پژوهشنامه عرفان
دوفصلنامه علمی ،سال یازدهم،
شماره بیستودوم،
بهار و تابستان ،1399
صفحات 29 -45

جستاری در دینشناسی عرفانی مالصدرا


علی اشرفامامی

چکیده:در این جُستار مؤلفههاي دینشناسي صدرالدین محمد شیرازي معروف به
مالصدرا در ذیل سه مبحث خودشناسي ،مفهوم سفر و نظریه وحدت ادیان بررسي
شده است .خودشناسي با فهم تجرد نفس مرتبط است و یکي از برترین نتایج آن
خداشناسي است .اصطالح سفر بهمعناي سلوك بهسوي خدا ،با حقیقت دینداري
پیوندي عمیق دارد تآنجاكه وي در تعریف دین سلوك بهسوي وجود حقیقي را
مطرح ميكند كه در طي آن سالك از خود مجازي به خود حقیقي سفر ميكند.
بدینترتیب كمال انسان با اكمال دین از جهت وصول به والیت و مقام احسان نسبتي
مستقیم دارد .همچنین در این پژوهش به نظریه وحدت ادیان در آثار مالصدرا به
عنوان نظریهاي عرفاني نگریسته شده است .مطابق این نظریه كه از وحدت وجود منتج
حقتعالي براي همگان حتي مشركان ،در صورت معهودشان تجلي خواهد كرد.
کلید واژهها :تفقه ،دینشناسي ،مالصدرا ،سفر

 دانشیار و عضو هیئت علمي گروه ادیان و عرفان دانشگاه فردوسي مشهد
Email: imami@ferdowsi.um.ac.ir

مقاله علمی – پژوهشی است .دریافت مقاله1397/2/31 :؛ پذیرش مقاله1397/5/13 :
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مقدمه:
شهرت فلسفة مالصدرا به «حکمت متعالیه» بهعنوان وجه تمایز از فلسفة مشاء ،نشان از آن دارد كه
وي از مشرب فلسفي یوناني روي گردانیده و به حکمت الهي و دیني روي آورده است .او در
دیباچه كتاب مشهورش اسفار اربعه ،رهیافت علمي خود را ،گونهاي دیگر از حکمت و معرفت
دانسته كه موضوع آن تجرید و ذات موجودات و تحقیق مجردات (مفارقات) است و نام دیگر آن
را معرفت ربوبي و حکمت الهي نامیده است (مالصدرا .)3 -4 :1378 ،حکمت الهي در نظر صدرا همان
چیزي است كه در قرآن كریم با عنوان «خیر كثیر» از آن یاد شده و با مشاهده ملکوت و باطن عالم
مرتبط است؛ مقامات و حاالت مردان الهي نیز در این علم نمایان ميشود (مالصدرا.)3 -4 :1378 ،

از این جهت كه عنصر مشاهده و مکاشفه در حکمت صدرا جایگاه خاصي دارد و او در اسفار
و شواهد الربوبیه به دفعات از این اصطالح یاد كرده است ،ميتوان حکمت او را حکمت عرفاني
نامید؛ ازطرفي چون او فالسفه پیشیني را كه بر مسلك پیامبران بودهاند كمخطاترین فیلسوفان
ميدانسته و همچنین حکمت خود را عهدهدار تبیین بهترین بخشهاي حکمت ،یعني ایمان به خدا و
آیاتش و روز رستاخیز دانسته كه در قرآن بدان اشاره شده است (رك :بقره)258 :؛ ميتوان حکمت
او را حکمت ایماني و دیني دانست .ازاینرو ميتوان گفت كه دین و عرفان اصليترین مشخصة
حکمت صدرایي است كه توأمان و بهوفور در آثارش متجلي شده است .یکي از دالیلي كه وي در
آثار فلسفياش هیچ ابایي از نقل آیات قرآن و استشهاد به آنها ندارد ،همین نکته است .وي
همچنین هیچ واهمه و پروایي از نقل سخن و دیدگاه عارفان پیشین همچون حالج و بایزید
ابنعربي (مالصدرا ،1378 ،ج ،)237 ،51 :2صدرالدین قونوي (مالصدرا ،1378 ،ج ،)51 :2ابوسعید ابوالخیر
(مالصدرا ،1378 ،ج ،)237 :1خواجه عبداهلل انصاري (مالصدرا ،1378 ،ج ،)355 :1شیخ عالءالدوله سمناني
(مالصدرا ،1378 ،ج )362 ،353 ،348 :1و ابوحامد غزالي (مالصدرا ،1378 ،ج )358 ،341 :1در خالل مباحث
فلسفي خود ندارد .درحاليكه یك فیلسوفِ صِرف ،تنها باید از طریق ادلّة عقلي به اثبات مباحث
عقلي بپردازد و مانند متکلم در قید شواهد نقلي نباشد؛ اما مالصدرا نهتنها از نقل قول خودداري
نميكند ،بلکه در جديترین مسئلة فلسفه یعني علت و معلول از توحیدِ خاصِ«اهل اهلل» یاد و آن را
«طوري وراء طور عقل» معرفي كرده است (مالصدرا ،1378 ،ج.)355 :1
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عالوهبراین وي در رساله سه اصل  -همانگونه كه لویزن ( )Leonard Lewisohnنیز
خاطرنشان كرده است  -هوادار عرفانِ فلسفيِ صرفاً صوفیانه است ،و نه عرفان فلسفي جداي از سنت
صوفیانه .لویزن در میراث تصوف به این نکته كه مالصدرا خود را با عنوان «خادم الفقراء»  -كه
تلویحاً متضمن معنایي صوفیانه است  -معرفي كرده است ،به عنوان شاهد براي این ادعا ذكر
ميكند .لویزن همچنین براي اثبات ادعاي خود مبنيبر مشي صوفیانة مالصدرا ،به استفادة وي از

