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آثار صدرالمتألهين شيرازي مجال برداشتهاي مختلف از مفهوم دين را براي
مخاطبان فراهم آورده است ،زيرا عبارات وي گاهي دين را«تسليم» ،برههاي «ايمان»
و زماني «شريعت» معرفي ميکند .تعريفها و برداشتهايي که هيچ يک خالي از
مالحظه نيستند .بهرغماين ميتوان تعريف مرضي وي از دين را چنين دانست :دين
قانون و برنامهاي است که از سوي پروردگار و به واسطة انسان برگزيدهاي که نبي يا
رسول ناميده ميشود به منظور سامانبخشي به امور فردي و اجتماعي خلق در حين حيات
و پس از آن و رساندن آنان به کمال و سعادت شايستهشان  -در دو بعد نظري و عملي
نفس  -فرستاده ميشود .صدرا وارد مباحث مهم ديگري در شناخت دين نيز شده
است .او هم اقسام گزارههاي دين را تبيين کرده است و هم نسبت ميان آنها را به
خوبي نشان ميدهد .وي مراتب تکاملي دين ،انبيا و امتهايشان را روشن ساخته
است؛ هچنانکه به تفصيل در باب درجات دينداران و نسبت ميان آنها هم سخن مي
گويد .نوشتار حاضر ميکوشد انديشههاي صدرا در محورهاي مزبور را با کاوش
آثار متعدداين حکيم مسلمان بررسي کند.
دين ،دينداران ،صدرالمتألهين شيرازي ،متکلم ،فيلسوف ،عارف.
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مقدمه

بسياري از مباحث فلسفة دين و کالمي در رتبهاي متأخر از شناخت درستي از مفهوم
دين و آگاهيهاي بايسته وکافي نسبت به دينداران قرار دارند .مباحثي از قبيلاينکه دين
چيست؟ چه نسبتي با مفاهيمياز قبيل اسالم وايمان دارد؟ ابعاد و اقسام گزارههاي آن
کدامند؟ آيا دين در زمانهاي مختلف واحد و ثابت است يا همراه با تکامل بشر روندي
تکاملي را پيموده است؟ درصورت پذيرش فرض دوم ،ايا بايد ملتزم شويم که رهبران و
پيشوايان دينهاي مختلف ،در يک درجه از قرب به خداوند قرار دارند يا برخي از آنها
نسبت به بعضي ديگر تفضيل يافتهاند؟ در مورد امتهاي آن انبيا چه قضاوتي ميتوان
کرد؟ آيا ميتوان دراي نجا هم از مراتب سخن گفت و برخي را بر برخي ديگر مقدم
دانست؟ مالکاين تقدم چيست؟ دينداران و پيروان( اعم از عوام از مردم و اهل علم)
را در چه دستههايي ميتوان مرتبهبندي کرد؟ کدام يک ازاين دسته ها بر ديگري تقدم
دارد؟ پرسشهايي ازاين قبيل جزء نخستين مسائلي هستندکه ميتواند هر متديني را در
بدو ورود به مباحث اعتقادي به خود مشغول دارد .شايد بتوان بهترين پاسخها را نزد
انديشمنداني يافت که ضمن آشنايي و انس بسيار با قرآن و حديث و تسلط بر مباحث
کالمي ،عرفاني و فلسفي ميکوشند به مناسبتهاي مختلف به مسائل فوق پاسخ دهند.
دراي ن ميان شايد نتوان انگشت اشاره را به سوي انديشمندي چون صدرالمتألهين شيرازي
نشانه گرفت؛ زيرا نوشتههاي او آکنده از توجهات وي به مفهوم دين و مراتب تکاملي
آن و پيشوايانش و امتهايشان و نيز گونههاي گزارههاي ديني است .او مراتب متعدد
دينداران را هم به مناسبتهاي مختلف و به تفصيل تبيين کرده است .نوشتار حاضر مي
کوشد با کاوش در آثاراين حکيم مسلمان ،انديشههاي وي در زمينههاي مزبور را مورد
بررسي قرار دهد و بدين وسيله گاميسودمند را در فراهمسازي بسترهاي مناسب براي
کاوش انديشههاي دينشناسانة اين حکيم مسلمان ارائه کند.
 .1چيستي دين
 .1 .1صدرا و معناي لغوي دين

نــوشتههاي مختلف صـدرا حکـايت از توجه فراوان وي به معناي لغوي واژة عربي دين
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(به کسر دال) و تطور ديدگاه او دارد .در چهل و چند سالگي که به تفسـير آيــة الکرسـي
اشتغال داشت ،به صراحت ميگفت معنـاي اصـيل ديـن«عـادت و شـأن» اسـت و ديـن در
معاني«جزا» و«طاعت» صرفاً در حد استعمال(و نه در حد وضع) کـاربرد دارد( صـدرالدين
شيرازي ،تفسير القرآن الکريم ،ج ،4ص.)99،091
او در  0144هجري زماني که شصت و پنج سـال داشـت و بـر اصـول کـافي شـر مـي
نوشت در باب معناي لغوي دين سه بار سخن گفت .ظاهراً در دو بار نخسـت درصـدد بـر
شمردن همة معاني لغوي دين نبوده است.
 .0گاهي فقط مينوشت دين به معناي«طاعت» است و اشارهاي به مطابقتايـن کـاربرد
با وضع يا استعمال و نيز معناي«عادت و شـأن» نمـينمود(همـو ،شـر اصـول کـافي،ج،2
ص. )955 ،979
 .2زماني فقط مينوشت دين به معناي«عادت و شأن» است و متعرضاين مهم نمـيشـد
که آايا «طاعت» هم معناي موضوع له دين است يااينکه کاربرد دين دراين معنـا صـرفاً بـه
حد استعمال رسيده است؟(همان،ص )065
 .5گاهي صـريحاً مـيگفـت ديـن در لغـت دو معنـا دارد« :عـادت و شـأن» و «طاعـت»
(همان،ج ، 4ص 94و 599 - 411؛ ج ،2ص586؛ ج ،5ص.)010
شايد بتوان  -با کنار نهادن مواردي که صدرا درصدد برشماري همة معاني ديـن نيسـت
و با نظر دوختن به مواردي که مـيکوشـد همـة معـاني ديـن را برشـمارد  -در توجيـهايـن
اختالفات گفت :صدرا اگرچه در چهل و چند سالگي ريشة لغوي دين را «عادت و شـأن»
ميدانست؛ عبارات او در شصت و پنج سـالگي بـدان انجاميـد کـه معنـاي«طاعـت» قابـل
ارجاع به معناي«عادت و شأن» نيست و بايد از هر يک ازاين معاني به عنوان معنـاي ريشـه
اي دين سخن گفت و کاربرد دين دراين دو معنا برآمـده از اشـتراک لفظـي ديـن در دو
معناي موضوع له است.
فارغ ازاينکه معموالً صدرا را يک مرجع در تعيين معناي موضوع له لغات نميشناسند
و نميتوان به طور قاطع گفت وي اين معاني را با التفات به کدام يک از منابع لغـت ارائـه
کرده است؛ بايد گفت فراوانند کتب لغتي که براي دين مجموعهاي از معاني ماننـد«رويـه
و عــادت» «،جــزا و مکاف ـات»«،اطاعــت»(در مقابــل معصــيت)«،ذل و انقيــاد»«،چيرگــي و
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برتــري» «،تــدبير امــور» و« وســيلة پرســتش خداونــد» را بــر شــمردهانــد( زمخشــري،041 ،
ابــنمنظــور ،ج ،4ص498 -462؛ فخرالــدين طريحــي ،ج ، 6ص291-295؛ عميــد ،ج،0
ص .)994اما ابن فارس(599ق) ،مشهورترين لغت شناس عرب ،کـه معمـوالً اسـتعماالت
مختلف يک لغت در معاني مختلف را به معناي واحدي باز ميگرداند صريحاً اعـالم مـي
کند که از ميان معاني مذکور«،ذل و انقياد» اصل و ريشه و جنس براي ساير معاني است
و ازايـ ـن رو بايـــد ديـــن را بـــه معنـــاي « طاعـــت» دانســـت(ابنفـــارس ،ج ،2ص.)509
فيومي(771ق) ،لغت شناس نامدار عرب ،نيز تنها همـين معنـا را بـراي «ديـن» ذکـر کـرده
است( فيومي ،ج ،0ص .)219
به اعتقاد ابن فارس ،حتي اگـر هـم اسـتعمال کلمـة «ديـن» در معنـاي « عـادت و شـأن»
صــحيه هــم باشــد ،از آن رو قابــل ارجــاع بــه معنــاي« طاعــت» اســت کــه نفــس انســاني
هنگاميکه به چيزي عادت نمـود ،در برابـر آن منقـاد مـيشـود و بـه طاعـت از وي روي
ميآورد(ابن فارس ،ج ،2ص .)509روشن است که اعتماد به سخن لغت شناسان پـرآوازه
اي چون ابن فارس و فيومي ،از اطمينان به سخن نهايي صدرا مبني بر اشتراک لفظي واژة
دين بين دو معناي« طاعت» و « عادت و شأن» خواهد کاست.
 .2 .1معناي اصطالحي دين در نگاه صدرا و بررسي آن
 .1 .2 .1تعريف صدرا از دين

به طور کلي ممکن است کساني از عبارتهاي مختلف صدرا ،سه برداشـت را بـه عنـوان
تعريف اصطالحي وي از دين قلمداد کنند که عبارتاند از:
الف .دين :تسليم .برخي سخنان صدرا نشـان از آن دارد کـه وي ديـن را فرمـانبرداري از
دستورات شارع وتسليم و رضا به خواست او ميشناسد .پارهاي ازايـن عبـارات چنـينانـد:
«دين همان استسالم نسبت به اوامر شرع در ظاهر و تسليم نسبت بـه احکـام حـق تعـالي در
باطن است «.دين همان استسالم نسبت به اوامر شارع در ظاهر و تسليم در برابر احکام حـق
تعالي در باطن است»(صدرالدين شيرازي ،تفسيرالقرآن الکـريم ،ج ،4ص)090؛ «ديـن در
حقيقت همان تسليم و رضاست (»...همانجا).
چنانکه پيداستاين تعريف از دين با طاعت به عنوان يکي از معاني لغوي دين مناسـبت
دارد .البته از آن رو که پيروي از شـريعت ،نـوعي طاعـت مخصـوص اسـت ،بايـد گفـت
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شارع لفظ دين را  -که در مطلق معناي طاعت به کار ميرود -به يکي از مصاديق خـاص
آن تخصيص زده است .کثرت چنين استعمالي از سوي شارع موجب ميشود کـه کـاربرد
دين دراي ن معناي خـاص ،حقيقـت شـرعيه شـمرده شـود و متبـادر از لفـظ ديـن(در حـال
اطالق) همين معناي خاص باشد(همو ،شر اصول کافي ،ج ،4ص.)94
ب .دين :ايمان .برخي عبارات صدرا به نحوي گوياي هم معنـايي ديـن بـا ايمـان اسـت:
«دين در حقيقت همانايمان اسـت(»...همـان ،ج ،0ص)945؛ «همانـا دينـي کـه اهـل بيـت
نبوت و واليت سالم اهلل عليهم اجمعين برآنند همـانايمـان حقيقـي اسـت(»...همـان ،ج،5
ص.)590
البته صدرا بارها هم گفته است که علم و اعتقاد مدلول هر يـک از ديـن(همـان ،ج،0

