دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهشهای عقلی نوین  /سال هفتم ،شمارۀ سیزدهم ،بهار و تابستان 1041

مقالۀ پژوهشی
رضا اکبری

1

محمدجواد محمودزاده

2

تعریف کارکردگرایانه از حکمت متعالیه با نظر به آثار مالصدرا*
تاریخ دریافت1931/11/11 :

تاریخ پذیرش1101/06/02:

چکیده

با مراجعه به آثار مالصدرا می توان دریافت حکمت در دیدگاه او از منبع الهی و عالم تجررد و عرالم مالهکره برر ا سران
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عاطفی از جمله شرح صدر ،سالمت فطرت و حسن خلق و شروط معرفتی ما ند تیزی ذهن ،سررعت فهرم و سرالمت
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ظرف شک و تردید و ...میشود .در حوزۀ رفتاری یز رسیدن به اعتدال و تبعیرت ترام از شرریعت یرز از آثرار و اایرات
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مقدمه

واژۀ حکمت متعالیه برای خستین بار در آثار ابن سینا بهکار رفته است (محقق طوسی ،)133 :1 ،1131 ،اما حکمرت
مشاهی چندان با این عنوان شناخته شد .از طرفی به د بال کاربردهای فراوان این اصطالح در آثار گو راگون مالصردرا و
امیده شدن مهمترین اثر فلسفی او به الحكمة المتعالية في األسفار األربعة ظام فلسفی صدر المترللهین ،بردین عنروان
شهرت یافت .بررسی و یژگیهای این ظام فلسفی که از منظر مالصدرا ،آن را از دیگر ظام های موجود ،متعالی و برترر
میسازد و همچنین شناخت عوامل این برتری ،مسیر ما را در فهم بهتر حکمت متعالیه هموار خواهرد سراخت .در ایرن
راستا مراجعه به آثار دیگر حکمای صدرایی از جمله حکیم سبزواری ،عالمه طباطبایی و ...و بررسی تعاریف آ هرا یرز
میتوا د تعریف و تصو یر روشنتری از ابعاد حکمت متعالیه را پیش روی ما قرار دهد ،اما رجوع مستقیم بره خرود آثرار
مالصدرا و گردآوری و دستهبندی تعاریف او اهمیت بیشتری دارد و ما را به شناخت بیواسطه از آراء و دیدگاه هرای وی
در این زمینه رهنمون میسازد .در این بین باید توجه داشت که مالصدرا به تناسب موقعیتهرای مختلرف ،کوشریده ترا
ابعاد و زوایایی از حکمت متعالیه ،شرایط وصول به آن و آثار مترتب بر آن را بازگشایی ماید ،طوری کره بررای پرژوهش
دراینباره الزم است سخنان پراکندۀ او در آثار گو اگو ش جمعآوری شده و بررسی گرد د ،آ گاه ظر هایی او ابراز شود.
در این وشتار کوشش شده تا اصطالح حکمت متعالیره برا توجره بره آثرار و کارکردهرای گو راگو ی کره در عرصر
معرفتی ،بینشی و رفتاری ا سان دارد و مالصدرا به آ ها اشاراتی مروده ،تعریرف شرود .همچنرین بررسری مرواردی کره
مالصدرا به بیان شروط رسیدن به حکمت متعالیه میپردازد ،یز میتوا د ما را در فهم جامعترر از مؤلفرههرای حکمرت
متعالیه یاری ماید .از طرفی مرحوم مالصدرا در موارد مختلف اوصافی از حکمت را بیان میکنرد کره توجره بره آنهرا
میتوا د گوشههای جدیدی از مطلوب ما را روشن ساز د .برخی از این اوصاف ،متوجره حکمرت متعالیره میباشرند و
وجه تعالی آن را بیان کنند و برخی از اوصاف یز به دیگر حکمتهای رایج اشاره دار د و بهصورت ایر مسرتقیم یرز بره
وجه ق

آنها و کمبودشان سبت به حکمت متعالیه گریزی میز نرد .در ادامره میکوشریم برا الهرام از آثرار مرحروم

صدرالمتللهین ،این شواهد گو اگون را در دستهبندی جدیدی اراهه موده و برا توجره بره کارکردهرای حکمرت متعالیره،
تعریف صدرا از حکمت متعالیه را بازسازی کنیم.
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 .1زمینههای طرح حکمت متعالیه

هما طور که در مقدمه گفتیم ،تعبیر حکمت متعالیه برای خستین بار در آثار ابنسینا و در مط دهم کتراب االشاارا
التنبيها بهکار برده شد .ابن سینا همان جا که به صورت گذرا دیدگاه ارسطو و پیروان او در باب فر فلکری را مرردود
میشمرد و از وجود ف

اطقه در افالک خبر میدهد ،از حکمتی با عنوان متعالیه یز سخن میگوید.

چنا چه از مطهای پایا ی اشارات و برخی از تصریحات خود شیخ در منطق المشرقيين بر میآید ،وی به حکمرت
جدیدی دست یافته و رفتهرفته حکمت رایج زد مشاهین را به صورت جسته و گریخته مورد قرادیهرای مختصرر قررار
میداد ،هرچند که به علت وجود تنگ ظریها و تعصبات بیش از حدی که عده ای از پیروان ارسطو سبت به حکمرت
مشاء داشتند ،شیخ خود را از ورود جدیتر در این زمینه معذور میدید و بسریار محتاطا ره عمرل مریکررد (ابرنسرینا،
 ،)1 :1041بهگو های که در کتاب منطق المشرقيين که ام آن یز ،تداعیبخش حکمتی و ین است ،از وجرود حکمتری
برتر دم میز د که به خواص تعلق داشته و وعدۀ وشتن آن را میدهد ،اما این وعده تحقق پیدا میکنرد .در عرین حرال،
این تصمیم قلبی شیخ در برخی از رساهلش از قبیل رساله الطیر ،سالمان و ابسال ،حی بن یقظران و ...ترا حردی مرود
پیدا کرد که البته پیگیری آن خار از حدود این مقاله بوده و وشتاری مستقل میطلبد .به ظر مریرسرد از اواخرر عمرر
شیخ ،شاهد پیریزی بستر و زمین الزم برای ورود یک منبع جدی معرفتری در حروزۀ علروم عقلری هسرتیم و آن حروزۀ
شهود قلبی ،دریافتهای درو ی و باطنی ،الهامات رحما ی و تجلیات الهی است.
با حضور شیخ اشراق این منبع اهمیتی دوچندان مییابد و به صورت شرط ضروری و اساسی برای طالب حکمرت
مطرح میگردد .شیخ اشراق به صراحت بیان میکند طالب حکمت اگر از ذوق تلله بهرهای داشرته باشرد و ملکروت را
مشاهده نماید ،در حکمت خو یش اق

