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  . مقدمه1
در آغاز قرن دهم نقطۀ عطفی ق) 907-1135(اندازی حکومت صفویه   راهتاسیس و 

در تدوین و تشکیل حیات ) جدای از تحوالت شگرف در تاریخ و فرهنگ ایرانن (بنیادی
صفویان با مهارت  باشد. می کمت ناب شیعی در این سرزمین پهناوره و حطیبۀ فلسف
با تلفیق و هماهنگی سه گوهرِ مذهب شیعی، عرفان از یک سو تر توانستند   هرچه تمام

های جغرافیایی،   ای را درحیطه  جانبه  اقتدار و سیطرۀ همه ،و حکومت )یا تصوف(
مناسب و  یو نظامی ایران برقرار سازند و از سوی دیگر بستر اقتصادی، اجتماعی

منظور تعامالت الهیاتی، فلسفی، فقهی و عرفانی را میان خود و حتی دیگر    به ،شایسته
کار سترگ با سرپنجۀ دستان  . اینگوناگون را رقم بزنند های فکری  ادیان و مشرب

 آغاز شد قمری907سال در  این سلسله ستین حکمرانصفوی نخ شاه اسماعیلهنرمند 
وجودآمدن اولین حکومت ملی ایرانیان پس از نه قرن تسلط   موجب به و نتیجه تدبیر وی

با اندکی  . این شیوۀ حکمرانی)88د (حسینی، تاریخ ایلچی: بیگانگان در این کشور ش
م یافت. تحوالت تداو تا پایان حکومت صفویه یعنی حدود دوقرن و نیم افت و خیز

های گوناگون اجتماعی و   شگرف در تاریخ و فرهنگ ایران زمین و صدالبته در ساحت
، از ثمرات این رخداد عظیم در ایران بود. ازجمله رموز موفقیت آنان، ایجاد فرهنگی
به ای بود که آنان توانستند در میان ایرانیان با تمسک   و وفاق ملی ، همبستگیوحدت

س دولت یتأس اساساً که باورند این بر مورخین از برخی انجام دهند. تشیععنصر دینی 
 ملی دولتی به که فرایندی آید؛      می حساب به ایران در سازی               سرآغاز فرایند دولت یصفو

. )7ر صفوی :شد (آقاجری، کنش دین و دولت در عص منجر بعدی های      دوره در مدرن و
 با را ایران کشور در دولت بود توانسته که دانسته مهمی واقعۀ را صفویان ظهور بنانی،

 گیر      چشم یها      و نقش ها               ویژگی از بنیادی، نهادهای این. بیاراید بنیادی، و عمده نهادهای
سزا بر روند تحوالت آن       به یریثو تأ آید      یشمار م      ت بهیتا انقالب مشروط یران صفویا

 مقابل در را جامعه »سنتی« هایمؤلفهن نهادها بودند که یهم یگذاشت. از نظر و
   در اساسی قانون متمم و مشروطیت برقراری تا و داده قرار »مدرنیته« نیروهای

 ی، دورنمایبودند. از نظر و ینرآف      نقش یرانا ۀجامع یق، در فعل و انفعاالت اصل ه1326
 حاکمه نهادهای در عطفینقطه و تاریخ در بنیادین گاهی               چرخش ۀمثاب      ه بهیخ صفویتار

 در تحول و سنت مشکالت ارزیابی برای مفیدی تحلیلی رویکرد تواند      می ایران، جامعۀ
  .)180باشد (بنانی، صفویان: خاورمیانه
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 ارمغان ازذوق اهل معرفت  ثمرۀ اشراق، مشاء، ۀدار فلسف نهیه گنجیالحکمت متع
ست ا یمردان بزرگ یها یحاصل تعقل و موشکاف (معصومین ع) و حامالنش گفتار وحی،

و  یقت هستیحق از عمیق یدرک راستایش را به کندوکاو در یخو یبها که عمر گران
 پردامنه، و فرسا      طاقت جدوجهدِ این نتایج از سرانجام، و  کرده یسپر ،ت مبدأ و معادیواقع
 حکمای اینسرآمد  تردید بدون. اند               گذاشته یادگار به خود از بها گران وماندگار  یراثیم

 به معروف ی،رازین محمد شیصدرالد ی،عیمدار ش ش و عقلیآزاداند ،دیاهل توح راسخین
درخشان از  گوهری و هرق) بود که توانست جو979-      1050( صدرالمتألهین و مالصدرا

 نایاب گهربار، حکمتی و آراسته الهیاء یو کلمات اول یات وحیآزیور به پیراسته،ها  ییبایناز
را » ییصدرا ۀفلسف«توان                یحق م . بهکند اندازی      طرح متعالیه، کمتح مسمای با پردامنه، و
بر  افزونکه  آوردنظر  درعت یشر یدایناپ یها داگر گوشهیو هو یان ترجمان بطون وحس      به

 روشن ،عیو تشر یوح یز مبادبرگرفته ا ینیرا با براه یکور عقالن یها از گره یاریآنکه بس
ارچوب هالسالم) را در چ               همیات معصومان (علیو روا یات الهیمعارف ژرف آ کرده،باز  و

  آورد. در               ه روشن ساخت و از ابهام ب فلسفی و یعقل ینیبراه
پس از  یی،صدرا حکمتل در ئمسا یدرون یو هماهنگ یاستوار فلسف یمبان وجود

او نهند و  یپا یتا پا جا داشت آن بررا  متفکر و متأملبزرگان  چند، یدوران فترت
شتر یش را بیو مهارت خو یده و نوآوریاستحکام بخش بود،ه نهاده یپا یرا که و یادیبن

 معنای به فلسفه با دیگر عقالنی سلوک اینکار بندند.  بهو آرایه ها  ها هیرایپ ها، وهیدر ش
 با سنجی      نسبت در را آن بتوان اگر و داشت اساسی های تفاوت اش،               اصطالحی و عام

 مطلق خاص و عام نسبت به باید داد، قرار منطقی مقایسۀ مورد محض، و عام فلسفۀ
 با کامالً خهراس حکمت اما بود؛ نخواهد حکمت ای،      فلسفه هر دیگر چرا که شد، قائل
شریف  کتاب در خود آن، جنبان سرسلسله چنانکه است؛ سازگار یفلسف عقالنی مبانی
 سخن با مخالفت به فلسفی نتایج در آنچه هر از چراکه دارد، اذعان بدان االربعة اسفار
 شود، منجر هستند،) (عمعصومین همانا که راستینش حامالن و مفسران گفتار و وحی
ای که قوانین آن مخالف قرآن و سنت پیامبرش  نابود باد فلسفه« :است گزیده دوری
 منطبق و سازگار عقالنی و فلسفی قواعد با حکمت جوهرۀ و مغز وی، اندیشۀ . در1»باشد.
 مدلل صرف آثارش، تمامی در او تالش تمام که راستاست همین در و هست و بوده

 وی، مدون نظام دیگر در. است شده       متعالیه حکمت نظام های      یافته سازی      برهان و ردنک

                                                                                                                                        
  »تباً للفلسفة التی تکون قوانینها مخالفاً للکتاب و السنة«. 1
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 همانا که واقعی و راستین حکمت با حقیقی، و اصیل فلسفۀ های      یافته میان تعارضی هیچ
  .خورد      نمی چشم به است، دین االلباب      لب

از تاریخ تکوین درخت طیبه و پر ثمر مکتب فلسفی چندین سده  اکنون با گذشت
این آقامحمد بیدآبادی  متعالیه صدرایی و البته پس از فترتی دویست ساله با اهتمام

های  نهال ،و شاگردانشحکیم الهی در اصفهان مازندرانی  مالعلی نوریسپس حکیم متالّه و 
های  جریان پراکنده و در نتیجهمتعالیه در اکناف و اطراف و حکمی  فلسفی های مکتب

نوصدرایی در اقصی نقاط های  گیری از آن با عناوین جریان متعدد و متنوعی با الهام
 نهند. می های فلسفی سرزمبن اسالمی پا به عرصه حیات حکمی نهاده و سپهر کوشش

ها و نتایج پربرکت   جمله میوه از و سبزوار ،طهران ،کاشان ،قم یفلسفو مدارس ها   کتبم
تبارشناسی این  ،بازبینیتردید   در این سرزمین هستند. بدون ثمره میمونهمین 
مجدد مبادی نیازمند بازخوانی و واکاوی  ،نوظهور و پردامنۀ حکمی و مکاتب ها  جریان

و  واسطۀ   تحول به و هایی است که این تطور  شرایط و زمینهچنین تصوریه و تصدیقیه هم
نو و بدیع اولیۀ این جنبش های  مایۀ  بن تردیدی نیست کهشکل گرفت.                      ها،  آن از طریق

