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شناسی صدرا و تأثیر آن در اثبات مسئله والیتانسان
7/11/87تاریخ تأیید: 23/5/87تاریخ دریافت: 

زاده سالطهعزیز علی

صدرا فیلسوفی است که به اصول و مبـانی شـیعه، اعتقـاد راسـخ دارد و در مواضـع      
مام، به عنوان حجت دائم پردازد. عقیده به وجود ولی و امتعددي به تبیین و توجیه آنها می

خدا در روي زمین، از جمله اینهاست. از نظر او امامت و والیت ـ برخالف نبوت ـ بـراي  
همیشه جاري است و سیاست، تابع شریعت الهی است.

صدرا براي اثبات حجت دائم خدا و به تبع آن، تبیین حـق حاکمیـت وي، بـه قاعـدة     
ین جا از نگـرش خـاص فلسـفی خـود و بـا      جوید. صدرا در اتمسک می» امکان اشرف«

کند و عنایت به قرآن و روایات دربارة انسان براي تتمیم و تحکیم این موضوع، استفاده می
رسد که نوع امام و ولی، نوعی اشراف از سایر انواع بوده و غایت خلقـت  به این نتیجه می

انواع حیوانی است. همان است و نسبت ولی به سایر ابناي بشر، مانند نسبت انسان به دیگر 
طور که انسان، اشرف موجودات زمین و غایت خلقت اسـت و اگـر او از زمـین برداشـته     

هـا  شود، دیگر موجودات باقی نخواهند ماند، اگر حجت خدا در زمین نباشد، سایر انسـان 
مجال حیات نخواهند یافت. به تبع آن، اگر امام در جامعه، حاکم نباشد ـ هر چند که فیض 

یابد.رسد ـ امور جامعه، سامان نمیجود او به دیگران میو
شناسی صدرا در اثبات مسئله والیـت و بـه   این نوشتار بر آن است تا میزان تأثیر انسان
تبع آن حق حاکمیت ولی را به تصویر بکشد.

صدرا، قاعده امکان اشرف، نوع واحد نبودن انسان، والیت و تشیع، کلیدي: هايهواژ
حاکمیت.

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوي
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. طرح مسئله1
صدرالمتألهین یک فیلسوف مسلمان و معتقد به مبانی شیعه است. حکمت متعالیه نیـز  

هـا و  مـذهب تشـیع داراي آمـوزه   ١مبتنی بر قرآن کریم، حدیث و فطـرت بشـري اسـت.   
کردهاي سیاسی است، صدرالمتألهین به شرح و تبیین آنها پرداخته است، و در دفاع از روي

لوه دادن آنها از هیچ تالشی فروگـذار نکـرده اسـت. از طـرف دیگـر،      آن عقاید و موجه ج
محتواي عمدة حکمت متعالیه وجودشناسی، تفسیر جهان و انسان است، نه سیاست. با این 

توان با توجه بـه مبـانی وجـود    خواهیم تحلیل کنیم. که چگونه میوصف در این مقاله می
ت والیت به منزلۀ یکی از ارکـان عقیـدتی   شناختی و انسان شناختی صدرالمتألهین به اثبا

شیعه پرداخت؟ به عبارت دیگر، مبانی انسان شناختی و هستی شناختی حکمت متعالیه تـا  
توانند در تحکیم عقیده به ولی مطلق و حجت خدا در روي زمین مؤثر باشند؟چه حد می

. مبانی اعتقادي شیعه2
امت و معـاد را بـه عنـوان اصـل عقایـد      علماي شیعه پنج اصل توحید، عدل، نبوت، ام

اند. این اصول از طرفی تعیین کنندة اصول اعتقادي اسـالم، و از  مذهب خود معرفی کرده
طرف دیگر معرّف مکتب تشیع هستند. همچنین عقایـد خـاص دیگـري نیـز از فروعـات      

دا در فعـل حـقّ، رجعـت، عصـمت انبیـا و         مباحث تلقی می شوند؛ از قبیل جـایز بـودن بـ
٢مغفرت و شفاعت.امامان

یکی از وجوه تمایز مـذهب  » حجت و خلیفۀ خدا«مسئلۀ امامت و به اصطالح احادیث 
تشیع از دیگر فرق اسالمی است. سایر مذاهب اسالمی به نحوي در اصول دیگر با شـیعه  

هاي اما عقیده به وجود ولی و حجت دائم خدا و امام معصوم از ویژگی٣هم عقیده هستند.
چنین نقل شده است.شیعه است. در همین راستا از امام صادق

یعنی:٤
ت خـدا    « اگر در روي زمین فقط دو نفر باقی بمانند به طور قطع یکـی از آن دو، حجـ
گیرم میخدا را گواه «فرمایند: نیز خطاب به کمیل بن زیاد چنین میامام علی». است

دارد خالی نخواهـد بـود. ایـن    که هیچ موقع زمین را از رهبري که به خاطر خدا گام بر می
رهبر گاهی ظاهر و معروف و گاه مخفی و ترسان است. وجود این نوع رهبران بـه خـاطر   

٥».ي الهی است...حفظ دستورات و ادلّه
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بـدین دلیـل   ٦شـود. مـی احادیث مشابه دیگري نیز در کتب معتبر روایی به وفور یافت 
کند مانند دیگر حکماي اسالمی، مسئله نبوت و امامت را تبیـین و  صدرالمتألهین سعی می

توجیه کند.

٧. اثبات نبی و ضرورت وجود او در جامعه3

داند و بر این عقیده است که زندگی صدرالمتألهین انسان را موجودي ذاتاً اجتماعی می
یابد، ناگزیر باید از دیگر همنوعان خـویش در کارهـا   نمیاو بدون اجتماع و همکاري نظام

شود، و معاملـه  یاري جوید، مشارکت انسان با دیگر همنوعان خود جز به معامله تمام نمی
که همان شرع است ـ مانع  نیز ناگزیر از سنّت و قانون عادالنه است. زیرا قانون عادالنه ـ 

یجه مانع اختالل نظام زندگی است. و این قانون دیگر و در نتها به حقوق یکتعدي انسان
نیاز به قانون گذار دارد تا زندگی آنها را در دنیا انتظام بخشد و دیگران را به سوي پروردگار 
رهنمون شود. این شخص باید انسان باشد و از طرف خداوند آمده باشـد تـا دیگـران از او    

ها است؛ زیـرا همـان   نایت الهی به انساناطاعت کنند و سخنان او را بپذیرند. این الزمۀ ع
طور که بارش باران براي نظام عالم ضروري است، براساس عنایت الهی وجـود شخصـی   

شود الزم است؛ و این شخص همان خلیفه خـدا در  هم که موجب صالح دنیا و آخرت می
٨روي زمین است.