خواهد بود (شیخ اشراق .) 161 :1 ،1131 ،وی در مقدم حكمة االشارا ،

رسیدن به مرحل تجرد از بدن را شرط اولی ورود به حکمت اشراقی میدا د (همان .)11 :4 ،تعبیر اشراق کره حکمرت
سهروردی بدان امی شده است ،با واژۀ مشرقی که پیشتر در باب حکمت سینوی گذشت ،همریشه بوده و ضمن اینکره
تا حدی اثرپذیری سهروردی از ابنسینا را شان میدهد ،همچون واژۀ مشرقی بر وجود منبعی فوق عقرل ظرری اشراره
میکند که معارف آن از سنخ ور و پرتو افشا ی است .واژۀ مشرق ،به جهت جغرافیایی خاصی که محل طلروع و ظهرور
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ور است ،اشاره دارد و واژۀ اشراق یز به خود این ورافکنی و پرتوافشا ی توجه میدهد .چنان که در مباحث بعردی یرز
خواهد آمد ،یکی از اوصافی که مالصدرا در باب حکمت متعالیه به کار میبرد ،همین حکمت مشرقی است.
آ چه گذشت آشکار میکند بازشدن افق جدید معرفتی در عرص علوم عقلری ،در دو سرنت مهرم فلسرفی پریش از
صدرا و حکیمان برجست آنها ،مورد توجه قرار گرفته و مالصدرا یز در طراحی ظام متعالی خود ،بره ایرن سریر تحرول
ظر داشته است.
 .1روش شناسی استخراج تعریف کارکردی حکمت متعالیه در آثار مالصدرا

ما در این مقاله با توجه به عبارات مالصدرا در آثارش میکوشیم مفهوم حکمرت را در ظرر او بازسرازی کنریم .بره ایرن
منظور از روش تعریف کارکردی استفاده خواهیم کرد .در این روش ،تمرام عبرارتهرایی کره فررد در یرک موضروع بره
کاربرده ،استخرا شده و در قالبی خاص دستهبندی میشو د .ما در این مقاله از قالب منبع حکمت ،شروط یل بردان،
آثار مترتب بر آن و اوصاف آن بهره میبریم.
مقصود از منبع آن است که حکمت از چه منبعی صادر شده است .مالصردرا توضریح مریدهرد کره منبرع افاضر
حکمت ،خدای متعال و فرشتگان هستند .البته روشن است که در فضای فکری مالصدرا ،فرشرتگان در سلسرل طرولی
عالم بوده و خود ،منبع مستقلی به شمار میآیند.
در بخش شروط ،به شرایط دریافت حکمت از منبع آن یعنی خدای متعال و مالهکه اشاره میشود .در این مقرام ،از
سهگا شرایط کنشی ،عاطفی و معرفتی بهره میبریم .در بخش مربروط بره آثرار حکمرت ،توضریح داده مریشرود کره
مالصدرا حکمت را دارای چه آثاری برای شخ

حکیم میدا د .در اینجا یز از الگوی آثار کنشی ،عراطفی و معرفتری

استفاده میکنیم.
در قسمت پایا ی ،به اوصاف حکمت اشاره میشود؛ بدین منظرور کره دریرابیم مالصردرا در فضرای فلسرفی خرو یش،
حکمت را با چه اوصافی بیان کرده است .بهصورت رایج ،حکمت او با وصف متعالیره معرروف شرده در حرالی کره او
اوصاف دیگری یز برای آن برشمرده د.
استخرا این موارد اجازه میدهد که دیدگاه مالصدرا را در یک عبارت جامع گنجا ده و به عنوان تعریف کرارکردی
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حکمت اراهه ماییم .این کار در بخش پایا ی مقاله ا جام خواهد شد.
 .2حکمت از حیث منبع دریافت

1

ْ َّ
ّ
و ألجل ذلك ذکر أ ه من فضل الله في قوله تعالیِ « :ذلك فضل الل ِه
ْ
ْ ْ ْ
ِّ
َّ
ی ْؤ ِت ِیه م ْن یشاء و الله ذو الفضل الع ِظ ِیم» بعد قوله« :و یعلمهم ال ِکتاب و
ِ
ْالح ْکمة» و في هذه اآلیة إشارة إلی أن هذه الحکمة المعبر عنها تارة حکمت از صفات ذاتی
ِ
اسرار اآلیات :ص بالقرآن ،و تارة بالنور و عند الحکماء بالعقل البسیط ،هو من فضل ّالله خداست و به عنایت او
ّ
الله لمن اختاره و اصطفاه من خواص عباده و به خواصی از بندگا ش
10
و کمال ذاته ،أتاها
محبوبیه ،کملك من الملوك یعطي خلعته و لباسه المخصوص لمن اعطا میشود.
أحبه من مقربیه ألن الحکمة الحقة من صفاته الذاتیة

4

مفاتیح الغیب:
ص 01

حقيقة الحكمة إنما تنال من العلم اللدني و ما لم یبلغ النف هذه حکمرررت ،اکتسررررابی
المرتبة ال تکون حکیمة ألن الحکمة من مواهب الله تعالی ی ْؤ ِتي یست ،بلکه افاضهای و
ْ ْ
ْ ْ
َّ َّ
ْ
ال ِحکمة م ْن یشاء و م ْن ی ْؤت ال ِحکمة فقد أ ِوتي خ ْیرا ک ِثیرا و ما یذکر لررد ی یعنرری از احیرر
ْ ْ
َّ
خداست
باب و هم الواصلون إلی هذه المرتبة.
ل
األ
وا
ول
أ
ال
ِإ
ِ
و ال ینالها أحد من الخلق إال بعد تجرده عن الد یا و عن فسه حکمت از احی خدای

اسرار اآلیات ص بالتقوی و الزهد الحقیقي ،و الفناء من شواهب الخلیقة و االنخراط متعال بعد از پیوستن بره
1
ّ
في سلك المهيمين من مالئكته و عباده المقربین حتی یعلمه الله خیررررل مالهکرررره داده
10
من لدنه علما و یؤتيه حكمة و خیرا کثیرا
المظاهر االلهیة
0

