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در حکمت متعالیه ،قوۀ خیال از مهمترین مراتب وجوودی انسوا هوه اومار
ميآید که ها حرکت جوهری از قوۀ حس ارتقا ميیاهد و قبل از قوۀ ادراک عقلي
قرار ميگیرد .در صورتي که آدمي از این قوه تحت کنترل عقول اتوتداده کنود و
هدین وتیله ،خویش را از توقف در مرتبۀ ادني و تکثّر در صور و معاني مواهوی
نجات دهد ،ميتواند از طریق این قوه هه تعالي و وصول هوه مقوات توحیود الهوي
هرتد .از این قوه هه دلیل دااتن هرخي از ویژگيهای قوۀ حس و قووۀ عقول ،هوا
عنوا «قوۀ هرزخي» نیز یاد کردهاند.
تالش هر آ اتت تا ها تحلیل آرای عالمه طباطبائي و آیتاهلل جوادی آملوي،
نقش تطهیر خیال را هرای وصول هه مقات توحید الهي تبیین اود .ایشا هر مبنای
یگانگي ندس و قوا و اتحاد علم و عالم و معلووت ،معتقدنود اگور عقول ن وری و
عملي متحد اوند ،ميتوا هه وتیلۀ قوۀ خیال هه مقات توحید الهي دتت یافوت
* استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم
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زیرا ها متمرکز کرد قوۀ خیال در تیر آفواقي و اندسوي ،و نیوز مراقبوه و کنتورل
آ هه وتیلۀ جمع همّتها تحت قووه عاقلوه ،وصوول هوه مقوات حقواني میسوور
خواهد اد.

واژگان کلیدی :قوۀ خیال ،توحید ،عقل ن ری ،عقل عملي ،تطهیر خیال ،عالمه
طباطبائي ،جوادی آملي.
مقدمه

انسا هه دلیل جامع هود نسبت هه اتماء الهي ميتواند از طریق تلوک صوحی،،
حقایقي را که در عوالم مجرد اتت ،مشاهده کند و کثراتي را که هه علم حصوولي
ادراک ميکند ،در پرتو تجلیّات ذات احدی فاني نماید ،حق را هه حق هبیند و هوه
مقات منیع توحید واصل گردد .در آ صورت ميتوانود تدسویر درتوتي از جهوا
ارائه دهد و همه کثرات را در نور وحدت اَحدی هه تمااا هنشیند .چنین انساني از
راه دانش اهودی ها وجودات خارجي مأنوس مياود و عالَم هستي را ،نه خیوال
در خیال ،هلکه نورٌ علي نور ميیاهد (جوادی آملی ،6831 ،ج38 :8؛ مالصدرا6836 ،م،
ج)44 :2

هرای وصول هه مقات توحید الهي ،هایود تطهیور قووۀ خیوال هموراه هوا تولوک
صحی ،،ها کاوش عقل ن ری در الیههای عمیقتر و کمک عقل عملي قرین گردد.
هه عبارت دیگر ،هرگاه انسا هتواند میا عقل ن ری و عقول عملوي خوود اتحواد
هرقرار تازد ،یعني هه حدی از تعوالي هرتود کوه میوا ادراکوات عقول ن وری و
عملکرد عقل عملي وی هیچ تضواد و تعاریوي نبااود ،هلکوه ایون دو کوامالا در
راتتای یکدیگر و هماهنو

هوا هوم عمول کننود (جووادی آملوی ،6831 ،ج89 :5؛

6833الف )635 :ميتواند هه وحدت حقیقي عوالَم متصول اوود و از کثورت عوالَم
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خیال هه وحدت عالَم عقلي ارتقا یاهد .هرایناتاس ،هرخي مداهیم دخیل در تبیوین
مویوع و رتید هه نتیجه را ههاختصار تویی ،ميدهیم.
 .1قوۀ خیال

واژه «خیال» در معاني خاصوي هوه کوار مويرود 9،اموا در اینجوا خیوال در حووزه
انسا اناتي و ها دو رویکرد مشائي و صودرایي موورد هررتوي قورار مويگیورد
الف) یکی از قوای باطنی نفس :گاهي مراد هما قوۀ خیال اتت کوه هنوا هور حکموت
مشائي ،یکي از قوای هاطنيِ ندس حیواني و تنها مخز صور جزئي اتت (ابنسینا،

6494ق ،ج .)612 :2ب) یکی از مراتب نفس :هر مبنای حکمت متعالیه ،انسا در تیر
صعود ،ها حرکت جوهری و ااتدادی خود ،از مرتبۀ طبیعوت موادی مويگوررد و
 .1درباره ماهیت قوۀ خیال و نیز صورتهای خیالی ،نزد علما اختالفنظر وجود دارد .حکمای مشاا
این قوه را مادی میدانند که در قسمت آخر تجویف نخست مغز مستقر است و صورتهای خیالی نیز مادی
و منطبع در این قوه هستند .از نظر آنها« ،خیال» بیانگر یکی از قوای باطنیِ نفس حیاوانی اسات کاه فقا
حافظ صور مدرکۀ حس مشترک است ،بدون اینکه هیچ ادراکی از آنها داشته باشد .به همین دلیا باه ایان
قوه« ،مصوّره» نیز میگویند (ابنسینا1141 ،ق .)632 :شیخ اشراق هرچند وجود مادی این قوه را میپذیرد،
صورتهای خیالی را موجودات مثالی و مجردی میداند که در عالم مثال وجود دارند (ساهروردی،1331 ،
ج .)612-611 :6مالصدرا بر اساس وحدت نفس و قوا و نیز اتحاد علم و عاالم و معلاوم ،قاوۀ خیاال را
مرتبهای از نفس مجرده و صورتهای خیالی را نیز متحد با نفس و در نتیجاه مجارد مایداناد (مالصادرا،
1891م ،ج .)119 :3آیتاهلل جوادی آملی در تکمی بیان مالصادرا ،تککیاد مایکناد تجارد قاوۀ خیاال و
صورتهای خیالی به معنای انکار اعضا و قوای بدنی ،مانند مغز و سلولهای مربوط به بخش خیال نیست،
بلکه هریک از این اعضای مادی نقش اعدادی دارند .بنابراین ،قسمت آخر تجویف نخست مغز کاه از نظار
حکمای مشا جایگاه قوۀ خیال است ،از نظر صدرا ابزاری مادی برای قوۀ خیال است تا به وسیله آن بتواند
صور حسی را حفظ کند ،نه اینکه صورتهای خیالی در ایان محا منطباع شاده باشاند (جاوادی آملای،
1382الف ،ج.)318 :64
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وارد تجرد هرزخي (مرتبه خیال) مياود که قبل از تجرد تات و مرتبوه عقول قورار
دارد .خیال در این معنا هخش مهمي از حقیقت انسا را تشکیل ميدهد (مالصدرا،

