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The Analysis of Mullā Sadrā`s View about the Influence of Truth of  
Religious Beliefs on Salvation of Human Beings 
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 چکیده
مسئلۀ نجات و رستگاري پیروان ادیان از جمله مسائل 

برانگیز در حــوزة فلســفۀ دیــن اســت. در میــان بحــث
اندیشمندان اسالمی، مالصدرا از جمله متفکرانی است 
که نجـات و رسـتگاري را در پرتـو عـواملی فراتـر از 

کنـد. نکتـۀ مهـم و حقانیت و صـدق ادیـان تبیـین می
وي در خصـوص  درخور توجه این است کـه دیـدگاه

شناسـی مسئلۀ نجـات کـامالً مبتنـی بـر مبـانی معرفت
ــوص  ــاص وي در خص ــدق«خ ــاي پذیري گزارهص ه

ایــن » یابی بــه صــدقامکــان دســت«و نیــز » وحیــانی
هاي وحیانی هاست. از دیدگاه وي هر چند گزارهگزاره

از قابلیت اتصاف به صدق و کـذب برخوردارنـد، امـا 
االمـر، واقعیـت و نفسنیافتن به عواملی همچون دست

ناپذیري برخـی از مراتـب واقعیـت در قالـب توصیف
نبودن مرتبــۀ ادراکــی هـاي زبــانی و نیــز همسـانگزاره

ــب در گزاره ــده و مخاط ــان گوین ــانی، امک ــاي وحی ه
ها ها را براي عموم انسانیابی به صدق این گزارهدست

کند. بر همین اساس نیز، بـه نظـر با دشواري مواجه می
درا، نجات در پرتو عوامل دیگري چون عبودیت مالص
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Abstract 

The salvation of the adherents of religions is one 
of the controversial issues in the philosophy of 
religion. Among Islamic scholars, Mullā Sadrā is 
of thinkers who explain salvation in the light of 
factors beyond the rightfulness and verity of 
religions. The significant point is that his view on 
this issue is entirely based on his own 
epistemological foundations about “revealed 
propositions truth-apt” and “the possibility of 
achieving the truth” of these propositions. In his 
views, although the revealed prepositions could 
be attributed as true or false, factors such as lack 
of access to fact and noumenon, indescribability 
of some degrees of reality in verbal propositions 
form, and also the dissimilarity between the 
speaker’s and the audience’s perception level in 
revealed propositions make it generally difficult 
to acquire these propositions. So, according to 
Mullā Sadrā’s opinion, salvation is possible in the 
light of other factors such as obedience to God 
and worshipping Him. 

Keywords: Mullā Sadrā, Salvation, Truth, 
Revealed Propositions, Truth-apt, Obedience to 
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 مقدمه

پدیدة تنوع ادیان واقعیتـی انکارناپـذیر اسـت و از 
برانگیز در حـوزة فلسـفۀ دیـن جمله مسائل بحث

هاي بسیار عمیقی کـه در شود. تفاوتمحسوب می
هایی میان ادیان رایج وجـود دارد همـواره پرسـش

ذهن دینداران مطرح کرده اسـت کـه اساسی را در 
بخشـی ادیـان ها مسئلۀ نجاتترین آناز جملۀ مهم

ها، مسئلۀ رغم وجود همۀ تفاوتتردید بهاست. بی
ــان ــات انس ــاندن آننج ــال و ها و رس ــه کم ــا ب ه

رستگاري دغدغـۀ اصـلی و مشـترك همـۀ ادیـان 
است. بر این اساس، ایـن پرسـش مهـم و اساسـی 

یروان همـۀ ادیـان بـه یـک شود که آیا پمطرح می
کـه یابند، و یا ایندرجه از تعالی و کمال دست می

از میان ادیان موجود فقط پیروان یک دین خـاص 
 به سعادت و رستگاري نائل خواهند شد؟

گرایــی و هاي انحصــارگرایی، کثرتدیــدگاه
گرایی هر کـدام بـر اسـاس مبـانی و دالیـل شمول

انـد. دهخاصی به ایـن پرسـش بـه نـوعی پاسـخ دا
انحصارگرایان بر اساس انحصار تجلی کامل و تـام 

انـد کـه خداوند در پیامبر دین خود، بر ایـن عقیده
فقط یک دین حق وجود دارد و فقط پیروان همان 

ــتگاري ــات و رس ــل نج ــن اه ــل، دی اند. در مقاب
ــت کثرت ــان واقعی ــک می ــاي تفکی ــر مبن ــان ب گرای

ومن نفسـه یـا نـپدیداري یا فنومن از واقعیـت فی
هـاي پدیـداري یـک معتقدند که همۀ ادیـان جلوه

اند و از اعتبار یکسانی برخوردارند. بر این واقعیت
هاي هاي دینی در پرورش انساناساس، همۀ سنت

متعالی در سطح همسانی قرار دارند و پیروان همۀ 
ــود.  ــد ب ــتگاري خواهن ــل نجــات و رس ــان اه ادی

انـد و یدهگرایان میانۀ هر دو دیـدگاه را برگزشمول
از جهت انحصار حقانیت در یک دیـن خـاص بـا 

اند، اما از جهت گستردگی و رأيانحصارگرایان هم
شمول نجات و رستگاري، تا حـدودي دیـدگاهی 

گرایان دارنـد (پترسـون و دیگـران، مشابه با کثرت
 ).402ش: 1379

هاي نکتۀ بسیار مهمی که در هر کدام از دیدگاه
بررسی رابطۀ صـدق و  یادشده درخور تأمل است،

نجات است. در نظریۀ انحصارگرایی، مسئلۀ نجات 
و رستگاري پیوند بسیار محکمی با مسئلۀ حقانیت 

طور کـه پـیش از ایـن نیـز  و صدق دارد؛ و همان
اشاره شد، از نظر انحصارگرایان فقط پیـروان دیـن 

یابند. بـر ایـن حق به نجات و رستگاري دست می
خت دیـن حـق و امـر اساس، نجات در گرو شـنا

 مطابق با واقع است.
گرایی، بر مبناي تفکیک میـان در دیدگاه کثرت

نفسه، اساساً مسئلۀ واقعیت پدیداري از واقعیت فی
هاي وحیانی مورد تردید اسـت، پذیري گزارهصدق

یابی بـه واقـع گرایـان دسـتچراکه از نظـر کثرت
امري غیرممکن است و بنابراین، آنچـه از دیـن در 

اي از ظهـورات، نمودهـا، رس است مجموعـهدست
پدیدارها و عرضیاتی از دین اسـت و نـه حقیقـت 

نیافتن به واقعیـت، دین. بنابراین، با توجه به دست
داشــتن یـا نداشــتن تــوان بـه مطابقتگـاه نمیهیچ

پدیدارهاي موجود با واقعیت پی بـرد، البتـه بـاور 
گرایان این است که چون همـۀ ادیـان اصلی کثرت

دیدارهاي یک حقیقت واحدند از اعتبار یکسـانی پ
اند، امــا برخوردارنــد و همگــی بــه نــوعی صــادق

کـــه گذشـــت، الزمـــۀ ایـــن دیـــدگاه همچنـــان 
هاي وحیانی اسـت (نقـدهاي ناپذیري گزارهصدق

تري در رابطه بـا تناقضـات جـدي و بیشتر و دقیق
هاي اساسی این دیدگاه وجـود دارد. بـدین چالش

 ).  316ش: 1386ینی شاهرودي، منظور، ر.ك. حس
کـه گرایی نیز، با توجه بـه ایندر دیدگاه شمول

فقط یک دین حق مطلق و مـورد پـذیرش اسـت، 
یابی به دین حق اسـت و بـر نجات در گرو دست

هاي وحیانی همین مبنا مسئلۀ صدق و کذب گزاره
کـه در تعریـف  حائز اهمیت است؛ البته همچنـان

رسـتگاري در پرتـو این دیدگاه گذشت نجـات و 
شـدنی اسـت و بـه همـین عوامل دیگري نیز تبیین

سبب، پیروان سایر ادیان نیز به دالیل مختلفـی بـه 
 یابند.رستگاري و تعالی دست می
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هاي رسـد، طـرح برخـی از پرسـشبه نظر می
شود کـه بـه مسـئلۀ اساسی در این زمینه سبب می

نجات از دیدگاه جدیدي توجه شود و در پیوند و 
بستگی آن با مسئلۀ حقانیت و صدق تأمل شـود. وا

هاي وحیانی قابلیت که اساساً، آیا گزارهنخست این
اتصاف بـه صـدق و کـذب را دارنـد تـا بتـوان از 
حقانیت یک دین خاص سخن گفت؟ بـه عبـارت 

