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کاری  اهداف مشترک به خدمت گرفته شود و افزون بر ارتقای کیفی و کّمی منابع درسی از دوبارهها و مراکـز پژوهشـی در مسـیر  همکـاری دانشـگاهکند امکانات موجود بـا  دانند، ایجاب می میمحدود بودن امکانات مراکز علمی و پژوهشی که خود را موظف به پاسـخگویی بـه ایـن نیازهـا های علـوم انسـانی و  ها به منابع و متون درسی با نگـرش اسـالمی در رشـته نیاز گستردۀ دانشگاه پیام پژوهش       کار مشترک خود را بـا  هشتادوسومینها (سمت)؛ پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی  دانشگاه سـازمان مطالعـه و تـدوین کتـب علـوم انسـانی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاهبه همین منظور،  جلوگیری به عمل آید. شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  نظران ارجمنـد تقاضـا می از استادان و صـاحب کنند. به جامعۀ علمی کشور عرضه می» های فلسفی حکیِم سبزواری نوآوری«انتشار کتاب  البتـه دیگـر  ؛متعالیه و تاریخ فلسفۀ اسالمی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری فـراهم شـده اسـتهـای حکمـت  عنوان منبعی درسی برای دانشـجویان رشـتۀ فلسـفۀ اسـالمی در درس بهاین اثر  دانشگاهی جمهوری اسالمی ایران یاری دهند.ا در جهت ارتقای کیفی کتاب حاضـر و تـدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز جامعـۀ اصالحی خود، ما ر  پنج  »سمت«پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                                                          سازمان    مند شوند. توانند از آن بهره مندان به این زمینۀ تحقیقی نیز می عالقه
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انگیز حکمــت صــدرایی و  تــاریخ فلســفۀ اســالمی شــاید عمــدتًا در شــرح دقیــق و اعجــاب)، فیلسوف و عارف بزرگ قرن سیزدهم، در ق۱۲۸۹−۱۲۱۲حکیِم سبزواری (اهّمّیت و سهم  مهمقّد        کّلی، حکمـت اسـالمی از  طور بهفروگشودن مشکالت آن و تداوم بخشیدن به این حکمت و  ، مواردی هماننـد ارائـۀ تعریـف یـا رو ازاینگذشتگان فراتر رود، نوآوری صورت گرفته است. صدرایی و فاقد نوآوری فلسفی بوده است، چرا کـه هرگـاه فیلسـوفی از ِصـرف تکـرار سـخن لیکن این بدان معنا نیست که این حکـیم صـرفًا یکـی از سـخنگویان برجسـتۀ حکمـت  ار باشد. رهگذِر نگارِش آثاِر فراوان و پرورِش شاگردان بسی ش جدید، نقد و ابطـال یـک رأی، اقامـۀ اسـتداللی جدیـد بـر یـک تحلیل جدید، طرح پرس ای جدیـد در  ای نـو، تأسـیس شـاخه ای از یـک نظرّیـه، طـرح نظرّیـه نظرّیه، کشف ابعاد تازه توان از صَور نوآوری فلسـفی دانسـت (فنـائی  فلسفه، و سرانجام، ارائۀ یک نظام فلسفی را می )، ۱۸۳ص ،۱۳۸۱زادۀ آملـــی،  ؛ حســـن۷، ص۱۳۷۲؛ آشـــتیانی، ۱۳۱، ص۱۳۷۰(نصـــر، حکمت متعالیه بیرون نیست و به تأسیس مکتبـی جدیـد در فلسـفۀ اسـالمی دسـت نیازیـده اساسی فلسفۀ صدرالمتأّلهین را پذیرفته و آثاری که پدیـد آورده و آرایـی کـه برگزیـده از پهنـۀ های کّلـی و  سبزواری از این لحاظ که جنبه). بر این اساس، حکیم ۳۰، ص۱۳۹۱اشکوری،  نظرّیات َسَلف خود قناعت ورزیده و از خود هـیچ ابتکـار فلسـفی نداشـته اسـت؛ بلکـه وی شود؛ اّمـا چنـین نیـز نیسـت کـه وی صـرفًا بـه تکـراِر تقلیـدواِر  حکیمی نوآور محسوب نمی



 هاي فلسفی حکیمِ سبزواري نوآوري   2
 

هـای ِحکمـی معمـوًال بـر قلـم او جـاری  شرح و بیاِن دلنشینی کـه در تفهـیم نکتـه گذشته از درسـتی شـناخته آیـد،  بناست سیر تاریخِی مسائلی که وی در آنها سخنی نـو گفتـه اسـت بـهواری در فلسفۀ اسالمی معلوم گردد و نیز اگر که اگر بناست جایگاِه واقعِی حکیم سبز درحالیدیگر که تعداد آنها کم نیست، جایگاه درخوِر خود را در تاریخ فلسفۀ اسـالمی نیافتـه اسـت، اّمـا برخـی  1ها پس از وی مورد توّجه و بحث و بررسی قـرار گرفتـه، برخی از این نوآوری توّجهی نیز دارد.  های قابل ها، نوآوری اری از زمینهدر بسیشود،  می حکـیِم «، »حاج مّالهادِی سـبزواری«میرزاهادِی سبزواری، مشهور به  بن میرزامهدی بن هادی گذری بر زندگانی حکیم سبزواری  اختصار بیان کنیم: است نخست سرگذشت این حکیم را بهو تکامل فلسفه نگاشته شده است؛ لیکن پیش از پرداختن به ِنکاتی دیگر در ایـن بـاب، بهتـر ری در نوآوری تر شدِن سهم و تأثیر حکیم سبزوا این کتاب به همین منظور، و برای روشن تفصیل معّرفی و تحلیل و بررسی کرد. ها را به باید هرکدام از آن نوآوری می ش) در اوایـل سـلطنت ۱۱۷۶( ۱۲۱۲، در سـال »حاجی«، و »حاجِی سبزواری«، »سبزواری )، دومـین پادشـاه سلسـلۀ قاجـاری، در سـبزوار توّلـد ۱۲۵۰−۱۲۱۲شاه (سلطنت:  فتحعلی                                                       سالگی فراگیرِی صرف و نحو را آغاز کرد، و در همان سـال پـدرش  در هفت یا هشت 2یافت.
