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 مقالۀ پژوهشی             

                       1رضا اکبری            

 *با نظر به آثار مالصدرا یهاز حکمت متعال یانهکارکردگرا یفتعر       2جواد محمودزاده                                                           
 22/20/1021تاریخ پذیرش:           11/11/1931تاریخ دریافت:     

 چکیده

و عالم تجررد و عرالم مالهکره برر ا سران  یاو از منبع اله یدگاهحکمت در د یافتتوان در یبا مراجعه به آثار مالصدرا م
ا سران اسرت. شرروط  یو معرفتر یکنشر ی،در ابعاد عاطف یمشروط به تحقق شروط ،حکمت یافت. درشودیافاضه م

ذهن، سررعت فهرم و سرالمت  یزیتما ند  تیسن خلق و شروط معرفصدر، سالمت فطرت و ح   شرح جملهاز  یعاطف
بره حکمرت،  یدن. رسرگیرردرا دربرمی یو زهد و تقو یعتتام از شر یتتبع جملهاز  یموارد یز  یو شروط کنش یشها د

و خرار  شردن از  یقرینبره ا سران  یدنسبب رس یمعرفت ۀا سان دارد. در حوز یو رفتار یمعرفتۀ را در حوز یآثار خاص
 یراتاز آثرار و اا یرز  یعتترام از شرر یرتبه اعتدال و تبع یدنرس یز  یرفتار ۀ. در حوزشودی... مو یدظرف شک و ترد

و  یو خرال  و حکمرت مشررق ی ق ی،حکمت شرع یلاز قب یبا اوصاف یحکمت ینمترتب بر آن است. مالصدرا از چن
 .کندیم یاد یز...  

 مالصدرا یه،آثار حکمت متعال ی،حکمت مشرق یه،حکمت متعال یفرتع واژگان کلیدی:
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 با  ظر به آثار مالصدرا یهاز حکمت متعال یا هکارکردگرا یفتعر

 مقدمه

اما حکمرت ، (133: 1، 0131)محقق طوسی، کار رفته است به ینابار در آثار ابن س  خستین یبرا یهحکمت متعال واژۀ
گو راگون مالصردرا و  اصطالح در آثار ینفراوان ا یبه د بال کاربردها یعنوان شناخته  شد. از طرف ینچندان با ا یمشاه

عنروان  ینبرد ین،صدر المترلله ی ظام فلسف الحكمة المتعالية في األسفار األربعةاو به  یاثر فلسف ینشدن مهمتر یده ام
و برترر  یموجود، متعال ی ظام ها دیگرکه از منظر مالصدرا، آن را از  ی ظام فلسف ینا یهایژگیو ی. بررسیافتشهرت 

 یرنهموار خواهرد سراخت. در ا لیهما را در فهم بهتر حکمت متعا یرمس ی،برتر ینعوامل اشناخت  ینو همچن سازدیم
 یرزآ هرا   یفتعار بررسی و... و ییعالمه طباطبا  ی،سبزوار یماز جمله حک ییصدرا یحکما دیگرراستا مراجعه به آثار 

بره خرود آثرار  یمدهد، اما رجوع مستق ما قرار یرو پیشرا  یهاز ابعاد حکمت متعال یترروشن یرو تصو یفتعر توا دیم
 وی یهرا یدگاهواسطه از آراء و دیو ما را به شناخت ب دارد یشتریب یتاو اهم یفتعار یبندتهو دس یمالصدرا و گردآور

ترا  یدهمختلرف، کوشر یهرایتتوجه داشت که مالصدرا به تناسب موقع باید ینب ین. در اسازدیرهنمون م ینهزم یندر ا
بررای پرژوهش  ی کرهطور ید، ما ییبر آن را بازگشا مترتبوصول به آن و آثار  یطشرا یه،از حکمت متعال یاییابعاد و زوا

 او ابراز شود. ییآ گاه  ظر  ها گرد د، یو بررسشده  یآورسخنان پراکندۀ او در آثار گو اگو ش جمع استالزم باره دراین

کره در عرصر   گو یگو را یتوجره بره آثرار و کارکردهرا برا یره وشتار کوشش شده تا اصطالح حکمت متعال یندر ا

کره  یمروارد یبررسر ینشرود. همچنر یرف مروده، تعر یا سان دارد و مالصدرا به آ ها اشارات یو رفتار ینشیب ی،معرفت

 حکمرت یهرالفرهؤترر از مما را در فهم جامع توا دیم یز  پردازد،یم یهبه حکمت متعال یدنشروط رس یانمالصدرا به ب

هرا کره توجره بره آن کنردرا بیان میاز حکمت  یدر موارد مختلف اوصاف امرحوم مالصدر ی. از طرفید ما یاری الیهمتع

و  باشرندیم یرهاوصاف، متوجره حکمرت متعال یناز ا یاز مطلوب ما را روشن ساز د. برخ یدیجد یهاگوشه توا دیم

بره  یرز  یممسرتق یرصورت او به دار داشاره  رایج یهاکمتح دیگربه  یزاز اوصاف   یکنند و برخ یانآن را ب یوجه تعال

برا الهرام از آثرار مرحروم  کوشریمیدر ادامره م ز نرد.یم یزیگر یه سبت به حکمت متعال انها و کمبودشوجه  ق  آن

 ،یرهحکمرت متعال یو برا توجره بره کارکردهرا موده اراهه  یدیجد یبندشواهد گو اگون را در دسته ینا ین،صدرالمتلله

 .کنیم یرا بازساز یهصدرا از حکمت متعال یفتعر
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 های طرح حکمت متعالیهزمینه. 1

االشاارا     مط دهم کتراب  سینا و دردر آثار ابنبار   خستین یبرا یهحکمت متعال یر، تعبگفتیمکه در مقدمه  هما طور
را مرردود  یاو در باب  فر  فلکر یروانو پارسطو  یدگاههمان جا که به صورت گذرا د ینا. ابن سکار برده شدبه يها التنب

 .گویدیسخن م یز  یهبا عنوان متعال یاز حکمت هد،دیو از وجود  ف   اطقه در افالک خبر م شمردیم

به حکمرت وی  ید،آیبر م يينمنطق المشرقدر  یخخود ش یحاتاز تصر یاشارات و برخ یا یپا یهااز  مط چنا چه

مختصرر قررار  یهرایمورد  قراد یختهرا به صورت جسته و گر ین زد مشاه رایجحکمت  رفتهو رفته  یافتهدست  یدیجد

حکمرت   سبت بهارسطو  یرواناز پ یکه عده ا یحد زا یشها و تعصبات بی ظرهرچند که به علت وجود تنگ داد،یم

 ینا،سرابرن) کرردیمرل مرمحتاطا ره ع یارو بسر دیدیمعذور م ینهزم ینتر در ایخود را از ورود جد یخمشاء داشتند، ش

