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 روش شناسی مالصدرا و تفاوت آن با مکاتب قبلی
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 کارشناسی ارشد فلسفه دین دانشگاه مفید قم، قم، ایران

esmaildalir64@gmail.com 

 چکیده

ي وش ویژه اه با رو دیگري ، مكتبی است ک براي حكمت متعالیة مالصدرا دو معنا می توان در نظر گرفت : یكی فلسفة أولی

 الم و حتیعلم ک ومسائل فلسفی را بررسی می کند .  پیروي از این روش دستاوردهاي متفاوتی با دستاوردهاي فلسفه مشاء 

ي ابر لناکفایتی عق شیوه حكمت متعالیه داراي دو بعد سلبی و ایجابی است: .شیوه اشراقی و عرفانی خواهد داشتمتفاوت با 

عقل و  ین نقشدستیابی به حقایق و نارسائی عرفان جهت تبین آنها و سطحی نگري در بررسی شریعت ، در بعد سلبی و تب

.  در زرگان و..باقوال ووجدان عرفانی بعنوان مصصح و مؤید عقل و عرفان ، در بعد ایجابی آن بكار می رود. وي از وحی و کشف 

 منع نمی کند وجایز می داند. غیر مفام داوري و تعیین صدق و کذب 

 

 هاي كلیديواژه

 حکمت متعالیه ، روش شناسی  ، كشف ، عرفان ، اشراق ، اصالت وجود
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 مفهوم شناسی حکمت متعالیهمقدمه اي بر 
متألهین اله صدرشیرازي معروف بلهی صدر الدین محمد بن ابراهیم حكمت متعالیه نامی است براي فلسفه اي که حكیم ا

ثر جامع الم شیخ الرئیس ابن سینا و محقق طوسی دارد. صدر المتألهین ااین نام ، سابقه اي در ک .بنیان نهاده ( 979-1050)

از  ؟ آیا مرادنامگذاري آن چیست تناسبت .نامیده« حكمت متعالیه»وست، خود را ، که مشتمل بر نظام فلسفی ابتكاري ا

ی یا معنای خود اوست بتكارينیز نامیده می شود ، یا مراد فسلفة ا« فلسفة اولی» همان فسلفة الهی است که « حكمت متعالیه»

 عرفا و ن در کالمنه هاي آصدرا، ابن سینا و محقق طوسی و توجه به زمیارد کاربرد این واژه در آثار مالمراجعه به موبا  دیگر؟

 لسفة اولیفتر از دودفلسفه اختصاصی مالصدرا و مححكمت اشراق به روشنی نشان می دهد که این واژه ، معنایی وسیع تر از 

. تاس نهاده کتاب خود می دانسته ، این نام را بر« حكمت متعالیه» صدرا نیز چون دیدگاههاي خود را مصداقی از دارد، و مال

رد واژة بارة کارب رکه د پس از این مقدمه و قبل از ورود به موضوع اصلی بحث، الزم است بار دیگر این نكته را یاد آوري کنیم

 در کالم صدرالمتألهین سه احتمال را می توان مطرح ساخت؛« حكمت متعالیه»

ه ت فلسفی، بتابی اسکصدرا نیز اسفار خود را از این جهت که مال مراد از آن ، مباحث مابعد الطبیعی بصورت کلی باشد و

 . این نام یاد کرده

ومی مفه. باشد فلسفه باشد و در واقع این نام ، صرفاً اسمی خاص براي یك نامی براي فلسفة ابتكاري و اختصاصی مالصدرا

 .وسیع تر از آن مراد باشد

ین دست آمده از او بصدار و دو فیلسوف پیش ااده ، آنچه تاکنون از عبارات مالصرف نظر از نامی که وي بر کتاب خود نه

، فی نیستآن کا لی براي دستیابی بهحث علمی و براهین عقاست که حكمت متعالیه مجموعه اي است از معارف فلسفی که مبا

