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  چكيده
تقرير صدرالمتألهين از حشر، تقريري كامل و جـامع  

هاي دينـي   بسياري از آموزهاست كه به تبيين عقالني 
كمك كرده و به جمـع بسـياري از ظـواهر شـريعت     

هـاي   اكثر اصول و نـوآوري  راهاو در اين . انجامد مي
فلسفي خود را به خدمت گرفتـه و از تمـام ظرفيـت    

يكي از . حكمت متعاليه در اين بخش بهره برده است
هـا،   شناختي وي در مسـئلة حشـر انسـان    مباني جهان
مالصدرا بـا طـرح   . گانة وجود است م سهنظرية عوال

عنوان آخرت، و نيز بـا توجـه    دو عالم مثال و عقل به
به تناظر مشاعر انساني با اين عوالم و كيفيـت ادراك  
انسان، به سير صعودي نفس توجـه كـرده و حـاالت    

ها را بـا هـر يـك از ايـن عـوالم       مختلف حشر انسان
، به تبيين او با توجه به همين مطالب. دهد توضيح مي

عقالني و اثبات ظواهر متون دينـي دربـارة بهشـت و    
و كيفيت عذاب يا پاداش نفوس همت گماشته  جهنم

  .دهد باره پاسخ مي هاي مختلفي در اين و به پرسش

گانه،  مالصدرا، حشر انسان، عوالم سه :كليدي واژگان
 .و شقاوت سعادت
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Abstract 

Mulla Sadra's exposition of the resurrection 

(hashr), is a comprehensive and complete one that 

helped rationalizing many religious teachings and 

results in affirming many scriptural texts. He 

applied most of his principles and innovations and 

used in full capacity his transcendent philosophy in 

this field. One of his cosmological basics on 

resurrection of human beings is the threefold 

realms of being. He pays attention to the ascending 

movement of soul, by proposing the two realms of 

Idea and intellect as hereafter, and also by 

considering the correspondence of human senses 

with these realms and explains different states of 

humans resurrection with regard to each realm. In 

this base, he explains external aspects of religious 

texts concerning Paradise and Hell and the quality 

of punishment and reward and answers many 

questions in this regard. 
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  مقدمه
معاد يا باور به زندگي پس از مرگ يكي از عقايـد  

اعتقاد به . مهم و تعيين كننده در زندگي بشر است
معاد، تنها يك اعتقاد دينـي و مـذهبي نيسـت كـه     

 باشـد  سببي بـراي خـروج از ديـن    انكار آن صرفاً
رو  اين؛ از رود شمار مي ساز به ي زندگيبلكه اعتقاد

اثبـات آن سـخن   مكاتب فكـري در نفـي و   بيشتر 
همين نياز با توجه به ن اسالمي نيز امتفكر. اند گفته

اسالم بر معاد، تحقيقـات  فراوان فطري و نيز تأكيد 
  .اند اي پيرامون آن انجام داده گسترده

در ســنت در ايــن ميــان، تحقيقــات مالصــدرا 
او با در اختيار داشتن . اي دارد جايگاه ويژهاسالمي 

از خود و با تسلط بر  تحقيقات محققان پيش ةثمر
جـامع  متون ديني، كوشيد نظامي را بنيان نهـد كـه   

هاي پيشين باشـد و البتـه ايـن كوشـش وي      سنت
برخي قرين به موفقيت بود، به طوري كه توانست 

  . كندحل را فكري بشر ترين مسائل  از پيچيده
يكي از اين دقايق فكري، آموزة معاد و رستاخيز 

دعـا كـرد مالصـدرا تمـام     شايد بتوان ا. انسان است
مباني حكمت متعاليه را به خدمت گرفته تـا نسـبت   

تر كـه در   تر و پذيرفتني به گذشتگان ديدگاهي دقيق
عين حال بر آموزة اسالمي معاد و حشر موجـودات  

به نظر او، حشر به معنـي  . هم مبتني باشد، ارائه دهد
رجوع به نهايات است و لذا ارتبـاطي تنگاتنـگ بـا    

منـدي موجـودات دارد؛ و    ري و غايتحركت جوه
كمك همين مطالب توانسـت بسـياري از ظـواهر     به

  .ديني را به صورت عقالني تبيين نمايد
شناختي مالصـدرا در مسـئلة    يكي از مباني جهان
اين عوالم، . گانة وجودي است حشر انسان، عوالم سه

هاي اصلي انديشة او در تبيـين قـوس نـزول و     حلقه
ايـن  . دهنـد  وس صعود را تشـكيل مـي  ـ ق تبع آن بهـ 

گانـة وجـود،    كوشد با توضيح عـوالم سـه   نوشتار مي
  .جايگاه آن در كيفيت حشر انسان را توضيح دهد

  گانه عوالم سه. 1
حسب جهات مختلف، بـه اقسـامي    وجود امكاني به

شود، از جمله تقسيم به خارجي و  متفاوت تقسيم مي
ر تقسيماتي ذهني، كلي و جزئي، واحد و كثير و ديگ

يكـي از ايـن   . شـود  كه عارض مطلق وجود نيز مـي 
  .ها، تقسيم وجود به مجرد و مادي است تقسيم

دو  ز حيث تجرد از ماده يا عدم آن، بـر وجود ا
وجود مجرد كه از منزه ماده است و . 1: قسم است

نحوي از أنحاء به ماده تعلـق   وجود مادي كه به. 2
 ،از آثار مـاده  از حيث تجرد نيز وجود مجرد. دارد

مجرد تام كه از تمام آثار ماده : دو قسم خواهد بود
مبراست و مجـرد مثـالي كـه برخـي از آثـار مـاده       

  . را با خود دارد ـ همچون شكل، مقدار و وضعـ 
پس وجودات امكـاني، بـا تمـام گسـتردگي و     

: شـوند  به سـه دسـته تقسـيم مـي     ،كثرتي كه دارند
موجـودات  موجـودات مثـالي و    ،موجودات مادي

در سـه عـالم كلـي     ترتيب اين موجودات به. عقلي
و عـالم   عـالم مثـال   ،عالم طبيعـت : گيرند جاي مي

: 1354؛ همو، 228و194/ 9: 1981مالصدرا، (عقل 
  ). 113: 1387؛ همو، 435
و بـر چيـزي داللـت     اسـت اسـم آلـت   » عالم«
بـر   .كند كه توسط آن امر ديگري شناخته شـود  مي

 ،شـود  خوانـده مـي   »عـالم « اهللا ماسوياين اساس، 
: 1414ي، يطباطبـا (وجود خدا هسـتند   ةچون نشان

