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 1هينة لمدرسة صدر المتأل  نظرة في الخصائص المنهجي  

 2علي شريواين

 ترمجة: حممد حسن زراقط

  ددرا؛ الللسلة؛ العراا؛؛ الهود؛؛ القل؛؛ املقو. : احلكمة املتعالية؛ مّل الكلمات المفتاحية

ن الذين يأخذو؛ ذ ُوجدت مدرسة احلكمة املتعالية على يد ددر املتأهلني الهريازي حظيت بعد؛ من املقتلديم
 ظمن ؛و؛ حتلا مدرسة تلليلية، تستدر؛ التعاليم واملداق  املرتطةة من سارر املدار  أهن ،حبسب زعموم ،عليوا

ة، والعراا؛، وعلم الكلم، ارية، واإلشراقية كالللسلة املهعلى مقوجوا الللسلي، وذلك من ساحات معراية عد
 ددرا من خلل االستقا؛ إىل كلمات مل ،حتاول هذه امللالةسجم  جتمعوا يف بقاء غري مق دص الديقية، مثوالقص
احلكمة املتعالية، اللريدة ملدرسة  ةلتحلي؛، اكتهاف اخلصارص املقوجية جتمع بني الدد  وامبقوجينلسه، و 

 ،والسؤال ،االمتياز بني هذه املدرسة وسارر املدار  اليت تهاركوا االهتمام وجه من وجده هبدف بيا؛ أهم
ات سارر املدار  وعلى الرغم من استلا؛هتا من إجناز  ،هتدف هذه الدراسة إىل إثطات أّ؛ هذه املدرسة جلداب  مثوا

 مدرسة السلية بك؛ ويا؛راستوا وحبثوا عن الدجد؛، ة يف تاريخ واملهارب اللكرية اليت عراتوا احلضارة اإلسلمي
  ما لكلمة السلة من معًن 

مقو. العراا؛  نلد مدرسة احلكمة املتعالية( 1)هلا بالدر  يف هذه امللالة:  ضومن املسار؛ اليت سدف نتعر 
مقزلة الهود؛ والتعاليم الديقية يف احلكمة ( 3و)التمايز بني مدرسيت اإلشراق واحلكمة املتعالية، ( 2و)، القظري
شرح ( 5و)راة بالدجد؛، امللارنة بني املقو. القللي والعللي والهود؛ي يف ملام اكتساب املع( 4و)املتعالية، 

اهجية يف مدرسة احلكمة تطلدر العربمق (6)ر" و"الربها؛ الكهلي" يف احلكمة املتعالية، ومصةلحات "العل؛ املقد 
 املتعالية  

 هاأسئلتالدراسة و  اتإشكالي
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بن سيقا الذي با لةً ممث ةاريللللسلة(، هد املدرسة املهأي ) ،ة من يرى أّ؛ القمدذج الكام؛ لعلم الدجد؛ اللسلليمث
ويستقد أدحاب   اتقسم اإلهلي ،الشفاء كتاب  يف ما، وال سيموا يف أهبى ددرها يف كتطهوقد ،رها ورعاهاطد 

مه له يلد   اوم مادقث خماططه عن تشودً؛ا ومل يستقد إليه، ومل حيد ع  ييم إىل أّ؛ الهيخ الرريس مل يد هذا التل
جند أّ؛  ،ويف مداجوة هذا التلدمي  ديث إلثطات مةلب السلي يية أو حتقد إىلة، كما مل يسشود؛ي على جتربة

ه ال من القاحية الللسلية، ويؤمقد؛ بأن ة غري مكتم؛اريني يرو؛ أّ؛ بقاء املدرسة املهيخرين ومقوم ددر املتأهل
 ن طريق العل؛ وحده ة من الللسلة عاملرجد  ميكن الدددل إىل الغايات

 هد اض أّ؛ العل؛ واالستدالل العللية، وبعد اارت ذه الرؤية الصدراريدجه إىل هاالعرتاضات اليت ت أهممن و 
 يخر، قد يكد؛ أي ، ويدخلوا يف إطارم للللسلة، هد أّ؛ هذا املقو. خيرج الللسلة عن كدهنا السلةً اللص؛ امللد 

يوا مدرسة دضع اة اليت يقطغي أ؛ متراايا املعرايمن حتديد اجلغ   وإذا كا؛ ال بده لن يكد؛ السلةً ولكق شيء
تجه أغن وأكثر عمًلا ا يكد؛ ما تقتعالية الد ميكن عدها علم وجد؛ عرااين، أو علم وجد؛ ؛ي.ي  ورمباحلكمة امل
ني وأتطاع ا السلًيا كما يدعي ددر املتأهلليس نظامً  ،حال ارية، ولكقه على أيا تقتجه املدرسة املهوأدالًة مم
من اآليات والروايات  لاته عن عد؛ كطريهلني الهريازي ومؤلدر املتأيثار دوتكه  القظرة السريعة على   3مدرسته

                                        
ة، وبني أتطاع مّل ددرا مث؛ املدرسة التلكيكيّ  ، مننيبني نّلا؛ ددر املتأهلّ  أنصارًا ومدااعنيذا االنتلا؛ هلأّ؛  ومن اللات 3

 د حكيمي، إذ يلدله  ومن اللئة األوىل ميكن اإلشارة إىل السيّ ومريدي

حرّي بقا أ؛ نهري إىل هذه احلليلة العلمّية، وهي أّ؛ مدرسة ددر املتأهّلني الللسلّية العراانّية، ليست السلًة، ب؛ هي عراا؛  وال 
الدجد؛، ووحدته، ومعراته، وهي ملاهيم عراانّية هد أدالة سا  الذي تلدم عليه هذه املدرسة جر األاحلخيلى على أه؛ اخلربة أّ؛ 

، حبسب ادةلح املقاطلة، الصقاعيّ  الهارعوشود؛يّة، أي ملاهيم غري السلّية، وإّّنا تعرف بالهود؛  وإذا غضضقا القظر عن احلم؛ 
ل؛ واالستدالل العللّي واملقةلّي، األّويّل، وال يلدم بقاؤها على أسس من الع اإّ؛ مدرسة احلكمة املتعالية هي عراا؛ باحلم؛ الذاتّ 

السلة حمضة، ويستقد إىل األ؛ّلة بصدرة  الشفاءف  الشفاءو األسفاروهذا األمر هد سطب االختلف اللاحش الذي نلحظه بني 
لدل أو اود يستقد يف كثري من ملادله إىل الكه  الهخصّي الذي ليس حّجًة إاّل لصاحطه وعليه  وكّ؛ من ي األسفارمقةلّية، أّما 

  العللّيات احملضة يف عن باحث يصدر عن ملّلد يّدعي الكه ، اليكتب باالعتما؛ على هذه الكهلّيات 

)طورا؛: انتهارات  [اإللهي ات اإللهي ة واإللهي ات البشري ة] الهي ات الهي والهي ات بشرىللمزيد، انظر، حمّمد رضا حكيمي، 
  153لحة صال، هـ  ش ( 1386 ؛لي؛ ما،
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لطعض احللارق، أو نل؛ شود؛ات غريه من أه؛  الهخصي الهود؛ ، و؛عاوىة، وأقدال احلكماءاإلسلمي
 أه؛ الكه  والهود؛ بالعيا؛ ال"وهذا مما ال يدركه إة مث؛ هذه العطارة: ر يف مدار؛ عد  وجتده يكر 4السلدك
ر قدل من يلدل: إّ؛ احلكمة املتعالية أشطه ما تكد؛ مبلتلى طرق أربعة هي: "  وهذا يرب ق لإلميا؛ واللري؛املةاب

طرق أربعة ختتلط ايوا ة(، أو هي تلاطع روايات اإلسلمياآليات والأي الللسلة، والعراا؛، والكلم، والقل؛ )
  5ة، بالعراا؛ والكلمواإلشراقي ةاريامله ،املدرستا؛

للسلة نظاًما مدرسة احلكمة املتعالية السلًة، إذا كانت ال عد ميكن هي: ه؛و نلسوا، ة عدأسئلة تةرح  ،وهقا
عراة مل يف بقاء نظامه اللكري ،؟ ه؛ املقو. الذي اعتمده ددر املتأهلنيملعراة الدجد؛ مطقًيا على االستدالل العللي

 ةاريالسري يف الةريق اليت رمستوا الللسلة امله ه؛ جيبعلى قداعد الربها؛؟  الدجد؛ و؛رسه، نظام عللي مط.ي
 طرق أخرى؟ أم ميكن اخلروج عقوا وشق ،واالكتلاء بتةديرها

                                                                                                                           

مدخل إلى نظام الحكمة ] در آمدى به نظام حكمت صدرائيلئة الثانية ميكن اإلشارة إىل نلد عطد اهلل دلدات لكتاب ومن ال
وهد يلدل يف ملام الدااع عن مّل ددرا: "ال حتصر مدرسة احلكمة املتعالية نلسوا  ،، ملؤلّله عطد الرسدل عطد؛ّيت[الصدرائي ة

   38إىل  32(، الصلحات 1387)طورا؛: كتاب خانه،  11و 10 كتاب ماه فلسفه  انظر، جمّلة بالربها؛ واالستدالل"

 والربها؛، ايلدل ويقتلد مؤّل  الكتاب الذي حياول إثطات أاكار مّل ددر بالدلي؛ العلليّ 

