
 

 

 

 

 

 رداماديم شهياندي در جاودانگمرگ و 

 يکهک يدوداو حانهير

 يذهبعباس  ديس

 دهيچک

حجم اندک  نيااختصاص داده است و از  النفسعلمي خود را به هانوشتهي از اندکحجم  رداماديم

 ردکيروي سه بازخوان نياي کرد. در بازخواني استنباط و جاودانگاو را درباره مرگ و  دگاهيد توانيم

ب و با هم مرات گرنديکددر طول ي کرديروسه  نيا. ديکش ريتصوبه  توانيمي را نيدي و عرفاني، فلسف

 کرديرو، شهياند نيابعد  نيتريرونيب. کننديم ريتفسي را جاودانگراجع به مرگ و  رداماديم شهياند

او را در  يفلسفي هاهيپااخذ کرده و  نايسابني شناسنفسرا از  کرديرو نيااست. او  رداماديمي فلسف

و  ريصغانسان را عالم  رداماديمي، عرفان کرديرواست. در  رفتهيپذي جاودانگبدن و  ازمفارقت نفس 

کرده است.  نييتب« عود»و « بدو»را در دو سلسله  اشيجاودانگکرده و او و  ريتعب نشيآفرمقصود 

 ينظردر عرفان  ژهيوبهي است که نزولي اختالف، همان قوس صعود و کمدو سلسله، هرچند با  نيا

 رداماديمي مشهود است، اما نوافالطوني و افالطوني هاشهير، هرچند هينظر نيا. در شوديماستفاده 

 دکريرو ليتکمدر  اتيرواو  اتيآي از شواهد ليدل نيهمي جلوه دهد و به نيدکوشد آنها را کامالً مي

 رداماديمنزد  کرديرودو  نياي کامل هماهنگ دهندهنشاناقدام آگاهانه او  نيا. آورديمي خود عرفان

 است.
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 مقدمه

 با ختهيآم ،نيشيپ مانيحک از يتأس و به هيچندالتودرتو،  يريتفس انسان از رداماديم ريتفس

 با مرتبط مباحث مسلمان مانيحک است، بوده رسم که. چناناست يعرفان و يفلسف اصطالحات

 وهيش ني. پرچمدار استندينگريم انسان به آن چهيدر از و دادنديم يالنفس جاعلم در را انسان

 ،ردامادي. مساخت يفلسف يشناسانسان يبرا ييالگو آن از و درانداخت را طرح نيا او. است نايسابن

 به خروجش و ورود که تفاوت نيا با کرد؛ عمل وهيش نيهم به است، متأثّر نايسابن از اريبس که

 يمستقل النفس کتاب گاهچيه نايسابن برخالف و است گذرا و عيسر اريالنفس بسعلم جيرا مباحث

 يهاقالب به محدود را خود اما ؛کنديم آغاز يفلسف يمبان با را خود يشناسنفس يو 1ننوشت.

 را خود ريمس و کندمي بسنده يحداقل انيب به دليل، نيهم به .دگذرمي آن از و کندنمي يفلسف

 ينيد و يعرفان يهاآموزه با يفلسف مباحث ليتکم ايگو او، تي. غابرديم شيپ عرفان سمت به

 جامه هم، يفلسف مباحث به و دهديم ليتشک عرفان را مباحثش ياصل بدنه ليدل نيهم به است؛

 .کنديم نيمز ي،نقل و ينيد نيمضام با را آنها و پوشانديم يعرفان

 ربوطم موضوعات در يژگيو نيا و است يعرفان باشد يفلسف آنکه از شيب رداماديم اتيادب

 ريتعاب از و است ديجد اصطالحات جاعل خود، او البته ؛رسديم خود اوج به ي،شناسنفس به

 مباحث به او عيسر عبور همراه به ،دهيچيپ اتيادب ني. اکنديم استفاده فراوان ي،وحش و غامض

 است همان مسئله، نيا و باشد يپژوهش ايمسئله ندهيزا توانديم يش،هاشاخهريز و يشناسانسان

 هواژ از هرچند او. «يجاودانگ و مرگ مسئله» يعني است؛ بسته نقش نوشتار نيا تارک بر که

 و تهگف سخن «بدن از نفس مفارقت» ريتعب از شتريب معمول، رسم به اما کرده، استفاده «موت»

 رد کامالً او يهانوشته در بحث دو ني. ااست داده قرار گفتارِ خود بهانه را «نفس يبقا» آن يپ در

 لهمقو دو نيا آنکهيب نوشتار نيا در ،ليدل نيهم به .کننديم دنبال را گريهمد ،وارهيسا و انددهيتن هم

 ي،لسفف کردي: رواز نداعبارت سه ني. ااست شده ليتحل و گزارش کرديرو نوع سه شوند، کيتفک

 رداماديمسه وجه، در آثار  نيا داکردنيپنوشتار،  نياي اصلمسئله . ينيد کرديرو و يعرفان کرديرو

وال ر نيهمبر  قاًيدقآنها اشاره نکرده است، اما  کيتفکو  کرديروسه  نيااست. او هرچند خود، به 

                                                           
 است. رداماديممه آثار موجود از ه هيپا قضاوت بر نيا. 1
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مت آغاز و سپس به س نايسابني فلسفي الگوي، ابتدا از جاودانگمرگ و  نييتبحرکت کرده و در 

 خوانده است. کرديرودو  نياقرآن را هم مکمل  اتيآکرده و  متيعزعرفان 

 رب ي،جاودانگ و مرگ و است نهفته او يفلسف يهاآموزه در رداماديم شهياند يعقل يهاهيپا

 ينقل يهاآموزه به نيمز تاًينها و رنديگيم خود به يعرفان قالب سپس ؛شونديم استوار هاهيپا نيا

 .هدديم قرار ماانداز چشم در را يجاودانگ و مرگ درباره رداماديم يالگو ،کرديرو سه ني. اشونديم

 يفلسف کرديرو. 1
ا در ي آنچه روي او است. فلسفاضالع  گريدي از ضلعي، جاودانگبه مرگ و  رداماديمي فلسفنگاه 

 نيا نييتبو از آن الگو در  دهديم ميتعمي جاودانگدارد به حوزه مرگ و  اشيفلسفکالن  کرديرو

 نيامحدود است و در  رداماديمي فلسف النفسعلماشاره شد، حجم  کهچنان. ديجويممسئله بهره 

 يرويپ، هاتيتنباشارات و  وشفا در دو کتاب  ژهيو، بهنايسابني شناسنفسي الگوحجم اندک هم از 

ي حيتوض ديق نيادانست؛ با  ديباي نويسي مباني او را همان فلسف کرديروي مبان، نيبنابرا. کنديم

ي خود الگوي را بيترک وهيش نياو  دانديمي بيترکي اوهيشرا  النفسعلمدر  نايسابن وهيشکه او 