 .۱۳۹۲ آبادی، حسین عباسی ؛۱۳۹۲ فنـا، ؛۱۳۹۲ پویان، ؛۱۳۹۲ نجات، و کوچنانی، ؛۱۴۳۴ عمادزاده، ؛۱۳۸۸ بهروان، ؛۱۳۸۷ روحانی، خوشدل ؛۱۳۸۳ ارشـدریاحی، ؛۱۳۷۲ غرویـان،: جملـه از است، شده منتشر متعّددی مقاالت ها نوآوری این باب در. 1
ــــاد ؛۴۷−۴۵ص ،۱۳۲۳ ســبزواری،: کــرد مراجعــه آثــار ایــن بــه تــوان مــی جملــه از ســبزواری، حکــیم زنــدگانی شــرح بــرای. 2 ــــلطنه، اعتم ــــدر، ؛۴۶−۴۵ص ،۱۳۹۵ ،۹۹۲−۹۸۳ص ،۳ج ،۱۳۶۳ الّس ـــه ۱۴۲ص ،۱۳۶۰ آشــتیانی، ؛۱۳۳۲ ســبزواری، اســراری ؛۳۶۵−۳۶۰ص ،۲ج ،۱۳۹۴ تبریــزی، مــدّرس ؛۱۹۶−۱۹۴ص ،۶ج ،۱۴۲۹ ص ـــد، ب ـــف،۱۳۷۶ بع ـــری، ؛۱۴۸−۱۰۰ص ال ـــراون، ؛۵۲۸−۵۲۴ص ،۱۴ج ،۱۳۷۱ مطه . ۲۳۵−۲۳۴ص ،۱۰ج ،۱۴۰۳ امــین، ؛۲۰۵−۱۶۱ص ،۱۳۸۱ ســها، صــدوقی ؛۱۳۷۱ رضــانژاد، ؛۱۳۶−۱۳۱ص ،۱۸۹۳ ب  .است قمری به −شده مشّخص که مواردی در جز− همه آثار، معّرفِی  و زندگی شرح ایـن در یادشـده هـای تـاریخ. ایـم داشـته بیشتری اطمینان بدانها که بپردازیم مواردی ذکر به است شده سعی اینجـا در. اسـت یافتـه راه آنهـا از بسـیاری بـه دّقتی بی و دارند فراوان اختالِف  یکدیگر با منابع این متأّسفانه



  3   مقدمه   
 

الله کـرد  ران نیکوکار و دیندار سبزوار بود، عزم زیارت بیتمیرزامهدی، که از ثروتمندان و تاج تنهـایی بـه  پس از مّدتی به شوق فراگیری حکمت، اموال و امالک خویش را بر جـای نهـاد و بـهپس از کسب این اندوختۀ علمی و عملی، به سبزوار بازگشت و در آنجـا ازدواج کـرد، ولـی  عربی، فقه، اصول فقه و منطق، و مواظبت بر واجبات و مستحّبات و ریاضت َنْفس پرداخت. گـزین، بـه آمـوختن علـوم  رفت و به مّدت ده سال، تحت تعلیم و تربیت آن عـاِلم زاهـد و خلـوتمّالحسین سبزواری، بـه مشـهد  دانشمند و پرهیزگار خود، حاج 1سالگی همراه با پسرعّمۀ در ده و در بازگشت در شیراز درگذشت.  ورود وی بـه اصـفهان در  2.ویـژه حکمـت بـود، کوچیـد اصفهان که در آن روزگار کانون علوم به )، شـاگرد ارشـِد مّالعلـی نـوری، ۱۲۴۲مشـهور بـه واحـد العـین (م. 4اسماعیل اصفهانی،مالّ سال بماند و از فقیه مشهور، آقامحّمدعلی نجفی، فقه آموخت و بـه مـّدت پـنج سـال از آخونـد سال داشـت. در آنجـا هشـت  ۲۴و حکیم سبزواری در آن تاریخ  3اّتفاق افتاد ۱۲۳۶اواخر سال                                                        
 .اند دانسته حکیم آن خالوزادۀ یا عموزاده را وی) ۸ص ،۱۳۳۲ سبزواری، اسراری جمله، از( منابع از برخی در اّمـا اسـت، خوانـده) عّمتی ابن( خود عّمۀ پسر را شخص این خودنوشتش نامۀ زندگی در سبزواری حکیم. 1
 .ببینید نیز را بعد پاورقِی ). وچهار بیست ص ،۱۳۶۸ سّیدحسن،( کـرد َبـَدل شهر آن در اقامت به را رحیلش عزِم  وی پسندیدۀ وخوی ُخلق و نیکو تدریس و برخورد اصفهانی مّالاسـماعیل درس بـه اصـفهان در. افتـاد راه بـه زودتـر مـّدتی دریابـد نیـز را اصـفهان علمای محضر پیشتر آنکـه بـرای اّمـا کـرد، تـرک را سـبزوار) اصفهان در اقامت برای نه( حّج  آهنگ به ابتدا وی: اند گفته برخی. 2
 .کاهد می شد، نقل پیش پاورقی در که را سخنی درسـتِی  احتمـاِل  است، شده وارد اصفهان به الحّجه ذی اواسط در تازه خود، سفر آغاز از ماه یازده حدود از پـس وی اینکـه). ۸۸۸ص ،۱۳۷۱ رضانژاد،» (۱۲۳۶ سنۀ الحّجةالحرام ذی شهر اواسط: اصفهان الّسلطنۀ دار بـه کمتـرین ورودِ  تـاریخ ؛۱۲۳۶ سنۀ الحرام محّرم شهر چهاردهم: سبزوار از حقیر آمدِن   بیرون تاریخ«: است آمـده آنجـا در. اسـت نوشـته هایش کتاب از یکی نخست صفحۀ روی بر سبزواری حکیم خود را تاریخ این. 3
 ،۲ج ،۱۳۷۹ طـالبی،( انـد کـرده مخالفـت نکتـه ایـن بـا برخی البّته). ۱۲۶−۱۰۸ص ،۱۳۷۸ داماد، محّقق یازده؛−نه ص ،۱۳۹۴ ادیــب، جــوانمردی: ک.ر نیــز ،۱۵۰−۱۴۷ص ،۱۳۸۱ ســها، صــدوقی ؛۴۳۶−۴۲۷ص ،۱۳۶۹ همــایی،( سـاختند آَشـکار را مّالاسـماعیل دو ایـن میـان اشـتباه وقـوع ُسـها صدوقی استاد سپس و همایی الّدین جالل استاد بار نخسـتین گویـا. انـد شـمرده یکـی بوده، العین واحد اصفهانِی  مّالاسماعیل شاگردان از خود که) ۱۳۰۴.م( اصفهانی کوشـکِی  درِب  محّمدجعفر بن مّالاسـماعیل بـا اشـتباه بـه را حکـیم ایـن گـاه. اسـت یافته وفات ،۱۲۴۲ سال به خود، اسـتاد حیـات زمـان در وی. انـد گفتـه مـی »واحدالعین« او به بوده نابینا چشم یک از چون و داشت اشتغال تدریس بـه نـوری، مّالعلـی حکـیم خـویش، اسـتاد زمان در که است اصفهانی محّمدسمیع بن مّالاسماعیل همان حکیم این. 4
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جمشـید نـوری،  بن حکمت فراگرفت و پس از درگذشِت او، دو سه سال در درس حکمـت علی تـرین  )، احیاکنندۀ حکمت صـدرایی و یکـی از مهـم۱۲۴۶معروف به آخوند مّالعلی نوری (م. اغلـب  −به تعبیـر خـود حکـیم−در این مّدت که  2و1رد.حکمای این مکتب فلسفی، شرکت ک گیـری  گذشت، همچنان به عبادت و جهاد با َنْفس و گوشه اوقاتش به تحصیل حکمت اشراق می ) و به مّدت پنج سال در مشهد که عاِلمانش بـه فقـه ۱۲۴۴سپس به خراسان بازگشت (ح. و دنیاگریزی مشغول بود. ویـژه حکمـت  گردان بودند، بیشتر به تدریس حکمت، به آور، و از حکمت روی و تفسیر روی جـار شـاه قا ها که در اثر مرگ فتحعلی سبب ناامنی راه خویش را از دست داد و در بازگشت، بهآنگاه به سبزوار باز آمد و به قصد حـّج راه مّکـه در پـیش گرفـت. در ایـن سـفر، همسـر  اشراق، و اندکی نیز تدریِس فقه و تفسیر اشتغال ورزید.  