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 چکیده
 عرفانی است ـ اي برهانیآموزة حقیقت و رقیقت آموزه

اي و تعمق در رشتهکه صدرا آن را با مطالعات میان
برخی متون کلیدي دینی به دست آورده و سپس، با 

هاي مختلف کاربردي وسیع در تجزیه و تحلیل
فلسفی، آن را در تفسیر سایر متون دینی نیز استخدام 

تا با آن فهمی درست و به دور از تنزیه  است کرده
بینی فلسفی و جهانصِرف و تشبیه محض در الهیات 

عقالنی ارائه دهد. بر اساس این آموزه، حداقل دو 
طبقۀ کلی براي موجودات قابل تصویر است؛ 

منزلۀ به» رقیقت«منزلۀ خزاین و ملکوت و به» حقیقت«
تنزل وجود از آن مراتب. این آموزة متناظر با تشکیک 

در مراتب رقیقه و » متنزّل«را » حقیقت«در مظاهر، 
داند و سلسلۀ عریض و طویل هستی را رقایق می

بیند، و از کثرت تباینی داراي وحدت حقیقت می
گیرد و به توحید شخصی شدت فاصله میموجودات به

گراید. بر این اساس هستی از حقیقت اصیل وجود می
کند، و از آن پس خود به عالم اسماي الهی تجلی می

دیگر  سیر نزولی آغاز و با گذر از هر عالمی تنزلی
کند. دهد، و یکی دیگر از رقایق بروز میروي می

برخی متون غامض دینی دربارة موجودات، فقط با این 
آموزه قابل تفسیر مطلوب و به دور از تشبیه صِرف یا 

ها از عینیت تنزیه و تعطیل محض است که در آن
تعالی، عینیت ظهور و بطون  اولیت و آخریت حق

لوقات بدون تجافی از واجب، معیت خداوند با مخ
مقام شامخ وجوب، تنزل موجودات از گنجینۀ غیب 
الهی، و تأثیر اسماي الهی در کیان موجودات و 

 است.بخشی به هستی سخن به میان آمده فیض

صدرا، نظریۀ فهـم، آمـوزة حقیقـت و  واژگان کلیدي:
 رقیقت، تنزل وجود.
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Abstract 

The doctrine of “reality and tenuity” is a 
demonstrative-mystical one which has been 
grasped by Mullā Sadrā through an 
interdisciplinary approach and speculation over 
key passages of scripture and has been used then 
for exegesis of all scriptures. Using this doctrine, 
he has been able to present an authorized 
understanding of the issues in philosophical 
theology and rational cosmology without falling 
into either mere transcendence or sheer similarity. 
According to this doctrine, there are at least two 
major stages of beings: Reality as Sovereignty 
and tenuity as descent from the former stage. This 
doctrine, which is analogous to gradation in 
manifestations, considers the reality to be 
descended in the stages of tenuity. Thus, 
according to this doctrine, there is a unity of 
reality in all stages of existence and individual 
Oneness of Being. Hence, the pure existence 
manifests itself in the world of Divine Names and 
then descends from world to world. So, there are 
some passages of scripture which could not be 
interpreted without taking this doctrine to be 
granted. These passages are those which include 
some beliefs such as Firstness and Lastness of 
God, the unity of His outwardness and 
inwardness, coexistence of God and creatures 
while being necessary, descent of beings from the 
hidden Divine realm, and the influence of Divine 
Names on existence of beings and the emanation 
of existence. 
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The Doctrine of “Reality and Tenuity”, Descent 
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 مقدمه

در نظام حکمت متعالیه، برهان و عرفان همسـو و 
هماهنگ با وحی بـه تصـویر توحیـدي از حقـایق 

موحد متعالی، مبـانی و  اند؛ در نگاههستی پرداخته
منابع عقالنی و عرفـانی بـر وحـی منطبـق و مفـاد 

یـک  وحی بر عقل و عرفان متمرکز است، و همـه
دهنـد. بـراي پیوستۀ معرفتی را شکل میهمنظام به

فهم این مطلـب دقیـق، پـس از دارابـودن قریحـۀ 
گرایی شرط اول ذاتی، گذر از ظاهر فهمی و سطح

ا و فرومانـدگان دربـارة هـاست. بسیاري از کژبین
انـد کـه بـه این متون دینی سخنانی به زبـان آورده

مضحکه بیشتر شبیه است تا بیان مرادِ آسمانی ایـن 
متــون! برخــی هــم از ابتــدا بــه بهانــۀ غمــوض و 

هـا همـت بودن، بـه تعطیـل آنپیچیدگی و فرافهم
اند. تنها اسـتفادة ظاهرگرایـان معـارض بـا گماشته

متـون، فروغلتیـدن در دامـان  روش عقالنی از این
انگاري موجودات برین حتـی گرایی و تجسیمماده

واجب تعالی بوده است و با تحذیر و هشـدارهاي 
 اند.اساس کوبیدهپوچ دانایان امت را با اتهامات بی

در دیدگاه توحیدي برخاسته از متن وحی، هـر 
گونه تبیین از هستی باید وحدت حقیقی هستی را 

ارد، و جهــان هســتی را بــا همــۀ بــه نمــایش بگــذ
موجوداتش نـه تنهـا ماننـد یـک  اختالفات اساسی

منـد و داراي روح پیکر، بلکـه ماننـد کالبـدي نظام
جاري در همۀ اجزایش ترسیم کند، تا بین مبـدأ و 
ـــکاف  ـــیچ ش ـــان آن دو ه ـــدارج می ـــا و م منته

قـرآن ناپذیري مشهود نباشد. همان پیامی که ترمیم
ورزان بینـا اعـالم فرمـود تـا سربسته به خرد کریم

در آفـرینش » فطـور«دچار کژبینی و پندار رخنه و 
روي بیاورنـد » گرایییگانه فطرت«نشوند، بلکه به 

ــک: ( ــام وحــی در گســترة 3مل ــن پی ــژواك ای ). پ
ــتوانهپردازش ــا پش ــه ب ــت متعالی ــاي حکم هاي ه
ــانی ــه -بره ــانی ب خوبی نمــود دارد؛ یکــی از عرف

تبیـین روایـات بـا آمـوزة  هاي ایـن پیـامگاهجلوه
است که این روایات در ابواب » حقیقت و رقیقت«

یابی بـه مقصـود مختلف پرتوافشان است و دسـت
 است.ها با این آموزه بسیار تسهیل شده حقیقی آن

از سوي دیگر، در متـون دینـی تعـابیر فراوانـی 
هـا از آن» حقیقـت و رقیقـت«وجود دارد که انگارة 

ه نمایان اسـت؛ تعـابیر ملکـوت پذیر، بلکاستحصال
» انـزال و تنزیـل«اشیا، خزائن اشـیا، و کـاربرد واژة 

، و قـرآندربارة موجودات مقدس مانند فرشتگان و 
سایر اشیا از جملـه مایحتـاج معیشـت مـردم ماننـد 

تر، باران، لباس، زینت و چهارپایان و از همه جالـب
) 3الحدیـد: » (ظاهر و باطن«و » اول و آخر«وصف 

» امـر و خلـق«تعالی، و دو طبقۀ عالم  بارة واجبدر
)، و رجــوع موجــودات بــه خداونــد 54االعــراف: (
ــت) به123هــود: ( ــه حقیق ــایق ب ــۀ رجــوع رق  منزل
اي تواند اشارههر کدام می)، 46ش: 1362آشتیانی، (

 ».حقیقت و رقیقت«باشد بر انگارة 
در حکمــت متعالیــه، بــا پشــتوانۀ همــین مفــاد 

طبقۀ کلی براي موجودات، بـه نـام  وحیانی، از دو
اسـت. ، سخن بـه میـان آمـده »حقیقت و رقیقت«

ــراوان دیگــري به ــابیر ف ــه تع ــۀ تعبیرهــاي البت منزل
، کـه »ارواح و اشـباح«جایگزین وجود دارد مانند: 

ملکوتی موجودات و اشباح » حقیقت«ارواح همان 
زاده آملی، هاست (حسنو نمود ناسوتی آن »رقیقه«

 ).392/ 4ق: 1422
 

 اهمیت کاربردي آموزة حقیقت و رقیقت -1

 گراییاجتناب از تشبیه -1-1
هاي در الهیات، تنگناهاي علمـی و معرفتـی سـویه

ــا تعطیــل  مختلفــی را، از تشــبیه محــض گرفتــه ت
پردازي صرف، بر مدعیان اندیشه و متصدیان نظریه

گرایی وجود است. در این میان تشبیهتحمیل کرده 
داري اجب به ممکنات، سـویۀ پرطـرفو صفات و

اي اسـت، چراکـه در بین بسیاري از متکلمان فرقه
سـنج خـود رهـایی اند از دام ذهـن نسبتنتوانسته

یابند. حکمت متعالیه با تحکیم مبانی عقالنی سعی 
وافر کرده است تا معضالت الهیات را از جمله در 
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طـور هـا بـه وگو فروکاهد و به حل آنمورد گفت
ته و مقبول دست یابد. به این منظـور، صـدرا شایس

هـا و صـفات مشـترك بـر براي تفاوت اطـالق نام
سایه «واجب و ممکن، به تفاوت حقیقت وجودي 

، که واجد »صاحب سایه و دارندة شبح«با » و شبح
گــذارد اي از وجــود آن اســت، انگشــت میرقیقــه

). وي بـــــراي 156ش: 1380(صــــدرالمتألهین، 
و کماالت وجـودي واجـب ـ  نهادن وجودتفاوت

بخش همـۀ که داراي حقیقت وجـود بلکـه تحقـق
حقایق است ـ با وجود و صـفات سـایر ممکنـات 

تعـالی، هایی از وجـود و صـفات حقمنزلۀ رقیقهبه
است (همان)، تا آنچـه را  به این آموزه استناد کرده

پنداشـتن واجـب و سبب شبهۀ برخـی در مشترك
دوده باشـد! بـه ایـن است، ز ممکن در وجود شده

هـا کـه وجـود اسـت بـر ترین مفهومتعبیر که عام
ــالق  ــان اط ــت و یکس ــب یکنواخ ــن و واج ممک

شود، زیرا وجود واجب متعال، همـان وجـود نمی
» رقیقـه«است، و وجود دیگر موجـودات » حقیقی«

گر وجود اوست. به نظر وي همین تعبیر و حکایت
ــد و  ــین خداون ــایر صــفات مشــترك ب ــارة س درب

خلوقات همانند علم، قدرت و اراده جاري اسـت م
ایـن صـفات دربـارة واجـب متعـال » حقیقت«که 

اي »رقیقه«صادق است و سایر موجودات هر کدام 
 نازل از این صفات را در خود دارند (همان).