 اندازچشمو هم از  ستينگر توانيمي عيطب اندازچشممعنا که به انسان، هم از  نيبد. دهديمقرار 

ي گريدي و عيطبي علم کباشد؛ ي توانديم، انسان از مسائل دو علم ليدل نيهمي. به عيطبمافوق 

 ي:الهعلم 

 النزول ثيح من -را  نفس مجرد جوهر ي،عيطب علم ؛ درنيالعلمنيب استمشترک  نفس مبحث

والصعود  العروج ثيح من -را  يوالنيه جسد ي،علم اله در و .رنديگ يجسمان بدن حال -والهبوط 

 .(123: 1380، رداماديم)نفس  مجرد جوهر حال -

 از است مالزم و همراه بدن با عالم نيا در تا که دانديم نيوجهذو را نفس يو بيترتنيبد

 خواص يدارا شوديم جدا ماده عالم از که يزمان و است مندبهره آن لواحق و ماده خواص

داماد، دنبال کرده ريمهم، به زعم  نايسابنيي است که الگوهمان  نياو  دشويم مجرد موجودات

 قاتيمو  نييتبه به منصّ عهيالطبي و در طبقات علم مافوقعيطباز علم  نفسدر کتاب »است: 

 (.122)همان: « دهيرس ريتقر

ي او وجودي هاساحتي دوگانگي انسان و وجود، کاماًل به ساختار کرديروي در دوگانگ نيا

ي لاوي به نفس. دومي به بدن وابسته است و اولي. مادريغي ساحتي و مادي ساحت ؛مرتبط است
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 جاديا رداماديمي براي را فلسفي، دو پرسش دوگانگ نيا. ديجاوو  راينامي دوم، و دانيرجاويغو  رايم

 ي چند و چون ارتباط آن با بدن.دومنفس است و  شيدايپي چگونگي ک؛ يکنديم

ي او سففل کرديروي مبناآنها،  نييتبدو پرسش و نحوه  نياي به استرآباد ميحک نياپاسخ 

ي و البته روحاني جوهرطرف، نفس را  ک. او از يدهديمي را شکل جاودانگبه مسئله مرگ و 

 .دانديمجهان، وابسته و متعلق به بدن  نياي آن را در طرفو از  1شمرديمي باقحادث و 

 کنندهنييتبدوم،  فرضشيپي است و جاودانگاو در بحث  ازين کنندهنيتأمفرض نخست، شيپ

و درهم نظميبي کمي کوشيده است هر دو را، البته فلسف کرديرودليل در  نيهممسئله مرگ. به 

 ، بحث کند.ختهيآم

 بدن به نفس تعلق و شيدايپ نحوه

 يانسان قهناط نفس مرحله تا ينبات اسفل مرحله از را نفس رشيپذ تيقابل بدن، که شيدايپ نحوه

 در رعناص ني. اآن از حاصل انفعاالت و فعل و اربعه عناصر ترکّب و بيترک جز ستيني زيچ، دارد

 صورت چون نفس نجايا در پس .واجدند را ينبات روح رشيپذ تيقابل ،ينسب اعتدال و هياول امتزاج

 اعتدال شيافزا مرحله در، شوديم حادث ينبات نفس آن جاديا با که است ينبات جسم يبرا هينوع

 اجمز اعتدال مرحله، دو نيا گذشت از پس و دشويم يوانيح نفس رشيپذ ستهيشا جسم امزجه،

 .دشويم حادث يانسان ناطقه نفس و رسديم ياعل حد به

ان، )هم «ابدين يجسدان تام و مزاج نکند اخذ صالح يغذا» ينيجن جسم ي، تانيجن مرحله در

 زاج،م در اعتدال با زين ناطقه نفس ني. اافتي نخواهد را ناطقه نفس رشيپذ تيقابل (75: 1جزء 

 م،جس استکمال انيجر در نفس پس. کرد خواهد دايپ را گريد يهاتيفعل رشيپذ يستگيشا

» :شوديم حادث

 (.394 :1367 ،همو)« 

                                                           
از بدن نبودست، که  شيپپس نفس، »حال مجرّد دانسته است:  نيعهم، نفس را حادث و در  نايسکه ابنچنان .1

 (.91-89: 1339، همو: .کن زين؛ و 123-122: 1383، نايسابن) «از بدن معطّل بود شيپ يوبودن 
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 عبارت و است معتقد بدن توسط نفس حدوث به رداماديم که دهديم نشان کامالً  عبارت نيا

 دايپ را اعتدال از يحد جسم مزاج، استکمال از بعد. دارد اشاره مطلب نيهم به «بها صطادي»

 «نفس حدوث شکار» به آن از رداماديمدليل،  نيهم به. ابدييم را نفس رشيپذ تيقابل که کنديم

 حدوث علت يو پس. شوديم حادث جسم آن در نفس، جسم استکمال از پس. کنديم ريتعب

. است ماده عالم يورا يزيچ ،يانسان نفس قتيحق حال، نيع در .دانديم بدن استکمال را نفس

 :دانديم هم مجرد و يروحان را آن نفس، حدوث به قول نيع در ،رداماديم سخن، گريد به

 وطن و قدس صقع از فطرت اصل درکه  است مجرده نفس جوهر قه،يبالحق انسان قتيحق چه

 تااند داشته بدنشقفس  در غرور عالم و غربت دار در چند يروز است، يسماو عالم اشياصل

 .(23 :1380 ،همو) اندوزد يابد اتيح رهيذخ

 يمبان با همچنان اما رداماد،يم يافالطون کرديرو بر است يمحکم شاهد هرچند عبارت، نيا

 که کرده هيتشب يکبوتر به را نفس ،هينيع دهيقص در هم نايس. ابناست جمع قابل او يينايسابن

 .(کج-کب :1405 نا،يس)ابن است گرفته جا بدن خرابه در و شده دور خود ياصل موطن از

يي، توجه مشا مانيحکغالب  دگاهيدبا  دگاهيد نياکم تفاوت دست اصرف نظر از تعارض ي 

 ونديپي آنها عرفاني مبان، کاماًل با نايسابنو  رداماديمي شناسانساننکته مهم است که  نيابه 

 اريبسي او براي عرفان کرديرو ايگوداماد، که ريمدر انديشه  ژهيوي است. بهناگسستنخورده و 

خود،  قتيحقي دارد. به هر شکل، او نفس را در اهيحاشي جنبه فلسف کرديرواست و  ترمهم

 را ي نفسعن. يشمرديمي مادي از بدن رماديغامر  نياو مرگ را صرفاً انسالخ  دانديممجرد 

 در و ذاتش أمبد يبقا به است يباق آن از ييجدا و مرگ با کند کهلحاظ مي يملکوت يجوهر

 :کند رجوع بدن به مقرر موعد در اله امر به دوباره تا دهديم ادامه خود اتيح به يمادريغ عالم