فی اسرار العلوم
الکمالیة ،ص 3

1

المظاهر االلهیة
فی اسرار العلوم

میشود

ّ
ّ
ّ
القدسیة ،فإدراكها یحتاج إلی
اإللهیة مماثلة للعقول
ألن العلوم
حکمت از سنخ امور
ّ
تجرد تام و لطف شدید
قدسی و ملکوتی است
ّ
لی المراد منها الحکمة المشهورة عند المتعلقین بالمتفلسفین حکمت ،عنایتی ربا ی
ّ
ّ
المجازیة،
[بالفلسفة]
المتشبثین بلذیال األبحاث المقالیة؛ بل المراد و موهبتی الهی است.
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الکمالیة ،ص ،3
المقدمة

ّ
من الحکمة ،الحکمة التي تستعد النف بها لالرتقاء إلی المأل
األعلی و الغایة القصوی ،و هي عنایة ّربانية و موهبة ّ
إلهية ال یؤتی
ّ
ْ ْ
بها إال من قبله -تعالی -کما قال( :ی ْؤ ِتي ال ِحکمة م ْن یشاء و م ْن
ْ ْ
ْ
ی ْؤت ال ِحکمة فقد أ ِوتي خ ْیرا ک ِثیرا.

در دیدگاه مالصدرا ،حکمت از صفات ذاتی خداست ( صدرالمتللهین )14 :1164 ،و از احیر خردای متعرال برر
بندگان خاصی افاضه میشود .مالصدرا بیش از  46بار در کتب مختلف خو یش به آی  403سورۀ بقره اسرتناد کررده و
به عنوان مؤ ید بر مدعای خو یش بر آن تلکید میورزد .او اساسا کسی را کره بره ایرن مرتبره -یعنری مرتبر علرم لرد ی-
رسیده تا حکمت را از خدای متعال بگیرد ،در جرگ حکیمان بهشمار میآورد (صدرالمتللهین .)01 :1161 ،البتره در
موارد دیگری او پیوستن به خیل مالهکه را شرط ضروری یل به حکمت حقیقی میدا رد (صردرالمتللهین.)10 :1164،
و این مطلب در ظام فلسفی مالصدرا کامال قابلتبیین است؛ زیرا مالهکه در مراتب تشکیکی وجرود ،از احیر خردای
متعال افاضه شده و واسط فیض او به ا سانها بهشمار میآیند.
همچنین او در دیگر آثار خو یش ،با عباراتی متفاوت به این مسئله اشاره کرده و حکمت را امری قدسری و برآمرده از
ّ
عالم ملکوت و عقول دا سته و به همین سبب رسیدن به تجرد را شرط ضروری دریافت حکمت مریدا رد« :ألن العلروم
ّ
ّ
القدسیة ،فإدراکها یحتا إلی ّ
تجرد تام و لطف شردید (صردرالمتللهین .)3 :1113 ،مراجعره بره
اإللهیة مماثلة للعقول
مقدم مالصدرا بر اسفار آشکار میسازد او پیش از پرداختن به حکمت به صورت جردی ،مردتی را بره گوشره شرینی،
ریاضت و عبادت مشغول بوده است بهگو های که بسیاری از مطالبی را که پیشتر به طریق حصولی خوا ده ،بعد از اتیران
ریاضات و مجاهدات ،به همراه جزییاتی بیشتر مشاهده موده است .همچنین از این طریق به دریافت مطرالبی رسریده
که پیشتر بر آن آگاه بود و به د بال آن به تللیف این کتاب میپردازد (صدرالمتللهین 1311 ،م.)3-14 :1 ،
در مقام عمل یز مالصدرا به صورت گسرترده از منبرع مکاشرفه و شرهود در طراحری ظرام فلسرفی خرو یش بهرره
میجوید و با اقام برهان بر این شهودات ،آنها را ظاممند میکند.
با در ظر گرفتن تل کیدات فراوان او در موقعیتهای مختلف ،میتوان تیجره گرفرت کره یکری از ابعراد تعرالی ایرن
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حکمت در ظر صدرا ،تعالی منبع رسیدن به آن است .در اینجا در اثبات آ چه گفته شد ،تنها به ذکر یرک مؤ یرد از آثرار
مالصدرا بسنده میکنیم .او آ جا که در مقام تعریف حکمت قرار میگیرد ،مقصود از آن را معرفت ذات حق ،صرفات و
افعال او ،کیفیت صدور موجودات و مراتب عالم و مبدأ و معاد و ...معرفی میکند ،سپ میافزادی« :
ّ
ّ
ّ
المتشةبنين بيایةال ا بحةا
المجازیةة
ليس المراد منها الحكمة المشهورة عند المتعلقين بالمتفلسفين [بالفلسفة]
ّ
المقالية؛ بل المراد من الحكمة الحكمة التي تستعد النفس بها لالرتقاء إلی المأل ا علی و الغایةة القصةوی و هةي
ْ َ ْ ْ َ ََ ْ
إلهية ال یؤتی بها ّإال من قبله -تعالی -كما قال(ُ :ی ْؤتي ْالح ْك َم َة َم ْن َی ُ
عنایة ّربانية و موهبة ّ
شاء َو َم ْن ُیةؤَ ال ِحك َمةة فقةد
ِ
ِ
ُ
َ ً َ ً
أ ِوت َي خ ْيرا ك ِنيرا) (صدرالمتيلهين .)1 :7831

آ چه کار مالصدرا را از حکمای متاله پیش از خود به و یژه شیخ اشراق ،متمایز میکند ،ظاممند کردن فرایند شرهود
در دستگاه فلسفی و تعیین جایگاه خاص آن برای حکیم اسرت ،بره گو رهای کره سرلوک و روش فلسرفی ضرمن حفر
اصالت روشی و برها ی خود از منبع شهود قلبی یز بهرهمند شود ،همان طور که از شهود حسی بهره میبرد.
 .3حکمت متعالیه از حیث شروط وصول به آن

شروط ناظر به ابعاد عاطفی

شروط ناظر به ابعاد كنشی

شروط ناظر به ابعاد معرفتی

 .1شرح صدر

 .1تبعیت تام از شریعت

 .1سالمت ا دیشه

 .4سالمت فطرت

عبارت:

 .4تیزی ذهن

 .1حسن خلق

فرالنبي بالوالیررة یلخررذ مرن اللرره أو مررن  .1سرعت فهم

عبارت:

الملك المعا ي التي بها کمال مرتبته في

عبارت:

