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ای تحلیل مقایسه؛ ی سیاسی صدرالمتألهینتطوّر اندیشه

1”الشواهد الربوبیه“و  ”المبدأ و المعاد“ی سیاسی صدرالمتألهین در اندیشه
 

 مقدماحمدرضا یزدانی

 12/11/1394 تاریخ دریافت:

 31/4/1395 تاریخ تأیید:

 
 چکیده

اسی صدرالمتألهین، این یی سدادن تحول و تطوّر اندیشهنشانمنظور پژوهش حاضر به
ی سیاسی صدرالمتألهین در طول زمان دهد که: آیا اندیشهسوال اصلی را مطمح نظر قرار می

وی،  ثابت بوده و دچار تغییر و تحول نشده است؛ یا در طی دوران حیات علمی و عقلی
ر در پاسخ به سوال یادشده، استفاده از تحلیل ن نوشتاشده و تطوّر یافته است؟ روش ایمتحول
ه ی سیاسیِ صدرالمتألهین در آثار متقدم و متأخر وی خواهد بود. مدعای مقالای اندیشهمقایسه

دیگر توان دو مرحله را از یککم میی سیاسی صدرالمتألهین، دستاین است که در اندیشه
ین ، سخن گفت؛ با ا"صدرای دوم"و  "صدرای اول"متمایز ساخت و از دو صدرا، یعنی 

ی ی سیاسی صدرای اول در چارچوب فلسفه سیاسی فارابی قرار دارد و اندیشهتمایز که اندیشه
طون است عربی، قیصری و اثری منحول از افالسیاسی صدرای دوم، مستند به سهروردی، ابن

 و به عرفان سیاسی متمایل است.
 

  کلیدی: هایواژه
الشواهد “، ”المبدأ و المعاد“ی سیاسی، عرفان سیاسی، فلسفه رالمتألهین،ی سیاسی صداندیشه

 .”الربوبیة
  

                                                      

که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی « جایگاه وحی در فلسفه سیاسی»استفاده از پژوهش . این مقاله با 1
 انجام یافته، نوشته شده است.

 و عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 
(a.r.y.moqaddam@gmail.com.) 
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 مقدمه

سیاسی متأخر  یحاوی اندیشه ”الشواهد الربوبیة“که در این نوشتار، با توجه به این
خواهیم مقایسه  ”المبدأ و المعاد“و با بحث مشابه در کرده آن را بررسی  ،صدرالمتألهین است

 ،رویم و به تناسبپیش می ”الشواهد الربوبیة“براساس سیر مباحث در منظور، بدین. کرد
ای طور مقایسهبه ”المبدأ و المعاد“در ویژه را در دیگر آثار وی، بهنظرات صدرالمتألهین 

 برمبتنیسیاسی صدرالمتألهین  یکنیم. پیش از بحث و بررسی اندیشهبررسی و تحلیل می
اجمالی میان  اینخست مقایسه (،که تقریر متأخر وی است) ”اهد الربوبیةالشو“در وی تقریر 

که ) ”المبدأ و المعاد“و  ”الشواهد الربوبیة“یعنی  -سیاسی  یدو اثر صدرالمتألهین در اندیشه
 شود. ارائه می -( تقریر متقدم وی است

با مشهد پنجم  ،استکه در نبوات  ”المبدأ و المعاد“چهارم کتاب  یمطالعه و مطابقت مقاله
دیگر دهد که این دو قسمت، در این دو اثر، ناظر به یکنشان می ”الشواهد الربوبیة“ کتاب
توان ابهامات یکی را  با دیگری برطرف کرده و این دو را مانند ای که میگونه؛ بههستند

 ،فصل است ، دوازده”المبدأ و المعاد“چهارم  یدیگر استفاده کرد. مقالهشرح و تفصیل یک
شاهد اول ده اشراق و شاهد دوم نُه  ؛دو شاهد است ”الشواهد الربوبیة“که مشهد پنجم چنان

 : هستندقرار ذیل به ”الشواهد الربوبیة“های با اشراق ”المبدأ و المعاد“اشراق. تناظر فصول 

 ”المبدأ و المعاد“ ”الشواهد الربوبیة“

 چهارم: در نبواتمقاله  مشهد پنجم: در نبوات و والیات

  های اوشاهد اول: در اوصاف نبی)ص( و ویژگی

 اشراق اول: درجه نبوت نسبت به دیگر درجات انسان

 اشراق دوم: در اصول معجزات و خوارق عادات

 هااشراق سوم: شرح این ویژگی

[: در اصول معجزات 4فصل ]

 و کرامات

 آن اشراق چهارم: در فرق میان نبوت با کهانت و مانند

 اشراق پنجم: در کیفیت اندازها

[: در معرفت سبب 3فصل ]

 علم به مغیبات در بیداری

 اشراق ششم: در فرق میان وحی و الهام و تعلیم

به عالم وحی الهی و قضای ربانی  اشراق هفتم: در کیفیت اتصال نبی)ص(

 و قرائت لوح محفوظ و لوح محو و اثبات

به تردد و دیگر امور مشابه آن،  اشراق هشتم: در تحقیق وصف حق تعالی

 مانند تغییرات شرایع )ادامه اشراق هفتم است(

[: در فرق میان الهام 5فصل ]

 و تعلیم در کشف حقایق
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اشراق نهم: در اینکه نبی)ص( در مرز مشترک میان عالم معقوالت و عالم 

 محسوسات جای دارد

 

 [: در صفات رئیس8فصل ] اشراق دهم: در صفات رئیس اول

 اول به حسب کمال اول او

[: در کماالت ثانویه 9فصل ]

 رئیس اول

شاهد دوم: در اثبات نبی)ص( و اینکه باید رسولی از جانب خدای تعالی 

باشد تا طریق حق را به مردم تعلیم دهد و در اشاره به اسرار شریعت و 

 فایده طاعت و در معنای ختم نبوت و انقطاع وحی و...

 

 

 

اثبات اینکه [: در 6فصل ]

 وجود نبی)ص( الزم است

 اشراق اول: در اثبات نبی)ص(

 اشراق دوم: در آنچه بر مردم در شریعت واجب است

[: در بیان اینکه 12فصل ] اشراق سوم: در اشاره به حکمت سیاست و حدود

آباد  مقصود شرایع یاد دادن

سازی طریق به سوی خدای 

 تعالی است

  نبوت و شریعت در سیاستاشراق چهارم: در فرق بین 

ای زیبا به [: اشاره10فصل ] اشراق پنجم: در اشاره به اسرار شریعت و فایده طاعت

اسرار شریعت و حکمت 

 تکالیف

 اشراق ششم: در اشاره به منافع بعضی از عبادات

 اشراق هفتم: در ضابطه شناخت گناهان کبیره

[: اشاره تفصیلی به 11فصل ]

 ادیمنافع بعضی اعمال عب

  اشراق هشتم: در ظاهر و باطن و اول و آخر شریعت

 [6اواخر فصل ] انداشراق نهم: در اینکه نبوت و رسالت قطع شده

 ”المبدأ و المعاد“و  ”الشواهد الربوبیة“که در این مطابقت میان مباحث مربوطه در چنان
های چهارم و هشتم، از شاهد دوم، از قابل مشاهده است: اشراق اول، از شاهد اول، و اشراق

که چنان ؛ندارند ”المبدأ و المعاد“چهارم کتاب  یمعادلی در مقاله ”الشواهد الربوبیة“کتاب 
معادلی در مشهد پنجم  نیز ”المبدأ و المعاد“چهارم کتاب  یاز مقاله 7و  2و  1های فصل
[ در سبب رؤیای 1ها چنین است: فصل ]ندارند. عناوین این فصل ”الشواهد الربوبیة“ب کتا

