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Abstract 

The issue of Divine Names and Attributes and the human temperament is one of the most 

fundamental topics of Islamic philosophy and mysticism. Ṣadrā has discussed the Attributes of the 

Lord in the descending and ascending arcs of the circle of being and has mentioned the 

temperament as “manner” or “secondary nature”. This research, using a descriptive-analytical 

method, aims to investigate the view of the transcendent philosophy about the effect of the Divine 

Names on the human temperament. The findings of the research show that according to Mullā 

Ṣadrā, humans have the same nature but different temperaments, which are also referred to as 

primary and secondary nature. The primary nature is the manifestation of the Name of Mercy 

according to which all human beings are created. The human heart is between the two Names of 

“the Guider” and “the Misguider”, which according to its nature and talent, and with its voluntary 

actions, it can become a manifestation of either of them. On the one hand, God’s Names play a key 

role in the formation of the human temperament and have a significant impact on his happiness or 

misfortune, and on the other hand, this causal impact in the descending arc does not prevent man’s 

free will to existentially actualize and manifest the Names. Also, decree and destiny find a mystical 

explanation in this issue. 
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Ṣadrā. 

 

 

Vol. 54, No. 2: Issue 109, Autumn & Winter 2022-2023, p.55-70 

 
Print ISSN: 2008-9112 

 

HomePage: https://jphilosophy.um.ac.ir/ 

Online ISSN: 2538-4171 

 
Accept Date: 03/12/2022 

 

Revise Date: 21-07-2022 

 

Receive Date: 11-06-2022 

 DOI: 10.22067/epk.2022.77033.1134 Article type:  Original 

Research 

 

https://jphilosophy.um.ac.ir/


 

 Essays in Philosophy and Kalam                                                                 در فلسفه و كالم ییجستارها

 

 

 

 
 

 1وخو از دیدگاه حکمت متعالیهکارکرد اسماء الهی بر خُلق 
 زهراصفایی مقدم 

   )نویسنده مسئول(دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور
z.safaiemoghadam@gmail.com 

 آبادی  حسن عباسی حسیندکتر 
 اسالمی دانشگاه پیام نور   کالمدانشیار گروه فلسفه و  

 ابراهیم نوری تر دک
 دانشیار گروه معارف دانشگاه سیستان وبلوچستان

 هرا جمشیدی ز 
 م نور دانشجوی دکتری دانشگاه پیا

 دهچکی
به صفات پروردگاار  است. صدرا  اسالمیترین مباحث فلسفه و عرفان وخوی انسانی از بنیادیو صفات الهی و خلق  ءاسما  ۀمسئل

 –ایان پاهو ب باه روو توصایفی  است.وخو با عنوان »شاکله و فطرت ثانویه« یاد کرده در قوس نزول و صعود پرداخته و از خلق
 ای پاهو ب بیاانگر  ن وخوی انسان است. یافتاهت متعالیه دربارۀ تأثیر اسماء الهی بر خلقیدگاه حکمصدد بررسی دتحلیلی در

 ای متفاوتی دارند، که از  ن به عنوان فطارت اولیاه و ثانویاه نیاز یااد  ا فطرت یکسان، اما ُخلقاست که از نگاه مالصدرا، انسان
اند. قلا  انساان میاان دو اسام »الهاادی« و بر  ن سرشاته شاده ا  انسانشود. فطرت اولیه، تجلی اسم رحمت است که  مۀ  می

شاود. اساماء الهای در  اا میسرشت و استعداد و با اعماال اختیااری خاود تجلیگااه یکای از  ن»المضل« است که متناس  با  
خداوناد بار انساان  اف اسمائیوخوی انسان نقب کلیدی دارند و در سعادت یا شقاوت او تأثیر بسزایی دارند و از طرفی، اشر خلق

شود.  مچنین، قضا و قدر در ایان رساندن و  ینۀ وجودی اسماء شدن توسط او نمیدر قوس نزول، مانع اختیار انسان در به فعلیت
 یابد.مسئله، تبیین عرفانی می

 وخو، جبر و اختیار، مالصدرا.اسماء جمال و جالل، ُخلق  :واژگان کلیدی

 
 برگرفته از رسالۀ دکتری  . 1

 55 - 70، ص  1401 پاییز و زمستان -109شماره پیاپی  - 2شماره  – 54سال 

 
 2008-9112شاپا چاپی  

HomePage: https://jphilosophy.um.ac.ir/ 

 
 2538-4171شاپا الکترونیکی 

 21/03/1401 تاریخ دریافت:  

 

 09/1401/ 12 تاریخ پذیرو: 30/04/1401یخ بازنگری: تار

 DOI: 10.22067/epk.2022.77033.1134 

 
 پهو شی :مقاله نوع 

 

https://jphilosophy.um.ac.ir/


             57 /هیحکمت متعال دگاهیوخو از دبر خُلق یکارکرد اسماء اله ؛سی حسین آبادی و دیگرانعبا               

 

 مقدمه

خلق کرد و  ر موجودی را مظهر اسمی از اسماء جمالی یا جاللی خود قرار   وجودی را  خداوند، عوالم
روند. از نظر صاادرا، ایاان به نام اعیان ثابته که مظا ر علمی اسماء به شمار می  این اسماء لوازمی دارندداد.  

ن اصاال و حاکم میا  ۀاعیان، حقایق اعیان خارجی و اعیان خارجی، ظل اعیان ثابته  ستند و با توجه به رابط
تر، باار اساااس تحقااق ظلاای و تبعاای،  اار موجااود عااالم  عااین عبارت دقیااقفاارع، حقیقاات و رقیقاات و بااه

مظهر خویب، یعنی ما یت عالم علم الهی، خوا د بود و  ر اسمی اقتضاء ایجاد مخلااوقی   ۀد ندانعکاس
، بررسی کارکرد این شتار حاضر(.  دف از نو516-514کند)دغیم، از مخلوقات را دارد که داللت بر  ن می

وخوی انسانی با تکیه بر دیدگاه مالصدراست، از نظر وی،  ر موجودی بنا بر مظهریت خااود اسماء بر ُخلق
دارای حقیقتی باطنی و صورتی ظا ری است و بر اساس نقشی که اسماء الهی و لوازم  ن، یعنی اعیان ثابتااه 

