
 

 

 

 

 

 یند استکمال انسانموانع عمل در فرآ

 از دیدگاه مالصدرا
 پورمیرح الساداتفروغ

 صادق خوشخو

 فرزانه سادات هاشمی

 دهیچک

شده است. نفس انسان دارای دو ساحت عالی و ن از دیدگاه فالسفه امری پذیرفتهاستکمال انسا

مراحل استکمال  کرده،در جهت عالی نفس سیر  تواندیمانسان با دو ابزار علم و عمل  .سافل است

را انعی مود. نوشتار حاضر کنرا تقویت  شجهت سافل وجود بگیرد ورا طی کند یا از کمال فاصله 

مسیر سعادت و  و سیر انسان در رندیگیمبخش قرار کند که بر سر راه عمل استکمالبررسی می

. بررسی موانع ندکنیممواجه  مشکلاست، با  یهلالةفیخل، که همان قرب خدا و مقام را غایت حقیقی

تا ضمن دوری از آنها به سمت  دکنیمعمل از آن روی مهم است که شناخت آنها انسان را یاری 

به این  افتنیدستپس از استقصاء و  ،ر این مقالهد .ندمؤثرکه در استکمال وی سوق یابد عواملی 
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 مقدمه

هویّت خاص و مرتبة وجودی ثابتی ندارد، بلکه به مقتضای حرکت انسان در حکمت متعالیه، 

در ای به مرتبة دیگرِ وجود، و از مرتبه استجوهری و اتحاد و یگانگی با بدن دائماً در حرکت 

آت خاصی ئاما عوالم و نش استشود. او اگرچه در وعاء طبیعت منتقل میمسیر استکمال خویش 

ای صورت و نشئه و در هر کنداین جهان تجربه میو پس از تجربه کرده را قبل از این جهان 

نفس انسان، به عنوان حقیقت او، در دوراهی سیر در جهت . دداررا فعلیت متناسب با آن عالم 

 .استصعود و پرورش جنبه عالی یا تنزّل وجودی و تقویت جنبه سافل 

لحاظ قوای  از، که آخرین مرتبه آن استدر این نوشتار استکمال ناظر به سیر صعودی انسان 

، لدین شیرازیصدرا)لحاظ قوای عملی فنای فی اهلل است  ازلمی نیل به مرتبه عقل مستفاد، و عِ

عمل آدمی به عنوان عنصری اساسی و انکارناپذیر در استکمال او  .(90: 9ج ،1981 ،همو ؛287: 1361

. شناخت موانع دعمل، شناخت موانع آن اهمیت اساسی دار یشناسبیآسر د .مطرح است

در استکمال است،  مؤثراستکمال به منزله شناخت اموری است که رفع یا دفع آنها از عوامل 

 ،با این تفاسیر .(121: 3ج ،1385)مطهری، « تعرف االشیاء بأضدادها»: اندگفتهاز قدیم  کهچنان

ند؟ پرسش دیگر اموانع عمل از نظرگاه مالصدرا کدام :که له این نوشتار آن استئمس نیتریاساس

آن است که نحوه تأثیرگذاری این موانع بر عمل انسان و بر روند استکمالی او چگونه است؟ نگارنده 

 د.کنبا تحقیق در آثار مالصدرا استخراج  له رائدر این مقاله کوشیده است پاسخ این دو مس

 مالصدرامعنای استکمال انسان در نظر 

 ،لدین شیرازیصدرا)استکمال انسان بدین معنا است که نفس انسان، به عنوان صورت و حقیقت وی 

 اً تدریج (19: 9ج ،1981)همو، با حرکت جوهری در اثر دو عامل معرفت و عمل اختیاری  (218: 1363

چنین  ،بنابراین. است به صورت بالقوه بوده که قبالً  شود ویژه خود یهاتیفعلواجد کماالت و 

دو،  استکمال و فعلیتی اعم از استکمال و فعلیت جنبه عالی نفس و جنبه دانی آن است و این هر

چه در  ،(53)همان:  دهدیمانسان را به سمت ورود به مرحله اخروی حیات و رجوع الی اهلل سوق 

 .(277: الف 1360)همو، شدن دن و چه در قالب معذب و سرافکندهبواز نعمت و مسرور یمندبهرهقالب 
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 بخشاستکمالعمل 

در بحث « عمل»، اما مقصود از شودیمگستره وسیعی از مصادیق را شامل « عمل آدمی»مفهوم 

مالصدرا چیز عمل اختیاری آدمی است. در تبیین این حقیقت باید گفت به نظر  حاضر، بیش از هر

و  (272: 1361)همو،  با دست و زبان(قبیل کارهای  اعّم از اعمال جوارحی )از ،عمل به شریعت

عقل و نفس( انسان )موجب تقویت مرتبه عالی ( 216: 1363)همو، جوانحی )از قبیل نیّت و ایمان( 

 .(3: 1ج ،1981)همو، و استکمال او است 

که اعمال اختیاری جوانحی  دیآیبرمباب نقش عمل در سیر استکمال  مالصدرا در یاز آرا

ثرترند و این ؤدر مقایسه با اعمال اختیاری جوارحی در تکامل و سعادت یا تنزل و شقاوت انسان م

 دو دلیل دارد:

اعمال جوانحی مقدمه عمل جوارحی سوء یا خیرند و هر عمل جوارحی مسبوق است به  .1

 قبل نّیت. عمل یا اعمالی جوانحی، از

انسان بر اعمال اختیاری قلبی  مؤاخذهو در نتیجهْ  استمنشأ اکثر صفات ذمیمهْ نفس  .2 

 .(217: 1363)همو، سوء سزاوارتر است تا مؤاخذه بر اعمال اختیاری جوارحی سوء 

با توجه به تأثیرگذاری و  این نکته را از نظر دور داشت که توانینمدر استقصاء موانع عمل  

مالصدرا، ارتباط متقابلی بین ساحت  اندازچشمتأثیرپذیری متقابل ساحات مختلف آدمی در 

برای برخی  سازنهیزمال انسان به عنوان مانع یا برخی اعم .دشویمنفسانی با ساحت بدنی تصویر 

 دکنیمواجه مشکل مند. در اینجا به موانعی که عمل را در سیر استکمال با ااعمال دیگر مطرح

 .زیمپردامی

 خواطر شر .1

به معنای فکر و صورتی علمی است که در اثر ادراکات  «خاطر»است و  «خاطر»جمع  «خواطر»

