
مهمقد 

)، فیلسوف و عارف بزرگ قرن سـیزدهم، در تـاریخ فلسـفۀ اسـالمی     ق1289−1212حکیمِ سبزواري (اهمیت و سهم 
انگیز حکمت صدرایی و فروگشـودن مشـکالت آن و تـداوم بخشـیدن بـه ایـن        شاید عمدتاً در شرح دقیق و اعجاب

 ار باشد. کلّی، حکمت اسالمی از رهگذرِ نگارشِ آثاِر فراوان و پرورشِ شاگردان بسی طور بهحکمت و 
لیکن این بدان معنا نیست که این حکیم صرفاً یکی از سخنگویان برجستۀ حکمت صدرایی و فاقد نوآوري فلسفی 
بوده است، چرا که هرگاه فیلسوفی از صرف تکرار سخن گذشـتگان فراتـر رود، نـوآوري صـورت گرفتـه اسـت.       

ش جدید، نقد و ابطال یک رأي، اقامۀ استداللی جدیـد  ، مواردي همانند ارائۀ تعریف یا تحلیل جدید، طرح پرسرو ازاین
اي جدید در فلسفه، و سرانجام، ارائـۀ   اي نو، تأسیس شاخه اي از یک نظریه، طرح نظریه بر یک نظریه، کشف ابعاد تازه

). بـر ایـن اسـاس، حکـیم     30، ص1391توان از صور نوآوري فلسفی دانست (فنائی اشکوري،  یک نظام فلسفی را می
هاي کلّی و اساسی فلسفۀ صدرالمتألّهین را پذیرفته و آثاري که پدیـد آورده و آرایـی    سبزواري از این لحاظ که جنبه

که برگزیده از پهنۀ حکمت متعالیه بیرون نیست و به تأسیس مکتبی جدید در فلسفۀ اسالمی دسـت نیازیـده (نصـر،    
ا چنـین    )، حکیمی نوآور محسوب نمی183ص ،1381زادة آملی،  ؛ حسن7، ص1372؛ آشتیانی، 131، ص1370 شود؛ امـ

نیز نیست که وي صرفاً به تکرارِ تقلیدوارِ نظریات سلَف خود قناعت ورزیده و از خود هـیچ ابتکـار فلسـفی نداشـته     
در شـود،   هاي حکمی معموًال بر قلـم او جـاري مـی    شرح و بیانِ دلنشینی که در تفهیم نکته است؛ بلکه وي گذشته از

 توجهی نیز دارد.  هاي قابل ها، نوآوري اري از زمینهبسی
اما برخی دیگر که تعداد آنها کـم   1ها پس از وي مورد توجه و بحث و بررسی قرار گرفته، برخی از این نوآوري

کـه اگـر بناسـت جایگـاه واقعـیِ حکـیم        نیست، جایگاه درخورِ خود را در تاریخ فلسفۀ اسالمی نیافته است، درحالی
واري در فلسفۀ اسالمی معلوم گردد و نیز اگر بناست سیر تاریخیِ مسائلی که وي در آنها سخنی نـو گفتـه اسـت    سبز

 تفصیل معرّفی و تحلیل و بررسی کرد. ها را به باید هرکدام از آن نوآوري درستی شناخته آید، می به
ري در نوآوري و تکامل فلسفه نگاشته تر شدنِ سهم و تأثیر حکیم سبزوا این کتاب به همین منظور، و براي روشن

اختصـار   شده است؛ لیکن پیش از پرداختن به نکاتی دیگر در این باب، بهتر است نخست سرگذشت این حکیم را بـه 
 بیان کنیم:

 
 گذري بر زندگانی حکیم سبزواري

حـاجیِ  «، »سـبزواري حکـیمِ  «، »حـاج مالّهـاديِ سـبزواري   «میرزاهاديِ سبزواري، مشهور به  بن میرزامهدي بن هادي
)، دومـین  1250−1212شـاه (سـلطنت:    ش) در اوایل سـلطنت فتحعلـی  1176( 1212، در سال »حاجی«، و »سبزواري

سالگی فراگیريِ صرف و نحـو را آغـاز کـرد، و در     در هفت یا هشت 2پادشاه سلسلۀ قاجاري، در سبزوار تولّد یافت.
اهللا کـرد و   ران نیکوکار و دیندار سبزوار بود، عزم زیارت بیـت همان سال پدرش میرزامهدي، که از ثروتمندان و تاج

 در بازگشت در شیراز درگذشت. 

                                                      
 بهروان، ؛1387 روحانی، خوشدل ؛1383 ارشدریاحی، ؛1372 غرویان،: جمله از است، شده منتشر متعددي مقاالت ها نوآوري این باب در. 1

 .1392 آبادي، حسین عباسی ؛1392 فنا، ؛1392 پویان، ؛1392 نجات، و کوچنانی، ؛1434 عمادزاده، ؛1388
 ،3ج ،1363 السلطنه، اعتماد ؛47−45ص ،1323 سبزواري،: کرد مراجعه آثار این به توان می جمله از سبزواري، حکیم زندگانی شرح براي. 2

 سـبزواري،  اسـراري  ؛365−360ص ،2ج ،1394 تبریـزي،  مـدرس  ؛196−194ص ،6ج ،1429 صدر، ؛46−45ص ،1395 ،992−983ص
 ؛136−131ص ،1893 بـراون،  ؛528−524ص ،14ج ،1371 مطهـري،  ؛148−100ص الف،1376 بعد، به 142ص ،1360 آشتیانی، ؛1332

 دارند فراوان اختالف یکدیگر با منابع این متأسفانه. 235−234ص ،10ج ،1403 امین، ؛205−161ص ،1381 سها، صدوقی ؛1371 رضانژاد،
. ایـم  داشـته  بیشـتري  اطمینـان  بـدانها  که بپردازیم مواردي ذکر به است شده سعی اینجا در. است یافته راه آنها از بسیاري به دقّتی بی و

 .است قمري به −شده مشخّص که مواردي در جز− همه آثار، معرّفیِ و زندگی شرح این در یادشده هاي تاریخ



مالّحسین سبزواري، به مشهد رفت و بـه مـدت ده سـال،     دانشمند و پرهیزگار خود، حاج 3سالگی همراه با پسرعمۀ در ده
گزین، به آموختن علوم عربی، فقه، اصول فقه و منطق، و مواظبت بر واجبـات و   تحت تعلیم و تربیت آن عالم زاهد و خلوت

 مستحبات و ریاضت نَفْس پرداخت.  
پس از کسب این اندوختۀ علمی و عملی، به سبزوار بازگشت و در آنجا ازدواج کرد، ولی پس از مـدتی بـه شـوق    