[ در بیان سیاسات و ریاسات مدینه. از این میان، 7[ در اضغاث احالم، فصل ]2صادقه، فصل ]
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[ 7قابل مشاهد است و تنها فصل ] ”الشواهد الربوبیة“در مشهد پنجم  2و  1های منطق فصل
 ق اول، از شاهد اول از مشهد پنجماشرا یشود. دربارهاست که در مشهد پنجم مشاهده نمی

چهارم آمده و در  ی[ مقاله4نیز قابل توجه است که اصل مطلب این اشراق در آغاز فصل ]
اشراق چهارم و هشتم آن مطلب آغازین بسط داده شده است. بنابراین تنها از دو  ،این اشراق

خبری نیست و با توجه به موضوع اشراق هشتم  ”المبدأ و المعاد“از شاهد دوم در کتاب 
 ”المبدأ و المعاد“[ 7طور موقت کنار گذاشت و به نسبت فصل ]به توان در این بحث آن رامی

 پرداخت. ”الشواهد الربوبیة“با اشراق چهارم شاهد دوم 
ها را نظیر توان آنکه می - این دو بخش در این دو کتاب رسد تفاوت میاننظر میبه
چهارم  ی[ مقاله7صدرالمتألهین در فصل ]چراکه قابل توجه است.  - دیگر تلقی کردیک

کند و دو فصل بعدی را نیز بر همین تقریری مشابه فارابی از سیاست ارائه می ”المبدأ و المعاد“
راق چهارم از شاهد دوم از مشهد پنجم تقریر متفاوتی که در اشدر حالی ؛دهداساس سامان می

میان  - به پیروی از فارابی - ”المبدأ و المعاد“که در را به کلی نسبتی که تاجایی ،کندارائه می
تحت عنوان و آن را کرده پیامبر و رئیس اول و شریعت و سیاست برقرار کرده است را نفی 

رد و به پیروی از متنی منسوب به افالطون، و البته آوشمار میبه« نظر برخی از متفلسفه»
بر همین اساس، در اشراق . کندمنحول، مناسبات جدیدی میان شریعت و سیاست ترسیم می

های است، تقریر متفاوتی از ویژگی ”المبدأ و المعاد“در  9و  8های بعدی که نظیر فصل
ن گفت این دو فصل، در این دو تواکند. با تأمل در این دو فصل میرئیس اول ارائه می

سیاسی صدرالمتألهین  یخبر از یک تحول در اندیشه ،دیگرها با یککتاب، و تفاوت آن
 . دارد

اندیشد و همان در چارچوبی متأثر از فارابی می ”المبدأ و المعاد“صدرالمتألهین در 
یعنی تفسیری اجتماعی ل است؛ بر قائل است که فارابی برای پیامبر قائجایگاهی را برای پیام

فاضله  یمثابه رئیس فاضل برای مدینهکند و پیامبر را بهاو ارائه می سیاسی از پیامبر و جایگاه
از این چارچوب به درآمده و پیامبر را در  ”الشواهد الربوبیة“که در در حالی ؛کندتصویر می

ی منحول از افالطون ایتکند. این چارچوب جدید برگرفته از روموقعیت جدیدی تصویر می
اما در هر صورت روایتی است که  ؛وچراستی خود قابل تأمل و چوننوبهاست که به

ش آن را قرار داده و بازسازی کرده ی خویصدرالمتألهین آن را پذیرفته و در درون اندیشه
 ست. در این تصویر جدید،پیامبر و شریعت او فراتر از سیاست ا ،است. در این موقعیت جدید

تواند مبدأ و غایت و فعل و انفعال خود را داشته معنای رفتار سیاسی است که میسیاست به
های شریعت و نبوت متفاوت است. در این تصویر جدید، ها با ویژگیاما این ویژگی ،باشد
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شریعت را در  یعنی اهداف کلی ؛سیاست تابع شریعت و مانند جسد و یا ظاهر آن است
 کند و ملتزم به شریعت است.یت میی خود رعائرفتارها و اعمال جز

دهد که توجه به تعبیرات صدرالمتألهین نشان می ،شده از افالطونشته از روایت یادگذ
 ،که: والیت. تعبیراتی مانند اینقرار داردجا تحت تأثیر ابن عربی و قیصری نیز وی در این

ا والیت باطن نبوت است روح سیاست ی ،روح شریعت و شریعت ،روح نبوت است و نبوت
جا به صدرالمتألهین در این ،دیگربیانبه 1باطن سیاست. ،باطن شریعت و شریعت ،و نبوت

شود. روشن است که مقصود از این اصطالح این نیست که عرفان عرفان سیاسی نزدیک می
ه بلک ،که عرفان در خدمت سیاست استبا سیاست و یا سیاست با عرفان یکی است و یا این

سیاست، عرفان و گرایش و مبانی و اصول عرفانی مورد  یمقصود این است که در عرصه
 ”الشواهد الربوبیة“که صدرالمتألهین در جااین است که آنفوق توجه قرار گیرد. تأیید مطلب 

های مربوط ها را با ویژگیکه این ویژگیچنان 2شمارد؛رئیس اول را برمی و های نبیویژگی
های ویژگی یبینیم همهمی ،مقایسه کنیم ،آمده است ”المبدأ و المعاد“ل که در به رئیس او

 ؛دیگر هستندقابل ارجاع و انطباق به یک ”الشواهد الربوبیة“و  ”المبدأ و المعاد“شده در یاد
ترین بندگان خدا در خلوت با که رئیس اول شادترین و با نشاط: یکی اینمگر دو ویژگی

خلق خدای تعالی  یکه رئیس اول نیز رئوف و عطوف بر همهدیگر این 3ربّ خویش است؛
اما  ،هایی داردهای مورد نظر فارابی تفاوتهای دیگر نیز با ویژگیاست. گرچه ویژگی

های یک تر است. این دو ویژگی، ویژگیتفاوت و تمایز این دو ویژگی بسیار برجسته
های یک انسان درستی ویژگی؛ بلکه بهنیست ولو رئیس فاضل ،ای سیاسیرئیس سیاسی جامعه

ی صدرالمتألهین الهی، یک ولیّ خدا و یک عارف است. اظهار این ویژگی، گرایش عارفانه
دهد و پیوست آن با نسبتی گرفتن او از یک چارچوب متاثر از فارابی را نشان میو فاصله

، تأکید دهدسیاست میکند و تفسیر جدیدی که از که میان شریعت و سیاست برقرار می
 سیاسی است. یدر سیاست و اندیشه گرفتن و اتخاذ موضع جدیدمؤکدی بر این فاصله

گذشته از این دو تأکید مؤکد و مکرر مطلب، توجه به این مطلب الزم است که 
بودن میان خدا و مردم، و از واسطه بودن پیامبراز واسطه ”المبدأ و المعاد“صدرالمتألهین در 

کند. بیان و اظهار میان پیامبر و مردم و از وساطت عالِمان میان امامان و مردم یاد میامام 
شیعی و با عنایت به روایات موجود قابل فهم است. صدرالمتألهین  یچنین وساطتی در اندیشه

کند و در پایان موضوع وساطت عالِمان را به کلیت و اجمال مطرح می ”المبدأ و المعاد“در 
هایی برخوردار هستند. در فصل معادل بندیرد که البته عالِمان هم از اقسام و گروهاشاره دا

