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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  04، شماره مسلسل 0011 بهار، سیزدهمسال 

 

 

 اتیو روا اتیبه آ یمرگ با نگاه قتیحق ییصدرا -یعرفان یمبان

 
 32/2/9411تاريخ تأييد:                    32/4/9211 تاريخ دريافت:

 * * یاحمد سعيد 

 
انتقتال بته    یاست؛  للت   گریعالم به عالم د کیانتقال از  یمرگ به معنا دیترد یب

هم در مورد نفس ل رلح  گر،ید یبه مکان ماد یمکان ماد کیحرک؛ از  یمعنا
دل عتالم ماتال ل عقته کته مجترد از       یعنت ی ،یمجرد ل هم در مورد عوالم بعتد 

 یموجتتود ستتانان ،ییل صتتدرا یعرفتتان یمطتتابم منتتان. معناستت؛ یانتتد، بتت متتاد 
 ییاز مراتب عالم حضور دارد ل جابجا یکیاس؛ ل هر مرتنة آن در  یا چندمرتنه

 رییت بلکه به صتورت ت   یل مکان یل مجرد، نه به صورت ماد یعوالم ماد نیال ب
ر ال ل بر اث اریبدلن اخت ایخود انسان  اریبا اخت اینفس اس؛ که « توجه ل تمرکز»

آمتوز ،   نیت . بتر استاا ا  افتتد  یاتفاق م« عالم کیاحکام » اریاخت یغلنه ل سلطة ب
خوا  موق؛ ل خوا  دائتم بته    ار،یبدلن اخت ایخود  اریتوجه نفس با اخت نیشتریب

دائمتاً   ایموقتاً  ار،یاخت یب ای اریاخت  باشد، انسان با یاز خود ل هر عالم یا هر مرتنه
 ایت  اریت اخت بتا  تقتال مرگ، ان ق؛یحق نی. بنابراشود یبه آن مرتنه ل آن عالم منتقه م

 یل مکان یماد ییبه آخرت اس؛، نه جابجا ایتوجه ل تمرکز نفس از دن ارِیاخت یب
 رلح مجرد ال. ایانسان 

 
 

  )ر (.نیمرگ، نفس، بدن، عرفان، صدرالمتأله :کلیدی واژگان

                                                 

 .(saeidi@iki.ac.ir))ر (  یامام خمین یل پژلهش یمؤسسه آموزش یدانشیار ل عضو هیئ؛ علم
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 مقدمه

ل مترگ   (666: 6611 آمیی،   تمیمی  )انسان برای بقا آفرید  شد  اس؛ نه نتابودی  

جالدانة بشتر است؛ نته پایتان آن. بتا پایتان        زندگیل منازل مهم  یکی از مراحه

شود، بلکه خدالند متعتال آن   زندگی انسان در دنیا، رلح انسان نابود )فوت( نمی

؛ آل 24)ر.ک: زمی::  بترد   دیگتر متی   کند ل از یک عالم به عالم را استیفا )توفی( می

؛ 29 :6262   صیوق؛ 49؛ محمی: 656؛ یوسف: 05؛ انفال: 16؛ انعام: 99؛ نساء: 696عم:ان: 

. لاعت  نیشتابوری )متوفتای    (452/ 0و  50/ 6: 6246  ؛ طه:ان  450: 6999طباطبای   

إلى  دار  ممىا    إنّما تنقلون من دار... و قال بالل بن سعد: عباد اللّه»نویسد:  ( می704

نقلتم من األصالب إل  األرحام. و من األرحام إل  الدّنيا  و من الدّنيا إلى  القبىور  و   

 .(291: 6249)نیسابور،  « من القبور إل  الموقف  و من الموقف إل  الجنة أو إل  النار

درلاقع رلح در دنیا مش ول تدبیر بدن اس؛ ل همین تدبیر سنب غفلت؛ ال از  

شود ل با مرگ ل ترک تتدبیر بتدن از ایتن غفلت؛      اش می اصلی خودش ل موطن

گردد. گویی زندگی دنیوی خواب ل رؤیا در یک سرزمین خیالی است؛   خارج می

 ال:ضی    شی:یف )ل مرگ بازگش؛ به موطن اصلی ل بیداری در یک زمین لاقعتی  

 . اما با توجه به ادلتة عقلتی، نقلتی ل شتهودیِ    (646-645: 6619آمل    ؛664: 6251

حرک؛ موجود مجرد از یک عالم مادی به عوالم مجترد   تجرد رلح ل نفس، قطعاً

بنابراین با درنظرگرفتن اینکته الفتا      اشیای مادی باشدجابجایی تواند مانند  نمی

اند نه برای معتانی مسستوا، بایتد الفتاای را کته در       برای رلح معنا لضع شد 

 (29 :6262  بابویی   ابن)دیگر  شریع؛ برای حرک؛ رلح مجرد از یک عالم به عالم

آلرد   (24)زمی::  یا از ماد  به سم؛ خدالند یا از خدالند بته ستم؛ عتالم متاد      

اند، به معنای انتقال ل حرک؛ معنوی تلقی کرد. للی نکتة مهم این اس؛ کته   شد 
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گرفتن از معارف نقلی ل شهود عتوالم   ، با ذلق)ر (عارفان از جمله  صدرالمتألهین

اند کته   تفسیری لیژ  در زمینة حرک؛ ل تطور نفس در عوالم ارائه کرد ل حقایم، 

صدرایی نیتز متفتالت    تنها با اهور سطسی یادشد  بلکه با تفاسیر حکمای غیر نه

صدرایی از حقیق؛ِ تطور نفس، مستلزم بیتان برختی منتانی     -اس؛. تنیین عرفانی

  رند. در این نوشتتار، عرفانی ل فلسفی حکم؛ متعالیه اس؛ که شواهد نقلی نیز دا

صدرایی از حقیق؛ مرگ ل انتقال از دنیا  -پس از بیان منانی مزبور، تفسیر عرفانی

هتای نتو از برختی     به آخرت را تنیین ل به دستالرد این تفسیر برای ارائتة تنیتین  

  ایم. های عرفانی اشار  کرد  های نقلی ل اندیشه حاالت عادی ل آموز 

 سانتعداد عوالم و جامعیت ان .1

شتود،   اهلل )عالم؛ خدالند( اطالق متی  بر اساا منانی عرفانی، عالم که به ماسوی
  )قیصی:، متناسب با پنج حضرت یا مقام ل مرتنة کلی از تجلیات، پنج مرتنه دارد 

. اگر با تسامح، حضرت ل عتالم را بته یتک معنتا بته کتار بنتریم،        (59-95 :6690
( حضترت علمتی یتا حضترت     1د از: نا گانة عرفانی عنارت حضرات ل عوالم پنج

( حضترت خیتال یتا عتالم     3  ( حضرت ارلاح یا عالم عقه2  الوهی؛ یا عالم اله
یتا عتالم   « کون جتامع »( حضرت 5  ( حضرت اجسام یا عالم ماد 7  ماال منفصه

 .  مقیم  پنجم(6690  )از جمل  ر.ک: قیص:،انسان 
هتای   گر از منتانی ل اندیشته  این آموزة عرفانی را مانند بسیاری دی )ر ( مالصدرا

  للی به جهتاتی بست    (054/ 6  :6956   )صیرالمتألهینعرفانی با مالحظاتی قنول دارد 
گوید عوالم کلی یا اجنتاا   کند ل غالناً می را بر عوالم عقه ل ماال ل ماد  متمرکز می

 عوالم سه تا هستند ل انسانِ )کامه( تنها مخلوقی اس؛ که جامع هر سه عتالم است؛  
 :6602 ؛ همیو  666 :6659 ؛ همیو  445و  692/ 9  :6956   )از جمل  ر.ک: صییرالمتألهین 

260). 
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تتوان شتواهدی از متتون     متی صتدرایی   -عرفانیبه هر حال برای این دیدگا  

از جمله اینکه هر چیتزی )از جملته انستان( خزائنتی نتزد        شریع؛ هم ذکر کرد

ای مشتخ    طی کرد  ل با انداز خدالند دارد ل در قوا نزلل عوالم متعددی را 

حجی::  ) «ءٍ إِالَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِالَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَ إِنْ مِنْ شَيْ»نازل شد  اس؛: 

  ها مانند آغاز پیدایش ایشتان است؛:   بنابراین با توجه به اینکه بازگش؛ انسان .(46

تتوان   متی  (652انبیاء: )« مَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعيدُهُ»، (49اع:اف: ) «مَما بَدَأَمُمْ تَعُودُونَ»

نتیجه گرف؛ که در قوا صعود هم مراحلی مشابه با قوا نزلل در پیش داریتم  
)ب:ا، تق:ی: صیرالمتألهین )ره( از دییگاه عارفان و پی:وان حکمت متعالیی  در بیاا ایین    

 .(420 /2  : 6656آیات ر.ک: صیرالمتألهین  

 قابل نسخة انسان با نسخة عالم و نسخة اله ت .2

در نستخة انستان نیتز     ،هرچه خدالند در عوالم الهی )علمی( ل خلقتی قترار داد   

طنعاً نسخة عالم مقابه یا مطابم نسخة انسان اس؛ ل به همین دلیه گذاشته اس؛. 

. عرفا گاهی (196و  110: 6692  )فنار،هر دل با خود اله هم مطابم ل مشابه هستند 

از مشابه؛ انسان ل عالم ل گاهی از مشابه؛ انسان با اله به تقابته نستختین یتاد    

گاهی منظور ایشان از تقابه نسختین ل جامعیت؛ انستانِ   به عنارت دیگر کنند.  می

)کامه( این اس؛ که نسخة انسان با نسخه عالم مطابم ل مشابه اس؛ ل ال مجموع 

للی مقید بته هتی      یا در همة عوالم حضور دارد (156: 6692  ،فنار)عوالم اس؛ 

توان ال را جزء یکی از مراتب عالم یا مقید  یک از آنها نیس؛ ل از این جه؛ نمی

ل گاهی منظتور ایشتان    (641: 6692  )قونو،به یکی از عوالم مزبور به شمار آلرد 

ل مرآت ن اس؛ که نسخة انسانِ )کامه( با نسخة اله مشابه اس؛ ل از این جه؛ اآ

انستان اتاهری دارد ل بتاطنی ل     .(156: 6692  ،)فنیار حم اس؛ ل حم مرآت ال 
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ااهر آن مشابه عوالم ل حضرات خلقی اس؛ ل باطن آن مطابم ل مشابه حضرت 

 .(46 :6661 ع:ب   )ابنالوهی 

نقلی هم بر تطابم نسختین لجود دارد. در مورد تطابم نسخه انستان ل   شواهد

ل  (66)بقی:ه:  « مُلَّهىا  الْأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ»آیة شریفة  )ر (یخمینعالم، حضرت امام 

