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 شناسيِ او فلسفي مالصدرا بر امامتأثير مباني 
 

 
11Fسيدمحمدحسين ميردامادي ۱۷/۰۵/۱۳۹۷تاریخ دریافت: 

1 
12Fعلي ارشد رياحي ۰۶/۱۲/۱۳۹۷تاریخ تأیید: 
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 چكيده
شناسی او، مورد بررسی قرار گرفته است.  شناسی مالصدرا بر امام در این مقاله، تطبیقی از فلسفۀ هستی

قاعدۀ «ایم عبارتند از:  جا از آن بهره گرفته صدرایی، مستدل بوده و در اینای که در حکمت  اصول و مبانی

ی وجود«، »مراتب عقل«، »اصالت و تشکیک وجود و مراتب آن«، »امکان اشرف
ّ
قاعدۀ «و » نظام عل

والیت «و » الهی و انتصابی بودن«شناسی صدرا، همچون  از این اصول و مبانی در مسائل امام». الواحد

امام استفاده شده است. این والیت تکوینی و تشریعی، لوازمی چون: ناظر و گواه بودن » تشریعی تکوینی و

کند آن  شود. هدفی که این مقاله دنبال می امام بر اعمال مردم، وسعت علم امام، و عصمت او را شامل می

ه در باب امامت مورد شناسی صدرا و سایر آراء در مسائلی ک ای اجمالی بین امام است که در ضمن مقایسه

اختالف بوده، این فرضیه تقویت شود که اصول و مبانی فلسفۀ صدرایی، قادر است با معاضدت تطبیقی و 

شناسِی مالصدرا را از خالل آثار او  شناسی او را ارائه نماید. امام مصداقِی اخبار وحی، پشتوانۀ فلسفی امام

طور صریح،  شناسی وی را در بعضی آثارش به بر امام اش عرضه نمود و تأثیر مبانی توان بر مبانی می

 از آثار دیگرش استنباط کرد. آنچه در این
ً
تری داشته  تواند کارایی کالمِی عام جا می استخراج و یا تلویحا

 باشد، استفاده از مبانی صدرایی در دفاع از آراء کالمی مشترک با او، در مسئله امامت است. 

 يديواژگان كل
 شناسی، حکمت متعالیه، صفات امام، والیت امام، مالصدرا. امام

                                                           
 ).Smhm751@yahoo.com. دانشجوی دکتری فلسفه و کالم اسالمی ـ حکمت متعالیه دانشگاه اصفهان (١

 ).arshad@ltr.ui.ac.ir. استاد گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه اصفهان (٢
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 بيان مسئله

که با ادلۀ نقلی و عقلی کالمی محض قابل دفاع و اثبات  امامت در کالم شیعه عالوه بر آن

شناختی مستدلی نیز در رویکرد فلسفی حکمت متعالیۀ صدرایی، که تطبیقی  است، مبنای هستی

های اعتقادی شیعه در امامت، همچون انتصابی  که، باید توضیح آن بین عقل و وحی است، دارد.

 حکمت متعالیه هم  بودن امام از طرف خدا و مقامات تکوینی امام با هست
ّ

سوست و  های مستدل

گِر انسجام و  ها این بایدها به ضرورت قیاسی، قابل استنتاج است. این خود بیان از آن هست

که نسبِت این  های فلسفی در نظام صدرایی است، چنان  تهای عقیدتی و هس هماهنگی باید

 ).٢٦٨: ١، ١٣٦٤اند (مصباح یزدی،  ها را ضرورت بالقیاس الی الغیر دانسته بایدها و هست
تر شدن جایگاه سیر علمی مسئله، نخست آراء کالمی مشهور دانشمندان  به منظور روشن

تطور استداللی شیعه در این باب مورد  کالم شیعی بعد از دوران غیبت، دربارۀ امامت و سیر

گردد.  شناسی آن در نظر مالصدرا، بیان می گیرد و سپس مبانی هستی بررسی اجمالی قرار می

ترین نقاط افتراق  بدیهی است تبیین سیر تطورات کالم شیعی در مسئله امامت و اشاره به مهم

مناسبی است تا اهمیت مبانی سازی  های مختلف کالمی، زمینه مسئله امامت در بین دیدگاه

وجودشناسی این مسئله در اندیشۀ فلسفی صدرالمتألهین نمایان شود. این مقاله در صدد است 

شناسی مالصدرا با آراء کالمی او در امامت  که به این مسئله پاسخ گوید که آیا مبانی هستی

 . که پاسخ مثبت است، چگونگی آن را تبیین کند تطبیق داشته است؟ و چنان

 و مقايسة اجمالي آراء فريقين در اين مسئله» امامت«تعريف 

در لغت به معنای الگو و پیشواست؛ از این رو، راهی که ورود در آن، انسان را به » امام«

شود تا سرگردان مانده،  های دیگر مواجه نمی رساند و مسافر از آغاز تا پایان آن، با راه مقصد می

به امام موسوم است. نخ بّنا (شاقول) که با آن استقامت و اعوجاج  نیاز به عالمت داشته باشد،

 ). ١٨ـ١٦ق: ١٤٢٨منظور،  شود (ابن شود نیز امام نامیده می دیوار تشخیص داده می

امامت عبارت است از: مقام ریاست عمومی در «نویسد:  عالمه حلی در تعریف امامت می

، و این امامت و نصب آن از جانب از نبی امور دین و دنیا برای شخصی از اشخاص به نیابت

 ). ٢٤٢: ١٣٦٩(حلی، » خداوند واجب است به دلیل عقل، زیرا که آن لطف است

امامت از نظر اهل تسنن الزم نیست به نصب و نّص الهی باشد و لذا به انتخاب مردم 

 ). ٣٥١: ٨ق، ١٤١٩؛ ایجی، ١١٢و  ٩٩تا:  کند (عبدالجبار، بی بستگی پیدا می
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برخی اختالفات شیعه و سنی در مسئله امامت عبارتند از: وجوب عقلِی نصب امام بر خدا 