صدرالمتألهین از این  ”الشواهد الربوبیة“، در کتاب ”المبدأ و المعاد“ای در این مطلبِ حاشیه
گوید که با انقطاع نبوت و رسالت، تکلیف چیست. صدرالمتألهین نخست روشن سخن می
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با رسالت متفاوت است و اگرچه رسالت منقطع شده است اما نبوت یا سازد که نبوت می
والیت باقی است و استمرار دارد و آدمیانی هستند که از حق تعالی، حقایق را دریافت 

شود که گروهی از رسد، صدرالمتألهین متذکر مینوبت به عالِمان میکه زمانی 4دارند.می
عالِمانِ یا  اند نه از مردهگرفته یعنی از حیّ قیّوم ،عالِمان هستند که علم خود را از زنده

تعالی دریافت ؛ یعنی علمی که به وراثت از حقدرگذشته. علم عالِمان نخست، علم وراثت است
دارد، علم تعبیری که در سه اصل اظهار میبه دارند و علم آنان علم رسمی یا علم رسوم و یامی

 تنها و یا علم فروعِ علم این گروه از عالِمان، علم ظاهرِ (140الف: 1381). آنان علم دراست نیست
ترین عالِمان به پیامبران هستند. بلکه علم باطن و علم اصول است و اینان نزدیک ،تنها نیست

که صدرالمتألهین در اظهار این مطالب تحت تأثیر ابن عربی و سهروردی و گذشته از این
دهد که او عارفان حقیقی را که علم اظهار این دست مطالب نشان می خودِ .قیصری است

های عالِمان برتر از دیگر گروه ،دارندخود را مستقیم و بدون واسطه از حق تعالی دریافت می
بندی سیاسی صدرالمتألهین را در گروه یداند. این مطلب نشان از این دارد که باید اندیشهمی

 ی کرد. جدیدی تعریف و بازشناس

تر از آن است که در سیاسی صدرالمتألهین بیش یباید توجه داشت که امکانات اندیشه
این های مستقلی است. اگر بتوان بر ها و پژوهشجا به آن پرداخته شد و نیازمند فرصتاین

توان می سخن گفت، -ی سیاسیکم در اندیشهدست –اساس از صدرای یک و صدرای دو 
، المظاهر االلهیةدو را در دیگر آثار صدرالمتألهین مانند مفاتیح الغیب،  همین مسیر صدرای

اکسیر "کرد. صدرالمتألهین در  همشاهدنیز ایقاظ النائمین  و اکسیر العارفین، الواردات القلبیه
و مأمور به اصالح این نوع آدمی معرفی  ،پیامبران را خلفای الهی در عالم ارض "العارفین

 184و  96)همان: کند عنوان میرا آگاهاندن نفوس  ءبعثت انبیا یو فایده (83-86الف: 1390) کرده

المبدأ و “[ 6در بخشی مشابه اواخر فصل ] "اکسیر العارفین"چنین در . هم(387ب: 1390؛ 185و 
قرار خلفایی مشابه مالئکه اعلین  ،خدای تعالی در عالم عنصری از نوع بشر :گویدمی ”المعاد

الف:  1390) الن و امامان و قضات و ملوک عدل و واُلت و سالطین از اینان هستندداد که رسو

شمار به ”المبدأ و المعاد“را تفسیر آن بخش در  "اکسیر العارفین". اگر این قطعه در (191
نظر طور خالصه چنین بهطلبد؛ بهفصیل آن فرصت دیگری مینتایج روشنی دارد که ت ،آوریم

صدرالمتألهین موضوع حکومت و وساطت میان خدا و مردم را به ملوک عدل و آید که می
نوعی مشروعیتِ ملوک و واُلت و سالطین را در کنار ن تعمیم داده است و بهواُلت و سالطی

رسمیت شناخته به 5عالِمان دینی، اعم از وراثتی و دراستی و باطن و ظاهر و اصول و فروع
توان از صدرالمتألهین را هم می ،صحیح باشد "قلم و شمشیر" یاست و اگر تعبیر به نظریه

 شمار آورد.این نظریه و یا قائلین به آن به متمایلین به
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 (82تا  63)

 های رسول و رسالت ویژگی

 ،پردازدها میکه صدرالمتألهین به توضیح و تفصیل آنرسول و رسالت  هاییژگیو
تا سینا، بی)ابن وضیح و بسط داده استهمان است که بوعلی در آثار خود بارها بیان کرده و ت

رسول انسان کاملی  صدرالمتألهین، . در تحلیل(121-115تا ج: و بی 128-114تا ب، ؛ بی226-222الف: 
رو از این ؛کمال رسیده استو احساس در او بهتعقل، تخیل  ی:گانهاست که قوای سه

 است: قرار ذیلبه 6های رسول و رسالتویژگی
نظری عبارت است از:  ینظری برخوردار است. کمال قوه یپیامبر از کمال قوه ؛اول

طوری که نفس شباهت شدیدی به روح اعظم ، بهدر قوه نظری (802ج: 1381) صفای نفس
با نور عقل فعال که  شود و علوم لدنّی،ح اعظم متصل مییابد و هرگاه اراده کند به رومی

 الی آخر( 189: 1382الی آخر؛  469: 1383) شود.ه او افاضه میخارج از حقیقت ذات او نیست، ب
ها در از نظر وی انسان .کندصدرالمتألهین این ویژگی را براساس قدرت حدس تبیین می

برخی  ؛ارندندبرخی نیاز به تعلیم چندانی  اتصال به عالم نور متفاوت هستند. درجات حدس و
از شدت حدس و سرعت اتصال به عالم ملکوت  برخی نیز ؛نیز تعلیم در آنان اثر ندارد

با نفس قدسی خود ادراک و تر معلومات را در زمان اندک برخوردارند و با حدس، بیش
 الی آخر( 419: 1383) کنند.می

پیامبر چنان قوی است  یمتخیله یمتخیله برخوردار است. قوه یپیامبر از کمال قوه؛ دوم
های مثالی غیبی برای او متمثل شده و کند و صورتکه در بیداری عالم غیب را مشاهده می
بیند و کالم منظوم را از شنود؛ مَلَک حامل وحی را میصداهای حسی را از ملکوت اوسط می

 (803ج: 1381و  409: 1375) دارد.خدای تعالی دریافت می
قوت جزء عملی نفس برخوردار است. قوت جزء عملی نفس و پیامبر از کمال ؛ سوم

که اجسام، شود. توضیح اینقوای تحریکی آن موجب قدرت تأثیرگذاری در هیوالی عالم می
که بدن از مطیع نفوس و متأثر از آن هستند و نفس نبیّ و ولیّ مانند نفسِ عالَم است و چنان

 7 کند.ولیّ اطاعت می از نفسِنیز هیوالی عالم  ،کندروح اطاعت می
به روح و عقل خود، مَلَک اوال وی  :ای داردگانهشده، پیامبر شئون سههای یادبا ویژگی

به حس خود، مَلِکی از سالطین بزرگ  ثالثا و 9؛فلک 8به نفس و ذهن خود، ثانیا، و ؛مقرّب
ممکن است این مطلب  جامَلِک در این یکاربرد واژه 10 .(86-85الف: 1390و  410-408: 1375) است

بودن پیامبر این است که او از طرف حق تعالی، القا کند که منظور از مَلِک را به ذهن خواننده
جا این است که مقصود از این اصطالح در اینحاکم بر مردم قرار داده شده است. در حالی

؛ دشاهان استپادشاهی مانند پا ،که پیامبر)ص( بر هیوالی عالم سلطه دارد و از این نظر
ای که امروزه بارِ معنایی سیاسی آن غلبه دارد، این بارِ کارگیری واژهبنابراین مقصود از به
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بلکه تسلط بر اجسام عالم و هیوالی عالم مورد نظر فلیسوف است. در  ،معنایی سیاسی نبوده
که  قابل توجه است 11(806ج: 1381) برترین ویژگی نبوت، علم به حقایق است. ،هر صورت