بیت «بارها گفتهام و بار دگر ميگویم /كه من دلشده این ره نه به خود ميپویم» در رساله سه اصل
اشاره ميكند (لویزن.)691 :1384 ،

از این جهت مي توان گفت« كتاب هاي فلسفي او تفسیر دین است» (خواجوي1378 ،ب .)143 :و
نیز مي توان او را با عارف همنامش قونوي مقایسه كرد تا آنجا كه صدرالدین شیرازي را مقرر
مکتب

صدرالدین قونوي دانستهاند (رك :خواجوي1378 :الف.) :

فهم دین از دیدگاه مالصدرا
معادل قرآني فهم دین یا دینشناسي همان «التفقهُ فیالدینِ» است كه در آیه  122سوره توبه بدان
اشاره شده است ،جالب اینجاست كه بهاءالدین خرمشاهي این عبارت را به «دینپژوهي» ترجمه
كرده است:
و سزاوار نیست كه مؤمنان همگي رهسپار [جهاد] شوند .اما چرا از هر فرقهاي از آنان
گروهي رهسپار نشوند كه دینپژوهي كنند و چون به نزد قومشان بازگشتند ،ایشان را

برطبق آیه فوق ،دینشناسان از منظر قرآن كساني هستند كه مردم را بیم ميدهند؛ مالصدرا به
اختالف معاني اصطالح فقیه در صدر اسالم با آنچه در زمانهاي بعدي بهعنوان «علمِ فقه» رایج
گشته اشاره ميكند و تذكر ميدهد كه در زمانهاي قدیم لفظ فقه را بر علم طریق آخرت و
معرفت نفس و دقایق آفات و مکاید و امراض نفس و شوق به لقاي پروردگار و آخرت و خوف از
رستاخیز اطالق ميكردند ،درحاليكه در این زمان فقه به مسائل طالق و میراث و حدود و غیره
مربوط ميشود .وي با استناد به آیه یادشده نتیجه ميگیرد كه فقیه كسي است كه بیش از همه از
خدا ترسد و خوف و خشیت در دل وي بیشتر باشد (مالصدرا.)74-75 :1376 ،
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فقیه در این معني كسي است كه از فهم و شناخت دین متأثر شده باشد و این تأثر به شکل
حاالت ایماني چون صبر ،شکر ،حلم ،علم و از همه مهمتر خوف از خدا نمایان ميشود .تفقه و فهم
دین عنایت خداوند را در دنیا و آخرت در پي دارد ،صدرالمتالهین پس از ذكر حدیث امام
صادق(ع) كه فرمودند « :مَنْ لَمْ یَتَفَقََّهْ فِی دِینِ اَللََّهِ لَمْ یَنْظُرِ اَللََّهُ إلَيْهِ یَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لَمْ یُزَكَِّ لَهُ عَمَالً»؛
( بر شما باد كه در دین خدا تفقه كنید و اعرابي و عامي نباشید ،زیرا هركس كه در دین خدا تفقه
نکند ،خداوند روز رستاخیز بدو نظر نیافکند و عملش را پاكیزه ندارد) (كلیني1407 ،ق ،ج .)31 :1در
شرح آن به جنبه اشراقي و معنوي علم و فقه تنبه داده و ميگوید« :كسي كه داراي قلبي تابناك به
نور علم و فقه است ،از راه لطف و عنایت مورد نظر خداست» (مالصدرا.)22 :1376 ،
(ع)

همچنین ذیل حدیث دیگري از آن حضرت

دربارة شیعیاني كه به فهم دین نائل شدهاند

ميفرماید« :لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا یَتَفَقَّهُ مِنْ أَصْحَابِنَا»؛ (از یاران ما ،آنكسي كه تفقه در دین ندارد ،خیري
در او نیست) (كلیني1407 ،ق ،ج)33 :1

مالصدرا در شرح این حدیث ،تذكر ميدهد كه شیعه نباید عامي و مقلدِ بيبصیرت باشد ،بلکه
باید عارفي فقیه و دانا و متدیني صالح و پرهیزكار و رويگردان از خلق و اهل خلوت گزیدن با
حقتعالي همراه با مناجات و فکر و خاموشي باشد ،همانگونه كه امام علي النقي(ع) ميفرمایند« :از
نشانههاي فقه (دانش دین) حلم ،علم و سکوت است» (مالصدرا.)38 :1376 ،

برشمردن حاالت عرفاني چون خلوت و خاموشي و فکر؛ و تصریح مالصدرا به اینکه شیعه باید
عارفي فقیه باشد ،نشان ميدهد كه در نظر او ،دینشناسي و تفقه ،نوعي معرفت و عرفان است و نه
یعني عالمان ،حکما و كبرا (بزرگان) دستور داده و فرموده است« :از عالمان سؤال كن و با حکما
مخالطت نما و همنشین بزرگان باش» ،مقصود از عالمان را عالمان به امر خدا دانسته و معتقد است
حکما عالمان به خدا هستند ،اما احکام نميدانند .اما مقصود از بزرگان ،عالم به هر دو علم یعني علم
به خدا و علم به امر خداست .مشخصة عالِم به احکام خدا این است كه ذكر زباني بدون ذكر قلبي
دارد ،از مردم ميترسد نه از پروردگار ،در ظاهر از مردم شرم دارد ،اما در نهان از خدا حیا ندارد .اما
عالم به خدا ذاكر خدا و خائف و شرم دارنده اوست ،اما ذكر او در قلب است نه در زبان (مالصدرا،
.)56-57 :1381
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بحث از اكمال دین كه هم در قرآن (مائده )3 :و هم در حدیث آمده است ،مورد توجه مالصدرا
قرار گرفته است؛ كمال دین هم با نوعي از علم  -یعني علم باطن  -مرتبط است؛ این علم با معدن
والیت ،كه در تشیع ،در وجود امام علي(ع) متبلور شده است ،پیوند عمیقي دارد .در تفاسیر شیعي از
آیه «امروز دین شما را به كمال رسانیدم و نعمت خود بر شما تمام كردم» (مائده )3:به تبلیغ والیت
ازسوي پیامبر(ص) اشاره شده است؛ اما از دیدگاه مالصدرا نبوت دو جنبة ظاهر و باطن دارد ،ظاهر
نبوت شریعت و باطن آن والیت است .خود شریعت هم ظاهر و باطني دارد و مراتب علما در آن دو
متفاوت است .هر كس نسبتش به پیامبر تمامتر و نزدیکي او به روح پیامبر قويتر باشد ،علم او به
(ع)

