
 

 

 

 

 

 :صدور و بسط هستی از عقل تا عاقل

 صدرالدین شیرازی بررسی دیدگاه

 موسوی مریم سادات

 تیمشکا محمدمهدی

 چکیده

و در  شودیماز عقل آغاز  ،فیض مقدس )عالم عین( که در دو قوس نزولی و صعودی گسترده است

 ،انسان. دشویمو به عاقل منتهی  ،قوس صعودی آغاز آنگاه .رسدیم نقطه عطف دو قوس، به هیوال

اما در پایان عاقل است و عقل و عاقل از جهتی عین هم و  ،عقل ،او در آغاز .محور این گستره است

اما عاقل همان  ،از انسان کامل است یامرتبه فقط. به این معنا که عقل اندهماز جهتی دیگر غیر 

انسان کامل و مظهر اسم جامع اهلل است که بر دو قوس نزولی و صعودی احاطه وجودی دارد. 

دقایق  کوشیممیمقاله حاضر در ا تبیین کرده است. صدرالدین شیرازی چگونگی بسط فیض ر

 کنیم. بررسیرا  سخنان صدرا در این زمینه

 .فیض مقدس، عالم عقل، عالم مثال، عالم طبیعت، عقل، عاقل :هادواژهیکل
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 بیان مسئله

 :کندیمبرای عالم اشاره  به فاعل حقیقی بودن خدا گونهنیاصدرا در تعبیری 

فاء مراتب یإنشائها و ما بعدها بعد است یإنشاء هذه النشأة إال أنه شرع ف یف یقیفهو الفاعل الحق

انت کة فیس البداکع یة علیانت النهاکه عوائدها فیالموجودات فأبدع منه أوال مبادئها ثم أرجع إل

ثم  ثم نباتاً مصوراً جسماً نفسها یأنها تدور علکسة کعود متعایعة ثم مادة فیثم طب نفساًثم  عقالً

نهما مراتب و یما بیالعاقل و ف یإل ینتهإذا عقل فابتدأ الوجود من العقل و ذا نفس ثم إنساناً واناً یح

 .(180: 1382، لدین شیرازیصدرا) منازل

: دیآیمپیش  پرسشکه ناظر به دو قوس نزول و صعود است، این  ،این سخن صدرا درباره

که به تعبیری واسطه در  ،بر کل عالم امکاننزول و صعود با لحاظ احاطه وجودی انسان کامل 

فرجام « عاقل»ان و به تعبیری دیگر، تحت عنو ،ابدییمخلقت است و آفرینش از طریق او بسط 

است؟  پذیرهمه مراتب و حضرات است، چگونه تبیین جامعِ ،و به تعبیر سوم نزول و صعود است

 هم جامع آغاز، انجام و وسط است؟ به دیگر سخن، چگونه انسان کامل هم آغاز و هم فرجام و

 قوس صعودو قوس نزول 

، را خدایز ؛: قوس نزول و قوس صعوددارداست که دو قوس  ایدایرهمانند  یهست ،به باور مالصدرا

در  وجود هستی .(206-205: 1354 ،همو)ز هست ین آنها ییا است، علت غایهمچنان که فاعل اش

این بازگشت موجودات به خدا، که  یعنیو قوس صعود  ،جاد موجودات از خدایا یعنیقوس نزول 

افاضه ذات خدا است و  ،ایاش گویدمیح قوس نزول یگرند. مالصدرا در توضیکدیعکس  ادو معن

شود. مراتب قوس نزول یجاد میا به اخسّرد، عالم از اشرف یپذین افاضه صورت میا که آنگاه

نفس در چند مرحله قوس  ن مراتبیاو ماده.  عتیطب، ال(ی)خ ینفس فلک، عقل :از اندعبارت

 .(180 :1ج ،1981 ،همو)شود یصعود از ماده آغاز و به عقل ختم م

، اندعتیطب از در عالم قبل رخیب دارند: در سه مرتبه سه نحوه وجود ینفوس کامل انسان 

که فقط راسخون در علم و حکمت  گونهآن ؛مابعدالطبیعهدر هم  رخیعت و بیدر عالم طب یرخب

 .(386: 8ج ،1981 ،)همو اشاره دارد هاقوسبه تناظر که مراتب  اندآگاهاز آن 
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 در قوس نزول در ساحت عالم ذر وجود عقلی انسان

ا یف یعرچ تیه وی اگرچه ؛کندینفس را از عالم ذر آغاز م یتجرد عقل ،مالصدرا ،در قوس نزول

مفارق در قوس  عقول یکه برا هاییویژگیبا  یول دهد،نمین نحوه از وجود یا یبرا یحیتوض

 .یافت دستاز تجرد در عالم مذکور  یبه مفهوم توانمی ،شمردبرمینزول 

از ش یپ، نفوس در مرحله نخست ،مالصدرا شناسیهستیدر دستگاه تجرد نفوس در عالم ذر: 

 یعقالن یک وجود جمعی ،د خود در عالم مفارقاتعت و تعلق به ابدان در مرتبه علت وجویطب عالم

 شانیعقل یدارند که از پشت پدر روحان یاهیعقلات یّ ا هویش از ورودشان به دنیدارند. افراد پ

 یعدات و مبادمُ یرا پدران عقالنیز ؛ینه پدر جسمان است یقیرون آمده است و همو پدر حقیب

صدرالدین )همه افراد انسان است  یپدر عقل ،ه ذریدر آ «آدم»و مراد از  ؛ابدان انسان است نه ارواح

ا هان ثابته آنیافراد بعد از وجود اع یبرا یلیتفص ین مقام، مقام عقلیپس ا .(245: 2، ج1366 ،شیرازی

 ه نفسیتجرد ینونت عقلیکمالصدرا . (186: 1360همو، ) است یط عقلیبس صورت به، االهیدر علم 

د کنیمستدل م «ثبت و عنده ام الکتابیشاء و یما هلل محوا ای» یشاهد قرآنن عالم با آوردن یرا در ا

محو و اثبات است  ،تبدل ،رییثبوت داشته و مصون از تغ االهی یدر قضا ینونت عقلیک دیگویو م

 تفاوت مرحله اول با مرحله سوم نفوس .(408 :8ج ،1383، همو)نامد یم «لوح محفوظ»و آن عالم را 

در  یدارند ول یو کل یاست که نفوس در مرحله نخست، وجود جمعن یا به)در قوس صعود( 

 یبر اصل یصدرا مبتن ین مدعایا 1.افته محفوظ استیکمال ینفوس انسان کثرتِ ،مرحله سوم

 ،ده صدرایدر مرتبه علت تامه خود حضور دارد. به عق یهر معلول ،است که بر اساس آن یفلسف