این شأن سوم همان است که بوعلی از آن ذیل عنوان رئیس اول مطلق و مَلِک حقیقی یاد 
 (126-122جا ب: سینا، بی)ابن کند.می

 های رئیس اولویژگی

 12 تاست:شده دوازدههای رئیس اول، یا پیامبر یادویژگی
 ؛فهم خوب. 1
 ؛خوب یحافظه. 2
 ؛فطرت و طبیعت سالم. 3
 ؛گفتار خوب. 4
 ؛داری علم و حکمتدوست. 5
 ؛حرص نداشتن بر شهوات . 6
 ؛عظمت روح. 7
 ؛مهربانی با خلق خدا. 8
 ؛شجاعت. 9

 ؛بخشندگی. 10
 ؛در عبادت خدای تعالی نشاط. 11

 گیری و لجاجت نداشتن.سخت. 12
که ریاست مورد نظر از آن دارد نشان  ،کندشروطی که صدرالمتألهین برای پیامبر یاد می

در  که صدرالمتألهینتر ریاستی دینی است. توضیح اینبیش ”الشواهد الربوبیة“وی در 
 گوید:در برشماری صفات رئیس اول می ”الشواهد الربوبیة“

است( و  ”المبدأ و المعاد“که خوش فهم باشد... )همان خصلت دوم در اول این
نوریت  که در غایت اشراق عقل وکند که: و چگونه نباشد در حالیاضافه می

 نفس است. 
است( و اضافه  ”المبدأ و المعاد“که حفوظ باشد... )همان خصلت سوم در دوم این

 که نفس او به لوح محفوظ متصل است.کند که: و چگونه نباشد در حالیمی
است(  ”المبدأ و المعاد“الفطره باشد... )همان خصلت اول در که صحیحسوم این

که کمال الهی بر مزاج تامّ افاضه باشد در حالیکند که: و چگونه نو اضافه می
 شود.می
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 (82تا  63)

 ”المبدأ و المعاد“که عبارت نیکو داشته باشد... )همان خصلت پنجم چهارم این
که شأن او تعلیم و ارشاد و کند که: و چگونه نباشد در حالیاست( و اضافه می

 طریقِ خیرِ بندگان است.هدایت به
المبدأ و “دار علم و حکمت باشد... )همان خصلت ششم در که دوستپنجم این

که علم و حکمت با کند که: و چگونه نباشد در حالیاست( و اضافه می ”المعاد
 بخش است.طبع پیامبر سازگار و برای او لذت

 ”المبدأ و المعاد“که حریص بر شهوات نباشد... )همان خصلت هفتم در ششم این
که شهوات، حجاب از عالم کند که: و چگونه نباشد در حالیو اضافه میاست( 

اهلل و مجاوران عالَم قدس نور است و به عالم غرور وصل است و در نزد اهل
 انگیز است.نفرت

المبدأ “که عظمت و کرامت نفس داشته باشد... )همان خصلت هشتم در هفتم این
ترین امور، انسان را به عنایت ا شریفکند که: زیراست( و اضافه می ”و المعاد

 گرداند.خدای تعالی نزدیک می
... و اضافه  13ی خلق خدای تعالی باشدکه رئوف و عطوف بر همههشتم این

 که شاهد سرّ الهی در لوازم قَدَر است.کند که: و چگونه نباشد در حالیمی
 ”المبدأ و المعاد“ که شجاعت قلب داشته باشد... )همان خصلت یازدهم درنهم این

 که آخرت برای او بهتر است.کند که: و چگونه نباشد در حالیاست( و اضافه می
است( و اضافه  ”المبدأ و المعاد“که بخشنده باشد... )همان خصلت نهم در دهم این

 ناپذیر است.کند که: زیرا آگاه است که خزائن رحمت الهی پایانمی
خدا باشد در خلوت با پروردگار خویش، زیرا که خشنودترین خلق یازدهم این

 عارف به حق، یعنی برترین موجودات در سرور و زیبایی است.
المبدأ و “گیر و لجوج نباشد... )همان خصلت دهم در که سختدوازدهم این

 است(. ”المعاد
قابل اندراج در صفت اول در  14 ”المبدأ و المعاد“که خصلت چهارم در با توجه به این

ی خلق که رئوف و عطوف بر همهاین ،بنابراین دو صفت هشتم است؛ ”لشواهد الربوبیةا“
ا باشد در خلوت با پروردگار که خشنودترین خلق خداین ،و یازدهم خدای تعالی باشد...

 ندارند. ”المبدأ و المعاد“معادلی در  ”الشواهد الربوبیة“در  خویش؛

 نبوت و والیت

ج: 1386) داند که جایی برای کسب در آن نیست.الهی می ییصدرالمتألهین نبوت را عطا

از خدای  والیت و ظاهر آن، شریعت است. نبی با والیتباطن نبوت،  (392-390ب: 1390و  772
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رساند. نبی با بندگان سخن گفته و آنان گیرد و به بندگان میتعالی و یا از مَلَک معانی را می
با  ،دهد. این مکالمه و تزکیه و تعلیمحکمت تعلیم میرا تزکیه کرده و به آنان کتاب و 

چه رسول از کتاب و سنت آورده گردد. شریعت عبارت است از هر آنشریعت ممکن می
یا محل انعقاد اجماع عالمان  ،شودو آن احکام فقهی که با اجتهاد از کتاب و سنت استنباط می

ولیّ گرفته شده و به  یالیت از واژهو یواژه (773)همان:  و متفرع بر کتاب و سنت است.
دار خود نزدیک زیرا به محبّ و دوست ،خوانندمعنای قُرب است. دوست و حبیب را ولیّ می

 15(777-776ج: 1386) است. والیت، در اصطالح، قرب به حق سبحان است.

 شریعت و سیاست

ریعت و نبوت ارائه با تبیینی که صدرالمتألهین از زندگی اجتماعی انسان و نیاز آن به ش
گیرد؛ از مورد پرسش قرار می جایگاه سیاست (816-815: 2ج، ج1381و  423-422ب: 1386) کندمی
از نظر وی نسبت نبوت با شریعت  .پردازدرو به تبیین نسبت شریعت و نبوت با سیاست میاین

د. است و نسبت شریعت با سیاست مانند نسبت روح با جس 16مانند نسبت روح به جسم
گوید: دهد و میصدرالمتألهین برای بیان تفاوت میان شریعت و سیاست به افالطون ارجاع می

اند که میان شریعت و سیاست تفاوتی نیست و افالطون نادرستی نظر گروهی گمان کرده
آنان را در کتاب نوامیس نشان داده و اظهار کرده است که میان شریعت و سیاست در مبدأ 

 انفعال تفاوت وجود دارد. از نظر افالطون:  و غایت و فعل و
سیاست، حرکتی است که مبدأ آن، نفس جزئی است و تابع حُسن اختیار  -

اشخاص است تا آنان را بر نظام اجتماعی گرد آورد. شریعت حرکتی است که 
ها را با یادآوری معاد و مبدأ آن، نهایت سیاست است؛ زیرا شریعت انسان

سوی پیوند با نظام کلی عالم حرکت در شهوت و غضب، به دورداشتن از انحطاط
 دهد.می

هدف غایی سیاست، طاعت از شریعت است. سیاست گاه از شریعت  -
کند. اگر سیاست از شریعت اطاعت کند، ظاهر کند و گاه اطاعت نمیاطاعت می