 استحقاق و شده منسلخ تينفسان خواص از کند، مهاجرت محسوس عالم رهيدا از نفس که يزمان

 نفس موعود اجل يانقضا و يعيطب موت با يعني. رديبپذ را خالص عقل اسم که کنديم دايپ را آن

 .(75 :1380 رداماد،ي)م گردديم طيمح تواماً الحق و سابق و ندهيآ و گذشته به

 توانينم آن از فراتر پا و است کيشر آن تزاحم و تصادم در دارد تعلق بدن به نفستا وقتي 

 مجرده عقول ترازهم و شودمي برطرف موانع نيا جست ييرها تن زندان از که نيهم .نهاد

 احساس و درک يهاتيقابل و شودمي گسسته يو از مکان و زمان ريزنج حال نيا در. گردديم

 .رسديم تيفعل تينها به او تعقل و
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 است يحجاب خود جسم رايز .دشويم خارج يجسمان ظلمات عالم از نفس ي،عيطب موت در

 و ابدييم يخالص حجاب نيا از افتي ييرها تن يکيتار از که يهنگام و مجرد نفس مقابل در

 واليه آبادخراب دهکده ايدن نيا ي،و نظر در. شوديم دايهو مقابلش در نور و روديم کنارها پرده

 ؛است آباد و خراب از يپارادوکس و است ادغام آن در اتيماد و ماده چون .ستا واليه اي. دنستا

 بادآ ايدن نيا يباق يايدن ساختن يبرا و است خراب ايدن نيا مجرد يباق عالم با اسيق در رايز

 .همان(: .کن) است

 زيح در يعقل و معقول هر که دارديم انيب گونهنيا مرگ از بعد را نفس او در ادامه، حال

 علم ياعل عالم در. ندارد يادآوري به ازين عقل که استدليل  نيهم به .زمان زيح در نه است دهر

 رد پس .ندهست واحد حال بر شهيهم و ندانيب و آشکار اياش ، بلکهندارد وجود ليمستح جوهر و

 ايشا آنکه يبرا ست؛ين يءش يادآوري و ذکر به ياجياحت بدن، از جداگشته نفس يبرا حال نيا

 زيرا زمان؛ در نه است موجود هر دهر تحت ياعل عالم در زين يعلم هر. اندتيرؤ حال در دائماً

 زمان، واسطهيب نفسدليل  نيهم به پس. اندافتهي تکوّن رزمانيغ بهاند عالم آن در که يياياش

 يازين ،ستين زمان که ييجا در. شناسديم کنديم تفکر آنجا در که را يياياش و دشويم جاديا

 يايشا ،يعقل ياعال عالم در. حاضرند او نزددائماً  اياش چراکه ؛کند يادآوري نفس نکهيا به ستين

 ورتص، رييتغ و تحول و يءش در انقالب آنجا در. حاضرند نفس نزد يجملگ باالدست و فرودست

 اشخاص به انواع ليتبد .گرددينم يحال به يحال از .دشوينم خارج آنجا از يءش يعني. رديپذينم

 در يهمگ شوديم باعث يعقل ياعال عالم در حال نيا پس. افتدينم اتفاق اجناس به صورت و

 نيب از نه مرگ با بد وايمي تکامل نفس پس. نباشد يادآوري به ازين و باشند حاضر نفس نزد

 فقط رهيت نهيآ و درخشديم که يديخورش همچون ؛شوديم کم شکماالت از يزيچ نه و روديم

 همچون اي. کاهدينم ديخورش کمال از يزيچ ممانعت نيا و کنديم محروم نور انعکاس از را خود

 :اندازدينم نجاربودن از را او ارّه يکُند که ينجار

 .(395-394 :1367 ،همو) 
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 ،باشد اياش همه به عالم تواندينم ياعل عالم در نفساند گفته که يافراد اشکال به پاسخ در

 دامادريم است، يءش از بعد يءش بلکه شوند حاضر بالفعل نفس در توانندينم هم با اياش که رايز

 را يمعلوم يءش نکهيا از دارديم باز باشد، ياعل عالم در اگر را نفس آنچه که دهديم حيتوض

 ار واحد يءش ط،يبس علم يدارا ءيش و است طيبس نفس که است نيا کند درک يکييکي

به  صورت شدندهيد به را آن. است يناگهان شناخت نيا و مرکب اي باشد طيبس خواه شناسد،يم

. نديبيم واحد يئيش قالب در است اجزا ايدار که را صورت چشم، که زنديم مثال چشم وسيله

 بدون راآنها  رايز شناسد؛يم واحد را اياش گونهنيا هم نفس .کنديم تيرؤ بارهکي به رااش همه

 و مجردات عالم در مرگ از بعد نفس پس. زمان علت و است زمان فوق چون ؛شناسديم زمان

 (.75: 1380همو، : .کن) است عالم همان آثار و خواص يدارا طبعاً و رديگيم قرار عقول

 دامادريم تيتبع از يناش زيچ همه بر داکردنيپ يعلم احاطه و ،«نفس شدن خالص عقلِ» نيا

، رداماديم) دانديم ارسطو از را آن البته که ،اياثولوج از يرويپ به او. است ينوافالطون يهاشهياند از

 ريتفسي توأم با علم نوري آن انکشاف برا، کرده ريتعبمرگ را انتقال از عالم ظلمت  (،75: 1380

ي النفس، النّها في البدن، بل البدن ف ستيلالنفس »که:  کنديمو از قول ارسطو نقل  )همان(؛ کنديم

 (.334: 1جزء ، 1385)همو،  «أوسع منه

تا  ادرداميمکه  افتي ميخواهدر ميکن سهيمقا نايسابناز  ريزي با عبارت وقتعبارت را،  نيا

: 1339 ،نايسابن)« ي فاصله گرفته است: بوعلي از حدّ

ي هم در چند و چون ارتباط نفس و بدن داشته باشد و راهکار ديباي شناسانساننحوه  نيا. (91

: تعلّق در مرتبه افعال و تعلّق کشديم ريتصوي در دو حوزه، آن را به وراهکار همان است که  نيا

 در مرتبه ذات:

 و ارواح و قوا و مشاعر و حواسکافّه  بر و ط،يمح بدن عالم ذرات به ناطقه نفس يقدس جوهر

لک م به اسيق را سلطنتش وحکومت  و ريتدب و تعلّق و است؛ قهرمان کاتيتحر وادراکات  يمباد

 موضوعات احوال از و يعيطب علم مباحث از اعتبار نيا به و بدن حال به نظر: است اعتبار دو بدن

 جواهر احوال از و ياله علم مباحث از اعتبار نيا به و او ذات جوهر حال به نظر و است هيعيطب