وصف كليت نيـز   .)954/ 4: 1386؛ فياضي، 21/ 1
وجودي هر يك از اين عوالم  ةدال بر احاطه و سع

 آنهـا بر وجودات مختلف است كـه هـر نـوعي از    
ــت    ــي اس ــالمي جزئ ــود، ع ــان(خ  ؛)954/ 4: هم

گانه، عالمي كلي  سههر يك از اين عوالم بنابراين، 
  .شوند خوانده مي

خصوصيات هر عالم، متناسب بـا خصوصـيات   
ــت  ــودات آن اس ــئ. موج ــا،    ةنش ــا دني ــت ي طبيع

 وجـــودي را دارا بـــوده و ةتـــرين مرتبـــ ضـــعيف
نحـوي از   دهد كه به موجوداتي را در خود جاي مي

تمـام كمـاالت   . أنحاء به مـاده تعلـق داشـته باشـند    
بـالقوه بـوده و سـپس     موجودات اين عالم در ابتـدا 

رسـند   تـدريج و در اثـر حركـت بـه فعليـت مـي       به
تـوان گفـت    بنـايراين مـي  ). 320: 1417مالصدرا، (

ترين خصوصيات موجودات مادي ايـن   يكي از مهم
را در برگرفتـه اسـت؛    آنهااست كه حركت و تغيير، 

عين تجدد و تغير اسـت   آنهاتر، هويت  به بيان دقيق
ت، همگـي حـادث بـوده و    اين موجودا). جا همان(
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، آنهـا همچنـين تمـام   . انـد  نحو تكوين صادر شده به
، همو(پذير هستند  حسب جهت مادي خود، زوال به

1981 :9 /229.(  
اي باالتر از طبيعت، عالم مثال واقع شده  در مرتبه

كثرت موجودات ايـن عـالم همچـون كثـرت     . است
موجودات مادي است، با اين تفاوت كه از ماده مبـرا  

تر از ماديات است  تر و لطيف بوده و وجود آنها قوي
بنابراين، كثرت اين موجـودات  ). 320: 1417همو، (

سبب تـزاحم در زمـان و مكـان و غيبـت برخـي از      
/ 1: 1428فـيض كاشـاني،   (شـود   برخي ديگـر نمـي  

خصوصيت بارز موجودات مثالي ايـن اسـت   ). 280
ــوارض    ــي از ع ــاده، برخ ــرد از م ــين تج ــه در ع ك

ـ را دارا  همچون كم، كيف و وضع ات مادي ـ موجود
همچـون حركـت و تغيرــ را     هستند و برخي ديگر ـ 

بــرخالف امــور مــادي، در بــين  همچنــين،. ندارنــد
شـود،   موجودات مثالي ترتب وجودي نيز ديـده مـي  

حسـاب   يعني برخي از آنها علـت برخـي ديگـر بـه    
  ). 1209/ 4: 1386طباطبايي، (آيند  مي

عـالم عقـل قـرار دارد كـه از      وراي عالم مثال،
. حيث رتبه، برتـر از عـالم طبيعـت و مثـال اسـت     

الوجـود   ترين موجـودات بـه واجـب    عقول نزديك
شـديدترين  از  بوده و در بـين موجـودات امكـاني   

مالصـدرا،  ( برخوردارنـد وحدت و جامعيت  ةمرتب
اي كه هر موجود عقلي واجد  گونه ، به)320: 1417

اگرچـه   ؛خـود اسـت   تمام كماالت مراتب مـادون 
وجود ظلي، فقيـر  همچنان اجب تعالي، نسبت به و

) 1214و1213/ 4: 1386طباطبايي، (ند مستقلو غير
  .شان برقرار است و مقام معلوليت و وجود امكاني

عليت  ةبين اين سه عالم رابطعقيدة مالصدرا  به
ترين عالم به واجب  عالم عقل نزديك. برقرار است

يدتر از ديگـر ممكنـات   و وجودي شداست تعالي 
قـرار دارد كـه معلـول    عالم مثال  ،پس از آن. دارد

ـ  مـي شـمار   عقل بـه  در انتهـا قـرار    ،طبيعـت  و دآي
اي طولي برقرار  اين، بين عوالم رابطهبنابر .گيرد مي

تمــام  ةاز آنجــا كــه هــر علــت در بردارنــد. اســت
نحو  خود است و هر معلول بههاي  ولكماالت معل

مالصدرا، (ت خود منطوي است اتم و اكمل در عل
شود كه هر عالم واجد  روشن مي ،)231/ 1: 1382

بـا   آنهـا كماالت عوالم مادون خود بوده و نسـبت  
هم، نسبت تمام با نقص و كمال بـا ضـعف اسـت    

  ).634: 1363، همو(
اين عوالم از يكديگر منفـك و   از طرف ديگر،

اي حقيقـي برقـرار    رابطـه  آنهانيستد بلكه بين  جدا
: بـاالتر اسـت  عـالم   آغـاز و نهايت هر عالم،  ودهب
 اعلم أن نشأة الوجود متالحقـة متفاضـلة و مـع تفاوتهـا«

»  متصلة بعضها ببعض و نهایة کل مرتبة بدایة مرتبة أخری
  .)396/ 8: 1981، همو(

عليت بين چند امر، تطابق  ةبا روشن شدن رابط
نيز روشن خواهد شد، زيرا هر معلول،  آنهاو تناسب 

مناسب و مسانخ با علت خود است و از هر علت، 
. شود معلولي مناسب و مسانخ با همان صادر مي

هايي كه با هم  بنابراين، عوالم وجود در عين تفاوت
أن هذه األمور «: دارند، با هم تناسب و تطابق دارند

الجسمانیة و الصور المادیة جعلها الله کلها مثاالت داالت 
القدریة کما أنها مثاالت داالت علی  علی األمور الروحانیة

القضائیة التي هي عالم الجبروت و حضرة  األمور الرحمانیة
الغایة علی الغایة و  الربوبیة داللة المعلول علی العلة و ذي

داللة الناقص علی کماله و الصورة علی حقیقتها و معناها، 
» ألن العوالم کما علمت متطابقة متحاذیة حذو النعل بالنعل

  ).235و234/ 9: همان(

  تناظر عوالم وجودي و مشاعر انساني .2
نفس انساني در مواجهه با حقايق مختلف، ادراكاتي 

پيش از اين گذشت كه حقايق امكاني . متفاوت دارد
اند و  از جهت تجرد از ماده و عوارض آن، سه دسته

