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 9317 زمستانـ  پایيز/   7/ پياپي  دوم ه/ شمار چهارمسال 

 1سبزواری حکیم علمی حیات

 2اکبر مردانیعلی 

 چکیده

 سبزواری هادیمال حاج الهى، حکیم و مرتبه بلند فیلسوف زندگی بررسی هدف با پژوهش این
 است این پژوهش اصلی سؤال. است شده انجام فرزانه فلیسوف آن علمی حیات و حال شرح و

 فلسفه پیشبرد در عارف، فیلسوف این نقش و چگونه هادیمال فلسفی فعالیت که
. پردازدمی نیز دیگری جانبی هایسؤال به قیقتح این است؟ بوده قدر چه وحکمت
 تحقیق، روش .است شده بیان صدراالم افکار تشریح در ایشان نقش پژوهش این در همچنین

 است این آید،می دست به پژوهش این از که نتایجی جمله از و است ایخانهکتاب روش
 دلیل این به بلند، وازهآ این که است سیزدهم قرن فیلسوفِ مشهورترین سبزواری، حکیم که

 ساخته، روشن را آن هایاغماض و داده بسط و شرح را صدرالمتألهین آرای و افکار که است
 صدرالمتألهین افکار هادی،مال از بهتر کسی ،فلسفه برخی تصریح به که ایگونه به
 .است نمایان خوبی به مطلب این او، بهایگران آثار میان از و نداده شرح را

 اژگانکلیدو
  .زهد سبزوار، حکیم، ،فلسفى شتال حکمت،

                                              
 .13/11/1931، تاریخ پذیرش:  11/60/1931. تاریخ دریافت: 1
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 مقدمه
رای الگویـی عالمـان، و بـزرگان زندگـی همیشـه وده دانش طالبان و پویندگان ـب  بود خواهد و ـب

ا و  ها،آن آمـوزیعلم روش و راه و زندگی شـیوه و بـزرگان احـوال در وجوجسـت و تتبـع ـب
 سـالکان بـرای راهـی چـراغ و شـد خواهـد تروشـنر رهـروان، بـرای علـم تحصیل راه

ود خواهـد علـم طریـق زرگان ایـن زندگـی العـهمط. ـب ـان و ـب  آمـدن پدیـد سـبب راسـتین، عالم
 شـد؛ خواهـد علـم طالبـان در امیـد آمـدن وجـود بـه و کننـده مطالعه در شـوق

 نتایـج بـه دانـش، راه در خویـش، یالوا همـت و ناپذیرخسـتگی تالش بـا افـراد ایـن زیـرا
 زندگی مطالعه که دارد وجود هم حکمت در قاعـده این .اندرسـیده بلنـدی مقامـات و

 بـرای انـد،داده انجـام الهی علم این کسـب راه در که شـیتال شـناخت و الهی حکیمان
 فراوانـی تأثیـر راه، ایـن ادامـه در گذارنـد،می قـدم علـم ایـن کسـب راه در کـه افـرادی
 خویـش، علمی سـیر در بایـد فلسـفه و حکمـت طالـب رو، ایـن از ت.داشـ خواهـد
 علـم ایـن تـا کوشـیدند خویـش تـوان تمـام بـا راه ایـن در کـه را حکیمانـیو  بزرگان
 متأله و الهـی حکیم. دده قـرار خـود الگـوی برسـانند، خویـش اعالی حـد بـه را الهـی
 اسـت الهـى حکیمـان از یکـی سـبزواری، مالهـادی حاج جناب کامـل، زاهد و عارف

 .باشـد مناسـبی بسـیار الگوی فلسـفه، طالبـان بـرای توانـدمی اش زندگـی هـایجنبه همـه کـه
 خدماتی و بزرگ فیلسـوف این علمی و شـخصی حیات اسـت شـده سـعی تحقیق این در
 .شـود بررسـی اسـت، داده انجام اشزندگی طول در بزرگ عالم این که

 الهی و شـریف علم این فلسـفه، با مخالفت و ناسـازگاری سـر که کسـانی به ادامه، در
 شـود،می مطرح علـم ایـن در کـه مباحثـی و فلسـفه مسـائل گفـت بایـد دارنـد، اعلی و

 شـرافت به علم، ایـن مسـائل در تأمل بـا ـر،بصی افـراد کـه اسـت علـم این شـرافت نشـانه
 کسـب راه در را گرانقدرشـان عمـر کـه افـرادی بـه اجمالـی نگاهی با امـا برند،می پی آن

 انـد،بوده حکمـت و معرفـت از ایقلـه کـدام هـر و انـدکرده صـرف شـریف علـم ایـن
 .شـد خواهد روشـن دیگـر علـوم بـر علـم ایـن سـیادت و شـرافت

 مطالعات پیشینه

 مطهری، شـهید همچون بزرگی نویسـندگان و دارد وجود سـبزواری حکیم زندگی درباره آثاری
 حکیم این حال شرح دیگر، بزرگانی و کوهسـاری حسـینی اسـحاق آشـتیانی، الدین لسـیدجال
ه کـه اثـری امـا اند،نوشـته را وارسـته  بـزرگ حکیـم ایـن ـیزندگ زوایـای کامـل، صـورت ـب

ـان را ت بدهـد، نش ر عالوه د.نشـ یاـف ن، ـب ـتر اـی ن بیش ه آثار اـی من ای زندگـی از هاییجنبه ـب  حکـی
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 سـعی پژوهـش ایـن در. انـدکرده بررسـی را اشزندگـی کامـل، صـورت بـه و پرداخته
  .شـود شـنرو حکیم این زندگانـی جوانـب دارد، امـکان که جایی تـا اسـت شـده

 پژوهش روش
هکتاب روش از شـده اسـتفاده پژوهـش روش  رسـانی،عاطال جدید ابزارهـای کـه اسـت ایخاـن

 صـورت بـه و گرفتـه بهـره داشـت، وجـود مـورد ایـن در کـه افزارهایـینرم جملـه از
 هـشپژو ایـن اسـت شـده سـعی همچنیـن ت.اسـ شـده انجـام مطالعاتـی، ایپـروژه
 کـه جایـی تـا. شـود انجـام پوشـیپرده و سـونگرییک و داوریپیـش گونـههیچ بـدون

 مطالـب دقیـق، مطالعـه از بعـد و شـد اسـتفاده اصیـل و معتبـر منابـع از بـود، مقـدور
ه و شـد بـرداریفیش نظـر، مـورد و مرتبـط  ذیـل مطالـب دادن جـای و بنـدیطبقه صـورت ـب

 .شـوند منـدبهره پژوهـش، ایـن از مخاطبـان اسـت امید ت.گرف انجـام شـده، ریـز ـنعناوی

 تاریخي فقر

 کـه شـد یـادآور بایـد مالهـادی، زندگـی حـال شـرح و بحـث بـه ورود از پیـش
 چنانکـه نیسـت، دسـت در بـزرگ حکیـم ایـن زندگـی دربـاره مضبوطـی کامـل تاریـخ
ـاره ـتر درب ـیعه سـفهفل بیش ران ش ن و اـی ت در همچنـی کار پیدایـش کیفـی ـان، و اـف خ آرایش ق تارـی  دقـی

 آشـتیانی الدیـنلجال سـید جنـاب بـزرگ، فیلسـوف رو، ایـن از. نـدارد وجـود مشـخصی و
 ایـران، در آن رشـد و پیدایـش کیفیـت و عرفـان و فلسـفه تاریـخ یـک نداشـتند: فرمایـمی
 اقسـام و انـواع و الهـی حکمـت از فلسـفی، علـوم و عقلـی فنـون مسـلم اسـتاد نهـزارا کـه

 خـود نـور بـه را جهـان و اندبرخاسـته جهـان گوشـه این از ،…و طب و ریاضی علـوم
د روشـن ـنی چـراغ ظلمـت، و تاریکـی دوران در و نمودـن د،بوده بخشروش  ت.اسـ آورتأسـف اـن

 فضیلـت، و علـم بـزرگان نشـانو  نـام احیـای و آثـار دارینگـه در فکـریبی و تـیالمبابی
 اول درجـه دانشـمندان از که ایرانی دانشـمندان از کثیری د.شـومی فاحش غبن بـه منجـر
م ت و علـم عاـل ه معرـف د،می شـمار ـب ه روـن ـبب ـب ـار اینکه س ه را خـود بهایگران آث ـان ـب ـازی زب  ت

 عـرب، سـامان، آن مورخـان و دانشـمندان از بسـیاری نـزد غربـی ممالـک در ند،انوشـته
  1«.دانشـده قلمـداد

ـته، دانشـمندان درباره زرگ دانشـمندان آن زندگانی تاریخ که داشـته وجود انگاریسـهل این گذش  ـب
  ت.نیسـ دسـترس در باشـد، باید کهچنان هـا،آن حـال شـرح و

ن، ـیم را معاصر بزرگان و دانشـمندان کنیم سـعی باید المقدور حتی بنابراـی  هاآن حال شـرح و بشناس
                                              

 .03 ص آشتیانی، الدین لجالدسی ه:مقدم و تصحیح تعلیق، ،سبزواری حکیم رسائل سبزواری، هادیمال .1
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 کنیـم حفـظ و آوریجمـع مبسـوط، و مضبـوط و کامـل صـورت بـه را آثارشـان و اسـتادان و
 .نشـوند روروبه هسـتیم، مواجه آن بـا زمینـه ایـن در ما که تیمشـکال بـا آینـدگان تـا

 افتنی وجود

  .گشـود جهان به دیده متدین ایخانواده در سـبزوار، در ق، هـ 1212 سـال در سـبزواری حکیم
 حاشـیه پایـان در سـیدحسـن، میـرزا دامادشـان، از نقـل بـه حکیـم ایـن از حالـی شـرح

. پردازیـممی آن از هایـیبخش بـه کـه اسـت آمـده سـبزواری منظومـه شـرح بر هیدجی
دمی حکیـم حـال شـرح در حسـن، سـید رزامیـ ـنه در مرحـوم آن دتوال اوالً: »فرماـی  1212 س
ـاده  (ب ی ر غ)لفـظ کـه خ م ـان، ت.اسـ تارـی ـاج پدرش ـار از مهـدی ح ـبزوار مالک و تج ود س   1«.ـب