 )21-25 :6819زیرا او را قادر هه تعامل ها دو مرتبۀ ادني و اعالی هستي ميکنود
هه گونهای که هم صور موجودات جزئي و مادی را ترتیم ميکند و آنها را هورای
انسا قاهل فهم ميتازد ،و هم ها صورتپردازی از کلیّوات و تنوزّل مقوات اوام
معقوالت هه تجرّد هرزخي ،آنها را ملبّس هه صور محسوته ميکند تا هرای انسوا
قاهل ادراک گردد.
 .2عقل نظری

عقل ن ری یکي از ائو انساني اتت که م هر اتم علیم خداتت (جوادی آملی،

6881الف ،ج )594 :61و وهم ،خیال و حوس ،تحوت آ قورار دارنود کوه مراحول
مختلف تدکر را تشکیلميدهند (همو6833 ،ب .)633 :انسا هه واتطۀ عقل ن ری
ميتواند تمات علوت هشری را ادراک کند و صاحب حکمت گردد (همو6881 ،الف،

ج .)594 :61عالمه طباطبائي عقل ن ری را مُدرِک اموری ميداند که هیچ رهطي هه
اعمال انسا ندارند ،هلکه ذاتاا و حقیقتاا در خارج موجودنود .هنواهراین ،مُودرککات
عقل ن ری را «حکمت» مينامد زیرا این علوت ،قضایاى حقّوهاى هسوتند کوه هوا
واقع مطاهقت دارند و موجب تعادت هشری ميگردند مانند معارف حقّوه الهیوه
درهاره مبدأ و معاد یا معارفى از حقایق عالم طبیعى که ها تعادت انسا تر و کار
دارند (طباطبائی ،6836 ،ج .)885 :2از ن ر ایشا  ،حکمت هما علم و عمول حوقّ
اتت که از فطرت ترچشمه ميگیرد و اتالت هدا دعووت موىکنود و در مقاهولِ
معارف زیادى قرار دارد که زنودگى دنیوا خوالف آ را در خیوال انسوا تصوویر
مىکند ،و هما خوالف را آنننوا آرایوش موىدهود کوه خیوال ،آ را حقیقوت
مىپندارد (همان ،ج .)236 :68عالمه طباطبائي حقیقت وجودی انسا را همین اأ
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از ندس ناطقۀ انسا ميداند (همان ،ج.)881 :3
 .3عقل عملی

یکي دیگر از ائو انساني که م هر اتم قدیر خداتت (جوادی آملی6881 ،الوف،

ج« )594 :61عقل عملي» نات دارد .اهوت و غضب تحت آ هسوتند کوه مراحول
مختلف عوزت و اراده را اوکل مويدهنود (هموو6833 ،ب .)633 :از ن ور آیوتاهلل
جوادی ،این جهت انسا فقط مسئول عزت و انگیوزه اتوت و اندیشوه و ادراک را
هرعهده ندارد (همو6881 ،الوف ،ج )594 :61زیورا آننوه هوه جنواع عملوي انسوا
هازگشت ميکند ،در حوزه عقل عملي قرار ميگیرد (همو ،6831 ،ج.)658 :6
اما عالمه طباطبائي عقل عملي را مسئول اندیشه و ادراک در هایدها و نبایودها
ميداند هرخالف عقل ن ری که هه ادراک هستها و نیستها ميپوردازد .از ن ور
ایشا  ،احکات عقل عملي ،مخترعاتي ذهني هستند کوه انسوا آنهوا را هوه من وور
رتید هه مقاصد کمالى و تعادت زندگى خود ویع کرده اتت (طباطبائی،6836 ،

ج.)54-58 :3
رابطه عقل نظری و عقل عملی با قوۀ خیال

ندس مجرد و روع ملکوتي انسا  ،هماهن کنندۀ دو اأ اندیشه (عقل ن ری) و
انگیزه (عقل عملي) اتت (جوادی آملی6881 ،الف ،ج )595 :61که ذومراتب هووده،
در مرتبه خیال ،واتطۀ هُعد جسماني و تجرد عقالني اتت (حسنزاده آملی:6885 ،

 )496و از آنجا که خیال ،هم هاهي هه ملکوت و عالم غیب دارد و هم هاهي هه عالَم
طبیعت ،هم ميتواند همانند آینهای صیقلي ،حقایق را هه قلب انسا منعکس کنود
(اردبیلی )843 :6836 ،و میا علم و عمل آدمي تازگاری کامل هرقورار توازد ،هوه
گونهای که انسا  ،جها دا و جها دار و جها آرا گردد (جوادی آملی6881 ،الوف،
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ج )595 :61و هم ميتواند همانند آینهای زنگارزده هااد که از هر دو جهتِ علم و
عمل یا یکي از آنها دچار نقص و کاتتي هااد و نتواند چیزی از غیب را در قلب
نمایا تازد (اردبیلی .)843 :6836 ،دراینصورت ،یا جاهل هيعمل اتت یوا عوالم
هيعمل و یا عامل جاهل که در هرکدات از این فرضها ،هین علم و عمل اتحوادی
نیست و در واقع همانند پرندهای اتت که یک هال دارد .هناهراین ،از پرواز محروت
اتت و نميتواند هه عالم غیب و ملکوت تدر کند و حقیقت واحدۀ ااویاء را هوه
ن اره هنشیند.
هناهراین ،قوۀ خیال اگر تحت عقل ن ری و عملي قرار گیرد و هه تعبیر دیگور،
علم و عمل انسا هماهن