اند: هم در این مدرسـه بـا  تزکیۀ َنْفس و رشد معنوِی هرچه بیشتِر خویش غنیمت شمرد. گفتهشرط که به خادم مدرسه در امور مدرسه کمک کند، سـکونت گزیـد و ایـن فرصـت را بـرای ای بـا قبـول ایـن  ) روی داده بود، به کرمان وارد شد و ناشناس در مدرسـۀ علمّیـه۱۲۵۰(سال  ها بـرد (اسـراری  شد و تحت ارشاد او قرار گرفت و از مواهب عرفانی وی بهرهصاحبدلی آشنا   .ماَند نمی باقی دو این تمایز در تردیدی ،)۱۲۴ ،۱۱۶ص ،۵ج ،۱۳۹۷ ُزنوزی، مـدّرس( اسـت کـرده بیـان −او معاصـران طبقـۀ در دیگـری و بـوده او استادان طبقۀ در یکی که− را حکیم دو این مختصـر حـال شـرح وی آن در کـه ُزنوزی مدّرس آقاعلی نوشتۀ ،»الحکماء تاریخ« رسالۀ کامِل  انتشار با اّما ،)۴ص                                                                                                                و تـدریس حکمـت را آغـاز  3در سبزوار زندگِی متشّرعانه و زاهدانۀ خویش را پی گرفـت بازگشت. این سفر دوسه سال به درازا کشید.). سرانجام، بـا دختـر همـان خـادم ازدواج کـرد و بـه سـبزوار ۱۳−۱۲، ص۱۳۳۲سبزواری، 
. اسـت بـوده تقریرتـر خوش و تر بیان خوش نوری مّالعلی خویش، استاد از العین واحد اصفهانِی  مّالاسماعیل. 1  ).۴۳۷−۴۳۶ص ،۱۳۶۹ همایی،( است کرده چنین نیز سبزواری حکیم. اند رفته می نیز مّالاسماعیل درس بـه مّالعلـی حیـات زمان در و داده می ترجیح استادش بر را او درس فاضل طّالب از بسیاری رو، ازاین
 ).وپنج بیست ص ،۱۳۶۸ سّیدحسن،( نیافت نیرومند فضل و علم در را او ولی کرد، توصیف نظیر بی را وی زهـد و شـد حاضر وی درس به) روز ۵۳( کوتاه مّدتی نوری، مّالعلی خود، استاد توصیۀ به سبزواری حکیم آمـد، اصـفهان بـه شـیخّیه، جماعـت مؤّسـس ،)ق۱۲۴۱−۱۱۶۶( ییَاحسـا احمـد شیخ وقتی: اند گفته برخی. 2
 بازگشـت سـبزوار بـه آنگـاه پرداخـت، تـدریس بـه −)۱۳۲ص ،۱۸۹۳ بـراون،( ماه ده براون، ادوارد گفتۀ به و− سـال ده مّدت به آنجا در و رفت مشهد به کرمان، از بازگشت از پس سبزواری حکیم که اند گفته برخی. 3
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پس، نه از سبزوار بیرون رفت و نه از تدریس دست کشید. اساسًا حکیم سـبزواری  ازآن 1کرد. شده و مهجور دید  را معرفتی فراموش یعنی فلسفۀ اولٰی » علم الهی«ویژه  و به» حکمت«چون  از جـّذابّیت درس او و مجـذوبّیت شـاگردان و حّتـی  2کشورهای دیگر بـه آن دیـار شـتافتند.آوازۀ مجلـس درسـش فراگیـر شـد و طالبــان علـم از شـهرهای مختلـف ایـران و برخــی  تا آخر عمر در این راه کوشید. )، وظیفۀ خود را تدریس و ترویج حکمـت دانسـت و۳۸، ص۲، ج۱۳۷۹(ر.ک: سبزواری،  پـس از −با بخشی از محصول باِغ ِملکی خود و عایداِت دو قناتی که از آنها سهم داشـت    3وی بود. ۀالّربوبیالّشواهد یا  مبدأ و معادصدرالمتأّلهین و گاه  اسفار انـد. مـتن درسـی وی عمـدتاً  هـا گفتـه خودشدگِی تعدادی از آنان حکایت تابی و ازخودبی بی گذرانیـد و بقّیـه را َصـرف انفـاق و  به قناعت زنـدگی مـی −پرداخت حقوق واجب شرعِی آن  .است نرفته اقامتی چنین به ای اشاره هیچ) ۴۷−۴۵ص ،۱۳۲۳ سـبزواری،( سـبزواری حکـیم خودنوشـت نامـۀ زنـدگی در اّما ،)وپنج بیست ص ،۱۳۶۸ سّیدحسن،(                                                                                                                ای از اسـتغنا و زهـد و  به دیدار وی رفت. شـیوۀ رفتـار حکـیم سـبزواری در برابـر شـاه جلـوه)، در گـذر از سـبزوار، ۱۲۸۴شاه قاجار، در سفر نخست خود به مشهد (سال  ناصرالّدین کرد.  گیری از بینوایان می دست
 ).۴۶۹ص ،۱۳۷۶ سبزواری،( »برکشیدند خویش جایگاه به و دادند راهم خود درگهِ  به. کردند هویدا اسـرار و برانداختنـد هـا پرده. داشتند بازم آن سراب و دنیا از و نوشاندند خوشگوار مِی  و برگزیدند سخنی هم بـه مـرا. برگرفتم نقاب آنان رخ از آنکه تا شدم معتکف جبروت عاَلِم  عقوِل  آستان در. ساختم متمایز درست از را نادرسـت و کـردم جـدا مغـز از را پوست پرداختم، علوم تبیین به و آویختم ها پرده و بستم درها. نشستم خـویش خانـۀ کنج به« بازگشتم، سبزوار به چون: است چنین) سالگی ۶۲ در( ۱۲۷۴ سال در او خود روایت .1
 ).۱۲۵ص ،۱۳۷۶ آشتیانی، ؛۵۲۷ص ،۱۴ج ،۱۳۷۱ مطّهری، ؛۶۷۴ص ،۱۴ج ،۱۴۳۰ تهرانـی، آقـابزرگ( اند بوده وی شاگردان از نیز مشروطّیت طرفدار علمای بزرگترین از و شیعیان تقلید مرجع و فقیـه ،)۱۳۲۹−۱۲۵۵( کفایةاالصـول صـاحب خراسـانی، مّالمحّمـدکاظم آخوند و اخیر، شیعِی  عرفای از بسـیاری سلسلۀ سر و مشهور عارف ،)۱۳۱۱−۱۲۳۹( همدانی مّالحسینقلی: اند گفته). ۵۲۵ص ،۱۴ج ،۱۳۷۱ مطّهـری،( »رسـد نمـی سـبزواری حکـیم پایـۀ به کسی نوری حکیم از بعد مختلف، بالد در آنها پراکندن و آنهـا تربیت و اکناف و اطراف از شاگرد جذب و فلسفی گرم حوزۀ تشکیل نظر از« مطّهری، شهید گفتۀ به. 2
   ).۱۵ص ،۱۳۳۲ ،یسبزوار یاسرار( واگذاشت خود شاگردان از یبرخ به را دو آن سیتدر  سپس اّما کرد، سیتدر  بار کی را خود حکمت ۀمنظوم و منطق ۀمنظوم: اند گفته. 3