 تالتحصی

 د.رکـ شـروع سـالگی 8 یـا 1 از را نحـو و صـرف ابتدایـی، تحصیالت سـبزواری، حکیـم
درش، درگذشـت از بعـد ـالگی 16 در ـپ ه س ـاج اش،عمـه پسـر همـراه ـب ـین ح ـبزواری مالحس  س
ه ت مشـهد ـب ـال 16 و رـف ـار آن در س م 2.کـرد اقامـت مقـدس دی ـبزواری حکـی ن در س ـال، 16 اـی  س

ود، اسـتادش کـهاشپسـرعمه نـزد  گرفـتفرا را نقلـی علـوم و عـرب ادبیـات فقـه، اصـول ـب
 الشـیعه اعیـان کتـاب در .یافـت دسـت فقهـی سـطوح و غریبـه علـوم در ایرتبـه بـه و

 فـی متمیـزاً کان و: »اسـت شـده نوشـته چنیـن مالهـادی، زندگـی دوره ایـن دربـاره
 بـه بنـا کـه خـود حـال شـرح در سـبزواری حکیـم 9«.الفقهیـه السـطوح و الغریبـه علـوم

 تحصیـل بـه اشـتغال و مشـهد در اقامـت دربـاره اند،نوشـته مـردم از گروهـی ـتدرخواس
ش دمی خوـی ـاب: »فرماـی ـتطاب جن م مس ـینالم حاج فاضـل عاـل  به سـبزوار از مرا سـبزواری، حس

 و محرمـات از اجتنـاب و عفـاف و غـذا تقلیل و انزوا جناب آن و داد حرکت مقدس مشـهد
 اینهـا، در هـم داعـی و بـود مراقـب را نوافـل و فرایـض بـر اظبـتمو و مکروهـات

 سـیاق بدیـن مـا کینونـت. داشـت مشـارکت و مسـاهم بودیـم، حجـره یـک در چـون
 بودنـد مـا اسـتاد مرحـوم آن م.داشـتی تسـلیمیتی و ریاضـات سـنواتی و کشـید طولـی

 شـوق و بود دیـده حکمـت و کلم خـود اینکـه بـا ـیول اصولیـه، و فقهیـه و غریبـه علـوم در
 کاملـه عشـره پـس ریاضـی، از قلیلـی و منطـق مگـر گفـتنمی دیـد،می مـا در هـم اسـتعداد و

 4«.بـردم سـر به معصـوم جـوار در مرحـوم آن بـا
                                              

 کمت، قسمت امور عامه جوهر و عرض، زیر نظر: دکتر مهدی محقـق ح، معروف به شرح منظومه شرح غررالفرائدهمو،  .1
  .16و پروفسورتوشی هیکوایزوتسو، ص 

 .121، ص14، ج مجموعه آثارمرتضی مطهری، . 2

 .294، ص16، جاعیان الشیعهمحسن امین، . سید9

 .906، صتاریخ فلسفه اسالمیکوهساری، اسحاق حسینی . 4
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 اصفهان به مهاجرت

ـا در ـالگی، 21رد ،1292ل س م، در حکمـت کسـب شـوق س ت تشـد حکـی ه را او و یاـف ـان ـب  اصفه
 اصفهـان حکمـای محضـر درک شـوق و کشـاند بـود، علـم مرکـز عصـر آن در کـه

 اصفهـان بـه و کنـد رهـا را خویـش بسـیار امالک و امـوال حکیـم شـد، موجـب
 غریبه علـوم در و کـرد حرکـت سـبزوار از حـج عـزم بـه سـالگی، 21 در .کنـد هجـرت

 زمـان، آن در چـون: »اسـت فرمـوده وی. بـود اقـران بیـن امتیـازی صاحب فقهیه، سـطوح و
 آنجـا علمـا فیـض درک کـه رفتـم اصفهـان بـه از موسـم زودتـر بـوده، دارالعلـم اصفهـان

 محمدتقـی شـیخ مرحـوم و کلباسـی حاجـی درس به و نمـودم ماهه یک اقامت قصـد. بنمایـم را
 قدری که مسـجدی درب از روزی. بودم نیـز دیگـر محاضـر تفحـص در و شـدم حاضـر

  م.دیـد آنجـا در را طالب از جمعی. کردممی عبور بود، نمایان معبر در او صحن از
 شـخصی گـرد کـه دیدم متجـاوز 166 از را جمعیـت. شـدم وارد فقاهـت محضـر خیـال بـه

 طالب و سـکینه و وقار بـا خیلـی الثیـاب، رذلا علیـه کـه حالـی در بودنـد، شـده جمـع
 کـرد، درس بـه شـروع چـون. بودنـد داده قـرار او بـرای شـایانی حریـم طرفیـن، از

 شـاگردان، بـا اشمحـاوره آداب و تقریـر حسـن د.توحیـ مسـئله و اسـت مکال علـم دیـدم
 شـرعی تکلیـف و رفتـم ـریفش محضـر آن بـه متوالـی روز سـه. گردانیـد مفتـون مـرا

 کتـاب بـه را حـج سـفر مؤونـه .یافتـم شـریف علـم ایـن تحصیـل و اقامـت در را خـود
 بـزرگ، اسـتاد آن محضـر در کسـری اال سـال 16 .کـردم صـرف اقامـت لـوازم و

د مرحـوم ودم تحصیـل مشـغول اسـماعیل مال آخوـن  9دی،ـاسع حسن رـدکتو  2مطهری شهید 1«.ـب
 .دانندمی سـال 1 حدود را کوشکی درب اسماعیل مال از سبزواری حکیم استفاده مدت

 زمانی 4.کرد درک را نوری حکیم دوره اواخر سـال سـه ـ دو وقت، همان در ضمن در

 شـرکت ایشـان درس در سـال دو مدت به آمد، اصفهان به احسـایی احمد شـیخ که

 سـنه در: »فرمایـدمی اسـت، دامـادش از نقـل بـه کـه حالـی شـرح در حکیـم خود و 1کرد
ه احسـایی احمد شـیخ مرحوم که 1246 د، اصفهـان ـب د مرالاحسـب آمدـن وری، آخوـن ـا ـن  ب

  .شـدممی حاضـر شـیخ درس بـه شـاگردان
                                              

  .16ص  عرض، و جوهر و عامه امور قسمت حکمت منظومه شرح به معروف غررالفرائد شرحمالهادی سبزواری،  .1
 .121 ص ،14 ج ،آثار مجموعهمرتضی مطهری، . 2
 .261 ص ،مطهری تا آغاز از فلسفه اسعدی، سیدحسن. 9
 .121 ص ،14 ج ،آثار مجموعهمرتضی مطهری، . 4
 .294، ص 16اعیان الشیعه، ج، . سیدمحسن امین1
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 پیش در ایشان فضل ولی بود، نظیربی زهد مقام درفقط  رفتم ایشان درس بـه روز 19 مدت
 1«.کـردنمی نمودی اصفهـان فضالی

 مشهد به بازگشت

 مشهد، عـازم سـبزواری حکیـم رفـت، تهـران بـه اسـماعیل مال کـه زمانی، 1242سال  اواخر
 شـرح در حکیم  2.شـد عقلـی و نقلـی علـوم تدریـس مشـغول حسـن، حاجـی مدرسـه در

 تدریـس بـه مقـدس شـهدم در الس 16  آمدم، خراسان بـه چون: »نویسـدمی خویـش حـال
ودم، مشـغول حکمـت ا ـب  اعـراض و هـاآن بـر اقبـال علمـا کـه زیـرا تفسـیر؛ و فقـه قلیلـی ـب

 9«.داشـتند کلیه بـه حکمت از

 کرمان مدرسه

 شـد مشـرف مکـه بـه قاجـار، شـاه فتحعلـی سـلطنت اواخـر در 1216 سـال در حکیـم
ه مکـه، از مراجعـت در و  سـلوک و سـیر ایـام در د.گزیـ اقامـت کرمـان در سـال یـک ـارناچ ـب

 «.هنـ» ت:گفـ« هسـتی؟ طلبـه: »گفـت متولـی د.کـر حجـره درخواسـت و رفـت کرمـان بـه
ه و  آمدند سـبزوار به کرمان بطال رفت، سـبزوار به که وقتی د.شـ مدرسـه وارد خـادم عنـوان ـب
 گمنـام او کـه شـد متوجـه وقـت دولـت. اسـت خـادم ددامـا همـان حکیم که فهمیدند و

 کرمـان بـه وقتـی تلگـراف قضـا از امـا زدنـد، تلگـراف د.کنـمی زندگـی کرمـان در
  4.بـود رفتـه سـبزواری کـه رسـید
 مکـه بـه خاقـان سـلطنت اواخـر در: »فرمایـدمی کرمـان مدرسـه بـه ورود دربـاره حکیـم
 سـمت بـه ایقافلـه آمدیـم، بیـرون کشـتی از بندرعبـاس در کـه مراجعـت در م.ـدش مشـرف
 قریـب .بـود ناامـن خاقـان فـوت جهـت بـه راه. رفتـم کرمـان بـه ،بـود عـازم کرمـان
 فـوت بـزرگ پسـر احمـد، مال مرحـوم والـده اول، عیـال .بـوده متوقـف آنجـا در سـالی
 عبدالقیـوم آقـا جنـاب پسـر، دو کـه فرمـوده اختیـار را دوم عیـال کرمـان، در .بـود شـده

  1«.بودنـد کرمانیـه عیـال از دختـر سـه و اسـماعیل محمـد آقـا مرحـوم و
م ه کرمـان مدرسـه در حکـی اره ایـن در مطهـری شـهید. کـردمی زندگـی ناشـناس صـورت ـب  ـب

 کرمـان در سـالی سـه ـ دو اجبـارا ،هللابیـت از مراجعـت از بعـد حکیـم: »فرمایـدمی
                                              

 .11ص عرض، و جوهر و عامه امور قسمت حکمت منظومه شرح به معروف الفرائد غرر شرح مالهادی سبزواری، .1

 .294، صاعیان الشیعه، سیدمحسن امین .2
 .901، صتاریخ فلسفه اسالمی، اسحاق حسینی کوهساری. 9
  .909همان، ص . 4
 .11 ص عرض، و جوهر و عامه امور قسمت ،حکمت منظومه شرح به معروف غررالفرائد شرح، سبزواری مالهادی .1
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 کنـد تربیـت را خـود نفـس اینکـه بـرای درکرمـان، اقامـت مـدت در .کـرد اقامـت
ه مـدت، همـه در و بمانـد ناشـناخته کـرد سـعی دهـد، ریاضـت و  مدرسـه، خـادم کمـک ـب