ها هم اوند ،تعالي او را رقم ميزند وگرنوه ،اگور از

فرما عقل ترپیني کند ،تحت فرما ایطا که م هور اتوم مضولّ الهوي اتوت
(حسنزاده آملی )498 :6885 ،قرار ميگیرد و دچار گمراهوي موياوود و از تعوالي
هازميماند .در این صورت ،چههسا علم هه حقایق دارد ،اما از عمول مطواهق هوا آ
خودداری ميکند (جوادی آملی ،6831 ،ج )654 :6هما طوور کوه خداونود درهواره
فرعو خبر داده اتت «وقتي آیات روانگر ما هه آنها رتید ،گدتند این معجزات،
تحری آاکار اتت .آنها ها اینکه نزد ندس خود هه یقوین مويدانسوتند آ آیوات
معجزه الهي اتت ،از نخوت و تتمگری هه انکار پرداختند» (نمل.)64-68 :
گرچه عقل ن ری و عقل عملي دو قوۀ مندک از هم و ها دو عملکرد مختلوف
هستند ،ندس ميتواند هین آ دو ارتباط هرقرار کند و عملکورد آنهوا را هماهنو
تازد چراکه ها توجه هه مباني حکمت متعالیه که هوه وحودت ندوس و همننوین
اتحاد عالم و معلوت قائل اتت ،ميتوا گدت
اوالا ،ندس ها حدظ وحدت خود مشتمل هر همه قواتت و ميتواند متصف هوه
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اوصاف قوای خود اود (جوادی آملی6881 ،الف ،ج .)883 :68هناهراین ،ها توجه هوه
مدرککات عقل ن ری ميتوا ندس را هوه عقول ،وهوم یوا خیوال متصوف کورد و
همننین ها توجه هه عملکرد عقل عملي ،هریک از اهوت و غضوب را هوه ندوس
نسبت داد .آیتاهلل جوادی آملي ميفرماید
نفس از آن جهت که با تمامی قوا ،مراتب و مقاماا واوی اناناه ا ات ،باه
اعتبار شأن نظری ووی که همان قوه عالمه او ت ،با صور معقول وحد مای-
اابد و اانگونه وحد که یر محور عقل نظری حاصال مایشاوی ،پیوناد قاوای
عملی نفس را با عصارة قضیة علمی تأمین نماینماااد وحاد عقال عملای باا
قضااای علمی ،حاصل جهای اکبر ا ت که یر مبارزه با شهوا گوناگون انجاا -
میشوی (همو ،6831 ،ج)651 :6

ثانیاا ،عقل ن ری هه عقل عملي هازميگردد زیرا هر چیزی که در هر مرتبوه از
مراتب وجود واقع اود ،هه مرتبه دیگر آ ترایت ميکنود (اردبیلوی.)841 :6836 ،
هناهراین ،تعالي انسا در جموع هوین هموۀ کمواالت ن وری و عملوي و در ایجواد
وحدت و یگانگي هین همۀ قوای ندساني اتت هوه گونوهای کوه هرچوه را عقول
ن ری درميیاهد ،عقل عملي هه آ گرد نهد و ایما آورد .پس ایما کوه کموال
قوۀ عملي اتت ،کمال واقعي و اصیل هرای قوۀ ن ری نیز هسوت (جووادی آملوی،

 ،6831ج .)653 :6ایما  ،تنزّل علم عقالني هه مرتبۀ قلب اتت و قلوب ،آ مرتبوۀ
تجرد خیاليِ ندس اتت که در آ مرتبه ،صورت کليِ معقول هوه صوورت جزئیوه
دریافت مياود و هه تعبیر دقیقتر ،هرگاه ندس در مرتبه خیال ها آ معقوولي کوه
در مرتبه عقالني تعقل کرده متحد اود ،ایما اکل مويگیورد چوو ایموا هوه
محض درک و علم حاصل نمياود (اردبیلی.)842 :6836 ،
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اتحاد عقل نظری و عقل عملی

اخص در جهاد ها ندس و ایجاد ارتباط میا عقل ن ری و عملي در مقات علوم و
عمل هه ثبات عقلي و قلبي ميرتد و در این صورت قوۀ خیال کوه هوین حوس و
تعقّل اتت ،تکامل ميیاهد (حسنزاده آملی .)439 :6885 ،هه همین دلیل ،دتتخوش
وتوتههای ایطاني و تصویرتازیهای خیوالي نموياوود و از خورمن کثورات،
خواهچین توحید ميگردد .در چنین انساني ،عقل عملوي در اوصواف ندسواني و
عقل ن ری در تن یم یافتهها و مدرکات ،حاکم مطلقانود یعنوي عقول عملوي هوه
درجهای از کمال رتیده اتت که ميتواند خصلتهای اخالقي را تعودیل کنود و
عقل ن ری نیز از چنا تکاملي هرخوردار اده اتت که در جهاد علمي ،مرز وهم
و خیال را مشخص ميکند تا عقل در مسائل علمي مبتال هه مغالطه نشود (جوادی

آملی .)616 :6833 ،در این مرحله ،تیر تکاملي انسا در عقل عملي و عقل ن ری،
عین یکدیگر خواهد اد و هور دو هوه یوک قووّه و یوک نورانیّوت واحود تبودیل
مياوند هه طوری که علم ،عین قودرت و قودرت ،عوین علوم موياوود (هموو،

6833الف.)635 :
انسا مختال (طباطبائی ،6834 ،ج )518 :4که عاقل هالقوه و متخیّل هالدعل اتت،
در صورتي ميتواند هه توحید الهي دتت یاهد که از جهت عقل ن وری (جوزت و
یقین) عاقل هالدعل گردد و هه این اعتقاد هرتد کوه هموۀ ممکنوات عوین فقور هوه
واجبتعالي هستند و هرگز نميتوا آنها را هدو ن ر هه واجبتعوالي کوه علوت
موجدۀ آنهاتت ،مشاهده کرد (جوادی آملی ،6831 ،ج )23 :2و از جهت عقل عملي
(عزت و اراده) نیز هه اهود آثار و افعال و اوصاف منتهي هه ذات احدی نایل اود
زیرا مراحل کماليِ عقل عملي ،که از فنای در آثار اروع مياود و تا جایي ارتقوا
ميیاهد که جز خدا نبیند ،همگي از تن اهود و حضوور اتوت ،نوه حصوول در

سال یازدهم ،پاییز  ،8931شماره مسلسل 18

05

ذهن ( همو6881 ،الف ،ج.)598 :61
البته چههسا گدته اود اگر ممکنات ،وجود اتتقاللي ندارنود و عوین رهوط هوه
هاریتعالي هستند ،چگونه انسا ميتواند آنها را جدا از واجبتعالي و هه صورت
کثیر مشاهده کند؟
قوۀ خیال ،ظرف کثرت هوده ،این توانایي را دارد که هتواند ممکنات را مسوتقل
از واجبتعالي تصویر نماید .پس ن ر اتتقاللي هه ممکنات ،عملي عقالني نیست،
هلکه از تصرفات خیال اتت .انسا مختال ،عاقل هالقوه و متخیل هالدعل اتت .او
همانند کسي اتت که تصاویر منعکساده از اایاء را که در آینه مشاهده ميکند،
مستقل از حقایق خارجي ميپندارد و ها چنین پنداری هه انکوار حقوایق خوارجي
ميپردازد (همو ،6831 ،ج.)89 :2
طریق رسیدن به توحید الهی