 یاست، از وجرود حکمتر ین و یبخش حکمتیتداع یز،که  ام آن   يينمنطق المشرقکه در کتاب  یاگو هبه ،(1: 0441

حرال،  ین. در عرکنردی م یداوعده تحقق پ یناما ا ،دهدیکه به خواص تعلق داشته و وعدۀ  وشتن آن را م ز دیم دمبرتر 

 مرود  یو... ترا حرد یقظرانبن  یسالمان و ابسال، ح یر،رساله الط یلاز رساهلش از قب یدر برخ یخش یقلب یمتصم ینا

رسرد از اواخرر عمرر ی. به  ظر مرطلبدیمستقل م  وشتاریمقاله بوده و  ینآن خار  از حدود ا یگیریکرد که البته پ یداپ

و آن حروزۀ  یمهسرت یزۀ علروم عقلردر حرو یمعرفتر یمنبع جد یکورود  یالزم برا ین بستر و زم یزیریشاهد پ یخ،ش

 است.  یاله یاتو تجل یالهامات رحما  ی،و باطن یدرو  یهایافتدر ی،شهود قلب

طالب حکمرت  یبرا یو اساس یو به صورت شرط ضرور یابدیچندان مدو یتیمنبع اهم یناشراق ا یخحضور ش با

 داشرته باشرد و ملکروت را  یاذوق تلله بهرهطالب حکمت اگر از  کندمی یاناشراق به صراحت ب یخ. شگرددیمطرح م

، االشارا  ةحكمدر مقدم   یو .( 160: 0، 0131)شیخ اشراق،  خواهد بود اق   یشدر حکمت خو ید،مشاهده  نما

اشراق کره حکمرت  یرتعب .(01: 4همان، ) دا دیم یورود به حکمت اشراق ی به مرحل  تجرد از بدن را شرط اول یدنرس

 ینکرها ضمنبوده و  یشهرگذشت، هم ینویدر باب حکمت س یشترکه پ یاست، با واژۀ مشرق امی شده بدان  یسهرورد

اشراره  یفوق عقرل  ظرر یبر وجود منبع یمشرق ۀهمچون واژ دهد،یرا  شان م یناساز ابن یسهرورد یریپذاثر یتا حد

که محل طلروع و ظهرور  یخاص یاییرافاست. واژۀ مشرق، به جهت جغ یکه معارف آن از سنخ  ور و پرتو افشا  کندمی
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 با  ظر به آثار مالصدرا یهاز حکمت متعال یا هکارکردگرا یفتعر

 یرز  یه در مباحث بعردک . چناندهدیتوجه م یو پرتوافشا  ی ورافکن ینز به خود ای ور است، اشاره دارد و واژۀ اشراق  

 است. یحکمت مشرق ینهم برد،یبه کار م یهکه مالصدرا در باب حکمت متعال یاز اوصاف یکیخواهد آمد، 

از  یشپر یدر دو سرنت مهرم فلسرف ی،در عرص  علوم عقلر یمعرفت یدبازشدن افق جد کندآشکار میگذشت  آ چه

تحرول  یرسر یرنخود، بره ا ی  ظام متعال یدر طراح یزها، مورد توجه قرار گرفته و مالصدرا  برجست  آن یمانصدرا و حک

  ظر داشته است. 

 روش شناسی استخراج تعریف کارکردی حکمت متعالیه در آثار مالصدرا. 2

 یرن. بره ایمکنر یمفهوم حکمرت را در  ظرر او بازسراز کوشیمش میتوجه به عبارات مالصدرا در آثار مقاله با یندر ا ام
موضروع بره  یرکفررد در  هکر ییهراعبرارت تمرامروش،  ینکرد. در ا یماستفاده خواه یکارکرد یفمنظور از روش تعر

بردان،  یلمقاله از قالب منبع حکمت، شروط   ینما در ا. شو دیم دیبنخاص دسته یکاربرده، استخرا  شده و در قالب
 .بریمیآثار مترتب بر آن و اوصاف آن بهره م

کره منبرع افاضر   دهردیمر یحصادر شده است. مالصردرا توضر یاز منبع آن است که حکمت از چه منبع مقصود

 یفرشرتگان در سلسرل  طرولمالصدرا،  یفکر یمتعال و فرشتگان هستند. البته روشن است که در فضا یحکمت، خدا

 .یندآی م شماربه  یمنبع مستقل ،عالم بوده و خود

مقرام، از  ین. در اشودیمتعال و مالهکه اشاره م یخدا یعنیحکمت از منبع آن  یافتدر یطبخش شروط، به شرا در

کره  شرودیمرداده  یح. در بخش مربروط بره آثرار حکمرت، توضربریمیبهره م یو معرفت یعاطف ی،کنش یطگا   شراسه

 یو معرفتر یعراطف ی،آثار کنش یاز الگو یزا  ینج. در ادا دیم یمشخ  حک یبرا یچه آثار یمالصدرا حکمت را دارا

 .کنیماستفاده می

 یش،خرو یفلسرف یمالصردرا در فضرا دریرابیم کره منظرور ینبد ؛شودیبه اوصاف حکمت اشاره م یا ی،قسمت پا در
او  کره یمعرروف شرده در حرال یرهحکمت او با وصف متعال یج،صورت رات. بهکرده اس یانب یحکمت را با چه اوصاف

  د.آن برشمرده  یبرا یز  یگریاوصاف د

 یکرارکرد یفعبارت جامع گنجا ده و به عنوان تعر یکمالصدرا را در  یدگاهکه د دهدیموارد اجازه م  ینا استخرا 
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 خواهد شد. مقاله ا جام یا یکار در بخش پا ین. اییمحکمت اراهه  ما

 حکمت از حیث منبع دریافت. 3

ص : اآلیات اسرار 0
04 

ْضل   ذِلك  : »تعالی قوله في الّله فضل من أ ه ذکر ذلك ألجل و هِ  ف   اللَّ
ْؤِتیهِ  ْن  ی  شاء   م  ه   و   ی  و اللَّ ْضِل  ذ  ِظیِم  اْلف  م   و  : »قوله بعد «اْلع  ه  م  لِّ ع   و   اْلِکتاب   ی 

ة    تارة عنها المعبر الحکمة هذه أن إلی إشارة اآلیة هذه في و «اْلِحْکم 
 الّله فضل من هو البسیط، بالعقل الحکماء عند و بالنور تارة و بالقرآن،

 و عباده خواص من اصطفاه و اختاره لمن الّله أتاها ذاته، کمال و
 لمن المخصوص لباسه و خلعته یعطي الملوك من کملك محبوبیه،

  الذاتیة صفاته من الحقة الحکمة ألن مقربیه من أحبه

حکمت از صفات ذاتی 
خداست و به عنایت او 
به خواصی از بندگا ش 

 شود.اعطا می

4 
 الغیب: مفاتیح
 40 ص

 هذه النف  یبلغ لم ما و اللدني العلم من تنال إنما الحكمة حقيقة
ْؤِتي تعالی الله مواهب من الحکمة ألن حکیمة تکون ال المرتبة  ی 

