلقّي ،کالم دانشي است که به تحصيل معرفت به هستي يـا مبـدأ و
معاد مي پردازد .در حکمت متعالية صدرايي نيز هـر دو تلقّـي وجـود دارد هـم فلسـفه را در خـدمت ديـن
درميآورد و هم همانند متکلّم از مبدأ ،معاد و نبوت سخن ميگويد به ديگر سخن ،جهـتگيـری اصـلي
فلسفة صدرايي ،اهداف کالمي است يعني مالّصدرا همانند متکلّمان درصدد اثبات حقّانيت دين و تعـاليم
آن همانند مبدأ ،معاد و نبوت بوده است ،با اين تفاوت که او غالباً از طريق برهان و نگـرش تحليلـي بـه
اثبات آنها ميپرداخت (ر.ک قراء ملکي ،1788 ،صص 96ـ .)188بنابراين ،مالّصدرا در فلسفهاش هماننـد
علم کالم ،دغدغة هماهنگي و پاسداشت دين دارد ،چنانکه او فلسفة غيرمطابق بـا شـريعت را بـه هـيچ
ميانگارد و اظهار ميدارد« :تباً لفلسفة تکـون قوانينهـا غيـر مطابقـة للکتـاب و السـنة» (ر.ک صـدرای
شيرازی ،8 ،1758 ،ص  .)787همدنين ،در نظر برخي ،اين تلقّـي از سـوی فيلسـوف ،متضـمن خطـايي
روششناختانه و حاکي از عدم آگاهي به تمايز ميان فلسفه و کالم است (ر.ک ملکيان .)1786 ،بر اساس
اين محور ،فيلسوف هميشه دچار نوعي خودسانسوری است يعني نگران متـون مقـدس (قـرآن و سـنت)
است و به عقل خود اجازة جوالن نميدهد و از طرفي هم به آرای مخالف بها نمـيدهـد (ر.ک ملکيـان،
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 ،1739ج  ،4ص  .)238ايشان در جای ديگر بيان ميکند« :در تاريخ فرهنگ اسالمي ،صاحب تئولوژی و
الهيات اسالمي هستيم».7
3ـ حضور تعاليم دینی در ادلة فلسفی
کالم دانشي است که از نصوص ديني (قرآن و سنت) بهره ميبرد .فلسفة مالصدرا نيز مجموعـهای از
داليل نقلي در اثبات امور است ،با اين توضيح که ابنسينا و ديگران ،از آيات و روايات به عنوان مؤيد نظر
خود بهره گرفته اند ،اما مالصدرا آيات و روايات را به عنوان استدالل يا مقدمات ادلة فلسفي به کار ميبرد
و استفاده از آيات سبب تقديس و تعظيم ديدگاه مالّصدرا مـيانجامـد و در پـي ايـن تقـديس ،نقدناپـذير
مي شود .افزون بر آن ،به مباحث فلسفي ،هويت کالمي ميدهد (ر.ک يثربي ،1789 ،ص  77و قراملکي،
 ،1788صص 93ـ.)98
نقد دیدگاه
اين ديدگاه از چند جهت قابل نقد و بررسي است:
1ـ با در نظر گرفتن شبکة معرفتي مالصدرا و مؤلفـههـای آن ،تمـايز فلسـفة او از کـالم کـار چنـدان
دشواری نيست .بنا بر اينکه در دانش کالم  -با همة شباهتهايش با فلسفه ،نه از رهيافت وجودی خبری
است و نه از هدفي با عنوان تحول و صيرورت وجودی متفکر يا مخاطبان او.
 2ـ کالم ،همانند فلسفة مالّصدرا ،دانشي چندروشي است ،اما بايد توجه داشـت کـه در کـالم در کنـار
روشهای نقلي و برهاني ،از جدل و روشهای تجربي و آماری استفاده ميشود (ر.ک قراملکـي،1738 ،
ص  ،)174درحالي که در فلسفة مالّصـدرا روش هـای يادشـده کـاربرد نـدارد .افـزون بـر آن ،در فلسـفة
مالّصدرا ،شهود به مثابة رکن پژوهش است ،اما در دانش کالم ،شهود ،شيوهای بـرای تحصـيل معرفـت
نيست.
