
  

  

  

  

  

  ميرداماد؛ حكيم استرآباد

  

  اربابون

  كارشناس ارشد فلسفه

  

  

  مقدمه

 چرا .براي درك كامل يك انديشه بايد صاحب و زمان آن انديشه را هم مورد توجه قرار داد

ت دقيق يك جزء يابند، و شناخ مي آدميان در يك مجموعه تولد و رشد ها همچون انديشه

از سوي ديگر بين يك انديشه و محيط تولد و .  نيست اجزاء ديگر ممكنمجموعه بدون شناخت

بنابراين تحقيق و شناخت زندگي فردي و اجتماعي انديشمندان، .  متقابل وجود داردةرشد آن رابط

لذا به اين دليل و داليل ديگر سخن . استمعني شناخت شرايط ايجاد يك انديشه و اثرات آن  هب

  .ت است، نه داستاني براي سرگرم شدن، انديشه و فرهنگ يك ملها هاز زندگينام

ميرداماد هر چند در زمان خود مانند شيخ بهائي از معروفيت فراواني برخوردار بوده است،   

شناسند و اين  مي را ناوطور كامل  ه و فالسفه هم ب اين زمان، مردم عادي و حتي علماولي در

  .خاطر آن خشنود بوده امري نيست كه بشود ب
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  ميرداماد

 ةاز حكماي برجست ١»ميرداماد«الدين معروف به  اقر فندرسكي استرآبادي فرزند شمس محمد بسيد

بنا بر قولي، او در استرآباد متولد و در خراسان و اصفهان به . استقرن دهم و يازدهم هجري 

  .تحصيل پرداخته است

  

  »داماد«لقب 

 صفوي بوده است لذا به اين لقب  كه چون ميرمحمد باقر، داماد شاه عباساند هبرخي بر اين عقيد

 كه پدر اند هنويسان با نظر فوق مخالفت نموده، بر اين عقيد  ولي اغلب تذكره،شهرت يافته

. ه فرزند رسيده است، داماد محقق كركي بوده و اين لقب از پدر ب)الدين شمس(ميرمحمد باقر 

د حسين مجتهد و مادر سيد  مادر سي، مادر ميرداماد، محقق كركي سه دختر داشتمنقول است كه

  ٢.باشد مياحمد بن حسين بن حسن موسوي عاملي كركي 

 را) ع(كند كه محقق كركي در رؤيا، حضرت اميرالمؤمنين  مياالدب نقل ةنصاحب ريحا  

 دختري او وارث علوم انبيا و اوصيا خواهد ةشنود كه نو مي محقق از آن حضرت ،مالقات نموده

پدر (الدين  آن حضرت، دختر خود را به عقد شمسو دستور شد، محقق كركي براساس خبر 

 قابل ة نكت٣.شود مي محقق ،)ع(آورد كه با تولد و رشد مير محمد، پيشگوئي امام  ميدر) ميرمحمد

اي به استاد خود، او را وارث علوم انبيا و   ميرداماد، در نامهةذكر اينكه صدرالمتألهين، شاگرد برجست

   ٤.مرسلين دانسته است

  

  اساتيد ميرداماد

  ؛نورالدين عاملي سيد. ١

كه ميرداماد از او ) پسر محقق كركي و دائي ميرداماد(لكركي عبدالعالي بن علي بن عبدالعالي ا. ٢

  ؛ داشته است٥اجازه

  ؛كه ميرداماد از او نيز اجازه داشت) پدر شيخ بهائي(شيخ حسين عاملي . ٣

  ؛الدين حسين صاعد طوسي تاج. ٤
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  ٦.ه استاستاد فلسفه ميرداماد بودكه  استرآبادي معروف به سماكي فخرالدين. ٥

 قابل توجه اينكه از ةنكت.  ادامه دادياد شدهخود را در اصفهان نزد اساتيد ميرداماد تحصيالت   

ميان اساتيد فوق فقط فخرالدين استرآبادي در علوم معقول تبحر داشته و ميرداماد از او كسب 

  ٧.فيض نموده است

  

  عصر ميرداماد مندان همدانش

عصر ميرداماد  دانشمند و فقيه و زاهد همترين هم و مشهورترين و مترين  شيخ بهائي بزرگ.١