ویـژه   تنهایی به اصفهان که در آن روزگار کانون علوم بـه  فراگیري حکمت، اموال و امالك خویش را بر جاي نهاد و به
سـال   24و حکیم سـبزواري در آن تـاریخ    5اتّفاق افتاد 1236ورود وي به اصفهان در اواخر سال  4.حکمت بود، کوچید

داشت. در آنجا هشت سال بماند و از فقیه مشهور، آقامحمدعلی نجفی، فقه آموخـت و بـه مـدت پـنج سـال از آخونـد       
)، شـاگرد ارشـد مالّعلـی نـوري، حکمـت فراگرفـت و پـس از        1242مشهور به واحد العین (م. 6اسماعیل اصفهانی،مالّ

)، احیاکننـدة  1246جمشید نوري، معروف به آخوند مالّعلی نـوري (م.  بن درگذشت او، دو سه سال در درس حکمت علی
بـه تعبیـر خـود    −در این مـدت کـه    8و7رد.ترین حکماي این مکتب فلسفی، شرکت ک حکمت صدرایی و یکی از مهم

گیـري و   گذشت، همچنان به عبـادت و جهـاد بـا نَفْـس و گوشـه      اغلب اوقاتش به تحصیل حکمت اشراق می −حکیم
 دنیاگریزي مشغول بود.

آور، و از  ) و به مدت پنج سال در مشهد که عالمانش بـه فقـه و تفسـیر روي   1244سپس به خراسان بازگشت (ح.
ویژه حکمت اشراق، و اندکی نیز تدریسِ فقه و تفسیر اشتغال  گردان بودند، بیشتر به تدریس حکمت، به حکمت روي

 ورزید.  
آنگاه به سبزوار باز آمد و به قصد حج راه مکّه در پیش گرفت. در این سفر، همسر خویش را از دسـت داد و در  

) روي داده بود، بـه کرمـان وارد شـد و    1250جار (سال شاه قا ها که در اثر مرگ فتحعلی سبب ناامنی راه بازگشت، به
اي با قبول این شرط که به خادم مدرسه در امور مدرسه کمک کند، سـکونت گزیـد و ایـن     ناشناس در مدرسۀ علمیه

اند: هم در این مدرسه با صاحبدلی  فرصت را براي تزکیۀ نَفْس و رشد معنويِ هرچه بیشترِ خویش غنیمت شمرد. گفته

                                                      
 جملـه،  از( منـابع  از برخـی  در امـا  است، خوانده) عمتی ابن( خود عمۀ پسر را شخص این خودنوشتش نامۀ زندگی در سبزواري حکیم. 3

 .اند دانسته حکیم آن خالوزادة یا عموزاده را وي) 8ص ،1332 سبزواري، اسراري
 را اصفهان علماي محضر پیشتر آنکه براي اما کرد، ترك را سبزوار) اصفهان در اقامت براي نه( حج آهنگ به ابتدا وي: اند گفته برخی. 4

 عـزمِ  وي پسـندیدة  وخوي خُلق و نیکو تدریس و برخورد اصفهانی مالّاسماعیل درس به اصفهان در. افتاد راه به زودتر مدتی دریابد نیز
 .ببینید نیز را بعد پاورقیِ). وچهار بیست ص ،1368 سیدحسن،( کرد بدل شهر آن در اقامت به را رحیلش

 آمـدنِ   بیـرون  تـاریخ «: است آمده آنجا در. است نوشته هایش کتاب از یکی نخست صفحۀ روي بر سبزواري حکیم خود را تاریخ این. 5
 سـنۀ  الحجـۀالحرام  ذي شـهر  اواسـط : اصفهان السلطنۀ دار به کمترین ورود تاریخ ؛1236 سنۀ الحرام محرّم شهر چهاردهم: سبزوار از حقیر
 شـده  وارد اصـفهان  به الحجه ذي اواسط در تازه خود، سفر آغاز از ماه یازده حدود از پس وي اینکه). 888ص ،1371 رضانژاد،» (1236
 .کاهد می شد، نقل پیش پاورقی در که را سخنی درستیِ احتمالِ است،

 از چـون  و داشـت  اشـتغال  تـدریس  به نوري، مالّعلی حکیم خویش، استاد زمان در که است اصفهانی محمدسمیع بن مالّاسماعیل همان حکیم این. 6
 بـا  اشـتباه  به را حکیم این گاه. است یافته وفات ،1242 سال به خود، استاد حیات زمان در وي. اند گفته می »واحدالعین« او به بوده نابینا چشم یک

 گویـا . انـد  شـمرده  یکی بوده، العین واحد اصفهانیِ مالّاسماعیل شاگردان از خود که) 1304.م( اصفهانی کوشکیِ دربِ محمدجعفر بن مالّاسماعیل
 ،1369 همـایی، ( سـاختند  آَشـکار  را مالّاسـماعیل  دو ایـن  میـان  اشـتباه  وقـوع  سها صدوقی استاد سپس و همایی الدین جالل استاد بار نخستین

 البتّـه ). 126−108ص ،1378 دامـاد،  محقّق یازده؛−نه ص ،1394 ادیب، جوانمردي: ك.ر نیز ،150−147ص ،1381 سها، صدوقی ؛436−427ص
 در کـه  زنـوزي  مـدرس  آقاعلی نوشتۀ ،»الحکماء تاریخ« رسالۀ کاملِ انتشار با اما ،)4ص ،2ج ،1379 طالبی،( اند کرده مخالفت نکته این با برخی

 زنوزي، مدرس( است کرده بیان −او معاصران طبقۀ در دیگري و بوده او استادان طبقۀ در یکی که− را حکیم دو این مختصر حال شرح وي آن
 .مانَد نمی باقی دو این تمایز در تردیدي ،)124 ،116ص ،5ج ،1397

 فاضل طالّب از بسیاري رو، ازاین. است بوده تقریرتر خوش و تر بیان خوش نوري مالّعلی خویش، استاد از العین واحد اصفهانیِ مالّاسماعیل. 7
 است کرده چنین نیز سبزواري حکیم. اند رفته می نیز مالّاسماعیل درس به مالّعلی حیات زمان در و داده می ترجیح استادش بر را او درس

 ).437−436ص ،1369 همایی،(
 خود، استاد توصیۀ به سبزواري حکیم آمد، اصفهان به شیخیه، جماعت مؤسس ،)ق1241−1166( ییاَحسا احمد شیخ وقتی: اند گفته برخی. 8

 نیرومنـد  فضـل  و علـم  در را او ولی کرد، توصیف نظیر بی را وي زهد و شد حاضر وي درس به) روز 53( کوتاه مدتی نوري، مالّعلی
 ).وپنج بیست ص ،1368 سیدحسن،( نیافت



). 13−12، ص1332ها برد (اسـراري سـبزواري،    شد و تحت ارشاد او قرار گرفت و از مواهب عرفانی وي بهرهآشنا 
 سرانجام، با دختر همان خادم ازدواج کرد و به سبزوار بازگشت. این سفر دوسه سال به درازا کشید.

