
 

 
 
 
 

 

  دو دیدگاهتعي ن معرفتی فلسفة مال صدرا و نقد

  عبداهلل صلواتی

 چکيدهچکيده
تواند نقش مهم ي در  قرائت درست از مختص ات حکمت صدرايي و تعي ن معرفتي آن مي

فهم و تفسير مباحث حکمت متعاليه ايفا نمايد  فارغ از نگاه التقاطي به فلسفة مال صدرا 
دارند که از تعي ن هايي وجود  و ترديد دربارة آن به عنوان مکتب فکری مستقل، نظري ه

گويند. اين جستار، در گام نخست، مختص ات حکمت  معرفتي فلسفة مال صدرا سخن مي
کند و در آن، فلسفة به عنوان ديسپلين و رشتة علمي با هوي تي  صدرايي را مطرح مي

شود،  ای مشتمل بر رهيافت، مباني، روش و اهداف معر في مي هندسي و ماهي تي شبکه
گرا به فلسفة مال صدرا مورد  سله مسائل. در گام بعدی، دو نگاه تقليلنه صرفا  يك سل

انگاری تفک ر مال صدرا، فلسفة او به  شود. در نگاه نخست، کالمي بررسي و نقد واقع مي
شده به مدد   ای از آرای اثبات ای از داليل نقلي در اثبات امور يا مجموعه مجموعه

شود و در نگاه دوم، از حضور انحصاری  ست ميبراهين فلسفي با رويکرد کالمي فروکا
شود. در پايان نيز فلسفة صدرايي  برهان در مقام داوری فلسفة صدرايي سخن گفته مي

به عنوان پارادايمي نوين و متنو ع در روش و منابع، فراتر از محدودة دانش کالم و 
ر دارندة رويکرد کالمي و برتر از حصرگرايي روشي و حضورانحصاری برهان، در ب

 شود. تحليل، برهان، برهان کشفي و شهود معر في مي
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 مقدمه

های متفـاوتي ارائـه    دورة معاصر، در باب هوي ت و اصالت حکمت متعالية صدرايي، تفسيرها و نظري هدر 
رفتي فلسفة مال صدرا برآمدند. در ايـن جسـتار، از ميـان    هايي که درصدد تبيين تعي ن مع شده است  نظري ه

کالمي و مکتب فلسفي تأسيسي و مستقل، با حضور انحصاری برهان در مقـام  ها به دو نظري ة  اين نظري ه
های اساسي اين مقاله عبارتند از: مختص ات معرفتي فلسفة مال صدرا چيسـت؟   پردازيم و پرسش داوری مي

بخش در فلسفة مال صدرا کدامند؟ چگونه حضور گستردة آيـات و روايـات    ای تعي نه به ديگر سخن، مؤل فه
گيری مال صدرا از شهود، فلسـفة او   سازد؟ چگونه بهره در فلسفة مال صدرا، آن را به دانش کالم مبد ل نمي
عنـوان  دهد؟ به عبـارتي، راهيـابي شـهود در فلسـفه بـه       را از ساختار برهاني به هوي تي عرفاني ت يير نمي

 دانشي برهاني چه توجيهي دارد؟

 حکمت صدرایی به مثابة شبکة معرفتی وجودی

ای است که ديگر مسائل فلسفة صدرايي مبتني  اصالت وجود در حکمت متعاليه، در نگاه نخست مسئله
تر حاکي از طرح اصالت وجود به عنوان نگرش بنيادين است  نگرشـي کـه بـه     بر آن است. ام ا نگاه دقيق

يابند و اساسا  با ت يير آن، تحو لي در ديگر اضالع معرفتي علـم   ة آن، مسائل ديگر، چهرة جديدی ميواسط
های متفاوت به حسب  گيرد. بنابراين، مسئلة واحد در فلسفه آيد و طرحي نو از يك نظام شکل مي پديد مي

اس نگـرش وجـودی   بسـياری از مسـائل بـر اسـ    کنـد.   تفاوت در نگرش بنيادين، چهرة متفاوتي پيدا مـي 
علـم خـدا سـخن گفـت      علـم خـدا سـخن گفـت      توان از نقش نگرش وجودی در توان از نقش نگرش وجودی در   ميميشود. به عنوان نمونه،  مال صدرا دگرگون مي

ين شيرازی، برخالف متکلّمان اسـالمي، هـر دو از ذات حـق بـر     ين شيرازی، برخالف متکلّمان اسـالمي، هـر دو از ذات حـق بـر     ين بيان که هرچند ابن سينا و صدرالد ين بيان که هرچند ابن سينا و صدرالد دبب
در در   ،از ايـن رو از ايـن رو   .صـالت وجـود اسـت   صـالت وجـود اسـت   اند، ولي راهي که مالّصدرا پيموده، بر مبنای ااند، ولي راهي که مالّصدرا پيموده، بر مبنای ا  صفات او استدالل کردهصفات او استدالل کرده

الحقيقـه در آن، خداونـد علـم    الحقيقـه در آن، خداونـد علـم      راهيابي قاعدة بسيطراهيابي قاعدة بسيط  ،حکمت صدرايي بر اساس نگرش وجودی و در نتيجهحکمت صدرايي بر اساس نگرش وجودی و در نتيجه
ا در حکمت سينوی، علم تفصيلي حق در مرتبة ذات، الينحل مانده است ا در حکمت سينوی، علم تفصيلي حق در مرتبة ذات، الينحل مانده است ام ام   ،پيشيني تفصيلي به ذات داردپيشيني تفصيلي به ذات دارد

عل ي ت در پرتـو    در بـاب دگرديسـي   در بـاب دگرديسـي     .((168168  ، ص17911791و بهشتي، و بهشتي،   4848  ، ص17581758صدرای شيرازی، صدرای شيرازی، .ک  )ر)ر
با اين توضيح با اين توضيح   ،شودشود  علّي ت در زمينة نگرش وجودی مالّصدرا متحو ل ميعلّي ت در زمينة نگرش وجودی مالّصدرا متحو ل مي  توان بيان کرد: نگرش وجودی مي

ت و معلول از نسبت ميان دو امـر  ت و معلول از نسبت ميان دو امـر  که مالک نيازمندی معلول از امکان ماهوی به امکان فقری و رابطة علّکه مالک نيازمندی معلول از امکان ماهوی به امکان فقری و رابطة علّ
حاصـل  حاصـل    ،های مالّصدراسـت های مالّصدراسـت   م بالحق که از نوآوریم بالحق که از نوآوریو تقد و تقد شودشود  ميمي  ون تبديلون تبديلئمستقل به نسبت مستقل با شمستقل به نسبت مستقل با ش
  ،17381738و همـو،  و همـو،    263263، ص ، ص 77  ، ج ، ج 17581758  ،صدرای شيرازیصدرای شيرازی   کک.تي علّي ت است )رتي علّي ت است )راين دگرگوني در مفهوم سنّاين دگرگوني در مفهوم سنّ

همدنين، او به مدد ارجاع علّي ت به تشأن توانسته است وحـدت شخصـي وجـود را بـه صـورت      همدنين، او به مدد ارجاع علّي ت به تشأن توانسته است وحـدت شخصـي وجـود را بـه صـورت        .((7575ص ص 
ونـه کـه از   ونـه کـه از   گ همـان همـان   ،(788ــ 299، صـص  2 ، ج 1758ر.ک  همـو،  رد کند )رد کند )واوا  دبرهاني در نظام فلسفي خوبرهاني در نظام فلسفي خو

.ک  )ر)رکنـد  کنـد    الوجـود اثبـات مـي   الوجـود اثبـات مـي     الحقيقه در زمينة نگرش وجودی، خدا را به عنوان کـلّ الحقيقه در زمينة نگرش وجودی، خدا را به عنوان کـلّ   دريدة قاعدة بسيطدريدة قاعدة بسيط
فلسفه به عنوان ديسپلين و رشتة علمي، قاعدتاً هوي تي هندسي و فلسفه به عنوان ديسپلين و رشتة علمي، قاعدتاً هوي تي هندسي و (. بنابراين، 112ـ118، صص 5 ، ج همان
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توان به يك سلسله مسائل فروکاسـت. بلکـه فلسـفه بـه مثابـة علـم،       توان به يك سلسله مسائل فروکاسـت. بلکـه فلسـفه بـه مثابـة علـم،         ای دارد و آن را نميای دارد و آن را نمي  ههماهي تي شبکماهي تي شبک
ای از رهيافت، مبادی و مباني، مسائل، روش و اهداف است که در اين موضع، بـه تفصـيل از ايـن    ای از رهيافت، مبادی و مباني، مسائل، روش و اهداف است که در اين موضع، بـه تفصـيل از ايـن      شبکهشبکه

 شود.شود.  شبکة معرفتي و مختص ات آن سخن گفته ميشبکة معرفتي و مختص ات آن سخن گفته مي
به ايـن معنـا کـه    به ايـن معنـا کـه       ، رهيافتي وجودی است، رهيافتي وجودی استدي خوي خورهيافت مالّصدرا در شبکة معرفترهيافت مالّصدرا در شبکة معرفت  ،که مطرح شدکه مطرح شد  ناننانچ

اصالت وجود اصالت وجود   ،شود. بنابراينشود. بنابراين  له ريشه در وجود دارد و از دريدة وجود بدان نگريسته ميله ريشه در وجود دارد و از دريدة وجود بدان نگريسته ميئآغاز و انجام هر مسآغاز و انجام هر مس
مال صـدرا بـا   بلکه به عنوان رهيافت در فلسفة مالّصدرا مطرح است. بلکه به عنوان رهيافت در فلسفة مالّصدرا مطرح است.   ،رديف ديگر مسائلرديف ديگر مسائل  ای همای هم  لهلهئنه مسنه مس

ای کـه   انسته تمام ساختمان مابعدالط بيعه را از فلسفة ارسـطويي بـه فلسـفه   طرح منضبط اصالت وجود، تو
اساسا  غيرارسطويي است، منتقل سازد، اثبات و استقرار اين رأی نيز به عنوان برترين اصل مابعـدالط بيعي،  

 .((3535ــ3434  ، صص17891789ايزوتسو، ايزوتسو،    کک.ررانقالبي بود که از سوی مال صدرا به عمل آمد )
شـود کـه بـا    شـود کـه بـا      اين امکان برای مخالفان اصالت وجود فراهم مياين امکان برای مخالفان اصالت وجود فراهم مي  ،د به عنوان رهيافتد به عنوان رهيافتبا طرح اصالت وجوبا طرح اصالت وجو

فرض يا اصل موضوعه، مالّصدرا را در ديگر مسائل همراهي کند. با توج ـه بـه   فرض يا اصل موضوعه، مالّصدرا را در ديگر مسائل همراهي کند. با توج ـه بـه     پذيرش آن به عنوان پيشپذيرش آن به عنوان پيش
 .پردازدپردازد  ت رهيافت و نگرش وجودی در فلسفة مالّصدرا با تفصيل بيشتری بدان ميت رهيافت و نگرش وجودی در فلسفة مالّصدرا با تفصيل بيشتری بدان مياهمي اهمي 