ها توجه هه مباني حکمت متعالیه ،عقل در مرحله عالیه ندس قرار دارد که از مرتبه
آغازین آ هه «عقل هیوالني» یا «خیال هالدعل» یاد ميکنند .حال ،چگونه و از چه
طریقي ندس متخیّل ميتواند هه عقل هالدعل ارتقا یاهد؟
ها الهات از آیات قرآ  ،راههای گوناگوني هرای ارتقای ندس هه مقات توحید هیا
اده اتت از جمله آیه اریده «تکنُرِیهِمْ آیاتِنا فِي اآلفاقِ وک فِي أَنْدُسِهِمْ حکتَّي یکتَبکیَّنَ
لَهُمْ أَنَّهُ الْحکقُّ أَ وک لَمْ یککْفِ هِرَهِّکک أَنَّهُ عکلي کُلِّ اَيْءٍ اَوهِیدٌ» (فصّول  )58 :کوه توه
طریق مهم را مطرع ميکند تیر آفاقي (مطالعوه طبیعوت) ،تویر اندسوي (مطالعوه
ندس) ،تیر الهي (معرفت خدا هه واتطه خدا) (جوادی آملی.)59 :6835 ،
«تیر» هه معنای حرکت هدفمندی اتت که متحرک هرای رتوید هوه هودف،
حرکت خود را آغاز ميکند .ازاینرو ،هاید مجهز هه اهوزار و آالتوي هااود کوه هوا
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هرنامهریزی صحی ،وی را هورای تحقوق آ غایوت یواری رتواند .در هرکودات از
راههایي که هرای نیل هه توحید ذکر اد ،تالک هاید ها اتتمداد از اهزار مخصوص
و هرنامه خاصي پیش هرود تا موحّد گردد .حکما هرای منوت هوود ایون راههوا و
منتهي اد آنها هه توحید الهي ،تطهیر خیال را هسویار کارآمود مويداننود .هودین
من ور در ادامه ،اهتدا هه اهمیت تیر آفاقي و تیر اندسي که هما مطالعه ممکنات
اتت ،اااره و تپس طریق تطهیر خیال را هرای تحقق مقات توحید الهي هوا تأکیود
هر آرای عالمه طباطبائي و آیتاهلل جوادی آملي هیا ميکنیم.
مطالعة ممکنات مرآتی برای نشان دادن خدا

در هادین ر ،جها هستي در دیدگا انسوا مُختوال ،مجموعوهای از موجوودات
کثیری اتت کوه هرکودات هورای خوود حیواتي جودا از دیگوری دارد و ازایونرو،
هیچگونوه وحودتي را در ورای ایون کثورات مشواهده نمويکنود .از ن ور عالموه
طباطبائي ،انسا مختال خودش را مستقل از خدا ميداند و هین افعوال خوودش و
تقدیر خدای متعال دوگانگي و کثرت قائل اتوت (طباطبائى ،6836 ،ج )613 :68در
حالي که اگر انسا ها چشم دل هه هاطن این عالم هنگرد و ها تلوک عرفاني از دات
خیال ،رهایي یاهد ،ظاهر و هاطن عالَم هرای او یکي خواهد اد و متوجه مياوود
این کثراتي که مشاهده ميکند ،ظهور و جلوۀ واحدی از حيُّ قیّووت اتوت و ایون
دوگانه دید ها و کثیر دید ها ،هه دلیل هازیهای خیال هوده اتت .از ن ور عالموه
طباطبائي تیر و تلوک تودری اتوت کوه در آ توالک یومن مشواهدۀ آیوات
حضرت حق در مراتب هستي ،از مرتبه کثرتها عبور ميکند و هه عوالَم وحودت
ميرتد (همو6838 ،ب.)83 :
هسیاری از آیات قرآ کریم هه تیر آفاقي اااره کرده ،انسا را هوه مطالعوه در
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اترار طبیعت و ن م محیرالعقول جها  ،و تدکور در آفورینش آتوما هوا ،زموین،
کوهها ،دریاها و حیوانات و ...دعوت ميکند و این خود یکي از راههوای رتوید
هه توحید خداتت راهي که انسا ِ عاقل و مُنصِف را موحد ميکند و در مقایسوه
ها تایر راهها ،هم آتا تر و هم هرای عموت مردت قاهل فهمتر اتت (جوادی آملوی،

 )56 :6835و ميتوا از طریق تعلیم و تعلّم هه آ دتت یافت.
تیر آفاقي ها توجه هه تیر در آفاق مُلکي (عالم طبیعت) یا در آفواق ملکووتي
(عالم مثال) و یا در آفاق جبروتي (عالم عقول) ثمرات متنوعي دارد (هموان،)52 :
اما نکته مهم این اتت که اگر تیر آفاقي که در محدودۀ علم حصولي اتوت ،هوه
تیر اندسي که مشاهدۀ جمال غیبي خدا ها هصیرت دل و هه علم حضوری اتوت،
منتهي نشود ،هیچ فایدهای ندارد (همان )25 :هه این دلیل که تیر اندسوي ،رجووع
هه ندس و اناخت خداوند از طریق آ اتت و هه تعبیر آیتاهلل جوادی آملي
مرای از شناوت نفس یر یر انفسی ،شناوت حضوری ا ت؛ وگرنه ،شاناوت
حصولی نفس به عنوان موجوی مجرّی و تحلیل اان مفهو عقلی که از آن باه مان
(أنا) اای میشوی ،از نخ معرفت آفاقی ا ت ،نه انفسای؛ زاارا مفهاو «أناا» باه
حمل اوّلی معنای «من» را میر اند؛ ولی به حمل شااع ،مصادا «او» ات ،ناه
«من» پس متفكّر حصولی رگر برر ی بیرون از ووی ا ت و اان هماان ایر
آفاقی ا ت ،نه مشغول معرفت ووی که ایری انفسای ا ات (هماو6831 ،الا :
)338