ة   ْن  اْلِحْکم  ش م  ْن  و   اء  ی  ْؤت   م  ة   ی  ْد  اْلِحْکم  ق  وِتي   ف  ْیرا   أ  ِثیرا   خ  ر   ما و   ک  کَّ ذَّ  ی 
وا ِإالَّ  ول  ْلباِب  أ 

 
 .المرتبة هذه إلی الواصلون هم و اأْل

حکمرررت، اکتسررررابی 
ای و  یست، بلکه افاضه

 لررد ی یعنرری از  احیرر 
 خداست

1 
 ص   اآلیات اسرار

04 

  فسه عن و الد یا عن تجرده بعد إال الخلق من أحد ینالها ال و
 االنخراط و الخلیقة شواهب من الفناء و الحقیقي، الزهد و بالتقوی

 الّله یعلمه حتی المقربین عباده و مالئكته من المهيمين سلك في
 کثیرا خیرا و حكمة یؤتيه و علما لدنه من

خدای   حکمت از  احی
متعال بعد از پیوستن بره 
خیررررل مالهکرررره داده 

 شودمی

4 
 لمظاهر االلهیةا

 العلوم اسرار فی
 3ص  الکمالیة،

 إلی یحتاج فإدراكها القدسّیة، للعقول مماثلة اإللهّیة العلوم ألّن 
 شدید لطف و تام تجّرد

حکمت از سنخ امور 
 قدسی و ملکوتی است

 االلهیة المظاهر 1
 العلوم اسرار فی

 بالمتفلسفین المتعّلقین عند ةالمشهور الحکمة منها المراد لی 
 المراد بل المقالیة؛ األبحاث بلذیال المتشّبثین المجازّیة،[ بالفلسفة]

حکمت، عنایتی ربا ی 
 و موهبتی الهی است.
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متعرال برر  یخردا یر ( و از  اح04: 0161 ین،المتلله) صدر خداست ی مالصدرا، حکمت از صفات ذات دیدگاه در

بقره  اسرتناد کررده و  ۀسور 443 ی به آ یشبار در کتب مختلف خو 46از  یشالصدرا ب. مشودیافاضه م یبندگان خاص

 -یمرتبر  علرم لرد  عنریی-ه مرتبر یرنرا کره بره ا یکس د. او اساسا  ورزیم یدبر آن تلک یشخو یبر مدعا یدبه عنوان مؤ

البتره در  .(40: 0161 ین،متللهال)صدر آوردی م شماربه یماندر جرگ  حک یرد،متعال بگ یتا حکمت را از خدا یده رس

 .(04: 0161ین،المتلله)صردر دا ردیم یقیبه حکمت حق یل  یمالهکه را شرط ضرور یلبه خ یوستناو پ یگریموارد د

 یخردا  یروجرود، از  اح یکیمالهکه در مراتب تشک ؛ زیرااست یینتبقابل مالصدرا کامال   یمطلب در  ظام فلسف ینو ا

 .آیندشمار میبهها او به ا سان یضف متعال افاضه شده و واسط 

از برآمرده و  یقدسر یاشاره کرده و حکمت را امر مسئله ینبه ا متفاوت یبا عبارات یش،آثار خو دیگراو در  همچنین

ألّن العلروم »: دا ردیحکمت مر یافتدر یبه تجرد را شرط ضرور یدنسبب رس ینعالم ملکوت و عقول دا سته و به هم

بره  همراجعر .(3: 0113 ین،المتلله)صردر إلی تجّرد تام و لطف شردید للعقول القدسّیة، فإدراکها یحتا اإللهّیة مماثلة 

 ینی، شررا بره گوشره یمردت ی،از پرداختن به حکمت به صورت جرد یشاو پ سازدیم آشکارمقدم  مالصدرا بر اسفار 

 یرانخوا ده، بعد از ات یحصول یقبه طر پیشتره کرا  یاز مطالب یاریکه بس یاگو هو عبادت مشغول بوده است به یاضتر

 یدهرسر یمطرالب یافتبه در یقطر یناز ا ینمشاهده  موده است. همچن یشترب ییاتیات و مجاهدات، به همراه جزیاضر

گاه  بود و به د بال آن به تبر  پیشترکه     .(3-01: 0م،  0310 ین،المتلله)صدر پردازدیکتاب م ینا یفللآن آ

بهرره  یشخرو ی ظرام فلسرف یمالصدرا به صورت گسرترده از منبرع مکاشرفه و شرهود در طراحر یزل  مقام عم در

 .کندیمند مها را  ظامشهودات، آن ینو با اقام  برهان بر ا جویدیم

 یرنا یاز ابعراد تعرال کریه یگرفرت کر یجره ت توانیمختلف، م یهایتفراوان او در موقع یداتکلدر  ظر گرفتن ت با

  ،3 ص الکمالیة،
 المقدمة

 المأل إلی لالرتقاء بها النف  تستعّد  التي الحکمة الحکمة، من
 یؤتی ال إلهّية موهبة و رّبانية عنایة هي و القصوی، الغایة و األعلی

ْؤِتي: )قال کما -تعالی -قبله من إاّل  بها ة   ی  ْن  اْلِحْکم  شاء   م  ْن  و   ی   م 
ْؤت   ة   ی  ْد  اْلِحْکم  ق  وِتي   ف  ْیرا   أ  . خ  ِثیرا   ک 
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از آثرار  یردمؤ یرکدر اثبات آ چه گفته شد، تنها به ذکر  ینجاست. در اا به آن یدنمنبع رس یظر صدرا، تعالحکمت در  

مقصود از آن را معرفت ذات حق، صرفات و  گیرد،یم رارحکمت ق یف. او آ جا که در مقام تعرکنیمیمبسنده مالصدرا 

  د:یافزایسپ  م کند،یم یو... معرفو معاد  أصدور موجودات و مراتب عالم و مبد یفیتافعال او، ک

ّیةة  المتشةّبنين بيایةال ا   المراد منها الحكمة المشهورة عند المتعّلقين بالمتفلسفين ليس  بحةا ]بالفلسفة[ المجاز

و الغایةة القصةوی  و هةي  المقالية؛ بل المراد من الحكمة  الحكمة التي تستعّد النفس بها لالرتقاء إلی المأل ا علی

ََ اْلِحْكَمةَة َفَقةْد  -تعالی -یة رّبانية و موهبة إلهّية ال یؤتی بها إاّل من قبلهعنا كما قال: )ُیْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن َیشاُء َو َمْن ُیةْؤ