ر العل؛، ال ميكن رسم أو تظوري حدو؛ السلة احلكمة املتعالية عن طريق امللاهيم ومضارق الذهن، وذلك أّ؛ مّل ددرا يستثم
، والربها؛، يف السلته ومطاحثه احلكمّية، من ؛و؛ أ؛ يقزل أّي واحد من هذه املستقدات إىل مرتطة املؤيّدات  وعليه، القرآنواإلهلام، و

أّي  ال ميكن الركد؛ إىل ما يلال يف هذه األيّام يف السلة العلم عن التمييز بني ملام اجلمع وملام احلكم، )إذ ميكن مجع املعلدمات من
مصدر ولكن شرط أّ؛ تُعاجل مبقو. علمّي حمّد؛ يتقاسب مع العلم(، وال ميكن مح؛ هذا القمط يف التلكري على مدرسة مّل ددرا 
وتةديعوا للطدله  اإّ؛ مث؛ هذا التةديع ال يساعد على اوم الللسلة الصدرارّية احسب، ب؛ حيرمقا من اوموا بصدرة ؛قيلة، ويدّلد 

 وقراءات سةحّية  تأويلت و تكّللات 

  35و 34 لحتا؛صالاملصدر نلسه، للمزيد، انظر، 

    1382چي )طورا؛: انتهارات سورور؛ي، ، ترمجة حسني سدزنصدر المتأل هين الشيرازي والحكمة المتعاليةحسني نصر،  4
  133إىل  115هـ  ش (، الصلحات 

       224و 223، الصلحتا؛ 2  ش ( اجلزء هـ 1374)طورا؛: انتهارات ددرا،  مجموعه آثارمرتضى مةّوري،  5
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عن  ني يف جمال بقاء نظام ملعراة الدجد؛ خمتل سقحاول يف هذه الدراسة الكه  عن مقو. ددر املتأهل
ه اخلصارص عن غريه من املدار  املقااسة،  الكه  عن مداطن اارتاقه يف هذحماولني األنظمة املعراية اليت سطلته، 

زة للللسلة عن العراا؛ هي السمة املميو  ،وطريلة االستدالل بالربها؛ي سقدر  مدى التزامه املقو. العللكما 
  ددرا وعطاراته االستقا؛ إىل كلم ملبعلم الكلم القللي(، أي ات القللية )يواإلهل

 ة المتعالية كنظام فلسفيالحكم

على الرغم من  ،ات واألاكار يف الللسلةاملرجع يف احلكم على القظريمها  العل؛ والربها؛ ني أ؛املتأهليرى ددر 
دخ؛ أي ال جنده ي عليه،ات واوم احللارق  و يف ملام بقاء اللرضية ستلا؛ة من سارر املصا؛ر املعرايإمكا؛ اال

 ؛ ؛اللة يية أو روايةه من أه؛ الهود؛، أو جملر أو لغري  ،شود؛ له ا حم؛جملر؛ أهن قضية أو ملر؛ة يف نظامه الللسلي
، بك؛ ما ن األخصباملع السلةً  دراريالص ى يقطغي عد القظام الللسليعد توا  وبقاًء على هذه الدعلى دح

  لكلمة السلة من معًن 

كه  الهود؛ وال هي القظام العرااين يفمعراة الدجد؛، و  د أّ؛ نلةة االمتياز األسا  يف نظامه هيكوهد يؤ 
وا يف إذ ال يلط؛ أّي اكرة وال يدرج د؛ ألمر الربها؛، خبلاه هد،يوتمال هم و  ،ة والعرااءاصد تامل الذي يستقد إليه

؛ الذوق والدجدا؛ يف ما من عا؛ة الصداية االقتصار على جمر "عليوا الربها؛ اللاطع:  املعريف ما مل يدلنظامه 
   6"ةا، وال نذكره يف كتطقا احلكميعلى ما ال برها؛ عليه قةعيً  عتما؛اال ا حنن ال نعتمد ك؛حكمدا عليه، وأم

ذلك أّ؛ اللدل اللص؛ يف واحلكمة املتعالية،  جد؛ العرااينة بني علم الد هذا الكلم أهم اللدارق املقوجييظور 
   7ني التزامه بهربها؛ يف الثاين  األمر الذي يؤكد ددر املتأهلما هد الل هد الهود؛، ايالقظام األو 

                                        
(، 1981)بريوت: ؛ار إحياء الرتاث العريّب،  3، الةطعة الحكمة المتعالية في األسفار العقلي ة األربعةددر الدين الهريازي،  6

   234، الصلحة 9اجلزء 

بيدك علّي زا؛ه، "ماهّيت مكتب السلى مّل ددرا    انظر،يّتوم بعض الطاحثني ددر املتأهّلني بعدم االلتزام هبذا املطدإ املقوجيّ  7
خردنامه  "،]ماهّية مدرسة مّل ددرا الللسلّية ومتايزها عن املدار  الللسلّية األخرى[ ومتايز ي؛ از مكتب هاى السلى ؛يگر

يثطت به    ولكن مل يلّدم داحب هذا االّ؛عاء أّي ؛لي؛91لحة صال، (1376)قم: بقيا؛ حكمت اسلمى ددرا،  10 صدرا
ويدخله يف نظامه  السليًّا يتطّن ايوا ددر املتأهّلني مطًدأاهّتامه  وكا؛ من املقاسب هلذا الطاحث أ؛ يعرض بعض القماذج اليت 

 ؛و؛ أ؛ يكد؛ له عليه شاهد من الربها؛ العللّي  من الللسليّ 
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 ونقده في الحكمة المتعالية المنهج العرفاني

، معراة الدجد؛ على الربها؛ العلليمث؛ اللدندي وابن تركة، تأسيس مطا؛روم يف  ، منمن العرااء للد حاول عد؛
؛ااع هؤالء العرااء عن  ؛ يفولكن اهلدف من هذه احملاوالت متث بلغة الللسلة والللسلة، القظري وتدوين العراا؛

يكه     الللسلة وأه؛ القظر الللسلي عياهتم من ؛عاوىمة حماربة العل؛ عقوا، وتلريب مدهت ور؛ ،أنلسوم
ا وجدوا هذه إّ؛ أه؛ اهلل إّن: "ة، إذ يلدل العرااء عن نلاط مقوجية مومالليصري وحديثه عن براهني؛اوو؛ كلم 
ه تقطيًوا ا جيء بالدلي؛ والربها؛، إّنملعاين بالكه  واليلني، ال بالظن والتخمني  وما ذكر ايه مما يهطه ا

   8" جلاءً الربها؛ ال يدجب عليه إال خلاًء، و الإذ الدلي؛ ال يزيد ايه إ ين من اإلخدا؛،للمستعد

يلدم باألسا  على الهود؛ والكه ، ومها املصدر األسا   العرااين أّ؛ القظام املعريف اًل،، أو ومن هقا يُعلم
اها  وثانًيا، قلقظريات اليت يتطعلى األاكار وا ةه للحكم بالصحة وعدم الصحايري مع الذي يستلي مقه العارف

إىل اليلني  ،الطتة ،، وال يدد؛وال يقت. إال الظن ،أّ؛ االستدالل ال يقتوي إال إىل احلد  والتخمنيبالعرااء  ؤمني
يد األرضية اللكرية ولتقطيه تلحظ يف كتب العراا؛ القظري هي لتمو االستدالالت اليتا إّن وثالثًا،باحللارق  
، ب؛ حماوالت الربها؛ احسب را؛ مقه إثطاتهيعجز عن إثطات ما ي ال االستداللإّ؛  ورابًعا،ين ليس إال  املستعد

وترى أّ؛ ؛عدى الكه   ،خذ مدقًلا معاكًسامدرسة احلكمة املتعالية اليت تت ه يف ملاب؛تزيد اخللي خلاًء  هذا كل
وال عيه: "ما تد، ويسوم معوا يف إثطات يعضدها الربها؛ العلليمل ما  املّدعى اللكري ؛ ال تكلي إلثطاتوالهود 

والتزام اللدانني، اإّ؛  ،؛ املكاشلة والذوق أو تلليد الهريعة من غري ممارسة احلج. والرباهنيحيم؛ كلمقا على جمر 
  9"يف السلدك من غري برها؛ ؛ الكه  غري كافجمر 

نظاموم ملعراة الدجد؛ غري   العطارة الدار؛ة أعله، عن أّ؛ طريلة أه؛ العراا؛ يف بقاءيف  ،نييكه  ددر املتأهل
، أخذ على نلسه أ؛ ال وعليها تستقد إىل الهود؛ احملض  ذلك أهنكااية، وال تدد؛ إىل املةلدب بهك؛ كام؛، 

ا؛ ميدأي  ،ري ميداهنميقهط يف ميدا؛ غ، كيما ال ألنه يريد بقاء نظام السليجياريوم يف ما يذهطد؛ إليه، 

                                        
، الصلحة 1ش (، اجلزء هـ   1382ب، ، حتليق حسن زا؛ه اآلملي )قم: بدستا؛ كتاشرح فصوص الحكم؛اوو؛ الليصري،  8
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 ،بالتأكيد، كنلا؛ر على اإليصال إىل احلليلة، لالللسلة هي وحدها العلم ال الللسلة وجماهلا احسب، ب؛ أل؛
 ة املتاحة االستعانة بسارر املصا؛ر املعرايمع 

ليه، وبأ؛ يكال ملام احلكم إباحرتام العل؛، وإ قال نظام معراة الدجد؛ الكام؛ إالني ال يوحبسب ددر املتأهل
من أنظمة  وعلى خلف غريها ،اإّ؛ احلكمة املتعالية ،  وعليهيةعلى ما للهود؛ من ؛ور وأمه ،كتلى بالهود؛ال ي