 رهسـپار و گرفـت زنـی ـهب را خـادم همـان دختـر بعـد .کـرد قیـام طالب خدمـت بـه
  1«.دشـ سـبزوار

 علمي شالت و سبزوار در اقامت

ه کرمـان از سـبزواری حکیـم  اینکـه با و کـرد ایجـاد را بزرگـی حـوزه و برگشـت سـبزوار ـب
 ایـران سراسـر از دانـش طالبـان امـا داشـت، فراوانـی رونـق تهـران، و اصفهـان هایحوزه

 تمشـکال بسـیاری، محققـان همچنیـن د.ببرنـ بهـره محضـرش از تـا دآمدنـ سـبزوار بـه
ش علمـی ـان با مکاتبه راه از را خوـی دمی حـل ایش م. کردـن ـبزواری حکـی ک س ه نزدـی ـال، 46 ـب  س
 کار بـه و کـرد توقـف شـهر آن در بـرود، بیـرون شـهر آن از بار یک حتی آنکـه بـدون

 شـاگردان تربیـت و نفـس ریاضـت و عبـادت و تألیـف و ـستدری و تحقیـق و مطالعـه
  2.رسـید پایان بـه عمـرش تـا پرداخـت

 قلالا یا عمر تضییع و وقت فاتال موجب که اموری از گیریکناره واسـطه به سـبزواری حکیم
 بـرای زیـادی وقـت میگـردد، عملـی و علمـی مواهـب از حرمـان و روح آلودگـی باعـث
 همیـن .داشـت عملـی و نظـری سـلوک و سـیر و علمـی کتـب در سـیر و ـهمطالع

 هـم شـد سـبب جـذاب و روان تقریـر و رسـا و شـیوا بیـان انضمـام بـه پـرکاری،
 .گـذارد یـادگار بـه خـود از بهایـیگران علمی آثـار هـم و کنـد تربیـت زیـادی شـاگردان

 طالب اقبـال مهـم علـل از یکـی .اسـت سـودمند و ارزش بـا خـود حـد در او آثـار همـه
 مسـلم زهـد مرتبـه و معنـوی مقـام حکمـت، و عرفـان در وی تبحـر از غیـر حکیـم، بـه
ود او ه شـاگردان کـه ـب ا مجالسـت محـض ـب  .آمدنـدمی در او ارادتمنـدان سـلک در حکیـم، ـب

 احاطـه و اسـتاد عقایـد کامـل درک و کوشـش بـه وادار را او شـاگرد، راسـخ بـاور همیـن
  9 .نمایـدمی او افـکار بـر

 مختار وزیر سـال سـه شـاه، ناصرالدین زمان در که فرانسـوی معروف فیلسـوف بینو، دوگو کنت
 4اسـت، کرده منتشـر ایران در سـال سـه نـام بـه هـم کتابـی و بـود ایـران در فرانسـه
اره ن سـبزواری هادیمال درـب  سـلک در اکنـون ـ سـبزواری مالهـادی جنـاب: »نویسـدمی چنـی

                                              
 .121 ص ،14 ج ،آثار مجموعهمرتضی مطهری، . 1
 .261، صفلسفه از آغاز تا مطهری، اسعدی سیدحسن. 2
 .164الدین آشتیانی، ص  جالل، تعلیق و تصحیح و مقدمه: سیدرسائل حکیم سبزواریهادی سبزواری، . مال9
  .913، ص فلسفه اسالمی تاریخکوهساری، اسحاق حسینی.  4
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 اسـت بلندمرتبـه قـدری بـه ایـران در ـ رسـدمی 16 بـه تقریبـا عمـرش،ن سـنی و حیـات
 دانشـمند این. گردید قائل او برای خاصی مقام و کرده جدا ردیـف، ایـن از را او بایـد کـه

 تمـام در و دارد قـرار محکـم شـالوده بـر معلوماتـش که اسـت رقدعالی فلسـفه از یکی
 کانـت، ماننـد معیـن، سـاعت روز هـر .دارد اسـتادی مقـام فلسـفه، و علـوم شـعب

 .دهـدمی درس را خـود متعـدد شـاگردان و رودمـی مسـجد بـه آلمانـی، فیلسـوف
 خـود عصـای بـه کـه حالـی در ـذارد،گمی بیـرون قـدم خـود محقـر خانـه از کـه وقتـی
 برنـدمی مسـجد بـه را او و دهنـدمی سالم او بـه احتـرام بـا زیـادی جمعیـت دارد، تکیـه

ا ر روی ـت رار منـب ه، ـق ه گرفـت س ـب ردازد تدرـی ـان در .بـپ ک می وع ـی ه سـکوت ـن  احترامی، به آمیخـت
ه نویسـند،می ار او بیانـات طالب .کنـدمی صحبـت بـه شـروع  کننـد،می نقـل کـه طـوری ـب

 اتمـام از بعد .کنـدنمی را مسـتمعین توجـه جلـب معلوماتـش، از کمتـر نیـز بیانـش فصاحـت
 تفکـر بـه کمـی، غـذای صـرف و مختصـر خـواب از پـس .گـرددبرمی خانه به درس،

  1«.پـردازدمی مطالعـه و

  مشي فلسفي
 او، آثـار همـه و صدراستمالر افـکا تنظیم و بسط و شرح زمینه در واریسـبز حکیـم شـهرت

 .اسـت متعالیـهت حکمـ سـبک بـه و فلسـفی مباحـث در اش،ادبـی اثـر سـه جـز بـه
 :اسـت آمـده اسـرارالحکم نـام بـه سـبزواری، حکیـم بهـایگران اثـر مقدمـه در
 تراجـم، اهـل از برخـی و صدراسـت فلسـفه روش پیماینـدگان پوینـدگان از سـبزواری»

 اوج نقطـه سـبزواری، هـادی حـاج کـه دانسـت بایـد .انددانسـته متعالیـه حکمـت اوج را او
 سـبزواری، مالهـادی حـاج. اسـت متعالیـه حکمـت یعنـی امامـی؛ دوازده شـیعی فلسـفه
 بزرگ حکیـم پیـرو و تابـع ،فلسـفه در بلکـه نکـرد، تأسـیس مسـتقلی فلسـفی مکتـب

 آثـار شـارح تریـنمهم حقیقـت، در و صدرامال بـه معروف شـیرازی، صدرالمتألهین
 2«.اوسـت آرای مفسـر بهتریـن و

 او، حکمت شارحان و شیرازی صدرایمال اتبـاع میان در سـبزواری مالهادی حاج محقق حکیم
ه ـلط ـب ت ظـرن  9.اسـت مشـهور و معـروف احاطـه، و تس و کـن  فلسـفی مشـی مـورد در دوگوبیـن

 دنبالـه کـه اسـت ایـن در هـادی مال حـاج لیاقـت» کـه اسـت ایـن سـبزواری حکیـم
 خـود عقایـد و سـیناابن عقایـد امـکان، انـدازه بـه و گرفتـه را صـدرامال کارهـای

                                              
 .29 ص عرض، و جوهر و عامه امور قسمت ،حکمت منظومه شرح به معروف غررالفرائد شرح، هادی  سبزواریمال .1
 .21ص مقدمه، ،اسرارالحکمهمو، . 2
 .166 ص ،سبزواری کیمح رسائلهمو،  .9
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 کنـدمی شرح و توضیح بیشتر و بهتـر دارد، اکنون کـه زیادتری آزادی واسطه بـه را صـدرامال
 صدراسـتمال آخونـد از تـرواضح ،بیاناتـش بـاز زنـد،می حـرف پـرده در او اینکـه بـا و
 گذشـته هـاقرن کـه است کاری ایـن و شودمی نزدیک سـیناابن عقاید بـه بیشتر واقع، در و
 توضیحـات کـه اسـت جهـت همیـن بـه .اسـت نگردیـده موفـق آن انجـام بـه کسـی و
 کـه کـرد انـکار تـواننمی و کـرده ایجـاد نشـاط و وجـد شـاگردان، در او تفسـیرهای و

ی، فلسـفه تاریـخ در دانشـمند ایـن ب و تـازه منظـره ایراـن  ت.اسـ داده نمایـش را توجهـی جاـل
ـا کـه شناسـممی را او شـاگردان از نفـر چنـد مـن ل شـجاعت ب  افـکار زمینـه در ایحظـهمال قاـب

 رسـید خواهنـد خوبـی نتایـج بـه کـه دارم امیـدواری و پیماینـدمی راه سـرعت بـه او
 کمـک بـه گرفتـم تصمیـم مـن کـه اسـت اساسـی مکتـب همیـن پیشـرفت بـه نظـر و

 فـکارا از مبحثـی همدانـی، زارـهاللمال بـه موسـوم یهـودی، هـایرابن از دانشـمندی
 بختانـهخوش و کنـم ترجمـه فارسـی بـه را دکارت معـروف، فیلسـوف بیانـات و

 1«.اسـت داده آن انتشـار و طبـع بـه امـر هـم شـاه ناصرالدیـن
 حتـی و دادمـی اهمیـت خیلـی حکمـت، و فلسـفه تعلـم و تعلیـم بـه سـبزواری حکیـم

 .شـدمی تنـگدل و ناراحـت حکیـم گذاشـت،می کنـار را فلسـفه یادگیـری شـاگردی، اگـر
 کافـی عـاتاطال منقـول، و معقـول در کـه سـبزواری حکیـم فاضـل شـاگردان از یکـی

 درس به شـاید .بود مشـهد در حکیم تلمیذ از که اسـت تبتی فاضل علی شـیخ آقـا داشـت،
 .بـود حاجـی توجـه مـورد بسـیار او .باشـد شـده حاضـر هـم دیگری اسـتاد معقول
 تبتـی شـاگرد ایـن تالسـؤا از جـواب بـه کـه خـود، رسـائل از یکـی در حکیـم

 معـارف از اعـراض فاضـل، تلمیـذ ایـن اینکـه از و سـتوده بسـیار را او دارد، اختصـاص
 نمـوده تنگـیدل اظهـار اسـت، شـده نقلـی علـوم در متمحـض و نمـوده حکمـی عقلـی

 زمـان ایـن دانشـمندان برخـی ماننـد کـه زمـان، اهـل موهـوم افـکار از را شـاگرد عیـتتب و
د ـات در توغـل معتقدـن ن در شـهرت و عقلی ـته، اـی ع رش ه منجـر و عـوام توجـه ماـن  افتادگـیعقب ـب