مالصدرای شیرازی، شکل و حکیم راسخ توسط  ،در روش و غایت و حکمی فلسفیخاص 
 عرفانیهای  ای جانفرسای عقالنی و سیروسلوکه  طریق کوشش و تالش سپس از

ه که  و شاگردان وی ی همچون مالعبدالرزاق الهیجی (مشهور به فیاض)ا حکمای متالّ
وی که و حلقۀ درسی  مالمحسن فیض کاشانی و     قم را در شهر مقدس قم فلسفی مکتب
آقا  ،و در طهران چهار حکیم مبرز آقا علی مدرس کاشانفلسفی گذار مکتب               بنیان

ای، میرزا ابوالحسن جلوه و آقا میرزا حسین سبزواری در عصر قاجاریه با  محمدرضا قمشه
   تداوم یافت. ،نظرات بدیع و ابتکاری خود موسسان مکتب فلسفی طهران شدند

را  متعالیه اندرنسل حوزۀ حکمت   نیز به نوبۀ خود نسلهای فلسفی  این جریانپیروان 
، سهروردی داشتند و با تفکرات حکمی خویش، نظام منسجمی از حکمت اشراق گرم نگه
همراه عناصر بنیادین فلسفۀ ارسطویی، الهیات   عربی به  الدین ابن  بینی عرفانی محی  جهان
ناب قرآنی و گفتار پرمغز شیعی و در کنار معارف  ی و نوافالطونی، کالمافالطون

دست باغبانی    این درخت طیبه بهبلوغ و کمال (ع)، پدید آوردند تا سرانجام معصومین
حکیم راسخ،  ق)1289-1212مالهادی سبزواری (  امین و حکیمی وارسته همچون حاج

 معارفبر اش  العاده خارقاستیالی که با » اسرار«به و متخلص 1»االسرارالحکم«صاحب 
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چهرۀ  ،زهد و تقوی عالوه بر بهره مندی ازاسالمی و آگاهی بر ابواب مختلف معرفت 
های اصیل حکمت متعالیۀ   مایه  مؤسس نظامی مبتنی بر بن ،شیعی ممتاز و برجسته

د فلسفی ابداعی مشتمل بر قواع ،صدرایی و آغازکنندۀ طریقه و روشی مخصوص به خود
، میرداماد قبساتوی،  اربعۀ اسفارویژه   به که ازطریق غواصی حکمی در آثار مالصدرا

 تنبیهات اشارات والدین شیرازی بر آن،   خصوص شرح قطب  سهروردی به حکمةاالشراق
مالعبدالرزاق  االلهام  شوارق بر آن، ویژه شرح خواجه نصیرالدین طوسی  رئیس بهال  شیخ

او توانست تمامی رسید و  ،عربی در عهد قاجاریه  الدین ابن  محی الحکم  فصوصالهیجی و 
 فلسفی قالب مکتب در           ، اشهای بلند حکیمانه و عارفانۀ   به برکت سرپنجۀ اندیشه آنان را
  منصه ظهور برساند.به  سبزوار

در ( و علمی روزگار خویش حکیم سبزواری در شرایط سخت و دشوار فرهنگی
ها و آشوب   ناشی از هجوم افعان و فرهنگی واسطۀ خمود و عزلت اجتماعی  ای که به  دوره

که منجر به  و بابیه و ظهور شیخیه فکری ناصواب های  و اعوجاجات فکری توسط جریان
عمر شریف خود را وقف تحصیل ) ادبار از فلسفه و عقالنیت در ایران آن روزگار شده بود

بدیل آن حکیم   از ثمرات وجود بی .اعۀ آن کردو کسب دانش راستین معارف حقه و اش
و چون به خراسان  ": گوید  سال عمر بابرکتش البته چنانچه خود می78عامل درطول 

آمدم، پنج سال در مشهد مقدس به تدریس حکمت مشغول بودم، با قلیلی فقه و تفسیر، 
اعتنای داعی به  زیرا که علما اقبال بر آن ها و اعراض از حکمت به کلیه داشتند. لهذا

حکمت، سیّما اشراق، بیشتر بود. و بعد از آن دو سه سالی سفر بیت هللا داعی طول 
کشید. و حال بیست و هشت سال است که در دارالمؤمنین سبزوار به تدریس مشغولم.... 

شرح حال حاجی مال هادی  ،(غنی "هللا هدانی و علّمنی و ربّانی و در حقیقت
، اربعه اسفارسنگی همچون حواشی بر   آثار گران، )43- 42ن:سبزواری به قلم خودشا

که  اش صدرالمتالهین  قدوه و مقتدای حکمی الغیب  مفاتیحو  مبداء و معاد، شواهدالربوبیه
ی کوچکی ها  ها تنها گوشه  برجا گذاشته است. این ،از خود و معرفت برای طالبان حکمت

صورت مکتوب و منثور توسط حکیم سبزواری به زیور   ای است که به  مجموعه 17از 
کتابت و درراستای تراثی از راسخین، آراسته شد که ای بسا گل سرسبد آن را بتوان 

صورت موزون و منظوم در زبان عربی   در حوزۀ حکمت و منطق آن هم به شرح منظومه
طرف و تفکر   سینا از یک  که درحقیقت تلفیقی از فلسفۀ مشائی فارابی و ابننام برد 

های حکیمان   فخررازی، اندیشه الدین، کالم  و عرفان محی ، تصوفاشراقی سهروردی
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  رف دیگر است.خصوص صدرالمتألهین شیرازی از ط  و به شیعی مثل میرداماد
شیخ محمدتقی، مؤلف کتاب   سبزواری نزد استادانی چون حاج اج مالهادیح
نگارندۀ  االصولیین و حاج محمدابراهیم کلباسی  معروف به رئیس المسترشدین  هدایة
 همچنین نزد محمدتقی رازی اصفهانی معروف به صاحب حاشیه اشارات االصول،کتاب 

هللا مالاسماعیل اصفهانی کوشکی معروف به   ، آیتو سرسلسلۀ خاندان نجفی اصفهانی
 و سرانجام شاگردی استاد الکل حکیم راسخ صمدانی شیخ مالعلی نوری واحدالعین

حوزۀ  متعالیۀ صدرایی و دیگر حکمای راسخون مازندرانی وارث و احیاءکنندۀ حکمت
اصفهان را  فلسفی تر گوهرهای ناب مبانی مکتب  اصفهان، به شایستگی هرچه تمام

کرده  فرد خودش را اضافه  های منحصربه  های بنیادین آن، نوآوری  فراگرفته تا بر چارچوب
راه اندازی نماید. البته وسعت  در حوزۀ حکمت راستین سبزوار،را انی نو و بدیع جری و

شاگردانی همانند  گردد بلکه وی با تربیت تاثیرگذاری وی به همین جا ختم نمی
گذاران مکتب فلسفی نوظهور                 ازجمله پایه( میرزاحسین سبزواری احدی از حکمای اربعه

باشد) نقش بی بدیلی را در تاسیس و راه اندازی جریان  می نام مکتب طهران  به دیگری
حسین سبزواری که دستی در ریاضیات داشت آقا میرزا .مکتب فلسفی طهران، ایفاء نمود

 مدرس علوم عقلی و نقلی به شمار ،در مدرسه عبداله خان در بازار بزازهای تهران
صدوقی ( گردد می عنوان چهارمین حکیم پایه گذار حوزه تهران محسوبرفت. وی به  می
). حواشی بر شرح چغمینی و 40تاریخ حکما و عرفای متاخر بر صدرالمتالهین:  سها،

  .شود می مفتاح الحساب از اثار او شمرده
در خصوص پیشینه این تحقیق باید متذکر شوم تا کنون کسی از نظام فلسفی در 

ای مستقل با عنوان مکتب فلسفی سبزوار  بزوار در قرن سیزدهم مقالهمدرسه فصیحیه س
یا خراسان ذکری و یا تحقیقی ارائه ننموده است و عمدتا از حاجی به عنوان مدرس یا 
مقلدی ذیل حکمت متعالیه صدرایی یادگردیده شده است لذا این نحقیق در حد خودش 

  باشد. می بی بدیل
  

  رسبزوا کتبم. 2
است. گرچه تعلیم  به برکت وجود حاج مالهادی سبزواری» سبزوارفلسفی  مکتب«ظهور 

که حاجی در   صورت عادی برپا بوده است اما زمانی  و تحقیق پیش از وی در این شهر به
به طراز شهری چون اصفهان  اهش گذاشت این شهر در حکمتقدم به زادگ» استاد«مقام 
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های   سال ،سر کند در حکمت متعالیه» استاد«عنوان   آنکه زندگی را به از  پیش ویدرآمد. 
زمانی که از  .گذراند شاگردیبسیاری را در شهرهای مختلف و نزد اساتید گوناگون به 