اللوم، والطيا؛، وتلسري الهود؛،  درجة األوىل، وذلك يف ملامات، تستقد إىل العل؛ بالةمعراة الدجد؛ العرااني
أه؛    بيقما ميكن أ؛ يعجز باالستلا؛ة من العل؛ املتمر ه كللك  ذ والتمييز بني املكاشلات الصا؛قة والكاذبة،

ونتيجة قلة   ةات الروحية واجملاهدات القلسيدحيح نتيجة استغراقوم يف الرياض العراا؛ عن بقاء نظام معريف
جند  ،ايلبالتم  و خيسرو؛ العل؛ وما له من ؛ور موم يف ملام التعليم والتعلة الللسلية، خربهتم يف املمارسة العللي

 أدحاب احلكمة املتعالية من الذين اليف األاكار، ال ميكن أ؛ يرمه إ وخةًأعجزًا يف الطيا؛،  يف أقداهلم وكتاباهتم
الستغراقوم مبا هم عليه من  ،ة[تصّدااملأي وم ]لكق"  ربها؛ والدلي؛ العلليأشداطًا من الدربة يف ان القةعدا 

 ،ا مل يلدروا على تطيني ملاددهمرمب ،ةالتعاليم الطحثية واملقاظرات العلميوعدم مترهنم يف  ،الرياضات واجملاهدات
شتغاهلم مبا هد ال ب الرباهنيعلى وجه التعليم، أو تساهلدا ومل يطالدا عدم احملااظة على أسلد  ،وتلرير مكاشلاهتم

 ن إدلحوا وهتذيطوا إالمن عطاراهتم ما خلت عن مداضع القلد؛ واإليرا؛ات، وال ميك وهلذا ق؛ هلم من ذلك، أهم
   10ة الربها؛ وقدم اجملاهدةدهم بلد على ملاد ملن وق 

 ةبالمدرسة المشائي مقارنة   نزلة الشهود في الحكمة المتعاليةم

، عن اللداعد الرريسة ة األربعةالعقليالحكمة المتعالية في األسفار  مة كتابه األهميكه  ددر املتأهلني يف ملد
 "عالتدر "، ويستخدم تعطريًا مهحدنًا بالداللة، حني يستعري كلمة ه يف بقاء نظامه املعريفيوا مقوجاليت يلدم عل

عت ة يف احلكمة الطحثية، وتدر يقد اندجمت ايه العلدم التأهل" ، إذ قال:ث عن ؛عم الهود؛ بالربها؛ العلليللحدي
  11"ةالكهلية بالطيانات التعليميايه احللارق 
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تقا؛ إىل مقوما، مع احللاظ على االس ة على مستدى احملتدى لك؛املدرسة املهاريعن  ز احلكمة املتعاليةوما ميي
ره يف العلدم مضااًا إىل تطح ،ر على الهود؛ والكه ، هد أّ؛ رارد احلكمة املتعالية تدااالربها؛ والدلي؛ العللي

لهود؛ والكه ، األمر الذي ال وعلدم الدين، وقد أحسن االستلا؛ة من ا ة يف الللسلة، والعراا؛،عارف الرمسيوامل
يف أواخر  ماال سيو  ،إليه عقده يف بعض كتاباته رًا عليه على الرغم من ظودر مي؛يظور أّ؛ ابن سيقا كا؛ متدا

يف األّناط من الثامن إىل العاشر، وهد يعرتف بدضدح للكه  والهود؛ باللدرة على ني؛  ،اإلشارات والتنبيهات
هذا   13لاته اليت ودلت إليقا تظور يثار الكه  يف يثاره ومؤله، الا كلمع هذ ، ولكن12احللارق واللطض عليوا

                                        
  537(، الصلحات 1381، حتليق جمتىب زراعى )قم: بدستا؛ كتاب، اإلشارات والتنبيهاتانظر، ابن سيقا،  12

اعتراضات ] گيرى هاى مّل  صدرا بر بو علي  سير تاريخى نقد مّل  صدرانكته  ، گدزلدذكاوت قرا علّي رضا  للمزيد، انظر، 13
   ( 1370)طورا؛: نهر هسىت ّنا،  [مّل  صدرا على أبو علي : التطو ر التاريخي  لنقد مّل  صدرا

كتاب غري هذين   ويلخر يف الللسلة حبسب ذوقه ومهربه اخلاّص: "عن تدوين كتاب ي الشفاءوحيّدثقا ابن سيقا يف مدخ؛ هذا 
 الصريح الذي ال يراعى ايه جانب الهركاء يف يالةطع، و على ما يدجطه الرأ يف يالكتابني، أور؛ت ايه الللسلة على ما ه
الشفاء، ابن سيقا،  لمزيد، انظر،ل  "ةالللسلة املهرقيّ  يف م ما يّتلى ىف غريه، وهد كتايبالصقاعة، وال يّتلى ايه من شّق عصاه

(، 1953مّية، ، حتليق وتصحيح األب ققدات، حممد؛ اخلضريي، واؤا؛ األهداين )اللاهرة: وزارة املعارف العمد المنطق، المدخل
    10الصلحة 

)اللاهرة:  ي ينمنطق المشرقاليت يصلوا باملهرقّية يف ملّدمته على كتابه كما يتحّدث بالتلصي؛ عن الةرح العاّم لللسلته 
   4إىل  2(، الصلحات 1952

يظور  ، وعلى األق؛ّ كتاب الشفاءويظور من كلمه يف هذه امللّدمة وامللّدمة السابلة أّ؛ تألي  هذا الكتاب متلّدم على تألي  
إىل املهرق  مقسدبة  ولكّن السورور؛ي يهري إىل أنّه تسّن له االّطلع على كرّاسات البن سيقا الشفاءأنّه ألّله قط؛ إمتام 

ارني والللسلة العاّمة، وال ال جديد ايوا، وتهتم؛ هذه الكرّاسات على أاكار املهّ  ،)املهرقّيني( ولكّقه خيرب عن أهّنا مهّدشة
 يتجاوز التغيري العطارة وأسلدب بيا؛ األاكار  

)طورا؛: مؤّسسه ى  2، الةطعة ، تصحيح وتلدمي هقري كدربا؛حكمة اإلشراق السورور؛ي، للمزيد، انظر، شواب الدين
"ابن سيقا"، يف: كاظم  راساين،اخلشرف الدين وانظر، كذلك،   195لحة صال هـ  ش ( 1372مةالعات وحتليلات ارهقگى، 

)طورا؛: مركز ؛اررة املعارف بزرگ اسلمى،  [دائرة المعارف اإلسّلمي ة] رة المعارف بزرگ اسّلمىائدمدسدى جبقدر؛ى، 
   10إىل  8 لحاتصال، 4 زءاجل هـ  ش ( 1377
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الدلي؛ والربها؛، ما  ني يضع الكه  والهود؛ يف بعض املدار؛ إىل جانبجتدر اإلشارة إىل أّ؛ ددر املتأهلو 
ّ؛ املّتطع يف أ"واعلم  ة إلثطات املقكه  بالهود؛،الذاتيه يرى له شيًئا من االستللل واجلدارة يكه  عن أن
  14ة هد الربها؛ أو املكاشلة بالعيا؛"املعارف اإلهلي

 أ؛يف  مصا؛ر املعراة يف املعارف اإلهلية، وال شكه يف ملام بيا؛ ولكن يطدو من القص املذكدر أعله أن
  ،يالصدرار حبسب القظام املعريفوذلك ، 15ال للللسلة احسبا؛ للمعراة ثر الكه  والهود؛ مها مصدرا؛ 

اته املذكدرة ينًلا، وتصرحيه بأنه ال يعتمد يف ومن هقا ال مقاااة بني هذا الكلم وبني التزام والربها؛  ل؛كالع
  املعارف احلكمية سدى العل؛ والدلي؛ الربهاين

                                        
، تصحيح حمّمد ذبيحى وجعلر شاه نظرى )طورا؛: بقيا؛ حكمت اسلمى ددرا، المبدأ والمعادالهريازي، ددر الدين  14

    268، الصلحة 2  ش (، اجلزء ـه 1381

  مه الللسلّي املدعّد داحطه باحلكمة اليمانيّةبأستاذه املري ؛اما؛ ونظاكطريًا    متأثّر يف هذا اجملال تأثـّرًاوال خيلى أّ؛ ددر املتأهّلني 15
مرياث مكتدب،  نهر طورا؛:) ، تصحيح وحتليق علّي أوجىبالصراط المستقيموللمزيد، انظر، مري حمّمد باقر ؛اما؛، 

   170، و99لحات صال (،هـ ش 1380

بحار انظر، حمّمد باقر اجمللسي،   "نّيةاإلميا؛ ميايّن واحلكمة ميا"، يلدل: وغريه البحارومقهأ التسمية حديث أور؛ه داحب 
   233 لحةصال ،57 اجلزء ، (هـ1403 بريوت: مؤّسسه الدااء،) 2، الةطعة األنوار

ويصله بأراع  ،عقد ددر الدين الهريازي الذي يةلق على أستاذه هذا أرقى العطارات ملام، وأيّ  ،وقد كا؛ للمري ؛اما؛ ملام
والطدر املقري، وعّلمة الزما؛، وأعجدبة الدورا؛، والقدر العلليّن، واهلداية الروحانّية، والعل؛ الصلات، من قطي؛: احلكيم الكطري، 