 العىالَمُ  انطوى فيك و*  صغير جرمٌ أنّك تزعم أ» شعر منسوب به امیرالمؤمنین

حتدیای از امتام    ستسس آلرد ل  را شاهد متی  (669/ 4: 6251)فیض کاشان   « االمبر

کند کته بستیاری از عارفتان پیشتین از جملته       نقه می ل امام صادق علی

نیز  )ر (، فیض کاشانی ل حاجی سنزلاری)ر (، صدرالمتألهین)ر (سیدحیدر آملی

 ان»انتد:   )با اندکی اختالف در الفا ( آن را از جمله شواهد همین ادعتا برشتمرد   

 «...المحفوظ اللوح من المختصر هي و العالمين صورة مجموع... هي االنسانية الصورة

؛ فیض کاشان   494 /6 : 6656؛ صیرالمتألهین  402/ 6: 6244؛ آمل   656: 6615)آمل   

و  424/ 69: 6255؛ ر.ک: هاشییم  یییوی   19: 6694؛ سییباوار،  94/ 6و  51 /6 : 6260

 .(9: 6261؛ امام یمین   459 /69

را شاهد  (90)ص: « بِيَدَيَّ خَلَقْتُ لِما تَسْجُدَ أَنْ مَنَعَكَ ما»کاشانی هم آیة شریفة 

/ 4: 6244ع:ب  )قاسان (   )ابنآلرد  جامعی؛ انسان نسن؛ به جمیع مراتب لجود می

های امیرالمؤمنین هم تقابه نسخه  از بعضی خطنه .(5: 6261؛ ر.ک: امام یمین   294

. چه بستا از کریمتة   (26 /4 : 6255)هاشم  یوی   انسان ل عالم استفاد  شد  اس؛ 

نیتز    (06)فصیلت:   «الْحَىق   أَنَّهُ لَهُمْ يَتَبَيَّنَ حَتَّ  أَنْفُسِهِمْ فِي وَ الْآفاقِ فِي آياتِنا سَنُرِيهِمْ»

 .جامعی؛ انسان نسن؛ به عوالم قابه استفاد  باشد

برای تقابه انسان با نسخه اله نیز شاهد بسیار است؛ ل در اینجتا یتادآلری دل    

أَعْىرَفُممْ  »ل  (64/ 4: 6256)مجلسی    « سَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّههُ مَنْ عَرَفَ نَفْ»حدی  شریف 
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 رسد. کافی به نظر می (2تا:  ب شعی:،  )«بِنَفْسِهِ أَعْرَفُممْ بِرَبِّهِ

 خداوند، عالم و انسان .3

توان انسان را به دلیه جامعیتش، عالم ص یر ل عالم را به دلیته لجتود انستان     می

توان گف؛ که  با این حساب می .(6 :6695 ع:ب   )ابنکامه در آن، انسان کنیر نامید 

. یا به تعنیتر دیگتر حقیقت؛ انستانی یتا حقیقت؛       آفرید  اس؛ را« انسان»خدالند 

یک جلوة تفصیلی ل فرقانی کرد  ل عالم یا انسان کنیر حاصه شتد    مسمدی

 ل یک جلوة اجمالی ل قرآنی )جمعی( نمود  ل انستان کامته اتاهر شتد  است؛     

هتای صت یر ل    . تنها تفالت انسان ل عالم یا فرق انستان (196 -195: 6692  ،فنار)

. انستان لجتودِ   (655: 6615   ت:کی   بین )انیر با یکدیگر در اجمال ل تفصیه اس؛ ک

انسانْ لجود سعی دارد  اصطالح  بهمجمهِ عالم اس؛ ل عالمْ لجودِ مفصه انسان. 

یعنی لجود ال در هر دل قوا صعود ل نزلل از اعلی علیتین تتا استفه ستافلین     

اند خلیفته ل جانشتین خدالنتد    تو دلیه اینکه انسان می گسترد  شد  اس؛. اساساً

همین اس؛ که انستان   ،(269/ 6  تا: ع:ب   ب  )ابنتوانند  باشد ل باقی موجودات نمی

؛ 605/ 4  )همیان: در همة عوالم هس؛ ل هی  مخلوق دیگری در همة عوالم نیس؛ 

. همچنین به همین دلیه که فقط لجود (692/ 9  :6956   ؛ صیرالمتألهین6 :6695 همو 

لاستطه از   تواند فیض را بی انسان از عرش تا فرش گسترد  شد  اس؛، تنها ال می

خدالند دریاف؛ کند ل َمجترا ل معِعتدو ل لاستطه بترای رستیدن فتیض بته ستایر         

موجودات در قوا نزلل ل بازگش؛ فیض در قوا صعود باشد ل صراط ل پته  

؛ 690/ 4 : 6249)کلینی     «الْمُسْتَقِيمُ الصِّرَاطُ هُوَ عَلِيٌّ»رلد: میان حم ل خلم به شمار 

   ؛ فییض کاشیان   166/ 4 : 6266)باا معن  الص:اط(؛ همو   69-64: 6256  صیوقر.ک: 

 ع:بی    ؛ ابین 152و  096/ 2و  42-46/ 6: 6260  الحیویا،  ع:وس ال  ؛119/ 40 ق: 6251
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 .(690-692/ 9  :6956   ؛ صیرالمتألهین265/ 6  تا: ب 

یعنی درنظرگرفتن تعتداد عتوالم ل جامعیت؛     -رابطة این مننا ل دل مننای قنلی

با تنیتین دیتدگا  عارفتان     -انسان نسن؛ به آنها ل امکان حضور ال در همة عوالم

شود که عارفان فقط انتقال اجنتاری از   دربارة حقیق؛ مرگ به این نکته مربوط می

کنند ل انواع ل مراحه دیگری نیز برای مرگ ذکتر   دنیا به برزخ را مرگ تلقی نمی

کته برختی    (655: 6265؛ حمیی، زقیاوق    59: 6242 لم  سی )از جمل  ر.ک: کنند  می

توانیم بتا منتانی ایشتان، انتقتال      بنابراین می  خواص هستند عمومی ل برخی برای

 اختیاری از هر یک از عوالم مادلن به عوالم مافوق را یک نوع مرگ تلقی کنیم.

 رابطة عوالم با یکدیگر .4

رابطة عوالم )مراتب عالم( بتا یکتدیگر، رابطتة    صدرایی  -عرفانیاساا منانی  بر

، باطن یا غیب یا حقیق؛ عوالم متادلن  باطن ل ااهر اس؛. هر یک از عوالم برتر

باشد کته بتدلن تجتافی از     اس؛ ل هر یک از مراتب مادلن، همان مرتنة باالتر می

مرتنة خود، به مرتنة مادلن تنزل ل اهور ل جلو  کرد  اس؛. از یک منظر دیگتر،  

عوالم متعدد، مراتبِ یک لجود تشکیکی گسترد  هستند کته از حالت؛ جمعتی ل    

  ل؛ فرقی ل تفصیلی درآمد  اس؛.اجمالی به حا

 رابطة مراتب انسان با یکدیگر .5

در عالم کنیر، طنیع؛ همان طور که های انسان ل عالم،  با توجه به مشابه؛ نسخه

)ملک( ل ماال )ملکوت( ل عقه )جنرلت( ل الهوت داریتم، در انستان هتم ایتن     

تتوانیم   نتامیم، متی  توانیم مراتب عالم را عتوالم ب  میهمان طور که امور را داریم ل 

سته انستان،    ق؛یانسان درحق»اساا  این ها بخوانیم. بر مراتب انسان را هم انسان

انستان  »ل « انستان عقالنتی  »، «انستان نفستانی  » ،«عییانسان طن»بلکه چهار اس؛: 
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همچنین به دلیه مشابه؛ مزبور، رابطتة مراتتب    .(061: 6656  ،)سباوار ««الهوتی

طولی با یکدیگر، چه در قتوا نتزلل ل چته در قتوا      های انسان یا رابطة انسان

ماننتتد رابطتتة مراتتتب عتتالم یتتا عتتوالم طتتولی بتتا یکتتدیگر استت؛ دقیقتتاً صتتعود، 

 .(964: 6692  ؛ فنار،656: 6615)صیرالمتألهین  

طنعاً نشد  از عوالم اس؛ ل  جزئی بالقو  ل تفکیک انسان در قوا نزلل تقریناً

مراتتب استتیداعیه ل استتقراریة نامیتد       که اصطالحاً -رابطة مراتب آن با یکدیگر

ماننتد  دقیقتاً   -(456: 6615ت:ک    ابن ؛166و  146  055: 6692  )ر.ک: فنار،شوند  می

رابطة عوالم یا مراتب عالم با یکدیگر اس؛ ل بیان اینکه مرتنة عالی انسان چگونه 

للی در   ای نیس؛  از جمعی؛ به تفصیه رسید  اس؛، نیازمند توضیح ل تنیین لیژ

پیرامون آن اس؛، باید گف؛  لمورد قوا صعود که بس  ما دربارة حقیق؛ مرگ 

طنم منانی عرفانی ل صدرایی، هر مرتنة عالی انسان همان مرتنة دانی اس؛ که در 

ضمن یک حرک؛ جوهری اشتدادی از تفرقه ل تفصیه آن کم شد  ل جمعی؛ آن 

ترکیب اتسادی دارند ل  -ند صورت ل ماد همان -ه اس؛. بدن ل نفسیافتافزایش 

دل موجود ل دل لجود نیستند، بلکه دل مرتنة ااهر )نازل( ل باطن )عالی( از یک 

در هر نظام تشکیکی، هرچته در  همان طور که بنابراین   ای هستند لجودِ دلمرتنه

مراتب دانی لجود دارد، به نسو برتر در مراتب عالی نیز هست؛، هرچته در بتدن    

در مراتب تشتکیکی  همان طور که دارد، به نسو برتر در نفس نیز هس؛ ل لجود 

بودن تمتایز احتاطی از مراتتب دانتی      عالم، مراتب عالی به حکم برتربودن ل باطن

که در مرتنة بدن حضور دارد ل عین آن اس؛، تمایز  حال عین دارند، نفس نیز در

 ؛ کته موجتود مستاط    احاطی نسن؛ به آن دارد. منظور از تمایز احاطی ایتن است  

 للی مسیط بته حکتم احاطتة لجتودی،       هی  چیزی ندارد که مسیط نداشته باشد
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که در مرتنة مساط حضور دارد ل همة دارایی آن را دارد، از مستاط   حال عین در

تمایز احاطیِ نفس نسن؛ به بدن، بقای آن بعد از فنای بتدن )مترگ(   ممتاز اس؛. 