ـــا گزاره ـــانی گزارهدیگـــر، آی هـــایی هـــاي وحی
پذیرند؟ در بررســی رابطــۀ میــان صــدق و صــدق

هاي وحیـانی پذیري گزارهدقنجات، پرسش از ص
مقدم بر هر پرسش دیگري است. به نظـر برخـی، 

بودن و هاي وحیانی به علـت غیرشـناختاريگزاره
نکردن واقعیت اساساً قابلیـت اتصـاف بـه توصیف

گونه کـه  صدق و کذب را ندارند. همچنین، همان
گرایان بر مبنـاي در ابتداي بحث مطرح شد، کثرت

االمـري ري از واقعیـت نفستفکیک واقعیت پدیدا
اساساً به مسئلۀ حقانیت یک دین خاص بـه دیـدة 

هاي چه گزارهنگرند. بر این اساس، چنانتردید می
وحیانی قابلیت اتصاف به صدق و کذب را نداشته 

گفتن از رابطۀ میـان صـدق و نجـات باشند، سخن
منتفی است و نجات در ادیان به عوامل دیگري جز 

 وابسته خواهد بود. یابی به صدقدست
ــرض صــدقدیگــر این ــر ف ــه، ب ــا ک پذیري، آی

هـا بـراي مخاطبـان یابی به صدق ایـن گزارهدست
کـه اکثریـت پذیر است؟ با توجه بـه ایندین امکان

یابی اند، آیا امکان دسـتمخاطبان ادیان عموم مردم
هاي حاکی از االمر و مطابقت گزارهبه واقع و نفس

 پذیر است؟امکان آن براي عموم مخاطبان
بر مبناي دو پرسش پـیش، پرسـش سـوم ایـن 

یابی به دیـن است که آیا نجات فقط در گرو دست
کـه در پرتـو حق و مطابق با واقع اسـت و یـا این

 پذیر است؟عوامل دیگري نیز تبیین
بررسی رابطۀ میـان صـدق و نجـات در پرتـو 

هاي یادشـده افـق جدیـدي را در بررســی پرسـش
دیان و مسـائل مربـوط بـه آن آشـکار مسئلۀ تنوع ا

ــهمی ــه گون ــد؛ ب ــوارد کن ــی از م ــه، در برخ اي ک
 یابد.سرنوشت این بحث تغییر اساسی می

اندیشمندان اسالمی به این مسئله توجه جـدي 
اند و هر کدام بـر اسـاس مبـانی خاصـی بـه داشته

اند. مالصدرا از جملـۀ متفکرانـی تبیین آن پرداخته
در پرتو عواملی فراتـر از  است که مسئلۀ نجات را

کند. نکتـۀ مهـم و حقانیت و صدق ادیان تبیین می
ــدگاه وي در  ــه دی ــت ک ــن اس ــه ای ــور توج درخ
خصوص مسئلۀ نجات کامالً مبتنی بر مبانی خاص 

» هاي وحیانیپذیري گزارهصدق«وي در خصوص 
ایـــن » یابی بـــه صـــدقامکـــان دســـت«و نیـــز 

ت دیدگاه هاست. در این مقاله تالش شده اسگزاره
مالصدرا در خصـوص مسـئلۀ نجـات بـر اسـاس 

 هاي یادشده بررسی شود.پرسش
شایان ذکر است کـه در برخـی از مقـاالت ماننـد 

بررسی دیدگاه مالصدرا و عالمه طباطبائی در مسئلۀ «
: 1388(سـید مظهـري و فـردوس، » خلود در عذاب

نقد و بررسی دالیـل انقطـاع عـذاب جهـنم از «)، 81
(ابوالبرکات دیباجی و گلی » و مالصدرا عربینظر ابن

تحلیل عقلـی جـاودانگی «)، و 127: 1390فروشانی، 
ــائی ــه طباطب ــدرا و عالم ــر مالص » در دوزخ از منظ

) مسئلۀ نجات در ضـمن بحـث 99: 1385(شانظري، 
از موضوع خلود و جاودانگی در عذاب بررسی شده 

یک از مقـاالت یادشـده بـه مسـئلۀ است، اما در هیچ
هاي یادشــده و از منظــر بــر اســاس پرســش نجــات
هاي رایج در حوزة فلسفۀ دیـن توجـه نشـده دیدگاه

است و مقالۀ حاضر از این جهت پژوهشی کامًال نـو 
 و بدیع است.

 
 تعریف صدق از دیدگاه مالصدرا -1

دانان اسـالمی در مالصدرا مانند سایر فالسفه و منطق
اسـاس تعریف صدق قائل به نظریۀ مطابقت است. بر 

این دیدگاه، صدق عبارت است از مطابقـت خبـر یـا 
اي است که معنـا اعتقاد با واقع، و گزارة صادق گزاره

کـه و مفهوم آن با واقع مطابقـت داشـته باشـد، چنان
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باور صادق نیز باوري است که مطابق با واقـع باشـد. 
بــه تعبیــر دیگــر، مــالك صــدق و معیــار بازشناســی 

نداشتن بـا واقـع اشتن یا دحقیقت از خطا در مطابقت
 ).142/ 2ش: 1366است (صدرالمتألهین، 

 
 هاي وحیانی به صدققابلیت اتصاف گزاره -2

هـایی هاي وحیانی گزارهاز دیدگاه مالصدرا، گزاره
اند و بر همین اساس، قابلیت اتصـاف ناظر به واقع

به صدق و کذب را خواهنـد داشـت. شـاهد ایـن 
هاي تـأویلی از شـیوهمدعا نقد مالصدرا بر برخی 

هـاي وحیـانی را صـرفاً بـر معـانی است که گزاره
کنـد و هـیچ مابـازا و حقیقتـی را خیالی حمـل می

کند. وي با تفسیر کسانی کـه ها مطرح نمیبراي آن
ــه و  ــد عــرش، کرســی، طــواف کعب ــایقی مانن حق
بوسـیدن حجراالسـود را فقـط کنایـه و تمثیلـی از 

ــد می ــی خداون ــت و بزرگ ــد عظم ــدت بهدانن ش
سـاز هـایی را زمینهکند و چنـین تأویلمخالفت می

ــوع سفســطه و گمراهــی انســان ها از حقیقــت وق
). به نظر وي، این شـیوه از 157/ 4داند (همان: می

هاي مربوط به معـاد شود که گزارهتأویل باعث می
نیــز صــرفاً امــوري تخیلــی محســوب شــوند کــه 

و بدیهی گونه بهره و حقیقتی در خارج ندارند هیچ
است کـه چنـین تـأویالتی بـاب اعتقـاد بـه معـاد 
جسمانی را مسدود و زمینۀ گمراهی خلق را فراهم 

 ).77ش: 1363خواهند کرد (صدرالمتألهین، 
عالوه بر این، نظریۀ تطـابق و تنـاظر عـوالم کـه 
تأثیر بسیار مهمی در فهم مالصدرا از آیـات قرآنـی 

بـودن داشته است شاهدي دیگر بر نـاظر بـه واقـع 
هاي وحیانی از نظر مالصدراست. بـر اسـاس گزاره

کـه در این مبنا، معانی و حقایق قرآنی، عالوه بر این
مراتب هسـتی از مصـادیق طـولی برخوردارنـد، در 
عالم انسانی نیز ایـن مصـادیق متناسـب بـا مراتـب 
وجود انسان تحقق دارند و این امر در پرتـو نظریـۀ 

اتب هستی و مراتـب تناظر مراتب وجود انسان با مر
پذیر است. وي در تفسیر حقایقی ماننـد قرآنی تبیین

عرش و کرسی به بیان مصادیق آن در مراتب وجود 
ش ب: 1387پـــردازد (صـــدرالمتألهین، انســـان می

)، و یا در تفسیر آیۀ نور سـه معنـاي بـاطنی از 283
آیه را در عالم آفاق، انفس و نیـز عـالم ابـدان ارائـه 

 ).379/ 4ش: 1366تألهین، دهد (صدرالممی
 

هاي انشائی بر اسـاس پذیري گزارهصدق -2-1
 مبانی فلسفی مالصدرا

هـاي تنها گزارهبر اساس مبانی فلسفی مالصـدرا نـه
اخباري وحیانی قابلیت اتصاف به صدق و کذب را 

هاي انشائی وحیانی نیـز از چنـین دارند، بلکه گزاره
هـاي یج، گزارهقابلیتی برخوردارند. بر اساس نظر را