با استاد خود، ميرداماد، بر عقيدة اصالت ماهي ت اصـرار داشـت. امـا     1)مال صدرای او ل( مال صدرا در آغاز
و با  نقد و رد  داليـل   ((4949//11: : 17581758، ، صدرالدين شيرازیصدرالدين شيرازی))گردد. بعدها )مال صدرای دوم( از آن عقيده برمي

  ،17571757  همو،   همو،   7979ص ص ، ، 11  همان، جکند )ر.ک   موافقان آن و اقامة براهين متعد د، اصالت وجود را اثبات مي
در پايان نيز مال صدرا )مال صدرای سوم( از وحدت سنخي و تشکيکي . ((88  ، ص17581758و همو، و همو،   1616ــ99صص صص 

ا بايد توج ه داشت که گـذر از اصـالت ماهي ت بـه اصـالت       کند. ام  وجود به وحدت شخصي وجود عبور مي
از وحـدت تشـکيکي وجـود بـه وحـدت      وجود، انتقال از امر متباين به امر متباين ديگری است، ام ا عبـور  

دست به نظام فکری باالدست است و در امتداد وحدت تشکيکي  شخصي وجود، ارتقا از نظام فکری پايين
کنـد   کند، با اين تفاوت که وحدت تشکيکي را مناسب با مقام تعليم ارزيـابي مـي   نه متباين با آن تلق ي مي

 .(31، ص 1 ، ج 1758همو، )ر.ک  
حکمت متعاليه، همگي متأث ر از نگرش بنيادين وجودی هستند  خواه حکـيم متأل ه در     مسائل مطرح در

حکمت متعاليه به اين تأثير تصريح کند، خواه اشارتي به آن نداشته باشد و اين تأثير سبب تحو ل و تعـالي  
قتبـاس و التقـاط   گردند، ام ا برخي بدون توج ه به اين تحو ل و تعالي، حکمت متعاليه را در حد  ا مسائل مي
عربـي و   نيز مال صدرا از خواجه نصيرالد ين طوسي، سـي د حيـدر آملـي، ابـن     اسراراآليات دهند. در تنز ل مي

شود، فراتر از يك اقتباس ساده، مسائلي متعالي است   گيرد، ام ا آنده در نهايت عرضه مي ديگران بهره مي
 .2تي استمسائلي که به مثابة جزئي از يك کل ي ت و شبکة معرف

دهد  دهد    اه عالم را در انسان جای مياه عالم را در انسان جای ميآنگنگرش وجودی مالّصدرا در عرصة زيرساخت، انسان را در عالم و نگرش وجودی مالّصدرا در عرصة زيرساخت، انسان را در عالم و 
ر و ر و ونه که ايستادن پس از مـرگ جـزو سرنوشـت انسـان اسـت، تقـرّ      ونه که ايستادن پس از مـرگ جـزو سرنوشـت انسـان اسـت، تقـرّ      گ  ين بيان که نزد مالّصدرا، همانين بيان که نزد مالّصدرا، هماندبب

ي دارد. انسـان مالّصـدرا در   ي دارد. انسـان مالّصـدرا در   د نيز در تبيين وجودی مالّصدرا از انسان برجستگي خاص د نيز در تبيين وجودی مالّصدرا از انسان برجستگي خاص کينونت پيش از تولّکينونت پيش از تولّ
يابـد و بـدانها انـس    يابـد و بـدانها انـس      سرازيری وجود، پس از آنکه نزد خدا بود، عوالم و مبادی موجودات و حقـايق را مـي  سرازيری وجود، پس از آنکه نزد خدا بود، عوالم و مبادی موجودات و حقـايق را مـي  

بنا بر آنکه پيش از ايـن  بنا بر آنکه پيش از ايـن    ،در سربااليي هستي، شناختن موجودات چندان مشکل نيستدر سربااليي هستي، شناختن موجودات چندان مشکل نيست  ،از اين رواز اين رو  .گيردگيرد  ميمي
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و  136ــ 135، صـص  الـف الـف   ،17581758صدرای شيرازی، صدرای شيرازی، ر.ک  ))  با آنها انس و ارتباط داشته استبا آنها انس و ارتباط داشته است  ،آنها را ديدهآنها را ديده
در دومين مواجهة خوى بـا  در دومين مواجهة خوى بـا    ،مندی از اين گشودگي پيشينمندی از اين گشودگي پيشين  بنابراين، انسان با بهرهبنابراين، انسان با بهره  .(66  ، ص17981798صلواتي، صلواتي، 

، ص ، ص 11  ، ج17581758و همـو،  و همـو،    7777و و   2525ــ2626صص صص   ،همانهمانر.ک  آفريند )آفريند )  موجودات، حقايق آنها را در خويش ميموجودات، حقايق آنها را در خويش مي
کنـد و ايـن حضـور    کنـد و ايـن حضـور      رسد که عالم را در خـويش حاضـر مـي   رسد که عالم را در خـويش حاضـر مـي     هستي ميهستي مي  تي به مرتبتي ازتي به مرتبتي از( و پس از مد ( و پس از مد 283283

هم انسان برخوردار از گشـودگي  هم انسان برخوردار از گشـودگي    ،کند که در آنکند که در آن  اندماجي حقايق، مقد مات گشودگي مضاعف را فراهم مياندماجي حقايق، مقد مات گشودگي مضاعف را فراهم مي
شود کـه در آن فقـط انسـان در عـالم     شود کـه در آن فقـط انسـان در عـالم       مند ميمند مي  پيشين نسبت به عالم است و هم از گشودگي سرياني بهرهپيشين نسبت به عالم است و هم از گشودگي سرياني بهره

افزون بر آن، در نظام افزون بر آن، در نظام   .((246246  ، صبب، 17581758همان، همان، ر.ک  و او جاری در عالم )و او جاری در عالم )  نيست، بلکه عالم در اوستنيست، بلکه عالم در اوست
ای درهم تنيده است و همة ملکـوت در دسـت خداسـت و همـه از     ای درهم تنيده است و همة ملکـوت در دسـت خداسـت و همـه از       وحدت شخصي مالّصدرا، عالم شبکهوحدت شخصي مالّصدرا، عالم شبکه

نه آنکه انساني باشد و نسبت داشتن به خدا و پيوستگي با او عارضش نه آنکه انساني باشد و نسبت داشتن به خدا و پيوستگي با او عارضش   ،بط به خداستبط به خداستالرّالرّ  جمله انسان عينجمله انسان عين
ها ها   بخشد و عين اوست. در چنين نظامي، هم انسان به همة پديدهبخشد و عين اوست. در چنين نظامي، هم انسان به همة پديده  لکه اين نسبت او را قوام ميلکه اين نسبت او را قوام ميشده باشد، بشده باشد، ب

ي و آية خدا هستند. در اين فضا نيز انسان هم به حسب تکوين ي و آية خدا هستند. در اين فضا نيز انسان هم به حسب تکوين مرتبط است و هم او و همة موجودات تجلّمرتبط است و هم او و همة موجودات تجلّ
شخصي شخصي از گشودگي نسبت به عالم برخوردار است و هم به حسب سلوک، گشودگي دارد. در نظام وحدت از گشودگي نسبت به عالم برخوردار است و هم به حسب سلوک، گشودگي دارد. در نظام وحدت 

بينـد و  بينـد و    بويد، ميبويد، مي  خدا را با نظر در هر چيز ميخدا را با نظر در هر چيز مي  ،چه بداند يا نداندچه بداند يا نداند  ،نخواهدنخواهدچه انسان چه بخواهدإل انسان چه بخواهدإل   ،مالّصدرامالّصدرا
شـود و  شـود و    ا گشودگي انسان به اينجا خـتم نمـي  ا گشودگي انسان به اينجا خـتم نمـي  تاً نسبت به خدا دارای گشودگي است. ام تاً نسبت به خدا دارای گشودگي است. ام پس او جبلّپس او جبلّ  .يابديابد  ميمي

ـ دانسان در پرتو اشتداد وجودی و ظهوری خوانسان در پرتو اشتداد وجودی و ظهوری خو ـ ، گشودگي مضاعفي پي تـوان بـه   تـوان بـه     کنـد کـه از آن مـي   کنـد کـه از آن مـي     دا مـي دا مـي ، گشودگي مضاعفي پي
گشودگي سلوکي در مقابل آن گشودگي نخست که گشودگي تکويني است، ياد کـرد. در ايـن گشـودگي    گشودگي سلوکي در مقابل آن گشودگي نخست که گشودگي تکويني است، ياد کـرد. در ايـن گشـودگي    

بنـابراين، طـرح   بنـابراين، طـرح     .((113113ــ115115، ص ، ص 11  ، ج17581758همان، همان، ر.ک  يابد )يابد )  دوم، انسان به ساحت ربط آگاهي راه ميدوم، انسان به ساحت ربط آگاهي راه مي
آليسم دارد  مسيری آليسم دارد  مسيری   ای که رو سوی ايدهای که رو سوی ايده  ههنگرش وجودی صدرايي در مسير جادة سوبژکتيويسم نيست  جاد نگرش وجودی صدرايي در مسير جادة سوبژکتيويسم نيست  جاد 

های آن به عنوان ابژه باشد و ديـوار سـهمگيني   های آن به عنوان ابژه باشد و ديـوار سـهمگيني     که در آن، انسان به مثابة سوژة گسيخته از عالم و پديدهکه در آن، انسان به مثابة سوژة گسيخته از عالم و پديده
 .((5858  ، ص17831783خاتمي، خاتمي،    کک.بين آنها حائل )ربين آنها حائل )ر

 صـورت بـه  بـه    ،پـذير و از سـوی ديگـر   پـذير و از سـوی ديگـر     نظری و اثباتنظری و اثبات  ،هايي مطرح است که از سوييهايي مطرح است که از سويي  در هر علمي، گزارهدر هر علمي، گزاره
به مبـادی و مبـاني   به مبـادی و مبـاني     ،هاها  نگارنده از اين دست گزارهنگارنده از اين دست گزاره  .ها هستندها هستند  بنيادی و گسترده، مقد مه و بنيان ديگر گزارهبنيادی و گسترده، مقد مه و بنيان ديگر گزاره

کند. در فلسفة مالّصدرا، تفاوت مفهوم وجود و حقيقت آن، بداهت مفهوم وجود، اشـتراک معنـوی   کند. در فلسفة مالّصدرا، تفاوت مفهوم وجود و حقيقت آن، بداهت مفهوم وجود، اشـتراک معنـوی     ياد ميياد مي
حـاد عاقـل و   حـاد عاقـل و   هری، اتّهری، اتّوجود، زيادت وجود بر ماهي ت، وحدت تشکيکي وجود، حرکت وجودی، حرکـت جـو  وجود، زيادت وجود بر ماهي ت، وحدت تشکيکي وجود، حرکت وجودی، حرکـت جـو  

شياء از مبادی و مباني شبکة معرفتي مالّصـدرا بـه شـمار    شياء از مبادی و مباني شبکة معرفتي مالّصـدرا بـه شـمار    األاأل  الحقيقه کلّالحقيقه کلّ  بسيطبسيط  ،ص به وجودص به وجودتشخّتشخّ  ،معقولمعقول
 روند.روند.  ميمي