پـس، نـه از    ازآن 10و تدریس حکمت را آغاز کرد. 9در سبزوار زندگیِ متشرّعانه و زاهدانۀ خویش را پی گرفت
یعنـی  » علم الهـی «ویژه  و به» حکمت«سبزوار بیرون رفت و نه از تدریس دست کشید. اساساً حکیم سبزواري چون 

)، وظیفـۀ خـود را تـدریس و    38، ص2، ج1379شده و مهجور دید (ر.ك: سبزواري،  را معرفتی فراموش ٰ◌ فلسفۀ اولی
 تا آخر عمر در این راه کوشید. ترویج حکمت دانست و

آوازة مجلس درسش فراگیر شد و طالبان علم از شهرهاي مختلف ایران و برخی کشـورهاي دیگـر بـه آن دیـار     
هـا   خودشدگیِ تعدادي از آنان حکایت تابی و ازخودبی از جذّابیت درس او و مجذوبیت شاگردان و حتّی بی 11شتافتند.

  12وي بود. ۀالرّبوبیالشّواهد یا  مبدأ و معادصدرالمتألّهین و گاه  اسفار اند. متن درسی وي عمدتاً گفته
پس از پرداخـت حقـوق واجـب    −با بخشی از محصول باِغ ملکی خود و عایدات دو قناتی که از آنها سهم داشت 

 کرد.  گیري از بینوایان می گذرانید و بقیه را صرف انفاق و دست به قناعت زندگی می −شرعیِ آن
)، در گذر از سبزوار، بـه دیـدار وي رفـت. شـیوة     1284شاه قاجار، در سفر نخست خود به مشهد (سال  ناصرالدین

خـواهیِ اوسـت. هـم در ایـن دیـدار بـود کـه         اي از استغنا و زهـد و نیـک   رفتار حکیم سبزواري در برابر شاه جلوه
را  اسرارالحکمشتمل بر اسرار توحید تألیف کند و او شاه از وي خواست کتابی به فارسی در مبدأ و معاد و م ناصرالدین
 پرداخت. 

به زهد و پارسایی و پیرويِ کامل از شریعت شهرت داشت. سحرخیز و اهل عبادت شبانه و نوافـل بـود. بـر اداي    
ورزید، و به دادن زکات و خمسِ امـوال خـویش    هاي دین و برپایی مجلس عزا براي سرور شهیدان مواظبت می سنّت

دانسـتند   مام داشت. مردم به وي عقیده و اعتماد و اطمینانی تمام داشتند و او را عالمی ربانی و صـالحی زاهـد مـی   اهت
توان گفت: از این لحاظ، بخت با وي یار بود و با اینکه یکسره به تدریس فلسـفه،   )، و می194، ص6، ج1429(صدر، 

آن هم فلسفۀ آمیخته به عرفان اشتغال داشت، هم از اقبال و احترام عموم مردم برخوردار بود و هم از تکریم حاکمـان  
 زمان خویش.  

ري،     الی ، و باألخره سالکخالصه آنکه وي عارف و حکیمی با انضباط، اهل مراقبه، متعبد، متشرّع ه بـود (مطهـ اللـَّ
 13).525، ص14، ج1371

                                                      
 ماه ده براون، ادوارد گفتۀ به و− سال ده مدت به آنجا در و رفت مشهد به کرمان، از بازگشت از پس سبزواري حکیم که اند گفته برخی. 9

 نامـۀ  زنـدگی  در امـا  ،)وپـنج  بیسـت  ص ،1368 سیدحسـن، ( بازگشت سبزوار به آنگاه پرداخت، تدریس به −)132ص ،1893 براون،(
 .است نرفته اقامتی چنین به اي اشاره هیچ) 47−45ص ،1323 سبزواري،( سبزواري حکیم خودنوشت

 ها پرده و بستم درها. نشستم خویش خانۀ کنج به« بازگشتم، سبزوار به چون: است چنین) سالگی 62 در( 1274 سال در او خود روایت .10
 جبـروت  عـالَمِ  عقـولِ  آسـتان  در. ساختم متمایز درست از را نادرست و کردم جدا مغز از را پوست پرداختم، علوم تبیین به و آویختم
. داشـتند  بازم آن سراب و دنیا از و نوشاندند خوشگوار میِ و برگزیدند سخنی هم به مرا. برگرفتم نقاب آنان رخ از آنکه تا شدم معتکف

 ).469ص ،1376 سبزواري،( »برکشیدند خویش جایگاه به و دادند راهم خود درگه به. کردند هویدا اسرار و برانداختند ها پرده
 بـالد  در آنهـا  پراکندن و آنها تربیت و اکناف و اطراف از شاگرد جذب و فلسفی گرم حوزة تشکیل نظر از« مطهري، شهید گفتۀ به. 11

 همـدانی  مالّحسـینقلی : انـد  گفتـه ). 525ص ،14ج ،1371 مطهري،( »رسد نمی سبزواري حکیم پایۀ به کسی نوري حکیم از بعد مختلف،
 کفایۀاالصـول  صـاحب  خراسـانی،  مالّمحمـدکاظم  آخوند و اخیر، شیعیِ عرفاي از بسیاري سلسلۀ سر و مشهور عارف ،)1239−1311(
 تهرانـی،  آقـابزرگ ( اند بوده وي شاگردان از نیز مشروطیت طرفدار علماي بزرگترین از و شیعیان تقلید مرجع و فقیه ،)1255−1329(

 ).125ص ،1376 آشتیانی، ؛527ص ،14ج ،1371 مطهري، ؛674ص ،14ج ،1430
ـ  بـه  را دو آن سیتـدر  سـپس  امـا  کرد، سیتدر بار کی را خود حکمت ۀمنظوم و منطق ۀمنظوم: اند گفته. 12  خـود  شـاگردان  از یبرخ

  ).15ص ،1332 ،يسبزوار ياسرار( واگذاشت
 همـان، ( است بوده باالتر علمش مقام از عملش مقام ولی اوست، علمِ به سبزواري حکیم شهرت چه اگر که است آن بر مطهري استاد. 13

 ندارد؛ ذهن توقّد رازي فخر اندازة به هرگز کنیم، مقایسه رازي فخر با را سبزواري حاجی ما اگر«: گوید می همچنین وي). 611ص ،3ج
 نرفته رازي فخر هم را هزارمش یک که است کرده طی یقین از و صفا و خلوص از و معنویت و ایمان از هایی راه سبزواري حاجی ولی

 حکـیم  شـاگرد  الهـی،  حکیم الدین شمس میرزا از که نیست لطف از خالی نیز مطلب این ذکر). 144ص ،11ج ،1371 مطهري،( »است



زمان بود،  شاه) هم شاه، محمدشاه، ناصرالدین دوران زندگی حکیم سبزواري با حکومت سه تن از شاهان قاجار (فتحعلی
سـاالر،   هاي ایران و روس، جنگ هرات، صدارت امیرکبیر، فتنـۀ بـاب، شـورش    دورانی که وقایع مهمی همچون جنگ

هاي شدید روس و انگلیس و فرانسه در مورد ایران، و آشنایی بیشتر ایرانیان با اروپا در آن رخ  تأسیس دارالفنون، رقابت
 داد.

