سهم آخوند کاشـی
در ترویج حکمت متعالیه
محمدباقر عامرینیا
عباسعلی فراهتی

*

**

چکیده:
حکمتی که امروز با نام حکمت متعالیۀ صدرایی شناخته میشود و بور بلنودای یواریس فلسوفۀ
اسالمی می رخشد ،از آغاز یدوین یاکندن ،ارای فراز و نشیبهایی بد ه کوه رخودر ملالعوۀ
یاریخی است .بر هیچکس پدشیده نیست که رشد و شکدفایی انداع انشها مرهدن همت بلنود
مر انی است که با فداکاری خد  ،ر این راه از هیچ یالشی فروگذار نکر ند .آخدند کاشوی را
مییدان از مُروّجان و بلکه از احیاگران حکمت متعالیه صدرایی انست .یسلط او بر مبوانی ایون
انش شگرف و یدریس مستمر او مدجب شد یا نام او ر حلقوۀ اسوتا ان و مودافعان آن تبوت
شد  ،همچنانکه روش علمی و پایبندیاش به آمدزههای این حکمت ،سوبب شود یوا

هوای

بسیاری رو به سدی حکمت مزبدر بیاورند .ملالعۀ کدیاه حاضر ،کدششی است بورای گدشوز
کر ن نقش این حکیم فرزانه و شناساندن سهم او ر یرویج این فلسفۀ متعالی.
کلیدواژهها :آخدند کاشی ،حکمت متعالیه ،مالصدرا ،فلسفۀ الهی.

پژوهشنامه کاشان
شمارۀ هفتم(پپاپی )15
* استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یاسوج ،نویسندۀ مسئولmohamadamerinia@gmail.com /
پاییز و زمستان 1931
** استادیار دانشگاه کاشانa.farahati@gmail.com /
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 .1مقدمه
دیار کاشان در طوول اواریک ک وو وود ،هموواره اسوتگاه دانشومندانی ویشومار در
عرصههای گونهگون علمی و معرفتی وده است .یکی از نوامآوران ایوو سوامان ،فقیوه و
حکیم معروف مالمحمد معروف ه آ وند کاشی است.
در ارۀ زادگاه حکیم کاشی ،اگرچه سید محمدعلی مبارکهای ( )04 :2931از شاگردان
وی ،آن را نطنز دانسته است ،گزارشهای ااریخی دقیق حکایت از والدت آن حکویم در
جوشقان اِسترک دارد (نک :جمعی از پژوهشگران ،2931 ،ج.)131 :9
ه نظر میرسد مبارکهای ،جوشقان قالی را که نزدیک نطنز است ،ا جوشقان اسوترک
اشتباه گرفته ،آنگاه راساس همیو اشتباه و ه لحاظ قرب مکانی جوشقان قالی وه نطنوز،
ایو ش ر را زادگاه استادش اعالم کرده است .ه هر روی ،گزارشهوای اواریخی متعودد،
ش رت محلی و وجود ویشان نسبی حکیم در جوشقان استرک ،هر گونوه اردیودی را
نسبت ه زادگاه ودن ایو محل رای آ وند از یو می رد.
ااریک والدت آ وند را نوعاً سنۀ  2103هجری نگاشتهاند .ااریک مز ور اگرچه مستند
ه نص ااریخی صریحی نیست ،ازآنجاکه ااریک وفات وی ه طور دقیق ،یسوتم شوعبان
 2999هجری وده و هنگام وفات  30سال داشته است ،ااریک مز ور اواریخی صوحی و
قا ل قبول واهد ود (نک :همانجا).
نام حکیم کاشی ،مالمحمد جوشقانی معروف ه مالمحمد کاشانی یا مالمحمد کاشی
یا آ وند کاشی است .شاید توان گفت اا زمانی که در کاشان میزیسته ،ه نام اصلیاش
مالمحمد جوشقانی شنا ته میشده؛ همچنانکه سید محمدحسیو رضوی کاشانی یکوی
از شاگردان وی ،از او ه همیو نام یاد نموده است (رضوی کاشانی2939 ،ق .)2 :و عود
از هجرت ه اصف ان ،ه دیگر نامهایی که در فوق اشاره شد ،ش رت یافته است.
حکیم کاشی آنگونه که نگاشتهاند ،در سال  2131هجری از کاشان هجورت کورده و
از آن سال اا پایان عمر ،ه عنوان مدرّس رسمی ،در مدرسۀ صدر اصف ان سکونت یافته
است( .نک :مدرس2043 ،ق .)21 :آ وند در هنگام هجرت ه اصوف ان 91 ،سوال سوو
داشته است .ر ایو اساس ،وی مرااب کمال علمی و عملوی را در کاشوان طوی نمووده،
سپس ه اصف ان رفته است؛ چنانکه سید حسو مدرس شاگرد وی در وصو او گفتوه:
«آ وند کاشی در سال  2131از کاشان وه اصوف ان آمود ،درحوالیکوه فوردی فاضول و
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در ارۀ اسااید او ،اید گفت زرگانی چون مالمحمد حسیو نطنزی ،مالمحمد حسوو
نطنزی کاشانی ،مالمحمد نراقی و میرزا محمد نطنزی کاشانی ،از معوروفاوریو اسوااید
آ ونوود در دورۀ حضورشووان در کاشووان ودنوود (نووک :عوواطفی ،2939 ،ج .)29 :1و در
اصف ان از محضر زرگانی چون آقا محمدرضوا قمشوهای ،میورزا حسوو نووری ،میورزا
اسماعیل حکیم درب کوشکی ،آ ونود عبودالجواد راسوانی ،شویک محمود اقر نجفوی،
مالحسیو علی اویسرکانی و میر سید محمد ش ش انی ،کسوب علوم و معرفوت نمووده
است (مبارکهای ،2931 ،نقل از عاطفی .)93 :اعلیم و ار یت صدها شاگرد حاصول عمور
الغ ر پنجاه سال ادریس ایو عالم فرهیختوه شود کوه شومار زیوادی از آنهوا وود از
مدرسان زرگ شدند (نک :صدوقی س ا.)043 :2932 ،
آ وند کاشی پس از عمری ادرّس و ادریس ،سورانجام در  14شوعبان سوال 2999
هجری در اصف ان درگذشت و نا ر وصیت ود که گفته ود مرا در یا وانی وه واک
سپارید که فقرا و غر ا را دفو میکنند ،همانسان دفو شد .ایو یا ان اکنون همان اخوت
فوالد معروف است (انصاری .)921 :2912 ،زنودگی آ ونود ا عواد گونواگونی دارد کوه
احقیق حاضر صرفاً ه ررسی حدود اأثیر و نقشآفرینی آن حکویم در اثبیوت و اوروی
حکمت متعالیۀ صدرایی میپردازد .پس از آشنایی اجمالی وا شخصویت علموی حکویم
کاشی ،ا تدا در نگاهی کوااه ،حکمت متعالیۀ صدرایی را در گوذر اواریک مورور نمووده،
آنگاه ه ابییو س م آن حکیم در ایو حوزۀ حِکَمی و معرفتی میپوردازیم .یوادآوری ایوو
نکته ضروری است که هیچ اثر مخطوط و مطبوعی از وی ه جای نمانده است؛ ازایورو
آنچه در صوص اأثیر آن حکیم یان میکنویم ،راسواس انعکواس آن در گوزارشهوای
ااریخی و پرورش شاگردان ،در ایو حوزۀ معرفتی است.
 .2نگاهی کوتاه به گذر تاریخی حکمت متعالیه
سخو در ارۀ چگونگی پیدایش فلسفۀ اسالمی ه طور عام ،و حکموت متعالیوه وه طوور
پژوهشنامه کاشان