 (.123 :1380 رداماد،ي)م است مفارقه

 يعني .دارد بدن به يتصرف و يريتدب تعلق که است مجرد يقتيحق نفس رداماد،يم نظر به

 به. دارد زاين بدن به برسد يعمل و يعلم استکمال به نکهيا يبرا مجرد، يقتيعنوان حق به نفس
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 و سنف. دارد اجياحت بدن به دهد انجام يکيتحر و يادراک يکارها نکهيا يبرا نفس ،گريد عبارت

 نفس هک ينحو به ،دارند متقابل ريتأث گريکدي در که هستند انسان وجود دوگانه يهاجنبه بدن

 وحدت مبدأ و وجود شرط اشيآمادگ و بدن و است بدن افعال کنندهميتنظ و مدبر و اتيح مصدر

 يمتک بدان و رديگيم خدمت به را بدن خود يکارها دادنانجام يبرا نفس. است نفس استقالل و

 .شوديم

 ابزار دنب ييسو از يعني. است يريتدب رابطه بدن و نفس رابطه ،رداماديم دهيعق به ،نيبنابرا

 ،گريد يسو از و شودنائل  يعمل و يعلم استکمال به تواندينم ابزار نيا بدون نفس و است نفس

 رداماديم که است يتياهم نجايا در مهم نکته. است نفس صتشخ و نيتع ،يهست موجب بدن

 نچهآ عيجم است معتقد ي. واست قائل نفس تکامل در شريتأث و آن سالمت و حاالت بدن، يبرا

 هدف يسو به انسان لين در يهمگ قوا و ارواح و فروع و اصول از است، مجرّد نفسحکم  تحت

 .است جالله جل حق عبادت و اطاعت يواال

 :ديگويم «موت قتيحق و آن از انقطاع و بدن به نفس تعلق آثار» عنوان تحت رداماديم 

 ياحساس اعتالق و ،مکان و زمان عالم به يضرور عالقه و بدن، ريتدب به يعيطب تعلّق تا را نفس

 تخلّق از و شده بدن خلعملکه  صاحب ،کرده ياراد تعلّق قطع هرچند است، يباق واليه مياقل به

 و احساسات باشد، گرفته وافر يبينص «جامع»مکرّم  اسم و «طيحم» مقدّس اسم خلق به

 بود خواهد متزاحم ومدرکاتش متصادم  و محسوسات و تعاقب، و جيتدر ليسب برادراکاتش 

 (.83 همان:)

 و انزم عالم به را نفس ضرورتاً که است يعيطب يتعلق نفس، تعلق نيا ،رداماديم منظر از

 بدن احساسات و ادراکات جامع و بوده طيمح بدن يتمام بر هرچند چراکه کند؛يم محدود مکان

 ت،سين سريم و ممکن ،ادراکات از يدرک و احساسات از يحس و افعال از يفعل که ياگونه به است

 مکان، و زمان عالم تيخاص علت به افعال و ادراک نيا يول نفس؛ تعقل و حس و درک به مگر

 و درست يماد عالم تزاحم و تصادم علت به احساسات و ادراکات و بود خواهد يتعاقب و يجيتدر

 .بود نخواهد کامل

 ايند نيا يژگيو رداماديم دگاهيد در نادرست احساس و ناقص درک علت ر،يتعب نيا بر بنا

به و دارد بدن با عالم نيا در نفس که يتعلق و دارند مکان و زمان که يتزاحم و تصادم. ستا

 نيا از نفس يجاودانگ و مرگ با اما .دهدينم يو به فرار اجازه است، گرفتار وضعيت نيا در ناچار



 مادادرمرگ و جاودانگي در انديشه می

 

 

13 

» :ابدييم حاضر خود نزد را زيچ همه خود يجاودانگ در و شوديم خارج حصارها

 (.76 همان:) «

در مرتبه افعال،  بدن با نفس ي رابطهک؛ يکنديم ميترسي نفس، دو گونه ارتباط با بدن برااو 

 در مرتبه ذات. بدن با ي رابطه نفسگريدو 

 وحر به قائل خود گذشتگان همچون زين يماد بدن با يانسان نفس ذات ارتباط در رداماديم

 (.زمغ) دماغ در يکي و قلب در يکي کبد، در يکي ؛است يبخار روح سه به قائل او است. يبخار

 وحر هرگاه. است يبخار روح سه نيا قيطر از بدن به است، مجرد که ،ناطقه نفس يوابستگ

 منقطع بدن از جه،ينت در. کند تصرف بدن در تواندينم هم ناطقه نفس شود، منقطع بدن از يبخار

 .گردديم باطل و فاسد بدن و شوديم

 يعرفان کرديرو. 2
ي سوبه سمت و  درنگيبو  کنديمي آغاز فلسف کرديروي خود را با شناسانسان انيجر رداماديم

قرار داده و بدان رنگ  ريتأثرا هم تحت  اشيفلسف اتيادبي خاص، ريگجهت نيا. روديمعرفان 

، شودينماو حل  شهيانددر  ايگويي نفس انسان، راينامي مرگ و معماي داده است. عرفاني بوو 

است که حجم مباحث  ليدل نيهمبه  ديشاشود.  ستهينگرمگر آنکه به انسان از پنجره عرفان 

ند ي او را در چعرفان کرديروي او است. فلسفاز مباحث  ترپررنگو  شتريبحوزه،  نياي او در عرفان

 ي داد:جا توانيم ريزقالب 

 و نزول صعود قوس در انسان الف.

ي از دو قوس هست رهيدا. کننديم دايپي دگرگون ريتصوي، کاماًل جاودانگي، مرگ و تلق نيادر 

 گاهيجا درباره او .ستيني خطموجودات،  هيبقشده است و حرکت انسان و  ليتشکنزول و صعود 

 و آغاز سلسله دو در شرف وکمال  مقارنت» عنوان تحت نزول و صعود قوس در انسان و نفس

 :ديگويم نيچن «بازگشت

 مالحظه خودشان جهت از هستند، بازگشت و آغازسلسله  دو سلسله، دوکه  جهت آن از هرگاه

 و اشرف اعتبار نيا به آغاز، سلسله اما. بود خواهد يگريد از افضل و اشرف آنها از کي هر گردند،

 در آنچه همه به ،است سلطانه جل حق اضيف ضيف رساندن در طيبسا سلسه که است ياعل

 و بدن از نزول با که استاکرم  و اشرف جهت نيبد عود سلسله اما و است، بازگشت سلسله
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 هگفت رياخ اعتبار نيا به پس است، سبحانه اهلل به حرکت و توجه در لواحقش، و ماده از انصراف

 و استاکبر  عالم جاديا تيغا انسان نکهيا و است ريکب انسان ياعضا اشرف ريصغ عالم شوديم

 يروين شعاع ورشدنشعله و يعقل يروياستکمال ن حسب بر مستفاد عقل درجه در ايانب نفوس نکهيا