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شاه از وی خواست کتـابی بـه فارسـی  خواهِی اوست. هم در این دیدار بود که ناصرالّدین نیک های دین و برپایی مجلس عزا برای سـرور شـهیدان مواظبـت  شبانه و نوافل بود. بر ادای سّنتبه زهد و پارسایی و پیروِی کامل از شـریعت شـهرت داشـت. سـحرخیز و اهـل عبـادت  را پرداخت.  اسرارالحکمشتمل بر اسرار توحید تألیف کند و او در مبدأ و معاد و م ، ۶، ج۱۴۲۹دانستند (صـدر،  و اطمینانی تمام داشتند و او را عاِلمی رّبانی و صالحی زاهد میمام داشت. مردم به وی عقیده و اعتمـاد ورزید، و به دادن زکات و خمِس اموال خویش اهت می ، و بـاألخره خالصه آنکه وی عارف و حکیمی با انضـباط، اهـل مراقبـه، متعّبـد، متشـّرع برخوردار بود و هم از تکریم حاکمان زمان خویش. فلسفه، آن هم فلسفۀ آمیخته به عرفـان اشـتغال داشـت، هـم از اقبـال و احتـرام عمـوم مـردم توان گفت: از این لحاظ، بخت با وی یار بود و بـا اینکـه یکسـره بـه تـدریس  )، و می۱۹۴ص ه بود (مطّهری،  الی سالک شاه، محّمدشـاه،  دوران زندگی حکیم سبزواری با حکومت سه تن از شاهان قاجار (فتحعلی 1).۵۲۵، ص۱۴، ج۱۳۷۱اللَّ هـای ایـران و روس، جنـگ  زمان بود، دورانی که وقایع مهّمی همچون جنگ شاه) هم ناصرالّدین شـهر سـبزوار بـه  وار وفات یافت. او را بیـرون ش) در حین تدریس و در حالتی جذبه۱۲۵۱( ۱۲۸۹الحّجـۀ سـال  سـال بزیسـت و در اواخـر مـاه ذی ۷۸حکیم سبزواری نزدیک بـه  انگلیس و فرانسه در مورد ایران، و آشنایی بیشتر ایرانیان با اروپا در آن رخ داد.های شـدید روس و  ساالر، تأسیس دارالفنون، رقابت هرات، صدارت امیرکبیر، فتنۀ باب، شورش                                                       
 ).۳۶ص ،۱۳۸۴ تابندۀگنابادی،( نتوانستم کنم توأم خواستم هرچـه مـن ولـی کـرده، تـوأم عمـل بـا را علـم مّالهـادی حاجی که است آن عّلت: داد پاسخ او معدودند؟ شـما شـاگردان ولـی رونـد، مـی سـبزوار به حاجی درس در حضور برای جا همه از فضال چرا ساکنید، ایران مرکـز تهـران، در و داناتر مّالهادی حاجی از عرفانی مطالب در هم و حکمت در هم جهت هر از شما اینکه بـا پرسـیدم ای قمشه آقامحّمدرضا از روزی: است گفته وی که اند کرده نقل سبزواری، حکیم شاگرد الهی، حکـیم الـّدین شـمس میرزا از که نیست لطف از خالی نیز مطلب این ذکر). ۱۴۴ص ،۱۱ج ،۱۳۷۱ مطّهری،( »اسـت نرفتـه رازی فخـر هـم را هـزارمش یـک کـه اسـت کرده طی یقین از و صفا و خلوص از و معنوّیت و ایمـان از هـایی راه سـبزواری حـاجی ولـی نـدارد؛ ذهن توّقد رازی فخر اندازۀ به هرگز کنیم، مقایسه رازی فخـر بـا را سبزواری حاجی ما اگر«: گوید می همچنین وی). ۶۱۱ص ،۳ج همان،( است بوده باالتر علمش مقـام از عملـش مقـام ولـی اوسـت، علـِم  بـه سـبزواری حکیم شهرِت  چه اگر که است آن بر مطّهری استاد. 1



  7   مقدمه   
 

شاه، بر روی آرامگـاه وی  الممالک، صدراعظم ناصرالّدین خاک سپردند. میرزایوسف مستوفی تألیف و باسلیقه و دارای قلمی روان بـوده و آثـاری مانـدگار بـر  حکیم سبزواری مؤّلفی خوش آثار ِحکمی حکیم سبزواری  بنایی ساخت که اکنون نیز باقی است. ه مشهورترین و تأثیرگـذارترین نوشـتۀ حکـیم ). این اثر کشرح المنظومة(یا  شرح منظومه .۱ 1ایم: پردازیم که در کتاب حاضر نیز از آنها استفاده کرده علوم ِحکمی او می(منطق و فلسفه و عرفان و کالم) و شعر و ادب جای داد. در اینجا تنها به ذکر آثـار مربـوط بـه تـوان در طبقـۀ علـوم ِحکمـی  مکتوب حکیم سـبزواری را عمـدتًا مـیجای نهاده است. آثار  های آموزش فلسـفۀ اسـالمی اسـت، درواقـع دو  ترین و بهترین کتاب سبزواری، و در شمار مهم لـی (یا  شرح منظومۀ منطق) و شرح ُغرر الفرائد(یا شرح منظومۀ حکمت کتاب است:  شرح الآل تـألیفی اسـت: الـف) مـتن ای مشتمل بر سـه گونـۀ  مجموعهشرح منظومۀ حکمت  .)المنتظمة نـام دارد، حکـیم سـبزواری در ُعنفـوان جـوانی سـروده  ُغرر الفرائدرا که  منظومۀ حکمتمتن  نیز مشتمل است بر: الف) متن؛ ب) شرح. شرح منظومۀ منطقتعلیقه بر آن شرح. ) که اشعاری است در قالب مثنوی و در بحر َرَجز؛ ب) شرِح آن اشـعار؛ ج) حاشـیه یـا منظومه( سـالگی  ۴۹(در دوران اقامت در سـبزوار و در  ۱۲۶۱تاریخ آغاز این شرح دانسته نیست، اّما در سال سالگی او) بوده است. آنگاه چون آن را نیازمند توضـیح دیـده بـه شـرح آن هّمـت گماشـته اسـت.  ۲۸(در دوران سـکونت در اصـفهان و در  ۱۲۴۰) و آغاز آن در سـال ۶۷۲، ص۱۳۷۶سبزواری، ( ). همچنین خـود او بـر ایـن شـرح ۴۱۸−۴۱۷، ص۵، ج۱۳۷۹رجام رسیده است (همو، وی) به ف شـرح  ).۲۶، ص۱۳۷۹اسـت (طـالبی،  ۱۲۸۱تاریخ اتمام این حاشـیه سـال  حاشیه نوشته است.                                                        ای از علم اخالق. ُنبّوات و َمنامات؛ مقصد ششم در معاد؛ و مقصد هفتم در پارهعَرض؛ مقصد سوم در الهّیات بالمعنی االخّص؛ مقصـد چهـارم در طبیعّیـات؛ مقصـد پـنجم در دارای هفت مقصـد اسـت: مقصـد اّول در امـور عاّمـه؛ مقصـد دوم در جـوهر و  منظومۀ حکمت
 .۳۸−۳۵ص ،۱۳۹۲ نیک، احسانی ؛۲۰۳−۱۴۰ص ،۱۳۷۱ رضـانژاد، ؛۴۵۳−۴۱۹ص ،۱۳۷۴ سـاوجی، ذکـائی: ک.ر جملـه از او، آثـار از فهرسـتی دیدن برای. 1