در فلسفة مالّصدرا بر سه رکن کشف، تعاليم وحياني و برهان در فلسفة مالّصدرا بر سه رکن کشف، تعاليم وحياني و برهان   ،گشودگي به هستي و فهم و فنای در آنگشودگي به هستي و فهم و فنای در آن

کشف عاری از برهان و برهانِ بدون کشف ناتمام کشف عاری از برهان و برهانِ بدون کشف ناتمام   ،،ااروش فلسفي مالّصدرروش فلسفي مالّصدر  دردر  ،استوار است. به ديگر سخناستوار است. به ديگر سخن

را بـه عنـوان رکـن    را بـه عنـوان رکـن      )ع()ع(است. روش ياد شدة مالّصدرا، امکان حضور گستردة آيات و روايات امامان معصوماست. روش ياد شدة مالّصدرا، امکان حضور گستردة آيات و روايات امامان معصوم
 دهـد. دهـد.   پژوهش فراهم کرده است و هوي تي ثبوتي، سـلوکي، اسـالمي و شـيعي بـه فلسـفة مالّصـدرا مـي       پژوهش فراهم کرده است و هوي تي ثبوتي، سـلوکي، اسـالمي و شـيعي بـه فلسـفة مالّصـدرا مـي       

های دينـي، فکـری و   های دينـي، فکـری و     الً سراغ همة ميراثالً سراغ همة ميراثسازد تا او سازد تا او   را قادر ميرا قادر ميرا گانة روشي ياد شدة مال صد همدنين، سه
عرفاني برود و ثانياً با حذف، ترميم، بازسازی و بازتوليد آنها، هستي را از زوايای گوناگون بنگرد و ثالثاً بـه  عرفاني برود و ثانياً با حذف، ترميم، بازسازی و بازتوليد آنها، هستي را از زوايای گوناگون بنگرد و ثالثاً بـه  
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 ها دست يابد.ها دست يابد.  صورت نويني از نظري هصورت نويني از نظري ه
به هـوي تي وجـودی و ايمـاني ت ييـر     به هـوي تي وجـودی و ايمـاني ت ييـر       رهيافت و روش ياد شده، هدف فلسفة مالّصدرا را از حالت ذهنيرهيافت و روش ياد شده، هدف فلسفة مالّصدرا را از حالت ذهني

افزايي، درصدد تحو ل و صيرورت وجودی انسان افزايي، درصدد تحو ل و صيرورت وجودی انسان   دهد. بنابراين، فلسفة مالّصدرا، به جای رسالت مفهومدهد. بنابراين، فلسفة مالّصدرا، به جای رسالت مفهوم  ميمي
ه ه و صفات او و بقای بدان. البتّو صفات او و بقای بدان. البتّ  ءاست. همدنين، فلسفة او، فلسفة سلوک است و فاني شدن در خدا و اسمااست. همدنين، فلسفة او، فلسفة سلوک است و فاني شدن در خدا و اسما

ايمان اجمالي به خدا داشته است و در فرايند سـلوک و  ايمان اجمالي به خدا داشته است و در فرايند سـلوک و    ،سلوکسلوکدر شبکة معرفتي صدرايي، انسان پيش از در شبکة معرفتي صدرايي، انسان پيش از 
 (.22ـ21، صص 1781  حکمت، کک.يابد. )ريابد. )ر  حالت وصول، به خدا ايمان تفصيلي ميحالت وصول، به خدا ايمان تفصيلي مي

هـای ايـن   هـای ايـن     ای به فلسفة مالّصدرا داشته باشيم و در تبيين و تحليل مسائل به همة مؤلّفهای به فلسفة مالّصدرا داشته باشيم و در تبيين و تحليل مسائل به همة مؤلّفه  اگر نگاه شبکهاگر نگاه شبکه
دادی متفاوت دادی متفاوت   داد شبکة معرفتي مالّصدرا، برونداد شبکة معرفتي مالّصدرا، برون  برونبرون  ،کنيمکنيم  شبکه از جمله رهيافت، روش و هدف را لحاظشبکه از جمله رهيافت، روش و هدف را لحاظ

تي تصـديق خـواهيم کـرد و    تي تصـديق خـواهيم کـرد و    ظاهر مشترک و سـنّ ظاهر مشترک و سـنّ   عای نوآوری مالّصدرا را در مسائل بهعای نوآوری مالّصدرا را در مسائل بهخواهيم يافت و اد خواهيم يافت و اد 
هدف و قدرت توليـد و دگرديسـي   هدف و قدرت توليـد و دگرديسـي     ،های رهيافت، مباني، روشهای رهيافت، مباني، روش  ای مؤلّفهای مؤلّفه  دقيقاً به دليل هوي ت ارتباط شبکهدقيقاً به دليل هوي ت ارتباط شبکه

های ياد شده، از فلسفة مالّصـدرا بـه شـبکة    های ياد شده، از فلسفة مالّصـدرا بـه شـبکة      های برآمده از مؤلّفههای برآمده از مؤلّفه  ی منسجم از نسبتی منسجم از نسبتاا  مسائل در مجموعهمسائل در مجموعه
ای در فلسـفة مالّصـدرا سـبب    ای در فلسـفة مالّصـدرا سـبب      ام. نگارنده بر اين عقيده است که تأکيد بـر نگـاه شـبکه   ام. نگارنده بر اين عقيده است که تأکيد بـر نگـاه شـبکه     معرفتي ياد کردهمعرفتي ياد کرده

  اواو  های مالّصدرا و هوي ـت معرفتـي مسـتقلّ   های مالّصدرا و هوي ـت معرفتـي مسـتقلّ     های ظاهری، از نوآوریهای ظاهری، از نوآوری  شود تا به صرف مشاهدة شباهتشود تا به صرف مشاهدة شباهت  ميمي
 های پيشين تقليل ندهيم.های پيشين تقليل ندهيم.  کالم يا عرفان يا تکرار فلسفهکالم يا عرفان يا تکرار فلسفه  غفلت نکرده است و فلسفة او را در حد غفلت نکرده است و فلسفة او را در حد 

 بررسی و نقد دو نگاه تقليل گرایانه به فلسفة مال صدرا

برخي مخالفان مال صدرا با تأکيد بر استفادة گستردة مال صدرا از آثار ديگران، اعم  از آنکه همراه با ذکـر  
تباس بدون يادکرد منبع مورد استفاده، فلسفة او را التقاطي از آرای متفک ران پيشين و فارغ منبع باشد يا اق

اند. ناسازگاری و تناقض ميان آراء و ات هام سـرقت نيـز از    از هر گونه نوآوری، تأسيس و اصالت تلق ي کرده
الـد ين   لوه و سـي د ضـياء  های فلسفة مال صدرا نزد طرفداران اين نظر است. ميرزا ابوالحسن ج ديگر ويژگي

در ی از سخنگويان اين ديدگاه هستند. ام ا بايد توج ه داشت اينکه مال صدرا همانند بسياری از متفک ران از   
منابع و ميراث فکری پيشينيان بهره برده، قـدر مشـترک ميـان موافقـان و مخالفـان مال صدراسـت. ام ا         

های مال صدرا را تا منابع نخستين آن  اند و نوشته نگريسته اليي بدان  گرا و بشرط مخالفان با نگرشي تقليل
دار پيشينيان است، بدون آنکه  کنند با اين قصد که اعالم دارند مال صدرا در آرای خود صرفا  وام رديابي مي

خويش اعتراف کند. در اين تفسير، فلسفة صدرايي فقـط و فقـط معلـول      مال صدرا به اين اقتباس و بدهي
تر معتقدند کـه در   بينانه لل تاريخي است. ام ا موافقان نظر ديگری دارند. آنها با رويکردی واقعيك رشته ع

شود منابع  وجود دارد که سبب مي  تفک ر صدرايي، عناصری چون ذو ، علل طولي و بصيرت مابعدالط بيعي
صـدرا از منـابع متعـد د    هـايي کـه مال    متقد مان در مال صدرا، همواره بازآفريني شوند. به ديگر سخن، ايـده 

گرفت، به منزلة واحدهای سازندة عمارتي بودند که طرح آن عمارت، مشخ صا  از آن  مال صـدرا بـوده    برمي
است. افزون بر آن، اگر مخالفان زحمت مقايسة بالفعـل ميـان منـابع اصـلي و حضـور آن منـابع در آثـار        

مال صدرا و تحو ل مسائل و تقريـر متفـاوت آنهـا پـي     مال صدرا را بر عهده گيرند، به خال قي ت و شهود تازة 
مسئلة بنيادين اصـالت وجـود کـه     (.(.171171-178178و صص و صص   113113-116116، صص ، صص 17811781)ر.ک  نصر، )ر.ک  نصر، خواهند برد 
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مبتني بر شهود تازه از واقعي ت است، به رکن مهم ي در فلسفة مال صدرا تبديل شده است و مال صـدرا هـم   
سي برای مبرهن ساختن ديگر مسائل و ابعاد فلسـفة خـويش قـرار    سازد و هم آن را اسا آن را مبرهن مي

دهد. اين مسئلة بنيادين که موضوع فلسفه را از موجود به وجود مبد ل ساخت، قالب ارسـطويي فلسـفة    مي
ترين نظم واقعي ت تدارک ديد کـه هـر چيـزی در     اسالمي پيشين را متحو ل کرد و شهود جديدی از عميق

 (.(.181181)ر.ک  همان، ص )ر.ک  همان، ص   شهود وجود يا امر الهي نگريسته شود آن، به عنوان حضور يا
در مقابل اين نگاه التقاطي به فلسفة مال صدرا و ترديد دربـارة آن بـه عنـوان مکتـب فکـری مسـتقل،       

هـا عبارتنـد از:    گوينـد. ايـن نظري ه     هايي وجود دارند که از تعي ن معرفتي فلسفة مال صدرا سخن مي نظري ه
فلسفي تأسيسي و مستقل بـا حضـور انحصـاری برهـان در مقـام داوری و مکتـب        مکتب کالمي، مکتب

ای، مکتـب فلسـفي تلفيقـي، مکتـب فلسـفي تـابع بـا         آورد ميان رشـته  فلسفي تأسيسي و مستقل با روی
عربي، مکتب فلسفي تأسيسي و مستقل بر اساس زبان برتر و مکتب فلسفي تأسيسي  محوري ت عرفان ابن
ها به گزارش دو نظري ة نخست و آنگاه نقد و بررسي آنها بـر اسـاس    از ميان اين نظري هبا محوري ت ايمان. 

