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پیشگفتار

معرفت شناس��ی نردبان اس��توار و اب��زاری توانا 
اس��ت که کالبد ش��کافی دین، موقوف بر آن است. 
آنانکه دین پژوهی و عقالنیت دینی دغدغه ی ایش��ان 
اس��ت بای��د بدانند که ای��ن مقصود، ج��ز با مرکب 

معرفت شناسی به دیدار در نیاید. 

در این میان، جس��ارت حکیمان در ورود به این 
عرصه و دس��ت اندازي به فه��م ابعاد و اضالِع منابع 
معرفتی و از آن جمله، الهام، ستودني است. فالسفه، 
با طرح این بح��ث، گام مؤثري در راه تلفیق دین و 

فلسفه و تحلیل فلسفي آموزه هاي دیني برداشتند.

با توجه به این دیدگاه فالس��فه، در این اثر برآن 
ش��دیم تا ب��ا محوری��ت آراء »مالص��درا«  به تبیین 



چیس��تی و چگونگی »الهامات قدس��ی« و »القائات 
ش��یطانی« بپردازیم و مباحث این فیلس��وف عارف 
را ب��ا نگاهی به آیات نورانی ق��رآن کریم و روایات 
اهل بیت)علیهم السالم( تکمیل گردانیم. چرا که در این 
کتاب، در پ��ی اثبات امکان »الهام قدس��ی« و »القاء 
شیطانی« هستیم و ناگزیر از ارائه ادله نقلی می باشیم. 
همچنین از آنجا که این اندیش��مند، در آثار خود از 
آی��ات و نیز روایات بهره جس��ته  و به طور کلی به 
متون اس��تناد کرده ، الزم می نماید جهت تبیین بحث 
به تع��دادی از متونی ک��ه و مالصدرا بدان اس��تناد 
نکرده  نیز پرداخته و گفتار او را تکمیل گردانیم تا از 
مجموع آن ها به نگاه جامعی دست یافته و در نهایت 
نتیجه گیری منصفانه تری دست دهد. بنابر این، اثر را 
با تکیه بر آیات قرآن کریم و روایات، پی می گیریم.

جهت حفظ غناي علمي این اثر ، سعي در استفاده 
از کتب معتبر و متعدد فیلس��وفان و عارفان متقدم و 



اندیش��وران معاصر شده اس��ت. در همین راستا به 
بیش از یکصد و بیس��ت عنوان کتاب، مراجعه شده 
است که حدود هش��تاد عنوان آن در فهرست منابع 
ذک��ر گردیده و برخی از آن ه��ا در این تحقیق مورد 
اس��تفاده قرار نگرفته است. گردآورنده جهت ارتقاء 
سطح علمي کار، عالوه بر اساتید راهنما و مشاور از 
راهنمایي هاي برخی اساتید »دانشگاه امام صادق)ع( 
« و چند تن از مدرس��ین حوزه های علمیه نیز بهره 
جس��ته  و براي دسترس��ي ب��ه منابع دس��ت اول و 
متعددتر، از منابع موجود در »کتابخانه بزرگ آستان 
قدس رضوي« و نیز »کتابخانه ملی ایران«، اس��تفاده 

کرده  است.

در این نوش��ته، حتي المقدور، ب��راي تبیین نظر 
فلس��في- کالم��ي مالصدرا  به منابع دس��ت اول و 
اصل کتب او مراجعه ش��ده و نظریات وی از منابع 
مورد وثوق استخراج گش��ته است و همچنین براي 



داوري بهتر در باب نظریات اندیشمندان و درباره ی  
صحت و س��قم استنتاج پژوهش��گر، در موارد الزم، 
عی��ن عبارات، بیان گش��ته و از ارجاع پرهیز ش��ده 
اس��ت. جهت جلوگیری از تک��رار در بیان مباحث 
نی��ز، تنها ب��ه ذکر منبع مطلب واح��دی که در کتب 
مختلف با ادبیات های گوناگون انش��اء ش��ده است، 

بسنده کرده ایم.