اكنـون بايـد گفـت از    . گيرنـد  در سه عالم جاي مي
هـر ماهيـت واحـده نيـز در      ديدگاه صدرالمتألهين،

عوالم مختلف حضـور دارد و بـه انحـاي وجـودي     
گردد كه برخي مادي،  مختلف، محقق و مالحظه مي

؛ 497/ 8: همـان (برخي مثالي و برخي عقلي هستند 
و از نظر شـدت و  ) 24: 1417؛ همو، 245/ 4: همان

  . ضعف متفاوتند
پس ماهيتي كه در طبيعت موجود است انحاي 

تري نيـز دارد كـه وجودهـاي برتـر      وجودي كامل
/ 3: 1383مالصـــدرا، (همـــان ماهيـــت هســـتند 

لذا اگر البشرط اعتبار شود بر تمـام آن  ) 207و206
  .وجودات برتر نيز قابل حمل است
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نفس انسان از اين حقايق كثيـر ادراكـاتي دارد   
كه نوع اين ادراكـات بـا نـوع مـدركات متناسـب      

 ةتـابع نحـو   ادراك ةنحـو  ،به عبارتي ديگـر  .است
زيـرا بنـا بـر مبـاني      ،وجود معلوم و مدرك اسـت 

علم حقيقي همان علـم حضـوري    ،حكمت متعاليه
و حتي در علم حصولي نيز معلوم بالذات بـا  است 

؛ 83: 1354، همـو (شـود   علم حضوري ادراك مـي 
ــي،  ــي،. )166و165/ 4: 1389جــوادي آمل  از طرف

چون در علم حضوري، علم و معلوم امري واحـد  
وجود مـدرك نيـز    ةادراك و نحو ةنحوپس  ،تاس

  .يكسان خواهد بود
تواننـد متعلـق ادراك    اي كـه مـي   حقايق وجودي

واقع شوند سه نحوه وجود دارند كه عبارت است از 
سـه، سـه    متناظر بـا ايـن  . وجود مادي، مثالي و عقلي

بـه  . نحوة ادراك و سه قوة ادراكـي نيـز وجـود دارد   
اي  با هر عالم وجودي، قوه بياني ديگر، انسان متناظر

حــواس ظــاهري او متنــاظر بــا عــالم : ادراكــي دارد
طبيعيات، قوة خيال او متناظر بـا عـالم مثـال و قـوة     

: 1363مالصدرا، (تعقل او متناظر با عالم عقول است 
توانـد بـا تمـام     مثابه كون جامع، مـي  انسان به ؛)554

  ).229و228/ 9: 1981همو، (نشئات در ارتباط باشد 

  سعادت و شقاوت نفس .3
صورت بالفعل  موجودي كه كون جامع است اگر به

بـه نحـوي كـه از ابتـدا تمـام فعليـات        ،خلق شود
گانـه   بـر نشـئات سـه    ،ممكن را همراه داشته باشد

 ،الوجـود باشـد   محيط خواهد بود اما اگر تـدريجي 
. براي خروج از قوه به فعليت نيازمند حركت است

داي تكوين و خلقت خـود،  نفس انساني نيز در ابت
جسماني الحدوث بوده، نسبت به تمام ادراكـات و  

بـالقوه اسـت و هـيچ فعليتـي      آنهاعوالم متناظر با 
هـايي را كسـب    ندارد بلكه در طول زمـان فعليـت  

کل ما کان وجوده «با توجه به اصل  ،بنابراين. كند مي
بالقوة فالبـد أن یکـون متـدرج الحصـول فـي أصـل  أوالً 

بايد گفت نفس  .)229/ 9: همان(» کماالته الوجود و
وجودي تدريجي دارد و كماالت خود را در طـول  

  . آورد دست مي زمان و با حركت جوهري به
از آنجا كه هـر حركـت مبـدأ و منتهـايي دارد،     
. آغــاز و انجــام موجــود متحــرك، واحــد نيســت 

مالصدرا معتقد اسـت تمـام عـوالم و موجـودات     
كـه از آن حـد فراتـر     حـدي دارنـد   آنهاحاضر در 

تنها موجودي كه از ايـن قاعـده پيـروي    . روند نمي
قواي ادراكيش از  ةواسط كند انسان است كه به نمي

: همـان (اي دارد  صورت بالقوه، بهره تمام نشئات به
و ادراكات او سبب حصول كمـال نفـس   ) 347/ 8

يــك  صــرفاً حركــت جــوهري او پــس .شــود مــي
  .حركت عرضي در جهان ماده نيست

مالصدرا نفس انساني را امري روحاني دانسـته  
اگرچه در ابتداي  ،عوالم فوق ماده است سنخكه از 

 حـدوث جسـماني دارد   حدوثش در عالم طبيعت،
  ). 221: 1417؛ همو، جا همان(

اين نفـس، قـواي ادراكـي مختلفـي دارد كـه از      
عنـوان   شئون نفس شمرده شده و كماالت آنها نيز به

قـواي ادراكـي نفـس،    . شـوند  كمال نفس مطرح مي
گونـه كـه    آن همگي در يك رتبه قرار ندارند بلكـه ـ  

اي از موجـودات   ـ هر قوه متنـاظر بـا دسـته    گذشت
طـور كـه در بـين ايـن موجـوات، از       است و همان

جهت شدت و ضعف وجودي، مراتبي وجود دارد، 
در بين قواي ادراك كننـدة آنهـا نيـز چنـين مراتبـي      

ادراك كننــدة معقــوالت  بــه عبــارتي، قــوة. هســت
تر از ديگر قواست، پس از آن قـوة   تر و شريف قوي

ــدرك      ــوة م ــا ق ــالي و در انته ــايق مث ــدرك حق م
/ 9: 1981مالصـدرا،  (محسوسات واقع شده اسـت  

همچنين تمام مدركات يـك قـوه نيـز لـذت     ). 122
يكسان ندارند بلكه لـذات و آالم آنهـا متناسـب بـا     

  .شدت وجودي آنهاست
اول آنكـه  : شـود  دو مطلب روشن مـي بنابراين 

وجود و علم به وجود است كـه   و خير و سعادت
: همان(جهل و غفلت قرار دارد  ،در مقابل آن عدم

ــه  .)121/ 9 ــعادت دوم آنك ــذت و س ــاالترين ل  ب
ك و لحاظ ادراك، مدرِ اي است كه به مربوط به قوه

  ).122/ 9: همان( باشد تر بادوام و تر قوي رك،مد
از آن جهت اهميت دارد كه بنا بر اين مطلب 