همننین هنا هر مباني حکمت متعالیه ،اناخت موجودی که عین رهط و نیاز هه
علت اتت ،هدو اناخت علتش ممکن نیست .ازاینرو ،هر دو اناخت ،هه یوک
اعتبار یکوي اتوت (طباطبوائی6833 ،ج ،ج )38 :2و هوه هموین دلیول ،خوداناتوي
مهمترین راه هرای خدااناتي اتت.
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خالصه اینکه ،هرچند در تیر آفاقي هه علم حصولي هرای تالک ،یقین حاصل
مياود که خلق ،آینۀ حق اتت ،ولي هاید در پي آ هوا تویر اندسوي و هوه علوم
حضوری ،مرآت هود حق نیز هرای خلق مشواهده گوردد و حتوي هواالتر اینکوه،
تالک هه جایي هرتد که جز خدا نبیند زیرا اهود حق ها فنوای از خوود حاصول
مياود (جوادی آملی ،6831 ،ج .)288 :69مولوی در قالب ااعار ،اتدار چهارگانوۀ
تالک را هه حکایت محبّي تشبیه ميکند که حلقۀ دکرِ منزل محبوب را مويزنود و
محبوب چو ميپرتد کیستي ،پات ميدهد منم و آ محبوب در را نميگشاید،
تا آنکه محبّ در پات ميگوید تویي یعني هنگامي که مُحِبّ ،خوود را ندیود و
فقط محبوب را مشاهده کرد ،آ گاه در گشوده اود (مولووی .)656 :6819 ،عالموه
طباطبائي در رتالۀ الوالیه مينویسد
یر آفاقی باه تنهااای موجاب پیادااع معرفات حقیقای و عباای را اتین
نمیگریی؛ زارا شناوت موجویا آفاقی از آن جهت که آثار و نشانههای وداوند
هستند ،تنها مااة پیدااع علم حصولی به وجوی صانعتعالی و صفا او میشاوی
اان چنین علم و شناوت ،به اک قضیة یارای موضوع و محمول وتم میشوی کاه
اجزای آن هر یو از نخ مفاهیماند؛ یر حاالی کاه برهاان اقاماه شاده ا ات کاه
وداوند تعالی وجوی محض و هستی صرف ا ت و هیچگونه ماهیتی ناداری؛ پاس
یوول او یر ذهن محال ا ت

پس هرچه را ذهن تصور میکند و آن را واجاب

میپنداری و نسبت به او حكم میکند و محموالتی همچون ا ماء و صفا بار آن
حمل میکند ،همنی غیر ودای بحان وواهد بوی (طباطبائی6831 ،ج ،ج)17 :3

ازاینرو ،تالک هاید هنگات مطالعۀ ممکنات ،آداهوي را رعایوت کنود و مراقوب
واردات قلبي خود که جایگاه خیال و محل تلبیسات ایطاني اتت ،هااد تا ظهور
و تجلي حقتعالي را در آینه ممکنات هبیند و از کثرت هه آ وحدت هرتد .پوس
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از آنجا که ممکنات ،عین رهط و نیاز هه واجوب تعوالي هسوتند ،آینوه تمواتنموای
حضرت حق هوده ،هه اندازۀ ظرفیت وجودی خود ،نشوا از وجوود هويمثوال آ
هستيهخش دارند و فرض اینکه در عالَم ،ایئي هااد که طبق جهتي از جهوات و
اأني از ائو هه لحاظ تکویني آیت و نشوانه خداونود نبااود ،فورض نادرتوتي
اتت .همه اایاء در تمات جهات و ائو  ،آیت تکوویني خودای توبحا هسوتند
زیرا اگر جهتي از جهات آ  ،آیت و نشانه خداوند نبااد ،آ ايء در آ جهوت
مستقل از خداوند خواهد هود و این محال اتت (جوادی آملوی ،6831 ،ج.)238 :69
آیتاهلل جوادی آملي ميفرماید
از بهتران تعبیرهای مكرّر ا تای عالّمه (طباطبائی) اان بوی که از قرآن کارام
بهووبی ا تفایه میشوی که را ر جهان امكان ،آات ودا ات؛

اعنای چیازی

برای جهان ،جز آات بوین برای ودا نیست .آات بدان لحاظ که نشانه ا ت ،تنها
غیر را نشانمییهد و از ووی نشانی نداری ( همو6831 ،ال )331 :

انسا هرای اینکه از مرتبۀ تخیّل هالدعل که در آ کثرت محض حکمدرماتت،
هه مرتبۀ عقل هالدعل که عالم وحدت اتت ارتقا یاهود و هوا اینکوه در میوا خلوق
زندگي ميکند ،اما همۀ آنها را تجلي حضرت حق هبیند و فاني در ذات و صدات
و افعال الهي گردد و انانیّت خویش را نبیند ،هاید قوۀ خیال خود را تطهیر کند توا
تجلیگاه نور الهي اود.
همّ واحد ،مهمترین عامل برای تطهیر خیال

«همّ» در لغت از ریشه «ه ت ت» هه معنای عزت ،اراده و تصمیم هر انجات کاری همراه
ها فراهم کرد مقدمات آ هرای رتید هه هدف اتت و از آنجا که اگر هه هدف
نرتد ،دچار حُز و اندوه مياود ،در این معنا نیز هه کار رفته اتوت (مصوففو،،
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 ،6813ج .)862 :66راغب در مدردات هر آ اتت که «همّ» هه معنای غم و اندوهي
اتت که انسا را ذوب و یعیف ميکند (راغب اصفهانی6462 ،ق )345 :و در قرآ
نیز هه هر دو معنا آمده اتت (قرشى6462 ،ق ،ج .)615 :3عالمه طباطبائي ميفرماید
«همّ هه معناى تصمیم و عزمى اتت کوه در دل هوراى کوارى جوزت کورده هااوى»
(طباطبائی ،6836 ،ج )1 :4و در جای دیگر ميفرماید «قصدکرد و تصمیم گورفتن
وقتى اتت که اراده توأت ها مقدارى از عمل هوده هااود» (همان ،ج )623 :66یعنوي
مقدمات رتید هه آ را فراهم کرده هااد (همان.)681 :
اما مراد از «همّ واحد» در اینجا ،اتحاد میا همۀ قوای هاطني و ظاهری تحوت
لوای عقل اتت زیرا تالک هرای اینکه هتواند از تقرّق و تشویش خیال هه تجمّوع
و توحید عقلي هرتد ،هایود اراده قووی و تصومیم جودّی هورای خوارج اود از
موجبات یعف و کثرت دااته هااد .از ن ر حکما ،هورای اینکوه اراده در انسوا
تحقق یاهد و عملي از او صادر اود ،در مرحله اول ،تصور خیوالي از آ عمول و
غایت آ در ندس اکل ميگیرد .هناهراین ،خیال ،نخستین مبدأ تحریک هد اتت
و تصدیق عقالني هعد از تصور خیالي قرار دارد و تحقق اراده نیز در مرتبه هعدی
اتت (طباطبائی6838 ،الف .)668 :حال اگر خیوال ،آلووده هوه تلبیسوات اویطاني و
واردات غیر الهي هااد ،در نقش مبدئیت خویش خیانت ميورزد و فرد که گما
ميکند تدکر و عملش هر پایه ادراکات صحی ،هوده ،در واقع هازینه خیال خویش
قرار گرفته اتت .هدین من ور ،نقطۀ اوج تیر و تلوک معنوی ،همّ واحد دااوتن
اتت یعني اراده و عزت قوی هرای رتید هه هدف عالي هه گونهای که تعاریوي
میا اندیشه و انگیزه (علم و عمل) او نبااد .از ن ر عالمه طباطبائي ،انسواني کوه
دارای «همّ واحد» اتت ،ویژگيهای زیر را دارد (همو6833 ،الف)63 :