در این قسمت بر خود واجب مي دانم از زحمات 
بي دریغ »جناب آقای دکتر س��ید صدر الدین طاهری« 
که به عنوان اس��تاد راهنماي ای��ن پایان نامه، همواره، 
دلس��وزانه، توجه��ات خاص خود را ب��ه این کتاب 
مبذول داش��ته و از هیچ تالش��ي در راستاي افزایش 
غن��اي آن ، فرو گزار نکرده  اند، ب��ه پاس صبوری و 
جدیتش��ان، تش��کر و قدر داني نمای��م. همچنین از 
اس��تاد گرامي، »سرکار خانم دکتر اکبر زاده« که مرا از 
راهنمایی های حکیمانه ی خ��ود بهره مند نمودند، به 



پاس ذوق و دلسوزیش��ان، کمال تشکر را دارم. براي 
ایشان و همه  ی کساني که در به ثمر رسیدن این اثر، 
یاري ام رس��اندند، توفیق روزافزون از خداوند متعال 

خواستارم. 

هّ ربِّ العالَمین »َو آخُر َدعوانا أن الَحمُد للِ
لِه الطاهلِرین« ٍد َو آل َو صلَّی ال َعلی َسیِّدنا ُمَحمَّ



مقدمه

نف��س انس��انی، در طی قوس صع��ود، بر مبنای 
حرک��ت جوه��ری و اش��تدادی خود، ب��ه مرتبه ای 
دس��ت می یابد که آم��اده ی دریافت انواع خطورات 
می گ��ردد. قلب انس��ان ب��ه منزله  ی آیینه ای اس��ت 
که صورت های ادراکات حس��ی یا آث��ار محرکات 
درون��ی در آن انعکاس می یابد و این صور گاهی به 
نح��و تجّدد در قلب ظاهر می ش��ود که آن را »فکر« 
می نامند و گاهی به صورت تذکر و یادآوری که آن 
را »ذک��ر« می گویند. اما تذکر وقتی اس��ت که قلب 
از ادراک ام��ور خارج��ی منصرف ش��ود و به درون 
متوجه گ��ردد. مجموع فکر و ذک��ر، »خاطر« نامیده 
می ش��ود و اهمیتش از آن جهت است که مبدأ افعال 



و اعمال انس��انی اس��ت. چون چیزی بر دل خطور 
نماید، خاطر، رغبت و میل را به حرکت در می آورد 
و پس از آن عزم و نیت متوجه عمل می ش��ود و کار 

به واسطه ی حرکت اعضاء به نتیجه می رسد.

»خاطر« بر دو نوع اس��ت. دسته ای الهی است که 
از جان��ب خداون��د بر قلب آدم��ی وارد می گردد و 
دس��ته ای نیز از جانب ش��یطان بر قلب انسان فرود 
می آید. دس��ته ی نخست را »الهام« و دسته ی دوم را 
»القاء« نامند. گاهی الهامات قدسی با واسطه صورت 
می پذی��رد و گاهی نی��ز بدون واس��طه. در الهامات 
قدس��ی با واسطه، نیازمند ابزار و وسائطی هستیم که 
الهام��ات را از جانب حق تعال��ی بر قلب آدمی وارد 
س��ازد. الهامات، در قوس ن��زول و طّی مراتب عقل 
و نف��س، به عالم ماده راه می یابند. یکی از وس��ائط 
الهام، »مالئکه« هس��تند. فرشتگان موجودات مجرد 



نورانی می باش��ند که اقسام و مراتب گوناگون دارند 
و هریک جه��ت انجام وظیفه ای گمارده ش��ده اند. 
ابن ترک��ه و صریح تر از او، مالص��درا، در آثار خود 
به بیان چگونگی الهام فرشته بر قلب سخن گفته اند. 
نقطه مقابل الهام، القاء می باش��د که از جانب شیطان 
صورت می پذیرد. شیطان، موجود مجرد الذاتی است 
که شأنش وعید به شر می باشد. بر خالف فرشته که 
ش��أنش افاضه ی خیر و دعوت به س��وی رستگاری 
است، ش��یطان و جنود او با وساوس -که زمینه ساز 
القاء هس��تند- آدمی را به پلی��دی دعوت کرده و از 
س��عادت دور می دارد. کشمکش میان سپاه فرشته و 
جنود شیطان، در نفس آدمی، همیشگی است. زمانی 
که نفس به ذکر خداوند مش��غول باشد، شیطان از او 
دور گش��ته و الهام فرشته صورت می پذیرد. این در 
حالی اس��ت که ش��اهد همکاری همه جانبه ی قوای 