گیرند. ی معقوالت قرار میعالم مطیع باطن عالم خواهد شد و محسوسات در سایه
اگر سیاست از شریعت اطاعت نکند، احساس بر آراء و افکار حاکم شده و خشوع 
مردم نسبت به اسباب عالی، در نظام هستی، زایل شده و در عوض نسبت به علل 

کنند که این علل نزدیک افعال ورزند و ملوک فکر مینزدیک اخالص می
ی اگر در اقامه دانند کهدهد و نمیخودشان است که مُلک و کشور را نظام می
چه افساد کند تا آنها حرکت میناموس الهی اهمال کنند، قیّم عالَم علیه آن

 اند را برگرداند.کرده
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تفاوت شریعت و سیاست از جهت فعل این است که افعال سیاست، جزئی  -
که افعال شریعت، کلی یابد؛ در حالیو ناقص است و با شریعت بقا و کمال می

 به سیاست محتاج نیست.و تامّ بوده و 
ی ماموربه است که امر شریعت الزمه دو از جهت انفعال اینتفاوت این -

است، اما امر سیاست مفارق ذات ماموربه است. برای نمونه، منفعت اوامر شریعت 
که اوامر سیاست، مثالً گردد، در حالیی نماز و روزه به خود شخص برمیدرباره

 428-426: 1375) بینندگان است، نه برای خود شخص. درباره پوشش و تجمل، برای

 17(148-147: 1378و 
تفسیری  ،برای نمونه .هایی نیستظاهر گفتار صدرالمتألهین خالی از ابهامات و دشواری

کند و سپس نسبتی که میان که صدرالمتألهین از نسبت نبوت و شریعت و سیاست ارائه می
دارد و تعابیر متفاوتی که گاه از نسبت میان شریعت والیت و نبوت در جای دیگر بیان می

باطن نبوت؛  دهد که وی والیت را مانند روح/تقریب نشان می، بهو سیاست اظهار داشته است
داند. باطن برای سیاست می باطن شریعت؛ و شریعت را مانند روح/ را مانند روح/ و نبوت

شکل زیر نشان دیگر بهموضوع را با یک /توان نسبت این چهار مفهومنظر میبنابراین از یک 
 داد:

 
 ،دهدها را نشان میهای باطنی و حقیقت و مغز پنهان الیهاز این نظر که الیهفوق، نمودار 

توان نمودار زیر می ،وجودی این مفاهیم یمفید است. در عین حال با توجه به اشراف و سعه
 را نیز ترسیم کرد:
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گر آن است که وی شریعت نسبت شریعت و سیاست بیان یگفتار صدرالمتألهین درباره
. آوردای شریعت را فراهم میاجر یداند و از نظر او سیاست زمینهرا غیر از سیاست می

با  ،حالکند. در عینان این دو، تصویر میترتیب صدرالمتألهین نسبت ناهمانی را میبدین
شود که معلوم می ،کار برده استو باطن و تمثیل روح و جسد که به توجه به تعبیر ظاهر

خواهد. در این صورت باید داند و میسیاست را، در عین استقالل از شریعت، تابع شریعت می
شمار ی غیر از نسبت شریعت با سیاست بهکلیت و نبوت و نبوت با شریعت را بهنسبت وال

والیت  ،آیدنسبت والیت و نبوت برمی یکه از گفتار صدرالمتألهین دربارهزیرا چنان ؛آورد
که نسبت ؛ در حالیدرونی نبوت و اعم از آن است و به یک معنا نبیّ، ولیّ نیز هست یهسته

چنین نسبت نبوت و شریعت به یک معنا نسبت آورنده نیست. هم شریعت و سیاست چنین
چند انتساب گفتار به ن شریعت و سیاست برقرار نیست. هرو آورده است و این نسبت میا

نظر ، اما بهدهد این گفتار از افالطون نیستافالطون سند و دلیلی ندارد و قراین نشان می
تباه انداخته است. در هر منحول، وی را به اشرسد عنایت صدرالمتألهین به این گفتار می

ل شد؛ یکی ابتدای از گفتار صدرالمتألهین تفاوت قائ توان میان دو بخشروشنی میصورت به
نسبت سیاست با شرع و مانند کردن آن به نسبت جسد و  یبارهدر گفتار، که نظر خود را

 کند.یر میآن، که نظر افالطون را تفس یو دیگر ادامه ،گویدروح می
توان آن را تحلیل دیگری از گفتار احتمالی در گفتار صدرالمتألهین وجود دارد که می

 :آن این است که وی ناظر به تقسیمی است که دیگر فیلسوفان مسلمان مانند و ؛وی دانست
اند. آنان علم مدنی را به دو بخش فارابی، بوعلی و خواجه نصیرالدین طوسی نیز ارائه کرده

صدرالمتألهین  ؛اندو شریعت و قوانین از سوی دیگر تقسیم کرده ،ت و مُلک از یک سوسیاس
ترتیب دوگانگی شریعت بندی شده است. بدیننیز در شرح الهدایة االثیریة متعرض این تقسیم

ها قابل فهم خواهد بود و گفتار منحول مشترک آن یو سیاست با وجود موضوع و حوزه
ان در این چارچوب تفسیر کرد. در این احتمال و تفسیرِ گفتار توافالطون را نیز می

نبوت، مُلک،  ی:نبوت، شریعت و سیاست را به چهارگانه ی:گانهصدرالمتألهین، ظاهراً باید سه
در این صورت باید گفت که صدرالمتألهین  18 .(806: 1375) شریعت و سیاست تبدیل کرد

داند. در این را نیز مانند روح/باطن سیاست می نبوت را مانند روح/باطن مُلک و شریعت
صورت نسبت میان شریعت و سیاست، از نظر صدرالمتألهین، با نسبت آن در نزد اندیشمندانی 

دیگری را در  یزیرا آنان رابطه ؛مانند فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی متفاوت خواهد بود
لهین این است که صدرالمتألهین تحلیل دیگر گفتار صدرالمتأ 19 .کننداین نسبت تصویر می

صورت محتوا و مقصود و آرمانی برای سیاست مطرح خواهد شریعت را بهطور کلی میبه
 کند.
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 سیاست متعالیه

  چهارمسال 
  سیزدهمشماره 
  95تابستان 

 یتطوّر اندیشه
 سیاسی

 صدرالمتألهین
 (82تا  63)

رسول و نزول  دهد که: مسمّای نبی ودوران پس از نبوت نظر می یصدرالمتألهین درباره
های راست و امامان معصوم اما حکم خواب ؛ستا صورت تمثّل، قطع شدهمَلَک حامل وحی، به

ل ذکر که از اهاست امر شده  ،و مجتهدان باقی است. به آنان که علم به حکم الهی ندارند
ماهیت و حکم نبوت و  ،بر اجتهاد خود به آنان فتوا دهند. بنابراینسئوال کنند تا مجتهدان بنا

 ل و نبی و نزول مَلَک به گوش وبلکه تنها وحی خاص رسو ،رسالت قطع و نسخ نشده است
شود، اما چند به مجتهد و امام، نبی و رسول گفته نمیقلب رسول و نبی قطع شده است. هر
شود نبیّ و به ولیّ، وارث گفته می ،رو به پیامبر؛ از ایناولیاء الهی در نبوت سهم عظیمی دارند

-773و  74-70ج: 1386و  436: 1375) کند.طریق وراثت دریافت میبه و ولیّ نبوت را از پیامبر

گوید: دهد و میتری میتفصیل بیش "مفاتیح الغیب"صدرالمتألهین همین مطلب را در  20(779
گاه این وحی هیچ ،دهداگر مراد از وحی این است که خدای سبحان بندگانش را تعلیم می