اص ،مستلزم ارائۀ گزارشی ااریخی از وضعیت ایو دانش اسوت کوه در ایوو گوزارش
ااریخی ،هرگز نمیاوان س م نیانگزاران و مروّجانِ آن را نادیده گرفت .روزگواری کوه

شمارۀ هفتم(پپاپی  )15حکیم قدسی مرابت حضرت صودرالمتأل یو(ره) ریشوههوای حکموت متعالیوه را از دل
پاییز و زمستان  1931آموزههوای دینوی ،وه صووص قورآن کوریم ،حودی و ادعیوۀ نبووی(ص) و عتورت
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طاهرینش(ع) کاوش مینمود ،روزگار غر ت فلسوفه و واال ص محجوریوت حکموت
اسالمی در معنای شیعی آن ود ،علوم عقلی و حِکَمی که غالباً در اثر عافیتاندیشی (ولو
ه انۀ عدم نیاز ه آن) و گاه واسطۀ عدم درک صحی (ولو ا اوجیه التزام ه شریعت)،
در حاشیۀ فضای کاوشهای مجامع علمی سنتی ،نموود و نمواد داشوته اسوت ،اواریخی
سرشار از غم و اندوه دارد ،از انزوای نامآوران عرصۀ حکمت گرفته اا کشوتهشودگان آن
و از کمی پیروان گرفته اا نبود زمینههای رشد و شکوفایی آن .کیست که در ایو گیرودار
رکود و سکون ،قدمهای حتی کوچک قدمزنان آن را وزرگ نشومارد اوا چوه رسود وه
قدمهای لند و راسک لندهمتانی که عافیت را کنار گذاشته و عمری را ا احمول رنو و
سختیها ،در راه صیانت و پاسبانی از گوهرهوای معرفوت ایوو دانوش م جوور ،از هویچ
االشی فروگذار نکردند.
البته از نقطهنظر ااریخی ،مکااب فلسفی متعددی پدیدار شدهاند که آنچوه وه حووزۀ
اسالمی آن ناظر است ،عمدااً حول سه مکتب فلسفی مشاء ،اشوراق و حکموت متعالیوه
مطرح میشود .آنچه در مطالعۀ حاضر مورد نظر اسوت ،ابیویو نقوش حکویم کاشوی در
اروی فلسفه در معنای ا یر است .در ارۀ ایو فلسفه و اثبیت آن در حوزۀ اصف ان ،ایوو
اشاره ضرورت دارد که همانگونه کوه ر وی از نویسوندگان نیوز گفتوهانود « :ویاردیود
کوششها و ا تکارات فلسفی مالصدرا منت ی ه پدید آمدن یک مکتب فلسفی شود کوه
اگرچه در جمیع مکتبهای معرفتی که در حوزۀ اندیشۀ اسالمی ارور شده ودند ،ریشه
داشته و از آنها اغذیه نموده ،شخصیت ی دیل و اا حدودی ودسوا تۀ مؤسوس ایوو
مکتب و اصول ا تکاری و دگرگونساز او ،ه گونهای وود کوه کوار او را سوی فرااور از
زمان ود قرار داده ود .شاید ه همیو دلیل است که مکتب فلسفی مالصدرا اا دو قورن
عد از او مورد عنایت حوزههای فلسفی قورار نگرفوت .از آغواز قورن سویزدهم هجوری
قمری ه ایو سو ،رفتهرفته فلسفۀ مالصدرا محور آموزش فلسفه در حووزههوای علمیوۀ
اصف ان ،سبزوار و ا ران گشت» (علیزاده.)3 :2911 ،
حکمت متعالیه ،مانند نظام مشائی ا و سینایی و نظام اشراقی س روردی ،دورۀ کامول
فلسفه است .لیکو در ایو نظام فلسفی ،مختصههایی وجود دارد که ر پژوهشوگران ایوو
مشرب فلسفی پوشیده نیست .از نقطوهنظور روششناسوی ممتواز در فلسوفۀ صودرایی،
موضوع چشمگیرِ اوجه ه وحی و کشو شو ود عرفوانی در ایوو حکموت اسوت کوه
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که ا وحی یعنی آنچه رهآورد کتاب و سنت است مطا قت نداشته اشد ،فلسوفه نیسوت
(در صوص روششناسی حکمت متعالیوۀ صودرایی ،نوک :عبودیوت ،2934 ،ج11 :2؛
قراملکی.)91 :2933 ،
نکتهای که یادآوری آن در را طه ا مکتب فلسفی مالصودرا وه منظوور آموادهسوازی
طرح مسئلۀ نقش آ وند کاشی در اروی ایو مکتب ضروری می اشد ،ایو است کوه وه
رغم وجود مکااب دیگر ،در ن ایت ایو مکتب در اصف ان فوائق آمود و زرگوانی چوون
حکیم کاشی طالیهدار آن شدند.
 .3مکتب فلسفی اصفهان در معنای صدرایی آن
میدانیم که ا اشکیل دولت صفوی ،حوزههای علمی متنوعی در اصف ان دائر شد که در
عرصۀ علوم عقلی ،سه شخصیت یعنی شیک ایی ،میرداماد و میرفندرسکی جلوه کردنود
و در ن ایت ،دو مکتب و تر است گوییم دو جریان فلسفی ،یکی ا نوام میرفندرسوکی
و دیگری میرداماد ،از دل آن یرون آمد .وجووه اموایز ایوو دو مکتوب ور پژوهشوگران
فلسفه پوشیده نیست و پردا تو ه آن ،از حوصلۀ ایو مقاله ارج است ،اما مسئلۀ م وم
ایو است که همانگونه که ر ی از محققان گفتهاند« :در حوزۀ میرداماد ود که نیانهای
حکمت متعالیه پیریزی شد و در حقیقت ایو حکمت متعالیه است کوه سرفصول نوویو
در ااریک فلسفۀ اسالمی است و دورۀ فلسفی اصف ان را ه عنووان یوک دورۀ متموایز وا
ط جدید شکل داده است .اگر دست روزگار ،مالصدرا را ه جایی غیر از اصف ان و ه
حوزهای غیر از حوزۀ میرداماد روانه کرده ود ،نه در ت حکمت یمانی میردامواد جوانوه
کرده ود و نه مالصدرا میوۀ نارس حکمت متعالیه را از آن در ت چیده و چشیده وود.
در واقع ایو حکمت متعالیه یا مکتب فلسفی مالصدراست کوه اصوالت مکتوب فلسوفی
اصف ان القی شده است» (امامی جمعه01 :2939 ،و.)83
آنان که پس از میرداماد و پس از مالصدرا ،کاوشهای عقلی و نقلوی و ووقوی آن دو
پژوهشنامه کاشان