نفس، تحت س��یطره ی »قّوه ی قدسیه« خواهیم بود. 
در مقابل، هنگامی که نفس به واسطه ی شهوانیات، از 
یاد خداوند غافل گردد، شیطان به واسطه ی تسخیر 
»قّوه ی وهمیه«، مجال القاء از راه های گوناگون مانند 
زینت دادن اعمال زشت و نیز آرزوهای بلند و واهی 
و وعده های بی اساس را می یابد. سر انجام، کشمکش 
شیطان و فرشته در نفس آدمی تا جایی ادامه می یابد 
ک��ه یکی از این دو، فاتح کارزار نفس گردند و باید 
گفت که در اکثر آدمیان، به جهت غلبه ی ش��هوت، 

فاتح اصلی، شیطان و جنود او می باشند.
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فصل نخست

پیش درآمد

پرسش از کیفیت حصول معرفت، در مرکز همه ی 
سنت هاي فلسفي قرار دارد و فلسفه ی اسالمي نیز از 
این قاعده مستثني نیس��ت. فلسفه ی اسالمي به رغم 
تمرکز ب��ر وجود و اط��وار آن، امعان نظر خاصي به 
معرفت شناسي و ابزارهاي موجود بشر براي حصول 

معرفت معتبر و موثق دارد.



»الهام« به عنوان یکی از منابع ش��ناخت، ابتدا در 
حوزه ی مس��ائل و چالش های نخستین کالمی مورد 
توجه مسلمانان قرار گرفت و آنگاه به قلمرو عرفان 
و فلس��فه راه یافت. با شکل گیری و تدوین عرفان و 
تصوف به مثابه ی یکی از شاخه های علوم اسالمی و 
مبتنی بر معرفت، بحث از الهام به عنوان یقینی ترین 
و برترین منبع شناخت، توسعه یافت. در این حوزه، 
گاهی از الهام با عناوینی چون علم لدنّی یاد کرده اند 
و گاه با توسعه در معنا و گستره ی الهام، مواردی از 
قبیل ادراکات ناگهانی، بدون مقدمه و پرشتاب ذهنی 

و درونی را نیز در دایره ی الهام جای داده اند.

نظری��ه ی شناخت شناس��انه اله��ام، چالش ها و 
تنش های جدی و فراوانی در حوزه ی اندیشه اسالمی 
برانگیخت. از جمل��ه می توان به چالش های مربوط 
به تش��ابه و تفاوت های الهام با وحی از یک س��و و 



القائات ش��یطانی و نفس��انی از سوی دیگر، حجیت 
شرعی الهام و... اشاره کرد. قائالن به الهام در پاسخ 
به یک��ی از مهم ترین چالش های پیش روی خویش، 
ضم��ن اذعان به ختم نبوت و با اس��تناد به آیاتی از 
ق��رآن، پ��اره ای از احادیث اس��المی و ارتباط غیبی 
اف��رادی چون مادر موسی)علیهاالس��الم( بر این باورند 
که برخالف وحی، راه الهام بر روی بشر بسته نیست 
و ق��رآن نی��ز مالزمه ای بین مقام نب��وت و ارتباط با 
غی��ب نمی بیند. الهام به انس��ان های غیر نبی مرتبه ی 
نازلی از وحی نب��وی و در عین حال متفاوت از آن 
است. الهام، بیشتر مربوط به اولیاء و وحی مصطلح، 

مختص به انبیاء دانسته شده است.

در روزگار حاضر نی��ز، »الهام« و »القاء« به یکي 
از پرمخاطره تری��ن و بحث برانگیزترین مس��ائل در 
دنیاي غرب در میان فالس��فه ی  دین، تبدیل گش��ته 



اس��ت که عدم دفاع عقالني از این مقوله، خسارات 
جبران ناپذیري را به پیکره  ی آموزه هاي اس��المي و 
دین��ي وارد مي آورد و همین نکته وظیفه را بر دوش 
فالسفه و محققین در وادي فلسفه، سنگین تر مي کند. 