7ـ دربارة موضوع علم کالم در صورت معرفتزا بودن آرای مختلفي وجود دارد که از آن جملهانـد1 :ــ
معارف ديني ،به تعبيری همة گزارههای ناظر به ارزش و گزارههای ناظر به واقع ديـن ،يعنـي توصـيف و
توصيه2 .ـ ذات واجب7 .ـ ذات واجب و ممکنات4 .ـ موجود بِمَاهُوَ موجود .گفتني است سير تطـور کـالم
نشان ميدهد که متکلّم در طرح مسائل کالمي ،تقيدی به موجود بِمَـاهُوَ موجـود نـدارد و غالـب مسـائل
کالمي را نميتوان از احکام عام هستي تلقّي کرد مسائلي همانند نبوت خاصه ،معجزات ،عصمت ،ثواب و
عقاب ،تنصيص امامت و ديگر مسائلي که ناظر به تعيين مصدا است و استطرادی انگاشـتن همـة ايـن
مسائل ،استثناء اکثر از اقلّ است که نزد عقال ناشايست است (ر.ک قراملکي ،1736 ،ص  97و ص .)89
اين در حالي است که موضوع فلسفة مالّصدرا عبارت است از :موجود بِمَا هُوَ موجود يا حقايق موجـودات،
آنچنان که هستند (ر.ک صدرای شيرازی ،1758 ،ج  ،1ص .)28دقيقا به دليل برخورداری کالم و فلسفه
از تفاوتهای جوهری ،از جمله تفاوت در رهيافت ،روش و موضوع ،نحوة استفادة آنها از آيات و روايات و
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نيز تحليل ،تبيين و تفسيرشان از مسائل متفاوت است .از اين رو ،استاد مطهری اظهار ميدارد که فلسفه،
حتّى در يك مسئله از مسائل مورد اختالف فلسفه و کالم ،تسليم کالم نشده اسـت .همدنـين ،بـا نگـاه
تاريخي به سير تطور کالم در جهان اسالم ،از کتب کالمى قـرن سـوم و چهـارم ماننـد کتـاب مقـاالت
اإلسالميين اشعرى با کتب کالمى قرنهاى هفتم ،هشتم ،نهم ،دهم و يازدهم ،مانند کتابهـاى تجريـد،
مواقف ،مقاصد و شوار درمييابيم که کالم در محورهايي چون اهتمام به برهان ،به فلسفه نزديك شده
است ،نه فلسفه به کالم (ر.ک مطهرى ،بيتا ،ج  ،17ص .)274
4ـ فلسفه (به طور عام و فلسفة مالصدرا به طور خاص) و کـالم بـه مثابـة دو پـارادايم قيـاسناپـذير
هستند به عبارت ديگر ،دو دستگاه شناختي هستند که مباني و چارچوب نظری متفـاوتي دارنـد و صـرف
اشتراک مسائل به معنای فروکاستن يکي به ديگری نيست به ديگر سخن ،کالم و فلسفه ،بهرغم تمـايز
معرفتي در مقام تحقق ،با يکديگر داد و ستد ميکنند و منشاء اين داد و ستد غالبـا تـداخل مسـائل بـوده
است و حاصل اين داد و ستد به کار رفتن رهآوردهای يکي در ادلة ديگری و يا اخذ رهآوردهای يکـي بـه
منزلة مباني ديگری بوده است و اين نوع داد و ستد ،نه کالم را فلسفي ميکنـد و نـه فلسـفه را کالمـي
ميسازد .مالصدرا نيز مسائل کالمي را در فلسفة خود مطرح ساخته است و برای تحليل آنها از ابزارهـای
گوناگون و رهيافتهای برهاني و اشراقي يا حتي قرآني نيز استفاده ميکند و اين امر را در حضور الگـوی
پژوهشي معيني به انجام ميرساند ،اما برخورداری فلسفة مالصدرا از انديشـة دينـي و مسـائل کالمـي را
نبايد با کالم انگاری انديشة مالصدرا يکي دانست زيرا آنده در فهم هويت معرفتي انديشة مالصدرا الزم
است ،نحوة استفادة او از ميراث ديني ،عرفاني و کالمي است ،نه صـرف اسـتفاده از آنهـا .بنـابراين ،اگـر
استفاده از آنها با الگوی پژوهشي معتبری صورت گيرد ،کالمانگاری فلسفة او منتفي ميشود .پس صـرف
دغدغة هماهنگي و پاسداشت متون ديني نه خطاست و نه قابل رفع است ،بلکـه آندـه خطـا و شايسـتة
پيشگيری و درمان است ،التقاط مباني است .اگر دغدغة مذکور با الگوی پژوهشي معين همراه شـود ،نـه
تنها خطاآفرين نيست ،بلکه سبب اثربخشي و بالندگي تفکر فلسفي هم ميشود .کدام فيلسـوف در تـاريخ
فلسفه را مي توان يافت که فارغ از دغدغههای ايدئولوژيك و زمينههای فرهنگي و اعتقادی ،به فلسفيدن
پرداخته است؟ اگر سخن طرفداران نظرية کالمانگاری فلسفة مالصدرا مورد تحليل دقيق قرار گيرد ،دهها
عنصر فرهنگي و ايدئولوژيك را در مباني و فراينـد شـکلگيـری همـين نظري ه مـيتـوان يافـت (ر.ک
قراملکي ،1788 ،صص 94ـ.)186
6ـ با توجه به مطالبي که در بخش حکمت صدرايي به مثابة شبکة معرفتي وجودی مطرح شد ،نگرش
و مقصد وجودی مالصدرا سبب مي شود ،فلسفة او به صرف حضور مسائل کالمي بـه علـم کـالم تقليـل
نيابد.