 (.399 :1367 ،همو) رنديگيم قرار ينور عقول و يمالئکه روحان انوار طبقات از برتر ،يقدس

 حسب به را وجود يجمل نظام ،(11-10: 1380)همو،  تيمواق جذوات کتاب در رداماديم ،نيهمچن

 به ات متنازل - سلطانه جلّ -حق يمتعال جناب از بدو سلسله دو در محصور ي،طول ترتّب و تسلسل

 نيسلسلت از کي . هردانديم يربوب يوجوب يمتعال جناب به تا متصاعد واليه از عود سلسله و وال،يه

 متأخر زا اشرف متقدم هر بدو، سلسله يطول سلسله در. يعرض و ي: طولسلسله دو بر است مشتمل

 ضعف و شدت تفاوت. است اشرف متأخر هر آن،عکس  بر عود،سلسله  يطول سلسله در و است

 جناب از بعد و قرب درجه اختالف حسب بر االطالق،يعل نقص وکمال  و خسّت و شرفدرجات 

 وکون  تيقابل نه و دارند فصل و جنس نه که اندهينيع طيبسا بدو سلسله طول مراتب. است حق

 جعولمبلکه  ستند؛ين هياستعداد اتيفيک درحرکت ماده  و يامکان استعداد مرهون ،ني. همچنفساد

 :است ياساس مرتبه پنج ي( داراوجود) يتجل اي بدو نظام يطول سلسلهاند. حق جاعل

 نيستنخ گريد عبارت به اي کل، عقل آن مرتبه نينخست که قاهره انوار محض، عقول مرتبه .1

 .است نوراالنوار از ساطع پرتو

 کل نفس است، اول فلک مدبر آن مرتبه نينخست که مدبّره، انوار ه،يفلک نفوس رتبه. م2

 .شوديم دهينام

 .عناصر ساتاسطق و اتيکل طيبسا اربعه، عيطبا ارات،يس افالک، هينوع صور و منطبعه نفوس مرتبه .3

 .است واحد ينوع و ممتد جوهر و است ييارسطو صورت همان که ه،يجسم صورت مرتبه. 4

 .فساد و کون عالم يواليه تا االفالکفلک يواليه از ات،يوليه رتبه. م5

 :است مرتبه پنج شامل زين ياله ذات به عود سلسله يطول بيترت و

 .است اتيکل طيبسا و اتيفلک شامل که( طيبس هي)نوع اجسام و مطلق جسم مرتبه .1

 ار خود هينوع يهاصورت و نديآ حاصل هيکل طيبسا بيترک از که مرکبه اجسام رتبه. م2

 .اتيمعدن مانند دارند،

 .است ينبات نفس يدارا که ينبات جسم رتبه. م3

 .است يوانيح نفس يدارا که يوانيح جسم رتبه. م4
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 بدو سلسله عقول و جوهر همان از که است ياناطقه نفس يدارا که ناانس نوع رتبه. م5

 .ستين يگريد زيچ حق ذات جز نفوس نيا يورا و ،است

 :کرد ترسيم توانمي گونهاين را نزول و صعود قوس دو اين نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرتبه عقول محض، انوار قاهره که . 1
ارت نخستين مرتبه آن عقل کل، يا به عب
وار ديگر نخستين پرتو ساطع از نوراالن

.است

ه مرتبه نفوس فلکيه، انوار مدبّره، ک. 2
ت، نخستين مرتبه آن مدبر فلک اول اس

.شودنفس کل ناميده مي
ر مرتبه نفوس منطبعه و صو. 3

نوعيه افالک، سيارات، طبايع 
سات اربعه، بسايط کليات و اسطق

.عناصر
، مرتبه صورت جسميه. 4

که همان صورت 
ارسطويي است و جوهر 
.ممتد و نوعي واحد است

مرتبه هيوليات، از هيوالي فلک . 5
.االفالک تا هيوالي عالم کون و فساد

(  نوعيه بسيط)مرتبه جسم مطلق و اجسام .  1
.که شامل فلکيات و بسايط کليات است

سايط مرتبه اجسام مرکبه که از ترکيب ب. 2
هاي نوعيه خودکليه حاصل آيند و صورت

.را دارند، مانند معدنيات

مرتبه جسم نباتي که داراي . 3
.نفس نباتي است ه مرتبه جسم حيواني ک. 4

داراي نفس حيواني 
.هستند

سله اي است که از همان جوهر و عقول سلمرتبه نوع انسان که داراي نفس ناطقه. 5
.بدو است، و وراي اين نفوس جز ذات حق چيز ديگري نيست( طوليه)
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 دارند را خود متعدد اعراض عود، سلسله در چه و بدو سلسله در چه مراتب، نيا از کي هر

 .دهنديم ليتشک را مرتبه هر يعرض يامتدادها که

 و ريصغ عالم او که است شده دهيتن هم به چنان عالم دو هر از( نفس) انسان ذات جوهر

 عقل. رديگيم قرار عود و بدو سلسله يانيم هسته انسان که ينحو به ؛است ريکب عالم جهان

 را افالک کهطور همان و است؛ خاک مانند او جسم و ماه چون او نفس د،يخورش بسان يآدم

 نيا به .باشد داشته يعقل خسوف و کسوف توانديم هم انسان دهد،يم دست کسوف و خسوف

 دو از مراد. باشد او ماه به تابش در او عقل ديخورش پرتو مانع توانديم او جسم نيزم که معنا

 تا توانديم رونيا از و دارد خود در را سلسله دو هر که است انسان دآمدنيپد عود، و بدو سلسله

 نيا ،کند تنزل زين وجود اعماق نيترسافل به توانديم که يطورهمان .کند عروج افالک( اوج) به

 .دينام ديبا انسان يجاودانگ را عروج آن و انسان مرگ را تنزل

 يملکوت يجوهر نفس .ب

 گريد ييجا در اما ،است بدن با نفس حدوث به قائل نفس، به خود يفلسف دگاهيد در رداماديم

. است شده گرفته يربوب صقع از که است يملکوت يجوهر نفس که کنديم اظهار نفس درباره

 تحت ،(394 :1363ي، رازيش) قبسات کتاب در و هددمي اختصاص موضوع نيا به را يبخش رداماديم

 نفس است معتقد ،عالوهبه. دانديم هيملکوت جواهر از را نفس عنوان 

 يمعرف «يقدس» نفس را ناطقه نفس و خواندمي «ملکوت» عالم از را آن است، جوهر ناطقه

 .دارديم باز اله اقدس ذات نور بازتاب از را نفس تن، جسم ريتفس نيا در. کنديم

 پروردگارش ذات به نشئه دو از ديبا يقدس جوهر و يعقل عالم به ليتبد يبرا نفس ذات

 ادهاستف رو،ين دو از مراد. بازگردد ذاتش جوهر به نشئه دو در روين دو نيا ليتکم با و کند رجوع