 پردازيم. مختص ات حکمت صدرايي مي

 الف( فلسفة صدرایی با رویکردی کالمی

تواند در محورهای متفاوتي تواند در محورهای متفاوتي   انگاری فلسفة صدرايي يا طرح فلسفة صدرايي با رويکرد کالمي ميانگاری فلسفة صدرايي يا طرح فلسفة صدرايي با رويکرد کالمي مي  کالميکالمي
 کنيم.کنيم.  بخش، به دو محور عمده اشاره ميبخش، به دو محور عمده اشاره ميترسيم شود که در اين ترسيم شود که در اين 

 پاسداشت متون دینیـ دلشورة هماهنگی با دین و 9

دو تلقّي عمده از دانش کالم مطرح است: الف( ابزارانگارانه: در اين تلقّي، علم کالم، ابزار دفاع از تعاليم دو تلقّي عمده از دانش کالم مطرح است: الف( ابزارانگارانه: در اين تلقّي، علم کالم، ابزار دفاع از تعاليم 
به هستي يـا مبـدأ و   به هستي يـا مبـدأ و     زايانه: در اين تلقّي، کالم دانشي است که به تحصيل معرفتزايانه: در اين تلقّي، کالم دانشي است که به تحصيل معرفت  ديني است. ب( معرفتديني است. ب( معرفت

پردازد. در حکمت متعالية صدرايي نيز هـر دو تلقّـي وجـود دارد  هـم فلسـفه را در خـدمت ديـن        پردازد. در حکمت متعالية صدرايي نيز هـر دو تلقّـي وجـود دارد  هـم فلسـفه را در خـدمت ديـن          معاد ميمعاد مي
گيـری اصـلي   گيـری اصـلي     گويد  به ديگر سخن، جهـت گويد  به ديگر سخن، جهـت   آورد و هم همانند متکلّم از مبدأ، معاد و نبو ت سخن ميآورد و هم همانند متکلّم از مبدأ، معاد و نبو ت سخن مي  درميدرمي

مان درصدد اثبات حقّاني ت دين و تعـاليم  مان درصدد اثبات حقّاني ت دين و تعـاليم  فلسفة صدرايي، اهداف کالمي است  يعني مالّصدرا همانند متکلّفلسفة صدرايي، اهداف کالمي است  يعني مالّصدرا همانند متکلّ
آن همانند مبدأ، معاد و نبو ت بوده است، با اين تفاوت که او غالباً از طريق برهان و نگـرش تحليلـي  بـه    آن همانند مبدأ، معاد و نبو ت بوده است، با اين تفاوت که او غالباً از طريق برهان و نگـرش تحليلـي  بـه    

اش هماننـد  اش هماننـد    مالّصدرا در فلسفهمالّصدرا در فلسفه  (. بنابراين،188ـ96ص ، ص، ص17881788قراء ملکي، قراء ملکي،   )ر.ک پرداخت پرداخت   اثبات آنها مياثبات آنها مي
که او فلسفة غيرمطابق بـا شـريعت را بـه هـيچ     که او فلسفة غيرمطابق بـا شـريعت را بـه هـيچ       پاسداشت دين دارد، چنانپاسداشت دين دارد، چنانعلم کالم، دغدغة هماهنگي و علم کالم، دغدغة هماهنگي و 

ر.ک  صـدرای  ر.ک  صـدرای  « )« )تباً لفلسفة تکـون قوانينهـا غيـر مطابقـة للکتـاب و السـنة      تباً لفلسفة تکـون قوانينهـا غيـر مطابقـة للکتـاب و السـنة      »»دارد: دارد:   انگارد و اظهار ميانگارد و اظهار مي  ميمي
خطـايي  خطـايي  (. همدنين، در نظر برخي، اين تلقّـي از سـوی فيلسـوف، متضـم ن     (. همدنين، در نظر برخي، اين تلقّـي از سـوی فيلسـوف، متضـم ن     787787، ص ، ص 88، ، 17581758  شيرازی،شيرازی،
بر اساس (. (. 17861786است )ر.ک  ملکيان، است )ر.ک  ملکيان،   تمايز ميان فلسفه و کالمتمايز ميان فلسفه و کالماکي از عدم آگاهي به اکي از عدم آگاهي به و حو حشناختانه شناختانه   روشروش

و سـن ت(   قـرآن اين محور، فيلسوف هميشه دچار نوعي خودسانسوری است  يعني نگران متـون مقـد س )  
)ر.ک  ملکيـان،  )ر.ک  ملکيـان،    دهـد  دهد و از طرفي هم به آرای مخالف بها نمـي  است و به عقل خود اجازة جوالن نمي
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در تاريخ فرهنگ اسالمي، صاحب تئولوژی و در تاريخ فرهنگ اسالمي، صاحب تئولوژی و »کند:  ايشان در جای ديگر بيان مي (.(.238238، ص ، ص 44، ج ، ج 17391739
 ..77««ات اسالمي هستيمات اسالمي هستيمالهي الهي 

 ـ حضور تعاليم دینی در ادل ة فلسفی3

ای از  برد. فلسفة مال صدرا نيز مجموعـه  و سن ت( بهره مي قرآنکالم دانشي است که از نصوص ديني )
سينا و ديگران، از آيات و روايات به عنوان مؤي د نظر  ور است، با اين توضيح که ابنداليل نقلي در اثبات ام

  برد اند، ام ا مال صدرا آيات و روايات را به عنوان استدالل يا مقد مات ادل ة فلسفي به کار مي خود بهره گرفته
ـ     و استفاده از آيات سبب تقديس و تعظيم ديدگاه مالّصدرا مـي و استفاده از آيات سبب تقديس و تعظيم ديدگاه مالّصدرا مـي  ـ   انجامـد و در پـي اي ن تقـديس، نقدناپـذير   ن تقـديس، نقدناپـذير   انجامـد و در پـي اي

و قراملکي، و قراملکي،   7777، ص ، ص 17891789دهد )ر.ک  يثربي، دهد )ر.ک  يثربي،   شود. افزون بر آن، به مباحث فلسفي، هوي ت کالمي ميشود. افزون بر آن، به مباحث فلسفي، هوي ت کالمي مي  ميمي
 .((9898ــ9393، صص ، صص 17881788

 نقد دیدگاه

 اين ديدگاه از چند جهت قابل نقد و بررسي است:
کـالم کـار چنـدان     هـای آن، تمـايز فلسـفة او از    ـ با در نظر گرفتن شبکة معرفتي مال صدرا و مؤل فـه 1

هايش با فلسفه، نه از رهيافت وجودی خبری  با همة شباهت -دشواری نيست. بنا بر اينکه در دانش کالم 
 است و نه از هدفي با عنوان تحو ل و صيرورت وجودی متفک ر يا مخاطبان او.

کـالم در کنـار   کـالم در کنـار   ـ کالم، همانند فلسفة مالّصدرا، دانشي چندروشي است، ام ا بايد توج ه داشـت کـه در   ـ کالم، همانند فلسفة مالّصدرا، دانشي چندروشي است، ام ا بايد توج ه داشـت کـه در   22
، ، 17381738شود )ر.ک  قراملکـي،  شود )ر.ک  قراملکـي،    های تجربي و آماری استفاده ميهای تجربي و آماری استفاده مي  های نقلي و برهاني، از جدل و روشهای نقلي و برهاني، از جدل و روش  روشروش
هـای يادشـده کـاربرد نـدارد. افـزون بـر آن، در فلسـفة        هـای يادشـده کـاربرد نـدارد. افـزون بـر آن، در فلسـفة          (، درحالي که در فلسفة مالّصـدرا روش (، درحالي که در فلسفة مالّصـدرا روش 174174ص ص 

ای بـرای تحصـيل معرفـت     وهشهود به مثابة رکن پژوهش است، ام ا در دانش کالم، شهود، شي مالّصدرا،مالّصدرا،
 نيست.
ــ  ــ  11انـد:  انـد:    زا بودن آرای مختلفي وجود دارد که از آن جملهزا بودن آرای مختلفي وجود دارد که از آن جمله  ـ دربارة موضوع علم کالم در صورت معرفتـ دربارة موضوع علم کالم در صورت معرفت77

های ناظر به واقع ديـن، يعنـي توصـيف و    های ناظر به واقع ديـن، يعنـي توصـيف و      های ناظر به ارزش و گزارههای ناظر به ارزش و گزاره  معارف ديني، به تعبيری همة گزارهمعارف ديني، به تعبيری همة گزاره
موجود بِمَاهُوَ موجود. گفتني است سير تطـو ر کـالم   موجود بِمَاهُوَ موجود. گفتني است سير تطـو ر کـالم     ــ44ـ ذات واجب و ممکنات. ـ ذات واجب و ممکنات. 77ـ ذات واجب. ـ ذات واجب. 22توصيه. توصيه. 
دهد که متکلّم در طرح مسائل کالمي، تقي دی به موجود بِمَـاهُوَ موجـود نـدارد و غالـب مسـائل      دهد که متکلّم در طرح مسائل کالمي، تقي دی به موجود بِمَـاهُوَ موجـود نـدارد و غالـب مسـائل        نشان مينشان مي

توان از احکام عام هستي تلقّي کرد  مسائلي همانند نبو ت خاص ه، معجزات، عصمت، ثواب و توان از احکام عام هستي تلقّي کرد  مسائلي همانند نبو ت خاص ه، معجزات، عصمت، ثواب و   کالمي را نميکالمي را نمي
ديگر مسائلي که ناظر به تعيين مصدا  است و استطرادی انگاشـتن همـة ايـن    ديگر مسائلي که ناظر به تعيين مصدا  است و استطرادی انگاشـتن همـة ايـن      عقاب، تنصيص امامت وعقاب، تنصيص امامت و

(. (. 8989و ص و ص   9797، ص ، ص 17361736مسائل، استثناء اکثر از اقلّ است که نزد عقال ناشايست است )ر.ک  قراملکي، مسائل، استثناء اکثر از اقلّ است که نزد عقال ناشايست است )ر.ک  قراملکي، 
اين در حالي است که موضوع فلسفة مالّصدرا عبارت است از: موجود بِمَا هُوَ موجود يا حقايق موجـودات،  اين در حالي است که موضوع فلسفة مالّصدرا عبارت است از: موجود بِمَا هُوَ موجود يا حقايق موجـودات،  

. دقيقا  به دليل برخورداری کالم و فلسفه ((2828، ص، ص11، ج ، ج 17581758چنان که هستند )ر.ک  صدرای شيرازی، چنان که هستند )ر.ک  صدرای شيرازی،   آنآن
های جوهری، از جمله تفاوت در رهيافت، روش و موضوع، نحوة استفادة آنها از آيات و روايات و  از تفاوت
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دارد که فلسفه، دارد که فلسفه،   اظهار مياظهار مي  از اين رو، استاد مطه ریاز اين رو، استاد مطه ری  نيز تحليل، تبيين و تفسيرشان از مسائل متفاوت است.
حتّى در يك مسئله از مسائل مورد اختالف فلسفه و کالم، تسليم کالم نشده اسـت. همدنـين، بـا نگـاه     حتّى در يك مسئله از مسائل مورد اختالف فلسفه و کالم، تسليم کالم نشده اسـت. همدنـين، بـا نگـاه     