 سازد. پذیر می را امکان

 با دنیا آخرت رابطة .6

یعنتی    تر احاطه دارد گفتیم که هر عالم )ل هر موجود( باالتر نسن؛ به عالم پایین

)در عوالم برتر )ل موجودات آنها( عالل  بر اینکه بتا عتالم فرلتتر معیت؛ دارنتد      

مرتنة آن حضور دارند(، قنه ل بعد از آن نیز هستند ل از این نظتر بتا آن بینونت؛    

. اکنون با توجه به اینکه طنتم منتانی   (649: 6692  قونو،)از جمل  ر.ک: تامه دارند 

 باشتد   صدرایی ل عرفانی، آخرتْ عوالم ماال ل عقه اس؛ ل دنیتا عتالم متاد  متی    

توان گف؛ از منظر حکم؛ متعالیته ل   ، می(265 :6602 )از جمل  ر.ک: صیرالمتألهین 

عرفان، آخرت باطن دنیاس؛ ل نسن؛ به آن احاطه دارد ل قنه ل بعد ل همترا  آن  

چراکته از یتک ستو در برختی آیتات،         س؛. این مطلب مؤیدهای نقلی نیز داردا

بودن  رلشنی باطن ل به (9روم: ) آخرت در مقابه ااهر حیات دنیا قرار گرفته اس؛

از   (609/ 61 : 6269)طباطبای   توان از آنها برداش؛ کرد  ن؛ به دنیا را میآخرت نس

ل در برخی  (52هود: ) در برخی آیات، به احاطة رلز قیام؛ تصریح شد   سوی دیگر

. با جمع این (02؛ عنکبوت: 29توب : ) دیگر به احاطة جهنم بر کافران تأکید شد  اس؛

 اکنون آخرت مسیط بر دنیاس؛. د که همتوان استفاد  کر ادله با یکدیگر می

اکنون مسیط به مؤمنان ل کافران اس؛، پس  اما اگر آخرت باطن دنیاس؛ ل هم

اکنون هتم در   اکنون هم در دنیا هستند ل هم در بهش؛ ل کافران نیز هم مؤمنان هم

توان گف؛ حقیقت؛ ل معنتای    حساب چطور می این دنیا هستند ل هم در جهنم. با

بته عنتارت   از دنیا ل عالم ماد  به آخرت ل عوالم ماال ل عقه اس؛؟  مرگ، انتقال
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لقتی مراتب تشکیکی لجود انسان بتا مراتتب تشتکیکی عتالم هماهنت  ل      دیگر 

آید کته چطتور انستانی کته در همتة       شوند، این پرسش پیش می منطنم تفسیر می

ابتتدا   رلد؟ برای پاسخ به این پرستش  از یک عالم به عالم دیگر می ،عوالم هس؛

کنتیم ل ستسس بته     که عالم ل مراتب عالم را بررسی متی جابجایی معنای درس؛ 

 پردازیم. که انسان ل مراتب انسان در عوالم میجابجایی 

با توجه به سه مننای اخیر تردد انسان در عوالم ل در مراتب لجودی ختویش،  

کته در   رف؛ ل آمد از ااهر به باطن اس؛ ل بنابراین یک انتقال اتاهری آن طتور  

  اختصار مرگ، رفتن از ااهر به بتاطن است؛   شود، نیس؛. به نگا  الل پنداشته می

اما رفتن از ااهر به بتاطن بته چته معناست؛؟ در ادامته بته پاستخ ایتن پرستش          

 پردازیم. می

 نحوة جابجایی عالم و مراتب آن .7

شود که معنا ندارد که عالم با همة مراتب متادی، ماتالی،    با کمی دق؛ رلشن می

طور معنتا نتدارد یکتی از     عقلی ل الهی خود ل با حف  هوی؛ جابجا شود. همین

صعود با حفت   »ل « تنزل با حف  هوی؛»مراتب عالم با حف  هوی؛ جابجا شود. 

آمیز هستند. در قتوا نتزلل،    ، تناقض«دایرة مربع»در مراتب هستی مانند « هوی؛

ل عتالم ماتال ل عتالم عقته     عالم ماال همان تنزل عالم عقه ل عالم ماد  همان تنز

تنزل عالم عقه، عالم ماال ل تنزل عالم ماال، عتالم متاد  را   به عنارت دیگر اس؛. 

به لجود آلرد  اس؛. در قوا صعود نیز عوالم عقه ل ماال همان درجتات برتتر   

 از  کنند عالم ماد  هستند. عوالم بدلن اینکه نابود ل مسو شوند، نزلل یا صعود می

)صییوق   الم خمس از جمله انسان همیشته برقترار خواهنتد بتود     رل همة عو این

 .(240-246 :6616 ؛ صیرالمتألهین 104/ 4 : 6614؛ همو  499: 6695
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توانتد در   ای هوی؛ عقلتی داشتته باشتد، نمتی     بر اساا این مطلب اگر فرشته

/ 6 : 6699  شیه: آشیوا    )ابین قوا صعود با حف  هوی؛ عقلی لارد عالم اله شود 

تواند با لجود احاطه    در قوا نزلل نیز نمی(61-69/ 2  :6656  رالمتألهین؛ صی699

پذیری در ماال متصه یک شتخ    بر عوالم ماالی ل مادی، بدلن تماه ل صورت

  ؛ صیرالمتألهین69 :)م:یمخاص یا در عالم ماال منفصه یا در عالم ماد  دید  شتود  

6656 : 4 /220). 

مراتب عتالم بتا حفت  هویت؛     جابجایی نیز که عالم ل جابجایی حاصه آنکه 

فیض در عوالم به صورت تجلی، هم در جابجایی للی   معناس؛ آمیز یا بی تناقض

اما معنای آن ایتن نیست؛ کته      پذیر اس؛ قوا صعود ل هم در قوا نزلل امکان

کنتد،   شود یا صتعود متی   یکی از موجودات یا اشیای عالم با حف  هوی؛ نازل می

؛ که در قوا نزلل، فیض الهی که در عالم الته هویت؛ علمتی    بلکه بدین معناس

کنتد ل ستسس ایتن امتر      دارد، با لرلد به عالم عقه، هوی؛ خلقی ل عقلی پیدا می

شود ل سرانجام  شود ل تندیه به امری صوری می معنویِ عقلی لارد عالم ماال می

ة مواد متنتوع،  شود ل به لاسط این امر صوری با لرلد به عالم ماد ، دارای ماد  می

ءٍ إِالَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ مىا نُنَزِّلُىهُ إِالَّ    وَ إِنْ مِنْ شَيْ»کند: آیة شریفة  تکار مادی پیدا می

ل رلایاتی که چگونگی انتشای کارت از لحتدت را بیتان    (46حج:: ) «بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

ماال رلایت؛ یتا رلایتاتی       برایکنند، از جمله شواهد نقلی این مطلب هستند می

کنند خدالند ابتدا نور لاحدی خلم کرد ل نور مزبتور در مراحته بعتد     دالل؛ می

 /41 : 6256)ر.ک: مجلسی    از آن منتشی شدند  متقدر ل متکار شد ل اهه بی؛

 .(49/ 60و  21/ 06 و  494

کنتد ل بتا صتورت     در قوا صعود نیز همین امر مادی، ابتدا ماد  را رهتا متی  
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شتود ل بعتد از آن صتورت ل مقتدار را کنتار       د ل ماالی لارد عالم ماتال متی  مجر

شود ل درنهای؛،  گذارد ل در قام؛ یک معنای فاقد صورت لارد عالم عقه می می

درست؛ ماته     گتردد  متی  گذارد ل به عالم اله بتاز  تجرد عقلی را هم پش؛ سر می

نماییم ل در مرحلتة   گری می  اینکه یک معنا را در ذهن خود )ماال متصه( صورت

کنیم ل شخ  دیگری، از این الفا  متادی ابتتدا    بعد آن را با الفا  مادی ارائه می

 هتای جزئتی را    رستد ل ستسس معنتای معقتول آن صتورت      به صورتی ماالی متی 

 کند.  درک می

« ...يَرْفَعُىهُ  لِحُالصَّا الْعَمَلُ وَ الطَّيِّبُ الْمَلِمُ يَصْعَدُ إِلَيْهِ»... بتوان آیات شریفة  احتماالً

  (69حج: )...« مِنْمُمْ  التَّقْوى يَنالُهُ لمِنْ وَ دِماؤُها ال وَ لُحُومُها اللَّهَ يَنالَ لَنْ» ،(65)فاط:: 

ل... را شاهدهایی بترای ایتن ادعتا     (91نحل: ) «...باقٍ اللَّهِ عِنْدَ ما وَ يَنْفَدُ عِنْدَمُمْ ما»

چراکه مضمون این قنیه آیتات حکایت؛ از آن دارد کته آنچته نتزد متا ل         شمرد

رلد ل نتزد خدالنتد است؛،     پایین اس؛، با آنچته باالست؛ ل بتاال متی    اصطالح  به

 أَجْسَىادُهُمْ  وَ الْجِنَىانِ  فِي قُلُوبُهُمْ»همچنین شاید بتوان رلایاتی نظیر   متفالت اس؛

 فِىي  أَرْوَاحُمُىمْ  وَ الْأَجْسَىادِ  فِىي  أَجْسَىادُمُمْ »... ل (654: 6262البالغ    )نهج«  الْعَمَلِ فِي

  )صییوق  ...« الْقُبُىورِ  فِىي  قُبُورُمُمْ وَ الْآثَارِ فِي آثَارُمُمْ وَ الن فُوسِ فِي أَنْفُسُمُمْ وَ الْأَرْوَاحِ

چراکه بر اساا این قنیه   را هم شواهدی بر همین ادعا تلقی کرد (161/ 4 : 6266

ای  ها در دنیاست؛ ل مرتنته   های اللیای الهی مانند اجساد سایر انسان بدن رلایات،

 دیگر از ایشان در عوالم دیگر اس؛.