 به بعد مرحله در و عقول عالم به اول وهله در بازگشت نشئه، دو و است ينظر و يعمل عقل از

 أبدم و است يملکوت ذاتش آن چراکه ؛ستين نفس يبقا به تن يبقا پس. است اله اقدس ذات

 ف،يتوص نيا با. ماند خواهد يباق ذاتش فاعل يبقا به وستهيپ نفس و است العدمممتنع ذاتش

 يربوب صقع در هرچه چراکه رفت؛يپذ يراحتبه رداماديم از را نفس حدوث دگاهيد توانينم گريد

 را او يفکر تحول اشيعرفان با يفلسف کرديرو در رداماديم نگاه تفاوت. است ميقد باشد حاضر

 .دهديم نشان
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 ريکب عالم و ريصغ عالم .ج

 افالک آن رسَ که دانديم يشعوريذ موجود را ريکب عالم ،تيمواق و جذوات کتاب در رداماديم

 ليتمث رسم به. است انسان يهااندام با متناظر آن يهااندام ريسا و ديخورش آن قلب ن،يبر

 يسو هب شراست سمت شمال، قطب طرف به او سر که کرد مانند يانسان به را ريکب عالم توانيم

 دهيکش شرق سمت به او چپ قسمت و جنوب طرف به شيپاها افالک، جانب به صورتش غرب،

 (.22: 1380، ردامادي)م است شده

 که آخر مرحله در ذات، يتجل مراتب ريس در و است ريصغ عالم انسان ،رداماديم عرفان در 

 هک است شده يمعرف عالم يجمَل نظام ندهينما ريکب انسان. دارد قرار است جامع حضرت يتجل

 غبار نه و افتديم مرگ دام به نه رونيا از است؛ ريصغ انسان يليتفص ريتفس ر،يکب انسان نيا

 رفت ريمس در را يجاودانگ شهد و است يباق است، يباق جهان تا او. ندينشيم او چهره بر ينابود

 .چشديم يهست سرچشمه از وجود، برگشت و

 مارش به يعرفان کرديرو در رداماديم يشناسانساناساسي  اصول  از انسان، يانگارجهان نيا

 .ديآيم

 ياراد مرگ .د

 ونهگ دو به را مرگ آن، تيغا انيب و دکنيم انيب نفس گاهيجا اصل از رداماديم که يفيتوص با

 نفس مراتب، يط با که ناانس خود نزد است يمرگ ياراد مرگ. ياراد و يعيطب کند؛يم يمعرف

 جهت آن از را مرگ ديگويم تيمواق و جذوات کتاب همان در ردامادي. مشوديم نائل بدان

 .«» :است نفس جوهر مخالف تيفيک که شناخت توانيم

 در. افالطون «است آخرت ضد ايکه دنچنان ؛است يروحان عالم ضد يجسمان عالم که نابد»

 .«: »است گفته يروحان طب

 ستي اندگيپا يزندگ نيز رهم چون              ستاي زندگ در من مرگ آزمودم 

 .(81-80: 1364افالطون، )

است که  يمجاهدت نيتربزرگ آن،ز يکشتن غرا ومهار نفس سرکش  ،به باور اهل عرفان

 يسبب دگرگون رد،يالزم انجام پذ طيشرا ومجاهده با اصول  نيکه اگر ا آوردبه عمل  ديسالک با
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 وشهوات  ولذّات  ازکه  هر و ابدييم يروحان و يمعنو يوجود او و شوديانسان م تيهو در

 هب عارف ز،ين موت قيطر نيا درکشته است.  راالبته نفس خود  ،دکراجتناب  ينفسان يآرزوها

 .پردازديم «ينفسان صفات» از شيخو ديتجر

 وسعت و بداي ييرها جسد پوسته و ايدن رحم يتنگنا از که افتديم اتفّاق يزمان عارف مرگ

 متصل هيملکوت انوار به و ملحق يقدس عقول به بارهکي ند؛يبرا بملکوت  يهوا يفضا و قدس عالم

 ماً أتو دهر عالم و ،واليه و ماده عالم از ،عقول عالم در ادراکش نحوه در انقالب سبب به و شود،

 دهکر فيتوص «تجرد مافوق» را نفس خود، يعرفان افق در دامادريم که ستا جا نيهم .دشو مطلع

 .است خوانده يتعالحق به قرب مراتب در مرتبه نيترعيرف و

 نيمتع تنيانا از زين و خود تيهو و تيماه از رايز ندارد؛ يمعلوم مقام مرتبه، نيا در نفس 

 دبايمي اضمحالل حق ذات در که شودمي ليتبد صرف يوجود به و ابدييم ييرها مفروضش و

 انيب به. کرد آن به يعقل اشاره نتوان يحت کهجا بدان تا ابد؛ييم راه خالفت مقام فوق به و

 به سپس و شوديم آغاز است نفس نازل مرتبه و بدن که عتيطب مقام از نفس مقامات گر،يد

 الکم فوق و تجرد فوق مقام را نفس آن، از بعد اما .ابدييم راه يعقل تجرد و يبرزخ تجرد مقام

. شلواحق و ماده از آن تجرد بر عالوه ؛تيماه از است نفس تجرد تجرد، فوق ،ني. بنابرااست

 است؛ کي( شرعقول) مجردات ريسا با معنا و حکم در است، ماده از مجرد کهجا بدان تا نفس

 وقوف حد را تجردش ،يسِع گسترش و ماننديب تيظرف از يبرخوردار سبب به که آنجا اما

 تيحکا ت،يماه البته. ستين راه آن در را عقول از ياحد رايز است؛ تجرد فوق در سخن ست،ين

 تيماه حدود به ،يوجود اشتداد سبب به مرتبه، نيا در نفس و است يزيچ حد و قيض از

 رد نفس رايز بود؛ نخواهد رسم اي حد به فيتعر قابل خود، بارئ همچون پس .ستين گرفتار

 جود،و ظل ط،يبس يگوهر مرتبه نيا در نفس ،ني. بنابراستيبردار نفصل و جنس مقام، نيا

 .صلف و جنس و عرض نه و است جوهر نه که است مقوله فوق زين و صرف و تبح وجود

 يکي: است ياساس نکته دو واجد اش،يعرفان يهايتلق از نظر صرف انسان، از نييتب نيا

 زا انسان مفارقت ينف يگريد و انسان، يوجودشناخت گاهيجا در رداماديم يوجود اصالت کرديرو

 تياهم و است رداماديم تيماه اصالت يمبنا با دگاهيد نيا تعارض نخست نکته تي. اهمخداوند

 .«وجود وحدت نظريه» به او يکينزد در دوم نکته
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ي مقبول شمرده رأتن داده و آن را « تيماهتأصّل »به  شيهانوشته گريددر  رداماديم