سال یازدهم ،پاییز  ،8931شماره مسلسل 18

55

اول خودش را از زینتهای دنیوا رهوا کورده و از متواع ایون زنودگي پسوت
رویگردانیده اتت.
دوت قلبش را هه توی انوار ملکوت گشوده و مشرّف هوه عوالم قودس گشوته
اتت.
توت ها تمات وجود مشاهده ميکند که همۀ اهداف و آرزوهای مردت دنیاطلب،
مثل حکمراني ،ریاتوت ،حسوبهوا و نسوبهوا و  ...امووری خیوالي و هوازی و
ترگرمي و فریبي هیش نیستند.
چهارت انواع گوناگو لرتها و نعمتهایي را که مردت خواها آنها هستند و
هرای رتید هه آنها تالش و حتي جا فشاني ميکنند ،اوهامي هیش نميیاهد.
پنجم هه دلیل دارا هود لطافت روع و تالمت ذوق ،هوهیقوین موي رتود کوه
تمامي اوصاف منقول خداوند تبحا  ،از جملوه رحموا  ،رحویم و خوالق کوه در
کتاب و تنت هه خداوند نسبت داده اده ،اوصافي حقیقوي و ایوافههوای ثواهتي
هستند که واهستگي ذاتي موجودات را هوه خداونود ،و قیّومیّوت ذات الهوي را هوه
خویش نشا ميدهند.
اشم هه این حقیقت که خداوند تبحا هرحسب ذات خود ،ااهد هر هر چیز
اتت ،ها دلیل عقلي و نقلي یقین دارد.
از ن ر عالمه طباطبائي ،انساني که «همّ واحد» دااته هااود ،درمويیاهود هموۀ
ممکنات در هراهر خداوند تبحا  ،عین فقر و نیازند و وجود راهوط و فقوری آنهوا
تحت مالکیت و تیطره الهي قرار دارد (همان )68 :و این هما  ،معرفت حقیقوي و
عبادت راتتیني اتت که ثمرۀ تیر آفاقي و اندسي (مطالعه ممکنات) نیز هه اومار
ميآید (همو6833 ،ج ،ج.)38 :2
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چگونگی دستیابی به «همّ واحد» و تطهیر خیال

اموری که معلوتِ انسا واقع مياوند ،ههحسب ادت و یعف وجودی هور توه
قسماند ( )5اموری که وجود آنها ،در نهایت قوّت اتت ماننود واجوب تعوالي و
هعد از آ  ،عقول مدارق و جواهر روحاني )5( .اموری که در غایت یعف هووده،
از جهت مخالدت ها نقص و نیستي ابیه هه عدت هستند ماننود حرکوت و زموا .
( )5اموری که در حد متوتط هین دو قسم پیشین هستند مانند اجسات مادی (هنوا
هر ن ر جمهور حکما) ،و اجسات هرزخي موجود در خیال متصل و مندصل (هنا هور
حکمت متعالیه).
از آنجا که هاید هین مُدرِک و مُدرکک تنخیت وجود دااته هااد ،ندس آدمي نیز
فقط در صورتي ميتواند هرکدات از ته قسم فوق را ادراک کند که ها آنها همتن
گردد .ازاینرو ،ندوس هشری تا زماني که هه تدهیر هد مشغول هااوند و در عوالم
طبیعت تیر کنند ،در مقات حس و خیالاند و ها امور محسوس و متخیّل مسانخت
دارند .اکثر انسا ها ،قوۀ ادراکي قسم تووت و احاطوه علموي هوه آنهوا را دارنود و
کثراتي مانند اکلها ،طعمها و رن ها را ههتادگي ادراک ميکننود ،اموا از ادراک
قسم نخست که هه علم حضوری دریافت مياود ،عاجزند هما گونه که خداش
از ادراک نور خوراید هه دلیل غلبوهای کوه هور دیودگا وی دارد ،عواجز اتوت.
همننین آدمي از ادراک قسم دوت نیز هه دلیل یعف وجودی آنهوا نواتوا اتوت
هما گونه که چشم از دید امور دور یا کوچک هازميماند (جوادی آملوی،6831 ،

ج.)288 :5
آفرینش انسا هه گونهای اتت که ميتواند هوه درک حقیقوت هرتود و از دات
کثرت رهایي یاهد یعني ها اختیار خود هه تقویت مراتب وجودی خویش هپوردازد
و از مرتبه تجرد خیالي هه مرتبه تجرد عقلي و حتي موافوق آ هرتود .هریوک از
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متدکرا هرای تحقق این هدف ،روشهای گوناگوني را هوه کوار هسوتهانود .موثالا
متکلما  ،ایوه جدلي را در پیش گرفته و حکما نیز از طریق عقلي جلو رفتهانود
هرخالف عرفا که کشف و اهود قلبي را ترجی ،دادهانود .آیوتاهلل جووادی آملوي
ایوه جدلي و مباني کالمي را هرای وصول هه توحید الهي و تطهیر خیال کوافي و
وافي نميداند و نیل هه توحید را از دو طریق دیگر هه صورت مانعۀالخلو ممکون
ميامارد (همان )89 :یعني اگر تالک ،موفق هه طيّ هر دو راه گردد ،هه هواالترین
درجه توحید خواهد رتید وگرنه ،هرکدات از آ راهها ههتنهایي نیز ميتواننود توا
حدودی واصل هااند .آ دو راه عبارتاند از اصالع عقل عملي و اصالع عقول
ن ری ،که هه تعبیر عُرفا فقط ها «مراقبه» حاصل مياود .هرگواه انسوا هتوانود هوا
«مراقبه» هه اصالع عقل عملي و ن ری خود هپردازد و هین علم و عمل خود اتحاد
هرقرار کند ،دارای «همّ واحد» اده ،هه تطهیر قوۀ خیال نایل آمده اتت .هزرگواني
همنو عالمه طباطبائي مراقبه را «هرر تعادت» مينامند (همو ،6888 ،ج)834 :5