ی بر گوش و رسول و نبی و نزول مَلَک وح اما وحی مخصوصِ ؛قطع نشده و نخواهد شد
های راست و امامان معصوم از خطا، که قائم مقام قطع شده است و خواب ،قلب رسول و نبی

نبوت و رسالت هستند، به حکم خود باقی هستند؛ گرچه اسم وحی برای خواب راست و امام 
چنین با قطع وحی مخصوص رسول و نبیّ، اجتهاد مجتهدان به رود. هممعصوم به کار نمی

ماهیت نبوت و رسالت قطع نشده و اولیای کامل الهی سهم  ،بنابراین 21 اقی است.حکم خود ب
که: ولیّ، نبوت را یا عظیمی از آن دارند. تفاوتی میان ولیّ و مجتهدان وجود دارد و آن این

های مربوط به نبوت را یا علمای رسوم، دانش که مجتهدانگیرد یا از نبیّ؛ در حالیخدا میاز 
 22(74-70ج: 1386) گیرند.می دیگراز یک

های تقریر دیگری از موضوع ارائه کرده و به جنبه ”المبدأ و المعاد“صدرالمتألهین در 
ها خلیفه و پیامبر و طور که انسانکند. از نظر صدرالمتألهین هماندیگری از آن توجه می

ناگزیر باید برای  ،ترتیبهمین، بهای از سوی خدای تعالی و در ارتباط با او دارندواسطه
عنوان والیان و حاکمان باشد. این امبر، بههایی از سوی این خلیفه و پیاجتماعات جزئی واسطه

میان خدا و  یطور که مَلَک واسطهند از: امامان و عالمان. هماناوالیان و حاکمان عبارت
امامان نیز  ،امت بودمیان مَلَک و اولیای حکما یا امامان از  یپیامبر بود و پیامبر واسطه

طور همان 23میان پیامبر و عالمان و عالِمان واسطه میان امامان و مردم عادی هستند. یواسطه
المبدأ و “[ 6در بخشی مشابه اواخر فصل ] "اکسیر العارفین"صدرالمتألهین در  ،که گذشت

ئکه بلند مرتبه خدای تعالی در عالم عنصری از نوع بشر خلفایی مشابه مال :گویدمی ”المعاد
 قرار داد که رسوالن و امامان و قضات و ملوک عدل و واُلت و سالطین از اینان هستند.

 ”المبدأ و المعاد“تفسیر آن بخش در را  "اکسیر العارفین"در  یاگر این قطعه (191)همان: 
 نتایجی دارد که اشاره به آن گذشت. ،شمار آوریمبه
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 عالِم ظاهر و باطن

گیرد و آن را در شریعت پی می دین/ یموضوع ظاهر و باطن را درباره صدرالمتألهین
هایی تقسیم وهعلم و دانش و عالِمان دینی نیز معیار قرار داده و از این نظر عالِمان را به گر

شریعت ظاهر و باطن دارد و مراتب عالِمان در آن بسیار است که  کند. از نظر وی،می
تر و قرب او به عالِم، اعلم. آن کسی که نسبت او با نبی تمام ند از: فاضل، مفضول،اعبارت

تر بوده و این عالِم به ظاهر و تر باشد، علم او به ظاهر و باطن شریعت کاملروح نبی قوی
باطن، به جهت قرب به پیامبر و علم قوی به پروردگار و احکام او و کشف و شهود حقایق 

تر است و کم یت. پس از او کسی که در مرتبهتر اساشیاء برای پیروی شدن، شایسته
رسد که آنان هم دارای مراتب هستند. از این میان عالِم طور تا نوبت به علمای ظاهر میهمین

 (774ج: 1386) تر است تا عالِم به اصول یا فروع.شدن شایستهبرای پیروی 25و فروع 24به اصول
کند باره ارائه میی هستند و تقسیماتی در اینمختلف هایصدرا تصریح دارد که عالِمان گروه

 شود:ها گروه از عالِمان را شامل میکه ده

 
 

 
 

 

باید در عبادات و انقیاد به علم ظاهر شریعت از علمای  ،کسی که خواهان رشد است
که ابواب غیب و ملکوت برای او و در سیر و سلوک از اولیاء الهی پیروی کند تا این ،ظاهر

ضای علم ظاهر و گاه که ابواب غیب و ملکوت بر او گشوده شد، به مقتگشوده شود. آن
 ،علمای راسخون نیز در ظاهر (775)همان:  کند.دست آورده است، عمل میباطن، که خودش به

زیرا فقیهان ظاهر به  .ها الزم نیستتبعیت برای آن ،ولی در باطن ؛تابع فقیهان مجتهد هستند
بر این مفهوم که علمای راسخون عالوه، در حالیکنندظاهر مفهوم قرآن و حدیث حکم می

ید دانست که عارف از مادون خود این مقدمه بادانند. بنابرفاهیم دیگر را نیز میظاهری، م
کند. در هر نفسه را شهود میعارف امر فی زیرا ؛بلکه کار برعکس است ،کندپیروی نمی

بر عارفان حجت  ،باشد 26صورت، اجماع علمای ظاهر در امری که مخالف کشف صحیح
ج: 1386) گیرند.زیرا عارفان دانش خود را از باطن رسول و باطن کتاب و سنت می ؛نیست

صدرالمتألهین تبعیت از عالِمان ظاهر را نیز  ،که قابل مشاهده استترتیب چنانبدین 27(775
 کند.امری نسبی و مقید و محدود معرفی می

 علم وراثت  علم ظاهر و باطن علم به اصول و فروع    اعلم
   علم باطن   علم به اصول   عالم

 علم دراست    علم ظاهر   علم به فروع   فاضل
 مفضول
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 گیرینتیجه

[ 7فصل ] ،گذشت "الشواهد الربوبیه"و  ”المبدأ و المعاد“اجمالی  یکه در مقایسهچنان
الشواهد "در  ،که در بیان سیاسات و ریاسات مدینه است ”المبدأ و المعاد“چهارم  یمقاله

که اشراق چهارم شاهد دوم الشواهد الربوبیه در فرق بین نبوت و چنان ؛مانند ندارد "الربوبیه
شده تقریری ندارد. صدرالمتألهین در فصل یاد مانند ”المبدأ و المعاد“شریعت و سیاست در 

 یشده، تقریری در چارچوب اندیشهاشراق یاد ی سیاسی فارابی و دردر چارچوب اندیشه
ای را کند. همین تمایز اندیشهابن عربی را ارائه می یسیاسی منسوب به افالطون و اندیشه

های پیامبر یا رئیس اول در این دو اثر مالحظه کرد. تحلیل توان در بر شماری ویژگیمی
معصومان در هر دو اثر به اجمال پس از والیت  یصدرا از وضعیت پس از نبوت و در مرتبه

و دیگر آثار متأخر صدرا به تفصیل بررسی  "الغیبمفاتیح"برگزار شده است. این اجمال در 
شمارد و از ترتیب و های مختلفی از عالمان را برمیشود. در این آثار صدرا گروهو تبیین می

تیجه گرفت که عالم اعلم توان در مجموع نکند که میمناسبات خاصی در میان آنان یاد می
به اصول و فروع و ظاهر و باطن از طریق وراثت بر دیگر عالِمان تقدم داشته تا در نهایت 

حال آیا عالِم متقدّم نخست  ؛رسدکار به عالِم مفضول به فروع و علم ظاهر و به علم دراست می
آن پرداخت. مصداق خارجی هم دارد یا نه؛ مطلب دیگری است که باید در جای خود به 