 نحوة تطور و جابجایی انسان در مراتب عالم و خود .8

عتوالم بتا یکتدیگر ل رابطتة انستان بتا عتوالم،          با توجه به تشابه ل تطابم رابطتة 

توانیم مفهوم جابجایی ل انتقال انسان از یک عالم به عالم دیگر یا از یک مرتنة  می
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 خود به مرتنة دیگر خود را درک ل تنیین کنیم:

خلقی انسان با که مراتب حقی ل جابجایی کل وجود انسان: الف( جابجای  

که انسان در قوا نزلل که از  پذیرف؛شود  یعنی نمی  معناس؛ خود در عوالم بی

خدالند صادر شد، همة مراتب مجرد ل مادی را در باالترین مرتنة عالم داشت؛ ل  

اعتنتاری(   تنزلی حقیقی )غیتر  صورت الالً این زیرا در  به عوالم مادلن تنزل کرد

مجرد لاقتع شتد  است؛. همچنتین در قتوا       اتفاق نیفتاد ، ثانیا تجافی در عوالم

صعود معنا ندارد که انسان با همة مراتب خود بدلن تندیه ل تندل به عوالم باالتر 

طتور نیست؛    شود، این  لقتی انسان لارد برزخ یا قیام؛ می یعنی ماالً  عرلج کند

که با همان تفصیه ل با همان هوی؛ ل بدلن تندیه ل تسول لجتودی، بتا رلح ل   

 ارد عوالم مجرد باالتر شود. بازگش؛ به سوی خدا صعودی حقیقی ل غیرجسم ل

مکانی مالزم با تسول جوهری نفس اس؛ ل این  مکانی اس؛ ل صعود حقیقیِ غیر

 شود. یعنی چیزی از عوالم مادلن کم نمی  گیرد تسول بدلن تجافی صورت می

فت   جابجایی مراتب لجتود انستان بتا ح   جابجای  م:اتب وجود انسان: ا( 

 معناس؛: هوی؛ نیز بی

 اگر لحدت لجتودی بته رابطتة نفتس ل قتوا نگتا  کنتیم،         قوس ناول در (1

هر مرتنة عالی نفس مسیط بر مراتب دانی ل بدلن ممازج؛، داخته ل حاضتر در   

که بدلن مزایل؛، خارج ل قنته ل بعتد از آنهتا نیتز هست؛.       چنان  مرتنة آنهاس؛

مراتب مادلن آن، تنزلی الزم نیست؛ تتا    بنابراین برای توجه مراتب عالی نفس به

دربارة حف  هوی؛ یا تندل هوی؛ به هنگام تنزل تسقیم کنیم. اما اگتر تشتکیکی   

شدة نفس به نسو تجلی )نته   نگا  کنیم، مراتب مادلن نفس همان مرتنة عالیِ نازل

یافته اس؛ ل مرتنتة   یعنی مرتنة ماالیِ نفس همان مرتنة عقلی تنزل  تجافی( هستند
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یافته. بنابراین تنزل مراتب عالی نفس به مراتب دانی،  دی همان مرتنة ماالی تنزلما

افتتد ل در یتک تفستیر بتا حفت  هویت؛ اتفتاق         اتفاق نمی در یک تفسیر، اساساً

 گیرد. شدن به مراتب دانی صورت می افتد، بلکه با تندیه نمی

حفت  هویت؛    نیز معنا ندارد که ماال مرتنة مادی انسان با قوس صعود در (2

لیتژ    مادی خود، لارد عوالم ماال ل عقه ل اله شود. صعود بدن به عالم ماال )بته 

را تشکیکی تفستیر کنتیم( ختود مرتنتة ماتالی       «لحدتها که القوی النفس فی»اگر 

بته    انسان اس؛ ل صعود بدن به عالم عقه، خود مرتنة عقلی ل عاقلة انسان اس؛

از اعلی علیین بته استفه ستافلین آمتد  ل     فیضی که در قوا نزلل عنارت دیگر 

مادی شد ، اگر بخواهد در قوا صعود به سم؛ خدالند بازگردد، باید با تستول  

جوهری ل بدلن اینکه تجافی صورت گیرد، از لجود مادی به لجود ماالی تندیه 

جتای ختودش باشتد ل مرتنتة ماتالی بترای آن        به این صورت که ماد  سر  شود

ماالی بخواهد به عالم عقه برلد، باید   -اگر این لجود مادیکه  چنان  حاصه شود

عقلتی    -ماالی  -با حرک؛ جوهری اشتدادی ل بدلن تجافی تندیه به لجود مادی

 شود.

در جابجتایی  معنتای صتسیح    انسان در م:اتب عالم و ییود: ج( جابجای  

ر یتا  ای، مرتنتة بتاالت   عوالم ل در مراتب نفس این اس؛ که یک موجودِ چندمرتنته 

تری پیدا کند یا به یکی از مراتب عالی یا دانی خود توجه نمایتد. در قتوا    پایین

جابجتایی  شود،  صعود که بس  ما دربارة حقیق؛ ل معنای مرگ به آن مربوط می

که همة مراتب متادلن ل متافوق را دارد ل    حال عین به این معناس؛ که انسان در

رد، در برزخ ل قیام؛ به مرتنة عتالی  در آنها به صورت دائمی ل بالفعه حضور دا

 .(666-665: 6692؛ فنار،  16-14: 6656)قونو،  کند  خود توجه می
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بته   ،اجنتار  چته اختیتار  چه از رلی  ،تمرکز ل توجه اصلی انسان ب:زخدر  (1

رلد ل تدبیر مرتنة  سم؛ مرتنة ماالی خود )ماال متصه( ل به عالم ماال منفصه می

اما اینکه در برزخ، جسم به عتالم ماتال     کند ؛ را رها میمادی تا زمان اهور قیام

منفصه برلد یا انسانِ مرکب از جسم ل رلح به صورت تجافی از دنیتا بته عتالم    

 ماال منفصه برلد، بر اساا منانی فالسفه ل عرفا فرض صسیسی ندارد.

انسان که بدلن تجافی از عالم ماد  به عالم ماال منفصته صتعود    قیامتدر  (2

ای هرچند اندک ل ارتکتازی بته جستم     همچنان توجه ل عالقهطنعاً   اس؛ ل کرد

عنصری خود دارد، دلبار  به مرتنة مادی ل عنصری خود ل به عتالم متاد  توجته    

ند ل با این توجه، مراتب عالی ل مجرد نفس دلبار  با مرتنتة متادی   ک تفصیلی می

شود ل النته هم در  ر میشوند، درس؛ ماه انسانی که از خواب بیدا خود همرا  می

مورد انسان در حال خواب ل هم در مورد انسانی که در برزخ یتا قیامت؛ است؛،    

مراتب مجرد نفس همیشه در عوالم مجرد هستند ل مراتب مادی ل بتدن همیشته   

ماتال کتابت؛ ل قرائت؛     ،ینزلل ل صعود به نستو تجلت   میتفه یبرادر عالم ماد . 

مجترد را لارد عتالم    شتة یاند کیهنگام نوشتن کلمات، همان طور که  گویاس؛.

متاد    عالمکلمه به  میدق یل به معنا شود یاز ذهن ما کم نم یزیل چ میکن یماد  م

 م،یفهمت  یل مت  میختوان  یم هم را گرانیکلمات د یلقت شود، یاضافه نم یزیهم چ

فزایش اکلمه، ذهن مجرد ما  میدق یل به معنا شود یاز عالم ماد  حذف نم یزیچ

؛ ر.ک: ظلی   دام - آملی  ،جیواد  اهلل تیی آگفتارهیا،   ب:گ:فت  از درس) کند ینم دایپ یکم

 .(410/ 65  :6699  ،مطه:

حاصه آنکه انسان به عنوان یک مجموعة متشکه از عقه ل ماال ل ماد  جابجا 

کنند، بلکه انسان با حرک؛  شود ل مراتب انسان نیز با حف  هوی؛ صعود نمی نمی
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ل بتا ت ییتر    رسد به مراتب باالتر میرفتن ل تجافی، اشتدادی، بدلن ازبینجوهری 

 شود. توجه در مراتب خود جابجا می

 حرکت جوهری اشتدادی نفس. 9

از یک سو در قوا نزلل هر موجودی از خدالند ل عوالم بتاالتر نتازل ل ناشتی    

؛ نته  شد  اس؛ ل از سوی دیگر تنزل در میان موجودات مجرد به نسو تجلی اس

کنتد، چیتزی از    یعنی لقتی موجودی از یک عالم به عالم مادلن تنزل متی   تجافی

 عِنْىدَمُمْ  ما»زیرا   گردد ای در عوالم علوی ایجاد نمی شود ل حفر  عالم باال کم نمی

 بنحىو  الخلقة أن: »(611ص  6699؛ ر.ک: طباطبای   91)نحل:  «باقٍ اللَّهِ عِنْدَ ما وَ يَنْفَدُ

 يىدل  ممىا  و. المريم القرآن في مثيرة آيات المعاني هذه يؤيد و تجاف غير من التنزل

 و الميثىاق  و الىذر  أخبار و الشقاوة و السعادة أخبار و الطينة أخبار جملة ذلك عل 

 .(659: 6699)طباطبای   « آدم جنة أخبار

به عنارت دیگر   چیزی در هر عالمی سهمی دارد با توجه به این دل مقدمه هر

. بتدن  (46حجی::  )دارای عوالم بسیاری اس؛ ل خزائن متعددی نزد خدالنتد دارد  

عنصری، سهم انسان در عالم ماد  اس؛ ل ماال متصه )رلح ماالی/  بتدن ماتالی(   

هتای   سهم انسان در عالم ماال منفصه اس؛ ل قوة عاقله یتا مرتنتة عقلتی انستان    

هتا در   داش؛ که همة انسان عاقه، سهم ایشان در عالم عقه اس؛. النته باید توجه

کنند ل از اعلی علیتین بته عتالم متاد  ل استفه       قوا نزلل همة عوالم را طی می

للی در قوا صعود تنها عتدة کمتی بته همتة عتوالم را  پیتدا         رسند سافلین می

زیرا در قوا صعود باید با حرک؛ جوهری اختیاری به عوالم برتر رسید   کنند می

بیش ارفی؛ صعود را  ل حال هر انسانی کم این  . با(690/ 9 : 6956   )صیرالمتألهین

فرق انسان )ل تاحدلدی جن( با سایر موجتودات در قتوا صتعود     دارد ل اساساً
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 در  تواند با قدم اختیار خود از یک عالم به عالم باالتر برلد این اس؛ که انسان می

ارند. پس ستخن  که سایر موجودات چنین قو  ل امکانی را در حد انسان ند حالی

وَ ما مِنَّا إِلَّا لَىهُ  »هر موجود دیگری غیر از انسان )ل تاحدلدی جن(، این اس؛ که 

تواننتد لارد عتالم      به این معنا که موجودات مادی نمی(612: )صافات « مَقامٌ مَعْلُومٌ

توانند  توانند لارد عالم عقه شوند ل عقول نمی ساکنان عالم ماال نمی ،ماال شوند

هتای علمتی خدالنتد( شتوند.      از عالم عقه باالتر برلند ل لارد عالم الته )تجلتی  

لاقع صعود هر مخلوق دیگری غیر از انسان به عوالم برتتر از مرتنتة ختودش،     در

مجرای انستانی؛ نتازل   پذیر اس؛. فیض خدالند از  فقط از صراط انسانی؛ امکان

/ 9 : 6249 )کلینی   گتردد   متی  شود ل فقط از مجرای انسانی؛ تا سرچشتمه بتاز   می

الصىادق  محمّىد  بىن  جعفىر  موالنا أشار مرتبته و اإلنسان هذا مثل إل  و» (:664

 الصىراط  هىي  و خير  ملّ إل  المستقيم الطريق ...هي اإلنسانيّة الصورة إنّ: »قوله في

 .(20: 6654)آمل    «النار و الجنّة بين الممدود

اما نکتة مهم این اس؛ که برای رفتتن از عتالم پتایین بته عتالم بتاال، حرکت؛        

یعنی معنا ندارد که موجتودی متادی بتدلن      جوهری ل تندل لجودی الزم اس؛

  اینکه نسوة لجود آن متسول ل متندل شود، لارد عوالم ماال ل عقته ل الته شتود   

یک موجود ماالی بدلن تسول در نسوة لجتودش لارد عتوالم   که معنا ندارد  چنان

تواند بتدلن استتساله ل تنتدل لارد     طور موجود عقلی نمی همین  عقه ل اله شود

عالم اله شود. بنابراین اگر بازگش؛ به سم؛ خدالند را به معنای رفتن به عتوالم  

نفتس  باالتر در نظر بگیریم، این بازگش؛ برای انسان فقتط بتا حرکت؛ جتوهری     

)در افتد ل برای سایرین در ضمن لجتود انستان ل حرکت؛ جتوهری ال      اتفاق می

ایتن مننتا دار آخترت     طنتم . (6690زمینة ح:کت جوه:، نفس ر.ک: احمی سیعیی،   
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 إِنَّ وَ»شتود:   سراسر حیات اس؛ ل فقط موجود حی یا بخش حیو ال لارد آن متی 