، قواي نفس از »النفس في وحدتها كل القوا«اصل 
 خويش قواي تمامي با آن جدا نيستند بلكه نفس

/ 8: همان(است  اما ذومراتب واحد وجودي داراي
 به نفس از مراتب يك هر كه صورت اين به ؛)223
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بنابراين توجه نفس به لذات . دارد تعلق خاصي قوة
ز قواي ادراكي مستلزم استقرار نفس در هر يك ا

مرتبة آن قوه است، زيرا مرتبة مدرِك و مدرك در 
). 303/ 5: همان(هر ادراكي، واحد و يكسان است 

همچنين بر اساس نظرية اتحاد عاقل و معقول، 
ادراك حقايق هر عالم مستلزم اتحاد نفس با 

پس توجه انسان به لذات مختلف، تعيين . آنهاست
كه نفس در كدامين مرتبه از مراتب خود  كند مي

  .قرار گيرد و با كدامين حقايق متحد شود

  حشر به معني رجوع به نهايات .4
 كـاربرد  ةواسـط  واژگاني است كه بهجمله حشر از 

ــان و    ــان متكلم ــالمي، در مي ــي اس ــوني دين در مت
 بـا وجـود   .بوده اسـت  مورد توجه فراوانمفسران 

 انـد غالبـاً   اراده كـرده  از ايـن واژه  آنهـا آنچـه   ،اين
مفاهيمي مترادف با معاد، بعـث، احيـاي امـوات و    

بررسـي   ،در اين ميان. كند را افاده ميمعدوم  ةاعاد
او معـاني  كـه  دهـد   آثار صـدرالمتألهين نشـان مـي   

بـا آنچـه    گـاه ديگري از اين واژه اراده كـرده كـه   
  . مغاير است ،اند ديگران مد نظر داشته

آيد كه او حشر را  را برمياز برخي سخنان مالصد
به معناي وصول موجودات به غايت و نهايتشان و 

اين معني مغاير . داند در نهايت، رجوع به خداوند مي
با ديدگاه مشهور متكلمين و مفسرين در مورد حشر 

سابقه نيست اما برهاني  اگرچه اين بحث بي. است
كردن و تفصيل آن توسط مالصدرا و بر اساس مباني 

) 243- 273/ 9: همان(متعاليه صورت گرفته حكمت 
او اين معنا از حشر را . و از اين نظر سابقه ندارد

  .كند براي تمام موجودات عالم اثبات مي
انحاي مختلفي از وجود  دارايموجودات عالم، 

. دهند بوده و مراتب گوناگون هستي را شكل مي
اهللا  منظور از موجودات در اين مقام، تمام ماسوي

وجود،   ترين مرتبة كه از عقل اول تا پستاست 
بنابراين، حكم . شود يعني هيوالي اولي را شامل مي

حشر در اين معنا، عام بوده بر همة مراتب اطالق 
صدرالمتألهين حشر را در ). 243/ 9: همان(شود  مي

كند زيرا بحث از رجوع اشياء به  فلسفه مطرح مي
پرسش خدا، بحث از نحوة وجود آنها است، پس 

از حشر اشياء با پرسش از نحوة وجود آنها برابر 
  .گيرد است و در فلسفه جاي مي

اساس مباني حكمي، موجودات همگي در  بر
گيرند بلكه با  يك رديف و در عرض هم قرار نمي

وجود كه شود  با هم، روشن مي آنهاوجود  ةمقايس
اين . است تر برخي شديدتر و وجود برخي ضعيف

شود  علل و معاليل توجيه مي ةاختالف، در سلس
اند و از لحاظ  كه همه از يك علت صادر نشدهچرا

الوجود، در يك مرتبه  به واجب نزديكي و دوري
 آنهاقتضاي همين اختالف، حشر ا به. قرار ندارند
كيفيت  و اوالً نيست روش و صورتنيز به يك 

غايت و نهايت  حشر هر مرتبه با ديگري و ثانياً
  .با ديگري متفاوت استحشر هر مرتبه 
با تقسيم ممكنات به چند طبقه، مالصدرا 

يكي از . كند طور مجزا بحث مي دربارة هر دسته، به
  .اين طبقات، نفوس ناطقه است

  مراتب نفوس ناطقه .5
اهللا اسـت و   بيان شد كه حشر به معني رجـوع إلـي  

دليـل   امـا بـه  . چنـين حشـري دارد  است كه انسان 
. يكسـان نيسـت   هـا  سـان اناختالف مراتب، حشـر  

ا فعليت از ابتد ،خالف عقول عاليه بر ،نفوس ناطقه
تـدريج راه كمـال را طـي     تام ندارند بلكه بايـد بـه  

نفــس در ابتــداي حــدوث خــود در جهــان . كننــد
 مادي، استعداد محض بوده و هيچ فعليتي ندارد اما

سبب حركت جوهري اشتدادي خود طي زمـان،   به
اي  گونـه  پذيرد؛ به ميكماالتي كسب كرده و شدت 
  . رسد كه از جسمانيت به تجرد مي

خلع و لبس نيست  صورت بهحركت جوهري 
كه يك صورت زائل شود و صورت ديگر 

لبس بعد از  صورت بهجايگزين آن گردد بلكه 
فرد در طول حركت جوهري  بنابراين. لبس است

مالصدرا، (دهد  كماالت گذشته را از دست نمي
كسب هر صورت جديدي كه  او با). 289: 1375
اگرچه  ،نمايد كماالت جديدي دريافت مي ،كند مي

نوع اين كماالت به سعي و همت خود او بستگي 
تالشي برابر  ها انسانروشن است كه تمام . دارد

پس سير  ،رسند نمييكسان اي  نداشته و به مرتبه
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 .شود نفوس، سبب رشد و اختالفشان مي جوهري
در  ،در ابتدا يكسان بودندرو، نفوسي كه  از همين

 ةانتها انواع مختلفي شده و متناسب با درجه و مرتب
  .شوند خود محشور مي

  نفوس كامل. 5-1
از آنچه پيش از اين گذشت روشن شـد كـه نفـس    

اي متناظر  انساني ذومراتب است و در هر مرتبه، قوه
توجـه انسـان بـه    . با يكـي از عـوالم وجـودي دارد   

استقرار نفس در مرتبة قوة موجودات هر عالم سبب 
شود زيـرا تنهـا در چنـين شـرايطي      متناظر با آن مي
  ).303/ 5: 1981همو، (دهد  ادراك رخ مي