ســان، کــاربرد ایــن آمــوزه مــا را هــم بــا بدین
از » رقیقـه«منزلۀ چگونگی پدیدآمدن موجودات به

کنـد و هـم از آشنا می» حقیقت«منزلۀ اصل خود به
مجازانگاري و گرایش به اشتراك لفظی در کـاربرد 
مفاهیم دربـارة خداونـد و سـایر موجـودات رهـا 

گرایی در شـناخت ذات و صـفات کند، و تشبیهمی
بنـدد، کلی از محیط معرفت رخت برمیخداوند به

و » رقیقـت«بـا » حقیقـت«و » بـود«با » نمود«زیرا 
یکـی نیسـت و » موجـود اصـیل«با » ایهشبح و س«

ــداق ــدیگر مص ــا یک ــه ب ــان در مقایس هاي صفاتش
ش: 1361دهد (همـان؛ همـو، متفاوت را شکل می

 ).119ش: 1376؛ همو، 224

 »متشابهات«زدایی از تفسیر آسیب -1-2
دینی » متشابه«خیز، تفسیر متونِ هاي لغزشاز بزنگاه

ایـن  دربارة موجوداتِ جهان است. درصـدد تبیـین
گرایی و تشـبیه هاي مختلفی از تجسـیممتون، گروه

صِرف، تا تعطیل محض و تأویل نارواي این متـون، 
اند. توجه بـه ایـن آرایی کردهدر برابر یکدیگر صف

انگاره ما را در رساندن به تصور صحیح این مفاهیم 
ــاند.  ــد رس ــدد خواه ــی م ــیل وح ــود اص و مقص

آخـرت  گرایی محض و تأویـل حقـایق عـالمتأویل
مانند بهشت و جهنم و صراط به موجـودات عقلـی 

اي از این آسـیب اسـت کـه صـدرا از محض سویه
است (صـدرالمتألهین، دچارآمدن به آن هشدار داده 

ــل واژه58ش: 1382 ــر، حم ــوي دیگ ــاي ). از س ه
و روایــات بــر معــانی عامیانــه و  قــرآنمعمــول در 

انگاري موجودات بـرین پایداري بر جمود و تجسیم
جنبۀ دیگري از این آفت است که صـدرا درمـان آن 

اسـت را با کاربرد این آمـوزه قابـل عـالج دانسـته 
 ).301/ 9: ق1410صدرالمتألهین، (

حقیقـت و «کارگیري آمـوزة حکیم سـبزواري بـه
ــت ــیب» رقیق ــیح و آس ــین توض ــا آن را چن زدایی ب

 دهد:می

آیـد کـه بـین ها پدید نمیجا این کژروياز آن
ــایق و حقــایق« قــدر مشــترك مفهــومی و » رق

مصداقی وجود دارد؛ از جهت مفهومی به ایـن 
دلیل است که لفظ بـراي معنـاي مشـترك بـین 

مـثالً  همۀ موارد استعمال خویش وضـع شـده
معناي دست یعنی چیزي که با آن داد و دهش 

ــبض و بســط انجــام می ــرد،و ق ــار  گی ــن ک ای
تواند با قدرت مجرد یا علم مجرد یا عضـو می

مادي باشد، ... امـا از جهـت مصـداقی جهـت 
مشترك بین مصادیق محفوظ است، و تشکیک 

شود اشتراك به اختالف برگردد، ایـن سبب می
اصل محفوظ در برابر مفهوم مشـترك اسـت و 
م و تجــرّد  ــّ ــوع واحــد در تجس امکــان دارد ن

باید به انگارة اصالت وجود متفاوت باشد، البته 
و وقوع حرکت در جـوهر نیـز توجـه داشـت. 

از معناي حقیقـی خـارج » حقیقت«بنابراین، نه 
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خارج از آن » رقیقۀ رقیقه«و » رقیقه«است و نه 
معناست، و از سوي دیگر نه لفـظ ویـژة یکـی 
است تا کاربرد آن دربـارة دیگـر مـوارد سـبب 

مجـردات  مجازگویی باشد یا کاربرد آن دربارة
سبب تجسّم و تشبیه شود. حلّ همۀ مشکالت 

شود که کاربرد ایـن انگـاره در این خالصه می
درستی تصور شود. پس از آن، دربارة وجود به

فهم صحیح دربارة سـایر معـانی آسـان اسـت، 
ا سرمشق زیرا همۀ معانی در این سویه وجود ر

 ).536: ش1382(سبزواري،  دهندقرار می

مفهومـاً و مصـداقاً از عـرض چه وجـود چنان
عریض برخوردار است، و از مقولۀ تشکیک وجود 

توان این واقعیت را مشاهده کـرد، همـۀ معـانی می
 مثابۀ وجودند.دیگر در مفهوم و مصداق به

جاي شک نیست کـه حقـایق موجـود در ایـن 
، هـر جمـال و انـدعالم متنزل از حقـایق غیبی

 وندد، ظـلّفلی به ظهور پیکمالی که در عالم سِ
حقــایق الهـی اسـت. نــزول  »ۀرقیقـ«و فـرع و 
عقل و اطـالق بـه ایـن عـالم  نسماآحقایق از 

. اسـتمالزم با تکدّر و نقص و فتور و افتراق 
حقایق در عالم غیب موجود به وجـود جمعـی 

و در تنـزل بـه وجـود فرقـی و  استو قرآنی 
 ۀشوند، چون این عـالم مرتبـق میفرقانی محقّ

است. حقایق مرکب و تـوأم بـا  نازل عالم عقل
موجـود  ئهو بودن حقایق در این نش انداعراض

به وجود فرقی و متصف به اعراض و کیفیـات 
و کمیات مـالزم بـا وجـود فرقـی عـالم عقـل 

 ).242ش: 1379آشتیانی، یست (ن

اکنون ما با بسیاري از متون دربارة موجودات و 
گارة ها روبرو هستیم که بدون توجه به انمبادي آن

ــت« ــت و رقیق ــو، از و پردازش» حقیق ــاي همس ه
ــه یکــی از تفســیر صــحیح بازمی ــد ب ــانیم، و بای م

هاي انحرافی همانند تعطیل، تشبیه و تجسـیم سویه
رو بیاوریم. در این فرصـت مـا بـه برخـی از ایـن 

پردازیم تا اهمیـت ایـن انگـاره در متون روایی می
 گرایی برهان و عرفان و حکمـت اسـالمی، بـههم

 ویژه حکمت متعالیه، با وحی نمایان شود.

 تحلیل مفهومی آموزة حقیقت و رقیقت -2
 داراي دو عنصر است:» حقیقت«مفهوم فلسفی 

الف) تشخص: بنا بر اصالت وجود، حقیقت هـر 
شیء به تشخص وجودي آن بستگی دارد که منشأ و 

ــود می ــژة خ ــار وی ــدأ آث ــدرالمتألهین، مب ــود (ص ش
اسـاس، حقیقـتِ داراي اثـر ). بر ایـن 306ش: 1380

براي هر چیز همان وجود آن است که آثار و احکـام 
شود، و این وجـود اسـت کـه شیء بر آن مترتّب می

دار چیز دیگري در تحقق خود نیست، زیـرا غیـر وام
دار او از وجود چیزي نیست کـه حقیقـتِ وجـود وام

خودي خود عینیت و تحقق دارد باشد، بنابراین او به 
یابنـد (صـدرالمتألهین، اشـیا بـه او تحقـق میو سایر 

تر و ). و هــر چــه وجــود شــیء قــوي43ش: 1376
تر برخـوردار اسـت. در تر باشد از حقیقت کاملکامل

ترین موجـود از سیر مراتب واجـدیت کمـال، کامـل
حقیقت نهایی برخوردار است، و بقیۀ مراتـب مـادون 

 آیند.شمار می اي از او به»رقیقه«

بخش جهــت دیگــري کــه تحقــق ب) فعلیــت:
حقیقت هر شیء است، فعلیت وجـودي آن اسـت؛ 
از همین رو، حقیقت هر نوع به صـورت آن منـوط 

اي کـه بـاردار قـوة آن اسـت. مـثالً است نه به ماده
ــه نفــس ناطقــۀ او بســتگی دارد.  حقیقــت انســان ب

» الشـــیء شـــیء بصـــورته ال بمادتـــه«بنـــابراین، 
 .  )384-383ش:1380(صدرالمتألهین، 