ــائی از آن ــانانش ــط بی ــه فق ــا ک ــایالت و ج گر تم
گونه حکـایتی از اند، و هیچاحساسات انشاءکنندة آن

شـوند و واقع ندارنـد، غیرشـناختاري محسـوب می
قابلیت اتصاف به صدق و کذب را ندارنـد، امـا بـر 
اساس مبانی حکمت متعالیه، تفکیک و تمـایز میـان 

ی در زبان دین تـا حـدود هاي اخباري و انشائگزاره
هاي انشائی شود و گزارهبسیاري از میان برداشته می

ــدازة گزاره ــه ان ــت و ب ــانگر واقعی ــاري بی هــاي اخب
که، در کالم خداي حقیقت خواهند بود. توضیح این

ها خداي متعال کننده) این گزارهمتعال، منشئ (انشاء
است و بر اسـاس مبـانی فلسـفۀ صـدرایی، وجـود 

همان حقیقت وجود اسـت کـه حـاق حضرت حق 
ش: 1363واقع و عین وجود است (صـدرالمتألهین، 

ـــن اســـاس، 23/ 6م: 1981؛ همـــو، 323 ـــر ای ). ب
گونه تمایز و بینونتی میان گوینده و مـتن واقـع هیچ

تصورشدنی نیست. گویا در ایـن سـاحت از زبـان، 
گوید و بر ایـن متن واقع و حقیقت وجود سخن می

این مرتبه از زبـان عـین واقـع اساس، هر سخنی در 
خواهد بود. به تعبیر دیگر، حقیقت واقع هـر چـه را 
که بگوید در حکم خبر است و متن حقیقت جـایی 

گونـه گـذارد، چراکـه هیچرا براي انشـاء بـاقی نمی
تمایز و بینونتی میان خداي متعـال و مـتن واقعیـت 
تصورشدنی نیست که بتوان، هماننـد زبـان عرفـی، 
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 را در نظر گرفت. به همین سبب، همـۀ فرضِ انشاء
تـوان و در حقیقـت هاي انشائی وحیانی را میگزاره

هـاي خبـري مطـرح کـرد. بـر باید در قالـب گزاره
اساس مبناي مذکور، انشاء عـین اخبـار اسـت و بـه 

هـا قابلیـت اتصـاف بـه همین علت نیـز ایـن گزاره
کـه،  صدق و کـذب را خواهنـد داشـت. در حـالی

انشائی در مرتبۀ زبان عرفی از آن جهـت هاي گزاره
هاي درونــی کــه فقــط بیــانگر تمــایالت و خواســته

ــی وراي آن متکلم ــت و حقیقت ــد و از هــیچ واقعی ان
دهند قابلیت اتصاف به صدق و کـذب گزارش نمی

 را نیز نخواهند داشت.
کنـد تـا در اي را فراهم میاین مبناي فلسفی زمینه

هـاي یانی همانند گزارههاي انشائی وحبستر آن گزاره
اخباري بیانگر واقعیت و حقیقت باشند و بـه تبـع آن 
ساحت غیرشناختاري زبان دین به ساحت شناختاري 

هــاي اخبــاري قابلیــت تبــدیل شــود و هماننــد گزاره
 اتصاف به صدق و کذب را پیدا کنند.

 
یابی به صـدق زبـان دیـن از امکان دست -3

 دیدگاه مالصدرا
گذشـت، از دیـدگاه مالصـدرا  با توجـه بـه آنچـه

هاي وحیانی امکان اتصاف به صدق و کذب گزاره
یابی بـه صـدق را دارند، اما پرسش از امکان دست

ها در مرتبۀ فهم بشـري، مسـئلۀ دیگـري این گزاره
اســت کــه مســتقل از پرســش پیشــین بایــد بــدان 
پرداخته شود. توجه به برخی از نکات دقیقـی کـه 

ده اسـت، مسـئلۀ امکـان مالصدرا بدان اشـاره کـر
هاي وحیانی را تا حـدي یابی به صدق گزارهدست

دهد که در ادامه بـه برخـی از مورد تردید قرار می
 این نکات اشاره خواهد شد.

 
ــتممکن -3-1 ــودن دس ــع و نب ــه واق یابی ب

 االمرنفس
احراز صدق یک گزاره بر اساس تئـوري مطابقـت 

پذیر خواهد بود که امکان دسترسی به زمانی امکان

عنه گزاره وجود داشته باشد. به تعبیر دیگر، محکی
در مواجهه با یک گزاره و بررسی مطابقـت آن بـا 

ــد بی ــت، بای ــع نخس ــه واق ــتقیم ب ــطه و مس واس
عنه یک گزاره دسترسی یافت و پـس از آن محکی

داشتن یا نداشتن گزاره با آن حکم کرد، مطابقت به
االمـر یابی به واقع و نفساما از نظر مالصدرا دست

پـذیر نیسـت، هـاي وحیـانی امکانبرخی از گزاره
هاي وحیـانی در برخـی از عنه گزارهچراکه محکی

موارد فراتر از هر گونه کشف و شهود است. مرتبۀ 
ن هویـت وجود صرف که از آن با تعابیري همچـو

ــاد  ــۀ ذات احــدیت ی ــق و مرتب ــب مطل ــه، غی غیبی
ترین مراتب هسـتی ترین و پنهانشود از پوشیدهمی
). 237/ 2م: 1981رود (صدرالمتألهین، شمار می به

هـاي عنـه گزارهدر برخی از موارد دیگر نیز محکی
اي است که گرچه از مرتبـۀ غیـب گونه وحیانی به

اند، امـا رسیدهمحض خارج شده و به مرتبۀ ظهور 
اي اسـت کـه مـانع از شدت این ظهـور بـه گونـه

شود. براي نمونـه، سـاحت اسـماء و ادراك آن می
صفات خداي متعال براي انسان مجهـول اسـت و 

گیرد و فقـط آثـار شناخت اکتناهی به آن تعلق نمی
و مظاهر اسماء و صفات خداي متعال بر ما آشکار 

اخت حقـایق تنها راهـی بـه شـناست. این آثار نـه
کند، بلکه بـه اسماء و صفات براي بشر فراهم نمی

واسـطه نوعی حجاب و مانع بر سر راه شناخت بی
). اسماء 266/ 1ش: 1367شود (صدرالمتألهین، می

و صفات خداي متعال نه از جنس مفاهیم و الفاظ، 
اند و بلکه حقایقی وجودي و عینی در عالم هسـتی

ا مفـاهیم و ماهیـات جا که ذهن انسان فقط باز آن
یابی بـه مأنوس است قـادر بـه شـناخت و دسـت

ــود  ــد ب ــی نخواه ــفات اله ــماء و ص ــایق اس حق
). بــه ایــن 15ش الــف: 1387(صــدرالمتألهین، 
توان بر اساس تئـوري مطابقـت ترتیب، چگونه می

هایی را که مشیر به این مراتـب اسـت صدق گزاره
هـاي االمـر گزارهبررسی کـرد؟ اگـر واقـع و نفس

اي است که حتی ظهور و تجلیات گونه وحیانی به
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شـود، یابی بـه آن میآن مانع و حجابی براي دست
هـاي توان انتظار امکـان مطابقـت گزارهچگونه می

 ها داشت؟االمر آنوحیانی را با واقع و نفس
 

ناپذیري برخی از مراتب واقع در توصیف -3-2
 هاي مقید و محدود زبانیقالب

ــور ــر اســاس تئ ــزارةب ــت، گ صــادق  ي مطابق
اي است که حاکی از واقـع و منطبـق بـر آن گزاره

باشد. بدیهی اسـت کـه حکایـت زبـان از واقـع و 
هاي زبانی انطباق بر آن مستلزم این است که گزاره

قابلیت بیان واقع را داشته باشند، امـا ایـن امـر بـر 
هاي اساس مبانی مالصدرا در مورد برخی از گزاره

ردیدهایی جدي همراه اسـت. بـه نظـر وحیانی با ت
ــدرا، قالب ــر و مالص ــایش تعبی ــانی گنج ــاي زب ه

توصیف و تعریف بخش درخور توجهی از مراتب 
متافیزیک را ندارند. مرتبـۀ ذات خـداي متعـال یـا 

اي است که مقید به هیچ قیـدي هویت مطلقه مرتبه
نیست و از هیچ اسم و صـفتی برخـوردار نیسـت. 