ظاهر و باطن شریعت كاملتر است (مالصدرا .)631-632 :1384 ،ازآنجاكه نسبت امام علي
(ص)

پیامبر

(ص)

همچون نفس آن حضرت

(ع)

است ،امام علي

به

آگاهترین فرد به باطن دین و كتاب

خداست .ازاین رو علم تأویل هم انحصاراً مخصوص اوست .مالصدرا در قصیدهاي در منقبت امام
علي(ع) به نقش امام عل(ع) در تأویل قرآن اشاره ميكند و اینکه جنگ و جهاد آن حضرت براساس
تأویل قرآن بود ،همانگونه كه پیامبر(ص) براساس تنزیل ميجنگید.
ذات او چون بود تنزیل كالم

كرد از شمشیر تاویل كالم

از زبان تیغ ،تفسیر سخن

مينمود از بهر اصحاب بدن

صحت قرآن چنین باید نمود

اقتدا با شاه دین باید نمود
(مالصدرا)8 :1392 ،

تعبیر «شاه دین» در مورد امام علي(ع) نشاندهنده جایگاه اصلي والیت در دینشناسي صدرایي
محصول پیروي و محبت امام(ع) به عنوان ركن دین است  -میسر نميشود؛ از این جهت هانري
كربن بهخوبي دربارة تأویل و ارتباط آن با والیت و محبت در نظام معرفتي صدرا قضاوت كرده
است:
وقتي سخن از امور جان در میان است ،گذشته و آینده دیگر اوصاف امور ظاهري
نیست .گذشته و آینده اوصاف خود جان است .خود ماییم كه زنده یا مردهایم و در
قبال حیات و ممات این امور مسئول .سرّ تاویل روحاني ائمه طاهري(ع) دقیقاً همین
است .براي مثال مالصدرا از كساني است كه نیك دریافت كه ما فقط و فقط به قدر
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محبت از معرفت نصیب ميبریم .معرفت ما صورت ظاهر محبت ماست .نیز همة آنچه
را كه بياعتنایان «گذشته»اش ميخوانند ،به قدر محبت ما ،همچنان آینده خواهند
ماند .محبتِ ما ،خودش سرچشمه آینده است زیرا آینده را حیات ميبخشد (كربن،
.)118 :1391

بدین ترتیب تأویلي كه از منبع والیت نشئت ميگیرد ،جزء علوم باطني است كه با فهم كمالي
از دین مرتبط است.
از دیگر علوم باطني كه به همین جنبة والیت مربوط ميشود علم مکاشفه است .مالصدرا در
تفسیر سخن امام صادق(ع) كه فرمود« :كمال دین كسب علم است» به غایت اعمال دیني و تکالیف
شرعي اشاره كرده كه همان علم است؛ از نظر او علم دو گونه است :یکي علم مکاشفه مانند علم
به ذات و صفات و افعال الهي و دیگري علم معامله كه عبارت است از علم به چگونگي اعمال
طاعات و آنچه به ترك از آنها مربوط ميشود و علم به گناهان و زشتيها از اعمال .علم نخست،
ذاتاً مقصود و مراد است ولي علم دوم براي عمل بدان مراد است .حتي مقصود از عمل هم در نظر
او ،براي كسب علم است و نتیجه ميگیرد كه علم هم اول و هم آخر ،هم مبدأ و هم غایت است.
پس نوعي از علم ،وسیله و نوعي از آن غایت است و دومي برتر و شریفتر است ،عمل تنها وسیله
است همانطور كه دنیا وسیلة آخرت است .پس خیر در طاعتي كه وسیله براي علم نباشد نیست
(مالصدرا.)12 :1377 ،

مشخصة اصلي علم باطني از دیدگاه صدرا ،نور بودن آن است؛ همانگونه كه قرآن در توصیف
اهل ایمان به این نور اشاره كرده كه در قیامت پیشاپیش آنها و از طرف راستشان در حركت است،
آن ،ایمان حقیقي به خدا و مالئکه و كتب آسماني و ایمان به آخرت است (مالصدرا.)8 :1376 ،

مالصدرا بیش از شصت صفحه از كتاب مفتاح الغیب را به بیان شرف و بزرگي علم اختصاص
داده (مفتاح سوم كتاب مفتاح الغیب) و در طي آن به تحلیل معاني الفاظ سيگانه علم پرداخته
است كه از جمله آنها لفظ فقه است .وي در توضیح لفظ «فقه» ،آن را «علم به مقصود گوینده از
كالم» تعریف ميكند (مالصدرا.)179-180 :1384 ،
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تأ كید مالصدرا به تحلیل علم و فقه ،بدین سبب است كه اصطالح عالم و فقیه را از انحصار
گروهي كه خود را به غلط از علما و فقها شمردهاند خارج كند و با تعریف دقیق این دو اصطالح،

نشان دهد كه دینشناسان و عالمان حقیقي ،فقهاي مصطلح و علماي ظاهر نیستند .او در ایقاظ
النائمین با استناد به آیه  18سوره آلعمران ،علم فقه را علم توحید و از نوع علوم شهودي دانسته كه
خداوند با استفاده از آن بر وجود خویش گواهي ميدهد نه غیر (مالصدرا .)2 :1361 ،بدینترتیب فهم
دین از نظر مالصدرا از راه خداشناسي شهودي میسر ميشود.