سنت وجوب عقلِی نّص بر نصب امام و  ) که اهل٣٦٢ق: ١٤٠٧و معصوم از نظر امامیه (حلی، 

چنین  ). هم٣٥١: ٨ق، ١٤١٩؛ ایجی، ١١٢و  ٩٩تا:  الهی بودن آن را قبول ندارند (عبدالجبار، بی

) که مورد انکار ٣٦٤ق: ١٤٠٧ورد اختالف، عصمت امام نزد امامیه است (حلی، از مسائل م

: ٥ق، ١٤٠٩؛ تفتازانی، ٣٥٨ق: ١٣٦٩؛ جوینی، ٣٨١: ٨ق، ١٤١٩سنت است (ایجی،  اهل

ها و شئون  در مکتب شیعه عالوه بر شئون اجتماعی، دارای صفات، ویژگی ). امامان٢٤٤

تالف متکلمان است. در مباحث آتی به این موارد دیگری هستند که حدود آن، گاهی مورد اخ

 شود.  اشاره می

 مراحل تطور استداللي نظرية كالمي امامت در شيعه

مند بوده  کالم شیعی همیشه از عقل، به صورت منبع منحصر یا در کنار نقل معتبر، بهره

کاشانی و فیض الدین طوسی، عالمه حلی، عالمه مجلسی،  است؛ البته از زمان خواجه نصیر

مالعبدالرزاق الهیجی، کالم شیعه با فلسفۀ مشاء آمیخته شد و پس از مالصدرا، از تأثیرات 

عرفانی نیز بیشتر بهره گرفت. برخی گرایشات شاذ کالمی در دورۀ معاصر نیز، که ناشی از 

زمین است، وجود اختالف در کالم نوین اسالمی را  تمایالت علمی و تجربی و فلسفۀ مغرب

توان به سه  کند. به طور کلی، وجه اختالف متکلمان شیعه در باب امامت را می تر می اننمای

 دیدگاه خالصه کرد:

داند، امامان را اولی األمر،  که وصایت پیامبر را امری الهی می . دیدگاهی که ضمن این١

ر عادی را از داند، اما سهو در امو معصوم از گناه صغیره و کبیره و معصوم از سهو در تبلیغ می

ق: ١٣٩٣داند (صدوق،  پیامبر و امام جایز دانسته و انکار سهو از آنان را اولین درجۀ غلو می

چنین امام را پیش از رسیدن به مقام امامت، جایز الخطا به صورت غیرعمدی  )؛ هم٣٥٧

قائل است، آن را ضرورت عقلی » علم غیب«داند و اگرچه برای امام در برخی موارد  می

شمارد. از برخی آثار شیخ  داند و علم به غیب را به طور نامحدود از خصایص خداوند می مین

شود (ر.ک: صدوق،  صدوق، شیخ مفید و برخی تألیفات دیگران این نظریه استشمام می

 ).٧٧: ١٣٧١؛ مفید، ١٠٩و  ١٠٨ق: ١٣٧١
طلق و علم لدّنی دارای عصمت مدر رأس هرم هستی، » خلیفة الله«. دیدگاهی که امام را ٢

به بعد) و  ١٤داند. مشهور متکلمان معاصر (قرن  و صاحب مقام اسم اعظم و واسطۀ فیض می
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 نیز فالسفۀ شیعه مانند مالصدرا، امام خمینی و عالمه طباطبائی، معتقد به این دیدگاهند. 

و مقام  دانند که گرچه دارای برکات وجودی می» علمای أبرار«. دیدگاه شاذی که امامان را ٣

ها از خداوند در خلق و رزق و تشریع شریعت، غلو است  خاصی در معنویت هستند، نیابت آن

اللهی  ةهمان مرتبۀ خلیف» نیابت«آید مراد از  ). به نظر می١٠٧ـ١٠٦: ١٣٨١(مدرس طباطبایی، 

کنند. به هر حال، مکتب علمای ابرار سعی  باشد که دیدگاه مزبور آن را غلو و تفویض تلقی می

13Fگرایی غربی کند. بر آن دارد که مقام امامت را در حد ممکن، زمینی و متناسب با افکار تجربه

١ 

                                                           
تواند  . پیش از ورود به بحث بعدی، بیان اجمالی آراء مشترک کالمی مالصدرا و اندیشمندان شیعه دربارۀ امامت می١

شناسِی بحث امامت مفید بوده و هماهنگی نظام فکری صدرایی  ای بر مبانی نظری مالصدرا در هستی به عنوان مقدمه

شناسی مالصدرا،  شناسی او را نیز تبیین کند، چراکه در امام ر ضمن دالیل فلسفی، امامرا با این آراء نشان دهد و د

علمای «ای از امامت مدنظر است که فراتر از عقیدۀ شیخ صدوق و شیخ مفید در بعضی آثار ایشان و نظریۀ  مرتبه

 است. » ابرار
. امامان، ٢پیامبر، امری الهی است.  . وصایِت ١) در رسالۀ اعتقادات خود معتقد است: ٤شیخ صدوق (قرن  الف.

. امامان، ٥. امامان، ابواب الله و سبیل به سوی خداوند هستند. ٤. امامان، شاهدان بر مردمند. ٣اولی األمر هستند. 

 . امامان، اماِن اهل زمین٧. امامان، ارکان توحید الهی هستند. ٦خزائن علم الهی و تراجم وحی او هستند. 
. هر کس عصمت را از ایشان نفی کند، ٩کنند.  ان، مطّهر از هر عیب هستند و گناه صغیره و کبیره نمی. امام٨هستند. 

 ).١٠٩و  ١٠٨ق: ١٣٧١نسبت به آنان جاهل شده و هر کس به آنان جاهل شود، کافر است (صدوق، 

اند و یا از  فراد اطالع داشتهامامان شیعه در مواردی، از باطن ا«نویسد:  ) در اوائل المقاالت می٥شیخ مفید (قرن ب. 