 
» حقیقت و رقیقت«برخی کاربردهاي آموزة  -3

 در تفسیر متون دینی
 عینیت اولیت و آخریت واجب تعالی -3-1
الْحَمْدُ لِلَّهِ االوَّلِ بِالأَوَّلٍ کَانَ قَبْلَـهُ وَاآلخِـرِ بِالآخِـرٍ «

 ).1، نیایش صحیفۀ سجادیه» (یَکُونُ بَعْدَهُ
 شـدهاین فراز در سخنان امامان معصوم تکرار 

تراز با فهم این فراز شـریف که فهم درست آن هم
 ).3(الحدید: » هُوَ األَوَّلُ وَ اآلخِرُ«قرآنی است: 

ترین تفسیر اولیت و آخریت خداوند از عمیـق
مراتب معرفت در الهیات اسالمی است. آنچه مهـم 
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است عینیت این دو وصف دربـارة واجـب تعـالی 
ه از بدون پذیرش تعدد جهت اسـت. تفسـیري کـ

عهدة این مهم برآید فقـط در گنجینـۀ خـردورزان 
حکمت متعالی، و دفینۀ عرفاي محقق با پیـروي از 

درخشـد. هاي بیـت عصـمت و طهـارت میآموزه
براي سهولت فهـم ایـن حقیقـت توجـه بـه چنـد 

 انگارة فلسفی در حکمت متعالیه الزم است:
الف) تمـایز انـواع تقـدم و تـأخر: در دسـتگاه 

مراتــب تشــکیکی تقــدم و تــأخر فلســفی صــدرا، 
وجودي در عین اختالف و تفاوت به مرجع واحد 

گونه تقـدم و تـأخر پذیر است، اما باید اینبرگشت
را با گونۀ زمانی و مکانی آن متفاوت دانسـت کـه 

 این خصیصه را ندارد.

که از معیت و تقدم و تأخر جز معناي  کسانی
رتقـا فهمند، و از این مرحله ازمانی آن را نمی

هـا را اند تا معنـاي دهـري ایـن حقیقتنیافته
تواننــد فرازهــاي بســیاري از درك کننــد، نمی

ــرایت ــد. س ــدس را درك کنن ــون مق ندادن مت
احکام عالَم زمانی به عوالم متقدم کلیـد فهـم 
بسیاري از متون است. بـا معیارهـاي زمـانی، 

گاه با هـم تقدم و تأخر و متقدم و متأخر هیچ
ند، اما در عـوالم دیگـر مـثالً شدنی نیستجمع

توانـد هـم متقـدم عالم دهري یـک شـیء می
باشد و هـم در عـین حـال متـأخر باشـد؛ در 
سلسلۀ طولی، تقدم و تأخر دهري نـه زمـانی 

موجودات اسـت، مـثالً  نوعی دیگر از ترتیب
عقل فعال، هم از جهت دهر متقـدم اسـت و 
هم متأخر، و به همین مطلب در حدیث اشاره 

» آیندگان هسـتیم ما پیشگامان و در پی« دارد:
 ).710ش: 1382 سبزواري،(

وحـدت حقیقـت ب) وحدت شخصی وجود (
با رقیقت): تمایزانگاري بین گونۀ وحدت مطرح در 
این متون بـا وحـدت عرفـی، و وحـدت در علـوم 

رسـاند. ما را در فهم این متون مدد شـایان میدیگر، 
حقیقت وجود واحد شخصی است، اما تشـکیک در 
مظــاهر آن جــاري اســت. بــه ایــن منظــور، بایــد از 
تشکیک عامی که تشـکیک در مراتـب اسـت گـذر 

کرد و به تشکیک در مظاهر روي آورد. توفیق تبیین 
این متون و درك مقصـود در گـرو ایـن اسـت کـه 

رقیقت به تشکیک رتبی فروکاسته  نسبت حقیقت و
نشود، بلکه نظر به تشکیک در مظاهر مقصور شـود، 

ــورت همان ــن ص ــل در ای ــت در اص ــه اول اس چ
حقیقت، همان آخر است در نمود و مظاهر. وجـود 
متقدم که در آغاز سلسلۀ نزولی است و فاعلیت بـه 
او مربوط است، و وجـود متـأخري کـه در سلسـلۀ 

او بسـتگی دارد، هـر دو صعودي است و غایت بـه 
برخوردارنـد » وحدت حقه حقیقیه«یک چیزند و از 

 پس داراي نسخۀ دوم نیستند.

تبـاین به در حکمت متعالیه قول که نظر به این
 و عالم وجود، اساس صحیحی ندارد، در انواع،

 نور و ظهور محض اسـت،که وجود بر اثر این
 ،گیردمیقرار  »واحد شخصی« دلک وجودر سِ
صـــف بـــه مظـــاهر وجـــود متّ لیـــات وو تج

را یـک حقیقـت اند، سراسـر هسـتی، تشکیک
 دهند.تشکیل می

 ه صعود نماید گهی نزولگاین نقطه 
 ما یکون ن حقیقت ما کان وایک نقطه د

 .)46: ش1362آشتیانی، (
 

 عینیت ظهور و بطون واجب تعالی -3-2
» ظهوره و ظاهرا فی بطونه و مکنونه یا من باطنا فی«
 .)الجنانمفاتیحتوقیع ناحیۀ مقدسه، (

مصدر هم سیاق ایـن فـراز از این فراز عصمت
ــوَ«ایــن کریمــه اســت:  ــاهِرُ وَ الْبــاطِنُ ... و هُ » الظَّ

هـاي )، که بـراي تبیـین آن بایـد آموزه3(الحدید: 
در حکمت متعالی حکمت متعالی را به مدد طلبید. 

قـام است، و تجلی در م» بالتجلی«فاعل الهی فاعل 
ذات با مقام فعل وحدت دارد. با حفظ مرتبۀ مظهر 
و ظاهر در مقام ذات و فعل، باید گفت این همـان 

، در رتبـۀ فعـل »حقیقـت«منزلـۀ ذات است کـه به
شود، اما تعینـات خلقـی پدیدار می» رقیقه«منزلۀ به

ــود راه نمی ــت وج ــۀ ذات و حقیق ــه رتب ــد ب یاب
 .)756 ش:1370آشتیانی، (
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انگارة جمع بین تشـبیه و تنزیـه  با این تحریر،
» رقیقت«شود، زیرا دربارة صفات الهی مبناپذیر می

اسـت، پـس بـین » حقیقـت«یافتۀ همان مرتبۀ تنزل
این دو رتبه نوعی شباهت، بلکـه یگـانگی برقـرار 
است و این به معناي برقـراري تشـبیه اسـت؛ و از 
سویی، حقیقت محصـور در رقیقـت نیسـت، و از 

فعت شأن برخوردار است کـه همـان علوّ ذاتی و ر
 حفظ تنزیه در این مقام است.

در این توقیع شریف، تصریحات زیبا، در جمع 
هاي است. از جمله وصف بین تشبیه و تنزیه، آمده

متعدد بـراي متولیـان امـور الهـی، و معرفـی آنـان 
منزلۀ ارکان توحید و آیات و مقامات الـوهی کـه به

شـوند. تعبیـر میجا سبب معرفـت الهـی در همـه
رود کـه جا در مقام تشـبیه پـیش مـیفزاینده تا آن

شناسد ها نمیهیچ فرقی بین مقام الوهی با مقام آن
و سپس، با منظـورکردن مقـام خلقـی و عبودیـت 

هـا را در گردد، و آنبراي آنان، به مقام تنزیه بازمی
بینـد، و منشـأ همـۀ مقام امکـانی خـود مسـتقر می

داند، تـا ایـن حقیقـت جوبی میکماالت را مقام و
آشکار شود کـه هـیچ خداونـدگاري جـز خـداي 

ها آسمان و زمینت پس به وسیلۀ آن«واحد نیست: 
اي تا آشکار شود که هیچ خدایی جز تو را پر کرده

جالب است که اگر وحدت ظاهر و مظهـر  .»نیست
هـا منظور نباشد، چگونه از مخلوقـات و تکثـر آن

رسید؟ که مورد تأکیـد ایـن  توان به توحید نابمی
 متن مقدس است.

به همین منظور، تعبیرهاي عالی دیگر از فرازهاي 
پرراز در الهیات، از زبان معصومان پـاك وجـود دارد 
که هر کـدام بـه نـوعی تجلـی حقیقـت را در مظهـر 

 کننــد:رقیقــت در عــین رفعــت و تعــالی آشــکار می
.. یـا ضاقت االشیاء دونک و مأل کلَّ شیء نورُك . و«

نیایش شریف امام » (من فی عُلوّه دانٍ و فی دُنُوّه عالٍ
یا مـن فـی . «)الجنانمفاتیح(ع) در روز جمعه،  کاظم

 .نیایش جوشن کبیر)» (علوّه قریب
اگرچه همۀ اشـیا، بـدون اسـتثنا، گنجـایش آن را 
ندارند که حقیقت واجب را در خود جاي دهند، امـا 

پرتو حقیقت، پر از تجلی اي از منزلۀ رقیقهچیز بههمه
ــوّ و  ــت عل ــت در نهای ــور واجــب اســت. و حقیق ن

که اشـیا فرازمندي در رتبۀ رقیقه نمایان است و با این
انــد کــه تر از اینظرفیــت و خُردوســعتبســیار تنگ

بتوانند عظمت و وسعت وجـودي حـق را در خـود 
جاي دهند، اما هر کدام به اندازة هستی خـود از نـور 

ند و از واجدیت نـور الهـی تأللـؤ دارنـد؛ االهی اشباع
 آفریدگار خویش.» حقیقت«گر اند تابشیعنی رقایقی

همچنــین، مقــام الــوهی در علــوّ خــود مســتقر 
است، اما با همـۀ علـوّ خـود بـه موجـودات بـس 

حضور دارد و » رقیقه«نزدیک است، یعنی در مقام 
ــور در  ــین حض ــه«در ع ــري » رقیق ــوّ و برت از عل

 برخوردار است.
 