و حاالت متغیر و گوناگونی برای باطن  شودیمحسی یا برانگیختگی حواس باطن در قلب وارد 

افعال خیر و شرّند و اراده و خواست انسان را به سوی آنها  أ. این خواطر مبدزندیمانسان رقم 

 .(199: 1354)همو،  زندیانگیمبر

اخذه مؤزشت و گناه  یهاخاطرهانسان بابت بودن خواطر، هرچند به دلیل غیراختیاری

)همو، اعمال و تکامل یا تنزّل انسان هستند  یریگشکلمهمّی در  یهانهیزمخواطر ، اما دشوینم
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و رغبت عامل پیدایش عزم است. عزم نیت را به دنبال  اندرغبت سازنهیزم چون .(217و  213: 1363

 دیدرآکار به حرکت  دادناعضا و جوارح برای انجام دشویم، و در نهایت، نیّت سبب آوردیمخود 

 .(200: 1354)همو، 

 :اندقسمآفرین، دو خواطر رغبت

هستند و برای  «الهام»و « خواطر ملکی»خیر، که موسوم به  دادنخواطر داعی به انجام -

به  اشیهاالاست که بر اساس مأموریت  «کلِمَ»قیامت سودمندند. عامل پیدایش این خواطر 

 .پردازدیمافاضه خیر، افاده علم، شناخت خدا و دعوت به کارهای پسندیده 

برای آخرت  وهستند « وسواس»و « خواطر شیطانی»خواطر داعی به شر، که موسوم به  - 

 کندیماست که انسان را به شر دعوت  «شیطان»ناپسند،  بارند. عامل پیدایش این خواطرزیان

 .(154: 1363)همو، 

تا  دهدیمبرخی راهکارهای مقابله با خواطر شیطانی را نشان  شآثار یجایجاصدرا در مال

 ند از:افرد گرفتار آنها نشود و اگر گرفتار شد از دامشان رها شود. این راهکارها عبارت

این دو قوه گونه انحراف در پرداختن به  شهوت و غضب: افراط و تفریط و هر مهارکردن .الف

 مهار یهادستورالعملاز . دکنیمفراهم را که زمینه خواطر نفسانی  آوردیمظلمتی در نفس پدید 

یکی از عوامل تحریک چراکه  ؛(161)همان:  است یدارروزهبارز آن  نمونهاست، که « جوع»شهوت 

 لذیذ است. یهایدنینوشخوردن و آشامیدن از غذاها و بیش از حد شهوت، 

 گردانی از یاد خداهی: انحصار توجه به لذات شهوت و غضب سبب رویاشتغال به ذکر اال .ب

کس از یاد خدا  هر ؛نٌیطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِیضْ لَهُ شَیرِ الرَّحْمنِ نُقَکعْشُ عَنْ ذِیوَ مَنْ » هیآست. به استناد ا

گردانی روی (36: )زخرف« ستا او، و همواره قرین میفرستیمگردان شود، شیطان را به سراغ او روی

نَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ یإِنَّ الَّذِ»او است، و با استناد به آیه  یهاوسوسهاز ذکر خدا عامل تسلط شیطان و 

به آنها  یاوسوسه، چون از شیطان کنندیمکسانی که پرهیزگاری  ...[؛تَذَکرُوا ]طانِ یطائِفٌ مِنَ الشَّ

ذکر )ذکر خدا( راهی برای رهایی از خواطر و وساوس  ،(201: )اعراف« کنندیمرسد، خدا را یاد 

و ذکر ذهنی و قلبی  دشوینممحدود البته این ذکر به ذکر زبانی  .(162و  159)همان: شیطانی است 

 .(17: 1ج ،1340: همو، .کن) ردیگیمبر  را نیز در
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و شیطان  اندطانیشبودن عقاید، مواد آلودهرفت حقیقی و عقالنی: شبهات و وهمکسب مع .ج

از  بردنبهره. در پرتو نور معرفت حقیقی و با پردازدیمبه واسطه آنها به وسوسه و تخریب عقاید 

 .(160 :1363)همو،  بنددیبرمظلمت شبهات از قلب رخت  ،براهین عقلی

 نیّت و قصد گناه .2

و برای تأکید بر نقش  داندیمکار بد را مصداق عمل قلبی سوء  دادنمالصدرا قصد و نیّت بر انجام

هی ترک نشود، بلکه حتّی ترک کار شرّ هم اگر با نیّت جلب رضایت و اجر اال دیگویمنیّت در عمل 

آن نیّت ناصحیح یا  دلیل بهمانعی ترک شده باشد، پاداش ندارد و  سبب بههی یا غیراال یازهیانگبا 

هی را به دنبال دارد. از شواهد روایی مالصدرا بر این و بازخواست اال شودیمشرّ موجب گناه و عقاب 

« گردندیممردم به صورت )بر( نیاتشان محشور »: دیفرمایمقیقت این حدیث نبوی است که ح

 .(213)همان: 

با توجه به اینکه در حکمت اسالمی قصد هر عمل )خیر یا شر( مسبوق به تصوّر و تصدیق 

گیری از که پیش شودیمآن است، روشن  دادنمیل و شوق بر انجام شدنختهیبرانگآن عمل و 

تصورات و تصدیقات و امیال ممکن خواهد بود. انسان باید علوم حقیقی،  مهارآن قصد نیز با 

و بر تحصیل معرفت به نتیجه و غایت حقیقی  را کسب کندهمچون خودشناسی و خداشناسی 

که گفته شد، خواطر نقشی اساسی در پیدایش تصورات و تصدیقات و کارها اهتمام ورزد. چنان

گیری از عاملی مهم برای پیش توانیمشهوت و غضب را  مهارهی و ذکر اال ،بنابراین .اردامیال د

 گیری از مقاصد شرّ به حساب آورد.خواطر شیطانی و درنتیجه پیش

 او یشیطان و اولیا .3

، خواه از جن باشد شودیمار کانگر و خرابیشامل هر موجود متمرد و طغ در معنای عام« طانیش»

موجودی است نفسانی که عنصر آتشی بر « شیطان» ر آن. در معنای خاص،یو غ هاانسانا از ی

پیش از این  .(156-155 :)همان ماده وجودی او غلبه دارد و شیوه او بر مغالطه و امور وهمی است

و این در  ورزدیمخاطرات شیطانی )وسوسه( در قلب انسان مبادرت  یآمد که شیطان به القا

 گرایش انسان به ارتکاب اعمال شّر و استکمال یا تنزّل او موثّر است.