 یبرا فقط ،عتیش از هبوط به عالم طبینفوس در عالم عقول و پ یوجود عقالنق نحوه یدرک عم

 الیقینعینگذر کرده و به مرحله  الیقینعلمو از مرحله  اندعلممقدور است که راسخون در  یکسان

 .(368 :8ج ،1981، همو) ده باشندیرس

 

 

                                                             
 .م کردیواهخاز بدن است که بدان اشاره  یانحوهداشتن به بودن نفس به تعلقتوجه داشت نفسباید  عالوهبه. 1
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 در قوس صعودانسان حرکت 

ه از مراتب ک است یوجود هایبسطاز اشتدادها و  یدر بستر سلسله متوالسیر صعودی، سیر 

. یابدمیتحقق  یت در مراتب عقلیو در نهارود می یمراتب نفسان به سویو  شودمیآغاز  یجسمان

به  نفس ی. تحوالت وجودیابدمی یتحول وجود ،ینه عرضو  ،یجوهر گونه بهنفس  رواین از

ان است و یشتر در جریب تجردِ به سویئم ت داکه جهش و حرک دهدمیمراتب برتر نشان  سوی

را دارد و  تین حدود نورانیشتریو ب ییوالین حضور هیمترکه ک رسدمی ییت به جایدر نها

 شودمیه در نفس حاصل ک یدیتجر ؛ستا از وجود را دارا یترقویو  ترکامل، درجه ناخواهخواه

درخور نکته ت. اس یتا عقل یالیو خ یر حسوَاز مرحله صُ  یرات و تحوالت وجودییاز تغ ایسلسله

ل یگر تبدیبه وجود د یو وجود آیدمیاز وجود به شمار  ینوع ،کش هر ادرایدایکه پآن توجه

 .(223 و 136 ،215همان: )است  یکی ،دو مرحله وجودن ثابت یت و عیماهه ک حال عین در، شودمی

ن بدان معنا یو ا رسدمیبالفعل  یعقلمال کو به مرتبه  گذردمی یالیو خ یحس کاز ادرا اینکهتا 

و  شودمیامل که نفس ک یزانیه به مکبل ؛ماندمیو قوه عقل  شودمیحذف  یه قوه حسکست ین

با گسترش و رفعت  اینکهگو  .یابدمی یز همگام با او تعالینفس ن یقوا گیردمیذاتش رفعت 

و در  رسدمیسطح خود  ترینپایینو به  شودمیمتر کمتر و کثرت و اختالف ک ،زیهر چ یوجود

 است جهانی ،خلیفه خدا به عنوانانسان  که آنجا از .شودمیت یو تقو یابدمیعوض، وحدت شدت 

 رواین از ؛متناظر با عالم عین و خارج است اشوجودیو زوایای  هاالیهذا ، لایگوشهبنشسته در 

تحقق  یچگونگبه  ،با نفس در آثار مالصدرا هستی سه عالمیمقااستناد به این تناظر و با  توانمی

 کرد. زیر اشارهچند نکته به  ،یو اخرو یویدر نشئه دنو وصول نفس به وجود عقالنی تجرد تام 

 یدارا ،ن وحدتی. انسان هم در عداردب و شهادت یغ مرتبه دو ،ن وحدتی. عالم در ع1

 .(55: 6ج ،ب 1366 ،)همواست  (بدن یعنی)و مرتبه نازل نفس  (نفس یمرتبه عال)ب یمرتبه غ

ال یماده، خ یکل عالمن در سه یو ا دارد یکیتشک نهایتبیمراتب  ،ن وحدتیدر ع ،ی. هست2

که  دارد ینهایتبیمراتب متعدد و  ،ت و وحدت خودیاست. انسان هم با حفظ هومنحصر  ،و عقل

 .(510: 3ج ،1981 ،)هموال و عقل است یسه نشئه حس، خ
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 یکه سلسله واحد ایگونه به ؛وجود دارد یان طبقات عالم هستیم یقیاتصال دق. ارتباط و 3

و منفعل  اندارتباطگر در یکدیگذارند. نفس و بدن هم با یم تأثیرگر یکدیو بر  دهندمیل یرا تشک

 .(367: 1382 ،)هموشوند یم

د. مالصدرا نخداوندنه یکه هر دو آ اندمشترکز ین امر نیدر ا یآدمو نفس  ی. عالم هست4

 ایآینهز یانسان ن ،گریاز طرف د .(365 ،2ج ،1981 ،)هموداند یوجود خدا م یبرا هاییآینهکائنات را 

از  یاسمک از کائنات مظهر یهر  ،نیدهد. بنابرایو صفات حق را نشان م اسمامام تاست که 

است.  االهیتمام اسما و صفات  گاهتجلیست، اما انسان ا از صفات او یانگر صفتیو ب االهی یاسما

ن آن مراتب یب آنچهه و یه و عقلیع عوالم کونیاست جامع جم ینسخه مختصر مانندانسان کامل 

 .(796: 2ج ،1386 ،)هموقرار دارد 

، خواه آن نفس داندمینفس انسان را از ماده و لواحق ماده مجرد  ،ن متعددیمالصدرا با براه

ل بالفعل هم در تجرد ذات و فعلش از یرا نفس متخیز .ده باشدینرسا یده یبه مرز عقل بالفعل رس

از دو  یکیال جز از یخ یمجرد است، ول ماست. البته عقل از هر دو عال یکن عالم، با عقل شریا

 عالم تجرد ندارد.

 است: یادراک هنشئسه  یانسان دارا ،از نظر مالصدرا

 است. گانهپنجمظهرش حواس که  یعیطب یصورت حس .1

 شود.یده میهم نام «آخرت»ا یسه با دنیال و صور غائبه از حواس باطنه که در مقایعالم نفس و خ. 2

 ،1981، همو)ند و مظهرش قوه عاقله است یگویهم م «نیدارالمقرب»که به آن  ینشئه عقل. 3

 .(97و  22-21 :9ج

 ؛شودیافت مینیز  شدر مقام مافوق ،ن مقاماتیک از ایدر هر  هاویژگین صفات و یک از ایهر 

 شوند.یز میمتما یکدیگرو تجرد و تجسم از  ،به حسب وحدت و کثرت، شرافت و خساست یول

ز یال متمایدر عالم خ ین است، اما قوا همگیتضاد و تبا ،انقسام ،، ماده محل اختالفیدر نشئه ماد

از کثرت و از  یامبر یر مقام عقلد یبلکه وضع ندارند و همگ ؛ندامتحد در وضع اما ،و متکثر