 ا ظااا ر و دیگاار کماااالت را در بطاان خااود نهااانخداونااد ر  کننااد، کمااالی از کماااالت در  فرینب ایفااا می
(؛ برای مثال، اسم منتقم، عدل الهی را  شکار و رحماات الهاای 109-108سرار اآلیات،  ا  )مالصدرا،دارد می

گیاارد،  مااان  ر موجودی بااه مقتضااای اینکااه مظهاار چااه اساامی قاارار می  ( و513کند)دغیم،  را پنهان می
قیااومی باار  ۀداد و خداوند با تجلی اسمائی و صفاتی خااود احاطاا  دبروز خوا  ا و صفات را از خود ویهگی

توانااد اسم ودود باشد نمی  ۀکه اگر کسی جلوموجودات داشته و موجودات جلوات این اسماء  ستند؛ چنان
ن از پذیری انساوخوی انسانی و میزان تأثیرگیری ُخلقنامهربان باشد. بنابراین، بررسی ارتیاط اسماء با شکل

 .نمایدء الهی ضروری میاسما
 از:اند ثاری در این زمینه وجود دارد که عبارت

مقالۀ »بازخوانی نظریۀ مالصاادرا دربااارۀ تااأثیر ماازات، خلقیااات و کیفیااات نفسااانی باار فاعلیاات  .1
مهر، محمد. این مقاله تأثیر عواماال یادشااده اللهی، حمیدرضا، سعیدی(، درزی، راحله،  یت1396نفس«)

 کند.لیت نفس بررسی میها بر فاعرا تن
شااناختی  ن در حکماات متعالیااه شااناختی و انسانمقالااۀ »چیسااتی شخواایت و مبااانی  ستی .2

شااناختی در (، اخالقی، اخالقی. این مقاله به تعریف و بیان شخویت انسانی بااا نگاااه روان1399صدرا«)
 ست. ا است؛ اما به تأثیرات اسمائی اشاره نشدهحکمت متعالیه پرداخته

نهاد، محمد.در این مقاله به (، غفوری1394ۀ »جایگاه فطرت در اندیشۀ صدرالدین شیرازی«)مقال .3
 است.  ای  ن پرداخته و به مباحث اسمائی اشاره نشده سازی فطرت و انواع و ویهگیمفهوم 
ای از مرضاایه نامااه(. پایان1391»نقااب اسااماء الهاای در  سااتی از دیاادگاه صاادرا و طباطبااایی«) .4

که در  ن، به نقب اسماء الهی در  دایت موجودات و تأثیر معرفت انسااان از اسااماء پرداختااه   بخشیانیضف
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 شده است.
»بررسی تحلیلی تأثیر معرفتی و عملی نظام اسماء و صفات خداوند در زندگی بشر با تکیه باار  راء  .5

ت معرفتاای و ئی در ساااحای است از خدیجه  اشمی که به تأثیرات نظااام اسااما(. رساله1396مالصدرا«)
 پردازد.عملی زندگی انسان می

وخوی انسان در قوس نزول و صااعود بااا توجااه بااه نوشتار حاضر، تأثیر نظام اسمائی خداوند را بر خلق
 کند.اختیار او تبیین می

 
 خُلق و اقسام آن از نظر مالصدرا .1

عملی اساات  قسام حکمتحکمت ُخلقیه یکی از ا.  )اصطالح اخالقی( و جمع  ن اخالق است  :ُخلق
صدرا علوم فعلی را به علااوم خلقاای و علااوم سیاساای  پذیر است. ا و لوازم  ن، تعریفتنها با ذکر ویهگیکه  

ُخلااق عبااارت (. از نظاار وی،  1/21،  شرح و تعلیقۀ صدرالمتالهین بر الهیات شاافا  مالصدرا،)کندتقسیم می
. افعال خلقیه از کماالت اساات؛ از نفس صادر شودفکر  راحتی و بدون  بهکه افعال  است از: »ملکۀ نفسانی  

زیرا  ر حالی صفتی است وجودی و  ر صفت وجودی، کمال«) مو، الجااو ر النضااید فاای شاارح منطااق 
 . (228سجادی،   ؛234التجرید،  

ل  اساات. ایشااان میصاادرا از ُخلااق بااا عنااوان »شاااکله« یاااد کاارده  ُل یع   کاال   فرمایااد:  یااۀ »قااُ لاای  ماا  ع 
ه   ت 

(، یعنی  رکسی عملب بر وفق مقتضای ذات و مشابه با فطرت اوساات و  نچااه از وی 84«)اإلسراء:شاکل 
عالم وجود، فعل خداساات و فعاال خاادا نیااز مشاااکل بااا گردد حاکی از باطن اوست و از  نجا که ظا ر می

فساایر الشااوا د الربوبیاا ، ترجمااه و ت  اوست، پس حقیقت موجودات در حیطۀ ذات او موجودند)مالصدرا،
( 458شرح باار زادالمسااافر،    ) مو،(. این مطل  بیانگر  ن است که وجودات تابع اصل خویب  ستند68

و فطرت اصلی روح   معنای خلقت نخستینکه صدرا  ن را بهکه در قوس نزول، معادل »فطرت« بوده؛ چنان
ن، شاکله و فطرت رابطااۀ تنگاااتنگی بااا یکاادیگر بنابرای  .(125نمایان،  داند) مو، عرفان و عارف انسانی می

 دارند.
داند) مو، تفسیر القاار ن عنوان »نیت« نام برده و نیت را عین عمل میصدرا در قوس صعود از شاکله به

 ای است که نتیجۀ نیت و عمل است.معنای ملکهوخو به(. بنابراین، خلق5/428الکریم،  
نویه دارد کااه نفااس در قااوس صااعود، در اثاار حرکاات جااو ری ، فطرت ثاانسان، عالوه بر فطرت اولیه

در برگیرندۀ قوای ادراکی و تحریکی متعددی است (. فطرت  1/46 ید) مان،  تواند به اشکال مختلفی درمی
گردد. حالت افراط یا تفریط  ریااا از و اصول اخالقی انسان به عملکرد قوای شهویه، غضبیه و عاقله برمی
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که تحاات سرپرسااتی (، مگاار در صااورتی124، 111-110) مو، العرشی ، کندا فاسد میروح روام این قوا، ق
برسند و در نتیجااه موجاا  حساان  –اند از: شجاعت، عفت و حکمت که عبارت –عقل به حالت تعادلی قوا  

 (. بنابراین،  ثااار مثباات یااا منفاای  ریااا از قااوا موجاا 1/448الکافی،  خلق فرد شود ) مو، شرح اصول  
 شود. اخالق سیئه یا حسنه می گیریشکل