سرآغاز ظهور  ،بازگشت ب فراغت یافت و به شهر زادگاه خود یعنی سبزوارتحصیل و تهذی
و واسطۀ این جریان علمی و عملی   حاجی سبزواری به .گشتجریانی نو در حکمت متعالیه 

خود را بر بسط و پربارکردن  تهمّ ،درقالبی مشخص و منظم و با کمک طالبهمچنین 
و » استاد«عنوان   توان گفت حضور وی در سبزوار به  روست که می  گذارد. ازاین              حکمت متعالیه 

همراه شیوه و نگرشی خاص   به 1سبزوار گرد آمدن شاگردان به دور وی در مدرسۀ فصیحیۀ
ای   نشانۀ ظهور جریان فکری ویژهرا  ،به مباحث فلسفی و حکمی در بستر حکمت متعالیه

  بنامیم.» سبزوارفلسفی مکتب «توانیم آن را با عنوان   می هت که امروزسدان
مستقل  به جریان» سبزوار مکتب«عنوان و انتساب اطالق بایستی اذعان کنیم که 

 تدریس لیلبه دسبزواری ( مالهادی حاج جنبان آن  واسطۀ سلسله  حکمی و الهی که به
 حاجيۀ مدرس به تدریجبه سبزوار یۀحیفصۀ مدرس دری سبزواری مالهاد حاجۀ سال چهل

 آغاز سیزدهم قرن در سبزوار در)) 314- 313تاریخ مدارس ایران : ،زاده (سلطان شد مشهور
ادعا این  اما نیست، و قطعیامری مسلّم  و رضایت مورد همگان ازنظر ،یافت گسترش و

در » مکتب«از واژۀ مستفاد خوانی و واکاوی معنا و مراد باز ازطریق توان  می است که
و حکمی در سبزوار،  -فلسفی جریان فراگیر غلبه اصطالحات متداول معاصر و باتوجه به 

این  ،در استنباط قواعد حکمی فردش   به ها و روش منحصر  ویژگیدر نظر گرفتن 
در نتیجه نیست. هم حظه را داشت که این اطالق و تعمیم خارج از عرف و قاعده مال

 لغت و لفظشناسی از   در وهلۀ نخست واژه مقصود گریزی نیست تا   ایناثبات برای 

                                                                                                                                        
 حـاجي : آمـده  ایـران  مدارس تاریخ کتاب در آن توصیف در که کردهمي تدریس ايمدرسه در حاجي. 1

 مـذهبي  علـوم  طـالب  بـراي  ايمدرسه ق1126 سال در) 1143متوفی( سبزواري فصیحي عبدالصانع
 و ویـران ۀ مدرسـ  ساختمان پنجم چهار شد، احداث سبزوار بیهق خیابان کههنگامي در .نمود ارتعم
باقيۀ ضمیم و خرید را مدرسه پشت زمین مقداري مدرسه متولي آنگاه ماند، باقي آن پنجم یک تنها
 باني: کندمي توصیف چنین را مدرسه این الشمسمطلع در الدولهصنیع -کرد مدرسه ساختمانۀ ماند
 اتمـام  بـه  راآن شـش  و بیسـت  و صـد  و هزار سال در و است سبزواري عبدالصانع حاجيۀ مدرس این

 دارد فوقـاني  و تحتانيۀ حجر دو و سي و مغرب به مشرق از آن طول و مستطیل مربع شکالً رسانیده،
 و مغرب و مشرق در بزرگ ایوان دو و تحتاني سمدر یک و مدرس باالخانه دو با. است نشین  طلبه که

(اعتماد السلطنه محمـد  ...: وسط در آبي حوض و فضا در متوازيۀ باغچ چهار دارد، ایوان همه حجرات
 )209-208 :3ج مطلع الشمس، ،حسن خان
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را سرلوحۀ  "مدرسه"و  "آموزه"، "سنت" ،"نحله"، "حوزه"و تمایز آن با  "مکتب"
استعمال بنابراین در اینجا مسئله این است که ببینیم مراد از  .ر دهیمکارمان قرا

با لحاظ این معنای تعریف شده آیا  چیست؟» مکتب سبزوار«در تعبیراتمان از  "مکتب"
اطالق این واژه بر جریان فلسفی حاصله در مدرسه فصیحیه سبزوار به استادی و 

  گری حاج مال هادی وجهی و شانی دارد؟ تاسیس
شوم از جمله کسانی که اطالق عنوان مکتب را به جریان حاصله  می دمتا متذکرمق

هانری کربن  دانند کسانی همچون در سبزوار را صحیح و دارای محمل و اعتبار می
م) فیلسوف، شیعه شناس و ایران شناس فرانسوی است زیرا در نظر وی 1978-1903(

آغاز کتاب حکمه االشراق از آن  سبزواری نمونه اعالی جکیمی است که سهروردی در
ش یعنی کسانی که در حکمت نظری و تجربه معنوی استادند و به دان .سخن گفته است

) و در 189- 188: 2ج ،کربن، تاریخ فلسفه اسالمیظاهر و باطن علوم آگاهی دارند (
نتیجه وی با اطالق عنوان مکتب به فلسفه حاج مالهادی سبزواری موافق بوده است از 

 ر فالسفه و عرفای معاصر سید جالل آشتیاتی از شاگردان مرحوم آیت هللا طباطباییدیگ
 ... :گفته استباشند که در مجموعه رسائل فیلسوف کبیر حاج مالهادی سبزواری  می

زهد، تقوای واقعی و اعراض از ظواهر دنیا، طالبان علم و استدالل، حکمت و معرفت از 
شتافتند و از مکتب پر  ضر حکیم سبزواری به سبزوار میبیشتر بالد برای استفاده از مح

آشتیانی، مجموعه رسائل فیلسوف کبیر حاج مالهادی ( بردند فیض او استفاده می
نظریه پرداز و استاد دانشگاه جورج واشنگتن  ،نویسنده ،). فیلسوف45- 39سبزواری : 

توجه به بام) نیز بر این اعتقاد است که 1933 ش/1312سیدحسین نصر (زاده 
های مختلف   گرفتن جریانات فلسفی در مناطق مختلف جغرافیایی و برای بیان دوره  اوج

 دهه موضوعی است که چندچنانچه هم اکنون تحوالت در تاریخ فلسفۀ اسالمی، 
باشد  می اطالق مکتب به چنین جریاناتی نیز قابل تعمیم و تسری ،متداول است باشد می

  ).53 :161ش  ،پنجره اندیشه ،نصر(
ر مورد پیدایی د استعمال و کاربست واژه و کلمۀ مکتب چنانچه به اشارت رفت،

در میان و یا اجماعی عمومی طورخاص مسبوق به سابقه   ، بهدر سبزوار جریان فلسفه
عبیری را چه آنکه خود حاجی نیز چنین ت ،نیستگذشته حکیمان و فالسفه تمامی 

ریشه و  ،ه کاربرد این تعبیرعمدطور   باید این تصریح را داشت که به  اماکار نبرده است   به
رو الزم است معنای    این از .گردد رمیبنیادش به گفتگو و محاورات فیلسوفان معاصر ب
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بررسی و بازخوانی قرارداده و بدانیم که چرا اکنون و در این عصر،  مکتب را موردلفظ 
مند و روشمند در سبزوار توسط حاج مالهادی   تواند بر تحول فلسفی نظام  ن واژه میای

 .باشد دارای وجهی معقول، سبزواری
  

  »مکتب«معنای لغوی و اصطالحی کلمۀ . 3
قبول گروهی یا  ید و آرای موردمعنای مجموعۀ عقا  در فرهنگ لغات، به "مکتب"واژۀ 

. در )7288 : 7 ج ،فرهنگ بزرگ سخن ،(انوری شده است اعالمشیوۀ خاصی از تفکر 
ی               ها  ای است که فعالیت    نیز عبارت از ناحیه یا محدوده "حوزه"واژه  تعبیر کنار این

معنای تفکر   هم به "سنت"واژه  .ذیل حرف ح) ،3ج ،(همان گیرد  صورت می  خاصی درآن
کرده و از   گروهی از اندیشمندان یا فیلسوفان است که از روش و سبک واحدی پیروی

: یاسیس اصطالحات و لغات جامع فرهنگ ،(نوروزی کنند  یک اصل اساسی واحد دفاع می
معنای   خدا بهنامۀ ده  در لغت "مدرسه" .)730 :انیادی فیتوص فرهنگ ،و گواهی 584
دادن و علم   محل درسهم خوانند و در فرهنگ معین   دهند و می  درس می ییکهآنجا