فإن لقبول الحکمة و ور المعرفة شروطا الوالیة و النبوة و یبلغ ما أخرذه مرن اللره فإن لقبرول الحکمرة و رور المعرفرة
و أسرربابا كانشةةرا الصةةدر و سةةالمة بواسررطة أو ال بواسررطة إلرری العبرراد و شروطا و أسبابا کا شراح الصدر و ...
یکلمهم به و یزکیهم و یعلمهم الكتاب و جةةودة الةةرأ و حةةدة الةةنهن و
الفطرة و حسن الخلق
و الحكمةةةة و ال یمكةةةن الةةةك إال سرعة الفهم
بالشریعة و هي عبارة عن کل ما أتی بره
الرسول ص من الکتاب و السنة
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 .4زهد و تقوای حقیقی در د یا

 .4بهرهمندی از ور معنوی در قلب

عبارت:

عبارت:

ألن الحکمة الحقة من صفاته الذاتیة ،و و من کان له فهم و إدراك و لم یکن له
ال ینالها أحد من الخلق إال بعد تجرده حدس کشفي و ال في قلبه نور
عن الد یا و عن نفسه بالتقوی و الزهد یسعی بين أیدیهم و بيیمانهم فال
الحقيقي

یتم له الحكمة أیضا

 .1برقراری تروازن و تعرادل در افعرال و

 .1ا قطاع از د یا و ماده و رسیدن بره

خرو از حد افراط و تفریط

تجرد

عبارت:
عبارت:
ّ
و قالت الفالسرفة الحکمرة هري التشربه الینالها(الحکمه) أحد من الخلق إال
باإلله بقردر الطاقرة البشرریة أعنري فري بعد ّ
تجرده عن الدنيا
العلررم و العمررل و ذلررك بررلن یجتهررد
اإل سان في أن ینزه علمه عرن الجهرل و
فعله عن الجور
.0

.0

 .0تدبر و تفکر در ملکوت آسمانهرا
و زمین
عبارت:
بل هي من تاهج التةدبر فةي آیةاَ
الله و التفكر في ملكوَ سةماواته
و أرضه

هما طور که در مباحث قبلی گذشت ،یکی از وجوه تسمی حکمت متعالیه ،بهره برردن ایرن حکمرت از منبعری
عالی در کنار عقل ظری است و به اعتبار علو این منبع است که میتوان بدان حکمت متعالیه اطالق کرد .در همین
راستا میتروان گفرت کسری کره طالرب ایرن مرتبره از حکمرت مریباشرد ،بایرد از حیرث شخصریتی تعرالی یابرد
(صدرالمتللهین )0 :1161 ،و اگر بخواهیم با زبان خود صدرا بگو ییم باید تعالی و اشتداد وجودی پیدا کند تا بتوا د
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از این موهبت بهره گیرد.
کلمات مالصدرا در این زمینه بسیار فراوان و در آثار گو اگو ش پراکنده است .او در مرواردی برر وفرق مرذاق قروم و
عموم مشاهیین سخن میگوید و همان شروطی را که آنها در کترب خرود بررای طالبران حکمرت برشرمرده ا رد ،بیران
میکند .در مواردی هم آنها را اکافی شمرده و خود ،شروطی میافزاید .در برخی موارد یز به قرد جردی اهرل زما ر
خو یش میپردازد و تصور آنها را از حکمت به چالش کشیده و آن را موجب ا حطاط و تنزل حکمت میدا د.
در اینجا به بررسی یکی از بیا ات مالصدرا میپردازیم که میتوان آن را جامع تمام شروط الزم و کافی برای رسیدن
به حکمت دا ست و از بستر آن میکوشیم تا شروط امبرده را در یک دستهبندی سهگا ه قرار داده و تحلیلری دقیرقترر از
هریک اراهه دهیم .او در مقام بیان این شروط به این موارد اشاره میکند:
فإن لقبول الحكمة و نور المعرفة شروطا و أسبابا كانشرا الصدر و سالمة الفطةرة و حسةن الخلةق و جةودة الةرأ و
حدة النهن و سرعة الفهم مع اوق كشفي و یجب مع الك كله أن یكون في القلب المعنو نور من الله یوقد به دائما
كالقندیل و هو المرشد إلی الحكمة كما یكون المصبا مرشدا إلی ما في البيت و من لم یكن فيه هةنه ا مةور فضةال
عن النور فال یتعب نفسه في طلب الحكمة و من كان له فهم و إدراك و لم یكن لةه حةدك كشةفي و ال فةي قلبةه نةور
یسعی بةين أیةدیهم و بيیمةانهم فةال یةتم لةه الحكمةة أیضةا و إن سةدد مةن أطرافهةا شةي ا و أحكةم مةن مقةدماتها
(صدرالمتيلهين 7837م .)6 :6

این شروط ،همه مقدم اتصال ا سان بره عرالم قردس و تجررد و دریافرت حکمرت از مبرادی عالیره و حرق تعرالی
میباشند.بهصورت کلی شروط آمده در این عبارت را میتوان در سه دست شرروط مربروط بره ابعراد عراطفی ،کنشری و
شروط معرفتی قرار داد و شروط معرفتی یز خود در دو قسم شروط اظر به معرفت حصولی و شروط راظر بره معرفرت
حضوری و شهودی میگنجد:
.1-4شروط ناظر به ابعاد عاطفی

سه شرط اول بیان شده در عبارت فوق (برخورداری از شرح صردر ،آراسرتگی بره اخالقری یکرو و یرز داشرتن روحیر
حقیقتطلبی و عدم عناد در برابر حق ) را میتوان اظر به حروزۀ ابعراد عراطفی دا سرت .در هرر حرال میتروان گفرت
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مواردی که بیان شد ،حداقل شروط اخالقی و رفتاری هستند که عموم فالسرف مرا در مقرام تعلریم فلسرفه بره شراگردان
خو یش به آنها توجه داشته و از آموزش این علوم به کسا ی که واجرد ایرن صرفات بود رد ،بره شردت میپرهیزید رد.
صدرالمتللهین یز به موارد فوق اشاره و بر آنها تاکید میکند ،اما آنها را برای طالبان حکمت متعالیه کافی میدا د.
 .2-4شروط ناظر به ابعاد کنشی