کند و ملکه حاصل تکرار عمل است، ُخلق انسان یا مبدل از  نجا که صدرا، ُخلق را به ملکه تعریف می
(. بر این اساااس، بحااث از 32-5/34الکریم،  تفسیر القر ن    مالصدرا،شود یا شیطانی)به اخالق ملکی می

اساات کااه نقااب ؛ چااون در نهایاات، ایاان ویهگییگیااری اسااتوخو اغل  در فطرت ثااانوی درخااور پخلق
کنند باید بررسی شوند؛ زیاارا کننده در اخالق انسان دارد. ارتباط عوامل دیگر که علت معده را ایفا میتعیین

شااود کااه از مطرح می  اینا این پرسباست: جسم و روح.    داده  خداوند ساختار انسان را از دو بخب قرار
 وخو مجرد است یا مادی؟ ین دو تأثیرگذارتر است و خلقیا از امنظر مالصدرا کدا

 وخو تجرد خلق .1.1
 ای از نظر صدرا، دانشمندان مادی عور ما  مۀ  ثار مترت  بر انسان را به مواد و عناصر مادی و سلول

 ای جهت انحای تواارفات نفااس ودانند برخالف حکمای متأله که بدن را وسیلهمغزی و دماغی مستند می
بنااا باار ایاان مساالا، خطابااات و تکااالیف، متوجااه روح انسااان داننااد.  ای تحویل کماااالت میواسطه بر

 (.37، شرح بر زاد المسافر، مالصدرااست)
عقیدۀ صدرا، نفس به.  کنددلیل لطافتب سهم اصلی را در تأثیرپذیری و تأثیرگذاری ُخلق ایفا مینفس به

ی افعال و تحریکات اساات و نااوعی اتحاااد بااا  الت منشأ تمامانسانی با وحدت و تجردی که دارد خود سر
سازی ندارند و این نفس است که پایین  مده کند و قوا و  الت در تأثیرات نفس، اثری جز زمینهخود پیدا می

حس   ر گفتااار و کاارداری بااه مرتبااۀ وساایلۀ  ن گفتااار و کااردار گردد؛ پس او بهو در مرتبۀ قوه منشأ اثر می
گردد و زمان ادراک معقوالت، ملکی عقالناای شهوت، حیوان و  نگام غض ، درنده می به  نگام   ید.درمی

گااردد کااه ای میگونهگردد و در اثر تکرار عمل، بهو  نگام تحریۀ قوۀ عملی نیا یا بد، ملکی یا شیطانی می
 (.138نمایان، ، عرفان و عارف  موتغییر حالت او مشکل است)

 ااا در مراحاال تعالی اساات کااه  رکاادام از  نسانی از مظا ر اسمائی حقه قوای اندارد ک صدرا بیان می
گوید: نخستین چیزی که در مختلف زندگی، میزان ظهور و بروز متفاوتی دارد. وی در سفر چهارم اسفار می

شود بهیمیت است؛ بنابراین، شهوت و  ز در کودک غلبه دارد. سپس، در او درناادگی نفس انسان حادث می
تبع  ن صفاتی  مچون کبر و خودبینی  شکار ید؛ لذا، ستیز در او غلبه دارد و سپس، شیطانیت و به پدید می

که از لشکریان الهی بوده و مزین به نور ایمااان  – ا عقل شود و تا پیب از بلوغ ادامه دارد. بعد از تمام اینمی
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زمااان بلااوغ جناال بااین لشااکریان براین در رسااد. بناااشود و در چهل سالگی به کمال می شکار می –است  
گردد و شکست یا پیروزی به قوت و ضعف قلاا  از حیااث علاام و شیطان و خدا در جوالنگاه قل   غاز می

البتااه   (.2/92ترجمه و شرح بخب نخست مبدأ و معاد صاادرالمتالهین شاایرازی،    ایمان بستگی دارد) مو،
کااه در روح فطرت الهی کودک منافاتی ندارد؛ چنان قطع، باهتوجه به این نکته الزم است که این بیان صدرا ب

صراحت حکم به عدم فطرت توحیدی او کاارد؛ توان بهشود نیز نمیاعمال حیوانی می  بزرگسالی که مرتک 
بلکه در کودک، این امور در مراحل رشد او واقع شده که در  ر زمانی، اقتضائات خاصی دارد؛ ولی  اام بااه 

 جریان حاکم فطرت توحیدی بر وجود او، با بیانات قبلی صدرا منافاتی ندارد.ودن و  م علت استثناپذیرب
ما را به تااأثیرات متفاااوت  –کودکی، نوجوانی، پیری   –بردن به نقب این قوا در مراحل مختلف زندگی  پی

 و ایاان قااواشااناخت  شااود؛ زیاارا ا برطرف میکند و با توجه به  ن، بسیاری از سوءتفا ماسماء ر نمون می
العمل متناس  با  ن ای از زندگی به درک بهتر افراد منجر شده و در نتیجه، عکسمیزان بروزشان در  ر دوره

 طلبد.را می
م  از  یات دال بر تجرد نفس،  یۀ   لَّ م    »و  ع  ها ُثمَّ    د  ماء  کلَّ س 

ُهم    اْل   ض  ر  ک    ع  الئ  م  ی ال  ل  قال   ع  م ف  ساا  أ  ی ب  ُئون  ب 
ن  اء  أ 

ن   ُؤال ُتم    ء  إ  «)بقره:  کن  ین  ق  است. توضیح اینکه: نفس در عین وحدتب مظا ر مختلفی دارد و  مااۀ (  31صاد 
کماالت در مرتبۀ نفس جمع است )البته این مظا ر، مظا ر قهری است(. در مرتبااۀ ذات حااق کااه صاافات 

 اند. در مرتبۀ دیگر، »غلبۀ اسمی« وجود دارد. خداوند عین  م
 

 ماء الهی و تجلیات آناز اس ینیتبی .2

خداوند، اسماء   ۀاسم، حقیقت و ذاتى است كه لفظ اسم بر  ن داللت دارد، نه خود لفظ. بنابراین، دربار
 (.6/280، اسفار،  مالصدراملفوظ مانند عالم و قادر و... اسماء اسماء الهى  ستند)