ش) در حین تدریس و در 1251( 1289الحجۀ سال  سال بزیست و در اواخر ماه ذي 78حکیم سبزواري نزدیک به 
الممالـک، صـدراعظم    شهر سبزوار به خاك سـپردند. میرزایوسـف مسـتوفی    وار وفات یافت. او را بیرون حالتی جذبه
 شاه، بر روي آرامگاه وي بنایی ساخت که اکنون نیز باقی است. ناصرالدین

 
 آثار حکمی حکیم سبزواري
تألیف و باسلیقه و داراي قلمی روان بوده و آثاري ماندگار بر جاي نهـاده اسـت. آثـار     حکیم سبزواري مؤلّفی خوش

توان در طبقۀ علوم حکمی (منطق و فلسفه و عرفان و کالم) و شعر و ادب جـاي   مکتوب حکیم سبزواري را عمدتاً می
 14ایم: پردازیم که در کتاب حاضر نیز از آنها استفاده کرده داد. در اینجا تنها به ذکر آثار مربوط به علوم حکمی او می

ه مشهورترین و تأثیرگذارترین نوشتۀ حکـیم سـبزواري، و در شـمار    ). این اثر کشرح المنظومۀ(یا  شرح منظومه .1
شـرح غُـرر   (یا شرح منظومۀ حکمت هاي آموزش فلسفۀ اسالمی است، درواقع دو کتاب است:  ترین و بهترین کتاب مهم

تـألیفی  اي مشتمل بر سـه گونـۀ    مجموعهشرح منظومۀ حکمت  .)شرح الآللی المنتظمۀ(یا  شرح منظومۀ منطق) و الفرائد
) که اشعاري است در قالب مثنوي و در بحر رجز؛ ب) شرحِ آن اشعار؛ ج) حاشیه یا تعلیقه بـر  منظومهاست: الف) متن (

 نیز مشتمل است بر: الف) متن؛ ب) شرح. شرح منظومۀ منطقآن شرح. 
) و 672، ص1376سبزواري، نام دارد، حکیم سبزواري در عنفوان جوانی سروده ( غُرر الفرائدرا که  منظومۀ حکمتمتن 

سالگی او) بوده است. آنگاه چـون آن را نیازمنـد توضـیح     28(در دوران سکونت در اصفهان و در  1240آغاز آن در سال 
(در دوران اقامت در سـبزوار و   1261دیده به شرح آن همت گماشته است. تاریخ آغاز این شرح دانسته نیست، اما در سال 

). همچنین خود او بـر ایـن شـرح حاشـیه نوشـته      418−417، ص5، ج1379رجام رسیده است (همو، سالگی وي) به ف 49در 
داراي هفت مقصد است: مقصـد   شرح منظومۀ حکمت ).26، ص1379است (طالبی،  1281تاریخ اتمام این حاشیه سال  است.

ات؛ مقصـد    ؛ مقصد چهارم در طبیعیـات بالمعنی االخصه؛ مقصد دوم در جوهر و عرَض؛ مقصد سوم در الهیل در امور عاماو
 اي از علم اخالق. پنجم در نُبوات و منامات؛ مقصد ششم در معاد؛ و مقصد هفتم در پاره

آموزش مباحث حکمت متعالیه و داراي نثري گویا و روان اسـت، از   این کتاب که داراي نظم و ترتیبی دقیق در
زودي به کتاب درسیِ رشتۀ حکمت تبدیل گشت و شهرت بسیار یافت همان آغاز مورد اقبال فراوان قرار گرفت و به

کلیدي است براي راه یافتن به حکمـت صـدرایی. اگـر بـه      شرح منظومه و شروح و حواشی فراوان بر آن نوشته شد.
و  شـرح منظومـه  نظمیِ حاکم بر آن توجه کنیم، ارزش کتاب  و بی اسفارپراکندگی مباحث در کتابی درسی همچون 

شـود.   بخشیدن به مباحث فلسفی براي تعلیم و تعلّم بهترِ آنها کرده، آشـکارتر مـی   خدمتی که حکیم سبزواري در نظم
هـاي درسـیِ دقیـق و     را براي پدیدار شـدنِ کتـاب  توان گفت: کوشش حکیم سبزواري در این مسیر راه  همچنین می

  15عالّمۀ طباطبایی هموار کرده است. ۀالحکم نهایۀو  هبدایۀالحکماي همچون  پیراسته

                                                                                                                                                                     
 در هـم  و حکمـت  در هم جهت هر از شما اینکه با پرسیدم اي قمشه آقامحمدرضا از روزي: است گفته وي که اند کرده نقل سبزواري،

 سـبزوار  بـه  حاجی درس در حضور براي جا همه از فضال چرا ساکنید، ایران مرکز تهران، در و داناتر مالّهادي حاجی از عرفانی مطالب
 خواستم هرچه من ولی کرده، توأم عمل با را علم مالّهادي حاجی که است آن علّت: داد پاسخ او معدودند؟ شما شاگردان ولی روند، می

 ).36ص ،1384 تابندةگنابادي،( نتوانستم کنم توأم
 نیـک،  احسـانی  ؛203−140ص ،1371 رضـانژاد،  ؛453−419ص ،1374 ساوجی، ذکائی: ك.ر جمله از او، آثار از فهرستی دیدن براي. 14

 .38−35ص ،1392
 .1392 ایزدي،: ك.ر ،نهایۀالحکمه و منظومه شرح بین اي مقایسه براي. 15



شـرح  سروده شده و شرح آن نیز گویا پس از  غُرر الفرائدنام دارد دیرتر از  الآللی المنتظمهکه منظومۀ منطق متن 
 به اتمام رسیده است. منظومۀ حکمت

الحکمۀ المتعالیۀ فـی  ( اسفار. این اثر که تعلیقاتی است توضیحی و تحقیقی بر همۀ مباحث کتاب اسفار. حواشیِ 2
انـد ایـن    )، نوشتۀ صدرالمتألّهین، از حواشی سودمند و راهگشاي این کتاب فلسفی اسـت. گفتـه  األسفار العقلیۀ األربعۀ

چـاپ شـده اسـت     1282) و در سـال  20، ص6، ج1403به پایان رسیده (آقـابزرگ تهرانـی،    1277حواشی در سال 
کـه   اسـفار ، یعنی طبیعیات اسفار). گفتنی است که حواشی حکیم سبزواري بر سفرِ دومِ 107الف، ص1376(آشتیانی، 

هـاي   کنون به چاپ نرسیده و همچنان به صورت نسخه تا −به دلیلی نامعلوم−مشتمل بر احکام جواهر و اَعراض است 
 16خطّی باقی مانده است.