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پراکنـدگی مباحـث در کلیدی است برای راه یافتن به حکمت صدرایی. اگـر بـه  شرح منظومه رشتۀ حکمت تبدیل گشت و شهرت بسیار یافت و شروح و حواشی فراوان بر آن نوشـته شـد.زودی بـه کتـاب درسـِی گویا و روان است، از همان آغاز مورد اقبال فراوان قـرار گرفـت و بـهآموزش مباحث حکمت متعالیـه و دارای نثـری  این کتاب که دارای نظم و ترتیبی دقیق در و  شـرح منظومـهنظمِی حاکم بر آن توّجه کنیم، ارزش کتاب  و بی اسفارکتابی درسی همچون  بخشیدن به مباحث فلسفی برای تعلیم و تعّلـم بهتـِر آنهـا  خدمتی که حکیم سبزواری در نظم را توان گفت: کوشش حکیم سبزواری در ایـن مسـیر راه  شود. همچنین می کرده، آشکارتر می لی المنتظمهکه منظومۀ منطق متن    1عّالمۀ طباطبایی هموار کرده است. ۀالحکمـ نهایةو  هبدایةالحکمـای همچـون  های درسِی دقیق و پیراسته برای پدیدار شدِن کتاب سـروده شـده و شـرح  ُغرر الفرائدنام دارد دیرتر از  الآل . این اثر که تعلیقاتی است توضیحی و تحقیقی بر همۀ مباحـث کتـاب اسفار. حواشِی ۲ به اتمام رسیده است. شرح منظومۀ حکمتآن نیز گویا پس از  )، نوشـتۀ صـدرالمتأّلهین، از حواشـی الحکمة المتعالیة فی األسـفار العقلیـة األربعـة( اسفار بـه پایـان  ۱۲۷۷اند ایـن حواشـی در سـال  سودمند و راهگشای این کتاب فلسفی است. گفته چاپ شده اسـت (آشـتیانی،  ۱۲۸۲) و در سال ۲۰، ص۶، ج۱۴۰۳رسیده (آقابزرگ تهرانی،  ، یعنـی اسـفار). گفتنی است که حواشی حکیم سبزواری بـر سـفِر دوِم ۱۰۷الف، ص۱۳۷۶ کنـون بـه  تا −به دلیلی نامعلوم−که مشتمل بر احکام جواهر و َاعراض است  اسفارطبیعّیاِت  اسـرار الِحَکـم فـی المفَتـَتح و . این کتـاب بـه فارسـی، و نـام کامـل آن اسرار الِحَکم. ۳ 2های خّطی باقی مانده است. چاپ نرسیده و همچنان به صورت نسخه                                                       
 .۱۳۹۲ ایزدی،: ک.ر ،نهایةالحکمه و منظومه شرح بین ای مقایسه برای. 1
 .نیست درست) ۱۰۸−۱۰۷ ،۱۰۵ص الف،۱۳۷۶ ؛۱۵۱ص ،۱۳۶۰ آشتیانی،( است ننوشته ای حاشیه »َاعراض و جـواهر« بحـث بـر سـبزواری حکـیم کـه آشـتیانی اسـتاد گمـان ایـن رو، ازاین. دارد اختصاص اسفار دوِم  سـفرِ  حواشـی به ،۱۲۷۲ کتابت تاریخ با ۱۴۳۲ شمارۀ به ای نسخه کتابخانه این در ،)۱۹۷ص ،۱۳۴۶ منزوی، و پـژوه دانـش( آمـده) سپهساالر( مطّهری شهید عالی مدرسۀ کتابخانۀ خّطی نسخ فهرست در که گونه همان همچنـین،. انـد نکـرده متمـایز معـاد و مبـدأ بـر وی حواشـی از را حواشی این نویسی، فهرست در البّته ؛)بعد بـه ۶۱۵ص تـا، بـی سـبزواری،( خـورد می چشم به اسفار دوِم  سفرِ  بر وی حواشی صدرالمتأّلهین، معادِ  و مبدأ بـر سـبزواری حکیم حواشی از پس قم، فیضّیۀ مدرسۀ کتابخانۀ خّطِی  نسخ از ۱۹۶۰ شمارۀ نسخۀ در ازجمله. 2
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شـاه نگاشـته شـده اسـت. ایـن  که گفته شد، به درخواست ناصـرالّدین است و چنان المخَتَتم کتابی اسـت جـامِع حکمـت ایمـانی و حکمـت ذوقـی و «کتاب به اعتقاد حکیم سبزواری،  ) و سه سال پـیش از درگذشـت ۳، ص۱۳۶۲(سبزواری، » وجدانی و حکمت بحثی و برهانی سالگِی او به پایان آمده و گویا در همـان  ۷۴)، یعنی در ۵۸۱(همان، ص ۱۲۸۶وی، در سال  ) ۱۲۷۴یافته در سـال  (اتمام bهدایة الّطالبین فی معرفة االنبیاء المعصومین و األئمة الهادیناست که حکیم سبزواری پیشتر نیز کتابی به فارسی در نبـّوت و امامـت بـا عنـوان گفتنی  ) به چاپ رسیده است. ۴۴، ص۲، ج۱۴۰۳سال (آقابزرگ تهرانی،  کـه در سـال  الحسـنی شرح االسماءیا  شرح اسماءمشهور به  شرح دعای جوشن کبیر. ۴ شم و هفتم آن قرار داده است.گنجانده و باب ش اسـرار الحکـمشاه نوشته بوده است؛ اّما وی سـپس همـۀ آن کتـاب را در  به فرمان ناصرالّدین از از جملـه بـا اسـتفاده −شرح دعای صباح هم به توضیح و تفسیر فقرات دعا پرداخته و هـم وی در شـرح ایـن دعـا و نیـز  1سالگِی حکیم سبزواری به اتمام رسیده است.  ۴۸، در ۱۲۶۰ ل کـه شـرحی  شرح دعاء الّصباحمشهور به  شرح دعای مفتاح الفالح و مصباح الّنجاح. ۵ به تأویل آنها. حکیم سبزواری خود بر این کتاب حاشیه نوشته است. −حساب ُجمَّ بوده، به ساله  ۵۵که ایشان  ۱۲۶۷و در سال  gاست بر دعای صباِح منسوب به امیرالمؤمنین مولوی که بـه  مثنوی. کتابی است در شرح و توضیح برخی از ابیات شرح اسرار مثنوی. ۶ این کتاب نیز حاشیه نگاشته است.اتمام رسیده است. وی بر  تـوان گفـت:  چاپ (سـنگی) شـده اسـت. مـی ۱۲۸۵وی) به پایان رسیده و در سال سالگی  ۷۱(در  ۱۲۸۳درخواست مرادمیرزا حسام الّسلطنه، حـاکم خراسـان نوشـته شـده و در سـال  نشـان داده  مثنـویحکیم سبزواری در این کتاب معارف مقبول در حکمت متعالیه را در آیینـۀ                                                         را موافق با مبانی حکمت متعالیه تفسیر کرده است. مثنویاست و به تعبیر دیگر، ابیات 
 ).۳ص ب،۱۳۷۲ همو،( است خوانده بهاگران مطالب بـر مشـتمل و زیبـا دعـایی نیـز را َصـباح دعای وی). ۴۴−۴۳ص الف،۱۳۷۲ سبزواری،( است گنجانده می خـویش نمـاز قنـوت در را آن از فقراتـی همچنـین. کـرده مـی تـالوت را آن از هـایی بخـش داده مـی دست هرگـاه و داشـته انـس آن با و دانسته می زیبا اسلوبی دارای و عمیق دعایی را »کبیر جوشن« سبزواری حکیم. 1