 دو راهکار دارد:در این زمینه شیطان 

 باطل یهاشهیاندعقاید و  یینماحقتزیین و  .الف
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 .(13: 2ج ،1340)همو،  دادن اعمال غیرصالح به صورت اعمال حسنه. جلوهب

را اجابت نکند، او را به چیزی دیگر وسوسه  یگناهاگر نفسْ، دعوت شیطان به لغزش یا 

کردن گمراه شبرای وسوسه ندارد، بلکه هدفچراکه شیطان نظری ویژه به موضوعی خاص  ؛کندیم

راهکارهای شیطان متعدّد است، بلکه شیاطین نیز  تنهانه .(161: 1363)همو، به هر طریق است 

بودن افعال و آثار به مختلف»به کمک قاعده فلسفی  توانیم تنهانهمتعدّدند. تعدّد شیطان را 

هی اساس مشاهدات قلبی، کالم اال توضیح داد، بلکه بر« وابسته است مؤثرو امور  هافاعلاختالف 

شیطان وجود  ،و به تعداد انواع گناهان هاانساننیز باید گفت به تعداد  ن او روایات معصوم

وهم، شهوت و  قبیل از ،تعدّد است و قوای داخلی انسانجنود شیطان نیز م .(210)همان: دارد 

 .(197-196: 1354)همو، از جنود شیطان هستند  ،غضب

 ،داخلی گرانوسوسهو شیاطین خارجی اعم از جنّ و انس به واسطه  گرانوسوسهپذیرش اثر 

باب ماهیت و کارکرد قوه متخیله باید گفت این قوه از قوای باطنی  است. در ،از جمله قوه متخیله

به کار آن را حیوانی  نفسِ واهمهو قوه  کندیمنفس آدمی است که در صور و معانی جزئی تصرف 

اش( است، حاکم بر وهم نیز که رئیس قوای ادراکیِ حیوان )و انسان در افعال حیوانی .دریگمی

ک با عقل و شیطان با لِبه سبب سنخیّت مَ .(220: 8ج ،1981)همو،  استکارگیرنده آن همتخیله و ب

عقل مجرای دریافت خواطر نیکو است، وهم نیز مجرای دریافت خواطر مذموم  که همچنانوهم، 

را که  ی، وهم انسان احکام. در بسیاری از مواقع(249و  197: 1354)همو، د شوو وساوس شیطان می

دهد و همان ت جریان دارد و درست است، در امور نامحسوس و معقوالت جریان میدر محسوسا

 ،1375)سهروردی، طرح مدربارة معقوالت نیز  است را که در باب محسوسات مطرح کرده یحکم

وساطت قوه متخیله  کند. از این طریق است که وسوسه شیطان باو به معقوالت تعرّض می (42: 2ج

 .دشویمو واهمه عملیاتی 

 ند از:ابرخی راهکارهای مقابله با وساوس شیطان عبارت

معرفت به تفاوت وسوسه و  جمله کسب معرفت حقیقی با استفاده از براهین عقلی، از .الف

، لدین شیرازی)صدراغضب و شهوت است  مهارالهام که خود این معرفت تحت تأثیر عواملی همچون 

1363: 160). 
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)همو، « ستا ترین دشمن انسان نفس اودشمن»بر روایت نبوی  چراکه بنا معرفت نفس؛ .ب

 .(132-131: الف 1360

 .(20-15: 1ج ،الف 1366)همو، هی استعاذه به خدا و طلب امدادهای اال .ج

 تقلید مذموم .4

 حلکه تقلید به معنای رجوع به متخصّص در هر فنّ م شودیمبا بررسی نظریات مالصدرا روشن 

سپرد و خود را بنقد نیست، بلکه تقلیدی که طیّ آن، انسان تمام مسئولیت خویش را به دیگران 

 گونه است: به طور کلی تقلید دو .از تفکر و اندیشیدن جدا کند، مذموم است

تقلید آگاهانه از راهنمایی است که به راه راست  ،تقلید ممدوح صادیقتقلید ممدوح: از م .الف

اهل حق و جنود رحمان در سلوک منازل و درجات  یهاراهیکی از  .(9: 1381)همو،  کندیمهدایت 

در این وادی است.  ترآسانست که راهی سهل و ا آخرت تقلید از امام معصوم و سرسپردگی به او

)همو،  دیآیماز عهده کامالن بر فقطراه دوم راه تصفیه باطن و ریاضت است که دشوارتر است و 

1363 :317). 

 غلبن برای تقلید فقهی ندارد، بلکه مخالفتش اامالصدرا مخالفتی با مراجعه مردم به مجتهد 

بوده است مربوط در برابر معرفت و عقل  ینید سلوک یمش خطتقلید به عنوان  شدننهینهادبه 

انتظار نیل به اجتهاد در فروع دین برای همگان انتظار امری محال  اساساً .(285: 2ج ،ب 1366)همو، 

 ن و تقلید عرفانی در سیراتقلید فقهی در فروع دین از مجتهد رسدیماست. با این تفاسیر به نظر 

در پیمودن مراحل عقل عملی از مصادیق تقلید ممدوح  و امام معصوم  پیامبر  سلوک از و

 .استنظر مالصدرا  در

و  ،ن، برهان و شهودیقیاین نوع تقلید در مواضع مختلف در برابر برهان و تقلید مذموم:  .ب 

)مال،  چهارگانه یهاحجابو یکی از ( 86 و 42 و 20: 1ج ،ان)هم گیردیمرت قرار یبص یاجتهاد از رو

 .تقلید کورکورانه است ،این نوع تقلید .(222)همان:  شودیمجاه، تقلید، معصیت( مانع کمال معرفی 

کننده که به گمراهی و هالکت . تقلید از گمراه1عبارت است از: دو مصداق برای چنین تقلیدی 

قرار نیست  وی،مذموم است. از نظر از نظر مالصدرا  تقلید در عقاید که. 2 ؛(9)همان:  اندازدمی

انسان همواره همچون فردی کور بماند که باید دست او را گرفت تا راه را پیدا کند. چنین فردی 
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مطلوب  کردنیطریقطیّ چنیناما با سالمت مسیر را طی کند،  الجملهفیهرچند ممکن است 

 .اصلی دین نیست

سوره  104و  103 یهآ عمل مقلدانه متأثر از فریب شیطان است و با استناد به ،به نظر صدرا

 .(33: 1ج ،1340)همو،  شودیمکهف، مصداق عمل بربادرفته و زیانبارترین اعمال محسوب 

صدرا نخستین نوع ایمان را ایمان مال .دهدیمقرار  الشعاعتحتتقلید حتی ارزش ایمان را نیز 