که گفته شد،  است و چنان اسرار الحکَم فی المفتَتَح و المختَتَم. این کتاب به فارسی، و نام کامل آن اسرار الحکَم. 3
کتابی است جامعِ حکمت ایمانی «شاه نگاشته شده است. این کتاب به اعتقاد حکیم سبزواري،  به درخواست ناصرالدین

) و سه سال پیش از درگذشت وي، در 3، ص1362(سبزواري، » و حکمت ذوقی و وجدانی و حکمت بحثی و برهانی
، 1403سالگیِ او به پایان آمده و گویا در همان سـال (آقـابزرگ تهرانـی،     74)، یعنی در 581(همان، ص 1286سال 

 ) به چاپ رسیده است. 44، ص2ج
هدایۀ الطّالبین فـی معرفـۀ   است که حکیم سبزواري پیشتر نیز کتابی به فارسی در نبوت و امامت با عنوان گفتنی 

ا وي     ) به فرمان ناصرالدین1274یافته در سال  (اتمام االنبیاء المعصومین و األئمۀ الهادین شاه نوشته بـوده اسـت؛ امـ
 شم و هفتم آن قرار داده است.گنجانده و باب ش اسرار الحکمسپس همۀ آن کتاب را در 

سالگیِ حکـیم    48، در 1260که در سال  الحسنی شرح االسماءیا  شرح اسماءمشهور به  شرح دعاي جوشن کبیر. 4
وي در شرح این دعا و نیز شرح دعاي صباح هم به توضـیح و تفسـیر فقـرات دعـا      17سبزواري به اتمام رسیده است.

به تأویل آنها. حکیم سبزواري خود بر این کتاب حاشـیه نوشـته    −از حساب جملاز جمله با استفاده −پرداخته و هم 
 است.
که شرحی است بر دعاي صباحِ منسـوب   شرح دعاء الصباحمشهور به  شرح دعاي مفتاح الفالح و مصباح النّجاح. 5

این کتاب نیز حاشیه نگاشته بوده، به اتمام رسیده است. وي بر ساله  55که ایشان  1267و در سال  به امیرالمؤمنین
 است.
مولوي که بـه درخواسـت مرادمیـرزا     مثنوي. کتابی است در شرح و توضیح برخی از ابیات شرح اسرار مثنوي. 6

چـاپ   1285وي) به پایان رسیده و در سـال  سالگی  71(در  1283حسام السلطنه، حاکم خراسان نوشته شده و در سال 
 مثنويحکیم سبزواري در این کتاب معارف مقبول در حکمت متعالیه را در آیینۀ توان گفت:  (سنگی) شده است. می

 را موافق با مبانی حکمت متعالیه تفسیر کرده است. مثنوينشان داده است و به تعبیر دیگر، ابیات 
تـر از حواشـی    انهصدرالمتألّهین. این حواشی را برخی محقّق الشّواهد الرّبوبیۀ فی المناهج السلوکیۀ. حواشیِ کتاب 7
 ).108الف، ص1376اند (آشتیانی،  دانسته اسفار

                                                      
 صـدرالمتألّهین،  معـاد  و مبدأ بر سبزواري حکیم حواشی از پس قم، فیضیۀ مدرسۀ کتابخانۀ خطّیِ نسخ از 1960 شمارة نسخۀ در ازجمله. 16

 وي حواشی از را حواشی این نویسی، فهرست در البتّه ؛)بعد به 615ص تا، بی سبزواري،( خورد می چشم به اسفار دومِ سفرِ بر وي حواشی
 آمـده ) سپهسـاالر ( مطهـري  شهید عالی مدرسۀ کتابخانۀ خطّی نسخ فهرست در که گونه همان همچنین،. اند نکرده متمایز معاد و مبدأ بر
 اسـفار  دومِ سـفرِ  حواشـی  بـه  ،1272 کتابت تاریخ با 1432 شمارة به اي نسخه کتابخانه این در ،)197ص ،1346 منزوي، و پژوه دانش(

 آشـتیانی، ( اسـت  ننوشـته  اي حاشیه »اَعراض و جواهر« بحث بر سبزواري حکیم که آشتیانی استاد گمان این رو، ازاین. دارد اختصاص
 .نیست درست) 108−107 ،105ص الف،1376 ؛151ص ،1360

 از هایی بخش داده می دست هرگاه و داشته انس آن با و دانسته می زیبا اسلوبی داراي و عمیق دعایی را »کبیر جوشن« سبزواري حکیم. 17
 دعاي وي). 44−43ص الف،1372 سبزواري،( است گنجانده می خویش نماز قنوت در را آن از فقراتی همچنین. کرده می تالوت را آن

 ).3ص ب،1372 همو،( است خوانده بهاگران مطالب بر مشتمل و زیبا دعایی نیز را صباح



هایی است که حکـیم سـبزواري در هنگـام تـدریس حاشـیۀ       . حواشیِ حاشیۀ جمالیه. این اثرِ نسبتاً کوتاه حاشیه8
، ، به رشـتۀ تحریـر در آورده اسـت (سـبزواري    شرح تجریدالدین خفري بر  الدین خوانساري بر حاشیۀ شمس آقاجمال

 به چاپ رسیده است. الحاشیۀ علی الحاشیۀ الجمالیۀ). اثر یادشده تحت عنوان 250، ص1378
 است. مبدأ و معادصدرالمتألّهین که تعلیقات حکیم سبزواري تنها بر فنّ اول از کتاب  المبدأ و المعاد. حاشیه بر 9

ها بـا نـام    کالمی نوشته است. این رسالههاي فلسفی و عرفانی و  هاي متعددي که وي در پاسخ به پرسش . رساله10
 به چاپ رسیده است. رسائل حکیم سبزواري

که گذشت، تأثیرگذاري حکیم سبزواري فقط از طریق آثار مکتوب او نبوده است. وي شاگردان بسـیار   البتّه چنان
 نیز پرورد که سپس بازار علوم عقلی را گرم نگه داشتند.