تقریب افکند. سیاست بهسیاست جدایی می میان دین و ”الشواهد الربوبیة“در  صدرالمتألهین
 بیشوی مُلک، کمشود همان مُلک. چنین تفسیری از سیاست با دیدگاه عقلی دربارهمی

ا جلوی تفوّق ترتیب، صدر. بدینتر استها نزدیکنامهمتفاوت است و به مشی سیاست
گیرد. دین چراغ راهنمای سیاست سیاست از دین را می یاستفادهدین و سوءسیاست بر 

خواهد بود و سیاست ابزار دین و در خدمت دین و اهداف دین است. صدرا بارها اظهار 
تنها فلسفه ترتیب صدرا نهاند. بدینا به مبدأ و معاد آمدهدادن مبرای توجه دارد که پیامبرانمی

 بلکه دین را نیز متعالی از دنیا و سیاست گردانیده است.  ،را متعالی گردانیده
ان و مردم قرار میان امام یعالِمان را واسطه ،آوردمی ”المبدأ و المعاد“صدرا با تعبیری که در 

 ؟کندصورت مهم است که بررسیم که صدرا عالِمان را چگونه تصویر میداده است. در این
باره ارائه لفی هستند و خود تقسیماتی در اینهای مختصدرا تصریح دارد که عالِمان گروه

صورت ناگزیر باید به ترتیب شود. در اینعالِمان را شامل می ها گروه ازکرده است که ده
عالِم اعلم به اصول و فروع و ظاهر و باطن را در وساطت میان امامان معصوم)ع( و مردم در 

های دیگر از عالِمان مقدّم داشت. تقسیمی نیز از علم وراثت و علم و دنیا بر گروه امر دین
دیگر انواع  کند که ناگزیر باید علم وراثت از خدا و رسول را برارائه می (140: 1381) دراست

بر االفضل فاالفضل ناگزیر در نهایت، کار به مفضول در فروع و ظاهر و علم برتری داد و بنا
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 یکه وساطت عالِمان رسمی در همهقرینه بر این ،دراست خواهد رسید. در هر صورتبه علم 
را )که از آنِ عالِم رسمی  از جمله این است که علم وراثت نیست،شئون نبوت و امامت 

که باز )و علم به باطن را  (58الف: 1386)( یعنی علمِ رسمیِ عالِمِ رسمی)بر علم دراست  نیست(
برتری و رجحان  (که علمِ عالِمِ رسمی است)بر علم ظاهر  (رسمی نیست هم از آنِ عالِمِ

سازنده از علمِ رسمی و ظاهرِ عالِم نیازرده و آن را بیدهد و حتی گاه به علمِ باطن بسنده کمی
ت شئون نبو یکند. چنین تبیینی از علم و عالِمان با وساطت عالِمان در همهرسمی معرفی می

با شرایطی که  ،شماردعالوه شرایطی که برای نبوت برمیاهد بود. بهو امامت سازگار نخو
تر برای دهد که نبیّ و ولیّ را بیشهایی دارد و نشان میتفاوت ،شماردبرای رئیس اول می

برای دین  یسیاست نیز ابزار ،خواهد. به یاد داریم که از نظر صدراریاست دینی و معنوی می
گانگی و وحدت دین و سیاست را با عبارات تندی تخطئه و معنویت است و صدرا حتی ی

تر با شأن واضع نوامیس و بیش ،کندچنین تفسیری که از جایگاه نبیّ ارائه میکند. هممی
وضع شرایع سازگار است و ارتباط چندانی با اجرا و مُلک و سیاست ندارد. در هر صورت، 

تواند نسبت به سیاست و نمی ،کندئه میتفسیری که صدرا از جایگاه نبیّ و وضع شرایع ارا
 تفاوت و بدون نظر باشد.چگونگی آن بی

 
 هانوشتپی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ و ابن عربی، الفتوحات 26تا  22از جمله مقایسه کنید با قیصری، التوحید و النبوه و الوالیه، ص  .1
 به بعد. 716ص  1المکیه، ج

، و همو، 130و  129و  126و  125با: فارابی، مبادی آراء اهل المدینه الفاضله، صص مقایسه کنید  .2
 .95و  94تحصیل السعاده، صص 

، 2، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، جحکمة االشراقالدین یحیی سهروردی، مقایسه کنید با شهاب .3
 .254تا  252و  247تا  244هنری کربن، صص 

 .160و  458، و صص 155، باب 456، ص3الفتوحات المکیه، ج مقایسه کنید با ابن عربی، .4
 توضیح آن خواهد آمد. .5
ها با عنوان اصول معجزات و کرامات یاد کرده است. نک: همو، صدرالمتألهین از این ویژگی .6

ویژه از جهت . به408-410، صص الشواهد الربوبیة؛ همو، 801-806، صص 2المبدأ و المعاد، ج
 .222-226، صص رسالة الفعل و االنفعالسینا، ایسه کنید با: ابناین تعبیر مق

؛ 756-747ویژه مقایسه کنید با همو، المفاتیح الغیب، صص . به804نک: همو، المبدأ و المعاد، ص .7
 .85-83و نیز نک: همو، اکسیر العارفین، صص 
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 ی خیال. یعنی قوه .8
 کند.اهده میهای مثالی از ملکوت اوسط را مشیعنی صورت .9

مقصود صدرالمتألهین از مَلِک بودن پیامبر، تأثیر او در عالم محسوسات است نه پادشاه و  .10
شواهد الربوبیة: تری داده شده است. و نیز نک: همو، بودن پیامبر. در متن توضیح بیشسلطان

الشواهد توان گفت که ی مطلب میقرینه. به16، صرسائل فلسفی صدرالمتألهین یمجموعه
تنها به تفسیر سوره جمعه  شواهد الربوبیةنوشته شده است؛ زیرا در  شواهد الربوبیةپس از  الربوبیة

 کند.یادی نمی الشواهد الربوبیةدهد و از ارجاع می
برخی مغیبات جزئی و یا که اخبار بهشود. چناناین ویژگی در اولیاء پیرو پیامبران هم پیدا می .11

س در بدن دیگران یا عالم محسوسات در اولیاء الهی و یا غیر پیامبران نیز یافت ی تأثیر نفقوه
 شود. می

الشواهد کامالً روشن است؛ در واقع صدرالمتألهین در  الشواهد الربوبیةعدم انسجام مطلب در  .12
این مقاله  [8[ المقالة الرابعة از المبدأ و المعاد و اواخر فصل ]1میان مطالب اواخر فصل ] الربوبیة

دهد. در المبدأ و المعاد منطق مطالب روشن است. زیرا در [ این مقاله پیوند می9و سپس فصل ]
[ کماالت ثانوی 9کند و در فصل ]حسب کمال اول او بیان می[ صفات رئیس اول را، به8فصل ]

یامبر در مرز عالم از اشراق التاسع که موقعیت پ الشواهد الربوبیةکند؛ اما در رئیس اول را بیان می
معقول و محسوس است، به اشراق العاشر که برشماری صفات الزم برای رئیس اول است، منتقل 

رسد هنوز پشت نظر میکه معلوم باشد این رئیس اول از کجا آمده است. بهشود، بدون اینمی
 ذهن صدرالمتألهین یگانگی میان پیامبر و رئیس اول است. 