  للمزيد، وكّهاف معضلت الدقارق، ومرية التجّليات اإلهلّية والكيانّية ،اللّعال، وأستاذ الكّ؛ يف الكّ؛، وحّلل مهكلت احللارق
طورا؛: ارهقگستا؛ علدم مجودرى اسلمى ايرا؛، ) عرفت در حكمت يمانىماهي ت وبن مايه هاى مانظر، علّي أوجيب، 

   88 لحةصال، (هـ ش 1385

هذه العطارات عن مدى خضدع ددر الدين الهريازي وتأثّره بأستاذه الذي ميكن ودله باحلكيم جمودل اللدر  وعن تكه  
تخدم يف تسمية كتطه أمساء تدحي هبذا املهرب الللسلّي الهود؛ واملكاشلة يطدو أّ؛ املري؛اما؛ كا؛ من أهلوما، وذلك أنّه يس

" للتخّلص شراق إنّه كا؛ يستخدم يف شعره اسم "إ  مثّ مشرق األنوار، والتشريقات، واإليماضات، والقبساتالعراايّن، مث؛: 
لهاعر إىل نلسه ايه ام اللصيدة بطيت يهري هد خت يف األ؛ب اللارسيّ  "التخّلص"و  94 لحةصالاملصدر نلسه، به  انظر، 

 باسم مستعار  املرتجم  
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 ةوالعقل والشهود في العلوم اإللهيالمقارنة بين النقل 

ه نها؛ والكه ، مع أة إىل جانب الرب ب والسقلهريازي الكتاهد: ملاذا ال يذكر ددر الدين او ة سؤال مهروع مث
بني  ة اختلفمث ة؟ ويف اجلداب عن هذا السؤال نلدل:من مصا؛ر املعراة بالعلدم اإلهليما من ؛و؛ شك يرى أهن

اهوما، إلنسا؛ حند احلليلة، وبعطارة أ؛ق هد الذي يلد؛ نلسه باجتاألمرين، وهد أّ؛ العل؛ واملكاشلة تلد؛ا؛ ا
الذي ال حيتم؛ أكثر من  كما يف حاالت القص  ،بهك؛ يلي.ي  يف حاالت اومه، اإنه حىتقل؛وهذا خبلف ال
مستقًدا إىل كلم طرف  ونقاله يطلىوما ما نص؛ إليه هد كلم   أنه يف حاالت التعام؛ مع القص الدي.يمعًن، إال
االعتما؛ على القّص  أو الداسةة يف إيصاله  ويف مث؛ هذه احلالة ال شك يف جداز ،هد داحب القص ثا؛

ذلك يطلى اللرق قارًما ولكن مع  أو الداسةة )الرسدل(  ثاقة القاصوالدددل إىل املعراة من طريله، عقدما تثطت و 
يقاهلا اإلنسا؛ بل واسةة وتقكه  له بالعل؛ أو بغريه من وسار؛ الكه ، وبني حليلة تقكه  ملن  بني حليلة

هبا، ويف  كانت لتقكه  لقا لدال ورو؛ القص  أّ؛ حلارق كثرية يف القل؛ ماثق به ويعتمد عليه  وهذا ال يلغي د ي
ف إىل ي؛ والتعر والعل؛ نلسه هد الذي يدعدنا إىل اعتما؛ هذا السط ملدار؛ تقحصر سطي؛ املعراة بالقصمث؛ هذه ا

ا، ملن مل يكن له قدم اعلم مما ذكر أّ؛ أكثر أحدال اآلخرة أسرار غيطية جيب اإلميا؛ هبا تلليدً " احللارق بداسةته 
الرراسة  يتجاوز عن استجلء نظر اخللق وحبة  وال ميكقه أ؛ يف املعارف اإلهلية واألسرار الليدمي راسخ

يلدى على املطاحثة واالستدالل،  ةً كيز  زق اةقةً ب الدنيا والهورة عقد القا   لكن أكثر من ر واالستيلء على مآر 
ف إىل شيء ادقه اإلضلل والدبال باملآل، ب؛ يتهر القجاة عن الضلل و ال يكتلي بالتلليد الذي حيص؛ به من 

  "؛ ايواالقظر يف املؤلّلات وتكرير التأميد وأطراف القوار، ويصرف عمره يف تر؛ ويكثر تعطه يف طلطه يناء اللي؛
ر يف كتب اللدم واستلا؛ بعد أ؛ عا؛ القظ – العلمية بالربها؛ اليلي.ي ااألوىل ملثله إذا اشتاق إىل أ؛ يلوم املةالب"
هيخني الرريسني أيب نصر وأيب علي يف طريلة املهارني وكتب ا من اداردهم وخصدًدا ما وجد يف كتب الكثريً 

بني طريليت  أ؛ يرجع إىل طريلتقا يف املعارف والعلدم احلادلة لقا باملمازجة – داحب اإلشراق الهيخ اإلهلي
  16رااءني من العاحلكماء واملليني من املتأهل

ه وعلى مةلع الطحث عن املعا؛ اجلسماين، وهد يكه  ايه عن أن يف در؛ ددر الدين الهريازي هذا القصي
ة معاا يكد؛ ذلك هد اخليار الدحيد املتاح لف إىل املعارف اإلهلية، ب؛ رمبالرغم من اعتلا؛ه بكلاية القل؛ يف التعر 
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ء مبا أوتدا من استعدا؛ وقدرة على القظر يف العلدم مبا هد أكثر من ذلك  اوؤال القا ، اإنه يددي اخلداص
 ةاريف مبا هد أرقى من التلليد واتّطاع القل؛، وذلك بالطدء بدراسة الللسلة املهوالطحث ايوا ونلدها، عليوم التهر 

ا د الهريازي أركاهنمستدى احلكمة املتعالية اليت شي لريتلدا بعد ذلك إىل ،كما يلدل  ،والقظر يف كتب الرريسني
ددر الدين الهريازي وعلى الرغم من إذعانه  وهقا أيًضا يصر  تقا؛ إىل احلكمة والعراا؛ الدي.يوبقاها باالس
لي؛ والربها؛، وهذا ما ة على الدستلا؛ة من املكاشلة والهود؛، يصر على أّ؛ السلته أواًل وبالذات مطقيبإمكا؛ اال

ها؛ ال يذكره يف حكمته،  أّ؛ ما ال يقاله الرب ةالب باليلني  ويطنيالية لقي؛ املر الدعدة إىل مراجعة احلكمة املتعيرب 
يسع له الطحث والربها؛، ؛و؛ ما انكه  للضمري  اليت حنن بصد؛ بياهنا على وجههذه املسألة ويسكت عقه، "

   17"ا؛إذ ليس حيتمله األذها؛ وال يلي به العطارة والطي ؛،بلدة اإلميا

 لمتعاليةالتمايز بين اإلشراق والحكمة ا

يف  ومدرسة احلكمة املتعالية  ال شكزة بني مدرسة اإلشراق ي؛ لقا التعرض لطيا؛ اخلصارص املمي م،بعد ما تلد
د؛ يف ني؛ احللارق والتعرف إليوا، ة الكه  والهوالدين الهريازي يف احلديث عن أمهيأّ؛ السورور؛ي سطق ددر 

قه  ولكن مل تكن استلا؛ة الهريازي مقه استلا؛ة املللِّد، والتابع ، كذلك، يف تأثر الهريازي به واستلا؛ته موال شك
يف الللسلة  وألج؛ هذا  لره لدور العل؛ والربها؛ العلليللمللَّد، واملتطدع، ب؛ امتاز عقه يف نلاط، مقوا: يف إع

من مصلاة العل؛  رما ال مي ملعراة الدجد؛ ىل نظامه الللسليح مرارًا بأنّه ال يدخ؛ إجتده يصر  املدق  من العل؛
ويُطن عليه، وال يتقاىف هذا املدق  من العل؛ مع اعرتااه بأّ؛ بعض الرباهني ناهلا هد نلسه بالكه  ومن طريق 

لكه  أكثر مما يستقد إىل الربها؛، ما رمبا يسمح لقا باللدل اإلهلام، ويف امللاب؛ جند أّ؛ السورور؛ي يستقد إىل ا
مل حيص؛ ]ما كتطقاه يف "  معامل نظامه الللسليريالن تتغسلح العل؛ والربها؛ ؛نا السورور؛ي من إنقا إذا جر 

لقظر عن  لد قةعت ا، حىتةيخر  مث طلطت عليه احلج اًل باللكر، ب؛ كا؛ حصدله بأمرو حكمة اإلشراق[ يل أ
  18"كمهك هك.ي اياحلجة مثًل، ما كا؛ يهك

دى الهود؛، ويتعام؛ مع هذه مات ال ؛لي؛ عليوا سدورور؛ي يط.ي بعض براهيقه على ملومن هقا جند أّ؛ الس
عن  يريد إثطاته  ومن هقا أيًضا يعرب ة ال حتتاج إىل ؛لي؛، ويقةلق مقوا يف الربها؛ إلثطات ماامللدمات وكأهنا بديوي
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 يدخلدا يف ؛اررة حىت ايوم ة، ب؛ ال بد من تدار شروط خادا كانداأيً  ة القا ،أّ؛ املخاَطب بكتابه ليس عام
، ودار ورو؛ه ملكًة له، يكد؛ قد ور؛ عليه الطارق اإلهلي ؛رجات قارئ هذا الكتاب أ؛ وأق؛، "املخاططني بكتابه

  19وغريه ال يقتلع به أدًل"

ا هنى أات، وير املهاهدات العراانية إىل جانب اللةريات والطديوي اإلشراقحكمة كما يضع السورور؛ي يف 
لتقطيه واإلخةار بالطال، ة  واجملودل إذا مل يكله اعارف اإلنسا؛ اةرية وغري اةريإّ؛ م" ال حتتاج إىل ؛لي؛ أو برها؛

