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 نامهپایان /رساله حقوق و اصالت تعهدنامه

کهه  قرآن و حدیث گرایش کالم رشته کارشناسی ارشد مقطع 6939ی دورو  انشجوید اکبر باقری اینجانب

 رد« افعال الهی از دیدگاه عالمه مجلسی و مالصدرا بررسی تطبیقی»ام با عنوان: نامهموضوع رساله/ پایان

 :همدمی تعهد، است رسیده نهایی تصویب به.......................  موزشیآ گروه علمی شورای

 رد و اسهت شهده تهیهه ماشخصهی تحقیقهات اصلح مانامهپایان/  رساله مندرجات و مطالب همه (الف

 را نآ مآخذ و منابع ،یگراند ارهایدنمو  و جداول ،هاقولنقل ،تحقیقات جنتای ،مطالب از هداستفا صورت

 .ماهدنمو  کرذ انشگاهد نامهشیوه با مطابق

 رد را تحقیهق این جنتای که صورتی رد و مبشمار  ممحتر  رثا این ربارهد را انشگاهد معنوی و یدما قوقح (ب

و  حدیث و قرآن دانشگاه منا با ،کنم منتشر یگرید علمی تولید گونه هر و اکتشاف ،اختراع ،مقاله ،کتاب

 .نمایم عمل نآ ضوابط با مطابق و هدبو  دفتر تبلیغات اسالمی شعبه اصفهان

 را مراتب، تحقیق این رد ولتیدغیر  و ولتید هایدنها غیرمالی و مالی هایمایتح از هداستفا صورت رج( د

 .همد اطالع انشگاهد هاینامهپایان امور به با  کت

 تصهمیم نهوع ههر ذاتخا رد را انشگاهد د،شو  ابتث فوق تعهدات خالف ،زمانیو شرایط  هر رد چهچناند( 

 .مندار  اعتراضی و عادا شده ذاتخا تصمیم به تبنس و انمدمی مختار قوقیح

 

 :انشجود گید خانوام نا و منا

یخ  :امضاء و تار
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 تقدیم به:

بر من عنایت فرمود تا پیوسته مشتتا   ای از اقیانوس بیکران علم خویش راکه قطرهدرگاه حق این

 های دیگر باشم. گیری از قطرهبهره

ام هستتند و بخش زنتدگیستوزند؛ روشتنیام؛ آنان که چون شمع میپدر، مادر و همسر گرامی

 گشای مشکالتم بوده و هست و خواهد بود.دعای خیر و افتخار وجودشان همیشه گره

 کنند.ر دنیای واقعی به عمل تبدیل میها را دهایی که آموختهو به همه آن
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 تقدیر و تشکر:

ها وحی کرد و راه کشیدن سپاس و ستایش خدایی که ندای اقر بسم الرب را به پیامبر خوبی

 ها را به ما آموخت.خط بطالن به تمام جهالت

خداوند دستیابی به حل معمای خود و جهان هستی را جز ره تدبیر و تعقل و تحصیل علم 

 ای که رب رئوف به ما عطا نموده است.ته است و چه زیبنده هدیهندانس

اندارکاران دانشگاه قرآن و حدیث و مسئولین دفتر تبلیغات دستبا تشکر و سپاس فراوان از 

ی علمی را االسالم دکتر طالقانی که آشنایی خود با این رشتهحجتاساتید ارجمندم اسالمی و 

های دقیق ایشان که راهنمایی مهدی نصرتیاندکتر ناب آقای جمدیون ایشان هستم. همچنین از 

ی کسانی که لحظه به لحظه با روح بزرگ و بیدارشان آموزگار همهبسیار کارگشا بود. و تشکر از 

بخش ما باشند، کسانی که برای های بزرگ من شدند و چون شمع سوختند تا روشنیدرس

 همیشه یاد و نامشان برایم جاودان است.
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 یدهچک

ترین و تأثیرگذارترین مدارس بر جریان علم کالم و مسائل کالمی استت کته مدرسه کالم اصفهان یکی از مهم