زیرا از ن ر ایشا «خوابخت و تعادتمند کسى اتت که در زندگى خود هودف
صحیحى دااوته ،در ااوتباه و گمراهوى هوه تور نبورد و داراى اخوالق خووب و
پسندیده هااد و کارهاى نیکو انجات هدهد و در زندگانى پر از تالطوم دنیوا قلبوى
مطمئن و دلى نیرومند و آرات دااته هااد» (طباطبایى6833 ،ب.)86 :
«مراقبه» سنگ بِناء دستیابی به «همّ واحد» و تطهیر خیال

«مراقبه» در لغت از ریشه «ر ق ب» هه معنای مواظبت و زیر ن ر گرفتن چیزی هه
من ور ااراف هر ویژگيهای آ اتت (مصففوی ،6813 ،ج .)296 :4آیتاهلل جوادی
آملي ميفرماید «مراقبه از "رقبه" هه معنای "گرد " گرفته اده اتت زیورا اگور
کسي هخواهد از چیزی ههخوهي آگاه اود ،گرد ميکشود توا چیوزی از دیوده او
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پنها نماند .حالت مراقبه نیز چنین اتت» (جوادی آملی6881 ،ب :68 ،پاورقی .)393
اما در اصطالع ،عالمه طباطبائي ميفرماید «مراقبه عبارت اتت از اینکوه توالک
در جمیع احوال ،مواظب هااد تا از آننه وظیده اوتت ،تخطى ننماید و از آننوه
هر آ عازت اده ،تخلف نکنود» (طباطبوائی6838 ،ب )83 :و همننوین مويفرمایود
«مراقبه آ اتت که هنده هنگات عمل ،حوقتعوالى را در ن ور گیورد و خوود را در
محضر خداوند هیند و کشیک ندس کشد که مبادا از فرما و خواتته موال ،تر هاز
زند و راه دگر گیرد و عصیا ورزد و هه لهو و لعب پردازد» (همان.)814 :
هنگامي که تالک در راه خودتازی ها هدف نیل هه خدااناتي قدت موينهود،
هاید ها مجاهده و ریایت ندساني ،اندکاندک راتههواى عُلقوه هوه عوالم کثورت
(عالیق مادی) را پاره کند و از عالم طبع تدر نماید تا وارد عالم هرزخ اوود کوه
کثرت اندسیّه اتت .در این موطن ،ههخوهي موجودات خیالیّه ندسانیّه را مشاهده -
ميکند که از عالقه هه کثرات خارجیّه در او پدید آمدهاند .ایون خیواالت ،موانع از
ادامۀ تدر تالک مىاوند و آرامش را از وی تلب ميکنند هه گونهای که هرگاه
هخواهد لح ه ای در یاد خدا هه تر هرد و از تدکر در صنع او ،هه عوالم هواال تودر
کند و حقایق وجودی را ها چشم دل مشاهده کند ،همنو تیلي هر قلبش هجوت
ميآورند (همان )88 :و ها تداعي معاني او را در غدلت فروميهرند چنوا کوه ایون
حالت هنگات عبادت ،خصوصاا نماز خواند ملموس و مشهود اتت.
از ن وور عالمووه طباطبووائي ،صوودمه و آزاری کووه انسووا از کثوورات اندس ویّه و
صورتهای خیالیه ميهیند ،قوىتر از کثرات خارجیّه و موجوودات عینوي اتوت
زیرا انسا مىتواند ها اختیار خود و ها عزلت و انوزوا ،از مزاحموت و تصوادت هوا
کثرات خارجیّه دورى جوید ،ولى رهایي از صدمه و آزار خیاالت ندسانیه هسویار
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داوار اتت چو اوالا ،اینها در خلوت و جلوت ،همواره قرین و همراه ها ندوس
هستند (همان )88 :و ثانیاا ،مرتبه خیاالت ندسانیه جوالنگاه ایاطین اتوت (جووادی

آملی ،6888 ،ج .)834 :5ازاینرو ،تالک هاید ها مجاهده و ریایتهای جاندرتا هه
آرامش خیال هرتد تا جایي که هه تعبیر عالمه طباطبائي «موالید خیالیّه در ذهن او
متحجّر اده ،نتوانند قیات کنند و ذهن او را وقت توجّه هه معبود مشووّش دارنود»
(طباطبائی6838 ،ب .)49 :هناهراین ،انسا هاید از هما نخستین گاتهایي کوه هورای
خودتازی هرميدارد« ،مراقبه» را آغاز کند و تا آخرین مرتبه که وصول هه «توحید
الهي» اتت ،هه آ اهتمات ورزد و این از لوازت یروری هرای تیر و تلوک معنوی
اتت (همان )42 :و از آنجا که مقامات تالک در طي مسیر متداوت اتت ،مراتوب
مراقبه نیز در حاالت گوناگو  ،متداوت خواهد هود (همان.)626-668 :
مراتب مراقبه به منظور تطهیر خیال

اول هر ترک محرّمات و انجوات واجبوات مواظبوت نمایود و هوههویچوجوه در آ
کوتاهي نورزد .دوت ها ترک اموری که لهو و لعوب نامیوده موياوود ،مراقبوت را
ادیدتر نموده ،همۀ افعالش را فقط هرای ریای خدا انجات دهود .از ن ور عالموه
طباطبائي «چو در این مرتبه اهتمات نمود ،هراى او تمکّن پیدا مىاود کوه دیگور
خود را نباخته ،این خوددارى در او هه ترحد ملکوه هرتود» (هموان .)629 :تووت
خداوند تبحا را در همه حاالت و اوقات ،ااهد و ناظر هر خود هبینود .چهوارت
هه مشاهدۀ جمال الهي هنشیند.
رابطه تطهیر خیال با اصالح عقل عملی و نظری