ترتيب له من معلدمات مددلة إليه، ذات  ال بد ة اليت للحكماء العظماء،وليس مما يتدد؛ إليه باملهاهدة احلل
  20ات إىل اللةرينيمدد؛ إليه، مقتوية يف التط

بأ؛ جيع؛ العل؛ والربها؛  دالهريازي الذي تعولسلة ددر الدين هذا بيقما ال نرى مث؛ هذا الكلم يف ا
 احلكم اللص؛ يف التمييز بني ما يدخ؛ إىل ؛اررة احلكمة املتعالية وما ال يدخ؛   العللي

 نقصان حكمة المشاء وعدم كفاية العقل لنيل الحقائق

هد امللك واحلكم  والربها؛ العللي الية جتع؛ العل؛وهقا سؤال مهروع يةرح نلسه وهد: إذا كانت احلكمة املتع
هريازي على ة، الماذا يأخذ اليف جمال اللضايا الللسلي أالذي ال مقااس له يف ملام التمييز بني الصداب واخلة

ا عاجزة عن كه  هنة تابعة للستدالل احسب؟ ويتوموا بأا السلة عللّية، وحكمة حبثيالللسلة املهارية أهن
يس املرا؛ هبا االعتلا؛ الذي تللاه وليعلم أّ؛ معراة اهلل تعاىل وعلم املعا؛ وطريق اآلخرة، ل"احللارق واللطض عليوا؟ 

ا؛ة املتكّلم، أو اللليه وراثًة وتلّلًلا  وال ما هد طريق حترير الكلم واجملا؛لة يف حتسني املرام، كما هد ع يمالعا
ب املطاحثة واللكر، اإّ؛ مجيعوا ظلمات ؛ الطحث كما هد ؛أب أه؛ القظر وغاية أدحاوليس أيًضا هد جمر 

  21"بعضوا ادق بعض إذا أخرج يده مل يكد يراها
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ضح اجلداب عن هذا السؤال من االلتلات إىل جممدعة امللحظات اليت سدف ندر؛ها تطاًعا، وهي ويت
ور الذي ال ة مدقع الهود؛ والكه  و؛ورمها يف معراة احللارق، ذلك الد حبسب الللسلة الصدرارّ ملحظات تطني
 وما ايه لأّ؛ يؤ؛يه أو حي؛ حم ميكن لغريمها

ة، وال يسمح ليس له ددرة عللي ة،خلف املاهية للداقع هي الدجد؛  وهد، على يلة واملركزيإّ؛ القداة األد
ة هد وجه من وجده ليلة الدجد؛ بداسةة الصدر الذهقي  وما نعراه من حبقيله حبليلته عرب العلم احلصديلللعل؛ 
 عرب يثاره وعلماته، وال العرف بالعل؛، إا الدجد؛ يف ذاته ال ميكن أ؛ يالدجد؛ يف حد ذاته  وأم د؛، الالدج

االعلم هبا ]أي الدجد؛ات[ إما أ؛ يكد؛ ؛و؛ تدسيط اآلثار "نيله مطاشرًة ومن  يلدر العل؛ على اللطض عليه أو
  22يلًة" معراًة ضعالعرف هبا إ، ال تل عليوا بآثارها ولدازمواة، أو باالستدالباملهاهدة احلضدري

الدقدف على حلارق " ابن سيقا نلسه، بةريلة خمتللة  إذ يلدل ومث؛ هذه امللحظة عرب عقوا أبد علي
واألعراض  وال نعرف اللصدل امللدمة واللدازم  صطهر  وحنن ال نعرف من األشياء إال اخلدااألشياء ليس يف قدرة ال

ل، وال أعراض  اإنّا ال نعرف حليلة األو و  صى حليلته، ب؛ نعرف أهنا أشياء هلا خدالك؛ واحد مقوا، الدالة عل
   23العل؛، وال القلس، وال الللك، واهلداء، والقار، واهلؤاء، واملاء، واألرض، وال نعرف أيًضا حلارق األعراض

ز عن معراة هد عاجوعليه، اإّ؛ العل؛ ليس عاجزًا عن إ؛راك حلارق املطا؛ئ العالية للدجد؛ احسب، ب؛ 
ا ددر الدين الهريازي من صده رمب، وهذا ما يلحليلة اجلداهر املا؛ية وحىت األعراض، حبسب هذا القص السيقدي

 قا نعرف األشياء من طريق اللدازم واآلثار، وذلك بهك؛ ضعي  ومطوم قدله إن

ورابط  وبالتايل، ال ميكن  الدين الهريازي، هد وجد؛ تعلليأض  إىل هذا أّ؛ وجد؛ املعلدل، حبسب ددر 
أّ؛ املاهيات الغري الطسيةة اليت هلا حد ال ميكن  اكما" ةً حضدري مه معراةً  مبعراة ملد معراته على حليلته إال

ة، اكذلك ال ميكن اكتقاه ر ما سطق عليوا من ملدماهتا الذاتيد تصدرها حبدو؛ها واالكتقاه مباهياهتا إال بعد تص
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لدماته ة وماقرة الذوات إال من سطي؛ االكتقاه مبا هد ملدم له من مطا؛يه الدجد؛يحناء الدجد؛ات اللشيء من أ
   24"ةاللاعلي

عرف إال من طريق أسطاهبا" بأّ؛ السطي؛ "املسططات ال ت م يعلم سطب تلسريه قاعدةوعلى أسا  مما تلد
ة العالية، ومهاهدة مطا؛ره الدجد؛يهد العلم احلضدري بعلله و  ة للمعلدلحليلة اهلدية الدجد؛يالدحيد املتاح ملعراة 

على أّ؛ الهود؛ هد الدلي؛ والربها؛  ، ب؛ الربها؛ نلسه يدلهذه األمدر ليس حبكم الربها؛ ويف مستداه احسب
ب؛ الربها؛ هد سطي؛ املهاهدة يف األشياء اليت يكد؛ هلا سطب، إذ السطب برها؛ على ذي " اللاطع يف هذه املدار؛

  25"أّ؛ علم اليلني بذوات األسطاب ال حيص؛ إال من جوة العلم بأسطاهبا ر عقدهموقد تلر  السطب،

ستعانة بالهود؛ والدار؛ات ة من ؛و؛ االص؛ إىل املعراة الكاملة واحلليليوعليه، يُعلم أّ؛ العل؛ ال ميكن أ؛ ي
ري هي عراة حبسب الطصة  ويف احلليلة إّ؛ معراة العل؛ حبلارق األشياء تهطه معراة الضرير باللد؛  وهذه املالللطي

ة إىل معراة الطصري نلسه  وهذا املثال ليس اجتواً؛ا من عقد أنلسقا لدقلا  موما بلغت من امعراة ناقصة، وال ت
 عن جتربته هبذه الةريلة وهبذا األسلدب  إذ يعرتف على ري مدق  الهريازي، ب؛ هد نلسه عربا تلسمق وحماولةً 
املعارف اليت كا؛ حيسب أنّه  رض له الهود؛ والكه ، ومل تكن ك؛ا قط؛ أ؛ يعه مل يكن مطصرًا وال مسيعً بأن نلسه

وإيّن ألستغلر اهلل  " عه يف ما ال يقلعالعمر الذي ضي ناهلا قط؛ ذلك إال سرابًا، ومن هقا يةلب من اهلل املغلرة على
وتدقيلاهتم وتعلم جربزهتم يف   من أه؛ الكلمع يراء املتللسلة واجملا؛لنيكثريًا مما ضيعت شةرًا من عمري يف تتط

ن أّ؛ قياسوم عليم ودراطوم غري قمر بقدر اإلميا؛ وتأييد اهلل امل يل يخر األنيحىت تط قوم يف الطحث،اللدل وتلق
   26"مستليم

ال حيظى بصلة ا يلدله مع السورور؛ي الذي يرى أّ؛ الليلسدف در الدين الهريازي هقا يف شيء ممويهرتك د
  واألمر نلسه ؤية ييات امللكدت، وال ميكقه ني؛ احللارق من عامل اللد ر على الهود؛ ور داتإذا مل يالكمال 

، اإنّه سدف يكد؛ عاجزًا عن لّية على التعطري والطحث الللسلييلال عن السالك الذي ال يكتسب الدربة العل
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ناقص، اكذا الطاحث إذا مل يكن معه  اود ةً حبثي ةً ا، "إّ؛ السالك إذا مل يكن له قد بيا؛ احللارق اليت ناهلا وشاهده
  27مهاهدة ييات من امللكدت يكد؛ ناقًصا غري معترب وال مستقةق من اللد "

ة، اق من اللد  يهري إىل ملحظة مومة هي أّ؛ العل؛ وعلى الرغم مما هد عليه من الدقة واللد وهذا االستقة
ا لتللذية بتولليته العلن يص؛ إىل الكمال ما مل يلر؛ قد اإّ؛ داحطه  ي احللارق من ب نلسه ليكد؛ بذلك مستعدًّ
وا ال يقكه  له بالةرق ب حمروم من كثري من احللارق واملعارف، وكثري مق   وغري املستعد املوذعامل اللد
؛ الطحث من وأي باب، "إّ؛ جمر  ،من أبداب املعراة راة يف الللسلة والعلدم، وهذا سد لطاب مومة املتعااالعتيا؛ي