وتِ 
ُ
 .(1 :7831 ين المتيله)صدر  َخْيرًا َكِنيرًا( َي أ

شرهود  یندمند کردن فرا ظام کند،یم زیاشراق، متما یخش یژهاز خود به و یشمتاله پ یکار مالصدرا را از حکما آ چه
ضرمن حفر   یکره سرلوک و روش فلسرف یااسرت، بره گو ره یمحک یخاص آن برا یگاهجا یینو تع یدر دستگاه فلسف

 .بردیبهره م یطور که از شهود حس مند شود، همانبهره یز  یخود از منبع شهود قلب یو برها  یاصالت روش

 ل به آنحکمت متعالیه از حیث شروط وصو. 4

 شروط ناظر به ابعاد معرفتی شروط ناظر به ابعاد كنشی شروط ناظر به ابعاد عاطفی

 صدر . شرح0
 فطرت سالمت .4
 خلق سنح   .1

 عبارت:
 شروطا المعرفة  ور و الحکمة لقبول فإن

 سةةالمة و الصةةدر كانشةةرا  أسرربابا و
 الخلق حسن و الفطرة

 شریعت از تام . تبعیت0
 عبارت:
 مررن أو اللرره مرن یلخررذ یررةبالوال فرالنبي
 في مرتبته کمال بها التي المعا ي الملك
 اللره مرن أخرذه ما یبلغ و النبوة و الوالیة

 و العبرراد إلرری بواسررطة ال أو بواسررطة
 الكتاب یعلمهم و یزکیهم و به یکلمهم

 إال الةةةك یمكةةةن ال و الحكمةةةة و
یعة  بره أتی ما کل عن عبارة هي و بالشر

 نةالس و الکتاب من ص الرسول

 ا دیشه . سالمت0
 ذهن . تیزی4
 فهم . سرعت1

 عبارت:
 المعرفرة  رور و الحکمرة لقبرول فإن

 ...الصدر و  کا شراح أسبابا و شروطا
 و الةةنهن حةةدة و الةةرأ  جةةودة و

 الفهم سرعة
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 یحکمرت از منبعر ینبهره بردن ا یه،حکمت متعال ی از وجوه تسم یکیگذشت،  یطور که در مباحث قبل همان
 یناطالق کرد. در هم یهبدان حکمت متعال توانیمنبع است که م ینو ال  است و به اعتبار ع   یردر کنار عقل  ظ یعال

 یابرد تعرالی یتیشخصر یرثاز ح بایرد باشرد،یمرتبره از حکمرت مر یرنکره طالرب ا یگفرت کسر تروانیراستا م
کند تا بتوا د  یداپ یجودو اشتداد و یتعال باید ییمبا زبان خود صدرا بگو یم( و اگر بخواه4 :0161 ین،صدرالمتلله)

 د یا در حقیقی تقوای و . زهد4
 عبارت:

 و الذاتیة، صفاته من الحقة الحکمة ألن
 تجرده بعد إال الخلق من أحد ینالها ال

 الزهد و بالتقوی نفسه عن و الد یا عن
 الحقيقي

 قلب در معنوی  ور از مندی. بهره4

 عبارت:
 له یکن لم و إدراك و فهم له کان من و

 نور قلبه في ال و کشفي حدس
 فال بيیمانهم و أیدیهم بين یسعی

 أیضا الحكمة له یتم
 و افعرال در تعرادل و تروازن برقراری. 1

 تفریط و افراط حد از خرو 
 عبارت:

 التشربه هري الحکمرة الفالسرفة قالت و
 فري أعنري البشرریة الطاقرة بقردر باإلله

 یجتهررد بررلن ذلررك و العمررل و العلررم
 و الجهرل عرن علمه ینزه أن في اإل سان

 الجور عن فعله

 بره رسیدن و د یا و ماده از ا قطاع .1
 تجرد

 :عبارت

 إاّل  الخلق من أحد( الحکمه)الینالها
 الدنيا عن تجّرده عدب

 
 

 هراآسمان ملکوت در تفکر و تدبر. 4 .4 .4
 زمین و

 عبارت:
 آیةاَ فةي التةدبر  تاهج من هي بل

 سةماواته ملكوَ في التفكر و الله
 أرضه و



  0410 تابستانو  بهار، سیزدهم ۀشمار ،هفتم سال

  
 

 040 

 . یردموهبت بهره گ یناز ا

برر وفرق مرذاق قروم و  یو در آثار گو اگو ش پراکنده است. او در مروارد فراوان یاربس ینهزم ینمالصدرا در ا کلمات
 بیرانطالبران حکمرت برشرمرده ا رد،  یها در کترب خرود بررارا که آن یو همان شروط گویدیسخن م یینعموم مشاه

اهرل زما ر   یبه  قرد جرد یزموارد   ی. در برخیدافزایم یشروط ،شمرده و خود یها را  اکافهم آن یدر موارد. کندیم
 .  دا دیو آن را موجب ا حطاط و تنزل حکمت م یدهها را از حکمت به چالش کشو تصور آن پردازدیم یشخو

 یدنرس یبرا ین را جامع تمام شروط الزم و کافآ توانیکه م پردازیمیمالصدرا م یا اتاز ب یکی یبه بررس ینجاا در

از  رتریرقدق ییلرگا ه قرار داده و تحلسه یبنددسته یکتا شروط  امبرده را در  کوشیمیآن م بستربه حکمت دا ست و از 

 :  کندیموارد اشاره م ینا بهشروط  ینا بیان. او در مقام یماراهه ده یکهر

طا و أسبابا كانشرا  الصدر و سالمة الفطةرة و حسةن الخلةق و جةودة الةرأ  و فإن لقبول الحكمة و نور المعرفة شرو 

حدة النهن و سرعة الفهم مع اوق كشفي و یجب مع الك كله أن یكون في القلب المعنو  نور من الله یوقد به دائما 

ه هةنه ا مةور فضةال الحكمة كما یكون المصبا  مرشدا إلی ما في البيت و من لم یكن في یكالقندیل و هو المرشد إل

عن النور فال یتعب نفسه في طلب الحكمة و من كان له فهم و إدراك و لم یكن لةه حةدك كشةفي و ال فةي قلبةه نةور 

 مةن مقةدماتها أحكةمیسعی بةين أیةدیهم و بيیمةانهم فةال یةتم لةه الحكمةة أیضةا و إن سةدد مةن أطرافهةا شةي ا و 

 .(6: 6م  7837 ين المتيله)صدر 

 یو حرق تعرال یرهعال یحکمرت از مبراد یافرتعرالم قردس و تجررد و دره قدم  اتصال ا سان برشروط، همه م ینا

و  یکنشر ی،در سه دست  شرروط مربروط بره ابعراد عراطف توانیعبارت را م یندر ا آمدهشروط  یصورت کلبه.باشندیم

شروط  راظر بره معرفرت و  یخود در دو قسم شروط  اظر به معرفت حصول یز  یقرار داد و شروط معرفت یشروط معرفت