عبیااار و صااافات ت باااه اساااماء تعاااالی اسااات کاااه از  نجهاااان وجاااود، مرتباااۀ ظهاااور علااام حق
(. بر این اساس،  ر اسمی از اسماء الهیه، حقیقتی است از حقایق کااه  ن اساام در 137است)سجادی،شده

عالم الو یت نمایشگر  ن است و وجود  ن حقیقت در عالم خارت نیز نمایشااگر  ن حقیقاات مکنونااه در  ن 
علمی در موطن ذات که بااه به وجود   اسم است. به این علم، »اعیان ثابته« گویند؛ یعنی صور علمیۀ موجود

 (.1/502زادۀ  ملی،  ن در ذ ن انسان »ما یات« گویند)حسن
کااه برگرفتااه از احاادیت و  –اعیان ثابته منشأ جهان خلااق در نظااام  فاارینب  سااتند. ایاان صااور علمیااه 

دس، فاایض مقاا  ۀواسطواسطۀ تجلی اول یا فیض اقدس و بر اساس طل  و بهبه  –تعالی است  وحدانیت حق
شااان در خااارت تحقااق  ااا در علاام و سااپس، اعیااان ثابتااه بااا لوازم ثابتااه و اسااتعدادات اصاالی  ن اناعیاا 



             61 /هیحکمت متعال دگاهیوخو از دبر خُلق یکارکرد اسماء اله ؛سی حسین آبادی و دیگرانعبا               

 

-459؛  مااو، شاارح باار زاد المسااافر،  358یابند)مالصدرا، مجموعه رسائل فلساافی صاادرالمتألهین،  می
م جااودات و  اا اسماء در نظام  ستی و اعیان ثابته،  م در مقااام  فاارینب و  اام ابقاااء مولذا، نقب  (؛  460

عوالم  ستی  ستند و بر مبنای حقایق   ۀبدیل است که در مرات  مترت  بر  م برپادارندتدبیرگری، نقشی بی
 .د ندسمت تکامل سوق میپیب و بهشکل خاص بهوجودی و ذاتی خود،  ر مرتبه و فرد از موجودات را به

 . اسماء و صفات جمالی و جاللی1.2
شان را تجلاای ایاان صاافات جمااالی و جاللاای و حاالت و صفاتدات عالم  زیبایی  مۀ موجوصدرا به

تعالی، کل عالم به نور وجود و جمالب و به نااار  یباات و جاللااب گوید: حقکند و میخداوند معرفی می
 ااا، شاایرینی و منّور است. پس  مه موجودات مسّخر این دو صفت  ستند، در حیوان ذکر و أنثی، در طعم

الکااریم، اللت و در باطن، الهام و وسوسه و... . )مالصدرا، تفساایر القاار ن  دایت و ضتلخی، در مذ  ،  
4/362.) 

صفات جمال شامل صفاتی  مچون: »الرحمن، الرحیم، البارئ، الموور، النااافع، الهااادی« اساات و 
اوصاااف صفات جالل شامل: »القهار، الجبار، المنتقم، العزیز، المتکبر، الضار، المضل« است و  مۀ این 

بنابراین، این نام جامع بین دو گروه صفات متقابل جمال و جالل است مانند   اسم جامع »الّله« است. تحت
اول و  خر،  ادی و مّضل و... . اسماء جمالی اواًل و بالااذات و اسااماء جاللاای در مرتبااۀ دوم و بااالعر  و 

 (.78؛ سجادی، 327، 168الغی ، اند) مو، مفاتیح معنایی بر او صادق
اسم »الّله« اسم است و  این، خداوند دارای صفات متقابل جمالی و جاللی مانند رحمت و غض بنابر

انسان مظهر اساام اعظاام الهاای بااوده و جنس است که جامع صفات جمالی و جاللی است. از نظر صدرا،  
کااه تمااام   ای اسااتنااه(. بنابراین، تنها  ی2/1036بودن، خلیف الّله است)رضانهاد، مچنین، در عین عبدالّله

در نتیجااه، عااین ثابت  ن نیااز نسبت به دیگر اعیااان، برتاار اند. گر شدهاسماء حسنای الهی در او یکجا جلوه 
   (.2/317است)مالصدرا، اسفار،  

 وخوی آدمی اسماء جمالی و جاللی با خلق ۀ. رابط2.2
باارای مثااال، ی دارنااد؛  ریا از موجودات، مظهر اسمی از اسماء الهی اساات و  رکاادام مقااام معلااوم

فرشتگان مظهر اسماء جمالی چون علم، رحمت و... و شاایاطین، مظهاار اسااماء جاللاای متکباار و عزیااز و 
 ۀدلیل مقااام جمعاای و سااع حیوانات، مظهر سمیع و بویر و...  ستند؛ ولی انسان تنها موجودی است كه به

(. و خداوند خواساات 42،  ار اآلیاتاسماء و صفات باشد)مالصدرا، اسر  ۀتواند مظهر  موجودی خود می
ساانخیت و تناساا  بااین ظااا ر و   ۀخود را در  ینه انسان )کامل( ببیند؛ زیرا تجلی حبی بنا بر مقتضای قاعد

(؛ ولاای مقااام 475شود که به وجود احدی واجد تمااام مراتاا  باشااد)عالمی،  مظهر در مظهری محقق می
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 خاص است.  ۀموجودات دیگر محدود به مرتب
پااردازد. و انسااان را  ا میطور مفول بااه بیااان شاااکلۀ وجااودی انسااانین مطل ، بهااز ذکر  صدرا بعد

اندازۀ یا حیااوان دانسااته کااه داند؛ لکن مظهریت بالفعل او را در ابتدا بهترین مظهر اسماء خدایی میکامل
 را دارد که مظهر جمیع اسماء گردد. بالقّوه استعداد این

دگی انسان منحواار نیساات و  مچنااان کااه ایاان تجلیااات در اصی از زن تجلیات اسمائی به ساحت خ
اند در ادامۀ حیات و پس از مرگ او نیز، این تجلیات ادامه دارد. از  نجا که عرفااا مجموعااه  فرینب او سهیم

دانند که نیم ایاان دایااره، قااوس ای در دایره  ستی میرا و باْلخص انسان را مانند نقطه  عوالم و موجودات  ن
تااوان گفاات کااه در قااوس ناازول، نحااوۀ وجااودی و گیرد و نیم دیگاار قااوس صااعود را، میبر می  زول را درن