  . گویند  آموختن را می
رسد این است که مختصات عناصر لغوی،   نظر ما می  آنچه به ،در میان این تعاریف

بر جریان مستحدثه ند توا می کامال های موجود در واژه و کلمۀ مکتب  اصطالحی و مؤلفه
تر از دیگر واژگان   در قرن سیزدهم، مناسب و شایسته سبزوار در مدرسۀ فصیحیۀ

فرد تحول حکمی در سبزوار و    به های منحصر  لحاظ جامعیت و ویژگی   خصوص به  به
حاورات مستعمل در عالم کردن با م  همراهیمتداول بودن این کاربرد و در راستای 

های کلی و   ناظر به تمام ویژگی "مکتب"مستفاد از واژه . زیرا معنای باشد می معاصر
در سبزوار مشاهده و نظاره  ،داده  را در تحول فکر فلسفی رخ                    ها   اساسی است که ما آن

سری اصول یا   بر یکمجموع عقائد (وفاق الف) چهار عنصر: بدین معنا که کنیم.   می
قبول داشتن (وجود  ج) آراء و اندیشه (انسجام فکری جمعی)ب) ) متفق علیه ای  شیوه

از  عناصر اظهار شدهدر که ای خاص از تفکر فلسفی   شیوهروش و  ،د) نگرشپیروان) و 
وجودآمده   جریان و جنبش بهو تسری و تعمیم آن به  "مکتب"لفظ  مستظهر از معنای

هر یک از عناصر  همبدین معنی که  ،وجود داردقابلیت رصدکردنش  در سبزوار،
حاصله در  یگر، بر جریان فلسفیهمدو هم توأم با  ی از یکدیگرطور مجزا  به چهارگانه

 و تفکرات فلسفی ها  اندیشهصرف درست است که  .سبزوار قابل تطبیق هستند
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قی از عنوان مکتب را داشته باشد تواند مصدا  شده از سوی هر فیلسوف، ضرورتاً نمی  تراوش
ای از   که واجد انسجام مجموعهقابلیت این اطالق را داراست  ،این معنا   بلکه درصورتی

به عالوه  بوده باشد آن اندیشه و تفکر فلسفی درونی میان اجزایو همبستگی پیوستگی 
رت سیر و (تهذیبی که به صو فرد   به منحصرخاص شیوه و روشی  آن تفکر فلسفی دارای

سلوک عرفانی در پیروان حکمت سبزوار به واسطه توجهات حاجی و پیروانش مورد عنایت 
و  ،گرفت لذا هر کسی نمی توانست در این دایره وارد شود) باشد می و توجه خاص قرار
تواند مجوزی برای اطالق و  می مکتب، واژهشده در  خصوصیات دیگر ذکر همچنین لحاظ

  .باشد ریان حکمی ایجاد شده توسط حاجی را داشتهانتساب این وصف به ج
به طور خاص  این چهار مورد راکنیم تا وجه یا وجوه کاربست  می اکنون تالش

 فلسفی جریانروشن است بدین معنا که  ، درنظر بگیریمدرخصوص جریان سبزوار
بحث و گفتگو بوده  گونه که در زمانۀ قرن سیزدهم در سبزوار مورد  آن متعالیه حکمت

حتی چنانچه متذکر شدیم چنین اساسا در ذیل نظام حکمت متعالیه صدرایی مطرح و 
نشده و همگی توافق داشته و دارند   اعالم از سوی حاجی و پیروانش هم  مستقیما ادعایی

و در ری در سبزوار، ذیل شاهراه حکمت متعالیه شده و نوشتا  که مجموعه مطالب بیان
با بررسی و بازخوانی نکته مهم این است که بگوییم وجود آمده است اما   به ،سایه آن

 ش فی نفسه کشش این را داراست کهمستقل مبادی و مبانی نظام فلسفی حاجی، خود
حکمت اه شاهرذیل جریان عظیم البته فکری مستقلی و قالب مجموعۀ یک عنوان   به

گر چه نظر برخی  .از آن یاد کنیم منحاز و مستقل "مکتب فلسفی"عنوان    بهو متعالیه 
در اندیشه حاج مالهادی "با استقصاء در نظرات دیگران معطوف به  از محققان
دهد که او را به  می دگرگونی و تجددی در فلسفه او روی داده که اجازه سبزواری...
بررسی امکان  ،(حسین آبادی "فه نوصدرایی معرفی نماییمگذار جنبش فلس عنوان پایه

رسد  می به نظر ،اما با این وجود )85-98نوصدرایی بودن اندیشه مالهادی سبزواری : 
کشش و سعه اندیشه حاجی فراتر از صرفا پایه گذاری جنبش فلسفه نوصدرایی را 

ها و ابداعات   ریفلسفی و حتی نوآو اتمنظور این است که تتبع و استنباطداراست. 
های  واجد ویژگی، در بطن خود با آن جامعیت پیروانش نزد حاجی و شاگردانش   حکمی

بنیادین های  در عین حال باور داریم که این قواعد و چهارچوب .این اطالق را داراست
به  .حکیم سبزواری انداخته استهای  نظام فلسفی مالصدرا است که سایه بر اندیشه

و تحت ارشادات  اصفهانی مازندرانی مالعلی نوری در مدرسهیم که حاجی دان می روشنی
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کرده و در آنجا ساختارهای  اصفهان تلمذ و شاگردیمکتب فلسفی آن حکیم راسخ در 
بسان استادش و همین طور حکیم بیدآبادی  .فلسفی خودش را پی ریزی نموده است

و شرع و هم  ای که هم با عقل  نماد حکمت راسخه ،حاجیدرنظر  ،استاد حکیم نوری
است و در  مالصدرو حکمت متعالیه فلسفۀ  ،سازگاری تام داشته و دارد ،عرفان و قرآن

نماد عقالنیت اسالمی و سکۀ تمام عیار حکمت راستین نزد حاجی، همان  یک کالم
  .)41اسرار الحکم:  ،(سبزواری حکمت مالصدراست

معنای دو   مربوط به اطالق این واژه این است که اگر به ردیگتایید کننده عناصر 
های عملی   بینیم که عقیده ناظر به جنبه  روشنی می  عبارت عقیده و رأی توجه کنیم به

های نظری آن چیز از سوی دیگر است. این دو جنبه   جنبه  سو و رأی هم به  چیزی از یک
طورعام   به دانیم که حکمت متعالیه  متعالیۀ سبزواری کامالً وجود دارد. می در حکمتنیز 

نظری صرف در مورد  یای از آرا  مجموعه و جریان حکمی مستحدثه در سبزوار،
اسطۀ ماهیت خود و  موضوعات و مسائل مختلف نیست بلکه تتبع در این مسائل خواه به

بار بیاید؛ یعنی   شوند که حکیم متأله عامل، به  یا چیزهای دیگر منجر به این می                    ها   آن
کوشد آنچه را که   کند که تنها بدانند بلکه می  پویندگان این جریان فلسفی تالش نمی

نظر قرار دهند. پس را مدّکار ببندند و به اعتباری هر دو جنبۀ نظر و عمل   دانند به  می
فلسفه و یا حکمت بالغه فقط  این دو جنبه نیز در حکمت متعالیه سبزوار وجود دارند.

گردید که  صرفا دانستن یکسری مطالب ذهنی نبود بلکه مشتمل بر فهمیدن اموری می
  بود.  نتیجه آنان، عمل وفق آن فهم می

عنوان باید به را فی و حکمی این نحوۀ نگرش فلس پذیرفتن و اشاعه ،داشتن  قبول
که  سبزواری دانست. چرا متعالیه های غالب شاگردان و پیروان حکمت  یکی از ویژگی

 این جریان فلسفینشد بلکه  این جریان حکمی مستحدثه، منحصر و مربوط به سبزوار
دان و پیروانش در سراسر کشور پخش و آنگاه پس از حاج مالهادی، توسط خیل شاگر

تعمیق و  ،به ترویجاین گروه فیلسوفان فارغ التحصیل از مدرسه فصیحیه سبزوار 
 هایی مثل مکتب  راستاست که مکتب  گسترش مبانی آن همت گماشتند و در همین

فرد در حاج   چهارمین عنصر منحصربه .پذیرفتنداز آن تاثیر  ...طهران و قم فلسفی
ها و اختالفات آراء و   ویژۀ فهم فلسفی وی و دیدگاههای  و شیوهروش   مالهادی به