 اد نیست.در المبدأ و المع .13
کند، اما در گانه سخن میهای دوازده[ در المبدأ و المعاد از خصلت1که در آغاز فصل ]با این .14

 .826شمارد. نک: همو، المبدأ و المعاد، صبرشماری یازده خصلت را برمی
 . 26تا  22از جمله مقایسه کنید با قیصری، التوحید و النبوه و الوالیه، ص  .15
 دهد.ین در مفاتیح الغیب این نسبت را به ظاهر و باطن تغییر میصدرالمتأله .16
 نقل از جوامع المقاالت الثالث لالفالطون فی النوامیسصدرالمتألهین مطالب افالطون را به .17

 کند تا همین پایان، همان مطالب جوامعجا که نظر افالطون را نقل میکند. از آننقل می
ها وجود های جزیی در برخی واژهفی النوامیس است؛ گرچه تفاوتالمقاالت الثالث لالفالطون 

 دارد.
 ای به مطلب دارد.الجملهحاشیه سبزواری نیز التفات فی .18
تا  43، ص الملّة ؛ و126تا  120برای دیدگاه فارابی نک: مبادی آراء اهل المدینه الفاضله، صص  .19

ای دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی نک: . بر157تا  153و  134تا  131؛ و الحروف، صص 48
 ، سیاست«ی سیاسی خواجه نصیرالدین طوسیعقل و وحی در اندیشه»احمدرضا یزدانی مقدم، 
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 .1392، پاییز 2متعالیه، ش 
دهد. نک: همو، ایقاظ صدرالمتألهین در ایقاظ النائمین برای علم وراثت به شیخ اشراق ارجاع می .20

، مجموعه مصنفات حکمة االشراقالدین یحیی سهروردی، کنید با شهاب. مقایسه 59النائمین، ص
 .259تا  240، 13تا  10، هنری کربن، صص 2شیخ اشراق، ج

کند. نک: همو، ی میان امامان و مردم معرفی میصدرالمتألهین در المبدأ و المعاد، عالمان را واسطه .21
 .818و  817المبدأ و المعاد، صص 

های او را بر مجتهد و آید صدرالمتألهین، ولیّ الهی و دریافتی مطلب برمیدامهکه از اچنان .22
. تفصیل همان مطالب ابن عربی است. نک: ابن 74، 73دهد. همان، صص اجتهادش برتری می

 .160و  458، و صص 155، باب 456، ص3عربی، فتوحات مکیه، ج
علمه مستفاداً من اهلل... فلیس من ورثة االنبیاء...  فالعالم متی لم یکنگوید: در ایقاظ النائمین می .23

 .74نک: همو، ایقاظ النائمین، ص
شود؛ مانند علم به خدا و آیات و کتب اصول، آن چیزی است که از کتاب و سنت استفاده می .24

کند؛ از مسایل چه عقل منور به نور الهی به آن حکم میو صحف و رسل و اولیاء و آخرت؛ و آن
 .774لهی. نک: همو، مفاتیح الغیب، صحقه ا

ترتیب مجتهدان از علمای فروع، مسایل استنباطی کالمی و اصولی و فقهی است. همان. بدین .25
 ظاهر و عالم به فروع خواهند بود.

 الکشف الصحیح الموافق للکشف الصریح النبوی. .26
ی ، مجموعهحکمة االشراقاست. نک:  حکمة االشراقی موافق گفتار شیخ اشراق در مقدمه .27

 .12و  11، ص 2مصنفات شیخ اشراق، هنری کربن، ج
 

 منابع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نا.جا: بیتا(. رسالة الفعل و االنفعال. بیسینا )بیابن .1
 نا.جا: بیتا(. رسالة فی النفس و بقائها و معادها. بی)بی ـــــ .2
 نا.جا: بیتا(. المبدأ و المعاد. بی)بی ـــــ .3
، محمود مطرجی. بیروت: الفتوحات المکیه(. 1432-1431)محمد بن علی ابن عربی، .4

 دارالفکر. 
، صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، «مقدمه مصحح»تا(. ای، سید محمد )بیخامنه .5

 المظاهر االلهیة فی اسرار العلوم الکمالیة.
شاهنشاهی(. حکمة االشراق، مجموعه مصنفات شیخ  2535لدین یحیی )اسهروردی، شهاب .6

 . تهران: انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران.2اشراق، هنری کربن، ج
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(. شواهد الربوبیة، مجموعه رسائل فلسفی 1375صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم ) .7
 . تهران: انتشارات حکمت.ناجی اصفهانی حامد صدرالمتألهین،

(. المظاهر االلهیة فی اسرار العلوم الکمالیة، 1378) ـــــــــــــــــــــــــــ .8
 .بنیاد حکمت اسالمی صدرا . تهران:ایخامنه محمد

 (. رساله سه اصل، سیدحسین نصر. تهران:1381) ـــــــــــــــــــــــــــ .9
 .بنیاد حکمت اسالمی صدرا

تعالیه فی االسفار االربعه الحکمه الم(. 1381) ـــــــــــــــــــــــــــ .10
 .1381،بنیاد حکمت اسالمی صدرا، احمد احمدی. تهران: 6، جالعقلیه

 جعفرو  محمد ذبیحی، ”المبدأ و المعاد“(. 1381) ـــــــــــــــــــــــــــ .11
 .بنیاد حکمت اسالمی صدرا . تهران:نظریشاه

االسفار االربعه  الحکمه المتعالیه فی(. 1382) ـــــــــــــــــــــــــــ .12
 .بنیاد حکمت اسالمی صدرا، رضا اکبریان. تهران: 9، جالعقلیه

الحکمه المتعالیه فی االسفار االربعه (. 1383) ـــــــــــــــــــــــــــ .13
 .بنیاد حکمت اسالمی صدرا، مقصود محمدی. تهران: 3، جالعقلیه

 حمد خوانساری. تهران:(. ایقاظ النائمین، م1386) ـــــــــــــــــــــــــــ .14
 .بنیاد حکمت اسالمی صدرا

فی المناهج السلوکیه،  ”الشواهد الربوبیة“(. 1386) ـــــــــــــــــــــــــــ .15
 ویرایش دوم، جالل الدین آشتیانی. قم: بوستان کتاب، چاپ چهارم.

 قلی حبیبی. تهران:(. مفاتیح الغیب، نجف1386) ـــــــــــــــــــــــــــ .16
 .اد حکمت اسالمی صدرابنی

(. اکسیر العارفین، سید یحیی یثربی، 1390) ـــــــــــــــــــــــــــ .17
 .بنیاد حکمت اسالمی صدرا . تهران:3مجموعه رسائل فلسفی،

(. الواردات القلبیه فی معرفه الربوبیه، احمد 1390) ـــــــــــــــــــــــــــ .18
 .بنیاد حکمت اسالمی صدرا :. تهران3شفیعیها، مجموعه رسائل فلسفی، 

 در « تاریخ حیات و روش فلسفى مالصدرا(. »1387طباطبایی، سید محمدحسین ) .19
 .موسسه بوستان کتاب . قم:هادی خسروشاهیسید  کوشش:های اسالمی؛ بهبررسی

 نا.جا: بی.بیالدین آشتیانیجالل ،رسائل قیصری تا(.قیصری، داود )بی .20

. سوزنچی، حسینلمتألهین شیرازی و حکمت متعالیه. (. صدرا1382نصر، سید حسین ) .21
 .دفتر پژوهش و نشر سهروردی تهران:

 .علمیه اسالمیه . تهران:اخالق ناصری (.1372) نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد .22
تا(. جوامع المقاالت الثالث لالفالطون فی النوامیس، نسخه پی دی منسوب به افالطون )بی .23

 اف، بدون مشخصات.
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ی سیاسی خواجه نصیرالدین عقل و وحی در اندیشه(. »1392مقدم، احمدرضا )یزدانی .24
 .2، سیاست متعالیه، ش «طوسی

 

 




