
 1401  پاییز و زمستان ، چهاردهم   ۀ ، شمار هفتم سال    /   های عقلی نوین علمی پژوهشی پژوهش   ۀ دوفصلنام 

  

 71 

 پژوهشیمقالۀ     

            

 *هی حکمت متعال   یبر برهان حکمت بر اساس مبان   هی علم امام با تک   ۀ گستر   ن یی تب          1سیدرضا یوسفی                                 
 1401/ 10/ 28تاریخ پذیرش:                  1399/ 07/ 23تاریخ دریافت:                      

  چکیده 

  ، های مختلف عقلییی و نقلییی شان دارد.محققین از راه ی جایگاه وال  مهم در شناخت امام و  ی نقش   درک گسترۀ علم امام، 

  ۀ از آن گسییتر تییوان بییا اسییتفاده  می  ها و براهینی که مورد غفلت قرار گرفته و اما یکی از راه  اند، واکاویده علم امام را ۀ مسئل 

،  در حکمت متعالیییه   دیدگاه حکمای اسالمی   براساس   ت. اس   اساس برهان حکمت آن بر تبیین  بررسی نمود، علم امام را 

اییین  در    مییی گییردد    ختم   فاد مست  عقل  مرتبۀ  به  و  شده  شروع  هیولنی  عقل  مرتبۀ  از  هستی  عالم  در  انسان  وجودی  مراتب 

  عقییل   در   لی موجودات بییه صییورت انفعییا   ع ی صور جم گردد.  نفس با اتصال به عقل فعال شبیه او بلکه با او یکی می  مرتبه 

از منظییر حکمییای    . وجییود دارد   ی صور موجودات به صورت فعل  ع ی جم  عقل فعال در  که  همچنان    موجود است  فاد مست 

رسیییدن بییه اییین مقییام و دسییتیابی بییه   قابلیت  ، بر این اساس . مستفاد است  عقل  مقام  به  رسیدن  انسان  کمال نهایی   الهی 

  ، از سییوی دیگییر   بییرای انسییان موجییود اسییت.   سییت انتها بی   به صورت گسییترده و   عالم  حقایق  همۀ  دربرگیرندۀ که علمی 

خلقت امر عبییث، فعلییی قبییی       زیرا نباشد   عبث ، بیهوده و  که در عالم تکوین هیچ خلقتی  کند حکمت الهی اقتضاء می 

اگر در هیییچ فییردی از افییراد   بشر  در  وجود م  علمی  ی انتها بی  و  تکوینی  ظرفیت  است. مخالف  خداوند  بوده و با حکمت 

  دهیید ، نشییان می اسییتدلل  پژوهش حاضر بعد از توضی  و تبیین مقدمات مستلزم عبث است.    ، سد انسانی به فعلیت نر 

امییام    . این قابلیت به فعلیت رسیییده اسییت برخی انسان ها   در  کم   زیرا دست نیست  بیهوده وجود چنین قابلیتی در انسان 

 . باشند می انتها  ده و بی کسانی است که به مقام عقل مستفاد رسیده و دارای علم گستر مصداق اتم    معصوم 

 فعال.   مستفاد، عقل  عقل   الهی،  علم امام  حکمت   امام،   علم   ۀ گستر   واژگان کلیدی:   
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 یهحکمت متعال   ی بر برهان حکمت بر اساس مبان   یه علم امام با تک   ۀ گستر   یین تب 

 درآمد 

  علییم،  صییفت   سییه  میییان  رو ازاین . اسییت آن  ۀ او و گستر  علم  ، و کمال هر کسی درک   مقام   شناخت   برای   راه   ترین شاخص   

  قییدرت و   تعریییف   در   زیرا     حساب می آید   به   صفات م  تما   اصل   ، علم   هستند،   خداوند   ذات  صفات  از  که  قدرت  و  حیات 

محمیید    طباطبییایی . ) ندارنیید  دخالییت  دیگییر  صییفات  از  هیچ ییی   علم  تعریف  در  اما  است،  شده استفاده  علم از  حیات 

نمییوده    نازل   رسول   حضرت   بر   که   ای آیه   اولین   در   متعال   خداوند جهت    همین   به (  1183و  1155: 4 ، 1383حسین، 

  مقام گفتگییو و احتجییا  بییر   در   همچنین (.  5  / علق )   است   کرده  اشاره او  علم  ۀ مسئل  به  ت انسان بعد از مطرح نمودن خلق 

بییدین جهییت در شییناخت مقییام   (. 31 / بقییره )  اسییت  داده  توجییه  علم  صفت  به  انسان  برتری  و   جایگاه   ن ی در تبی   فرشتگان 

 از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.   علم امام  ۀ توجه به گستر   امام 

تقاد تشیع، دارای جایگاه و مقام ویژه ای است به طوری که مرجعّیت دینی و هدایت تشریعی از ی  سییو  ، در اع امام 

(. لزمییۀ  1381،234و مرجعّیت سیاسی و زعامت اجتماعی از سوی دیگر، متعلق به او اسییت)جمعی از پژوهشییگران، 

ویژه ای ممتییاز مییی کنیید. از جملییۀ اییین  این جایگاه وجود ویژگی هایی در شخص امام است که او را از دیگران به طور  

است.که این برتری مورد اتفاق اندیشمندان شیعی اسییت.اما پیرامییون    دیگران   از دانش او    ی برتر و      مقام علمی ویژگی ها،  

  متکلمییان . به این بیان که هر چند  دارد  میان اندیشمندان و متکلمان شیعی اختالفاتی وجود و کمّیت آن، امام  علم  گسترۀ 

به علوم فراطبیعییی،   امام  ی نسبت به احاطۀ علم  اما  ، دارند  نظر اتفاق ی ن ی د ی ها آموزه علوم و  نسبت به   امام ی  آگاه   ر ب   عه ی ش 

امام را تنها از لحییا    گروهی ، اختالف نظر دارند. علوم طبیعی، علوم صنایع و فنون و علم به موضوعات و مسائل جزئی 

  گسییترده  فراطبیعییی نیییز  و  غیبییی  علییوم  تییا  را امام  علم  دامنۀ  گروهی ما ا  ، پندارند اطالعات دینی، جامع و بدون رقیب می 

  . دانند می علوم تا قیام قیامت   حقایق و ، دانند و امام را عالم به تمام حوادث می 

خر و معاصییر  أ و علما و محققییین متیی از دیرباز موردتوجه علما و دانشمندان بوده  علم امام جهات کّمی   دربارۀ بحث  

هییا  توان به اییین کتاب که از جمله می اند منتشر کرده  در این موضوع  آثار فراوانی اند و این بحث نموده   نیز توجه خاصی به 

  مییام لهام فییی علییم ال ال سید عبدالحسین نجفی لری     از   علم االمام و کمیتها   ة فی کیفی  ة المعارف السلمانی  اشاره نمود: 