مقـاالت  مقـاالت      تاريخي به سير تطو ر کالم در جهان اسالم، از کتب کالمى قـرن سـوم و چهـارم ماننـد کتـاب     تاريخي به سير تطو ر کالم در جهان اسالم، از کتب کالمى قـرن سـوم و چهـارم ماننـد کتـاب     
تجريـد،  تجريـد،      هـاى هـاى   م، دهم و يازدهم، مانند کتابم، دهم و يازدهم، مانند کتابهاى هفتم، هشتم، نههاى هفتم، هشتم، نه  اشعرى با کتب کالمى قرناشعرى با کتب کالمى قرن    اإلسالمي يناإلسالمي ين

يابيم که کالم در محورهايي چون اهتمام به برهان، به فلسفه نزديك شده يابيم که کالم در محورهايي چون اهتمام به برهان، به فلسفه نزديك شده   مواقف، مقاصد و شوار  درميمواقف، مقاصد و شوار  درمي
 ..((274274، ص ، ص 1717  تا، ج تا، ج   است، نه فلسفه به کالم )ر.ک  مطه رى، بياست، نه فلسفه به کالم )ر.ک  مطه رى، بي

ناپـذير   دو پـارادايم قيـاس  فلسفه )به طور عام و فلسفة مال صدرا به طور خاص( و کـالم بـه مثابـة     ــ44
هستند  به عبارت ديگر، دو دستگاه شناختي هستند که مباني و چارچوب نظری متفـاوتي دارنـد و صـرف    

رغم تمـايز   اشتراک مسائل به معنای فروکاستن يکي به ديگری نيست  به ديگر سخن، کالم و فلسفه، به
شاء اين داد و ستد غالبـا  تـداخل مسـائل بـوده     کنند و من معرفتي در مقام تحق ق، با يکديگر داد و ستد مي
آوردهای يکـي بـه    آوردهای يکي در اد لة ديگری و يا ا خذ ره است و حاصل اين داد و ستد به کار رفتن ره

کنـد و نـه فلسـفه را کالمـي      منزلة مباني ديگری بوده است و اين نوع داد و ستد، نه کالم را فلسفي مي
کالمي را در فلسفة خود مطرح ساخته است و برای تحليل آنها از ابزارهـای   سازد. مال صدرا نيز مسائل مي

کند و اين امر را در حضور الگـوی   های برهاني و اشراقي يا حت ي قرآني نيز استفاده مي گوناگون و رهيافت
را  رساند، ام ا برخورداری فلسفة مال صدرا از انديشـة دينـي و مسـائل کالمـي     پژوهشي معي ني به انجام مي

انگاری انديشة مال صدرا يکي دانست  زيرا آنده در فهم هوي ت معرفتي انديشة مال صدرا الزم  نبايد با کالم
است، نحوة استفادة او از ميراث ديني، عرفاني و کالمي است، نه صـرف اسـتفاده از آنهـا. بنـابراين، اگـر      

شود. پس صـرف   ری فلسفة او منتفي ميانگا استفاده از آنها با الگوی پژوهشي معتبری صورت گيرد، کالم
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 معي ن همراه شـود، نـه   

شود. کدام فيلسـوف در تـاريخ    تفک ر فلسفي هم مي آفرين نيست، بلکه سبب اثربخشي و بالندگي تنها خطا
های فرهنگي و اعتقادی، به فلسفيدن  های ايدئولوژيك و زمينه توان يافت که فارغ از دغدغه فلسفه را مي

ها  انگاری فلسفة مال صدرا مورد تحليل دقيق قرار گيرد، ده پرداخته است؟ اگر سخن طرفداران نظري ة کالم
)ر.ک  )ر.ک  تـوان يافـت    گيـری همـين نظري ه مـي      لوژيك را در مباني و فراينـد شـکل  عنصر فرهنگي و ايدئو

 (.(.186186ــ9494، صص ، صص 17881788قراملکي، قراملکي، 
نگرش  حکمت صدرايي به مثابة شبکة معرفتي وجودی مطرح شد، ـ با توج ه به مطالبي که در بخش6

م تقليـل  شود، فلسفة او به صرف حضور مسائل کالمي بـه علـم کـال    و مقصد وجودی مال صدرا سبب مي
 نيابد.
ـ در فلسفة اسالمي، معارف وحياني کارکردهای متفاوتي دارند و در مواضعي به عنـوان ميـزان تفک ر     5
شوند، زماني در طرح مسائلي، الهام بخش هستند و در مواردی به مثابة مؤي د و شـاهد بـه کـار     مي  مطرح
ن موارد به جوالن عقل و تالش بيشتر رساند. همة اي روند و گاهي در بسط مسائل به فيلسوف مدد مي مي

کند. ام ا اگر مراد از جوالن عقل، غلتيدن آن در دامـن کفـر اسـت،     آن در فهم و کشف حقيقت کمك مي
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شمرد، امـری اسـت    چنان که به سبب عدول از ظواهر دين از سوی زکري ای رازی، فقط او را فيلسوف مي 
ای که در مقـام داوری و اسـتدالل، بـه     فر است و فلسفهنو و نيازمند استدالل  گويي فلسفه مشروط به ک

 توحيد بينجامد، فلسفه نيست يا بايد جوالن عقل در آن فلسفه مورد ترديد قرار گيرد.
فرد بودن انسان، علم و عمل  ها، نوع منحصربه ـ برهان صد يقين، تباين نوعي و تفاوت تفاضلي انسان3

وجود، تمايز مابعدالط بيعي وجود و ماهي ت و اثبات خدا از طريـق  به عنوان دو گوهر سازندة انسان، اصالت 
ها مسائل ديگر، آيا کافي برای نشان دادن جوالن عقل در فلسـفة اسـالمي    عروض وجود بر ماهي ت و ده

شـود، بلکـه    نيست؟ همدنين، نه تنها رويکرد کالمي و توج ه به آيات و روايات موجب توق ف فلسفه نمـي 
ها، کارآمدی خود  شود که فارغ از معارف وحياني در تبيين پديده ی به موقعي تي رهنمون ميا در دوره فلسفه

حکيم مسلماني چون مالّصدرا با مدد از عقل قـابلي و فرقـاني و بـه    حکيم مسلماني چون مالّصدرا با مدد از عقل قـابلي و فرقـاني و بـه    دهد. به عنوان نمونه،  را از دست مي
نساني از دين بهـره  نساني از دين بهـره  آيد تا در تبيين و توصيف انواع اآيد تا در تبيين و توصيف انواع ا  مثابة يك فيلسوف نه محدِّث يا اَخباری درصدد برميمثابة يك فيلسوف نه محدِّث يا اَخباری درصدد برمي

مالّصدرا، به صـورت تفصـيلي درصـدد    مالّصدرا، به صـورت تفصـيلي درصـدد    شرح اصول کافي شرح اصول کافي و و   تفسير قرآنتفسير قرآن، ، مفاتيح ال يبمفاتيح ال يب، ، اسراراآلياتاسراراآليات  گيرد.گيرد.
 (.98، ص 1789)ر.ک  صلواتي،  باشندباشند  تبيين جايگاه وجودی انسان بر پاية تعاليم قرآني و روايي ميتبيين جايگاه وجودی انسان بر پاية تعاليم قرآني و روايي مي

های متفاوت بشری، همانند  در دانشز آيات ز آيات آيات قرآني تقد س دارند، ام ا تفسير، برداشت و استفاده اآيات قرآني تقد س دارند، ام ا تفسير، برداشت و استفاده اـ 8
ران، متکل مـان  نيست. دقيقا  به همين دليل، مفس مند از تقد س و نقدناپذير علم کالم، تفسير و فلسفه، بهره

و فيلسوفان مسلمان، در مواضع بسيار تلق ي يکديگر را در فهم آيات و يا نحوة استفادة يکديگر از آيـات را  
 اند. نقد کرده

که فيلسوف، دلشورة هماهنگي و پاسداشت دين دارد، يا دغدغة آن را ندارد، ارتبـاطي بـا فلسـفه    ـ اين9
. همدنين اينکه متفکّری چـرا و بـه چـه    . همدنين اينکه متفکّری چـرا و بـه چـه    طرفي يا متعه د بودن، وصف فيلسوف است، نه فلسفه ندارد و بي

ت فلسـفه نـدارد )ر.ک  الريجـاني،         ت فلسـفه نـدارد )ر.ک  الريجـاني،        قصدی تفکّـر فلسـفي دارد، دخلـي در ماهيـ  (. (. 1313و و   136136، ص ، ص 17361736قصدی تفکّـر فلسـفي دارد، دخلـي در ماهيـ 
فلسفه  يابد  به ديگر سخن،يابد  به ديگر سخن،  بنابراين، به صرف دلشورة دين و اثبات حقّاني ت آن، فلسفه به کالم تقليل نميبنابراين، به صرف دلشورة دين و اثبات حقّاني ت آن، فلسفه به کالم تقليل نمي

و تفک ر آزاد، مشروط به کفر نيست. اين امکان وجود دارد که بدون غلتيدن در ورطة کفر، جـوالن فکـری   
تواند نشانة تفک ر  ر کفرآميز به هيچ وجه نميداشت و چه بسارند کافراني که تفک ر آزاد ندارند. بنابراين، گفتا

 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 مال صـدرا را در بخـش   
بات سـخن خـويش، بـه سـخناني از     گردآوری متنو ع و در ساحت داوری، منحصرا  برهاني است و برای اث

و الحـق اليعـرف اال    »  «إن ما البرهان هو المتبع في األحکـام العقليـة  »کنند  از جمله:  مال صدرا استناد مي
ـ تکيـه بـر آراء و   1دارند:  و بر اساس آن، سه گزاره را به عنوان نتيجة سخن خويش اظهار مي« بالبرهان

هـای وحيـاني و آرای شـريعت     ــ گـزاره  2ايج فلسفي جايز نيسـت.  اقوال بزرگان به منظور دستيابي به نت
آنکه ملهم از استدالل عقلي باشد، مستند احکام  ـ حاصل کشف عرفاني را بي7شوند.  جايگزين برهان نمي

که  فلسفي قرار داد. در اين طرح، کشف و تعاليم وحياني کامال  در حاشية فلسفة مال صدرا قرار دارند، چنان
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)ر.ک  )ر.ک  هاسـت، بلکـه بـرای ارشـاد عقـل اسـت        ه برای داوری در باب صد  و کـذب گـزاره  کشف عرفا ن
 (.(.3838ــ5252، صص ، صص 17861786عبودي ت، عبودي ت، 

طرّاح اين نظري ه با رويکردی حصرگرايانه روش فلسفه را روش عقلي دانسته است و معيار فلسفي بودن طرّاح اين نظري ه با رويکردی حصرگرايانه روش فلسفه را روش عقلي دانسته است و معيار فلسفي بودن 
آن، روش تعيين صد  را که آن، روش تعيين صد  را که   داند، بلکه افزون برداند، بلکه افزون بر  شناختي آن نميشناختي آن نمي  های صاد  را تنها مضمون هستيهای صاد  را تنها مضمون هستي  گزارهگزاره

ای وحياني يا حاصل کشـفي عرفـاني يـا    ای وحياني يا حاصل کشـفي عرفـاني يـا      کند. بنابراين، گزارهکند. بنابراين، گزاره  روشي عقلي است، به عنوان معيار مطرح ميروشي عقلي است، به عنوان معيار مطرح مي
توان جايگزين استدالل فلسفي يا جايگزين مقد مه يا مقـد مات آن کـرد،   توان جايگزين استدالل فلسفي يا جايگزين مقد مه يا مقـد مات آن کـرد،     اقوال مورد اعتماد بزرگان را نمياقوال مورد اعتماد بزرگان را نمي