 .1-2-4تبعیت تام از شریعت :از آ جا که مالصردرا حکمرت واقعری را جردا از بسرتر شرریعت ا بیراء الهری مریدا رد
(صدرالمتللهین ،)011 :1161 ،ازاینرو تبعیت تام از شریعت را شرط ضروری رسیدن به حکمت برمیشمرد.
 .2-2-4تقوا و زهد در دنیاا :از آ جا که حکمت از عالم مجردات افاضه میشود ،بنابراین دریافرت آن منروط بره ایجراد
سنخیت میان ا سان و عقول و مجردات است .تقوای الهی و زهد در د یا ،مقدم رسیدن به تجرد سرنخیت برا مالهکره و
دریافت حکمت میباشد ( صدرالمتللهین.)14 :1164 ،
 .3-2-4برقراری توازن و تعادل در افعال و خروج از حد افراط و تفاری ::عبارت مالصدرا در اسفار این چنرین اسرت:
«و قالت الفالسفة الحکمة هي التشبه باإلله بقدر الطاقة البشریة أعني في العلم و العمل و ذلك بلن یجتهد اإل سران فري
أن ینزه علمه عن الجهل و فعله عن الجور» ( صدرالمتللهین 1311 ،م.)110 :1 ،
 .3-4شروط ناظر به حوزۀ معرفت

 .1-3-4شروط ناظر به معرفت حصولی :مالصدرا در بیان این شروط تقریبا همران مرواردی را کره حکمرای پریش از او
مد ظر داشتها د ،بیان کرده و چیز دیگری یفزوده است .برخورداری از ذهنی تیز و دقیق و فهمی سریع و باال الزم فهرم
دقاهق و ظراهف حکمی است.
 .2-3-4شروط ناظر به حوزه معرفت حضوری و شاوودی :همان طور که گفتیم حکمت متعالیه ،حکمتی است کره از
باال به ا سان افاضه میشود و به اعتبار همین علو منبعش ،متعالی است .برر همرین اسراس ،اتصرال برا مبرادی عالیره و
دریافت مستقیم حقایق علمی از آنها ،از شرایط ضروری یل به حکمت برتر و متعالی است .اگر بسریاری از حکمرای
پیش از صدرا ،برخورداری از حداقل های اخالقی را شرط الزم و کافی برای ورود به حکمت میدا ستند ،مالصدرا این
شرط را الزم میدا د ،اما کافی میبیند و معتقد است طالبان حکمت متعالیره ،بایرد از صرالحیتهرای و یرژهای بررای
پذیرش حکمت برخوردار باشند .این مرتب حکمت از سنخ ور و از مشرق است و تا ا سران برا عرالم ا روار هرم سرنخ
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شود ،میتوا د از اشراقات آنها بهره گیرد ،ازاینرو مالصدرا ،بهرهمندی از ور در قلب ،ا قطراع از بردن و رسریدن بره
مرحل تجرد ،و پیوستن به خیل مالهکه و بندگان مقرب خدا و تدبر و تفکر در آیات الهی و ملکوت آسمانهرا و زمرین را
در زمرۀ شروط ضروری برای دریافت حکمت میدا د (صدرالمتللهین.)11 :1161 ،
مالصدرا به صراحت بیان میکند کسی که از قوۀ فکری قوی و ادراک حصولی باالیی برخوردار باشد ،اما از وری در قلرب
بهرهای برده باشد ،این فعی برای او داشته و داشتههای او حکمت بهشمار میآید و وی را به حکمت حقیقی میرسا د.
 .5حکمت متعالیه از حیث آثار و غایات

آثار مربوط به بعد معرفتی و ادراكی
 .1خار شدن از ظرف شک و رسیدن به یقین

عباراَ
و إذا ظرت إلی تلك اآلیات علی سبیل االعتبار و
االستبصار و زالرت عنرك الشرکوك و األوهرام و
حصلت لك المعرفة و الحکمة

 .4علم به اسرار و معارف شریعت و قرآن

قررد أشررر ا م ررارا إلرری أن الحکمررة ایررر مخالفررة

(یگا گی حکمت و شراهع الهی ،ازاینرو کسی که به حکمرت للشراهع الحقة اإللهیة بل المقصود منهمرا شريء
دست یابد ،به معارف شریعت یز دست یافته است.

واحد هي معرفة الحق األول و صفاته و أفعاله

 .1معرفت به آیات آفاقی و ا فسی

و إن کنت من الرذین ذمهرم اللره بنسریا هم إیراه
ألجل إعراضهم عرن الحکمرة و المعرفرة و هري
رؤیة اآلیات و تذکرها علری الوجره الرذ یرؤد
إلی تذکر ذاته و صفاته /ففي معرفة النف اآلدمیة
قراءة کتراب اإل سرا یة و هرو الکتراب الرذ فیره

 .0درک و توجه به مقام فنای خود و رسیدن به بقاء

الحکمة و فصل الخطاب تظفر بالمقصود
ّ
کما في الحکمة العتیقة« :من عرف ذاته تلله» أ
صار عالما ّربا یا فا یا عن ذاته مستغرقا في شرهود

 .1دریافت حقایق اشیاء از مالهکه

و إذا ظرت إلی تلك اآلیرات و  ...حصرلت لرك

جمال ّ
األول و جالله

101

تعریف کارکردگرایا ه از حکمت متعالیه با ظر به آثار مالصدرا

المعرفة و الحکمة فصارت قوتك العقلیرة و هري
في جا ب األیمن من البقعة المبارکة أعني القلب
موطن المالهکة و منبع اإللهامات
 .6توا ایی تمییز بین خواطر رحما ی و شیطا ی

 .3وقوف بین مقام خوف و رجاء

و من عالمراتهم الشرریفة معررفتهم الفررق برین
ّ
الخواطر و معرفتهم خاطر الشریطان و وساوسره.
ّّ
ّ
فإن هذه المعرفة في اایرة الغمرو و الدقرة ،ال
ّ ّ
بالتمام إال ألهل الوالیة و الحکمة
تحصل

ّ
و الحکمة االلهیة یقتضی ان یکرون العبرد معلقرا
بین الخوف و الرجاء

آثار مرتبط با حوزۀ زندگی عملی و رفتاری
 .1رسیدن به اتقان در فعل و اعتدال

عبارَ
و قالت الفالسفة الحکمة هي التشبه باإلله بقردر
الطاقة البشریة أعني في العلم و العمل و ذلك بلن
یجتهد اإل سان في أن ینرزه علمره عرن الجهرل و
فعله عن الجور