 :گنجدیم یو شهود یحضور

 شروط ناظر به ابعاد عاطفی.4-1

 یر داشرتن روح یرزو   یکرو  یبره اخالقر یاز شرح صردر، آراسرتگ یشده در عبارت فوق )برخوردار بیانسه شرط اول 
 تروان گفرتمی دا سرت. در هرر حرال ی اظر به حروزۀ ابعراد عراطف توانیرا م و عدم عناد در برابر حق ( یطلبیقتحق
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فلسرفه بره شراگردان  یمهستند که عموم فالسرف  مرا در مقرام تعلر یو رفتار اخالقی شروطشد، حداقل  بیانکه  یموارد
. پرهیزید ردمیصرفات  بود رد، بره شردت  یرنکه واجرد ا یعلوم به کسا  ینتوجه داشته و از آموزش ا هابه آن یشخو

 .دا دی م یکاف یهحکمت متعال بانطال یها را برااما آن کند،یم یدها تاکنبه موارد فوق اشاره و بر آ یز  ینصدرالمتلله

 شروط ناظر به ابعاد کنشی. 4-2

 دا ردی مر یالهر یراءا ب یعترا جردا از بسرتر شرر یاز آ جا که مالصردرا حکمرت واقعر تبعیت تام از شریعت:. 4-2-1
 .شمردیبه حکمت برم یدنرس یا شرط ضرورر یعتتام از شر یتتبع روازاین(، 411 :0161 ین،المتلله)صدر

 یجرادآن منروط بره ا یافرتدر بنابراین شود،یاز آ جا که حکمت از عالم مجردات افاضه م تقوا و زهد در دنیاا:. 4-2-2
برا مالهکره و  یتبه تجرد سرنخ یدنمقدم  رس یا،و زهد در د  یاله یا سان و عقول و مجردات است. تقوا یانم یتسنخ

 .(04: 0161 ین،المتلله) صدر باشدیمحکمت  یافتدر

 اسرت: ینچنر ینعبارت مالصدرا در اسفار ا برقراری توازن و تعادل در افعال و خروج از حد افراط و تفاری::. 4-2-3
و قالت الفالسفة الحکمة هي التشبه باإلله بقدر الطاقة البشریة أعني في العلم و العمل و ذلك بلن یجتهد اإل سران فري »

 .(104: 1م،  0310 لمتللهین،ا) صدر« ینزه علمه عن الجهل و فعله عن الجور أن

 شروط ناظر به حوزۀ معرفت . 4-3

از او  یشپر یرا کره حکمرا یهمران مروارد یبا  شروط تقر ینا یانمالصدرا در ب :یشروط ناظر به معرفت حصول. 4-3-1
فهرم   و باال الزم یعسر یو فهم یقو دق یزت یاز ذهن یورداراست. برخ یفزوده  یگرید یزکرده و چ بیان، ا دمد ظر داشته

 است. یدقاهق و ظراهف حکم

است کره از  یحکمت یه،حکمت متعال گفتیمطور که  همان :یو شاوود یشروط ناظر به حوزه معرفت حضور. 4-3-2
و  یرهعال یاتصرال برا مبراداسراس،  ین. برر همرستا یمتعال ،و منبعشل  ع   ینو به اعتبار هم شودیباال به ا سان افاضه م

 یاز حکمرا یاریاست. اگر بسر یبرتر و متعال کمتبه ح یل  یضرور یطها، از شرااز آن یعلم یقحقا یممستق یافتدر
 ینمالصدرا ا دا ستند،یورود به حکمت م یبرا یرا شرط الزم و کاف یاخالق یاز حداقل ها یاز صدرا، برخوردار یشپ

 یبررا یایرژهو یهرایتاز صرالح بایرد یره،و معتقد است طالبان حکمت متعال بیندی م یاما کاف، دا دیشرط را الزم م
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مرتب  حکمت از سنخ  ور و از مشرق است و تا ا سران برا عرالم ا روار هرم سرنخ  ینحکمت برخوردار باشند. ا یرشپذ
بره  یدنقلب، ا قطراع از بردن و رسر از  ور در یمندمالصدرا، بهره روازاین یرد،ها بهره گاز اشراقات آن توا دی شود،  م

را  ینهرا و زمرو ملکوت آسمان یاله یاتتدبر و تفکر در آ ومالهکه و بندگان مقرب خدا  یلبه خ یوستنمرحل  تجرد، و پ
 .(10 :0161 ین،لمتللها)صدر دا دیحکمت م یافتدر یبرا یدر زمرۀ شروط ضرور

در قلرب  یاما از  ور ،برخوردار باشد ییباال یو ادراک حصول یقو یکه از قوۀ فکر یکس کندیم یانب صراحتبه  مالصدرا

 رسا د.ی م یقیرا به حکمت حق ویو  آیدشمار  میبهاو حکمت  یهااو  داشته و داشته یبرا ی فع ینباشد، ا  برده یابهره

 حکمت متعالیه از حیث آثار و غایات. 5

 عباراَ ادراكی و معرفتی بعد به مربوط آثار
 یقین به رسیدن و شک ظرف از شدن  . خار0
 

 و االعتبار سبیل علی اآلیات تلك إلی  ظرت إذا و
 و األوهرام و الشرکوك عنرك زالرت و االستبصار

 الحکمة و المعرفة لك حصلت
 قرآن و شریعت معارف و اسرار به . علم4

رو کسی که به حکمرت )یگا گی حکمت و شراهع الهی، ازاین
 ت  یز دست یافته است.دست یابد، به معارف شریع

 مخالفررة ایررر الحکمررة أن إلرری مرررارا أشررر ا قررد
 ءشري منهمرا المقصود بل اإللهیة الحقة للشراهع

 أفعاله و صفاته و األول الحق معرفة هي واحد
 ا فسی و آفاقی آیات به . معرفت1
 

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

 فیره الرذ  الکتراب هرو و اإل سرا یة کتراب قراءة
 بالمقصود تظفر الخطاب فصل و الحکمة

 أ  «هتللّ  ذاته عرف من: »العتیقة الحکمة في کما بقاء به رسیدن و خود فنای مقام به توجه و . درک4
 شرهود في مستغرقا ذاته عن فا یا رّبا یا عالما صار

 جالله و األّول جمال
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 با  ظر به آثار مالصدرا یهاز حکمت متعال یا هکارکردگرا یفتعر

بره د برال دارد. مالصردرا  یدر وجود ا سان برخوردار است و آثار خاصر یجیمرتبه از حکمت، از  تا ینبه ا رسیدن

از  یداده و برخر یلمروارد آن را بسرط و تفصر یکرده، در برخ یانا بر یهحکمت متعال یتاا ،یبه  حو اجمال ینکهضمن ا