 .(12)عنکبوت: « الْحَيَوانُ لَهِيَ الْآخِرَةَ الدَّارَ

 بین عوالمجابجایی چرایی تطور و  .11

خالف ستایر موجتودات، فقتط در یتک عتالم نیست؛. انستان         گفتیم که انسان بر

ای اس؛ ل همزمان در چند عالم حضور دارد. طنیعی اس؛ که  موجودی چندمرتنه

زاده آملی     )حسین شتود   هرگز هی  انسانی از همة عوالم لجودی خود غافه نمتی 

توانتد عمومیت؛ داشتته     غفل؛ نمتی به عنارت دیگر   (01 :6656 ؛ همو 696: 6695

کننتد   باشد، نه نسن؛ به عوام ل نه نسن؛ بته خواصتی کته در عتالم تصترف متی      

 «بَصىيرَة   نَفْسِىهِ   عَل  الْإِنْسانُ بَلِ» .(419/ 6 : 6956   ؛ صیرالمتألهین59: 6695ع:ب    )ابن

 .(62قیامت: )

تواند همزمان به همة مراتب لجودی  اما مشکه اینجاس؛ که انسان هرگز نمی

خود یکسان توجه کند ل همتة عتوالمی را کته در آنهتا حضتور دارد، یکنواخت؛       

 ؛ قشی:، 641: 6246تست:،    ؛265: 6602 )از جمل  ر.ک: صیرالمتألهین مشاهد  نماید 

. خدالند در جوف انسان یک قلب ل مرکز توجه قترار داد  است؛   (604/ 6 : 6956

بتیش از ستایر    ل ل توجه به یک یا چند مرتنه ل شتأن، انستان را کتم    (2احااا: )

ای، از اشت ال  ناخوا  با اشت ال به هر مرتنه دارد. انسان خوا  می ون بازئمراتب ل ش

: 6616   مستمل  بخار،؛ 656: 6951)محاسب   ماند  می بیش باز ل به مراتب دیگر کم

 «التَّمىاثُرُ  أَلْهامُمُ» ،(6حج:: ) «الْأَمَلُ يُلْهِهِمُ وَ يَتَمَتَّعُوا وَ يَأْمُلُوا ذَرْهُمْ: »(6216-6214/ 2 

تواند همزمان توجته   النته هرچقدر درجة لجودی انسان برتر باشد، می .(6تکاث:: )

بیشتری به چند مرتنة خود یا به چند عالم از عوالم ختود داشتته باشتد ل صتف؛ِ     

 بَيْعٌ ال وَ تِجارَة  تُلْهيهِمْ ال رِجال »و  دهد: را بیشتر جل« الیش له شأن عن شأن»الهیِ 
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: 6611تمیمی  آمیی،    ) «يَقِينىا   ازْدَدْتُ مَا الْغِطَاءُ مُشِفَ لَوْ» .(69نور: ) ...«اللَّهِ ذِمْرِ عَنْ

 .(446/ 6 تا:  ع:ب   ب  ؛ ابن669

للی یکی از نکات مهم در عرفان ل حکمت؛ صتدرایی ایتن است؛ کته هتی        

در همة مراتب لجودی خود یتا در همتة عتوالم، حضتور      که دائماًانسانی نیس؛ 

ارتکازی داشته باشد. توجه ل تمرکز ل مرکز ثقته همتة    بالفعه ل توجه کامهِ غیر

در قتوا صتعود ل نتزلل ل در     ناخوا  تطور ل جوالن دارد ل دائمتاً  ها خوا  انسان

. انسان به حکم بین مراتب خود ل عوالم متناار با این مراتب اس؛جابجایی حال 

در یک مقام ل مرتن؛ بماند، حتی اگتر از کتامالن باشتد     تواند دائماً جامعی؛ نمی

بترای یتک مسجتوب،    همان طور کته  درلاقع  (.611-610/ 6  :6655 )ر.ک: نائیج  

پوشی از دنیا ل نظارة آخرت دشوار اس؛، برای یک للی خدا، توجه به غیر  چشم

 لَمْ عَلَيْهِمْ[  لَهُمْ] اللَّهُ مَتَبَ الَّذِي الْأَجَلُ لَا لَوْ وَ: »(950: 6692  )فنار،خدا دشوار اس؛ 

 عَظُىمَ  الْعِقَىابِ  مِنَ خَوْفا  وَ الثَّوَابِ إِلَ  شَوْقا  عَيْنٍ طَرْفَةَ أَجْسَادِهِمْ فِي أَرْوَاحُهُمْ تَسْتَقِرَّ

 .(656: 6262البالغ    )نهج« نِهِمْأَعْيُ فِي دُونَهُ مَا فَصَغُرَ أَنْفُسِهِمْ فِي الْخَالِقُ

هتای   نیز که باالترین جلو  حال حتی ذلات مقدا چهارد  معصوم  هر به

  «اليشغله شأن عن شأن»باالترین درجة اهور صف؛ الهی طنعاً تعالی هستند ل  حم

ل  نیز دائمتاً  یعنی حتی اهه بی؛  اند در ایشان اس؛، از این قانون استانا نشد 

که خدلانتد متعتال    طور  در همة عوالم به صورت صددرصد ل بالفعه، آن تفصیالً

حضور دارد، حضور ندارند ل این طور نیس؛ که توجه مختصر به دنیا ایشان را از 

توجه کامه به آخرت ل توجه کامه به آخرت ایشان را از توجه مختصتر بته دنیتا    

 ع:بی    )ابین « ء ء دلن شتی  العند ال بد له أن ی فه عن شی»اندکی بازندارد  چراکه 

چنین نیس؛ که حال نماز با حال معاشرت با خلم، به عنارت دیگر . (59/ 6  :6695
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بترای ایشتان   دقیقتاً  حال؛ زندگی با حال؛ موت، حال خواب با حال بیداری ل... 

به صورت کامه ل نیز دلام احاطه به کلیات « الیش له شأن عن شأن»یکسان باشد. 

: 6619ع:بی     )ابنصورت دائمی از مختصات خدالند است؛   هم به ل جزئیات، آن

. این مطلب شواهد نقلتی ل شتهودی   (956: 6692  ؛ فنار،652: 4556؛ همو  04-06

تر دستالردهای زیادی در تنیین مطالب عرفتانی ل   عنارت دقیم بسیاری دارد یا به

  شرعی دارد:

را تجربته نخواهتد   اگر تندل حاالت انسان کامه نناشد، ال همة حتاالت  الف( 

 . (662-666/ 4 : 6246ع:ب    )ابن کرد

شود  اگر انسان کامه حاالت مختلف نداشته باشد، هی  چیزی معدلم نمیب( 

زیرا انسان کامه لاسطة فیض الهی اس؛ ل    (199: 6692  ؛ فنار،649: 6692  )قونو،

که ننود ال ل ننود توجه ال  بودن ال ل توجه ال سنب بقای عالم ل عالمیان اس؛  چنان

 .(426/ 6: 6269؛ مک   452/ 6 : 6690  صیوق)سنب نابودی جهان ل جهانیان اس؛ 

اگر حاالت اللیای کامه الهی در هر شرایطی یکسان بود ل بعد از مترگ ل  ج( 

کرد، یک انسان کامه از الل تاریخ تتا انتهتای آن    نتقال به آخرت نیز تفالت نمیا

برای لساط؛ فیض الهی ل خالف؛ ل مقام قطنی؛ ل امام؛ ل تسقم غای؛ خلق؛ 

توان به این نتیجه رسید  سادگی می للی با توجه به آنچه گذش؛، به  ل... کافی بود

آخرت، باید انسان کامه دیگتری کته در   که با انتقال تمرکز انسان کامه از دنیا به 

لگرنه بستاط زمتین ل    ،عالم ماد  هم حضوری پررن  دارد، خلیفه در زمین باشد

؛ 255/ 6 : 6252   صفار)از جمل  ر.ک: شود  گردد ل قیام؛ برپا می اهه زمین جمع می

  .(049: 6656؛ سباوار،  69-65: 6656؛ شی:از،  426/ 6 : 6269   مک 

کردن  با سجد  کامه حاالت یکسانی داش؛، حضرت رسول اگر انساند( 
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نمتاز   ل حتاالت ایشتان در نمتاز بتا غیتر      (69)علق: شد  تر نمی به خدالند نزدیک

  معنتا  (610/ 6 : 6614)صییوق   « قُرَّةُ عَينِي فِىي الصَّىالةِ  »فرمود:  متفالت ننود ل نمی

ای  )نه همة القات( هتی  ملتک ل ننتی   « ها  بعضی لق؛»نداش؛ که ایشان بفرماید 

؛ 492: 6652 ؛ شیی  بهیای    426/ 99 : 6256 )مجلسی   تواند مصاحب من باشتد   نمی

با ختدا گتاهی غشتو      اهلل هنگام مخاطنة رسول  (256/ 6: 6656  صیرالمتألهین

دلن گنا  در رلز هفتتاد بتار توبته    ب ل (56ق: 6262  صیوق)شد  عارض ایشان نمی

کردنتد. اگتر حتاالت     نمتی  (20/ 6 : 6264)دیلمی    یا است فار  (619: 6266)حمی:،  

ای عتتارض  انستتان کامتته مت یتتر ننتتود، هنگتتام نمتتاز از ختتوف خدالنتتد غشتتو  

ل ایشان مترگ را فتوز ل رستتگاری     (99: 6255)صیوق  شد  نمی امیرالمؤمنین

 .  (669/ 4 : 6699  شه:آشوا )ابند نمودن برای خود اعالم نمی

سرانجام اینکه اگر انسان کامه به صورت دائمی در همتة عتوالم حضتور    هت( 

بفرمایند هر لق؛ بخواهند چیزی را بدانند، خدالند  داش؛، معنا نداش؛ ائمه

 .(125/ 6 : 6249؛ ر.ک: کلین   660/ 6 : 6252   )صفارآموزد  به آنها می

بودن آن الزم  برای درک حقیق؛ مرگ ل ضرلرت ل حکیمانهتوجه به این مننا 

هتای   چراکه اگر بتوان در همة عوالم به نسو یکسان ماند، مرگ برای انسان  اس؛

که برای ذات  چنان  بود حکیمانه می ضرلری ل غیر کم غیر معنا یا دس؛ کامه، بی

 حم چنین اس؛.