 صخوا از برخـی توجـه عـدم یـا النـاس عوام اعـراض و انصـراف موجـب و دنیـوی شـئون از
 هامدت را شـاگرد این تسـؤاال جواب حکیم .است فرموده نکوهش سخت شود،می عوام مقلد
 د.کنـ نشـینیعقب زودی ایـن بـه کـه نبـود کسـی هـم شـاگرد و انداخـت تأخیـر بـه

 آمیـزتضرع را هـانامه و کـردمی تکـرار نامـه وسـیله بـه را تالسـؤا پـی در پـی بنابرایـن،
 خـود شـاگرد حکیـم،. سـازد جـواب بـه حاضـر و نـرم را اسـتاد خـرهالبا تـا تنوشـمی
  2.اسـت سـتوده را او فضایـل و نمـوده دعـا بسـیار ت،السـؤا از جـواب ضمـن در را

                                              
  .21 ص عرض، جوهر و عامه امور قسمت ،حکمت منظومه شرح به معروف غررالفرائد شرحواری، مالهادی سبز .1
 .961ص   ،3ج  ،عشق حریم پاسداران پرور،سعادت علی شیخ حاج .2
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 زندگي مشي

 سبزواری، مهـدی بن هادی مال» :نویسدمی چنین مالهادی زندگی مشی درباره تهرانی پهلوانی هللا آیت
 مراجعـت از پس. اسـت کرامـات و عمـل و علـم صاحـب و قـدرعالی حکمـا و موحدیـن از

 جفـت یـک فقـط .کـرد انفـاق ارحـام و فقـرا بـه را خـود موروثـی امـوال سـبزوار، بـه
 نمـود نگهـداری خـود مؤونـه بـرای داشـت، مـو درخـت کـه مختصـری باغچـه گاو

 ادای از پـس هـم را خـود زراعـت حاصـل و فرمـودمی دعـوت را بطال انگـور، فصـل در و
ه را آن ثلـث واجبـه، حقـوق ه غدیـر عیـد روز .دادمـی فقـرا ـب  قـران یـک سـادات، و فقـرا ـب

 خوانـدمی روضـه هاشـب عاشـورا، دهـه. دادمـی عیـدی شـاهی ده سـادات، غیـر بـه و
 کـس هـر و کـردمی پذیرایـی گوشـت، آب بـا آخـر در. ودبـ فقـرا مختـص مجلـس، آن و
 کـردنمی قبـول چیـزی کسـی از. رفتمی شـام و عزاداری برای بود، مایـل طالب از
 ادویـه حتـی ه.بود محتـرز نیـادُ لفضـو اسـتعمال از» 1.«داشـت احتـراز دنیـا، فضـول از و

 2«.بـود قدغـن یشـانا گوشـتآب در پیـاز .کردنـدنمی اسـتعمال

ود دقیـق بسـیار مـردم بـا ارتبـاط دربـاره حیـات طـول در حکیـم  قتـل دچـار حکیـم نوکـر .ـب
 نوکر و خواسـته را عـذرش شـد متوجـه حکیـم د.بخشـی را او حاکـم شـده، خطـا

 باطنـت اگـر :فرمـود کنـد، ثابـت را خـود تقصیـریبی خواسـت نوکـر هرچه .گفت جـواب را
د کار نبـود، بـد ه ـب  حکیـم بـه را تریـاک کشـت سـبزوار بـزرگان .شـدنمی جـاری دسـتت ـب

د، پیشـنهاد ى عمـر، مـدت تمـام در«. کارمنمـی مرگ تخـم مـن» :فرمـود کردـن  منـزل در حیواـن
 تمام که اسـت این نه مگر» :گویـدمی بـاره ایـن در اشعارفـه نـوه. نشـد ذبـح سـبزواری
 انسـان اگـر لیکـن بلی،: »فرمود سـبزواری و ،«اندشـده خلق انسـان طفیل به موجودات

 همیـن و خوریـدمی گوسـفند گوشـت شـما: »گویـدمی «.قربانـش بـه جـان شـود، یافـت
رای را گوسـفند»د: فرمـو. آیـدمی نیـز آنجـا در حـرف ح دیگـران ـب ه مـا و کننـدمی ذـب  طفیل ـب

  9«.کنیـممی چـرب سـبیلی دیگـران،

  زهدوعبادت
 داریدیـن در ت:اسـ آمـده خارجـی دانشـمندان از تـن چنـد اثـر صـدرا،مال کتـاب در
 پرهیـزکار و مذهـب شـیعه و مسـلمان دانشـمند یـک را سـبزواری مرحـوم تقـوا زهـد، و
 سـبزواری مرحـوم کـه نشـنیدم نفـر کیـ از ایـران، در هرگـز و داننـدمی نفـس نیـک و

                                              
 .961ص   ،3ج  ،عشق حریم پاسداران پرور،سعادت علی شیخ حاج .1
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 :اندنوشـته الهـی حکیـم ایـن حـال شـرح در 1«.دده قـرار انتقـاد تریـنکوچک مـورد را
ود بیـدار را شـب آخـر ثلـث پاییـز، و بهـار و تابسـتان و زمسـتان در شـب ـره»  تاریکـی در و ـب

 تاریکـی در سـاعت سـه شـب، اول و آفتـاب، طلـوع اول تـا نمودنـدمی عبـادت شـب،
  2«.میرفتنـد راه حیـاط در سـاعت نیـم و کردنـدمی عبـادت

 عرفان
 بگذاریـم، قـدم صحیـح مـرز بـر برهـان واسـطه بـه اگـر اسـت معتقـد سـبزواری حکیـم

 .رسـید خواهیـم اسـت، شـده تأکیـد آن بـر دیـن در و کردنـد شـهود عارفـان آنچـه بـه
ه در وی وده خودجـوش عرفـان زمیـن  ت.اسـ نداشـته شـرکت عرفـا از کـدام هیـچ درس در و ـب

 .اسـت شـده داده نسـبت او بـه بسـیاری کرامـات و بـوده شـرع از برگرفتـه او عرفـان
 علما از دیگـر برخی و میرداماد و صـدرامال طریقـه همـان ریاضـت در حاجـی طریقـه

 تصوف سلسـل صاحبان طریقه به جماعـت ایـن .اسـت تشـرعم عرفـای و حکما و
 مردم چه هـر و اسـت برقـرار تـرضعیف نحـوی بـه آن هایرشـته اکنونهم که اقطابـی و

 عرفـا از جمعـی. نبودنـد معتقـد شـد، خواهـد خلـوت هاآن جرگه شـوند، هوشـیار و بیدار
ع متألهان و  علـیفتح مال آخونـد بحرالعلـوم، سـید مرحـوم مثـل بیدآبادی، محمـد آقا طریقه تاـب

 مجاهد، سـید و العین احد و تهرانی کربلیی سـیداحمد آقـا سـامرا، سـاکن عراقـی آبادیسـلطان
 کشمیری، سیدمرتضی آقا همدانی، قلی مالحسین آخوند عرب علمای از حبوبی سعید محمد سید

 منقـول، و معقـول در جامعـان از دیگـر برخـی و تبریـزی قاضـی آقـای سـیدعلـی آقـای
 بودنـد، مـذاق هم تقریبـا هـا،آن اسـتادان و هـادیمال حاجی و ایقمشـه رضا محمد آقای بـا
 9.داشـتند هم با هاییتفاوت جهاتـی از آنکه بـا

 شاه و حکیم
 هنـگام ،رضا امـام مرقـد زیـارت راه در 1284 صفـر اول روز در قاجـار شـاهناصرالدین

  4.خورد غذا او بـا و کرد زیـارت را سـبزواری حکیـم سـبزوار، از عبور

 تمـام معمـول طبـق شـد،می وارد کـه شـهری هـر بـه خراسـان، سـفر در شـاه ناصرالدیـن
 کردنـدمی مشایعت را او نیـز شهر آن از حرکت موقع و رفتنـدمی دیدنش و استقبال بـه طبقات

 .کردنـد دیـدن و اسـتقبال او از طبقات عموم نیـز سـبزوار در. شد سبزوار وارد هاینک تا
                                              

 .406 ص ،9 ج ،فرزانگان سیمای مختاری، رضا .1
 . 104 ص همان، .2
 .294 ص ،16 ج ،الشیعه اعیانمالهادی سبزواری، . 9
 .همان. 4
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 فیلسـوف و حکیم کرد، امتناع دیـدن و استقبال از نشینی،گوشه و انزوا بهانه بـه که کسی تنها
 نظـر در شـاه کـه شـخصی تنهـا قضـا از .بـود سـبزواری مالهـادی حـاج معروف، عارف و

 تدریـج بـه کـه بـود مـرد همیـن ببینـد، نزدیـک از را او سـفر، طـول در بـود گرفتـه
 بودنـد شـتافته محضـرش بـه طالب کشـور، اطـراف از و بـود یافتـه عمومـی شـهرت

  .بود داده تشـکیل سـبزوار در عظیمی علمیه حـوزه و
 گرفـت تصمیـم ـود،ب شـده خسـته هـاتملق و هـاکرنش و اسـتقبال همـه آن از که شـاه

 «.شناسـدنمی وزیـر و شـاه حکیـم،: »گفتنـد شـاه بـه. بـرود حکیـم دیـدن بـه خـودش
ی: »گفـت شـاه ـان« شناسـدمی را حکیم شـاه، وـل ه را جری د اطالع حکیـم ـب ن .دادـن  وقـت تعیـی
 خانـه ـهب خدمـتپیش نفـر یـک اتفـاق بـه فقـط شـاه ظهـر، حـدود در روز یـک و شـد

 ضمـن شـاه .داشـت سـاده بسـیار لوازمـی اسـباب که بود محقـر ایخانـه .رفـت حکیـم
. اسـت ارشـاد و تدریس علم، نعمت شـکر دارد، شـکری نعمتـی هـر: »گفـت هـاصحبت

 دادن انجـام البتـه هـم سـلطنت نعمت شکر .اسـت دسـتگیری و اعانت مال، نعمت شـکر
  .«کنـم پیـدا را آن دادن انجام توفیق تـا بخواهید چیزی دارم میـل من الـذ .اسـت حوایـج
 شـما شـنیدم: »گفـت شـاه. «خواهـمنمی چیـزی .نـدارم حاجتـی مـن: »فرمـود حکیـم