4اثبات امام بعد از نبی .
گوید: صدرالمتألهین چنین می

ها در مجموع نیاز به واسطه جانب خداوند دارند، به ناچـار در  همان طور که انسانپس 
هایی از نوع والیان و حاکمان از جانب این خلیفه الزم اسـت و  اجتماعات جزئی نیز واسطه

اینها امامان و عالمان هستند. همانطور که فرشته واسطۀ بین خدا و پیغمبر است؛ پیامبر نیز 
باشد و اینان نیز واسطۀ بین نبی و علما هستند و اولیاء امت خویش میواسطۀ بین فرشته

و علما نیز واسطۀ بین امامان و عموم مردمند. در نتیجه، فرشته، نبی، اولیا و علما از جهت 
٩قرب و بعد و مراتبی که در این قرب و بعد دارند با هم متفاوت هستند.

متألهین. تفاوت نبی و ولی در دیدگاه صدرال5
در نظریۀ صدرالمتألهین نبوت داراي ظاهر و باطن است. ظاهر نبوت همان شـریعت و  
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کند، باطن آن والیت است. نبی با والیت خویش از خداوند یا فرشتۀ وحی معانی را اخذ می
رساند. پـس آن چـه را کـه    و این معانی او را به کمال مرتبۀ خویش در والیت و نبوت می

رساند و آنها را تعلیم و تزکیه ه طور مستقیم یا غیر مستقیم به مردم میکسب نموده است ب
کند. این هم بدون شریعت امکان ندارد. باطن نبوت ارتباط با غیب و ظاهر آن ارتبـاط  می

شود که نبی و ولی در یک مسیر قرار دارند و ارتبـاط  با مردم است و با این بیان معلوم می
١٠بین آنها طولی است. 

. فرق نبوت، شریعت و سیاست6

صدرالمتألهین بر این عقیده است که نبوت نسبت به شریعت هماننـد روح نسـبت بـه    
جسدي است که روح در آن جاي دارد و سیاستی که جـدا از شـرع باشـد همچـون جسـد      

جان است. هم چنین به عقیدة وي میان شریعت و سیاست از جهـت فعـل و انفعـال و    بی
اي وجود دارد. فرق میان آن دو از جهت فعل این اسـت  اوت قابل مالحظهمبدأ و غایت تف

یابنـد، امـا افعـال    که افعال سیاست جزئی و ناقصند و به وسیلۀ شریعت بقـا و کمـال مـی   
شریعت کلی و تامند و هیچ گونه نیازي به سیاست ندارند. اما تفاوت آن دو از جهت انفعال 

شرّع الزم و از آن جدا نشدنی است لکن امر سیاست این است که امر شریعت براي ذات مت
دهـد کـه اگـر    فرمان میصلوةاین طور نیست. براي مثال، شریعت شخص را به صوم و 

گردد، ولی سیاست شخص بپذیرد و بدان عمل کند سود آنها به طور مستقیم به آنها بر می
دهـد کـه   فرمان میشخص را به ظاهر شدن در لباسهاي فاخر و با تجمالتی خیره کننده

بدیهی است این امر به خاطر بینندگان است نه به خاطر شخص پوشـندة لبـاس و دارنـدة    
تجمالت.

تفاوت شریعت و سیاست از لحاظ مبدأ نیز به این قرار است: مبدأ سیاست نفس جزئیه 
است نه نفس کلّیه، و این حرکت تابع اختیار افراد بشـر اسـت. امـا مبـدأ شـریعت نهایـت       

ت است؛ زیرا پس از آن که سیاست مداران موفق به استقرار نظام اجتمـاعی شـدند،   سیاس
شریعت دست به کار شده و نفوس را از ارتکاب برخی از اعمال نهـی و بـه انجـام برخـی     

کنـد و از  ها را به سـوي خـدا دعـوت مـی    کند. به این ترتیب، شریعت انسانکارها امر می
گـردد بـر حـذر    آن دو نیرو مترتب مـی دي که برانحطاط به جانب شهوت، غضب و مفاس
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دارد.می
تفاوت سیاست و شریعت از نظر غایت نیز چنین است: نهایت و غایت سیاست اطاعـت  
از شریعت است. سیاست براي شریعت مانند عبد است نسبت به موالي خود که گـاهی از  

عت اطاعـت کـرد   کند. پس اگر سیاست از شریوي اطاعت و گاهی معصیت و نافرمانی می
گردد و در این هنگام آسایش و ایمنی از امور رنج دهنده به ظاهر عالم مطیع باطن آن می

شـود. ولـی هرگـاه سیاسـت از     دست آمده و انسان به جانب خیرات و کماالت کشیده می
شریعت پیروي نکند و در برابر آن عصیان ورزد احساسات انسان بر آراي کلـی و ادراکـات   

١١ه خواهد شد. عقلی او چیر

. نبوت و رسالت منقطع هستند ولی والیت و امامت همیشه باقی است.7
امامت که باطن نبوت است تاقیامت باقی است و در هر زمـانی بعـد از زمـان رسـالت     
ناگزیر از وجود ولیی است که خدا را بر شهود کشفی پرستش کرده و علم کتـاب الهـی و   

او باشد و او را ریاست مطلق و امامت در امر دین و دنیـا  ریشۀ علوم علما و مجتهدان نزد 
باشد؛ خواه عموم مردم او را اطاعت کنند و یا سرکشی نمایند، مردمان او را قبـول داشـته   
باشند و یا انکارش نمایند. هم چنان که رسول رسول است اگر چه هیچ کس به رسالت او 

هم چنین امام نیز امام اسـت اگـر   این چنین بود.ایمان نیاورد. چنان که حضرت نوح
چه حتی یک نفر از مردم او را اطاعت ننمایند. این گونه نیست که اگر پزشـک بیمـاران را   

١٢معالجه نکرد و بهبودي نبخشید پزشک نیست.