علییم    ، از عالمییه طباطبییایی   علییم امییام   ۀ حثی کوتاه دربار ب   ، محمدحسین مظفر  تألیف  مام علم ال ، محمدعلی حائری اثر 
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بییه   مجموعییم مالییاالم علییم امییام  ، از صباح عباس السییاعدی  ة علی ضوء الکتاب و السن  ة شائی و ال   ة طالقی مام بین ال ال 

علییم امییام   ۀ گستر »  توان به این موارد اشاره نمود: اند نیز می باره منتشر شده از جمله مقالتی که در این   . علی نادم کوشش  

علییم امییام بییا تکیییه بییر   ۀ گسییتر  ۀ بررسی دیدگاه متکلمان امامیییه دربییار »   ، محمدرضا بهدار   « اثر علمای شیعه   ۀ در اندیش 

علم امام از منظییر کلینییی   ۀ گستر »  و  سیدعلی هاشمی « از علم امام تام یا محدود »   ، محمدحسن فاریاب   ۀ « نوشت روایات 

محققین در این موضییوع بییه برهییان عقلییی حکمییت توجییه  ی  از  هیچ   با این وجود،  . عبدالرضا حمادی  ۀ « نوشت و صفار 

و وسییعت   ه گسییتر توان که با توجه به حکمت خداوند در ایجاد ظرفیت  نامحدود  علم در انسان، می   در حالی   ، اند ننموده 

را    ائمییه   امحدود ن   و   انتها بی   علم   ، فلسفی   مبانی   و   عقلی   قواعد   از   استفاده   با   و    بررسی نمود عقلی  از منظر  را   علم امام 

 . اثبات نمود 

انتهییای  بی   ۀ در این پژوهش تالش شده است تا با استفاده از برهان حکمت بر اساس مبانی حکمییت متعالیییه گسییتر 

خداونیید حکیییم اسییت یعنییی کییارش در   . 1برهان از مقدماتی تشکیل شده است که عبارتند از:   بررسی گردد. علم امام  

ظرفیت علمی که خداوند در وجود انسان قرار داده اسییت  .  2   از او صادر نمی گردد نهایت اتقان است و امر لغو و عبث 

  در اگییر  . 3  اسییت  و نامحییدود  انتهییا بی یید روایییت أ حکمت متعالیه و ت  ویژه به به حکم وجدان و بر اساس مبانی فلسفی 

  لغو و بیهوده خواهد بییود در  در انسان  انتها  بی علمی  ظرفیت وجود  انتها، بالفعل حاصل نگردد علم بی  انسانی  فرد  هیچ 

 و عبث از حکیم صادر نمی گردد.   بیهوده حالی که خداوند حکیم است و کار 

 تقریر قیاس: 

   شود خداوند حکیم است و کار لغو و بیهوده از او صادر نمی  .1

     ، خلق نموده است انتها قابلیت و ظرفیت علمی گسترده و بی را با خداوند حکیم، نوع انسانی   .2

انتهای موجود در نوع انسانی در هیچ فردی از افراد انسان به صورت  بی   و   گسترده   علمی   ظرفیت ت و  قابلی   اگر  .3

انتها در انسییان، خلقتییی عبییث خواهیید  انتها، فعلیت نیابد، خلقت این قابلیت و ظرفیت بی علم گسترده و بی 

 عبث راه ندارد.   ، لکن در فعل خداوند حکیم ، بود 

ای از  قابلیت و ظرفیت علمی گسییترده موجییود در نییوع انسییانی در عییده  ست، قطعا  چون عبث در کار خدا نی  نتیجه: 
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الله قدر متیقن در مصداق این دسییته  ة انتها  فعلیت یافته است که امام به عنوان خلیف ها به صورت علم گسترده و بی انسان 

 ها هستند.  از انسان 

 به بیان دیگر: 

     گردد ر نمی خداوند حکیم است و کار عبث و لغو از او صاد  .1

   انتها و نامحدود است مقام عقل مستفاد قابلیت و ظرفیت علمی انسان بی ،  بر اساس قواعد فلسفی  .2

 عبث خواهد بود.   گسترده و نامحدود  بالفعل نگردد خلقت این ظرفیت، هیچ انسانی ظرفیت علمی  در  اگر  .3

در برخییی   بلکه قطعییا  ، جود بالفعل نگردد مو  ، گونه نیست که در هیچ فرد انسانی ظرفیت علمی نامحدود  نتیجه: این 

خییدا    ت عقلی و نقلی امام به عنوان حج   ۀ بر اساس ادل   . انتهای علمی به علم بالفعل تبدیل شده است ها ظرفیت بی انسان 

   ها هستند. قدر متیقن این انسان 

صییداق  شناسییایی م  ۀ مسئل ، جۀ آن و نتی  استدلل با بیان گاه آن  تبیین شده و  مقدمات آن ابتدا  برای تبیین این استدلل، 

 . شود بررسی می هایی  چنین انسان 

 حکمت الهی  . 1

ه  » الهییی حکیییم اسییت  ء یکییی از اسییما  همچنان کییه  . یکی از اوصاف خداوند تبارک و تعالی حکمت است  یم   َواللییَّ   َعلیی 

یم   حکمت در اصطالح حکما و متکلمین گاهی وصف علم واقع می شود و گاهی وصف فعییل قییرار   . ( 26 / نساء )  « َحک 

حکییام و   ، وصف فعل قرار گیرد  ، صورتی که حکمت  گیرد. در می  به این معنی است کییه فعییل  فاعییل  حکیییم در نهایییت ا 

تقییان و در غایییت اتمییام و اکمییال اسییت و از هییر گونییه لغویییت و عبییث دور اسییت )ابن      497:  1400سییینا،  ا 

  ق، 1413انی، سییبح    و 165  : الییف   1363همییو،    146 : 1354 همو،    119 : 8 ،   همان 368: 6م، 1981لهین، أ صدرالمت 

فعییل  ارتکییاب   گییردد از خداوند حکیم هرگز فعل لغو و عبییث صییادر نمی .  ( 158:  ق 1427  سبحانی،     232-227  : 1

ضییعف و جهییل فاعییل صییورت    خاطر به  یا    گردد از فاعل واقع می  و نقص  نیازمندی  جهت  از  یا  و انجام کار بیهوده  قبی  

ل مطلق و فاعل مدبر علیم و صاحب رحمت واسعه و جود اتییم  و کما   الوجود واجب حکیم    ، خداوند   که   آنجا  از  . گیرد می 

در مورد حضرت حییق   عبث ارتکاب کار  و  . شود نمی  او صادر  از  عبث  لغو و  فعل  ، است  بری  ، نقصی   گونه   هر   از   است و 
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  رو  ازاییین  (. 108: 1363 حلی،     عالمه 260:  1405  مقداد،   فاضل    98  :  ب 1360لهین   أ صدرالمت نیست ) تصور  قابل 

ه نصوص دینییی نیییز بییر اییین مطلییب دللییت  ک چنان   ، حکیمانه و نظام خلقتش، نظامی مبتنی بر حکمت است افعال او 