 معـاف مالیـات از زمیـن آن دهـم دسـتور بدهیـد اجـازه .داریـد زراعـی زمیـن یـک
 شـهر هـر از کـه اسـت مضبـوط دولـت مالیاتـی فتـرد در: »فرمـود جـواب حکیـم «.باشـد

ا آن اسـاس .شـودمی وصـول قـدرچه ی تغییـرات ـب ه جزـئ  شـهر ایـن در اگـر خـوردنمی هـم ـب
 مجموعـی تـا گرفـت خواهنـد زیادتـر دیگـران از را مبلـغ همـان نگیریـد، مالیـات مـن از

 دادن تخفیـف کـه نشـود راضـی شـاه .گـردد ـلتکمی شـود، وصـول بایـد سـبزوار از کـه
 .گـردد زنـان بیوه و یتیمـان بـر تحمیلـی سـبب مالیـات، از شـدنم معـاف یـا مـن بـه
 دارد هـم هزینـه باشـد، مـردم مال و جـان حافـظ دارد وظیفـه کـه دولـت عالوه بـه

 «.دهیـممی را مالیـات ایـن خودمـان، رغبـت و رضایـت بـا مـا. شـود تأمیـن بایـد و
ـان از و کنـم صـرف غـذا شـما خدمـت در امـروز دارم میـل: »گفـت شـاه  روز هـر غـذای هم
 جـا از اینکـه بـدون حکیـم «.بیاورنـد را شـما ناهـار بفرماییـد دسـتور .بخـورم شـما

 چنـد آن روی که چوبین طبق و آوردنـد فورا .بیاوریـد مـرا غـذای کـرد فریـاد کنـد، حرکـت
 شـاه جلـوى شـد،می دیـده نمـک مقـداری و دوغ ظـرف یـک و قاشـق چند و نان قرص

 زراعـتت. اسـ حالل نانـی کـه بخـور» فرمـود شـاه بـه حکیم .گذاشـتند حکیـم و
ـاه«. اسـت خـودم دسـترنج آن کاری جفـت و ن به دیـد امـا خـورد، قاشـق یـک ش  غذایی چنـی

دارد عادت م. نیسـت خوردن قابل او نظر از و ـن ـانان آن از مقـداری کـه خواسـت اجـازه حکـی  ه
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 شـاه لحظـه چنـد از پـس .ببـرد خـود همـراه تبـرکا، و تیمنـا و ببنـد دسـتمال بـه را
  1«.کـرد تـرک را حکیـم خانـه حیـرت، و بهـت دنیـا یـک بـا

 حکیـم و کـرد درخواسـت نیـز فارسـی زبـان بـه دیـن ـولاص در کتابـی شـاه ناصرالدیـن
ه ه از وقتـی. گذاشـت اسـرارالحکم را نامـش و نوشـت را کتـاب ایـن شـاه درخواسـت ـب  خاـن

 شـما خدمـت اندفرسـتاده تومـان 166 شـاه: »گفـت و شـد وارد خدمـتپیش آمـد، بیـرون
ـار کـه د مـن کوچـه داخـل: »دفرمـو «.اسـت کوچـه سـر قاطـر، ب ه .ننمایـی ـاب حاجـی ـب  عبدالوه

 .بدهد فقرا بـه را نصـف و بدهـد طالب بـه را نصـف. مدرسـه ببـرد و بیایـد بگوییـد
  2«.بدهد چنـدان دو را سـادات

 کرامات

 :شودمی اشاره مورد دو به اینجا در که دهندمی نسبت سبزواری حکیم به بسیاری کرامات
 هـم مـردم«. گویـدمی چنیـن سـبزواری هـادی مال حـال شـرح در ینـودوگوب کنـت
 طـرف از سـوارانی قبـل، سـال چنـد در گوینـد.قائلنـد کراماتـی و کشـف وا بـرای

 توقـف رسـیدند، سـبزوار بـه چـون و گردیدنـد اعـزام تهـران بـه مشـهد حکومـت
 سـکنه اینکـه بـه نظـر. کردنـد مطالبـه وجـ خـود، هایاسـب بـرای مـردم از و کردنـد

 واسـطه بـه یـا باشـد خودشـان احتیاجـات زا زیادتـر کـه نداشـتند جـو انـدازه آن سـبزوار
 منـازل بـه سـواران نبودنـد، فـروش بـه مایـل بدهند، هاآن بـه خواستندمی که بهایی تقال
 جـو، خـوردن از هااسب امـا ریختند، هااسب مقابل در و گرفتند جو هاآن از زور به و رفته هاآن

 گفتنـد هـاآن بـه و داده بـروز خشـونتی سـواران بـه نسـبت هـم اهالـی .کردنـد خـودداری
ه هااسـب که اسـت خداوند خواسـت به بنا کـه ه کـه جـو ایـن ـب  شده، گرفته مـا از ظلـم ـب
زد زدهوحشـت و باورکردند را هـاآن گفته هـم سـواران .زنندنمی دم  هـادی مال حـاج جنـاب ـن

ـتند معذرت و کـرده ندامت اظهار خـود عمل از و آمده ـا او از و خواس د تقاض د از کـه کردـن  خداوـن
 فرمـود امـر و کـرد مـتمال را هـاآن حاجـی جنـاب .نمایـد شـفاعت طلـب هـاآن بـرای

 اطاعـات سـواران. بپردازنـد عادالنـه طـور بـه گرفتـه، ـرفقی مـردم از کـه را جـو بهـای کـه
 :گفـت حاجـی جنـاب آن، از پـس. پرداختنـد را جـو بهـای فاصلـهبال و نمـوده او امـر

 .هسـتند جـو خـوردن مشـغول هااسـب که دید خواهید. نباشـید نگران و برویـد اکنـون
 9«.خوردندمی جو هااسب و پیوسته حقیقت به او گوییپیش که کردند مشاهده مراجعت از پس سواران

                                              
 .469، ص 9، جسیمای فرزانگان مختاری، رضا. 1
 .902ص  ،تاریخ فلسفه اسالمیکوهساری، ق حسینی. اسحا2
   .29ص عرض، جوهر و عامه امور قسمت حکمت منظومه شرح به معروف غررالفرائد شرحمالهادی سبزواری،  .9
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 آملـی تقـی محمد شیخ هللاآیت و شعرانی ابوالحسن میرزا هللا آیت از آملی زادهحسن استاد
 ایـام در مـن: »فرمـود کـه کننـدمی نقـل نـوری النبـیعبد شـیخ حـاج استادشـان، از

 بحـث و درس بـه قدیـم رالسـا سپه مدرسـه در و آمـده تهـران بـه مازندران نور از طلبگی
پشـت در پنهـان مـن و آمـد دسـتم بـه کیمیاگـری در ایرسـاله را قضـا .داشـتم اشـتغال

 بهـار فصـل .نبـود آگاه مـن کار از کسـی هیـچ و نمـودممی تمریـن را آن مدرسـه بام
 رضـوی قـدس اراضـی بـه تشـرف یبـرا نـور از مـا طایفـه از چنـد تنـی و رسـید فـرا
 مشـهد بـه خـود بـا مـرا و آمدنـد مـن دیـدار بـه مدرسـه در و شـدند وارد تهـران بـه

. بروم سـبزواری حاجـی زیـارت بـه خواسـتم .رسـیدم سـبزوار بـه راه بیـن در .بردنـد
 باشـید شما آقـا: مودفر و کرد اشاره من بـه ایشان زیارت، از پس .آمدند من همراه نفر چند
 فکـر بـه شما آقـا: فرمـود و کرد بـه مـن رو سپس. دارم شـما بـا جملـه دو یـک مـن کـه

 بـردار دسـت آن از و کـن رهـا را اتشـبانه کار آن .بـاش تحصیلـت و بحـث و درس
 ـتاداناس از ادامـه، در 1«.نـدارد وقـت اتالف جـز اینتیجـه و رسـینمی جایـی بـه کـه

 ایصهخال و حکمـت اسـتادان از حکیم اسـتفاده مدت آن، از پـس و یـاد سبزواری، حکیم
 ضمن در هـاآن نـام کـه استادانی. شودمی بیـان ایشـان حکمت اسـتادان حال شرح از

  :از عبارتنـد اسـت، آمـده وی زندگـی شـرح

 .داشـت فراوانی نقش وی زندگـی در کـه سـبزواری، حسـینمال حـاج اش،زاده عمـه .1
 فاضلـه، اخالق تمـام در رضـوی، قـدس ارض در و بـوده سـلوک و سـیر اهـل فرد این

  .بـود داده مشـارکت را حکیـم

 کوشکی درب اسماعیلمال .2

 نوری علی مال آخوند .9

 المسترشدین هدایه صاحب اصفهانی، محمدتقی شیخ .4

 کلباسی ابراهیم محمد شیخ حاج .1

 احسایی احمد شیخ .0

 2الریجانی سیدرضی قاآ .1

 .دانندمی حکیم استادان از هم را نجفی علی محمد البته

 متألـه حکیـم و کوشـکی درب اسـماعیل مال :از عبارتنـد سبزواری حکیم حکمت اسـتادان
 داشت، فراوان ارادت کوشکی درب اسماعیلمال استادش، به سبزواری حکیم. نوری علیمال

                                              
 .909، ص تاریخ فلسفه اسالمیکوهساری، اسحاق حسینی. 1
 .904همان، ص .2
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 اصفهـان در دیگـر هـم حکیم تهران، بـه اصفهان از اسماعیلمال مراجعت بـا که ایگونه به
 رسـائل بـر خـود تعلیقـه در آشـتیانی الدیـن لسـیدجال .کـرد مراجعت مشهد بـه و نمانـد
 تحصیـل بـه اصفهـان در سـال 16 حـدود مالهادی، حاجی» د:نویسمی سـبزواری حکیـم

 بـود مالاسماعیل آخوند تدریـس حوزه در متمحض سـال 0 سـال، 16 ایـن از. پرداخـت
. رسـاند هم بـه حضور نـوری مالعلی آخوند درس بـه سـال 4 مـدت سـال، 0 از بعـد و

 1«.شـد حاضـر استاد دو ایـن درس بـه مرتب طور بـه مدت، این در
 سـال 1 حـدود در سـبزواری حکیـم: »فرمایـدمی مطهـری مرتضـی اسـتاد متفکـر، شـهید