 5ـ در فلسفة اسالمي ،معارف وحياني کارکردهای متفاوتي دارند و در مواضعي به عنـوان ميـزان تفک ر
مطرح مي شوند ،زماني در طرح مسائلي ،الهام بخش هستند و در مواردی به مثابة مؤيد و شـاهد بـه کـار
ميروند و گاهي در بسط مسائل به فيلسوف مدد ميرساند .همة اين موارد به جوالن عقل و تالش بيشتر
آن در فهم و کشف حقيقت کمك ميکند .اما اگر مراد از جوالن عقل ،غلتيدن آن در دامـن کفـر اسـت،
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چنان که به سبب عدول از ظواهر دين از سوی زکريای رازی ،فقط او را فيلسوف ميشمرد ،امـری اسـت
نو و نيازمند استدالل گويي فلسفه مشروط به کفر است و فلسفهای که در مقـام داوری و اسـتدالل ،بـه
توحيد بينجامد ،فلسفه نيست يا بايد جوالن عقل در آن فلسفه مورد ترديد قرار گيرد.
3ـ برهان صديقين ،تباين نوعي و تفاوت تفاضلي انسانها ،نوع منحصربهفرد بودن انسان ،علم و عمل
به عنوان دو گوهر سازندة انسان ،اصالت وجود ،تمايز مابعدالطبيعي وجود و ماهيت و اثبات خدا از طريـق
عروض وجود بر ماهيت و دهها مسائل ديگر ،آيا کافي برای نشان دادن جوالن عقل در فلسـفة اسـالمي
نيست؟ همدنين ،نه تنها رويکرد کالمي و توجه به آيات و روايات موجب توقف فلسفه نمـيشـود ،بلکـه
فلسفه در دورهای به موقعيتي رهنمون ميشود که فارغ از معارف وحياني در تبيين پديدهها ،کارآمدی خود
را از دست ميدهد .به عنوان نمونه ،حکيم مسلماني چون مالّصدرا با مدد از عقل قـابلي و فرقـاني و بـه
مثابة يك فيلسوف نه محدِّث يا اَخباری درصدد برميآيد تا در تبيين و توصيف انواع انساني از دين بهـره
گيرد .اسراراآليات ،مفاتيح ال يب ،تفسير قرآن و شرح اصول کافي مالّصدرا ،به صـورت تفصـيلي درصـدد
تبيين جايگاه وجودی انسان بر پاية تعاليم قرآني و روايي ميباشند (ر.ک صلواتي ،1789 ،ص .)98
8ـ آيات قرآني تقدس دارند ،اما تفسير ،برداشت و استفاده از آيات در دانشهای متفاوت بشری ،همانند
علم کالم ،تفسير و فلسفه ،بهرهمند از تقدس و نقدناپذير نيست .دقيقا به همين دليل ،مفسران ،متکلمـان
و فيلسوفان مسلمان ،در مواضع بسيار تلقي يکديگر را در فهم آيات و يا نحوة استفادة يکديگر از آيـات را
نقد کردهاند.
9ـ اين که فيلسوف ،دلشورة هماهنگي و پاسداشت دين دارد ،يا دغدغة آن را ندارد ،ارتبـاطي بـا فلسـفه
ندارد و بيطرفي يا متعهد بودن ،وصف فيلسوف است ،نه فلسفه .همدنين اينکه متفکّری چـرا و بـه چـه
قصدی تفکّـر فلسـفي دارد ،دخلـي در ماهيـت فلسـفه نـدارد (ر.ک الريجـاني ،1736 ،ص  136و .)13
بنابراين ،به صرف دلشورة دين و اثبات حقّانيت آن ،فلسفه به کالم تقليل نمييابد به ديگر سخن ،فلسفه
و تفکر آزاد ،مشروط به کفر نيست .اين امکان وجود دارد که بدون غلتيدن در ورطة کفر ،جـوالن فکـری
داشت و چه بسارند کافراني که تفکر آزاد ندارند .بنابراين ،گفتار کفرآميز به هيچ وجه نميتواند نشانة تفکر
آزاد باشد.