لَّ شیٍء َخلَقه« )سجده  ْم   أَ »  (. 7  / دارد: »الّذی َاحَسن ک  ْبت  ما   َفَحس  ْم   َأنَّ  ( 115/ منون ؤ )الم «  َعَبثا    َخَلْقناک 

 .ظرفیت علمی بشر 2

وصل بدو و ختم عییالم    ۀ ف مخلوقات از جامعیتی برخوردار است که حلق انسان به عنوان گل سرسبد عالم خلقت و اشر 

های خییدادادی انسییان  (  اگر در خلقت و توانمندی 49 :  الف 1360، لهین أ آید.)صدرالمت هستی و خلقت به حساب می 

  هید   شیی 515:  8،  1378)امییام خمینییی،    دارد   نامحدود   پایان و ، ظرفیتی بی علمی بینیم که آدمی به لحا   می  ، دقت کنیم 

بالوجییدان اگییر    زیییرا درک است   نیز قابل بر دلیل عقلی و نقلی از راه وجدان   افزون (. امری که 273: 2، 1368مطهری، 

بییا وجییود    ، انسانی به صورت تخصصی در موضوعات مختلف علمی وارد شود و صاحب چندین دکتری و اجتهاد گردد 

  و بییدن  اگر جسم  بر فرض گردد. بلکه بر آن افزوده می  ، د شو علمی از ظرفیت علمی او هرگز کاسته نمی  ۀ این حجم گستر 

ها سال عمر کند و در تمام عمر در جهییت کسییب علییم بییا جییدیت  بلکه میلیون   ، هزاران   این قابلیت را دارا شود که انسان 

  فیییه  جعییل  بمییا  یضیق  وعاء  کل »  ر به بیان حضرت امی  اش محفو  است. این قاعده در ظرفیت علمی   تالش نماید، 

  ظییرفیتش   پیوسته   ، گیرد می   قرار  آن  در  چیزی  وقتی  ظرفی  هر  . ( 205 حکمت  / البالغه  نهج )  « به  یتسع  فانه  العلم  اء وع  ال 

  کشییف   شاید   شود. می   بیشتر نیز ظرفیت ظرف  ، )علم( افزوده شود  مظروف  بر  چه  هر  که  علم  ظرف  مگر گردد،  می  کمتر 

  بهمیین   29  تابنییاک،   خبرگییزاری )   بییر مییدعا باشیید نیییز شییاهدی  ( dnaنفییس)  مادی  ابزار  ۀ مرحل  در  انسان  علمی  ظرفیت 

صییدرالمتألهین،  )   نمییوده اسییت   تصییری    ناطقییه   نفس   انتهای بی  ظرفیت  بر  نفس  تجرد  بحث لهین در أ صدرالمت (. 1393

انتهییای نفییس انسییانی  در آثار مختلف خود بییرای اییین ظرفیییت و قابلیییت بی   و   ( 300 : 1354همو،   285 : 8، م 1981

  ، چون خداوند در فاعلیت و فیض خود غیرمتنییاهی و نییا محییدود اسییت ه این استدلل که  از جمل  استدلل نموده است. 

مستلزم وجود قابلی است کییه در قابلیییت و پذیرشییش غیرمتنییاهی و   ، فیض نامتناهی  ۀ استمرار فاعلیت نامحدود و افاض 

( با این بیانات بییه  121 : 7 ، م 1981، لهین أ )صدرالمت  آید فاعلیت و فیض الهی محدود گردد لزم می گرنه نامحدود باشد و 
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برای تثبیت این قابلیت سیییر وجییودی انسییان از   شود که قابلیت علمی انسان نامحدود است. صورت اجمالی معلوم می 

 . شود بررسی می منظر حکمت متعالیه  

 سیر وجودی انسان   . 2-1  

الم طبیعییت و انجییامش عییالم  مراحلی دارد که آغازش ع از منظر حکمت متعالیه  انسان در سیر وجودی و تکاملی خود،  

نفییس نبییاتی    ۀ گیییرد، بییا حرکییت جییوهری بییه مرحلیی غیرنامی در مجرای تکّون انسان قرار می   ۀ مجردات است. وقتی مادّ 

حیییوان    نهاد، و از مادر متولد شد و به دنیا پا  گردید رسد که نبات بالفعل و حیوان بالقوه است. وقتی روح در او دمیده می 

در غیر این صورت، در مرحلییۀ   ، د گرد علیت برسد، انسان بالفعل می تعقل در او به ف  ۀ . اگر قوّ است ه بالفعل و انسان بالقو 

(. تعقییل کییه فعلیییتش شییر  تحقییق  555:  1363  همو،     180:   ب 1360  حیوانی باقی خواهد ماند )صدرالمتألهین،  

یابیید  می  پایییان عقییل مسییتفاد  ۀ تبیی در مر گییردد و عقییل هیییولنی آغییاز می  ۀ که از مرتبیی  دارد موجود انسانی است، مراتبی  

  همییو،     133:   الییف 1363  همییو،   140:  9    همان، 510  و   340: 3، 1981صدرالمتألهین،    423: 1367)میرداماد، 

  :  الییف 1363، لهین أ صییدرالمت غایییت حرکییت انسییان اسییت )   ، کییه از نظییر حکمییا عقییل مسییتفادی      ( 357:  1354

 (. 131 : 9 ، 1981    همو، 207  :  ب 1360 همو، 123

  ۀ عییالم از دو سلسییل  -باشیید می که مورد تأیید شریعت مقدس نیز -که بر اساس حکمت متعالیه   این توضی  مطلب  

ا لّله نزول:    قوس بدویه )  نَّ ْم َفَتَ  الله    إ  ک  ونَ صعود:  قوس ( و عودیه ) ب  ع  َلْیه  َراج  ا إ 
َنّ إ  م    َو ت 

ْم َیخییْ ک  ( تشییکیل شییده اسییت.  َو ب 

ه  صعود از مادّ  قوس )عقل( آغاز شده و به هیولی منتهی گشته و در  تام  رد با وجود موجود مج  نزول  قوس  عالم امکانی در 

د تییام و عقییل مسییتفاد خییتم  یابیید و بییه مرحلییه تجییّر آغاز شده و با تحقق نفس ناطقۀ انسانی و سیر تکاملی او ادامییه می 

المتألهین،  صییدر   398: 1367شییود )میردامییاد، خییتم می  ، آغییاز و بییه عقییل   ، بنابراین عالم امکییانی بییا عقییل   . شود می 

  سییت اعال   عییالم   بییه   اتصییال   و   مسییتفاد   عقییل   انسییان   غایییت   و   انسییان   وجییود هسییتی    عییالم   غایییت   ( 180:   ب 1360

ای را بییرای انسییان و  مقام عقل مستفاد چگونه مقامی است و چه ظرفیییت علمییی  (. 523:  الف 1363 صدرالمتألهین، ) 

 سازد؟ صاحب خود نمایان می 
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 مرتبۀ عقل مستفاد . 2-2