 معیت و غیریت واجب با ممکنات -3-3
» بمزایلـۀ ال ءشی کل غیر و بمقارنۀ ال ءشی کل مع«
 ).1، خطبۀ البالغهنهج(

افزاي الهیـات و بخش و تعـالیاز فرازهاي الهام
حکمت اسالمی، ایـن جملـه از مـوالي موحـدان 

در این جملۀ کوتاه کـه از (ع) است.  حضرت علی
دانایان ارزانی شده، دنیایی ، به »علم مکنون«مصدر 

هـاي است، و بابی است که خود باب از معنا نهفته
بسیاري از معرفـت را بـه روي حکمـاي اسـالمی 

 گشوده است.
معیــت و همراهــی بــا خلــق و در عــین حــال 

اي کــه هــا، بــه گونــهمغــایرت و دوگــانگی بــا آن
نینجامـد، » مزایلـه«از آن پدید نیاید و بـه » مقارنه«

أمین مبانی و مقدماتی بس ظریف و عمیق نیازمند ت
تـوان از عهـدة فهـم است که به آسـانیِ ادعـا نمی

بایســته برآمــد. برخــی از ایــن مبــانی در حکمــت 
 متعالیه از این قرار است:

 توجـهوحدت حقیقت وجـود، درك چگونگی 
بـین احکـام نهـادن مراتب حقایق وجـودي، فرقبه 

ماالت ک ۀرجوع همبا مربوط به اصل حقیقت وجود 
عینیـت شـئون در نظر داشـتن  ،به مقام غیب وجود

تنزه ذات از اعتبارات و وجود با مقام احدیت ذاتی، 
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جدایی بین اوصاف و اسما  نبود و اوصاف امکانی و
 وانبساط نور وجود بر مظاهر، درك صحیح  ،و ذات

وحدت ظاهر و مظهر در مقام تجلی ذاتی و فعلی و 
جمع بـین تشـبیه و  ،تعینات خلقیبه اتصاف وجود 

تنزیه، و فرار از اعتقـاد بـه تنزیـه صـرف، و تشـبیه 
). برایند محرومیت از 87: ش1362آشتیانی، ( محض

این مقدمات و مبانی عقالنی و حِکمـی دچارشـدن 
هاي کالمـی، ماننـد هایی اسـت کـه فرقـهبه آسـیب

ها بر اثـر اند. آناشاعره و معتزله، در آن گرفتار شده
بـابِ «هاي آموزگاران راستین وحـی دوري از آموزه

زیـادتی را گم کردند و به ابـاطیلی ماننـد » شهر علم
یا نفی صفات کمالی از حـق دچـار  صفات بر ذات،

رفۀ وحدت صـِ «یعنی و از فهم توحید حقیقی، شدند 
دنـد. از اهـل عصـمت و مان، محـروم »ذاتیه اطالقیه

ــاري نقــل  ــري از  شــدهطهــارت اخب کــه حــل کثی
از جملـه  ی بر فهـم آن اخبـار اسـت.معضالت مبتن

جبر و تفویض از  ۀجمع بین تنزیه و تشبیه که مسئل
(ع) افادت  علی فروعات آن اصل کلی است که امام

 ).88: همان( نداهفرمود
اي را در حکماي متعالی تالش فلسفی دوسویه

 اند؛ از یـکمواجهه با این متون بـه انجـام رسـانده
سازي فهم این متـون ها درصدد آسانسو، مشی آن

است و از سوي دیگر، روش نیل به مقاصـد عـالی 
کند. به این منظور، خوبی معرفی میاین متون را به

تأکید بر نکاتی اساسی، از قبیل مبدئیت و آخریـت 
ـــر واجـــب،  ـــددي و فراگی ـــر ع و وحـــدت غی

 راهگشاست.

هـا نیسـت، کـه از یگانگی او مانند سـایر یگان
آیند، پـس او دوم می تکرارشان اعداد به وجود

چــه بــراي بـراي یکتــایی خــویش نـدارد چنان
وجودش مانندي نیست، بلکه یگانگی محـض 

هاسـت، در همـۀ او که دربردارندة همـۀ کثرت
ــۀ یگان ــور وجــودش در هم ــه و ن ــا راه یافت ه

ــوذ دارد، چنان ــات نف ــه فرمانهوی ــاي چ فرم
چیز است با همه«(ع) فرموده:  یکتاپرستان علی

چیز است، اما نه به همگِنی و جز همه اما نه به
 ).140/ 9: ق1410صدرالمتألهین، » (برکناري

حکمت متعالیه با مبانی عقالنی درصدد اسـت 
تصویري از هستی واجب ارائـه دهـد کـه وجـودِ 

اش نباشـد، تـا آغازین حـق، دافـع وجـودِ پایـانی
آیـد در ها از او فـرو میکه در آغـاز، هسـتیچنان

گیرد، و به ایـن به سوي او فراز  فرجام، نیز هستی
وسیله اولیت و آخریت واجب تفسیرپذیر شـود، و 

هستی در فـرود و فرجـام » حقیقت و رقیقت«بین 
چه حقیقت با تنـزل در گرایی برقرار شود. چنانهم

مقام رقیقت حضور دارد، رقیقت با عروج به مقـام 
کند. سایر علل میانی هستی نیـز حقیقت رجوع می

حضور و احاطه نسبت بـه مـادون خـود از همین 
هاي مجـرد مندند. نورهاي قیّـومی و صـورتبهره

جهت کـه وجـود الهی و عقول مفارق فعال، از آن 
مندنـــد، ظلّـــی دارنـــد و از وحـــدت ظلّـــی بهره

هـا شان مانند یکتایی او، و پهنۀ وجودي آنیکتایی
هایی از پهناوري و فراگیري او است و رابطۀ نمونه

منزلـۀ پرتوهـاي نـور او و لـوازم واجب به ها باآن
 ).141: همانهویتش است (

 
 هاي نهاننزول از گنجینه -3-4

در متن بسیاري از روایات، از آفرینش موجـودات 
ها را بـه توان آناست که نمی شده» نزول«تعبیر به 

معناي ظاهري یعنی فرودآمدن از آسمان جسـمانی 
ایـات چنـین دنیا دانسـت. مفـاد برخـی از ایـن رو

ــه ــزول پای ــت: ن ــود از اس ــه و حجراالس هاي کعب
اشــیایی دیگــر ماننــد » انــزال و تنزیــل«بهشــت، و 

ها و گیاهان از بهشـت یـا جهـنم، و روایـات میوه
مندان را از بهشـت و از طینت که سرشت سـعادت
پیشـگان را از جهـنّم یـا عّلیین، و سرشت شقاوت

ارة مکان سجّین دانسته است، و نیز روایاتی که درب
که قبر را زمینی بهشت و جهنم برزخی، و روایاتی 

اي از جهنم هاي بهشت یا حفرهیا بستانی از بستان
 .استمعرفی کرده 

عالمه طباطبائی بـا صـبغۀ تحلیـل متعـالی، و 
و نظـر بـه » حقیقـت و رقیقـت«تمرکز بر آمـوزة 

مبناي قرآنی آن، بـراي رونمـایی از مقصـود ایـن 
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معناشناسی معمـول در حکمـت روایات، دیدگاه 
 گشاید.متعالیه را می

و به تَبع آن روایات بر روي  قرآناین بابی که 
بر ما  قرآنما گشوده، از معارف الهی است که 

ارزانی فرمود، و روایات مسیر آن را پیمـوده، 
که اشیاي مشهود در عالم طبیعت همـه از این

، پـس هـر چـه زیبـا و نزد خداوند نازل شده
ست از بهشت، و هر چه شر یا ابزار شر خیر ا

یا ظرف شـر اسـت، از آتـش اسـت و بـه آن 
ــهبرمی ــن کریم ــتفاد از ای ــردد، مس ــت:  گ اس

هایش نزد که گنجینهچیز نیست مگر اینهیچ«
ماســت و مــا آن را جــز بــا هندســه و مقــدار 

). بنـا بـر 21(الحجر: » سازیمخاص نازل نمی
اسـت  این مفاد، هر شیء نزد خداوند موجود

و محدود به هیچ حد و مقدر به هـیچ قـدري 
ــدار  ــدر و مق ــل ق ــه هنگــام تنزی نیســت، و ب

 گیرد.می خود به
کلی و با لسان عام است، اما  قرآناین بیان 

در خصوص بسیاري از موجودات همین تعبیر 
کار رفته است؛ مانند انزال چهارپایان و آهن به 

شود از و رزق. بنابراین، هر چه به دنیا نازل می
چه قرینۀ مقابـل آن رجـوع نزد خداست. چنان

کَ إِلى«چیز به نزد او است. همه  »الرُّجْعـى رَبـِّ
 ).291/ 1تا: (طباطبائی، بی )8: العلق(

بر ایـن اسـاس، روایـات هـم بـه حقیقتـی از 
معارف بلند اسـالم نـاظر اسـت کـه اصـل آن را 

 نُنَزِّلُهُ ما وَ خَزائِنُهُ عِنْدَنا إِالَّ ءٍشَیْ مِنْ إِنْ وَ«کریمۀ 
) مقرر فرموده و فهم 21: الحجر( »مَعْلُومٍ بِقَدَرٍ إِالَّ

یکدیگر به بلنداي فکر مخاطب این متون در کنار 
عبارت کلیدي در این متن وحیانی،  نیازمند است.