جایگاه خودشناسی در دینشناسی صدرا
براي پي بردن به «خود» یا «نفس» باید از مبدأ و معاد خود آگاه بود؛ این آگاهي عین فهم دین است،
زیرا دین به انسان ميگوید كه در جهان چگونه باشد .به تعبیر دینشناس آلماني پل تیلیخ (Paul

 )Tillichگوهر دین «دغدغه فرجامین» است .در جهاني كه همواره ما را با مرگ و بيمعنایي
تهدید ميكند ،برگرفتن دغدغة فرجامین ،جسارت و شجاعت خاصي ميطلبد كه آن را جهش
اگزیستانسیالیستي ایمان مينامد .در طي این جهش ،انسان تشنة حقیقتِ وجودِ خود ميشود كه گم
شده است (هرلینگ .)228-231 :1396 ،مالصدرا نیز در آثار خود ،چنین دغدغهاي را آشکار كرده
است ،فهم دین از دیدگاه صدرا در شناخت كامل مبدأ و معاد خالصه ميشود ،همانگونه كه عنوان
یکي از آثار فلسفي او مبدأ و معاد است .مباحث آغازین كتاب با عناویني چون «اشاره به مبدأ وجود
و فلسفه اولي» آغاز ميشود ،مباحث پایاني از فصل دهم تا دوازدهم با عناویني چون «اشاره اجمالي
آنکه مقصود از همه شرایع تعریف عمارت منازل الياهلل است» دقیقاً به مباحث دیني و فلسفه شرایع
مرتبط است .در فصل یازدهم مقصود از همة شرایع دیني را رسانیدن خلق به جوار حق و سعادت
لقاي پروردگار و عروج از جسمانیت ابدان به مقام ارواح دانسته است (مالصدرا.)571 :1362 ،

صدرا در این فصول ،از همة شرایع بهطور عام (نهفقط شریعت اسالم) یاد ميكند ،بنابراین
مي توان گفت او به فلسفه دیني نظر دارد كه براي تکامل انسان وضع شده است .وي تصریح ميكند
كه مقصود شرایع ،تنها به معرفت خدا و معرفت نفس میسر ميشود؛ زیرا قوام ممکن به واجب است
و قوام عبد به رب؛ پس تا زماني كه عبد نفس خود را به عبودیت نشناسد نه خود را شناخته است و
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نه پروردگار خود را؛ همچنین تا پروردگار خود را به ربوبیت نشناسد ،نه پروردگار خود را شناخته
است و نه خود را .زیرا همچنان كه عبودیت ،مقوِّم اوست ،الهِّیت و ربوبیت عین ذات باريتعالي
است؛ ازاینرو فرموده است« :و جن و انس را جز براي پرستش خود نیافریدهام»

(ذاریات)56 ،

(مالصدرا.)571 :1362 ،

صدرا هشت فضیلت را براي خودشناسي برميشمارد كه مهمترین آنها خداشناسي است
(مالصدرا .)212-214 :1380 ،وي در اهمیت خودشناسي ميگوید :خداوند هیچ كتاب آسماني نفرستاد،
مگر آنکه در او نوشته است« :اي انسان خود را بشناس تا خداي خود را بشناسي»

(مالصدرا:1380 ،

.)214

مالصدرا از قرآن ،آیهاي را همسو با حدیث «هركس خود را بشناسد ،خداي خود را شناخته
است» تفسیر ميكند؛ از دیدگاه او ،این آیه كه ميفرماید« :از آن كسان مباشید كه خدا را فراموش
كردند و خدا نیز چنان كرد تا خود را فراموش كنند» (حشر ،)19 :عکس نقیض همان حدیث است
(مالصدرا )214 :1380 ،و در «مبدأ و معاد» از تالزم نفس و رب در آیه چنین نتیجه ميگیرد« :از تعلیق
نسیان نفس به نسیان رب ،مستبصر زكي به طریق عکس نقیض ميفهمد كه تذكر رب متعلق است به
تذكر نفس» ؛ درنتیجه یادآوري رب موقوف به یادآوري نفس است (مالصدرا.)4 :1362 ،

خودشناسي از دیدگاه صدرا با فهم تجرد نفس مرتبط است ،ازجمله ادلة قرآني آیهاي است كه
به نظر صدرا از نفس با تعبیر «كلمه» یاد كرده است« :كلمات خوش و پاك به سوي او باال ميرود و
كردار نیك است كه آن را باال ميبرد» (فاطر ،)10،كلمات به چیزي گویند كه حاكي از باطن و
این عالم كه ازهرجهت ،حاكي از وجود و قدرت تام و كامل پروردگار و نمونه بارزي از ذات
مقدس اوست (مالصدرا.)322 :1385 ،