 وقـت، همـان در ضمنـا و کـرد اسـتفاده اصفهانـی کوشـکی درب اسـماعیل مال ضـرمح از
 2«.کـرد درک را نـوری حکیـم دوره اواخـر سـال سـه دو

 تلمیـذ از جمعی بـا خود تدریس از بعد استاد، مقـام بـه احترام بـرای اسماعیل مال آخونـد
 کـرد عمـر سـال 166 بلکـه سـال، 36 حـدود نـوری، مالعلـی .رفـتمی آخوند درس بـه
 زیـادی شـاگردان و کـردمی تدریـس را صـدرامال هـایکتاب سـال، 16 یـا 06 حـدود و

 .کردنـد ترویـج اسـت، الهیـه خاصـه ودایـع از کـه را شـریف علـم ایـن کـه کـرد تربیـت
 هایحوزه بلد، سـایر و شـیراز و خراسـان و اصفهان و تهـران در کـه بودنـد او شـاگردان

 فـن، ایـن در فعلـی معـروف اساتید .پرداختنـد مستعدان تربیت به و دادند ترتیب برکتی با
 9«.بزرگوارنـد آن الواسـطهمع تلمیـذ از

 تربیـت و تدریـس بـه سـال 16 بـه قریـب عمـر، پایـان تـا سـالگی 21 از نـوری آخونـد
 هـایحوزه تریـنبدیلبی و تریـنعظیم و پربارتریـن او درس حـوزه .پرداخـت شـاگردان
. آیدمی شـمار به عقلی هـایدانش شـکوهمند تاریـخ در عطفـی نقطـه و اسالمی حکمـت

 بیـان، شیوایی و صدرایی فلسفه مبانی بـر تسلط یعنی فردش؛ بـه منحصر ویژگی دلیل به او
 داد پـرورش را بـزرگ اندیشـمند صـدچهـار بـه نزدیـک قـرن، نیـم از بیـش زمانـی در

 سـبزواری، مالهـادی حـاج :کـرد اشـاره ذیـل حکمـای بـه تـوانمی هـاآن جملـه از کـه
 4.لنگـردوی جعفـر مالمحمد حـاج و زنـوری هللعبـدا مال قزوینـی، آقـای مال

 بـوده هکردید سـیدابوالقاسم آقـا کوشـکی، درب مالاسـماعیل آخونـد میـذ،تال اجلـه از
 سالگی یازده سن در: »است فرموده مرقوم زیر شرح به را خویش اشتغال حقایق حال ترجمت که

                                              
 .111، ص رسائل حکیم سبزواریمالهادی سبزواری، .  1
 .904مان، ص . ه 2
 .111، ص رسائل حکیم سبزواریمالهادی سبزواری،  9.
  .194الداماد، میر محمد باقر، الغلوی السید احمد، تقویم االیمان و شرحه، ص  .4
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 شـروع عربیـت علـم بدایـت از آمـده، صـدر مدرسـه بـه اصفهـان، در تحصیـل جهت بـه
 حکمـت شـده حکمـت مشـغول سـطوح، و مقدمـات از فـراغ از بعـد نمـوده، تلمـذ بـه
 کوشک، درب محلـه در سـاکن حکیـم مالاسـماعیل، حاجـی متألـه حکیـم نـزد اغالبـ را

 پدرش، تلمیذ میـرزاحسـن، آقـا و آخوند میرزاحسن آقا و رشتی رضی آسید تلمذه از کـه
 مدت در را صدرامال آخونـد اسـفار خصـوص و نوری مالعلی آخوند الهی، ماهر حکیم
  1«.کردم تقرائ ماهر حکیم آن نـزد سـال، چهار

 گردانراش

 ممتـاز شاگردان تربیت بر عالوه که بـود خود عصر موفق عرفای و حکما از هادیمال حاج
 .اسـت قبـول قابـل هـاآن همـه کـه گذاشـته باقـی خـود از مهمـی علمـی آثـار زیـاد،
 :شـود وی حال نصیب توفیق ایـن تـا شـد جمـع مالهـادی حـاج در عالـی صفـت چنـد

  2«.مـاده عالم اساسبی ولـی خال، و خط خوش ظواهر از اعـراض و واقعی تقـوای و زهد»

 پراکندن و تربیت و اکناف و اطراف از شـاگرد جذب و فلسـفی گرم حوزه تشـکیل نظر از
 .رسـدنمی سـبزواری حکیم پای به کسـی نوری، حکیم از بعد مختلف، بلد در هاآن

 شـتافتند محضرش به سـو هر از حکمت، طالبان و پیچید ورهاکش برخی و ایران در شهرتش
 جوینـدگان قبلـه قـدر،عالی حکیـم ایـن وجـود پرتـوی از سـبزوار متـروک شـهر و

 تاریخ فلسـفه در خاصش نظر کـه دوگوبینو کنت .شد علمیه حوزه یک مرکز و الهی، حکمت
 زیادی طالب که شده گیرعالم یقدر بـه او صیت و شهرت: »نویسدمی چنین است، معروف

 مشغول او مدرسه در و آمده سبزوار به او محضر از استفاده برای عربستان، و ترکیه ممالک از
 جذبـه و شور با و بود تقریر خوش و بیان خوش بسـیار سـبزورای، حکیم 9«.هستند تحصیل

 سرشـاری یعرفانـ ذوق از حکمـی، و علمـی مقامـات از گذشـته .کـردمی تدریـس
 بود شـده موجـب کـه ایگونـه بـه بـود، متشـرع و هللاالـی سـالک و بـود برخـوردار

 زائـران راه سـر در سـبزوار طرفـی، از. بورزند ارادت او بـه عشـق، حد سـر تا شـاگردانش
 باعـث امـر میـنو ه رسـیدندمی سـبزواری خدمـت زوار و داشـت قـرار رضـا امـام

 دید و رایـج رضا امام زوار از اسـتقبال اینکه ویـژه به شـد،می وی افـکار بیشـتر ترویـج
 4.شدمی منتشر مردم میان در سبزواری ملقات تأثیر رهگذر، این از .بود نیالطو هم بازدید و

                                              
 .91ص ،صدرالمتألهین بر متأخر عرفای و حکما تاریخ سها، صدوقی منوچهر .1
 .166ص ،سبزواری حکیم رسائلمالهادی سبزواری،  .2
 .121ص ،14 ج ،آثار مجموعهی مطهری، مرتض .9
  .913ص ،میاسال فلسفه تاریخکوهساری،  اسحاق حسینی. 4
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 هاآن از بعضـی اگرچه و داشـت بسـیار شـاگردان مالهادی، حـاج: »نویسدمی براون ادوارد
 نفـر هـزار جمعـا ولـی کننـد، تمـام را خـود تحصیالت اندنتوانسـته و مانـده راه وسـط در

  1«.گردیدند التحصیل فارغ او محضر در محصل

 عقلـی علـوم و فلسـفه دوسـتداران آمـال کعبـه سـبزواری، مالهادی بحث و درس مجلس
می فیـض کسـب وا محضـر از و آمدنـدمی سـبزوار بـه دور بالد از مـردم و بـود

. داشـتند حضـور نیـز قفقـاز طالب از جمعـی حکیـم، تدریـس حـوزه در 2«.کردنـد
 از هـاآن اسـامی کـه رسـیدند معرفـت و حکمـت در عالیـه مقامـات بـه هـاآن از بعضـی

 حضور فیض، پـر حوزه ایـن در نیز آذربایجان طلب از جمعی همچنین .اسـت رفتـه بیـن

 شـیخ 9«.نداریم دست در خبری هم هاآن از تأسـف کمـال بـا کـه اندرسـانده هـم بـه

 شـوارق حکیـم، نـزد مشـهد، در حسـن حاجـی مدرسـه در سال 2 مدت بـه انصاری

می و خاسـتبرمی حکیـم رسـید،می او بـه شـیخ سالم وقتـی و بـود خوانـده فلسـفه و
  4«.السالم علیـه و السالم والیـه السالم منـه: »گفـت

 حکیم درس بـه سـبزوار در سـال یک حدود کـه هـادی مال حـاج شاگردان از دیگر یکـی
 خراسـانی، کاظـم مالمحمد آخوند نامدار، استاد و محقق اصولی، و فقیه مرحوم شده، حاضر
 سبزوار، در مدتی عالیات، عتبات سـفر راه در که است نجف علمیه حوزه زعیم و شیعه مرجع
  1.کرد توقـف فیلسـوف، ایـن محضـر درک برای

 الهـی، کامـل عـارف ربانـی، حکیـم مرحـم سبزواری، حکیم درس مجلس ثمره ترینبزرگ
 فرزنـد که بـزرگ مـرد ایـن .است جزینی در همدانی قلی مالحسـین آخونـد نامـدار، فقیـه

 جاذبه و شهرت صیت و آمد نتهرا به همدان از تحصیل ادامه برای بود، سرشتپاک چوپانی
 حکیـم آن حـوزه در مدتـی و کشـاند سـبزوار بـه را او سـبزواری، حکیـم معنویت
 منقـول، علـوم تکمیـل بـرای و شـتافت عالیـات عتبـات بـه آن از پـس. کـرد شـرکت

 همان در. گرفـت قـرار انصـاری مرتضـی شـیخ حاج المتأخریـن، اسـتاد شـاگردان جـزو
 کامـل، عـارف آن نـزد و یافـت را شوشـتری سـیدعلی آقا حضور تشـرف توفیق ام،ای

 کمتر کـه رسید معرفـت و کمال از مقامی بـه خود و کـرد طـی را سـلوک و سـیر مراحـل
                                              

 .908، ص میاسال فلسفه تاریخکوهساری، اسحاق حسینی. 1
 .1340ص ،9 ج ،میاسال معارف فرهنگ سجادی، سیدجعفر. 2
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 حضـور بـه سـبزواری، حکیـم حـوزه شـاگردان همـه اگر .جست تـوانمی برایـش نظیری
 1.اسـت مفتخـر مـردی چنیـن حضـور بـه حکیـم حـوزه د،کننـمی افتخـار او حـوزه در

 :از عبارتند مطهری، شهید قول طبق سبزواری، حکیم شاگردان
 .دارد حاشیه منطق منظومه بر که (قوچانی)خبوشانی عبدالکریممال .1

 .هیدجی محمدمال استاد تهران، مقیم سبزواری، حسین میرزا 

 .قم مقیم یزدی، اکبرعلی میرزا .9

 عصـر در تحقیـق جامعیـت در کـه سـبزوار مقیـم سـبزواری، علـوی حسـین میرزا حاج .4
 .شـدمی شـناخته نظیـربی خـود