که توجه حکمـاي متعـالی را بـه خـود معطـوف 
است، آنان منظور از خـزائن » خزائن«داشته، واژة 

هایی محفوظ براي حقایق هر شـیء در را گنجینه
اصـل و » حقـایق«اند که ایـن نزد خداوند دانسته
هـاي فروتـرِ در جهان» رقایق«اساس براي وجودِ 

بعدي است. در حقیقت، نسخۀ اصلی هر موجود 
ها محفوظ است و روگرفتـی از آن در آن گنجینه

ترین جامعها نازل شده است. این کریمه به جهان
حقیقت «متن مقدس در خصوص انگارة پرکاربرد 

نیز هست. مفسران هر کـدام بـه مبلـغ » و رقیقت
اند، اما سعی وافر کردهدانایی خود در رمزگشایی 

حکماي متعالی با دریافت مفهوم کلیدي این آیـۀ 
مبارکه تصویري زیبا و عمیق از معارف الهـی بـه 

دهند و بر اساس ایـن مفـاد بسـیاري از دست می
» انـزال و تنزیـل«آیات و روایـات کـه سـخن از 

تفسـیرپذیر  کار رفتـه ها بهحقایق وجودي در آن
 اند. شده

(ره) در تفسیر قیم المیزان، این  ائیعالمه طباطب
دهد و بـر اسـاس آن عطف قرار می کریمه را نقطۀ

ارائـه » قـرآنبـه  قـرآنتفسیر «تفسیر زیبا از روش 
مضمون را بر اسـاس همـین دهد. و روایاتِ هممی

اي بـین تفاسـیر کند. اگـر مقایسـهکریمه تفسیر می
ر حکماي متعالی از مفاد این آیه و تفسیري که سای

اند، انجام شود، تفـاوت سـطح و مفسران ارائه داده
 شود.خوبی مشهود میژرفا به

برخی با توجیهـات پرتکلـف مفـاد آیـه را بـه 
و  مورد آن یعنی رزق و معیشـت منحصـر دانسـته

اند! و برخی منظور منظور از خزائن را باران دانسته
آیه را بیان شمول قدرت مطلقۀ الهـی و منظـور از 

ــزائن را  ــودات خ ــی موج ــود فرض ــزائن و وج خ
اند! توجیهات مردود دیگري نیز ارائـه شـده دانسته

که بر هر کدام نقدهاي اساسی وارد است، اما آنچه 
تدبر در این آیه و آیات متناظر دیگر به مـا ارزانـی 

دارد، این است که این آیه از فرازهاي درخشان می
» متعـالی«و پرفروغ گفتار الهی است که با نگـرش 

تر از آنچه آنـان توجیـه تر و عمیقمطلبی بس دقیق
 گذارد.اند، در اختیار ما میکرده

» قـدَر«بنا بر منطوق آیه، اشیا در ظهور خود با 
» قـدَر«شوند، و قبل از اشتمال و احاطـۀ همراه می

 اي دارند.ها اصل و ریشهها، آنبر آن
در آیه، با عمـومیتی کـه  »ءٍشَیْ مِنْ إِنْ وَ«ظاهر 

شود، بر هـر چـه از نکره در سیاق نفی فهمیده می
کنـد، چـه مرئـی و نـامرئی، شیء بر آن صـدق می
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نـه یـک » خـزائن«شمول دارد. آیه براي هر شیء 
کند. پس باید دیـد خزانه در نزد خداوند اثبات می

نزد خدا چیست. آنچه کار را ساده » خزائن«معناي 
خداوند متعال آن شیء را فرو  کند این است کهمی

ــود می ــزد خ ــتاده از ن ــتادن فرس ــد، و فروفرس دان
خواهان فراز و فرود و بلندي و پایین و مثالً زمین 

کـه، بـه شـهادت عینـی،  و آسمان است. در حالی
انـد، مخلوقات از مکان باال بـه پـایین فـرود نیامده

خلقـت » انـزال«پس جز این نیست کـه منظـور از 
اي است که بر آن ین خلق داراي ویژگیباشد، اما ا

نزول صادق است. و در راستاي همان کریمه ایـن 
آیات است: براي شـما از چهارپایـان هشـت زوج 

» آهن را فـرو فرسـتادیم«) و 6: الزمر» (فرو فرستاد
 ).25: الحدید(

نکتۀ کلیدي رهنمون به این مقصـود، تعبیـر از 
زیـرا اسـت، » خـزائن«وجود پیشین هر شـیء بـه 

متأخر و مالزم با نزول است، پس شـیء در » قدَر«
این خزائن مقـدر بـه مقـدار و محـدود بـه حـدي 

اسـت، و داراي حـدود » قـدَر«نیست، و اگر فوق 
نیست پس تعبیر به خـزائن بـه صـیغۀ جمـع چـه 

 وجهی دارد؟
همین نکته راهنماي این مطلب است کـه ایـن 

برخی فـوق دیگـري اسـت، و هـر رتبـۀ » خزائن«
تر نامحدود به حد مرتبۀ دانی اسـت، و مقـدر لیعا
آن نیست، و مجموع آن خزائن مقـدر بـه » قدَر«به 

و حدود شیء در این نشئه نیستند. به همین » قدَر«
که بر نوعی تدریج داللـت » تنزیل«منظور، تعبیر به 

که شیء در نزول خود، دارد، نیز اشاره است به این
قـدَر بـر او وارد مرحله به مرحله، امر جدیـدي از 

شود، تا مرحلۀ پایانی که قدر از هر طـرف او را می
کند. از سوي دیگر، همۀ این خزائن فوق احاطه می

ها را بـه بـودن عالم مشهود است، زیرا خداوند آن
آنچه «نزد خود وصف فرمود، و خود خبر داده که 

پذیر، و آنچه نزد خداست باقی نزد شماست تباهی
ئن هر چه باشد امـوري اسـت ، پس این خزا»است

ثابت و نامتغیر و نـابود ناشـونده، امـا اشـیاي ایـن 

جهان مادي محسوس متغیر و نابودشـونده اسـت؛ 
الهی فوق جهـان مشـهود اسـت » خزائن«بنابراین، 

 ).145-141/ 12تا: (طباطبائی، بی
دار استخدام این آمـوزه در منزلۀ پرچمصدرا، به

ستناد به آیـۀ کریمـه، مطالعات حکمت متعالیه، با ا
حقایق و رقایق موجـودات را چنـین بـا صـراحت 

 کند.تصویر می

هــاي هاي جزئــی جســمانی، حقیقتصــورت
انـد، کلی موجود در عالم امـر و قضـاي الهی

کـه چیز نیست مگر اینهیچ«چه فرموده: چنان
ــه ــا گنجین ــز ب ــا ج ــت و م ــزد ماس هاي آن ن

» فرسـتیمگیري مشخص آن را فـرو نمیاندازه
ها همـان حقـایق ). پـس گنجینـه21ر: الحج(

کلـی عقلــی اســت و بــراي هــر یــک از ایــن 
هایی جزئی است که بـا اسـباب کلیات، رقیقه

و وضع مخصـوص  جزئی قدري از قبیل ماده
شوند، پـس حقـایق و زمان و اَین موجود می

کلــی نــزد خداونــد بــه اصــالت موجودنــد و 
با هاي حسی به تبعیت. پس حقایق کلی رقیقه

کلیت خویش در وجود برین و الهـی وجـود 
شـوند و آن دارند و با این وجـود منتقـل نمی

حقـــایق بـــه حکـــم پیونـــد و فراگیـــري و 
سازي، بـر سـایر مراتـب و در قالـب دگرگون

هایی تنـزل و اشباح و اجرام به صورت رقیقه
یابند ... و رقیقه به حکم پیوند همان تمثّل می

ت و رقیقـت حقیقت است، تفاوت بین حقیقـ
به حسب شدت و ضـعف و نقـص و کمـال 

 ).127 /8: ق1410صدرالمتألهین، است (

با ایـن نگـرش، نخسـتین تنـزل موجـودات از 
ها و خـزائن خـود بـا تنـزل مالئـک آغـاز گنجینه

شود و سـپس، مالئـک نیـز بـا تنـزل وجـودي می
ــام  ــه انج ــرینش ب ــر آف ــود را در ام ــاطت خ وس

قبـل از » حقیقـت«منزلـۀ رسانند و هـر کـدام بهمی
پس از نـزول، در نظـام تکـوین » رقیقت«نزول، و 

 کنند.نقش ایفا می

ــه همــین  معنــاي تنــزل مالئــک بــر خلــق ب
معناست مثالً، عزرائیل با عظمـت منزلـت و 
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منزلـۀ قیام حقیقتش در برابـر خداونـد، و به
حامــل یکــی از ارکــان عــرش اعظــم الهــی، 
 پیوسته در مقام خود ثابت است، امـا رقـایق

هایش به او به حکم احاطه و تنزل و تصرف
ــد و از آن جان ــام دارن ــدگان قی ــاي آفری ه

اي مباشــرگرفتن نفــس حقیقــت کلــی رقیقــه
اي از رقـایق است. و قوة عمالـه نیـز رقیقـه

شـکل بـا حقیقت کلی عزرائیل است، که هم
کنـد، و غـذا را از مـواد آن حقیقت عمل می

مقام کند، در حالی که عزرائیل در جذب می
اصلی خود در برابر خداوند هیچ شأنی او را 

 کند.از شأنی دیگر غافل نمی
همچنــین اســت حقیقــت کلــی جبرئیــل، 
اسرافیل و ... جمیع قـواي مـدرك و محـرك، 