 نجايا. و (504: مانياال ميتقو ؛132: ساتيتقد؛ 110: ماضاتيا، 1385، رداماديمي نمونه نک.: برا)است 

آن، وحدت وجود را هم  ليتکماست؛ و در  داده رييتغي اصالت وجود سوانداز خود را به چشم

 کرده است. صدرا در مفتاح انينماي را رازيش نيصدرالدخود در  ميمستق ريتأثو  دهيکش شيپ

قام م حاًيتلوکرده و  انيبي را عرفان کرديرو نيهم، بيالغ حيمفاتاز کتاب  زدهميسو  ازدهمي

: 1363ي، رازيش)اهلل تصور نکرده است يماسوي انسان را در شأن خداوند دانسته و آن را قيحق

 .به بعد( 439، 375-387

 ينقل کرديرو. 3
ان معصوم اتيرواقرآن و  اتيآ اشيجاودانگبه انسان و  رداماديمي عرفاني و فلسف کرديرومکمل 

متون، هم در  نياو از  دانديمي نيدمتون  وامداري خود را کامالً اهيکنا چيهي ب، رداماديماست. 

و هم آنها را به عنوان متمم و مکمل نظراتش  کنديمي خودش استفاده هادگاهيدي زيرهيپا

ي دشوار و کارهستند و کدام شاهد،  هيپا، اتيرواو  اتيآکدام دسته از  نکهيا صيتشخ. آورديم

 داشته يمندبهره نوع دو نيا در يکيتفک ميبخواه آنکهيبرو نيابه محال است. از  کينزدبلکه 

 :ميدهيم قرار رو شيپ را ينقل کرديرو نيا از ييهانمونه م،يباش

 نفس يجاودانگ و حدوث .الف

 ميکر قرآن از هيآ نيا به اشاره با را سخن نيا او. يملکوت است يجوهر نفس، رداماديمبه نظر 

 کندينم اشاره او (.538 :1385 رداماد،ي)م« : »کنديم ليتکم

 .گريد يزيچ اي است فالسفه نفس همان هيآ در روح از مراد ايآ که

 ناطقه فسن جوهر به اشاره در را هيآ او ،نيهمچن

 بَقَرَة   إِنَّها» هي. آشمرديم آن ذات جوهر تينوران و تجرد و ناطقه نفس از ياهيکنا را آن و دانديم

 در ذات نيا که کنديم ريتفس نيچن زين را «هايف ةَيشِ ال مُسَلَّمَة  الْحَرْثَ  يتَسْقِ  ال وَ الْأَرْضَ رُيذَلُول  تُثِ ال

 .(80 :1380همو، ) است يبر تيجسمان و جسم از اصل
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 کامل انسان به دنيرس يبرا قتيطر .ب

که چنان نگرد،يم ريتحق دهيد با اهلليماسو عيجم بر و شوديم متکبر خالق مشاهده از پس عارف

 (.85-84همان: ) «: »فرمايدمي البالغهنهج در ع() علي حضرت

 هيآ دررا  آنچه دامادريم

 و ه،ضيقض وبقضّه  يامکان عالم علقاتداند و آن را از متمي طاغوت به دنيورزآمده است کفر 

 .)همان(کند حسوب ميم ،است اهلل يسوما جملهکه  رهيکب و رهيصغ

 و اعضا يتماممجرد،  نفس ذات جوهر بر يعقل انوار انعکاس و يقدس نور اشراق سبب به

 حق جناب سمت به يجسمان ياجزا هيکل و مشاعر و ارواح عضالت، و اعصاب از بدنش جوارح

 صقالت باعث دهديم انجام خود بدن با عبادات مناسک در شخص که ي. حرکاتشوديم متوجه

 يالهيوس باز طاعت آن و طاعت نشاط موجب باز اشراق و شروق آن و دشويم مجدد اشراق و نفس

 و طاعات يتمام ردامادي. ماست حرکت در همواره ريمس نيا بر و گردديم اشراق استعداد يبرا

 لومع درک يبرا نفس استعداد افتنيشدت وافزايش  جهت به است آمده عتيشر در کهرا  يعبادات

 يناف و سلوک و ريس راه منازل ريس و هياله يهابارقه ،هيقدس اشراقات ،هيربوب معارف ،هيقيحق

 :ديگويم او .شمرديم انسان يجاودانگ لوازم از را نهايا و دانديم اهلل يف

 آتش مثابه به که الصورواهب نور کنار در که است تيکبر مانند ،متألّه انسان نفس هيقدس قوه

 قوه گشت وارد نور عالم به و ديرهان را خود يجسمان کيتار عالم از هرگاه .رديگيم شعله است

» :فهيشر هيآ مثال مورد و رديگيم شعله فعال عقل نور از حدس هيقدس

 (.394: 1367 ،همو) گردديم زيفا «

 يهست در انسان .ج

 هوجه رنو» رداماديم گفته به نزول، ريس در ياعل مقدس جناب يايکبر آستانه از بعد مرحله نياول

وجهه  نور ،اشعه اسبق و مطلقکمال  آستان بوسعتبه و ابداع عالم انوار اول: »است «ميالکر

 بر پيامبر )ص( از يثيحد به يارجاع با او(. 14-13: 1380 ،همو) «است يم،الکر

 ص(رسول ) حضرت بر را اول عقل ،: فرموده که گريد يثيحد در و 

 همچنان را مرحله نيا ، اصل بر بنا. کنديم اطالق
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 :دانديم مشتمل صور عيجم بر ، است مشتمل صور همه بر اقدس ذات که

. 

 نَفْس  کُلُّ  تَجِدُ وْمَي»: که شوديم يمدع هيآ نيا به اشاره با رداماديم را نفس بودن يتجرد فوق

 ر يخَ مِنْلِأَنْفُسِکُمْ  تُقَدِّمُوا ما وَ داً،يبَعِ أَمَداً نَهُيبَ وَ نهايب أَنَّ لَوْ تَوَدُّ سُوء  مِنْ عَمِلَتْ ما وَ ُمحْضَراً ر يخَ مِنْ عَمِلَتْ ما

 اشاره با ،ني. همچن(80 همان:) «أَخَّرَ وَقَدَّمَ  بِما وْمَئِذ ي الْإِنْسانُ  نَبَّؤُاي الْمُسْتَقَرُّ وْمَئِذ يرَبِّکَ  يإِل ،اللَّهِ عِنْدَ تَجِدُوهُ

 .شوديم متذکر را يعقل فوق کاادر و نشئه دو در نفس حرکت هيآ نيهم به

 انيب با (337: 1381همو، ) ميمستق صراط کتاب در رداماديم نفس، ادراک يچگونگ انيب يبرا

عدوک نفسک  يأعد»اند: فرموده که)ص(  اکرم رسول حضرت به تياحد حضرت از يقدس يثيحد

 کيتار يواليه بند از نفس دنيرهان را معقوالت ادراک به آمدننائل راه تنها ،«کيجنب نيب يالّت