گوید که ظاهر نبوت که همان ارسال نبی و در جایی دیگر با بیانی شبیه بیان فوق می
ده است، اما از جهت ماهیـت و حکـم منقطـع نشـده     نزول ملک حامل وحی است قطع ش

فرماید، النبی بعدي و با توجه به بقـاي حکـم   است. بدین پیامبر با نظر به ظاهر نبوت می
فرماید فاسئلوا اهل الذکر ان کنـتم ال تعلمـون؛ و مقـام اهـل ذکـر را      نبوت و شریعت می

ر روایات آمده است: انّ اهللا عباداً خورند. چنان که دداند که انبیاء به آن غبطه میمقامی می
١٣لیسوا بأنبیاء یغبطهم النبیون. 

صدر المتألهیمن ـ عالوه بر مواردي که اشاره کردیم ـ در مواضع دیگري نیز از امامت   
ترین اثر وي در این مورد شـرح اصـول   سخن گفته است. مهمو والیت سیاسی ائمه

اسـت. وي در ذیـل حـدیثی از امـام     حلجـة کافی به ویژه بسط و توضیح احادیث کتـاب  
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شود آیا ممکن است زمین باشد و امامی در آن نباشد؟ ـ که از ایشان سؤال میصادق
پرسد آیـا دو امـام در یـک زمـان      دهد که خیر. و سؤال کننده در ادامه میچنین پاسخ می

ها سـاکت  فرمایند مگر این که یکی از آندهند و میشود؟ آن حضرت پاسخ منفی میمی
باشد ـ به تفضیل به بیان آراي شیعه و غیر شیعه در مسئله امامت پرداخته و ادلۀ هر یـک   

زمـین را نـاگزیر پـس از منقضـی     «را نقد و بررسی کرده است و در آن جا آورده است که 
شدن زمان نبوت، امامی است که تمامی امت چه پیشینیان و چه پسینیان ـ غیر از افرادي  

خور اعتنا نیستند ـ با اختالفشان در آن نصب و گماشتن او از جهـت شـنیدن    اندك که در
روایت و یا از جهت عقل برعهدة ما است و یا از جهت عقل بر عهدة خداوند است، اتفاق و 

١٤»هماهنگی دارند...

. مبانی وجود شناختی و انسان شناختی اثبات حجت دائم خدا روي زمین8
. قاعدة امکان اشرف8. 1
. بیان قاعده8. 1. 1

صدرالمتألهین براي اثبات وجود ولی اهللا و حجت دائم خداوند در زمین به قاعدة امکان 
در تمام  مراحـل وجـود   «اشرف تمسک نموده است. بیان آن به طور خالصه چنین است: 

ی وجـود    مقدم باشد. بنابراین هر گاه ممکن اخسـ الزم است ممکن اشرف بر ممکن اخس
باشد و از واجب الوجود صـادر شـود بایـد قبـل از آن ممکـن اشـرف موجـود شـده         داشته 

١٥».باشد

. برهان قاعده8. 1. 2
برهان امکان اشرف تقریرهاي مختلفی دارد. اینجا به یکی از تقریرها که مالصـدرا در  

کنیم:ذکر کرده است اشاره میاسفار
پس از آن بایـد موجـود اشـرف    هرگاه ممکن اخس از باریتعالی صادر شده باشد حتماً 

آید:صادر شده باشد؛ زیرا در غیر این صورت یکی از سه اشکال زیر الزم می
ـ صدور کثیر از واحد

ـ اشرف بودن معلول از علت خویش
ـ وجود موجودي اعلی و اشراف از باریتعالی

گیـریم کـه موجـود    چون این اشکال سه گانه ممتنع و برخالف عقل است. نتیجه مـی 
رف باید پیش از موجود اخس صادر شده باشد. اما وجه لزوم یکی از سه اشکال مزبـور،  اش
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در صورت عدم صدور موجود اشرف پیش از موجود اخس، آن است که در ایـن فـرض یـا    
باید موجودات اشرف با موجود اخس تؤام با یکدیگر از حق تعالی صادر شده باشد، کـه در  

آید یا باید موجود اشـرف بعـد از   کثیر از واحد الزم میاین صورت اشکال اول یعنی صدور 
موجود اخس صادر شده باشد که اشکال دوم یعنی اشرف بودن معلول از علت خویش الزم 

آید و یا باید موجود اشرف با این که ممکن است اصالً صادر نشود، نه قبـل از موجـود   می
چنین موجودي که صـدور آن ممکـن   اخس و نه بعد از آن و نه تؤام با آن؛ در این صورت 

است و از واجب الوجود صادر نشده است باید عدم صدور آن مستند به علتی باشد کـه آن  
علت اشرف و اعلی از واجب الوجود باشد و این امر محال است؛ زیرا واجـب الوجـود فـوق    

١٦ماالیتناهی است و چیزي اشرف از او نیست.

روشن از برهان آن مبتنی بر مباحثی است که بـدون  البته استفاده از این قاعده و فهم 
شود؛ به عبارت دیگر قبـل از اقامـۀ برهـان بایـد از چنـد      توجه به آنها این امر محقق نمی

مسئله فلسفی آگاه بود:
ـ واجب تعالی وجود بسیط و صرف است و هیچ نحوة ترکیب در وي راه ندارد.1
حو اعلی و اشراف دارد.همه کماالت وجودي را به نـ2

ـ بنابراین واجب تعالی اشرف و اتم از هر نوع وجودي است.
شود. زیرا صدور کثیـر از  ، از یک بسط دو چیز صادر نمی»الواحد«ـ طبق مفاد قاعدة 3

واحد مستلزم تجدد  جهات در واحد بوده و برخالف فرض است.
ترتـب بـر وجـود مـافوق خـود      تعالی هر کدام مـ سلسلۀ وجودات صادر شده از باري4

اند، است. به عبارت دیگر، وجودات در یک سلسلۀ علی و معلولی از واجب تعالی صادر شده
و مرتبۀ باالتر علّت مرتبۀ مادون است.

تر و شدیدتر از معلول است.ـ علت از جهت وجودي قوي5
و اگر موجـود  بنابراین، صدور وجودات از باري تعالی به ترتیب از اشرف به اخس است 

اشرف پیش از موجود اخس صادر نشده باشد از چند حال بیرون نیسـت. یـا بایـد موجـود     
اشرف و موجود اخس توأم با هم از واجب تعالی صادر شوند، که در این صورت صدور کثیر 

آید و این هم محال است. یا اینکه موجود اشرف بعد از موجود اخس صادر از واحد الزم می
ت و    شده باشد این هم با توجه به اینکه صدور وجودات به صورت نزولی و بـه نحـو علیـ .