گردد زیرا گرچه وی همانند   اش، مرحوم آخوند، بر می  نظریاتش با استاد و قدوۀ علمی
در این شهود و قرآن توأمان، برآمد اما  عرفان و ،فلسفهدرپی تلفیق و آمیختن  مالصدرا
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تر از مالصدرا دیده و اعالم   تر و مبسوط  عناصر عرفانی بسیار روشن ،جریان فلسفی
شود بدون اینکه همچون مرحوم آخوند درمعرض اعتراض معاندان و معارضان قرار   می

(نصر،  گیرد  قرار می گیرد و از این جهت نیز عمیقاً مورد احترام علما و فرمانروایان قاجار
    .)448 :سنت عقالنی اسالمی در ایران

؛ مکتب؛ را معادل برای واژۀ "School"ر فرهنگ لغات و اصطالحات انگلیسی لغت د
ت فکری گروهی از عالمان یـا   ذکر کرده اند و درنتیجه مکتب را عبارت دانستند از سنّ

نظر قرارداده و شـوا و نظام فکری خاصی را مدّفیلسوفان که برای خـود، سـبک، روش، پی
ت   از افراد معینی هم پیروی می کنند؛ و به تعبیـری دیگر، مکتب عبارت از نحلـه و سنّ

ر گروهی از اندیشـمندان یـا فیلسـوفان است که از روش و سبک واحدی پیروی    تفکّ
فرهنگ جامع لغات و  ،(نورزوی کنند  کـرده، همچنین از یک اصل اساسی واحد دفاع می

برمبنای آنچه از معنای ظاهری این ). فرهنگ توصیفي ادیان ،گواهی ،اصطالحات سیاسي
اختصاص سبک و روش خاص و  ،فهمیم این است که وجود سنت فکری  تعابیر می

کامالً در مورد ظهور  پیروی از اتخاذ نظامی فکری از عالم یا فیلسوفی مشخص و معین
و صحیح و قابل تطبیق  منحاز به راهبری حاج مالهادی در سبزوارای ممتاز و   اندیشه
 و   که از مدرسۀ فصیحیه یعنی مکانی که محل تعلیم فلسفی جریاناست. منظور انطباق 

 این آغاز و سپس به دیگر مناطق، گسترش و تعمیم یافت. بر ،بود  تربیت طالب می
زوار شروع شده بود هرگز منحصر به شهر سبزوار اساس شیوه و نحوۀ تفکری که در سب  

 گاهیشدند   التحصیل می  آموخته از آنجا فارغ  عنوان دانش  نبوده است. بلکه طالبی که به
فراتر از  دلیل نتایج علمی این مکتب  همین  کرده و به  در شهرهای دیگر همین راه را دنبال

از این دارد که حوزۀ درسی حاجی مالهادی نشان  شهر سبزوار بوده است. همین
سبزوار که در قرن سیزدهم برپا بوده است، خصوصیت و  فصیحیۀ   در مدرسۀ سبزواری
  را داراست. های اطالق عنوان مکتب سبزوار  ویژگی

 ،کنند می اعالمبرخی اهل فرهنگ فلسفی را  "مکتب"واژه دیگری که از  جهات
. این ویژگی را )628فرهنگ فلسفی:  ،صلیبااست (تأکید بر فضای ذهنی و روش فکری 

 بر   توان در اینجا با نظر به شخصیت حاجی و نحوۀ تدریس او دریافت. وی عالوه  نیز می
هر داشت تا  می بر آن   عارفی برجسته نیز بوده که سعی ،بود و منقول اینکه جامع معقول

در احوال شاگردان وی آمده  .و بلکه بپروراند ها را به شاگردان خود بیاموزاند  دوی این
. این  اند  مجذوب او بوده ،و شدت و حدت سختی  است که شاگردان و مریدان حاجی به
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ت. شده اس  تنها به درس حاجی، بلکه مربوط به زندگی این افراد می  موضوعی است که نه
آورند، باور داشتند. این باور فضای   دست می  زیرا ایشان به چیزی که از محضر حاجی به

ین دهندۀ سیروسلوک ا  آورد که نشان  وجود می  معنوی خاصی را در درس حاجی به
ویژگی خاص شاگرد پروری عارفانه و درواقع باید گفت نتایج همین  .داشت می جماعت
 در تداوم احیاء و بسط حکمت سبزوارفلسفی است که موجب ظهور مکتب  سالکانه

نحوۀ تدریس و آغازگری او برای شروع هر درسی و مطلبی و  .گردیدمتعالیۀ صدرایی 
فرد و ویژه بود. با لحاظ مختصات   حتی انتخاب شاگرد یا شاگردان، کامالً منحصربه

رسیم که این   یعنی فضا و روش فکری خاص به اینجا می عنای واژۀ مکتبملحوظه در م
   کامالً قابل سبزوارفلسفی حادث شده در بر جریان  با احتساب این جنبه هم عنوان
 ،(براون ) و9شماره  ی:نامه و آثار حاج مالهادی سبزوار  زندگی ،(سجادی است انطباق

  1.)164-163:  میان ایرانیانیک سال در 
 و(سنت)  "tradition"نیز الفاظی همچونفرهنگ لغات از متون دیگر در برخی 

"doctrione" شاید  2.شده استدرنظر گرفته  واژۀ مکتب ی برایمعادل(آموزه) به عنوان
شد. به شده با اکیدهای صرفاً علمی مکتب ت  در این دو تعبیر بیش از هر چیز به جنبه

 چندان توجهی به خود افراد نشده و بیشتر خودِ علم، در                    ها   که در معنای آن این دلیل
وجود داشته است درنظر  نظرگرفته شده است. به این معنا، اگر آنچه را که در سبزوار

 بهصدرایی  متعالیه که حکمت دربدان اطالق مکتب ک شود می از این حیث ریم،بیاو
جریان سبزوار در که تنها مربوط به حاجی و شاگردانش بوده، در  و ویژه ای طورخاص  

ت«البته این دو عبارت از جهاتی با یکدیگر تفاوت دارند؛ چراکه واژۀ  .بوده است » سنّ
شود:   صورت مراد می  این  درنظر گرفته شود، به است و اگر در اینجا» روش«بیشتر ناظر به 

که در سبزوار در جریان بوده و به روشی خاص گونه   مکتب حکمت متعالیۀ سبزواری آن
                                                                                                                                        

نظم و نظام خاصي بر مدرسۀ محل تدریس حاجي حاکم بوده است. برای نمونه در مورد نحوۀ پذیرش . 1
(مدرسـۀ   ها آمده است: منابع امتحـان بـراي ورود بـه مدرسـۀ فصـیحیۀ سـبزوار        ب و تحصیل آنطال

منطـق  ؛ مطولو  سیوطيو  المقدمات  جامعتأسیسي حاجي): صرف و نحو عربي و معاني بیان از کتب 
ي فقـه و  ؛ ریاضیات، مشتمل بر هندسۀ اقلیدس و نجـوم؛ مبـان  از کتب شرح مطالع و شمسیه و کبري

نصیرالدین طوسي با شروح مالعلي قوشچي  تجریدمیبدي و  االثیر هدایةاز کتب  و فلسفه اصول؛ کالم
 . ...و مالعبدالرزاق الهیجي

توانـد    رود، مـي   کار مـي   بهکه اکنون در زبان فارسي در برخي موارد  عنوان مکتبهم نظر دکتر نصر   به .2
 .معادل همین واژه باشد
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بیشتر به محتوا معطوف است. البته در اینجا باید آموزه را » آموزه«که واژۀ   حالی است. در
شده و به  ا مربوط به چیزی منفردصورت تنه  معنای عام درنظر گرفت. چه در غیر این  به

معنای عام درنظر بگیرم، به   که اگر آن را به  اطالق به سبزوار نیست. درحالی  وجه قابل  هیچ
بوده کل  شده است یک  ای که در سبزوار تدریس می  شود که حکمت متعالیه  این معنا می

نظر   به صحیح است. واژهصورت اطالق این   فهم است؛ که دراین  و از جهات گوناگون قابل
عنوان مکمل هم درنظر بگیریم یعنی دو چیزی   رسد که اگر در اینجا این دو معادل را به  می

 تری نسبت به مکتب  توانیم اطالق درست  روش و هم محتوا دارند، آنگاه می  که هم نظر به
گونه که در این دو   تنها جنبۀ علمی باشد (آن داشته باشیم. چراکه اگر مالک سبزوار

مفهومی متناسب بیابیم که با                      ها،  هم قرارگرفتن آن عبارت آمده است) باید نظر به در کنار
از جنبۀ  فقطتوان گفت عبارت مکتب اگر   مان همخوانی داشته باشد. بنابراین می مصداق

  است. ه شود قابل اطالق و انطباق بر سبزوارعلمی (و به این نحو) درنظرگرفت
غررالفرائد و که حکیم سبزواری در کتاب شرح  و شیوه ای روشرسد  می به نظر