   28ة نلصا؛ عظيم"غري مكاشل

 في الحكمة المتعالية منزلة البرهان الكشفي

على   ويف كثري من املدار؛ يهري إىل أنّه حص؛ يعلم مرا؛ ددر املتأهلني من مصةلح الربها؛ الكهلم يومما تلد
اإلشراق، ي هذا ك؛ قلب داحًلا لتلل  اين على قلطه  ولكن ليسهذا الربها؛ بالعقاية اإلهلية اخلادة، واإلشراق الرب

الهرف، رة بقدر اإلميا؛ هي اليت تقال هذا ب؛ وحدها الللدب املةورة من اهلدى واهلد ، واملتحلية باللضار؛ واملقد 
  29ة"ذه ]   [ هي من الربهانات الكهليعليوا، "وعلدمقا ه وحتظى بسةدع القدر اإلهلي

زه عن العل؛ يف يالعل؛ خادية مومة مت هد العل؛  ولكن هلذاواحلاد؛ أّ؛ احلكم اللص؛ يف احلكمة املتعالية 
، وكأّ؛ يد روح اللد  اود عل؛ حتت هداية الهود؛، متح؛ بالقدر املعقدي ة اللسللة الطحثية واحلكمة املهاري

لطعد املعقدي يف وجد؛ اإلنسا؛ بدور ل ا، نرى أّ؛ احلكمة املتعالية تلرة  ومن هقه وترااله يف سريه وحركته العلليترعا
الدنيا، لن يقال احلليلة  ة، اإّ؛ عل؛ اإلنسا؛ الذي مل يقزه نلسه عن الرذار؛ وحبسب هذه احلكمر  وحبمؤث
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وبني تةوري القلس  ةإّ؛ الليلسدف الذي مجع بني اللدة العللي موما سعى يف سطي؛ ذلك  وبعطارة أخرى نلدل
   30د مل يكن كذلكا ل؛، ستكد؛ حمصدالته العللية أكثر ددابًا و؛قًة، ممي الهود وإعدا؛ها لتلل

 شروط نيل الحكمة وأسبابها بحسب صدر الدين الشيرازي

الصحيحة بالهود؛ والكه ، أ؛ م من حديث ددر الدين الهريازي عن ربط املعراة ما تلد بعد من الةطيعي
ن يثاره  يف مداضع منّي عليوا املعراة  وهذا ما اعله مل ددرا، إذ ب  بيا؛ الهروط واألسطاب اليت تتدق ع مقهنتدق
من تدّارها ليحظى الليلسدف بقدر املعراة، وليهرق هذا القدر  من الهروط واملدادلات اليت ال بدلاته جممدعًة ومؤل

( حسن 4( حسن اخللق، و)3( سلمة اللةرة، و)2( شرح الصدر، و)1على قلطه  ومن هذه الهروط، نذكر: )
اإّ؛  ،31اآلت األمدر اليت يكه  عقوا لقا القص من( الذكاء وسرعة اللوم، إىل غري ذلك 5الرأي واللكر، و)

ة حدللطدل احلكمة وندر املعراة شروطًا وأسطابًا، كانهراح الصدر، وسلمة اللةرة، وحسن اخللق، وجد؛ة الرأي، و 
يدقد به  ،ندر من اهلل ك كله أ؛ يكد؛ يف الللب املعقدي، وجيب مع ذلالذهن، وسرعة اللوم، مع ذوق كهلي

  32املصطاح مرشًدا إىل ما يف الطيتقدي؛  وهد املرشد إىل احلكمة كما يكد؛ ؛ارًما كالل

 ر والعقل المشوبلعقل المنو ا

                                        
)طورا؛: [ مدخل إلى نظام الحكمة الصدرائي ة] در آمدى به نظام حكمت صدرايىللمزيد، انظر، عطد الرسدل عطد؛ّيت،  30

  69، الصلحة 1، هـ  ش (، اجلزء 1385انتهارات مست، 

  را؛ ني؛ احلليلة واملعراة احلّلةبتوذيب نلسه إذا ما أ ، وتدديته للارئ كتابهالصراط المستقيم قار؛ بكلم املري؛اما؛ يف كتاب 31

وجتاهد بغاة العل؛ من اللدى  ،احلّق من بعد اله الكلم اعليك أ؛ هتاجر كدرة الةطيعة مىت ما ضاق عليك األمر يف ني؛ املرام وإذعا؛
 ،وتستولك اجللبيب اجلسدانّية الغداشي اهليدالنّية ،ة والصدارف الطدنّيةوتراض أعداء اهلل ايك من الدواعي اجلسميّ  ،ةة واخلياليّ الدمهيّ 

 ،ساك تقلص؛ عن عامل الغرور وتّتص؛ باملإل الرايع حدل حضرة اللد  باألاق األقصىة املزاجّية  اعة واللذّ وتستحلر الطوجة اجلسديّ 
لة بعني العل؛ عامل امللكدت من كّدة القلس القاطايتيّسر لك أ؛ تهاهد اضاء  ،وتلارق إقليم الزور وتتمّسك جبقاب رّبك األعلى

  شاط  حّق اليلني املستلا؛  وهقالك يتوّيأ لعللك أ؛ يسطح يف هنر علم اليلني ايص؛ إىل

  218 لحةصمصدر سابق، ال ،الصراط المستقيم انظر،
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ة، بيوترتلع قدرته االستيعا ه،ويز؛ا؛ استعدا؛ ،ر على مث؛ هذه املدادلات والهروطالعل؛ الذي يتدايرتلي 
 مثًل، كالهود؛  ،ة جديدةأ؛وات معراي ى الرغم من بلاره علًل وعدم حتدله إىل شيء يخر، وإذا تدار علىعل
  33من اإلنسا؛ واحليدا؛ ين امللامني مبدقع احلس عقد ك؛؛ هبا إىل حلارق أكثر  وميكن تهطيه العل؛ يف هذتددي

ًة عقد لى احلدا  اخلمس، ب؛ إّ؛ بعض احلدا  قد تكد؛ أكثر قد رها عاحليدانات تهارك اإلنسا؛ يف تدا اكثري من
ما ية به، ايدا؛ حمكدمة للدهم ومودياحل وا عقد اإلنسا؛  واللرق كله يكمن يف أّ؛ حدا نات مقبعض احليدا
 يه، ليدرك به ماقد اإلنسا؛ وترقع يؤ؛ي إىل تةدر احلس ما كدمة للعل؛ وتسرتشد بقدر هدايته،اإلنسا؛ حم حدا 

نصق   ، مثًل،الطهر حنن بقد  ا عقد اإلنسا؛ تلك اليت هي أقدى عقده ممحىت ،هال يستةيع احليدا؛ إ؛راكه حبداس
د مقوا لدنًا اقدل ،ا، وجنمع بني األلدا؛من اللد؛ امسًا خادً  مرتطة ، ونعةي لك؛طوا يف ططلات و؛رجاتاأللدا؛ ونرت
على  عن اعله، ا نلدر على اعله ويعجز احليدا؛ ممري؛ األلدا؛ إىل عقادر بسيةة، وغري ذلك الكث، وحنلجديًدا

 ر بقدر العل؛ يقه، واللارق األسا  هد أّ؛ احلس عقد اإلنسا؛ مقد الطصر بيققا وب ةالرغم من اشرتاك حاس

 لى مرتطًة وأشرف من العل؛ األرضيواملرتطط بعامل اللد ، أع ،ر على اإلهلاموالعل؛ املقدر بالهود؛، املتدا
؛ وقدرة استيعابية باستعداص  عن قد  ذلك العامل  والعل؛ املقدر يتواملقلةع  ،املهدب بهدب اهلدى واهلد 

لد ترك ة وحدها  و ال يتمتع هبا العل؛ األرض املوذب باحلكمة الطحثياستعدا؛ات  ،تساعده على اإل؛راك ةخاد
ل أ؛ يأخذ بيد اإلنسا؛ إىل ي عليه من احلرية والضياع يف مسرية حبثه عن احلليلة، وبدوحده خلههذا العل؛ 
ات[ سطيله ]أي الطقاء على مهاهدة الروحاني ومن ليس هذا" ،34املضاع  لني يتيه به دحراء الهكالي مستلر

   35"وسيلعب به الهكدك ،اليس من احلكمة يف شيء

 موقع التعاليم الدينية في الحكمة المتعالية
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 ،عدةً  المعراة طرقً اود يرى أّ؛ ل كطري   ، ويوتم بتعامليه إىل حد ددرا الكثري من أاكاره من الدحييستلي مل
ال  ليلة واحدة،وتهري إىل ح ،واحد ذه املصا؛ر الثلثة تعزف على وتروه  36القرآن، والربها؛، وأمّهوا: العراا؛

من أشكال  شك؛ مقزهة عن أية احللة اإلهلياختلف بيقوما أبًدا  ومن هقا يرى ددرا أّ؛ ساحة الهريعة 
ال  قداعده قداعد الهريعة الذي خت يعلن إ؛انته للقظام الللسلي ،ة  ومن هقا، أيًضامعارضة العلدم العللية اليليقي

ة الطيضاء ا الهريعة احللة اإلهليوحاش ،إّ؛ الهرع والعل؛ متةابلا؛ يف هذه املسألة، كما يف ساير احلكميات"  ةاحلل
دانيقوا غري مةابلة للكتاب ا لللسلة تكد؛ قوتطً  ،ةة الضروريأ؛ تكد؛ أحكاموا مصا؛مة للمعارف اليليقي

