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 ه.ق. در شيراز متولد شد. 979در سال  و مفسر بزگ قرن دهم و يازدهم هجری

شيخ بهاءالدين عاملی    استادان بزرگی چون  نزد  اصفهان  قزوين و  در  کسب علم را از زادگاه خود آغاز کرد و سپس  او 

پس از چندين سال تزکيه نفس و غور در حقيقت و تأليف    تحصيل معرفت کرد و فندرسکى    رابوالقاسميمو  ميرداماد  و  

 دعوت شد.و نگارش در کهک قم برای تدريس به مدرسه خان شيراز 

  ن يبد  ی آثار و  نيمهمتر  برجا مانده است کهاز مالصدرا حدود پنجاه کتاب و رساله و مقاله و نامه به عربى و فارسى  

 شرح است: 

 اثر مالصدرا   نيمهمتر :ه االربع   ی االسفار العقل   ی ف يه  المتعال   الحکمة 

از بخش دوم   یاخالصه توانی کتاب را م ني. اشودی خوانده م زينيه المتعاله کتاب با نام الحکم نيا  :و المعاد   المبدأ 

 اسفار دانست.

که نتوانست آنها را   ها پرداخت از سوره  یبرخ ريمالصدرا(: مالصدرا در طول عمر خود به تفس ري)تفس قرآن   ر ي تفس 

  ريو فلسفه تفس ريدرباره قرآن است که در حکم مقدمه تفس زين ب« يالغ ح يو »مفات ات«يدو کتاب »اسرار اآل کامل کند.

 .قرآن است

 جلد منتشر شده است. 7شرح ناتمام در  ني: ای اصول الکاف   شرح 

 . دارد یاشراق کرديرو شتريکه ب یفلسف یکتاب : يهالربوب   الشواهد 

از   یقيعارفان حق ی اثر را جداساز نيخود از نوشتن ا زهيمالصدرا انگ  ،ی: در رد تصوف خانقاهيه اصنام الجاهل   کسر 

متأثر است، در   صرىيمالصدرا، که از اقوال غزّالى و ابن عربى و مکتب قونوى و ق کرده است. ان يب انينماعارف

 اندبينصکه به قول وى هم از علم و هم از عمل بى  تازدی مدعى عصر خود م انيبر صوف  هيکسر اصنام الجاهل ةرسال

حکمت، کالم و... به    مان،يا  قياصول حقا  ، یراجع به شناختن واجب الوجود، صفات اله  یفلسف  یها: بحث المشاعر 

و رجوع به آيات قرآن و روايات ويژگی بارز آثار   یفلسف ن يشرع و براه  اناتيو ب م يمفاه ميان قياست.تطب ی زبان عرب

 . ستاو



های های نو از انديشههای مختص به خود و يا قرائت ر تلفيقهای نو و از طرفی مبتک صدرا از طرفی صاحب انديشه

پيشينيان است که به ظور خاص در آراء او درباره حرکت جوهری، امکان فقری، اتحاد عاقل و معقول، قاعدۀ بسيط 

 الحقيقه کل االشياء، حدوث جسمانی و بقاء روحانی نفس و معاد جسمانی قابل مشاهده است. 

 نام برد. یتنکابن م يبن ابراه نيحس و کاشانی ضيفی، جياله اضيفتوان از او می   برجسته  شاگردان از  

 .در بصره دار فانی را وداع گفت ق. 1050در راه بازگشت از هفتمين سفر حج، در سال  او 

را   مالصدرا  که  است  قرن  چهار  اينحدود  می   به  اصالً  اسم  چرا  ولی  »صدرالمتألهين«.  را  خوانيم:  مالصدرا 

 ؟ اند»صدرالمتألهين« گفته

کند.   یمسئله تأله را مطرح م یسهرورد  ی طور جده بار ب ن ياول ی که برا م يبدان ديبا  ميببر ی تأله پ یعنا ه مب نکهيا  یبرا

را حکمت    گريو نوع د  یا حکمت ذوقيحکمت را تأله    یکند: نوع عال  یم  ميدو نوع تقس  بهاو در واقع حکمت را  

  ا يدر آن متوسط    ايباشند و    ی متوغل در حکمت بحث  ايمتوغل در تأله    نکهينامد و تمام حکما بر حسب ایم  یبحث

 کند. تقسيم می  یباشند به درجات فيضع

 حکمت تأله است.  فيتعر یگريو د یحکمت بحث فيتعر یک ي ميدار فيما در آثار مالصدرا از حکمت دو تعر 

أن الفلسفه استکمال النفس اإلنسانية بمعرفة حقائق الموجودات على ما هی   إعلم :ديگو یم (1/20)در اسفار مالصدرا

  افتن ي فلسفه عبارت است از کمال    .یبقدر الوسع اإلنسان  عليها والحکم بوجودها تحقی بالبراهين ال اخذا بالظن و التقليد

  ت ي حکم به موجود   ز ي که مطابق با واقع باشد و ن   ی معرفت   ابد، ي ی که به حقائق موجودات م   ی نفس انسان به سبب معرفت 

است.    یمناسب حکمت بحث  فيتعر  ناي  که در توان اوست.  ی به قدر  د، ي ظن و تقل   ی برهان و نه از رو   لة ي آنها به وس 

  ی: »ليحصل التشبه بالبارديگو یشود اما در ادامه م یم  یعالم هست اي یو برهان انسان مضاه قيبا تصور و تصد یعني

  نيشود. ایم  یتشبه به خدا منتهغايت    هب  تيدر نها  یحکمت بحث  نيا  یعني  ،به به باری تعالی ش با هدف ت   ی« يعنیتعال