طییولی دارنیید.    ۀ تشکیل شده است که بییا هییم رابطیی ه مادّ  و  عقل، مثال ، عالم امکان از سه بخش تعالیه از منظر حکمت م 

  : 1354همییو،    553 :  الییف 1363، لهین أ صدرالمت عنوان عقل، نفس، جرم و جسم یاد شده است ) گاهی از آنها تحت 

مجییرد تییام اسییت کییه از    ، به اتفاق فالسفه، عالم عقل  (. 117: 4 ، 1375الشراق، شیخ    225 :  الف 1360همو،   456

  عییالم   دو   میان   برزخ   و   ، واسطه و خیال   مثال   عالم .  ( 413:  1422نیاز است )صدرالمتألهین،  ه بی جهت ذات و فعل از مادّ 

لهین،  صییدرالمتأ )  باشیید می  برخییوردار  ه امییا از آثییار مییادّ  ، و بییی نیییاز از اوسییت ه مییادّ د از مجییّر است که   ی حس   و   عقلی 

 (. 278: 1، 1378  آملی،   جوادی    454:  الف 1363

ها رابطۀ طولی وجود دارد. آخرین عقل در اییین  آن  میان اند که منحصر نموده عقل فالسفه مشاء، تعداد عقول را به ده 

:  2007سییینا،  )ابن   انیید نموده و عقول عرضی را انکار    نامیده »عقل فعال«   ، است مباشر که با عالم نفس و مثال را سلسله 

هماننیید شییعاع  مشییائیون عقییول را    ۀ حدی قائل نشده و برخالف عقید   ، ر تعداد عقول (. در مقابل، حکمای اشراق د 189

لهین نیییز تعییداد  أ صییدرالمت (. 140و 178: 1373داننیید )شیییخ اشییراق، از جهت طولی و عرضی نامحدود می   د ی خورش 

  لهین، المتأ .)صییدر باشد معتقیید می کثییرت اجییرام  و بلکییه بییه کثییرت عقییول  ، ننموده است منحصر  عقول را به عدد عشر  

و  عقلییی  طولی و علت و معلولی وجود دارد و عالم   ۀ عوالم رابط  میان که  در این همۀ فالسفه با این وجود،  ( 180: 1354

عقیییدۀ   ، گییذارد عییالم طبیعییت تییأثیر می  مثال بر  ۀ واسط ه ب  و اثر گذاشته عقل فعال به صورت مباشر بر عالم خیال و مثال 

 مشترکی دارند. 

به عالم مثییال و  او  ق ی از طر است و فیوضات حضرت حق  طبیعت  عالم بر عالم مثال و  عقل فعال واسطۀ فیض خدا   

عقل فعال کدخدای عالم عنصریات و فاعل در وجود نفییس و   ، رسد. به تعبیر شیخ اشراق ه می نفس و عالم عناصر و مادّ 

عقییل فعییال    میان   ی، بوعل گفتۀ    به   (. 54:  3،  1375اشراق،    رساند )شیخ فعلیت می   ۀ ه به مرحل مکمل اوست که او را از قوّ 

(. ایشان عقییل فعییال را  395:  1400سینا،  کند )ابن قبول تجلی می   ه، و بدون واسط وجود ندارد    ی ا و حضرت حق واسطه 

:  1400سییینا، دانیید )ابن ( و نفس را چون کبریت و عقل فعال را چون آتش می 407: 1404سینا،  ن ب بر نفس انسان )ا مّد 

روح تدبیرکننده و نفس بییرای   ۀ منزل طوری که عقل برای نفس به   ، نماید ارتبا  برقرار می   ، نفس   ی، عقل با (. به تعبیر 224
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 (. 507:  1383آملی،    گردد )جوادی بدن می   ۀ منزل عقل به 

ای  باشیید از جامعیییت ویییژه مثییال و عییالم اجسییام و عناصییر می  عییالم  به  خدا  فیض  عقل فعال به دلیل اینکه واسطۀ 

فعلیت وجودی دارد، در عقل فعال موجود است  زیییرا علییت   ، ه و اجسام الم مثال و عالم مادّ برخوردار است. آنچه در ع 

حقیقییت    ، رقیقۀ عالم بال و عالم بال   ، رابطۀ طولی وجود دارد و عالم پایین   ، گانه عوالم سه  میان فاقد شیء نیست و  ، شیء 

جییامع    ، عالم عقل   ، بنابراین ۀ حقیقه موجود است تر در مرتب ست، به صورت کامل ا رقیقه  ۀ عالم پایین است. آنچه در مرتب 

 (. 99: 1374میرداماد،     81:  1360  همو،   368و 326: 3،  م 1981عالم مثال و عالم حس است )صدرالمتألهین،  

هییا در  و صییفات و صییور آن   ء دیگر، چون عقل اول مجرای تمام حقایق مادون خود است، جمیع کلیات اشیا  بیان به 

( و فرض صحیحی برای جهل موجییودی کییه در افییق  262: 1 ، 1372 آملی،  رند )جوادی عقل به وجود سعی حضور دا 

 (. 336:  2صادر اول یا ظاهر اول قرار گرفته، وجود ندارد )همان، 

نماید و فاقد هیچ علمی از عوالم علییوی و سییفلی  واسطه از خداوند دریافت می علوم را بی   ۀ هم   ، ، عقل به بیان دیگر 

فاقیید  نمییی توانیید  ، ست رقیقۀ عالم بال ا  ، حقیقت عالم پایین و عالم پایین ل چون علت و  خالصه اینکه عقل فعا .  نیست 

انتهییای عقییل  الهی است. بنابراین، گسییترۀ بی  ۀ کمالت معلول باشد. این مسئله از مسلمات فلسفی و مورد اتفاق فالسف 

 فعال مورد اتفاق فالسفه است. 

ای  مرتبییه  ، عقل مستفاد  ۀ ت سیر انسان و او  کمال اوست. مرتب غای  ، ، عقل مستفاد حکمت متعالیه از منظر همچنین  

فعال اییین اسییت    با عقل   عقل مستفاد   تفاوت گردد.  است که در آن نفس با اتصال به عقل فعال شبیه او بلکه با او یکی می 

ه بییا  عییالم مییادّ انسییان اسییت کییه از   ۀ ولی عقل مستفاد همان نفس ناطقیی  ، ه بوده که عقل فعال اول  و بالذات مجرد از مادّ 

تکییاملی    ر ی سیی   ت ییی غا   (. 461  : 3،  م 1981لهین، أ )صییدرالمت   رسیده است د تام  سیر تکاملی به مقام تجّر  و  ی حرکت جوهر 

  ، موجییود اسییت  ی موجییودات در او بییه صییورت انفعییال  ع ییی عقل مستفاد است که صور جم  ۀ مرتب  ، در قوص صعود نفس  

عقییل فعییال بییه نحییو    ت ییی اگرچییه جامع   وجود است. م   ی صور موجودات به صورت فعل  ع ی جم  عقل فعال در  همچنان که 