   37"ةوالسق

أّ؛ أددل الهريعة ومطا؛روا ال تعارض العل؛ وال تداجوه، على الرغم  ،حبسب ددر الدين الهريازي ،يع.يما 
روح  إذا مل ميد ويعرتف بأنّه ال سطي؛ له إليوا ،قتوا الهريعةمن األمدر اليت بي العل؛ يعجز عن إ؛راك كثريمن أّ؛ 

ايكته  ما يطحث عقه  ،رإىل مرتطة العل؛ املقد اع العل؛ ف إليوا، اري ويأخذ بيده للتعر  ،اللد  يد العد؛ لقجدته
 بالهود؛ بدل الربها؛ 

هدعه للدحي بأعلى ددرة وأكم؛ وجه، ويعلن تسليمه الكام؛ له ويظور ددر الدين الهريازي خضدعه وخ
مقا به ىل رسدل اهلل القذير املقذر  اك؛ ما بلغقا مقه ياألليقا زمام أمرنا إليه ]أي إىل اهلل[ وإوطاعتة املةللة، "

  38"ققاهودد

عليدة، "وال حيم؛  ما يف جمال املعارف والال سية التلليد، ولكن ال بد من ملحظة أّ؛ هذه التطعية ليست تطعي
  39؛ تلليد الهريعة من غري ممارسة احلج. والرباهني والتزام اللدانني"كلمقا على جمر 

                                        
[ ال انفصال بين القرآن  والعرفان والبرهان] قرآن وعرفان وبرهان از هم جدايى ندارندللمزيد، انظر، حسن حسن زا؛ه،  36

 هـ  ش (   1370)طورا؛: مؤّسسه ى مةالعات وحتليلات ارهقگي، 
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ن يف التمييز بني وبني الدحي )اللري؛(، تكمة يف اوم العلقة بني السلة احلكمة املتعالية والقلةة املوم
ر الذي أشرق قدر املةووال ى اهلل عليه ويله،دل، حليلة الدحي كما نزل على قلب رسدل اهلل (1ملامني، أحدمها )

، حبسب احلكمة املتعالية، يف أّ؛ حليلة   وال شكللقرآن الكريمإ؛راكقا واومقا  (2على وجد؛ه، واآلخر )
وواقع ال يعرف الطاط؛ إليه طريًلا، ومصد؛ عن أّي احنراف  والدحي يف هذا امللام، هد  ،الدحي هي ددق حمض
يار الذي يلا  ب؛ هد امليزا؛ واملع ليس معيارًا للقظر والتللس  احسب،وهد   التام احملمدييف احلليلة الكه  

لتصديب ما يقكه  هلم واحلكم  وا هبذا املعياروقد درح الللسلة والعرااء وأقر  ًعى غريه ويدز؛ به ك؛ كه  مد
ة، ولكّن من يقال اة يف ملام كسب املعارف اإلهلييستغ.ي عن سارر مصا؛ر املعر  ر على هذا املعيارليه  ومن يتداع

ا هد حمجدب م من هذا امللام ما يص؛ إليوم ممواملعصدمد؛ وحدهم، وأما غريهم من القا  احظ ذلك امللام هم
  شىت إىل تلك املعارف الصااية من طرق بهدب بطعض الطاط؛ املتسر وايات، ومحبجاب األللاظ والر 

كام يف أّ؛ اعتما؛ قداعد االجتوا؛ وضدابةه يسوم يف التخلي  من األخةاء يف ملام استقطاط األح وال شك
 ال يدد؛ إىل اليلني بالضرورة يف مجيع احلاالت  ومن هقا، أمكن يف ة  ولكنواملعارف من القصدص الديقي

قلص؛ ددر ة للقصدص  وهقا يتلدمي الرباهني العللية على الدالالت الظاهري التعارض بني العل؛ والقل؛حاالت 
 ة الدين الهريازي عن التيارات الظاهرية يف تلسري القصدص الديقي

واألخطار   بالقرآن ن معراة عميلة وواسعةويكه  املرور السريع على يثار ددر الدين الهريازي وكتاباته، ع
 واتحت يف وجه داحطوا بابًا من أبداب املعراة  ،أغقت هذه املعراة احلكمة املتعاليةوقد 

ة املتعالية، مقوا حتديد األولديات ة يف احلكمة بأشكال عدة والتعاليم اإلسلميويتجلى تأثري القصدص الديقي
(، ويف طرح بعض املسار؛ سفاراألي حبث املعا؛ يف جماالت بعيقوا )وّندذج هذا التجليف  الطحثية، والتةدر القدعي

قة احلا؛ث باللدمي والثابت بالسيال، وهد ما يظور عليه التأثر بتعطري وار؛ يف وطرق أبداب جديدة )مث؛ مسألة عل
ا إذ ال مبر م ا إذ الكا؛ ربً هد عطارة: "و ، الرتاث القصي اإلسلمي

ً
دم، ومسيًعا إذ ال علدب، وإهلًا إذ ال مألده، وعامل

أَومََلْ َيْك   ب َربَِّك أَنَُّه َعَلى ُك؛ِّ }ة جديدة )مث؛ برها؛ الصّديلني املستدحى من قدله تعاىل  إبداع أ؛ل، ويف("مسمدع
لديقية تؤكد هذا (، ويف تصحيح بعض األخةاء )مث؛ تطيني حدوث العامل بدلي؛ أّ؛ القصدص ا40{َشْيٍء َشو يد  

سلم وخارًجا عن اإل ،ات الدينرًا لضروري من ضرورياألمر إىل حد ؛عا الهريازي إىل عد مقكر احلدوث مقك
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لهريازي، ات السلة ددر الدين اعلى حد تعطريه(  هذا ولكن تأثري التعاليم اإلسلمية يف الللسلة ليس من خمتص
األمر الذي نلحظه  ،ةارية اإلشراقيكاملدرسة امله  ،ة أخرىتعالية يف هذا األمر مدار  السلياحلكمة امل ب؛ تهارك

ألمر عن ابن رشد ومدرسته وهؤالء مجيًعا خيتللد؛ يف هذا ا ،وشيخ اإلشراق السورور؛ي ،وابن سيقا ،د اللارايبعق
للقرآن بتدوين تلسري  مل تكت رًا من غريه يف هذا اجملال  ر تأثغري أّ؛ ددر الدين الهريازي أكث ،41ةالللسلي
لي وبني التعاليم ت عدم التعارض بني نظامه الللسة ليثطكتطه الللسلي  ، ب؛ هد يعلن أنه يكتب أحد أهمالكريم

 ة هبذه التعاليم، أو لطيا؛ التلسري الصحيح الديقية، أو لتأييد مكتهلاته العللية والهود؛ي

 ن مدقله من الدين والقصدص الديقية، اإنه ال يلرويقطغي التذكري بأّ؛ ددر الدين الهريازي وعلى الرغم م
وهذا ما يكه  ده بدلي؛ العل؛ والربها؛، ؛و؛ أ؛ يؤي من العتما؛ على القل؛ وحدهة بامن مطا؛ره الللسلي مطدأً 

 بالربها؛  عن التزامه املقوجي

 تبلور البحث البين مناهجي في الحكمة المتعالية

ر بني إذا كا؛ امللصد؛ من الطني مقاهجية هد معراة ظاهرة أو ح؛ مسألة هي حم؛ للطحث، على ضدء احلدار املؤث
من  على بعض املدضدعات شكًل  بعض االشتغال الصدراري ، اإنه ميكن عد42ثر من علم من العلدممقاه. أك

باملعن املتداول  مضااًا إىل الطحث الللسلي ،وذلك أنّه يستليد يف ؛راسة الدجد؛  أشكال الطحث الطني املقاهجي
ومتجانس يف هذه اجملاالت  يط مقسجملتدليد خل جودً؛ا كطريةً  ، وقد بذلعراا؛ واللهدت القلليللللسلة، من ال

جمال الطحث عن الدجد؛، ومل  ة يفقه مل تللد أحباثه لدهنا الللسلي ودطغتوا العللية الثلثة  ويف الدقت عياملعراي
؛راساته على معيار ب؛ حااظت أحباثه و  ، أو الثلثة مًعا،علم كلم نللي أو ،تتحدل أحباثه إىل عراا؛ نظري

 للحكم على اللضايا  ار العل؛ والربها؛ العللي كمحك هناري وهد معيأال ،الطحث الللسلي

يسوم يف مزيد من وهد ، ةيف الدراسات الطني مقاهجي ( أمرًا مةلدبًاقد يكد؛ تعد؛ املقاه. )مبعقاها اخلاص
ليوا وتكدين ف إلتعر ااإّ؛  ،ةوذلك كما يف التجربة الديقي ؛ة ظاهرة املدروسة من أبعا؛ متعدالتدضيح والتعري  بال

                                        
 2و 1 معرفت فلسفى"، جمّلة ]ه؛ ّنتلك السلًة إسلمّيًة[ للمزيد، انظر، عطد الرسدل عطد؛ّيت، "ييا السله اسلمى ؛ارمي؟ 41

      42إىل  27الصلحات  هـ  ش (، 1382 ،پژوههي امام مخي.يسه يمدزشي و مدسّ )قم: 

)مهود: ؛انهگاه علدم  1، الةطعة [منهجي ة الدراسات الديني ة] روش شناسى مطالعات دينى أحد ارامرز قراملكي، 42
   239(، الصلحة هـ  ش  1385رضدى، 
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لم القلس، واسللة الدين، مث؛: عمن ة )وا حيتاج إىل ؛راستوا يف علدم عدة أو مبقاه. علدم عدعق نظرة جامعة
من هذه العلدم واملقاه. بعًدا من أبعا؛ هذه  لقكته  بداسةة ك؛ ،(، وغريهاوعلم الكلم الدي.ي ،اتواإلهلي