 ستدالل مزبور يا صد  مقد مات آن باشد.ستدالل مزبور يا صد  مقد مات آن باشد.تر از درستي اتر از درستي ا  ای يقينيای يقيني  هرچند صد  چنين گزارههرچند صد  چنين گزاره
هـای  هـای    ــ در آثـار مالّصـدرا هـيچ گـاه گـزاره      ــ در آثـار مالّصـدرا هـيچ گـاه گـزاره      11کند: کند:   در ادامه، سخنگوی اين ديدگاه دو اد عای بزرگ ميدر ادامه، سخنگوی اين ديدگاه دو اد عای بزرگ مي

ـ اينکـه مالّصـدرا   ـ اينکـه مالّصـدرا   22اند. اند.   وحياني، عرفاني و امثال آنها به جای استدالل فلسفي يا مقد مات آن به کار نرفتهوحياني، عرفاني و امثال آنها به جای استدالل فلسفي يا مقد مات آن به کار نرفته
کند، مگر آنکـه حقيقـت   کند، مگر آنکـه حقيقـت     داند و اساساً آن را باور نميداند و اساساً آن را باور نمي  عي نقصان ميعي نقصان ميحاصل روش عقلي را فارغ از کشف نوحاصل روش عقلي را فارغ از کشف نو

آن را با کشف دريابد، ام ا بايد توج ه داشت که او اين امر را ويژگي روحي و منش شخصـي خـود معرّفـي    آن را با کشف دريابد، ام ا بايد توج ه داشت که او اين امر را ويژگي روحي و منش شخصـي خـود معرّفـي    
. ام ا سخن حقّي که بر زبان سخنگوی . ام ا سخن حقّي که بر زبان سخنگوی ((2424-2727، صص ، صص 17981798)ر.ک  همو، )ر.ک  همو، کند، نه شيوة فلسفي خويش کند، نه شيوة فلسفي خويش   ميمي

هـای مشّـايي و اشـراقي در    هـای مشّـايي و اشـراقي در      ، آن است که تفاوت نظام فلسفي مالّصدرا با ديگر نظـام ، آن است که تفاوت نظام فلسفي مالّصدرا با ديگر نظـام اين نظر جاری شدهاين نظر جاری شده
. ايـن در  ((3838ــ5252، صص ، صص 17861786)ر.ک  همو، )ر.ک  همو، ترين مسئله است  اصالت وجود به عنوان کليدیابتنای آن بر ابتنای آن بر 

ي داند و اکتفا کردن به علم حصولي و برهاني، ارم ـان  حالي است که مال صدرا يافتن وجود را به شهود مي
جز شناخت ضعيف به همراه ندارد. بنابراين، زيرساخت فلسفة مال صدرا با نگرش شهودی وجـودی تـأمين   

انگـارد   پـردازی و داوری بـه هـيچ مـي     شود  نگرشي که صاحب ديدگاه مذکور آن را در ساحت فلسفه مي
 (.(.6767  ، ص1، ج 1758، شيرازیشيرازی  )ر.ک  صدرای

 نقد دیدگاه

بخش فلسفة مالّصـدرا و ناديـده گـرفتن هوي ـت     بخش فلسفة مالّصـدرا و ناديـده گـرفتن هوي ـت       های تعي نهای تعي ن  ن همة مؤلّفهن همة مؤلّفهديدگاه فو  نيز با ناديده گرفتديدگاه فو  نيز با ناديده گرفت
که در بخش نخست اين جستار از آن سخن به ميان آمـد، درصـدد تحميـل الگوهـای     که در بخش نخست اين جستار از آن سخن به ميان آمـد، درصـدد تحميـل الگوهـای       ای آن، چنانای آن، چنان  شبکهشبکه

های فلسفي، از جمله تمايز بين مقام گردآوری بر فلسـفة مالّصـدرا برآمدنـد.    های فلسفي، از جمله تمايز بين مقام گردآوری بر فلسـفة مالّصـدرا برآمدنـد.      روشي برآمده از ديگر سنّتروشي برآمده از ديگر سنّت
کند، بلکه سبب محرومي ت از فهـم درسـت   کند، بلکه سبب محرومي ت از فهـم درسـت     نه تنها ما را در فهم حکمت متعاليه ياری نمينه تنها ما را در فهم حکمت متعاليه ياری نمي  نظرگاه ياد شدهنظرگاه ياد شده

شود و در پايان، فلسفة مالّصـدرا، چنـان کـه    شود و در پايان، فلسفة مالّصـدرا، چنـان کـه      های سطحي از آن ميهای سطحي از آن مي  آن و بروز تکلّفات، تأويالت و قرائتآن و بروز تکلّفات، تأويالت و قرائت
ا اگـر بخـواهيم در چـارچوب فکـری       شود، نه آنشود، نه آن  پسندد، عرضه ميپسندد، عرضه مي  روش تحميلي ميروش تحميلي مي ا اگـر بخـواهيم در چـارچوب فکـری     چنان که هست. امـ    چنان که هست. امـ 

ای را بـدون برهـان طـرح    ای را بـدون برهـان طـرح      هرچند مالّصدرا سعي دارد تا هيچ مسـئله هرچند مالّصدرا سعي دارد تا هيچ مسـئله »»مالّصدرا سخن بگوييم، بايد گفت: مالّصدرا سخن بگوييم، بايد گفت: 
های ديگر در مقام تصديق و به عنوان معيار داوری اسـتفاده  های ديگر در مقام تصديق و به عنوان معيار داوری اسـتفاده    شود که از روششود که از روش  نکند. ام ا اين مانع از آن نمينکند. ام ا اين مانع از آن نمي

و هـر يـك بـدون ديگـری     و هـر يـك بـدون ديگـری     که در حکمت متعاليه، برهان و شهود به نحو توأمان مطرح است که در حکمت متعاليه، برهان و شهود به نحو توأمان مطرح است   نکند، چناننکند، چنان
ناقص و ناتمام است و هر دو به عنوان زمينه و معد  حصول يقين، به عنوان واحد مشکِّك، از طريق اعالم ناقص و ناتمام است و هر دو به عنوان زمينه و معد  حصول يقين، به عنوان واحد مشکِّك، از طريق اعالم 

(. بنابراين، اختصـاص و  (. بنابراين، اختصـاص و  266266، ص ، ص 11، ج ، ج 17551755و همو، و همو،   725725، ص، ص33، ج ، ج 17581758، ، )ر.ک  همو)ر.ک  هموالهي خواهند بود الهي خواهند بود 
ها بنا شده، جايگـاهي نـدارد. البتّـه    ها بنا شده، جايگـاهي نـدارد. البتّـه      تنو ع روشتنو ع روشانحصار برهان به مقام داوری در حکمت متعاليه که بر پاية انحصار برهان به مقام داوری در حکمت متعاليه که بر پاية 
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که گاهي حقايق کلّي از طريق کشـف و وحـي، تصـديق    که گاهي حقايق کلّي از طريق کشـف و وحـي، تصـديق      ها متفاوت است، چنانها متفاوت است، چنان  نحوة استفاده از آن روشنحوة استفاده از آن روش
، الـف،  ، الـف،  17581758شـود )بـرای نمونـه، ر.ک  همـو،     شـود )بـرای نمونـه، ر.ک  همـو،       گردند و آنگاه بر آنها برهان اقامه ميگردند و آنگاه بر آنها برهان اقامه مي  عرفاني و ايماني ميعرفاني و ايماني مي

 (.(.7878ــ7575صص صص 
ي مال صدرا را منحصر به برهان بدانيم، بايد بسياری از آثار مال صدرا، هماننـد  اگر روش فلسفهمدنين، 
هـای فلسـفي    را به دليل غلبة مباحث عرفاني، قرآني و روايي از فهرست کتابال يب  مفاتيحو  اسراراآليات

 الشواهد، اسفار های چون مال صدرا خارج کنيم. همدنين، بايد بسياری از مطالب عرفاني و قرآني در کتاب
را از زمرة مباحث فلسفي ندانيم  به ديگر سخن، مال صدرا از يك سـو، بـر اقامـة برهـان در      مبدأ و معادو 

، ،   66، ج 1758، شيرازیشيرازی  )ر.ک  صدرای کند مسائل فلسفي تأکيد دارد و فقط برهان را قابل تبعي ت تلق ي مي
د. مال صـدرا بـه الهامـات و مکاشـفات     و از سوی ديگر، افزون بر برهان، به کشف نيز اهتمام دار( ( 9191ص ص 

کند که من )مال صدرا( در وجـود   يابد، لذا تصريح مي عرفا ايمان دارد و آنها را موافق با الهامات خويش مي
دهـم   کنم، ام ا در باب صح ت الهامات و مکاشفات مذکور ترديدی به خود راه نمـي  آفتاب نيمروز شك مي

ای به مکاشفات  العاده بنابراين، مال صدرا اهتمام فو  (.(.187187، ص، ص55و همان، ج و همان، ج   211211، ص، ص11)ر.ک  همان، ج )ر.ک  همان، ج 
عرفاني و اقوال عرفا دارد و در صورت تعارض اقوال عرفا با مباني حکمي، تا آنجا که ممکن است آنهـا را  

 .((187187، ص، ص55)ر.ک  همان، ج )ر.ک  همان، ج پردازد  کند، بلکه به تصحيح و تأويل ظواهر گفتار آنها مي نقد و رد نمي
طرح برهان به عنوان روش منحصر در مقام داوری، کـاربرد کشـف و وحـي را در حـد  مقـام      بنابراين، 

گردآوری تنز ل داده است و موجبات تأويل ناروای سخنان مال صدرا را که تصريح بر ابتنای حکمت متعاليه 
. عال مـه  ((5858ــ ــ 5454، صـص ، صـص 11، ج ، ج 17861786)ر.ک  عبودي ـت،  )ر.ک  عبودي ـت،  کنـد   بر دو روش برهان و شهود دارد، فراهم مـي 

اگر حکمت صرف »نمايند:  زادة آملي در مقام گزارش همراه با شرح خويش از سخن خواجه بيان مي حسن
برهان باشد، يك حرف است. ام ا اگر عالوه بر برهان، سير و سلوک نفساني و مشاهدات نفساني هم باشد 

ه بـر برهـان،   و چشم بصيرت انسان هم باز شده باشد، برای انسان حجاب برداشته شده باشـد کـه عـالو   
گويند حکمت متعاليـه و در بسـياری از    را مياسفار وجدان و يافتن او هم باشد، اين حکمت متعاليه است، 

ايم،  کند که عالوه بر اينکه با برهان اثبات کرده اين معنا را عنوان مي اسفارموارد جناب صدرالمتأل هين در 
وی از روش حصرگرايانة فو ، سبب عـدم حضـور   همدنين، پير (.(.4646، ص ، ص 17881788)ر.ک  بديعي، )ر.ک  بديعي، « ايم يافته