فلسفۀ مشائی ای از رنگ و بوی  آمیزه، باشد می شبسط و تفصیل در صدد اسرار الحکم
در  الدین  محی و تصوف فکر اشراقی سهروردی از به همراه رگه هایی سینا  فارابی و ابن

در مکتب  میردامادهای  و تاسی از اندیشه عین حال بهره مندی استادانه از کالم شیعی
نی توجه به صبغه و رویکرد عقالو ئی مالصدراصد البته روش اسفاری و فلسفی اصفهان 

داماد و پیرو راستین مالصدرا در مقابل رویکرد فیض کاشانی ( عبدالرزاق الهیجیمال
سازی تمامی این نتایج گری و مستند و سر آخر عرضه دیگر داماد و پیرو مالصدرا)
باشد  می با مذاق شخصی شخص حاجی ائمۀ معصومین(ع)فلسفی به فرمایشات گهر بار 

وی تغییرات بسیاری را  ،و جاودانه . در این اثر ماندگار)3- 4 شرح غرر الفرائد: ،(سبزواری
استاد و قدوۀ حکمتش مذاق اش آورده که با   فلسفیو ذائقه در شیوه و متن فهم 

کامالً متفاوت بوده است. ازجمله اینکه مالصدرا بندی مسائل  در طراحی و نظام مالصدرا
حکیم سبزواری مانند یم که بین می اما بحث حرکت را در الهیات بالمعنی االعم مطرح

آورده است. از سوی  سنت پیش از مالصدرا، این بحث را همچنان در بخش طبیعیات
نگاری وی در این کتاب، براساس منطق دو بخشی است که مبدع آن   دیگر سبک منطق

  .)551- 550سبزواری : ۀ منظوم شرح ،(عباسی است اشارات و تنبیهاتسینا در کتاب   ابن
حکیم سبزواری ذهنی عمیقاً فلسفی و تحلیلی داشته و هر مسئله و موضوعی حتی 

کرده است. این موضوع را  می صورت عقالنی بررسی و تحلیل   مسائل فقهی خالص را به
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 توان مشاهده کرد  بهتر مینیز درخصوص مبادی احکام و حکمیت احکام فقهیه 
عنوان   به آنان را در مواردی از آیات و روایاتحاجی  ).30-18اسرار الحکم:  ،(سبزواری

 کند گاهی هم برای تأیید و استشهاد  فهم و استنباطش، استفاده می سازیو مستند دلیل
 آورد مانند آنچه در اسرار  گواه و شاهد میاز آنان  ،گرفتن نظراتش از آیات و روایات

در باب برخی مسائل صرفاً از ادلۀ  المضلین هادیشود. وی در کتاب   العباداتش دیده می
طور مشخص از آیات برای کشف حقیقت، استفاده کرده است. در این کتاب او   نقلی و به

را درهم آمیخته زیرا بر این باور است که در  برخالف روش متداول، بحث امامت و نبوت
که مجموع امور   ست که: همچنانامامت دنبالۀ نبوت است چنانچه اظهار داشته ا ،خارج

نیز  شوند، در تحریر مطلب نبوت و والیت  نبی و ولی در معیت و حضور یکدیگر کامل می
هادی المضلین:  ،اوجبی( انفکاک مقدور نیست، بدون امتزاج مطلقاً ثابت نخواهد شد

اص به مباحث اختص ،بخش پایانی هادی المضلین بر خالف تمامی آثار کالمی .)286
طبیعی دارد چون چگونگی به وجود آمدن فصول چهارگانه، باران، برف، تغییرات جوی، 

  اند. وهوا که به تجربه به اثبات رسیدهرعد و برق و آب 
 قابل رصدی بزوارجریان مستحدثه در سدر  ای که برجستهخاص و نکتۀ از جمله 

های فلسفی و   اشتبسیاری از شهودات عرفانی و برد موسس آنکه باشد  می این ،است
پر مغز و معنای هر چه  و ادبی شاعرانه های شعری  را با عنصر پردازشاش  حکمی
تر، بیان کرده است. نظام و ساختار روشمند مابعدالطبیعی سبزواری، نوع خاصی از   لطیف

عنوان یک   ت. وی بهفلسفۀ مدرسی متداول اما مبتنی بر شهودات عرفانی کل واقعیت اس
ترین نوع تجربۀ شخصی قادر بود به ژرفای اقیانوس   عارف متأله الهی، ازطریق کامل

حقیقت هستی و به دیدار کنه اسرار وجود موجودات، با چشم روحانی و سیروسلوک 
عیار، با قدرت تحلیل دقیق و   عنوان یک فیلسوف تمام  یافته و به  عرفانی خویش راه

های مابعدالطبیعی خود،   شده به بازخوانی تمامی آن تجربه  م تعریفبراساس مفاهی
  ).84زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی خاتم الحکماء المتالهین:  ،(قنبری بپردازد

بیشتر از همه  ،اش روش فهم مسائل فلسفیبیان در حکیم صمدانی حاج مال هادی 
تجلیلی نیز سینا   خورد و از ابن  ارش به چشم میدر آث سینا و شیخ اشراق  نام ابن

 در نتیجه. )263نظر متفکران اسالمی در باره طبیعت:  ،(نصر کند  شکوهمندتر می
توان شیوه و روش فهم فلسفی اش را متمایل به فلسفه مشاء در کنار ذائقه ذاتی  می

المتکلمین نام       با لقب سلطان وی از خواجه نصیرالدین طوسیصدرایی بودنش ابراز کرد. 
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 کند  تجلیل می و شیخ ابوسعید ابوالخیر عربی، غزالی  برده است و از عارفان نیز ابن
  .)40اسرار الحکم فی المفتتح و المختتم:  ،(سبزواری

تنها در فهم و استنباط از رموز و اسرار   هتردیدی نیست که حکیم راسخ، سبزواری ن
شک در زمان خود و پس از آن   صدرایی جایگاه واالیی دارد بلکه بدون متعالیه حکمت

متالهین خالده است و در این  ترین وارثان سرمایۀ عظیم حکمت راسخۀ  هم از بزرگ
های فراوانی را در فهم و شرح احادیث و آیات شریفه از خود برجای   شراستا نیز تال

های معرفتی آثار   توان ادعا کرد که او در تمامی حوزه  گذاشته است. به جرأت می
  .)111-110(همان،  ارزشمند قیمی را پدید آورده است

صدرایی  ترین شارحین حکمت  یکی از بزرگعنوان مالهادی سبزواری به   گرچه حاج
معروف است؛ اما فیلسوفی است که از تمامی آرای گذشتگان بر خودش استفاده و 

طور عام و به حکمت   و حکمت به عبورکرده و در جا نزده است، لذا نگرش وی به فلسفه
ز طورخاص، نگاهی تقلیدی و کورکورانه نبوده و نیست و در بسیاری ا  متعالیۀ صدرایی به

موارد، نگرش استنباطی و اجتهادی و روشمندی مخصوص و ویژۀ خودش را داراست و 
های حکمت و معرفت از سوی وی در   های بسیاری درحیطه  ها موجب نوآوری  همین
فراوان که  خالقیت و تمایزات و ابتکاراتش شده است، متأسفانه با وجود سبزوار مکتب

کنیم، هنوز هم اثری مستقل در اکتشاف و بازخوانی و   ادامه به بخشی از آن اشاره میدر
واکاوی روش فلسفی خاص وی و همچنین میزان ابداعات خاص او، نگاشته نشده است و 

  این امر مهم تاکنون مغفول مانده است. 
گرد شاهای  وجهه بارز دیگر سلسله جنبان جریان فلسفی در سبزوار توجه به جنبه

ولوی و غیره برای وصول به های  مراقبت ،درسی دقیقهای  پروری و التفات به برنامه ریزی
فهم فلسفی شاگردان است و همین خصوصیت موجب گرد آمدن مشتاقان حکمت و 

توان به نقل قول  می معرفت از جای جای جهان به سبزوار گردید چنانچه از آن جمله
 گوید: می ره کرد که در مورد حاجی سبزواریاشا یفیلسوف فرانسو "کنت گوبینو"
از ممالک هندوستان، ترکیه و عربستان  یعالمگیر شده که طالب زیاد یشهرت او به قدر"
  ."ورده و در مدرسه او مشغول تحصیل هستنداو به سبزوار روی آ استفاده از محضر یبرا

  
  هادی سبزواریحاج مال ها، ابتکارات و تمایزات فلسفی گی هویژ .4

را در  حاج مالهادی سبزواریخاص بخشی از تمایزات و اختالفات آراء و نظریات 



   297   تاملی در مکتب فلسفی سبزوار و تبیین برخی ابتکارات آن

  :شویم  اینجا متذکر می
حداقل در  است؛ چراکه نزد مالصدراو حکمت  موضوع علم و آگاهی در فلسفه .1-4