 هاي هر یک در فراز و فرود و در ارجکه مقام
ارزش متفاوت است، برخی از این مقامات، و 

ی، و عقلی ناب، و برخی مثالی، و برخی حسّ
 ).128/ 8: همانبرخی جسمانی است (

دربـارة » تنزیـل و انـزال«با این اساس، کاربرد 
معناي دیگـري  قرآن کریمموجودات مقدس مانند 

 أُمِّ فِـی إِنَّـهُ« که طبق کریمۀگیرد، با اینخود میبه 
از  قـرآن)، 4: الزخـرف( »حَکِیمٌ لَعَلِیٌّ لَدَیْنا الْکِتابِ

ــه آن  ــی برخــوردار اســت ک ــت«حقیقت در » حقیق
بردار شده، نام» علیّ و حکیم«با ویژگی » الکتابامّ«

، عربی نازل شـده قرآنپس از آن مرتبه به صورت 
قـرآن یکـی از اسـامی » تنزیل«و به همین عنایت، 

که حقیقـت آن وجـود جمعـی و است، با آن کریم
بـه » انیفرقـ«دارد، اما بـا وجـود فرقـی و » قرآنی«

، و در نـزول از آن وجود تنزیلی فرو فرستاده شده
، و حقیقت، مراتب و مواطن بسیاري را طـی کـرده

گیـرد. مجیـد، عزیـز، هاي گوناگون به خود مینام
ــه  ــت ک ــاف اس ــی از اوص ــریم، برخ ــیم، ک حک

: همـانبه این حقایق است ( قرآنکنندة تبلور تبیین
 ).69-68/ 8 و 316/ 15: تاطباطبائی، بی؛ 31/ 7

دربـارة » انزال و تنزیل«طور است کاربرد همین
ــزال میــزان (الحدیــد: ســایر اشــیا از قبیــل:  ) 25ان

ـــدرالمتألهین،  ـــو، 301-298/ 9ق: 1410(ص ؛ هم
: األعراف)؛ انزال لباس و ارائه (211-207:ش1385

 چهارپایـان ل)؛ انـزا22: الذاریات؛ انزال رزق ()26
 ).25: الحدید)؛ انزال آهن (6: الزمر(

ممکن است براي برخی این شبهه پـیش آیـد 
که منظور از انـزال رزق از آسـمان، همـان بـاران 

آید، امـا ایـن توجیـه است که از آسمان فرود می
اش اي از آیـه اسـت کـه بـه فـرض درسـتیساده

ــات  ــۀ متعلق ــارة هم ــزال«درب ــزال » ان ــد ان مانن
چهارپایـــان، آهـــن و لبـــاس صـــحیح نیســـت 

 ).290/ 1تا: ی(طباطبائی، ب
، جهان غیب »سماء«پس ممکن است منظور از 

اشیا و از جمله ارزاق نیـز از جانـب باشد، که همۀ 
شود، و این تعبیـر دربـارة اشـیاي خداوند نازل می

دیگر مانند انزال چهارپایان و آهن وارد شده و بـه 
کـه چیـز نیسـت مگـر اینهیچ«طور عام فرمـوده: 

مقـدار  ا آن را جـز بـهگنجینۀ آن نزد ماسـت و مـ
). پــس 21(الحجــر: » فرســتیممشــخص فــرو نمی
چیزهاست که انسـان در بقـاي منظور از رزق همۀ 

منظــور از تنزیــل، بــرد. و خــود از آن نفــع می
کردن شیء از نزد خویش به مـوطن خلـق و خارج

راندن از عالم غیب به عالم شـهادت تقدیر، یا برون
/ 15و  69-68/ 8(همـان: و خلقت در زمین است 

ــاد 172/ 19و  375/ 18و  316 ــین مف ــا هم ). و ب
هـاي موجــود در روایـات ماننــد بسـیاري از آموزه

مکــان دنیــوي بهشــت و جهــنم و نظــام اســمایی 
 شوند.پذیر میتبیین
 

 مکان بهشت و جهنم -3-5
روایات بسیار ناظر به این است که براي بهشت و 
جهنم مکانی در یکی از جهات دنیـا وجـود دارد. 
ظاهر این متون بهشت و جهـنم را از موجـودات 

هـا کـه، آنشمار آورده است در حـالی  دنیوي به
وجود اُخروي دارند، و جمع بین دنیـا و آخـرت 
در جهان طبیعی ممکـن نیسـت، زیـرا آخـرت و 

هایش متباین از اساس با دنیا و پدیده موجوداتش
حقیقت «است. صدرا تالش دارد بر اساس انگارة 

ایـن متـون را تفسـیر کنـد و بـه حـل » و رقیقت
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ــز  ــود را نی ــل خ ــد، و دالی ــت یاب ــل دس معض
 کند.می خاطرنشان

هر یک از بهشـت و جهـنم بـه حسـب رقیقـۀ 
خود در ایـن دنیـا داراي مظـاهر و نمودهـایی 

متباین دنیا و آخـرت اقتضـا  هاياست، ویژگی
دارد که حقیقت موجودات جهان پسین امکـان 

باشـند. هستی حقیقی در این جهان را نداشـته 
ترین ویژگی این جهـان نـابودي مسـتمر و مهم

پذیري و هالکت و فنا است، امـا جهـان تباهی
اي از ایـن پسین که جهان فرجـامین اسـت ذره

» حقیقـت«ن ها در آن راه ندارد، بنـابرایویژگی
آیـد، آن موجودات در این جهان به وجود نمی

ها در جهان دنیوي نمایـان هاي آن»رقیقه«بلکه 
چه در روایـات بـراي هـر یـک شود، چنانمی

است، امـا ایـن روایـات هایی تعیین شده مکان
هـا دارد و گرنـه ایـن اشاره به رقایق جزئی آن

هـا را جهان قابلیت و ظرفیت حقیقت کلـی آن
چه کتاب، سنت، کشـف و برهـان رد. چنانندا

داللت دارد که بهشت مکـانِ سـالمت اسـت و 
در آن مــرگ و فرتــوتی و بیمــاري و انــدوه و 
فرســایش و نــابودي راه نــدارد، بهشــت خانــۀ 

مندي اسـت و اهـل آن را رنـج و پایایی و ارج
رسـد، ... هـر کـس بـه هـر چـه خستگی نمی

آن  برد و آنچه را همـتش بـهبخواهد لذت می
ها امـور خواهد و مبادي هسـتتعلق بگیرد می

ادراکی و جهات فاعلی است، و بـراي مـواد و 
ــبب ــالتی در آنس ــابلی دخ ــت هاي ق ــا نیس ه

 ).322/ 9ق: 1410(صدرالمتألهین، 

اسـت تـا بـا کمـک آمـوزة  اکنون صدرا آمـاده
هاي متباعد دو در برابر ویژگی» حقیقت و رقیقت«

متونی ارائـه دهـد کـه  گرا برايجهان تفسیري هم
براي موجودات اخـروي در امکنـۀ دنیـوي جـا و 

 اند.نشان ارائه داده

براي هر یک از بهشت و جهنم در ایـن دنیـا 
اش هاي جزئــیو نشــئه» رقــایق«بــه حســب 

شـود مظاهري است و بر همین معنا حمل می
هـا مکـان حسـی تعیـین اخباري که بـراي آن

 .)325: (همان است کرده

گفتـه، تفسـیرِ ایـن توجه به مبانی پیش صدرا با
 کند.روایات را چنین تتمیم می

کلی است که روح عالم » حقیقتی«براي بهشت 
پارسـایان را بـه «و مظهر اسم رحمـان اسـت، 

ــزیمســوي رحمــن برمی ــریم: » انگی ). و 85(م
براي آن یک نماد کلی است مانند عرش اعظم 

ن رحما«که مستواي رحمان است، زیرا فرمود: 
و داراي نمادهـاي ». بر عـرش مسـتوي گشـت

هـاي مـؤمن کـه فرمـود: جزئی است مانند دل
و برایش مظـاهر ». قلب مؤمن عرش خداست«

که احادیثی دربارة اروند وارد حسی است چنان
 است. شده

گونه است دربارة آتش که یـک و مطلب همین
حقیقت کلی دارد و آن دوري از جوار خداوند 

بر اساس اسم جبار منتقم و رحمت اوست، که 
گیرد، و برایش نشئۀ مثالی کلـی قهار هستی می

ــه اســت، کــه منتهــاي داراي طبقــات هفت گان
ــت، و بــرایش  ــار و منافقــان اس ــال فج اعم
نمودهاي جزئی نیز هست که طبیعت هـر فـرد 
براي عذاب جسمانی، و نفس و روحش بـراي 

ــرایش نمود هــا و عــذاب روحــانی اســت. و ب
چـه روایـاتی نیز هست، چنان هاي حسینمایه

و غیــر آن وارد شــده » برهــوت«دربــارة وادي 
 ).326: (هماناست 

ــت چنان ــهود اس ــه مش ــت چ ــان حقیق در بی
، »جهـنم«، »بهشـت«موجوداتِ جهان پسین ماننـد 

هاي آن در و رقیقــه» کتــاب«و » میــزان«، »صــراط«
خوبی جهان دنیا، حکمت متعالیه از این انگـاره بـه

، و صـدرا توانسـته جلـو بسـیاري از استمداد کرده
ــون و در قلمــرو کژروي ــن مت ــا را در تفســیر ای ه