اي داشتند،   بسيار نزديك و صميمانهة جالب توجه اينكه ميرداماد و شيخ بهائي رابطةاست، نكت

 شاه عباس منزلت عالي ويژه آنكه هر دو در دربار هب. توان انتظار داشت مي كه كمتر اي رابطه

كردند در  مينقل شده است كه روزي آن دو عالم همراه شاه عباس سوار بر اسب حركت . داشتند

 شاه براي سنجيدن ميزان صدق و صفاي باطن .راند تر از ديگران اسب مي كه ميرداماد عقب حالي

 ةوظيف) بهائي(يخ اين ش:  بزرگ داشت، نزديك شد و گفتاي ههمراهان خود، به ميرداماد كه جث

طور  اين: ميرداماد گفت. وقار هستيدكند وليكن شما با ميادب را رعايت نكرده، جلوتر حركت 

چون شيخ بهائي به وجد   مينيست، بلكه اسب شيخ از كثرت شادي ناشي از حمل وجود محتر

مير از : سپس شاه پنهاني نزد شيخ بهائي رفت و به شيخ گفت. تواند آهسته حركت كند ميآمده، ن

شيخ پاسخ . كه تاب حركت ندارد طوري هه بتزحمت انداخه خسته كرده و ب كثرت فربهي اسب را

 اسب است در يشود ناشي از ناتوان ميگونه نيست، بلكه آن خستگي كه در اسب مشاهده  داد اين

 ه و بظه از اسب پياده شدسلطان همان لح.  هم از تحمل آن عاجز هستندها حمل علمي كه كوه

   ٨. شكر نمودةخاطر توفيق همراهي با آن بزرگواران، سجد

الشأن پرسش و پاسخي است كه با لطافت شاعرانه   اين دو عالم عظيمة از رابطي ديگرةنمون  

  :همراه است

  در مشكل اين حرف جوابي فرما  اـــخـان ســروه اي كــاي ش

  چون هيچ نبود پس كجا بود خدا  كوني كه خدا بود گر هيچ نبود
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  :پاسخ شيخ بهائي

  ان است خداـمكتحقيق بدان كه ال  ما زاو ـاي صاحب مسئله تو بشن

  بـود كجا دارد جــان ــان در تـج  خواهي كه أكشف شود اين معني

در مسائل مورد اختالفشان بسيار مباحثه كه با هم  شيخ عبدالكاظم بن عبد علي گيالني تنكابني .٢

  .كردند مي

ديوان . شاعر، پزشك و متكلم) م١٠٣٧(اصفهاني مشهور به شفائي ن حسن الدي حكيم شرف. ٣

  .از اوست» شكرالمذاقين«فارسي 

  ؛ شيخ لطف اهللا عاملي.٤

  ؛ مالعبداهللا شوشتري.٥

اهللا و ميرداماد از يك طرف و عبداهللا شوشتري از طرف ديگر  منقول است كه شيخ لطف  

تا اينكه در .  سختي داشتندةحثه و مشاجر مسائل علمي و اجتماعي مدت طوالني با هم مباةدربار

و اهللا  هللا بيمار شده به بستر مرگ افتاد و شيخ لطف، مالعبدا١٠٢١تاريخ بيست و پنجم محرم سال 

، سر و  با خوشروئي با آن دو برخورد كرد، مالعبداهللا در آن حالتندآمدبه عيادت او ميرداماد 

مالعبداهللا با اين كار، ضمن بيان . گفت را ترك  و فرداي آن روز دار دنيابوسيدگلوي آنها را 

وجود آمده در حين بحث و مشاجره را زايل  هخوشنودي خود از آنها، هر گونه كدورت احتمالي ب

  ١٠.كرده است

  

  شاگردان ميرداماد

 با اين توضيح كه اغلب شاگردان ميرداماد ،توان افراد زير را نام برد مي ميرداماداز شاگردان 

  .اند هيخ بهائي هم بود شانشاگرد

 ةمالصدرا كه با استاد خود رابط محمد بن ابراهيم قوامي شيرازي معروف به صدرالمتألهين و. ١