شتود. عالمته های مختلف کالمی از جمله جریان فلسفی کالمی و جریان حتدییی کالمتی در آن دیتده میجریان

ی دو جریتان کدام به عنوان نماینده محمد باقر مجلسی و مالصدرا دو شخصیت مهم در تاریخ کالم هستند که هر

های کالمی آنان راه را برای شناخت هرچته بیشتتر و شوند که تحقیق در آراء و اندیشهی کالمی شناخته مییاد شده

جتا کند. از آنتر میهای فلسفی کالمی و حدییی کالمی هموارتر و آسانی کالمی اصفهان و جریانتر مدرسهدقیق

های توصیف و شتناخت خداونتد استت، ول معارف اسالمی و بحث از افعال الهی یکی از راهاالصکه توحید اصل

ی آراء این دو شخصیت در موضوع افعال الهتی اهمیتتی ویتده دارد. در ایتن تحقیتق بتا بررستی و تحقیق و مطالعه

ه بتر مبتانی و اصتول ی آراء عالمه و مالصدرا در این باب نشان خواهیم داد به خالف مالصدرا کته بتا تکیتمقایسه

پردازد، عالمه مجلسی با اصل قرار دادن روایات و تکیه بر عقالنیتت ییرفلستفی تفستیری ها میفلسفی به تبیین آن

 دهد.ها ارائه میتر به واقع از آننزدیک
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 فصل اول

 کلیهات 
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 بیان مسئله:

بحث از اسما و صفات الهی از مباحث کهن و دیرین در تاریخ عقاید و اندیشه اسالم و سایر ادیان بوده و بته دلیتل 

تتوان از سوفان اسالمی بوده است اهمیت این موضتوع را میاهمیتش همواره مورد توجه اندیشمندان متکلمان و فیل

روایاتی که در این موضوع وجود دارد فهمید چرا که مسأله صفات الهی بخصوص افعال الهی در روایات جلتوه ای 

ویده دارد و در این خصوص معارف بلند و عمیقی در متون حدییی شیعه خصوصًا در کتاب شریف کافی به یادگتار 

 توان یافت. که برای آن کمتر نظیری می مانده است

تاثیرپذیری فیلسوفان و متکلمان مسلمان در مباحث الهیات از متون اصیل دینی و الهتام بخشتی ایتن متتون در 

طرح بسیاری از مسائل اعتقادی بر اهل فن پوشتیده نیستت. بستیاری از شخصتیت هتای بتزرگ استالمی بختش 

 این روایات بیان داشته اند.ای از آراء خود را در قالب شرح عمده

عالمه مجلسی و مالصدرا از جمله شخصیت هایی هستند که با دو رویکرد متفاوت به شرح و توضیح روایتات 

افعال الهی در کتاب کافی پرداخته اند و دیدگاه محدث متکلمان و فیلسوف متکلمان را با محوریت ایتن احادیتث 

 درباره افعال الهی بیان داشته اند.

ی است و تکیهکه تکیه محدثان متکلم از جمله عالمه مجلسی در آراء اعتقادی بر آیات و روایات وجه به اینبا ت

و به روش عقلی است ایتن ستوال مطترح استت کته تفتاوت فیلسوف متکلمان از جمله مالصدرا بر اصول فلسفی 

شناستی، وجتود شناستی و ... معنتی دیدگاه این دو مشرب فکری درباره افعال الهی و روایات پیرامون آن از حیتث

 چگونه است؟

 

 ضرورت اهمیت و 

بخاطر تعارض در برخی نظرات علمایی چون مالصدرا به نمایندگی از متکلمان عقل گرا و عالمه مجلسی بعنتوان 

کند که دیدگاه های این دو در بحتث هتای مختلتف از جملته بحتث می نماینده متکلمان نقل گرا ضرورت ایجاب

ی که از مباحث مهم و چالش برانگیز است مورد عالقه و کنکاش قرار گیرد تا در معرفی تفکترات ایتن دو افعال اله

 جریان به نقطه شفافی دست پیدا شود.
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 سواالت تحقیق 