آورد که اخس علت اشـرف  معلولیت است و موجود اشرف علّت وجود اخس است الزم می
یا معلول اشرف از علت باشد که این هم با توجه به توضـیحات داده شـده امکـان نـدارد.     
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نکه امکان صدور دارد از واجب تعالی صادر نشود حالت سوم این است که وجود اشرف با ای
و این هم مستلزم این است که علّتی غیر از واجب تعالی مانع صـدور آن شـود کـه از وي    

آید کـه موجـود   اشرف و اعلی است. بنابراین، چون فرضهاي احتمالی باطل است الزم می
اشرف قبل از اخس صادر شود.

ان آن. شرایط قاعده و موارد جری8. 1. 3
دانند، براي جریان آن دو شرط عمده بیشتر کسانی که قاعدة امکان اشرف را معتبر می

قائل هستند:
موجود اشرف و موجود اخس در ماهیت اتحاد داشته باشند؛ـ1
ـ مورد جریان قاعده فقط مبدعات و موجودات مافوق عالم کون و فساد باشند.2

نیز در مواردي که موجود اشرف و اخس اتحاد بنابراین، این قاعده در جهان عنصري و
١٧شود.نوعی و ماهوي نداشته باشند جاري نمی

با این حال، صدرالمتألهین این قاعده را هم در مراتب تشکیکی وجـود و همچنـین در   
داند. چنان که شریف را بر خسیس، بالفعـل را بـر بـالقوه،    غایات وجودیۀ اشیاء مصاب می

داند، معتقد است که در عالم کـون و فسـاد   صدق را بر کذب مقدم میصورت را بر ماده و 
اگر چه موجود اخس به حسب زمان بر موجود اشرف مقدم است، در واقع موجود اشرف به 
حسب وجود و ایجاد پیش از موجود اخس است. هرگاه ترتیب ذاتی و نظام آفرینش اشـیاء  

ه وجوب بر امکان و خیر بر شر مقدم است.شود که هموارمورد بررسی قرار گیرد، معلوم می
توان ادعا کرد که قاعدة امکان اشرف در غایات وجودیه بـه معنـاي   به این ترتیب، می

١٨مزبور نیز جاري است و موارد جریان آن در انحصار عالم عقول نیست.

بنابراین، صدرا با پذیرش این قاعده چگونگی افاضۀ وجود و ریزش فـیض را بـه طـور    
تـوان  اي از اشرف به اخس دانسته و جهان را به شرح زیر تبیین نموده است که میهسلسل

نویسد:برداري کرد. وي چنین میاز نحوة بیان او براي اثبات لزوم حجت خدا بهره
ترتیب سلسلۀ وجود صادره از باریتعالی همواره از اشرف به اخس و از 

ت و نسبت بعضی به بعض اعلی به ادنی است و هر کس در احوال موجودا
شـود مگـر بـه سـبب     فهمد که ادنی و انقص موجود نمیدیگر نظر کند می

اعلی و اکمل و این سببیت و تقدم ذاتی و طبیعی است. هر چند که وجـود  
باشد. انقص و ادنی مبدأ اعدادي و تهیی برا افاضۀ اعلی و اکمل به ماده می
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ر آن است به تقدم ذاتی و نیـز  حیوان سبب ذاتی براي وجود نطفه و متقدم ب
نبات براي بذر. اما نطفه سبب معد براي وجود حیوان و متقدم بر آن اسـت  
به تقدم زمانی نه ذاتی و نیز بذر براي نبات. خالصه نوع اشرف متقـدم بـر   
نوح اخس است. و اشخاص اشرف تقدم زمـانی دارنـد. اگـر گفتـه شـود      

جاري است نه در وجودهاي مادي اي امکان اشرف تنها در ابداعیاتقاعده
و زمانی، پاسخ این است که انواع و طبـایع کلیـه ذاتـاً حکمشـان هماننـد      
ابداعیات است چرا که نیاز نوع طبیعی مانند فلک، انسان، فرس و ماننـد آن  

ي عوارض و احـوال  به استعداد، ذاتی نیست بلکه عرضی است؛ یعنی الزمه
١٩انفعالی است.

ن به مثابه غایت خلقت همۀ موجودات. خلقت انسا8. 2
صدرالمتألهین در مواضع متعدد با الهام از قرآن کریم و تأمل و تدقیق در عالم هسـتی  

پردازد که مقصود از وجود عالم و غرض از پدید آمدن موجودات و قـواي  به این بحث می
د انسان کامل و طبیعی، نباتی و حیوانی آنها پیدایش انسان، و منظور از پیدایش انسان وجو

وي براي تأیید عقیدة خود از تعدادي از آیـات بـه عنـوان شـاهد     ٢٠جانشین خداوند است.
کند:چنین استفاده می

ـ خداوند درتعدادي از آیات غرض از خلقت سایر موجودات را اسـتفادة انسـان از آنهـا    
براي شما پدید هاي گوناگونفرماید: و [همچنین] آن چه را در زمین به رنگداند و میمی

اي گیرند نشـانه تردید، در این [امور] براي مردمی که پند میآورد [مسخّر شما ساخت]. بی
اي که است. و اوست کسی که دریا را مسخر گردانید تا از آن گوشت تازه بخورید، و پیرایه

تـا از  بینـی، و ها را در آن شکافندة [آب] مـی پوشید از آن بیرون آورید. و کشتیآن را می
هایی استوار افکند تـا شـما را   فضل او بجویید و باشد که شما شکر گزارید. و در زمین کوه

٢١».ها [قرار داد] تا شما راه خود را پیدا کنیدنجنباند، و رودها و راه

هـا و زمـین را آفریـد، و از    خداست کـه آسـمان  «فرماید: ـ در مورد خلقت گیاهان می
٢٢»ها براي شما روزي بیرون آورد...سیلۀ آن از میوهآسمان آبی فرستاد، و به و