 .(81-80: )هماناست  یل خالیتفص

ه کال و عقل است یخ ،عتیسه مرتبه طب یه داراکاست  یت واحدیانسان شخص ،نیبنابرا

ا لمس یا سمع یت یال، رؤیدر مرتبه خ مثالا در باالتر است.  ترپایینات مرتبه کقت مدریهمواره حق
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در خواب  موضوعن ی. مصداق استنی یعیطب یسمع و بصر و لمس ماد آنهاقت یحق یول ،هست

 ،ستا ن عالم الزمیه در اک یط عادیشرا اما، دوندیپیمافعال و اعمال به وقوع  که مشهود است

 انسانه در آن کنیست ردن کالیخ هماننده خواب کرد کد توجه یست. البته بایدر آنجا الزم ن

 قتِ یر از حقیغ ،صوت صوت و تصورِ الِیخ کند؛میتصور چیزی را و  گذاردمیچشمش را به هم 

 یول ،هست ،ا و برزخ وجود داردیه در دنک ییزهایقت چیحق ،هم یصوت است. در مرتبه عقالن

ماالت کهمه  ،ابدیت یدر نفس انسان موجود شود و فعل یا اگر مرتبه عقالنیاز برزخ و دن ترکامل

د، یمال رسکن مرتبه یاو خواهد بود و اگر انسان به ا کاعال مدرَ طور بهعالم شهادت و برزخ هم 

با همان  را اهآنو  کندمی کدر ی، به وجود عقالننده هستکبه همان نحو  ،رایا اسرافیل ل یجبرئ

 .(99-79: 1382 ،ینیخمموسوی ال) بیندمی ند،ه دارک ینحو وجود

 عقول مفارق در قوس نزول  یهاویژگی

وجود عقالنی الزم است از شمارش خصوصیات وجودات عقلی در  به سویبرای فهم معنای سیر 

تجرد تام با  یدارادر قوس نزول  یتعالصادرشده از واجب قوس نزول مدد جست. وجودات عقلی

 :است زیرات یخصوص

 یمستغرق در ذات الهوت اینها ؛ث ذات استیه به خالق از حیه عقلیات وجودیّ هو یازمندین .1

ر از یغ یتینونیک ،مفهوماا و چه وجوداا چه ،آنهااز  کدام هر ی. برااندتیاحد یومیّقو روشن به نور 

 .(19 :تابی ،همو ؛645و  639: 2ج ،1386 ،لدین شیرازی)صدراندارد  حق اول وجودت ینونیک

مشاهده خود ذات حق را بدون واسطه  به ذات ،ن مقامیدر ا ؛ستین ین حق و عقل حجابی. ب2

 .(24-23 :تابی ،همو) «ستیقت و اصل ممکن نیکنه حق صورت بهگرچه »د کنمی

 و تجلیجز حق  یزیعقل چ ،نیشفاف است. همچن ایآینهقت عقل همانند ی. ذات و حق3

 االهی ایفرشتهرا  یخدا است. مالصدرا عقل کل یرا و قابل تجلین پذیعقل نخست .)همان(ست یاو ن

 .(27 :)همان است خدا یبه تجل هبستاو داشتنشجوهرداند که یم

خالص است  یوجود ت ندارد.یماه و ؛بدون امکان ؛غ استیآمی. عالم عقل عالم وجوب ب4

 ،1386 ،همو؛ 21: )همان ستین هللایو داخل در عالم و ماسو است االهیعقول از مراتب  .بدون عدم

 .(738 :2ج
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و احکامش خالف احکام عالم ماده است. عقول  ،بدون ماده، فاقد قوه و استعداد. عقول 5

 .(740 :2، ج1386 ،)هموراه ندارد  هاو تجدد و انقضا در آن اندزمانیریو غ یرمکانیغ

از خدا  شاندآمدنیپس پد ردد.گمی گانه بازیعقول به پروردگار ذات  الحشرند؛. عقول دائم6

 .(21 :تابی ،)همو پروردگار است به سوین بازگشتشان یع

به  آنهابرد و تفاوت یگر به کار میکدیرا مترادف  یو وجودات نور یات عقلیهو مالصدرا .7

 .(709 و 740: 2ج ،1386 ،)همووجود اتفاق دارند  قتِیدر حق که یحال در ؛اضعف است اشد وحسب 

قه هستند و وجودات یالحقطیبس چون اند،فصلبیجنس و بی یوجودات ی. مفارقات همگ8

 .(742-740 :)همان اندمنحصر در نوع یمفارق

تجرد »به مفهوم  توانمی ،ات عقولیتجرد با خصوص هایویژگیکردن مفهوم و مهیبا ضم

 .اشاره خواهد شد به آن که در ادامه یافت دست «عقلی

 در قوس صعود یان عقل مفارق در قوس نزول و نفس در مقام عقلیفرق م

صعود از  یول ؛آن است که واحد متکثر شود یبه نشئه بدن مقتض یو هبوط از نشئه عقل نزول

 .(406: 8ج ،1981 ،همو)افتن تکثرات است یوحدت یال به مرتبه عقل مقتضیمرتبه حس و خ

 ؟دوجود دار ین عقل مفارق و نفس در مرتبه عقلیب یچه تفاوت :دشکیم پیشرا  پرسشیمالصدرا 

جاد یل افاضه و ایبر سب ،شودیکه از عقل مفارق صادر م یدهد که صفات و کماالتیو خود پاسخ م

مستقل اا ذاتنفس  یدا کند. ولیا منفعل شود و استکمال پیرد یبپذ تأثیر آنهانکه از یبدون ا ،است

 شود؛ در نائل ینکه به مرتبه و مقام عقلیا مگرست، ینمبرا انفعال از آالتش بوده و از تغییر و ن

ن در علم و عمل ر کرده و از کامالیس یالیو خ یعیش از آن در اطوار گوناگون طبیکه پ یلحا

 .(65-64 :9ج: 1981 ،)هموده است یرس یشده و به مقام تجرد عقل

  یویمرحله دن از نفسنقطه آغاز صعود 

وجود عقالنی از نشئه دنیوی است. با توجه به اندیشه صدرایی که  به سوینقطه آغاز سیر نفس 

مقارنت با فعل  حال عین درتجرد در ذات و قصود م ،الحدوث استةنفس در این مرحله جسمانی

اما از این حیث که مقارن با مادیت  ،شودمیتوصیف  زیر هایویژگینفس با  اگرچهلذا  .تاس یماد
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و د ریگبعروج به مرتبه عقالنی الزم است از حجاب جسمانیت فاصله عقل بالقوه است و برای  ،است

 از: عبارت است ،دگاه مالصدرایاز د ،تجرد نفس یهاویژگیبه مرتبه عقل بالمستفاد دست یابد. 