 سوال اصلی: تفاوت دیدگاه عالمه مجلسی با مالصدرا در شرح احادیث افعال الهی چیست؟
 

 سواالت فرعی:

 درباره مراحل افعال الهی چیست؟دیدگاه عالمه مجلسی  -1

 دیدگاه مالصدرا درباره مراحل افعال الهی چیست؟ -2

 اشتراکات و اختالفات فکری این دو شخصیت در باب افعال الهی چیست؟ -3
 

 فرضیات تحقیق

 افعال الهی از منظر عالمه مجلسی تدریجی و اراده از منظر ایشان ییر از علم است. -1

 گاه مالصدرا دفعی و همان علم الهی است.افعال الهی از دید -2
 

 پیشینه تحقیق

با توجه به اهمیت موضوع افعال الهی، در این زمینه تتألیف و تحقیقتات فراوانتی از علمتا و اندیشتمندان پیشتین و 

تتوان بته کتتب االراده اثتر شتیخ مفیتد، معاصر به جا مانده که حائز اهمیت و توجه فراوان استت. از آن جملته می

صاء النظر فی القضا و القدر اثر عالمه حلی، نبراس الضتیاء اثتر میردامتاد، رستاله فتی القضتاء و القتدر اثتر استق

مالصدرا، القضا و القدر اثر فخر رازی، القضا و القدر ابوبکر بیهقی و رسائل توحیتدی عالمته طباطبتائی و کتبتی 

 ز علی بدادشتی و ... نام برد.ی الهی ادهی الهی از محمد حسین قدردان قراملکی و اراهمچون علم و اراده

هرچند تا به حال تالش های زیادی در تبیین موضوع افعال الهی شده امتا پیرامتون بته صتورتی تطبیقتی شترح 

حاضتر در بتاب  تحقیتقروایات افعال الهی از دیدگاه عالمه مجلسی و مالصدرا تاکنون پدوهشی صورت نگرفته و 

و چگونگی شرح افعال الهی از دیدگاه این دو شخصیت بتارز ها رسی تفاوت دیدگاهاین موضوع سعی در تبیین و بر

 نقل گرا و عقل گرا دارد.
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 مفاهیم اصلی

 افعال الهی 

هایی وجود دارد و صفاتی. تفاوت استم و صتفت در ایتن استت کته استم عالمتت و برای موجودهای ممکن اسم

کنتد، امتا صتفت نتاهر بته ذات و خصوصیاتش روشتن می ای است که ذات مسمی را بدون توجه به صفاتنشانه

 دهد. مسمی نیست، بلکه خصوصیت و ویدگی خاصی را نشان می

هتایی هستتند کته شود: اعتباری و تکوینی. اعتبتاری همتان ناماسم در موجودهای مادی به دو قسم تقسیم می

تتوان ها میکنند که با ایتن استمگذاری میامها، اجسام و حیوانات و خودشان نها در عالم اعتبار برای مکانانسان

 مسمی را شناخت.

کند؛ ی تکوینی بین اسم و مسمی حکایت میای که از رابطهای واقعی از مسماست نشانهاما اسم تکوینی نشانه

 میاًل وجود یک تابلوی نقاشی زیبا و هنرمندانه نشان از وجود نقاش و هنرمند ماهر است.

هتا و خصوصتیات ختاص از مستمی را نشتان ر به ذات مسمی نیستت، بلکته ویدگیصفت به خالف اسم ناه

دهد، میل عالم یا شاعر برای شخصی که خصوصیت شاعری یا علم را داشته باشد که این عنتاوین وصتف او را می

 کند.حکایت می

م خداونتد هستتند و در خداوند متعال نیز اگر عناوین به ذات حق ناهر باشد میل لفظ الله، ینی، اول، آخر، اس

های آن حکایت کند صفت نام دارد میتل رحمتن، اما اگر وصف و خصوصیت ویده الهی را شامل باشد و از ویدگی

 علیم و ... .