برخي مسائل علمي با استاد خود مالصدرا هر چند در .  داشتينظير عميق روحي و علمي كم

 كه مالصدرا در آثار شد مي موجب العاده نسبت به استاد ده نبود، ولي عالقه و احترام فوقعقي هم

  ١١. مطرح نكندخود برخي مسائل فلسفي را اصالً
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   ؛»حدوث العالم«الدين گيالني و معروف به مال شمسا صاحب كتاب  مال محمد ملقب به شمس. ٢

  ن؛ السلطاةخليفسلطان العلماء آملي مازندراني معروف به . ٣

 ،»تبيان الصدق«بيان الحق و العابدين حسيني عاملي صاحب كتاب  سيد احمد بن سيد زين. ٤

  . اجازه از ميردامادة شاگرد و دارند،خالهداماد، پسر

  ؛)در تاريخ فلسفه(الدين اشكوري صاحب كتاب معروف محبوب القلوب  قطب. ٥

  ؛» عليهاةشيالحا«سيد امير فضل اهللا استرآبادي صاحب . ٦

  ؛يحيي گيالني رشتي. ٧

  ؛ اجازه از ميردامادةدارند شاگرد و) لقيپاچ(بد علي بن محمود خادم جابلقي شيخ ع. ٨

  ؛ اجازه از ميردامادةسيد ابوالحسن موسوي شاگرد و دارند. ٩

  ؛»األربعون حديثا«تقي بن ابي الحسن الحسيني صاحب كتاب . ١٠

  ؛»اصول دين«آخوند نصير صاحب كتاب . ١١

  ؛»اتظ االيقاةشيحا «مولي عبد الغفار گيالني صاحب. ١٢

  ؛» العابدينةحتف« بن الحاج بابا سمناني حكيم و پزشك و صاحب كتاب مولي عبداهللا. ١٣

  ؛»قميه«صاحب ) م١٠٨٩(مولي خليل بن غازي قزويني . ١٤

  ؛»المتعبدين ةقني«مولي عبدالمطلب بن يحيي طالقاني صاحب . ١٥

  ؛)در ديوان خود رباعياتي در مدح استاد سروده استوي (افضل قايني صاحب ديوان قايني . ١٦

در ديوان خود دو استادش » فياض«مالعبدالرزاق بن علي بن الحسين گيالني قمي معروف به . ١٧

  ١٢؛ه استكردرا مدح ) ميرداماد و مالصدرا(

  ؛»خيرالرجال«الدين محمد بن علي شريف الهيجي صاحب شيخ بهاء. ١٨

  ؛»دعائم الدين«محسن بن عنايت اهللا مشهدي صاحب  محمد.١٩

  ؛» مصطفويهةرسال«ين طوسي استرآبادي صاحب حسين بن صدر الد. ٢٠

  ١٣؛سيد محمد باقر مشهدي كه ميرداماد او را سيد فاضل كامل متورع متعبد خوانده بود. ٢١

  .ميرداماد را مقابله كند» افق المبين« توانست كتاب ١٠١٦نظام الدين احمد جيلي كه در سال . ٢٢
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  برخي از تأليفات ميرداماد

  :ازاست  كه برخي از آنها عبارت اند هنجاه اثر را ذكر كردبراي ميرداماد قريب پ

  آثار فلسفي

 همراه چند اثر ١٣١٥ آثار فلسفي ميرداماد است در سال ترين اين كتاب كه جزء بزرگ: قبسات. ١

 اصالت وجود و ماهيت را براي اولين ة مسئل،در اين كتاب نويسنده. ديگر فلسفي چاپ شده است

دست چند نفر از جمله  نسخ اين كتاب به. استستدل مطرح كرده صورت مفصل و م هبار ب

 اصالت وجود و ماهيت با استاد ةدر مسئلمالصدرا . اند هصدرا نوشته شده و بر آن حاشيه زدمال

اثر عبدالرزاق الهيجي به » كلمات طيبه«خود اختالف نظر داشت، اين اختالف نظر، در كتاب 