موجود   و برتری  ل تفاض  شان ن ی ب  و  دو از جهت کمال و شرف برابرند  ن ی لکن ا ، است  ی و عقل مستفاد به نحو انفعال   ی فعل 

 (. 391:  )همان   مرتبه قرار دارند     ی در   ه ادّ از م  ی هر دو از جهت قرب به خدا و از جهت دور  را یز    ست ی ن 
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  ن ی تییر ن یی و پییا   اسییت   ه ی انوار عقل برای  بعد از آن    ۀ و مرتب بوده  حضرت حق    ی مرتبه برا   ن ی بالتر نیز  از جهت مراتب علمی  

  عییالم    رسیییده و عقل مستفاد به کمییال  با رسیدن به مرتبۀ  نفس  است.    الت یّ و تخ   نفسانیه   ادراک   ، در مرحله حواس   علم   ۀ مرتب 

را رهییا    ت ی عییوارض و خییواص نفسییان   کییه   شود حق می حضرت    ن یّ مطابق با کتاب مب   ی ا نسخه ی و  حس   عالم    ی  مضاه   ی  عقل 

  ، نییزول   قییوس عقل فعییال در    رو، اگرچه (. ازاین 201  : 1،  1375)میرداماد،    گردد ی و مستحق اسم قادس )عالم قدس( م کرده  

  أ ه و توجه بییه خییدا و مبیید عود چون انصراف از مادّ   ۀ در سلس   است، اما   اعتبار اشرف   ن ی به ا و    ست ا خدا به ماسو   ض ی ف   ۀ واسط 

  عییود   ۀ سلسییل عقییل در    ، اعتبییار   ن ییی بییه ا ،  الله اسییت ی بدو که انصراف از خدا و توجه به ماسو   ۀ برخالف سلسل ، عال است مت 

(. بییا  400:  1367)میردامییاد،    اشییرف اسییت   ، اعتبار   ن ی عقل مستفاد به ا   رو ازاین     نزول است   قوس صعود( اشرف از    قوس ) 

بلکییه وحییدت اسییت. عقییل    ، و عقل فعال ، دوئیتی در کار نیسییت نظر از این اعتبار و با توجه به حقیقت عقل مستفاد  صرف 

اما عقل مستفاد در واقییع همییان نفییس ناطقییه و حقیقییت انسییانی    ، فعال از ابتدا مجرد خلق شده، حدوثا  و بقائا  مجرد است 

ام  د تیی ه بییه مرحلییۀ فعلیییت مطلییق و مرتبییۀ تجییّر و طی مراحل مختلف وجودی از مرحلۀ قوّ   جوهری   حرکت   است که بر اثر 

د از عقل فعال استفاده نموده اسییت، بییه  ازآنجاکه نفس انسان در طی این مراحل و رسیدن به مقام تجّر   رو ازاین رسیده است.  

  تعییدد   و   دوئیییت   ، اییین دو دوئیتییی نیسییت   میان د  گویند. در غیر این صورت، در مقام تجّر او در این مرتبه »عقل مستفاد« می 

 (. 464:  3،  م 1981است )صدرالمتألهین،   ادی مب   اعتبار   به  فعال  عقل   و   مستفاد  عقل 

جییل  -ترین موجود به او مخلوقات عالم، اول صادر از حضرت حق و نزدی   میان   متعالیه بنابراین، بر اساس دیدگاه  

است. به همین خاطر، کمال نهایی انسان به این است که در سیر و سلوک تکییاملی خییود بییه   ی عقل و عالم عقل  -جالله 

کییه خداونیید متعییال  ( چنان 523  :  الییف 1363  ، لهین أ صییدرالمت القصییوی اسییت ) مرتبه از وجود برسد که اییین غایة  این 

ی »  فرماید: می  َمّ َدَنا َفَتَدَلّ  (. 9و 8  / « )نجم َفَکاَن َقاَب َقْوَسْین  َأْو َأْدَنی   ث 

بدویییه    ۀ مراتب سلسییل   ع جام   است که انسانی از آن حادث شود که نسخۀ   آن کمال سلسلۀ عودیه و صعودیه این عالم  

  وصل بدو و خییتم عییالم هسییتی   ۀ و حلق   الهی   فیض   دایرۀ   اتصال   ۀ حلق   . انسانی که ( 22: 1380و عودیه است )میرداماد، 

غایت انسان را عقل مسییتفاد   دانسته و غایت عالم را وجود انسان این اساس حکما  ( بر    49  : 1360، اآلیات ر اسرا )   است 

اگر غایییت انسییان رسیییدن بییه مقییام عقییل    (. 523:   الف 1363)صدرالمتألهین،    کنند معرفی می و اتصال به عالم اعال  
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مسییتلزم وجییود   ، وجود قابلیت رسیدن بییه مقییام عقییل مسییتفاد در انسییان  . مستفاد است باید این قابلیت در انسان باشد 

 انتها در انسان است. قابلیت علم بی 

اما به چه دلیل این قابلیییت و ظرفیییت    ، شود ت می انتهای علمی انسان ثاب از مجموعۀ توضیحات گذشته، ظرفیت بی 

 در بعضی از افراد انسانی به فعلیت رسیده است؟ کم  دست انتها در انسان  بی 

 انتهای انسان ضرورت بالفعل شدن قابلیت بی  . 3

ع انسییانی  انتها که خداوند در وجییود نییو قابلیت و ظرفیت بی  که ضرورت دارد توان اثبات نمود  با استفاده از دو دلیل می   

 ست. خدا  فعل  در  مستلزم  لغویت و عبث   گرنه در بعضی از افراد انسانی به فعلیت برسد و   کم دست   ، قرار داده است 

 حکمت الهی    : دلیل اول .  3-1  

زیییرا      انتهایی که خداوند در انسان قرار داده است باید در بعضی از افراد به فعلیییت برسیید بر اساس حکمت الهی قابلیت بی 

انتهییا در انسییان کییاری عبییث و بیهییوده  مستلزم این است که ایجاد قابلیییت بی   ، علیت در بعضی افراد محقق نگردد اگر این ف 

  (  98  : الییف   1360، لهین إ صدرالمت ) گردد  حکیم است و کار عبث از خداوند حکیم صادر نمی ،  در حالی که خداوند  ، باشد 

   نییاگزیر ستعداد انسان در رسیدن به مقام عقییل مسییتفاد،  با توجه به حکمت الهی درآفرینش و همچنین با توجه به ظرفیت و ا 

 . خواهند بود حوزه ها  ۀ انتها در هم رسند و دارای علم بی برخی انسان ها به چنین مقامی می 

 دلیل دوم: فیض نامحدود حضرت حق .  3-2

  ۀ بلیتش بییه مرحلیی قییا اگییر  ، موجودی که استحقاق کمال و قابلیت مقامی را در خود دارد بر اساس مبانی حکمت متعالیه 

این محرومیت مستلزم قصییور در مبییداء   ، محروم گردد  ، فعلیت منتهی نگردد و از کمالی که  استحقاق و قابلیتش را دارد 