جا که مقام احدیت و ذات الهی برای همه پوشیده است برای آن اسم و رسمی نیست و لذا تجلی خدا البته از آن

 رود.این روست که بحث صفات الهی بحیی مهم به شمار می در مقام ذلت نیز با صفات است و از

 شوند.صفات الهی در تقسیمی به دو قسم صفات ذات و صفات فعل تقسیم می

صفات ذاتی صفاتی هستند که در مقام ذات و به صتورت تکتوینی نشتان و حکتایتی از مقتام احتدیت را ارائته 

 دهند.می

بتدون لحتاق قیتد و جهتت  ذات ذات الهی تعلتق دارد و وجتود گرفته، به نفسأت این صفات از مقام ذات نش

 کند.دیگری در اتصاف ذات به صفت کفایت می
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 6 

به تعبیر دیگر صفاتی که مصدا  عینی ذات الهی هستند؛ صفات ذات هستند، اما صفات فعل صتفاتی هستتند 

 کند. ذات الهی انتزاع میی فعل الهی با حادث، به این معنا که عقل این صفات و این مفاهیم را از مقایسه

-صفات فعل دو طرف دارند. یک طرف ذات مقدس حق تعالی و یک طرف مخلوقات ممکن زمتانی محتدود 

شود؛ یعنی خلتق در کند به لحاق متعلقات مادی زمانی، متصف به زمان هم میچه از این مقام حکایت میلذا آن

ای ایجتاد این مخلو  زمانی و ختالق آن نستبت و مقایستهشود مخلو  زمانی و عقل بین شود و میزمانی واقع می

ی صفت علتم وقتتی مخلتوقی خلتق شتد عقتل کند که حاصل آن انتزاع یک مفهوم و صفت است. میاًل دربارهمی

توانتد سنجد که آیا این مخلو  با علم صادر شده یا بتدون علتم، آن وقتت میی بین این مخلو  و خلق را میرابطه

 این دانستی مفهوم انتزاعی و از صفات فعل است.  -بگوید خدا دانست

گونه علم قابلیت این را دارد که بگوییم حادث شده یعنی بعد از خلق خالق به آن علم دارد و این علم نسبت این

به این مخلو  حادث شده است، اما نه به این معنا که در ذات خدا چیزی حادث شده بلکه به ایتن معنتا کته عقتل 

 کند.سنجد چنین مفهومی را در هرف خاصی انتزاع میموجود را با صفات واجب میوقتی این 

 ی فعل خدا با مخلوقاتش باشد.پس صفت فعل صفتی است که حاکی از رابطه

دار بشود تا بتوان آن را انتزاع کرد. میاًل در آیه: قد سمع اللته در صفات فعل باید چیزی تحقق پیدا کند و موضوع

 (1)مجادله، آیه 

 توان گفت خدا شنید یا نشنید.باید صوتی باشد تا شنیدن صد  کند تا صوتی نباشد نمی

یا میاًل درباره خلق باید حضرت آدمی باشد تا بحث خالق بودن خدا مطرح شود. قبل از خلق انسان جای ایتن 

 (2۵۲نیست که گفته شود خدا خالق است یا خالق نیست. )خداشناسی در قرآن، ص 

های مختلف طبیعتی را کته حتادث بینیم که پدیدهجه نکات ذکر شده آیاتی را در قرآن از این قبیل میحال با تو

 آورد. ها را جزء فعل الهی به شمار میهاست و آنکند که خداوند فاعل آنبرد و تصریح میهستند نام می

شود و تمتام حرکتات و هار زنده میروید، طبیعتی که در بشود، گیاهی که در زمین میآبی که از آسمان نازل می

 و ...( ۵۵انعام،  -1۶۲شود ) بقره، تغییرات عالم از دیدگاه قرآن فعل خداوند محسوب می
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ها حتی در مورد افعال انسان نیز جاری است. اعمالی میل جهتاد، از دیدگاه قرآن فاعلیت خدا در همه ی پدیده

مربوط به انسان و فعل اوست نیز بته تصتریح قترآن در حیطته قتال، هدایت و ضاللت، سعادت و شقاوت و ... که 

 آید.فاعلیت خداوند متعال به شمار می

 ( از این قبیل است.1۱آیه: و ما رمیت اذا رمیت و لکن الله رمی )انفال 

طور گفت: افعالی الهی که مصتادیق توان مجموع افعال الهی را تحت عنوان خلق و تدبیر خالصه کرد و اینمی

 انی دارد، همه ذیل عنوان خلق و تدبیر هستند.فراو

 آیات متعددی از قرآن کریم در این رابطه وجود دارد. 