 چگونگی تطور و انتقال از یک عالم به عالم دیگر. 11

به  ،دیاب( برای اینکه یک ماد  در قوا صعود به عوالم دیگر را  1 :گفتیمتا کنون 

( بعد از اینکه موجودی با حرک؛ جتوهری  2حرک؛ جوهری اشتدادی نیاز دارد. 

 .شتود  در قوا صعود انسان شد، صاحب لجتودی گستترد  در چنتد عتالم متی     
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صتورت یکستان ل   تواند بالفعه در همتة مراتتب ل عتوالم ختود بته       نمیللی ( 3

نتاخوا  غفلت؛ از یتک عتالم ل تطتور ل       ( ختوا  7. یکنواخ؛ حضور داشته باشد

( معنا ندارد که لجود انسان با 5جابجایی دائم یا مکرر بین عوالم خواهد داش؛. 

شود یتک مرتنتة از لجتود انستان بته صتورت        ( نمی5 .بجا شود همة مراتنش جا

معنتای صتسیح ل دقیتم     ه الالًتجافی جابجا شود. اکنون سخن در ایتن است؛ کت   

بتا توجته بته تطتور      جابجایی ل تطور انسان بین عوالم یا حضرات چیس؛؟ ثانیاً

توان یکی از عوالم یا حضرات را مسه استقرار ال در نظتر   انسان بین عوالم آیا می

گرف؛ ل سایر انتقاالت ال را سفرهای موق؛ دانس؛ یتا بایتد انستان را مستافری     

 لرد که منزل ال همه جا هس؛ ل هی  جا نیس؛؟سرگردان به شمار آ

 بته یتک نکتته بتاز     پرسشرسد پاسخ عرفانی ل صدرایی به هر دل  به نظر می

گردد: هم مسافرت ل جابجایی ل هم اقام؛ ل استقرار انسان تابع میزان حضور  می

اختیار حکم یک عالم بر الس؛. طنعاً کسی که بته   قلب اختیاری انسان یا غلنة بی

تواند بته ستم؛ خدالنتد     حیات دنیا رضای؛ بدهد ل مرکز ثقه ال دنیا باشد، نمی

 مانییی  بیی:د و همیشیی  در زمییین میی   و ییاونییی او را بییا  نمیی (65توبیی : )کتتوک کنتتد 

 .(691اع:اف: )

تعشّم » :این مطالب با تعابیر متنوعی در عرفان ل حکم؛ صدرایی آمد  اس؛ 

: 6692  )فنیار، « تشتووق »، (260: 6602؛ صییرالمتألهین   192: 6692  )فنار،« ل عشم

 غلنتتة»، )همییان(« عتتادت ل اعتیتتاد»، (260: 6602)صیییرالمتألهین  « رغنتت؛»، (155

« اهور سلطانِ...»ل  (105: 6616  )همو« غلنة سلطانِ...»، (261-260)همان: « جه؛ِ...

، «عتزم »، «همو؛« »همو ل غم»، «میه ل گرایش ل اشتیاق شدید»،  (126-125)همان: 

: 6246؛ تسیت:،   265: 6602 ن یصیرالمتأله)« اشت ال»، (65 :6619)آمل   « توجه تام»
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صدرایی بترای    -ل... از جمله تعابیر عرفانی« تمرکز»، (604/ 6 : 6956  ،:ی؛ قش641

اساا انسان اگر یک عالم یا یک مرتنة از ختود را   این بیان این مطلب هستند. بر

اختیار بر ال  اختیار قنلة توجهات خود قرار دهد یا احکام آن عالم یا آن مرتنه بی با

اختیتار یتا    که توجته ال بتا  کند ل مادام  غلنه کنند، به آن عالم ل آن مرتنه سفر می

متمرکز بر آن عالم یا آن مرتنه باشد ل به اصطالح، سلطة آن عتالم  کامالً اختیار  بی

: 6602؛ همیو   105و  125-126: 6616صیرالمتألهین  )بر ال اهور ل غلنه داشته باشد 

، اختیار توجته ل تمرکتز   اختیار یا بی با ت ییر باطنعاً شود.  ، در آنجا مستقر می(244

ای دیگر از نفس ال، بر ال اهور ل غلنته خواهتد یافت؛،     سلطة عالم دیگر ل مرتنه

بته عنتارت   مگر اینکه از کامالن باشد که در این صورت مستدلد ل مسصتور یتا    

مستقر در یتک عتالم ختاص ل یتک مرتنته از لجتود ختود نخواهتد بتود          دیگر 

 .(649-641: 6692  ،قونو؛ 666 :6659؛ نیا ر.ک: همو  260 :6602 )صیرالمتألهین 

باید تأکید کنیم که اگر انسانی با توجه تام به عالمی خاص منتقه شتود، در آن  

ای که در آن عالم ل متناسب با آن عالم دارد، از ستایر اشتیا    عالم با حصه ل مرتنه

در عالم متاد  بته لستیلة     یعنی ماالً  گذارد پذیرد ل بر سایر اشیا تأثیر می تأثیر می

 کنتد  لم ماال منفصه به توسط ماال متصه خود با سایر اشیا تعامه میبدن ل در عا

 .(152: 6692  )فنار،

 صدرایی  -عرفانیتبیین حقیقت زندگی و مرگ مطابق مبانی  .12

سفر ل حضتر انستان در   صدرایی  -عرفانیاز جمله ثمرات ل دستالردهای تفسیر 

ر قلتب ل اهتمتام   بیشتترین توجته ل حضتو   جابجایی مراتب خود ل در عوالم، به 

اختیاری ل غیراختیاری نفس به مراتب خود ل عتالم، ایتن است؛ کته بستیاری از      

تری پیدا  های خردپسند رلشن های عرفانی ل نقلی، تنیین های عادی ل آموز  حال؛



 

 

 

 
 

 
 

 اتیو روا اتیبه آ یمرگ با نگاه قتیحق ییصدرا -یعرفان یمبان

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

حیتات ل  »کنند. متناسب با موضوع این نوشتتار فقتط بته بررستی دل حالت؛       می

 پردازیم. می« زندگی ل مرگ»یا « ممات
 لف( زندگیا

تتوانیم مطتابم منتانی     اگر زندگی را مطابم فهتم عامیانته بته کتار بنتریم، متی      

های  های عادی ل انسان مالصدرا)ر ( بیداری ل خواب )ل بیهوشی( را برای انسان

 یافته به صورت زیر تنیین کنیم: کمال

 بیداری( 1

مرگ  در حالی که قلب انسان عادی در بیداریِ چشم هم خواب اس؛ ل تنها با

خدالند در زمانِ خوابِ چشم  ، قلب للیِّ(664: 6251   ال:ض  ش:یف) شود بیدار می

؛ 696/ 61 : 6256؛ نیییا ر.ک: مجلسیی    499/ 4 : 6249 )کلینیی  هتتم بیتتدار استت؛   

چشم تو بیدار ل دل ». به قول مولوی (012: 6690  ؛ قیص:،61: 6616صیرالمتألهین  

. (645/ 4  :6690)مولیو،     «فتتح بتاب   چشم متن خفتته دلتم در    * خفته به خواب

 های عادی جدا کنیم: بنابراین باید حساب اللیای الهی را از حساب انسان

لیژ  فاسقان ل کافران( ااهر انستانی ل قلتب حیتوانی     های عادی )به انسان. 1

ل بته همتین دلیته، عارفتان آنهتا را انستان حیتوان         (669: 6262البالغ    )نهجدارند 

ها که مانند حیوانات  این انسان (.950و  154: 6692  )از جمل  ر.ک: فنار،خوانند  می

تر )دنیا( رضای؛ داد   ، به عالم پس؛(64 :سجیه)زیر( هستند  منکوسة الرأا )سربه

. (691 :)اعی:اف اند  خالد در دنیا شد  ل احیاناً (65)توب : ل مرکز ثقلشان زمین اس؛ 

فقط در عتوالم ماتال ل متاد  حضتور      ن که الالًبنابراین بیداری در دنیا برای ایشا

دارد، حتالتی   توجه به یک عالم آنها را از توجه به عوالم دیگر بتاز متی   ثانیاً ،دارند

)احکام بدن( بر نفس ایشان غلنه دارند ل   اس؛ که عالم ماد  ل احکام مرتنة مادی

ه عنتارت  بت   شان اس؛ بیشترین توجه آنها به تدبیر قوای طنیعی ل حواا ااهری
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بیداری ایشان حالتی اس؛ که نفس رل به مراتب دنیو ل پست؛ ختود دارد ل   دیگر 

به صورت کامه مش ول تدبیر بدن ل مصادیم جزئی حسی با قوای طنیعتی   تقریناً

؛ 5)روم:  ل حواا ااهری اس؛ ل از خود برتتر ل عتالم لاقعتی آن غافته است؛     

 .(605-609/ 61 : 6269طباطبای   

تواننتد همزمتان بته چنتد عتالم توجته        عارفان ل اللیا که متی  بیداری برای. 2

تفصیلی داشته باشند، بسته به درجة لجودی ل توانمندی در جمع میتان مشتاهدة   

توانتد متنتوع باشتد. درجتة لجتودی ل       عوالم برتر ل تدبیر بدن ل عالم مادی متی 

اماتال اینهتا    ل« العقالء مجانین»، «مشربان بهلولی»که عارفان آنها را  -کمالی برخی

بیش از حفت  اتاهر    ل در حدی اس؛ که توجه به آخرت آنها را کم -خوانند می

ای اس؛ کته متردم    گونه کند ل اندک توجه ایشان به تدبیر بدن ل دنیا به عاجز می

اما برخی دیگر، هر دل   (652: 6262البالغ    )نهج اند پندارند آنها مریض یا دیوانه می

کنند ل در همان حال که قلنشان در بهش؛ اس؛، جسم ل  جمع میکامالً طرف را 

بته   .(9/ 6 تا:  ع:ب   ب  ؛ ابن654)همان: جسدشان در دنیا مش ول اعمال دنیوی اس؛ 

من در میان جمع  *ای  هرگز لجود )حدی ( حاضر ل غایب شنید »قول سعدی 

 .(656: 6651)سعی،  « ل دلم جای دیگر اس؛

 خواب )و بیهوشی(( 2

خواب را نناید تعطیته کامته نفتس مجترد در نظتر گرفت؛. موجتود مجترد         

کند ل بنتابراین ختواب    بردار نیس؛ ل حتی یک لسظة کوتا  هم توقف نمی تعطیه

هتا همیشته بیتدار     افتد ل رلح همة انستان  به این معنا برای هی  انسانی اتفاق نمی

ید غفل؛ از یک عالم . خواب ل بیهوشی را با(641/ 0 : 6610زاده آمل    )حسناس؛ 

یا یک مرتنه از نفس ل توجه به عتالم دیگتر ل مرتنتة دیگتری از نفتس در نظتر       

 گرف؛:
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توانند همزمان به دل عالم توجه کنند، خواب  های عادی که نمی برای انسان. 3

اختیتار تتدبیر    ( غفل؛ از عالم ماد  ل ترک بییکل بیهوشی دل رکن اساسی دارد: 

( غلنتة احکتام   دل .بدن ل تعطیلی قهری حتواا اتاهری   تفصیلیِ )قوای طنیعیِ(

اختیتار توجته ل    انتقال موق؛ ل بیبه عنارت دیگر عالم ماال یا مرتنة ماالی نفس  

تمرکز نفس ل قلب به عالم ماال منفصه ل تدبیر تفصتیلیِ ماتال متصته ل قتوای     

ماالی )حواا باطنی( بدلن مزاحم؛ حواا ااهری ل بتدلن اشتت ال بته تتدبیر     

. (665-649: 6692  )قونییو،تکتتازی بتتدن ل قتتوای طنیعتتی ل حتتواا اتتاهری  ار

بستن از دنیا، مالزم با چشم باز کردن در عتالم   درحقیق؛ برای بیشتر مردم، چشم

اختیتار ل چته    کته چته بتا    طتوری  بته   ماال منفصه ل توجه به ماال متصه اس؛

نیتا را تترک   اختیار تدبیر تفصیلی بدن ل حواا ااهری ل توجه تفصتیلی بته د   بی

ناخوا  خود را در عالم ماال منفصه ل مش ول تدبیر ماال متصته ختود    کنند، خوا 

 خواهند دید.