 .فارس در فلسفه معروف استاد دارابی، عباس حکیم .1

 تهرانی مـهعال و داشـته مراسالت سـبزواری، حکیم با کـه تهرانـی محمدابراهیـم شـیخ .0
 .اسـت دیده ریجزای جـواد محمد شـیخ نـزد را هاآن

 .زنجانی موسوی ابوالقاسم سید .1

 .سبزواری عبدالرحیم سید .8
 .صباغ محمدمال .3

 .بیرجندی هادی شیخ آقا استاد بروغنی، رضا محمد شیخ .16

 .دارابی عبدالغفور میرزا .11

 .مشهدی شهیدی بزرگ آقا و خراسانی فاضل حاج استاد مشهدی، سالماال شیخ حسین مغالمال .12
 .سروقدی محمد میرزا

 .تبتی فاضل لیع شیخ .19

 .دارابی حکیم آقا میرزا .14

 .یزدی محمد میرزا .11

 .زنجانی ابوطالب میرزا حاج .10

 .بجنوردی عارف اسماعیل مال حاج .11

 .العراقین شیخ عبدالحسین شیخ .18

 2.الهی حکیم محمد میرزا .13

 اینهـا از بیـش را سـبزواری حکیـم شاگردان شمار اسالمی، فلسفه تاریـخ هایکتاب برخـی
 حاجی، فرزنـد .شـد نظـرصرف هاآن نام بیـان از مقاله، ایـن اختصار دلیل بـه کـه اندنوشته

                                              
 .121، ص رسائل حکیم سبزواری. مالهادی سبزواری، 1
 .120، ص 14، جمجموعه آثار. مرتضی مطهری، 2
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 درس حوزه پدر، درگذشـت از پیش که است قاجاریه دوره حکمای از یکی نیـز مالمحمد
 1.تداشمی نگه گرم را بحـث و

 آثار

 ه،متعالیـ حکمـت سـبک بـه فلسـفه هـم آن ،فلسـفى مباحـث در حکیـم آثـار جمیـع
 2.بیـان معانـی و نحـو صـرف،: ادبـی مباحـث در رسـاله سـه جـز بـه اسـت شـده تألیـف

 شـودمی هـاکتاب شـامل اول، قسـم اسـت؛ گونـه دو بـه سـبزواری حکیـم تألیفـات
 قسـم، دو هـر بـه ادامـه در کـه اسـت حکیـم آن رسـائل و مکاتبـات شـامل دوم، قسـم و

 .شـودمی داده هـاکتاب ایـن از برخـی دربـاره مختصـری توضیـح و اشـاره

 هاکتاب

 اسرارالحکم

 نظـری حکمـت. اسـت شـده تألیـف عبـادات اسـرار و معـاد و مبـدأ معارف در کتاب این
 .اسـت ذوقیـه مشـارق و مآرب و مشائیه و اشراقیه حکمت مطالب بـر مشـتمل کتـاب ایـن
 رساسـت کتاب، عبارات. اسـت نوشـته قاجار شـاه اصرالدینن درخواسـت به را کتاب این

  9.اسـت نگاشـته شـیوا بیانـی بـا را آن مؤلف و

 اسفار بر حاشیه
 اسفار، نفس سفر بر او حواشـی. اسـت نوشـته حواشـى شـواهد اسـفار بر حکیم، علی آقا

 .اسـت مختصـر اسـفار دیگـر هایقسـمت بـر مفصل
 افـکار بـر مشتمل علی، آقا تعلیقات. است نوشته تعلیقه مخصوصی موارد ـهب که معنا این به

 .دارد مدرس علی آقا شخص بـه اختصاص تحقیق، ارباب متأخران بین در و است دقیق و تازه
 فلسـفی بحـث در علـی آقـا آشـتیانی، الدیـن لسـیدجال مرحوم معاصر، فیلسـوف عقیده به
 متبحرتـر و تروسیع حکمی، مبانی به احاطه نظر از و ترمحقق و تردقیق سبزواری، حکیم از
 .اسـت بـوده نظیـرکم ذهـن، حـدت و نظـر جـودت و فکـر اسـتقامت حیـث از و

 مطالعـه را خـود معاصـران افـکار تمـام داشـت، کـه ذاتـی ملیمت و خضوع روی علی آقا
 شـده حاضـر تدریـس هایحوزه بـه سـبزواری، حکیـم از بیشـتر خیلـی. اسـت کـردهمی
 چنـد تدریـس از بعد حقیر: »فرمایـدمی لدینا لسـیدجال. اسـت دیده متعـددی اسـتادان و

 سـرعت جهـت از سـبزواری محقـق کـه شـده معتقـد شـواهد، و اسـفار کتـاب از جلـد
  4«.دارد ترجیـح ـیعل آقـا بـر رسـا، و کوتـاه عباراتـی بـا معضالت، تحریـر و انتقـال

                                              
 .1340، ص 9، جفرهنگ معارف اسالمیسیدجعفر سجادی،  .1
 .161، ص رسائل حکیم سبزواریمالهادی سبزواری،  .2
 .112همان، ص . 9
 .163. همان، ص 4
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 الربوبیه شواهد بر حواشی
 صدرامال معاد و مبدأ بر حواشی

  مثنوى حاشیه
 الحسنی اسماء شرح

  نامیرالمؤمنی صباح دعای شرح

 غررالفرائد

 آن شرح و منظومه به سبزواری، علمی شخصیت .است حکمت منظومه به معروف غررالفرائد
 اسـت فلسفه معروف مدارک و مراجع از بزواریس منظومه .دارد بستگی فلسفه و منطق در

 منطـق اصـول بیـن جامـع زیـرا اسـت؛ کـرده بـاز فلسـفه طالب بیـن را خـود جـای کـه
 فلسـفی نظـرات بیـن جمـع در سـلیقگی،خوش و براعـت نـوع یـک .اسـت حکمـت و
 شده بیان آن در منطق و فلسفه و حکمت اصول و رفته کار بـه آن در منطقـی اصـول و
 .اسـت داشـته بیـان شـعر زبـان بـه خوبـی، بـه را آن بـارز نـکات و فلسـفه هاینظریه و
 بیـن در دلیـل، همیـن بـه .اسـت آسـان ،فلسـفه طالب بـرای آن کـردن حفـظ رو، ایـن از

 سـاخته خـود شـیفته را فلسـفه طالب کـرده احـراز را اصلـی مقـام حکمـت، هـایکتاب
 حقیقـت، در منظومـه ایـن. کننـد بررسـی و مطالعـه را آن و توجـه آن بـه تـا اسـت

 خوانـدن بـا ایـران، و نجـف در علـوم طالب کـه اسـت فلسـفه درسـی کتـاب نخسـتین
 1.شـوندمی آشـنا عمومـی فلسـفه بـا آن

 غررالفرائد شرح

 .اسـت کـرده تألیـف جوانی در را ظومهمن شرح خود، اظهار قرار از سبزواری حکیم
 اغلـب کـه مالصدراسـت آخونـد آثـار سـایر و اسـفار کتـاب از منتخبـی کتـاب، ایـن

 2.داد نشـان آخونـد کتـاب سـایر و اسـفار مختلـف مواضـع در تـوانمی را آن عبـارات
 فلسـفی مقاصد از بسیاری حال، این با ولی است، مختصر خود، منظومه بر سبزواری شرح

 طالب بـرای آن فهـم و مانـدمی مبهـم و غامـض داد،نمـی شـرح اگـر کـه داده شـرح را
 جملـه از اسـت، شـده نوشـته متعـددی حواشـى ،منظومـه بـر 9.نمـودمی مشـکل ،فلسـفه
 مـع،جا محقـق اسـتاد و هیدجـی آخونـد حـاج الهی، حکیمى و ربانى عالم مرحوم حواشی

 بـارع، عـارف و محقـق و حکیـم اسـتاد مبسـوط تعلیقـات و آملـی تقـی آقـامحمد
                                              

 .186 ص غضبان، سیدجعفر :ترجمه ،شیعه فلسفه نعمه، هللعبدا. 1

  .161 ص ،سبزواری حکیم رسائلمالهادی سبزواری،  .2
 .180 ص ،شیعه فلسفه نعمه، هللعبدا. 9
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 شـرحی مطهـری، اسـتاد شـهید، فیلسـوف و متفکـر همچنیـن 1.آشـتیانی مهـدی آقامیـرزا
 .اسـت ارزشـمند و مفیـد بسـیار کـه اندنوشته فارسی زبـان بـه سبزواری حکیم منظومه بـر

 مهالمنتظ ليآلال
 المنتظمه یآللا نـام بـه سـبزواری، مالهـادی حـاج منظومـه منطق، در هامنظومه مشهورترین

  2.است دینی علـوم محصلن برای ویـژه بـه درسی، هایکتاب جـزو کـه است
 لمنتظمها یلآللا شرح

 (اسرار دیوان) فارسی شعر دیوان

 الشیخیه علی الرد فی المحاکمات

 فقیههال المسائل فی المقیاس

 الهدی نبراس

 البدیع علم فی الرحیق

 البدیع علم فی فراح الا راح

 الحکمه فی کتاب سینا ابن العینیه شرح و الحق معرفه فی الشمس مطلع

 مکاتبات و رسائل

 الطالبین هدایه رساله .1

 سمنانی سیدصادق مسائل جواب .2

 تهرانی واعظ ابراهیم محمد شیخ مسائل جواب .9

 رضوی نابوالحس میرزا مسائل جواب .4

 دامغانی احمدمال آخوند مسائل جواب .1

 المقاومات و المحاکمات .0

 برهان و حد مشارکت .1

 (النورانیه حدیث) علوی حدیث شرح .8

 خلخالی سیدسمیع مسائل جواب .3

 خلق و حق بین وجود کمالیه صفات معنوی اشتراک در ایرساله .16

 سراریهاال بهجواال .11

 گرگانی بابای میرزا تاالسؤ جواب .12

 تبتی لفاض مسائل جواب .19

 .آبادیمیان اسماعیلمال مسائل جواب .14

                                              
 .160ص ،سبزواری حکیم رسائلمالهادی سبزواری،  .1
  .11 ص ایزوتسو، هیکو توشی و محقق مهدی :مقدمه ،الفاظ احثمب و منطق سبزواری، هادیمال .2
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 کتابی در آشـتیانی، الدین لسـیدجال مرحوم را مکاتبات و رسـائل این که دیگر رسـاله چندو 
 . اسـت کرده گردآوری سـبزواری حکیم رسـائل نام به