تواند بااا ایاان دو شناختی انسان بارزتر است و در قوس صعود جنبۀ معرفتی او نمود بیشتری دارد و می ستی
 گردد. رۀ وجودی تبع عملکرد خود، تفسیری معنادار از  ستی و خدا داشته و مؤثر بر دایجنبه و به

لق و ُخلق انسان می تفویل بیااان گذارد را در  ثار خود بهصدرا این دو قوس و تجلیاتی که خداوند بر خ 
اساات از ظهااور است. قوس نزول متجلی اسم »اول« است که »إّنا لّله« حاااکی از  ن اساات و عبااارت کرده

قدس در اعیان موجودات و نزول و فیض م صورت وجود منبسطحقایق امکانی از مبدأ وجود و تجلی حق به
در مرتبۀ نازلۀ فیض که  مین عالم مواد و استعدادات باشد. این حقایق وجااودی، اضااافۀ اشااراقی و تجلاای 

ا 55اند)مالصدرا، شرح بر زاد المسافر،  ظهوری وجود حق نَّ (. قوس صعود، متجلی اسم » خر« است که »إ 
« داللت بر  ن د ُعون  اج  ه  ر  ی  ل  رت است از: حرکت از قوه به فعلیاات و نیاال بااه مقااام عقاال و کشااف ارد و عباإ 

 (.62سبحات جالل و جمال) مان، 
 قوس نزول .2.2.1

منااد اناادازۀ ظرفیاات خااود بهره وجودات فائض از ذات مراتبی دارند و  اار موجااودی بهدر قوس نزول، م
اسااماء الهاای، رد. بنااابراین،  ل قرار داتر باشد در مرتبۀ اوجو ر تام  لحاظتر و بهشود.  رچه وجود شریفمی

ترین موجودات اساات، منتهاای تا اینکه به اجسام و سپس،  یولی که پستکنند  ابتدا در عالم عقول تنزل می
  مان(.)گردند و  ن،  خرین منازل قوس نزول است

اشاااره صدرا نفس ناطقۀ  دمی را مفطور به فطرت توحیدی معرفی کرده است و در وصف  ن به این  یااه 
( کااه کنایااه از دو اساام جمااال و جااالل الهاای 75»من انسان را بااا دو دساات خااود  فریاادم«)ص:کند:  می

 ر اسمی از اسماء الهیه دارای مربوب و عبدی است (.  1/283رضانهاد،  ؛  734) مو، مفاتیح الغی ،  است
شااود و ین محسااوب مکه مبدأ و مرجع  ن است و  ر عینی از اعیان امکانیه مستند است به اسمی که رب  

مستقیم  ن عااین بااه حساااب  ید)مالصاادرا،   این اسم، طریق مستقیم این عین است که سلوک به  ن، صراط
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است؛ چراکه فطاارت اصاالی خالیااق، (. صدرا از این صراط به فطرت تعبیر کرده 484شرح بر زاد المسافر، 
بنااا نهاااده شااده اساات و اصاال  جود باار  نتوحید است که تقّوم اصل و  فطری، صراط  فطرت توحید و صراط

فطرت و خمیرۀ وجود بر رحمت الهیه است. این فطرت اصلی ناشی از تجلی حق به اسم رحمت است که 
خداوند انسان را بر  ن سرشااته اساات و محاال انعکاااس اشااراقات انااوار  اادایت و امااداد الهامااات ربااانی 

ر صااورت رحمااان خلااق شااده اساات و ، انسان باا (. بنابراین144است) مان؛  مو، کسر اصنام الجا لی ،  
 ای از تجلی اسم رحمت خداوند در مظا ر  ن است.فطرت اصلی بارقه
کند که تجلی حق به اسم رحمان )رحمت امتنانیه( افاضااۀ اصاال وجااود اساات و رحاایم صدرا بیان می

تیااان بااه میزان ا)رحمت رحیمیه(، صفت خاص است و مفاد  ن، وصول به کمال ذاتی و عرضاای اساات بااه
اجبات و ترک محرمات و  مین سبقت رحمت الهی بر غض  اوست که سب  وجود عااالم شااده اساات. و

شود از این باب که در عالم ماده، از باب که اسم رحمان به عالم کثرت رسد، از اسم رحیم متمایز میزمانی
ینااه حاااکم در ایاان زمالهاای    غلبۀ احکام کثرت با کدورات و  الم ممزوت است و نوعی از غضاا  و سااخط

در مقااام سااریان در مراتاا ، قهاارًا   –شده    که اسم اعظم الهی و قرین اسم الّله نیز گفته  –است؛ زیرا این اسم  
با این   (.508-506،  513  :1381) مو،  قبول حکم خاص  ر مرتبه کرده و ناچار با غیر خود ممزوت است

 یکسااان –ای از رحمت الهی اساات که بارقه –رت اولیه گیری از نور وجودی و فط ا در بهره حال،  مۀ انسان
  ستند.  

بنا بر توضیحاتی که بیان شد در قوس نزول، اسم »رحمان« الهی )رحمت عام( ناظر بر جهت وجودی 
کند که  مااان رحماات امتنانیااه اساات و  است و به  مۀ موجودات افاضه وجود میموجودات و  فرینب  ن

 ا ، بااه انسااانبر می گیرد؛ اما در قوس صعود با توجه به اسم »رحاایم« ا را در   مۀ موجودات و  مۀ انسان
رساند. این رحمت خاااص  ا میمیزان انجام واجبات و ترک محرمات رحمت کرده و به کمال مطلوب  نبه

 ای مطیع الهی مظهر جمال است و بنا به اینکه در  ر جمالی جاللاای و در  رجاللاای جمااالی برای انسان
یم نیز در این قوس بنااا بااه عملکاارد لهی  ر دو جنبۀ جالل و جمال را درخود دارند. اسم رح است، اسمای ا
 ا ظهور و بروز متفاوتی دارد و برای بندگان عاصی، اسم جاللی نهفته در  ن )مانند المنااتقم( متفاوت انسان

ت؛ با ایاان توضاایح شناختی اسمائی دارای ا میت بیشتری اس شود. بنابراین، در این قوس، معرفتظا ر می
طرت پاک و توحیدی یکسان  ستند؛ اما در قوس صعود بااا توجااه بااه که در قوس نزول  مۀ افراد از حیث ف

اند و  ر انسانی برحس  استعدادی کااه در وجااودو اساات خااود را در استعداد ای مختلف با  م متفاوت
خداوند در قوس نزول، عالوه بر وجااود   د د و از این نظر، اسماءمدار تربیتی اسم یا اسماء خداوند قرار می