 .داند می از مقولۀ کیف نفسانیرا و علم  معرفتغالب عباراتش موهم این است که وی 
دنبال و متعاقب گفتارهای بسیار، نظرم این نیست که   اما به«فرماید:   چنانچه حاجی می

حکم علم و آگاهی و معرفت از جنس و مقولۀ کیف نفسانی باشد و نظر مالصدرا در این 
 ،از همان ابتداء که نزد سبزواری  الیح در 1»هایش، موجود است.  خصوص نیز در کتاب

دانسته است و درنتیجه آگاهی و  نفس و از مراتب آن را از ناحیۀ اشراقادراک و آگاهی 
ارسطویی مانند کم و کیف و غیره  فوق همۀ مقوالت ،معرفت را همانند خود وجود

  ).449ن : سنت عقالنی اسالمی در ایرا ،(نصر شمرده است
اتحاد  موضوع منجر شد درخصوص حاجیدومین مورد اختالفی که به ابداع  .2-4

حال که اصل آن را   نزد مالصدراست که البته حکیم سبزواری درعین عاقل و معقول
ن اقامه کرده است را بر آ یعنی اتحاد عاقل و معقول را پذیرفته اما براهینی که مالصدرا

بر اتحاد عاقل و معقول ذکرکرده که  کافی ندانسته و معتقد است که آخوند دو دلیل
 است؛ یعنی به برهان صدرا در قاعدۀ المتضایفان متکافئان قوه و فعالً یکی برهان تضایف

بتکافئو  : قلت نعم قد استدل صدرالمتالهینرمایدف  می شرح منظومهدر مقام اعتراض در 
و دیگری المتضایفین فی المشاعر و غیره، علی اتحاد العاقل و المعقول بالغیر ایضا...

ازطریق اینکه برای معقول بالفعل، وجودی غیر از وجود عقلی نوری نیست. پس آن 
نظر از غیر، هم عاقل است یعنی اینکه   ا صرفنظر از غیر، معقول است و ب  معقول با صرف

که نزد وی اضافۀ   حالی وجود فی نفسه معقول، عین وجود آن برای عاقل است، در
(بهروان،  اشراقی است نه اضافۀ مقولی که در برهان تضایف مالصدرا مطرح شده است

ظومه . حکیم سبزواری در شرح من)149-129: صدرانقد حاجی سبزواری بر دیدگاه مال
و غیره آورده است  المشاعراظهار داشته است که مسلک تضایفی که مالصدرا در کتاب 

کند   برای اثبات اتحاد عاقل و معقول، کافی نیست زیرا برهان تضایف، عینیت را افاده نمی
پس نقد و نوآوری حاجی در این  بلکه اتحاد و عینیت عاقل به معقول، دلیل دیگری دارد.

است که وی ضمن پذیرش و دفاع از اتحاد عاقل و معقول، ادله مسئله خاص این 
ابتکاری خودش را برای آن اقامه و همچنین تصویر جدید و نویی از این اتحاد ارائه 

ها و تجددهای اخروی، دلیل ابتکاری  دهد. او در حاشیه شرح منظومه از طریق تبدل می

                                                                                                                                        
  »ولکن بعد اللتیا و اللتی لست افتی بکون الحکم کیفا حقیقیه و ان االمر هذا الحکیم المتاله علیه فی کتبه.«. 1
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  ).149- 147: 2رح منظومه، ج کند (سبزواری، ش میخودش را برای اثبات مطلب اقامه 
است  با مالصدرا مورد دیگری از اختالف حکیم سبزوار و صورت ترکیب ماده .3-4

و  ذکر کرده است در اسفار زیرا مالصدرا آن را اتحادی دانسته و دالیلی را برایش
گردد که نفس عین بدن است و ثابت خواهد شد که هر چیزی  فرماید پس ثابت می می
باشد زیرا معتقدی برای جدایی آن دو  اش می هر صورتی عین هر صورتی عین ماده که

باشند اولی هستند به اینکه عین ماده باشند از  وجود ندارد و صورتهایی که غیر نفس می
حاجی ترکیب در حالیکه  )286-282عینیت نفس به بدن (مالصدرا، االسفار االربعه :

(سبزواری، شرح این بیت را آورده است  منظومهداند و در   می ماده و صورت را انضمامی
  ،)100غرر الفرائد :

  ظامـاء العــکمـول الحـکن قـل
  

  ب االنضمامیــله الترکیـن قبـم  
  

اذ صوره  ... :فرماید ه میکند تا آنجا ک ذکر میوی در حاشیه دو دلیل برای عدم اتحاد 
) مخفی نماند که قول مالصدرا در 100 ،سبزواری، شرح منظومهبصوره ال ینقلب (

اساس تر است چون مال صدرا ترکیب را برترکیب اتحادی ماده و صورت به صواب نزدیک
شمار  مادون ماده برای مافوق بهکند و هر مرتبه  حرکت تکاملی وجودی تفسیر می

تحصلی دارد که با صورت متحصل بعدی اتحاد به صورت بعدی جنبه ال ید که نسبتآ می
باشند و از این رو متصف به اوصاف یکدیگر  کند و هر دو موجود به یک وجود می پیدا می

  است.گردند  می
از شاهد  ست. مالصدراا ادراک کلیات عقلی از دیگر موارد اختالف میان آن دو .4-4

که نفس هنگام ادراک کلیات عقلی،  کند  نقل می الشواهد الربوبیهاول کتاب دوم از مشهد 
کند ولی نه به تجرید نفس و   ای را که مجردند، مشاهده می  ذوات نوری و موجودات عقلیه

که جمهور معتقدند بلکه   از افراد خارجی محسوس، چنان                    ها   انتزاع صورت عقلیۀ آن
نتقال نفس از عالم محسوس به عالم متخیل و از عالم متخیل به عالم معقول و واسطۀ ا  به

ارتحال از عالم دنیا به عالم آخرت و سپس ارتحال از هر دو عالم حسی و عالم عقلی به 
و اتصال به عالمی مافوق ادراک و تصور ما، یعنی عالم ربوبی که  عالمی ماورای حس و عقل

شهود و استغراق در مشاهدۀ جالل و جمال الهی و محو هرگونه صورتی اعم در آنجا فنا و 
از صور حسی و خیالی و عقلی است و درحقیقت هر چیزی را در تجلیات ذات الوهیت به 

  .)55(مصلح، تفسیر الشواهد الربوبیه:  کند  دیده حق بین مشاهده می
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  : گوید  حکیم سبزواری می
  هـــلرسـذوات المــرد الــجـذا تــک

  

  لهاء ـهـتتــس ال انـفـون فعل النــوک  
  

همچنین کلیات عقلی اموری مجرد هستند و عمل نفس (که تصور و تعقل است) «   
  »هیچ نهایتی برایش متصور نیست.

مراد از ذوات المرسله نزد وی کلیات عقلی است که نفس، آن کلیات را که مشترک میان 
هم                     ها   ها مجردند محل آن  گیرد که چون این  و نتیجه میکند   کثیرین است، تصور و تعقل می

هنگام ادراکات عقلی، اضافۀ  باشد نیز مجرد است. اگر در اندیشۀ مالصدرا  که نفس می
هایی از   ی، عکسکند اما درنظر سبزواری حق این است که صور ذهن  پیدا می                    ها   اشراقی به آن

های باال (که عالم ابداع است) طبق آنچه هستند،     مثل در قلب است و انواری که از آسمان
  .)301- 300(آقا جمال خوانساری، شرح غرر الحکم و درر الکلم:  شوند  می اشراق
از موارد دیگر توسط حاج مالهادی  جعل و کاربست اصطالح حدوث اسمی .5-4

معنی که عالم یعنی   متعالیۀ صدرایی است؛ بدین با حکمت سبزوار تمایز در مکتب
هللا محکوم به امکان است و هر ممکنی مرکب از ماهیت و وجود است. چون   ماسوی

ندارد مگر بینونت وصفی، پس وجود از صقع ربوبی بوده است و بینونتی با واجب تعالی 
شود. بنابراین دربارۀ حدوث و قدم عالم نباید بحث کرد. اما   جزو عالم محسوب نمی

تعالی، هیچ اسم و رسم و وصف و تعینی نداشته و از   ماهیت چون قبل از تجلی واجب
سبب تجلی ذات به اسم   مرتبۀ ذات متعال، اسماء و رسوم، یعنی مفاهیم و ماهیات به