ریف روش ا ، تعمبحث .  پیش فرض به این گونه معارف به مدد طلبید بلكه عالوه بر آن باید مكاشفه و ذوق را براي وصول

، موضوع ن روای یم . ازاست و از این پس در پی بررسی این مكتب از حیث روش تحقیق آن هست« حكمت متعالیه»شناسانه از 

، مالصدرا سی خاص نشأت گرفته است وحكمت متعالیه متمرکز می گردد که در واقع از نوعی معرفت شنا متدلوژيبحث، 

 .فلسفة خود را برگفته از اصول این متد می داند

و اجزاي  می سازیم: تفاوت آن را با شیوه هاي رایج در علم کالم، فلسفة مشاء، حكمت اشراق، معلوم ما در این مباحث

 . تشكیل دهندة این نظام را می شناسیم و وجه انتخاب این روش را به جاي شیوه هاي دیگر را روشن سازیم

 روش شناسی  حکمت متعالیه 
ی بی و ایجابنبة سلجبراي شناخت دقیق روشی که مالصدرا با استفاده از معرفت شناسی مقبول خویش بنیان نهاد، باید دو 

شناخت  وجود دردر جنبة سلبی، او بیشتر در پی تبیین ضعف راههاي م .ي را از یكدیگر تفكیك کردکالم وارائه شده در 

 حقایق عالم و یا نارسائی هاي آنها در تفسیر آن است . 

 الف( شیوه سلبی؛ 

 .نارسائی عرفان جهت تبیین حقایق 

 )ظاهر بینی سطحی در بررسی شریعت)عدم تعقل 

 جدایی راه عرفان از جهله صوفیه 

 ایجابی؛شیوه  ب(

 ان.تبیین نقش عقل و وجدان عرفانی ، بعنوان مؤیّد و مصحّح عقل و عرفان و هماهنگی راه بره 

 جنبه سلبی روش حکمت متعالیه 

مالصدرا نیز مانند دو فیلسوف صاحب مكتب قبلی خود، یعنی شیخ اشراق و شیخ الرئیس، کار خود را با شیوة مشائی و برهانی 
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انجام از راه گذشته دست بر داشت و به نحوي منتقد آن گشت و حتی اظهار ندامت کرد. توجه به ی سرآغاز کرد ولصرف 

نارسائی عقل و نیاز به کشف براي فهم حقائق شریعت و نارسائی وجدان و کشف براي تبیین درست و منطقی حقائق، عناصر 

کفایت عقل و براهین عقلی: نه هر حقیقتی به اصلی تشكیل دهندة جنبة سلبی شیوة صدرائی حكمت متعالیه است. عدم 

تنهائی با روش عقلی، ادراك پذیر است و نه هر عقلی توانایی الزم براي نیل به همه حقائق عقلی را دارد. این است که عقل 

سفار ا) بدون راهنمائی و جهت دهی وجدان گرفتار الفاظ و اصطالحات و مجادالت لفظی و پیچیده گی هاي بی ثمر خواهد شد

یافت مقاصد شارع را به درستی ندارد و نمی توان اسرار از دیدگاه صدرا، عقل حتی توان در.   (11ع مقدمه المؤلف ، ص  1، ج 

حقائقی که هیچ زمینه اي  چه رسد به یافتران شده، به صرف مراجعه به عقل ددین و حقائق شریعت را، که در قالب الفاظ بی

 یافت آن وجود ندارد. براي در

 عدم كفايت وجدان و مکاشفه 

ی عبارات كن گاهلاثر پذیري عمیق وي از عرفا و یافته هاي خویش و نقش بنیادي آن در فلسفة او نیازي به بیان ندارد، 

قابل  ر می شود،ن اظهامسامحه آمیز و آمیخته با تناقضات یا متعارض با یافته هاي بدیهی و ظواهر شرعی که از سوي اهل عرفا

ال غبه دلیل اشت بیان، ت. لذا بر صاحبان کشف نیز خرده می گیرد که هر چند حقائق را درست یافته اند، اما در مقامتحمل نیس

ی خالی از ندرت سخن هد و بفراوان به ریاضات و... و عدم ممارست الزم براي تبیین حقائق، توان الزم را براي بیان حقائق ندارن

 نقض و ایراد دارند. 