اندیشه ی  فلسفي مسلمانان به ندرت از تمایالت 
اش��راقي و عرفاني برکنار بوده اس��ت. پیشوایان سه 
مکتب مهم مشایي، اشراقي و حکمت متعالیه، کم و 
بیش داراي آثار و افکار عرفاني- فلس��فی هستند. از 
این رو جستجو و بازخواني آراء آن ها براي پاسخ به 
پرس��ش هاي عرفاني، اهمیت ویژه اي دارد. در زمان 
حاضر، نگاه به آثار فیلس��وفان و عرفا، نوعًا، نگاهی 
منفک و مج��زا از یکدیگر می باش��د به گونه ای که 
اغلب پژوهش��گران یا در زمینه آراء فالسفه اسالمی 
تعمل فک��ری کرده اند و یا تنه��ا در وادی نظریات 
عارفان غور می کنند. با این توضیح، جایگاه پژوهشی 



تحلیل گرایان��ه که جام��ع هر دو دی��دگاه عرفان و 
فلس��فه به نحو تلفیقی باش��د در میان پژوهش های 
صورت گرفت��ه خالی می نم��ود. نگاهی ک��ه در آن 
عرفان و فلس��فه به نحو غیر قابل انفکاکی با یکدیگر 
ممزوج شده و نمایانگر حّد اعالی آنچیزی باشد که 
اس��الم عزیز از مسلمان حقیقی انتظار دارد. از سوی 
دیگ��ر، نقطه ی مقابل الهامات قدس��ی یعنی القائات 
ش��یطانی نیز از تیر رس نگاهی فلس��فی-عرفانی که 
گویای تمامی ابعاد و جنبه های آن باش��د، دور مانده 
و تنها در پژوهش های انجام شده به تبیین وساوس 
ش��یطانی که زمینه س��از القائات ش��یطانی می باشند 
پرداخته ش��ده اس��ت. مهم ترین نکته ای که س��بب 
تمایز این پژوهش با پژوهش های پیش��ین می گردد 
نگاه تحلیل گر و توأم با مقایس��ه و تطبیق است. چرا 
ک��ه پژوهش های پیش از این، ب��ا نگاهی متمرکز بر 



هر یک از »الهامات قدس��ی« یا »القائات ش��یطانی« 
صورت گرفته اس��ت و هیچ یک در صدد مقایسه ی 

»الهامات قدسی« با »القائات شیطانی« بر نیامده اند.

ب��ا یافتن این خأل پژوهش��ي، بر آن ش��دیم تا با 
نگاهی معرفت شناسانه به آراء رئیس حکمت متعالیه 
یعن��ی صدر المتألهین ش��یرازی پیرام��ون »الهام��ات 
قدسی« و »القائات شیطانی«، گامی هر چند کوچک 

در پیشبرد پژوهش های تطبیقی برداریم.  

این تحقیق به روش کتابخانه اي صورت پذیرفته 
اس��ت. مفاهیم مورد بحث در این نوش��ته از مفاهیم 
فلس��فی و دیني هس��تند؛ مانند الهام، وحي، مالئکه، 
القاء و ش��یطان، که در هر یک از فصول به تناس��ب 
بحث، از آن ها س��خن به میان آمده است. در بخش 
کلیات، س��عي در ارائه  معناي لغ��وي و اصطالحي 
هریک از این مفاهیم، ش��ده است تا با دست یافتن 



به تعریفي واحد و روش��ن به تبیین بحث بپردازیم. 
شیوه  ی پژوهش در باب این مفاهیم، شیوه  ی تحلیل 
فلسفي- عرفانی-کالمی و در برخي موارد توصیفي 

مي باشد. 

مسأله  ی اساسي که دغدغه  ی اصلي پدیدآورنده ی 
ای��ن تحقی��ق و عامل مح��رک جه��ت تدوین این 
پایان نامه مي باش��د، آن اس��ت که آیا اساس��ًا »الهام 
قدس��ی« و »القاء ش��یطانی« امکان دارد؟ در صورت 
مثبت بودن پاسخ پرس��ش فوق الذکر، نفس چگونه 
آن را از عالم ماوراء دریافت می کند و به عنوان منبع 

معرفتی به کار می گیرد؟ 

در ذیل این مس��أله  ی اساسي که بیانش گذشت، 
پرسش هایي مطرح مي گردد، سؤاالتی از قبیل: 

الهام چگونه و از چه طریق بر نفس انس��ان . 1



وارد می ش��ود؟ آیا نفس حالت انفعالی دارد 
و یا فعال عمل می کند؟

نظر به اینکه نفس دارای قوای متعدد است و . 2
هرکدام دارای کارکرد ویژه خود می باش��ند، 
ک��دام یک از ق��وا، دریافت کننده ی الهامات 

قدسی می باشند؟ 

القاء شیطانی از چه طریق و چگونه صورت . 3
می گیرد؟

حاالت نفس در هنگام القاء شیطانی چگونه . 4
اس��ت؟ آیا القاء ش��یطانی به موجب ارتقاء 
درجه  و وج��ود قّوتی در نفس پدید می آید 
و یا هنگامی که نفس از جایگاه ارزنده خود 
هب��وط می کند، القاء ش��یطانی ب��ر او وارد 