 (264-261 :8ج ،1981، همو) نفس یبودن صورت عقلناپذیرانقسام .الف

 ؛بودن نفس ذات به قائم .ب

 اردبه حصول صورت ند یازیآن ن کدر یبرااینکه خودش و  یبرا تشیماه نداشتحصول .ج

 ؛(270 :)همان

 هم ندارد ین و متیه وضع و اک شودمین عبارت معلوم یا از .استات یلک کدرِنفس مُ  .د

 ؛(280-279: همان)

بر افعال  یجسمان یاز قوا کی چیه ی، ولداردقدرت  یمتناهناقوه عاقله بشر بر افعال  .ه

 ؛(284 :)همان نداردقدرت  یمتناهنا

 ؛(287 :همان) ع نیستمنطبَ از اعضا یقوه عاقله در عضو .و

 ؛(298 :)همان یریقوه عاقله در پ نشدنضعیف .ز

 ؛(296-295 :)همان در قوه عاقله یخواص جسمان نیافتنتحقق .ح

 از بدن؛ نفس در فعل خود یاستغنا .ط

 ؛(298-279 :)همان از خصوصیات نفس است واحد آن درف ید و ضعیامور شد کدر .ی

 ؛(300: )همان ات استکدر همه ادرا یقیحق کنفس مدر .ک

د و وشمی لیزاگاه  شودمیانسان حاصل  یه براک ایعلمیهمت، صورت کتجرد محل ح .ل

 ؛(302: همان) گرددیبرمو دوباره  شودمی د حاصلیتساب و سبب جدکبدون ا

 .(305-303 :)هماننفس  یوحدت شخص یبقا .م

 یبه تجرد عقل نفس وصول

 یبه مرتبه عقالن تواندمی متصل است، به عقل مستفاد رو کهآن و از اشذاتی هایویژگیبا نفس 

 ؛تمعقول اس یایعقل، همه اش. (841: 2، ج1386، شیرازیصدرالدین ) ابدیاتصال  اعال مألو با  برسد

 رندخودشان وحدت دا یثر خارجکوجودات مت یانحاا به حسب یه اشکست ین نآن سخن یا یامعن

 ههمه کاست  نش اییاه معنکبل ؛محال است ،ن نحو اتحادیه اکاست  یهیرا بدیز؛ ندچیز یکو 

 ،ستین ی، وحدت عددچون وحدت عقل فعال یعنی ؛موجودند یثر به وجود واحد عقلکموجودات مت
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ثر کمت یع معقوالت و معانیخود، جامع جمن عقل با وحدت یا ،ه استیه حقه ظلیقیه وحدت حقکبل

ه آن ین صورت عقلیع ،به حسب وجود ،رده استکه تعقل ک یزین نفس چیا است و همچنیاش

ن صور معقوله یع آنها یه هر دوک اندموافقن معنا یپس نفس ناطقه و عقل فعال در ا .شودمی

، اتحادش با عقل کندمیدا یهر صورت معقول با آن اتحاد پ کپس چون نفس ناطقه با ادرا ؛خودند

 یه صورت عقلک یهر نفس اینکهجه ی. نتآیدمیالزم  ،موجود است یه در او هر صورت معقولکفعال 

 .(339-337 :3ج، 1981 ،صدرالدین شیرازی) است ردهکدا یند با عقل فعال اتحاد پک کرا ادرا

ق اتحاد عاقل و معقول یاز طر یل به مرتبه تجرد عقلیو ن یتجرد برزخ کردنینفس پس از ط

ات یغا به سوی یت جبلکحر ،عیطبا یبرا االهی یماکح ،صدرابیان  به .شودمیبا عقل فعال متحد 

و  انددهکرمالش را اثبات ک به سوی یزیا شوق غریل یم یهر ناقص یز برایو ن اندکردهاثبات  یذات

ن ی. اشودمی یگریبا او متحد و وجودش وجود د ،دیتش رسیّمال و انکبه  که هنگامی ،یهر ناقص

تواند آن میهر صاحب بصیرتی و است جانب قدس معلوم  به سوی یعت نوع انسانیت در طبکحر

، با عقل شدد و عقل محض یبه مقام عقل رسنفس ماالت و توجهات که استک ی. پس زمانرا ببیند

 .(362 :1ج ،1981همو، ) شودمیو عقل فعال  ،فعال متحد

خدا در مرتبه  ینیجانش :انسان یبرا یویامکان تجرد تام و فوق تام در نشئه دن

 تجرد تام 

از قوه محض تا مرتبه تجرد تام با  یاملکر تیدر س خلیفه خدا،ه و یآ ترینبزرگ به عنوان ،انسان

 بر اساس. گرایدمیبه وحدت ، ودینات و قیبا رفع تع تدریجبهو  شودمیمتحول  یت جوهرکحر

 بنا بربرخاسته از وجود است و همه موجودات  اشیااوصاف و آثار  ههم ،ییصدرا یاصول فلسف

ت یظرف اندازه بههر انسان  ،انین میماالت برخوردارند. در اکاز  ،اتی که از هستی دارنددرج

قوه  ل دویمکد با تتوانمیاست و  یماالتکل و یاز صفات حق و واجد فضا یمظهر برخ اشیوجود

در نگاه اول و  آنچه. دن به مقام فنا ادامه دهدیحق تا رس به سویر خود را یمس ،یو عمل ینظر

به ذهن متبادر  (386: 8ج ،1981 ،همو) «الطبیعه نفس عند»فهم نخست از بیان مالصدرا با تعبیر 

حضور ، معنای عرفی فلسفی است که همان انسان در نشئه دنیوی است و در عالم ماده شودمی

 داشته حضوردر مابعدالطبیعه هم  حال عین درد عندالطبیعه باشد ولی توانمیاما نفس  .دارد
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 شاین تعبیر به این لحاظ صادق است که انسان در نشئه دنیوی به هر میزان که از جسمانیت .باشد

و  کندپیدا وجود در مابعدالطبیعه  د مصداقااتوانمی ،زندمیو حجاب جسم را کنار  گیردمیفاصله 

وجود  هایویژگیبه وجود عقلی نائل شود. مثل وجود انسان کامل که در همین نشئه دنیوی به 

حرکت  ،ک در وجودیتشک یو اصول فلسف یه صدرا بر اساس مبانینظر .شودمیعقلی آراسته 

امل با دو کانسان  .(378 و 349-332 :)همانست ا و منتها مبدأز اتحاد یاشتداد در جوهر و ن ،یتکامل