ص )945وايمــان(همــان ،ج ،2ص 901و967؛ ج ،4ص 567و 589و589؛ همــو ،تفســير
القرآن الکريم ،ج ،2ص79؛ ج ، 5ص )079-076هستند.
ج .دين :شريعت .صدرا گاهي دين را مفرد اديان و به معنـاي شـريعت و قـانون صـادره از
سوي پيامبران ميداند« دين -که جمع آن اديان است -بـه معنـاي شـريعت صادرشـده بـه
واسطه رسوالن الهي عليهم السالم است»(همو ،شر اصـول کـافي ،ج ،4ص )94شـريعت
نيز در نگاه وي امري رباني و وحيي الهي است که از ناحيه خداوند آمده و واسـطه نـزول
آن فرشتگان و انبيايند( همو ،الشواهد الربوبيـة ،ص.)579
 .2 .2 .1بررسي تعاريف صدرا از دين

دو برداشت اول را نمي توان به آساني حمـل بـر تعريـف اصـطالحي ديـن در نظـر صـدرا
نمود؛ بلکه عبارات صدرا دراين دو دسته بيشتر ناظر به يکي از معاني دين در لغت؛ يعنـي
معناي طاعت و فرمانبرداري و مراتب ظاهري و باطني آن است .ازاين رو وصـف ديـن بـه
تسليم ميتواند ناظر به مرتبه ظاهري طاعت باشد ؛ همچنانکه وصف آن بهايمان ناظر بـه
مرتبه قلبي و دروني طاعت است.
افزون براين ،حتي اگر کسي بر انتساب برداشتهاي سهگانة فوق به صـدرا بـه عنـوان
تعريف اصطالحي دين ،اصرار داشته باشد  ،بايد به وي گفتاين سه برداشت را نميتوان
خالي از مالحظات زير دانست.
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الف .تعريف دين به تسليم رويکردي غايت گرايانه دارد و در پي تبيين علـت غـايي ديـن
است .تسليم نسبت به اوامر و نواهي شـارع چيـزي جـز تـدين نيسـت .ازايـن رو نمـيتـوان
تعريف فوق را تعريفي حقيقي براي دين تلقي کرد؛ چرا که ميـان التـزام و تسـليم نسـبت بـه
مفاد يک گزاره(موحدانه زيستن) و خود آن گزاره( توحيد مثال) -فارغ از پايبندي يا عدم
پايبندي به آن -تفاوت وجود دارد( جوادي آملي ،دينشناسي ،ص.)27-26
افزون بر تعريف فوق درصدد کشف ماهيت دين در عالم واقع و نفساالمر و يـا در مقـام
نزول بر قلب پيامبر و پيش از ابالغ وي به مردم نيست؛ بلکه تنهـا بـه مرحلـة وصـول ديـن بـه
مردم و قرار گرفتن آنها در مقام امتثال التفات دارد؛ همچنانکه ناظر به ديـنهـاي باطـل هـم
نيست.
ب .تعريف دين بهايمان را هم نميتوان مقصود نهايي صدرا به عنوان تعريـف اصـطالحي
دين دانست.اين برداشت از آن رو برداشتي نادرست است که از تفاوت نهادن ميان علـم
و اعتقاد و متعلق آن و تعيين مـدلول حقيقـي ديـن قاصـر اسـت و نمـيتوانـد ميـان ديـن و
معرفت ديني تفاوت بنهد .علم و اعتقاد به يک گزاره(به معناي تصور اجزاي يـک گـزاره
و نسبت ميان آن اجزا و تصديق يا تکذيب آن نسبت) در رتبة بعد از آن گزاره به خـودي
خود است و ميتوان از دين ،فارغ از آگاهي و اعتقاد انسانها به آن سخن گفت .همچنين
دين در تعريف مزبور شامل دو مرتبة وصول دين به مردم و مرتبة مکشوف دين ميشود و
شامل مرتبة واقعي و نفساالمري دين و نيز مرتبة ابالغ آن به نبي و مرتبة قبل ازايصـال آن
به مردم نميشود؛ همچنانکه نميتواند شامل مرتبة امتثال و پايبندي به دين گـردد .برخـي
از بزرگان کنوني حکمت متعاليه تعريف دين به تدين وايمان راچنين نقد کردهاند:
جعل و تدوين دين کار خداست؛ اما تدين وايمـان فعـل بشـر اسـت .بنـابراين همـان
طوري که د ين و مبدء فاعلي آن با هم متفاوتند؛ دو امر دين و تدين نيز کامال متمايز
و از هم جدا هستند(همو ،منزلت عقل در هندسة معرفت ديني ،ص.)21-20

شواهدي از قرآن را نيز ميتوان بر تفکيک ميان ديـن وعلـم و اعتقـاد بـه آن نشـان داد.
مطابقايه «فَلَمَّا جَاءتْهُمْاياتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ  .وَجَحَدُوا بِهَـا وَاسْـتَيْقَنَتْهَا نَنفُسُـهُمْ
ظُلْمًا وَعُلُوًّا»( نمل )05-04/فرعون و قومش عليرغماينکه به مفاد گزارههاي ديـن موسـي
آگاهي و يقين داشتند ،از باب ستيز و سرکشي وارد شدند .براين اساس در گام اول اصـل

دين و دينداران در نگاه صدرالمتالهين شيرازي 61
___________________________________________________________________________________

د ين به آنها القا شـده اسـت ،در گـام دوم بـه آن يقـين پيـدا کـردهانـد و در گـام سـوم بـه
رويارويي برخاستند.
ج  .تعريف دين به شريعت شامل همـه اديـاني مـيشـود کـه از سـوي خداونـد بـه وسـيلة
پيامبران در اختيار مردم قرار گرفته است .سالها قبل از صـدرا ،سـيد مرتضـي علـمالهـدي
دين اسـالم را«کـل مـا يـدعو هليـه نبينـا محمـد» دانسـته اسـت(علمالهـدي ،ج ،2ص.)271
آشکار است که در هر دو تعبير فوق تعين و شناخت ديـن بـه نحـوي بـر تعـين و شـناخت
پيامبر متفرع گرديده است.
علي رغماينکه تعريف فوق به اديان حق آسماني ناظر است و شامل آنچـه بـه طـور متـداول
اديان بشري يا زميني ناميده ميشوند ،نميگردد؛ صـدرا عمـالً گـاهي کلمـة ديـن را بـر غيـر
اديـان آسـماني هـم اطــالق کـرده اسـت( صـدرالدين شــيرازي ،تفسـير القـرآن الکــريم ،ج،2
ص.)007
از سوي ديگر در ميان مراتب دين ،ناظر به مرتبة نفساالمري و دين مرسـل بـه نبـي نيسـت و
به مرتبة ابالغ دين از سوي رسل به مردم و مرتبة واصل بـه مـردم التفـات دارد .همچنـين مرتبـة
مکشوف دين به واسطة حجت دروني و عقل و فطرت را شامل نمـيشـود و ظـاهراً مـرادف بـا
نقل است؛ مگر آنکه حجيت رسول دروني را به گونهاي بتوان در«ما جاء بـه النبـي» گنجانـد و
بر آن پاي فشرد کـه نبـي ظـا هري و نقـل ،خـود مـردم را بـه اعتقـاد و تبعيـت از رهنمـود عقـل
فراخوانده است؛ همچنانکه خاستگاه ارسال رسل و ضـرورت انـزال کتـب و شـريعت ،حکـم
عقل است.
 .9 .2 .1مقصود صدرا از دين

شايد مهمترين وجه در ناتواني تعاريف سهگانه فوق و بسياري ديگـر در تحديـد نفـساالمـر و
ماهيت دين آن باشد که اساساً يافتن يک حد جامع و مشـترک اعتبـاري بـراي ديـن کـه خـود
مــاهيتي اعتبــاري دارد ،دشــوار يــا حتــي شــايد بتــوان گفــت نــاممکن اســت)جــوادي آملــي،
دينشناسي ،ص.)27
عليرغماين مشکالت ،ميتوان مقصود صـدرا از ديـن را بـه هنگـام تبيـين وي در بـارة
دليل لزوم ارسال رسل و دين رصد کرد .او مقصود از ارسال رسل و وضع شرايع را سامان
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بخشي بـه معـاش و معـاد خلـق مـيداند(صـدرالدين شـيرازي ،شـر اصـول کـافي ،ج،2
ص287و  .)590امر عالم تنها با وجود قانون سامان ميپذيرد؛ چرا که انسان برترين نـوع و
عصارة هستي به انسان است و معيشت انفرادي و مستقل از ديگران براي او امکان ندارد تا
حدي که گريزي از تشکيل اجتماع و تعاون و مشارکت با ديگران ندارد .چنين امـوري بـا
تعامل و همکاري و هماهنگي ميان آدميان ممکن است کهاين نيز به نوبة خـود محتـاج بـه
سنت و قانون است .همين نياز بشر را محتاج قانونگذار ميکند .قانونگذار بايـد قـانوني را
که سامانبخش به زندگي اجتماعي انسانهاست در اختيار آنان قرار دهد.اين قانون چيزي
جز همان دين نيست( همان ،ج ،4ص  0.)058او در تشبيهي ديگر نفوس انساني را به سـان
بيمار و زمين را به سان بيمارستاني ميداند که تنها پزشکانش انبيـايي هسـتند کـه از سـوي
خداوند براي مداواي آن بيماران آمدهانـد(همو ،الحکمــة المتعاليــة ،ج ،9ص .)202البتـه
صدرا برههاي در کنارشان جامعهشناختي ديـن ،بـه نقـش آن در سـعادت و تکميـل قـواي
نظري و عملي نفس انسان اشاره ميکند(همو ،شر الهدايــة االثيريــة ،ص )584و گـاهي
هم صراحتاً اصال حال امتها را هدفي عرضي ميداند و قرب بـه خداونـد و وصـول بـه
لقاي پروردگار را هدفي ذاتي ميشناسد(همو ،شر اصول کافي ،ج ،2ص.)467
اين تبيينها به همان ميزان که ميتواند مبـين ضـرورت ارسـال ديـن و پيـامبر باشـد ،نشـان از
ماهيت دين دارد .تا آنجا که ميتوان گفت دين قانون و برنامهاي است که از سـوي پروردگـار
و به واسطه انسان برگزيدهاي که نبي يا رسول ناميده ميشود بـه منظـور سـامانبخشـي بـه امـور
فردي و اجتماعي خلق در حين حيات و پس از آن و رساندن آنان به کمال و سـعادت شايسـته
شان  -در دو بعد نظري و عملي نفس  -فرستاده ميشود.
 .2اسال م وايمان