دگی و پنهانی این مرتبـه غیب محض بودن و پوشی
مانع از ارائۀ هـر گونـه توصـیف و تعریفـی از آن 

اي که، با قطع نظـر از شـئون و شده است به گونه
توان دربارة ثبوت و شیئیت آن تجلیاتش حتی نمی

/ 1ش: 1366سخنی بر زبان آورد (صـدرالمتألهین، 
). در بیانی دیگر، شدت کمـال وجـود در ایـن 36

پذیري آن است (صـدرالمتألهین، نامرتبه عامل بیان
تـوان )، و در مرتبۀ زبان عرفـی نمی234ش: 1363

لفظ و یا عبارتی را یافت که بیـانگر شـدت کمـال 
وجودي مرتبۀ مذکور باشد. عالوه بر ایـن، غـرض 
از وضع الفاظ و عبارات داللـت بـر معـانی ذهنـی 
است کـه آن معـانی بـر حقـایق خـارجی داللـت 

گونه صورت ذهنی یی که هیچجاکنند، اما از آنمی
ــۀ ذات باري ــا مرتب ــدارد مطــابق ب تعــالی وجــود ن

بنابراین، امکان ندارد که الفاظ و عبـارات بـر ایـن 
مرتبه داللت کنند و فقط مشاهدة صریح امکان نیل 

کننـد (صـدرالمتألهین، به ایـن مرتبـه را فـراهم می
 ).32/ 4ش: 1366

کـه صـفات خـداي همچنین، با توجـه بـه این
عال عین ذات اوست بنابراین، مرتبۀ صـفات نیـز مت

ــۀ ذات بیان ــد مرتب ــوعی همانن ــه ن ــذیر اســت ب ناپ
ــدرالمتألهین،  ــور و 66ش: 1354(ص ــدت ظه ). ش

علو مرتبۀ وجودي صفات تا بدان حـد اسـت کـه 
هیچ لفظی قابلیت بیان این مرتبه از شدت وجودي 

ــدارد (صــدرالمتألهین،  ). علــو 143/ 6م: 1981را ن
ات و انحطاط و پستی الفـاظ و عبـارات، مرتبۀ صف

مانع از داللت الفاظ بر کنه حقیقـت صـفات الهـی 
است و در واقع الفاظ به نـوعی بـراي داللـت بـر 
صفات الهی از مرتبۀ زبان عرفی به عاریـت گرفتـه 

ــــده ــــدرالمتألهین، ش ). 145/ 1ش: 1366اند (ص
اند و از جا که صفات الهی عین ذاتبنابراین، از آن

لفـظ و یـا  شدت وجودي برخوردارند هـیچ همان
توان یافت کـه گنجـایش بیـان ایـن عبارتی را نمی

مرتبــه از شــدت وجــود را داشــته باشــد. الفــاظ و 
عبــارات بــه ازاي معــانی و مفــاهیم ذهنــی وضــع 

اند و چون صفات واجب تعـالی عـین مرتبـۀ شده
ذات اوست و از طرفی، وجود نیـز عـین حقیقـت 

ه صورت ذهنی مطابق با آن گونخارجی است، هیچ
واسطۀ لفظ بـر آن داللـت شـود وجود ندارد تا به 
ــدرالمتألهین،  ــوص 16/ 4ش: 1367(ص ). در خص

ــز در  ــتی نی ــب هس ــایر مرات ــان س ــیف و بی توص
گونه است. هر چه مراتب و  هاي زبانی همینقالب

عوالمی که از مرتبۀ غیب محض بیرون آمده و بـه 
ــۀ ظهــور رســیده ــه وحــمرتب دت و بســاطت اند ب

ــر نزدیــک ــرات و تعینــات خلقــی دورت تر و از کث
ناپذیرتر خواهنـد بـود و هـر چـه ایـن باشند، بیان

مراتب از وحـدت و بسـاطت دورتـر و بـه مرتبـۀ 
تر باشـــند، کثـــرات و تعینـــات خلقـــی نزدیـــک

جـا پذیرتر خواهند بود. به هر حـال، از آنتوصیف
که حقایق وحیانی حقایقی وجـودي و متعلـق بـه 

ــ ــس و مادهع ــر از ح ــور والمی فرات ــه منظ ــد، ب ان
شدن به افق فکري مخاطبان و گنجـایش در نزدیک

ساختارهاي زبانی باید از جایگـاه اصـلی خـویش 
نازل شـوند. هـر چنـد کـه تنـزل ایـن حقـایق تـا 
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هــا را از طریــق حــدودي امکــان توصــیف آن
کند، اما آنچه در قالب ساختارهاي زبانی فراهم می

شـود نـه همـان هاي زبانی بیـان میالفاظ و گزاره
یافتـه حقیقت پـیش از نـزول، بلکـه حقیقـت تنزل

است؛ و این تنزل در برخی از مراتب تا بدان حـد 
هاي زبانی قـادر بـه توصـیف است که اساساً قالب

الجملـه بـه اي فیآن نیستند، بلکه فقط زمینۀ اشاره
کننـد. بـر ایـن اسـاس، مرتبۀ مذکور را فـراهم می

هایی از زبـان ن گفت که در چنـین سـاحتتوامی
 توان انتظار مطابقت دقیق با واقع را داشت.نمی
 

 نبودن گوینده و مخاطبهمسان -3-3
عالوه بر موارد مذکور، مسئلۀ دیگـري کـه امکـان 

هاي وحیانی را بر اساس یابی به صدق گزارهدست
تئوري مطابقـت تـا حـدود بسـیاري بـا دشـواري 

نبودن مرتبۀ ادراکی مخاطبـان کند همسانمواجه می
با حقایق وحیانی است. در مواجهه با یک گزاره و 
بررسی صدق آن، فهـم معنـاي اصـلی مـورد نظـر 
گوینده و بررسی مطابقت همان معناي مورد نظر با 
واقع حائز اهمیت است. به تعبیر دیگر، در بررسی 
صدق یک گزاره و مطابقت آن بـا واقـع نخسـت، 

معناي سخن گوینده را بـه طـور  باید تا حد امکان
صحیح متوجه شد و پس از آن به بررسی صدق و 
مطابقت آن با واقع پرداخت کـه ایـن امـر مشـکل 

هاي وحیانی را مضـاعف یابی به صدق گزارهدست
جـا کـه غالبـاً کند. در مرتبۀ زبـان عرفـی، از آنمی

گوینده و مخاطـب در یـک سـطح از ادراك قـرار 
فهـم معنـاي مـورد نظـر دارند مشکل خاصـی در 

گوینده براي مخاطب وجود نـدارد، امـا در مـورد 
نبودن مرتبـۀ هاي وحیـانی بـه دلیـل همسـانگزاره

ادراکی مخاطب بـا حقـایق وحیـانی، نـاگزیر ایـن 
اي قابل فهم براي گونه حقایق باید نازل شوند و به

مخاطب عرضه شوند. به علت همین تفاوت سطح 
کـه مخاطـب از کـالم یندر مرتبۀ ادراك، امکـان ا

وحی معنایی دیگر و غیر از معنـاي اصـلی مـدنظر 
گوینده را برداشت کند بسیار اسـت. ایـن تفـاوت 

مرتبۀ ادراکی تا بـدان حـد اسـت کـه مخاطـب از 
درك حقایق وحیانی کامالً ناتوان اسـت و معنـایی 

 کند.هاي وحیانی درك میکامالً متناقض از گزاره
 

متناسـب بـراي درك نبود قـوة ادراکـی  -3-4
 هاحقایق وحیانی در وجود اکثریت انسان

مالصدرا در موارد متعـددي صـراحتاً امکـان فهـم 
ها، بـه هاي وحیانی را از غالب انسانحقیقی گزاره

دلیل به فعلیت نرسـیدن برخـی از قـواي ادراکـی، 
یابی کند و بر همین مبنا نیز امکان دسـتسلب می

محل تردید اسـت. به صدق این حقایق از نظر وي 
از نظر مالصـدرا فهـم حقـایق وحیـانی از طریـق 
مراتب ادراك عرفی بشـري اعـم از مراتـب ادراك 

پـذیر نیسـت و حسی، وهمی و حتی عقلـی امکان
شـود کـه قـوة فهم حقیقی فقط زمانی حاصـل می

ادراکی متناسب بـا ایـن حقـایق در وجـود انسـان 
محقق شـود. قـواي ادراکـی در وجـود انسـان بـه 

اي اسـت کـه هـر قـوه فقـط قـادر بـه درك نهگو
مدرَکات متناسب با همان قوه است؛ بـراي نمونـه، 
در مرتبۀ ادراکات حسی، قـوة بینـایی فقـط نـور و 

کند، قوة شنوایی فقط صـوت را، رنگ را درك می
توانـد که حاصل از حرکت و تمـوج هواسـت، می