را در  اسماع یجم یتت مظهریو قابل کندمی یان طیر را تا پاین مسیا ،املک یِ بال معرفت و بندگ

 .بخشدمیخود تحقق 

 کانسان در سلو : از این منظر،انددادهعرفا قوس صعود را در قالب اسفار چهارگانه نیز سامان 

ه یلکدر سفر اول با برداشتن  ؛گذاردمیرا در قالب چهار سفر پشت سر  یمالکمنازل  اشیعرفان

از موقف ذات و ر سفر دوم همراه با حق . درسدمیبه مرتبه فنا  ،ن خود و ذات حقیب هاحجاب

رسد میت یدر سفر سوم به مقام وال .رسدمی یو افعال یو صفات یذات یبه مقام فنا ماالت و صفاتک

 وجود با کسال خودِ ،یانی. در سفر پاآوردمیائنات را به دست کو به اذن خدا قدرت تصرف در 

همه مراتب  کردنیامل پس از طکانسان  ،ین سفر روحانیدر ا .کندمیق را مشاهده یخال اشیحقان

از مرتبه تجرد  .کندمیر یمس یانسان در قوس نزول ط. شودمیو صفات واصل  اسمابه ذات حق به 

د یم آفرین انسان را خداوند چنان عظیهم اما ؛گیردمی یدر عالم ماده جا اشهرقیقو ند کمی هبوط

ر یه همه موجودات عالم در سکاست  ین در حالیا .ندارد مرزی و حد یماالت وجودکه از نظر ک

ه کانسان است  فقط. دننکتجاوز شان ند از آن مرز ثابتتوانمین که طوری به ،نددار مرز و حدخود 

لذا انسان در قوس . ندارد یقفی رده و حدک یرا ط اشیاملکر تیت محض سیاز قوه محض تا فعل

 .د دوباره به تجرد تام خود برسدتوانمی ،دهدمیرخ  شه در ذاتک یت جوهرکحر یصعود بر مبنا

ل کت در کحر ین صورت مبنایه در اک کردن ییتب توانمیز ین یبت حُکحر یبر مبنا را مسئلهن یا

است  یلحاظ بعد روحان از. ان استین فرع و اصل در جریه بکاست  ایجاذبههمان جذبه و  ،یهست

 از رهگذر ،یا به عبارتیدو بال علم و عمل  یاری بهو  ندکمیدا یپارتقا ه انسان به عالم مجردات ک

شود و مین یزم یفه خدا بر رویو خل یابدمیسجده فرشتگان را  یستگیشا ،املک یمعرفت و بندگ

مظهر  دتوانمیه کامل است کن شخص انسان یا .گرددمی ششامل حال یرامت خاصکب یترتنیبد

ه کد یخواهد رس یین خداوند به جاین جانشیا. (127-128 :1360، لدین شیرازی)صدرااسم اعظم شود 
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د توانمی که طوری به، شودمیت در عالم ین خدا در تصرف و والیجانش ،یمراحل کردنیپس از ط

با  شتفاوت یگانهه کبرسد  ییت به جایو صفات خدا را به خود بپوشاند و در نها اسماسوت تمام ک

د در توانمیانسان  ،نیبنابرا ر خواهد بود.یو انسان واجب بالغ ذاتالبه خدا واجب کباشد ن یخدا ا

جاد یا یروَد صُتوانمیانسان هم  ،کندمیه خدا خلق ک طورهمان ؛مثال خدا شود ،افعال و صفات

 همو،) دهدمیت خودش قرار که مملیشب یتکخدا انسان را ممل ،نیت خودش. بنابراکدر مملاما  ،ندک

 .(265 :1ج ،1981

 باالتر از تجرد تام یتسابکا مرتبهانسان کامل در 

ون من یکوت السماوات واالرض و لکم ملیابراه ینر کذلکو »فرماید: خداوند در قرآن کریم می

 .کندمیرا اثبات  میتجرد نفس حضرت ابراه، وتکمل رؤیت ،هیآ نیدر ا .(75: )انعام «نیالموقن

 یدو معنا برا ،اینکهح ی. توضشودمی یشامل همه نفوس انسان ،قول به عدم فصل بنا برالبته 

 :در نظر گرفت توانمی «وتکمل»

عالم  تمام موجوداتانسان کامل  ه با توجه به آنک ایمرتبهو صفات  اسماوت مرتبه کمل .الف

ن و سراسر عالم در یو زم هاآسمانه ک بیندمیو  کندمیه مشاهده االهیت حقه کیرا تحت مال

د یشود با نشان داده مین مرتبه بخواهد به حضرت ابراهیاگر ا .شودمیت خدا اداره کیمملو

 اینکهمگر  ،پذیردنمیت تحقق ین سنخیت داشته باشد و ایسنخ یه عالم نوعاالهیحضرت با وجه 

وجود داشته باشد تا بتواند  ،است ،مجردات یحت ،ه فوق تمام موجوداتکه االهی ایشان قوهیدر ا

ن معنا مقام یند و ایبب ،مجردات یحت ،ت حقه حق را در همه موجوداتکیلما یتجل ،آن از رهگذر

 .کندمیحضرت اثبات  یفوق تجرد را برا

در  یقوه جسمان با توانمیز نین معنا نیدر ا ؛کلوت عبارت است از عالم مُکدوم مل یمعنا .ب

الزم  یناچار قوه تجردبهنشان داد. پس  مین مقدار از عالم را به حضرت ابراهیا کوتاه، یمدت

 .(64-65: 1382 ،ینیخمموسوی )احاطه حاصل شود  کآن بر تمام عالم مل با هکاست 

 یبه عبارت ؛انددانسته یو عمل یل از دو قوه نظرکرا متش ینفس انسان مسلمان،ثر فالسفه کا

 است یمراتب یاز قوا دارا یکهر  که طوری به ،اندشدهدو چهره نظر و عمل قائل  یعقل انسان یبرا

از قوا  یکمال هر ک ؛رسدبمال که در دو قوه به ک رسدمی یقیمال و سعادت حقکبه  آنگاهو انسان 
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اما مراتب . (126 :9ج ،1981، لدین شیرازی)صدرا برسد ،کندمیذاتش اقتضا  آنچهه به کن است یز این

انسان  .ه، عقل بالفعل و عقل بالمستفادک، عقل بالملییوالیعبارت است از عقل ه یامل عقل نظرکت

حاصل  یات بالفعل نزد ویه تمام نظرکد یخواهد رس ییبه جا یامل عقل نظرکن درجه تیدر آخر

حاصل  نزد وی و موجودات اشیاتمام صور  ،در مرحله اتصالش به عقل فعال که طوری به شود؛می