)مصیبا  الشی:یع  )منسیوا بی  امیام      نه غافالنه  ،خوابند اللیاءاهلل متعندانه می. 7

للتی ننایتد ایتن را بتدان معنتا        (659/ 96  :6256 ؛ مجلس  656 :6615(  صادق

کته   چنان ،زیرا  معناس؛ گرف؛ که برای ایشان خواب )ل غشو ( ل بیداری کال بی

تواند به همة جزئیات ل کلیات عوالم توجه تفصیلی ل  گذش؛، هی  مخلوقی نمی

توان ختواب )ل غشتوة(    . بنابراین می(956: 6692  )فنار،احاطة دائمی داشته باشد 

را کاهش توجه تفصیلی به بدن ل حواا ل عتالم مسستوا در نظتر    اننیا ل اللیا 

گاهی لحی را در حال خواب ل منام دریافت؛   گرف؛. فراموش نکنیم که اننیا

 .(416/ 6  :6614 ؛ همو 054/ 6 : 6266  )صیوقاند  کرد  می
 مرگب( 

   ؛ فییض کاشیان   111-110/ 4 : 6690   صییوق   ؛24 :زم:)مرگ شنیه خواب اس؛ 
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در حال؛ خواب، سلطة عالم ماال بر نفس اهتور  همان طور که  .(095/ 40  :6251

حالت؛ ختواب )ل بیهوشتی(    الالً  للی  شود کند، در حال؛ مرگ هم چنین می می

اختیار بعتد از متدت    نفس بااختیار یا بی مدت اس؛ ل معموالً موق؛ ل کوتا غالناً 

کته مترگ ل تترک تتدبیر       حتالی  در  گتردد  متی  کوتاهی به تدبیر تفصیلی بدن باز

مدت )تا زمان رجعت؛ یتا برپتایی قیامت؛(      طوالنیغالناً تفصیلی ل ارتکازی بدن 

شتوند، ماننتد حالت؛     اس؛. النته برخی حاالت عرفانی که گاهی مرگ نامید  متی 

در حال؛ ختواب ل بیهوشتی، بخشتی از    ثانیاً مدت هستند.  خواب، موقتی ل کوتا 

کته بعتد از مترگ، بااختیتار یتا       حالی در  اس؛توجه ارتکازی نفس به بدن باقی 

؛ 620: 6255)صییوق     شتود  قطتع متی   یا تسقیقاً اختیار تدبیر ارتکازی هم تقریناً بی

 .(029/ 6  :6656  صیرالمتألهین

 مرگ طبیعیالف( 

افتتد.   مرگ )در معنای متعارفش( به دل صورت طنیعی ل اخترامتی اتفتاق متی   

متفتالت بتا ستایر اندیشتمندان     کامالً طنیعی  تنیین مالصدرا)ر ( از حقیق؛ مرگ

ل تتدریجی   «اختیتاری »مسلمان اس؛. لی مرگ طنیعتی را انتقتال    مسلمان ل غیر

داند ل معتقد اس؛ خرابی بتدن ل   توجه نفس از عالم ماد  به سم؛ عوالم برتر می

توجهی اختیاری نفس به آن اس؛ نه اینکه انتقتال نفتس بته     ر اثر بیبمرگ طنیعی 

: 6694؛ سیباوار،   06-06/ 9 :6956)صییرالمتألهین   ر اثر خرابی بدن باشد بآخرت 

مرگ طنیعی از نظر مالصدرا)ر ( یک سعی جنلی یتا یتک   به عنارت دیگر . (654

؛ سیباوار،   609/ 9: 6956   همیو ؛ 665: 6654)صییرالمتألهین   حرک؛ فطری است؛  

للی حتتی بتا رد     دفاع از این ادعای صدرالمتألهین)ر ( مشکه اس؛ .(654: 6694

توان از تنیین ال در باب حقیق؛ مرگ ل انتقال از دنیا بته آخترت    این ادعا نیز می

 دفاع کرد.
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 مرگ اخترامی ( ب

گفته عنارت اس؛ از اهور ل غلنة سلطة عالم  مرگ اخترامی مطابم منانی پیش

)از ر اثر قواطع اتفاقی ل خرابی بدن بدائمی ل  اختیار ل ماال بر نفس به صورت بی

 .(616: 4   6692؛ سباوار،  04/ 9: 6956   جمل  ر.ک: صیرالمتألهین

  نتیجه. 13

 مرگ انتقال رلح از یک عالم به عالم دیگر اس؛.. 1

عالم ل انسان مراتب متعددی دارند ل هر مرتنة انسان در یتک مرتنتة عتالم    . 2

 قرار دارد.

تواند همزمان به همة مراتتب ختود ل همتة عتوالم توجته       انی نمیهی  انس. 3

 تفصیلی داشته باشد.

اختیار به صورت موق؛ یا دائتم بته هتر     بیشترین توجه انسان بااختیار یا بی. 7

بته آن   یا دائماً اختیار موقتاً اختیار یا بی ای از خود ل هر عالمی باشد، نفس با مرتنه

 اساا: . براینشود مرتنه ل آن عالم منتقه می

است؛، نته    حقیق؛ مرگ، انتقال توجه ل تمرکتز نفتس از دنیتا بته آخترت     . 5

 جابجایی مادی ل مکانیِ انسان یا رلح مجرد ال.

ر اثتر حرکت؛ جنلتی ل فطتری،     بت اختیتار ل    از رلی اگر همة توجه نفتس . 5

تدریج به مراتب عالی نفتس ل عتوالم برتتر منتقته شتود ل بتدن بتر اثتر ایتن           به

 .دهد ی از بین برلد، مرگ طنیعی رخ میتوجه بی

ای بدن صالحی؛ ارتناط با مراتب عالی نفتس را از   اگر به دلیه برلز حادثه. 4

ر اثر غلنة احکام عتالم ماتال، بته    ب یعنیاختیار،  دس؛ بدهد ل همة توجه نفس بی

 افتد. مراتب عالی نفس ل عوالم برتر منتقه شود، مرگ اخترامی اتفاق می
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 منابع

 .قرآن مريم 

 هجرت: قم   اإلسالم فيض تصحيح صالح  صبحي ق( 4141) هالبالغ نهج . 

 انجمىن  تهىران:  مصىطفوي   حسىن  شىرح  و ترجمه  الشريعة مصباح ( 4631) قصاد امام 

 . ايران هفلسف و حممت اسالمي

 تهىران:     الىدين آشىتياني   سىيدجالل  تصىحيح   تمهيد القواعد(  4631) علي الدين صائنترمه   ابن

 . وزارت فرهنگ و آموزش عالي

 عالمهقم:   بطال بيا آل مناقبق(  4631)  علي محمدبن  مازندراني شهرآشوب ابن . 

 مطبعىة    ليىدن:   مهدى محمد ناصرالدين   تصحيحانشاء الدوائرق(  4663الدين ) عربي  محيي ابن

 . بريل

 مجموعة عربي   الدين ابن ق(  متاب التجليات  چاپ شده در: محيي4633)الدين  عربي  محيي ابن

 . لتراث العرب  احياء دار  بيروت: )مجلدان( رسائل ابن عرب 

 2: الزهراء  چتهران   عفيفي ابوالعالء تحقيق   الحمم فصوص ( 4631الدين ) عربي  محيي ابن. 

 وزارت     تهران: آشتيان الدين  جالل   تصحيح سيدنقش الفصوص ( 4631الدين ) عربي  محيي ابن

   چاپ دوم. ارشاد اسالم 

 التنىزالت   )ثىالث مجلىدات(:   مجموعه رسىائل ابىن عربىي   ق(  4124الدين ) عربي  محيي ابن(

 .المحجة البيضاءدار    بيروت:الموصلية في أسرار الطهارات و الصلوات و األيام األصلية(

 دارالتموين   دمشق  محمدامين ابوجوهر  تصحيح متاب المعرفةم(  2116)الدين  عربي  محيي ابن

 .للطباعة و النشر

 دارالصادر.بيروت  (چهارجلدي هدور) الممية الفتوحات تا(  الدين )بي عربي  محيي ابن : 

 (عبىدالرزاق  تىأويالت ) عرب  ابن تفسيرق(  4122الدين )قاساني  عبدالرزاق( ) محيي  عربي  ابن  

 . العرب  التراث احياء دار  بيروت:  رباب مصطف  سمير تحقيق
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 ( 4633آملي  سيدحيدر  )تهىران  مىربن  هىانري    تصىحيح  النصوص نص متاب من المقدمات   :

 .2  چ توس انتشارات

  تحقيق هانري مىربن  تهىران: علمى  و      األنوار منبع و األسرار جامع(  4631)آملي  سيدحيدر

  عال .فرهنگ  وزارت فرهنگ و آموزش 

  تحقيق سيدمحسن موسوي تبريزي  تهران: تفسير المحيط األعظمق(  4122)آملي  سيدحيدر  

 .6  چ سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسالم 

 ( 4612آملي  سيدحيدر  )سيدمحسىن   تحقيىق  الشىريعة  سرارا و الطريقة طوارا و الحقيقة نوارا 

   قم: نور علي نور. تبريزى موسوى

 ( 4126تستري  سهل بن عبداهلل  )بيروت: السود عيون باسل محمد   تصحيح تستريال تفسيرق  

 .العلمية المتب دار

 مصطفي تصحيح  الملم درر و الحمم غرر تصنيف  (4633) محمد  بن عبدالواحد آمدي  تميمي 

 .تبيلغات دفتر: قم درايتي 

 ارشىاد  وزارتتهىران:     الحمىم  فصىوص  شرح در الهمم ممد  (4631) حسن آملي  هزاد حسن 

 . اسالمي

 2  چرجاء فرهنگي نشر مرمز: تهران  نمته يك و هزار ( 4631) حسن آملي  هزاد حسن. 