وخوی او نیز مؤثرند و ادامۀ ایاان حرکاات در قااوس صااعود، در زمینۀ اثرگذاری بر نوع خلق  بخشی به انسان،
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 ااای خاااص در وخویمیزان مشی و تالو انسان، توکل او و مساعدت اسماء باعث به ثمر نشسااتن خلقبه
 شود. انسان می

  قوس صعود .2.2.2
بسته است و برحس  اینکااه سوی خدا، واکوتی به عملکرد انسان در قوس بازگشت بهجاد صورت ملای

 ن باعااث رسااوخب در روح خااود شااود، چهاارۀ باااطنی او   رچه صفتی را در نفس خود ایجاد کند و با تکرا
تااوان شااود؛ لااذا، میشود و تجلیگاه اسم یا اسمائی از نظام اسمائی خداوند در وجود خااود میمتفاوت می

ود شکوفا کرد و  ینه و مجالی اسااماء خداونااد  ای وجودی را با تأسی از اسماء خدواند در وجود خیتقابل
شااان باارای  ن  ا برحساا  مظهاار شدنکه انسان کامل، تجلیگاه تمام اسااماء خداساات و انسااانشد؛ چنان
 اللهی نزدیا باشند.توانند به انسان کامل و به مقام خلیفهاسماء، می

 ا محقق شده است موج  ادراک  اداد ای متفاوتی که با توجه به شرایط مختلف انساندر واقع، استع 
شااود. پیااامبر شود و در نتیجه، تفکاارات و عملکاارد افااراد بااا  ماادیگر متفاااوت می ای گوناگون میو اراده

 ااا نیااز  ااا، ادراکااات و اراده ایی از طااال و نقااره  سااتند و عقلفرماید: مردم  مانند معاادناکرم)ص( می
دلیل، برخی از مااردم امااوری را ند، مختلف  ستند؛ به  مینحس  اختالفی که مردم در طبع و غریزه داربه

(. افاضاال، 1/345الکااافی ،  دانند)مالصدرا، شرح اصااول  نیکو دانسته و برخی دیگر  مان امور را قبیح می
اند. بندگان باادنهاد ینۀ جمال و جالل الهیمظهر جمال الهی و مبادی  ثار خیرند و متخلقین به اخالق الّله  

 ا، چه ناااقص و کنند. بنابراین،  رکدام از این انساناند و معمواًل زیبایی صنایع را  شکار میالهی   ینۀ جالل
فهمید که   توانای از خالفت دارند. از  فرینب نهاد ای گوناگون میچه کامل، بنا به حوۀ انسانی خود بهره 

(. 110؛  مو، اساارار اآلیااات،157  عرشی ،شود) مو، الگر می ای خود جلوه ر ای  مۀ نامخداوند در مظه 
دلیل نوع عملکرد انسان، بعضی افراد )مااثاًل مظهاار خود خیر  ستند؛ اما بهخودی مۀ اسماء و مظا ر  ن به

 اسم الهادی( در تقابل با بعضی دیگر )اسم المضل(  ستند. 
کااه بااا اساام  کنناادزوم سنخیت بین علت و معلول، بر مظااا ری حکاام میمناسبت لپس اسماء الهیه به

حاکم بر  ن،  ر اسمی استعدادات الزمۀ اعیان را ظا ر نماید و  ر عینی برای تأثر از اسم مناساا  بااا خااود 
اساات اسااتعداد ا متفاااوت باشااد تااا نفااوس متفاااوتی در باشد؛ زیرا بنا بر حکمت الهی واج   مستعد می

اند. پس او  م رحمااان اء و اشقیا حاکمیند. در نتیجه، اسماء جاللیه و جمالیه بر مظا ر سعداوصاف پدید  
مقتضای این اسم، عنایاتی خاص مقتضای این اسم فیضب عام است( و  م رحیم است )که بهاست )که به

تۀ اوساات، مقتضای این اسم  ر مستعدی را بااه  نچااه شایساا به ا ل سلوک دارد( و او  م عزیز است )که به
؛  مااو، 518،  1381د ااد() مو،می  ن اسم  ر عاصی را کیفرمقتضای ایرساند( و  م قهار است )که بهمی
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شان ظهور  ا برحس  قابلیتتعالی در  مۀ انسان(. از این نظر، حق441ترجمه و تفسیر الشوا د الربوبی ،  
تری است) مو، اساافار، ر و تضاد کمتواجد  ثار قوی –برخالف موجودات ضعیف   –دارد و موجودات كامل  

6/148.) 
را برترین افراد کسانی  ستند که در این سیر به مرتبااۀ عقاال مسااتفاد رساایده باشااند؛ در ایاان از نظر صد

صورت، وجود بر خویشتن دور زده و طی منازل قوس صعود، وجود حسی و سپس، نفااس و سااپس، عقاال 
مل واجد نحو کا(. بنابراین، اگر انسان مرات  کمال را به482گردید) مو، ترجمه و تفسیر الشوا د الربوبی ، 

شود و تمام قوا و استعدادات کافی در عین ثابت او به فعلیت برسد و مظهر کلیۀ اسماء و صفات حق گااردد، 
( و باااْلخره انسااان 245،  1381شااود) مو،  در این صورت جمیع مظا ر از درجات وجود او محسوب می

 (.2/1036اشد)رضانهاد،ببودن، خلیف الّله نیز میبوده و در عین عبدالّله مظهر اسم اعظم الهی
از مجموع تأثیرات اسمایی و نحوۀ تجلی اسماء الهی در انسان در دو قوس صعود و نزول این نتیجه بااه 

در قوس نزول، بنا به اسم »رحمانیت« خود مایۀ تجلیات گوناگون اسمائی و موج  اسماء   ید که  دست می
حس  اعمال انسان، موج   دایت نفااوس ینب است و در قوس صعود، بنا به اسم »رحیمیت« خود بر فر

و تجلی اسماء الهی در قوس نزول که بر طبق تقاضااای اعیااان بااوده، باعااث ظهااور   شان استبه کمال الیق
یااات، مالصاادرا، اساارار اآل ا شده و در قوس صعود باعث ایجاد معرفت و تزکیۀ نفااس انسااان است)پدیده
 (.  7/181؛  مو، اسفار،  109

توانااد کند اختیااار او چااه جایگااا ی دارد؟  یااا میان از اعیان ثابتۀ خویب پیروی میاما از  نجا که انس
 مظهریت خود را تغییر د د؟