. چنین کنندمیتصدیق  شنوندمیکه از نوع ایمان تقلیدی سمعی است. عوام آنچه را  داندمیعوام 

ین ایمان ترین نوع ایمان است. در مقابل ایمان تقلیدی، ایمان کشفی و قلبی قرار دارد. اایمانی نازل

در ایمان تقلیدی جزم وجود  گرچه. شودمیهی حاصل شدن قلب به نور االبا انشراح صدر و نورانی

 ،از سوی دیگر .(29-28: الف 1360)همو،  استشدنی منحلترین شبهه دارد، ولی این جزم با کوچک

نه تضمینی برای دوام عمل الزمه و ثمره ایمان عمل صالح است، باید گفت با ایمان مقلدا چون

 بخش نیست.استکمال

. تقلید شودیمفرد به عقاید و اعمال دیگران مانع شکوفایی استعدادهای او  لیدلیباعتماد 

و اشخاص مالک  شودیمبه صورت همرنگی با جماعت نمودار بسیاری از مواقع در افکار در 

 صدرا معتقد است:مال. رندیگیمحقیقت اقوال قرار 

اعتنا کند و نه از  یافتهسد که نه به اقوال )نادرست( شهرترانسان خردمند وقتی به حق می

سخن  درستیِ  ، بلکه در هر بابی بهشود دهیرنجکردن با اعتقادات عامه مردم خاطرش مخالفت

 .(6: 6ج ،1981)همو، توجه کند، نه به گوینده آن 

ای که از کودکی از روی تقلید و حسن ظن برای انسان حاصل شده پذیرش اعتقادات عامیانه

خواهد شود و در نتیجه مانع دریافت حقایقی می حائلاست، حجابی است که بین او و حقیقت 

راه عالج تقلید  ،از نظر او .(336: ب 1360)همو، ست ا که مغایر با اعتقادات تقلیدی اوشد 

قت در اعتقادات با یکشف حق نداشتن بر روشی خاص و نیزتعصبکردن نیست، بلکه مجادله

 .(222: 1381)همو، است  انهیگراعقلرهیافتی تحلیلی و 

 جهل و عقاید باطل .5

ن کسب معرفت است. یبه اصول و مواز ییکی از موانع اساسی عمل و استکمال، جهالت و ناآگاه

مالصدرا  .(83: 2ج ،ب 1366)همو، در رساله سه اصل جهل به نفس، یکی از مهلکات اصلی نفس است 
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و علم  کندیمدر شقاوت حقیقی تصریح  شک و جهلدر سعادت حقیقی و  علم و یقینبر نقش 

 .(333: 1302همو، ) داندیمو جهل را ثمره عمل 

 .خارجی و: داخلی اندگونهقلب در ادراک حقایق دو  یهاحجاب

و جهل  . طفولیّت، بالهتشوندیمعدمی و وجودی تقسیم  یهاحجابداخلی به  یهاحجاب

ند از: اوجودی قلب نیز عبارت یهاحجابد. مصادیق ناعدمی ادراک حقایق یهاحجاببسیط نیز 

 .(61: 1363)همو،  معاصی و رذایل اخالقی

و ارزش عمل و میزان کارایی آن در استکمال را  شوندیمارزش علومی که مقدمه عمل واقع 

 هرچند فقدان علم و اعتقاد حجاب درک حقایق است، اما هریکسان نیست.  کنندیمتعیین 

عقاید  را از شرور یادستهآفرین نیست. مالصدرا منشأ و اعتقادی هم خیر، سازنده و کمالمعرفت 

به  آنهابردن از شرّ و وی پناه شودیممانع نیل انسان به کماالت  که؛ شروری کندیمباطل معرفی 

 .(21: 1ج ،الف 1366)همو،  داندیمخدا را الزم 

و زمینه تابش  دیگرایمین است که قلب از صفا و پاکی به تیرگی اعقاید باطل  یکی از آثارِ

جهل به معارف  هرچندنتیجه باید گفت در .(95: 1ج ،1340)همو،  رودیمنور ایمان در دل از بین 

عالمیّت  ، اما داشتن برخی تصوّرات و علوم که همراه با توهّمشودیمنکوهش  النفسةمعرفهی و اال

ذهن از این علوم بهتر از آن است که شخص  نشدیخالنیز عامل شقاوت است و نسیان و  باشد،

بسا اموری که در ظاهر برای انسان خیر است، اما در حقیقت خیر چهبه جهل مرکّب دچار باشد. 

بسیاری از آنچه به حسب خیال و وهم خیر  ،نیست، بلکه شرّ است. در نگرش فلسفه اسالمی

، لدین شیرازیصدرا ؛388 :1404سینا، ابن)، خیر مظنون و وهمی است، نه خیر حقیقی شودیمپنداشته 

1354 :153.) 

 اعتماد ناموجه به حواس و خیال .6

. نفس نیز کنندیممنعکس  انسان ی خارجی را به نفسئمادی جز یهاتیواقعگانه حواس پنج

. پس از ادراک حسی، عالوه پردازدیمصور حسی « صدور»پس از این مرحله با خالقیت خود به 

 عنوان به، شودیمدر خزانه خیال وارد  سپسو  ،مشترک بر اینکه صورت حسی حاصله به حس

امکان  یسازرهیذخاین  .(244: 1354، لدین شیرازیدراص) شودیمداری یکی از حواس باطنی نگه

خاص را فراهم  ییهاتیفعال دادنو انجام شدهدسترسی حواس باطنی دیگر به صور حسی ذخیره
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، افکار دیآیمو حداقل اموری که در اثر این ادراکات حسی و خیالی حاصل  نیترکینزد .دکنیم

 .(199)همان: که یا داعی به اعمال خیرند یا داعی به اعمال سوء  استو خاطراتی 

آنها به پایه دیگر  ، ارزشاین دوه ب وابستگی انسانو  ،با وجود ارزش و اهمیت حس و خیال

ناظر به مراتب نازل وجود )مرتبه مادی و خیالی(  ، چراکه اوالً رسدینممعلومات )علوم عقلی و کلی( 

حواس ظاهری و باطنی، اگرچه ابزار درک  .اندفراوانخطاهای حسی و خیالی انسان  است، و ثانیاً

به  او از معن ااز صورت به معن یابیراهو موجب  اندیعلمبرخی معلومات و مقدمه پیمودن کماالت 