قصور در مبداء فیاض و نقص در کمال مطلق خییالف    در حالی که    ، کمال مطلق است  نقص در اعطای  موجب  فیاض و 
  الرحمییة   للوجود،و هوینافي   اإلعطاء   في   نقص   و   الوجود   في   ر قصو   مستحقه   عن   الکمال   منع »   : عقل و باطل است 

نوع انسانی  بر اساس ضرورت عقلی  در نتیجه ( 98 :  الف 1360، لهین أ صدرالمت ) األتم«  األعم  الجود  و  الواسعة 
این قابلیییت بییه فعلیییت رسیییده   نوع انسانی در بعضی از افراد  ، ناگزیر که قابلیت رسیدن به عقل مستفاد را دارد 

      .  گیرد دربرمی انتها و نامحدود  به صورت بی را  ها تمام حقایق و هستی  علمی آن  ۀ . و گستر است 
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 شناسایی مصداق عقل مستفاد   . 4

و رسیدن به مقییام عقییل مسییتفاد را  قابلیت اتصال به عقل فعال    ی انسان بر اساس مباحثی که گذشت ثابت شده است نوع  

بییرای او بالفعییل موجییود  به صورت نامحدود  جمیع معارف و علوم    ، به این مرتبه برسد  اگر فردی از نوع انسان  . دارا است 

که اگییر در   است  خواهد بود. این ظرفیت علمی نامحدود نهاده شده در وجود نوع انسانی، امری تکوینی و فعل خداوند 

خداونیید بییر  کار خدا عبث و لغو خواهد بود. برای اینکییه در کییار  ، هیچ فردی از افراد انسان این ظرفیت به فعلیت نرسد 

ها این قابلیییت بییه  در برخی از افراد  انسان  کم دست فیض بیکران او  عبث و لغویت لزم نیاید  و  اساس حکمت خداوند 

هایی در عالم هستی، نوبییت آن اسییت کییه مصییادیق  از اثبات اجمالی وجود چنین انسان  پس فعلیت منتهی شده است. 

 . بررسی شود آنان 

ش  و شبهه مصییداق اتییم آن    بدون   ، ه و خالفت تام الهی و انسان کامل رسیده است انسانی که به مقام ولیت مطلق 

کسییی کییه بییه مقییام امامییت و   نقلییی عقلییی و  ۀ ادلیی بر اسییاس  . فرد انسانی است که به مقام عقل مستفاد نائل شده است 

لهین  أ بیان صدرالمت است. به  ء فیض خداوند به ماسوا  ۀ برترین موجود عالم هستی و واسط   ، وخالفت و ولیت تام رسیده 

غییرض از ارکییان و    رو   ازاییین وجود بیاییید ه ب   ، الله است ة هدف از خلقت عالم و ایجاد اشیاء این است که انسانی که خلیف 

حصییول جسییم    ، حصول حیوان و غرض از حصول حیییوان  ، عناصرعالم این است تا نبات حاصل شود و غرض از نبات 

اللییه  ة تحقییق خلیف   ، وجود آید و مقصود از ایجاد روح ناطقه ه ناطقه ب بشر و غرض ازحصول جسم بشر این است که روح 

غایییت    اسییت جای آثار فلسییفی بیییان شییده  گونه که در جای   همان   . ( 109  :  الف 1360صدرالمتألهین،  در زمین است ) 

کییه بییه مقییام عقییل مسییتفاد   آن  و  اتصال به عقل مستفاد است  ، خلقت انسان و غایت خلقت انسان  ، خلقت عالم هستی 

  و   أ مبیید بییه    وصییل ۀ  حلقیی   اوست که   الله است به مقام عقل مستفاد رسیده است. ة الله است و کسی که خلیف ة خلیف  ، رسید 

ه به فعییل  سیر تکاملی از قوّ   ، عودیه   ۀ در سلسل   . ( جامعه   زیارت )   « یختم   بکم   و   الله   فت    بکم »  : د آی می  حساب  به  عالم  ختم 

  ۀ واسییط ه عقل مستفاد رسیییده و ب   ۀ جود  ناطق آن است که به درج ترین  این مو یابد تا به حیوان ناطق برسد و کامل ادامه می 

  الوجییود   عاد   فیه »   : الله است ة خلیف   ۀ واسط ه ختمش ب  و  هستی که از غیرمتناهی آغاز شد به غیرمتناهی ختم شده است  ، او 

  دائییرة   یتصییل   ه بیی   و   الوجییود،   ترتیییب   یقییف   فعنییده   منها،   هبط   أن   بعد   الکمال،   ذروة   إلی   ارتقی  و  منه  ابتدأ  الذي  المبدإ  إلی 
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 ( 206 : 1354صدرالمتألهین،  ) «  پیوست   تو   بهم  بحقیقت               هستی  حلقه   خط   سر   دو   الجود،   و  الفیض 

  تعییودون  بدأکم  کما  اآلخرین  آخر  في  الذات  فرداني  الله  خلیفة  و   األولین   أول   في   الذات   وحداني   الباري   أن   اعلم   و »   

در    . ( 108  :  الییف 1360صییدرالمتألهین، )   « األسییماء  فیهییا  تظهییر  رآة م  الله  خلیفة  و  السماء  و  األرض  رب  سبحانه  فالله 

      »ل فرق بین  و بینهم ال انهم عبادک فتقها و رتقها بیدک«  : خوانیم می   رجب ماه دعای  

بییرای او  مختص کسی اسییت کییه  ، دارد که این مقام الله(بیان می ة )خلیف الطالق رئیس کل و علی در معرفی فارابی،  

نیازمند نیسییت. راه  و معلم  بالفعل حاصل است و در علم و معارف به انسان دیگر به عنوان هادی   ، جمیع علوم و معارف 

عقل مستفاد برسیید و بییا حصییول عقییل    ۀ عقل منفعل و بالقوه به مرحل   ۀ رسیدن به این مقام این است که شخص از مرحل 

در جییای  او  (.  89:  1996ود )فییارابی،  شیی شده و جمیع علوم برای او بالفعل حاصل   محقق اتصال به عقل فعال  ، مستفاد 

در آن صییورت    ای نبییود، فعال فاصله و واسطه   عقل   او و   میان   رسید که   ای مرتبه   به انسان  کند هنگامی که  دیگر تصری  می 

رسیید و رئیییس کییل  می و حجییت الهییی  انسان در صورتی به مقییام نبییوت    (. در نظر وی، 23: )همان  شود می  ی وح به او 

  مرتبییۀ   اعییال   در   را   فعییال   عقل   مقام   به   یافته  راه  انسان   ایشان  باشد. شده و با آن متحد گشته ل متصل به عقل فعا شود که می 

  اییین   در   کییه   کسییی   است یییا   اعظم   پیامبر   ، شخص   یا   انسان   این از نظر او   داند. می  فاضله  مدینۀ  ریاست  لیق  و  کمال 