ی جهان است و هرچه که اسم شئ بتر آن صتاد  ی همهقرآن به این نکته تصریح دارد که خدا خالق و آفریننده

گر ( بیان۶2یافر،  -1۰2... )انعام،  ی و( و آیه12فرقان  -1۰1ی خلق کل شئ )انعام، باشد، مخلو  خداست. آیه

 ی موجودات است.گسترش آفرینش الهی نسبت به همه

 یآفریتدهصافات تصریح بته ایتن دارد کته اعمتال انستان مصتدا  شتئ و  ۵۶در مورد اعمال انسان نیز آیه 

 خداست )...(

کنتد کته چتون او رب بیتان می( این آیه ۵۲فرماید )اعراف ی اعراف خلق در کنار تدبیر ذکر شده و میدر سوره

 العالمین است، همه چیز تحت پوشش ربوبیت او قرار دارد؛ پس آفرینش و تدبیر هم از آن اوست.

که برای فعل خداوند دو معنا و به عبارت بهتر دو دیدگاه وجتود دارد. ی قابل توجه در بحث افعال الهی ایننکته

یگر معنای حاصل مصدری. که فعل در معنای مصدری بته قبتل در یک معنا فعل الهی معنای مصدری دارد و در د

آیتد. مبتاحیی شود و به عبارتی جزء مراتب فعل به شمار میی آن محسوب میاز تحقق خارجی نظر دارد و مقدمه

 اء، قضا و قدر از این قبیل هستند.دچون اراده، مشیت، ب

چه برای توضتیح افعتال ث نظر دارد که آنی تحقق خارجی و حدواما فعل در معنای حاصل مصدری به مرحله

 گیرد.الهی ذکر شد در این دسته جای می

در این وجیزه سعی بر آن داریم که افعال الهی را طبق هر دو معنا و هتر دو دیتدگاه متورد بحتث و بررستی قترار 

وت، خیتر و شتر و و قضا و قدر بحث به میان آوردیم و هتم از ستعادت و شتقابداء دهیم؛ لذا هم از اراده، مشیت، 

 هدایت و ضاللت.
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 5مدرسه کالمی اصفهانآشنایی با 

شود که در تعامل با یکدیگر و ی معین علمی اطال  میای از متخصصان در یک رشتهاصطالح مدرسه به مجموعه

، لذا ممکتن استت در یتک 1زندبر محور یک محیط جغرافیایی محدود به تولید محصوالت نوین علمی دست می

ی علمی به تحقیق و بررستی پیرامتون های مختلف و شاید مخالف علمی به ههور برسد. در مدرسهریانمدرسه ج

 شود. های علمی و آثار تولید شده در زمان خاص و مکان خاص نظر میشخصیت

مدرسه اصفهان در زمان صفویه و تحت حمایت های پادشاهان صتفوی از تشتیع و دعتوت عالمتان شتیعه بته 

 فت. اصفهان شکل گر

توان گفت همه جریان های فکری گذشته در ایتن می فضای حاکم بر اصفهان در دوران صفویه به نحوی بود که

شهر حضور داشتند و لذا مدرسه اصفهان ادامه دهنده همه آن جریانات شد. آن چه در اصفهان چشمگیرتر از بقیته 

 جریانات کالمی شد تیبیت و تعمیق 

 جریان کالمی فلسفی -2جریان کالمی حدیث گرا،  -1دو جریان در اصفهان بود 

جریان حدیث گرا نشأت گرفته و متاثر از جریان حدیث گرای جبل عامل و جریان اخبتاری گتری در حجتاز و 