 .(56: 1ج ،1340)همو،  اندکمالرهزن و حجاب راه سلوک و  ،گفتهپیش لیدل بهحقیقت هستند، اما 

 حس و خیال باید به دو نکته توجه کرد: یریکارگبهآثار نتایج نامطلوب  بارهدر

ادراکات حسّی و اشتغال قلب به صور حسّی و خیالی چنان  هیرویبکثرت  واسطه بهگاهی  .الف 

جز با استعاذه به خدا و عنایت او ممکن که خالصی از آنها  شودیمتأثیرات سوئی بر قلب عارض 

آنکه صور حسی و خیالی مزبور صور شرّ و فاسد باشند، مثل  ژهیوبه .(7: 1ج ،الف 1366)همو، نیست 

 .را بشنودبا نااهالن غیبت مردم  ینینشهمآنچه دیدنش حرام است بنگرد یا در به  نکهیا

 دشویمخطاهای فکری و مغالطات  سازنهیزمجمله خیال،  غلبه وهم بر حواس باطنی، از .ب

خدمت  مادامی که در . البته حواسگردندیمو در این صورت است که این حواس جنود شیطان 

 نظر به. (197-196: 1354)همو،  ندشویماهلل محسوب  در سیر الی هی عقلعقل باشند، جنود اال

، نه شودیمهی آن است که با حس و وهم به آنها نگریسته عوامل تکذیب و انکار آیات االاز  ،وی

نتیجه  ،از این منظر لذا، .(12: 1381)همو، یافته است ان عرشی که شیوه صاحبان قلوب جالبا بره

خستگی جسم و مالل طبع و زوال عقل و »اعتماد افراطی انسان به ادراک حواس چیزی جز 

 .(7: 1ج ،1340)همو،  نخواهد بود« هوش

حواس و خیال، عزلت و خلوت  وجهیبرهایی از اشتغاالت مهم مالصدرا برای  یهاهیتوصاز 

شنیدن، کم نظرکردن و کم ،نکردنشینی با عوام پرهیزخلوت اختیارکردن و از هم است. فایده

دریچه  نیترمهمو  چشم و گوش دهلیز قلب هستند چراکه ؛حسی است وجهیبرهایی از شواغل 

شرط درک اهمیت معارف حقیقی، که با عقل  ،عالوه بر آن .(224: 1381)همو،  واردات خیر و شرند

، پرداختن به تفکر و ریاضت و کسب معارف حقیقی است که بازدارنده دیآیمو شهود به دست 

 است. آنها به جایبانسان از انحصار معرفت به معارف حسی و خیالی و اعتماد 
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 ا ضعف ایمانفقدان ی .7

  نیدالمرسلیس عتیشر معالم و ینید مقامات ریسا و مانیا هک بدان»: دیگویم ییجا در صدرا

با توجه به اینکه  .(249: 1363)همو،  «اعمال و معارف، احوال است: افتهی میتنظ امر سه در منحصراً

اصل ایمان را در معرفت و  ،(134: 1376)جوادی، همچون اکثر قریب به اتفاق علمای امامیه  ،وی

که طرح ایمان در سه  میریگیمنتیجه ، (86: 2ج ،الف 1366 ،لدین شیرازیدراص) داندیمتصدیق قلبی 

مان اگرچه تصدیق یرو است که وی درصدد بیان آن است که ااز آن معارف، احوال و اعمالعد بُ

قلبی است، اما برخالف مشی کسانی که به لوازم آن در ساحات دیگر آدمی ملتزم نیستند، این 

منشأ اثر  ،جمله جوارح تمام ساحات آدمی، از و در کندیمحقیقت تمام وجود آدمی را متحول 

دهد می هجینت را احوال هک است نید اصول معارف هماناست، وگرنه ادعایی بیش نخواهد بود. 

 تبک او، افعال و صفات خداوند، به علم معارف، از . مرادگذاردیم یجا بر را اعمال زین احوال و

 از ینفسان یهایآلودگ و زیغرا از دنیبر احوال، از مراد و است زیرستاخ روز و رسوالن یهاال

 یواجبات دادنانجام زین اعمال و مراد از است مقام و جاه ا،یدن یو دوست حب غضب، شهوت، لیقب

از  را انسان متعال خداوند هک یمحرمات کتر نیهمچن و داده فرمان آن به خداوند هک است

 :است چیز دو به تحقق مشروط یمانیا نیچن .(249: 1363)همو،  است فرموده ینه آن دادنانجام

 دست به یعقل و معرفت روشن راتکتف و رتیبص به واسطه هک صدر سعة و انشراح .الف

 مانیا به اقبال و جاهالنه یدهایتقل ،ینفسان لرذای و هایناپاک از نفس طهارت با معنا نیا. دیآیم

 .(46: 1363)همو، است  یافتنیدست نیقی و علم با همراه

 آنچه هر و یطانیش یهاوسوسه از دل ةیتصف اثر در هک یهاال نور سبب به دل تیورانن .ب

 .(371: 1354)همو،  شودیم جادیا ستا خداریغ

 بهالزمه ایمان  صالح عملاست و  بخشاستکمالو عوامل سلوک و عمل  هانهیزمایمان از 

که فقدان یا ضعف ایمان چگونه مانع کمال عمل و استکمال  شودیملذا روشن  .رودیم شمار

 .دشویمآدمی 
 پذیرد ومیشدت و ضعف  است.درجات تشکیکی مراتب و ایمان از واقعیاتی است که دارای 

که فقدان  گونههمان ؛(143: 3ج ،ب 1366و  254: 1ج ،الف 1366)همو، است  پذیرو کاهش پذیرافزایش

که عدم ملکه است  یمانیایبفرع بر کفر و  ،اعمال خیر یا انصراف از آنها و ارتکاب اعمال سوء



 1397 پايیز و زمستان، 40 شماره، ي دينيپژوهانسان پژوهشي -دوفصلنامه علمي

 

156 

مالصدرا  متناسب با شدت و ضعف ایمان است.انصراف از آنها نیز  اعمال خیر یا دادن، انجاماندمانیا

 :دیگویم

، شودینمو حقّ عمل ادا  ؛گفتن و ادعای ایمان سخنی تمام نیست، مگر با عمل اعضا و جوارحسخن

و نیّت و اعتقاد صحیح نیست، مگر اینکه در پرتو نور هدایت و برهان و شناخت  ؛مگر با نیّت قلبی