و تشبه به خداوند    یحکمت تخلق به اخالق اله  فيتعر  ی است. در حکمت تأله  یحکمت تأله  فيتشبه به خداوند تعر

  ک يموجودات و موجودات بنا بر  هيباشد که هست و صفات کمال ی اگر صفات ما صفات اله ی است. در حکمت تأله

   1باشد. یتواند علم اله یان هم منسصفات خداوند باشد در آن صورت علم ا یاست تجل یو حکم یفلسف یقٌنظر د

  یعني  کند،یاربعه را مطرح م  هياز آنکه اصالً مالصدرا بحث خود را آغاز کند مسئله اسفار عقل  شيدر آغاز اسفار پ

ا  هيحکمت متعال  یعنياست    ه يچهار سفر شرط حکمت متعال  نيا  داندیاربعه را شرط م  هياسفار عقل سفر    نيبدون 

 صدرالمتألهين است.، از اين روست که حکيمی چون صدرا  .ستيقابل حصول ن ،یمعنو
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به استدالل    ی عنياست،    ی مکتب اشراق  ه ياست، از لحاظ روش شب  ه يمالصدرا که معروف به حکمت متعال  یفلسف  انديشه

  ی توان آن را مخلوط یرو م نياز نظر اصول و استنتاجات متفاوت است. از ا  یو کشف و شهود توأماً معتقد است، ول

که از نوع سلوک    یبود که به مباحث فلسف  نيا  کردکه    يیاز جمله کارها  نياز عرفان و فلسفه دانست. صدرالمتأله

اند. عرفا معتقدند که سالک  کرده  ان يب  ی و روح  ی آنچه عرفا در سلوک قلب  ه يداد، شب  یبياست، نظام و ترت  ی و عقل  یفکر

مرحله کوشش    نيالحق ؛ در ا  یسفر من الخلق إل  1.دهد:    یجام ماهلل با به کار بستن روش عارفانه چهار سفر ان  یال

بکند    اتيپشت سر بگذارد )دل از ماد  ز يرا ن  ی عيطب  یعوالم ماورا   ی عبور کند و پاره ا   عت ياست که از طب  نيا  الک س

 ب يمراحل تهذ  یسفر تمام  نينباشد. در ا  یحجاب  یاو و حق تعال  اني ( تا به ذات حق واصل شود و مديو پرواز نما

مرحلة دوم است.    نيالحق؛ ا  ی سفر بالحق ف  2..  برسدشود و به عدالت کامل   ی ط  ديکامل با  ی به تقوا  دن ينفس و رس

در شئون و کماالت و اسماء و صفات    ريشناخت، به کمک خود او به س  کيپس از آن که سالک ذات حق را از نزد

کند امّا بازگشتنش به   یمردم بازگشت م ان يسالک به خلق و م  ر،يس نيالخلق؛ در ا ی من الحقّ إل ريس 3پردازد.  یاو م

 د، يآ  یمردم م  انيخلق و به م  یکه دارد، به سو  یکامل  ی با تقوا   یعني  ست،يجدا شدن و دور شدن از ذات حق ن  یمعنا

و سفر، سالک به    ريس  نيالخق بالحق؛ در ا  یف  ريس  4.  نديب  یم  زيو در همه چ  زيکه ذات حق را با همه چ  یدر حال

کامل است و مردم    یکه خود انسان  ی پردازد، در حالیم  از آنان و رساندنشان به حقّ  یريمردم به دستگ   تيارشاد و هدا

  مياست( به چهار دسته تقس  یسلوک ذهن  یکه فکر نوع  نيمسائل فلسفه را )به اعتبار ا  کند. مالصدرا  یم  تيرا هدا

  ی فلسف  ةفکر ما است از خلق به حق )که امور عام  ريس قتيو در حق  دندي و مقدمه مبحث توح  هيکه پا  یائلمس  .1کرد:  

و عوالم    یتعال  یمباحث افعال خدا   3الحق(    یبالحق ف  ري)س  ی و صفات اله  یو خداشناس  ديمباحث توح  2است(.  

الخلق به الحق( کتاب اسفار اربعه که به    یف ريمباحث نفس و معاد )س 4الخلق بالحق(  ی من الحق ال ر يوجود )س یکلّ

 2است.   بيتنظام و تر نيچهارگانه است، بر اساس هم ی سفرها یمعنا

 تـوان وی را قائـل به عنوان حقيقتی واحد است، می   همانگونه که مالصدرا قائل به تشـکيک در وجـودتوان گفت:  می

و وحـی رخ  دانست؛ طريقی واحد که در سه مرتبة عقل، شـهود طريـق وصـول بـدان حقيقـت نيـزبه تشـکيک در 

چارچوب تفکـر فلسـفی،  عنوان شيوۀ تحصيل حقيقت و در  فلسفة صدرايی به  رو شـهود در ن نمـوده اسـت. از همي

از   کند.می شناختی ايفا  مباحث هستی  شـناختی و هـم درکليدی را هم در مباحث معرفت   در کنـار برهـان، نقشـی

 ن يشيپ  یهاکالم، عرفان و فلسفه  ث،يقرآن، حد  ليه به عنوان مشرب فلسفی صدرا،منابع حکمت متعا  همين روست که

 است.   و طبعاً مبتنی بر استدالل و علوم عقلی ی و شهود ی و عرفان یاز معرفت قرآن یبيو روش آن ترک

  هر که    ه استب صدرايی چنان تأثير و نفوذی در عالم انديشه اسالمی داشتاين ويژگی خاص حکمت متعاليه و مکت

 است. های صدرايی روشن کردن نسبت خود با انديشه برای دست بردن به قلم ناگزير ازمتفکری پس از مالصدرا  
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