). ذکر این نکته شایان توجه است که شیخ مفید در کتاب ٧٧تا:  (مفید، بی» اند حوادثی قبل از وقوع خبر داده

 دارای علم غیب دانسته و استناد عدم علم غیب در دیگر آثارش را می
ً
توان به حسب شرایط  االفصاح، امام را مطلقا

  خاص جغرافیایی او دانست.

 عالم به سیاست است و به همۀ زوایای دین مسلط است و قبل «) معتقد است: ٥سید مرتضی (قرن ج. 
ً
امام ضرورتا

 ).١٤و  ٣٢٥: ١٣٧٧(سید مرتضی، » کند یا بعد از امامتش هیچ نافرمانی نمی

  ای فوق بشری و لطف از جانب خداوند است امامت، مسئله«نویسد:  ) می٧خواجه نصیر طوسی (قرن د. 
ً
و ضرورتا

؛ حلی، ٢٢٣و  ٢٢١ق: ١٤٠٧(طوسی، » باشد علم امام بیش از دیگران است. عالمه حلی نیز بر همین نظر می

 ). ٣٦٤ق: ١٤١٥

امام به حقایق جهان هستی در هر گونه شرایطی که وجود داشته باشد، خواه حسی و «نویسد:  عالمه طباطبائی می هـ.

 ).٢١٨: ١، ١٣٨٤(طباطبائی، » خواه غیرحسی، به اذن خداوند واقف است

کند؛ خداوند  داند که از راه باطن، دیگران را هدایت می الله جوادی آملی نیز امام را دارای هدایت باطنی می آیتی. 

گاهی می هر کاری که در عالم اراده کند، از قلب امام می یابد؛ امام، معصوم  گذراند و امام با این روش، از امور عالم آ

 ).٤٤: ١٣٦٨باشد (جوادی آملی،  و عصمت او در علم و عمل میاز خطاست 

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

109 

 
 

مام
ر ا

را ب
صد

مال
ي 

سف
 فل

ني
مبا

ر 
أثي

ت
 

ِ او
سي

شنا
 

 

 »امامت«بررسي تطبيقي مباني مالصدرا و آراء كالمي او در مسئله 

14Fشناسی صدرا در باب امامبا بررسی آراء مال

، به امکان تبیین این آراء با مبانی فلسفی ١

توان پی برد. در این مقاله به بررسی تطبیقی این  شناسی او می ها با امام مالصدرا و تطبیق آن

شناسی مالصدرا  مبانی در آراء کالمی او دربارۀ امامت و به عبارت دیگر، به بررسی مبانی هستی

 پردازیم. میشناسی او  در امام

 شناسي صدرايي . قاعدة امكان اشرف و آثار كالمي آن در امام1

بیان این قاعده به طور خالصه این است که در تمام مراحل وجود الزم است که اشرف بر 

ممکِن اخس، مقدم باشد؛ بنابراین هرگاه ممکِن اخّسی وجود داشته باشد، باید مقدم بر آن، 

شمار  ها در زمرۀ انواع مختلف و بی ب نشئه روحانی، انساناشرف موجود شده باشد. به حس

قرار دارند و نسبِت حجت به سایر بشر در مرتبۀ وجود، مانند نسبِت انسان به سایر حیوانات و 

 نسبِت حیوان به نبات و نبات به جمادات است. 
انی ترین موجودات امک در حکمت صدرا، امام (با تطبیق منابع وحیانی و روایی)، شریف

) و این شرافت امام به سبب اتصاف وجود او به کماالت نظری ٣٤١: ١٣٨٠شود (مالصدرا،  می

 ). در این رویکرد، امام واسطۀ میان خلق و نبی٨٢٤: ٢، ١٣٨٠و عملی است (مالصدرا، 

: ١٣٥٤کند (مالصدرا،  اخذ می است و حقایق را با اتصال به حقیقت والیت محمدی

٤٨٩.( 

عدۀ امکان اشرف برای اثبات دائمی وجود امام در زمین نیز استفاده کرده مالصدرا از قا

ای از وجود مراتب  )، چراکه وجود مراتب مادون، نشانه٣٤٢: ٥، ١٣٨٥است (مالصدرا، 

اشرف است؛ بنابراین در هر زمان، وجود امام و حجت الهی الزم است. الزمۀ دیگر این قاعده، 

اند و خداوند  واسطۀ فیض الهی کنات است، زیرا امامانحاکمیت تکوینی امام بر جهان مم

 متعال امور عالم را به آنان افاضه کرده است. 

امام که در رأس هرم وجود امکانی است، از آثار و خواص این درجۀ برتر نیز برخوردار 

است، وقتی که درجۀ وجودی، درجۀ والیت و نبوت باشد، معرفت شخص در آن درجه، وحی و 

لق عظیم«بوده و اخالق او هم، الهام 
ُ

خواهد بود، زیرا ملکات اخالقی زیرمجموعۀ معارف » خ

                                                           
 در شرح او بر ١

ً
 اصول کافی آمده است.» کتاب الحجۀ«. این آراء عمدتا
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جا که وجود کسی تا به حق اعتال یافته و با  عقلی است که با جان اتحاد وجود یافته است. آن

اوصاف الهی آراسته گشته و مظهر تام اسما و صفات الهی شده و مورد حمایت و حفاظت 

ه است، دیگر جایی برای ظهور اخالق و صفات دون و پست او باقی خاص الهی قرار گرفت

 ماند و از هر گونه گناه و خطایی معصوم و در امان است.  نمی

ها  خصوص بر رفتار و منش انسان چنین نظارت و اشراف کامل امام بر روند حوادث، به هم

 نبیٍّ «نویسد:  امام می شناسی است. مالصدرا در باب علم اشرافی نیز از نتایج این نوع هستی
ُّ