 فلسفي هاینظریه
 است، نکرده طرح را جدیدی مسائل و است صدرالمتألهین آثار و افکار شارح سبزواری، حکیم

 سبزواری، از بعـد حکمای از بعضی کـه داشته آخوند بـا مخالف نظرهایی مسئله، چند در جز
 . اسـت شـده اشـاره ادامـه در مسـائل ایـن بـه کـه اندندانسـته درسـت را وی نظرهـای

 :از عبارتند که شودمی منقسم گوناگونی انواع به فلسفى هایبندیتقسیم در حدوث

 ذاتى؛ حدوث  .1

 زمانی؛ حدوث .2

 سرمدی؛ حدوث .9

 دهری؛ حدوث .4

 اضافی؛ حدوث .1

 .اسمی حدوث .0

 هایتحلیل در رو، این از. اسـت اعتباری و سنجشـی حدوثی اضافی، حدوث میان، این در
 حـدوث عرفانـی تحلیـل از نـو طرحـی اسـمی، حـدوث. نـدارد خاصـی جایـگاه فلسـفی،

 پـس کـه شـد نهـاده بنـا سـبزواری هـادیمال حـاج رمتأخـ حکیـم کوشـش بـه کـه اسـت
 1:است شـده نقـد وی از
 شـودمی دیـده صـدرامال مبانـی بـه مناقشـاتی ،منظومـه شـرح کتـاب از مـورد سـه دو در
 صورت و مـاده اتحادی ترکیـب در هامناقشه از یکی. نیست وارد هاآن از یک هیچ که

 .شـودمی معلـوم و دانـدمی انضمامـی را ترکیـب منظومـه صاحـب کـه

 کـرده، نقـل تحقیـق اهـل اقـوال و تحریـر اسـلوب بهتریـن بـا آخونـد کـه را مسـئله ایـن
 اسـفار کتـاب اعـراض و جواهـر بـر چـون است؛ ندیده اسفار اعراض و جواهر بحث در

 گویا و ننوشـته حاشـیه ،اسـت فلسـفی مباحـث تریـنمهم حـاوی و تحقیقـی بسـیار کـه
 اسـت، تضایـف برهان بر آخوند، بر او دیگر اشـکال. اسـت نکرده هم تدریس را آن

 1.داندمی متحـد عاقل و عقل با را معقولـه صـورت ،تضایـف طریـق از آخونـد کـه

 و الهیات و منطق قسـمت در منظومـه شـرح بـر حاشـیه در آشـتیانی مهـدی میـرزا اسـتاد
 بنـای ،منظومـه شـرح بـر حواشـی در قزوینـی، رفیعـی ابوالحسـن سـید میـرزا ـتاداس

 2.شـودنمی وارد سـبزواری حاجـی اشـکال کـه فرمـود تقریـر طوری را صـدرامال آخونـد
                                              

 .91 ص ،القبسات کتاب شرح علوی، العابدینزین بن احمد .1
 .911، ص تاریخ فلسفه اسالمیکوهساری، اسحاق حسینی. 2



 111   حیات علمی حکیم سبزواری 

ی کـه اسـت آن مطلـب ایـن اشـکال ذهنـی وجـود بـر اشـکال ممی وقـت ـیای گویـی  خارجـی اش
 خـارج در کـه ذاتـی همـان عیـن یعنـی شـوند،می موجـود ذهـن در سـهابنف ،ماهیـت و

 مثل جوهری اگر مثال. کنـدمی پیـدا وجـود ذهـن در کاسـت و کـم بـدون دارد، وجـود
 انسـان آن بـا خارجـی انسـان آن کنیـم، تصـور را سـطح و خط مثل کمـی یا انسـان
 هیـچ ذهنـی بـا خارجـی خـط و سـطح همچنیـن و کننـدنمی فرقـی هیـچ هـم بـا ذهنـی،

 .نبـودن و بودن اثـر ذی جز نـدارد، امتیـازی
 .باشـد جوهر باید نیز ذهن در پس است، جوهر خارجی انسان که است این اشکال حال
 مقولـه از علـم اسـت، علـم ذهنـی وجـود فـرض بـر زیـرا نیسـت؛ جوهـر آنکه حال

 جوهـر هـم واحـد، شـیء یـک آیـدمی مالز پـس. اسـت انینفسـ کیفیات از و کیـف
. کیـف هـم و باشد کم هم کـه آیـدمی ماالز سـطح، و خط مـورد در و کیـف هـم و باشـد

 داده پاسـخ صناعى، شایع حمل و اولی حمل تعـدد راه از را فـوق اشـکال آخونـد مرحـوم
 حمل بـه متصور شـیء .کنیممی تعقل و تصور را تمقـاال از مقولـه هـر مـا: اسـت گفتـه و

 تصـور را جوهـر اگر مثال. است کیف صناعـى شـایع حمـل بـه و اسـت مقولـه همان اولی
 حکیـم ولـی است، کیف شـایع حمل بـه و اسـت جوهـر اولـی حمـل بـه متصـور، کنیـم،

 اسـت؛ تشـبیه و مسـامحه باب از ذهنی، صـورت بـر کیـف قـیاطال: فرمایـدمی سـبزواری
 کردنـد اطالق کیـف هـاآن بـر اسـت، خارجـی کیفیـات شبیه ذهنی امور دیدند چون یعنی

 حمل به متصوّرات تماماست:  فرموده که را مالصدرا بیان دوم قسـمت، سـبزواری حکیـم و
 ـدارد؛ن واقعیـت متصـورات بـودن کیـف زیـرا داند؛قبول نمی کیف هستند را قابل شایع
  1«.اسـت تشبیه مسامحه باب از بلکه نیستند، کیف حقیقتا و واقعا متصورات یعنی

 عارفانه وفات
ه عمر، پایان در مالهادی حـاج ن در ایشـان. گفـتمی درس خانه در بیماری دلیل ـب  درس آخرـی
 ،گرفـت دام دام سـرم بگویـم، کـی تـا واحـد، لـه متجلـی واحـد، تجلـی: »گفـت خـود

 .درگذشـت ماننـدی جذبـه حالـت در و« وجبت له الجنه اهلل اال اله کانت آخر کلمته ال
 اسـاس بـر ولـی شـده، نقـل مختلـف قـول هفـت اینکـه بـا او درگذشـت دربـاره

 2.گفـت وداع را دارفانـی هجـری، 1283 سـال الحجـه ذی 22 تاریـخ در سـند معتبرتریـن
 آشتیانی، یوسف میرزا مرحوم کـه صحنی و بقعه میان در .است معروف رسبزوا در جناب آن قبر

 است محمد آمال فرزندش، قبر جلیل، حکیم آن قبر نزدیک و ساخته شاه ناصرالدین صدراعظم
                                              

 .48ص ،میاسال فلسفه مبانی امینیان، مختار. 1
 .902ص ،میاسال فلسفه تاریخکوهساری، اسحاق حسینی. 2
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 سـبزواری، حکیـم قبـر 1.رفـت دنیـا از پدر درگذشت از پیش و بود فرزانه حکیمی که
  2د.دار قـرار رود،مـی مقـدس مشـهد هبـ کـه راهـی کنـار سـبزوار، از خـارج

 الهی و عارف باهلل و زاهد متقی را با صالحین فیلسوف فرزانه و حکیم این متعال خداوند
 .بفرماید محشور طاهرین ائمه و

 منابع
 .تابی رضوی، قدس آستان مشهد، ،مطهری تا آغاز از فلسفه سیدحسن، اسعدی، .1

 .تایب للمطبوعات، دارالمعارف قم، ،د دهمجل ،الشیعه اعیان محسن، سید امین، .2

 .1989 کتاب، بوستان قم، ،مياسال فلسفه مباني مختار، امینیان، .9

 .1981 الملل،بین نشر و چاپ شرکت تهران، ،اسالمي فلسفه تاریخ اسحاق، کوهساری، حسینی .4

 .تا بی دینی، مطبوعات قم، ،الحکم اسرار ،هادیمال سبزواری، .1

 آشتیانی، الدین لسیدجال ه:مقدم و تصحیح تعلیق، سبزواری، حکیم رسائل ،ـــــــــــــــــــ .0
 .تـابـی اسـوه، قـم،

 هیکو توشـی پروفسور و محقق مهدی :مقدمه ،الفاظ مباحث و منطق ،ـــــــــــــــــــ .1
 .تابی جـا، بی ایزوتسـو،

 جوهر و عامه امور قسمت ،حکمت منظومه شرح به معروف غررالفرائد شرح ،ـــــــــــــــــــ  .8
  .هیکو توشـی پروفسـور و محقق مهدی :تعلیقـه و مقدمه و تصحیح عرض، و

 .تابی تهران، دانشگاه تهران، ،سوم جلد می،اسال معارف و فرهنگ جعفر، سید سجادی، .3

 .تابی نور، نسخه ،نهم جلد ،عشق حریم پاسداران علی، شیخ حاج پرور،سعادت  .16

 اسالمی انجمن تهران، ،صدرالمتألهین بر متأخرین و حکما تاریخ منوچهر، سها، صدوقی .11
 .تابی ایران، فلسفه و حکمت

ن احمـد علـوی، .12 ن ـب ی اسالمی، مطالعات مؤسسـه ،القبسـات کتاب شـرح العابدین، زـی  .تاـب

 .تابی کتاب، بوستان قم، ،دوم جلد ،الرضویه فوائد عباس، شیخ قمی، .19

 .تابی می،اسال تبلیغات دفتر قم، ،جلد سوم ،گانفرزان سیمای رضا، مختاری، .14

 .تابی صدرا، تهران، ،جلد چهاردهم ،آثار مجموعه مرتضی، مطهری، .11

 مطالعات مؤسسه تهران، ،شرحه و یمانالا تقویم العلوی، السیداحمد محمدباقر، میرداماد، .10
 .تابی اسالمی،

 .اتبـی ایران، فروشیکتاب یز،تبر غضبان، جعفر سید :ترجمه ،فلسفه شیعه ،هللعبدا نعمه، .11

                                              
 .1619، ص 2، جفوائد الرضویهشیخ عباس قمی،  .1

 .294 ص ،16 ج ،الشیعه اعیانسیدمحسن امین، . 2