عالم عود و صعود  هتمامبه  ،اتصال با عقل مستفاد دلیلنسان به ا. (546 :1، ج1386، همو)خواهد بود 

 ،1386، همو) یابدکه غایت خلقت اوست راه می اعلی مألبه و به شهود امور عقالنی و اتصال  شودمی

 ،عتیام شرکه همان التزام به احکب ظاهر یانسان عبارت است از تهذ یاما مراتب قوه عمل. (841: 2ج

ده یل و صفات پسندینت فضایو مرتبه سوم آراستن نفس به ز (لیردن درون از رذاککپا)ب قلب یتهذ

و  بدتامیبر یرو ،ستا ر خدایغ آنچهن مرتبه از خود و هر یدر ا کسال؛ نفس است یو سرانجام فنا

 .(324 :1354، همو) خواهد بود تعالیحق جانب به شالتفات

 چهارگانه یت انسان کامل در سفرهایمقام وال

 :گذاردمیدر قالب چهار سفر پشت سر را حق  به سویخود  یمالکمنازل  کسال ،از نظر مالصدرا

حق  ن او و ذاتیه بک ییهاحجاببا برداشتن  کسال ،ه از خلق به حق استکدر سفر اول 

ت یه عناید و در ساوشمیمحو بر انسان عارض  که طوری به ،شودمیدر حق  یفان ،وجود دارد

همراه  ،انسان در سفر دوم .گیردمی را در بر او ،د و حالت صحووشمیل یحالت محو زا یحت االهی

ع یجم مشاهدهسرانجام به  اینکهتا  ،رسدمیماالت و صفات حق کحق از موقف ذات به موضع 

و به  یابدمی یآگاه ،مستأثره اسمایجز  ،االهی اسمایه به همه کست ا نجایو ا آیدمینائل  آنها

خلق  به سویاز حق به حق و  کدر سفر سوم، سال .رسدمی یو افعال ی، صفاتیذات یمقام فنا

مشاهده تمام عالم  یستگیشا که طوری به ،دهدمیش رخ ین مرتبه صحو تام برایو در ا ودرمی

 بر آغازت را منطبق یه صدرا مقام والکست ا نجایو ا کندمیدا یوت و ناسوت را پکجبروت و مل

طاعات و نوافل مراقبت  دادنانجام ره بک شودمیگفته کسی  به« ولیّ» ،نی. بنابراداندمیسفر سوم 

او ات یعلم به خدا و صفات و آت با یوال ،گرید عبارت به. استدور به از گناهان و شهوات  دارد و

 یاو قرار داده، دارا که خدا در ملک یدر اثر نور عقل ین شخصیو چن شودمیامت محقق یدر روز ق

: 1354، همو) به مرتبه عقل بالمستفاد برسد شنفس شودمین سبب یهم ؛شودمی ینوران یباطن
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 یزیانسان همان چمعتقد است  نفس و اتحاد عاقل و معقول یت جوهرکبا اثبات حروی  .(195

 رزان بیبه همان م ،هر قدر دانش و عمل فرد باالتر رود ،نی. بنابراکندمیو عمل  داندمیه کاست 

 یو ماد یمّک یش به معناین افزای. البته اشودمیافزوده  شنفس یو جوهر ذات یقت نفسانیحق

 به تدریجبهه نفس از نظر صدرا کبل ،رده باشدکن یرییتغ گونههیچ شانیه از اول عمر تا پاکست ین

مالش کست و در هنگام استین یزیچ ،جادیا ی. در ابتداشودمیساخته  و عملدو گوهر علم  واسطه

 .(329-328 :8، ج1981، همو) شودمیل به عقل فعال یتبد

 ر نفس در قوس صعود یس یچگونگ

نفس از همان ابتدا در مرحله تجرد  ،دانستندمیالحدوث ةیه نفس را روحانک ،نیشینزد فالسفه پ

سب کبعد از  یتجرد عقالن کرد،مطرح  آن را ه صدراک ،نفس یت ذاتکحر بر اساساما  ؛بود یعقالن

 نفسِ  ،در حکمت متعالیه .دن نفس به مرحله عقل بالفعل استیو رس یتجرد برزخ

مالصدرا عامل  .کندیر و حرکت میس ،یمراتب عقل به سویدر قوس صعود الحدوث ةیجسمان

 شده گرفتهاو در نظر  یکه براداند می یات ذاتینفس به غا یزیل و شوق غریرا مصعودی حرکت 

 .(663: 2ج ،1386همو، ؛ 395 :8ج ،1981، همو)دارد میل به سمت کمال  یهر ناقص ،رواین ازاست. 

اتصال با  واسطه به ینفس انسان، تجرد عقل یر صعودیدر ساز دیدگاه صدرا،  ،ان شدیکه بچنان

 یعقل تابتهاجاو از  رسندینم یبه مرحله تجرد عقل هاانسانثر کا ؛شودمیعقل فعال محقق 

همو،  ؛519-518 :1ج ،1386، همو) دنمانمی یباق یه در مرحله تجرد برزخک، بلاندمحروم ملکوت اعال

ه ک ،یوجود هایبسطاز اشتدادها و  یمتوال ایانسان در بستر سلسله ،ترتیببدین. (44: 9ج ،1981

 یت در مراتب عقلیو در نهارود پیش می یمراتب نفسان به سویو  شودمیآغاز  یاز مراتب جسمان

تحول  ،ینه عرض ، وینفس به گونه جوهر رسد.می یو به تجرد عقل کندمیر یس ،یابدمیتحقق 

ت دائم که جهش و حرک دهدمیمراتب برتر نشان  به سوی ین تحوالت وجودی. ایابدمی یوجود

و  ییوالین حضور هیمترکه ک رسدمی ییت به جایدر نها .ان استیشتر، در جریب تجردِ به سوی

 .ستا از وجود را دارا یترقویو  ترکامل، درجه ناخواهخواهرا دارد و  ین حدود نورانیشتریب

صور  از مرحله یرات و تحوالت وجودییاز تغ ایسلسله ،شودمیه در نفس حاصل ک یدیتجر

به  یو وجود آیدمیاز وجود به شمار  ینوع ،کیش هر ادرایدایاست. پ یتا عقل یالیو خ یحس
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است  یکین ثابت در دو مرحله وجود یت و عیه ماهک حالی عین در، شودمیل یگر تبدیوجود د

و به مرتبه  گذردمی یالیو خ یحس کادرااز نفس  اینکهتا  .(223 و 136 ،215-8: 8ج ،1383، همو)

 ،ماندمیو قوه عقل  شودمیحذف  یه قوه حسکست ین بدان معنا نیا. رسدمیبالفعل  یمال عقلک