تدريج سبب الفت نفس  كثرت اين توجهات به
با آن عالم شده و منتهاي حركت كمالي او را 

كند تا روشن شود نفس به كدامين مقام  تعيين مي
واحد من هذه الکماالت  فمن غلب علیه«: يابد بار مي

الثالثة أعني الحسي و النفسي و العقلي کان مآله إلی 
  ).229/ 9: همان(» عالمه و أحکام نشأته و لوازمها

شديدترين قوة نفس، عقل است كه توسط آن 
رو كمال اعالي  شوند، از اين معقوالت ادراك مي

نفس ادراك شديدترين معقوالت توسط 
كه در پي آن، انسان شديدترين قوة ادراكي است 

با عقل كلي متحد شده و صور تمام موجودات در 
به عبارت ). 250: 1417همو، (گردد  او متقرر مي

توانند در انتهاي حركت  ديگر، نفوس ناطقه مي
خود، به مرتبة كمال عقلي رسيده و عقل بالفعل 
شوند كه در اين صورت از آنها با عبارت كاملين 

  .ودش و مقربين نام برده مي
الزم  ،براي اينكه فردي به اين مرحله برسد

است تمام كماالت مادون عقل را در خود گرد 
زيرا ارتقاي وجودي بدون استيفاي  ،آورده باشد

/ 8: 1981مالصدرا، (كماالت مادون ممكن نيست 
وجودي خود،  ةدليل مرتب گونه نفوس به اين). 150

  .شوند عقول محشور مي ةدر زمر

  نفوس ناقص. 5-2
بسياري از نفوس در طول حركت اشتدادي خـود،  

رسند و اغلب در مراتـب   كمال عقلي نمي ةبه مرتب
از اين نفوس بـه نفـوس   . شوند تر متوقف مي پايين

  . شود ناقصه ياد مي

از نظر مالصدرا، نفوس ناقصه به دو قسم تقسيم 
اول آناني كه هيچ اشتياقي به معرفت و : شوند مي

و دوم نفوسي كه به كماالت  اند كمال عقلي نداشته
اند اما به آن كماالت نائل  عقلي مشتاق بوده

دستة اول، يعني آنان كه به هر دليل، . اند نشده
خبري  دليل بي اند ـبه سمت معارف نداشته كششي به

روي از هوي و  باشد يا غفلت، دنياپرستي و دنباله
ـ به عالم مثال منتقل شده و  هوس، در هر صورت

مطابق اعمال و رفتارشان، عذاب يا پاداش در آنجا 
اين عالم ). 135و134: 1389، همو(خواهند ديد 

تر از عالم عقل است و  فراتر از عالم ماده و پست
گيرد؛  قوام و بقاي خود را از مراتب نازلة عقول مي

به عبارتي ديگر، تنزالت موجودات عقلي بوده و از 
نوبة خود  بهپس اين عالم نيز . كنند آنها حكايت مي

  ).جا همان(با عقول مرتبط و با آن محشور است 
دوم از نفوس ناقصه، نفوسي هستند كه  ةدست

واصل  آنهااند اما به  به كماالت عقلي مشتاق بوده
اين نفوس، مدتي در عذاب اليم جهنم . اند نشده

. مقيمند تا اين شوق به كماالت از آنها زايل شود
ريق وصول به زايل شدن شوق ممكن است از ط

كماالت باشد كه با عنايت الهى و شفاعت شافعان 
يابند  عليا استقرار مى ةشود و در درج نصيبشان مى

سبب گذشت زمان و انس گرفتن به امور  يا به
: 1981مالصدرا، (تر، آن شوق فراموش شود  پست

  ).136: 1389؛ همو، 248/ 9
حكماي پيش از صدرالمتألهين در مورد حشر 

لين اختالف چنداني نداشتند اما حشر نفوس كام
نفوس ناقص در بين آنها محل اختالف و اشكال بود 

مالصدرا . و نظرات مختلفي دربارة آن ارائه شده است
بعد از نقل آراء گذشتگان، ريشة ناتواني آنها در حل 
اين موضوع را اعتقاد به انحصار عوالم در دو عالم 

إن « :داند دي ميطبيعت و عقل و انكار عالم مثال صعو
اإلنسان في   بناء هذا الکالم و نظائره علی انحصار نشئات

النشئات الحسیة و النشأة العقلیة و جمهور الحکماء لما 
لم یتفطنوا بنشأة أخرویة غیر النشأة العقلیة اضطروا إلی 
هذه األقوال فتارة قالوا بعدم بعض النفوس و اضمحاللها و 

: 1417همو، (» ة و المتوسطةتارة بتناسخ األرواح السافل
  ).552: 1363؛ همو، 226و 225
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او آخرت را متشكل از دو عالم مثال و عقل 
دانسته و بر همين اساس، بهشت و جهنم را هم 

بهشت . كند به دو نوع عقلي و محسوس تقسيم مي
تر از  عقلي، در عالم عقل واقع شده و بسيار شريف
ل قرار بهشت محسوس مثالي است كه در عالم مثا

اصحاب اين دو بهشت نيز  ،همين ترتيب به. دارد
  ). 323و322/ 9: 1981مالصدرا، (متفاوتند 

  گانه حشر نفوس با عوالم سه .6
ها در حشر به اختالف آنها در تعلقات  اختالف انسان
مشاعر انسـاني متناسـب و متنـاظر بـا     . وابسته است

عوالم وجودي است و انسـان توسـط مشـاعر خـود     
. د در هر يك از عوالم حضـور داشـته باشـد   توان مي

توجه به هر دسته از حواس و مشاعر، اشتياق به عالم 
متناظر با آن را در پي دارد و همين توجهـات سـبب   
انس و الفت و در نهايت حشـر انسـان بـا آن عـالم     

توانند بـا   ها مي توان گفت انسان پس مي. خواهد شد
  .گانه، محشور شوند هر يك از عوالم سه

  حشر نفوس با عالم عقل. 6-1
ــداد كمــي ــذر از   تع از نفــوس بشــري پــس از گ

عقلـي خـود بـه     ةادراكات حسي و خيالي، در قـو 
معقـوالت محـض نائـل     ادراككمال رسيده و بـه  

برهان دريافتـه و بـه    ةوسيل حقايق را به شوند و مي
سـبب   اين گـروه پـس از مـرگ بـه    . رسند مييقين 

قرار گرفته و در  ادراكات بلندشان در صف مقربين
شرط قرار گـرفتن در  . گيرند بهشت عقلي جاي مي