 ( محمد شیخ بهایی و محمتد بتن حستن عتاملی معتروف بته  ته ۵8۲شیراز بود. حسین بن عبدالصمد عاملی )

از افراد و تاثیرگذار در شکل گیری جریان حدیث گترای اصتفهان بودنتد کمال الدین درویش و محمدتقی مجلسی 

اما بدون تردید مهم ترین شخصیت کالمی حدیث گرای مدرسه اصفهان عالمه محمد باقر مجلسی استت. نقتش 

عالمه مجلسی و کتب وی از جمله کتاب بحار االنوار وی که بزرگ ترین مجموعه حدییی جتامع در شتیعه بتود در 

 فهان بی بدیل و ممتاز است.مدرسه اص

عالمه مجلسی از طریق پدرش به جریان حدییی جبل عامل و از طریق امیر محمد مومن )دوست استترآبادی( 

 شود.می به جریان اخباریان مرتبط

 جریان دوم در اصفهان جریان کالمی فلسفی است.

                                                 

 رضائی.  جعفر . برگرفته از مقاله مدرسه کالمی اصفهان، دکتر محمدتقی سبحانی و دکتر1
  .۵، ص ۶۵ی علمی پدوهشی فلسفه و الهیات، شماره نامهنقد و نظر فصل .1
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بنیادین و محتوای تفکر امامیه رنگ و بوی و عقاید ها فلسفی شدن کالم یعنی عالوه بر مفاهیم و ادبیات، اندیشه

 فلسفی نیز رنگ و بوی فلسفی گرفت.

تاثیر فلسفه بر مباحث کالمی اول بار در فارس و سپس در اصفهان اتفا  افتاده است. از حدود قرن نهم هجری 

هتا فتنتد و از آنگروهی از متکلمان امامیه در مدرسه فارس و بعدها در اصفهان آراء و اندیشه هتای فلستفی را پذیر

توان گفت مدرسه فلسفی اصفهان متاثر از مدرسه فارس و می برای تبیین اندیشه های دینی استفاده کردند از این رو

 تفکرات ابن ابی جمهور احسائی است.

حله، فارس و اصفهان سه شهر و مدرسه ای هستند که به جمع بین کالم و فلسفه و آیات و روایات روی مدرسه 

 رود.می به شمارها که البته اصفهان یکی از مهمترین آنآوردند 

در اصفهان ابتدا دو شخصیت فلسفی یعنی میرداماد و میرفندرستکی صتاحب دو جریتان و دو روش مختلتف 

فلسفی بودند پس از این دو جریان، جریان فلسفی مالصدرا )حکمتت متعالیته( و جریتان فلستفی متال رجبعلتی 

یان صدرالمتالهین بعد از حدود دو قرن پیشتاز در مسائل کالمی فلسفی شتد و بعتدها تبریزی روی کار آمد که جر

سیطره چشمگیری پیدا کرد و در طول سده های بعد کتالم رستمی امامیته را نماینتدگی کرد.مالصتدرا مهمتترین و 

 شاخص ترین چهره برای جریان کالمی فلسفی در مدرسه اصفهان است.
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 مجلسیآشنایی با عالمه محمد باقر 

در اصفهان دیده بته جهتان گشتود. در کتودکی در ستایه تعلیمتات و  0131عالمه مالمحمد باقر مجلسی در سال 

مراقبت پدر که خود نمونه کامل یک فقیه بود و در اندک زمانی مراحل مختلف علمی را یکی پتس از دیگتری طتی 

میل تحصیالت خود به تحقیق در اخبار اهل کرد و علوم عقلی را نزد آقا حسین خوانساری طی نمود. وی پس از تک

بیت علیهم السالم پرداخت و با استفاده از شرایط مساعد و قدرت سلطان وقت شاه سلیمان صفوی به جمتع آوری 

کتب مربوطه و مدارک الزمه همت گماشت. سپس یتک دوره کامتل اخبتار روایتات ائمته اطهتار را در هتر بتاب و 

ر زمانی که وارد چهل سالگی عمر گرانبهایش شد، دست به یک اقدام دامنته دار موضوعی از نظر گذرانید و سپس د

 و اساسی زد و شالوده بنای عظیمی را پی ریزی کرد و کتاب نامی بحار االنوار را نگاشت. 