  ١٤.داوري كشيده شده است

  ١٥.بحث معروف حدوث دهري را در اين كتاب مطرح كرده است: لمستقيمصراط ا. ٢

اليماضات و التشريفات بعد از كتاب افق المبين و صراط المستقيم نوشته شده و همراه قبسات . ٣

  .به چاپ رسيده است

  .الحبل المتين. ٤

ح داده كه بعيد  سپس توضي،صاحب الذريعه براي اين نام دو موضوع را ذكر كرده: االفق المبين. ٥

  ١٦.را به يك نام نوشته باشد) فقه و حكمت(نيست محقق داماد دو كتاب در دو موضوع مختلف 

  . الملكوت در حكمت كه با قبسات به چاپ رسيده استةخلس. ٦

  . تقويم االيمانةمقدم. ٧

نام  هاي ب  شرح و حاشيه،العابدين شاگرد و داماد نويسنده  سيداحمد بن زين:تقويم االيمان. ٨

كه ميرداماد اين اثر را مشاهده نمود، با خط  بر اين كتاب نوشته است و زماني» كشف الحقائق«

   ١٧.» حقايق اين تعليقهةوسيل هچشمانم روشن شد ب«: خود بر اين كتاب نوشت

  .شرح تقويم االيمان. ٩

  ١٨. اين كتاب شرحي است بر سه كتاب فوق،التصحيحات و التقويمات. ١٠
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ن موهوم را خوانساري مطرح كرده و ميرداماد بر آن استدالل نموده است و لذا  زماةمسئل  

 و بعدها ١٩.ست بر هر دو نفراي هردي) م١١٧٣( اسماعيل مازندراني اصفهاني ةتوان گفت كه ردي مي

  . خوانساري رديه نوشت و نظر ميرداماد را تأييد كردةبر ردي) خواجوئي(خاجويي 

  

  آثار فقهي ميرداماد

  ؛شارع النجات. ١

زمان  حرام بودن استفاده از اسم و كنيه حضرت امام ةبار مفصل دراي هرسال:  التسميهةعشر. ٢

 ةرشته  باي هالعابدين بن فروخ نجفي در رد نظر ميرداماد، رسال در زمان غيبت، شيخ زين) عج(

  ٢٠؛تحرير درآورد

  ؛حواشي بر كافي. ٣

 سيد نعمت اهللا ةقاتي است ارزشمند و همراه شرح صحيفكه تعلي:  سجاديهةحاشيه بر الصحيف. ٤

  ؛جزائري در تهران چاپ شده است

  ؛را به اتمام رسانده است  ميرداماد آن١٠٢٣سبع الشداد كه در تاريخ . ٥

  ؛اين اثر با اثر قبلي در تهران چاپ شده است: الرواشح السماويه في شرح االماميه. ٦

  ؛)بيان سيد بودن كساني كه مادرشان سيد است: ( هاشم المنتسب باألم اليةاثبات سياد. ٧

اين اثر كه براي شاه عباس تأليف شد، به فارسي است و در بيان علت عدم سوختن : الجذوات. ٨

  .باشد خاطر تجلي، ميه جسد حضرت موسي هنگام احتراق كوه ب

  

  آثار ديگر ميرداماد

لوم رياضي و كالم و اصول فقه را مطرح كه ميرداماد در آن بيست مشكل در ع: أنموذج العلم. ١

  .كرده است

   ... .منسوب به ميرداماد در موضوع بيان ذكر براي رفع فقر و: ختومات مجربه. ٢

 ١٠٢٢را در سال  اين كتاب كه ميرداماد آن(االعضاالت العويصات في فنون العلوم و الصناعات . ٣

 در علوم رياضي، فلسفي، كالمي، اردشو ةبه پايان رسانده است، شامل پاسخ به بيست مسئل
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 در طهران، همراه كتاب سبع الشداد، به چاپ رسيده ١٣١٧منطقي، اصولي و فقهي بوده و در سال 

   ٢١.و ظاهراً همان كتاب أنموذج العلم است) است

 اين ديوان . صفحه چاپ شده است٧٨ در اصفهان در ١٣٤٩ديوان اشراق اصفهاني كه در سال . ٤

كه تقليدي از » مشرق االنوار«زبان فارسي و عربي و نيز مثنوي ه غزليات و رباعيات بشامل قصائد، 