 .4تبعیت تام از شریعت

و من لم یکن دینه دین األ بیاء فلی من الحکمة
في شيء

رسیدن به این مرتبه از حکمت ،از تایجی در وجود ا سان برخوردار است و آثار خاصری بره د برال دارد .مالصردرا
ضمن اینکه به حو اجمالی ،اایت حکمت متعالیه را بیان کرده ،در برخی مروارد آن را بسرط و تفصریل داده و برخری از
مصادیق آن را یز تبیین موده است .به بیان اجمالی ،سعادت اخروی و فوز ابدی و رسیدن به حیات طیبه ،تیج وصول
به این حکمت است ( صدرالمتللهین .)0 :1113 ،به بیان تفصیلی ،وصول به آن ،قوای ادراکی و فعلی و بره طرور کلری
مراتب وجودی ا سان را رشد و ارتقاء میدهد.
توجه به آثار و پیامدهای وصول به حکمت متعالیه مسیر ما را در فهم زوایای دیگری از این حکمت آسان مریسرازد
و مولفههای جدیدی از معنا و مفهوم حکمت زد مالصدرا را به تصو یر میکشد ،چنا چه در منطق آمرده یکری از ا رواع
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تعریف ،تعریف به اایت و اثر است و خود فالسفه یز در تعریف حکمت اینطور گفتها د کره «الحکمرة هری صریرورة
اال سان عالما عقلیة مضاهیا للعالم العینی » و تعریف مذکور ،از حیث اثرر و کرارکردی اسرت کره حکمرت در وجرود
ا سان دارد .با در ظر گرفتن تقسیم حکمت به دو قسم ظری و عملی میتوان گفت حکیم متعالی که از سرچشمههرای
حکمت متعالیه سیراب گشته ،در حوزۀ علم و ادراک از یکسو و در حوزۀ فعل و عمل یز از سوی دیگر دچار تحروالت
جدی میشود ،البته عمدۀ این آثار متوجه بعد معرفتی و ادراکی ا سان بروده و در مرحلر بعرد در افعرال و رفترار او یرز
سرریز میشود.
 .1-5آثار مربوط به بعد معرفتی و ادراکی

.1-1-5خارج شدن از ظرف شک و رسیدن به یقین :در دیدگاه مالصدرا ،پررداختن بره حکمرت مرسروم کره بره علروم
حصولی بسنده کرده ،اگر چه ا سان را به حداقل یقین میرسا د ،اما به علت وجود قوۀ وهم و الب آن و تصرفاتی کره در
ا سان میکند ،ا سان همچنان در موطن شک و تردید باقی میما د ،اما حکیمی که با حقایق اشریا ،ره از طریرق صرور
ذهنیشان بلکه بره صرورت مسرتقیم مررتبط مریشرود ،هرگو ره شرک و تردیردی سربت بره واقرع از او زاهرل مریشرود
(صدرالمتللهین.)161 :1161 ،
 .2-1-5علم به اسرار و معارف شریعت و قارآن :مالصدرا میران حکمرت حقیقری و معرارف قرآ ری و اسررار شرریعت،
تمایزی قاهل یست و همه را از یک سنخ و برآمده از یک منبع میدا د؛ ازاینرو حکیم واقعی ،به بطون و الیههای عمیرق
قرآ ی یز آگاه است و از آ جا که رسیدن به این معرفت ،جز با تبعیت از شریعت الهی ممکن مریگرردد ،برا تبعیرت از
دستورات دینی ،اسرار باطنی آن یز بر وی مکشوف میشود (صدر المتللهین1311 ،م.)146 :3 ،
 .3-1-5معرفت به آیات آفاقی و انفسی :اگر حکمت را به معنای «العلم بحقاهق االشیا کما هی علیها» بردا یم ،حکریم
حقیقی کسی است که اشیا را آن طور که هستند یعنی با هم مراتب وجودیشان بشناسد و فقرط بره شرناخت ظرواهر و
عوار

حسی او بسنده کند ،بلکه از ورای ظاهر ،کنه آنها را بیرون بکشد .ازاینرو حکیم متعالی اشیا را کما هری و در

ارتباط با علتشان میبیند و با دیدن هر شیء به وج یلی الربی و ملکوتی آن توجه مریکنرد( .صردرالمتللهین:1161 ،
 .)461در این بین از آ جا که ف ا سا ی مظهر تام صفات پروردگار است ،معرفت به آن ،مالزم با معرفت پروردگرار و
رسیدن به اصل و ریش حکمت میباشد (صدرالمتللهین.)116 :1161 ،
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در حقیقت هما طور که در حکمت متعالیه اثبات گردیده ،هم ماسوا ،عین الرربط بره خردای متعرال هسرتند و
معرفت حقیقی به آنها  ،جز در سای علم به علتشان ممکن می شود؛ ازاینرو ا سان تا این عینالربط برودن اشریا
را درک کند ،به شناخت تام از آنها میرسد و درک این امر یز در حکمت متعالیره کره مبتنری برر علرم حضروری
است ،میسر میشود.
 .4-1-5درک و توجه به مقام فنای خود و رسیدن به بقاا ::درک جنب عینالربطی و فقر وجودی خود و هم ممکنات به
خدا ،در اصطالح عرفا مقام فنا امیده میشود که به د برال آن ،ا سران از خرود فرا ی شرده ،بره آن حقیقرت الیتنراهی و
صفات او متصل میگردد و به او بقاء مییابد( .صدرالمتللهین :1113 ،الن

 »0به بیا ی دیگر ،بقاء ذات خود ،اسرماء

و صفاتش را قاهم به او میبینید.
 .5-1-5دریافت حقایق اشیا :از مالئکاه :در اثر تعالی ا سان از عالم ماده ،قوای ملکی و رحما ی وجود او بیدار گشته و
میتوا د با مالهکه ارتباط برقرار کند و صور حقایق و اشیاء را بدون واسطه از او دریافت ماید (صردرالمتللهین:1161 ،
.)161
 .6-1-5توانایی تمییز بین خواطر رحمانی و شیطانی :در گاه مالصدرا ،ا سا ی که در مرتب وهم باقی ما ده ،بره علرت
سنخیت با شیاطین ،در معر
عوار

حمالت و وسوسههای او قرار دارد ،اما حکیم متعالی بره علرت خررو از شرئ مراده و

آن ،از الب وهم خار شده و به مرتب عقل رسیده است؛ در تیجه به علت اشرافی که بر عرالم مرادون دارد ،بره

راحتی میتوا د خواطر شیطا ی را از الهامات ملکی تشخی

دهد (صدرالمتللهین.)111 :1111 ،

 .7-1-5وقوف میان مقام خوف و رجاا ::توجه متوازن به اسماء جالل و جمال خردا ،حکریم را بره اعتردال در دریافرت
تجلیات الهی میرسا د ( صدرالمتللهین.)443 :1144 ،
 .2-5آثار مرتب :با حوزۀ زندگی عملی و رفتاری