گـردد  دامـي کـه برخـي      های شهودی و معارف وحياني در تبيين و شرح حکمت متعاليـه مـي   جد ی يافته
 .4شارحان معاصر فلسفة صدرايي در آن گرفتار شدند

دکـارت  دکـارت    کنار گذاشتن تعاليم وحياني در مقام داوری از سوی يك انديشمند مسلمان، يادآور اين جمله ازکنار گذاشتن تعاليم وحياني در مقام داوری از سوی يك انديشمند مسلمان، يادآور اين جمله از
ترين طر  کسب معرفت است و ذهن نبايد هيچ طريق ديگری را بپـذيرد.  ترين طر  کسب معرفت است و ذهن نبايد هيچ طريق ديگری را بپـذيرد.    شهود و قياس مطمئنشهود و قياس مطمئن»»است: است: 

هر طريق ديگری را به عنوان طريقي که مظنون به خطا و خطرناک است، بايد کنارگذاشت. ام ا ايـن امـر   هر طريق ديگری را به عنوان طريقي که مظنون به خطا و خطرناک است، بايد کنارگذاشت. ام ا ايـن امـر   
تـر از  تـر از    ، به عنوان يقينـي ، به عنوان يقينـي ي باور داشته باشيم که از طريق وحي الهيي باور داشته باشيم که از طريق وحي الهيهايهاي  شود که ما به موضوعشود که ما به موضوع  مانع اين نميمانع اين نمي

ترين معارف ما، برای ما آشکار شده است... اين اعتقادات را بايد مراعات کرد  زيرا اگر پايه و اساسي ترين معارف ما، برای ما آشکار شده است... اين اعتقادات را بايد مراعات کرد  زيرا اگر پايه و اساسي   يقينييقيني
« « توانند و بايد بيش از هر چيز ديگری با يکي از دو روش مذکور کشف شـوند توانند و بايد بيش از هر چيز ديگری با يکي از دو روش مذکور کشف شـوند   در فهم ما داشته باشند، ميدر فهم ما داشته باشند، مي

يـن آراء در فلسـفة غـرب، در تفکيـك فلسـفه از کـالم و       يـن آراء در فلسـفة غـرب، در تفکيـك فلسـفه از کـالم و       (. گفتني است امثال ا(. گفتني است امثال ا126126، ص ، ص 17981798)دکارت، )دکارت، 
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، ، 17881788  بـرای آگـاهي از ديگـر انتقـادات، ر.ک  قراملکـي،        بـرای آگـاهي از ديگـر انتقـادات، ر.ک  قراملکـي،      77الهي ات مؤثّر افتاد )ر.ک  همان، مقد مه، ص الهي ات مؤثّر افتاد )ر.ک  همان، مقد مه، ص 
بريم که يکي از مقاصد فلسفه در آن از يك سو، فهم عميق بريم که يکي از مقاصد فلسفه در آن از يك سو، فهم عميق   ام ا ما در عالَمي به سر ميام ا ما در عالَمي به سر مي(. (. 114114ــ112112صص صص 

های آشکار آن است و از ديگر سو، آيات و روايات نـه بـه   های آشکار آن است و از ديگر سو، آيات و روايات نـه بـه     ان و تثبيت داللتان و تثبيت داللتهای پنههای پنه  دين و کشف داللتدين و کشف داللت
ای که رکن و معيار پژوهش فلسفي است و به همين دليل، از ترکيبـي بـه نـام فلسـفة     ای که رکن و معيار پژوهش فلسفي است و به همين دليل، از ترکيبـي بـه نـام فلسـفة       عنوان امور حاشيهعنوان امور حاشيه
 کنيم.کنيم.  اسالمي دفاع مياسالمي دفاع مي

يف چه در مقام تحقّق مبتني بر برهان به معنـای عـام کلمـه    يف چه در مقام تحقّق مبتني بر برهان به معنـای عـام کلمـه    بنابراين، فلسفة مالّصدرا چه در مقام تعربنابراين، فلسفة مالّصدرا چه در مقام تعر
شهود را به شهود را به   التنّقيحالتنّقيحگيرد. مالّصدرا در منطق گيرد. مالّصدرا در منطق   است  برهاني که قلمرو آن، کشف و تعاليم وحياني را در برمياست  برهاني که قلمرو آن، کشف و تعاليم وحياني را در برمي

کنـد  کنـد    نياز از استدالل و فارغ از ارجاع به بديهي ات مقابل نظري ات تلقّي مينياز از استدالل و فارغ از ارجاع به بديهي ات مقابل نظري ات تلقّي مي  عنوان مقد مة پايه در برهان و بيعنوان مقد مة پايه در برهان و بي
. شـارح  . شـارح  ((114114، ص ، ص 17881788  بـرای آگـاهي بيشـتر، ر.ک  قراملکـي،       بـرای آگـاهي بيشـتر، ر.ک  قراملکـي،     55، ص ، ص 17381738شـيرازی،  شـيرازی،    ر.ک  صدرای)

نيز ارزش معرفتي معارف شهودی را باالتر از ارزش معرفتي معارف عقلي دانسـته اسـت. بـه ايـن     نيز ارزش معرفتي معارف شهودی را باالتر از ارزش معرفتي معارف عقلي دانسـته اسـت. بـه ايـن     التّنقيح التّنقيح 
ي، ي، )ر.ک  حسين)ر.ک  حسينبيان که نسبت معرفت شهودی به عقل همانند نسبت معرفت عقلي به معرفت حس ي است بيان که نسبت معرفت شهودی به عقل همانند نسبت معرفت عقلي به معرفت حس ي است 

تر داد کـه افـزون بـر اشـتمال بـر      تر داد کـه افـزون بـر اشـتمال بـر        برهان مالّصدرا را صورتي عامبرهان مالّصدرا را صورتي عام  توانتوان  افزون بر آن، ميافزون بر آن، مي(. (. 1818، ص ، ص 17811781
فلسفة مالّصدرا مشحون از فلسفة مالّصدرا مشحون از که که   کشف و وحي، تحليل، تفکيك، پردازش و تقريرها را هم در بر گيرد، چنانکشف و وحي، تحليل، تفکيك، پردازش و تقريرها را هم در بر گيرد، چنان

وجود ذهني، مُثُل، برهـان  وجود ذهني، مُثُل، برهـان  توان به وضوح در مسائلي چون توان به وضوح در مسائلي چون   ها و تقريرهای جديد است که آنها را ميها و تقريرهای جديد است که آنها را مي  تحليلتحليل
صديقين، اثبات وحدت شخصي وجود، کلّي، اثبات تجرّد نفس ناطقه، علم پيشـين خـدا، معـاد جسـماني،     صديقين، اثبات وحدت شخصي وجود، کلّي، اثبات تجرّد نفس ناطقه، علم پيشـين خـدا، معـاد جسـماني،     

هـای  هـای    هـا و تبيـين  هـا و تبيـين    الحقيقه و اسما و صفات الهي رصد کرد و همة اين تحليـل الحقيقه و اسما و صفات الهي رصد کرد و همة اين تحليـل   اتّحاد عاقل و معقول، بسيطاتّحاد عاقل و معقول، بسيط
  ر.ک  صـدرای مالّصدرا به بار نشسـته اسـت )  مالّصدرا به بار نشسـته اسـت )    نوين و پرکارکرد در پرتو شفّافي ت و وضوح برآمده از کشفنوين و پرکارکرد در پرتو شفّافي ت و وضوح برآمده از کشف

به ديگر سخن، تحليل و تبيين صدرايي در مقام عقلِ به ديگر سخن، تحليل و تبيين صدرايي در مقام عقلِ   (.(.88، ص ، ص 11، ج ، ج 17581758و همو، و همو،   88، ص ، ص 17361736شيرازی، شيرازی، 
اش، بـه سـاحت عقـلِ    اش، بـه سـاحت عقـلِ      قابلي است  آن عقل قابلي که ناظر به حقايق وحياني و شهودی است و با توسـعه قابلي است  آن عقل قابلي که ناظر به حقايق وحياني و شهودی است و با توسـعه 

ارجاعـات فـراوان   ارجاعـات فـراوان   . . (787ــ 292 ، صـص 4، ج 1755ال صـدرا،  )ر.ک  م منو ر و عقل فرقاني بار يافته اسـت منو ر و عقل فرقاني بار يافته اسـت 
مالّصدرا به عرفا نشان از آن دارد که او قوي اً متمايل به آنهاست. ام ا تحليل نهايي حاکي از آن اسـت کـه   مالّصدرا به عرفا نشان از آن دارد که او قوي اً متمايل به آنهاست. ام ا تحليل نهايي حاکي از آن اسـت کـه   

ای عارف بدانيم، کافي نيست  زيرا جنبة تحليلي ای عارف بدانيم، کافي نيست  زيرا جنبة تحليلي   صرف اين ارجاعات برای آنکه مالّصدرا را صرفاً نويسندهصرف اين ارجاعات برای آنکه مالّصدرا را صرفاً نويسنده
 .(Kalin, 2010, p. 199))  ا به عنوان مؤلّفة قوی و فراگير فلسفة اوستا به عنوان مؤلّفة قوی و فراگير فلسفة اوستتفکّر مالّصدرتفکّر مالّصدر

روش حکمت متعالية مال صدرا در بخـش گـردآوری، متنـو ع و در سـاحت داوری،     بنابراين، اين اد عا )= بنابراين، اين اد عا )= 
ی او در آثارش ی او در آثارش های فکر منحصرا  برهاني است(، نه با تصريحات کالم مال صدرا سازگار است و نه با تالش

« « هسـتند هسـتند     کشـف و برهـان، قابـل تبعي ـت    کشـف و برهـان، قابـل تبعي ـت    »»اش تصـريح دارد:  اش تصـريح دارد:    بنا بر اينکه مالّصدرا در فلسـفه بنا بر اينکه مالّصدرا در فلسـفه همسوست، همسوست، 
تواننـد در جـای حـد  وسـط برهـان بنشـينند       تواننـد در جـای حـد  وسـط برهـان بنشـينند         (. آيات و روايات مي(. آيات و روايات مي211211، ص، ص11، ج ، ج 17581758)صدرای شيرازی، )صدرای شيرازی، 
( و سيرة تفکّر فلسفي مالّصدرا اصرار بر اين دارد که مسـائل فلسـفي   ( و سيرة تفکّر فلسفي مالّصدرا اصرار بر اين دارد که مسـائل فلسـفي   158158ــ153153، صص، صص99)ر.ک  همان، ج )ر.ک  همان، ج 

دانسته شوند  يعني افزون بر برهـان، کشـف و آيـات و روايـات نيـز در مقـام       دانسته شوند  يعني افزون بر برهـان، کشـف و آيـات و روايـات نيـز در مقـام         قرآنقرآنايد با الهام، برهان و ايد با الهام، برهان و بب
که در مباحثي همانند کثرت نوعي انسان، حيـات ذاتـي جسـم، عيني ـت صـفات      که در مباحثي همانند کثرت نوعي انسان، حيـات ذاتـي جسـم، عيني ـت صـفات        داوری حضور دارند، چنانداوری حضور دارند، چنان

اطقـه و بقـای آن و   اطقـه و بقـای آن و   کمالي با ذات الهي، تفاوت ارادة خدا با ارادة ممکن، جامعي ـت انسـان، تجـرّد نفـس ن    کمالي با ذات الهي، تفاوت ارادة خدا با ارادة ممکن، جامعي ـت انسـان، تجـرّد نفـس ن    
کند  يعنـي  کند  يعنـي    ای از مقد مات برهان استفاده ميای از مقد مات برهان استفاده مي  کيفي ت اعاد انسان در معاد، آيات و روايات را به عنوان مقد مهکيفي ت اعاد انسان در معاد، آيات و روايات را به عنوان مقد مه
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، ، 17921792و عاشورپور چمنداني، و عاشورپور چمنداني،   231231و و   2121، ص، ص99، ج ، ج 17581758برد )ر.ک  همان، برد )ر.ک  همان،   در مقام داوری از آنها بهره ميدر مقام داوری از آنها بهره مي
(.(.173173ــ128128صص صص 

 گيری نتيجه

ای دارد و مشـتمل بـر   ای دارد و مشـتمل بـر     عنوان يك رشتة علمي هوي تي هندسي و مـاهي تي شـبکه  عنوان يك رشتة علمي هوي تي هندسي و مـاهي تي شـبکه  ـ فلسفة مالّصدرا به ـ فلسفة مالّصدرا به 11
 رهيافت، مبادی و مباني، مسائل، روش و اهداف است.رهيافت، مبادی و مباني، مسائل، روش و اهداف است.