همچنین از پیامبر(ص) نقل ميكند كه فرمود« :هركس مرا ببیند به تحقیق خدا را دیده است» .زیرا
نفس مقدس پیامبر(ص) مظهر اكمل و آیینة تمام ذات و صفات الهي است؛ و نیز اینکه فرمود« :من
بیمدهنده عریان هستم» .لفظ عریان در این حدیث ،اشاره به مقام و مرتبة تجرد كامل نفس آن
حضرت است (مالصدرا.)323 :1385 ،
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همچنین مقصود از تولد دوباره در كالم حضرت عیسي(ع) كه فرمود« :هرگز داخل ملکوت
آسمانها نميشود كسي كه دو مرتبه تولد نیافته باشد» این است كه والدت اول جسماني ،و والدت
دوم خاص اهل سعادت است .مالصدرا عالوهبراین از سخنان عارفان مسلمان هم شاهدي ذكر
ميكند :اینکه گفتهاند «صوفي همواره با خداست بدون زمان» داللت دارد بر اینکه صوفي با تجرد
از ماده ،به مقام شامخ نفس فراسوي زمان و مکان رسیده است (مالصدرا .)323-324 :1385 ،از دیدگاه
او ،نفس انساني ميتواند به درجه و مقامي نایل گردد كه جمیع موجودات عالم همگي اجزاي ذات
وي باشند و قوت و قدرت وي در همة موجودات سریان بیابد (مالصدرا.)359 :1385 ،

به همین دلیل معتقد است نفس انساني مجموعة تمام موجودات است ،هر كه آن را شناخت
تمام موجودات را شناخته است .با خودشناسي ،حقایق موجودات فاني و باقي و حقیقت آسمانها و
زمین شناخته ميشود .به تعبیر دیگر صدرا جهانشناسي را از ثمرات خودشناسي ذكر ميكند و
ميگوید« :هر كس جهان را شناخت ،در مقام مشاهده خداوند تبارك و تعالي است» (مالصدرا:1380 ،

 .)213همچنین هر كس نفس خود را بشناسد ،ميداند كه چگونه آن را رهبري و هدایت كند و هر
كس كه بتواند نفس و قواي نفس را تربیت كند ،خواهد توانست عالم را رهبري نیکو باشد و
سزاوار است كه از خلفاي الهي باشد ،همچنان كه خداوند ميفرماید« :شما را در روي زمین جانشین
گرداند» (اعراف( )129 ،مالصدرا.)213 :1380 ،

بنابراین شرط خالفت انسان براي خدا ،شناخت نفس و تربیت قواي نفس است .الزمة تربیت
قواي نفس ،سفر استکمالي انسان از خودِ مقید ،بهسوي وجودِ مطلق یا همان ربّ مطلق است؛ و
است.

جایگاه سفر در دینشناسی مالصدرا
اهمیت سفر در دینشناسي صدرا در تعریف او از دین و اكمال دین نمایان ميشود ،زیرا اكمال دین
مستلزم سیر و سلوك از ظاهر دین بهسوي حقیقت دین است ،صدرا در تعریف حقیقت دین از
سلوك نام ميبرد و مينویسد« :حقیقت دین عبارت است از سلوك و پیمودن راه خدا با قدم بیرون
رفتن از وجود مجازي براي رسیدن به وجود حقیقي» (مالصدرا.)36 :1363 ،
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حقیقت دین در این تعریف ،معادل همان اصطالح حقیقت در عرفان اسالمي است؛ آنچه در
این سفر عاید انسان ميشود خودِ حقیقي اوست .مالصدرا بهعنوان فیلسوف اصالتي وجودي ،تأكید
ميكند كه از بین حیوانات تنها انسان به وجود حقیقي خود ميرسد .ازسويدیگر ،سیر استکمالي
انسان ،از وجودِ غیرحقیقي ،بهسوي وجود اصیل ،با سیر تکامليِ دین نسبت مستقیم دارد.
صدرا مسیر تکامل دین را از جهت فردي ،جمعي و تاریخي مورد توجه قرار داده است .از
جهت فردي ،دین هركس با طي كردن درجات ایمان ،یعني مراتب سهگانه ذیل كامل ميشود؛
مرتبة عوام از جهت علم ،ایمان به غیب است و از جهت عمل ،انجام دادن نیکيهاست .مرتبة
خواص ،از جهت علم ،شناخت معارف ایماني با براهین روشن قدوسي و از جهت عمل با تجلي
خدا در اعضا و جوارح ِانسان تحقق ميیابد .اما مرتبة اخص ،از جهت علم و عمل ،پس از برداشته
شدن حجابها و پردههاي انانیت ،به سبب تجلي حق به صفات مجد و عظمت (با فناي عبد از خود)
و تجلي به صفات جمالي(با بقاي عبد به حق) انجام ميشود .مالصدرا ایمان را در مرتبة نخست،
غیبي و در دوم عیني و سوم عیاني مينامد .مرتبة دوم و سوم بهترتیب مرتبة محبوبان و مرتبة محبان
است (مالصدرا ،بيتا.) 33-35 :

در مفاتیح الغیب مرتبة سوم را مرتبة احسان نامیده است .چراكه پیامبر(ص) فرموده است« :احسان
یعني اینکه خداوند را چنان عبادت كني كه گویي مشاهدهاش مينمایي»