  میییان  معقییول  ماننیید  خلییق  میییان  وجودشییان  ه، سف که به تعبیر ارکان فال (  86و 85  ، 49:  1995،  فارابی )   بگیرد   قرار   مرتبه 

  و   زمییین   روی   در   عییالم   سییلطان   از او بییا عنییوان    و   ( 31 : 1374میردامییاد،    15 : 1352سییینا،  بییوعلی )  است  محسوسات 

 . ( 455:  1404سینا، بوعلی )  الله یاد شده است ة خلیف 

اشرف اجزای انسییان    ، عالم صغیر به تعبیر میرداماد،    . خدا از عقل فعال بالتر است  ت حج مقام حتی از منظر حکما 

عقلیییه و    ۀ عقییل مسییتفاد از جهییت اسییتکمال قییوّ   ۀ غایت ایجاد عالم اکبر است و نفوس انبیا در درج   ، کبیر است و انسان 

 (. 400: 1367اشتعال شعاع قدسیه از طبقات مالئکه روحانی و عقول نوریه علی الطالق برتری دارند )میرداماد،  

نیز هدف و غایت خلقت عالم هستی را انسان و غایت خلقت انسان را عقل مسییتفاد   مبتکر حکمت متعالیه  مالصد 

بییا اسییتناد بییه بعضییی  و ( 207:  الییف 1360 همییو،    522:  الییف 1363اعال دانسته )صدرالمتألهین،    و اتصال به مل 

ونییه بییه اییین روایییت از  نماید. بییه عنییوان نم روایات، مقامی برتر و بالتر از مقام عقل را برای پیامبر خدا و اولیا اثبات می 



 1401پاییز و زمستان  ، چهاردهم    ۀ شمار  هفتم،   سال 

  
 

 83 

ّیآ و آَدم  َبْیَن اْلمییاء  »   : کند که حضرت فرمودند استناد می   پیامبر اکرم   َنب 
ْنت  ین  ک  ّ

  ( 214:  1 ، شییهر آشییوب )ابن . « َو الط 

که جز ایشان هیچ مل  مقییرب و نبییی مرسییلی بییه آن  دهد را نشان می  اکرم  این جمله مقام محبوبیت و تقرب نبی 

اگرچییه بییه اعتبییار    ، کسی است که بر تمام موجودات عقلی، نفسی و جسمی تقییدم وجییودی دارد   دسترسی ندارد. ایشان 

بنییده بییه مقییام   اسییت کییه وقتییی  آن پیامبران تأخر دارد. وجه این تقدم دیگر مقام جسمانی از موجودات عقلی و مثالی و 

فی مقعیید  » رسد.  ر به ثبات می ز تغیّ از حد حدوث به حد بقا و ا   ، رسد می   از مقام نفس به مقام سّر  شود قدسی متصل می 

 ست.  ؤید این ادعا قاب قوسین او ادنی م  ۀ آی  . ( 121: 1375  )صدرالمتألهین،  « صدق عند ملی  مقتدر 

علییم،  » : گوییید می  نمییوده   عنایییت   مسییتقیم   صییرا    اهییل   به   خداوند   که   هایی نعمت   ذکر   مقام   در مالصدرا همچنین  

... در او سّر نبییوت و ولیییت اسییت و او اشییرف از  ختم نبوت   لت و محبت، جذبه، ولیت، نبوت و رسالت تا غایت رسا 

بییا نییور  ها معتقد است آن بلکه  داند نمی امور ربانی  را مدرک  عقل  ی (. و 482  الف: 1363عقل است )صدرالمتألهین، 

 (. 252: 1354)صدرالمتألهین،   شوند درک می یعنی عالم نبوت و ولیت   ، دیگری که اشرف از عقل است 

کسی کییه  .  عقلی(   ۀ د )قاعد را دار   و عقل مستفاد   به مقام عقل فعال   دن ی رس   ت ی انسان قابل طبق آنچه بیان شد،  بنابراین، 

مسییتفاد    تجییرد تییام و عقییل   ۀ مرتبیی غایییت کمییال و  به    ش  و تردید  دون ب  ، لله و انسان کامل را دارد ا الله و ولی ة مقام خلیف 

علییم    و   ت ییی نها ی کمالت ب   ی دارا   ، الله است ة امام که خلیف رو،  این . از دارد   محدود و علم نا  انتها ی کمالت ب  و  است  ده ی رس 

 هستند. نامحدود  
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 یهحکمت متعال   ی بر برهان حکمت بر اساس مبان   یه علم امام با تک   ۀ گستر   یین تب 

 گیری جمع بندی و نتیجه 

از حییوادث عییالم هسییتی    و آنچه   باشد می   انتها بی   و   حد بی   ، الله است ة امام که خلیف  علمی  ۀ گستر  ، بر اساس قواعد عقلی 
  . قییرار دارد خواهد آمد، تحت گسترۀ علمییی امییام وجود به آینده در یا وجود دارد و  حاضر  در حال یا   و   در گذشته بوده   که 

 استدلل عقلی بر این ادعا را می توان با مقدمات زیر سامان داد: 

 . گردد حکیم است و  کار لغو و عبث از حکیم واقع نمی   ، خداوند  .1

 . را دارد  انتها با رسیدن به عقل مستفاد و اتحاد با عقل فعال نوع انسانی، قابلیت و ظرفیت علم بی  .2

 . انتها به فعلیت تبدیل نگردد، ایجاد چنین قابلیتی در انسان، کار عبث و لغو است اگر در هیچ انسانی این ظرفیت بی  .3

 . دهد لکن خداوند حکیم است و کار عبث و لغو، انجام نمی  .4

 انتها به فعلیت رسیده است. ها این ظرفیت بی در برخی از انسان   کم دست پس،  .5

مصداق قطعی کسی است که به مقام عقییل مسییتفاد رسیییده و دارای علییم   ، داراست  را الله ة امام که مقام خالف  .6
 .  باشد می انتها  بی 

  اتفییاق  مییورد  کییه  فلسییفی  مسییلم  قواعیید  اسییاس  بر بیان کردیم که  ظرفیت علمی انسان از لحا  فلسفی  در توضی    
  ۀ رابطیی   شییان میان  کییه  است  شده  تشکیل  عقل  الم ع  و  مثال  عالم  و  ه مادّ  عالم   ۀ مرتب  سه  از  هستی  عالم  ، است  الهی  ۀ فالسف 
  عقییل  در  اسییت  موجییود  هسییتی  عالم  در  آنچه  . است  ماسواه  به  حق  حضرت  فیض  ۀ واسط  ، فعال  عقل . دارد  وجود   طولی 
  وجییود . اسییت  هستی  عالم  ۀ گستر  ، فعال  عقل  ۀ گستر  رو   ازاین باشد   معلول   فاقد   تواند   نمی   علت   زیرا    است   موجود   فعال 

  و  تعییالی  قابلیییت  -فعال  عقل  به  اتصال  و  مثال  و  ه مادّ  عالم  از - هستی  عوالم  از  عبور  با  ، است  ات مخلوق  اشرف  که  انسان 
  ۀ فالسییف   اتفاق   به   که است    مستفاد   عقل   مقام   به   رسیدن   انسان   قصوای  غایت  . دارد  را  مستفاد  عقل  مقام  به  رسیدن  و  تکامل 