وچهارپایان را براي شما آفرید: در آنها براي «فرماید: ـ در مورد خلقت حیوانات نیز می
خورید و در آنها بـراي شـما زیبـایی    ایی است، و از آنها میشما [وسیلۀ] سرگرمی و سوده

هـا را] بـه چراگـاه    گردانید، و هنگامی کـه [آن ها را] از چراگاه بر میناست، آن گاه که [آ
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٢٣»برید...می

ـ همچنین در این باره که همۀ آنچه در زمین و آسمان است به خاطر انسـان آفریـده   
ت کسی که آنچه در زمـین اسـت، همـه را بـراي شـما      اوس«فرماید: شده است، چنین می

اوست کسی که خورشید را روشنایی بخشید و ماه را تابان کرد، و براي آن «و ٢٤»آفرید...
٢٥».ها و حساب را بدانید...هایی معین کرد تا شمارة سالمنزل

آنچـه  و «فرماید: ـ در این باره که همه چیز به خاطر انسان خلق شده است، چنین می
٢٦».ها و آنچه را در زمین است به سود شما رام کرد...را که در آسمان

ـ و در نهایت، دربارة این که غرض از خلقت همۀ موجودات، پیدایش جانشین خـدا در  
٢٧».من در زمین جانشینی خواهم گماشت...«... فرماید: روي زمین است، چنین می

از انسان کامـل کـه در واقـع همـان انسـان      گیرد که غیر صدرا از این بحث نتیجه می
(همان ٢٨حقیقی و مظهر اسم اعظم خداوند است، کسی شایستگی خالفت خداوند را ندارد.

ها را گیرد، و نزد او آموزش دیده و دستورات و آموختهو تنها اوست که از خداوند دستور می
کند.به بندگان خدا ارائه می

مایشگر وجود انسان کامل است.. وجود انسان در پهنۀ هستی ن8. 3
صدرالمتألهین بعد از بیان این مطلب که انسان اشرف موجودات ارضی و غرض خلقت  

نویسد:است، چنین می
نسبت انسان به سایر مخلوقات مانند نسبت قلب به سایر اعضـا اسـت؛   

هـاي بـدن   نیروي حیات از روح به قلب و به واسطۀ قلب به دیگر قسـمت 
طور که فیض روح به اعضاي بدن به طور عام و آن هـم  نرسد. پس همامی

باشد و پذیرش و تحمل فیض نازلـه از ناحیـۀ روح   اي میبه صورت عاریه
هـاي بـدن   باشد و از ناحیۀ او به تناسب به دیگر قسمتمخصوص قلب می

رسد، به همین سان فیض خداونـد متعـال نسـبت بـه همـۀ مخلوقـات       می
در پیشگاه خداوند حاضر شوند در بـین آنهـا   عمومیت داشته وتا روزي که 

کنـد انسـان   جریان دارد. اما آن که بدون واسطه، فیض الهی را تحمل مـی 
٢٩رسد.کامل است و از او به سایر مخلوقات می

   بنابراین، براساس قاعدة امکان اشرف و اینکه افاضۀ فیض همواره از اشرف بـه اخـس
ت اخس و ناقص است و نیز با توجه بـه اینکـه   است و وجود اشرف سبب موجودیت وجودا
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انسان مقصود عالم و غرض خلقت است به طبـع اشـرف از آنـان خواهـد بـود. همچنـین       
مقصود از خلقت انسان، پیدایش انسان کامل و حجت خداست بنابراین، انسان باید اشراف 

ع بقیه شود. این معناي از بقیه باشد و وجود او باعث دوام دیگران و ارتفاع او منجر به ارتفا
فرماید:همان حدیث شریف است که می

٣٠

ها و پاسخ آن. اشکال تقدم امام و حجت خدا بر سایر انسان9
. اشکال9. 1

ممکن است کسی بر بیان فوق ایراد کرده و بگوید که با مقدمات مـذکور در اسـتدالل   
تر از خود توان رسید. زیرا تقدم انسان بر حیوان و بر پایینخواستید نمیاي که میجهبه نتی

بدین جهت است که اینها انواع متفاوت هستند اما امام و مـردم، هـر دو، از نـوع واحـدي     
دیگر ندارند.هستند و افراد یک نوع، مماثل بوده و هیچ گونه تقدم بالذاتی بر یک

از دیگر مبانی انسان شناختی صدرالمتألهین استفاده کرد و بـه  توانیم اینجاست که می
تواننـد راهگشـا   دفع اشکال بپردازیم. مبانی فلسفی حکمت متعالیه در این جهت نیـز مـی  

باشند.
. پاسخ اشکال9. 2

در فلسفۀ اسالمی این بحث مطرح است که آیا انسان نـوع واحـد اسـت یـا خیـر؟ بـه       
واحد است؟ صدرالمتألهین بر این عقیده است که اعمـال و  عبارت دیگر، آیا ماهیت انسان 

شود. صدرا چنین  گیرند، موجب تعیین ماهیت او میملکات انسانی که در نفس او جاي می
نویسد:می

انسان طبیعی نوع واحد و حقیقی است و همین طور نفـوس انسـانی از   
یـرا  آن جهت که یک وجود تعلقی و وابسته به بدن است یک نوع اسـت؛ ز 

نفس مبدأ فصل است که مقوم ماهیت انسان است و مفهوم ناطق در تمـامی  
ها یکسان و مساوي است. با این حال، نفس هر چند که صورت نـوع  انسان

هاي مختلف نـوعی را بـه   طبیعی است اما جوهري است که قابلیت صورت
حسب وجود دیگر دارد. مانند هیوالي اولی که در ذات خود قابلیت تکثیـر  

ه انواع مختلف را به حسب خروج از قوه به فعل در ایـن وجـود طبیعـی    ب
دارد و بین وحدت و کثرت او از این دو جهت منافاتی نیست. شبیه همـین  
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مسأله در مورد نفس تحقق دارد؛ یعنی نفوس بشري به حسب این وجـود و  
نشأه تحت نوع واحد قرار دارند و به حسب نشأه دیگر، بر اسـاس اعمـالی   

کند.دهد و ملکاتی که کسب میجام میکه ان
به انواع دیگري مانند ملک، شیطان، حیوان اهلی، وحشی و غیره تبـدیل  

ي تناسـخ ـ    خواهد شد. و این هیآت و اشکال مختلف ـ به جهت استحاله 
ي دیگر ـ همان طور کـه  در این جهان قابل تحقق نخواهد بود ولی در نشأه

است ـ کامالً میسور بوده و وقوع خواهـد   قرآن کریم نیز به آن اشاره کرده
٣١یافت.