 
 سبزواري شناسی حکیم اي در باب روشنکته

گفتیم که حکیم سبزواري فیلسوفی است صدرایی، و این بدان معناست که او از سـویی، بـه ارکـان اصـلیِ حکمـت      
اعتقاد دارد و از سوي دیگر، براي اثبات مسائل مـورد ادعـا بـه     18اصالت وجود و تشکیک در وجودمتعالیه، از قبیلِ 

کند  ناخت حقیقت و شرح و تصویر آن به تعالیم دین استناد میزند، گرچه در دستیابی به ش استدالل و برهان چنگ می
داند و اگر آن دو در کار نیایند، عقل را در  گیرد و آن دو را براي کشف حقایق الزم می و از کشف و شهود مدد می

  19شمارد. یابی به حقیقت ناقص می راه
کوشـد دعـاوي ایـن     ورزد و می اعتقاد می 20همچنین همانند صدرالمتألّهین به مطابقت کامل وحی و عقل و شهود

دانـد، در ایـن    هاي عارفان و بزرگان تأیید کند و در هر مسـئله کـه آن را حـقّ مـی     مکتب را با تعالیم وحی و یافته
داتی      می اندیشد که از دیگر مباحث فلسفی و حتّی غیرفلسفی همچون معارف دینی و عرفانی، چـه بـراهین و یـا مؤیـ
ویژه در نظر کسانی که به آن  مسئله به دست آورد. این کار البتّه بر تأیید و استحکام آن مسئله (به توان به سود آن می

اي را  افزاید؛ منتها باید بر این نکته تأکید کـرد کـه آنچـه مسـئله     تر شدنِ آن می معارف دیگر پایبندند) و نیز روشن
  21لی است.کند اثبات نهایی آن با برهان و دلیل عق اي فلسفی می مسئله

حکیم سبزواري به سائقۀ فطرت خویش و به اقتضاي تربیتی که یافته بود در دل شور عرفان و شوق اشـراق داشـت.   
این امر هم در سلوك عملی وي تأثیرگذار بوده است و هم در مشی فکري و اعتقادي او. در زنـدگی عملـی راه زهـد و    

هاي صـوفیانه قـرار    آنکه در یکی از سلسله ست یافته است بیعبادت و ریاضت را در پیش گرفته و به کشف و شهود د
یا به مرادسازي و مریدپروري بپردازد؛ و در طریقۀ علمی، در مسائل فکري و فلسـفی دیـدگاهی عرفـانی دارد و     22گیرد

 آمیزد. دهد و همواره ذوق را با استدالل می براي آنها تصویري عرفانی به دست می
بسـا   او چـه  شـرح منظومـۀ  و مثالً خوانندة د کن جنبه از فلسفۀ خود را در ظاهر امر آشکار نمیالبتّه وي معموالً این 

هاي لفظی و سـبکیِ برگرفتـه از    روست که گهگاه با آرایه پندارد که صرفاً با یک متن معمولیِ فلسفۀ مدرسی روبه می
م سبزواري در پسِ ساختار بسـیار منضـبط و   زمینۀ عمیقِ عرفانیِ فلسفۀ حکی عرفان اسالمی زینت یافته است. این پس

 ).6−5، ص1372پنهان مانده است (ایزوتسو،  شرح منظومهعقالنیِ 

                                                      
 .بعد به 254ص ،13ج ،1371 مطهري،: ك.ر آنها، شرح و ارکان این از فهرستی دیدن براي. 18
 .70−61ص ،1ج ،1385 عبودیت، ؛28−9ص ،1387 شیروانی،: ك.ر متعالیه، حکمت روشی هاي ویژگی دربارة توضیحی براي. 19
 .327−326ص ،7ج ،303ص ،8ج ،1981 شیرازي،: ك.ر جمله، از. 20
 .ایم کرده اشاره بدان مختلف، مباحث در وي ابتکاريِ ادلّۀ بررسیِ و نقد در که است نکاتی از نکته این. 21
 راهنمـایی  آنـان  بـه  را خـود  مسـتعد  شاگردان گاه داشته، هایی مالقات تصوف مشایخ و اقطاب با آنکه از گذشته وي: اند گفته برخی. 22

 گفته خود منامیۀ رسالۀ در نیز ذهبیه سلسلۀ اقطاب از شیرازي راز ابوالقاسم میرزا). 273−261ص ،1392 صحرائی،: ك.ر( است کرده می
 دیـدار  براي را خود شاگردان از جمعی حکیم آن و گرفته قرار سبزواري حکیم احترام و اعزاز مورد سخت سبزوار از گذر در که است
 ).77−76ص ،1392 شیرازي، راز( است فرستاده او نزد سلوك و ذکر دستورالعملِ گرفتن و وي



ورزيِ حکیم سبزواري یکسره مبتنی بـربینش شخصـیِ عرفـانیِ اوسـت. نظـام مابعـدالطبیعی وي        هرحال، فلسفه به
تواند از رهگذر کشف و شهود، به  است که میساختاري است عقلی مبتنی بر شهود عمیِق عرفانیِ واقعیت. وي عارفی 

تواند به نیروي تحلیل خویش آنچه را به  ژرفاي بحر وجود دست یابد و اسرار هستی را دریابد و فیلسوفی است که می
ها را در قالب یک نظامِ فلسـفیِ دقیـق،    هایی روشن تحلیل کند و آن مفاهیم و اندیشه مشاهده یافته با مفاهیم و اندیشه

). چنین حکمتی صرفاً حاصلِ کار عقل در مرحلۀ اسـتدالل  2−1، ص1368جم، و کامالً منطقی درآورد (ایزوتسو، منس
)؛ و در واقع، حکـیم سـبزواري از   12و  5وار و سازگارِ عرفان و تفکّر عقلی است (همان، ص نیست. نتیجۀ اتّحاد اندام

الزم شمرده است، یعنی حکمـت ذوقـی و کشـفی در     اشراق براي حکیم واقعی کسانی است که به دو شرطی که شیخ
 24کمال دارا بوده است. اعتقاد دارند و البتّه خود او نیز آن دو را به 23،کنار حکمت بحثی و نظري

که اشاره شد، حکیم سبزواري مقلّد صرف نیست؛ و اساساً آنچه براي کسانی چون او اهمیت دارد خـود رأي   چنان
اند وي در نسبت  اند؛ و شاید همین امر سبب تسامحی باشد که برخی گفته کسانی که بدان قائل و نظریۀ فلسفی است نه

  25دادن آرا و اقوال به افراد و مکاتب کالمی و فلسفی روا داشته است.
 