را دنبال کردند و اروی دادند ،در واقع میراثداران مکتوب فلسوفی اصوف ان در معنوای
حکمت متعالیهای هستند که اگرچه ا میرداماد آغاز شد ،ه لحاظ اوسعه و گسوترۀ دامنوۀ

شمارۀ هفتم(پپاپی  )15آن اوسط صدرالمتأل یو ،عدها ه نام مکتب فلسفی مالصدرا یا حکمت متعالیۀ صدرایی
پاییز و زمستان  1931شنا ته شد .رهآوردهای فلسفۀ صدرایی که عوداً وواهیم گفوت در شخصویت آ ونود
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کاشی اجلی کرده ود ،همان حکمت یا معارف حِکَمی عمیوق و ریشوهداری اسوت کوه
پیش از اکوّن فلسفه در معنای مصطل پیش از مالصدرا ،جامۀ وجود و ظ ور وه وود
پوشیده است .شاید همانگونه که ر ی از نویسندگان نیوز گفتوهانود ( امنوهای:2939 ،
 )12همیو اسبقیت ااریخی و نیز گسترۀ دانوش حکموت اسوت کوه مالصودرا را مایول
سا ت اا مکتب ود را ه جای فلسوفه ،حکموت نامود (مالصودرا ،2939 ،ج.)23 :2
امثال حکیم کاشی در حقیقوت ،وارث معوارف نوا ی هسوتند کوه در معنوای واص آن
حکمت ال ی نامگذاری میشوند.
اگرچه از ورود فلسفه ه ج ان اسالم ،در حدود دوازده قرن میگوذرد و در حقیقوت
دوازده قرن است که مسلمیو دارای نوعی حیوات علموی هسوتند کوه از آن وه «حیوات
فلسفی» میاوان اعبیر کرد (مط ری ،2910 ،ج ،)8 :1ایو دانوش در معنوای حکمتوی آن،
ه شکل ادویویافته ا نام مالصدرا عجیو یافته و پوس از او وه هموت اسوتادانی چوون
حکیم کاشی اروی شده است.
اوأثیر حکمووت ووقوی صوودرالمتأل یو ور دورههووای عود از او ،حتووی موورد اوعووان
مستشرقیو قرار گرفته است (منتگمری وات)230 :2914 ،؛ ایو دیو معنا نیست که همۀ
رهوران از حکمت صدرایی ،در درجهای واحد و ا شیوهای واحد ودهانود .ضوا طهای
که میاوان میراثداری حکمت صدرایی را ا آن اعری کرد ،اداومیا ی مو هموی سبک
و روش مالصدراست که در سیرۀ علمی و عملی اعدادی معدود عد از او نمایانگر شده
است .شاید توان گفت ا تنای مسائل فلسفۀ صدرایی ر آموزههای وحیانی آمده در قرآن
و سنت نبوی(ص) و اهل یت(ع) و رهیافتهای حکمی ،از ایوو سوه منبوع غنوی روح
مکتب اوست که ود آن را حکمت متعالیه نامید .آنچوه گفتویم وه روشونی از نگاشوتۀ
ودش در مقدمۀ کتاب مشاعر دانسته میشود ،آنجا که میگوید« :ایو علوم موا از قبیول
مجادلههای کالمی و همچنیو از اقلیدهای عامیانه و یا از دیدگاههای حِکَمی حثوی نیوز
نیست ،همانگونه که از مغالطوههوای سفسوطی و یوا یوالپوردازیهوای صووفیانه نیوز
نمی اشد ،لکه از رهانهای کشفی است کوه کتواب ودای متعوال و سونت نبویاش و
احادی