 .(382: 2ج ،الف 1366)همو، هی و قرآن کریم باشد حکمت اال
 یلیمیبهی به دلیل اال یبه لقا نشدنلینامعتقد است  یمانیایبو نتایج  هانهیزموی در بیان 

، نداشتن عمل و سلوک مناسب در مسیر آخرت است. مانع کوشش و سیر و به آخرت و درنتیجه

درک حقایق امور  قوه نداشتن یْ مانیایبو از عوامل  ،یمانیایبمانع ارادهْ  .اراده استفقدان سلوکْ 

است: استیالی هوا و هوس  چیز، یکی از این سه دشویممانع درک حقیقت امور  آنچهاست. امّا 

 یهایرگیتمال، جاه، تقلید و معصیت( و تراکم  گانهچهار یهاحجاب) هاحجابو شهوت، کثرت 

روی هوا و هوس. نتیجهْ آنکه  از نشناسآخرتگفتن علما و راهنمایان خدانشناس و قلب، و سخن

 .(221: 1381)همو،  اندسلوکسه عامل مزبور رهزنان 

 به اعمال یدهجهتبرای  تن استاد هدایتگر و راهنمای سلوکنداش .8

از استاد، مرشد و راهنمایی  ازینیب، نهدیمسلوک  و انسانی که بدون تجربه و سابقه قدم در سیر

 نیست. در روایتی آمدهشود، تعبیر می« خِضْر»و گاه به « طائر قدس»به مطمئن، که گاه از آن 

نداشته باشد هالک  یاارشادکنندهکسی که دانشمند  ؛رْشِدُهُیمٌ کیسَ لَهُ حَیمَنْ لَ کهَلَ» :است

 .(159: 75ج ،1403، ی)مجلس« شودیم

 مقصد و مسیر حرکت،فقدان راهنمایان و هدایتگران تذکّردهنده به مبدأ و  ،به نظر مالصدرا

است هی اال یبه لقا نشدنصلاو از موانع اساسی درک حقایق امور )و عمل مطابق آن( و نهایتاً 

 :شودمیاز این عبارت، دو شرط الزم برای راهنمای سلوک استنباط  .(221: 1381، صدرالدین شیرازی)

ای دارد که کردهطیو مرشد نقش راهنمای باتجربه و راهاز جهت علمی، استاد  شرط علمی:

و عقِل سلیم  معصوم کریم، فعل و قول  قرآن قراردادن شناسد و با معیاررا می هاهمه خطر

 .دکنیمو راه عمل صالح را هموار  دهدیمانواع خواطر و الهامات را از وساوس تشخیص 

ند کیدا میاق پیاشت یانسان به علوم یوصول به غایت گاه مسیرمالصدرا معتقد است در  

مکاشفات  یحتّی برخشوند. یمالش مکبسا مانع او از ه چهکندارند، بل یامل وکدر ت یریه تأثک

ن یطان ایز شیاست. گاه ن یطانیه شک، بلردندا یقتیچ حقیه هکاست  یالیخ یز فقط امورین
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 یگمراهاشِف را به کآمیزد تا ممی یهای واقعو نشانه یقیاز امور حق کیرا به اند یالیاشفات خکم

ها و از مهلکهکند ه او را به حق ارشاد کازمند است ین یبه استاد و مرشد ک، سالرونیاند. از کاف

 .(100: 3751، یصری)قبرهاند 

نیازمند ذکر خاصی است تا حال معنوی خاصی در او  اهی سالکگ اخالقی: -شرط عملی

تر مناسب او یار خداوند براکاز اذ یرکه چه ذک دهدیمص یب تشخیایجاد شود و استاد مانند طب

 دارد و یباید انجام دهد که مراتب مختلف ییهامراقبتسالک  .(225: 1381، لدین شیرازی)صدرااست 

از ادامه راه  ،تشخیص آن با استاد است. اگر مراقبه سالک بیش از توان روحی و معنوی او باشد

وجود استاد . ببرد یپش یشاگرد خو ید به مرتبه وجودیاستاد بارو از این .منصرف خواهد شد

، بلکه عالوه کندینممطمئن و دریافت ارشادهای الزم از او برای پیمودن صحیح راه سلوک کفایت 

استاد  یهمراه)یعنی اعتقاد به اینکه داشته باشد ارادت  تنها به استادسالک نه بر آنها الزم است

 .(223)همان: ند کاو عمل  یبه دستورها بلکه ت است(کة نجات او از هالیما

 حبّ دنیا .9

ریشه »فرمود:  اکرم پیامبر  کهچنانریشه تمام گناهان و رذایل اخالقی حبّ دنیا است،  و اصل

آدمی با حبّ به دنیا و عالقه به حیات و زندگی  «.و خطاها حبّ و دلبستگی به دنیا است هایبدهمه 

ایی شود عاملی که باعث جداشدن او از زندگی دنیسرشته شده و به همین سبب است که از هر 

طبیعت محل خوف و ذلت است و عالم عقل »نظر مالصدرا، جهل به اینکه  هراسان و گریزان است. از

هی برتر از لذات دنیوی است، و جهل به اینکه لذت معرفت اال (241)همان:  «محل غنا و امنیت و سرور

خدا در  ذکرتنها نهاگر انسان به علوّ لذت معرفت حقیقی دست یابد،  ،ست. بنابراینا از عوامل حبّ دنیا

خواهد ، بلکه با رضایتمندیْ طالب موت طبیعی، کندیمهی را اختیار خلوت و اشتغال به امور مقرب اال

 .کندیمهی نائل که او را به دیدار االشد 
 و وهم  شهوت، غضب .10

ست از آن کیفیت نفسانی که حرکت نفس به سوی جذب لذت ظاهری را در پی ا شهوت عبارت

است از کیفیتی نفسانی که حرکت روح به خارج را  و غضب عبارت ؛(150: 4ج ،1981)همو، دارد 

 (126: 8ج )همان، کندیمو مدیریت  مهار شیهاخواستهامور متضاد با  انهیجوانتقالدفع  برای

زهد حقیقی شدت شوق به جدایی و خالصی از لذّات ناپایدار و توأم با مرارت  دیگویممالصدرا 
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حیوانی از قبیل شهوت و غضب، به خودی خود، از کماالت  قوای .(243: 1381)همو،  طبیعت است

، شوندیمهی محسوب صورت پیروی از عقل، از جنود اال و در و آثار آنها خیر است اندانساننفس 

ند و به عقل گردن ننهند، از جنود شیطان هستند و شواما در صورتی که پیرو وهم و از جنود آن 