صدرا با عباراتي از قبيل «الدين دينان؛ االسالم و االيمان»(همـان ،ج ،4ص" ، )589ديـن"
را بر هر يک از اسالم وايمان اطالق ميکند .اکنون بايـد از وي پرسـيد کـه چـه نسـبتي را
مياناين دو مفهوم قائل است؟
در پاسخ بايد گفت عبارات متعدد صدرا صراحتاً حکايت از تفاوتهاي اين دو مفهـوم
با يکديگر دارد .در نگاه وي اسالم از سنخ اقرار و اعتراف زباني وايمـان از قبيـل معرفـت
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است(همان ،ج ،0ص945؛ ج ،4ص .)589از اين رو اطـالق ديـن بـر هـر يـک ازايمـان و
اسالم ناظر به دو مرتبه از دين است .اسالم در رتبة آغازين وايمان در رتبـهاي بـاالتر قـرار
دارد .به تعبيرديگرايمان غيراز اسالم است و کمال بيشتري نسبت به آن دارد .هـر مـؤمني،
مسلمان هم هسـت ولـي هـر مسـلماني لزومـاً مـؤمن نيسـت(همـان ،ج ،2ص .)905اسـالم
شخص به لحاظ حدوث ،برايمانش مقدم است و تا زمانيکه شخص مسلمان نشـود مـؤمن
به شمار نميآيد .احکـاميماننـد ارث بـردن و بـه ارث گذاشـتن ،ازدواج و داد و سـتد بـا
مسلمانان ،حرمت جان ،مال و فرزندان از پيامدهاي اسالم است و امکان اجتماع اسـالم بـا
نفاق در يک شخص همواره وجود دارد .بـا بـه زبـان آوردن دو شـعار توحيـد و پـذيرش
رسالت پيامبر ميتوان در اسالم وارد شد و از فوايد احکام فوق بهرهمند گرديـد و تنهـا بـا
ترک بدون عذر يکي از ضروريات دين يا اعالن دشمني و سـتيز بـا ائمـة معصـومان(ع) و
امامان منصوب از سوي پيامبر(ص) ميتوان از اسالم خارج شد .اماايمـان نـوري معنـوي و
هدايتي از سوي خداوند براي انسان گرفتار در ظلمت طبيعت است کـه بـر خـالف اسـالم
قابل شدت و ضعف است و ميتوان انسانها را بر اساس ميـزان برخـورداري از آن طيـف
بندي کرد(همانجا).
صدرا تفاوت ميان اسالم وايمان را به قدري فراوان ميداند که مينويسد:
فرق از زمين و آسمان حاصل است ميان اسالم زباني وايمان قلبي .نه هر کسي که به
لفظ اقرار نمايد به ارکان دين وي مؤمن است؛ اگر چه به ظاهر احکام مسلمانان بر او
جاري است .مؤمن حقيقي آن کسي است که عارف به خدا و مالئکه خـدا و کتـاب
هاي خدا و رسوالن خدا و روز آخرت باشد کـه«وَمَـن يَکْفُـرْ بِـاهللِ وَمَالَئِکَتِـهِ وَکُتُبِـهِ
وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَالال بَعِيدًا»(نساء )056/واينايمان عطايي نوري اسـت
که خداي تعالي از خود بر دل مؤمن ميافکند و بدان نـور هـر يـک ازايـن نورهـاي
عالم غيب را ادراک ميکند(همو ،رساله سه اصل ،ص.)64

او تفاوت مرتبة اسالم با ايمان و برتـري مرتبـة ايمـان نسـبت بـه مرتبـة اسـالم را ضـمن
تمسک به سخنان پيامبراينگونه بيان ميکند:
پيامبرفرمود :نمرت نن نقاتل الناس حتي يقولوا الهلههالاهلل محمد رسـول اهلل ،بنـابراين
حضرت در اسالم آنان به مجرد آن دو شـهادت بسـنده کـرد و آنـان را بـه معرفـت
خداونــد بــه نحــو تحقيقــي تکليــف نفرمــود و از همــين قبيــل اســت ســخن خداونــد
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متعال«قَالَتِ األعْرَابُ ءامَنا قُل لَّـمْ تُؤْمِنُـوا وَلَکِـن قُولُـوا نَسْـلَمْنَا»(حجـرات)04/؛ زيـرا
خداوند به اسالم آنان حکم وايمان را از آنان نفي ساخت ولي بـه کفـر آنـان حکـم

نکرد .پس دانسته ميشودکه مرتبة ايمان ،مرتبهاي جز مرتبة اسالم است(همو ،شـر
اصول کافي ،ج ،2ص.)972

صدرا اين اسالم را  -کـه اکنـون بـر يکـي از اديـان الهـي اطـالق مـيشـود -گـاهي بـه
جايايمان به کار برده ،آن را اعتقاد به گزارههاي عقلي و قوانين کلي معلوم به برهان مـي
شناسد و اهل اسالم را در دو دسته جاي ميدهد؛ گروهي که با شناخت عقلـي يـا عرفـاني
به اسالم راه يافتهاند و گروهي که از باب تقليد به آن روي آوردهاند (همان،ص.)049
 .9اقسا م گزارههاي ديني و نسبت آنها با يکديگر

ما ميدانيم که دين در قالب گزارهها در اختيار انسانها قرار ميگيرد .از اين رو شـناخت ايـن
گزاره ها ميتواند در معرفت ما به دين تأثيرگذار باشد .در اين ميان صـدرا هـم از دسـته بنـدي
گزارههاي ديني سخن ميگويد و هم از نسبت آنها با يکديگر.
 .1.9اقسا م گزارههاي ديني

صدرا دين را داراي سه دسته گزاره و مقـام معـارف ،احـوال و اعمـال مـيدانـد .معـارف
همان اصولند و احوال را درپيدارند .احوال نيز اعمال را به ارث ميگذارند .معارف از سـنخ
معرفتند و شامل علم به خداوند و صفات و افعال و کتب و انبيايش و نيز علم بـه روز قيامـت
ميشود .احوال ناظر به اخالقيـات هسـتند و اعمـال نـاظر بـه تکـاليف و بايـد و نبايـدها(يعني
شريعت به معناي خاص)(همو ،تفسيرالقرآن الکريم ،ج ،0ص 249؛کسر االصنام الجاهليـة،
ص.)77-89
 .2.9نسبت گزارههاي ديني با هم

اهل ظاهر معتقدند معارف به جهت احوال و احوال به هدف اعمال مطلوبند .از نگـاه اينـان
اعمال اصلي هستند و رتبة احوال و معارف متناسب با خدمتي است که بـه اعمـال مـيتواننـد
ارائه دهند .در مقابل اهل ظاهر ديدگاه ديگري برآن است که اعمال مطلوب بـراي احـوال و
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احوال مقصود بالعرض و در خدمت معارفنـد .بنـابراين معـارف افضـل از دو قسـم ديگرنـد.
صدرا خوداين ديدگاه دوم را پذيرفته(همان) و ميگويد:
معارف همان اصولند و احوال را در پي دارند .احوال نيز اعمال را ايجاب مـيکننـد .بنـابراين
معارف بهسان درختان با قواي اصلي آنها از قبيل قوه غاذيه و منميهانـد .احـوال هـم بـه منزلـه
شاخهها و برگهاي آن درختنـد و اعمـال همچـون نتـايج و ميـوههـاي آن درختنـد(همـو،
تفسيرالقرآن الکريم ،ج ،5ص.)285
هر مقام و منزلي  ...از علم ،حال و عمل انتظام مييابد .علم ،اصل است و حـال را بـه
دنبال دارد و حال هم عمل را درپيخواهد داشت(همان،ج ،5ص.)586

او گاهي فايدة اعمال شرعي را مقدمهسازي براي آماده کردن قلب جهـت دريافـت معـارف از
راه تصفية قلب از کدورات و امراض و حجابهاو فراهم آوردن زمينة شناخت حـق و آگـاهي
از پروردگار و صفات و افعالش ميداند(همان ،ج ،4ص  524و  )566وگـاهي ديگـر غايـت
از عمل را علم دانسته ،مقصود از اعمال را تخلص و تصقيل نفس مـيدانـد و علـم را تکميـل و
تنوير نفس و در رتبهاي باالتر از عمل جاي ميدهد:
هدف از عمل نيز همان علم است؛ زيرا مقصود از اعمال چيزي جز تخلص و صـيقل
دادن نيست واي ن کجا و تکميل و تنوير کجا؟ علم همان معرفت خدا و صفات نيک

و افعال عظمايش يعني فرشتگان ،کتابهاي آسماني و انبيـاي اوسـت(...همو ،شـر
اصول کافي ،ج ،5ص.)045
فائده همه اعمال شرعي ،در ابتدا تطهير قلب از دنيا ،سپس ادامهاين طهـارت اسـت و
اصل طهارت و صفا از آنجا که امري عدمياست ،به خودي خود(في نفسه) مقصـود
نيســت و از رهگــذرپدر پــي داشــتنخ معرفتپخداونــد و ...خ مقصــود اســت(.همو،
تفسيرالقرآن الکريم  ،ج ،6ص .)014

چنانچه پيداست هر دو ديدگاه سه حوزه را براي حضور دين پذيرفتهاند؛«معارف و علـوم»
يعني همان عقايـد«،احـوال» يعنـي همـان گـزارههـاي اخالقـي و«اعمـال» يـا همـان بايـدها و
نبايدهاي فردي و اجتماعي که قابل انطباق با آموزههاي فقهي و حقوقياند.
 .4مراتب دين

تاريخ گواهي ميدهدکه تاکنون اديان متعددي از سوي خداوند در اختيار بشـر قـرار گرفتـه
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است .اما آيا همة آنها در يک مرتبه قرار داشتهاند؟ آيا ديـن همـواره رونـد ثـابتي را پيمـوده
است يااينکه بايد از تکامل دين سخن گفت؟ دراين صورت معيار تکامل چيست؟ در ميـان
اديان موجـود کـدام يـک از اديـان کامـل تـر از اديـان ديگـر اسـت؟ صـدرا در قبـال چنـين
پرسشهايي معتقد است دين همواره به تناسب تکامل انسانها روند تکاملي را سـپري کـرده
است .کهنترين دين به کساني اختصاص داشت که عقول آنهـا از مرتبـه حـس فراتـر نرفتـه
بود و غيرمحسوس را نميشناختند .آنان در پاسخ به راهنماييهاي حضرت نو همديگر را
به رها نکردن الهه خود و بتهاي پنجگانه محسوس و خود ساخته فرا ميخواندند .بـه گفتـة
صدرا شناختاي نکه چنين ديني بالضروره فاسـد اسـت بـراي چنـان اشخاصـي محـال اسـت.
صدرا به خوبي متذکر ميشود کـه همينـان بالبداهـه مـيداننـد کـه بتـي خـود سـاخته هرگـز
نميتواند خالقشان باشد و از همينرو بايد گفت آنان از پاسخ فوق در قبال دعوت حضـرت
نو هدف ديگري داشتهاند .صدرا شش وجه را به عنوان وجوهي که احتماال برخي يا همـه
آنها مقصود عبده اوثان بوده است ذکر مـيکنـد .وجـه مشـترک همـهايـن وجـوه آن اسـت
کهاينان نتوانستهاند از عالم محسوسات فاصله بگيرند و همچنان حتي پس از ارشـادات پيـامبر
الهي بر اسـتغراق در عـالم محسوسـات پـاي مـيفشـارند(همـو ،تفسـيرالقرآن الکـريم ،ج،2
ص .)007صدرا معتقد است در کناراين معضلي که جوامع اوليه به آن گرفتار بودنـد ،اديـان
الهي در اصول بنيادين يکي و بدون اختالف بوده ،عمال به ديني واحد باز ميگردند.
آيا نمينگري که اديان همه پيامبران و اوليا صلوات اهلل عليهم و رحمتـه و اتبـاع هـر
يک از آنان واحد بوده است .هيچ اختالفي از آنان در اصول معارف و احوال مبـدء
و معاد نقل نشده است(.همو ،الحکمــة المتعاليـة ،ج ،9ص .)219