 ء به وجدان و مکاشفه وجه عدم اكتفا

آن  ر و تعبیرا تفسییك دلیل بر عدم اکتفاء به یافته هاي عرفانی قابل استفاده است: یعنی اینكه اصل مكاشفه می تواند ب

ر دوش یتی است بن مسئولنظر مالصدرا ایجاد این زباه متفاوت باشد. از این رو زبان مشترکی میان فلسفه و عرفان الزم است. ب

ل و ا زبان عقشنائی بعینه چشیده اند و از سوي دیگر شیوة بیان آن را از طریق آه له، که از یك سو حقائق را بحكیمان متأ

ماهنگی هكشد و مجادله و قوت استدالل، خوب می دانند. این وظیفه، همان رسالتی است که حكمت متعالیه باید بر دوش ب

ز راه اعالیه را كمت متحي سلوك و تفهم و بیان حقائق، امري است که راه عقل و عرفان را نشان دهد. عدم اکتفاء به وجدان برا

ند و اس نمی کنلی احسعرفان جدا می کند و به حكمت اشراق نزدیك می نماید؛ زیرا عرفا در سلوك راه، هیچ نیازي به بیان عق

ئه ــخطرا نیز ت انــرهبه گاهی ــبلكد و نـتطراري می دانضـك کنند، آن را اــی نیز نزدیـان عقلـاگر به دلیلی خود را به بی

 .   (4)داوود بن محمد القیصري ، شرح القیصري علی فصوص الحكم ، ص کنند می

 جدائی راه عرفان از راه جهله صوفیه

 تأیید و تكریم عرفان و عارفان در کالم وي، هیچ گاهی به معناي صحّه گذاشتن بر همة گفتار و کرداري نیست که به نام عرفان

  .و تصوف گفته می شود و در مقابل شریعت قرار می گیرد و یا به نفی آن می پردازد

 جنبة ايجابی حکمت متعالیه

 آمیزه اي است از طریقة حكیمان الهی و عارفان. 

 طریقة شریعت ) وحی و رسالت (، مافوق طریقه حكمت متعالیه است. 

ا ی است. لذعرفان وصول به آن، ارتباط با عالم ملكوت و مكاشفات منشأ همه علوم و معارف حكمی، عالم ملكوتی است و راه

  دستیابی به معرفت، کمال انسان است.
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 حكمت متعالیه مبانی باطنی براهین عقلی و کشفی است لذا این براهین مانند نوري در قلب مومن است 

لت است که ما فوق طریقة حكمت طریقه شریعت هم عرض کشف و برهان نیست، بلكه در واقع همان طریقه وحی و رسا

 متعالیه است و مفاد شریعت نیز وراي مفاد حكمت متعالیه است. 

 کشف و ذوق منشأ همه علوم و معارف و راه وصول به حقایق عالم است. 

 بیان فلسفی و براهین عقلی، راه تبیین دریافت هاي وجدانی است. 

 معصومانه ترین بیان حقیقت است.  راه شریعت استوار ترین طریقة معرفت، و مفاد شریعت

چون حقیقت واحد است و راههاي کشف و عقل و شریعت، همه راه وصول به حقیقتند، هیچ گاه تعارضی میان عقل و کشف و 

شریعت رخ نخواهد داد: اما درك این حقیقت و تطابق فقط براي کسانی ممكن است که به هر سه زبان، آشنا باشند. پس تنها 

 هی که باشریعت آشنایند می توانند به بر ترین حقایق این سه طریق دست یابند.حكیمان متأل