 
 وخو گیری خلق. نسبت اعیان ثابته با اختیار انسان در شکل4.2

 اعیان ثابته  ستند. نسبت اعیان ثابته و اعیان خارجیعیان ثابته حقایق موجودات و اعیان خارجی ظّل  ا
ر حقیقت، نمونۀ نازل حقایقی است که در اعیااان (. اعیان خارجه د65است)قیوری،   بدن برای روح مانند
عدم تبیین ارتباط اعیان ثابت با اعیان خارجه باعااث وجود دارد و در عرصۀ  ستی محقق شده است.،  ثابته  

 نوعی جبرانگاری شده است.
ترین مرتبۀ  ن، صورت اسماء است و در مرتبۀ واحدیت؛ بلکااه عین ثابت، امری ذومرات  است و پایین

بت صحبت کرد و در  ر موطنی، متناس  بااا  ن توان از عین ثات  باالتر و حتی در مرتبۀ ذات  م میدر مرا
ای که مربوط به ذات الهی اساات مجعااول بااه جعاال نیساات کااه موطن از عین ثابت باید سخن گفت. مرتبه

عیااان ثابتااه در مرتبااۀ توان به مسئلۀ اختیار پاسااخ داد؛ زیاارا اترین مرتبه است و با این تمایز، می مان عالی

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%AD
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AF%D9%86
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شوند. بر این اساس، تمااام  سااتی جلااوۀ اسااماء و ت مجعول به جعل میاسماء و صفات و در مرتبۀ واحدی
تعالی و در نتیجۀ تناکح اسمائی است و اعیان ثابته مرتبۀ علمی اوست. بنابراین، از نظر صدرا در صفات حق

ر یکجااا مرتبااۀ علماای و در جااای دیگاار کنااد؛ د ا فاارق می نجااا  نچااه بااود ابااراز شااد، فقااط ساااحت
 .( 351 - 350، 355: 1377عینی)مالصادرا،  

است: فعل خداوند تفویل رابطۀ دوسویه با عالم باال و عین خارجی و نیز وجود شرور در  ن بدین قرار
مقتضای وحدت ظلی و سنخیت در  ر مرتبه از مرات  وجااود، از ذات حااق اساات و ما یااات نیااز دارای به

اند و در نتیجااه، تشکیا خاصی مختلفخود  ستند؛ پس موجودات به   و اثری به نفس وجود خاصحکم  
دارند و در این نشئۀ فانی، روشن است که اختالفااات باار اثاار کمالی از کماالت خداوند را ظا ر یا نهان می

 (.514-513الکافی، ) مو، شرح اصول  یدترکی  مزات پدید می
نسبت داد و توبااه کاارد و  خود اند؛ مانند حضرت  دم که فعل گناه را بهم تواببرخی از  دمیان مظهر اس 

 خدا نسبت داده و مقهور ذات حق بعضی دیگر مظهر اسم جاللی قهراند؛ نظیر ابلیس که معویت خود را به
یااز ن  که مظا ر اسااماء جمالیااۀ حااقسب  وجود این اشرار است؛ چنان  گردیده و باْلخره اسماء جاللیۀ حق

است؛  –فیض مقدس  –سب  افاضۀ وجود در خارت بهسب  وجود اخیار شده است. بنابراین، وجود ما یات 
قدر خارجی است و فعل صااادر از عبااد، از وجهاای  مااان  برحس  اوقات و استعداد ای ویهه و این  مان

 ن نیست و  خداوند چیزی جز رحمت و رساندن  ر حقی به مستحق  است و فعل خاص  فعل صادر از حق
 ید و چنین نیست که خداوند متعال، برای کسی خیر یااا ود نمیتا مقدمات عامه حاصل نگردد، فعلی به وج

بنابراین، احواالت خیر و شر، ذاتی  اایف فاارد انسااانی (. 3/1206؛ 297-1/292شّری تعیین کند)رضانهاد،
 ا در صاافا و ت فرد به علت تفاوت  ندلیل عدم قابلید د، عارضی است و بهمی  نیست و اگر اضاللی روی

 ا به جعل جاعل نیست؛ بلکااه فاایض اقدس حق  است. اینف و شرافت و خست  نکدورت، قوت و ضع 
 ا یا ناشی از ذات و جو ر  نان اساات کااه مقتضاای نظااام احساان  ر ذات را  ن ذات كرده است. این تفاوت

 اساات و عارضی حاصل از افعااال اکتسااابی  نوجود و ترتی  موجودات در شرف و کمال است یا از امور  
او منقل  به فطرت ثانویه بود؛ مگر اینکه فطرت اولیه شود، دائمی نخوا دبر موجود بار می  چون از خارت 

 دلیاال، صاادرا بیااان مااین  (. بااه  2/354؛  مو، اسفار،  122-1/117الکریم،  شود)مالصدرا، تفسیر القر ن  
کفاار و ساایا ی را سی یا به سیا ی وجه او، با اینکه در نفس  دمی صورت دارد حکم به کفر و معویت ک می

گردد و نه سیاه؛ زیرا صورت کفر و سیا ی ذ نی است و نه خارجی. از کند؛ اّما نه نفس کافر میحاصل می
به مظهریت این دو اساام »الهااادی و المضاال« مربااوط اساات؛ باارای   سوی دیگر، وجود  رگونه کفر و طاعت

دو اساام دارد) مااو، بااه مظهریاات ایاان   شده: قل  انسان بین دو انگشت رحمان است که اشاره  ه مین گفت
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 نچه نخست بر دل وارد  ( و این قل  قابل  ثار ملکی و شیطانی است.6/183، 3/151الکریم، تفسیر القر ن 
عبااارت از شود »خواطر رحمانی )مظهر اسم جمال( و خواطر شیطانی )مظهر اسم جالل( است« و  ن  می

؛ سااجادی، 297-1/292،  1206یااا و بااد اساات) مان،  صورت علمی است که برانگیزاننده به اعمااال ن
394.) 