به ديگر سخن؛
هيچ اختالفي ميان آنان(پيامبران) در علوم الهي و اصـولايمـاني نيسـت .طريقشـان و
دينشان واحد است و اختالف شرايع آنها در مسائل فرعيه عمليه است که با اختالف
زمانها و اوقات مختلف ميباشند(همو ،اسرار اآليات ،ص.)01

و البته دراين ميان دين الهي نيز همگام با سلوک انبيا روند تکاملي را سپري کرده است
و دين اسالم کاملترين آنهاست.
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دين از روزگار حضرت آدم؛ برگزيـده خداونـد تـا زمـان پيـامبر اسـالم ،همگـام بـا
سلوک انبيا در مسير حق تعالي ،روندي تکاملي داشته است .تااينکـه پيـامبر مـا همـه
مسالکي را پيمود که انبياي گذشته از آنها گذر کردند ...به گونهاي که عنايت الهـي
او را در بر گرفت؛ زيرا خداوند در ميان انبيا او را به محبوبيت برگزيد و در قـرب بـه
خداوند به کماليت در دين رسيد(همو ،تفسيرالقرآن الکريم ،ج ،7ص.)060
 .7مراتب انبياي الهي

حال که دين مراتب تکاملي داشته است،ايا بايد از تکامل و درجات انبيا و مراتب رهبران
دين هم سخن گفت؟ پاسخ بهاين مسئله از آن جهت اهميت دارد که مقايسة کمـال يـک
دين نسبت به دين ديگر ،ميتواند منوط به آگاهي کافي نسبت به مرتبـة پيـامبر آن ديـن
در ميان مراتب انبيا باشد .ما ميدانيم کهاياتي از قبيـل« ِتلْـکَ الرسسُـلُ فَضَّـلْنَا بَعْضَـهُمْ عَلَـ
بَعْضٍ  ...وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ»(بقره )295/بر ترجيه درجة برخي از انبيا بر برخـي ديگـر
گواهي ميدهند؛ امااين درجات کدامند؟ صدرا در پاسخ بهاين پرسش انبيا را -بـا وجـود
تفاوت بي شمار و طبقـات فراوانشـان در منـازل قـرب بـه خداونـد و دوري از غيـر او -در
چهار درجه جاي ميدهد:
درجة نخست؛ از آن پيغمبري اسـت کـه هرچنـد اعـالم و الهـام بـه او رسـيده ،از او بـه
ديگران منتقل نشده است .چنين پيغمبري از درجة نبوت تجـاوز نکـرده ،بـه مقـام رسـالت
نرسيده است.اي ن درجـه بـه اوليـا اختصـاص دارد؛ يعنـي کسـاني کـه علـوم نظـري بـدون
اکتساب در قلبشان حاصل است؛ هر چند از سبب موقعايـن علـوم بـر قلبشـان نيـز آگـاهي
ندارند .البته اسم "ولي" قبل از اسالم بر اوليا اطالق نميشد و آنان به انبيا نامور بودند.
درجة دو م؛ از آن پيغمبري است که عالوه بر دريافت الهام و اعالم الهي ،عامـل ارسـال
آنها را نيز در عالم خواب ميبيند .به عقيدة صدرا ،پيامبر اسالم شـش مـاه قبـل از بعثـت را
در چنين درجهاي بودند .ازاينرو دراي ن زمـان نبـي بودنـد و بـه مقـام رسـالت نائـل نشـده
بودند.
درجة سو م؛ از آن نبي اي است که با گـذر از مراتـب فـوق ،بـر شـنيدن سـخن ملـک و
ديدنش در بيـداري و دعـوت طايفـهاي کوچـک يـا بـزرگ مـأمور شـده اسـت؛ چنانکـه
حضــرت يــونس بــه ارشــاد جامعــهاي کــه صــد هــزار يــا بيشــتر جمعيــت داشــت ،مــأمور
گشت(صافات.)047/
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درجة چهار م؛ به گروهي از پيغمبران اختصاص دارد که افزون بر مراتـب فـوق ،امامـت
خلق را بر عهده دارد و صاحب شريعت و دين مستقلي اسـت و از پيغمبـر ديگـري تبعيـت
نميکند .پيامبران اوليالعزم درايـن درجـه جـاي دارنـد)همـو ،شـر اصـول کـافي ،ج، 2
ص .)425-429صدرا انبياياين درجه را چنين ميشناسد:
نبي شخصي کامل در جزء نظري از رهگذر دريافت الهام از خداونـد اسـت .زمـاني
که رسالت نيز براي او محقق شد در قوه نفسـاني نيـز کامـل مـيگـردد .هنگـاميکـه
صاحب شريعت و عـزم هـم گرديـد ،واجـد همـه کمـاالت خواهـد شـد و بـه سـان
پروردگاري انساني که اطاعتش بعد از اطاعت خداوند واجب است ،ميشـود(همان،
ص.)440

حتي مياناين دسته از انبيا نيز مراتبي وجود دارد که موجب تفضـيل برخـي بـر ديگـري
ميشود .او گواه براين تفاوت مراتب را نوع معجزات انبياي الهي ميشناسد:
پس بنگر به مراتب معجزات رسوالن و انبياي بـزرگ تـا بـدان بـر کمـال اوصـاف و
درجات جايگاه هاي آنان نزد خالق و فرستنده آنها استدالل کني .اما حضرت ابراهيم
از آنجا که "اوّاه" و "حليم" بود به او اطفاي آتش به وسيله آب بردباريش اعطا شد
تا آنجا که آتش بر او خنک وايمن شد .امـا حضـرت موسـي از آنجـا کـه حـدت و
شدت خشم بر او غلبـه داشـت برتـري بـر آب بـه او اعطـا شـد تـا آنجـا کـه آب را
شکافت...اي ن معجزه در برابر معجزه حضـرت ابـراهيم قـرار داشـت .امـا سـرور مـا و
سرور پيامبران و برگزيدگان از آنجا که از برترين مزاج به لحاظ خلقت و کاملترين
مردم از رهگذر خلق و خوي (بردباري و خشم) بود بر افالک شفاف مسلط گرديـد
و به رتق و فتق آنهـا و صـم و شـق شـان پرداخـت وايـن از بـاب مناسـبت اعتـدال و
همانندي کماالت بود .براي ن اساس اضداد را با اضداد دفع و بر آنها چيـره شـد؛ هـم

چنانکه آهن را با آهن(چکـش و )...آمـاده و پرداختـه مـيسـازند(.همو ،الـواردات
القلبيـة ،ص.)004-009

صدرا در تفسير سورة يس وجه برتري پيغمبر اسالم را بر ديگر انبيا اينگونه بيان ميکند:
پيامبر ما حضرت محمد جامع همه شـئون  -ظـاهري و بـاطني  -انبيـا و برخـوردار از
کماالت گوناگون و حاالت پنهان و آشکار آنانست .خداوند او را بـه همـه اشـيا بـر
کبار انبيا وپيامبران اوليالعزم برتري بخشـيد و او را بـر اسـباب کرامـات و کمـاالت
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واليت داد؛ به گونهاي که هيچ کس رااين چنين اعطا نکرد و دشمنان و منکرانش را
به طرق گوناگون جسماني و روحاني به هالکت رساند(همو ،تفسـيرالقرآن الکـريم،
ج ،9ص.)80

صدرا وجه تفضيل پيغمبر اسالم بر حضرت موسي را نيزاينگونه بيان ميکند:
ميان دو نبي تفاوت است .يکي در حالي آمده است که بهذاته نور اسـت و همـراه او
کتابي قرار دارد؛ اما با نبي ديگر تنها نوري از کتاب است .همچنين تفاوت است ميان
شرافتي که پيامبر اسالم از ناحية اکرام خداوند واجد شد و شرافتي که به ديگـر انبيـا
اعطا شده است؛ چنانکه در مقام شرافت بخشي به حضرت موسي فرمـود«:وَکَتَبْنَـا لَـهُ
فِي االلْوَا ِ مِن کُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَـة وَتَفْصِيالً لِّکُلِّ شَيْءٍ»( اعراف )049/؛ در حـالي کـه
در تشريف پيامبر اسالم فرمود«:فَأَوْحَي هِلَي عَبْدِهِ مَـا نَوْحَـي» ( نجـم )01/و امـتش را
چنـــين شـــرافت داد«:اُوْلَئِـــکَ کَتَـــبَ فِـــي قُلُـــوبِهِمُ اييمَـــانَ وَنَيَّـــدَهُم بِـــرُو ٍ
مِّنْهُ»(مجادله،) 22/پس تفاوت اسـت ميـان پيـامبري کـه بـه کتابـت مـواعظ در الـوا

مشرف شد و پيغمبري که امتش به کتابتايمان در قلوبشان شرافت يافتند(همو ،شر
اصول کافي ،ج ،2ص.)460

صــدرا يکــي از وجــوه امتيــازات پيــامبر اعظــم اســالم بــر ســاير رســوالن الهــي را
قرارگرفتنايشان در باالترين مرتبة ايمان ميداند .برايـن اسـاس پيـامبر اسـالم از دو مرتبـة
عيني و غيبيايمان فراتر رفته بهايمان عياني نائل آمـده اسـت.ايمـان عيـاني از اختصاصـات
قرآني است و پيامبر در ليلـة المعراج بدان تشرف يافت؛ به گونـهاي کـه در آن ذاتـش بـه
ذات پروردگار و صفاتش به صفات پروردگار و افعالش به افعـال خداونـد مـومن و همـه
وجودش به وجود پروردگارايمان آورد(همو ،تفسيرالقرآن الکريم ،ج ،7ص.)060
سرانجام صدرا معتقد است اعظم سعادات به طور مطلق براي اجود استعدادات و اکمل
کماالت اختصاص به اشرف اروا يعني حقيقـت محمديـه و قطـب مطلـق و حقيقـي -در
برابر ديگر انبيا که قطب اضافيند -دارد(همـان ،ج ،6ص .)268علـوم سـاير انبيـا مـاخوذ از
صحايف ملکوت آسماني و به حسب مقامات آنان است؛ در حالي که علـم پيـامبر اسـالم
گاهي از خود خداوند و در مقام« مع اللهـي» اسـت و گـاهي نيـز بـدون واسـطه جبرئيـل و
ديگر فرشتگان مقرب است.اين تفاوت سبب شده است که کتب ديگر انبيا ،قرآن و کالم
اهلل ناميده نميشود(همو ،الحکمـة المتعاليـة ،ج ،6ص .)291آنچه بـر رسـول اهلل(ص) نـازل
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شد ،قرآن و فرقان بود؛ اما ديگر کتب آسماني صـرفا فرقـان بودنـد .تفـاوت بـين قـرآن و
فرقان همانند تفاوت عقل بسيط و عقل تفصيلي نفساني است(همان ،ج ،7ص.)25
 .7مراتب امتهاي انبيا