  قییدر   ، اللییه اسییت ة امام که خلیف   . است   رسیده   فعلیت   به   ها انسان   ای عده   در   قصوا   غایت   این . انتهاست بی  اش گستره  الهی 
مقییامی برتییر از    حتی با تصری  فالسفه بر اساس آیییه )او ادنییی(  و  اند رسیده  مستفاد  عقل  مقام  به  که  است  کسانی  متیقن  

 (. 455:  1404)بوعلی سینا،  د عقل دار 

  اطهییار   ۀ ائمیی   علمییی   ۀ گسییتر    فلسییفی،   و   ی کالمیی   قواعد   و با استفاده از   عقلی   ۀ ادل  اساس  بر  که  است  این  کالم  ۀ نتیج 
  طبیعییی،   علییوم   ، ( غیییب   علییم )   فراطبیعی   علوم   انسانی،   علوم   دینی،   علوم   از   علمی   مختلف   های ه شاخ   تمام  و  انتهاست بی 

 . دارد   وجود   نزدشان و علم به تمام حوادث تا قیام قیامت  جزئی  مسائل  و  موضوعات  به   علم 
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 . چاپ اول، قم: انتشارات اسراء ، توحید در قرآن ، ( 1383) جوادی آملی، عبدالله   .11
 . چاپ اول، قم: انتشارات الزهراء ، تحریر تمهید الالواعد  (، 1372)   جوادی آملی، عبدالله  .12
 . ( ره )  ی ن ی م خ  امام   تنظیم و نشر آثار   ۀ س مؤس   : ران ه ت   ، ام ام  ۀ ف ی ح ص   تا(، )بی  الله  سید روح   خمینی،  .13

 . 1393 بهمن   29:  انتشار   تاریخ ، 476511:  خبر   کد ،  تابناک   ری خبرگزا  .14
 . قم: نشر الشریف الرضي ، چاپ اول ،  إرشاد الاللوب إلی الصواب )للدیلمي( ،  ( ق 1412)   محمد دیلمی، حسن بن  .15

  غرییی    فییي   المفییردام   داودی،   عییدنان   صییفوان   : تحقیییق   ، ( ق 1412)   محمد بن   حسین   ، اصفهانی   راغب  .16

 . م دارالعل   : روت ی ب   اول،   چاپ   ، الالرآن 

 . السالمیه   للدراسات   العالمی   المرکز   : قم   چهارم،   چاپ ،   االلهیام   ، ( ق 1413)   جعفر   سبحانی  .17

  و   نصییر   حسییین   سییید   و   کییربن   هییانری   مقدمییه   و   تصحی    به   ، ( 1375)  الدین )شیخ الشراق(  شهاب  سهرودی،  .18
 . فرهنگی   تحقیقات  و   مطالعات  مؤسسه :  تهران چاپ دوم،    ، اشراق   شیخ   مصنفام  مجموعم  حبیبی،   قلی نجف 

  و  مطالعییات  ۀ مؤسسیی : تهییران چییاپ دوم،    ، االشییراق   حکمة   ، ( 1373)   الدین )شیخ الشراق(   شهاب   هرودی، س  .19
 . فرهنگی   تحقیقات 
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 ی گزارش مورد   ی  انتقاد   ۀ روش مطالع   ۀ اصل« به مثاب   یس »تأس 

مطالعییات و    ۀ تهییران: مؤسسیی چییاپ اول،  ،  شییرأ وصییول الکییافي ،  ( 1383)   ابییراهیم صدرالمتألهین، محمد بن  .20
 . تحقیقات فرهنگی 

حکمییت   اسالمی  انجمنان:  تهرچاپ اول،  ،  اسرار اآلیام  ، ( الف1360)  ابراهیمصدرالمتألهین، محمد بن .21
 .سفۀ اسالمیو فل

تصحی  و تعلیق سییید  ، الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة  ، (  ب 1360)  صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم  .22
 . مشهد: المرکز الجامعی للنشر اپ دوم،  چ   ی، الدین آشتیان جالل 

مطالعییات و   ۀان: مؤسسیی تهییرچییاپ اول،  ،  مفاتیح الغییی   ، ( الف1363)  ابراهیمصدرالمتألهین، محمد بن .23
 .تحقیقات فرهنگی

 . تابخانه طهوری تهران: ک چاپ دوم،  ،  المشاعر به اهتمام هانری کربن،    ،  (  ب 1363)   صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم  .24

چییاپ سییوم،  ،  الحکمییة المتعالیییة فییی االسییفار العاللیییة االربعییة   ، ( م 1981)   صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم  .25
 . بیروت: دار احیاء التراث 

  ، تهییران: المبییدو و المعییاد الییدین آشییتیانی،  به تصحی  سییید جالل   ، ( 1354)   صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم  .26
 . انجمن حکمت و فلسفه ایران 

قییم: دفتییر انتشییارات اسییالمی   ، چاپ پیینجم ، المیزان فی تفسیر الالرآن ،  ( 1417)   طباطبایی، سید محمدحسین  .27
 . قم   ۀ علمی  ۀ جامعۀ مدرسین حوز 

 . ی الرض  الشریف  نشر : قم چاپ دوم،   ، الملکوم   انوار   ، زنجاني  نجمي  محمد  تحقیق   به   ، ( 1363)  عالمه حلی  .28
بیییروت: چاپ اول، ، کتاب السیاسة المدنیة، مقدمه و شرح از دکتر علی بوملحم،  (م 1996)  ونصرفارابی، اب .29

 .مکتبة الهالل

 . بیروت: مکتبة الهالل چاپ اول، ،  آراء اهل المدینة الفاضلة و مضاداتها ،  ( م 1995)   فارابی، ابونصر  .30

 ر. الصد   تهران: انتشارات چاپ دوم،  ،  تفسیر الصافی ، تحقیق: حسین اعلمی،  ( ق 1415)   فیض کاشانی، مالمحسن  .31
 . اصفهان: کتابخانه امام أمیرالمؤمنین علی چاپ اول، ،  ی الواف ،  ( ق 1406)  فیض کاشانی، محمد محسن  .32

 . ، بیروت: چاپ مؤسسه العلمی للمطبوعات اصول الکافی ، [ ا ت بی ]   کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق  .33

 . صدرا   انتشارات :  ان تهر  ، آثار  مجموعم ، [ تا بی ]   مطهری، مرتضی  .34

تهییران:  چییاپ اول، ، شییرأ امسییماء الحسیینی قلی حبیبییی، دکتییر نجییف  ، تحقیق ( 1372)  مالهادی سبزواری  .35
 . انتشارات دانشگاه تهران 

 . تهران تهران: انتشارات دانشگاه چاپ دوم،  ،  الالبسام ،  ( 1367)   میر محمد باقر داماد  .36