 دارند. یاسهیمقاشریّتی نسبی و 

 .(63: 7ج ،الف 1366)همو،  استعامل اصلی و اساسی تحریک قوای غضبی و شهوی، قوة واهمه 

و در  ندکمیاز سایر امور غافل  اشتغال انحرافی به هر یک از این دو قوه غضبی و شهوی نفس را

در بیان  ،رواز این .(154: 1354)همو،  دهدیمگرداند و تحت سیطره آن قرار همان قوه منحصر می

 شدهمجامع شرّ و عصیان مطرح  عنوان بهافراط در دو قوه مزبور، به همراه قوه وهم،  ،مالصدرا

 .(63: 7ج ،الف 1366)همو،  است

است: قلب  چنینمالصدرا  یآفرینی شهوت و غضب بر اساس آراشر تبیین رابطه واهمه با

، قابلیت پذیرش آثار ملکی و شیطانی را به طور مساوی دارد. مرجّح آثار شیطانی، ساننهیآانسان، 

قلب انسان، به واسطه  ،واقع . دراستقوه وهمیه است که منشأ برای قوای عملی شهوت و غضب 

که در  ند،کمیاز شهوت و غضب پیروی  واوهام کاذب و خیاالت فاسد، شیطان را بر خود مسلط 

بدین وسیله ظواهر  ؛(244-243: 6ج ،1981)همو،  شودیماین صورت، قلب وی چراگاه شیطان 

عقلی و رل غیو فاعلیت نفس در مسائ( 160: 1363)همو، شود نفسانی و شیطانی از نفس صادر می

 .یابدقدسی نمود میغیر

 :، از جملهکرده است مطرحشهوت و غضب  مهارمالصدرا راهکارهایی برای 

 .(232-231: 1381)همو، دینی و مخالفت با هوای نفس  یهااضتیردوام مجاهدات و  .الف

 .(181: 1363)همو، است  یدارروزهبارز آن  یهانمونهکه از  ،«جوع» .ب

، که برتر از لذت قوای شهوی و غضبی است، لذت شناخت لذت نیتریعالتقویت معرفت:  .ج

 اگر انسان به برتری .(236: 1381)همو، هیه است هی و نظر به اسرار امور االخدا و مطالعه جمال اال

. کندیمهی را اختیار اشتغال به امور مقرّب االذکر خدا در خلوت و هی دست یابد، لذت معرفت اال

مرجّح آثار ملکی است، خیاالت فاسد محرک شهوت و غضب رو که تقویت عقل، از آن ،همچنین

 .کندیمرا از قلب انسان دور 
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 رذایل اخالقی .11

 ،د مالصدراکه در مقابل یکدیگر قرار دارند. نز اندیانساندو وصف اخالق  «رذیلت»و  «فضیلت»

ه و نیکو اعمال شایستأ و مبداست ، و ناظر به غایت استکمالی «ملکه»یا  «خلق» فضیلت از جنس

آسانی، و آن به واسطه بهکه افعال  []در نفس یاملکهعبارت است از  «خُلق»و  شود؛محسوب می

ر نفس دبا این تفاسیر رسوخ ملکات رذیله  .(114: 4ج ،1981)همو،  از نفس صادر شود بدون تأمل

بخش تکمالساسی فضایل و صدور اعمال اسعوامل صدور اعمال رذیله و از موانع ا نیتریاساساز 

 فاضله است.

حسنه  اخالق و ملکات فاضله و رذیله متعدّدند. فضایل و مبادی اعمال ،در این نظرگاه

م شجاعت، عفت و حکمت هستند و مجموع این سه عدالت است. عدالت مذکور به صراط مستقی

های ن در ورطهگونه خطا و لغزش در آن موجب افتاد و هر انددهیکشی جهنم تشبیه شده که بر رو

ت آتش اسو رهایی از  تقیمصراط مسشدن از موجب ردشود. ملکه عدالت هم هالک و نابودی می

ذاب )حالت انحرافی از صراط مستقیم( موجب سقوط در آتش و استحقاق ع و ملکه ظلم و جور

 .(117)همان:  جهنم است

اصل و ریشه رذایل اخالقی  ،کبر و حسد حرص، وجود تعدّد رذایل اخالقی، سه رذیلتبا 

تحت  هانآحیوانی شهویه و غضبیه و قرارگرفتن  قوهافراط و تفریط در دو  .شوندیمدیگر شناخته 

یافتن آن رذایل رذایل اخالقی و فعلیت یریگشکلشدنشان از کنترل عقل به یطره وهم و خارجس

درباره است که در مباحث پیشین  ییهاراهرو راه دفع رذایل، همان از این .شودیمدر عمل منجر 

است. و تزکیه دو نوع مجاهده روحانی  1تحلیه ،در نظرگاه مالصدراشهوت و غضب بیان شد. مهار 

تخلّق به اخالق زیبای تحلیه راه خوگرفتن و درمان نفس ناطقه از رذایل اخالقی و تزکیه راه 

 .(692: 1363)همو،  هی استاال

                                                             
آراستن. این کلمه در علم اخالق  به معنای زیور است؛ پس تحلیه یعنی به زیور «لیح»و  «حُلی»تحلیه از ماده  .1

به معنای آراستگی به مکارم اخالق است. انسان در تحلیه خود را به اوصاف فرشتگان و خصال انسانیت آراسته 

 .دکنیم
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)الفراهیدی، است  و کاستی عیباز  دورکردن شیءدر لغت به معنای استوارساختن و  «تزکیه» 

و آراستن  صفات رذیلهاز  نفسو پیراستن  کردنپاکعبارت از  علم اخالقدر اصطالح و  (348: 1383

از مشاهده  عارفدر تزکیه،  .(78-75: 1371)نراقی، است  کماالت نفسانیهو  صفات پسندیدهآن به 

 ییهاهیتوصیکی از  .(692: 1363، لدین شیرازی)صدرا شودمی و از ظلمت تعلقات پاک ،غیرحق مبرّا

فعل ضّد  دادنترک رذیلت دارد، مداومت بر انجامبرای مجاهدت روحانی  خصوصکه مالصدرا در 

 .(225: 1381)همو،  ست، تا حدی که از قلب رخت بربنددآن رذیلت ا

 غرور و اظهار دلخوشی به مراتب معنوی و مقامات کمالی .12

سالک در بسا چهد. شوگاه از مکر شیطان ایمن نیست، اگرچه به باالترین مقامات نائل سالک هیچ

 باز تریعالگردد و از وصول به مراتب  سلوک مغرور و دلخوش شدهیطاثر وسوسه شیطان به مراتب 

گاه به واسطه حکمای گذشته امت هیچو عارفان حقیقی  ،معصوم امامان  ،اکرم پیامبر  ماند.