ب) فلسفة صدرایی با حضور انحصاری برهان در مقام داوری
برخي از معاصران با استمداد از دوگانة گردآوری و داوری ،روش حکمت متعالية مالصـدرا را در بخـش
گردآوری متنوع و در ساحت داوری ،منحصرا برهاني است و برای اثبات سـخن خـويش ،بـه سـخناني از
مالصدرا استناد ميکنند از جمله« :إنما البرهان هو المتبع في األحکـام العقليـة» «و الحـق اليعـرف اال
بالبرهان» و بر اساس آن ،سه گزاره را به عنوان نتيجة سخن خويش اظهار ميدارند1 :ـ تکيـه بـر آراء و
اقوال بزرگان به منظور دستيابي به نتايج فلسفي جايز نيسـت2 .ــ گـزارههـای وحيـاني و آرای شـريعت
جايگزين برهان نميشوند7 .ـ حاصل کشف عرفاني را بيآنکه ملهم از استدالل عقلي باشد ،مستند احکام
فلسفي قرار داد .در اين طرح ،کشف و تعاليم وحياني کامال در حاشية فلسفة مالصدرا قرار دارند ،چنانکه
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کشف عرفا نه برای داوری در باب صد و کـذب گـزارههاسـت ،بلکـه بـرای ارشـاد عقـل اسـت (ر.ک
عبوديت ،1786 ،صص 52ـ.)38
طرّاح اين نظريه با رويکردی حصرگرايانه روش فلسفه را روش عقلي دانسته است و معيار فلسفي بودن
گزارههای صاد را تنها مضمون هستيشناختي آن نميداند ،بلکه افزون بر آن ،روش تعيين صد را که
روشي عقلي است ،به عنوان معيار مطرح ميکند .بنابراين ،گزارهای وحياني يا حاصل کشـفي عرفـاني يـا
اقوال مورد اعتماد بزرگان را نمي توان جايگزين استدالل فلسفي يا جايگزين مقدمه يا مقـدمات آن کـرد،
هرچند صد چنين گزارهای يقينيتر از درستي استدالل مزبور يا صد مقدمات آن باشد.
در ادامه ،سخنگوی اين ديدگاه دو ادعای بزرگ ميکند1 :ــ در آثـار مالّصـدرا هـيچ گـاه گـزارههـای
وحياني ،عرفاني و امثال آنها به جای استدالل فلسفي يا مقدمات آن به کار نرفتهاند2 .ـ اينکـه مالّصـدرا
حاصل روش عقلي را فارغ از کشف نوعي نقصان ميداند و اساساً آن را باور نميکند ،مگر آنکـه حقيقـت
آن را با کشف دريابد ،اما بايد توجه داشت که او اين امر را ويژگي روحي و منش شخصـي خـود معرّفـي
ميکند ،نه شيوة فلسفي خويش (ر.ک همو ،1798 ،صص  .)24-27اما سخن حقّي که بر زبان سخنگوی
اين نظر جاری شده ،آن است که تفاوت نظام فلسفي مالّصدرا با ديگر نظـامهـای مشّـايي و اشـراقي در
ابتنای آن بر اصالت وجود به عنوان کليدیترين مسئله است (ر.ک همو ،1786 ،صص 52ـ .)38ايـن در
حالي است که مالصدرا يافتن وجود را به شهود ميداند و اکتفا کردن به علم حصولي و برهاني ،ارم ـاني
جز شناخت ضعيف به همراه ندارد .بنابراين ،زيرساخت فلسفة مالصدرا با نگرش شهودی وجـودی تـأمين
مي شود نگرشي که صاحب ديدگاه مذکور آن را در ساحت فلسفهپـردازی و داوری بـه هـيچ مـيانگـارد
(ر.ک صدرای شيرازی ،1758 ،ج  ،1ص .)67
نقد دیدگاه
ديدگاه فو نيز با ناديده گرفتن همة مؤلّفههای تعينبخش فلسفة مالّصـدرا و ناديـده گـرفتن هويـت
شبکهای آن ،چنانکه در بخش نخست اين جستار از آن سخن به ميان آمـد ،درصـدد تحميـل الگوهـای
روشي برآمده از ديگر سنّتهای فلسفي ،از جمله تمايز بين مقام گردآوری بر فلسـفة مالّصـدرا برآمدنـد.