راه تزکیه ،تهریب ،و مواظبت هر واجبات ،نوافل و مانند آ

و که در مراقبه مطرع

اد و اموری هستند که موجب اصالع عقل عملي موياووند زیورا ایون اویوه،
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ادراک صحی ،معارف را حتي هرای کسواني کوه در هحو هوای علموي و ن وری
مهارت چنداني ندارند ،فراهم ميآورد .همننین انسا ميتواند از طریق ادراکات
علمي ،متوجه کرد قوای ادراکي هه جانوب قودس ،صویقل داد ندوس ناطقوه از
آلودگي هه اخالق پست و زنگارهایي کوه هوه وتویله حوواس از ناحیوه اوصواف
جسماني هه خیال وارد مياود و نیز جلوگیری از انحراف قووه ادراکوي هوه آرا و
اوهات تباه و فاتد ،عقل ن ری خود را اصالع کند .ها اصالع عقل عملوي و عقول
ن ری که در طي مراقبه اکل ميگیرد ،تالک هه «همّ واحد» و تطهیر قووۀ خیوال
نایل مياود .ازاینرو ،کاملترین راه هرای وصول هه قله منیع توحید این اتت که
تصدیۀ علمي ها تصدیۀ عملي همراه گردد زیرا اگر عقل ن ری ترهیت تالم دااته
هااد و از اندیشهها و پندارهای تباه ههدور ماند ،صوور حقوایق ایمواني از مبوادی
عالیه در آ ميتاهد و مشاهده اموری که غایب از حواس هستند ،در مرتبه خیوال
و عقل ممکن مياود (جوادی آملی ،6831 ،ج )89 :5و هه تعبیر عالمه طباطبائي ،در
اثر مراقبه تاتّ و اهتمات ادید هه آ و در اثر توجه هه ندس ،ههتدری عوالم توحید
هر تالک منکشف خواهد اد (طباطبائی6833 ،الف.)86 :
نتیجهگیری

 .5هنا هر مباني حکمت متعالیه ،خیال مرتبهای از مراتب وجودی انسا اتوت کوه
ماهین مرتبه جسماني و تجرد عقالني قرار دارد .هه همین دلیل ،اگر مشغول جسوم
و هد گردد و از فرامین عقل ترپیني کند ،از ارتقا هازمانده ،در کثرت و یوعف
هاقيميماند و نميتواند وجود الهي اایاء را که وحدت محض هر آ حاکم اتت،
مشاهده کند.
 .5انسا هه دلیل تاختار وجودیاش ميتواند هوا تویر آفواقي و اندسوي ،از عوالم
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کثرت هه عالم وحدت ارتقا یاهد و ممکنات را مرآتي هرای وصول هوه حوقتعوالي
هیاهد .هدین من ور ،هاید خیال خود را از صورتهای دروغین و تلبیسات ایطاني
تطهیر نماید و ها اصالع عقل ن ری و عملي ،هه اتحاد هین آ دو دتت یاهود ،آ
گاه ها فرما هُرداری از فرامین عقل ،هه «همّ واحد» هرتد.
 .5رتید هه «همّ واحد» و ارتقای انسا از کثرت هه وحدت ،هسیار صعبالعبوور
اتت و هه مراقبتهای مستمر و ادید نیاز دارد تا انسا هتواند از جوالنگاه خیال
هه قرارگاه عقل پناه هرد و هه آرامش خیال هرتد.
 .9تالکي که هه مقات توحید الهي رتیده ،فاني در افعوال ،صودات ،اتوماء و ذات
الهي ميگردد.
 .0قوۀ خیال هه منزله آینهای اتت مستعد هرای نشا داد صور غیبیوه کوه افکوار
پراکنده ،توءظن ،خیالپردازیها و ترگرت اد هه کارهای لغو و هیهوده ،موجب
زنگار آ مياود و تا این آینه ها توجهوات و تدکورات آفواقي و اندسوي پواک و
اداف نشود ،صاحب کشدیات و مشاهدات غیبیه نميگردد.
آیینه او وصال پری طلعتا طلب

اول هروب خانه دگر میهما طلب
(صائب تبریزی ،5555 ،ج)554 5
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.

 صائال تبریزی ،محمدعوی ( ،)1831دی لن لشعار ،به لهتمام جهانگیر منص ر ،تهرلن :نگاه. م صدرل (1331م) ،لخحكما لخمتعاخیا فی لمسفار لخعقویا لمربعا ،بیروت :دلر لسیاء لخترلث. ۀۀۀۀۀۀۀۀۀ ،)1814( ،لخش لهد لخرب بیا فى لخمناهج لخسو کیا ،تصحیح سیدج للخۀدین آشۀتیانى ،مشۀهد:لخمرکزلخجامعى خونشر.
 طباطبائی ،سیدمحمدسسین (1833لخف) ،بدلیا لخحكمه ،تحقیق زلرعی ،قم :نشر لس می. -ۀۀۀۀۀۀۀۀۀ1833( ،ب) ،تعاخیم لس م ،تحقیق خسروشاهى ،قم :ب ستان کتاب.
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 ۀۀۀۀۀۀۀۀۀ،ر ائل توحیدی (1833لخف) ،ترجمه عوی شیرولنی ،قم :ب ستان کتاب. ۀۀۀۀۀۀۀۀۀ1833( ،ب) ،رساخه خال لخوباب ،قم :ب ستان کتاب. ۀۀۀۀۀۀۀۀۀ ،)1831( ،لخمیزلن فى تفسیر لخقرآن ،قم :لسماعیویان. ۀۀۀۀۀۀۀۀۀ1833( ،ج) ،مجم عه رسائل ،قم :ب ستان کتاب. قرشى ،عوىلکبر (1111ق) ،قام س قرآن ،تهرلن :دلر لخكتال لمس میا. مصطف ى ،سسن ( ،)1813لختحقیق فی کومات لخقرآن لخكریم ،تهرلن :وزلرت فرهنگ و لرشاد لس می. -م خ ی ،ج للخدین محمد ( ،)1814مثن ی معن ی ،تصحیح نیكوس ن ،تهرلن :بینا.
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نقش تطهیر خیال در وصول به مقام توحید الهی...