صدرا در ادامۀ همین بحث به صراحت ـ با آوردن مؤیـداتی از قـرآن کـریم ـ اعـالم        
کند که نوع علما و دانشمندان با غیر آنهـا تبـاین داشـته و هـیچ تمـاثلی میـان آنـان        می

ر کـدام بـه   همچنین صدرا ضمن ترسیم درجات و مقامات مختلف انسانی که هـ ٣٢نیست.
٣٣نشاند.ازاي عواملی هستند که بر یکدیگر ترتّب دارند، انبیا و اولیا را در صدر می

توان به این اشکال چنین پاسخ داد که مشابهت و مماثلت بنابراین، از دیدگاه صدرا می
میان افراد بشر به حسب مادة بدنی و طبیعی، و مربوط است بـه پـیش از آن کـه نفـوس     

صول ملکات و اخالق فاضله یا رذیله از قوه به فعل برسـد. ولـی بـه حسـب     هیوالنی با ح
شمار قرار دارند و آیۀ شریفۀ قل انّما انا بشرّ ها تحت انواع مختلف و بینشئۀ روحانی انسان

به اعتبار نشئۀ اول است نه نشئۀ دوم پس نوع نبی و امام نوعی عالی، شریف ٣٤مثلکم...
٣٥کیه و عنصریه است.و اشرف از سایر انواع فل

آنچه گفته شد مربوط به اثبات والیت معنوي امامان است. امـا آیـا بـا اثبـات والیـت      
شود؟ باید گفت که با توجه به دیدگاه معنوي آنان بر دیگران، والیت سیاسی نیز اثبات می

صدرالمتألهین دربارة والیت سیاسی انبیا، ائمه و مجتهدان، و با توجه بـه ایـن کـه معتقـد    
آید کـه  است اینان باید احکام الهی را به دیگران برسانند و در جامعه حکومت کنند، بر می

اثبات اشرفیت و نیز خالفت آنان در روي زمین و اینکه اینان غرض خلقت و واسطۀ فیض 
الهی هستند، خود متضمن اثبات والیت سیاسی آنان نیز است؛ به این معنا که وقتی کسی 

خالفت تکوینی نبـی و ولـی بـر دیگـران باشـد در مسـئله زعامـت و        معتقد به اشرفیت و
توان موجود اشرف را سبب بقـاي  حکومت نیز این قاعده را جاري خواهد دانست. زیرا نمی

زمین و زمینیان دانست ولی در مسئله حکومت و اجـراي احکـام اخـس را بـر وي مقـدم      
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والیـت معنـوي و بـه تبـع آن از     داشت. صدرالمتألهین که در جاي جاي سخنان خـود از  
توانست غیر از این عقیده داشـته  نمی٣٦حاکمیت سیاسی انبیا و امامان سخن گفته است.

باشد.
ایشان دربارة امامت همان عقیدة شیعه را دارد؛ یعنی اصل وجود امام لطفـی از سـوي   

رف خدا در حق مردم است، اعم از اینکه تصرف ظـاهري داشـته باشـد یـا نـه. لکـن تصـ       
ظاهري وي لطف دیگري است که محقق نشدن آن به سبب بندگان و بدي اختیـار آنـان   

٣٧کنند.اش نمیاست که یاري

همچنین صدرا تخصص و دانش را دلیل زعامت سیاسی پیامبر و امام و حتّی مجتهدان 
داند، خواه دیگران از او بپذیرند و سخن او را گوش دهند یا نپذیرند. چنانکه پزشک بـا می

٣٨توجه به تخصصی که دارد پزشک است، چه بیمار موجود باشد یا نباشد. 

بنابراین، اگر امام و ولی غرض خلقت و اشرف موجودات و عامل بقاي دیگران اسـت،  
تر است. اما عکس این صادق نیسـت؛  نسبت به کسی که چنین نیست به حکومت شایسته

باشد اما والیت معنـوي نداشـته   یعنی ممکن است کسی حکومت و والیت سیاسی داشته 
باشد.

گیري. نتیجه10
صدرالمتألهین یک فیلسوف مسلمان و شیعی است، و فلسفۀ او نیـز الهـی و اسـالمی    

) است. تمام  تالش او این است که فلسفۀ خود را مطابق دین اسالم (قرآن و عترت 
خـورد،  به چشم مـی هاي فلسفی مختلف ويالي بحثنشان دهد. این امر نه تنها در البه

اي که نسبت به کند که از هر گفته، اندیشه، کرده و نوشتهبلکه او به صراحت نیز اعالم می
درستی پیروي از شریعت اسالم زیان برساند. یا بوي اهانت به دین بدهد و یا چنـگ زدن  

ایـن  برد. صدرا بـر به ریسمان محکم الهی را ضعیف نمایان کند، به خداوند متعال پناه می
عقیده است که بندگی شایستۀ الهی فقط به واسطۀ انسانی ممکن است که از اسم اعظـم  

٣٩الهی آگاه بوده و انسان کامل و خلیفۀ اکبر وي باشد.

شود؛ بـه  او یک فیلسوف، مفسر و شارح است و در هر سه فن به طور روشمند وارد می
خواهد فلسفۀ خـود را همـراه بـا آن    این معنا که در حین تفلسف نظر به قرآن داشته و می

بـرد. در عـین حـال،    پیش ببرد، و در تفسیر قرآن نیز از مبانی مقبول فلسفی خود بهره می
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پردازد و در بعضی از آنها متوسـط و در  نیز میوي به شرح و بسط روایات معصومین
ارد توقف شوند و در مواردي که با فلسفۀ وي پیوند دبرخی دیگر به نحوي عمیق وارد می

دهد. نمونۀ بارز این ادعا، توجه ویژة وي ها را بسط و شرح مفصل میبیشتري کرده، و آن
هـاي مـورد توجـه    تـرین بحـث  است. یکی از مهماصول کافیاز به احادیث کتاب 

مالصدرا، مسئله ولی مطلق و حجت دائـم خـدا (در پهنـه هسـتی اسـت کـه در روایـات        
ده و با اصول مسلم فلسفی حکمت متعالیه هم خوانی کامل بر آن تأکید شمعصومین