 .است شده دهيچيپ آن در که دانديم

 شناخت در نفس و عقل مقام .د

 اشاره ميمستق صراط کتاب در ص() پيامبر از يثيحد به نفس و عقل مقام انيب در رداماديم

. «الظّلمة عنده ألضاءت الجهل صوّر لو و الشمس، عنده ألظلمت العقل صوّر لو»اند: فرموده که کنديم

 يإل النّاس تقرّب إذا»: نديفرمايم که ع() علي حضرت ثيحد به ارجاع با زين عقل يمعرف يبرا

 (.334همان: ) دانديم عقل ريمس از را ياله تقرّب «تسبقهم العقل بأنواع هيإل تقرّب البرّ بأنواع خالقهم

 واهدبخ کس هر. است «علم نور» أمبد به بازگشت و يعقالن سفر يبرا راه نيتريقو و نيبهتر

 افتيدر ي. برادهد قرار حکمت از يانهييآ خود نفس مقابل در ديبا بشناسد رااش مجرده نفس

 معقوالت ادراک با سپس و شد کينزد خدا يسو به هايکين انواع کسب قيطر از ديبا ابتدا حکمت

 ع() علي حضرت که بود مرحله نيا در. گرفت يشيپ توانيم همه بر است علم کسب همان که

 (.همان) «شودينم افزوده من نيقي بر رود کنار پرده اگر» :فرمودند

 نيا به معقول و يمنطق ينظم رداماديم کهبينيم مي شد نقل ييروايقرآن شواهد از آنچه در

 را آن و کند ينقل کرديرو به يااشاره آنکه بدون خود مختلف يهانوشته در و است نداده جمالت

 ردهک ذکر را آنها و کرده انتخاب ترندکينزد بحث به که را ينصوص بشمارد، شدهفيتعر يکرديرو
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، حکم شاهد را دارند و اتيآ از دسته کدام که کرد نييتع توانيم يسختبه مواجهه نيا در. است

 ت.ي او اسقرآن کرديروي با نقل کرديروي هماهنگي و همسانحکم مبنا را. آنچه مسلّم است  هاکدام

 جهينت

 ينيدي و عرفاني، فلسفي در سه ضلع جاودانگرا در مسئله مرگ و  رداماديمي معرفتهندسه 

 اما است، نشده جدا هم از رداماديم خود يهانوشته در هرچند ضلع سه نياکرد.  ميترس توانيم

 هگذاشت ما ارياخت در را کردهايرو نيا از يکي از يينما نوشته،يم که يکتاب يکل کرديرو به بسته او،

ي کرديروي او براي ادورههر  در و ميده قرار زمان گذر در را رداماديم ميبخواه آنکه بدون. است

ي با هم متفاوت است. او جاودانگيش در باب مرگ و هانوشتهکه  ميکناعتراف  ديبا ميکنوضع 

ي فلسفه انتهاو از  روديم گريد کرديروبه  کرديرو کي از يکيتشککتاب هم، به نحو  کي در يحت

 گشايد.ي ورود به عرفان و قرآن ميبراي اروزنه

 بهره يشهانوشته از و دهديم قرار خودش يالگو را نايسابن ،رداماديم ،يفلسف کرديرو در

ز يي اهاقسمتدر  زينو سات قب مثل رداماد،يم يفلسف آثار در همه از شيب الگو ني. ارديگيم

، مرگ را مفارقت نفس از بدن نايسابني همچون و. خورديمبه چشم  تيمواقجذوات و کتاب 

 هيدوالي تيهو، ريتفس نيا. انسان در دهديمي نفس ارجاع روحاني را به بُعد جاودانگداند و مي

ي روحان تيهوي که اهيالو بدن نام دارد، و  کنديم نيتأمي او را جسمان تيهوي که اهيالدارد؛ 

 شوديم داريپدي جسمان تيهوي با روحان تيهو نيا. شوديم دهينامو نفس  کنديم نيتأماو را 

. کنديمي را سهم خود جاودانگاز مرگ با او همراه است. اما با مرگ، آن را رها کرده،  شيپو تا 

ي تعلق در کي تعلق در مقام ذات و يک؛ يرديگيمي و تعلق هم در دو ساحت شکل همراه نيا

ي است مجرد و جوهروجود، فقط  مياقلو ساکن  رسديم انيپامقام افعال؛ اما هر دو با مرگ به 

 ي که نفس نام دارد.روحان

با توسل به نوعي  رداماديم. کنديم دايپيي متفاوت معناي جاودانگي، مرگ و عرفان کرديرودر 

ان انس ريتفسکوشد از قوس صعود و نزول به قراردادن آن مي هيپاي خاص و عرفاني شناسجهان

 نيادر . خورديمبه چشم  تيمواقجذوات و از همه در کتاب  شيب وهيش نياو جهان بپردازد. 

ردونه، گ نيااست. در  نشيآفريي عصاره گوي گسترده از انسان است و انسان نمود، جهان ريتفس
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ي، از نزول ريمس. کننديم ليتکمي آن را عرفان ريتفسو  نشيآفر رهيداي، صعودي و نزول ريمسدو 

. کنديميي بازگشت نهاو در ادامه به نقطه  رسديمي عالم ماده واليهشود و به عالم عقول آغاز مي

سله دو سل نياي است. هست تيغايي انسان مقصود و گويي همان انسان است. پس نهانقطه  نيا

ي خوانده است. هستي را همچون گل سرسبد آدمو  دهينام« عود»و « بدو»سلسله  رداماديمرا 

جرد يي و مراينامانسان، که همان مرتبه  قتيحقبلکه  ستينيي نهاي مقصود مادانسان  شکيب

 است.  نشيآفراو است، مطلوب 

ي دارد ارهيداي تيهواست و انسان  گريد نشئهبه  اي، مرگ صرفاً حرکت از نشئهريتفس نيادر 

ي هم داشته باشيم ارادمرگ  ميتوانيمي. پس چون مرگ عبور از ظاهر به باطن است، ما خطنه 

ي در زندگمرتبه و  کي مردن از يعني در واقع انتقال از ظلمت به نور است. يارادمرگ  نياو 

 ييگونکته را  نيهم. اندداشته ديتأکي است که عرفا بر آن زيچهمان  نياو  گريدي امرتبه

ي نيد کرديروي درباره آن ذکر کند. نيدتا شواهد  دهديمقرار  زيدستاوي استرآباد رداماديم

 اتيرواو  اتيآخود، از  ترکوچکي هانوشتهدر  عمدتاً  يي است که او،استنادهامجموعه  رداماديم

را درباره  رداماديمانداز ، چشمکرديروسه  نياکند و زينت ببخشد.  ليتکميش را مدعاتا  آورديم

 .دهديمي ما قرار رو شيپي جاودانگمرگ و 
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