اهل یت نبوت و والیت و حکمت ر درستی آنها گواهی میدهد» (مالصودرا،

 ،2932ج .)994 :0همانگونه که ر ی از استادان گفتوهانود« :اعبیور حکموت متعالیوه و
انتخاب ایو اعبیر ه عنوان نام کتاب ،جای احلیل دارد .صدرالمتأل یو ،حکیم نکتهسن و
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نمیگزیند» (قراملکی.)91 :2933 ،
مالصدرا فلسفهای را که قوانیو آن مطوا ق کتواب و سونت نباشود ،سوزاوار نوا ودی
میداند و میگوید« :نا ود اد چنویو فلسوفهای» (مالصودرا ،2939 ،ج .)981 :3حکموت
صدرایی مشحون از انوار اا ناک وحی ال ی است که آن را از فلسفههای مصوطل مبتنوی
ر عقل محض متمایز میکند .روح اعبّود و التوزام وه شورع در ایوو فلسوفۀ متعوالی اوا
دانجاست که معمار آن میگوید« :هرکس دیو او دیو انبیا(ع) نباشود ،ا وی از حکموت
است» ( واجوی .)114 :2911 ،مالصدرا آنگاه ه دلیل ایو مدعای ود میپوردازد و وا
اوضیحاای جامع و مستدل ،ه ارابواط مف ووم حکموت و علوم مبودأ و معواد و حقوایق
راستیو آن ا مکتب انبیا میپردازد و ا ال امی از آیاای چند از قورآن ،مف ووم حکموت و
حکیم را روشو میسازد (همانجا) .اأکید مالصدرا ر ایو روش ود در غالب آثوارش،
اعیّو و اصالت حکمت متعالیه را در فلسفۀ او و نسبت ه ود او ه اثبوات مویرسواند،
همانگونه که ر ی نیز گفتهاند« :اعبیر حکمت متعالیه که مالصودرا آن را در صووص
فلسفۀ ود ه کار موی ورد ،مبویّو روش وی و نیوز اعویو معرفتوی فلسوفۀ صدراسوت»
(قراملکی .)92 :2933 ،یا آنگونه که عضی دیگر گفتهاند« :روش فلسفهنگاری مالصودرا
در اسفار و حتی در امام نوشتههایش ،روش اصی است که وی آن را حکمت متعالیوه
ه جای فلسفه ،یعنی حکمت رار نامیوده و از ایوو رهگوذر ،فلسوفۀ وود را فلسوفهای
نوپدید و نوآورد جلوه داده است» (نصری.)283 :2930 ،
نکتۀ دیگری که شایان وکر است ،اوجه ویوژه وه جریوان کشو

و شو ود متوأثر از

ریاضتهای سالکانه است که در ایو روش علمی و عملی ،موورد عنایوت قورار گرفتوه
است و میاوان ایو پدیدۀ شگرف را از شا صهای آن دانست .صدرالمتأل یو در جایی
مینویسد « :سیاری از منتسبیو ه علم ،علوم غیبی لدنّی را انکار مویکننود و مویگوینود
علمی که از طریق اعلیم و افکر و اأمل ه دسوت نیایود ،چوه معنوایی دارد .شواید آنوان
پنداشتهاند که علم حقیقی ان ا منحصر ه فقه و ظاهر افسیر و علم حدی و کالم اسوت
پژوهشنامه کاشان

و ورای آنها علمی نیست» (مالصدرا ،2939 ،ج .)990 :2و در جوای دیگور مویگویود:

شمارۀ هفتم(پپاپی « )15چون نفس از پلیدی طبیعت و زنگار گناهان ،منزه و از پستی وویهوای لقوی پواک
پاییز و زمستان  1931گشت و روی ود را جانب پروردگار آفرینندۀ ود قرار داد و کار ود را ه او واگوذار
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کرد و ر خشش و عطای او اعتماد نمود ،داوند اعالی ه حُسوو عنایوت وود ور او
نگریسته و روی مینماید رویکردنی کلی و او را دفتری قرار داده از عقول کلوی ،قلموی
گرفته و از جانب ود ،امامی علوم را در آن مینگارد؛ چنانکه میفرماید :و علَّمنواهُ مون
لَدُّنا علماً»( .همان .)193 :و اگر خواهیم نمونهای از اورهای معرفتی متکی وه کشو را
از ز ان ود مالصدرا یادآور شویم ،ایو یک مناسب اشد« :مو حمداهلل وا عویوالیقویو
میدانم که ایو حدی

(حدی

مر وط ه عذاب قبر) و نظایر آن ،کوه از طریوق کتواب و

سنت در احوال قیامت و هول و وحشتهای آن وارد شده ،حق و صدق است .پس وه
آنهوا ایموان عینووی دارم هموراه وا کشو و شو ود» (موسووی .)213 :2938 ،یکووی از
نویسندگان در ایو اره میگوید« :یکی از نکتههوای نیوادی در شونا ت فلسوفۀ صودرا،
ال امپذیری و لکه اأثیر مبنایی او از عرفان اسالمی است .صدرا در سویر فلسوفی وود،
همواره ه مطالعه و پژوهش در آثار عارفان ج ان اسالم ،اشوتغال غریوب داشوته اسوت؛
ازایورو سیاری از کش ها و دریافتهای عرفانی را ه مثا ۀ عنصوری از سوپ ر فکوری
ود در صبغهای فلسفیعرفانی عرضه کرده است .ی وده نیست که وی ،ارهوا و ارهوا
آثار عارفان و دریافتهای آنان را میستاید و قدر مین د .صدرا روش حو

فلسوفی و

عرفانی را در نوعی همسویی القانه گرد آورد و ا احاطۀ ود ر مبانی عارفان ،شوکل
و سا تار فلسفی ه سخنان آنان خشید» (ش دادی.)291 :2931 ،
آنچه در ایو وقفۀ پایانی از مبح