سالگی به منصب شیخ االسالمی که بزرگ ترین مقام دینتی بتود  20عالمه از طرف شاه سلیمان صفوی در سن 

 تا پایان عمر نیز در این سمت بود.  برگزیده شد و

عالمه از این سمت حداکیر استفاده را نمود و تا سر حد امکان در رونق و رواج علمی و حدیث شیعه و حمایت 

 از اهل علم و مرهم بی پناه همت گمارد.

عالمته میر محمد صالح خاتون آبادی شاگرد و داماد عالمه در کتاب حدائق المقربین در شرح حتال استتادش 

 :0مجلسی این طور آورده

 ؛وی از جهاتی چند بر مذهب شیعه حق دارد

اول اینکه عالمه شرح کتب اربعه شیعه را که در تمام اعصار مدار استفاده دانشمندان متا بتوده استت را تکمیتل 

 کرد.

ن مانند قطره در مقابل دوم اینکه سایر اخبار ما را که از ائمه اطهار روایت شده بود و اخبار کتب اربعه در مقابل آ

 دریاست در مجالت بحار االنوار گرد آورد.

سوم مولفات فارسی بسیار سودمند او دارای نفع دینی و اخروی است و باعث هدایت یالتب عتوام اهتل عتالم 

 .شده

                                                 

 . به نقل از روضات الجنات سید محمد باقر خوانساری0
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هتا چنان بود که نمی گذاشت ستتمگران بته آنها چهارم در برآوردن نیازمندی های مومنین و دفاع از حقو  آن

 لم کنند.ه

عالمه پس از عمری تالش و مجاهدت در راه تعلیم و ترویج معارف اهل بیتت علتیهم الستالم در روز دوشتنبه 

 سالگی درگذشت.  13هجری قمری در سن  0001رمضان  11

 عبارتند از: ها از عالمه بیش از یکصد کتاب به زبان فارسی و عربی به جا مانده که برخی از آن

 یک مجموعه بزرگ روایی و تاریخی است و در ضمن آن تفسیر بسیاری از آیات هم آمده بحاراالنوار که -0

 جلد 12شرح کافی ثقه االسالم کلینی در مراه العقول،  -1

 جلد 02شرح تهذیب شیخ طوسی در مالذ االخیار؛  -3

 شرح صحیفه سجادیه، الفرائد الطریقه -4

 شرح اربعین حدیث -5

 عین الحیاه -2

 لوبحیاه الق -1

 زائد المعاد -8

 0تحفه الزائد -2
 

                                                 

 . استفاده شده از نرم افزار نور.0
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 آشنایی با صدر المتالهین )مالصدرا( 

هین از مردم شیراز. در حدود سال  محمد بن ابراهیم شیرازی ملقب به صدرالدین و مشهور به مالصدرا یا َصدرالُمِتألِّ
 دنیا آمد.ای بانفوذ و متمکن به  در شهر شیراز و در خانواده 281یا  212

ای که داشت، برای تحصیل به اصفهان رفت، که مرکتز علمتی آن روزگتار العادهجوانی، با استعداد فو  در آیاز
هتا تتدریس هتای گونتاگون را در آنجا مدارس متعددی دایر کرده بودند کته علمتا دانشایران بود و صفویان در آن

قلتی و حکمتت را آموختت. پتس از تکمیتل کردند. نزد شیخ بهائی و میرداماد و میرابوالقاسم فندرسکی علوم نمی
تحصیالت و نیز با فشار بعضی از علمای هاهربین، که با مشرب عرفانی او مخالف بودند، اصفهان را تترک کترد و 

جا به ریاضت مشغول شد و سرانجام به مرتبۀ کشف به کَهک قم رفت و هفت سال، یا بنا بر قولی، پانزده سال در آن
 آوازۀ مالصدرا در اطراف و اکناف پیچید و مریدان و طالبان بسیاری به حضورش شتافتند. رفتهحقایق رسید. رفته