ــته،   ــن دس ــاكاي ــاني و   پ ــراض نفس ــودن از اغ ب
  ). 231/ 9: همان(هاست  خودخواهي

گويد بسياري از سالكين  حكيم سبزواري مي
اند،  از معرفت عقالني نرسيده درجهمتدين كه به اين 

از هاي بهشت و رهايي  دست آوردن نعمت نيت به به
كه وقتي هدف ناسك  كنند در حالي جهنم عبادت مي

چنين باشد روشن است كه به خود محبت ورزيده و 
دهد  براي رفاه خود اعمال عبادي را انجام مي

اما عرفا و اهل يقين اگر ). 231/ 9: 1981سبزواري، (
دهند از آن جهت است كه معبود  عبادتي انجام مي

شايستة پرستش اند و آن را  حقيقي خود را يافته
دانند ولذا حتي اگر بهشت و جهنمي هم در كار  مي

كساني كه . شود نباشد، خللي در رفتارشان وارد نمي
به اين مرحله برسند با عقول محشور شده و در زمرة 

عقول، شديدترين درجة . روند شمار مي آنان به
وجودي را ميان ممكنات دارا بوده و اولين 

اند،  متعال صادر شده موجوداتي هستند كه از حق
  .بنابراين حشر آنها با واجب تعالي است

صدرالمتألهين براي اثبات حشر مفارقات عقلي 
كه برخي تحليل اصل هستي  كردهچند دليل ذكر 

مالصدرا، (ست آنهاعلم  ةو برخي تحليل نحو آنها
1981 :9 /247-244 .(  

عقول وجوداتي محض و صرف بوده كه 
تفاوت  ؛الوجود نيست و واجب آنهاحجابي بين 

مجردات تامه با حق متعال به شدت و ضعف و 
اين تفاوت بين مراتب مختلف . تمام و نقص است

اين مجردات با حق . داردمجردات تام نيز وجود 
و از او منقطع و جدا  دارنداتصالي معنوي  متعال
همواره به لقاي حق راه يافته و  ، بنابرايننيستند
. ه لقاي حق استهمان وصول ب آنهاحشر 
صدور اين موجودات منوط به زمان و  همچنين

مكان و حركت نبوده و در بستر اين امور نيز قرار 
نيز منوط به اين  آنهابنابراين رجوع  ،اند نگرفته

توان گفت صدور و  پس مي .امور نخواهد بود
بساطت  ،به عبارت ديگر .واحد است آنهارجوع 

 آنهااق، صدور كند در مقام مصد ايجاب مي آنها
عين رجوعشان باشد و هر لحظه صدور و حشر 

انها «: گويد گونه كه مالصدرا مي آن ؛داشته باشند
عائدة الذوات الی الواحد الحق، مراجعة الیه؛ فعین 

، همو(» بدوها منه تعالی عین رجوعها الیه سبحان
صدور و رجوع اين  در عين حال،. )125: 1389

  .مر متغايرنددر مقام تحليل عقلي، دو ا
كمال عقلي نائل  ةوقتي نفس انساني به مرتب

 ةواسط و به با عقول محشور شده مستقيماً ،آيد
حشر عقول با واجب الوجود، با واجب تعالي نيز 

أما «: گويد مي باره مالصدرا در اين. محشورند
النفوس الکاملة فهي التي خرجت ذاتها من حد العقل 

بالفعل  فصارت النفس عقالً بالقوة إلی حد العقل بالفعل 
بالفعل انتقلت عن ذاتها و  و کل ما صارت النفس عقالً 

اتحدت بالعقل الذي هو کمالها فحشرت إلیه و کل ما 
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إلیه تعالی، ألن  إلی العقل کان محشوراً  کان محشوراً 
إلی ذلك  ء کان محشوراً  المحشور إلی المحشور إلی شي

، همو(» تعالی ء، فالنفوس الکاملة محشورة إلیه الشي
1981 :9 /247 .(  

  حشر نفوس با عالم مثال. 6-2
اي از مردم در طول حيات دنيوي خـود اسـير    عده

. محسوسات نشده و به عالمي وراي دنيا نيز قائلند
اين گروه اگر امـور غيرمـادي را برتـر و بـاالتر از     

معطوف كـرده   آنهاماديات بدانند توجه خود را به 
ك ايـن امـر مسـتلزم در   . وندش مشتاق مي آنهاو به 

كه هـيچ نفسـي   حقيقت دنيا و لوازم آن است، چرا
ارزش  مايل نيست به امـور مجـازي، موقـت و بـي    

و پس اگر كسي به دنيا راغـب شـده   . عشق بورزد
ــد  ــاور كن ــا ب ــا  ،نتوانســته حقيقــت آن را درك ي ي

موقـت   ،نتوانسته حقيقت امور غيرمادي را بشناسد
  . داده استو فاني را بر باقي ترجيح 

پيروان اديان حقه از گروهي هستند كه زندگي 
دنيا منحصر نكرده و به عوالم  ةو حيات را در نشئ

هاي  اساس آموزه بر آنها. ديگر نيز اعتقاد دارند
اندوزي  ديني خود، دنيا را محل گذر و وادي توشه

دانسته و ميل و رغبت خود را به كسب لذات 
هنمي مصروف هاي ج بهشتي و اجتناب از عذاب

اشتياق و محبت خاصي به دنيا  ،بنابراين. دارند مي
تنها جدايي از آن برايشان  و لوازم آن نداشته و نه

دردناك نيست بلكه از مرگ استقبال كرده و قدم 
گذارند كه خود را براي آن آماده  در مسيري مي

  .رساند را به محبوبشان مي آنهااند و  نموده
هاي  ا لذات و خوشيحشر و نهايت اين گروه ب

. بهشت مثالي است كه محبوب آنها بوده است
و إن غلب علیه رجاء «: گويد باره مي مالصدرا در اين

یوم اآلخرة و المیل إلی ما وعده الله و رسوله من الجنة و 
نعیمها و سرورها و حورها و قصورها و الخوف من عذاب 

د و اآلخرة و نار جهنم و آالمها و العمل بمقتضی الوع
إلی نعیم الجنة و الخالص من  الوعید فمآله الوصول 

  ).231و  230/ 9: همان(» عذاب النار

  حشر با محسوسات. 6-3
ها در زندگي دنيـوي خـويش بـا     بسياري از انسان

نوس بوده و به بـيش از آن اعتنـايي   أمحسوسات م
بـه   ،كسي كـه بـه عـالم طبيعيـات بپـردازد     . ندارند