براساس تصو یری که فالسف اسالمی در علم النف و فلسف عمل از فعل ا سان و عقب آن داشتند ،فعل ا سان را صرادر
از صور علمی موجود در فسش قرار داده و آن را مسبوق به علرم میدا سرتند؛ ازایرنرو بره مروازات بحرث از حکمرت
ظری ،حکمت عملی یز موردتوجه حکمای اسالمی بوده است .در حقیقت ،تعلرم حکمرت ،سربب مریشرود فر
ا سان به صور مطابق با واقع آراسته گشته و در حوزۀ عمل و فعل ،به سمتی حرکت مریکنرد کره او را بره واقرع برسرا د؛
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ازاینرو توجه به این صور ،تاثیرات ایرقابل ا کاری در حوزۀ فعل فردی و اجتماعی ا سان از فعل اخالقی گرفته ترا فعرل
جوارحی دارد.
کت قابل توجه این است که حکمای سابق ،میان معنای فیلسوف و حکیم تمایز قاهل میشد د ،هرچند که فلسرفه و
حکمت را یکی میدا ستند .در اصطالح او ،فیلسوف به کسی اطالق میگردید کره صررفا بره تعلرم حکمرت و فلسرفه
بپردازد ،اما حکیم کسی بود که افزون بر تعلم حکمت ،به مقتضای آن یز عمل کنرد و بره اصرطالح ،حکیما ره ز ردگی
کند .چنا چه در ادامه یز اشاره میکنیم ،مرحوم صدرا یز اساسا کسی را که در حروزۀ عمرل ،از قر

برخوردارسرت،

حکیم به حساب می آورد.
آثار رفتاری و عملی یل به حکمت متعالیه را میتوان در دو حوزۀ فعل جوا حی و جوارحی تقسیم کرد.
 .1-2-5آثار حکمت متعالیه در حوزۀ فعل اخالقی

بسیاری از حکمای پیش از صدرا ،معتقد بود د که اایت اخالق ،خرو از حد افرراط و تفرریط در فعرل و رسریدن بره
حالتی از اعتدال میان قوای وجودی ا سان است و با تعریف فضایل اخالقی و تعیین حدومرز آن ،رذایل را جا ب افرراط
یا تفریط آن میدا ستند ( رازی .) 116 :1،1011 ،مالصدرا در این زمینه یز بر وفق حکمای پیش از خرود سرخن گفتره
است (صدرالمتللهین1311 ،م .)110 :1 ،در اینجا به ا دازهای که این مقاله گنجایش دارد ،میکوشیم کلمرات پراکنردۀ
مالصدرا را بازسازی کنیم .به تصریح مرحوم صدرا ،حکمت از اسماء صفاتی خداست ( صدرالمتللهین)10 :1164 ،؛
ازاینرو ا سان در صورت اتصال به این اسم از حکمت بهرهمند میشود.
حکمت در مورد خدای متعال از دو حیث مورد توجه قرار دارد؛ از حیث علم او که کرامال مطرابق برا واقرع و بلکره
واقعساز است و همچنین از حیث فعل او که از اتقان برخوردار اسرت (محقرق دوا ری .)163 :1111 ،اتصرال بره ایرن
صفت باری تعالی سبب بروز آثاری در حوزۀ علمی و عملی ا سان میشود .در حوزۀ علمری ،رسریدن بره علرم مطرابق
واقع ،تیج آن است .در حوزۀ عملی یز تلب به این صفت الهری سربب مریشرود افعرال ا سران از اتقران و احکرامی
برخوردار شو د و این اتقان ،همان چیزی است که پیشتر در باب قوۀ عدالت در اخالق گذشت؛ ازاینرو اایت حکمت
در حوزۀ فعل جوا حی ،رسیدن به ملک عدالت است.
 .2-2-5آثار حکمت متعالیه در حوزۀ فعل جوارحی
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بحث از فعل جوارحی ،خار از حکمت اولی است و بیشتر در فقه و شریعت بدان پرداخته میشرود .اساسرا موضروع
علم فقه ،بحث از فعل جوارحی مکلفین است؛ ازاینرو مالصردرا تبعیرت ترام از شرریعت را تیجر ضرروری یرل بره
حکمت میشمارد و به صراحت میگوید کسی که در مسیر تبعیرت از شرریعت الهری قررار گیررد ،در رزد مرا حکریم
بهشمار میآید (صدرالمتللهین .)103 :1131 ،البته تبعیت از شریعت هما طور که شرط رسیدن به حکمت اسرت ،از
آثار و لوازم آن یز محسوب میشود .در حقیقت کسی که از شرریعت ،تبعیرت مریکنرد ،بره حکمرت حقیقری متصرل
میشود و بعد از یل به حکمت ،تبعیت او از شریعت یز از روی حکمتش خواهد بود.
 .6اوصاف حکمت متعالیه

مالصدرا به صورت پراکنده در آثار مختلف خو یش ،به بیان اوصاف حکمت متعالیه مریپرردازد .در مقابرل ،برخری از
و یژگیهای حکمت رایج را یز بیان کرده که ضمن اشارۀ مسقتیم به ق

این مرتبه از حکمت ،به حوی ایرمستقیم بره

حیث کمالی حکمت متعالیه یز اشاره میکند که در اینجا به برخی از مهمترین آ ها میپردازیم.
حکمت مشرقی :پیشتر گفتیم که مالصدرا ،یکی از شرروط الزم بررای رسریدن بره حکمرت را برخرورداری از رور
میدا ست .وجود چنین وری در قلب ،ا سان را به حکمت حقیقی رهنمون میسازد و اساسرا اایرت حکمرت ظرری،
رسیدن به چنین وری است (صدرالمتللهین1311 ،م .)104 :3 ،به همین جهت ،بره کرار برردن اسرتعارۀ رور در براب
حکمت ،در آثار مالصدرا به کثرت دیده میشود .از آ جا که محل جغرافیایی طلوع و ظهور ور ،جهرت مشررق اسرت،
ور معنوی یز از جهت مشرق طلوع کرده؛ ازاینرو سنخ این حکمت وری ،مشرقی است و ا وار حکمرت از آ جرا بره
ا سان میرسد .واژۀ مشرق در ادبیات عرفا ی ،از بار معنایی مثبت برخوردار بوده و در مقابل مغررب کره محرل ارروب
ور است ،به کار برده میشود .چهبسا مالصدرا و حکمای پیش از او ،این واژه را از آثرار عرفرا اقتبراس کررده و در براب
حکمت استعمال مود د.
حکمت شارعی :در قسمت سوم بحث گفتیم که مالصدرا حکمت عملی را به شریعت الهی واگذاشته و کمتر بدان
میپردازد ،همچنین حکیم واقعی را جامع بین دو حکمرت مریدا رد (صردرالمتللهین1311 ،م .)104 :3 ،از آ جرا کره
شریعت الهی از اسرار و الیههای باطنی و معرفتی برخوردار است و این جنبههای براطنی ،همران حقرایق عرالم هسرتی
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است که حکیم متلله در حکمت متعالیه ،با قدم عقل و قلب بدان میرسد ،بین حکمت و شریعت الهی ،ه تنهرا تضراد
و تعارضی یست ،بلکه هر کدام روی یک سکها د و از یک منبع سرچشمه گرفترها رد ،در تیجره ،شرریعت ،برگرردان و
ترجمان همان حکمت است.
حکمت نقی و خالص :خلوص و قی بودن این حکمت را میتوان از چنرد جهرت مرورد توجره قررار داد؛ یکری از
جهت منبع آن که از عالم عقول و مالهکه بر ا سان افاضه میشو د و او یز مجرد از ماده و قاه