  ٢٢.باشد ميمخزن االسرار نظامي است، 

 نماز و مقدمات ة ديگر با همين نام درباراي ه خلع بدن و رسالة كوچك درباراي هرسال» الخلعيه«. ٥

وفيه نگارش يافته ه از اصطالحات ص استداللي و با استفادةشيوه اين رساله ب. آن مثل طهارت

) شيخ اشراق(دي ر و اين دليلي است بر تالش ميرداماد براي نزديكي انديشه و روش سهرواست

  . مشائيةبه استدالل و انديش

. استاين كتاب كه شامل سي رساله بوده و برخي از آنها متعلق به ميرداماد : »كلمات المحققين«. ٦

  . است در دو جلد چاپ شده١٣١٥ اثر مذكور در ايران در سال

 و شاگرد ميرداماد، عبدالغفار گيالني بر آن استكمونه  ابناين اثر در پاسخ به شبه : التقديسات. ٧

  .حاشيه نوشته است

  ٢٣.ترجمه و كتابت آن همت داشته استكه ميرداماد به »  الواقيهةجن«. ٨

  

  ي ميردامادها هنام

دليل عدم دقت در  ههاي علمي و سياسي نوشته است، ولي ب ي متعددي به شخصيتها هميرداماد نام

شرح ه  برخي از آنها ب.اند هبقي از بين رفت ما،جز تعداد اندكي ه افراد عادي، بةوسيل هنگهداري آنها ب

 ؛»القواعد الفوائد في شرح جامع«صاحب ) م١٠٢١( به عبداهللا تستري عارف اي هنام) ١: (زير است

 به اي هنام) ٤ (؛ به حكيم شفائي اصفهانياي هنام) ٣ (؛ي صدارت پناه به مير رضاي هنام) ٢(

) ٧ (٢٤؛ از جانب شاه عباس به معلم قيصر روماي هنام) ٦ (؛ به عبداهللا ثانياي هنام) ٥ (؛عمادالدوله

 مشكالت روحي و علمي خود را با استاد مطرح ، شاگردها هچند نامه به مالصدرا، در اين نام

شود كه استاد هم مانند شاگردش  مي چنين استفاده ها هاز اين نام. دهد مييي ها پاسخكند و استاد  مي

  ٢٥.و برخالف تصور از دست قشري در رنج بوده است
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  تأثيرات علمي ميرداماد

خصوص  ه اسالمي بة تاريخ فلسفةهاي برجست توان گفت كه ميرداماد از شخصيت ميطور يقين  هب

سينا را با تفسيري از تعاليم  ت كه مكتب ابناولين كسي اسميرداماد . استدر دوران صفوي 

 او با داشتن معلومات وسيع ، از طرف ديگر٢٦. شيعي، بيان كرده استةسهروردي از ديدگاه انديش

، نويسان بود ين دوره مركز توجه و تحقيق تذكرهفلسفي و ابتكار در طرح چند بحث فلسفي، در ا

شأن او شيخ بهائي، مورد شناسايي قرار  شخصيت هم ميرداماد و اغلب انديشمندان را در ارتباط با

 پانصد بار تكرار شده  اينكه نام ميرداماد در منابع اين نوشته بيش ازگواه بر اين حقيقت. دهند مي

افي نبوده و با ز نسبت گ،٢٧از طرف شاگردانش» معلم ثالث« به اين توصيف ميردامادبنابر. است

توان نتيجه گرفت كه افرادي مانند ميرداماد، مالصدرا،  مي ميرداماد توجه به كثرت آثار علمي

 داده ارتقا اسالمي را ة توانستند بعد از يك ركود علمي، انديشقمي  قاضي سعيد ومالمحسن فيض

   ٢٨. نظامي نو و مستحكم بدهند، به تفكر شيعهو

  

  شخصيت اخالقي ميرداماد

او از . آيد كه ميرداماد، مردي زاهد و متعبد بود ميدست  هبراساس توصيفات موجود در تاريخ ب

 ةدوران نوجواني تا پايان عمر با بركتش، تالوت پانزده جزء از قرآن را همواره جزء وظايف روزان