حال که صدرا از تکاملي بودن م راتب دين بر اساس مراتب تکاملي انسان هـا سـخن
ميگويد(همو ،تفسيرالقرآن الکريم ،ج ،2ص  007و ج  ،5ص )090بايد به اين مسئله نيز
پاسخ بگويدکه مراتب تکاملي امت هاي دين هاي متعدد تاريخي چگونه بـوده اسـت؟
اين مسئ له از آن رو شايستة تأ مل است که با شناخت امت هاي کاملتر ،ميتوان نسبت
به دين و تشخيص دين کامل تر ،از شناخت بيشتري برخوردار شد.
به عقيدة صدرا استعداد انسان ها از زمان حضرت آدم تا زمان پيامبر اسالم همـواره
در ترقي بـوده اسـت و بـه گـواهي ايـ اتي از قبيـل « کُنـتُمْ خَيْـرَ نُمَّـةٍ نُخْرِجَـتْ لِلنَّـاسِ»
( آل عمران )001/و« لِّتَکُونُـواْ شُـهَدَاء عَلَـي النَّـاسِ وَيَکُـونَ الرَّسُـولُ عَلَـيْکُمْ شَـهِيدًا»
( بقره )045/و « اليوم اکملت لکم ديـنکم و اتممـت علـيکم نعمتـي»(مائـده )5/امـت
آخــرين نبــي برتــر از ســاير امــت هاســت(همــو ،شــر اصــول کــافي ،ج ،2ص 424؛
تفسيرالقرآن الکريم ،ج ،5ص )090درجات معرفت انسان ها به خداوند ،مالئکـه،کتب،
رسوالن الهي و روز قيامت در زمان هـاي مختلـف بـه حسـب کمـال و نقـص و قـوه و
ضعف انساني متفاوت بوده است؛ و هر چه به عصـر آخـرين نبـي نزديـک مـي شـويم
معارف مزبور نيز به درجة اکمـل  ،اقـوي  ،اتـم و اصـفي نزديـک مـي شـوند .همـين
معارف در امت هاي پيامبران پيشين-که خود بهترين امـت هـا بـودهانـد  -مشـوب بـه
حـس ،خيـال ،وهـم و عقـل بــوده اسـت 2.در روزگـار حضـرت آدم عقايـد در قالــب
حسيات و مانند آن جاي داشت؛ چرا که اساساً نور حس بر آن امـت هـا سـيطره يافتـه
بود .از اي ن رو آنان اصحاب رصدهاي فلکي و کـوکبي بودنـد .بيشـتر آنـان اصـنام را
عبادت مي کردند و بر تجريد معارف دين و اصول يقـين از اجسـام توانـايي نداشـتند.
آنان به خداوند هم در قالب اصنام و به سـان اجسـام اي مـان آورده و چنـين خـدايي را
عبادت مي کردند .امت موسي داراي عقايد مبتني بر خيال بودند؛ زيـرا نـور خيـال بـر
آنان مستول ي بود تا آنجا که رهنمودهاي پيامبرشان نيز آنها را برتجريـد عقايدشـان از

دين و دينداران در نگاه صدرالمتالهين شيرازي 11
___________________________________________________________________________________

خيال سود نبخشيد و سرانجام آنان را به طلب رويت خداوند کشانيد و موسي آنهـا را
به پيغمبرآخر الزمان بشارت مي داد .بر امت عيسي نور عقل و حکمت و تجريـد(و نـه
نور حقيقت و توحيد) غلبه داشت .آنان خدا وند و ملکـوت را مجـرد و منـزه از عـالم
ماده و اعيان مادي مي دانستند .البته اي مانشان به حدي نرسيد که خداوند و ملکـوت را
از هر يـک از تجسـيم و تنزيـه مجـرد سـازند؛ در حـالي کـه نـور حقيقـت خداونـد و
ملکوت را از هر يک از تجسيم و تنزيه ،مزاوله و مزايله تجـرد بخشـيده اسـت .چنـين
نــوري فــوق نــور حــس ،خيــال و عقــل اســت و طــورش وراي اي ـن اطــوار ســه گانــه
اســت(هم ـان ،ج ،5ص .)090-095حضــرت ابــراهيم(ع) کــه فــاته بــاب توحيــد و شــيخ
موحدان و ابو العارفين است از نور حس ،به «کوکب» تعبير ميکند؛ همچنانکـه بـا تعبيـر«
قمر» از نور خيال و با تعبير« شمس» از نور عقل ياد ميکند ( اشاره بهايات « فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ
اللَّيْلُ رَنَى کَوْکَبًا قَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا نَفَلَ قَالَ ال نُحِـبُّ االفِلِـينَ ( )76فَلَمَّـا رَنَى الْقَمَـرَ بَازِغًـا
قَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا نَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي ألکُـونَنَّ مِـنَ الْقَـوْمِ الضَّـالِّينَ ( )77فَلَمَّـا رَنَى
الشَّمْسَ بَازِغَـةً قَالَ هَـذَا رَبِّي هَـذَآ نَکْبَرُ فَلَمَّا نَفَلَتْ قَالَ يَـا قَـوْمِ هِنِّـي بَـرِيءم مِّمَّـا تُشْـرِکُونَ»؛
انعام )76-78:آن حضرت با تعبير« وجّهت وجهي للذي فطر السماوات و االرض حنيفـا و
ما انا من المشرکين»( انعام )79/از همه آن حجاب ها عبور کرده ،خصوصيت امت اسـالم
را در دعاي خوداين گونه بيان ميکند «:و من ذرّيتنا امّـة مسلمـة لک»( بقره.)028/
به باور صدرا نور احمدي(ص) پ معارف ارائه شده از سوي پيامبر اسـالمخ در اصـالب
عقايد عقول امتهاي متقدم و رحم استعدادهاي نفوس گذشـتگان همـواره از طـوري بـه
طور ديگر و از حالي به حالت ديگر منتقل ميشـده اسـت تـا اي نکـه بـا ظهـور اسـالم بـه
نهايت و غايت خود بار يافت(5همـان ،ج ،5ص .)095اسـالم بـراي ايـن امـت ،ديـن و
طريقي است که به وسيله آن به اي مان حقيقي مي توا ن دست يافت .اي ماني که افزون بر
آنکه به منزله اي مان در ساير امت هاست ،ويژگي ديگري هـم بـه همـراه دارد کـه قبـل
از اي ن حاصل نبوده است .او حقيقت دين را سلوک سبيل خداوند با خـروج از وجـود
مجازي براي وصول به وجود حقيقي مي داند .انسان در ميان همـه موجـودات بـر ايـن

امرمختص شده است و اي ن امت از ميان ساير امت ها بدان برانگيخته شده است(همـان،
ج ،7ص.)060

فصلنامة علمي – پژوهشي آينة معرفت ،سال چهاردهم ،شمارة سي و هشتم ،بهار 39
___________________________________________________________________________________

 .6مراتب دينداران

آيا ميان دينداران معتقد به يک دين هم ميتوان از درجات و مراتـب و برتـري بعضـي از
متدينان نسبت به برخي ديگر سخن گفت؟ پاسخ مثبت بهاين پرسـش بـه معنـاي آن اسـت
که حتي متدينان به يک دين هم شناخت واحدي از آن دين ندارند و گـاهي بـه قـدري از
يکديگر دراين زمينه فاصله ميگيرند که ممکن است آنچه توسط يکي ،ديـن تلقـي شـود
توسط ديگري به عنوان مرتبة نازلي از دين تلقي شود.
به هر روي صدرا در موارد فراواني متعرض طيفهاي دينداران و مقايسه مراتب آنهـا
با يکديگر شـده اسـت .گـاهي ديـنداران را بـه «عـوام»«،خـواص» و«خـواص الخـواص»
(همان ،ج ،4ص )259-241يا «اخصين»(همو ،شـر اصـول کـافي ،ج ،5ص )027تقسـيم
ميکند و برهـهاي ديگـر آنـان را در پـنج مرتبـه «عـوام»«،متکلمـان»«،حکمـت پيشـگان و
فيلسوفان»«،عارفان» و«کملين از عرفا» جاي مـيدهـد .درايـن مجـال تنهـا ديـدگاه صـدرا
نسبت بهاين پنج مرتبه پرداخته خواهد شد؛ چهاينکه به نظر ميرسد مراتب سهگانـه تقسـيم
نخست نيز قابل انطباق بر همين مراتـب پـنجگانـهانـد .در پايـان نيـز اشـارهاي بـه نسـبت
مراتب مزبور با مرتبه «پيامبران و امامان معصوم» خواهد شد.
 .1.6مرتبة عوا م از دينداران

صدرا در باب مرتبة عوام دينداران ميگويد«:بدان که بيشـتر مـردم ،بلکـه همـة آنهـا جـز
اندکي ،خردشان ناتوان و انديشهشان کوتـاه اسـت .بـر انديشـه در ذات ،صـفات و معنـاي
اسماي الهي توانايي ندارند»(همان ،ص )025و درباب معرفت به دين در رتبة عوام بـوده،
به نحوي بر قواي حسي خـود تکيـه مـيکننـد(همو ،تفسـيرالقرآن الکـريم ،ج ،5ص577؛
الحکمـة المتعاليـة ،ج ،8ص .)515خردشان در زمينة شناخت ويژگيهاي خداوند ،به سـان
شناخت مگسي از خالق خود است که اگر به او عقلي ببخشند و بگويند؛ خالق تو ،بال ،پر
و دست و پا و توانايي پرواز ندارد؛ در پاسخ خواهد گفت :چگونه خالق مـن نـاقصتـر از
من باشد؟ايا ممکن است آفريدگار من ،بي بال و پر ،زمينگير و نا توان از پرواز باشد؟ايـا
ممکن است من داراي ابزار و قـدرتي باشـم ،امـا او بـااينکـه خـالق مـن اسـت ،فاقـد آنهـا
باشد(همانجا)؟
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دينداري عوام به منزلة تصديق کودک نسبت به سخنان پدرش مبني بر برتري حضـور
در مکتب از حضور در ميدان بازي(ملعب) است؛ همچنانکه کـودک از وجـهايـن برتـري
چيزي نميداند ،عوام متدينان هـم صـرفاً بـا تقليـد و تصـديق گفتـار انبيـا و اوليـا بـه ديـن
گرايش مييابند و همچون اطمينان بيمار به سخنان طبيب به گفتار پيشوايان خودايمان مـي
آورند(همو ،تفسيرالقرآن الکريم ،ج ،9ص .)592از اين رو براي عوام مردم جز اعتقـاد بـه
گفتار پيشوايان  ،ديني نيست(همو ،شر اصول کافي ،ج ،2ص .)994، 976روشـن اسـت
که دينداريِ مبتني بر تقليد ،محدوديتهايي را نيز در پيدارد:
اما مقلد ،چون نابينايي است که نيازمند راهبرست .البته آن نابينـا نمـيتوانـد در همـه
دانسته ها و افعال راهبر از او پيروي کند .تقليد تنها در امـور ناقصـه و افعـال دينيه(نـه
عقايد) است .بنابراين نابينا ممکن است راهبري شود ولي به اندازهاي محدود و چون
مسير تنگ و تيز چون شمشير و باريکتر از مو گرديد ،پرنده(راهبر) ميتواند بر آن
مسير پرواز کند؛ اما نمـي توانـد ديگري(نابينـا) را از آن عبـور دهـد .همچنـين اسـت
زماني که مجال ،دقيق وچون آب لطيف گردد کـه عبـور از آن تنهـا بـا شـنا ممکـن
باشد ،دراين هنگام چه بسا کسي که بر شنا توانايي دارد ،از به همـراه بـردن ديگـري
بازبماند .پس اگر راهبر را چون پرندهاي بدانيم که در اوج عالم ملکوت و در فضاي
آسمان جبروت پرواز ميکند يا چون شناگري کـه در دريـاي حقـايق و معـاني شـنا
ميکند ،ديگر نابينا نميتواند از او پيروي کند(همو ،الحکمـة المتعاليـة ،ج ،7ص.)46