 دربارة این کتاب
تـدقیق نیـز   هدف اصلی این نوشتار آن است که نشان داده شود حکیم سبزواري، افزون بر تعلیم حکمـت، تحقیـق و   

هرروي، بخشـی از   کرده و آرایی نو پدید آورده، یعنی هم در تداوم این حکمت نقش داشته و هم در تکامل آن؛ و به
هـاي   سهمی که حکیم سبزواري در پیشبرد حکمت اسالمی و معمور داشتنِ ایـن میـراث فرهنگـی دارد در نـوآوري    

هـایی کـه    اکتفا نشده است. در پرداختن به هر یک از نوآوري ها اوست. اما در عین حال، به بیانِ صرف این نوآوري
در حـد  −پیشِ چشم قرار داشته و پیـروي از آن  » گزارش، تحلیل، نقد«در این نوشته مورد بحث قرار گرفته، الگوي 

 مقصود بوده است: −توان
ایم و البتّه پیش از  اختهپرد 26) نخست به گزارش و توضیح آن نوآوري با استفاده از آثار مختلف حکیم سبزواري1

 اي از مسئلۀ مورد بحث به دست دهیم؛ ایم براي اینکه جایگاه تاریخیِ آن تا حدي روشن گردد، تاریخچه آن کوشیده
ایم. در این مرحله سعی بر آن بوده اسـت کـه    ) آنگاه با رویکردي تعلیمی آن نوآوري را بررسی و تحلیل کرده2

ها از  هاي متعدد بحث و مقدمات استدالل و تفسیرهاي مختلفی دارد، گفته شود، جنبه اگر رأي حکیم سبزواري تقریرها
تر بیان شود. دلیلِ اشاره کردن به مواضع فراوان در  تر و روان هاي نهفته در آن روشن دیگر تفکیک گردد، و نکته یک

ظر برخی از اهل فضل غیرضـروري بـه   اي از توضیحات که چه بسا به ن آثار حکیم سبزواري و دیگران و افزودنِ پاره
پاي مباحث در میان آمـده پـیش    رسد اگر خواننده پابه نظر آید، همین رویکرد و دغدغۀ تعلیمی بوده است. به نظر می

 آید، در واقع، خود نوعی تمرینِ ذهنی و مشقِ فلسفی کرده است؛
                                                      

 تـا  اینکه نیز و دو هر اهل یا) عقلی استدالل و تفکّر( »بحث« اهل یا باشند) شهود و کشف( »تألُّه« اهل اینکه به بسته− را حکیمان اشراق شیخ. 23
 را کسـی  نخسـت،  وهلـۀ  در میان، این از و کند می تقسیم) گروه هفت به معنا یک به و( گروه پنج به −باشند »تألُّه« یا »بحث« اهل میزان چه

 کـه  است آن بر وي). 12−11ص ،2ج ،1380 سهروردي،( »تألُّه« اهل هم و باشد »بحث« اهل هم که داند می معنوي ریاست صاحب و خلیفۀاهللا
 و نـاقص  نباشـد،  منـد  بهـره  ملکـوت  آیات مشاهدة از که نیز باحثی است، ناقص نباشد، بحثیه قوة داراي اگر قُدس طریق سالک که گونه همان

 ). 361ص ،1ج همان،( کرد نخواهد دریافت قدس عالم از حقیقتی و بود خواهد غیرمعتبر
 عرفـان،  و حکمت فنون در. است مایه قوي عارفی و بلندپایه فاضلی سبزواري مالّهادي حاجی جناب«: گوید می زنوزي مدرس آقاعلی. 24

 ).120ص ،5ج ،1397 زنوزي، مدرس( »است دیده مراتب و رفته راه سلوك، علم در و است عصر وحید و ماهر و استاد
 فلسفی مسائل تاریخی سیر باب در او سخنان نادرستی و اقوال، و آرا دادن نسبت در سبزواري حکیم دقّتی بی و تسامح بر مطهري استاد. 25

 از امـر  ایـن  دلیل که است آن بر وي. است دانسته مسائل تاریخی هاي ریشه مورد در افراد گمراهی باعث را سخنان این و کرده تأکید
 دیگران هاي نقل به اعتماد دیگر، سوي از و قبول قابل اي گونه به پیشینیان سخنان تأویل و توجیه به سبزواري حکیم شدید میل سو، یک

: قـس  ؛241−238 ،225−224ص ،13ج ،522ص 6ج ،26−23ص ،5ج ،1371 مطهري،( است بوده فراوان هاي کتاب نداشتن اختیار در و
 ).208ص ،1382 ثبوت،

  .پذیرد صورت سبزواري حکیم گوناگون آثار در کاملی نسبتاً تتبعِ مورد، هر در که است بوده این بر بنا. 26



 ایم. ایم، باز گفته از دیگران فراگرفته بودهرسیده یا  ) سرانجام، اگر نقدي در مورد آن نوآوري به نظرمان می3
ها ممکن است این نکته از خاطر بگذرد که آن نوآوري که نقد گردد و حتّی ابطال شود چـه   در باب نقد نوآوري

ه یـا     ارزشی دارد تا بدان بپردازیم و تحلیل و بررسی اش کنیم. به باور ما، این گمان نادرست است. ارزش یـک نظریـ
گشاید کـه در   همواره در درستیِ آن دو نیست، بلکه گاه در این است که آن نظریه یا برهان راهی را می برهانِ جدید

 کند.  ها یا براهین معتبر یا معتبرتري ظهور می هاي موجود، نظریه نتیجۀ پیمودن آن راه و اصالح اشکال
اشاره کنیم. » کیفیت ابصار«توانیم به مبحث  اگر بخواهیم در این باب مثالی از تاریخ فلسفۀ اسالمی ذکر کنیم، می

که در همین کتاب خواهد آمد، در بحث کیفیت ابصار، با دو نظریۀ رایج در میـان   اشراق، حکیم سهروردي، چنان شیخ
حکماي اسالمی (خروج شعاع و انطباع) مخالفت ورزید و خود نظریۀ سومی (علم حضوريِ نَفْـس) ابـداع کـرد. ایـن     

اشراق از دیدگاه صـدرالمتألّهین   واقع مسیر بحث را تغییر داد و راهی نو در برابر فیلسوفان گشود. نظریۀ شیخ نظریه در
داننـد کـه    هاي متعددي بر آن وارد کرد و خود به نظریۀ چهارمی معتقد شد؛ اما همگان مـی  نادرست بود و او اشکال

االعضایی) و طبیعیِ ابصار به جنبۀ فلسفیِ این بحث سوق داد و  ظایفشناختی (و آنچه صدرالمتألّهین را از جنبۀ کاراندام
اشراق بود. تقریرهاي حکیم سـبزواري از برهـان صـدیقین نیـز      سازِ پدید آمدنِ نظریۀ جدید وي شد نظریۀ شیخ زمینه