وصول  یج  ت یبه،ط یاتبه ح یدنو رس یو فوز ابد اخرویسعادت  ی،اجمالبیان  موده است. به  یینتب یزآن را   یقمصاد

 یبره طرور کلر و یو فعل یادراک یوصول به آن، قوا ،ییلتفص بیانبه  .(4 :0113 ین،المتللهحکمت است ) صدر ینبه ا

 .  دهدیا سان را رشد  و ارتقاء م یمراتب وجود

 سرازدیحکمت آسان مر یناز ا یگرید یایما را در فهم زوا یرمس یهوصول به حکمت متعال یامدهایبه آثار و پ توجه

 رواع از ا کریه یچنا چه در منطق آمرد کشد،یم یراز معنا و مفهوم حکمت  زد مالصدرا را به تصو یدیجد یهاو مولفه

 لرك حصرلت...  و اآلیرات تلك إلی  ظرت إذا و مالهکه از اشیاء حقایق . دریافت1
 هري و العقلیرة قوتك فصارت الحکمة و المعرفة

 القلب أعني المبارکة البقعة من األیمن جا ب في
 إللهاماتا منبع و المالهکة موطن

 شیطا ی و رحما ی خواطر بین تمییز . توا ایی6
 

 برین الفررق معررفتهم الشرریفة عالمراتهم من و
. وساوسره و الّشریطان خاطر معرفتهم و الخواطر

 ال الّدّقرة، و الغمرو  اایرة في المعرفة هذه فإّن 
 الحکمة و الوالیة ألهل إاّل  بالّتمام تحصل

 رجاء و خوف مقام بین . وقوف3
 

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

 عباَر رفتاری و عملی حوزۀ زندگی با مرتبط آثار
 بقردر باإلله التشبه هي الحکمة الفالسفة قالت و . رسیدن به اتقان در فعل و اعتدال0

 بلن ذلك و العمل و العلم في أعني البشریة الطاقة
 و الجهرل عرن علمره نرزهی أن في اإل سان یجتهد

 الجور عن فعله
 الحکمة من فلی  األ بیاء دین دینه یکن لم من و . تبعیت تام از شریعت4

 ءشي في
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 ةیرورصر یهر ةالحکمر»ا د کره گفته ینطورحکمت ا ریفدر تع یزو اثر است و خود فالسفه   یتبه اا یفتعر یف،تعر

اسرت کره حکمرت در وجرود  یاثرر و کرارکرد یثمذکور، از ح یفو تعر « ینیللعالم الع یا  مضاه ةیعقل اال سان عالما  

 یهراکه از سرچشمه یمتعال یمگفت حک توانیم یو عمل یرحکمت به دو قسم  ظ یما سان دارد. با در  ظر گرفتن تقس

دچار تحروالت  یگرد یاز سو یزسو و در حوزۀ فعل و عمل  یکگشته، در حوزۀ علم و ادراک از  یرابس لیهحکمت متعا

 یرزو  ا سان بروده و در مرحلر  بعرد در افعرال و رفترار ا یو ادراک یعد معرفتآثار متوجه ب   ینالبته عمدۀ ا ،شودیم یجد

 .شودیم یزسرر

 عد معرفتی و ادراکیآثار مربوط به ب   .5-1

مالصدرا، پررداختن بره حکمرت مرسروم کره بره علروم  دیدگاهدر  قین:به ی خارج شدن از ظرف شک و رسیدن.5-1-1

کره در  یوهم و الب  آن و تصرفات ۀاما به علت وجود قو رسا د،یم یقینبسنده کرده، اگر چه ا سان را به حداقل  یحصول

صرور  یرق ره از طر ،یااشر یقکه با حقا یمیما د، اما حکیم یباق یدا سان همچنان در موطن شک و ترد کند،یا سان م

 شرودیمر زاهرل سربت بره واقرع از او  یردیهرگو ره شرک و ترد شرود،یمررتبط مر یمبلکه بره صرورت مسرتق یشانذهن

 .(061: 0161 ین،المتللهصدر)

 یعت،و اسررار شرر یو معرارف قرآ ر یقریحکمرت حق میرانمالصدرا  شریعت و قارآن:علم به اسرار و معارف . 5-1-2

 یرقعم یهایهبه بطون و ال ی،واقع یمحک رو؛ ازایندا دیمنبع م یکسنخ و برآمده از  یکو همه را از  یستقاهل   یزیتما

از  یرتبرا تبع گرردد،ی مر مکنم یاله یعتاز شر بعیتمعرفت، جز با ت ینبه ا یدنآگاه است و از آ جا که رس یز  یقرآ 

 .(146 :3م، 0310 ین،صدر المتلله) شودیمکشوف م یبر و یزآن   یاسرار باطن ینی،دستورات د

 یمحکر یم،بردا  «یهاعل یکما ه یاالعلم بحقاهق االش» یاگر حکمت را به معنا معرفت به آیات آفاقی و انفسی:. 5-1-3

بشناسد و فقرط بره شرناخت ظرواهر و  شانیبا هم  مراتب وجود یعنی را آن طور که هستند یااست که اش یکس یقیحق

و در  یرا کما هر یااش یمتعال یمحک روازاینبکشد.  یرونها را بنه آنک   ،ظاهر یاو بسنده  کند، بلکه از ورا یعوار  حس

: 0161 ین،المتللهصردر). کنردیآن توجه مر یو ملکوت یالرب یلیبه وج   یءهر ش یدنو با د بیندیشان مارتباط با علت

و  ردگرارمظهر تام صفات پروردگار است، معرفت به آن، مالزم با معرفت پرو یاز آ جا که  ف  ا سا  ینب یندر ا .(460
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 با  ظر به آثار مالصدرا یهاز حکمت متعال یا هکارکردگرا یفتعر

   .(116 : 0161 ین،المتلله)صدر باشدمیحکمت  یش به اصل و ر یدنرس

متعرال هسرتند و  یبط بره خرداالرر ینهم  ماسوا، ع یده،اثبات گرد یههما طور که در حکمت متعال یقتحق در

 یاالربط برودن اشرینع ینا سان تا ارو ؛ ازاینشود ی م ممکنشان علم به علت ی ها ، جز در سابه آن یقیمعرفت حق

 یبرر علرم حضرور یکره مبتنر یرهحکمت متعال در یزامر   ینو درک ا رسد میها را درک  کند، به شناخت تام از آن

 . شودیم یسراست، م

خود و هم  ممکنات به  یو فقر وجود یالربطیندرک جنب  ع درک و توجه به مقام فنای خود و رسیدن به بقاا::. 5-1-4 

و  یتنراهیال یقرتشرده، بره آن حق یکه به د برال آن، ا سران از خرود فرا  شودیم یدهخدا، در اصطالح عرفا مقام فنا  ام

بقاء ذات خود، اسرماء  ،یگرد یا یبه ب« 4الن   :0113 هین،لالمتلصدر. )یابدیو به او بقاء م گرددیصفات او متصل م

 .  بینیدیبه او مقاهم و صفاتش را 

گشته و  یداروجود او ب یو رحما  یملک یا سان از عالم ماده، قوا تعالیدر اثر  دریافت حقایق اشیا: از مالئکاه:. 5-1-5

: 0161 ین،المتلله)صردر ید ما یافتبدون واسطه از او در را یاءو اش یقبا مالهکه ارتباط برقرار کند و صور حقا توا دیم

061). 