لذت خواهـد   آنهاو از كماالت دنيوي مشتاق شده 
لذت بردن از محسوسات نيـز دائمـي نيسـت    . برد

چراكه نفس هنگام حـدوث آن كمـال محسـوس،    
كـه   دانـيم  مـي برد اما  دچار انفعال شده و لذت مي

پذير هسـتند   دنيا متغير و زوال ةامور مربوط به نشئ
و خاصيت حواس ظـاهري نيـز چنـين اسـت كـه      

وم محسـوس  ادراكاتشان تا زمان مواجهـه بـا معلـ   
معلـوم، ادراك نيـز پايـان     باقي مانـده و بـا غيبـت   

ــي ــذيرد م ــابراين .پ ــس از   ،بن ــذت نف ــال و ل انفع
لـذت يـك غـذاي     ؛محسوسات نيز دائمي نيسـت 

لذيذ تا آن زمان برقرار است كه فرد مشـغول غـذا   
غـذا يـا سـير شـدن فـرد،       اتمامخوردن است و با 

  .پذيرد لذت آن نيز پايان مي
گذرا بودن، سبب الفت و  ين لذات در عينا

محبت نفس به محسوسات شده و اشتياقي در او 
شوق و محبت، از امور نفساني و  .كنند ايجاد مي

 ،تواند به هر چيزي تعلق گيرد ماندگار است كه مي
اعم از اينكه آن چيز فاني باشد يا باقي، حقيقي 

  ... .باشد يا مجازي و
 تدريج به كسي كه متوجه محسوسات است به 

اين در حالي . ورزد آنها مشتاق شده و عشق مي
تنها محسوسات گذرا هستند بلكه  است كه نه

پس . حضور نفس در نشئة ماديات نيز گذراست
مندي و لذت نفس از اين امور روزي به پايان  بهره
كه اشتياق و عشق به آنها در نفس  رسد درحالي مي

گونه كه وصول به  از طرفي، همان. باقي است
بخش است، جدايي از آن  ق و محبوب لذتمعشو

ويژه زماني كه  آور و دردناك خواهد بود، به نيز رنج
. فرد محب بداند ديگر به محبوبش نخواهد رسيد

نفسي كه در طول حيات دنيوي خود به 
بسته باشد با فرا رسيدن مرگ، دچار  محسوسات دل

او ديگر به محسوسات . چنين حالتي خواهد شد
كه حب به محسوسات در  درحاليدسترسي ندارد 

او باقي است و همين محبت و عشق او را دچار 
پس انتهاي حركت . اندوه شديد و دائم خواهد كرد

عاشقان دنيا، به باطن دنياست كه از آن عذاب و 
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به عبارتي ديگر، نهايت سير اين . ماند رنج باقي مي
سوي  گروه به عذاب است و اين همان حشر به

  ).230و229/ 9: نهما(جهنم است 
در مقابل بهشت عقلي و محسوس، مالصدرا 

با اين  ،كند عذاب معقول و محسوس را مطرح مي
. دهد تفاوت كه هر دو عذاب در عالم مثال رخ مي

گرفته از عالم طبيعت و  نشئتجهنم محسوس، 
انس و الفت به امور فاني و گذرا بوده و  ةثمر

اما  ـ كه كيفيت آن گذشتـ مخصوص كفار است 
مخصوص  ،سوزاند جهنم معقول كه از درون مي

گرفته از شوق و  نشئتمتكبرين و مكذبين بوده و 
ست آنهاشناخت معارف عقلي و عدم دسترسي به 

نفس در اين حالت به ). 323و322/ 9: همان(
 ؛بيند انشاي صور مؤذيه پرداخته و عذاب مي

گونه كه بال و مصيبت در دنيا سبب اندوه و  همان
شود و اين غم بعد از هر يادآوري تكرار  غم مي

با اين تفاوت كه در دنيا برخي امور  ،خواهد شد
ولي در  شود اندوه ميسبب نسيان و غفلت از 
و عذاب دائمي است  ردآخرت غفلتي وجود ندا

  ). 292/ 1: 1428فيض كاشاني، (
روشن است كه محشور شدن در بهشت يا جهنم 

ارد، زيرا بهشت، سوي خدا ند منافاتي با حشر به
صورت رحمت الهي و جهنم، صورت غضب 

  ).345و  322/ 9: 1981مالصدرا، (خداوند است 

  گيري نتيجهبحث و 
اســاس  بــر ،دارنـد ممكنـات بــا تمـام كثرتــي كــه   

خصوصياتشان، در سه عالم عقل، مثـال و طبيعـت   
اصـلي  هـاي   هاين سـه عـالم حلقـ   . گيرند جاي مي

انسان نيز . هندد قوس نزول و صعود را تشكيل مي
بـا   آنهامتناظر با هر عالم، مشاعري دارد كه توسط 

توانـد بـا هـر يـك      هر سه عالم مرتبط بوده و مـي 
حشـر و ارتبـاط نفـوس بـا عـوالم،      . محشور شود

  .قدر معرفت آن نفوس است به
احكام و خواص  گرفتنمالصدرا با در نظر 

عوالم وجود و نيز توجه به كيفيت ادراك انسان از 
ق گوناگون به توضيح سعادت يا شقاوت نفس حقاي
پردازد، زيرا علم حقيقي همان علم حضوري  مي

بوده و ادراك با اتحاد عاقل با معقول صورت 
از طرفي، نفس . گذارد پذيرفته و بر نفس اثر مي

حسب آنچه  ابتدا در تمام امور بالقوه است اما به
سوي مراتب باال  كند اشتداد يافته و به كسب مي

پس اگر به كمال عقلي رسيد به . ود خواهد كردصع
عالم عقول رجوع كرده و اگر به اين كمال نرسيد از 
نفوس ناقص محسوب شده و در عالم برزخ، 

  .متناسب با مكتسبات خود محشور خواهد شد
آنچه بهشتي يا جهنمي بودن نفوس ناقص را 

كند توجه و تعلق آنها به عالم طبيعت و  تعيين مي
اصحاب يمين اگرچه در طول حيات  .مثال است

دنيوي خود با ابدان خود در دنيا هستند اما اهل 
دنيا نبوده و بدان تعلق خاطر ندارند بلكه مشتاق 
عالمي برتر هستند كه پس از مرگ به آن نائل شده 

در مقابل، . مند خواهند شد و از آن مسرور و بهره
اصحاب شمال اگرچه پس از مرگ، با ابدان خود 

برند اما اهل آخرت نبوده و  سر مي عالم مثال بهدر 
بدان تعلق ندارند بلكه همچنان مشتاق محسوسات 
و لذات حيواني هستند و دوري از آنها سبب 