صدرا چنين دينداري را کسي ميشناسد که هر چند به تکذيب گزارههاي دينـي روي
نياورده است؛ اما قلبش نيز با نور معرفت گشايش نيافته و روزنة درونش به عـالم ملکـوت
بسته مانده است.اينگونه دينداري منشأ ارتکاب برخي اعمال صاله و مبدن صدور برخـي
خيرات و اداي امانات و انجام افعال نيکي ميگردد و ميتواند به اصال قلب و تصفية آن
و فــراهم آوردن زمينـة دريافــت معرفــت بــه وجــه کامــلتــر و بــه مــرور بــهايمــان حقيقــي
بينجامد(همو ،تفسيرالقرآن الکريم،ج ،0ص .)502عليرغم اين قبيـل تعـابير دربـاب ديـن
داري عوام و مقلدانه ،بايد التفات داشت که تحصيلايمان تفصـيلي بـراي همگـان ممکـن
نيست و به تعبير صدرا« :اگر بر همه کس دانستن حقائق دين و معارف اهـل يقـين واجـب
باشد ،حرج الزم ميآيد»(همو ،رساله سه اصل ،ص.)010
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 .2.6مرتبة متکلمان

به گفتة صدراممکن است در دينداري عوامانه شبهات  ،حيلهها و بـه تعبيـر ديگـر بـدعت
هــايي رخنــه کنــد کــه موجــب تحليــل و سســتي پايــداري شــخص ديــندار گــردد .بايــد بــا
ترفندهايي اين مفاسد را دفع و دينداري را استوار ساخت .علم کالم و متکلم عهـدهدار ايـن
مسئوليتاند .از اينرو ميان متکلم و عوام از متدينان در اصل اعتقاد تفاوتي نيست؛ جز اينکـه
متکلم بر طرق دفع بدعتها تسـلط دارد(همـو ،تفسـيرالقرآن الکـريم ،ج ،0ص .)296همـة
حرمت و عزت متکلمان ،وامدار وجود ملحدان و شک و شبهههاي آنان اسـت .گـويي اگـر
آن رهزنان نبودند ،بدين پارسايان هم نياز نمـيافتـاد .صـدرا درجـه نخسـت ديـنداري را بـه
عوام و درجة دوم را به متکلمان اختصاص ميدهد و ويژگي درجـة نخسـت را آن مـيدانـد
که از باب تقليد و تسليم و تهي از هرگونه بصيرت کشفي و معرفت کسبي(اعم از برهاني يـا
جدلي) بوده ،صرفاً ايمان زباني است که فائدهاشايمن بخشي بـه صـاحبش از شمشـير و تيـ
در دنياست .درجه دوم مستفاد از صناعت جدل و طريق متکلمان است و فايـده آن حراسـت
عقيده از منکران و مفسدان و رهزنان راه حق اسـت .درايـن درجـه انشـرا و انفتـاحي(براي
قلب) نيست و تنها صاحبش را از عذاب اخروي نجات ميبخشد(همان ،ج ،6ص.)250
صدرا در حالي که چنين جايگاهي را براي علم کالم و متکلمان قائل اسـت و خـود بـه
ادلــه تحــريم روي آوري بــه علــم کــالم پاســخ مــيدهــد(همو ،الحکم ــة المتعاليـــة ،ج،0
ص ،)562-565گاليههاي بسياري از برخي متکلمان و پارهاي از مدارس کالمـيدارد؛ تـا
آنجا که نسبت به برخي از آنان به ستوه آمده ،آنان را رهزن توشـه ديـن عـوام از متـدينان
ميداند:
هرکس اراده شناخت خداونـد ،صـفت و افعـالش و معرفـت ارسـال پيـامبران و نـزول
کتابهاي آسماني و کيفيت نشئه آخرت و احوال انسان بعـد از مـرگ و ديگـر اسـرار
مبدء و معاد از طريق علم کالم و طريق مناظره را دارد ،همانندکسي است که بـا تـورم
بدنش تنومند مينمايد .متکلمان در حقيقت اهل بدعت و گمراهـي ،پيشـوايان جهـل و
رذالتند .شر آنان بر اهل دين و ورع و ضررشـان بـر عالمـان اسـت.ايـن طايفـه مجادلـه
کننــده و اهــل مخاصــمه کســاني هســتند کــه در حــالي بــه معقــوالت مــيپردازنــد کــه
محسوسات را نميشناسند و براهين و قياسات را در حالي اقامه ميکننـد کـه رياضـيات
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را نميشناسـند و در االهيـات سـخن مـيگوينـد؛ امـا از طبيعيـات چيـزي نمـيداننـد...
(همانجا).

چنين متکلماني با بهکارگيري عباراتي که در اوج فصاحت قـرار دارد و الفـاظي زيبـا و
دلچسب ،آراي باطل و سخيف خـود را تـزيين و بـا خطـوطي خـوش و در بهتـرين اوراق
کتابت ميکنند .جوانان و عوام را گرد ميآورند وايـن انديشـههـاي باطـل را در قلوبشـان
تزريق ميکنند .با وجوداينکه داراي عقول ناقص و افهام قاصرند ،ادعا دارند که اسـالم را
ياري ميرسانند و دين را تقويت ميکنند .به گفتـة صـدرا تـا امـروز هرگـز شـنيده نشـده
اســت کــه حتــي يــک يهــودي يــا نصــراني و يــا مجوســي بــه دســت آنــان مســلمان شــده
باشد(همان .)565-564،او دستاورد بسياري از متکلمان در باب گزارههاي عقيدتي راايـن
سان بيان ميکند:
حق ا که بسياري از متکلمان که از راه بحث و گفتگـو و طريـق مجادلـه و مباحثـه در
ذات و صفات و افعال حق و کتب و رسل وي سخن ميگويند ،صفتي چند از بـراي
معبود خود اثبات ميکنند که اگر از براي رئيس دهي اثبات کنند بخواهد رنجيـد .و
جمعي بر وجهي ذات حق را تصور کردهاند که جوهر نفس که واپستـرين جـواهر
عالم ملکوت است از آن اشرف است ،بلکه طبيعت که جوهري است ساري در همه
اجسام به بساطت و شرافت اقرب است از آنچهايشان وي را معبـود خـويش انگاشـته
اند .و همچنين توحيد را بر وجهي تصور کردهاند که کسي نفي شـريک از طبـاو و
خباز و درودگر و بنّا نمايد و مالئکه خدا را چنان تعقل نمودهاند که مردمـان مرغـان
پرواز کننده را چنان تصور نمايند .و همچنين پيغمبر خدارا در دانستن کتاب و وحي
زياده از آنکه کسي به تقليد از ديگري معاني فراگيرد ،ندانسـتهانـد ،فـرق نـزدايشـان
همين است که وي مقلد جبرئيل است و ديگران مقلد بشـر و ندانسـتهانـد کـه تقليـد
داخل علم نيست( ...همو ،رسالة سه اصل ،ص.)015-014

او گاه تعابير گزنـدهتـري را در مـورد متکلمـان اشـعري و برخـي ديگـر ازچنـين عـوام
فريباني به کار ميبرد:
غرض آنان در علم ،اصال نفس و تهذيب باطن و تطهير قلب از صـفات و ملکـات
ناشايست نيست؛ بلکه خواهان رياسـت و جـاه و کشـاندن مردمـان بـه سـوي فتـاوا و
قضاوتهاي خود است .از همين روست که نفاق خود را پنهان مـيدارنـد و بـا اهـل
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حکمت و معرفت دشمني ميورزند  ...نهايت پاسـداري آنهـا از ديـن درايـن سـخن
است که حکمت ضالل و اضالل است و فراگيري آن بدعت و وبال ميباشـد .علـم
نجوم از اساس باطل است  ...در طب منفعتي نيست و براي هندسه هم حقيقتي وجود
نــدارد .بيشــتر دانــشهــاي طبيعــي کفــر و زندقــه اســت و اهــل آن ملحــدان و
کافرانند(...همو ،الحکمـة المتعاليـة ،ج ،9ص.)210-212

صدرا يادآور ميشود که التفات به برخي کلمات متکلمان و اشتغال به آنها حرام اسـت

و بايد ضمن خودداري ازاين اشتغال ،به ظواهر شريعت اکتفا کرد(همو ،الشواهد الربوبيــة،
ص )270اواين قبيل متکلمان را توصيه ميکند که همچون عوام متدينان به ديـن عجـائز و
تقليد بسنده کرده ،از گفتن "النـدري" خـودداري نکننـد(همو ،الحکمــة المتعاليــة ،ج،9
ص .)210او ميزان علم کالم را چيزي جز جدل نميدانـد و در مقايسـه ايمـان متکلمـان و
عوام مينويسد« :هزار مرتبه ايمان اجمالي که مقلد را هست بهتر از آن است که بـه ميـزان
متکلم قرآن و حديث را بسنجي»(همو ،رسالة سه اصل ،ص.)80
اين ناخرسنديهاي صدرا بدان ميانجامد که بار ديگر متذکر شـود کـه عـاقالن هرگـز
عمر خود را به اشتغال به گفتههاياين قبيل متکلمان نميگذرانند(همو ،الحکمـة المتعاليـة،
ج ،0ص .)78او خود از اينکه بخشي از عمرش را به گفتگـوهـاي بيهـوده کالمـيمشـغول
داشته ،اينگونه استغفار ميکند:
مــن بســيار اســتغفار مــيکــنم ازاينکــه پــارهاي از عمــرم را در تتبــع آراي متفلســفه و
مجادالن متکلم و تدقيقاتشان و فراگيري جربزههاي آنان در گفتار و تفننهايشان در
بحث ،تباه ساختم؛ تااينکه سرانجام با نورايمان و تاييد خداوند منان برايم آشکار شد
که قياس آنها عقيم و راهشان غير مستقيم است(همان ،ص.)00
 .9.6مرتبة حکمت پيشگان و فيلسوفان