نیاز ه یادآوری دارد ،ایوو اسوت کوه همویو نووع

پردازش حِکَمی ووقی ،آنهم در عصر رواج قشریگری سنتی یا عقولگرایوی عواری از
رهآوردهای اشراقی وحیانیِ آمده در کتاب و سنت ود که میاوان گفت مالصدرا حکویم
احیاگر حکمت ر انی است .یکی از حکما میگوید« :مطلوب قا ول اوذکر آن اسوت کوه
صدرالحکما فیلسوف ال ی متضلّعی است که ه حق نیانگذار مکتبی گردید که حکموت
ال ی را از سقوط مطلق نجات داد» (آشتیانی1 :2910 ،؛ نیوز جمشویدی .)013 :2933 ،و
سرانجام آنکه مجموعۀ امتزاجیافتۀ عقل و نقل و کش ه همراه سیرۀ عملوی مالصودرا،
اضالع و عناصر اشکیلدهندۀ حکمتی است که امروزه ا نام حکمت متعالیه یا حکموت
رار میشناسیم؛ عناصری کوه در عینیوت گفتواری و رفتواری ،ضوا طهای روشوو ورای
شنا ت آن دسته فیلسوفانی است که ما آنان را میراثداران حکمت صدرایی مینوامیم و
وفاداری و اور عمیقشان ،آنان را در اروی و اوسعۀ ایو دانش واال س یم نمووده اسوت؛
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عناصر حکمت صدرایی ،اوالً آن حکیم ال ی را ه عنوان پاسبانی رای ایو میراث گرانب ا
یا یم؛ ثانیواً نقوش او را در اثبیوت و اوروی رهآوردهوای آن شناسوانیم و ثالثواً شویوه و
چگونگی اجرای ایو نقش را اوسط او معرفی کنیم .حکیم کاشی در واقوع نمونوۀ عینوی
حکمت متعالیه است؛ چنان عینیتی که اع اروی حکمت متعالیه شد و اأثیر آن ورای
همیشه اقی است.
 .4روش حکیم کاشی در ترویج حکمت متعالیه
حکیم کاشی ازجمله متصلّبان حکمت متعالیه است که هرگز نمیاوان س م او را در ایوو
عرصه نادیده گرفت .اصلّب او در حکمت متعالیه در طول یش از نیمقرن موجب شوده
اا محققان ااریک فلسفۀ صدرایی ،او را مدرّس رسمی و اأثیرگذار حکمت متعالیه معرفی
کنند .یکی از همیو محققان مینویسد « :ر ما معلوم نشد که در عصر مالصدرا و قبول از
او در حوزههای علمی ایران ،از قبیل اصف ان و شیراز ،شا ص در ادریس عرفانیات چه
کسانی ودهاند .عد از افحص و اتبع و کنجکواوی زیواد ،اسوااید عرفوان ،طبقوۀ عود از
مالصدرا را اا اندازهای ه دست آوردیم و یان نمودیم و ایو معنی را روشوو سوا تیم و
در ایو اعصار در هر عصری ،یکی دو نفر مدرّس عرفان ودهانود .سوایریو انوواع علووم
حکمیه را ادریس مینمودند» (مالصدرا .)241 :2933 ،ایشان سپس ه معرفی چ رههای
شا ص عرفان و حکمت دورۀ عد از مالصدرا مویپوردازد و وا یواد نموودن از حکویم
ج انگیر ان قشقایی ،معاصر آ وند کاشی ،آ وند کاشی را مودرّس معوروف و رسومی
فقه و اصول و کالم و فنون حکموت معرفوی مویکنود (هموان .)241 :و نیوز مرجعیوت
اصف ان را در حکمت ه واسطۀ زرگانی چون حکیم کاشی میداند (همان.)243 :
ر ایو اساس ،اید گفت آ وند کاشی میراثدار حکمت صدرایی است؛ حکمتی که
شیوۀ مطالعاای آزاداندیشانه دارد و مباح فلسفی را در نگاهی اوأم وا شورع و عقول و
ووق مورد پردازش قرار میدهد .در اأملی که اکنون در زندگی آ وند کاشی داریم ،قبول
پژوهشنامه کاشان

از هر چیزی ،میراثداری او در ایو عرصه ه اثبات میرسد و سپس هودف اصولی ایوو
پژوهش نیز ه اثبات میرسد .ه نظر نگارندگان ،عناصر مشوروحۀ زیور ،کارآمودی ایوو

شمارۀ هفتم(پپاپی  )15حکیم متصلّب را در اثبیت و اروی حکمت متعالیه ،و میزان س م او را در ایوو عرصوه
پاییز و زمستان  1931روشو میکند.
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4ـ .1تدریس مدام آثار مالصدرا
رونق علوم ه ادریس و ادرّس است .قوبالً اشواره کوردیم کوه مرحووم آ ونود کاشوی،

متصلّب در ادریس حکمت ود .االش آ وند در زنده نگه داشتو حکمت در طول یک
دورۀ طوالنی یش از نیم قرن و ه طور مستمر و دون وقفه وده است .دی ی است کوه
س م مدرّسان حکمت در اثبیت ،احیوا و اوروی آن سو می راور و وی ودیل اسوت و
ازآنجاکه روشو شدن ایو صیصه و عنصر چشمگیر در شنا ت میوزان نقوش و سو م
حکیم کاشی در ایو عرصه ،نیازمند عط اوجه ه پارهای گزارشهای ااریخی است ،ه
وکر مواردی از آنها میپردازیم .محقق معاصر ،علی دوانی در ایو اره میگوید« :آ ونود
مالمحمد کاشانی از استادان نام حوزۀ اصف ان وده و ه آ ونود کاشوی شو رت داشوته
است .حوزۀ یکصدسالۀ اصف ان ینام آ وند کاشی مف ومی نداشوته و کمتور عوالمی در
اصف ان وده که از محضر وی استفاده نکرده است .او عالمی ر انی و دانشومندی ال وی،
حکیمی زرگ و استادی رازنوده ووده اسوت» (دوانوی ،2913 ،ج .)201 :21محمود اقر
کتا ی نیز مینویسد« :عالمه و حکیم فرزانه آ وند مالمحمد کاشانی از حکموای متوأ ر
اصف ان است .او و مرحوم میرزا ج انگیر ان را اید آ ریو شعلههای فروزان حکموت
و فلسفۀ ایو استان ااریخی که روزگاری مشعلدار حکمت و فلسفه و علوم وده اسوت،
دانست .وی در حکمت و فلسفه ،استاد مسلّم ود و ه ادریس علوم معقول میپردا توه
است .آ وند ه حق وارث مکتب فلسفۀ مالصدرا در اصف ان ود .ادریس فلسوفۀ ال وی
صدرالمتأل یو و هویژه اسفار او ،موجب رونوق حکموت و فلسوفه شود و ایوو میوراث
گرانب ا ه ا الف رسید» (کتا ی ،2918 ،ج.)933 :2
آنچه در فوق در ارۀ آ وند یان شد ،مستند ه گوزارشهوای معتبوری اسوت کوه وه
شاگردان و معاصران ایو حکیم فرزانه منت ی میشود .فرصتالدوله شیرازی موینویسود:
« اری ،در مدرسۀ صدر دمت جناب آ وند مالمحمد کاشانی رسیدم .ایشان پیشار در
اصف ان ،یکی از األیفات مرا دیده و امجید فرموده ود .عالمی است ا عمول و حکیموی
ی دیل .ماشاءاهلل در امام علوم ید طوالیی دارد ،صرف و نحو و معانی و یان که حاضر
وهنش هست ،منطق مثل موم در دستش ،فقه و اصول ملکۀ راسخهاش ،حکمت پیش پوا
افتوادهاش ،ثومّ ماشوواءاهلل چقودر لیووق ،چقوودر شووفیق ،م ر وان و وووشز ووان اسووت»
(فرصتالدوله .)12 :2911 ،نکتهای که موورد اوجوه معاصوران وی قورار گرفتوه ،مودت
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مدرسی مش ور و معروف ،رجسته کرده ود .شری کاشوانی موینویسود« :در مدرسوۀ
صدر اصف ان ،یک مدرس صدساله داریم که گویا ه ایو علم و فعل ،کمتر کسوی دیوده
شده است .مدتها در حوزۀ او المّذ نمودم .اأهل ا تیوار ننمووده ،اموام عمورش را وه
ادریس گذرانیده است .اسمش همهجا معروف و مش ور است و همهکس اسوم آ ونود
مالمحمد کاشانی را شنیده است» (ااحادیه و سعدوندیان ،2911 ،ج.)199 :2
گفتیم که عمده ادریس آ وند ،حول فلسفۀ صدرا وده است .شایان وکور اسوت کوه
ادریس او منحصر ه کتاب اسفار ار عۀ مالصدرا نبوده ،لکه آنگونه که شاگردانش نقول