ای در شهر شیراز بنا کرد و از مالصدرا دعوت کرد تا به وطتن وردی خان، والی فارس، مدرسهدر این هنگام الله
ترین مرکز علمتی ایتران مهم خویش بازگردد و در آن مدرسه به تدریس بپردازد. با حضور وی در شیراز مدرسۀ خان

 کرد.شد و تا هنگام حیات وی طالبان علم را از دور و نزدیک به خود جلب می
ویده ابن عربی، صدرالدین قونتوی، عبتدالرزا  کاشتانی، داود قیصتری و های مالصدرا با معارف عرفا، بهآموزه

توان گفت حکمت متعالیۀ او روایت عقالنی از دیگر بزرگان مکتب ابن عربی، ارتباط محکمی دارد، تا جایی که می
ویده در مورد ابن عربی که مالصدرا در هیچ مسئلۀ اساسی با وی مختالف نیستت. در هاست؛ بهشهود روحانی آن

ترین شارحان آثار ابن عربی و شتاگردان وی که از فیلسوفان بزرگ اسالمی است، از مهمواقع، مالصدرا افزون بر آن
  شود.محسوب می

کردن مکاشفات عرفانی را یکی از وهایف خود برشمرد و اعالم کرد که هرچند برختی از صدرالمتألهین برهانی
اند، او مکاشفات ذوقی آنان را کردن مشاهدات خویش خودداری کردهصوفیان و عارفان به دالیل گوناگون از برهانی

او بته «. شفاتهم الذوقیه مطابقه للقتوانین البرهانیتهو نحن قد جعلنا مکا»به قالب برهان و استدالل خواهد ریخت: 
اما نحن فال نعتمد کلَّ االعتمتاد »ها اقامه نشده است، اعتمادی نداشت: مکاشفاتی که برهانی قطعی بر صّحت آن

نظر مالصدرا، عقل معیار صّحت و سقم مکاشفات عرفانی است و عدول از احکام به«. علی ماال برهان علیه قطعیا
هتای عرفتانی وی بتوده کته ستوءهن بعضتی از علمتا را ر مسائل عرفانی جایز نیست. شتاید همتین گرایشعقل د

 برانگیخت. 
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مالصدرا، که از اقوال یّزالی و ابن عربی و مکتب قونوی و قیصری متأثر است، در رسالۀ کسر اصتنام الجاهلیته 
اند. کتتاب او مملتو از اقتوال نصیباز عمل بی تازد که به قول وی هم از علم و همبر صوفیان مدعی عصر خود می

بیداری و عزلتت و ذکتر( را بترای صوفیان متقدم است و حتی در خاتمۀ آن طریقۀ صتوفیه )روزه و ستکوت و شتب
 کند.طالب راه حق توصیه می

دا ستفر مالصدرا تا پایان عمر در شیراز به تألیف و تدریس پرداخت و در این مدت هفت بار، پیاده، به خانۀ خت
   درگذشت. 0151کرد و در بازگشت از هفتمین سفر، در بصره در سال 

 

 آثار و شاگردان 
آثار صدرالمتألهین در اخال  و عرفان عبارت است از اکسیر العارفین؛ ایقاق النائمین؛ کسر اصتنام الجاهلیته، 

صتدرا بته زبتان فارستی استت در تقوا؛ رسالۀ سه اصل، که تنها کتاب منیور مالدر محکومیت و افشای صوفیان بی
ورزند؛ تفسیر فلسفی و عرفتانی چنتد ستوره از پاسخ کسانی که به نام علم و دین با حکمت و عرفان خصومت می

 قرآن کریم و دیوان شعری به زبان فارسی.
ض قدر، شاگردان بزرگی نیز تربیت کرد که مشهورترین آنان متال محستن فتیمالصدرا افزون بر تألیف آثار گران

 کاشانی و عبدالرزا  الهیجی، دامادهای وی، بودند.

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