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صدرالمتأّلهین. ایـن حواشـی را  الّشواهد الّربوبّیة فی المناهج الّسلوکّیة. حواشِی کتاب ۷ هایی است که حکـیم سـبزواری در  . حواشِی حاشیۀ جمالّیه. این اثِر نسبتًا کوتاه حاشیه۸ ).۱۰۸الف، ص۱۳۷۶اند (آشتیانی،  دانسته اسفارتر از حواشی  انهبرخی محّقق شـرح الـّدین خفـری بـر  الّدین خوانساری بـر حاشـیۀ شـمس هنگام تدریس حاشیۀ آقاجمال ). اثر یادشده تحت عنوان ۲۵۰، ص۱۳۷۸، ، به رشتۀ تحریر در آورده است (سبزواریتجرید صدرالمتأّلهین که تعلیقات حکیم سبزواری تنها بـر فـّن اّول  المبدأ و المعاد. حاشیه بر ۹ به چاپ رسیده است. الحاشیة علی الحاشیة الجمالیة کالمی نوشـته های فلسفی و عرفانی و  های متعّددی که وی در پاسخ به پرسش . رساله۱۰ است. مبدأ و معاداز کتاب  زنـد، گرچـه در  سوی دیگر، برای اثبات مسائل مورد اّدعـا بـه اسـتدالل و برهـان چنـگ مـیاعتقـاد دارد و از  1اصـالت وجـود و تشـکیک در وجـودارکان اصلِی حکمت متعالیه، از قبیِل گفتیم که حکیم سبزواری فیلسوفی است صدرایی، و این بدان معناست کـه او از سـویی، بـه  سبزواری شناسی حکیم ای در باب روشنکته  است. وی شاگردان بسیار نیز پرورد که سپس بازار علوم عقلی را گرم نگه داشتند.که گذشت، تأثیرگذاری حکیم سبزواری فقط از طریـق آثـار مکتـوب او نبـوده  البّته چنان به چاپ رسیده است. رسائل حکیم سبزواریها با نام  است. این رساله کنـد و از کشـف و  ناخت حقیقت و شرح و تصویر آن به تعالیم دین اسـتناد مـیدستیابی به ش داند و اگر آن دو در کار نیایند، عقـل  گیرد و آن دو را برای کشف حقایق الزم می شهود مدد می ورزد و  اعتقاد می 3همچنین همانند صدرالمتأّلهین به مطابقت کامل وحی و عقل و شهود   2شمارد. یابی به حقیقت ناقص می را در راه های عارفان و بزرگان تأیید کنـد و در هـر  کوشد دعاوی این مکتب را با تعالیم وحی و یافته می                                                       
 .بعد به ۲۵۴ص ،۱۳ج ،۱۳۷۱ مطّهری،: ک.ر آنها، شرح و ارکان این از فهرستی دیدن برای. 1
 .۷۰−۶۱ص ،۱ج ،۱۳۸۵ عبودّیـت، ؛۲۸−۹ص ،۱۳۸۷ شـیروانی،: ک.ر متعالیـه، حکمـت روشی های ویژگی دربارۀ توضیحی برای. 2
 .۳۲۷−۳۲۶ص ،۷ج ،۳۰۳ص ،۸ج ،۱۹۸۱ شیرازی،: ک.ر جمله، از. 3



  11   مقدمه   
 

مسـئله بـه دسـت  توان به سود آن همچون معارف دینی و عرفانی، چه براهین و یا مؤّیداتی میاندیشد که از دیگر مباحث فلسفی و حّتی غیرفلسـفی  داند، در این می مسئله که آن را حّق می ویژه در نظر کسانی که به آن معارف دیگـر  آورد. این کار البّته بر تأیید و استحکام آن مسئله (به کید کرد که آنچه مسئله تر شدِن آن می پایبندند) و نیز روشن ای  افزاید؛ منتها باید بر این نکته تأ و مـثًال خواننـدۀ د کنـ جنبه از فلسفۀ خود را در ظاهر امر آشکار نمیالبّته وی معموًال این  آمیزد. دهد و همواره ذوق را با استدالل می آنها تصویری عرفانی به دست میمریدپروری بپردازد؛ و در طریقۀ علمی، در مسائل فکری و فلسفی دیدگاهی عرفانی دارد و بـرای یـا بـه مرادسـازی و  2های صـوفیانه قـرار گیـرد آنکه در یکی از سلسله ست یافته است بیشهود دفکری و اعتقادی او. در زندگی عملی راه زهد و عبادت و ریاضت را در پیش گرفته و به کشـف و و شوق اشراق داشت. این امر هم در سـلوک عملـی وی تأثیرگـذار بـوده اسـت و هـم در مشـی حکیم سبزواری به سائقۀ فطرت خویش و به اقتضای تربیتی که یافته بود در دل شور عرفـان    1لی است.کند اثبات نهایی آن با برهان و دلیل عق ای فلسفی می را مسئله روست کـه  پندارد که ِصرفًا با یک متن معمولِی فلسفۀ َمدرسی روبه بسا می او چه شرح منظومۀ زمینـۀ  های لفظی و سبکِی برگرفته از عرفان اسالمی زینت یافته است. ایـن پـس گهگاه با آرایه                                                       تواند به نیروی تحلیل خویش آنچه را به مشاهده یافته  هستی را دریابد و فیلسوفی است که میتواند از رهگذر کشف و شهود، به ژرفای بحر وجود دسـت یابـد و اسـرار  است که میعارفی نظام مابعدالطبیعی وی ساختاری است عقلی مبتنی بـر شـهود عمیـِق عرفـانِی واقعّیـت. وی ورزِی حکیم سبزواری یکسره مبتنی بربینش شخصـِی عرفـانِی اوسـت.  هرحال، فلسفه به ).۶−۵، ص۱۳۷۲پنهان مانده است (ایزوتسو،  شـرح منظومـهم سبزواری در پِس ساختار بسیار منضبط و عقالنـِی عمیِق عرفانِی فلسفۀ حکی
 .ایم کرده اشاره بدان مختلف، مباحث در وی ابتکارِی  ادّلۀ بررسِی  و نقد در که است ِنکاتی از نکته این. 1
 ).۷۷−۷۶ص ،۱۳۹۲ شیرازی، راز( است فرستاده او نزد سلوک و ذکر دستورالعمِل  گـرفتن و وی دیـدار بـرای را خـود شـاگردان از جمعـی حکـیم آن و گرفتـه قـرار سبزواری حکیم احترام و ِاعـزاز مورد سخت سبزوار از گذر در که است گفته خود منامّیۀ رسالۀ در نیز ذهبّیه سلسلۀ اقطاب از شیرازی راز ابوالقاسـم میـرزا). ۲۷۳−۲۶۱ص ،۱۳۹۲ صـحرائی،: ک.ر( اسـت کـرده مـی راهنمـایی آنـان به را خود مسـتعّد  شـاگردان گـاه داشـته، هـایی مالقات تصّوف مشایخ و اقطاب با آنکه از گذشته وی: اند گفته برخی. 2
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هـا را در قالـب یـک نظـاِم  هایی روشن تحلیل کند و آن مفـاهیم و اندیشـه با مفاهیم و اندیشه ). چنـین حکمتـی ۲−۱، ص۱۳۶۸جم، و کامًال منطقی درآوَرد (ایزوتسو، فلسفِی دقیق، منس وار و سـازگاِر عرفـان و  صرفًا حاصِل کار عقل در مرحلۀ استدالل نیست. نتیجـۀ اّتحـاد انـدام )؛ و در واقع، حکیم سبزواری از کسانی است که بـه دو ۱۲و  ۵تفّکر عقلی است (همان، ص الزم شمرده است، یعنی حکمت ذوقی و کشـفی در  اشراق برای حکیم واقعی شرطی که شیخ اند؛ و شاید همـین امـر  کسانی که بدان قائل او اهّمّیت دارد خوِد رأی و نظرّیۀ فلسفی است نهکه اشاره شد، حکیم سبزواری مقّلِد ِصرف نیست؛ و اساسًا آنچه برای کسانی چـون  چنان 2کمال دارا بوده است. اعتقاد دارند و البّته خود او نیز آن دو را به 1،کنار حکمت بحثی و نظری اند وی در نسبت دادن آرا و اقوال به افراد و مکاتب کالمی  سبب تسامحی باشد که برخی گفته                                                           3و فلسفی روا داشته است.