کردهاند ،آثار دیگری چون شواهد الر و یوه (مودرس2043 ،ق )21 :و منظوموۀ مالهوادی
سبزواری (آقانجفی قوچانی 212 :2914 ،و  )233را نیز ادریس مینموده است.
4ـ .2کثرت شاگردان

عامل دیگری که س م آ وند کاشی را در اروی حکمت مبرهو میکند ،کثرت شاگردان
اوست .قبالً در گزارشی ااریخی اشاره شد که کمتر عالمی در اصف ان وده که شواگردی
او نکرده اشد .ر ی از محققان ،ضمو ارائۀ ف رستی از شاگردان مش ور او که والغ ور
یکصد او است ،ه شرح حال اعدادی از آنها پردا تهاند (نوک :صودوقی سو ا:2932 ،
34؛ نیز رای اطالع یشتر نک :قرقانی220 :2932 ،و .)141آنچه در ارۀ شواگردان آ ونود
از جنبۀ مورد ح دارای اهمیت است ،ایو است که اوالً آنان از جاهای مختل وده و
حکمتِ آمو ته از آن حکیم ال ی را ا ود ه الدشان ردهاند؛ ثانیاً سیاری از آنهوا در
طول دورۀ حیااشان ،ه ادریس حکمت صدرایی پردا ته و شاگردان زیادی را پورورش
دادهاند؛ ازجمله آقا رحیم ار اب (متأثراریو شاگرد حکمتوی آ ونود) ،کوه نوا وه اظ وار
نظری ،تریو یادگارِ اقیمانده از آ وند در اصف ان و شاگرد واصالخواص وی ووده
است (همایی)284 :2910 ،؛ شیک مراضی طالقوانی کوه نوا وه نقول عالموه محموداقی
جعفری ،در نج  ،اسفار ادریس میکرده است (نک :صدوقی س ا)991 :2932 ،؛ شویک
محمود مفید که ظاهراً در اوا ر حیااش ادریس فلسوفه منحصور وه وی ووده (کتوا ی،
 ،2918ج )933 :2و سید محمدکاظم عصّار مدرس فلسفه در مدرسوۀ عوالی سپ سواالر
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ هفتم(پپاپی  )15ا ران (مط ری ،2918 ،ج .)802 :20دیو ارایب ،اینان مروّجان معالواسوطۀ حکموت از
پاییز و زمستان  1931طرف حکیم کاشی ودهاند .همچنانکه سیاری دیگور از آنوان همچوون شویک حسونعلی
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نخودکی ،آقا جمالالدیو گلپایگانی و میرزا علی آقوای شویرازی ،وا وه ظ وور رسواندن
مکاشفات و کرامات فراوان و ه عینیت رساندن طریوق ریاضوت ،رکوو دیگور حکموت
متعالیه را ه منصۀ ظ ور رساندند و از ایو رهگذر ،حقانیت فلسفۀ صدرایی را وه اثبوات
رساندند .حقایق فوق نسبت ه چ رههای مذکور ،ه قدری مشو ود اسوت کوه نیواز وه
افصیل کالم نیست و ه عالوه پردا تو ه آنها از حوصلۀ ایو مقال ارج است .و نیوز
ر ی از ایو شاگردان آ وند در مواج ه ا مخالفوان و معانودان حکموت ،سرسوختانه از
جایگاه آن دفاع کرده و از ایو طریق ،ه صویانت از مرزهوای آن پردا توهانود (آقوانجفی
قوچانی .)818 :2914 ،دی ی است که دفاع عالمانه از دانش حکموت ،ازجملوه عوامول
رونق آن است.
4ـ .3تدریس همزمان فقه و اصول و سایر علوم مصطلح حوزوی
شا صۀ دیگری که نقش اأثیرگذار آ وند کاشی را در رونق خشی وه حکموت متعالیوه