ل
ُ
ک

ته. مَّ
ُ
ی ا

َ
 َعل

ٌ
هید

َ
از شهود و مشاهده گرفته شده که به معنی حضور صورت » شهید» «و اماٍم ش

شیء نزد شیء است؛ پس شاهد شیء، یعنی کسی که نزد او صورت آن شیء حاضر است و 

ن است گردد. گاهی ممک عبارت از نیرویی است که بدان شهود و حضور واقع می» شهید«

شهید داخل در ذات شیء و مقّوم آن باشد، مانند قوای خیالی و عقلی؛ و گاه ممکن است مباین 

ی«. همیشه شهید در این قسم موصول به از ذات شیء باشد، مانند ائمه
َ
، »الم«است نه » َعل

به شهید نسبت به مردم، آن است که  چون در آن معنی بلندی است و علت نامیدن امامان

هایند، چون تابع و پیرو را از آن روی که تابع  مردمان به منزلۀ قوۀ ادراکی برای پیروی آنتمام 

است، علم و شهادتی جز علم و شهادت امام نیست؛ پس هر پیغمبر و امامی، بر قومش شهید 

 ).٥٨٨: ٢، ١٣٨٣بر انبیا و همۀ ائمه شهید هستند (مالصدرا،  است و پیامبر اسالم

 شناسي صدرايي وجود و حركت جوهري و آثار كالمي آن در امام . اصالت و تشكيك2

پذیری نوع بشر از عالم حس به عالم  هدایت امام به سوی حق و عوالم معنی، مستلزم هدایت

معنی در حرکت جوهری نفوس است. تحول و تبدیل یک موجود مادی به مجرد، بدون فرض و 

ه انسان شامل تمام حدود هستی است، جز با قبول اصل کون جامع بودن انسان، به این معنی ک

شود و  آیند، حل نمی ، که در حرکت جوهری به کار می اصالت وجود و ذومراتب بودن حقیقت آن

یابد. صدرا از انسان طبیعی، نفسانی و عقالنی به عنوان  این مبانی تنها در فلسفۀ صدرایی معنا می

د که این مراتب، وحدت انسان را از بین ده گوید و توضیح می مراتب مختلف انسان سخن می

برد و این مسئله ناشی از پذیرش اصالت وجود و وحدت آن در فلسفۀ صدراست (مالصدرا،  نمی

است، امکان عبور از مرز مادی را » الحدوث ةجسمانی«که  ). انسان در عین این٩٧: ٩، ١٣٨٣

رسد. تا کنون به این نتیجه  ه میدارد و با عبور از مرز ماده، حرکت مستمر جهان مادی به نتیج

 رسیدیم که انسان در گوهر وجود خود، قوۀ رشد و ترقی وجودی دارد. 
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جا که اوصاف و کماالت وجودی، امری خارجی و عینی است و اعتباری نیست، پس  از آن

بخش باشد، در آن  ها به وجهی که ِصرف انتخاب، مشروعیت اعتبار مردم، یعنی انتخاب آن

تر در کمال (مردم)  های پایین  د و چون امام در باالترین کماالت وجودی است، وجودراهی ندار

که شایسته است، تشخیص دهند، بلکه انتخاب او  چنان توانند گوهر اشرف وجودی او را آن نمی

که، در قوس صعود، مقامات باال  نیاز به علم برتر وجودی (نصب و نّص الهی) دارد. توضیح آن

ها هستند، اما مراتب پایین این ویژگی را  ه بر مقامات پایین، قادر به شناخت آنبه دلیل احاط

ندارند؛ به همین دلیل، امام باید از سوی خداوند معرفی و منصوب گردد. مالصدرا در این باره 

ضروری است که مقام امامت جعل الهی باشد، زیرا مقتضای لطف الهی برای «نویسد:  می

 ). ٤٧٣: ٢، ١٣٨٣(مالصدرا، » ردم استجلوگیری از گمراهی م

که ذات معلول عین نیاز و فقر به علت است  چنین بر مبنای فقر وجودی و این هم

شود، چراکه سّر والیت امام،  )، راه غلو و تفویض نیز مسدود می٢٠٩: ٢، ١٣٨٠(مالصدرا، 

جا  جودی است. تا اینفنای او در ذات حق و فقر تام او به غنّی مطلق و معرفت او به این فقر و

شود. اما مقدمۀ دیگری که در حکمت صدرا، استنتاج شده و او مبدع آن  فقر ذاتی امام ثابت می

است، این است که صفات و عوارض، از شئون ذات و جوهر هستند و وجود به صورت جوهر 

نیز ). بنابراین فقر وجودی امام در صفات ٣١٢: ٢، ١٣٨٠کند (مالصدرا،  یا عرض تجلی می

شوند، بلکه  ناشی از فقر وجودی ذاتی اوست و ذات و صفات او جدای از هم محسوب نمی

تعالی است  صفت، شأن ذات است؛ لذا امام هم در ذات و هم در صفات، عین فقر به ذات حق

 شود.  و راه غلو در صفات نیز بسته می

 . تأثير مراتب وجود در تبيين علم امام از نظر مالصدرا1ـ2

نسان کامل به همۀ عالم را، بر مبنای بعضی مبانی حکمت متعالیۀ مالصدرا، مانند علِم ا

توان به خوبی تبیین کرد.  تر ذکر شد ـ می اصالت و وحدت وجود و تشکیک در وجود ـ که پیش

جا که علم از دیدگاه مالصدرا، امری وجودی است و محصول درجۀ برتر وجودی اوست و  از آن

 یقفی ندارد، لذا انسان کامل در اعالم
ّ

رتبه کماالت وجودی است و در یافتن کماالت بیشتر حد

 یقفی نداشته و همواره در حال افزایش است. 
ّ

علم او در اعالمرتبه و کامل خواهد بود و هرگز حد

رسیم که تمام کماالت  الله، به این نتیجه می از طرفی، بر اساس مبنای فقر وجودی ماسوی

 نسان کامل، موهبتی الهی است؛ لذا پیامبر اعظم و ائمه معصومینوجودی و از جمله علم ا
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های کامل هستند، صاحب علم ماکان و مایکون باذن الله  که به معنای اتم و اکمل کلمه، انسان