 یز همگام با او تعالینفس ن یقوا ،گیردمیو ذاتش رفعت  شودمیامل که نفس ک یزانیه به مکبل

و  شودمیمتر کمتر و ک ،ثرت و اختالفک ،زیهر چ یکه با گسترش و رفعت وجودچنان ،دنیابمی

نفس  حالت .شودمیت یو تقو یابدمیو در عوض، وحدت شدت  رسدمیسطح خود  ترینپایینبه 

 .(35: 2002 ،همو) ن مراتب، لبس بعد از لبس استیا کردنیدر ط

 یاخرو در نشئهانسان عقالنی در قوس صعود 

از نظر صدرا به  هاانسانثر کو ا کندمیدا یتحقق پفعال دن انسان به عقل یبا رس یچون تجرد عقالن

-518 :1386، همو) دنمانمی یباق یمرحله تجرد برزخدر  هاانسانثر کا ،نیبنابرا ،رسندینمن مرحله یا

اما عده  ،ند به عقل بالفعل برسندتوانمی شانیت جوهرکنفوس در حر ،ان شدیب کهچنان لذا .(519

به عقل بالفعل  شانیوالنید و عقل هنمانمی یباق یدر مرحله تجرد برزخ ،از نظر صدرا ،از مردم یریثک

 ،شده استتبدیل به عقل بالفعل  شانیوالنیه عقل هک یاما نفوس .(519-518 همان:) شودمیل نیتبد

 ،ستین نفوس قوامشان به بدن نیا ،گویدمیه صدرا کرا چنانیز ،دنمانمی یبعد از مرگ باق کبدون ش

ا با ورود یفساد هر فاسد  همچنین، .ستاحجاب نفوس  ،یو وجود نور یمال عقلک حیثه بدن از کبل

ا به زوال علل اربعه است ی ؛وجود ندارد یجوهر عقل یبرا یچ ضدیه آنکه حالضدش بر آن است و 

ست ا او و حقیقترا نفس و ماده ندارد و صورتش ذات یز ؛ستیمتصور ن یجوهر عقل یز براین نیه اک

است به  یقتش باقیپس ذات و حق .ه زوال بر آن راه نداردکز هر دو خدا است یت آن نیو فاعل و غا

مالصدرا در پاسخ . (224 :1981 ،همو)محال است  یعدم و زوال جوهر عقل ،نیبنابرا ؛یخداوند تعال یبقا

به بالفعل  شانیوالنیو عقل ه رسندنمی یاز نفوس به تجرد عقالن یریثکعده »ه ک پرسشن یبه ا

دا یپ یتیاز مرگ چه وضعبعد  .رندیگیمن قسمت قرار یف و بُلَه در ایضع یهاانسان .شودمینل یتبد

ه از ماده کوجود دارد  یمثال هایصورتدر برزخ  گویدمیو  کندمی یمعرفرا  گانهسهعوالم  «؟کنندمی

 یاتیال حیدسته از افراد با اثبات تجرد خن یا یبرا. لذا ستیمجرد ناز عوارض ماده  یمجرد است ول

 .(229 و 97 :9ج ،1981 ،همو) شویممیقائل  یات برزخیاز نوع ح یاخرو



 صدرالدين شیرازی: بررسي ديدگاه صدور و بسط هستي از عقل تا عاقل 
 

 

181 

  اامت کبریالزمه ق یتجرد عقل

کوشد می ،ین عقلیال با براهیبا اثبات تجرد قوه خ ،ین عالم مثال و تجرد مثالییتب یمالصدرا برا

و  یاما جسمان غیرمادی یدر عالم یو حضور انسان اخرو ،تبیینرا  یلذات و آالم صور یچگونگ

 ،قت انسانین نقش علم و عمل در ساختن حقییبا تب کوشدمی. سپس دکنرا موجه  یمقدار

د توانمین عالم نیا ،به اعتقاد صدرا صحه بگذارد. یو نزول یبر تفاوت برزخ صعود ،یاعتبار هرچند

قت یه حقک داندمیحشر  کرا مال یعالم ،ن دو برزخیان ایم کیکمالصدرا در تف .عالم حشر باشد

ر یالبرزخ االخ یتلحق االرواح ف یلتا» :نویسدمی وی .آدمی باشدعلم و عمل  شدهساختهانسان در آن 

ن یون احدهما عیکا بخالف صور البرزخ االول فال یالدن یف سابقاًجة افعال یالنت یصور االعمال ف یانما ه

همو، ؛ 45و  6 :9ج ،1981 ،همو)« غیرمادی اًینوران و جوهراً اًیروحان ونهما عالماًک یف انکشترینهما کاالخر ال

 .(304 :1375همو،  ؛195-76 :6ج ،1366

 :داندیم اامت کبریرا الزمه ق یدن به تجرد عقلیکند و رسیم میامت را به دو قسم تقسیصدرا ق

و  یژگیو. «امتهیفقد قامت ق من مات»: دهدیاست که با مرگ رخ م یامتی: قاامت صغریق

که به  یعموم نفوس. (688: 2ج ،1386، همو) است یعیطب یو قوا یبدن قیاز عالت آن، تجرد یخصوص

ا معذب در یدارند و متنعم  اامت صغریرسند، فقط قینم یبه تجرد عقل یول انددهیرس یتجرد برزخ

 ند.اعالم مثال

بازگشت  .(689و  1017 :)همانابد ییظهور م اشتامهحق با وحدت  اامت کبری: در قاامت کبریق

 اامت کبریاست. ق یعقل دن به تجردیرس اامت کبریلذا الزمه ق .است یوجود عقل ،ن مرتبهیروح در ا

متحقق به وجود و  (688: )همانود رها یه قیاز کل کهست ا امشان نزد خدایق و قیع خالیجم یفنا

به  یکه عقل کل گونههمان ،شودیر میتعب «یکرس»به  یشوند. نفس در مرتبه عقالنیم یحقان

 یاست که برا یامتیق آن از غیر امت مذکوریق ،شود. لذا از نظر صدرایر میتعب «الرحمان عرش»

شوند. یم االهیت یمندک در هو ،کند و نفوسیم یذات ین ساحت حق تجلیدهد. در این رخ مکامال

ن یو نسبت ا (143)اعراف:  «صَعِقًا مُوسَى وَخََرَّ  دَکًَّا جَعَلَهُ لِلْجَبَلِ رَبَُّهَُفلَمََّا تَجَلََّى »: خداوند فرمودکه چنان

 :)هماناست  اامت کبریبه ق اامت صغریر قینظ ،شودیم دهینام اامت عظمیکه ق ،یصعق با صعق کل