آن میباشند؛ ازایرنرو

در جایی دیگر از آن با وصف حکمت قدوسی یاد میکند؛ زیرا از عالم قدس و زاهت صادر شده است.
همچنین میتوان آن را از حیث آثار معرفتی که برای فاعل شناسا حاصل مریشرود ،یرز تبیرین مرود؛ زیررا حکریم
متعالی ،به صرف مباحث حصولی بسنده کرده و با حقیقت و عالم واقع ،ارتباط حضوری برقرار مریکنرد و هریچگو ره
شک و تردیدی سبت به آ چه دریافت کرده ،در وجودش میما د .این درست برخالف حکمت عامه است کره ا سران
را به یقین عقلی میرسا د ،اما یقین قلبی ایجاد میکند و چه بسا ا سان در وادی شک و شرک باقی بما د.
در مقابل حکمت متعالیه ،حکمت رایج مشاهیین قرار دارد که مالصدرا با اوصافی از قبیل حکمت مشهور ،رسمی،
ِ
عامه ،و حکمت بحثی از آن ام میبرد .صفت بحثی بودن به روشنی اشاره به تنها منبع معرفتی این حکمرت اسرت و آن
بحث و مقدمه چینی برای رسیدن واقع است.
بازسازی تعریف حکمت متعالیه :با توجره بره آ چره گذشرت ،میتروان حکمرت متعالیره را اینطرور تعریرف مرود:
«حکمت متعالیه ،حکمتی است که از حیث منبع ،از مبادی عالی هستی افاضه میشود؛ دریافرت آن محترا ارتبراط و
اتصال با مبادی عالیه بوده و آثار معرفتی و عملی و یژه ای در وجود ا سان پدید میآورد».
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نتیجهگیری

آن چه تاکنون گذشت ،بررسی حکمت متعالیه از حیث منبع معرفتی ،شرایط وصول ،آثار مترترب برر ایرن حکمرت در
حکیم متعالی بود تا به تصو یری جامعتر از ابعاد معنایی این مرتبه از حکمت برسیم .گفته شرد منبرع حکمرت متعالیره
تنها مقدمهچینی ذهنی و عقلی به کمک دادههای حسی و عقلی یست ،بلکه حکیم متعالی به منبع عالیتر شهود قلبری
یز متصل است و از آن یز یاری میجوید؛ ازاینرو برای یل به این مرتبه از حکمت الزم است طالب حکمت ،ضرمن
رعایت حداقلهای اخالقی و رفتاری که عموم حکما بر آن تل کید داشتند ،با مجاهده و ریاضت ،به عوالم مجرد متصرل
شده و از اشراقات آ ان یز بهره گیرد .حکیمی که به این مرتبه رسریده ،در حروزۀ فعرل جروارحی ،ضرمن تبعیرت ترام از
شریعت الهی ،از ملک عدالت در حوزۀ افعال جوا حی یز برخوردار میشود .همچنین از حیث ادراکی بره یقرین قلبری
رسیده و بساط شک و تردید از وجودش رخت میبندد و با دریافت تجلیات جاللی و جمالی خدا ،به روعی تعرادل در
حوزۀ شخصیتی میرسد .در پایان بحث یز به برخی از اوصاف این حکمت از قبیل مشررقی ،قری ،خرال
اشاره موده و کوشیدیم تا با کمک مطالب پیشین ،توضیحی منسجمی از آن اراهه ماییم.
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سال هفتم ،شمارۀ سیزدهم ،بهار و تابستان 1041

منابع و مآخذ

 .1محقق طوسی ،صیر الدین ( ،)1131شرح االشارا

التنبيها  ،جلد  ،1قم :شر البالاه.

 .4ابنسینا ،حسین بن عبدالله ( ،)1041منطق المشرقيين ،قم :مکتبه آیتالله مرعشی.
 .1شیخ اشراق ،یحیی بن حبش ( ،)1131مجموعه مصنفا شيخ اشرا  ،تصحیح ها ری کرربن و سرید حسرین
صر و جفقلی حبیبی ،1 ،تهران ،موسس مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 .0صدرالمتللهین ،محمدبن ابراهیم قوام ،)1164( ،اسرار اآليا  ،تهران :ا جمن حکمت و فلسفه.
 ،)1161( ،________ .1مفاتيح الغيب ،تصحیح محمد خواجوی ،تهران :موسس تحقیقات فرهنگی.
 ،)1113( ،________ .6المظاهر االلهية فى اسرار العلوم الكمالية ،تصرحیح سرید محمرد خامنره ای ،تهرران:
بنیاد حکمت صدرا.
 ،)1131( ،________ .3رساله فى الحد ث ،تصرحیح دکترر سرید حسرین موسرو یان ،تهرران :بنیراد حکمرت
اسالمی صدرا.
 ،)1111( ،________ .1کسر االصنام الجاهلية ،تصحیح دکتر جها گیری ،تهران :بنیاد حکمت صدرا.
 ،)1144( ،________ .3مجموعة الرسائل التسعة ،تهران :بی ا.
 .14محقق دوا ی ،مال اسماعیل خواجوهی ( ،)1111سبع رسائل ،تحقیق و تعلیق دکترر توسررکا ی ،تهرران :میرراث
مکتوب.
 .11حسنزادۀ آملی ،حسن ( ،)1131اتحاد عاقل معقول ،قم :شر بوستان کتاب.
 .14رازی ،فخر الدین ( ،)1011المباحث المشرقية فى علم االلهيا

الطبيعيا  ،1 ،قم :ا تشارات بیدار.
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