
 

 

 
 
 

 
 
 

 سرمقاله

 بزرگی بر عالم اندیشه و حکمت اسالمی دارد. برای قدردانیتردید صدرالمتالهین حق بی
 1های علمیی او بایتیته اسیت.   از این اندیشمند بزرگ، اشاره کوتاهی به سرگذشت و نوآوری

 3قمیری، هجیری   ۹۷۹ سال االولنهم جمادیمشهور به مالصدرا در  2صدرالدین محمد شیرازی
 راهیم قوام مردی دانشمند، اهل تجیار  در محله قوام شیراز دیده به جهان گشود. پدرش اب

 خانه مالاحمد آغیاز کیرد  دار فارس بود. صدرالدین تحصیال  ابتدایی را در مکتبو وزیر فرمان
اش، مالعبدالرزاق ابرقویی، ادامه داد. در شش سالگی همراه پدر به قیزوین  و نزد معلم خانگی
 (ق1131ی   ۹53)با شیخ بهایی جا به تحصیل پرداخت. همان« إلتفاتیه»رفت و در مدرسه 

 جایی مرکز حکومت صیفوی از قیزوین  پس از جابه.ق( آشنا شد. 1101 ی ۹6۹و میرداماد )
 همراه استادان خویش به آن دیار سفر کیرد  0هجری قمری، 1116به اصفهان در سال 

                                              
 کند.  اجمال بررسی میهای او را بهنامه اجمالی و شماره پتین نوآریاین شماره زیتت. 1
؛ «بنیاد حکمت اسالمی صیدرا »های استنادی ذیل گرفته شده است: پایگاه اطالع رسانی از پایگاه نامه. اطالعا  زیتت2

برای تحقیق بیشیتر دربیاره   «. ویکی نور»؛ وبگاه دیجیتال «ویکی شیعه»؛ وبگاه دیجیتال «دانشنامه اسالمی»وبگاه دیجیتال 
 رضیا ؛ شرح حیال و آرا  فلتیفی مالصیدر    ،شتیانیالدین آجاللنامه، مکتب فکری و آرای علمی مالصدرا ر.ک: زندگی
مالصیدرا؛  ، ؛ همیو حکمیت متعالییه و مالصیدرا   ای، خامنیه  سییدمحمد ؛ حکمت متعالیه و تفکر فلتفی معاصراکبریان، 

لوامع العارفین فی احوال صدرالمتألهین، پژوهشی پیرامیون  خواجوی،  محمد؛ زندگی، شخصیت و مکتب صدرالمتألهین
 جمعیی و  کیربن ؛ هانری سیری در افکار مالصدرازمانیان،  محمدتقی؛ مالصدرا یثار و آرااحوال و افکار و آ
 و... صدرالدین شیرازی معروف به مالصدرا یا صدرالمتألهین: فیلتوف و متفکر اسالمیاز خاورشناسان، 

 . میالدی 15۷1 شمتی و ۹51 مهر 1۷زمان با . هم3
 میالدی.   15۹1زمان با . هم0
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اصفهان ساکن شد. علم فقه، حدیث و تفتیر را از شیخ بهایی، و حکمیت  « خواجه»و در مدرسه 
   اند.معرفت را نزد میرداماد فراگرفت. برخی نیز شاگردی میرفندرسکی را به او نتبت داده و

نظر شد و در مدرسیه خواجیه بیه تیدریس     های گوناگون صاحبزودی در دانشبه مالصدرا

 های نقلی و عقلی سبب شید های ویژه و متفاو  وی در دانشپرداخت. اما دیدگاه

 گیذاری باورهای خود و گاه از روی حتاد  او را به بیدعت تا ظاهرگرایان برای دفاع از 

 در دین و داشتن عقاید باطل متهم ساختند. از سوی دیگر نور ایمان و بلندی طبع، او را از عمیل 

های مخالفیان نیزد   داشت و صحنه را برای تثبیت بدگوییمتقابل و نیز تمجید پادشاهان باز می

شارها سبب شد مالصدرا به زادگاه خود، شییراز بیازگردد   نمود. سرانجام این فشاهان آماده می

 های خود ادامیه دهید.  تا شاید به پشتوانه امالک پدری و حمایت خویشاوندان بتواند به نشر دیدگاه

 های این دانشمندان جوان را نداشت و صدرا پیس از ننیدی  اما شیراز نیز گنجایش نوآوری

   1اکن شد.س« کهک»به قم رفت و در روستای دورافتاده 

او با دلی شکتته و روانی ختته از دشمنی مردم نادان، راهی کهک شید و از جامعیه و میردم    

ق( در آنجا ماند. انزوا و تنهیایی در کنیار    1101تا  1125کناره گرفت و حدود پانزده سال )از 

تری برای سلوک الی اهلل در اختییار او گذاشیت. مالصیدرا پین      مناسب بتترشکتتگی قلب، 

سیره  ای که به استادش میرداماد نوشت، ییک ل از تدریس و تألیف کناره گرفت و برابر نامهسا

تا جایی که به شیهودهای پاییانی اهیل     2های قلبی اشتغال یافت،به عباد ، ریاضت و مراقبت

خوانده بود،  فتوحا و  فصوصهایی نون معرفت دست یافت و آنچه را تا آن روز در کتاب

 گاه به الهام الهی به نگارش آنچه یافته بود، مأمور شد. پس سکو دید. آنبه عیان می اکنون

 و تدریس حکمت متعالیه را در همیان روسیتای دورافتیاده    اسفاررا شکتت و نگارش 

 ق(11۹1 ـ 111۷) دو شاگرد برجتته او یعنی مالمحتن فیض کاشیانی  3آغاز کرد.