نظرگاه ياد شده نه تنها ما را در فهم حکمت متعاليه ياری نميکند ،بلکه سبب محروميت از فهـم درسـت
آن و بروز تکلّفات ،تأويالت و قرائتهای سطحي از آن ميشود و در پايان ،فلسفة مالّصـدرا ،چنـان کـه
روش تحميلي ميپسندد ،عرضه مي شود ،نه آنچنان که هست .امـا اگـر بخـواهيم در چـارچوب فکـری
مالّصدرا سخن بگوييم ،بايد گفت« :هرچند مالّصدرا سعي دارد تا هيچ مسـئلهای را بـدون برهـان طـرح
نکند .اما اين مانع از آن نميشود که از روشهای ديگر در مقام تصديق و به عنوان معيار داوری اسـتفاده
نکند ،چنانکه در حکمت متعاليه ،برهان و شهود به نحو توأمان مطرح است و هـر يـك بـدون ديگـری
ناقص و ناتمام است و هر دو به عنوان زمينه و معد حصول يقين ،به عنوان واحد مشکِّك ،از طريق اعالم
الهي خواهند بود (ر.ک همو ،1758 ،ج  ،3ص 725و همو ،1755 ،ج  ،1ص  .)266بنابراين ،اختصـاص و
انحصار برهان به مقام داوری در حکمت متعاليه که بر پاية تنوع روشها بنا شده ،جايگـاهي نـدارد .البتّـه
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نحوة استفاده از آن روشها متفاوت است ،چنانکه گاهي حقايق کلّي از طريق کشـف و وحـي ،تصـديق
عرفاني و ايماني ميگردند و آنگاه بر آنها برهان اقامه ميشـود (بـرای نمونـه ،ر.ک همـو ،1758 ،الـف،
صص 75ـ.)78
همدنين ،اگر روش فلسفي مالصدرا را منحصر به برهان بدانيم ،بايد بسياری از آثار مالصدرا ،هماننـد
اسراراآليات و مفاتيحال يب را به دليل غلبة مباحث عرفاني ،قرآني و روايي از فهرست کتابهـای فلسـفي
مالصدرا خارج کنيم .همدنين ،بايد بسياری از مطالب عرفاني و قرآني در کتابهای چون اسفار ،الشواهد
و مبدأ و معاد را از زمرة مباحث فلسفي ندانيم به ديگر سخن ،مالصدرا از يك سـو ،بـر اقامـة برهـان در
مسائل فلسفي تأکيد دارد و فقط برهان را قابل تبعيت تلقي ميکند (ر.ک صدرای شيرازی ،1758 ،ج ، 6
ص  )91و از سوی ديگر ،افزون بر برهان ،به کشف نيز اهتمام دارد .مالصـدرا بـه الهامـات و مکاشـفات
عرفا ايمان دارد و آنها را موافق با الهامات خويش مييابد ،لذا تصريح ميکند که من (مالصدرا) در وجـود
آفتاب نيمروز شك ميکنم ،اما در باب صحت الهامات و مکاشفات مذکور ترديدی به خود راه نمـيدهـم
(ر.ک همان ،ج  ،1ص 211و همان ،ج  ،5ص .)187بنابراين ،مالصدرا اهتمام فو العادهای به مکاشفات
عرفاني و اقوال عرفا دارد و در صورت تعارض اقوال عرفا با مباني حکمي ،تا آنجا که ممکن است آنهـا را
نقد و رد نميکند ،بلکه به تصحيح و تأويل ظواهر گفتار آنها ميپردازد (ر.ک همان ،ج  ،5ص.)187
بنابراين ،طرح برهان به عنوان روش منحصر در مقام داوری ،کـاربرد کشـف و وحـي را در حـد مقـام
گردآوری تنزل داده است و موجبات تأويل ناروای سخنان مالصدرا را که تصريح بر ابتنای حکمت متعاليه
بر دو روش برهان و شهود دارد ،فراهم مـيکنـد (ر.ک عبوديـت ،1786 ،ج  ،1صـص54ــ .)58عالمـه
حسنزادة آملي در مقام گزارش همراه با شرح خويش از سخن خواجه بيان مينمايند« :اگر حکمت صرف
برهان باشد ،يك حرف است .اما اگر عالوه بر برهان ،سير و سلوک نفساني و مشاهدات نفساني هم باشد
و چشم بصيرت انسان هم باز شده باشد ،برای انسان حجاب برداشته شده باشـد کـه عـالوه بـر برهـان،
وجدان و يافتن او هم باشد ،اين حکمت متعاليه است ،اسفار را ميگويند حکمت متعاليـه و در بسـياری از
موارد جناب صدرالمتألهين در اسفار اين معنا را عنوان ميکند که عالوه بر اينکه با برهان اثبات کردهايم،
يافتهايم» (ر.ک بديعي ،1788 ،ص  .)46همدنين ،پيروی از روش حصرگرايانة فو  ،سبب عـدم حضـور
جدی يافتههای شهودی و معارف وحياني در تبيين و شرح حکمت متعاليـه مـيگـردد دامـي کـه برخـي
شارحان معاصر فلسفة صدرايي در آن گرفتار شدند.4
کنار گذاشتن تعاليم وحياني در مقام داوری از سوی يك انديشمند مسلمان ،يادآور اين جمله از دکـارت
است« :شهود و قياس مطمئنترين طر کسب معرفت است و ذهن نبايد هيچ طريق ديگری را بپـذيرد.