می شود؟



آیا متون دینی اعم از آیات قرآنی و روایات . 5
اهل بیت )علیهم السالم(، صّحه بر وجود الهامات 

قدسی و القائات شیطانی گذارده است؟ 

آیا الهامات قدس��ی و القائات ش��یطانی، هر . 6
کدام مختص دس��ته ی خاصی از انس��ان ها 
هستند و یا تمامی انسان ها ممکن است الهام 

قدسی یا القاء شیطانی را تجربه کنند؟

وج��ه ممی��زه ی الهامات قدس��ی و القائات . 7
شیطانی چیس��ت و چگونه می توان این دو 

را از هم باز شناخت؟

از آنجا که قلب انس��انی ذو وجهین است)به . 8
ط��وری که وجهی به س��وی عالم معرفت و 
الهام دارد و وجهی دیگر به سوی عالم جهل 
و وسوس��ه( خواطر، گاهی از جنبه ی عالی 



نشأت گرفته و انسان را به سوی خیر دعوت 
می کنن��د و گاهی از جنبه ی س��افل منبعث 

شده و او را به سوی شر می خوانند. 

ق��ّوه ی عاقله ی نفس، در مس��یر اس��تکمال . 9
خود، به حدی از کمال می رس��د که توانایی 

دریافت پیام از عقل فّعال را دارا می شود.

به دلی��ل ذو وجهین ب��ودن قل��ب آدمی، از . 10
دو ن��وع خاطر نیز، س��خن به میان می آید و 
ایج��اب می کند هر کدام از س��بب خاصی، 
ح��ادث گردند. داعی به خیر را »ملک« و آن 
خاطر را »الهام« نامند و دعوت کننده به ش��ر 
را »شیطان« و آن خاطر را »وسوسه« گویند. 

نفس، هنگام هب��وط از جایگاه ارزنده خود، . 11
حالتی برایش حاصل می گ��ردد که آمادگی 



ورود القاء شیطانی را می یابد.

قرآن کریم و روایات اهل بیت)علیهم الس��الم( . 12
نیز به الهامات از جانب خداوند و القائات از 
جانب ش��یطان، اشاره های فراوانی دارد و با 
نام های متعددی چون »کالم«، »قول«، »امر«، 
»وسوس��ه«، »وحی« و »وع��ده«، از آن ها یاد 

می کند.

تمامی انسان ها ممکن است الهامات قدسی . 13
و القائات شیطانی را تجربه کنند.

وج��ه ممی��زه ی الهامات قدس��ی و القائات . 14
ش��یطانی آن اس��ت که خطورات فرشتگان 
همواره توأم با ش��رح صدر است و آدمی را 
به سوی مغفرت و فضل الهی فرا می خواند 
اما القائات ش��یطانی هم��واره مالزم با بخل 



نفس اس��ت و آدمی را به پی��روی از هوای 
نفس فرا می خواند.

دامنه ی این کار تحقیقي، قرآن کریم، متون معارف 
اسالمی و نیز آثار مالصدرا خواهد بود. 

 irandoc پس از جس��تجو در پایگاه اطالع رساني
در باب موضوع »الهامات قدسی و القائات شیطانی از 
دیدگاه مالصدرا« و استعالم از این پایگاه، سابقه ای از 
عنوان مذکور وجود نداشته است. موضوع فوق الذکر 
ب��ه جز پایان نامه ها، در مقاالت و پژوهش های دیگر 
نیز مورد جستجو قرار گرفت اما در هیچ کدام از این 

منابع نیز مورد بررسی قرار نگرفته است.

این اثر تالشی است جهت تبیین »الهامات قدسی 
و القائات شیطانی« که با محوریت دیدگاه مالصدرا 
به تش��ریح و تحلیل آن می پردازد. برای دستیابی به 



پاس��خ پرس��ش های فوق الذکر، ابتدا می بایس��ت به 
زندگینامه ی وی بپردازیم تا با نگاهی واقع بینانه تر به 
بح��ث، ورود پیدا کنیم. از آنجا که یکی از مهم ترین 
مس��ائل در هر پژوهشی رس��یدن به معنای واحد از 
مفاهیم مورد اس��تعمال و پر کاربرد در کتاب اس��ت، 
ل��ذا ضروری می نمود ت��ا با ارائه ی مفهوم شناس��ی 
واژه ه��ای کلیدی تحقی��ق، مدخلی ب��رای ورود به 
مباحث مورد نظر فراهم آوریم که این کار در بخش 

نخست صورت پذیرفت. 