ادراك کند و حس چشایی نیز فقـط قـدرت درك 
. در حوزة ادراکات باطنی، قوة وهم ها را داردطعم

کند و قـوة عقـل فقـط فقط موهومات را درك می
امور مجـرد از مادیـات، یعنـی معقـوالت، را درك 

واسطۀ هـر مرتبـه از کند. در حقیقت، انسان به می
اش قـادر بـه درك مـدرکات همـان مراتب ادراکی

مرتبه است. در کنار قواي مذکور، قـوة دیگـري از 
تعال در وجـود انسـان بـه ودیعـت جانب خداي م

نهاده شده است که فقط پس از اسـتکمال مراتـب 
وجودي حس، وهم و عقل در پرتو علوم رسمی و 
آداب شرعی از عالم ملکوت در مرتبۀ قلب انسـان 

رسد و این مرتبـه از ادراك در مؤمن به فعلیت می
شود ـ فـوق وجود انسان ـ که از آن به نور یاد می

اي از راکی انسان اسـت و آن مرتبـهسایر مراتب اد
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شـود. همچنـان مراتب نبوت و والیت محسـوب می
که سایر مراتب ادراکی انسان قادر به ادراك مـدرکات 

اي ویژة خودند، این مرتبـه از ادراك نیـز فقـط مرتبـه
تواند حقیقتاً کالم وحـی را درك کنـد و است که می

به همـین سـبب نیـز از آن بـه رسـول بـاطنی تعبیـر 
شود که مابازاي رسـول ظـاهري در عـالم خـارج می

بهره باشد ابـداً است. کسی که از این مرتبۀ ادراکی بی
قادر بـه درك کـالم وحـی نیسـت و از نـور وجـود 

 مَـنْ وَ«بهره است چنان که آیۀ شـریفۀ رسول خدا بی
) شاهدي 40(نور: » نُور مِنْ لَهُ فَما نُوراً لَهُ اللَّهُ یَجْعَلِ لَمْ

که مالصـدرا ین مدعاست. نکتۀ درخور توجه اینبر ا
 إِنَّ ظَنـا إِلَّـا أَکْثَـرُهُمْ یَتَّبِـعُ ما وَ«با استناد به آیۀ شریفۀ 

یْئاً الْحَـقِّ مِـنَ یُغْنِـی ال الظَّنَّ ) غالـب 36(یـونس: » شـَ
دانـد و بـر بهره میها را از این مرتبۀ ادراکی بیانسان

ها از آیـات انسـاناین اسـاس، یگانـه درك اکثریـت 
ــی و یقینی ــور ظن ــد ام ــی در ح ــت قرآن ــذیر اس ناپ

 ).283/ 7ش: 1366(صدرالمتألهین، 
ها از مالصــدرا معتقــد اســت کــه عمــوم انســان
شـود حقایقی که سبب استکمال وجودي انسـان می

ها در حد برخی از اوهـام و اند و معرفت آنبهرهبی
تخیالت است و از همین روست کـه عمـوم مـردم 

از اقرار و اعتراف و تسلیم در برابر انبیـا، کـه از  پس
راه تقلید حاصل شده است، فقـط شـبح و مثـالی از 

اي از شـود و هـیچ بهـرهشان حاصل میکمال براي
حقیقت ایمان ندارند. این امر بدین علت اسـت کـه 

شود مگـر کس آشکار نمیحقایق وحیانی براي هیچ
ردار باشـد که از پاکی نفس و صفاي ذهن برخـواین

ها ماننـد هایی یا در برخی از انسـانو چنین ویژگی
انبیا و اولیاي الهی به صورت فطـري وجـود دارد و 

کـه فقـط ماننـد حکمـا و اولیـاي الهـی از راه یا این
شود، اما براي سـایر ریاضت براي انسان حاصل می

ها که نه از پاکی و صـفاي نفـس بـه صـورت انسان
واسطه حقایق را از مالئکـۀ فطري برخوردارند تا بی

فعال الهی از طریق وحی و الهام دریافت کنند و نـه 
واسـطۀ انبیـاي  اند تا از این حقـایق بـهاهل ریاضت

مند شوند راهـی جـز ایمـان و تصـدیق و الهی بهره

تسلیم در برابر آنچه انبیـاي الهـی از سـوي خـداي 
 ).403اند، نیست (همان: متعال آورده

بـه تنهـایی حجـت بـر خلـق  قرآنبه نظر وي، 
اي نیست، چراکه معارف این کتـاب الهـی در مرتبـه

است کـه حتـی عمـوم اهـل نظـر، یعنـی فضـال و 
دانشمندان، از درك آن عاجزند تا چه رسد به سـایر 
مردم که از مراتب ابتدایی ادراك برخوردارند. دلیـل 
این امر آن اسـت کـه معـارف ایـن کتـاب الهـی از 

ــر ــال ب ــداي متع ــب خ ــارك  جان ــب مب ــۀ قل مرتب
کس را یـاراي نازل شـده اسـت و هـیچ) ص( پیامبر

اش بـه نـور خـداي که دیدهفهم آن نیست مگر این
 ).400/ 2ش: 1367متعال بینا شود (صدرالمتألهین، 

شواهد مذکور حـاکی از ایـن امـر اسـت کـه از 
هاي وحیانی بـراي منظر مالصدرا فهم حقیقی گزاره

پذیر نیسـت، چراکـه معـارف امکانها اکثریت انسان
وحیانی از سـایر مـدرکات بشـري متمـایز اسـت و 

ها مستلزم بـه فعلیـت رسـیدن و بـه تعبیـر درك آن
دیگر، تحقق قوة ادراکی متناسب با حقـایق مـذکور 
در وجود انسانی است. بر این اساس، عمـوم مـردم 

انــد و فهــم از درك و فهــم حقــایق وحیــانی ناتوان
هاي وحیانی مطابق با معـانی حقیقـی ایشان از گزاره

آن نیست؛ همچنان که، ناتوانی در فهم مانعی بـراي 
یابی به صدق است فهم نادرست نیز از موانـع دست
 شود.یابی به صدق محسوب میدست

هـاي بنابراین، هر چند از دیدگاه مالصدرا گزاره
وحیانی قابلیت اتصاف بـه صـدق را دارنـد، امـا بـا 

واسـطه و و دسترسـی نداشـتن بی احاطـه«توجه به 
، »هـــاي وحیـــانیعنـــه گزارهمســـتقیم بـــه محکی

هـاي ناپذیري برخـی از مراتـب واقـع در قالببیان«
نبودن مرتبـۀ ادراکـی مخاطـب و همسان«، »ايگزاره

نبود قوة ادراکی مناسـب بـراي درك «و نیز » گوینده
توان گفت کـه می» هاحقایق وحیانی در عموم انسان

هــاي بــه صــدق مطلــق در حــوزة گزاره یابیدسـت
پذیر نیست و بر ایـن اسـاس، داوري وحیانی امکان

هـاي وحیـانی در در خصوص صدق و کذب گزاره
 پذیر نیست.مرتبۀ ادراك بشري امکان
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 رابطۀ میان صدق و نجات -4
یابی بـه صـدق کـه مالصـدرا دسـتبا توجه به این

یر پـذهـاي وحیـانی امکانگزاره مطلق را در حـوزة
داند، جاي طرح این پرسش اساسی وجود دارد نمی

که رابطـۀ صـدق بـا نجـات و سـعادت از دیـدگاه 
مالصدرا چیست؟ آیـا بـر اسـاس مبـانی مالصـدرا 
براي رسیدن به سعادت و نجات از طریـق هـدایت 
دینی الزاماً باید بـه بـاور صـادق و مطـابق بـا واقـع 

چه باورهـاي دست یافت؟ و بر همین اساس، چنان
رد مطابق با واقع نباشد از سعادت و نجات محروم ف

توانـد که باورهاي کاذب نیـز میخواهد بود و یا این
 به نوعی باعث نجات و سعادت انسان شود؟

در این خصوص، به دو دیدگاه کـامالً متفـاوت 
تـوان اشـاره کـرد. در در مبانی فکري مالصـدرا می

ــدرا همســو و  ــدگاه مالص ــع دی ــی از مواض برخ
با دیدگاه رایـج اسـت و حکایـت از ایـن  جهتهم

دارد که از نظر وي سعادت و نجات فقـط در پرتـو 
یابی به باورهاي صادق و مطـابق بـا واقـع در دست

اصول دین میسر است. وي در مقدمۀ تفسیر سـورة 
تَفَرَّقُ«یس با استناد به احادیثی چون   عَلَـى أُمَّتِـی سـَ