دامادی او را یافتند، نتیجه دوره تیدریس  ق(، که بعدها افتخار 11۷2ی   1112الهیجی ) و فیاض
                                              

بر این باور است که مالصدرا پس از تبعید، متتقیماً از اصفهان و از راه مورنه خور ، بیه کهیک قیم     ری کربنهان. البته 1

 (.  13۹-131ص، مالصدرا: فیلتوف و متفکر بزرگ اسالمیکربن، رهتپار شده است )ر.ک: 

 .  1، ج«گلشن ابرار»، در «مالصدرا؛ خورشید اندیشه»، مقاله لطیفی. 2

 . 1ی  0، ص1، جاسفار. مالصدرا، 3
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 خیورد، برمیی  او در کهکِ قم هتتند. مالصدرا در روزگار سکونت در کهک هرگاه به مشکل علمی

   1یافت.شتافت و به الهام الهی پاسخ خود را درمیمی پای پیاده به حرم حضر  معصومه

 این او بود، ساخت مدرسیه داراوِردی خان گرجی، حاکم فارس که از دوستزمان، اهللهم

نامه آن اختیار تدریس را به مالصیدرا سیپرد. پیس از میرگ     را در شیراز آغاز کرده و در وقف

 قلی خان که از دوستان نوجوانی مالصدرا بود، ساختن مدرسهوردی خان، پترش اماماهلل

سیال  بیه  را به پایان برد و حکم تبعید او را از شاه عباس صفوی پس گرفت. سیپس مالصیدرا  

که از قم به شیراز رفت و بر کرسی تدریس و دفتر تحقیق نشتت. ننان 2هجری قمری 1101

هیای مکیرر   آید، در این دوره نیز رفتار ناپتیند مخالفیان و تیوهین   از کتاب سه اصل او بر می

 های خود را ارائه دهدبار مصمم بود تا دیدگاهایشان ادامه داشت. اما صدرالمتألهین این 

 قلی خان، سردار سپاه صیفوی دوستی و آزاد اندیشی امامثبیت نماید. وی در پناه دانشو ت

های فراوانی انجام داد و مکتب فلتفی خود )حکمیت متعالییه(   روز فارس، تألیفو حاکم آن 

 را به بهترین وجه تبیین کرد.  

او در سیال  الهدی، نوه دختری مالصدرا )فرزند فیض کاشیانی(، وفیا    به گزارش محمد علم

 هیای وی ماننید  گتتت ناگهانی و نیاق  مانیدن برخیی نوشیته    است.  3هجری قمری 1105

 0کنید. ایین میدعا را تأییید میی     هجری قمیری  1100در سال  شرح اصول کافیو  تفتیر قرآن

ساله خویش هفت بار پیاده به ح  رفت و در آخرین سفر در شیهر   66صدرالمتألهین در عمر 

لوکت اعلی پیوست. پیکر او به نجف اشیرف منتقیل شید و در سیمت     بصره بیمار شد و به م

هیای گونیاگون   دفن گردید. از ایشان حدود پنجیاه اثیر در موضیوع    نپ صحن امیرالمؤمنین

    5ترین آنها آثار فلتفی اوست.جا مانده که مهم علمی به
                                              

 .  111ی11۷، صاتحاد عاقل به معقولزاده آملی، حتن. 1

 میالدی.   1632زمان با . هم2

 یالدی.  م 1635زمان با . هم3

 سال بوده است.   ۷1هجری قمری، و عمر او  1151. البته برخی بر این باورند که وفا  وی در 0

 .   حکمت و عرفان، وبگاه الکترونیکی «ر(و افکاشناسی مالصدرا )منابع زندگی، آثار کتاب»دار، . حق5
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 شود:  زندگی او به سه دوره کلی تقتیم می

 داشته است؛  کی آغاز شده و تا نوجوانی و جوانی ادامهتحصیل: این دوره از کود. دوره 1

 ق( در کهک قم؛ 1131 -1125. دوره انزوا و سلوک: پن  سال )2

ق( به طول انجامید که ده سال 1105 - 1131. دوره تدریس و تألیف: این دوره پانزده سال )3

 شد.  سپری« خان»سال دیگر، پس از بازگشت به شیراز در مدرسه در کهک قم و پن  آن 

 اهلل سوریروح

 