(مالصدرا.)317 :1384 ،

مشاهدة خداوند با امکان اساسي انسان یعني آفریده شدن بر صورت الهي مرتبط است .انسان با
عبادت مخلوق و خدمت به او بهجاي عبادت خالق ،این امکان را از دست داده و از وجود اساسي و
دین كامل ميشود.
كمال دین از جهت جمعي نیز در تفسیر آیه كریمه« :امروز دین شما را به كمال رسانیدم»
(مائده )3:بیان شده است .مالصدرا معتقد است دین از زمان حضرت آدم ،به سبب سلوك پیامبران
در راه حق ،پیوسته در حال تکامل بود .اما پیامبر خاتم یعني حضرت محمد(ص) تمامي راههایي را
كه پیامبران گذشته به تمامي پیمودند ،پیموده و با عنایت ازلي از جهت اختصاصش به مقام محبوبي
در بین پیامبران به مقام قرب و به مرتبة كمال دین رسید ،سعادت رسیدن به وجود حقیقي براي او
حاصل شد (مالصدرا.) 317 :1384 ،
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با این تفسیر ميتوان گفت چون وجود حقیقي براي پیامبر خاتم

حاصل شده است ،پس

دیگر انسانها هم براي رسیدن به وجود اصیل خود ،باید به او منتسب بشوند.این انتساب در نظر
مالصدرا ،بهعنوان حکیمي شیعي ،با والیت امام علي(ع) كه بهمنزمة نفس پیامبر است ،محقق ميشود
(مالصدرا ،بيتا.)36 ،

اصطالح قرآني «صراط مستقیم» نیز از مفاهیمي است كه با سفر انسان بهسوي خدا پیوند دارد.
در تعریف صدرا از صراط ،آن را صورت هدایتي دانسته كه انسان ،تا زماني كه در عالم طبیعت
است با اعمال قلبي آن را پدید ميآورد (مالصدرا .)152 :1377 ،انبیا و رسوالن الهي مظاهر صراط در
دنیا هستند .دو ویژگي صراط ،یعني باریكتر از مو و تیزتر از شمشیر ،با دو قوة علمي و عملي انسان
تطبیق داده شده است .اگر این دو قوه در انسان به كمال برسد ،عبور و سیر بر صراط براي او همانند
برق جهنده خواهد بود .صدرا به تأویل شیعي از صراط تحت عنوان «زیادت كشف و توضیح»
اشاره ميكند كه برطبق آن صراط عالوهبر مفهوم پل ،نام حجج الهي است كه هركه آنان را بشناسد
جواز عبور از پل را خواهد داشت (مالصدرا.)153 :1377 ،

در یك نگاه كلي ،مالصدرا سفر انسان را پیمودن فاصله بین مبدأ و معاد دانسته است .این معاد،
خاص انسان نیست ،بلکه كل هستي بهسوي پروردگار در حال حركت است و هر موجودي از
موجودات این عالم ،حركت و تحولي ذاتي و عبادتي فطري بهسوي پروردگار دارد (مالصدرا:1385 ،

 .)48اما سفر انسان بهسوي خدا و سلوكش بهسوي جهان آخرت ،ویژگي خاصي دارد و آن ،قدرت
سیرش در حاالت مختلف وجودي و صورتپذیرياش بهتمامي صورتها و خصلتهاست
كتاب اسفار اربعه هم به اقرار خود مالصدرا ،طبق سفر عرفا در چهار مرحلة كلي ،كه در باطن
به هم ارتباط دارند ،تألیف شده است .هر چهار ،درواقع یك سفر «إنََّا للَّه و إنَّا إلَيهِ رَاجِعُونَ» است
(مالصدرا .)10 :1378 ،به گفته محمد خواجوي ،بهطور یقین مالصدرا در انتخاب نام اسفار براي كتاب
خود ،به كتاب االسفار عن نتایج االسفار ابنعربي نظر داشته است (مالصدرا .)38 ،1378 ،صدرا با
اشاره به قرآن ،نخستین سفر را ،سفر از عدم به وجود دانسته است .قرآن ميفرماید« :هر آینه بر انسان
مدتي از زمان گذشت و او چیزي درخور ذكر نبود» (انسان .)1 :وي قابل ذكر نبودن انسان را مربوط
به حالت عدم او ميداند كه قوة محض و پستترین مرتبه است .پسازآن مرتبة جمادي و نباتي و
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سپس مرتبة حیواني است كه قرآن از این مرتبه با آفرینش سمع و بصر براي انسان یاد كرده و این
نخستین چیزي است كه توسط والدت جسماني حاصل ميشود؛ انسانِ بشري داراي فکر كه در
كارها تصرف ميكند و انسانِ معنوي و داراي نفس ناطقه (مالصدرا .)217 -218 :1380،در مرحلة اول،
نخستین مقام از مقامات نفس را همانند دیگر حیوانات تجربه ميكند .در این مرحله اگر درخششي
از انوار رحمت الهي او را فراگیرد ،از خواب جهالت بیدار و از رؤیاي وضعیتي كه در شرع از آن
بازداشته شده است ،بهسوي پروردگار زاري و توبه ميكند (مالصدرا . )73 :1384 ،از دیدگاه او تمایز
میان حالل و حرام ،و خوبي و بدي برطبق شریعت براثر شنیدن پندهاي قرآني و تأمل در احادیث
نبوي ،نخستین مرتبه از مراتب انسانیت است (مالصدرا.)218 :1380 ،

سفر جدي انسان بهسوي خدا زماني آغاز ميشود كه عنایت الهي شامل حالش شود و با
گوشه گیري از دنیا ،مقام نفس و هوي را پشت سر بگذارد .در این هنگام پرتو انوار ملکوت بر وي
ظاهر و درهاي غیب گشوده و تابش انوار عالم قدس ،یکي پس از دیگري بر وي هویدا ميشود و
امور پنهاني را در صورتهاي مثالي(برزخي) مشاهده ميكند (مالصدرا. )73 :1384 ،