صدرا دسته ديگري از دينداران را کساني ميداند که با اعتماد به تصديق برهاني بـه ديـن
اعتقاد پيدا کـردهانـد(همو ،تفسـيرالقرآن الکـريم ،ج ،0ص .)299اينـان همـواره و در هـر
حوزهاي با روش برهاني مجهوالتشان را به معلوم تبديل ميکنند؛ همچنانکـه متکلمـان از
صنعت جدل غالبا بهره ميبرند و عوام به خطابه اکتفا ميکننـد .بـه تعبيـر صـدرا ،حکمـت
برهاني به کاملين مقربين ،موعظه خطابي به اهل سالمت و اصحاب يمـين و مجادلـه بـراي
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دفع شبهه هـاي گمراهـان از اصـحاب شـمال و مکـذبان روز قيامـت اختصـاص دارد (کـه
متکلمان عهدهداراين مسئوليتند)(همو ،الحکمـة المتعاليـة ،ج ، 7ص .)89-86رهبران دينـي
هم بهاين تفاوت التفات داشتهاند و مأمور بودند با هر کسي به فراخور افـق درکـش سـخن
بگويند(همو ،شر اصول کافي ،ج ،5ص .)482حکيمان مسـلمان معمـوالً آيـه «ادْعُ هِلِـي
سَبِيلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَـةِ وَالْمَوْعِظَـةِ الْحَسَنَـةِ وَجَادِلْهُم بِـالَّتِي هِـيَ نَحْسَـنُ» ( نحـل )029/را بـر
همين اساس مينگرند .ابنسينا دراين راستا ميگويد:
بخوان به سوي پروردگارت يعنيپبه سويخ ديانت راستين با حکمت؛ يعني برهـان و
آن براي کسي است که مي تواند آن را بر دوش کشند ،و با موعظه نيکو يعني خطابه
پبخوانخ و آن براي کسي است که دستشپاز برهانخ کوتاه است و جدال کن با آنان
به شيوهاي پسنديده؛ يعني با آراء مشهوره و مورد پسند(ابنسـينا ،الشـفاء ،الخطـابــة،
ج ،7ص.)6

صدرا نيز ذيل همينايه ميگويد:
خداوند رسولش را در ايـه « ادْعُ هِلِـي سَـبِيلِ رَبِّـکَ بِالْحِکْمــَةِ وَالْمَوْعِظَــَةِ الْحَسَنَــَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ نَحْسَنُ»( نحل ) 029/دستور داد ...پس دعوت به حکمت بـراي
قومي و موعظه براي گروهي ديگر و برهان بر طايفه ديگري است .وايـن بـه سـبب
اختالف قـرايه مـردم و تفـاوت عقـول آنهاسـت .پيـامبر فرمودنـد :مـا گـروه انبيـا
مأ موريم با مردم به قدر عقولشان سخن بگوي يم ...بنابراين حکمـت و برهـان ماننـد
گو شت در شمار اغذيه مردان قوي جثه و تنومند است .موعظـه بـراي مبتـديان بـه
سان شير براي اطفال و جدل براي منحرفان از طريق مانند دارو بـراي بيمـار اسـت
تا اي نکه مداوا گرديده به مزاج اصلي اش بازگردد تا معده اش بتواند به هضـم غـذا
بپردازد .بنابراين اگر طفل از غذاي بزرگان تناول کند هالک مي شود .بيمار اگر از
غذاي انسان هاي سالم ميل کند بيماريش مضاعف ميگردد و اي بسـا بـه هالکـش
بينجامد .حال قرايه مردم نيز چنين اختالفي دارد کـه موجـب اخـتالف دعـوت و
تعليم پيامبران ميشود(.همو ،شر اصـول کـافي،ج ،2ص480؛ الحکمــة المتعاليــة،
ج ،9ص .)510-512

اساساً مقتضاي هدايت تامه الهي آن است که مردم گامبه گام از ضـاللت و گمراهـي بـه
وادي ارشاد بيايند(همو ،مفاتيه الغيب ،ص )585و ازهمين روست که گاه پيشوايان ديني
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هر يک از سه صنعت جدل ،خطابه و برهان را براي يک شخص و در سه مرحله به کار
مي بردند؛ چنانکه امام صادق زنديق مصري رااين گونه راهنمايي کرده است:
و بدان که پامامخ صادق در احتجاج بر اوپکافر مصريخ سه مسلک را پيمود .جدل را
در آغاز ،خطابه را در ادامه و سرانجام برهان.اين روش امام از باب تدرج در هدايت
و ارشاد و عمل به دستور خداوند به پيامبرش درايه «ادْعُ هِلِي سَـبِيلِ رَبِّـکَ بِالْحِکْمَــ ِة
وَالْمَوْعِظَـةِ الْحَسَنَـةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ نَحْسَـنُ» بـوده اسـت؛ زيـرا غـرض امـام صـرفاً
تعجيز و الزام وي نبوده است؛ بل غرض اصلي امام همانگونه که شأن پيـامبر و امـام
است ،راهنمايي خلق و تعليم آنها و خارج سـاختن آنهـا از ورطـه نـاداني ،حيـرت و
ظلمت است(همو ،شر اصول کافي ،ج ، 5ص.)9

اين هدايت گامبهگام ميتواند به نوعي حاکي ازايسـتا نبـودن عقالنيـت در حـوزة ديـن
باشد و نشان دهد که پيشوايان ديني موظفند مردم را به ميزان رشد عقليشان راهنمـايي کننـد.
اگر فهم شخص در وهلة نخست ،جـدلي اسـت از جـدال احسـن بـراي ارشـادش اسـتفاده
ميشود و هنگاميکه همو در وادي خطابه و طالب اقناع باشـد بـا او از همـين بـاب سـخن
گفته ميشود و سرانجام برههاي که از زالل برهان جرعه نوشـيد ،بـر ديـن هـم بايـد رداي
عقالنيت متناسب پوشاند.
البته صدرا در تفسير سورة يس ،جدل را همچون شـعر و مغالطـه غيرمفيـد يقـين و ظـن
ميداند و معتقد ميشود تنها در صورتي که بتوان به نحـوي جـدل را بـه برهـان يـا خطابـه
بازگرداند ميتوان يقين يا ظن را از آن انتظـار داشـت .او معتقـد اسـت درآيـه  029سـورة
نحل ،خداوند جدل را نه به عنوان قسيم براي برهان و خطابه؛ بلکه صرفا ملحـق بـه آن دو

ذکر کرده است ،به گونهاي کـه عمـال بـه يکـي از آن دو مـيانجامـد(همو ،تفسـيرالقرآن
الکريم  ،ج ،9ص.)558-559
دليل صدرا براينکه جدل -بما هو جـدل -در هـدايت علمـيو تکميـل نفـوس دخـالتي
ندارد ،جز آنکه به برهان يا خطابه باز گردد ،آن اسـت کـه مقصـود از جـدل ،صـرفاً غلبـه
برخصم و پيروزي بر دشمن است و ازاين رو بـه آورد و پيکـار مـيمانـد کـه بـر خدعـه و
نيرنگ مبتني است(همان ،ص )541صـدرا شـان پيشـوايان دينـي را برتـر از بـهکـارگيري
سخن شعري يا خطابي مجرد از يقين ميداند(همو ،شر اصول کافي ،ج ،4ص.)099
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 .4.6مرتبة عمو م عارفان

صدرا از دين داري مبتنـي بـر شـهود بـه عنـوان مرتبـه عارفـان ديـندار يـاد مـيکنـد و در
تفاوتاين مرتبه با مرتبه دينداري مبتني بر برهان -پس از تذکر برتري ايـن دو مرتبـه بـر
رتبة دينداري عوام و متکلمان -چنين ميگويد:
و گروه سوم :از برهان يقينـي -همچـون طريـق حکيمـان  -بهـره مـيبـرد .فايـدة آن
حصول معرفت حقيقي به مبـدن قيـوم و صـفات و افعـالش اسـت و گـروه چهـارم از
رياضات و مجادات و ترک تعلقات و نيز زهد حقيقي نسبت به دنيا و طيبات آن مدد
ميگيرند .فايدة اين دين داري وصول به جناب حق و مشاهده صفات و اسما و افعال
خداوند است(همو ،تفسيرالقرآن الکريم ،ج ،6ص.)250-252

به ديگر سخن ،فيلسوف در پي معرفت ديني است وايـن معرفـت را بـا نظـر بـه امـوري
چون طبيعت عالم و امکان و افتقارش به علتي که مرجه وجودش(بر عـدمش) باشـد و بـا
التفات به لوازماين علت مرجه از قبيل رحمـت و جـود و هـدايت خلـق از طريـق ارسـال
رسل و انزال کتب و پاداش و کيفر در معاد کسب ميکند؛ ولي عارف موجـود حقيقـي و
صفات و آثارش را مشاهده ميکند و براي افعال و آثار ديگر وجودي استقاللي نميبينـد.
هيچ شياي را نميبيند جز آنکه حق را در آن مينگرد؛ هر چند آينهها و مرائي در صفا و
کدورت با هم تفاوت دارند .چنين دينـداري ،عبـدي اسـت کـه انـوار احـديت بـر قلـبش
مستولي شده و سواطع عظمت الهي در قلبش ظاهر شده و کـوه منيـتش متالشـي گرديـده
است .به گفتة صـدرا بـر چنـين شخصـي ولـي ،صـديق و شـهيد اطـالق مـيشـود(همـان،
ص.)252-255
 .7.6مرتبة عارفان و واصالن کامل

صدرا از مرتبة ديگـري از ديـنداران نيـز يـاد مـي کنـد کـه بـر همـه مراتـب فـوق برتـري
دارد.اينان در محضر شهودشان واحد قهار را به وصفي مـيبيننـد کـه مبـدن اشـياء و غايـت
آنها ،او ل و آخر و ظاهر و باطنشان بوده ،عاقبت همـه امـور بـه سـويش بـاز گشـته و سـير
سايرين و سفر مسافرين الهي بدان ميانجامد.اين مرتبه از ديـنداري حـد و منتهـي نـدارد.
صدرا در مقام مقايسهاين مرتبه و سه مرتبة دينداري عوام ،متکلمـان ،فيلسـوفان و عارفـان
گروه نخست را مانند پوست بيروني گردو و گروه دوم همچون پوست دروني آن تشـبيه
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ميکند .طايفة سوم نيز مانند مغز و چهارمين طايفه به سان روغـن فـراهم آمـده از آن مغـز
هستند .تنها صالحيت پوست بيروني آن اسـت کـه مـدتي گـردو را در بـر مـيگيـرد و از
آسيب رسيدن به آن جلوگيري ميکند .در عين حال همين پوست اگر تناول شود ،مـداق
را تلخ ميکند و اگر به عنوان هيزم به کار رود ،صرفا دود اتش را بيشتر ميسـازد .اگـرهم
به حال خود در خانه رها شود ،فضاي خانه را تنگ ميکند .به گفته صدرا:
توحيد لساني هماين چنين بيفايده و کتير الضرر است .ظاهر و باطنش مذموم است و تنها تـا
هنگام مرگ قالب و بـدن انسـان راايمـن نگـه مـيدارد .توحيـد منـافق بـه بـدنش از شمشـير
جنگاورن مصونيت ميبخشد؛ زيرا آنان مامور بـه بـازخواني قلـوب مـردم نيسـتند .و شمشـير
جسم يا همان پوست بيروني را را آسيب ميرساند و انسان بعد از مرگ ازايـن جسـم مجـرد
ميشود و ازاينرو فايدهاي برايش از آنايمان باقي نميمانـد(همـو ،تفسـيرالقرآن الکـريم،
ج ،0ص.)297-298