 النَّـارِ فِـی کُلُّهَـا وَاحِدَةً عَلَیْهِمْ تَزِیدُ مِلَّۀً سَبْعِینَ وَ ثَلَاثٍ
 الْوَاحِـدَةُ تِلْـکَ مَا وَ اللَّهِ رَسُولَ یَا قِیلَ قَالَ وَاحِدَةٍ غَیْرَ
(مجلسـی، » بَیْتِی أَهْلُ وَ أَنَا الْیَوْمَ عَلَیْهِ نَحْنُ مَا هُوَ قَالَ

 و أجـران، فله فأصاب اجتهد من«و  )4/ 28ق: 1404
(نبـاطی بیاضـی، » واحـد أجر فله أخطأ و اجتهد من

گوید که میان اصـول دیـن و ) می237/ 3ش: 1384
فروع دین از آن جهت تفاوت اسـت کـه در حـوزة 
فروع خطاي در اجتهاد مانع نجات نیست و عـذاب 

پی نخواهد داشت، اما در حـوزة  را براي مجتهد در
اصول دین چنین خطایی جایز نیست و بنا بـر نظـر 

ــا ــا خط ــت علم ــۀ  اکثری ــادات زمین ــوزة اعتق در ح
کنـد مطرودشدن از درگاه رحمت الهی را فراهم می

 ).13/ 5ش: 1366(صدرالمتألهین، 
از سوي دیگر، شواهد دیگري در آثار مالصدرا 

تـوان گفــت هـا میوجـود دارد کـه بـر اسـاس آن
ــرو  ــات را در گ ــعادت و نج ــاً س ــدرا لزوم مالص

 یابی به باورهـاي صـادق و مطـابق بـا واقـعدست
داند. البته باید توجه داشت که شواهد مـذکور نمی

ســاز بیشــتر بــر بعــد نجــات و عــواملی کــه زمینه
یابی اند اشاره دارد و مستقیماً به مسئلۀ دستنجات

به صـدق مطلـق و رابطـۀ آن بـا نجـات نپرداختـه 
توان در خصـوص است. برخی از شواهدي که می

 ادعاي یادشده مطرح کرد به قرار زیر است:
الف) به نظر مالصدرا سعادت حقیقی اخـروي 

جـواري و عبارت از مالقـات خـداي متعـال و هم
مصاحبت با مقربین است و وصول بـه ایـن مرتبـه 
خارج از توان فقها و متکلمین و فالسفه و عالمـان 
علوم طبیعی است. به نظر مالصدرا علـوم مـذکور 

رساند، اما در عـین انسان را به سعادت حقیقی نمی
وي نجات و سالمت را از رسـیدن بـه مرتبـۀ  حال

سعادت حقیقی، کـه تعریـف آن گذشـت، متمـایز 
داند و بر این عقیده است که همۀ سالکانی کـه می

از نیــت صــادق برخوردارنــد و قــدم در راه نهــاده 
باشند اهل نجات خواهنـد بـود. بـر ایـن اسـاس، 
نجات در گرو رسیدن به حقیقت و واقعیت نیست 

صادق براي نجات و سالمت کفایت  و داشتن نیتی
 ).144/ 2ش: 1367کند (صدرالمتألهین، می

توان در این خصـوص ب) شاهد دیگري که می
بدان اشـاره کـرد ایـن اسـت کـه از نظـر مالصـدرا 

هایی که به مرتبۀ کمـال قـوة نظـري و عملـی انسان
یابنـد. وي در اند نیز به نجات دست میدست نیافته

(ع) که بر اسـاس  ام صادقضمن شرح حدیثی از ام
تقسـیم  1ها به سه دستۀ عالم، متعلم و غثاءآن انسان

کند که غایت آفرینش انسان وصـول اند بیان میشده
بــه مرتبــۀ علــم و بنــدگی و یــا بــه عبــارت دیگــر، 
استکمال در دو بعد نظري و عملی است. بـا توجـه 
به غایت مذکور و بر اساس وصول بـه ایـن مرتبـه، 

اند: دستۀ نخست علما کـه نفـوس دسته ها سهانسان
ایشان در مرتبـۀ ادراکـات عقلـی از مرتبـۀ قـوه بـه 
فعلیت رسیده است. گروه دوم، طالبان علـم کـه در 

انـد و گـروه مسیر رسیدن به کمـال و علـوم حقیقی
اند و از ایـن هایی که در این مسیر نبودهسوم، انسان
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ته اسـت کار رفدر مورد ایشان به » غثاء«جهت تعبیر 
هـا در مسـیر تکامـل بـه هاي وجودي آنکه فعلیت

 تحقق نرسیده است.
از نظر مالصدرا، طالبان علم در مسیر کمال یـا 

رســند کــه در ایــن بــه غایــت و هــدف نهــایی می
اند و در زمرة علمـا صورت به حقیقت دست یافته

کـه در ایـن مسـیر بـه قرار خواهند داشت و یا این
 وَ«ند، اما با استناد به آیۀ یابغایت نهایی دست نمی

ولِهِ وَ اللَّـهِ إِلَـى مُهـاجِراً بَیْتِهِ مِنْ یَخْرُجْ مَنْ  ثُـمَّ رَسـُ
) 100(نسـاء:  »اللَّهِ عَلَى أَجْرُهُ وَقَعَ فَقَدْ الْمَوْتُ یُدْرِکْهُ

به دلیل حرکت در مسیر کمال اجر ایشـان در نـزد 
ــدرالمتألهین،  ــت (ص ــوظ اس ــال محف ــداي متع خ

ــۀ 62/ 2 ش:1367 ــه آی ــتناد ب ــاه اول، اس ). در نگ
کند که کسانی مذکور این معنا را به ذهن متبادر می
واسـطۀ مـرگ که در مسیر رسیدن به حقیقـت بـه 
واسـطۀ انـد بـه فرصت رسیدن به حقیقت را نیافته

نیت و عزمشان و خروج از مرتبۀ نفس بـه اجـر و 
تر پــاداش خواهنــد رســید، امــا بــا نگــاهی عمیــق

ن گفت که منظـور از مـوت نـه فقـط مـرگ توامی
تواند به هر مانعی اطالق شـود کـه است، بلکه می

بر سر راه رسیدن به حقیقت مطلق و واقعیت قـرار 
گیرد؛ بر این اساس، طالبان علـم هـر چنـد کـه در 
مســیر علــم و معرفــت بــه کشــف حقیقــت نائــل 

اند، اما به دلیل نیت و عزم بر کشف حقیقـت نشده
کـه هند بود. نکتۀ درخور توجه ایناهل نجات خوا

تري را بـراي اهـل مالصدرا در ادامه گسترة وسـیع
دارد که حتی گـروه کند و بیان مینجات مطرح می

برنـد، سوم، که به نوعی در مرتبۀ جهل بـه سـر می
اگر جهل و نادانی ایشـان از سـر عنـاد و اسـتکبار 
نباشد، در حوزة رحمت واسعۀ الهی قرار خواهنـد 

این بدان معناست که حتی کسانی که نیـت  گرفت.
کشف حقیقت را ندارنـد بـه شـرط نبـودن موانـع 
وجودي، مانند عناد با حق و استکبار، اهل نجـات 

 ).64خواهند بود (همان: 
ج) شاهد دیگري بیـانگر دیـدگاه مالصـدرا در 
این خصوص این است که از نظر مالصـدرا همـۀ 

د کـه کننـد هـر چنـکسانی که خدا را پرسـتش می
برداشت صحیحی از توحید خداي متعـال نداشـته 
باشند و باورهاي اعتقادي آنان مطابق با واقعیـت و 
حقیقت نباشد، اما به دلیل طلب خـداي متعـال در 

شـوند. از باطن، در زمـرة موحـدین محسـوب می
دیدگاه مالصدرا، فقط انسـان کامـل عبـد حقیقـی 
خداوند است و پرستش حقیقی و واقعی فقـط در 

یابـــد رتبـــۀ وجـــود انســـان کامـــل تحقـــق میم
)، اما سایر کسانی کـه بـه 69تا: (صدرالمتألهین، بی

اند فقط در مرتبۀ ظـاهري خداي متعال ایمان آورده
کنند و در بـاطن امـر در حقیقـت او را عبادت می
ش: 1366پرسـتند (صـدرالمتألهین، غیر خدا را می

 قـرآن). به همین علت نیز خداي متعـال در 49/ 4
 هُــمْ وَ إِلَّــا بِاللَّـهِ أَکْثَــرُهُمْ یُـؤْمِنُ مــا وَ«ضـمن آیـۀ 