ما ده، بره علرت  یکه در مرتب  وهم باق یدر  گاه مالصدرا، ا سا  توانایی تمییز بین خواطر رحمانی و شیطانی:. 5-1-6

  مراده و بره علرت خررو  از  شرئ یمتعال یماو قرار دارد، اما حک یهادر معر  حمالت و وسوسه یاطین،با ش یتسنخ

که بر عرالم مرادون دارد، بره  یبه علت اشراف یجهاست؛ در  ت سیدهعوار  آن، از الب  وهم خار  شده و به مرتب  عقل ر

 .(001: 0110 ین،المتلله)صدر دهد ی تشخ یرا از الهامات ملک یطا یخواطر ش توا دیم یراحت

 یافرتاعتردال در دره را بر یمل و جمال خردا، حکرتوجه متوازن به اسماء جال مقام خوف و رجاا:: میانوقوف . 5-1-7

 .(413: 0114 ین،المتلله) صدر رسا دیم یاله یاتتجل

  یو رفتار یعمل یآثار مرتب: با حوزۀ زندگ .5-2

، فعرل ا سران را صرادر از داشتنددر علم النف  و فلسف  عمل از فعل ا سان و عقب  آن  یکه فالسف  اسالم یریتصو براساس
 ی،بره مروازات بحرث از حکمرت  ظرر رودا ستند؛ ازایرنیو آن را مسبوق به علم م دادهوجود در  فسش قرار م ی صور علم
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 ف  ا سان بره صرور  شودیتعلم حکمت، سبب م ،یقتبوده است. در حق یاسالم یتوجه حکمامورد یز  یحکمت عمل
 یرنتوجره بره ارو ؛ ازایرنه او را به واقع برسرا دک کندیحرکت م یگشته و در حوزۀ عمل و فعل، به سمتآراسته مطابق با واقع 

 دارد. یگرفته تا فعل جوارح یا سان از فعل اخالق جتماعیو ا یدر حوزۀ فعل فرد یا کار یرقابلا یراتصور، تاث

هرچند که فلسرفه و  شد د،یقاهل م یزتما یمو حک یلسوفف یمعنا میانسابق،  یحکما کهاست  ینقابل توجه ا  کت 
بره تعلرم حکمرت و فلسرفه  کره صررفا   گردیدیاطالق م یبه کس یلسوف. در اصطالح او، فدا ستندیم ییکحکمت را 

 یز ردگ یما رهکنرد و بره اصرطالح، حک ملع یزآن   یبر تعلم حکمت، به مقتضا افزونبود که  یکس یماما حک ،بپردازد
که در حروزۀ عمرل، از  قر  برخوردارسرت،  را یکس اساسا   یزمرحوم صدرا   کنیم،یاشاره م یزکند. چنا چه در ادامه  

 آورد. یبه حساب  م یمحک

 کرد. یمتقس یو جوارح یدر دو حوزۀ فعل جوا ح یتوانرا م یهبه حکمت متعال یل  یو عمل یرفتار آثار

 یدر حوزۀ فعل اخالق یهحکمت متعال آثار. 5-2-1

بره  یدندر فعرل و رسر یطز حد افرراط و تفرراخالق، خرو  ا یتاز صدرا، معتقد بود د که اا یشپ یاز حکما یاریبس
را جا ب افرراط  یلمرز آن، رذاوحد یینو تع یاخالق یلفضا یفبا تعر و ا سان است یوجود یقوا میاناز اعتدال  یحالت

از خرود سرخن گفتره  یشپ یبر وفق حکما یز  ینهزم ینمالصدرا در ا .( 116: 0400،0 ی،راز)  دا ستندیم آن یطتفر یا
کلمرات پراکنردۀ  کوشیمیدارد، م یشمقاله گنجا ینکه ا یابه ا دازه ینجادر ا .(104: 1م، 0310 ین،المتللهر)صد است

 ؛(04: 0161 ین،المتلله) صدر خداست ی صدرا، حکمت از اسماء صفات وممرح یح. به تصریمکن یمالصدرا را بازساز
 .  شودید ممناسم از حکمت بهره ینا سان در صورت اتصال به ا روازاین

مطرابق برا واقرع و بلکره  علم او که کرامال   یثمورد توجه قرار دارد؛ از ح یثمتعال از دو ح یدر مورد خدا حکمت
 یرناتصرال بره ا .(063: 0110 ،یدوا ر)محقرق  فعل او که از اتقان برخوردار اسرت یثاز ح ینساز است و همچنواقع

بره علرم مطرابق  یدنرسر ی،. در حوزۀ علمرشودیا سان م یملو ع یدر حوزۀ علم ریسبب بروز آثا یتعال یصفت بار
 یافعرال ا سران از اتقران و احکرام شرودیسربب مر یصفت الهر ینتلب  به ا یز  یست. در حوزۀ عملا آن یج  ت ،واقع

حکمت  یتاا رو؛ ازایندر باب قوۀ عدالت در اخالق گذشت یشتراست که پ یزیاتقان، همان چ ینبرخوردار شو د و ا
 به ملک  عدالت است. یدنرس ی،زۀ فعل جوا حدر حو
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 یدر حوزۀ فعل جوارح یهآثار حکمت متعال. 5-2-2 

موضروع  . اساسرا  شرودیبدان پرداخته م یعتدر فقه و شر یشتراست و ب یخار  از حکمت اول ی،بحث از فعل جوارح

بره  یرل  یضررور یجر را  ت تیعترام از شرر یرتمالصردرا تبع رو؛ ازایناست ینمکلف یعلم فقه، بحث از فعل جوارح

 یمدر  رزد مرا حکر یررد،قررار  گ یالهر یعتاز شرر یرتتبع یرکه در مس یکس گویدمیو به صراحت  شماردیحکمت م

به حکمت اسرت، از  یدنهما طور که شرط رس یعتاز شر یتالبته تبع .(043: 0131 ین،المتلله)صدر آیدشمار  میبه

متصرل  یقریبره حکمرت حق کنرد،یمر یرتتبع، یعتکه از شرر یکس یقتحق . درشودیمحسوب م یزآثار و لوازم آن  

 حکمتش خواهد بود. یاز رو یز  یعتاو از شر یتبه حکمت، تبع یلو بعد از   شودیم

 اوصاف حکمت متعالیه. 6  

از  ی. در مقابرل، برخرپرردازدیمر یهاوصاف حکمت متعال یانبه ب یش،مالصدرا به صورت پراکنده در آثار مختلف خو