روشو میکند ،ایو است که وی همزمان ا ادریس متوون فلسوفی حِکَموی ،وا جودّیت
هرچوه اموام ،وه اودریس علووم مصوطل حووزوی از قبیول فقوه و اصوول و حوودی
میپردا ت .ادریس همزمان ایو علوم دان سبب عاملی مؤثر در اروی حکمت ود که
اقیّد ه ادریس ایو علوم نشان از اشرّع و اعبّد مدرس آنها داشت؛ ازایورو حکیمان را
در نظر متعلمیو علوم رسمی ،دارای جاو ه مینمود .یکی از محققان معاصور ،در اشوری
واکنش جامعۀ حوزوی معاصر آ وند کاشی و ج انگیر وان قشوقایی در قبوال اودریس
فلسفۀ صدرایی میگوید« :آقای همایی (جواللالودیو هموایی ،شواگرد آ ونود کاشوی)
میگفتند پیش از ج انگیر ان ،کسانی که فلسفۀ مالصدرایی ادریس مویکردنود ،موورد
اهانت قرار میگرفتند ،اما در زمان مرحووم ج انگیر وان کوه دنیوایی از اقووا و دیوو و
فضیلت ود ،آن اهانتها کارگر نبود و عد رداشته شد .وا اوجوه وه شخصویت عظویم
مرحوم ج انگیر ان و مرحوم آ وند کاشی ،کسی آن حرفها را نمویزد .دیگور اینکوه
ایو آقایان فقه هم ادریس میکردند؛ مثالً حاج آقا رحیم ،اصول و قوانیو را پیش مرحوم
ج انگیر ان وانده ودند .ایو ود کوه آنهوایی هوم کوه اهول نوق زدن ودنود ،وقتوی
میدیدند ایوها فق ای ز ردستی هستند ،محدثاند و اهل اقوا ،ز انشان ریوده مویشود»
(نک :مصاحبه ا سید محمد اقر کتا ی در پایگاه اینترنتی  .)www.meismi.comپویش از
ایو نیز گزارشهایی از ادریس علوم غیر حِکَمی اوسط آ وند کاشی نقل کردیم .ه نظر
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حکیم ال ی وده است .دی ی است که درهمآمیختگی علوم عقلی و نقلی همراه ا عمول
در آ وند ،عامل م می در رونق خشی ه فلسفۀ صدرایی در حوزۀ اصف ان ووده اسوت.
جالب اوجه اینکه ر ی از محققان ،او را مودرّس رسومی هور دو دسوته علووم مز وور
معرفی کردهاند .استاد فقید سید جالل آشتیانی مینویسد« :ج انگیر ان قشوقایی معاصور
ود ا آ وند کاشی مدرس معروف ،که در فقه و اصول و کالم و فنون حکمت مدرسوی
رسمی ود» (مالصدرا.)241 :2933 ،
4ـ .4تقیّد به شرع

یمباالای نسبت ه شریعت ،اا امی است که سبب اوجیه مخالفان فلسفه شوده اسوت.
حضور یش از نیم قرنِ آ وند در مدرسۀ صدر و حجورهنشوینی او هموراه وا وه جوای
آوردن اعمال عبادی رگرفته از شرع ،که ه ناچار موورد مشواهدۀ طوالب و فضوالی آن
حوزۀ زرگ ود ،سبب شد اا ایو وهنیت که شوخص فیلسووف یوا حکویم اعتنوایی وه
شریعت ندارد ،از وهوها زدوده شود .وحدت علمی و عملی آ وند در ایوو دو عرصوه،
عامل م می در جذب طالب ه علوم حِکَمی ود .ثبات قدم دهها سالۀ آ وند در اقیّود و
التزام ه شریعت ،هر گونه شائبۀ جدایی حکمت از شرع را از یو رد و از ایو رهگوذر،
زمینه رای مقبولیت حکمت صدرایی و ایجاد اشوتیاق نسوبت وه آن را فوراهم آورد .در
واقع آ وند کاشی در سیرۀ عملی ود ،صیصۀ التزام ه شریعت را که از ارکان فلسوفۀ
صدرایی است ،ه ظ ور و روز رسانید .او نمونۀ عینی چنان حکمتوی وود کوه نیواز وه
معرفی داشت؛ چراکه غبار ج ل یگانگان از آن ،وهوها را از رفتو ه سوی آن از داشته
ود .حکیم کاشی غبارها را زدود و نشان داد کوه التوزام وه شورع ،رأسالعویو حکموت
متعالیۀ صدرایی است .شدت ورع متشرّعانۀ او را در ایو عرصه ،نمیاووان در احلیول و
محاسبۀ نقش او در اروی ایو دانش نادیده گرفت.
4ـ .5بروز کشفیات
قبالً اشاره شد که یکی از ارکان حکمت متعالیۀ صدرایی ،پذیرش کش

و ش ود واطنی

ه عنوان یک منبع معرفتی است که مالصدرا ه آن اأکید داشت .روز و ظ وور حواالت
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ هفتم(پپاپی  )15کش در حکیم کاشی ،آنهم در جایگاه یک حکیم مودرّس فلسوفه و حکموت ،عامول
پاییز و زمستان  1931دیگری ود که در اثبات حقانیت و درستی نظریات مالصدرا مؤثر ود.
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اصل احقق ایو صیصه در آ وند کاشی ،آنطور که ر ی از استادان حکموت نیوز
نوشتهاند ،امری معروف است .یحیی انصاری مینویسد« :حاالت مرحوم آ ونود کاشوی،
اعلی اهلل مقامه ،در اصف ان و مدرسۀ صدر ،معوف است» ( ،2931ج .)144 :0و در جای
دیگر میگوید« :مرحوم آ وند کاشی در مدرسۀ صدر اصف ان ،ه نور حق اعوالی ،واطو
مردم را میدید» (همان ،ج .)93 :2و قبالً از عالِم ش یر ،آقانجفی قوچانی نقل کوردیم کوه
آ وند کاشی در ادعای مکاشفات صادق ود.
مکاشفات آ وند در حوزههای مختل  ،از اوحید حق اعالی گرفته اوا اسورار عووالم
عد از مرگ (نک :کتوا ی ،2918 ،ج ،)042 :2کشو و شو ود را وه عنووان یوک منبوع
معرفتی اأکید میکرد .او ود ه صراحت ،طرفدار مکاشفه و ریاضت وده است (نوک:
امیری.)118 :2932 ،
ادعاهای صادق او در اب مقام فنا و ش ود ،و مشاهدۀ آثار معرفتی ایو پدیده ه طور
واقعی اوسط شاگردان او در زندگی روزمرهاش ،احصیل حکمت صدرایی را رای آنوان
جذاب مینمود و ه عالوه مؤیدات کشفی وکرشوده در آثوار مالصودرا را واورکردنی و
صائب مینمود.
نتیجهگیری
اری ،نقش آ وند کاشی در حوزۀ علوم عقلوی و وه طوور مشوخص ،حکموت متعالیوۀ
صدرایی ،نقش اداوم مکتب فلسفی اصف ان در معنای صدرایی آن اسوت؛ ایوو نقوش از
رهگذر ادریس سالیان طوالنی حکمت موصوف اوسط او در کنار ادریس و اهتمام وه
علوم مصطل حوزوی ،ازجمله فقه و اصول ،و نیز پرورش شاگردان زیادی که سویاری
از آنها ا ر ورداری از موقعیت اجتماعیِ اأثیرگذار ه ادریس و األی