ه« اهل اینکه به بسته− را حکیمان اشراق شیخ. 1 ) عقلـی اسـتدالل و تفّکـر( »بحث« اهل یا باشند) شهود و کشف( »تألُّ ه« یا »بحث« اهل میزان چه تا اینکه نیز و دو هر اهل یا ) گـروه هفـت بـه معنـا یـک بـه و( گـروه پـنج به −باشند »تألُّ ه« اهل هم و باشد »بحث« اهـل هـم کـه دانـد مـی معنـوی ریاست صاحب و خلیفةالله را کسی نخست، وهلۀ در میان، این از و کند می تقسیم  ).  ۳۶۱ص ،۱ج همان،( کرد نخواهد دریافت قدس عالم از حقیقتی و بود خواهد غیرمعتبر و نـاقص نباشـد، مند بهره ملکوت آیات مشاهدۀ از که نیز باحثی است، ناقص نباشد، بحثّیه قّوۀ دارای اگر ُقدس طریق سـالِک  کـه گونـه همـان کـه است آن بر وی). ۱۲−۱۱ص ،۲ج ،۱۳۸۰ سهروردی،( »تألُّ
. است مایه قوی عارفی و بلندپایه فاضلی سبزواری مّالهادی حاجی جناب«: گوید می ُزنوزی مدّرس آقاعلی. 2  ).۱۲۰ص ،۵ج ،۱۳۹۷ ُزنوزی، مدّرس( »اسـت دیـده مراتب و رفته راه سلوک، علم در و است عصر وحیدِ  و ماهر و استاد عرفان، و حکمت فنون در
کید فلسفی مسائل تاریخی سیر بـاب در او سخنان نادرستی و اقوال، و آرا دادن نسبت در سبزواری حکیم دّقتی بی و تسامح بر مطّهری استاد. 3 ــاب نداشـتن اختیـار در و دیگران های نقل به اعتماد دیگر، سوی از و قبول قابل ای گونه به پیشینیان سخنان تأویل و توجیـه بـه سـبزواری حکـیم شـدید میل سو، یک از امر این دلیل که است آن بر وی. است دانسته مسائل تـاریخی هـای ریشـه مـورد در افـراد گمراهـی باعث را سخنان این و کرده تأ ــای کت ــراوان ه ــوده ف ــت ب ــری،( اس  ).۲۰۸ص ،۱۳۸۲ ثبوت،: قس ؛۲۴۱−۲۳۸ ،۲۲۵−۲۲۴ص ،۱۳ج ،۵۲۲ص ۶ج ،۲۶−۲۳ص ،۵ج ،۱۳۷۱ مطّه
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های اوست. اّما در عـین  حکمت اسالمی و معمور داشتِن این میراث فرهنگی دارد در نوآوریهـرروی، بخشـی از سـهمی کـه حکـیم سـبزواری در پیشـبرد  داشته و هم در تکامل آن؛ و بهتدقیق نیز کرده و آرایی نو پدید آورده، یعنی هم در تداوم این حکمت نقش حکمت، تحقیق و هدف اصلی این نوشتار آن اسـت کـه نشـان داده شـود حکـیم سـبزواری، افـزون بـر تعلـیم  دربارۀ این کتاب هـایی  اکتفا نشده است. در پرداختن به هر یـک از نـوآوری ها حال، به بیاِن ِصرف این نوآوری پیِش چشم قرار داشـته » گزارش، تحلیل، نقد«که در این نوشته مورد بحث قرار گرفته، الگوی  ایم برای اینکه جایگاه تاریخِی آن تا حّدی روشن گـردد،  ایم و البّته پیش از آن کوشیده اختهپرد 1) نخست به گزارش و توضیح آن نوآوری با استفاده از آثـار مختلـف حکـیم سـبزواری۱ مقصود بوده است: −در حّد توان−و پیروی از آن  ایم. در این مرحله سعی  ) آنگاه با رویکردی تعلیمی آن نوآوری را بررسی و تحلیل کرده۲ ای از مسئلۀ مورد بحث به دست دهیم؛ تاریخچه و تفسیرهای مختلفـی دارد، گفتـه شـود،  بر آن بوده است که اگر رأی حکیم سبزواری تقریرها های نهفتـه در  دیگر تفکیک گردد، و نکته ها از یک های متعّدد بحث و مقّدمات استدالل جنبه از دیگـران فراگرفتـه رسـیده یـا  ) سرانجام، اگر نقدی در مورد آن نوآوری به نظرمان مـی۳ مباحِث در میان آمده پیش آید، در واقع، خود نوعی تمریِن ذهنی و مشِق فلسفی کرده است؛پـای  رسـد اگـر خواننـده پابـه نظر آید، همین رویکرد و دغدغۀ تعلیمی بوده است. به نظر میظر برخی از اهل فضـل غیرضـروری بـه ای از توضیحات که چه بسا به ن دیگران و افزودِن پارهتر بیان شود. دلیِل اشاره کردن به مواضع فراوان در آثار حکـیم سـبزواری و  تر و روان آن روشن اش کنیم. به باور مـا، ایـن  حّتی ابطال شود چه ارزشی دارد تا بدان بپردازیم و تحلیل و بررسیها ممکن است این نکته از خاطر بگذرد که آن نوآوری که نقد گردد و  در باب نقد نوآوری ایم. ایم، باز گفته بوده همواره در درستِی آن دو نیسـت، بلکـه  گمان نادرست است. ارزش یک نظرّیه یا برهاِن جدید                                                       
 .  پذیرد صورت سبزواری حکیم گوناگون آثار در کاملی نسبتاً  تتّبعِ  مورد، هر در که است بوده این بر بنا. 1
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گشاید که در نتیجۀ پیمودن آن راه و اصـالح  گاه در این است که آن نظرّیه یا برهان راهی را می تـوانیم بـه مبحـث  اگر بخواهیم در این باب مثالی از تاریخ فلسفۀ اسالمی ذکر کنیم، می کند.  ها یا براهین معتبر یا معتبرتری ظهور می های موجود، نظرّیه اشکال اشـراق از دیـدگاه  واقع مسیر بحث را تغییر داد و راهی نو در برابر فیلسوفان گشود. نظرّیۀ شیخ انطباع) مخالفت ورزید و خود نظرّیۀ سومی (علم حضورِی َنْفس) ابداع کرد. ایـن نظرّیـه درآمد، در بحث کیفّیت ِابصار، با دو نظرّیۀ رایج در میـان حکمـای اسـالمی (خـروج شـعاع و که در همین کتـاب خواهـد  اشراق، حکیم سهروردی، چنان اشاره کنیم. شیخ» کیفّیت ِابصار« های متعّددی بر آن وارد کرد و خود به نظرّیۀ چهـارمی  صدرالمتأّلهین نادرست بود و او اشکال شــناختی  داننـد کـه آنچـه صـدرالمتأّلهین را از جنبـۀ کارانـدام معتقـد شـد؛ اّمـا همگـان مـی سـاِز پدیـد  االعضایی) و طبیعِی ِابصار به جنبۀ فلسفِی ایـن بحـث سـوق داد و زمینه ظایف(و اشـراق بـود. تقریرهـای حکـیم سـبزواری از برهـان  آمدِن نظرّیۀ جدیـِد وی شـد نظرّیـۀ شیخ های جدید نیز به ذهن آید و بـه نظـر  وردِن استداللآ دربارۀنظیِر اعتراض یادشده، چه بسا  از همین مقوله است. −اگر آنها را نادرست هم بدانیم−صّدیقین نیز  کنـد و  بار به اثبات رسـیده دوبـاره اسـتدالل مـی رسد اینکه حکیم سبزواری بر مطلبی که یک بـه گفتـۀ  ای است؛ اّما اگر به این نکته توّجه کنیم که  دهد، کار بیهوده ای به دست می دلیِل تازه تصـّور مسـائل از تصـدیق  −علمی چون ریاضّیاتبرخالف − استاد مطّهری، چون در فلسفه بسـاطت و سـادگی شـود.  