باورها بگیرد. حکیم سبزواري نیـز ایـن مطلـب را 
 نگارد.چنین می

بهشت همـان بهشـت ذات و صـفات » حقیقت«
است، و این فرمـودة خداونـد اسـت: در زمـرة 
بندگانم درآییـد و در بهشـت مـن وارد گردیـد. 
نمونۀ کلی بهشـت، بهشـت صـوري اسـت کـه 
صورت اعمال در آن است و در برابر آن، بهشت 
معناست که معانی ابداعی داخل در صُقع ربوبی 
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هـاي عملـی هاي جزئـی آن عقلاست. و نمونه
هاست هاي آنها و خواستهبراي مؤمنین، و اراده

 ).762ش: 1382(سبزواري، 

حکیم سبزواري مضمون این گفتار پیامبر را ـ 
که فرمود بهشت در عـرض ایـن دیـوار بـرایم بـه 

کنـد نمایش درآمد ـ از طریق این انگاره تفسیر می
که نمودي از نمودهـاي بهشـت در عـرض دیـوار 

اسـت. ي پیامبر اکرم نمـایش یافتـه مسجدالنبی برا
ــان در مبغوض ــین، گفتــار امیرمؤمن بــودن همچن

دهــد را، از همــین مــدخل توضــیح می» برهــوت«
 ).  320/ 5ق: 1422 سبزواري،(

عرفان و برهان در این مطلب بـه نقطـۀ تالقـی 
رســد، آنچــه برهــان دربــارة حقــایق وجــودي می

د، و بـا کنکند، عرفان نیز بر آن تأکید میتصویر می
نظیـر پشتوانۀ متون دینـی، مطلـب از اسـتحکام بی

دار عالمه داود قیصـري شود. عارف ناممند میبهره
ــروي در  ــودات اخ ــودي موج ــنّن وج ــارة تف درب

حقیقـت و «هاي مختلف، با تکیه بـر آمـوزة جهان
 نگارد.چنین می» رقیقت

ها مظاهري جهان براي بهشت و جهنّم در همۀ
هـا حقیقتــی در آن هسـت، بـدون شـک بـراي

حضرت علم حق است، خداوند خبر داده کـه 
ــده ، پــس آدم و حــوا را از بهشــت بیــرون ران

بهشت قبل از عالم جسمانی، در عالم روحـانی 
اسـت.  (عقلی یا مثـالی) داراي وجـودي بـوده

، زیرا نمادي براي آتش نیز وجودي در آن بوده
بــراي حضــرت علمــی حــق اســت. احادیــث 

ر بـراي وجـود آن دو در آن شـماصحیح و بی
و رسول اکـرم وجـود  عالم روحانی وارد شده

دنیا زنـدان : «آن دو را در دنیا نیز اثبات فرموده
چه وجـود آن چنان» مؤمن است و بهشت کافر

گـور یـا «دو را در عالم برزخ اثبـات فرمـوده: 
هاي بهشت است یـا گـودالی بوستانی از بستان

 ».هاي جهنماز گودال
الم انسانی نیز براي آن دو، وجـودي و در ع

است، زیرا مقـام روح (عقـل اجمـالی) و قلـب 
(عقل تفصیلی) و کماالت آنان عین نعیم اسـت، 

و مقام نفس و هـوي و اقتضـائات آن دو همـان 
که بـه مقـام  جحیم است، به همین جهت کسی

قلب و روح برسد، و به اخالق پسندیده متصف 
که با شود، و کسی  مندشود، به انواع نعمت بهره

هاي هایش همراه شـود بـه گونـهنفس و کامیابی
ترین مراتـبِ بال و نقمت گرفتار شـود. و نهـایی

مظاهر آن دو، در آخرت است. هر کدام از ایـن 
مظاهر لوازمی دارند که مناسب همان دنیا اسـت 

 ).760ش: 1372، قیصري(

جــا کــه واجــب داراي دو دســته صــفات از آن
است، مصـدر رحمـت و غضـب  جاللی و جمالی

الهی همان اسما و صفات اسـت، بهشـت صـورت 
رحمت و رقیقۀ صفات جمالیـه، و دوزخ صـورت 
غضب و رقیقۀ اسماي جاللیه است. و هر یـک در 
همۀ عوالم وجودي، مظاهر و رقایقی دارند. بهشت 
در دو قوس صعود و نزول رقایقی دارد. از تحقـق 

انـد. عبیر کردهت» جنت ذات«آن در عالم احدیت به 
عــالم عقــول طولیــه و عرضــیه از مراتــب اعــالي 
بهشت است. مرتبۀ نازل بهشت مرتبۀ عـالم بـرزخ 
نزولی است. و بهشتی که آدم و حوا علیهماالسالم، 

نـه جنـت  اند، جنت نزولی است،از آن خارج شده
اســت. صــعودي کــه بــه متقــین وعــده داده شــده 
جاللیـه همچنین، جهنم که مظهر غضب و اسماي 

است در مظاهر خلقی وجودهـایی دارد. بهشـت و 
داراي مراتبـی  دوزخ در مراتب وجود انسانی نیـز،

از ظهورند. کسانی که به اخـالق حمیـده اتصـاف 
پرستان اند. و مادهدارند، مظهر مراتب وجود بهشت

 ند.او منافقان و فساق و کفار، مظهر مراتب دوزخ
واقعـی و  به طور کلـی، هـر معنـایی از معـانی

حقایقی که داراي عین ثابت و ماهیت تامـه اسـت، 
و از مظاهر و صور اسماي حق به نحو استقالل به 

و اصـل، و داراي » حقیقـت«رود، داراي شمار مـی
اي که، هر وجودِ گونه و مظهري است. به» رقیقت«

 وجود عالی است.» رقیقت«دانی مثال و 
 از همین رو، باید دانست کـه مکـان بهشـت و
دوزخ در ظواهر این عالم نیست؛ چون موجـودات 
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شـوند و این عالم بـا حـواس ظـاهري ادراك مـی
اند، امـا بهشـت و جهـنم از داراي وجود محسوس

محسوسات نیسـتند، و مراتـب بهشـت در عـوالم 
معنا، اعم از عقلـی و مثـالی و برزخـی قـرار دارد. 
البته در دنیا مظاهري دارد و اخباري کـه در تعیـین 
محل براي بهشت و دوزخ وارد شده، به مراتـب و 
. رقــایق آن دو نــاظر اســت (تفصــیل مطلــب ر.ك

 ).  770-760ش: 1370آشتیانی، 
 

 اسماي الهی -3-6
هـاي بخش مهمی از متون روایی را ادعیه و نیایش

ــکیل می ــأثور تش ــی، م ــابع غن ــن من ــد، در ای دهن
هاي الهیـات ترین آموزهترین معارف و متعالیعالی

است، در این مجال بـه نقـش اسـماي کار رفته  به
یلۀ الهی در وساطت فیض و تجلی الـوهی بـه وسـ

هـا را از زبـان کنیم، و توضـیح آنها اشاره مـیآن
حقیقـت و «حکماي متعـالی بـا توجـه بـه انگـارة 

 کنیم.مشاهده می» رقیقت
اللهم إنّی اسئلک ... و بأسـمائک التـی مـألت «

 (نیایش شریف کمیل). » ارکان کلّ شیء

اللهم إنّی اسئلک باسمک العظـیم االعظـم االعـزّ 
دعیت به علی مغالق ابواب  االجلّ االکرم الذي اذا

السماء للفتح بالرحمۀ انفتحت و اذا دعیت به علـی 
العسر للیسر تیسّرت و إذا دعیـت علـی االمـوات 
للنشور انتشرت و إذا دعیت به علی کشف البأساء 
و الضرّاء انکشفت. و باسمک العظیم االعظم االعزّ 
االجلّ االکرم و بمجدك الذي تجلّیت بـه لموسـی 

طور سیناء و البراهیم خلیلک من قبل کلیمک فی 
 فی مسجد الخیف و السحاق صفیّک فی بئر شـیع

 (نیایش شریف سمات).

هـا برقـراري ارتبـاط بـین در بسیاري از نیایش
انسان و خداوند، و دریافت فیض وجود، و تجلّـی 
رحمت الهی بر موجـودات، بـه وسـاطت اسـماي 
الهی منوط شده است. بدیهی اسـت کـه منظـور از 
اسما، الفاظ و کلمات نیست، بلکه حقایقی در ایـن 

کنند کـه ایـن الفـاظ مشـیر بـه ایفا می جهت نقش
 ها هستند.آن

بــیش از همــه عارفــان مســلمان بــه ایــن آمــوزة 
توحیدي توجه کرده، و در مسفورات خـویش  ـ الهی

ها عـالَم اسـما را عـالمی اند. آندربارة آن سخن رانده
حقایق همۀ اشیا در آن عـالم نهفتـه اند که ویژه دانسته

اســت. صــدرا کــه در ایــن خصــوص بــه مطالعــات 
اي عنایت ویژه دارد، منظور از تعلیم اسماي رشتهمیان

و علّـم آدم «الهی به حضرت آدم را بر سـیاق کریمـۀ 
)، تعلیم همین حقایق دانسته 31(البقره: » االسماء کلّها

 نه اسماي لفظی.
بدون هیچ اجمال،  این حقایق متأصل و مفصّل

مناط علم تفصیلی خداوند به همۀ اشیاست. و هـم 
کلیـدهاي «اسـت کـه  سیاق با آن کریمه، این آیـه

هـا علـم غیب نزد اوست که جـز او کسـی بـه آن
گیـرد )، هیچ شـیء وجـود نمی59(االنعام: » ندارد