 هذه العلدم عن مقوجه املعتمد يف الدراسة والطحث  من ال خنرج أي ة( شرط أ؛الديقيالظاهرة )التجربة 

الستلا؛ة من نتار. العلدم ة، مع ايااظ ايه على الدحدة املقوجحي ة شك؛ يخر من أشكال الطحث الطي.يومث
 احلالة السابلة  ة كما يفهبدف ؛راستوا من جدانب عد ، العة، وذلك هبدف تعميق املعراة بالظاهرة املطحدثةاملتقد 

 من خصارص مدرسة احلكمة املتعالية  واحدةوهذه هي 

واللطض  ةملسألة، وهنًجا الدةيا؛ القظريطريًلا للقرتاب من ا approachاقا امللاربة إذا عر  عطارة أخرى،وب
ميكققا  ،، إذا قطلقا ذلك43ة املذكدرة وتلدميوالقلد اللرضيه وسيلة وأ؛اة بأن methodاقا املقو. على اللرضية، وعر 

املقو. يف ؛رسه ملسار؛ الدجد؛  للد مجع ددر الدين بني  تعد؛ي امللاربات وواحدي " ددرامل"اللدل إّ؛ 
ا، ال مجع تكسريالهود؛ والقل؛ وا

ً
من احلكمة املتعالية مدقله  ويط.ي على هذا املعيار الكقاري ،44لعل؛ مجًعا سامل
ملعن اخلاص للللسلة )املعراة باألحكام مستللة با ةالسلي ب؛ هي مدرسة ،45االيت يرى أهنا ليست نظاًما تلليليً 

  ات املدار  السابلة عليوااستةاعت أ؛ تستثمر امتياز  ،(جد؛ باالعتما؛ على املقو. العللي االستداليلة للد الكلي
 اروا مجيًعا يف نظام السليتربط بني أجز و  رب ما ايوا من نلص،من الللسلة والعراا؛ والكلم، وجت يف ك؛ اوكل

 واحد 

                                        
   227املصدر نلسه، الصلحة  43

ا، والسمة اليت ال بّد ملي  اود يذكر ّناذج عّدة ملا يسمّ اآلألستاذي الهيخ جدا؛ي  ذا التعطري اجملازيّ أنا مدين هب 44
ً
يه مجًعا سامل

على دعيد املقاه. ايغلب ؛و؛ وقدع اخللط بيقوا من شىّت  سب مساحته هي االستلا؛ة من علدممن تداّرها يف اجلمع السامل حب
، ولكّقه حلظ عّدة ة الةطاططاري الذي تطّحر يف علدمالللسلة الصدرارّية املعادرة العّلم يخر  ومن ّناذج مقو. علم على علم

ال يغا؛ر مقو. الللسلة وال طرارلوا  نهاية الحكمةولذلك جنده يف كتابه التعليمّي  لكّ؛ علم استللله ومطا؛ره املقوجّية 
إذ استةاع العّلمة  ،الميزان في تفسير القرآن ًضا يف تلسريه الهوريالسمة مهود؛ة أي بلساهنا  وهذه وال حيكي إاّل  ،االستداللّية

؛و؛ أ؛ يدخ؛ أيًّا مقوا على ساحة التلسري، ب؛ ظّ؛ مقوجه األثري يف من إظوار معراته باألخطار والللسلة وغريها من العلدم 
  بالقرآن القرآنالتلسري هد تلسري 
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 contextو"ملام احلكم" ) (context of discovery)؛نا االستلا؛ة من مصةلحي "ملام اجلمع" وإذا أر 

of justification)46  ؛اررة االستلا؛ة يف امللام األول وسعى إىل استثمار   عسميكن اللدل إّ؛ ددر املتأهلني و
ه ولكق ات حديثة،ف جديدة ونظريدليد معار ، ليستليد مقه يف تاث العلمي اإلسلمير بني يديه يف الرت ك؛ ما تدا

   47عقدما ود؛ إىل امللام الثاين، ألزم نلسه بالربها؛ والدلي؛ العللي

 نتائج الدراسة

ظام ص  هبا القسمات واخلصارص املقوجّية اليت يتال ميكن اإلشارة يف ما يأت إىل أهمم بالقظر إىل ما تلد
 :األسفار األربعةاب معانيوا يف كت الللسلي الصدراري، واليت جتلت يف أ؛ق

احلكمة املتعالية نظام السلي يعتمد على الرتاث الللسلي العاملي الذي تطلدر يف التلليد اإلسلمي، وقد   1
 سوا ملؤس اإلمكانّيات اليت كانت متاحةً  استلا؛ت هذه املدرسة من ك؛

 لعل؛ الدحي، والهود؛، وا بني ة من ارضية االنسجام التامتقةلق مدرسة احلكمة املتعالي  2

ال يستقد إىل هذا  أد؛ ، وال تدخ؛ بني مطا؛روا أيتلتزم مدرسة احلكمة املتعالية بالدلي؛ والربها؛ العللي  3
 ة القدع من األ؛ل

 تسعى مدرسة احلكمة املتعالية إىل االستلا؛ة من الدحي والهود؛ ومن يراء العلماء املاضني   4

  ما استةاعت إىل ذلك سطيًل  ةيالية لغة الدحي والقصدص اإلسلمتستخدم احلكمة املتع  5

                                        
إذ يرى بعض السلة العلم أ؛ ال مانع  قلاشات اليت تدور يف السلة العلم هذا املصةلحا؛ مستدر؛ا؛ من بعض األحباث وال 46

 ولكن بعد مجع املعةيات ويف مرحلة إددار رارن وليس يف ذلك أّي خل؛ مقوجّي،يف ملام مجع الل علم من االستلا؛ة من أيّ 
 كم ال جيدز حتكيم علم يف علم يخر وال مقوجه يف مقوجه  املرتجم  احل

هـ  ش (،  1372خري ،  – ، )دي 99و 98 دانشگاه انقّلبعطد الكرمي سروش، "حكمت ؛ر ارهقگ اسلمى"،  47
   112و 111الصلحتا؛ 
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املتاحة يف العلدم اإلمكانات  يف ملام امللاربة، وتستليد من ك؛ع احلكمة املتعالية ؛اررة استلا؛هتا تدس  6
لللسلة، والتلسري، كالعراا؛، وا  الرتاث اإلسلمية اليت شودها اإلسلمية كلوا، وكذلك من التيارات اللكري

 ة ارية واإلشراقيلسلة املهه إىل اللواحلديث، وتضم ذلك كل

هد الهود؛، والدحي )الكتاب الذي  وذهابًا بني أضلع املثلث املعريف ؛ احلكمة املتعالية جيئةً تتقل  7
على التحليق، ولكن بعد أ؛  ،وهد العل؛ ،لني ملساعدة الضلع الثالث، والعل؛  وتستعني بالضلعني األو ة(والسق
 يف احلكم على اللضايا اليت يلطض عليوا  وحده املعيار الللسلييصطح ق العل؛ حيل

ل مها: العل؛ املهدب، والعل؛ املقدر  والعل؛ األو  ،يف مرحلتني احلكمة املتعالية علل؛، أو مير العل؛ يف  8
يف نلسه اللدرة على االستغقاء عن الدحي  ومث؛ هذا العل؛ أعجز من أ؛  ويظنهد العل؛ الذي يركن إىل ذاته 
الذي حياول السري يف متاهة مستعيًقا بعصا االستدالل الداهية   ضرير، وهد أشطه باليدخ؛ إىل ساحة امللكدت

ا بعني الهود؛ اليت هي عني ر الذي يلدر على معانلة احللارق مستعيقً هد القسخة امللابلة للعل؛ املقد  وهذا العل؛
 ا بالعيا؛ تعد؛ إىل ودلوا واحلديث عقوا بعد اللطض عليو تستةيع إ؛راك احللارق، مث مطصرة

بأ؛ يقازع العل؛  ؛لي؛ ريات وقطدهلا ال تسمح أليالقظ أّ؛ احلكمة املتعالية من حيث إهنا يف ملام ر؛ واحلاد؛
وا على األقّ؛ من جويت السلة عللية بامتياز  ولكق ال خليط له، وهي ، هي السلة ذات مقو. واحدملامه

الي  ى للستلا؛ة مقوما ما أمكقوا ذلك مبصدرين تسع ، على دلة وعلقةبتعطري أ؛قّ القل؛ و  ،الهود؛ والدحي
إىل أقصى حدو؛  اإلسلمي رة يف الرتاث القصياا حتاول استثمار اإلمكانات املتد ات واستيحاروملام مجع القظري

والرياضة  ،والتدريب ،ممكقة  ومن جوة أخرى ترى هذه املدرسة أّ؛ العل؛ يستليد من الدحي يف ملام الرتبية
 ،ويف هذه املرحلة يطلى العل؛ علًل   رهذا العل؛ إىل ملام العل؛ املقد   يص؛حىت ،ةالهرعية والعرااني بالتعاليم

، وبأسس وقداعد أة أو اخلة، وبالصح؛اللطدل أو الر ب يستةيع يف ملام احلكم على اللضايا بولكقه عل؛ موذ
  ةعللية ال تقلص من علليتوا استقا؛ها إىل الرتبية الهرعية والعرااني

  ةمراجع إضافي

مدّسسه يمدزشي وپژوههي )قم:  4 معرفت فلسفىأمحد أبد ترايب، "روش شقاسى حكمت متعاليه"، جمّلة 
 هـ  ش (   1383امام مخي.ي، 
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