پس از ارائه تعریف از واژگان کلیدی کار، بخش 
دوم به تبیین الهامات قدسی اختصاص یافت. از آنجا 
که نزول الهامات قدسی بر قلب آدمی، گاه با واسطه 
صورت می پذیرد و لذا نیازمند ابزار و وسائط است، 
در فصل اول از بخش دوم به بررس��ی این وس��ائط 
که در لس��ان ش��رع »مالئکه« نام دارند، پرداخته شد 



و س��پس چگونگی ورود الهامات قدسی از دیدگاه 
مالصدرا مورد تش��ریح واقع گشت. مالک و معیار 
تمییز الهامات قدس��ی و القائات شیطانی، دغدغه ی 
انفکاک نا پذیر ذهن عارف و فیلسوف است. لذا پس 
از پرداخت��ن به الهامات قدس��ی، امعان نظری نیز به 
تفاوت آن با القائات ش��یطانی داشته ایم. بخش سوم 
اثر، عهده دار طرح مبحث »القائات ش��یطانی« است. 
پی��ش از ورود ب��ه بحث، الزم می نمود به بررس��ی 
شیطان به عنوان منشأ این گونه القائات و نیز ماهیت 
و چیس��تی او پرداخته گردد. لذا فصل اول از بخش 
س��وم، جایگاه شیطان و جنود او را روشن می نماید. 
پس از آن، به تبیین و تشریح آراء مالصدرا پیرامون 

القائات شیطانی، پرداخته شد. 



فصل دوم

شرح حال اجمالی اندیشمند مورد بحث در 

اثر حاضر

در آغازین فصل کتاب بر آنیم تا با مروری هرچند 
کوتاه بر زندگانی سراس��ر علم و ن��ور »صدر الدین 
محمد ش��یرازی« هرچه بیش��تر با این پژوهش گران 
آش��نا گردیم ت��ا از انوار علم و دان��ش وی  بهره ی 



وافی ببریم.  

ب��ه  ملق��ب  محمد بن ابراهیم قوامی ش��یرازی 
»صدر المتألهین«، حکیم و فیلس��وف ش��یعی، بنا به 
نقل��ی در روز نهم جمادی االولی س��ال 979 ق در 
شیراز به دنیا آمد)خامنه ای، 1383، ج1، ص پانزده(. اما در 
کتب رجال به تاریخ دقیق والدت وی اش��اره نشده 
است. عالمه طباطبایی با مراجعه به حاشیه اسفار که 
از قراین برمی آید به خط خود مالصدرا باشد، بدان 
پی برده اند. در این حاش��یه آمده اس��ت که در سال 
1037قمری، 58 س��ال از عمر مؤلف گذشته است. 
به اس��تناد همین گفت��ه می توان س��ال والدت او را 
979ق یا980ق دانست)نصر، 1340، ص6، پاورقی2(. پدر 
انتخاب  با  ابراهیم بن یحیی قوامی ش��یرازی،  او میرزا 
معلمان و اس��اتید مجرب در تربیت یگانه فرزندش 
کوشید)نعمه، 1367، ص478( و در آموزش علوم متعارف 



زمان کوتاهی نکرد. تا اینکه او س��رانجام برای ادامه 
تحصی��ل راهی اصفهان ش��د. این اولی��ن مرحله از 
مراحل سه گانه ی زندگی مالصدرا بود؛ دوره ای که 
در آن ب��ه یادگی��ری علوم و مع��ارف پرداخته و در 
محضر اس��اتید صاحب نام، تلمذ کرده است. وی در 
همین مرحله از زندگی خویش تحت تأثیر روحیه ی 
تصوف قرار گرف��ت. او پس از تحصیل در اصفهان 
به روس��تایی به نام »کهک« رفت و پانزده س��ال به 
ریاضت و تهذیب نفس پرداخت)همان، ص 480(. این 
دوران پانزده س��اله، فصل دوم زندگانی وی بود که 

در عزلت و کناره گیری از دنیا گذشت.