مرحلة دیگر سفر از دید صدرا آن است كه انسان از نفس ناطقه به جوهر قدسي و روح الهي
برسد كه همان نفخة الهي است (مالصدرا .)218 :1380 ،رسیدن به این مرحله ،مستلزم اشتیاق مداوم
براي ذكر الهي و آسودگي از مشغولیات حسي ،و توجه تام و تمام به خداست.
در این حال ،علوم لدني و رازهاي الهي بر او افاضه و تأیید ميشود ،صدرا از دو اصطالح
صوفیانه تلوین و تمکین استفاده ميكند و معتقد است مسافر پس از رهایي از تلوین ،در تمکین
توحید ميرسد (مالصدرا.)74 :1384 ،

عمومیت سفر براي همة انسانها نیز مورد تأكید قرار گرفته است .همه در خود حركت معنوي
بهسوي جهان دیگر را ميیابند ،تنها در كیفیت این حركت باهم تفاوت دارند .برخي به جبر و زور
بهسوي مرگ رانده مي شوند و برخي با مرگ ارادي و اختیاري دعوت خدا را اجابت ميكنند
(مالصدرا.)74 :1384 ،

سفر اجباري بهسوي خدا بر صراط تکوین انجام ميشود .در این صراط همهچیز در حال
حركت است .حركت موجودات و انسانها در این صراط ،از اسماي الهي نشئت ميگیرد.بدین
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معني كه هر اسم ،رب موجودي از موجودات است و آن شيء یا انسان را در مسیري به حركت
درميآورد .همانگونه كه قرآن ميفرماید« :هیچ جنبندهاي نیست مگر آنکه خدا ،موي پیشاني او را
گرفته است و پروردگار جنبش و حركت هستند ،بازگشت همة اشیا به رحمت گسترده الهي است
(هود )56 :و به همین اعتبار ،راهها بهسوي خدا به شماره انفاس خالیق است

(مالصدرا-228 :1384 ،

.)227

وجود كثرت راهها در كنار صراط مستقیم ميتواند اینگونه تفسیر شود كه همة راهها درنهایت
به یك راه ختم ميشود .ازسویي خالق و معبود واحد ،تجلیات متنوعي در اذهان و قلوب خالیق
ایجاد ميكند ،ازسويدیگر خداي حاضر در معتقدات دیني ميتواند ساخته و پرداخته ذهن انسان
باشد كه درنهایت آنهم با تجلياي از تجلیات حق مرتبط است.

نظریه وحدت ادیان یا «خدای مخلوق در اعتقادات»
این نظریه از نتایج اصلي نظریه وحدت وجود است .عنوان مفتاح هفتم از مفاتیح الغیب چنین است:
«اشاره به حقیقت وجود ،و آنکه آن عین ذات معبود است» (مالصدرا. )423 :1384 ،

شاید خالصهترین تعریف وحدت وجود همین جمله باشد كه درعینحال به نظریه وحدت
ادیان نیز اشاره دارد ،زیرا از حقتعالي با تعبیر «ذات معبود» یاد شده است و ميدانیم كه غایات همة
ادیان ،عبادت حق است .وقتي در كل هستي ،تنها حق شئونش حضور داشته باشد ،پس اساساً غیر
حق پرستیده نميشود .مالصدرا تصریح ميكند كه« :كافران كه اسم اله» را بر بتها نهادهاند ،جز اله
زیرا آنان كه بت را پرستش ميكنند ،بدینجهت است كه آن را خدا ميپندارند .از دیدگاه صدرا
اینان در تصور به صواب رفتهاند زیرا خدا را خواسته و تصور كردهاند .اظهار نظر بعدي مالصدرا
شاید شگفتانگیز باشد چراكه ميگوید:
به عقیدة ما ،هیچ فرقي ازاینجهت مابین این طایفه و طوایف بسیاري كه از پیروان
اسالم نیست و خداي متعال در آیه شریفه «و خداي تو حکم فرموده كه جز او
هیچكس را نپرستید» (اسراء )23 :به این نکته اشاره بلکه تصریح كرده است (مالصدرا،
.)22 :1385
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او فرقي بین مسلمان و غیرمسلمان در مسئلة پرستش نميگذارد؛ زیرا از دیدگاه او بیشترین
مردم ،درحقیقت چیز دیگري جز خدا را ستایش و پرستش ميكنند.
وي با استناد به قرآن (یوسف )106 :نتیجه ميگیرد كه بیشتر مردم به خدا ایمان نميآوردند ،مگر
آنکه ایمان ایشان مخلوط با شرك باشد .غیر از عارفان ،خداي عوام درحقیقت همان صورت و
چهره بتهایي است كه آنها را با آالت نیروي وهم و تخیالت خویش تراشیدهاند .از دیدگاه او
غیر از كساني كه به طریق عرفان راه یافته و نور عرفان در قلبشان تابش یافته ،معبود دیگران (بدون
نور عرفان) همان چیزي است كه به نیروي تخیل در درون خود مجسم ساختهاند و خدا ولي و قیم
آنان و متصدي امور و حامي ایشان است .همینطور ولي و حامي آنان كه صور اجسام و بتهاي
خیالي خود را معبود قرار دادهاند ،هواي نفس و طاغوت است (مالصدرا.)224 -225 :1384 ،