  .شود عذابشان مي
هاي ديني بسياري وارد  در اين زمينه آموزه

كوشد با مباني خود به  شده و صدرالمتألهين مي
با طرح دو عالم  او. بپردازد آنهاتوجيه و تبيين 
عنوان آخرت، دو جنت موعود و  مثال و عقل به

ها را  نيز مراتب صالحان و اشتداد در نعم و پاداش
تر  صورتي ملموس توجيه كرده، تقرب به حق را به

هايي كه براي  با ويژگي همچنين. نمايد تصوير مي
كند به تبيين جهنم محسوس و  عالم مثال ذكر مي

  .پردازد كفار و منافقين ميهاي معقول براي  عذاب
پس آخرت تنها به عالم عقول يا عالم مثال 
. منحصر نيست بلكه متشكل از هر دو عالم است

عالم عقل مختص كاملين در قوة عقليه بوده و 
اما عالم مثال به دو . ديگران را به آن دسترسي نيست

بخشي از آن خاص نيكوكاران : شود بخش تقسيم مي
مندند و بخشي  ذات مثالي بهرهاست كه در آن از ل

ديگر مختص اشقياء و دنياپرستان است كه در آن 
  . معذب خواهند بود

هاي مطرح شده در مورد  همچنين با ويژگي
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شود كه عالم برزخ بريده و جدا  عوالم روشن مي
از حق تعالي نيست بلكه عالمي صوري است كه 
بهشت آن، صورت رحمت خدا و جهنمش، 

لي است و آنچه در بهشت صورت غضب حق تعا
رسد چيزي جز اعمال انسان  و جهنم به او مي

هاي او همان غايات افعال و  لذات و عذاب. نيست
صور اعمال و آثار ملكات آن فرد هستند كه به او 

ها  رسند و هر نفس با تمام حور و قصور و ميوه مي
يا آتش و حيوانات موذي و تعفني كه مربوط به 

موجودند و به يك حيات اوست، به يك وجود 
در عين حال، تمام آنها در عين وحدت . اند زنده

، صور مختلف دارند؛ پس نفس در عين  شخصيه
  .وحدت، كل آنهاست

 ما إِلَّا للْانسانِ لَّيس أَن و« ةاز اين بيان معناي آي
 )40و 39: نجم(» يرَى سوف سعيه أَنَّ و  سعى
ى با ادراكات و افكار و آدم. تر خواهد شد روشن

خود است و مدركات او،  ةاقوال و اعمالش سازند
گردند و ملكاتش، متن  عين هويت و ذات او مى

جزا، نفس  بنابراين،. شوند او مى ةگوهر نفس ناطق
گونه  همان ؛عمل بوده و عمل، عين شخص است

  إِنَّما هي«: آمده است )ص(كه در روايتي از پيامبر
؛ فيض 90/ 3: 1403مجلسي، (»  تُرَد إِلَيكُم  مأَعمالُكُ

  ).237/ 1: 1415كاشاني، 
تبيين و جمع كامل اين مطالب، ممكن نيست 
مگر با تصوير صحيح حركت جوهري و كيفيت 
صعود انسان در عوالم وجود كه در حكمت 

  .اند متعاليه مطرح شده

  منابع
  .قرآن کریم

تنظـيم و   .ختـومرحیـق م .)1389(جوادي آملي، عبداهللا 
  .اسراء: قم .تدوين حميد پارسانيا

 الحکمـةدر . تعلیقات اسفار) 1981(سبزواري، مالهادي 
دار إحياء : بيروت .المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة 

  .العربي التراث
المیــزان فــی ). ق1414(طباطبــايي، ســيد محمدحســين 

  .مؤسسة النشر االسالمی: قم .تفسیر القرآن

 .نهایـة الحکمـة .)1386(ي، سـيد محمدحسـين   طباطباي
 ةسسـ ؤم: قـم  .تصحيح و تعليق غالمرضـا فياضـي  

  .آموزشي و پژوهشي امام خميني
در  تعلیقـات نهایـة الحکمـة). 1386(فياضي، غالمرضـا  

  .1386طباطبايي، 
 .تفسـیر الصـافی .)ق1415( فيض كاشـاني، مالمحسـن  
  .انتشارات الصدر: تهران .تحقيق حسين اعلمي

  .دار الحوراء: بيروت .عین الیقین .)ق1428( ــــــــــ
نـوار لـدرر األخبـار األ  بحار .)1403(مجلسي، محمدباقر 

  .دار إحياء التراث العربي: بيروت .األئمة األطهار
تصــحيح ســيد   .المبــدأ و المعــاد .)1354(مالصــدرا 
انجمـن حكمـت و   : تهـران  .الـدين آشـتياني   جالل

  .فلسفه ايران
با تعليقات مالعلـي   .مفاتیح الغیب .)1363(ــــــــــ 
ــوري ــران .ن ــؤم: ته ــات   ةسس ــات و تحقيق مطالع
  .فرهنگي

ـــ ــــفی ). 1375( ـــــــــــ ــــائل فلس ــــه رس مجموع
ــاجي  . صــدرالمتألهین ــد ن ــق حام تصــحيح و تحقي

  .حكمت: تهران. اصفهاني
ـــ  ــ .)1382(ـــــــــ ــرح و تعلیق ــفاء هش ــات ش ــر الهی  .ب

بنيـاد  : تهـران  .تصحيح و تحقيـق نجفقلـي حبيبـي   
  .حكمت اسالمي صدرا

 ةمؤسسـ : ، تهـران شرح أصول الکافي .)1383(ــــــــــ 
  .مطالعات و تحقيقات فرهنگى

ـــ ــة فــی المظــاهر .)1387( ـــــــــ ــوم اســرار االلهی  العل
 محمـد  سـيد  از تعليـق  و تصحيح مقدمه، .الکمالیة
  .صدرا حكمت بنياد :تهران .اى خامنه

: 2ج. موعـــه رســـائل فلســـفیمج. )1389( ـــــــــــــ
بنيـاد حكـت   : تصحيح گروهي از محققـان، تهـران  

  .اسالمي صدرا
 .الشواهد الربوبیة فی منـاهج السـلوکیة .)1417( ــــــــــ

المركـز  : مشـهد  .الدين آشتياني تصحيح سيد جالل
  .الجامعي للنشر

المتعالیة فی االسـفار العقلیـة   الحکمة .)1981( ــــــــــ
  .العربي دار إحياء التراث: وتبير .االربعة