اهلل وردی خ��ان ک��ه در آن زمان مدرس��ه بزرگی 
س��اخته بود از مالصدرا دعوت ب��ه عمل آورد تا به 
شیراز آید و سرپرستی این مدرسه را عهده دار شود. 
او نیز پذیرفت و رهس��پار زادگاهش ش��یراز شد و 



تا آخر عمر آنجا س��کنی گزید)س��یدعرب، 1383، ج10، 
ص305، مدخل »صدرالدین«(.

مرحل��ه س��وم، دوران طالیی تدوی��ن و تألیف 
آثار اس��ت که اکثراً بر طریقه کش��ف و شهود است. 
نخستین کتاب در این مرحله »اسفار اربعه« بود)نعمه، 

1367، ص481(. 

اساتید و شاگردان  مالصدرا 

درس  محض��ر  در  ابت��دا  صدرالمتألهی��ن 
»محمد بن عبد الصمد عامل��ی« � مع��روف به ش��یخ 
بهائی � ک��ه در علوم نقلی مورد اعتماد و دانش��مند 
زمان خویش بود، حاضر شد و سنگ بنای شخصیت 
علم��ی و اخالقی مالصدرا توس��ط این دانش��مند، 
بن��ا نهاده ش��د و تکمیل این بنای معنوی را اس��تاد 
دیگرش، »امیر محمد باقر  بن ش��مس الدین« مشهور 



ب��ه � میر داماد � عهده دار گش��ت. مالصدرا حدیث 
و درای��ه و رجال و فقه و اصول را از »ش��یخ بهائی« 
و فلس��فه و کالم و عرفان و دیگر علوم ذوقی را از 
محضر »میرداماد« آموخت و علوم طبیعی و ریاضی 
و نج��وم و هیئ��ت را نیز از محضر این دو اس��تاد و 
احتماالً نزد »حکیم ابوالقاس��م میرفندرسکی« عارف 
زاه��د و ریاضی دان بنام عصر فرا گرفت)بی نام، 1340، 

ص 2(.

صدر المتألهی��ن در ط��ول م��دت زندگانی خود 
ش��اگردان بس��یاری را تربیت کرد. نام برخی از این 
ش��اگردان که از محضر وی کس��ب فیض نموده اند 

عبارت است از:

1. عبدالرزاق فیاض الهیجی 2. مالمحسن فیض 
کاشانی 3. قاضی سعید قمی 4. شیخ حسین تنکابنی  
و 000  )سیدعرب، 1383، ج10، ص305، مدخل »صدرالدین«؛ 



نعمه، 1367، ص479(.

آثار مالصدرا

و  خوش قل��م  نویس��ندگان  از  صدرالمتألهی��ن 
پرکار در فلسفه ی اس��المی اس��ت. تألیفات وی که 
بی��ش از چهل عنوان کت��اب و هر یک در نوع خود 
ش��اهکاری بی نظیر یا کم نظیر می باشد، دارای نثری 
روش��ن و فصیح و مس��جع و برای آموزش فلسفه 
وعرفان بس��یار آسان و سهل اس��ت. از ویژگی های 
بسیار مهم نوش��ته های مالصدرا که از دستاوردهای 
انحصاری خود او است تطبیق بین مفاهیم و بیانات 
ش��رع و براهین فلسفی اس��ت به نحوی که در هیچ 
مس��أله ی فلس��فی تا استش��هاد بر آیات قرآن و آثار 
معصومین)علیهم السالم( ننماید نظر قاطع خود را ابراز 
نمی دارد. او همواره در کتاب هایش افتخار می کند که 



هیچ کس را ندیده که همچون خود او اس��رار قرآن 
کریم و سنت معصومین)علیهم السالم( را فهمیده باشد. 
تمام نوشته های فلسفی او پر از آیات قرآن و روایات 
اس��ت و تمام تفاس��یرش سرش��ار از برداشت های 
عرفان��ی و عقلی اس��ت و او در ای��ن تطبیق، یگانه 
پیشتاز است و در این روش نظیری ندارد. البته پس 
از او شاگرد بی نظیرش »فیض کاشانی« این شیوه را 
از اس��تاد آموخته و آن را گس��ترده و زیبا به کاربرده 

است.