حل این تناقض ظاهري كه مالصدرا ازطرفي تصور مشركان و اهل باطل و عموم اهل بشر را
حق دانسته و تنها تصدیقشان را باطل ميداند و ازسويدیگر آنها را زاییدة وهم ميداند و برساخته
طاغوت ،در نظریه «اله المعتقد» یا «خداي مخلوق در اعتقادات» ابنعربي است؛ زیرا مالصدرا آثار
ابنعربي را بهخوبي ميشناخت و با نظریات او آشنایي داشت .اما وي ،پیش از هر چیزي متفکري
شیعيمذهب بود كه تعالیم امامان در جان و ذهن وي رسوخ كرده بود (شایگان .)235 :1373 ،شاید به
همین دلیل كه مبناي اصلي این نظریه ،حدیث تحوّل است كه تنها در احادیث اهل سنت آمده است
و نه در تشیع ،او از این نظریه نام نبرده است .درحاليكه در مباحث فلسفي و وحدت وجود از
ابنعربي اسم برده است .بااینحال او در كتاب المظاهر االلهیه اشاره مختصري به حدیث تحول
(قلم )42:اشاره ميكند (رك :اشرف امامي )12-13 :1392 ،و مقصود از این كشف را برداشته شدن
حجاب هاي بین خدا و بندگان در قیامت دانسته است و ثمرة این كشف حجب را ،سجده دربرابر
خداوند ميداند كه همه متدینان به ادیان مختلف از مشرك و كافر در این امر (دعوت به سجده)
شریك هستند:
و این معناي كشف ساق است و هر كس بر هر دیني كه باقي باشد[ .در پي این
فراخوان سجده] خداي بزرگ را به روش معهود [خود] سجده ميكند (مالصدرا،
.)95 :1377

] [ Downloaded from erfanmag.ir on 2022-12-08

دارد .آنجاكه در بحث از قیامت به معني كشف ساق در آیه «روزي كه از ساقها پرده بردارند»

جستاری در دینشناسی عرفانی مالصدرا


43

برطبق حدیث تحول ،خداوند در قیامت در طي دو مرحله خود را به بندگانش ميشناساند؛ در
مرحله اول در قالب صورتي كه آن را در دنیا نميشناختند تجلي ميكند .این صورت چون با
صورت خداي اعتقادات آنان متفاوت بود ،ردّ و انکار آن بندگان را برخواهد انگیخت .اما همین
صورت براي عدهاي از اهل ایمان كه خداوند را در همه صورتها ميشناسند قابل شناسایي
مي شود .درنهایت خداوند براي هر طایفه از اهل ایمان ،خود را در صورت اعتقادي معهودشان
منکشف ميسازد ،اینجاست كه او را تصدیق ميكنند (كربن.)299 :1384 ،

آنچه در تجلي دوم براي عدهاي قابل شناسایي ميشود ،الوهیت ناپیدا نیست ،بلکه ربوبیت و
ربّ شخصي است كه همان وجود الهي در چهرة شخصي ِآن است كه به یکي از اسما و صفات
الهي آشکار ميشود .بنابراین آنچه غیر عارف از راه تخیل ميآفریند ،یکسره مخلوق او نیست ،بلکه
محصول تجلي ربي است كه از ازل با فرد بوده است (شایگان.)394-396 :1373 ،

با این تفسیر ميتوان دریافت چرا مالصدرا هم تصورات خالیق دربارة خدا را صحیح ميداند و
هم باطل .صحت تصورات به اعتبار صدور آنان از ناحیة رب و تجلي خاص اوست ،اما این
تصورات با الوهیت ناب -كه جامع همة اسماست -خیلي فاصله دارد و رب مطلق فراتر از رب مقید
است .ازاینجهت هر تصوري آن را محدود و مقید ميسازد و باطل است چون با تعالي و تنزیه
منافات دارد.

نتیجه:
مدعا اینکه او تفقه در دین را همانند عرفا به معني فهم در دین مي گیرد كه با زهد و حکمت دیني
بهدست ميآید و نه با فقاهت در اصطالح فقهي .نقل قولهاي فراوان وي به عارفاني چون بایزید و
حالج و عالءالدوله سمناني در مباحث فلسفي نشان از تعلق خاطر او به سنت عرفاني در كنار سنت
فلسفي است.
یکي از ابداعات مالصدرا تبیین دینشناسي با نظریه اسفار چهارگانه خویش است و درنهایت
بدانجا ميرسد كه عمومیت سفر را براي همة انسانها مورد تأكید قرار ميدهد؛ و آن را چنین تفسیر
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ميكند كه همگي در خود ،حركت معنوي بهسوي جهان دیگر را ميیابند تنها در كیفیت این
حركت باهم تفاوت دارند.
نظریه «اله المعتقد» (خداي باور داشت ادیان) از باورهاي دینشناسانه مالصدرا است كه پیش از
وي نزد ابنعربي مطرح شد .صدرالمتألهین آن را هم صحیح و هم باطل ميدانست .صحت آن را به
این اعتبار مي دانست كه صدورشان از ناحیه رب و تجلي خاص اوست ،اما این تصورات با الوهیت
ناب -كه جامع همة اسما است -خیلي فاصله دارد و رب مطلق فراتر از رب مقید است .ازاینرو ،هر
تصوري كه خداوند را محدود و مقید سازد ،باطل است چون با تعالي و تنزیه الهي منافات دارد.
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كربن ،هانري ،)1384( .تخیل خالق در عرفان ابن عربي ،ترجمه انشاهلل رحمتي ،تهران :جامي.
ـــــــــــــــــــــ ،)1391( . .چشماندازهاي معنوي و فلسفي اسالم ایراني ،ترجمه انشاهلل رحمتي،
تهران :سوفیا.



كلیني ،ابوجعفر محمّد بن یعقوب1407( .ق) ،شرح اصول كافي ،تهران :دارالکتب االسالمیه



قرآن كریم.




لویزن ،لئونارد ،)1384( .میراث تصوف ،ترجمه مجدالدین كیواني ،تهران :نشر مركز.
هرلینگ ،برادلي ،)1396( .راهنماي نوآموزان در دینپژوهي ،ترجمه مهدي حسنزاده و رسول
اكبري ،قم :نشر ادیان.
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