دارد.
قدر معنوي از این رو، وي توانسته است با کمک گرفتن از مبانی فلسفی و ذخایر گران

ترین منشورات عقاید شیعه را ـ که همان عقیده به حجت و ولی مطلق اسالم، یکی از مهم
چند، مانند قاعدة امکان اشرف، غایت بـودن  خداست ـ اثبات کند و در این راه از مقدماتی  

انسان در خلقت موجودات و غایت بودن انسان کامل در خلقت انسان استفاده کرد، و نشان 
داد که آن چه غرض از خلقت موجود دیگر است اشرف و برتر از آن است و وجود او مایـۀ  

ـ     ۀ موجـودات  دوام و بقاي موجود پست و نازل است. همان طور کـه غـرض از وجـود بقی
یافتند. به همـین سـان اگـر    پیدایش انسان است و با نبود آن، دیگر موجودات هستی نمی

ها بقیه وجودات نیز از ها و به تبع آنانسان کامل در روي زمین موجود نباشد، دیگر انسان
بین خواهند رفت.

ن در این ها و دقیق شددر پاسخ به اشکال احتمالی نیز با تأمل فلسفی در وجود انسان
داند ـ و نیز با نگـاه بـه تعـالیم قـرآن     مسئله ـ که آن را از عنایات مخصوص پروردگار می 

کریم در این مورد، چنین پاسخ داد که امام و دیگران در نشئۀ اول با هم تماثـل داشـته و   
دیگر ندارند؛ ولی در نشئۀ دوم به دلیل تفاوت ملکات نفسـانی  هیچ گونه تقدم ذاتی به یک

االت مکتسبه هیچ شباهتی بین آنان وجود ندارد، و نوع امام، نـوع عـالی و اشـرف از    و کم
بقیۀ انواع است و وجود وي در روي زمین عامل صیانت از وجود بقیۀ انواع انسـانی و غیـر   
انسانی است. بنابراین، آن چه (در روایات معتبر شیعی دربارة) حجت دائم خدا، انسان کامل 

ن شده است، با توجه به مبانی فلسفی صـدرا و بـه خصـوص مبـانی     و اشرف مخلوقات بیا
انسان شناختی وي را به راحتی قابل اثبات است.
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هانوشتپی

اي اسـت کـه در   واقعی فلسفهفلسفۀحکمت راستین و . صدر المتألهین بر این باور است که١
دانـد و  خدمت وحی باشد. وي اصوالً فیلسوفانی را که سخنی خالف دین داشـتند فیلسـوف نمـی   

).5/205اي از حکمت نبرده است.(اسفار، گوید فیلسوفی که دین او دین پیامبران نباشد، بهرهمی
سفه اکتفا کرده و از مشکات نبوت و انوار والیـت  اي از فالسفه که به عقل و فلپارهدربارةوي 
کسی که در اثبات فلک بکوشد و ملک را نبیند، از معقول پیـروي  «گوید: گیرند، چنین میبهره نمی

نگـرد... و  نماید و منقول را انکار کند، همانند انسان یک چشم فریبکار است. چرا با دو دیده نمـی 
». کند؟ شرع عقل ظاهر است و عقل شـرع بـاطن  جمع نمیچرا بین معقول و منقول و عقل و شرع

).7/124(تفسیر القرآن الکریم، 
هاي ها را بر اندیشهاحترام خاصی قائل بود، آنوي همچنین به وحی و سخنان معصومین

کرد که نظري معارض با وحی و سخنان معصومین نداشته شمرد و سعی میفلسفی خویش مقدم می
). 69رشیه، باشد. (ر. ك به الع

شرح ؛ 12توان به این منابع مراجعه کرد: اسفار، ج اول، ص براي تفضیل بیشتر در این زمینه می
صـدرالمتألهین مؤسـس الحکمـۀ    ، چـاپ سـنگی؛ سـبحانی،    438، کتاب الحجۀ، ص اصول کافی

بررسـی روش شـناختی حکمـت متعالیـه و نقـد آن بـا تکیـه بـر آراي         ؛ 17ـ 19ص المتعالیۀ،
به بعد.286دکتري، ص رسالۀالهین و عالمه طباطبایی،صدرالمت
توان بـه مقدمـه کتـاب    هاي دیگر اسالمی میعقاید خاص شیعه و تفاوت آن با فرقهدربارة. ٢

، اثر استاد مطهري مراجعه کرد.2عدل الهی و نیز آشنایی با علوم اسالمی، ج 
اعره و امامیه، وجـوه اشـتراك و   . سه مذهب شاخص کالمی در عالم اسالم، یعنی معتزله، اش٣

دیگر دارند. وجه اشتراك مسائل اساسی عقیدتی و هم در مسائل فرعی با یکزمینۀاختالف هم در 
هر سه مذهب، عقیده به توحید، نبوت و معاد ـ در عین داشتن اختالف ـ است. وجه افتراق امامیـه  
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میه از معتزله نیز در عقیده به امامت است، و معتزله از اشاعره عقیده به عدل الهی است، و امتیاز اما
شود.ها دیده میهاي فراوان و گاه اشتراکاتی در میان آندر مسائل فرعی نیز اختالف

.1/179اصول کافی،.٤
.909، 143حکمت البالغه،نهج.٥
ین خداوند زمین را بدون عالم نگذاشته است؛ و اگر ا«فرمایند: می. براي مثال، امام باقر٦

نقـل شـده   ). و در جاي دیگر از همین امام2/178شد (کافی، نبود حق از باطل شناخته نمی
). همچنـین از  23/46(بحـاراالنوار،  » ماندزمین بدون امام ـ آشکار یا نهان ـ باقی نمی  «است که: 

ا زمین از همان گاه که پدید آمده، از حجتی دانا که هر حقی ر«نقل شده است که امام صادق
کند، تهی نبوده است،آنگاه این آیه را تـالوت فرمـود کـه:    مردم به دست فراموشی بسپارند زنده می

).23/37(بحاراالنوار، ». هاي خود نور خدا را خاموش کنند...خواهند با دهانمی
اسالمی در اثبات وجود نبی به اجتماعی بودن وجود انسان و این که بـدون  فالسفۀ. معموالً ٧

کنند، و از ایـن طریـق وجـود پیـامبر را     شد، اشاره میان زندگی نبوده یا الاقل سخت میجمع امک
نحـوة تـوان  دیگر است. براي مثـال، مـی  ها نزدیک به یکاستدالل آننحوةکنند. تقریباً اثبات می

با بیان مالصدرا در این باره مقایسهشفا و نجاتاستدالل ابن سینا در ضرورت نبی را در دو کتاب 
کرد.