 ارزش شناخت در حکمت متعالیه 

 اعتبار راه مكاشفه و وجدان.  –اعتبار راه عقل بصورت کلی 

  «علیهم السالم » اعتبار کتاب و سنت و اهل بیت 

  نقش وحی و كشف در حکمت متعالیه

انست با پایبند د ین شرطآیا مالصدرا که روش برهانی را شرط حكمت متعالیه و مقوم آن می داند، می توان او را عمالً هم به ا

  می آورد؟ ه میاناینكه در آثار حكمی خود از آیات و روایات و اقوال عرفا و بزرگان و یافته هاي شهودي فراوان سخن ب

و پایبند به این اصل چنین نیست که ا (205، ص  5ا سزوار تباهی می داند.؟) اسفار ، ج او به صراحت فلسفه معارض با وحی ر

ت. قض آن نیسر و نانباشد چرا که نحوة کار برد این نوع گزاره ها در حكمت متعالیه، به گونه اي است که منافی شرط مذکو

آنها  ستفاده ازفقط ا ه، بطور منبع نمی کند، بلكهچون شرط مذکور، استفاده از گزاره هاي مستند به وحی و کشف را، در فلسف

 را در مقام داوري و تعیین صدق و کذب گزاره ها منبع می کند. 

لذا استفاده از یافته هاي عرفانی و حتی اقوال بزرگان، در هر نظام فلسفی، در غیر مقام داوري ناقض این شرط نیست و جایز 

 است. 

 امتیاز هاي حکمت متعالیه

از  ن عبارتستند و آسمت به مسئله اي می پردازیم که در واقع پاسخی است به سئوالی که عادتاً به ذهن خطور می کدر این ق

 اینكه وجه تمایز اصلی و محوري حكمت متعالیه با نظام هاي مشائی و اشراقی در چیست؟ 

ط بین امور ذهنی و واقعیات خارجی است، ریشه اصلی بسیاري از اشتباهات نظام هاي فلسفی پیش از مالصدر را، در نهایت، خل

زیرا، چنانكه در اصالت وجود، روشن شده، مفاهیم و ماهیات، تصاویر واقعیات خارجی اند و ماهیات، تصاویري کامالً منطبق بر 

صویر واقعیات اند و آشكار است که خاصیت تصویر شفاف و کامالً منطبق بر صاحب تصویر این است که انسان آن را با صاحب ت

اشتباه می کند. گاهی احكام ماهیات را، که همان تصاویر ذهنی واقعیات اند، به واقعیاتی که داراي این تصاویرند، نسبت می 

دهند، گاهی هم بالعكس، احكام واقعیات را به تصاویر ذهنی آنها، که همان اند، نسبت می دهند و ، در یك کالم ، ماهیات را 

عیات را مشمول احكام ماهیات می پندارند و، بر اساس این پندار، به نتایجی نا درست می رسند. مشمول احكام واقعیات و واق
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این دقیقاً همان خلط بین امور ذهنی، یعنی ماهیات، و واقعیات خارجی است. اکنون نتیجة اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، 

 ري از خلط احكام آنهاست. تفكیك بین ذهن و خارج و تمایز بین تصویر و صاحب تصویر و پیشگی

تنی اند، جود مبپس از اصالت وجود، سه مسئله تشكیك در وجود و وجود رابط معلول و حرکت جوهري، که هر سه بر اصالت و

ین مسائل مهم تر منزلة مبانی فرعی آن هستند. چهار مسئلة زیر به ترتیبه بیشترین نقش را در حكمت متعالیه دارند و ب

 : حكمت متعالیه اند

 ( اصالت وجود و اعتباریت ماهیت.1

 ( تشكیك در وجود. 2

 ( وجود رابط معلول. 3

 ( حرکت جوهري، اعم از اشتدادي و اشراقی و حكمت متعالیه4

 وجه اختالف نظام هاي مشائی و اشراقی با حکمت متعالیه

اتفاق  ر همة آراءاگر دو فیلسوف د مجموعه آراء فلسفی فیلسوف است به طوري که« نظام فلسفی حكمت متعالیه » مقصود از 