بره  یممستقیرا یمرتبه از حکمت، به  حو ینبه  ق  ا یمکرده که ضمن اشارۀ مسقت یانب یزرا   یجحکمت را یهایژگیو

 .پردازیمیآ ها م یناز مهمتر یبه برخ ینجاکه در ا دکنیز اشاره می  یهحکمت متعال یکمال یثح

از  رور  یه حکمرت را برخرورداربر یدنرسر یاز شرروط الزم بررا یکیکه مالصدرا،  گفتیم یشترپ حکمت مشرقی:

 ی،حکمرت  ظرر یرتو اساسرا  اا سازدیرهنمون م یقیا سان را به حکمت حق ،در قلب ی ور ین. وجود چندا ستیم

جهت، بره کرار برردن اسرتعارۀ  رور در براب  مینبه ه .(041: 3 م،0310 ین،المتلله)صدر است ی ور ینبه چن یدنرس

طلوع و ظهور  ور، جهرت مشررق اسرت،  یایی. از آ جا که محل جغرافشودیم هیدحکمت، در آثار مالصدرا به کثرت د

است و ا وار حکمرت از آ جرا بره  یمشرق ی،حکمت  ور ینسنخ ارو ؛ ازایناز جهت مشرق طلوع کرده یز  ی ور معنو

کره محرل ارروب مثبت برخوردار بوده و در مقابل مغررب  ییاز بار معنا ی،عرفا  یاتدر ادب رق. واژۀ مشرسدیا سان م

واژه را از آثرار عرفرا اقتبراس کررده و در براب  یناز او، ا یشپ یبسا مالصدرا و حکما. چهشودی ور است، به کار برده م

 حکمت استعمال  مود د.

واگذاشته و کمتر بدان  یاله یعترا به شر یمالصدرا حکمت عملگفتیم که در قسمت سوم بحث  :یحکمت شارع 

از آ جرا کره  .(041: 3م، 0310 ین،المتلله)صردر دا ردیدو حکمرت مر ینرا جامع ب یواقع میحک ینهمچن ،پردازدیم
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 یعرالم هسرت یقهمران حقرا ی،براطن یهاجنبه یناست و ابرخوردار  یو معرفت یباطن یهایهاز اسرار و ال یاله یعتشر

 ه تنهرا تضراد  ی،اله یعتشر حکمت و ینب رسد،یبا قدم عقل و قلب بدان م یه،متلله در حکمت متعال یماست که حک

برگرردان و  یعت،شرر، در  تیجره، ا ردمنبع سرچشمه گرفتره یکا د و از سکه یک یبلکه هر کدام رو یست،  یو تعارض

 ترجمان همان حکمت است.

از  یکریاز چنرد جهرت مرورد توجره قررار داد؛  توانیحکمت را م ینبودن ا یخلوص و  ق و خالص: یحکمت نق 

 روازایرن ؛باشندیمجرد از ماده و  قاه  آن م یزو او   شو دیاز عالم عقول و مالهکه بر ا سان افاضه مجهت منبع آن که 

 قدس و  زاهت صادر شده است. لماز عا ؛ زیراکندیم یاد یاز آن با وصف حکمت قدوس یگرد ییدر جا

 یمحکر  مرود؛ زیررا یرینتب یرز  شرود،یفاعل شناسا حاصل مر یکه برا یآثار معرفت یثاز ح آن را توانیم همچنین

گو ره یچو هر کنردیبرقرار مر یو عالم واقع، ارتباط حضور یقتبسنده  کرده و با حق یبه صرف مباحث حصول ی،متعال

الف حکمت عامه است کره ا سران درست برخ ینما د. ایکرده، در وجودش  م یافت سبت به آ چه در یدیشک و ترد

 بما د. یشک و شرک باق یو چه بسا ا سان در واد کندی م یجادا یقلب ینیقاما  رسا د،یم یعقل قینه یرا ب

 ی،حکمت مشهور، رسم یلاز قب یقرار دارد که مالصدرا با اوصاف یینمشاه یجحکمت را یه،حکمت متعال مقابِل  در

مرت اسرت و آن حک ینا یاشاره به تنها منبع معرفت یبودن به روشن ی. صفت بحثبردیاز آن  ام م یعامه، و حکمت بحث

 واقع است. یدنرس یبرا ینیبحث و مقدمه چ

 مرود:  یرفتعر ینطروررا ا یرهحکمرت متعال تروانیمبا توجره بره آ چره گذشرت،  :یهحکمت متعال یفتعر بازسازی

آن محترا  ارتبراط و  یافرتدر ؛شودیافاضه م یهست ی عال یمنبع، از مباد یثاست که از ح یحکمت یه،حکمت متعال»

 .«آوردپدید میدر وجود ا سان  یا یژهو یو عمل یآثار معرفت وبوده  یهعال یاتصال با مباد
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 گیرینتیجه

حکمرت در  یرنوصول، آثار مترترب برر ا یطشرا ی،منبع معرفت یثاز ح یهحکمت متعال یچه تاکنون گذشت، بررس آن
 یرهگفته شرد منبرع حکمرت متعال .یممرتبه از حکمت برس ینا ییتر از ابعاد معناجامع یریبود تا به تصو یمتعال یمحک

 یتر شهود قلبریبه منبع عال یمتعال یمبلکه حک ،ستی  یو عقل یحس یهابه کمک داده یو عقل یذهن ینیچتنها مقدمه
مرتبه از حکمت الزم است طالب حکمت، ضرمن  ینبه ا یل  یبرارو جوید؛ ازاینیم یاری یزمتصل است و از آن   یز 

به عوالم مجرد متصرل  یاضت،داشتند، با مجاهده و ر یدکلبر آن تکه عموم حکما  یو رفتار یاخالق یهاحداقل یترعا
ترام از  یرتضرمن تبع ،یدر حروزۀ فعرل جروارح یده،مرتبه رسر ینکه به ا یمی. حکبهره گیرد یزآ ان   راقاتشده و از اش

 یقلبر بره یقرین یادراک یثاز ح نی. همچنشودیبرخوردار م یز  یاز ملک  عدالت در حوزۀ افعال جوا ح ی،اله یعتشر
تعرادل در  یخدا، به  روع یو جمال یجالل یاتتجل یافتو با در بنددیاز وجودش رخت م یدو بساط شک و ترد یدهرس

 یخرال  و شررع ی، قر ی،مشررق یلحکمت از قب یناز اوصاف ا یبه برخ یزبحث   یان. در پارسدیم یتیحوزۀ شخص
 .ییماز آن اراهه  ما یمنسجم یحیتوض یشین،مطالب پ کمک تا با یدیماشاره  موده و کوش
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