آورند، نه در سایۀ پرورش و آموزش دیگران؛   هستند و این کمال را به موهبت الهی به دست می

علم و معرفت انسان کامل، از درون او جوشیده و از مقام والیت و خالفت و قرب سرچشمه 

دارد. دانش و معرفت اولیا و انبیا از آن جهت موهبت الهی است که آنان دانش و معرفت خود را 

رفتی که دارند محصول کماالت آورند، بلکه هر مع با آموزش از اشخاص دیگر به دست نمی

 وجودی آنان است. 
بر پایۀ اصول حکمت صدرایی، درجۀ برتر وجودی انسان کامل، همۀ درجات وجودی پایین 

جا که هنوز  خود را داشته و همۀ حوادث را در حیطۀ وجود و حوزۀ شهودش داراست؛ اما از آن

ت، و تغییرات و تحوالت و های مادی این جهان اس  در قید جزئیت عالم ملک و محدودیت

حوادث جهان مادی به صورت علم جزئی و متغیر، مستلزم عنایت و توجه جزئی او به آن حادثه 

گاهی وی به آن مورد خاص خواهد بود. از  است، همین عنایت و توجه او مستلزم علم و آ

و اکتسابی  های حصولی  های جهان از نوع دانش  طرفی، چون علِم انسان کامل نسبت به واقعیت

نبوده، بلکه یک علم لدّنی وجودی و شهودی است، و معرفت شهودی نیز معرفتی مصون از 

خطا و نسیان، و محفوظ از شکوک و اوهام است، شهود حقایق ـ برکنار از حدود و قیود نفسانی 

واسطه است که مورد   چنان قوی، صریح و بی های ظلمانی ـ به صورت حق الیقین، آن  و حجاب

، صفتی بسیار گسترده و مهم است »علم«گیرد.   گونه شک و تردید و خطا و نسیان قرار نمی چهی

 که مراتب و مدارج گوناگونی دارد. 

در مکتب شیعه، اعتقاد به افضلیت امام نسبت به سایر مردم، اعتقادی رایج در بین همۀ 

آورد چنین است:  میعلمای شیعه است. استداللی که خواجه نصیرالدین طوسی در این باره 

تر از  وضعیت امام نسبت به مردم سه گونه است: یا برابر و مساوی با مردم است، یا ناقص«

ایشان است و یا افضل از آنان. اما اگر مساوی و برابر با مردم باشد، ترجیح بال مرجح است، 

شد، قبح تقدیم مفضول تر از مردم با چراکه دلیلی بر امامت او بر مردم وجود ندارد. اما اگر پایین

بر فاضل معلوم است. بنابراین امام باید در علم و دین و کرم و شجاعت و دیگر فضایل نفسانی و 

). اما خود این افضلیت در بین علمای ٢٢٣ق: ١٤٠٧(طوسی، » بدنی، افضل از دیگران باشد

ام قائل باشند، که چه شأنی در عالم هستی برای ام شیعه مراتب گوناگونی دارد و بسته به این

تعالی به مردم بدانیم و عبارت  متفاوت است. بدین ترتیب، اگر امام را واسطۀ رسیدن فیض حق
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 الَوری«
َ

رسد،  را بپذیریم، این افضلیت در علم و عمل به باالترین درجۀ خود می» ِبُیمِنِه ُرِزق

رد. از این رو، امام رنگ بودن با سرچشمۀ فیض نیاز دا چراکه واسطۀ فیض بودن، به اتصال و هم

ای  گیرد، به گونه تعالی محسوب شده، علم او در باالترین مرحلۀ ممکن قرار می آینۀ صفات حق

 وجودی امام در 
ّ

که حقایق امور بر او روشن و او عالم بر احوال همۀ موجودات خواهد بود. حد

داوند را به همۀ عالم قدر وسیع باشد که بتواند فیض و رزق خ عین مخلوق بودن و بندگی باید آن

مند گرداند. انسان کامل که خود کلمة طوبی است و روحش از هر تعلقی  ها را بهره رسانده، آن

کند.  طاهر است، اتحاد علمی با مقام جمعی قرآن داشته و آن را در اثر الکتاب مشاهده می

ها به دور است،  ی از آنکه به استناد آیۀ تطهیر نه تنها هر گونه رجس بیت پیامبر بنابراین، اهل

بلکه آنان از آثار هر گونه رجسی، هرچند ضعیف باشد، مطهرند، شاهد مقام جمعی قرآن، که 

 ). ٧: ١٣٦٨باشند (جوادی آملی،  همان لوح محفوظ یا باالتر از آن است، می

ـ که خود شاگرد مکتب حکمت متعالیه  مه بر مقدرات، امام خمینیعلمی ائ ۀدر احاط

 القدر چون لیلۀ مکاشفه رسول خدا و ائمه هدی است، از این  ةلیل«نویسد:  است ـ می
 :١٣٨٧(امام خمینی، » شود ها می جهت کشف جمیع امور ملکیه از غیب ملکوت برای آن

٣٤٣.( 

د را در بر گیرد، تواند علم خالق نامحدو اگر پرسیده شود که چگونه این مخلوق محدود می

علم خداوند به دو قسم علم ذاتی و علمی که صفت فعل خداست، «توان پاسخ داد که:  می

شود. علم ذاتی که وصف ذات و عین آن بوده، بسیط و نامتناهی است و هیچ  تقسیم می

شود،  باشد، اما قسم دوم که از مقام فعل واجب تعالی، انتزاع می موجودی را به آن راهی نمی

 ممکن استچو
ً
گاهی انسان کامل از آن و مخزن آن شدن کامال (جوادی » ن محدود است، آ

 ).١٣١: ١٣٨٥آملی، 

 شناسي صدرايي . نظام علّي وجود و تأثير آن در امام3

در حکمت متعالیه با توجه به اصل نظام علیت در جهان هستی و برتری وجودی امام (در 

15Fشود. تبیین می تطبیق او بر انسان کامل)، شأن والیت او

علت هدایت تکوینی » ولّی «در واقع  ١

                                                           
کند (ر.ک:  یابد و وجهۀ مصداقی نیز پیدا می . در رویکرد متعالیه، امامت در معنای فلسفی بر ائمه شیعه تطبیق می١

 ).٥١٠و  ٥٠٩: ١٣٧٥مالصدرا، 
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اش فانی در ارادۀ حق شده و این  کسی است که اراده» ولّی «برای مراتب مادون خود است. 