 لذا می توان ته باشند.ف داشنظر داشته باشند، داراي یك نظام فلسفی اند و گرنه داراي دو نظام اند و لو در اندکی از آراء اختال

 .. بی و..گفت که به تعداد فالسفه نظام فلسفی وجود دارد، مانند نظام هاي فلسفی افالطون، ارسطو، کندي، فارا

کندي و  و ومثالً، ارسط ما بر خالف آن به تعداد فالسفه مشرب فلسفی نداریم، بلكه بسیاري از فیلسوفان داراي یك مشرب اند:ا

ید ش مورد تأکبه رو«  مشرب» فارابی و... همگی مشائی مشربند و افالطون و افلوطین و شیخ اشراقی، اشراقی مشربند، چرا که 

پس  تر برسد. یقینی ید در پیش گرفت تا عقل در عملكرد خود کمتر به خطا رود و به نتایجیفیلسوف اشاره دارد: روشی که با

ي یك فاوت داراناظر به محتواي فلسفه نیست و از همین روست که ممكن است فیلسوفانی با نظام هاي فلسفی مت« مشرب » 

 ملكرد عقلان ، عائی و اشراقی. مشائی مشربمشرب باشند. در فلسفه، تا زمان مالصدرا، دو مشرب مهم ظهور کرده اند: مش

 و مشهود، مله کشفجکلی از بعد معنوي او، و از ه آدمی را، که همان تحصیل حدود و اقامه براهین براي کشف حقائق است، ب

 نائل می مسائل مستقل می دانند. هر چه نیروي عقل و قوة حدس در فیلسوف قوي تر باشد، سریع تر به اقامه برهان و حل

وفی ر چه فیلسهتقدند شود و کمتر به خطا می رود. اشراقی مشربان، بعد معنوي آدمی را در عملكرد عقل او مؤثر دانسته و مع

یلسوف اگر ف مهذب تر باشد، عقل در تحصیل حدود و اقامه براهین و کشف حقائق کمتر به خطا می رود و به طریق أولی

ی از ویحال، گ چنین نباشد، بلكه در اینبسی صائب تر از هنگامی است که  صاحب ذوق و اهل کشف باشد، محصوالت عقل او

 (.361ص  1عالم قدس زبان او را به حقائق گویا کرده اند.) مجموعه مصنفات شیخ اشراق ، ج ، 

ان ین برها جانشتردیدي نیست که هیچ فیلسوفی، اعم از مشائی و اشراقی، کشف را رقیب عقل و در عرض آن و حاصل کشف ر 

غالب  است. لذا مؤثر لسفی اوــرب فیلسوف بر محتواي فلسفة او ، یعنی بر نظام فـنمی داند. البته نباید غفلت ورزید که مش

ی سازد. متمایز منظام هاي فلسفی مشائی داراي وجوه مشترکی است که خاص آنهاست و آنها را از نظام هاي فلسفی اشراقی 

اشراقی  شائی ومنظام هاي مشائی و اشراقی و در عرض آنهاست. که تفاوت نظام هاي  تردیدي نیست که حكمت متعالیه قسیم

جود و ر أصالت والیه بناشی از تفاوت در مشرب است اما تفاوت نظام حكمت متعالیه با آنها ناشی از تكیه نظام هاي حكمت متع

 اعتباریت ماهیت است. 

به ز طرح اصالت وجود و بكار گیري آن در ابواب مختلف فلسفه است، ی که کلیة ویژگی هاي حكمت متعالیه ناشی ااز آنجای

ق یافت، اشاره ــید بر حل آنها توفیـاه کلــیلة این شـوسه المتألهین باختصار به برخی از قفل هاي ناگشوده فلسفه که صـدر
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 می کنیم؛ 

 ، جسمانیةماهیت ند وجود طولی ) جمعی (توفیق در طرح مسائل جدید، که در نظام هاي مشائی و اشراقی مطرح نیستند، مان

 الحدوث بودن نفس. 