اين در حالي است که پوست داخلي گردو در مقايسه با پوسـت بيرونـي فايـده بخـش اسـت و
مغز آن را ايمن ميدارد و از فساد آن جلوگيري ميکند  .به هنگام جدا شدن از آن نيـز مـيتوانـد
به عنوان هيزم به کار رود .با وجود اين در مقايسه با خود مغز از فايده کمتري برخـوردار اسـت.
ازاين رو بايد گفت:
اعتقاد مجرد از کشف (برهان و مشاهده) نيز همينگونه در مقايسه با اعتقـاد زبـاني پرفايـده و
در مقايسه با اعتقاد مبتني بر کشـف و مشـاهده (و برهـان)  -کـه از طريـق انشـرا صـدور و
اشراق نور حق در آن حاصل ميشـود  -کـم ارزش اسـت  ....و امـا مغـز گـردو بـه خـودي
خودو در مقايسه با پوست آن نفيس بوده تا آنجا که گويا مقصود از گردو همان است .البتـه
در مقايسه با روغن موجود در آن ،از وجود عصارههاي ديگر تهي نيست.ايمـان گـروه سـوم
(فيلسوفان و عارفان) نيز عليرغماينکـه مقصـدي عـالي بـراي سـالکان اسـت ،در مقايسـه بـا
کساني که غير حق را نمينگرند ،از شوب مالحظه غير خداونـد و التفـات بـه غيـر او خـالي
نيست(همانجا).
 .7.6مرتبة پيامبران و امامان معصو م

صدرا تفاوت مرتبة تدين انبيا ،حکيمان و عارفان و عوام را نيز ذکـر کـرده اسـت .برتـرين
درجه ازايمان و معرفت از آن انبياست؛ زيرا از طريق نزول معارف الهـي و فيضـان حقـايق
رباني بر عقول پاک و نوري شان بدون معاونت معلم بشري فراهم آمده است .مرتبه بعـد،
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از آن حکما ،عرفا و عالمان رباني است که به مراتب علم و عرفان نائل و به حقايقيايمـان
واصل شدهاند .پايينترين رتبه از آن نفوس سادهاي است که موجبات تمـرد و اسـتکبار از
پذيرش حق در آنان بروز نکرده است؛ همان سان که عوام از مسلمانان دعوت الهـي را از
باب انقياد و تسليم لبيک گفتهاند و نصايه و مواعظ را در باب اتيان طاعـات و عبـادات و
ترک معاصيگردن نهادهاند(همان ،ج ،7ص.)419 -416
صدرا بار ديگراين تفاوت را چنين گفته است:
مردم در بابايمان به خداوند و روز قيامت و مالئکه و پيامبران و کتابهاي آسماني
و پيشوايان ديني و ...بر سه دستهاند؛ زيرا يا آنايمـان را از راه الهـام الهـي و وحـي و
بدون تعليم بشري فرا گرفتهاند و اين مرتبة پيامبران است و يا به مقامايمـان از طريـق
تبعيت و بدون تالش فکري نائل شدهاند وايـن مرتبـة اوليـا و صـاحبان ابصـار اسـت.
مرتبة سوم به حکيمان و عالمان علم نظري اختصاص دارد که از طريق تالش فکـري
به آنايمان دست يافتهاند ،اما اهل تقليد از دستيابي به حقايقايماني باز ماندهاند ،بل
تنها به چيزي شبيه آنها رسيدهاند و ازاينرو در آخرت به قسمياز رحمت خداوند و
تفضلشکه متناسب بااين معارف است ،دست مييابند(...همان ،ج ،7ص.)075-074

او امام معصوم را عالم رباني و عارف به حقايق اشيا  -کما هي  -ميدانـد و همنشـيني و
تبعيت از وي را براي پيروانش ،دين ميداند .به تعبير ديگر؛
ديني براي غير عالم رباني جز تبعيت و تقليد از او نيسـت و اطاعـت او عـين اطاعـت
خداوند است؛ زيرا عالم حقيقي ،بصير به امر دين است و راه خداوند را با گـامهـاي

علم و يقين ميپيمايد؛ در حالي که غير عالم فاقد بصيرت است( ...همو ،شر اصول
کافي ،ج ،2ص.)976-977

امام ،راهبر بصير و اهل تقليد همانند نابينايي هستند که امام آنها را به مقصد مـيرسـاند.
چنين پيروي صرفاً بايد از امام تبعيت کند؛ همچنانکه نابينا را دين و رنيي در تعيين مسير و
مطلوبش نيست و صرفاً تابع کسي است که او را دستگيري مينمايد(همانجا).
نتيجه

نوشتههاي صدرا آکنده از توجهات وي به مفهوم دين و متدين است .به طور خالصه مـي
توان گفت:
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 .0صدرا اگرچه در چهل و چند سالگي ريشة لغوي دين را«عادت و شأن» ميدانسـت؛ در
شصت و پنج سالگي بهاين نتيجه رسيد که معناي«طاعت» قابل ارجاع به معناي«عـادت و
شأن» نيست و بايد از هر يک ازاين معاني به عنوان معناي ريشهاي ديـن سـخن گفـت و
کاربرد دين دراين دو معنا را برآمده از اشتراک لفظـي ديـن در دو معنـاي موضـوع لـه
دانست.
 .2بهرغماينکه ظاهر برخي عبارات صدرا مجالاين برداشت را فراهم مـيسـازد کـه ديـن
همان «تسليم»«،ايمان» و«شريعت» اسـت؛ امـاتعريف مرضـي وي از ديـن عبـارت اسـت
ازاينکه دين قانون و برنامهاي است که از سوي پروردگار و به واسطة انسان برگزيـدهاي کـه
نبي يا رسول خوانده ميشود به منظور سامانبخشي به امور فردي و اجتمـاعي خلـق در حـين
حيات و پس از آن و رساندن آنان بـه کمـال و سـعادت شايسـتهشـان  -در دو بعـد نظـري و
عملي نفس  -فرستاده ميشود.
 .5هرچند صدرا «دين» را بر هر يک از اسالم وايمان اطالق کرده؛ تفـاوتهـايايـن دو بـا
هم را از زمين تا آسمان ميداند و موارد متعددي ازاين تفاوت ها را ذکر ميکند.
 .4صـــدرا ديـــن اســـالم را داراي ســـه دســـته گـــزاره و مقـــام معارف(اعتقـــادات)،
احوال(اخالقيات) و اعمال(فقهي  -حقوقي) ميداند .او  -بـه خـالف اهـل ظـاهر  -معتقـد
است که اعمال مطلـوب بـراي احـوال و احـوال مقصـود بـالعرض و در خـدمت معارفنـد.
بنابراين معارف افضل از دو قسم ديگرند.
 .9به باور صدرا اديان الهي در اصول بنيادين بدون اختالف هسـتند و عمـال بـه دينـي واحـد
بازميگردند .اختالف شرايع آنها نيز در مسائل فرعيه عمليه است که تابع اختالف زمـان
ها و اوقات مختلف است.گرچه دين از روزگـار حضـرت آدم تـا زمـان پيـامبر اسـالم،
همگام با سلوک انبيا در مسير حق تعالي ،روندي تکاملي داشته است.
 .6صدرا انبيا را با وجود تفاوت بيشمار و طبقات فراوانشان در منازل قـرب بـه خداونـد و
دوري از غير او ،در چهار درجه جاي ميدهـد .پيـامبر اسـالم در نقطـة اوج نبـوت قـرار
دارد و ديگرانبيا در مراتب پايينتر قرار دارند؛ همچنانکه کتاب آسـماني مسـلمانان هـم
قرآن است و هم فرقان؛ اما کتب ديگر انبيا فقط فرقان است.
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 .7استعداد انسان ها در پذير دين از زمان حضرت آدم تا زمان پيامبر اسالم همواره در
ترقــي بــوده اســت و بــه گــواهي ايـاتي از قبيــل«کُنـتُمْ خَيْـرَ نُمَّــة ٍ نُخْرِجَـتْ لِلنَّــاسِ»
( آل عمـــران)001/و« لِّتَکُونُـــواْ شُـ ـهَدَاء عَلَـــي النَّـــاسِ وَيَکُـــونَ الرَّسُـــولُ عَلَـ ـيْکُمْ

شَهِيدًا»(بقره ) 045/امت آخرين نبي برتـر از سـاير امـت هاسـت(همـو ،شـر اصـول
کافي ،ج ،2ص.)424
 . 8صدرا در موارد فراواني متعرض طيفهاي دينداران و مقايسة مراتب آنها بـا يکـديگر
شده و آنان را در مراتب «عوام»«،متکلمان»«،حکمت پيشگان»«،عموم عارفان و واصالن
از آنها» و «انبيا و امامان معصوم» جاي ميدهد.
يادداشتها

 .0گفتني است آية  205سورة بقره «لِيَحْکُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَـا اخْتَلَفُـواْ فِيـهِ» و آيـة  99سـورة
نساء «فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ هِلَ اللّهِ وَالرَّسُولِ »...رفع اختالف ميان مردم را هـدف
از ارسال پيامبران معرفي ميکند .آية  29سورة حديد «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» نيـز عـدالت
اجتماعي را فلسفه بعثت ميداند.
 .2شايد سخنان صدرا دراينجا براي برخياين شائبه راايجاد کند که وي خاسـتگاه و منشـأ
دين در امتهاي گذشته را حس ،يا تخيل و يا  ...ميداند .ولـي ظـاهراً صـدرا دراينجـا
صرفا از مشوب بودن اذهان امتهاي گذشته بـه حـس ،خيـال و  ...در تحليـل معـارف
عرضه شده توسط انبياي سلف سخن ميگويد .از اين رو نبايد ايـن سـخن را حمـل بـر
آن کرد که در نگاه وي خاستگاه دين در آيين ها و امتهاي گذشته ،رشد تخيل يـا ...
بوده و اين قبيل امور باعث پديد آمدن آن دين ها شـدهانـد .افـزون بـرايـن نبايـد بـين
انگيزه اقبال به دين و يا نادرستي تحليل مردم از دين و حقانيت يا بطالن آن ديـن خلـط
نمود.
البته پنهان نيست که عبارتهاي صدرا از جهت ديگري رنج ميبرند؛ چـرا کـه متـذکر
وجود مؤمنان موحـدي در امـتهـاي گذشـته(به ويـژه مقربـان و يـاران پيـامبران الهـي
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همچــون حواريــون حضــرت عيســي ) نشــده اســت کــه بــه توحيــد نــاب و مجــرد از
حجابهاي مزبور نايل بودند.
 .5البته صدرا متذکر تفاوت حجابهاي حسي ،خيالي و عقلـي مزبـور ميـان برخـي فـرق
اسالميبا امتهاي قبل هم شده و گفته است :تلک الحجـب کانـت کلهـا موجـودة فـي
االمم السابقـة غير مرفوعـة عنهم و هي موجودة في هذه االمـة متفرقـة و بهـا افترقـت الـي

ثالث و سبعين کما اخبر عنـه النبـي(ص) بقولـه «:سـتفترق امتـي(»...همـو ،تفسـيرالقرآن
الکريم ،ج ،5ص.)095
منابع
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