). در این رویکرد، امام مظهر ربوبیت ٨١٦: ١٣٦٥مقام، عطایی و نه کسبی است (مالصدرا، 

» خاصه«و » عامه«ا به دو قسم ). مالصدرا والیت ر٢٤: ١، ١٣٨٣الهی است (مالصدرا، 

کند؛ والیت عامه برای هر کس که به خدا ایمان آورده و عمل صالح انجام دهد  تقسیم می

شود. و والیت خاصه، فنای فی الله است، چه از جهت ذات و چه از جهت صفت  حاصل می

و اسمای  ولّی کسی است که فانی فی الله و قائم و متخلق به صفات«افزاید:  یا فعل. او می

). وقتی بنده از مقام محو به مقام صحو بازگردد و به ٤٨٧: ١٣٦٣(مالصدرا، » خداوند باشد

موجودات به دیدۀ تفصیل بنگرد و در عین حال، از حالت جمع غافل نگشته و با دیدن خلق از 

شود و با صفات از ذات و با  که با دیدن حق از خلق غافل نمی چنان حق غافل نشده باشد، هم

شود، چنین شخصی ولّی محّق و صاحب تمکین و تحقیق است  ذات از صفات غافل نمی

 ). ٣٤: ١، ١٣٦٦(مالصدرا، 

داند؛ یعنی ولّی کامل که صاحب والیت کلیه  می» کن«مالصدرا ولّی را صاحب مقام 

 تواند به اذن خداوند در مادۀ کائنات تصرف کند و قوای زمینی و آسمانی را در تسخیر  است، می

ها به جایی  آورد. برای نیل به مقام کن، شرایط و آدابی است که سالک با پیمودن آن  خود در

بسم الله الرحمن ۀ طیبۀ رسد که عناصر جهان به منزلۀ اجزای بدن وی خواهند بود و کلم می

زیرا وی مظهر ربوبیت، بلکه  است از پروردگار،» کن«از این سالک به منزلۀ کلمۀ  الرحیم

). از نظر مالصدرا، والیت، باطن ٨٧ـ ٨٥: ٦، ١٣٨٥ت حق شده است (جوادی آملی، خالقی

نبوت و جنبۀ حقی آن است. او برتری والیت بر نبوت و رسالت را از اذکار تشهد استنباط کرده 

شهد «بر رسالت آن حضرت در عبارت  است. وی در سّر مقدم شدن عبودیت پیامبر اکرم
َ
ا

ُه ُو 
ُ

 َعبد
ً
ه اّن محّمدا

ُ
عبودیت و بندگی، نسبِت بنده است به خدا، و رسالت، «گوید:   می» َرُسول

نسبِت بنده است به خلق؛ به همین جهت، اّولی مقدم بر دومی است. اگرچه رسول از جهت 

مرتبۀ رسالت و هم مرتبۀ والیت را داراست، جامعیتش بیشتر است، ولی چون  که هم این

الت که جنبۀ خلقی دارد، مقدم و اشرف است. از جهت والیت، جنبۀ حقی دارد نسبت به رس

دیگر، هر یک از نبوت و والیت دارای حدوث و دوامی هستند. والیت هم از جهت حدوث، 

تر و هم از جهت دوام، بقایش بیشتر است؛ به همین جهت، بر نبوت برتری دارد   قدیم

 ).٩٧: ١، ١٣٦٦(مالصدرا، 
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 شناسي صدرايي امام. مراتب عقل و آثار كالمي آن در 4

انسان دارای مراتب مختلف عقل نظری (از عقل هیوالیی تا عقل مستفاد) و مراتب مختلف 

باشد و انسان کامل در مرتبۀ عقل مستفاد و فناست  عقل عملی (از تهذیب ظاهر تا مقام فنا) می

 ).٤٨٢ـ٤٨٠: ١٣٥٤؛ مالصدرا، ٤٣٣ـ٤٣١: ٢،ج ١٣٨٣(مالصدرا، 
انسان به واسطۀ صفای نفس در قوۀ نظری، با اتصال به عقل فعال در نظام فلسفی صدرا، 

شود و با کمال در قوۀ مخیله، عالم غیب را   مند می  بدون تعلیم بشری، از افاضۀ علوم الهی بهره

کند و در قوۀ عملی (که  مشاهده و صور جمیله و اصوات حسنه را در وجه جزئی ادراک می

تواند   گذارد و می رسد و در عالم هیوالنی تأثیر می  می همان عقل عملی است) به کمال نفس

صورتی را ایجاد و صورت دیگر را زایل کند و به اذن الهی در صحنۀ عالم، تصرف تکوینی و 

 ).٤٣٣ـ٤٣١: ٢،ج ١٣٨٣نماید (مالصدرا،  تشریعی

عقل  انسان با افاضۀ روح القدس و عقل فعال، از عقل بالقوه به عقل بالفعل و در نهایت به

ای از نبوت اخباری از ذات و  ه گردد. در سفر سوم، بهر رسد و معقول بالفعل می مستفاد می

تواند احکام و شریعت را از نبّی مطلق تحصیل کند تا  صفات و افعال الهی را کسب کرده، می

که در سفر پایانی و بازگشت از مقام جمع الجمعی به سوی خالیق، مقام نبوت تشریعی را  آن

از نماید و به مثابۀ خلیفۀ خاص الهی برای تبیین منافع و مضار دنیا و آخرت و سعادت و احر

شقاوت، مأمور تبلیغ رسالت شود. لذا چنین انسانی در سفر الی الخلق، از جهت طبیعت 

فطری ملکات و هیئات ارادی، مراحل کمال را با موفقیت به پایان برده و از فیوضات رحمانی 