ي گويند چهل سال در موقع خواب دراز نكشيد و حت. را ترك نكرد دانست و هرگز آن ميخود 

 بر ٢٩.داد مينرسيد، انجام  ميحد ضرورت نه د را تا ب و اعمال خويك بار هم نافله از او فوت نشد

، ٣٠ي عرفانيها هدر يكي از جلس) ع(كرامت ديدار اميرالمؤمنين  همين اساس ادعاي ميرداماد بر

دانست،  ميبخش خود  ائل علمي هم اولياء دين را الهامميرداماد حتي در مس. دور از انتظار نيست

) ع(كرد كه اين نظريه را از سخنان امام علي  ري ادعا مي حدوث دهةكه در مورد مسئل طوري هب

   ٣١.نتيجه گرفته است

بركت مالصدرا و  ميرداماد، وجود پرةالعاد دليل و گواه بر شخصيت اخالقي فوق ترين بزرگ  

 مالصدرا در مورد ها ه در اين نوشت.كه بين استاد و شاگرد، رد و بدل شده استاست يي ها هنام

كار برده است و با توجه به اين حقيقت كه  ه ب ...راتي چون، سيدنا، استادنا واستاد خود، تعبي
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گونه تملق و چاپلوسي گذرانده است، دور از هره مالصدرا، شخصيتي است كه زندگي خود را ب

.  حقيقي ميرداماد را تصور كردة بسيار عميق اين استاد و شاگرد، چهرةتوان عالوه بر درك رابط مي

 استاد ديگرش، شيخ بهائي كه در ةگونه تعابير را دربار قابل تأمل اينكه مالصدرا اين  عجيب وةنكت

سرانجام در سال ) ره( ميرداماد ٣٢.كار نبرده است هسزائي داشت، ب هرياضت و سلوك شهرت ب

كربال و نجف از دنيا به عراق رفته بود، بين راه ) ع( براي زيارت امامان معصوم ي كه هنگام١٠٤٠

 خداوند او را با ٣٣.و در همانجا به خاك سپردندكردند اش را به نجف اشرف منتقل  جنازهرفت و 

  .اجداد طاهرش محشور گرداند

  

   از اشعار ميرداماداي هگزيد

  رين همه آبـچشمي دارم چو روي شي

  بختي دارم چو چشم خسرو همه خواب

  ون همه دردــجسمي دارم چو جان مجن

  ه تابـ همليــو زلف ليـاني دارم چــج
          ********  

  تدبير بريدم تو دل به ـنتوان ز غ

  ر بريدـمهد از شيه كودك نتوان ب

  ر دلتـوان بست بزنجيـبر من نت

  دـر بريــوز تو نتوان دلم بشمشي
          ********  

  هجران تو چون وصال جاويد شود

  زار خورشيد شودـه از تو به از هـم

  تر از اميد شود حسرت ز تو شيرين

  د شودــواي كسي كه از تو نومياي 
          ********  
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  ز آن پيش كه خاك ما فلك كوزه كند

  دــروزه كنــرخ فيــ دور چــةبازيچ

  دســـرام تا روح قــرقد ما خــبر م

  دـوزه كنـــات دريــربت ما حيــاز ت
          ********  

  ان جدايي داردـت از جهــان در غمــج

  ي داردــايــت آرزوي پــر در رهــــس

  خواست قضا گفت آري ميدل وصل تو 

  ايي داردــر همـــون ســد كنــاين جغ
          ********  

  ان دارد مهرـره نهــاز شرم رخت چه

  وز عشق تو تب در استخوان دارد مهر

  ر و مه سايه اوستـر تو كه نور مهـمه

  رـان دارد مهــمن دارم و من، گر آسم
          ********  

  ي تو گرفتدل عادت چشم جنگجو

  جان كرد هزيمت سر كوي تو گرفت

  ردـانب من گيــم كه خط تو جــگفت

  رف روي نكوي تو گرفتــآن هم ط
          ********  

  اق دل از غم بتان شاد مكناشر

  ه آباد مكنــبتخانه ز سنگ كعب

  ا را سرآبادي نيستــاين دير فن

  ٣٤اد مكنــل خانه بنيــاندر ره سي
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