هر طريق ديگری را به عنوان طريقي که مظنون به خطا و خطرناک است ،بايد کنارگذاشت .اما ايـن امـر
مانع اين نميشود که ما به موضوعهايي باور داشته باشيم که از طريق وحي الهي ،به عنوان يقينـيتـر از
يقيني ترين معارف ما ،برای ما آشکار شده است ...اين اعتقادات را بايد مراعات کرد زيرا اگر پايه و اساسي
در فهم ما داشته باشند ،مي توانند و بايد بيش از هر چيز ديگری با يکي از دو روش مذکور کشف شـوند»
(دکارت ،1798 ،ص  .)126گفتني است امثال ايـن آراء در فلسـفة غـرب ،در تفکيـك فلسـفه از کـالم و
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الهيات مؤثّر افتاد (ر.ک همان ،مقدمه ،ص  7بـرای آگـاهي از ديگـر انتقـادات ،ر.ک قراملکـي،1788 ،
صص 112ـ .)114اما ما در عالَمي به سر ميبريم که يکي از مقاصد فلسفه در آن از يك سو ،فهم عميق
دين و کشف داللتهای پنهان و تثبيت داللتهای آشکار آن است و از ديگر سو ،آيات و روايات نـه بـه
عنوان امور حاشيهای که رکن و معيار پژوهش فلسفي است و به همين دليل ،از ترکيبـي بـه نـام فلسـفة
اسالمي دفاع ميکنيم.
بنابراين ،فلسفة مالّصدرا چه در مقام تعريف چه در مقام تحقّق مبتني بر برهان به معنـای عـام کلمـه
است برهاني که قلمرو آن ،کشف و تعاليم وحياني را در برميگيرد .مالّصدرا در منطق التنّقيح شهود را به
عنوان مقدمة پايه در برهان و بينياز از استدالل و فارغ از ارجاع به بديهيات مقابل نظريات تلقّي ميکنـد
(ر.ک صدرای شـيرازی ،1738 ،ص  5بـرای آگـاهي بيشـتر ،ر.ک قراملکـي ،1788 ،ص  .)114شـارح
التّنقيح نيز ارزش معرفتي معارف شهودی را باالتر از ارزش معرفتي معارف عقلي دانسـته اسـت .بـه ايـن
بيان که نسبت معرفت شهودی به عقل همانند نسبت معرفت عقلي به معرفت حسي است (ر.ک حسيني،
 ،1781ص  .)18افزون بر آن ،ميتوان برهان مالّصدرا را صورتي عامتر داد کـه افـزون بـر اشـتمال بـر
کشف و وحي ،تحليل ،تفکيك ،پردازش و تقريرها را هم در بر گيرد ،چنانکه فلسفة مالّصدرا مشحون از
تحليلها و تقريرهای جديد است که آنها را ميتوان به وضوح در مسائلي چون وجود ذهني ،مُثُل ،برهـان
صديقين ،اثبات وحدت شخصي وجود ،کلّي ،اثبات تجرّد نفس ناطقه ،علم پيشـين خـدا ،معـاد جسـماني،
اتّحاد عاقل و معقول ،بسيطالحقيقه و اسما و صفات الهي رصد کرد و همة اين تحليـلهـا و تبيـينهـای
نوين و پرکارکرد در پرتو شفّافيت و وضوح برآمده از کشف مالّصدرا به بار نشسـته اسـت (ر.ک صـدرای
شيرازی ،1736 ،ص  8و همو ،1758 ،ج  ،1ص  .)8به ديگر سخن ،تحليل و تبيين صدرايي در مقام عقلِ
قابلي است آن عقل قابلي که ناظر به حقايق وحياني و شهودی است و با توسـعهاش ،بـه سـاحت عقـلِ
منور و عقل فرقاني بار يافته اسـت (ر.ک مالصـدرا ،1755 ،ج  ،4صـص 292ــ .)787ارجاعـات فـراوان