 جود. اهیت به وتصاف ماتوفیق در ارائه توجیه فلسفی درست براي مسائلی که در نظام هاي مذکور قابل حل نیستند، مانند نحوه 

ثل سمانی و معاد جمعلول، توفیق در ارائه راه حل براي مسائلی که در نظام هاي مذکور قابل حل نیستند مانند رابط بودن م

 افالطونی. 

 توفیق در ارائه استدالل هاي جدید، مانند برهان صدیقین صدرائی.

 توفیق در تعمیق مسائل از پیش طرح شده، مانند تنزیه خداوند و توحید افعالی. 

 تفاوت روش حکمت متعالیه و طريقة حکمت اشراق

ین شیوه بیین اتی توان تفاوت روشنی نشان داد، اما آنچه صدرا در هر چند میان ماهیت اصلی این طریقة حكمت اشراق نم

 د. ایت می کنانیم کفنظر می رسد براي اینكه او را صاحب اصلی این مكتب بده بیان کرده داراي امتیازات فراوانی است که ب

 برخی از امتیازات طريقة صدرائی عبارتند از: 

 ضوح خاصی پیدا کرده. الیه جلوه و وبها دادن به سهم شریعت، که در حكمت متع -آ

یقة حكمت ، بلكه ضروري دانستن تطبیق یافته هاي حكمت متعالیه با محتواي شریعت نیز از امتیازات طراهمیت بسیار -ب

ر اي عینی دمونه هصدرا براي نشان دادن نه صورتی که مالمتعالیه است که در حكمت اشراق، با این جدیت یافت نمی شود. ب

د افی هم یااصول ک وعنوان بهترین نمونه می توان از تفسیر و شرح وي بر قرآن کریم ه ع، وارد عمل شده است. که بهر موضو

 کرد. 

ن ساختن یعنی مبره ه عرفا و حكماء )ــزاج طریقـی امتـیازات واالي او، توفیق اوست در ارائه نمونه هاي عینـاز دیگر امت -ج

 یافته هاي عرفانی (. 

  نتیجه گیري

ه ی در فلسفایج عمیقکه مشاهده  می شود او با تكیه بر  روش هاي فالسفه قبلی توانسته اند به نت فلسفه مالصدرا چنان در

ز فلسفه تمادي امبا وجود گذشت سالهاي  دست یابد و در طول مدت تاریخ فلسفه اسالمی کسی به این  نتایج  نرسیده است.

 ست.  گاه کهنگی از آن محسوس نی ا به نتایج تازه اي می رسیم و هیچمالصدرا هنوز هم با بررسی کتب مالصدر

ظر نه ها بـینا ند و ازدوج شده ـهم من و عرفـان هنرمندانه در کنار ل یا قرآـدرفلسفه او چنانكه مشاهده می شود  قلب و عق

 رسد در طول هم است نه در عرض  یكدیگر. می

 الش هايچاز  گشاي بسیاري بیت)ع( است که گره ت بحث توسل او به اهلنكته دیگري که در زندگی مالصدرا مشهود اس

 ردمانی ازمیا باشد رسیم که فرمود: اگر علم در ثر می )ص(و درآخر به کالم گوهرباري از پیامبر اعظمفلسفی وي بوده است 

 فارس بدان دست می یازند

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

7 

 منابع
 ( 1981 اث العربي،ء الترشهور به اسفار ) بيروت، دار احياصدرالمتألهين، الحكمة المتعالية في األسفار االربعه، م 
  ،ق ه  1424طباطبائي، سيد محمد حسين، نهاية الحكمة، مؤسسة النشر االسالمي 

  1375بهمنيار بن المرزبان، التحصيل، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تابستان  

 هشي امام خمني ) ره ( ، سازمان سمت و مؤسسه آموزشي و پژو1عبوديت، عبدالرسول، در آمدي به نظام حكمت صدرائي، ج 

  1383، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني )ره( تابستان 4فصلنامة معرفت فلسفي، شماره  
  9و8و7خردنامه صدرا شماره 
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