، یو عرض یحجاب و موانع قسر فقدانرا ش هایویژگیو  قیحقا کشفرا  اامت کبریصدرا ق .(1021
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 یعقول مفارق و نفوس ،رواین از .(693: )همان شمردبرمیمخالطت نور و ظلمت و حق و باطل فقدان 

د توانمیو  اربرد داردک یدر معاد جسمان یمثال تجرد الحشرند؛دائم ،رسندیم یکه به مرتبه تجرد عقل

 .(229: 1381، یانی)آشت جهان آخرت باشد یرمادیغ یو رخدادها یمظهر بدن اخرو

 نتیجه

توان گفت که در نظریه تجرد تام و سیر از عقل تا عاقل انسان، به عنوان یک هویت واحد ممتد می

مالصدرا با کاربست اصالت وجود درباره حقیقت انسان موضعی جدید نسبت به شناخت انسان در 

ت یهو ،قت انسانیق در حقیتا با تدق یابدمیخود را توانا  ،ن اصلیا اساسگیرد و بر پیش می

االت کاش یبرا حلیراهم کند تا هم یترس اامت کبریانسان از عالم ذر تا ق یبه نحو متصل برا ایمجرده

سه نحوه وجود  ید و هم امکان تحقق تجرد تام براکن عرضهمعاد  یت انسان و چگونگیوارد بر هو

را منحصر به راسخون  شکه فهم ؛ امکانیممکن بداند م ماده رالبعد از عا انسان در دو عالم قبل و

قت انسان را از فرش تا عرش یه حقک دهدمیان را به مالصدرا کن امیا ینگاه وجود .داندمیدر علم 

از  ،ن وجودیوحدت ا یبه وجود است و به اقتضا شه وحدت و تشخصک یقتیند. حقیو گسترده بب

 یعقل و یمثال ،یو اطوار گوناگون ماد تانشئ ین وجود دارایا ؛شودمیانتزاع  یتیحدود آن ماه

 یت جوهرک. در ادامه با حرکندمیوارد ن یاخدشهبه وحدت آن  تانشئوع اطوار و تن نیا اما ،است

 یدارا ینفس وجود ،دگاه مالصدرایاز د ،آنکهحاصل  .شودمی نائل یو عقل یتجرد برزخ مراتبِ به

 یاگر در برخ یحت .کندمین اطوار وحدت و تشخص خود را حفظ یاطوار و مراتب است و در همه ا

 یصورت نفس آن وجود بات انسان یئیت و شیت، فعلیهو ،باشد ین اطوار نفس بدون ماده قبلیاز ا

 که در ،عالم آخرتدر اما  .محفوظ خواهد بود ،دارد یه همه مراتب مادون را در خود به نحو جمعک

را  یت بدنیمال جسمکه ک یبا انحفاظ صورت نفس یقت آدمیحق ،ستین یماده قابل یبرا ییجا آن

ز یدر انسان را ن ییو نها یمال و سعادت واقعکو  داندمیجوهر انسان را عقل  یاست. و یباق ،دارد

ا ذات ی یات نظام هستیلکمعرفت و شناخت  ،در نظر او ،ی. سعادت عقلددانمی یسعادت عقل

)سعادت  یو از سعادت واقع ترکاملشتر باشد، انسان یب آنهاچه معرفت به . هراست الوجودواجب

د با رسیدن به توانمیهم  ،وجود عقالنی یافتن انسان در قوس صعود .است مندبهرهشتر ی( بیعقل

علم و  مقام والیت در عالم طبیعت محقق شود و هم پس از مرگ و گذر از عالم برزخ متناسب با



 صدرالدين شیرازی: بررسي ديدگاه صدور و بسط هستي از عقل تا عاقل 
 

 

183 

عمل برای انسان رقم بخورد. باید توجه داشت که اصالت، وحدت و تشکیک وجود و همچنین اصل 

تبیین جامعیت حضرت انسان کامل بر سایر « کل قوا بودن نفس در عین وحدتش»صدرایی ناظر به 

و از این منظر، انسان کامل در همه مراتب و عوالم هستی به نح .زندمیمراتب و حضرات را رقم 

 «عقل»به  «انسان کامل»مقتضی آن مراتب و عوالم حضور دارد و مقوم آن مراتب است. اگر گاهی از 

مرتبه عقلی انسان کامل مراد است و منظور این نیست که انسان کامل منحصر به  ،شودمیتعبیر 

نظر عقل است و در مثال و طبیعت حضور ندارد. بر این اساس، صدرا در برخی از تعابیر با دقت 

همان حضرت انسان  «عاقل»؛ منظور از انجامدمیو به عاقل  شودمی هستی از عقل آغاز گویدمی

 است. االهیکامل و خلیفه 

 منابع

 کریم قرآن. 

 3، جیغات اسالمیدفتر تبل :قم ،زاد المسافر شرح بر ،(1381) الدینجالل ،یانیآشت. 

 یقلنجف :ح و مقدمهیتصح، بیالغح یمفات ،(1386)محمد بن ابراهیم ، یرازیش صدرالدین 

 .چاپ اولنا، تهران: بی، یمقصود محمد :راستاریو، ایخامنهد محمد یس :اشرافه ب ،یبیحب

 ( 1354ــــــــــ)، انجمن حکمت و فلسفه ایران. :تهران، الدین آشتیانیجالل :تصحیح، مبدأ و معاد 

 فلسفهانجمن حکمت و : تهران، اسرار االیات ،(1360ــــــــ )ـ. 

 6، جبیدار :قم، محمد خواجوی :تحقیق، تفسیر قرآن ،(1366ــــــ )ــــ. 

 ( 1382ـــــــــ)، اول. چاپ تهران: سروش، مصلح، جواد تفسیر: و ترجمه ،ةشواهد الربوبی 

 حامد ناجی اصفهانی،  :، تحقیق و تصحیحامالصدر فلسفی رسائل مجموعه ،(1375ـ )ـــــــــ

 .حکمت :تهران

 9و  2، جبیروت: دار االحیاء التراث ،فی االسفار ةمتعالیال ةحکمال ،(1981ـــــ )ـــــ. 

 عربی.التاریخ ال ةسسؤم، بیروت: ةعرشیال ،(2002ــــــ )ــــ 

 موالتهران: ، محمد خواجوی :ترجمه و تصحیح، الحشر ةرسال ،تا(یبــ )ــــــــ. 

  تبیان، آثار موضوعی، دفتر امام خمینیمعاد از دیدگاه  ،(1382هلل )اروح، مینیخموسوی ،

 .چاپ سوم ،سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیؤمتهران: ، امیس