ها را ) ایمان اکثریت انسـان106(یوسف: » مُشْرِکُون
ها طالب ایمـان داند و از انسانآمیخته به شرك می

). دلیـل ایـن امـر نیـز آن 136مجدد است (نسـاء: 
است که خداي ایشان در حقیقت همان تصـوراتی 

وهـم و تخیـل خـویش آن را  است کـه در مرتبـۀ
اند و از همین جهت نیز تفـاوتی ساخته و پرداخته

هـا را میان این دسته از مؤمنان با مشرکانی کـه بت
کنند، نیسـت و فقـط تفـاوت عبادت و پرستش می

ـــت  ـــارات اس ـــاظ و عب ـــۀ الف ـــان در مرتب ایش
). بـر ایـن اسـاس، 144ش: 1360(صدرالمتألهین، 

ز اعتقـاد بـه وجـود فهم نادرست اکثریت مؤمنان ا
دهـد و از ها را در زمرة مشـرکان قـرار میخدا آن

این لحاظ تفاوتی میان مؤمنان مشـرك و مشـرکان 
نبودن عقایـد پرست از جهت نادرستی و مطابقبت

هر دو گروه با واقع نیست، اما نکتۀ درخور توجـه 
ها، اعم این است که از دیدگاه مالصدرا همۀ انسان

رغم پرسـت، بـهمشـرکان بتاز مؤمنان مشـرك و 
که باورهایی غیرمطابق بـا واقـع دارنـد، امـا در این

کنند. ایـن امـر باطن و حقیقت خدا را پرستش می
بدین علت است که هر دو گـروه در بـاطن خـود 

کننـد و بـه قصـد و نیـت وجود خدا را طلـب می
ــدگی  ــادت و بن ــه عب ــال ب ــداي متع ــتش خ پرس
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مصـداق دچـار اند هر چند کـه در یـافتن پرداخته
ها در اند. به تعبیر دیگـر، انسـانخطا و اشتباه شده

تصور موضوع که همان عبادت و بندگی خداسـت 
اند و فقـط در تصـدیق فهمی مطابق با واقع داشـته

موضوع که اقرار به الوهیت غیر خدا و یا پرسـتش 
هاست دچـار خطـا ها و تصورات ذهنی آنصورت

لت نیز از حیـث ). به همین ع145اند (همان: شده
اند. به نظر اول در باطن همگی موحد و خداپرست

 إِلَّـا تَعْبُـدُوا أَلَّـا رَبُّکَ قَضى وَ«مالصدرا، آیۀ شریفۀ 
ــاه ) نیــز تصــریح بــدین امــر دارد. 23(اســراء: » إِیَّ
شود که از دیدگاه مالصـدرا سان، مالحظه میبدین

ها در حوزة اعتقادات به خطـا هر چند غالب انسان
روند، اما این خطاي فکـري مـانعی اساسـی در می

یابی بـه نجـات نیسـت، چراکـه ایـن جهت دست
اند و این نیـت باورهاي خطا مستند به نیتی صادق

شود همین اعتقاد نادرست نیـز از سـوي باعث می
خداي متعـال پـذیرش شـود. در حقیقـت، اسـتناد 

توانـد مالصدرا به آیۀ مذکور بـه طـور ضـمنی می
ن امـر باشـد کـه از نظـر مالصـدرا فقـط بیانگر ای

باورهاي صادق و مطابق با واقـع مطلـوب خـداي 
متعال نیست، بلکه حتی باورها و اعتقادات کـاذب 
و نادرست نیز بر اساس شرایطی خـاص از سـوي 

 خداي متعال پذیرش خواهند شد.
ــه می ــن د) از شــواهد دیگــري ک ــوان در ای ت

درا خصوص بدان استناد کرد این است که مالصـ
یابی بـه حقیقـت و واقعیـت را فقـط اساساً دست

دانـد و ایـن امـر را منحصر به گروهی خاص می
دانـد. ها تکلیـف ماالیطـاق میبراي عموم انسـان

علیـه وي ضمن شرح حدیثی از حضـرت رضـا (
)، که در آن کسانی را کـه بـه آالف التحیه و الثناء

(ع) فقط محبت ظاهري دارند از عقاب  اهل بیت
دارد کـه محبـت داننـد، بیـان مـیایمـن میالهی 

(ع) فرع بر شناخت  حقیقی و واقعی به اهل بیت
حقیقی والیت اسـت و ایـن امـر یعنـی معرفـت 
اولیاي الهی هماننـد معرفـت خـداي متعـال امـر 
پیچیده و دشواري است که نیازمند فطرتـی پـاك 

در خلقــت و طهــارت نفــس و بصــیرت و عقــل 
مند نیسـتند. بـه رهکامل است که همگان از آن به

ها را همین علت نیز خداي متعـال عمـوم انسـان
واسـطۀ کنـد و بـه مکلف بـه ایـن شـناخت نمی

ناتوانی در ادراك مـورد عقـاب و مؤاخـذه قـرار 
دهــد. وي بــا اســتناد بــه ایــن ســخن پیــامبر نمی
 النـاس اقاتل ان امرت«فرمایند: (ص) که می اکرم
بـدین نکتـه اشـاره ، »اللّـه اال إلـه ال: قـالوا حتى
کند که هر چند به استناد حدیث مذکور عموم می

ها در دنیا مکلف به پذیرش اسالم و لـوازم انسان
آن هســتند، امــا فقــط کســانی کــه از اســتعداد و 
توانایی الزم براي ارتقا به درجۀ شناخت و یقـین 

اند و برخوردارند مکلف به شناخت حقایق ایمان
شـان از م و معرفتسایرین بـه انـدازة درجـۀ فهـ

ثــــواب الهــــی برخــــوردار خواهنــــد بــــود 
). بـــه نظـــر 233/ 1ش: 1367(صـــدرالمتألهین، 

ــت  ــات کفای ــوص نج ــه در خص ــدرا، آنچ مالص
کند اقرار زبانی است و به همین علت نیـز در می

ها گفـتن (ص) از انسان حدیث اخیر طلب پیامبر
اسـت و نـه شـناخت خـداي » ال اله اال اهللا«کلمۀ 

روي تحقیق و یقین. این مطلـب از آیـۀ متعال از 
 لکِـنْ وَ تُؤْمِنُـوا لَمْ قُلْ آمَنَّا، الْأَعْرابُ قالَتِ«شریفۀ 

شـدنی ) نیـز استنباط14(حجـرات: » أَسْلَمْنا قُولُوا
است. در این آیه خداي متعال از کسـانی کـه بـه 

اند فقـط ایمـان مرتبۀ شناخت حقیقی دست نیافته
ود شـناخت حقیقـی و را نفی کرده است، امـا نبـ

واقعی به معناي نفی اسالم از ایـن افـراد نیسـت، 
چراکه معرفت و شناخت واقعی خـداي متعـال و 
ــامبران الهــی و کتــب آســمانی،  ــه او، پی ایمــان ب
ــات آن،  ــب و مقام ــس و مرات ــاد، نف ــت مع معرف
وحی، الهام، کیفیـت نبـوت و امامـت از علـومی 

ایق است که فقط عالمان ربانی قادر بـه درك حقـ
ها به دلیل دشواري درك آن هستند و سایر انسان

این امور مکلـف بـه شـناخت حقیقـی و واقعـی 
). 572/ 2ش: 1367نیســــتند (صــــدرالمتألهین، 

شــود کــه مالصــدرا، بــر ســان، مالحظــه میبدین



 1393ـ پژوهشی حکمت صدرایی، سال دوم، شمارة دوم، بهار و تابستان  دوفصلنامۀ علمی   88

خالف نظـر رایـج، شـناخت یقینـی را در حـوزة 
داند و فقط ایمان اصول اعتقادي مذکور الزم نمی

دانـد، چراکـه از راي نجات کـافی میتقلیدي را ب
هایی کـه نظر وي طلب چنین شـناختی از انسـان

توان و استعداد الزم را ندارند در حکـم تکلیـف 
 ماالیطاق است.