از  مجم��وع  در  صدرالمتألهی��ن  نوش��ته های 
ویژگی هایی چون جامعی��ت، داوری مصلحانه بین 
آراء مختل��ف، اس��تفاده از عق��ل و ذوق و وحی در 
حل مبهم��ات، احاطه بر آراء گذش��تگان و در آخر 
س��هل و ممتنع نویسی برخوردار اس��ت. وی اذعان 
دارد ک��ه در حکمت متعالیه از روش��ی تلفیقی مدد 



جسته است و در آن قرآن، برهان و عرفان را به نحو 
غیر التقاطی تلفیق نموده است. وی توانسته است از 
حصر گرایی رای��ج در روزگار خویش فاصله گرفته 
و تنها ب��ر برهان تکیه نکند بلک��ه ارتباط مؤثری را 
میان قرآن، برهان و عرفان برقرار کند. او از این س��ه 
دانش به نحو بسیار ماهرانه ای مدد جسته و توانسته 
اس��ت »حکمت متعالیه« را شکل دهد. مالصدرا در 
بیان مباحث خود رویکردی میان رشته ای به این سه 
ابزار ش��ناخت یعنی عقل و وحی و دل داشته است 
و ب��ا توجه به آن الگویی برای دس��تیابی به معرفت 
طراحی کرده که بر اس��اس آن توانست در مواردی 
ب��ه تلفیق و در مواردی به گفت و گو و چالش میان 
رشته های کالم اسالمی، فلسفه ی اسالمی ، عرفان و 
تفسیر در فهم و تحلیل مس��ائل الهیاتی بپردازد)رک: 

فرامرز قراملکی، 1385، ص176-174(.  



برخی از آثار وی به شرح ذیل است: 

• الحکمة العرشیه 	

• الحکمة المتعالیة فی االسفار العظیمة االربعة 	

• المبدأ و المعاد 	

• المشاعر 	

• المظاهر االلهیة فی االسفار علوم الکاملیة	

• الشواهد الربوبیة فی مناهج السلوکیة 	

• التصور و التصدیق 	

• الواردات القلبیة فی معرفه الربوبیة 	

• اسرار االیات و االنوار البینات 	

• دیوان اشعار 	

• حدوث العالم 	



• اکس��یر العارفین فی المعارفه طریق الحق و 	
الیقین 

• شرح الهدایة االثیریه	

• کسراالصنام الجاهلیة فی ذم المتصوفین 	

• مفاتیح الغیب 	

• متشابهات القرآن 	

• رس��اله س��ه اصل)نعم��ه، 1367، ص492-498؛ 	
مدخ��ل  ص305و306،  ج10،   ،1383 س��یدعرب، 

»صدرالدین«(.

این حکیم وارس��ته در طول عمر 71 س��اله اش 
هفت بار با پای پیاده به حج مش��رف شد و در آخر 
به هنگام آغاز س��فر هفتم یا در بازگشت از آن سفر 
به سال 1050 ه . ق در شهر بصره در جوار حق قرار 



گرفت و در همانجا به خاک س��پرده ش��د و اگر چه 
امروز اثری از قبر او نیست اما عطر دلنشین حکمت 
متعالیه از مرکب نوش��ته هایش همواره مشام جان را 
می نوازد)سیدعرب، 1383، ج10، ص305، مدخل »صدرالدین«؛ 

رک: حسینی دشتی، 1385، ج3، ص1000(. 



فصل سوم

تحلیل مفهومی واژگان کلیدی اثر حاضر

پس از بیان شرح مختصری از زندگانی اندیشمند 
بزرگ، صدر المتألهین شیرازی حال به مفهوم شناسی 
واژگان کلی��دی پژوه��ش می پردازیم ت��ا با تعریفی 
واحد از این مفاهیم به بررس��ی »الهامات قدسی« و 

»القائات شیطانی« بپردازیم.



الهام

• الهام1 در لغت 	

واژه ی اله��ام از ریش��ه ی )ل ه م(، به معنای در 
دل افکن��دن، در دل انداختن می باش��د)دهخدا،1346، 
ج8، ص113(.  مؤل��ف لس��ان العرب و نی��ز صاح��ب 

مجمع البحرین، در معنای کلمه ی الهام آورده اند: »ما 
یلق��ی فی الروع«)ابن منظور، بی ت��ا، ج12، ص346؛ طریحی، 
1408ق، ج4، ص146( و الهام در قول صاحب تفسیرکبیر 

آن چیزی اس��ت که در قلب عب��د فرو می آید)رازی، 
بی ت��ا، ج31، ص193(. اکثر زبان شناس��ان، الهام را امری 

دانس��ته اند ک��ه خداون��د آن را به دل انس��ان القاء 
می کند و به این س��بب او را به عملی یا ترک عملی 

1.  God inspiration