ع پیدا شدند، پس حادث خواهند بود زیرا مسبوقیت به عدم در مرتبۀ احدیت دربارۀ مبد
و                     ها   لحاظ اینکه حادث، مفاهیم و ماهیات هستند نه وجود آن  صادق است. و به                    ها   آن

 نامد  را حدوث اسمی می                    ها   حکیم سبزواری حدوث آن بنابرایننامند   مفهوم را اسم می
. مرحوم آخوند حدوث را به همۀ عالم مستند )173- 174حدوث و قدم:  (واعظ جوادی،

کنند و مجردات را چون از صقع الهی و ملحق به آن هستند، درنظر وی حدوث را   نمی
 مخصوص طبیعت و اجسام و چیزهایی دانسته که دارای حرکت جوهری هستند در

  که درنظر سبزواری حدوث مربوط به همۀ عوالم است.  حالی
فرد حاجی است که در   در برهانی منحصربه مورد دیگر اختالف سبزواری با مالصدرا .4- 6

ای در میان حکمای   بر ذات او اقامه شده است و سابقه نبودن صفات حق تعالی مورد زائد
نظر حاجی اگر فرض کنیم که صفات حق تعالی  که در سبزواری ندارد. چراقبل از مرحوم 

تعالی در مرتبۀ ذات از هرگونه کمالی   زائد بر ذات اوست، الزمۀ آن این است که ذات حق
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تهی باشد و الزمۀ خالی بودن ذات از هر گونه کماالتی این است که اثبات این کماالت برای 
  .)89- 88: اسماء و صفات حق تعالی دینانی،(ابراهیمی  ذات امر ممکن باشد

فرماید حرکت در هر   نظر صدرا که می  ، نسبت بهسبزواری در رسم عرض .7-4
ای از همان مقوله خواهد بود و لذا حرکت به اعتبار تحریک از مقولۀ فعل یا ان   مقوله

، نقدی جدی دارد و یفعل است و به اعتبار تحرک از مقوله انفعال یا ان ینفعل است
کردن (انجام   ) حرف درستی نیست؛ زیرا حرکتو این فرمایش (مالصدرا: « گوید  می

شدن و   حرکت) غیر از حرکت یافتن (پذیرش حرکت) است؛ چنانچه گرما غیر از گرم
  1»کردن است.  گرم

 صدیقین از دیگر نکات برجستۀ حکیم سبزواری تقریر مخصوصش از برهان .8-4
طوسی است،   ترکه و خواجه نصیرالدین  است که گرچه شبیه براهین اظهارشده توسط ابن

توان دریافت که تقریرات سبزواری کامالً   می                    ها   لکن با تعمق در این تقریرات و مقایسۀ آن
توان این ادعا   که می  ن دیگران است تاجاییابداعی بوده و دارای اختالفات فراوانی با براهی

ترین برهان   ترین و کوتاه  ترین، شریف  را مطرح کرد که برهان صدیقین سبزواری مطمئن
صدیقین است که تا زمان حکیم سبزواری مطرح شده است که خود وی از آن به اوثق، 

وسط فارابی در بار ت  کند. برهان صدیقین نخستین  اشرف و اخصرالبراهین تعبیر می
طور مبسوط و مدون مورد پردازش فلسفی قرار   سینا آن را به  مطرح و ابن الحکم  فصوص

و مرحوم حاجی در آن          رسید اشراق و خواجه نصیر و مالصدرا  داد تا نوبت به شیخ
  هایی پدید آورد.  نوآوری

ده که آن را دفتر وجود یا سجل در بحث مراتب علم الهی، بخش دیگری افزو .9-4
است از صور جزئی عینی که در   هستی نامیده یعنی قدر علمی و سجل هستی عبارت

طورکلی در   القدر به  بوده و قدر عینی و عینی  مواد عالم کون و موجودات خارجی منطبع
ش تعالی از ذکر این بخ  زمان و مکان و ممیزات دیگر آن است. صدرا در مراتب علم حق

طورکلی متعرض آن نشده است. در بخش   کرده و به  (سجل وجودی و دفتر هستی) غفلت
معاد روحانی در مشاهدۀ نفس، مثل نوری را از دور برخالف صدرا نظرداده و در شرح 

راستی   هدربارۀ ادراک کلیات، ب براساس سلیقۀ خاص فکری مالصدرا: « گوید  می منظومه
سوره قصص کردن مثل نوری، از راه دور است، همانند (  که نفس آدمی قادر به مشاهده

سمت آتش رفت اما نفس    اش به  کردن خانواده  ) وقتی موسی(ع) برای گرم28آیه 

                                                                                                                                        
 »و هذا غیر جید الن الحرکه غیر التحریک کما ان السخونه غیر التسخین و التسخن.«. 1
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های تیره و تارش، به چنگ آورد و هر   دلیل حجاب  تواند گرما و روشنی حقیقت را به  نمی
در آفرینش نخستین، خواهید بود درنتیجه کلیات در                     ها   وید، آگاه بر آنآینه اگر متذکر ش

نزد ما حاضر است البته برای افرادی که امکان درک آن کلیات با همان عنوان و 
های   بازتابشان از مثل نوری در آینه قلبشان، برایشان میسور است، زیرا چنانچه نفس راه

سوی عالم   هایی به  طور روزنه  به عالم ملک و ملکوت دارد، همین باریکی برای وصول
  1»جبروت دارد و برای خود نفس نیز، وجودهایی هستند و...

شده است: یکی علم ذات به ذات و  صدرا قائل به دو قسم علوم حضوری .10-4
را اعتقاد دارد و آن علم که حاجی قسم دیگری   دیگری علم ذات به معالیل خود. درحالی

فرماید   می اسرارالحکمدر  فانی به مفنی فیه است و بارها از آن یاد کرده است؛ برای مثال
اند گویا داخل در علم به خود (علم ذات به ذات) پنداشتند   که بعضی قسم سیم را نگفته

د و اجود این است که ما ان  یا به عذر آنکه موضوعی نیست از بقاء در فناء ساکت شده
  .)61-62سبزواری، اسرار الحکم :( گفتیم

ها نشان از   بسیار است که همۀ این از موارد اختالف نظرات حکیم سبزواری با مالصدرا
 حکمت موردنظر سبزواری در عین تأسی و تأثیرپذیری از مکتب این دارد که نظام فلسفی

صدرایی، صرفاً تکرار یا توصیف و تشریح مبانی و مطالب مرحوم آخوند نیست و این  راسخۀ
ی است، که بیانگر یک دورۀ کامل حکمت در مکتب سبزوار شرح منظومهرا با بررسی 

جز    یزات و نکات برجسته در نزد حاجی پی برد و اینکه او بهتوان به تشابهات و تما  می
گاه به رد یا ابرام نابخردانه   ازطریق برهان و استدالل راه دیگری در مکتبش نپیموده و هیچ
  ای نپرداخت.  و غیرمعقول و خارج از قاعدۀ حکما و فالسفۀ راسخین، در مسئله

  

  گیری نتیجه .5
ن گشت که اطالق و انتساب عنوان مکتب به عنوان در خالل مباحث این مقاله روش

مجموعه و نظام ساختارمند پیوسته و همبسته معنادار میان اجزاء مبانی و نظرات اظهار 
شده توسط حاج مالهادی سبزواری در طول استقرارش در مدرسه فصیحیه سبزوار، 
                                                                                                                                        

فی درک الکلیات انه بمشاهده النفس للمثل النوریه و لکن عن بعید فقـد   هینو علی مذاق صدرالمتال. 1
آنست نارا من وادیهم االن، و لکن ال تصطلی لشده بروده هذا الغواسق المظلمه الزمهریریه و لقد علمتم 

لیها عنوانات و عکوس من النشاه االولی فلو ال تذکرون و عندنا الکلیات لمن امکنه درکها علی ما هی ع
المثل فی مراه قلبه اذ کما ان النفس روزن الی عالم الملک و الملکـوت کـذالک لـه روزنـه الـی عـالم       

 الجبروه و لها وجودات النفسها و وجدات ال نفسها.
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تعمیم و تسری باشد و دالیل فراوانی وجود دارد که صحت این  کامال بر منهج صواب می
کند. از سوی دیگر تمایزات اساسی میان آراء و نظرات حاج مال  را معقول و موجه می

هادی با مکتب استاد و قدوه علمی و عملی اش یعنی حکمت متعالیه مالصدرای 
شیرازی وجود دارد که در اینجا تنها به بخشی از آن موارد اشاره نمودیم. این موارد خود 

توان  آراء اختصاصی در فلسفه و حکمتی دارد که از این به بعد میگویای ابتکارات و 
 "مکتب سبزوار"مکتب؛ (چنانچه متذکر شدیم) نام  البته با لحاظ معنای مستفاد از واژه؛

  بر آن نهاده شود.
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