ـ اصالت وجود در شبکة معرفتي صدرايي، به عنوان نگرش بنيادين مطرح است و مال صـدرا توانسـته   2
الع معرفتي علم پديد آورد. بنابراين، مسائل است به مدد آن انقالبي در تفک ر فلسفي و تحو لي در ديگر اض

 مطروحه در حکمت متعاليه همگي تصريحا  يا تلويحا  متأث ر از نگرش بنيادين وجودی هستند.

ـ مقصد حکمت متعاليه نيز مقصدی وجودی است  يعني بيش از پـرورش ذهـن، بـه تعـالي وجـودی      7
 انسان نظر دارد.

برهان است و آيات نيز به عنوان کشف اتم و روايات به مثابـة  برهان است و آيات نيز به عنوان کشف اتم و روايات به مثابـة  ـ روش مالّصدرا نيز مبتني بر کشف و ـ روش مالّصدرا نيز مبتني بر کشف و 44
تفسير و تبيين تفصيلي آيات، به عنوان رکن پـژوهش و در مقـام داوری در شـبکة معرفتـي صـدرايي راه      تفسير و تبيين تفصيلي آيات، به عنوان رکن پـژوهش و در مقـام داوری در شـبکة معرفتـي صـدرايي راه      

 يابند.يابند.  ميمي

ـ شبکة معرفتي مال صدرا با دانش کالم تمـايز جـد ی و جـوهری دارد. ريشـة ايـن تمـايز در تفـاوت        6
باشد، با اين توضيح که در شبکة معرفتـي مال صـدرا، بـرخالف     و موضوع آن دو مي رهيافت، روش، هدف

کالم، رهيافت و مقصد وجودی، روش مشتمل بر شهود، موجود ب م اه و  موجود به عنـوان موضـوع فلسـفه    
های ياد شده نيز سبب شده نحوة استفادة مال صدرا از آيات، روايات، تحليـل، تبيـين و    مطرح است. تفاوت

 ..فسير او از مسائل مشترک، متفاوت از دانش کالم باشدت
ـ برهان در فلسفة مال صدرا در تفسيری موس ع، برهان به معنای انشـعابي از حج ت منطقـي اسـت و      5

گيرد. بنابراين، زماني که مال صدرا فقط برهان را قابـل پيـروی    تحليل، برهان کشفي و شهود را در بر مي
جامع، يعني برهان به معنای عام کلمه است که با شهود قابـل جمـع اسـت و در    داند. مراد او برهان م مي

داند، منظور او از برهان، برهان مقابل )= مقابل شهود(  اش را برهان و شهود مي مواضعي که اساس فلسفه
است. لذا کشف در فلسفة مال صـدرا در دو سـاحت گـردآوری و داوری حضـور دارد. البت ه بـا قبـول ايـن          

 رض که دوگانة يادشده، قابل تفکيك است.ف پيش

 ها نوشت پی

ل  »»کند: کند:   بيان ميبيان مي    اسفاراسفارـ مالّصدرا در ـ مالّصدرا در 11 ة الوجود و تأصي ل  و إّني قد كنت شديد الذب عنهم يف اعتباريي ة الوجود و تأصي و إّني قد كنت شديد الذب عنهم يف اعتباريي

املاهييات حتيى أن هداّن رّبي و انكشف يل انكشافا بينا أن األمر بعكس ذلك و هو أني الوجودات هي املاهييات حتيى أن هداّن رّبي و انكشف يل انكشافا بينا أن األمر بعكس ذلك و هو أني الوجودات هي 

لة الواق لة الواقاحلقائق املتأصي عة يف العني و أن املاهييات املعّبي عنها يف عرف طائفة من أه  الكشف و اليقلني عة يف العني و أن املاهييات املعّبي عنها يف عرف طائفة من أه  الكشف و اليقلني احلقائق املتأصي

( که بر اين ( که بر اين 4949، ص ، ص 11  ، ج ، ج 17581758ر.ک  صدرای شيرازی، ر.ک  صدرای شيرازی، ))  ««باألعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود أبداباألعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود أبدا
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  اساس نگارنده، از دو دورة تفکّری اصالت ماهوی و اصالت وجودی بـه مالّصـدرای او ل و دوم يـاد کـرده    اساس نگارنده، از دو دورة تفکّری اصالت ماهوی و اصالت وجودی بـه مالّصـدرای او ل و دوم يـاد کـرده    

نويسـد:  نويسـد:    ( مـي ( مـي 292292ــ ــ 291291، صـص  ، صـص  22  ، ج ، ج 17581758)ر.ک  صدرای شـيرازی،  )ر.ک  صدرای شـيرازی،    اسفاراسفارهمدنين مالّصدرا در همدنين مالّصدرا در است. است. 

حمص  الكالم أني مجيع املوجودات عند أه  احلقيقة و احلكمة اإلهلية املتعالية عقال كلان أو نفالا أو حمص  الكالم أني مجيع املوجودات عند أه  احلقيقة و احلكمة اإلهلية املتعالية عقال كلان أو نفالا أو »»

حيث سلعع نلور حيث سلعع نلور صورة نوعيية من مراتب أضواء النيور احلقيقي و جتليات الوجود القييومي اإلهلي و صورة نوعيية من مراتب أضواء النيور احلقيقي و جتليات الوجود القييومي اإلهلي و 

احلق أظلم و اهندم ما ذهب إليه أوهام املحجوبني من أن للامهييات املمكنة يف ذاهتلا وجلودا بل  إنيلام احلق أظلم و اهندم ما ذهب إليه أوهام املحجوبني من أن للامهييات املمكنة يف ذاهتلا وجلودا بل  إنيلام 

يظهر أحكامها و لوازمها من مراتب الوجودات اليتي هي أضواء و أظالل للوجود احلقيقي و النيلور يظهر أحكامها و لوازمها من مراتب الوجودات اليتي هي أضواء و أظالل للوجود احلقيقي و النيلور 

العناية األزلية و جعله قاعي العناية األزلية و جعله قاعي   و برهان هذا األص  من مجلة ما آتانيه رّبي من احلكمة بحابو برهان هذا األص  من مجلة ما آتانيه رّبي من احلكمة بحاب  األحدياألحدي

که در آن وحدت شخصي که در آن وحدت شخصي   ««من العلم بفيض فضله و جوده فحاولت به إكامل الفالفة و تتميم احلكمةمن العلم بفيض فضله و جوده فحاولت به إكامل الفالفة و تتميم احلكمة

داند که به صورت سيستمي مبتني بر وحدت تشـکيکي  داند که به صورت سيستمي مبتني بر وحدت تشـکيکي    وجود را به مثابة اکمال و تتميم فلسفة خويش ميوجود را به مثابة اکمال و تتميم فلسفة خويش مي

، بـه مالّصـدرای سـوم يـاد کـردم.      ، بـه مالّصـدرای سـوم يـاد کـردم.      انديشـد انديشـد   است. لذا به مالّصدرايي که در فضای وحـدت شخصـي مـي   است. لذا به مالّصدرايي که در فضای وحـدت شخصـي مـي   

مالّصدرای او ل با مالّصـدرای دوم و سـوم، نسـبت تبـايني دارد و مالّصـدرای دوم و سـوم بـه تصـريح         مالّصدرای او ل با مالّصـدرای دوم و سـوم، نسـبت تبـايني دارد و مالّصـدرای دوم و سـوم بـه تصـريح         

 مالّصدرا، رابطة تشکيکي دارند.مالّصدرا، رابطة تشکيکي دارند.
به تفصيل به فراروی به تفصيل به فراروی « « آغاز و انجام و بازتاب آن در نگرش وجودی اسرار اآلياتآغاز و انجام و بازتاب آن در نگرش وجودی اسرار اآليات»»نگارنده در مقالة نگارنده در مقالة ـ 2

 اآليات از خواجه نصير در آغاز و انجام پرداخته است.اآليات از خواجه نصير در آغاز و انجام پرداخته است.مالّصدرا در اسرارمالّصدرا در اسرار

ـ   ای رازی يگانهای رازی يگانهد بن زکري د بن زکري محم محم   ،،و در اين عرصهو در اين عرصه»»کند:  وی در ادامه بيان ميـ ـ 77 ـ فيلسوف )کسي که س  ير ير فيلسوف )کسي که س 
سايت راسخون، معر فـي مشـاهير،   «. بزرگ جهان اسالم استبزرگ جهان اسالم است  ،،سيری آزاد باشد(سيری آزاد باشد(  واقعاًواقعاًاو او فکری و عقالني فکری و عقالني 

همدنـين، گـودمن )د. اسـالم، ذيـل مـاد ه( و دروارت      همدنـين، گـودمن )د. اسـالم، ذيـل مـاد ه( و دروارت        گفتني اسـت:  ..خورشيدیخورشيدی  17981798  آذرآذر  يازدهميازدهم، ، جمعهجمعه
((Druart,1966, p. 246))   تـرين  تـرين    آزادانـديش آزادانـديش »»و و « « آزادترين و پرشورترين متفکّـر اسـالم  آزادترين و پرشورترين متفکّـر اسـالم  »»عناويني چون عناويني چون

 .((Goodman, 1995, p. 246))اند اند   به رازی نسبت دادهبه رازی نسبت داده« « فيلسوف مسلمانفيلسوف مسلمان
الحکمة، اصول و روش رئاليسـم، درآمـدی بـر     الحکمة، تعليقه بر نهاية الحکمة، نهاية ـ ر.ک  بداية4

 .2و  1نظام حکمت صدرايي، ج 
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