 از همین مقوله است. −اگر آنها را نادرست هم بدانیم−
هاي جدید نیز به ذهن آیـد و بـه نظـر رسـد اینکـه حکـیم        وردنِ استداللآ دربارةنظیرِ اعتراض یادشده، چه بسا 

اي  دهد، کار بیهـوده  اي به دست می کند و دلیلِ تازه بار به اثبات رسیده دوباره استدالل می سبزواري بر مطلبی که یک
 −علمـی چـون ریاضـیات   برخالف − به گفتۀ استاد مطهري، چون در فلسفه است؛ اما اگر به این نکته توجه کنیم که 

تر است، تکثیر براهین در آن مطلوب اسـت، آنگـاه ارزش کـار حکـیم      تر و مهم تصور مسائل از تصدیق آنها مشکل
اي  گونـه  بساطت و سادگی مفاهیم ریاضـی بـه  شود.  تر می سبزواري در تکثیر براهین در مباحث مختلف فلسفی روشن

ا    رو زایناشوند.  است که اذهان با یک برهان قانع می تکثیر برهان در ریاضیات صرفاً نوعی تفنّن فکـري اسـت؛ امـ ،
هـاي   تر است تا راه ها ساده العبور است و براي بعضی اذهان عبور از برخی راه هاي صعب هاي فلسفی از قبیل گردنه راه

 ).226، ص13؛ ج26، ص5، ج1371رو، تکثیر براهین در فلسفه ارزش بسیار دارد (مطهري،  دیگر. ازاین
ایـم:   هاي حکیم سبزواري را به پنج گروه تقسیم کرده و به بیان آنها در پنج بخش پرداخته در این کتاب، نوآوري

هایی است که به وجود  شناسی. بخش اول دربردارندة نوآوري شناسی؛ علم شناسی؛ انسان شناسی؛ خداشناسی؛ جهان هستی
وجود خداي متعال یا با صفات او ارتباط دارد آمده است. در بخش سـوم  اند. در بخش خداشناسی آنچه با اثبات  مربوط
هاي این حکیم در باب حدوث جهان و مراتب مجرّد و مادي آن پرداخته شده است. مباحث  شناسی) به نوآوري (جهان

جام، در بخـش  ایم؛ و سـران  شناسی) پیش کشیده مربوط به تجرّد و هبوط نَْفس آدمی و معاد را در بخش چهارم (انسان
هـاي وجـود ذهنـی و     هاي مرتبط با علم، یعنی بحث ترین بخش کتاب است، نوآوري شناسی که آخرین و بزرگ علم

 اند. کیفیت ابصار و اتّحاد علم و عالم و معلوم، جاي گرفته
یات مختلف به به این نکته نیز اشاره کنیم که برخی از مباحثی که در این کتاب آمده پیشتر در قالب مقاله در نشر

 27چاپ رسیده است.
                                                      

 :از اند عبارت مقاالت این. 27
 .1393 پاییز ،21ش ،اسراء حکمت ،»اسمی حدوث: عالم حدوث دربارة سبزواري حکیم نوآوري بازنگري« -
 .1395 تابستان ،52ش ،فلسفی معرفت ،»وجود اصالت مسئلۀ دربارة سبزواري حکیم هاي نوآوري« -
 .1395 بهار ،8ش ،اسالمی حکمت ،»معقول و عاقل اتّحاد ادلّۀ در سبزواري حکیم هاي نوآوري« -
 .1395 پاییز ،85ش ،صدرا خردنامۀ ،»معقول و عاقل اتّحاد اثبات در آن نقش و تضایف برهان دربارة سبزواري حکیم دیدگاه« -
 .1395 زمستان و پاییز ،30ش ،خرد جاویدان ،»ابصار کیفیت در سهروردي از سبزواري حکیم دفاع« -
 و پـاییز  ،16ش ،شـناختی  معرفـت  هـاي پژوهش ،»ابصار مسئلۀ در صدرالمتألّهین و سهروردي دیدگاه سازوارسازي و سبزواري حکیم« -

 .1397 زمستان
 .1398 بهار ،95ش ،صدرا خردنامۀ ،»جوهري حرکت بر سبزواري حکیم ابتکاريِ ادلّۀ بررسی و نقد« -
 .1398 تابستان و بهار ،35ش ،خرد جاویدان ،»جوهري حرکت بر صدرالمتألّهین برهان نقد و سبزواري حکیم« -



هاي حکیم  و سرانجام، اینکه گرچه در کتاب حاضر کوشش بر این بوده است که تعداد هر چه بیشتري از نوآوري
هاي فلسفی این حکیم نیست. موارد دیگري از قبیـل   سبزواري معرّفی شود، آنچه در این کتاب بیان شده همۀ نوآوري

آوردهاي فلسفی حکـیم سـبزواري بـراي فلسـفۀ      بر جاي مانده است که آنها نیز از ره 28تعریف دقیق امکان استقبالی
 تر به آنها نیز پرداخت. توان در مجالی وسیع اسالمی است و می

 
 سپاس

این اثر وامدارِ پشتیبانی و همراهیِ مسئوالن محترمِ پیشین و کنونیِ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، اسـت. از همـۀ ایـن    
کنیم و عافیت و توفیقِ هرچه بیشترشان را از خداي مهربان تمنّـا داریـم. از نـاظر دانشـور ایـن       تشکّر میبزرگواران 

هـاي   ها و تجربـه  تحقیق، برادر عزیز دکتر علی شیروانی که در همۀ مراحلِ سامان یافتنِ این اثر از دانش و راهنمایی
خـانی کـه    م و از برادر دانشمند و مشفق، دکتر محمد فتحعلیای ها برده و به محبت ایشان دلگرم بوده علمی ایشان بهره

یاري ایشان ادامه یافت، نیز سپاسگزاریم و از خداي متعال براي ایـن   این اثر به پایمردي ایشان آغاز گشت و به دست
 طلبیم.  دو بزرگوار خیر و خرّمی می

ـ » سمت«در پایان، از مسئوالن محترم سازمان  روه فلسـفه و کـالمِ آن سـازمان، دکتـر     و همچنین مدیر محترم گ
کنیم و نیز از  تشکر می نظر و تسریع در فرایند ارزیابی کتاب به انتشار آن یاري رساندند حمیدرضا خادمی که با حسن

سازي و چاپ پژوهشگاه حـوزه و دانشـگاه، و آقـاي حسـن      هاي آقاي سیدعدنان اسالمی، رئیس ادارة آماده مساعدت
 ، سپاسگزاریم.س گروه فلسفه و کالم پژوهشگاهنصراللّهی، کارشنا

 

 و آخرُ دعوانا أنِ الْحمد للَّه رب الْعالَمین
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