، بلکه همواره دندیدینم ازینیبمقامات عالی که کسب کرده بودند، خود را از مجاهدت و ریاضت 

 .(232-231: همان) داشتندنظر کمال  تریعالو به مراتب  کردندمیطاعت خود را ناچیز تلقی 

 غفلت .13

اعمال صالح همیشه ناشی از جهل یا رذایل اخالقی نیست، چراکه  دادناهمال انسان در انجام

در آغاز یا میانه  اماهم به اعمال صالح معرفت دارد و هم از اخالق رذیله مبرا است،  ،گاهی انسان

عرفا یقظه )بیداری( را از  دلیلمین به ه .(2: تایب)همو،  دشویممسیر و مراتب کمال دچار غفلت 

 . غفلت در هر مقام و منزلی کم و بیش رهزن عمل است.اندشمردهمنازل آغازین سیر و سلوک 

عبادات بدنی است. چنین اشتغالی مانع  دادناین غفلت گاه ناشی از استغراق افراطی در انجام

رو از این .(98: 1ج ،1340)همو،  شودمیها هی و عوالم برین و معرفت به آنق االتوجه و نظر در حقای

شرط پرداختن مطلوب و متعادل به  نیترمهمدرک اهمیت اعمال قلبی و مجاهدات روحانی، 

 اعمال قلبی و بدنی است.

ان را کن امیحکمی و نصایح عقلی است. انسان غافل ا یهاموعظهخروج از غفلت  یهاراهاز 

ر و ارشاد کراد تذیارسازی و ایبا هوش ،بازی نباشده غفلت و خوابش را اگر از اهل عناد و لجکدارد 

 .(183: 1381)همو، ند کجبران 
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 نتیجه

 با توجه به آنچه گذشت:

مثل وستتوستته  ،مستتتقیم در عمل تأثیرگذارند یاگونهبه طور کلی موانع عمل برخی به  .1

 مانند خواطر شر. ،و برخی موانع غیرمستقیم در اعمال اثرگذارند ؛وهم

تعدد، میزان تأثیر و اهمیت موانع باطنی و  رسدیم نظر بهبا مالحظه انواع موانع عمل،  .2 

که از موانع باطنی میزان تأثیر خواطر نفس،  . مثالًنفسانی بیش از موانع ظاهری و خارجی است

ظاهری و خارجی است، چراکه  یو نفسانی است، بیش از میزان تأثیر فقدان استاد، به عنوان مانع

 نفس اماره کاری بس دشوار است. مهار

و عامل عمل را در درجه دوم  ،مالصدرا عامل علم را در درجه اول اهمیت برای استکمال .3

باواسطه و از طریق مانعیت برای علم و معرفت  نیز غالباً  حتی به تأثیر موانع عمل .قرار داده است

و از همین  داند؛تر از کمال عقل عملی میمهمحقیقی نگریسته است. او کمال عقل نظری را نیز 

 کند.ست که اندیشیدن را حتی برتر از عبادت تلقی میا جا

برخی علوم مانع از کمال،  و وجودِ ،به دلیل وجود خطر در هر یک از مراحل استکمال .4

شناخت موانع و دفع آنها در تمام  برایداشتن استادی دلسوز و آشنا به مراحل سیر و سلوک 

 مراحل ضروری است.

 منابع

 کریمقرآن. 

 ( 1404ابن سینا، حسین بن عبداهلل)، ،)اهلل المرعشی. ةآی ةمکتبسعید زائد، قم:  :تصحیح الشفا )االلهیات 

 عارف.م: قم ،نظریة ایمان در عرصة کالم و قرآن ،(1376) جوادی، محسن 

 ( 1375سهروردی، یحیی بن حبش)، مطالعات و تحقیقات  مؤسسه، تهران: مجموع مصنفات شیخ اشراق

 .2ج ،فرهنگی

 ( 1383الفراهیدی، خلیل بن احمد)، مهدی المخزومی، ابراهیم السامرائی، تصحیح :، تحقیقترتیب کتاب العین: 

 قم: سازمان اوقاف و امور خیریه. ،اسعد الطیب

 محسن مؤیدی، تهران: انجمن  :، مقدمه و تصحیحایقاظ النائمین ،تا(صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم )بی

 اسالمی حکمت و فلسفه ایران.

 9 و 8، 6، 4ج ،العربی التراث، بیروت: دار احیاء ةالعقلی ةاالربعفی االسفار  ةالمتعالی ةالحکم ،(1981)تت تتتتتتتتتت. 
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  تهران: انجمن حکمت و فلسفه.اآلیات اسرار ،(الف 1360)تتتتتتتت ، 

 ( 1360تتتتتتتت )مشهد: المرکز الجامعی للنشر.السلوکیةفی المناهج  الربوبیةالشواهد  ،ب ، 

  محمد خواجوی، قم: بیدار. :، تحقیقالقرآن الکریم تفسیر ،(الف 1366)تتتتتتتت 

 ( 1366تتتتتتتت )تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.شرح اصول کافی ،ب ، 

 تهران: دانشگاه علوم معقول و منقول. ،رساله سه اصل ،(1340) تتتتتتتت 

  تهران: موال حسین آهنی،غالم :، تصحیحةالعرشی ،(1361)تتتتتتتت. 

  حکمت صدرا.، تهران: بنیاد ةالجاهلیکسر االصنام  ،(1381)تتتتتتتت 

  تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.والمعاد أالمبد ،(1354)تتتتتتتت ، 

  (، تهران: حکمت.ةالتسعالرسائل  ةمجموع) ةالقلبیالواردات  ةرسال ،(1302)تتتتتتتت 

 سسه تحقیقات فرهنگیؤ، تهران: ممفاتیح الغیب ،(1363) تتتتتتتت. 

 یفرهنگی، تهران: علممکشرح فصوص الح ،(1375، داود بن محمود )یصریق. 

 العربیروت: دار احیاء التراث ی، باالنوار بحار ،(1403باقر ) ، محمدیمجلس. 

 ( 1385مطهری، مرتضی)، 3ج تهران: صدرا، ،مجموعه آثار، در: بیست گفتار. 

  ،هجرت. :، قمةالسعادمعراج  ،(1371احمد ) مالنراقی 