مالّصدرا به عرفا نشان از آن دارد که او قوياً متمايل به آنهاست .اما تحليل نهايي حاکي از آن اسـت کـه
صرف اين ارجاعات برای آنکه مالّصدرا را صرفاً نويسندهای عارف بدانيم ،کافي نيست زيرا جنبة تحليلي
تفکّر مالّصدرا به عنوان مؤلّفة قوی و فراگير فلسفة اوست (.)Kalin, 2010, p. 199
بنابراين ،اين ادعا (= روش حکمت متعالية مالصدرا در بخـش گـردآوری ،متنـوع و در سـاحت داوری،
منحصرا برهاني است) ،نه با تصريحات کالم مالصدرا سازگار است و نه با تالشهای فکری او در آثارش
همسوست ،بنا بر اينکه مالّصدرا در فلسـفهاش تصـريح دارد« :کشـف و برهـان ،قابـل تبعيـت هسـتند»
(صدرای شيرازی ،1758 ،ج  ،1ص .)211آيات و روايات ميتواننـد در جـای حـد وسـط برهـان بنشـينند
(ر.ک همان ،ج  ،9صص153ـ )158و سيرة تفکّر فلسفي مالّصدرا اصرار بر اين دارد که مسـائل فلسـفي
بايد با الهام ،برهان و قرآن دانسته شوند يعني افزون بر برهـان ،کشـف و آيـات و روايـات نيـز در مقـام
داوری حضور دارند ،چنانکه در مباحثي همانند کثرت نوعي انسان ،حيـات ذاتـي جسـم ،عينيـت صـفات
کمالي با ذات الهي ،تفاوت ارادة خدا با ارادة ممکن ،جامعيـت انسـان ،تجـرّد نفـس ناطقـه و بقـای آن و
کيفيت اعاد انسان در معاد ،آيات و روايات را به عنوان مقدمهای از مقدمات برهان استفاده ميکند يعنـي
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در مقام داوری از آنها بهره ميبرد (ر.ک همان ،1758 ،ج  ،9ص 21و  231و عاشورپور چمنداني،1792 ،
صص 128ـ .)173
نتيجهگيری
1ـ فلسفة مالّصدرا به عنوان يك رشتة علمي هويتي هندسي و مـاهيتي شـبکهای دارد و مشـتمل بـر
رهيافت ،مبادی و مباني ،مسائل ،روش و اهداف است.
 2ـ اصالت وجود در شبکة معرفتي صدرايي ،به عنوان نگرش بنيادين مطرح است و مالصـدرا توانسـته
است به مدد آن انقالبي در تفکر فلسفي و تحولي در ديگر اضالع معرفتي علم پديد آورد .بنابراين ،مسائل
مطروحه در حکمت متعاليه همگي تصريحا يا تلويحا متأثر از نگرش بنيادين وجودی هستند.
7ـ مقصد حکمت متعاليه نيز مقصدی وجودی است يعني بيش از پـرورش ذهـن ،بـه تعـالي وجـودی
انسان نظر دارد.
4ـ روش مالّصدرا نيز مبتني بر کشف و برهان است و آيات نيز به عنوان کشف اتم و روايات به مثابـة
تفسير و تبيين تفصيلي آيات ،به عنوان رکن پـژوهش و در مقـام داوری در شـبکة معرفتـي صـدرايي راه
مييابند.
 6ـ شبکة معرفتي مالصدرا با دانش کالم تمـايز جـدی و جـوهری دارد .ريشـة ايـن تمـايز در تفـاوت
رهيافت ،روش ،هدف و موضوع آن دو ميباشد ،با اين توضيح که در شبکة معرفتـي مالصـدرا ،بـرخالف
کالم ،رهيافت و مقصد وجودی ،روش مشتمل بر شهود ،موجود بماهو موجود به عنـوان موضـوع فلسـفه
مطرح است .تفاوتهای ياد شده نيز سبب شده نحوة استفادة مالصدرا از آيات ،روايات ،تحليـل ،تبيـين و
تفسير او از مسائل مشترک ،متفاوت از دانش کالم باشد.