.2/377شرح اصول کافی،؛ 359ـ 360الشواهد الربوبیۀ؛ 613المبدأ و المعاد،ر. ك به .8
.614المبدأ و المعاد،.9

. 485مفاتیح الغیب،10.
.105المظاهر االلهیۀ،؛ 426ـ 428الشواهد الربوبیۀ،.١١
نـود و  صـفحۀ دة،تحصـیل السـعا  . فارابی نظیر همین مطلب را قبل از مالصدرا در کتـاب  ١٢

با بیانی روان چنین آورده است:هشت
والفیلسوف بالحقیقۀ... فاذا لم ینتفع به ... فلیس عدم النفع به من قبل ذاته، و لکن من جهۀ مـن  
ال یصغی، او من ال یري ان یصغی الیه. فالملک او االمان هو بماهیته و بضاعته ملک و امام، سـواء  

اطیع او لم یطع، وجد قوماً یعاونونه علی غرضه او لـم یجـد. کمـا انّ    وجد من یقبل منه او لم تجد، 
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الطبیب طبیب بمهنته و بقدرته علی عالج المرضی، وجد مرضی اولم یجد... 
دانیم، از دیدگاه فارابی امام، فیلسوف و رئیس اول همگی بـه یـک معنـا    طور که میالبته همان

).469اصول کافی،شرح ().94تحصیل السعادة،هستند. (ر. ك به
.463الشواهد الربوبیه،.١٣
.461شرح اصول کافی، .١٤
.7/244اسفار،.١٥
توان به کتب زیر مراجعه کرد: حکمۀ االشـراق،  . آگاهی از تقریرهاي مختلف این برهان می١٦

به بعـد؛  244، ص 7جاسفار، به بعد؛154مصنفات، ص مجموعۀتألیف شیخ اشراق، جلد دوم از 
بـه  19، ص 1اسالمی، تألیف دکتر غالمحسین ابراهیمـی دینـانی، ج   فلسفۀلی فلسفی درقواعد ک

).245-7/246(اسفار، بعد. 
.1/23ی فلسفی در فلسفۀ اسالمی،قواعد کل.17
.247ـ 7/249،اسفار.18
؛ و نیز ر ك به علـی  307ـ 309و 329مبدأ و معاد،؛ 79اسرار اآلیات،؛ 7/249اسفار،19.

.242بررسی روش شناختی حکمت متعالیه،سالطه،ي زاده
.104المظاهر األلهیۀ،؛ 125ـ 129اسرار اآلیات،. 20
.19ـ 20/ حجر؛ 7ـ 8؛ق/81/نحل؛ و نیز ر. ك به 13ـ 15/ نحل.21
.10ـ 11و 67/ نحل؛ و نیز ر. ك به 32/ ابراهیم.22
.5ـ 8/ نحل.23
.29/ بقره.24
.5/ یونس.25
.13/ یهجاث.26
.30/ بقره.27
هاي کامل هسـتند و  خدا بر روي زمین انسانخلیفۀدهند که هر چند . البته ایشان تذکر می٢٨

رسد، با این حال تک تک افراد بشر ـ اعم از نـاقص یـا   هیچ کس در مقام خالفت به پاي آنها نمی
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هند داشت و خداوند متعال کـه  اي که از انسانیت دارند، نصیبی از خالفت خوابهرهاندازةکامل ـ به  
) به این امر اشاره دارد که تک تـک  39(فاطر / » هو الذي جعلکم خالئف فی االرض«فرماید: می

آینـۀ هاي فاضل مظهر جمـال صـفات الهـی در    انسانها خلیفه خدا در روي زمین هستند. اما انسان
آینـۀ یع و کمـال بـدایع او در   هاي پست و ارذل مظهر جمال صنااخالق ربانی خود هستند و انسان

هـا را در ایجـاد   ها این است که خداونـد آن هاي خالفت آنحرفه و صنعت خود هستند و از نشانه
). 108ـ 109اسرار اآلیات،بسیاري از اشیا جانشین خود قرار داده است.(ر. ك به 

.160و 153ـ 154اسرار اآلیات،.٢٩
.1/179اصول کافی، .٣٠
لهین در این باره که لحاظ کردن انسان به عنوان انواع مختلـف در میـان حکمـا    . صدرالمتأ٣١

معروف نیست و اولین بار خود او از طریق مکاشفه و با الهام از تعالیم قرآن کریم بـه ایـن مسـئله    
و این مذهب یعنی این که نفوس بشري در فطرت اول از یک نوع بوده و «نویسد: رسیده است، می
گردند در نزد هیچ یک از حکما سابقه نـدارد و  به انواع و اجناس فراوان تبدیل میدر فطرت ثانی 

). 9/20(اسـفار،  ». کننـد... ایم و برهان و قرآن نیـز آن را تأییـد مـی   ما به آن از طریق الهام رسیده
.142–143؛ اسرار اآلیات، 392و 311؛ و نیز ر. ك به شواهد الربوبیه، 19-9/21(اسفار، 
.279فار،اس.32
.405ـ 408شواهد الربوبیۀ،33.
.110/ کهف.34
بقیۀنظر صدرالمتألهین مبنی بر نوع واحد نبودن انسان، اشرفیت نوع نبی و ولی بر دربارة. ٣٥

توان بـه  امکان اشرف و غیره، میقاعدةانواع، و همچنین خالی نبودن زمین از حجت با استفاده از 
مراجعـه  اصول کـافی و شرح اسرار اآلیات، شواهد الربوبیه)، 9(ج اراسفکتب متعدد وي از قبیل 

ـ 243کرد. تنظیم و تنسیق مرتب و مختصر این مباحث در رساله دکتري اینجانب، در صـفحات  
نیز ذکر شده است.241
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.461شرح اصول کافی،؛ 463الشواهد الربوبیۀ،. 36
.461شرح اصول کافی،. ك: به ر.37
.69و عارف نمایان،عرفان.38
.69العرشیۀ،. 39