گر این امـر اسـت تأمل در شواهد مذکور بیان
یابی بـه باورهـاي صـادق و که مالصـدرا دسـت

مطابق با واقع را در حوزة اعتقادات شرط نجـات 
ند. به تعبیـر دیگـر، رسـیدن بـه نجـات از دانمی

طریق هدایت دینی فقط در پرتو داشتن باورهایی 
شـود، بلکـه صادق و مطابق با واقـع محقـق نمی

توانـد انسان با داشتن باورهاي غیر صادق نیز می
به نجات دست یابد. سر این مطلب نیز این است 
که از دیدگاه مالصدرا آنچه زمینۀ نجات انسان را 

کند عبودیت و بندگی و تسلیم در برابر م میفراه
حق است و اگر فردي در باطن اهل تسلیم باشد، 

هـاي وحیـانی هر چند فهمـی نادرسـت از گزاره
داشته باشد، بندگی و تسلیم او زمینۀ رسـیدن بـه 

کند. بر همین مبنا نیز وي نیت نجات را فراهم می
دانـد (همـان: اي براي نجات میصادق را پشتوانه

). همچنین، وي اعتقاد مؤمنـان مشـرك و 145/ 2
پرست را، به آن علـت کـه در بـاطن مشرکان بت

انـد، مقبـول و طالب عبـادت خـداي متعـال بوده
دانـــد مـــورد پـــذیرش خـــداي متعـــال می

تـــر از آن ). مهم144ش: 1360(صـــدرالمتألهین، 
که، به نظر وي حتی برخـورداري از اسـتعداد این

جـات اسـت بـه همـین بندگی و عبودیت عامل ن
علت نیز وي جهلی را که از سر اسـتکبار و عنـاد 

ــه نجــات نمینباشــد مــانع از دســت ــد یابی ب دان
). به تعبیر دیگر، 64/ 2ش: 1367(صدرالمتألهین، 

حتی اگر عبودیت و بندگی در وجـود کسـی بـه 
فعلیت نرسیده باشد، اما موانع عبودیت و بنـدگی 

م چنـین نیز در وجـودش محقـق نباشـد، بـاز هـ
ــی می ــت اله ــف و رحم ــه لط ــانی ب ــد انس توان

 برخوردار از نجات باشد. 

 گیريبحث و نتیجه
هـاي بر اساس مبانی فلسـفی مالصـدرا، گزاره -1

هاي اخباري و انشـائی وحیانی در دو حوزة گزاره
 قابلیت اتصاف به صدق و کذب را دارد.

هــاي هــر چنــد از دیــدگاه مالصــدرا گزاره -2
اتصاف به صدق را دارنـد، امـا بـا وحیانی قابلیت 

واسـطه و احاطه و دسترسـی نداشـتن بی«توجه به 
ــتقیم بــه محکی ، »هــاي وحیــانیعنــه گزارهمس

هـاي ناپذیري برخی از مراتـب واقـع در قالببیان«
نبودن مرتبۀ ادراکی مخاطـب و همسان«، »ايگزاره

نبود قوة ادراکی مناسب براي درك «و نیز » گوینده
تـوان گفـت می» هانی در عموم انسانحقایق وحیا

هـاي یابی به صدق مطلق در حوزة گزارهکه دست
پذیر نیست و بر این اسـاس، داوري وحیانی امکان

هاي وحیـانی در در خصوص صدق و کذب گزاره
 پذیر نیست.مرتبۀ ادراك بشري امکان

بر اساس مبانی یادشده، دایـرة سـعادت و  -3
گسـتردگی و شـمول نجات در نظر مالصـدرا از 

برخوردار است و فقط منحصر به داشـتن بـاور و 
اعتقاد صادق و مطـابق بـا واقـع نیسـت. از ایـن 
دیدگاه، سعادت امـري ذومراتـب اسـت و مرتبـۀ 

یافتن به صدق مطلق است عالی آن در گرو دست
اند، امـا عـواملی هاي کامل بدان رسـیدهکه انسان

نبودن  همچون برخورداري از نیت و عزم صادق،
موانع وجودي جدي، ماننـد عنـاد و اسـتکبار در 
مقابل حق، و باالخره عبودیت و بندگی و تسـلیم 

رغم اعتقـادات نادرسـت و غیـر امید نجات را به
ها مطــابق بــا واقــع در مــورد عمــوم انســان

 کند.می محقق
نتایج فوق کامالً بیانگر وجه تمـایز دیـدگاه  -4

ــدگاه ــدرا از دی ــتمالص ــج اس ــر . ازهاي رای  نظ
ــايگزاره مالصــدرا، ــانی ه ــین در وحی ــت ع  قابلی

 در کـه هستند ايگونه به کذب و صدق به اتصاف
 عنـه محکـی و واقع به رسیدست موارد از برخی

 نکتـه ایـن. نیست ممکن هاانسان عموم براي هاآن
 کـه است دیدگاهی از دیدگاه این تمایز وجه سبب
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 وحیانی، هايگزاره دانستن غیرشناختاري مبناي بر
ــاآن اساســا ــدنمی پذیرصــدق را ه ــین،  .دان همچن

رسـی بـه صـدق ها از دستناتوانی عمـوم انسـان
ــۀ گزاره ــدگاه را از نظری ــن دی ــانی، ای ــاي وحی ه
ــت کثرت ــک واقعی ــر اســاس تفکی ــه ب ــان، ک گرای

یابی بـه نفسه امکان دسـتپدیداري از واقعیت فی
متمـایز داننـد، صدق را بـه طـور کلـی منتفـی می

یابی بـه صـدق کند. در دیدگاه مالصدرا دسـتمی
پـذیر اسـت، تنها امکانمطلق براي انسان کامـل نـه

هاي بلکه کامالً محقق شـده اسـت و فقـط انسـان
 عادي از این امر مستثنی هستند.

نکتۀ مهمی که در مسئلۀ نجات بایـد بـدان  -5
توجه شود این است که در این دیدگاه نجـات بـه 

ــو ــل وج ــدگی، و عوام ــت و بن ــد عبودی دي، مانن
برخورداري از عزم و نیت صـادق بسـتگی دارد و 

مطابق با واقع عامـل نجـات  اعتقادات باطل و غیر
نیست. توجه به این نکته بیانگر وجه تمایز دیدگاه 

گرایان است که همۀ ادیان را بـر مالصدرا از کثرت
دانند و بر همین مبنا پیروان همـۀ ادیـان را حق می

دانند. به بیان دیگر، هر چنـد در اهل نجات می نیز
انـد، امـا ها اهل نجاتهر دو دیدگاه اکثریت انسان

مبناي نجات در این دو دیـدگاه کـامالً از یکـدیگر 
 متمایز است.

هر چند مالصدرا در تبیین مسـئلۀ نجـات  -6
کنـد، امـا مطـابق بـا به آیات و روایات استناد می

ــد ــه دی گاه وي در شــیوة خــاص حکمــت متعالی
خصوص شمول و گسـتردگی نجـات بـر مبـانی 
خاص فلسفی و عرفانی وي نیز استوار است. بـر 

شناسـی اساس تحلیل دقیق مبانی خـاص معرفت
هـاي حکمت متعالیـه در خصـوص صـدق گزاره
االمـر وحیانی، اساسـاً دسترسـی بـه واقـع و نفس

ــانگزاره ــراي انس ــانی ب ــاي وحی ــادي ه هاي ع
ر همین مبنـا نیـز بـه مسـئلۀ پذیر نیست و بامکان

ــت.  ــده اس ــه ش ــري توج ــوه دیگ ــات از وج نج
همچنین، نگاه خاص مالصدرا به غایت و تکامل 
انسان در حکمت متعالیه، که عبارت از به فعلیت 

رسـیدن مراتـب وجـود انسـان در بعـد نظــري و 
هاي عملی است از یک سو و توجه به محدودیت

اکـی از ها از نظر مراتـب ادروجودي عموم انسان
سوي دیگر، سبب شـده اسـت امکـان نجـات در 
پرتو عـواملی فراتـر از حقانیـت و صـدق تبیـین 
شود. بر این اساس، تبیین مسئلۀ نجات و شـمول 
و گستردگی آن در حکمت متعالیه مبتنی بر مبانی 
دینی و متأثر از مبانی فلسـفی و عرفـانی خـاص 

 مالصدراست.
 گرچــه مالصــدرا از منظــر یــک اندیشــمند -7

اسالمی این مسئله را بررسی کرده است، اما استناد 
اي وي به مبانی دینی، فلسفی و عرفـانی بـه گونـه

است که به ایـن مسـئله از منظـري فراتـر از دیـن 
اسالم توجه شده اسـت. تکیـه بـر عـواملی ماننـد 
وجود نیت و عزم صـادق در مسـیر بنـدگی، نبـود 

ق و از موانع جدي مانند استکبار و عناد در برابر ح
تر بنـدگی و عبودیـت و تسـلیم محـض، همه مهم

امکان نجات را در حوزة ادیان متعدد و نه صرفاً از 
 کند.دیدگاه اسالم بررسی می
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