علووم حِکَموی

مورد نظر آ وند پردا تند ،ایفا گردید .نقش مز ور در کنار ه ظ ور رسیدن رهآوردهوای
حکمت صدرایی ،همانند کش و ش ود معارف نقلی ،در رفتار عملی و زندگی روزمرۀ
حکیم کاشی مضاع

شد و در ن ایت ،آ وند کاشی محوور عطفوی در اثبیوت جایگواه

حکمت متعالیه در عصر ود و ال ام خش اعصار عد از ود گردید؛ ازایورو می ایست
او را یکی از مدافعان و مروّجان سرسخت و سیار مؤثر ایو فلسفۀ متعالی ه شمار آورد.
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منابع
و آشتیانی ،سید جاللالدیو (مصاحبهشونده)« ،2910 ،مالصدرا حکیمی متأله ،فریود در رهانیوات و نواظر
هوشمندی در عرفانیات» ،ردنامۀ صدرا ،شمارۀ  ،1ا ران.
و آقانجفی قوچانی ،2914 ،سیاحت شرق ،ا ران :انتشارات امیرکبیر.
و ااحادیه ،منصوره ،و سیروس سعدوندیان ،2911 ،واقعیات اافاقیه در روزگار ،ا ران :ینا.
و امامیجمعه ،سید م دی ،پاییز  « ،2939ررسی احلیلی دورۀ فلسفی اصوف ان و دو مکتوب فلسوفی آن»،
ردنامۀ صدرا ،شمارۀ  ،91ا ران.
و امیری ،علی ،2932 ،اطرات میرزا احمد عمارلویی ،ا ران :کتا خانۀ مجلس شواری اسالمی.
و انصاری ،جا ر ،2912 ،ااریک اصف ان و ری ،ا ران :نشر عمادزاده.
و انصاری ،یحیی ،2931 ،دروس شرح منظومه ج 2و  ،0قم :انتشارات وستان کتاب.
و جمشیدی ،حسو« ،2933 ،حکمت و معرفت» ،مجموعه مقالهها و مصاحبههای حِکَمی معرفتوی اسوتاد
سید جاللالدیو آشتیانی ،ا ران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی.
و جمعی از پژوهشگران ،زیر نظر پژوهشده اقرالعلوم(ع) ،2931 ،گلشو ا رار ،قم :نشر معروف.
و امنهای ،سید محمد ،2939 ،حکمت متعالیه مالصدرا ،ا ران :انتشارات نیاد حکمت صدرا.
و دوانی ،علی ،2913 ،مفا ر اسالم ،ا ران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
و رضوی کاشانی ،سید محمدحسیو2939 ،ق ،اصول معتبره ،ا ران :مطبعة شرکة طبع الکتاب.
و ش دادی ،احمد ،پاییز و زمستان « ،2931دوازده مختصۀ فلسفۀ صدرایی» ،فصلنامۀ نقد و نظر ،قم ،سوال
سیزدهم ،شمارۀ .81-82
و صدوقی س ا ،منوچ ر ،2932 ،ااریک حکما و عرفای متأ ر ،ا ران :انتشارات حکمت.
و عاطفی ،افشیو ،2939 ،زرگان کاشان ،قم :نشر افق فردا.
و عبودیت ،عبدالرسول ،2934 ،درآمدی ر نظام حکمت صدرایی ،ا ران :انتشارات سمت.
و علیزاده ،یوک ،زمستان « ،2911ماهیت مکتب فلسفی مالصدرا و امایز آن از مکتبهای فلسفی دیگور»،
ردنامۀ صدرا ،شمارۀ  ،24ا ران.
و فرصتالدوله ،2911 ،آثار عجم ،ا ران :انتشارات امداد.
و قراملکی ،فرامرز ،2933 ،روششناسی فلسفۀ مالصدرا ،ا ران :نشر نیاد حکمت صدرا.
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ هفتم(پپاپی  - )15قرقانی ،م دی ،2932 ،عارف صدرنشیو ،اصف ان :مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ اصف ان.
پاییز و زمستان  1931و کتا ی ،سید محمد اقر ،2918 ،رجال اصف ان در علم و عرفان و هنر ،اصف ان :انتشارات گل ا.
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پینوشت:
* روستای جوشقان در  11کیلومتری شمال کاشان در کنار جادۀ کاشان ،مش د اردهال واقوع شوده
است.
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و مبارکهای ،سید محمد ،2931 ،دانشوران و رجال اصف ان ،نسخۀ طوی ،وه نقول همنووا وا قدوسویان،
افشیو عاطفی ،کاشان :نشر همگام ا هستی.
و مدرس ،سید حسو2043 ،ق ،الرسائل الفق یه ،ا ران :ینا.
و مصاحبه ا سید محمد اقر کتا ی. ww.meismi.com ،
 مط ری ،مراضوی( 2911 ،ج( 2910 ،)1ج )8و ( 2918ج ،)20مجموعوه آثوار ،ج ،1ا وران :انتشواراتصدرا.
و مالصدرا ،2911 ،رسالۀ حدوث العالم ،ارجمۀ محمد واجوی ،ا ران :انتشارات مولی.
و وووووووو  ،2939 ،الحکمة المتعالیة فی االسفار االر عة ،ا ران :انتشارات نیاد حکمت صدرا.
و وووووووو  ،2933 ،الشواهد الر و یة فی المناه السلوکیه ،ا مقدمه و اصحی سید جاللالودیو آشوتیانی،
قم :انتشارات وستان کتاب.
و وووووووو  ،2932 ،مجموعه رسائل فلسفی ،ا ران :انتشارات نیاد حکمت صدرا.
و منتگمری وات ،ویلیام ،2914 ،فلسفه و کالم اسالمی ،ارجمۀ ا والفضل عزای ،ا ران :انتشارات علموی و
فرهنگی.
و موسوی ،سید محمد ،2938 ،اسرار اآلیات ه انضومام اعلیقوات موولی علوی نووری ،ا وران :انتشوارات
حکمت.
و نصری ،عبدهلل ،2930 ،مقاالت فلسفی ،ایراننامه ،سال هشتم ،ا ران :مؤسسۀ پژوهش حکمت و فلسوفۀ
ایران.
و همایی ،جاللالدیو ،2910 ،دو رسالۀ همایی ،ا ران :نشر هما.
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