ت و در حد مشترک و واسطۀ بین عالم امر و خلق شده و پذیرای خلق و حق مند شده اس بهره

 ).٢٨،  ٢، ج  ١٣٨٣ای به سوی خلق دارد (مالصدرا،  ،  ای به سوی حق و چهره است. او چهره

به اعتقاد مالصدرا، حرکت انسان به سوی کمال در سه بعد عقلی، تخیلی و احساسی انسان 

ل عبارت است از: اتصال او به مأل اعلی و مشاهدۀ مالئکه مرتبۀ کمال تعق«گیرد:  صورت می

مقربین، و کمال قوۀ مصوره (تخیل)، انسان را به اشباح و دریافت مغیبات و اطالع بر حوادث 

شود و  رساند و کمال احساس موجب شدت تأثیر وی در مواد جسمانیه می گذشته و آینده می

گردد، به مقام جمع مراتب کمالیه و تجرد نفس  گانۀ مذکور در وی جمع کسی که کلیۀ قوای سه

نایل گشته و با سعۀ وجودی که دارد، همۀ کماالت را به نحو وحدت و بساطت داراست و لذا 

). لذا ١٥٧: ٤، ١٩٨١؛ مالصدرا، ١١٠و  ١٠٩، ٣٤: ١٣٦٠(مالصدرا، » گیرد عالم صغیر نام می
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در انسان به نحو اجمال وجود دارد را جهان، انسان کبیر است؛ یعنی امری واحد که تمام آنچه 

دارد که انسان کامل بعد از  نهد و بیان می به نحو تفصیل واجد است. مالصدرا گامی فراتر می

شود و او خلیفۀ خداوند در زمین است  که عالم صغیر بود، به انسان کبیر تبدیل می این

 ).١٠٩: ١٣٦٠؛ مالصدرا، ١٨: ٧، ١٩٨١(مالصدرا، 

داند که اشرف ممکنات است، زیرا علت ابتدا و  کبیر را شخص واحدی می مالصدرا انسان

). این انسان کامل و یا انسان کبیر در حکمت ١١٧: ٧، ١٩٨١تعالی است (مالصدرا،  اتمام حق

ای از  که خود مالصدرا نیز به آن تصریح دارد و نمونه صدرایی، قابل تطبیق بر امام است؛ چنان

 ب گذشت. نصوص مالصدرا در این با

 شناسي صدرايي الواحد و تأثير آن در امام ة. قاعد5

الواحد، از خداوند یگانه و بسیط جز یک معلول (یک صادر یا مخلوق)  ةبر اساس قاعد

که عالم  آید در فاعل واحد، دو اقتضا و دو جهت باشد؛ حال آن شود، وگرنه الزم می صادر نمی

گوناگون است. جمع میان این دو مطلب، وجود های  هستی پر از کثرات، موجودات و معلول

» و المعلول ةبین العل ةلزوم السنخی«کند. از طرفی، بر اساس قاعدۀ  واسطه در فیض را ثابت می

شود، چون باید بین  از مبدأ واحد متعالی و کمال مطلق، معلول یگانه با کمال و تعالی صادر می

باشد؛ لذا کثرات عالم و جسمانیات  معلول و علت، مناسبت، مشاکلت و سنخیت برقرار

توانند صادر و مخلوق اول باشند؛ پس وجود واسطه با کمال و تعالی میان این دو هستی  نمی

ها به علت قّوت وجودی دارای مقام  ). این واسطه٢٠٧ـ٢٠٤: ٧، ١٩٨١قطعی است (مالصدرا، 

: ٤، ١٣٦٦رترند (مالصدرا، تر و سزاوا والیت هستند؛ یعنی از دیگران برای تدبیر امور شایسته

باشند،  ). اینان در حکمت متعالیه همان حقیقت محمدیه و عقول در مرتبۀ بعد از او می٢٢٦

است که  زیرا باالترین مرتبۀ وجود پس از خداوند، مرتبۀ صادر نخستین یا حقیقت محمدیه

» خاتم االنبیا« و» محمد بن عبدالله«همان عقل قرآنی است و هنگام ظهوِر بشری جسمانی، به 

). بنابراین رأس هرم عالم عقول، همان مرتبۀ عقل اول ١٢٨: ٤، ١٣٦٦مسّما گردید (مالصدرا، 

است که در تکوین، بر همۀ هستی اشراف دارد و باید در تشریع نیز اشرف باشد تا تکوین و 

 تشریع مطابق گردند و عالم به سیر کمال خود نایل آید. 

بۀ بعد از عقل اول در قوس نزول، مطابق با مرتبۀ عالی کدام حال سؤال این است که مرت

 تواند باشد؟ پاسخ به این سؤال نیاز به دو مقدمه دارد: ظهور بشری می
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، چنان
ً
که ذکر شد، ظهور بشری حقیقت محمدی یا عقل قرآنی، در حکمت متعالیه،  اوال

شد؛ اما دربارۀ ظهور  یاست که وحی بر او نازل م االنبیا محمد بن عبدالله همان خاتم 

سنت آمده  بشری عقل دوم باید گفت، در تاریخ اجماعی شیعه و نیز در تاریخ برخی از اهل

 شنیده، امام علی بوده و صدای فرشتۀ وحی را می است که تنها کسی که همراه پیامبر

د به مقام توان ). از طرف دیگر، وقتی کسی می٢٠٨: ٣تا،  الحدید، بی أبی اند (ر.ک: ابن بوده

اش باال رود، تا بتواند  شده) نایل آید که مرتبۀ وجودی استماع وحی (که بر قلب نبی نازل می

، ١٩٨١؛ مالصدرا، ٢٧٦: ٦، ١٣٦٦وحی را که از سنخ علم حضوری و یقینی است (مالصدرا، 

فی و جا به معاضدت اخبار متواتر و وحی که از اعتبار کا ) به تبع نبی، بشنود؛ پس در این٩: ٧