تر مـی سبزواری در تکثیر براهین در مباحث مختلف فلسفی روشنتر است، تکثیر بـراهین در آن مطلـوب اسـت، آنگـاه ارزش کـار حکـیم  تر و مهم آنها مشکل ، تکثیر برهان در رو زایناشوند.  ای است که اذهان با یک برهان قانع می گونه مفاهیم ریاضی به العبور  هـای صـعب های فلسفی از قبیل گردنه ریاضیات صرفًا نوعی تفّنن فکری است؛ اّما راه رو، تکثیـر  های دیگر. ازایـن تر است تا راه ها ساده است و برای بعضی اذهان عبور از برخی راه های حکیم سبزواری را به پنج گروه تقسیم کرده و بـه بیـان آنهـا در  در این کتاب، نوآوری ).۲۲۶، ص۱۳؛ ج۲۶، ص۵، ج۱۳۷۱براهین در فلسفه ارزش بسیار دارد (مطّهری،  شناســی؛  شناســی؛ انســان شناســی؛ خداشناســی؛ جهــان ایــم: هســتی پــنج بخــش پرداختــه انـد. در بخـش  هایی اسـت کـه بـه وجـود مربـوط شناسی. بخش اّول دربردارندۀ نوآوری علم
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وجود خدای متعال یا با صفات او ارتباط دارد آمده است. در بخش خداشناسی آنچه با اثبات  تـرین  شناسـی کـه آخـرین و بزرگ جام، در بخش علمایم؛ و سران شناسی) پیش کشیده (انسانآن پرداخته شده است. مباحث مربوط به تجّرد و هبوِط َنْفس آدمی و معاد را در بخش چهـارم های این حکیم در باب حدوث جهان و مراتب مجّرد و مـاّدی  شناسی) به نوآوری سوم (جهان های وجود ذهنی و کیفّیت ابصار و  های مرتبط با علم، یعنی بحث بخش کتاب است، نوآوری های حکیم سبزواری معّرفی شـود، آنچـه در ایـن کتـاب بیـان شـده همـۀ  بیشتری از نوآوریو سرانجام، اینکه گرچه در کتاب حاضر کوشش بر ایـن بـوده اسـت کـه تعـداِد هـر چـه  1یات مختلف به چاپ رسیده است.در نشربه این نکته نیز اشاره کنیم که برخی از مباحثی که در این کتاب آمده پیشتر در قالب مقاله  اند. اّتحاد علم و عاِلم و معلوم، جای گرفته بر  2های فلسفی این حکیم نیست. موارد دیگری از قبیل تعریف دقیق امکان استقبالی نوآوری آوردهای فلسفی حکیم سبزواری برای فلسفۀ اسالمی اسـت  جای مانده است که آنها نیز از ره                                                         تر به آنها نیز پرداخت. توان در مجالی وسیع و می
 .۱۳۹۸ تابستان و بهار ،۳۵ش ،خرد جاویدان ،»جوهری حرکت بر صدرالمتأّلهین برهان نقد و سبزواری حکیم« - .۱۳۹۸ بهار ،۹۵ش ،صدرا خردنامۀ ،»جوهری حرکت بر سبزواری حکیم ابتکارِی  ادّلۀ بررسی و نقد« - .۱۳۹۷ زمستان و پاییز ،۱۶ش ،شناختی معرفت هــایپــژوهش ،»ابصــار مســئلۀ در صــدرالمتأّلهین و ســهروردی دیــدگاه سازوارســازی و ســبزواری حکــیم« - .۱۳۹۵ زمستان و پاییز ،۳۰ش ،خرد جاویدان ،»ابصار کیفّیت در سهروردی از سبزواری حکیم دفاع« - .۱۳۹۵ پاییز ،۸۵ش ،صـدرا خردنامـۀ ،»معقول و عاقل اّتحاد اثبات در آن نقش و تضایف برهان دربارۀ سبزواری حکیم دیدگاه« - .۱۳۹۵ بهار ،۸ش ،اسالمی حکمت ،»معقول و عاقل اّتحاد ادّلۀ در سبزواری حکیم های نوآوری« - .۱۳۹۵ تابستان ،۵۲ش ،فلسفی معرفت ،»وجود اصالت مسئلۀ دربارۀ سبزواری حکیم های نوآوری« - .۱۳۹۳ پاییز ،۲۱ش ،اسراء حکمت ،»اسمی حدوث: عالم حدوث دربارۀ سبزواری حکیم نوآوری بازنگری« - :از اند عبارت مقاالت این. 1
ــوادی ؛۲۵۷ص ،۲ج ،۱۳۷۹ ســبزواری،: ک.ر. 2 ــی، ج ــیروانی، ؛۴۲۱ ،۴۱۹ص ،۲−۱ج ،۱۳۷۵ آمل    .۱۳۷−۱۳۵ص ،۱۳۸۴ ش
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ها بـرده  های علمی ایشان بهره ها و تجربه همۀ مراحِل سامان یافتِن این اثر از دانش و راهنماییخدای مهربان تمّنا داریم. از ناظر دانشور این تحقیق، برادر عزیز دکتر علـی شـیروانی کـه در کنیم و عافیت و توفیِق هرچـه بیشترشـان را از  تشّکر میدانشگاه، است. از همۀ این بزرگواران این اثر وامـداِر پشـتیبانی و همراهـِی مسـئوالن محتـرِم پیشـین و کنـونِی پژوهشـگاه حـوزه و  سپاس خـانی کـه  م و از برادر دانشمند و مشفق، دکتر محّمد فتحعلـیای و به محّبت ایشان دلگرم بوده روه فلسـفه و و همچنـین مـدیر محتـرم گـ» سمت«در پایان، از مسئوالن محترم سازمان  طلبیم.  خدای متعال برای این دو بزرگوار خیر و خّرمی مییاری ایشان ادامه یافت، نیز سپاسـگزاریم و از  این اثر به پایمردی ایشان آغاز گشت و به دست نظر و تسریع در فرایند ارزیابی کتاب بـه  کالِم آن سازمان، دکتر حمیدرضا خادمی که با حسن های آقـای سـّیدعدنان اسـالمی،  کنیم و نیـز از مسـاعدت تشکر مـی انتشار آن یاری رساندند ســازی و چــاپ پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه، و آقــای حســن نصــرالّلهی،  رئــیس ادارۀ آماده ِه َربِّ اْلعاَلِمین ، سپاسگزاریم.س گروه فلسفه و کالم پژوهشگاهکارشنا     َو آِخُر َدْعوانا أِن اْلَحْمُد ِللَّ