که در اسماي الهی سابقۀ وجود دارد، البته مگر این
ی به وجود اعلی و برتـر، با وجود ذات واجب تعال

 گیرد.خود میهستی به 

اصـیل و » جهـان اسـما«حقایق عـالم وجـود در 
گسترده است و اسما مناط علم تفصیلی حـق بـه 

کـه چیز نیست مگر اینهمۀ موجودات است. هیچ
حقیقتش با وجود اسـمی در عـالم اسـما، وجـود 
دارد، و اسما خود به نحو اعلی و اشـرف در ذات 

هـا ند. البته منظور از اسـما، الفـاظ آنالهی موجود
 ).229ش: 1361نیست (صدرالمتألهین، 

انــد، و اســماي الهیــه صــورت ذات و اعیــان ثابته
انـد، و حقـایق صور علمیه صـورتِ اسـماي الهیه

انـد، و از بـاب اتحـاد خارجیه مظهـر اعیـان ثابته
ظاهر و مظهر، اسما عین ذات، و اعیان عین اسما، 

خلقیـه، و صـور خلقـی عـین  و اسما عین صـور
مظاهر خارجی، و نتیجتـاً حـق و خلـق متحدنـد، 

، بـه اعتبـار فنـاي »حقیقت و رقیقـت«ولی اتحاد 
 حقایق در مقام تجلّی و ظهور حق به اسم قهار:

  ها نماهاییم و هستیما عدم«
 »تو وجود مطلق و هستی ما 

 ).54: ش1362آشتیانی، (
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ي حقـایق ، نقش رقایق بـرا»باطن«مظاهر براي 
را دارند که در نظام اسمایی هر یک جایگـاه خـود 

 کنند.یابند و نقش ایفا میرا می

ظهور هر موجودي ناشی از اسم ظاهر است و 
اي »رقیقه«چون هر ظهوري بطونی دارد، و هر 

اسـت، بطـون هـر موجـودي » حقیقتی«داراي 
ابداء «معلول اسم باطن است، اسماي متعلق به 

ند، و اسـمایی کـه ااسم اول داخل در» و ایجاد
منشــأ اعــاده و جــزا هســتند، داخــل در اســم 
آخرند، ... هیچ موجـودي و مظهـري از حکـم 
ظهور و بطون و اولیت و آخریت خارج نیست 

 ).695: ش1370(آشتیانی، 

اسما که خود منشأ وجـود سـایر موجـودات و 
هـایی از وجـود »رقیقـه«ها هستند، خود حقایق آن

هـا آینـد، امـا نعـت کثـرت در آنشمار میحق به 
شـود. سبب رخنۀ کثرت در حقیقت ذات الهی نمی
بسـیط «بیان حِکمی این مسئله، بـا مـدد از قاعـدة 

و مبانی خاص حکمت متعالیه » االشیاء الحقیقۀ کل
و عرفان نظري مانند: تشکیک اخص (تشـکیک در 

 شود.مظاهر) میسور می

 صفات و اسماي متجلّی در مقام واحـدیت و
» رقــایق«حضــرت علمیــه، همــان تجلیــات و 

نـد، و از قبیـل أعـراض حالّـه در اوجود حق
ذات حق نیستند، و از ظهور حق به کسـوات 

اند، و حقیقـت اسما و اعیان ثابته متجلی شده
عـین  اسما و صـفات بـه اعتبـار بـاطن ذات،

الوجودند. ... مسلک اهل حقیقت غیبی واجب
ار محققان از توحید در این مسئله، همان مخت

بسـیط الحقیقـۀ کـلّ «انـد: حکماست که گفته
انـد: عرفا از این عبـارت تعبیـر کرده». االشیاء

االشـیاء وجود به اعتبار احدیّت جمعیّه، کـلّ 
 ).696است (همان: 

بنا بر نظـام اسـمایی ترتیـب موجـودات چنـین 
 است.

بــراي اســماي الهیــه صــورت و ظــاهر و 
اي در حضرت علمیه است، هر اسمی، »رقیقه«

اعم از اسماي جمالیه و جاللیه، داراي رقیقت 

کـه در آن تجلّـی و ظهـور  و ظـاهري اسـت،
اسـماي » رقیقـه«است. ... از صـورت و  کرده

انـد. اسـما الهیه، تعبیـر بـه اعیـان ثابتـه کرده
ه از صــور صـورتی نیــز در خـارج دارنــد، کـ

ــما  ــارجی اس ــاهر خ ــه مظ ــر ب ــارجی تعبی خ
اند. ... رابط بـین حـق و خلـق، اسـماي کرده
و حقایق خـارجی مربـوب، و مظهـر  اند،الهیه

اسماي حق، و ظهـورات، و تجلیـات جمـال 
 ).697-696مطلق هستند (همان: 

 
 گیريبحث و نتیجه

روایاتی از خاصه و عامه در متون روایـی وجـود 
خردورزان را وادار به تدبّر و تأمـل ژرف دارد که 

است، حاصل این تعمق فهم متعالی از وحی کرده 
گرایی وحی و برهان و عرفـان، و و وصول به هم

قـرآن آوایی فلسفۀ متعالیه و عرفان نظـري بـا هم
است، تفسیر صحیح از این متـون، تضـمین  کریم

محتوایی عرفان نظري و حکمت متعالیه بـا مـتن 
ه دنبـال دارد. از سـوي دیگـر، حکمـاي دین را ب

متعالی از قهرمانان پیشگام در تفسیر و تبیین ایـن 
اي، رشـتهانـد کـه بـا مطالعـات میانروایات بوده

هاي بدیع و گوهرهـاي نـاب از اند آموزهتوانسته
معارف فرازمند روایی را، در پرتو دریافت عمیـق 

دوسـتان بـه از آیات کریمـۀ قرآنـی، بـراي دانش
ــیري را ارم ــرش تفس ــاوت نگ ــد. تف ــان بگذارن غ
شـده بـر ایـن توان در مقایسـۀ تفاسـیر نگاشتهمی

راسـتی دسته از روایات مبارك مالحظه کرد، و به
چنان حقایق روایی و قرآنی با مطالب حِکمـی و 

توان مرزي قاطع بین عرفانی آمیخته است که نمی
آن دو ایجاد کـرد. ایـن از افتخـارات دانشـمندان 

ویژه پیروان حکمت متعالی اسـت کـه  به اسالمی
، به حکمت قرآنبا درایتِ روایات و تفسیر ژرف 

و عرفان، و از حکمـت و عرفـان اصـطالحی بـه 
منـدي از آستان استفاده از روایات و ساحت بهره

کنند. در ایـن و وحی مُنزَل ورود پیدا  قرآن کریم
رهگــذر همســویی استحصــال انگــارة پرکــاربرد 

در حکمت متعالیـه و عرفـان » یقتحقیقت و رق«
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و روایــات، و  قـرآن کـریمهـاي نظـري، از آموزه
 تفسیر دیگر متون دینی با آن کامالً مشهود است.

 
 منابع

مقدمه بر اصول ش). 1362الدین. (آشتیانی، سید جالل
 . قم: دفتر تبلیغات اسالمی.المعارف فیض

شــرح مقدمــۀ ش). 1370ـــــــــــــــــــــــــــ (
. قم: مرکز انتشارات دفتر الحکمقیصري بر فصوص

 تبلیغات اسالمی.
شــــــرح ش). 1379ـــــــــــــــــــــــــــــــ (

 . تهران: انتشارات امیرکبیر.زادالمسافر مالصدرا بر
 تصـحیح و تعلیـقق). 1422زاده آملی، حسـن. (حسن

 . تهران: نشر ناب.4. جلد المنظومۀشرح
. تصـحیح و المنظومۀشرحق). 1422سبزواري، هادي. (

 . تهران: نشر ناب.5زاده آملی. جلد تعلیق حسن
ـــ ( ــواهد ش). 1382ـــــــــــــــ ــر الش ــات ب تعلیق

 . قم: بوستان کتاب.الربوبیۀ
ــد. ( ــیرازي، محم  .المشــاعر). 1376صــدرالمتألهین ش

ــارات  ــران: انتش ــی. ته ــدجعفر الهیج ــرح محم ش
 امیرکبیر.

. العرشـــیۀش). 1361ـــــــــــــــــــــــــــــــ (
 تهران: انتشارات مولی.

ـــدأش). 1380ـــــــــــــــــــــــــــــــ (  و المب
الدین آشـتیانی. . تصحیح و تعلیق سید جاللدالمعا

 قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.
ــــ ( الشـــواهد ش). 1382ـــــــــــــــــــــــــــ

آشتیانی، الدین . تصحیح و تعلیق سید جاللالربوبیۀ
 قم: بوستان کتاب.

ـــــ ( ــــرار ش). 1385ـــــــــــــــــــــــــــ اس
 . تهران: انتشارات حکمت.اآلیات

االســــفار ). ق1410ــــــــــــــــــــــــــــــــ (
. بیـروت: دار احیـاء التـراث 9-8-7، جلـد االربعۀ
 العربی.

. قـم: الحکمۀ نهایۀش). 1372طباطبائی، محمدحسین. (
 نشر اسالمی.

ــا). ــــــــــــــــــــــــ (بی المیــزان فــی تفســیر ت
 . قم: جامعۀ مدرسین.القرآن

، الحکممقدمه بـر فصـوصش). 1372قیصري، داود. (
الدین آشتیانی. قم: انتشارات دفتـر شرح سید جالل
 تبلیغات اسالمی.

 ، قم: مرکز تحقیقات علوم اسالمی.نور الحکمۀافزار نرم
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