وافی در حکمت متعالیه برخوردارند، به تطابق امام در شریعت با عقل مرتبۀ تالی تلِو عقل اول 

 رسیم.  می

 نتيجه

شناسی او قابل تطبیق بوده و عقاید او را از بعضی  شناسی مالصدرا، با امام مبانی هستی

عبارتی تعالی بخشیده در باب امامت، تمایز و به » علمای ابرار«متکلمان دیگر و قائالن نظریۀ 

شناسی مالصدرا که متأثر از مبانی او بوده، نتایج زیر را به دنبال  گیری امام است. این مقاله در پی

 دارد:

. امام در مکتب صدرا، دارای والیت تکوینی و تشریعی برای هدایت انسان به مدارج ١

 رای نیل به مدارج معنویپذیر باشد و ب معنوی است. پیامد این اصل آن است که انسان، تحول
که زندگی مادی دنیوی دارد ـ دارای بعد مجرد و مراتب زمینی ـ آسمانی باشد. این  ـ عالوه بر آن 

یابد که قائل به اصالت وجود، مراتب وجود و  مبانی در حکمت متعالیه، وقتی معنا می

دادن به ماهیت، یک بودن انسان باشیم، چراکه با اصالت » البقا ةالحدوث و روحانی ةجسمانی«

تواند هم مادی و زمینی و هم معنوی و مجرد و آسمانی باشد، زیرا مادی بودن و  موجود نمی

مجرد بودن، دو ماهیتند. اصالت وجود، مراتب وجود، و وجود مادی ـ مجرد انسان، در حکمت 

ش را ا که وحدت شخصی متعالیه ثابت شده است. در حکمت متعالیه، نفس انسان، در عین این

کند، دارای نشئات وجودی مختلف است که امکان هدایت او به سوی عالم مجردات  حفظ می

 کند.  و فراتر از آن (عالم اله) را میسر می

تواند به مراتب عالی هدایت کند، که خود به آن مراتب دسترسی داشته  . امام، وقتی می٢
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است با مرتبۀ عالی وجود، مرتبط و  شناسی صدرایی نیز چون امام، انسانی کامل باشد. در هستی

دارای فضیلت الهام و کرامت (تصرف) و عصمت از گناه و خطا و نسیان (به دلیل علم حضوری 

است، در سلسلۀ عالی » ولّی «باشد. امام چون  او به هستی) ـ البته در مرتبۀ عالی خود ـ می

 وجودی قرار دارد و لذا قادر به هدایت و تصرف در مادون است. 
تواند به مافوق وجودی خود احاطه و علم پیدا کند، راه شناخت امام،  . چون مادون نمی٣

 سمعی و الهی و انتصابی و نه مردمی و انتخابی است. 
. سّر والیت امام، فنای او در ذات حق و عین الفقر و عین الربط بودِن اوست و با توجه به ٤

از آن، راه بر هر گونه اعتقاد غلوی و  که عوارض و صفات نیز شأن جوهرند نه جدای این

 شود.  آمیز در ذات و صفات امام بسته می شرک
 تکوین ٥

ً
. والیت تشریعی امام، با توجه به مقامات وجودی او و برخاسته از آن است. اصوال

 و تشریع در این مسئله، برخاسته از یک حقیقت است. 
. در سلسله مراتب هستی در قوس نزول نیز بعد از نبّی خاتم، که مظهر عقل اول در عالم ٦

شناسی، از  تکوین است، امام ـ به معنی خاص آن ـ قرار دارد. حکمت متعالیه در بحث هستی

 کند.  قاعدۀ امکان اشرف و در تطبیق تشریعی و مصداقی، از اخبار وحیانی استفاده می
شناختی صدرایی در رأس هرِم وجودی است، از آثار و عوارض این  . امام که در هستی٧

 درجۀ برتر، که همان معرفت عالی و عصمت و الهام و خلق عظیم است، برخوردار است. 
رسد که در حکمت  . امام، پس از فنای فی الله، به بقا و مقام صحو بعد از محو می٨

 (فی الخلق مع الحق) است و همین سّر والیت امام است. متعالیه، منطبق بر سفر چهارم 
و قاعدۀ سنخیت، لزوم واسطه بین خالق و مخلوق، که همان نبی و » الواحد«. با قاعدۀ ٩

 آید.  امام در مقام هدایت است، به دست می
، تنها کسی بوده که اخبار وحی را همراه . طبق اخبار شیعه و سنی، حضرت علی١٠

یده است. در حکمت متعالیه، این وقتی شدنی است که امام فانی در نبی بوده شن می پیامبر

 باشد. این خبر کاشف از مرتبۀ عقلی او و صالحیتش برای جانشینی نبّی است. 
تواند  رسد و لذا می . در سیر صعودی، امام به مرتبۀ عقل مستفاد و اتصال به عالم باال می١١

 م امام، مسبوق به درجۀ عالی وجودی اوست. حقایق برتر را تلقی کند. این مقا

. ممکن است گفته شود دلیلی بر انطباق مراتب انسان کامل در فلسفۀ صدرایی، بر امام ١٢

 در کالم شیعی نیست؛ این ادعا با توجه به نصوص مالصدرا در باب امامت، مردود است. 
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 ایی متأثر است. . صفات امام نیز، از جمله علم و والیت، از فلسفۀ وجودی صدر١٣

گو به  . امامت در حکمت متعالیه، به عنوان یک حقیقت عینی و غیراعتباری و پاسخ١٤

شود؛  گویی به همۀ ابعاد انسانی مطرح می ترین نیاز در نظام الهی، یعنی هدایت، و جواب عالی

وایی و ای اجمالی، آنچه مالصدرا با مبانی فلسفی خود، به آن رسیده، با نصوص ر و در مقایسه

ترین سطح آن، در  ادعیه و متون مأثور (از جمله زیارت جامعه کبیره) و عقاید تشیع در عالی

 باب امامت قابل تطبیق است. 
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