 ميم الم الف  تهران:  البالغه نهج ديدگاه از مامل انسان(  4616) حسن آملي  هزاد حسن . 

 ( 4161حمدي زقزوق  محمود  )وزارة االوقاف المجلس    قاهره: موسوعة التصوف االسالم ق

 ة.شئون االسالميمعل  للاأل

 البيت آل همؤسس م:ق  قرب اإلسناد(  ق4146) جعفر  بن  حميري  عبداهلل . 

  )آثىار  نشىر  و تنظيم سسه  قم: مؤالسحر دعاء شرحق(  4143اهلل الموسوي )   روحخمين )امام 

 .)ره(  خمين  امام

 الشريف الرضي :  قملي الصوابارشاد القلوب ا ( ق4142) محمد  بن  حسن  يلميد. 
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 ( 4632سبزواري  مالهادي ) دانشىگاه     تهىران: حبيب  نجفقل    تصحيح الحسن  األسماء شرح 

 . تهران

  ارشىاد  وزارت  تهىران:   بروجردى مصطف    تصحيحمثنوى شرح ( 4631)سبزواري  مالهادي 

 . اسالم 

 ( 4616سبزواري  مالهادي  )قم: مطبوعات ديني.صحيح مريم فيضت  اسرار الحمم   

 همطبع  ليدن:  رينولد آلين نيملسون   تصحيح اللمع في التصوفم(  4141  ابونصر ) سراج طوسي 

  . بريل

   مصىطف     تصحيح و تعليق طبقات الصوفيةق(  4121)  بن الحسين ابوعبدالرحمن محمدسلمي

 .2  چ: دار المتب العلمية  بيروتعبدالقادر عطا

  تصحيح بهاءالدين خرمشاهي  تهران: دوستان  مليات سعدي(  4613بن عبداهلل ) مصلح   سعدي  

 .1چ

 ( 4611سعيدي  احمد  )قم: مؤسسه حرمت جوهري نفس در حممت متعاليه و متاب و سنت  

 آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(.

 أميرالمىؤمنين  خصىائص ) األئمة خصائصق(  4113) حسين محمدبن الرضي  شريف  

 . رضوي قدس آستاناميني  مشهد:   محمدهادي تصحيح

  مطبعة حيدرية  نجف.جامع األخبارتا(   محمد )بي بن  شعيري  محمد   

  (منهاج النجاح في ترجمة مفتاح الفىالح مفتاح الفالح )(  4611حسين ) شيخ بهايي  محمد بن   

 تهىىىران:  آملىىى  زاده  حسىىىنحسىىىن  طيفىىىور بسىىىطامي  تصىىىحيح بىىىن علىىىي هترجمىىى

 .3  چ حممت

 ق  اهتمام عبداهلل نوران  و مهىدى محقى   به   شرح حممة االشراق(  4616الدين ) شيرازي  قطب

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگ تهران: 

 مجموعىة الرسىائل التسىعة     ق(4612)  ابراهيم  بن محمد  (شيرازي صدرالدين) صدرالمتألهين  

 نا. بيتهران: 
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 تصىحيح   المعىاد  و المبىدأ  ( 4611) ابىراهيم   بىن  محمىد   (شيرازي صدرالدين) صدرالمتألهين 

 .ايران فلسفه و حممت انجمن: تهران آشتياني  الدين سيدجالل

 انجمىن : تهىران   اآليات اسرار(  4631) ابراهيم  بن محمد  (شيرازي صدرالدين) صدرالمتألهين 

 .ايران فلسفه و حممت اسالمي

 تصحيح و مقدمه  الغيب مفاتيح ( 4636) ابراهيم  بن محمد  (شيرازي صدرالدين) صدرالمتألهين 

 .فرهنگي تحقيقات و مطالعات مؤسسه: تهران خواجوي  محمد

 با تعليقات   المافي اصول شرح ( 4616) ابراهيم  بن محمد  (شيرازي صدرالدين) صدرالمتألهين

 . فرهنگي تحقيقات و مطالعات مؤسسه: تهران خواجوي  محمد تصحيحمالعلي نوري و 

 العلوم اسرار في االلهية المظاهر(  4613) ابراهيم  بن محمد  (شيرازي صدرالدين) صدرالمتألهين 

 .صدرا اسالمي حممت بنياد: تهران اي  خامنه سيدمحمد تعليق و تصحيح و مقدمه  الممالية

 االسىفار  في المتعالية الحممةم(  4114) ابراهيم  بن محمد  (شيرازي صدرالدين) صدرالمتألهين 

 .6  چالعربي التراث احياء داربيروت:   االربعة العقلية

 جامعىه قىم:   غفىاري   امبىر    تصحيح علي الخصال(  4632) علي  بن    محمدبابويه( صدوق )ابن 

 . مدرسين

 امبىر   علىي ح يصىح   تممال الىدين و تمىام النعمىة   ق(  4611) علي بن   محمدبابويه( صدوق )ابن

 .6  چ اسالميهتهران:  غفاري 

 جامعىه : قىم  حسىيني   هاشىم  تصىحيح   التوحيىد  ق( 4611) علي بن   محمدبابويه( صدوق )ابن 

 .مدرسين

 1  چاعلمي: بيروت  األماليق(  4111) علي  بن    محمدبابويه( صدوق )ابن. 

 قىم:   غفىاري  امبىر   علي ح  تصحياألخبار معانيق(  4116) علي  بن    محمدبابويه( صدوق )ابن

 .مدرسين جامعه

 قم غفاري  امبر علي تصحيح  الفقيه اليحضره منق(  4146) علي  بن    محمدبابويه( صدوق )ابن :

 .2جامعه مدرسين  چ
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 2  چمفيد شيخ منگره: قم  اإلمامية اعتقادات ق( 4141) علي  بن    محمدبابويه( صدوق )ابن. 

 محسىن    تصحيح فضائل آل محمّدبصائر الدرجات في ق(  4111)  حسن  بن صفار  محمد  

 .2  چ)ره(ممتبة آيةاهلل المرعشي النجفي  قم: باغي موچه

 دفتىر انتشىارات اسىالمي      قم: الميزان في تفسير القرآنق(  4143) سيدمحمدحسين  طباطبايي

 .1  چمدرسين هجامع

 بيروت: النعمان.ل التوحيديةئالرسام(  4111) سيدمحمدحسين  طباطبايي   

   44  چ قرآن نور ملموت  مشهد:  معادشناس ق(  4126) سيدمحمدحسينطهراني. 

 رسىولي هاشىم     تصىحيح نيالثقلى  نور ريتفس ق( 4141) جمعة  بن  عبدعلي  الحويزي العروسي 

 . 1  چاسماعيليان: قم محالتي 

  عاصم ابراهيم    تصحيح فارض منتهي المدارک في شرح تائية ابن(  ق4121الدين ) سعيد  فرغاني

 .دارالمتب العلمية  بيروت:  الميالي الحسيني الشاذلي الدرقاوي

   تحقيىق   المشىهود  و المعقىول  بين األنس مصباح ( 4631) حمزه  بن محمد الدين شمسفناري 

 .موليتهران:    خواجوي محمد

 امىام  متابخانىه : اصىفهان    الىوافي  ق( 4113)  مرتضىي  شىاه   بىن   محمدمحسىن  ماشىاني   فيض 

 . علي ميرالمؤمنينا

 تحقيىق حسىين اعلمىي     تفسير الصافي  ق( 4141) مرتضي شاه  بن  محمدمحسن ماشاني  فيض  

 .2تهران: ممتبة الصدر  چ

 ( 4123قاساني  عبدالرزاق  )احمد عبدالرحيم  تصحيح   هل اإللهاماشارات الطائف األعالم في ق

 .ممتبة الثقافة الدينية و ديگران  قاهره: السايح

  الهيئة  مصر:  بسيون  ابراهيم   تصحيح اإلشارات لطائفم(  4114) عبدالمريم  ابوالقاسم قشيري 

 . 6  چللمتاب ةالعام المصرية

 و حامىد نىاجي اصىفهاني    تصحيح  آثار حميم صهبا همجموع(  4631) آقامحمدرضا  يا قمشه 

 . مانون پژوهش :  اصفهان خليل بهرامي قصرچمي
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  فنىاري  حمىزه   بن محمد  الدين شمس: در شده چاپ  الغيب مفتاح(  4631) صدرالدين قونوي 

 .: موليتهران   خواجوي محمد تحقيق المشهود  و المعقول بين األنس مصباح(  4631)

  آشتيان الدين  سيدجاللتصحيح   م القرآناعجاز البيان ف  تفسير ا ( 4614) صدرالدين قونوي   

 . دفتر تبليغات اسالم  قم:

  تهران:    آشتياني الدين سيدجالل تحقيق  الحمم فصوص شرح ( 4631) محمود  بن داود قيصري

 .فرهنگي و علمي

  الىدين  سىيدجالل  همقدمى  و تصحيح و تعليق  قيصري رسائل ( 4614) محمود  بن داود قيصري 

 .2  چايران فلسفة و حممت پژوهشي همؤسستهران:  آشتياني 

  الحديث دارقم:   مافيق(  4121) اسحاق  بن  يعقوب  بن محمد مليني . 

  بيىروت  محققىان   از جمعي تصحيح  األنوار بحارق(  4116) محمدتقي  بن محمدباقر مجلسي :

 . 2  چالعربي التراث دارإحياء

  المتب العلمية دار  بيروت: عبدالقادر احمد عطا  تصحيح الوصايا  م( 4113) اسد  بن  حارث محاسبي. 

   اساطير انتشارات  تهران: التصوف لمذهب التعرف شرح(  4636) اسماعيلمستملي بخاري. 

  (.المترونيك هنسخ) 1چ صدرا  تهران:  مطهري شهيد آثار مجموعه ( 4633) مرتضي مطهري 

  عيون السودباسل   تصحيح محمد  قوت القلوب في معاملة المحبوب  ق(4143) ابوطالب ممي  

 .العلمية  المتب داربيروت: 

 ( 4631( )محمد بلخ   الدين جالل موالنامولوي  ) مهىدى آذريىزدى    تصىحيح   مثنوى معنىوى   

 . 6  چپژوهشتهران: 

 اشراق آيت:   قمترجمه و شرح مصباح االنس ( 4611حسين ) نائيجي  محمد . 

   تهىذيب  ق(  4123يعقىوب )  بن  ابراهيم  بن  محمد  بن  ابوسعد عبدالملكالنيسابوري الخرموشي

 .المتب العلمية : دار  بيروت سيدمحمدعل  با حواشي امام   سرار ف  أصول التصوفألا

  تحقيىق  البالغة نهج شرح في البراعة منهاجق(  4111و ديگران ) اهلل ميرزاحبيب خوي   هاشم  

 .1  چاإلسالمية ممتبة: ابراهيم ميانجي  تهران