 5ـ برهان در فلسفة مالصدرا در تفسيری موسع ،برهان به معنای انشـعابي از حج ت منطقـي اسـت و
تحليل ،برهان کشفي و شهود را در بر ميگيرد .بنابراين ،زماني که مالصدرا فقط برهان را قابـل پيـروی
ميداند .مراد او برهان مجامع ،يعني برهان به معنای عام کلمه است که با شهود قابـل جمـع اسـت و در
مواضعي که اساس فلسفهاش را برهان و شهود ميداند ،منظور او از برهان ،برهان مقابل (= مقابل شهود)
است .لذا کشف در فلسفة مالصـدرا در دو سـاحت گـردآوری و داوری حضـور دارد .البت ه بـا قبـول ايـن
پيشفرض که دوگانة يادشده ،قابل تفکيك است.
پینوشتها
تأصل
1ـ مالّصدرا در اسفار بيان ميکند« :و يإّن قد كنت شديد الذب عنهم يف اعتبار يية الوجود و ي

رّب و انكشف يل انكشافا بينا أن األمر بعكس ذلك و هو ي
أن الوجودات هي
املاه ييات حتيى أن هداّن ي
املعّب عنها يف عرف طائفة من أه الكشف و اليقلني
احلقائق
ي
املتأصلة الواقعة يف العني و أن املاه ييات ي
باألعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود أبدا» (ر.ک صدرای شيرازی ،1758 ،ج  ،1ص  )49که بر اين
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اساس نگارنده ،از دو دورة تفکّری اصالت ماهوی و اصالت وجودی بـه مالّصـدرای اول و دوم يـاد کـرده
است .همدنين مالّصدرا در اسفار (ر.ک صدرای شـيرازی ،1758 ،ج  ،2صـص 291ــ )292مـينويسـد:

«حمص الكالم ي
أن مجيع املوجودات عند أه احلقيقة و احلكمة اإلهلية املتعالية عقال كلان أو نفالا أو

صورة نوع يية من مراتب أضواء النيور احلقيقي و جتليات الوجود الق ييومي اإلهلي و حيث سلعع نلور
احلق أظلم و اهندم ما ذهب إليه أوهام املحجوبني من أن للامه ييات املمكنة يف ذاهتلا وجلودا بل إنيلام
يظهر أحكامها و لوازمها من مراتب الوجودات ا يلتي هي أضواء و أظالل للوجود احلقيقي و النيلور
رّب من احلكمة بحاب العناية األزلية و جعله قاعي
األحديو برهان هذا األص من مجلة ما آتانيه ي
من العلم بفيض فضله و جوده فحاولت به إكامل الفالفة و تتميم احلكمة» که در آن وحدت شخصي
وجود را به مثابة اکمال و تتميم فلسفة خويش ميداند که به صورت سيستمي مبتني بر وحدت تشـکيکي
است .لذا به مالّصدرايي که در فضای وحـدت شخصـي مـيانديشـد ،بـه مالّصـدرای سـوم يـاد کـردم.
مالّصدرای اول با مالّصـدرای دوم و سـوم ،نسـبت تبـايني دارد و مالّصـدرای دوم و سـوم بـه تصـريح
مالّصدرا ،رابطة تشکيکي دارند.
2ـ نگارنده در مقالة «آغاز و انجام و بازتاب آن در نگرش وجودی اسرار اآليات» به تفصيل به فراروی
مالّصدرا در اسراراآليات از خواجه نصير در آغاز و انجام پرداخته است.
7ـ وی در ادامه بيان ميکند« :و در اين عرصه ،محمد بن زکريای رازی يگانهفيلسوف (کسي که سـير
فکری و عقالني او واقعاً سيری آزاد باشد) ،بزرگ جهان اسالم است» .سايت راسخون ،معرفـي مشـاهير،
جمعه ،يازدهم آذر  1798خورشيدی .گفتني اسـت :همدنـين ،گـودمن (د .اسـالم ،ذيـل مـاده) و دروارت
( )Druart,1966, p. 246عناويني چون «آزادترين و پرشورترين متفکّـر اسـالم» و «آزادانـديشتـرين
فيلسوف مسلمان» به رازی نسبت دادهاند (.)Goodman, 1995, p. 246
4ـ ر.ک بداية الحکمة ،نهاية الحکمة ،تعليقه بر نهاية الحکمة ،اصول و روش رئاليسـم ،درآمـدی بـر
نظام حکمت صدرايي ،ج  1و .2
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