داوند با دو صفت  ادی و مضل، بسته به اعمال و اخالق و عقایاادمان مقاادراتی را باارای مااا در نظاار خ
یاار و زوال اساات و الااواح گیرد و لذا، تبدیل صفات و  یئات، امری ممکن است؛ زیاارا ایاان عااالم دار تغ می

الکااریم، لمانی، قابلیاات محااو و اثبااات دارند)مالصاادرا، تفساایر القاار ن  نفوس قبل از استحکام ملکات ظ
شان و عوامل دیگاار بااا (. افراد انسانی دارای فطرت اولیۀ یکسانی  ستند؛ ولی با توجه به ما یت5/32-34

دارنااد؛ باارای مثااال، خداونااد بااه حضاارت  ایکنناادهوخااو نقااب تعیینگیری خلقتکاارر اعمااال در شااکل
فرموده است: از پرستب غیر حق پر یز نما؛ چه  نکه جا دارد   –ه منغمر در نعم الهی است  ک   –الرحمن  خلیل

مناسبت احکام اسم »الرحیم« از رحمت رحمانیه حق جدایی طل  کند و در این  نگام که اسم »منتقم« به
ار« و »مناا   حاکم بر تو فقااط ا توجااه بااه بنااابراین، باا (.  513،  1381،  مالصاادرا)بودتقم« خوا ااد  اساام »جبااّ

تبع سااعادت خااود را پذیری نفس و تقل  او در احواالت مختلف، انسان توانااایی تااأثیر در نفااس و بااهتأثیر
گیری صحیح از اختیار، انجام واجبااات، تاارک محرمااات و جااالدادن روح باارای تواند با بهره داراست و می

وح خود را کاادر کاارده و خااود را مسااتعد  ا شده یا با سوءاستفاده از اختیار، رلهی، مظهر  نپذیرو اسماء ا
 مواجهه با اسماء جاللی و قهری خداوند کند.

 
 گیرینتیجه

ایاام، بااه وخو و اسماء الهی به رشااتۀ تحریاار  وردهبا نگرشی کلی در  نچه از نظر مالصدرا در باب خلق
  ه:جمل نتایجی چند رسیدیم؛ از

توان بررسی کرد. در قوس نزول با توجه به و صعود میوخو را در دو قوس نزول تأثیرات اسمائی بر خلق
شناختی انسان بارزتر است و در قوس صعود، جنبۀ معرفتاای او اسم »رحمان« الهی، نحوۀ وجودی و  ستی

 ای شناختی، سایر ساحتمعرفتشناختی و تبع  این دو جنبۀ  ستیبا توجه به اسم »رحیم« بارزتر است. به
تواننیم تفسیری معنادار از گیرد؛ در نتیجه، میالشعاع قرار میعملکرد او، نیز تحتوجودی انسان، از جمله  

 باشیم. ستی، خدا و انسان داشته 
 ا، اعم از اعمال، رفتار، استعداد ا و...، با لحاظ صفت اختیار در عین ثاباات تمام خووصیات انسان 
اول به تأثیرات اسمائی بستگی دارد. از  نجا  وخوی انسانی در درجۀنقب عمدۀ خلقبنابراین،  د است.  موجو
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مناسبت قوابل تجلی که عین خارجی انسان برگرفته از ترشحات اسمائی خداوند است و در عالم طبیعت به
أثیر اسااماء الهاای، از تاا کند، مجموعۀ این عوامل در جریان سیر صعودی و با علم و تکرر اعمااال، تحتمی

 ااا را بااه کمااال میزان انجام واجبات و تاارک محرمااات، خداونااد  نو به  گیرد جمله اسم رحیمیت، قرار می
وخااوی او رساند. از  نجا که قل  انسان بین اسم »الهادی« و »المضل« در سیالن است، خلقشان میالیق

خویی یااا شاایطانی کاای، حیااوانی، درناادهدگرگون شده و برحس  انتخاب و تکاارار عماال، دارای خااوی مل
 شود.می

 ید، این است کااه در فرایناادی طرفیناای کااه بااین مشاای اعتقااادی و می که از این تحقیق برمینتیجۀ مه 
شااود و بااا شود با تجمیع شرایط، قضای حتمی واقع میعملکردی انسان و اسماء ذیربط خداوند محقق می

نااد باارای ود و این امر تابع انتخاب انسان و اساام برگزیاادۀ خداوتغییر شرایط، مقدورات او متفاوت خوا د ب
 .مواجهه با انسان در شرایط متفاوت است

ه« اساات و بااه صاافتی خاااص محاادود   –برعکس دیگر موجودات    –انسان    چون مظهر اسم جامع »اللااّ
گیری مااؤثر تیجهکه در این نتواند از مظهریت اسمی به اسمی دیگر مبدل گردد. از جمله مواردی نیست، می

 است:
ای کااه مربااوط بااه ذات الهاای اساات، ته امری ذومرات  است و مرتبهتوجه به این نکته که اعیان ثاب .1

توان به مسئلۀ اختیار پاسخ ترین مرتبه  م  ست و با این تمایز نیز میمجعول به جعل نیست که  مان عالی
شوند؛ اما از جهت دیگر، بودن، باعث جبر نمیداد؛ به علت اینکه اعیان ثابته به علت عدم مجعول به جعل

تواننااد در ور عدمی با اعدام محال فرق دارند و اعدام ممکنی  ستند که ایاان قابلیاات را دارنااد کااه میاین ام
 مرتبۀ اسماء و صفات و در مرتبۀ واحدیت مجعول به جعل می شوند.

 خاصیت تأثیرپذیری نفس و قل  انسانی. .2
 درپی اسمائی.تجلیات پی .3
 برخورداری از صفت »اراده« و اختیار.  .4

داده تا به  ر نحوی که خواست حرکت کند.  مۀ این مااوارد اوند روح انسان را مستعد قرار بنابراین، خد
گردد و حرکت جو ری، تجدد امثااال و حرکاات درپی اسماء برمیدر فلسفه و عرفان مالصدرا به تجلیات پی

ایااد ند با دو صفت  ادی و مضل، برحساا  اعمااال و اخااالق و عق حبی ناشی از  ن است. در نتیجه، خداو
 کند.انسان مقدراتی را برای او ترسیم می
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 .  1380، انتشارات اشراق، قم، ترجنه و شرح بخش نخست مبدأ و معاد صدرالنتالهین شیرازیذبیحی، محمد،  
 .1387،  یت اشراق، قم، مشاهد االلوهیةین، رضانهاد، غالمحس

، وزارت فر نل و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشااارات، فره)گ اصطالحات فلسفی مالصدراعفر،  سجادی، ج
 .1379تهران، 

 .1341نا، ، ترجمه و توحیح: غالمحسین   نی، بیالعرشیةصدرالدین شیرازی، محمد بن ابرا یم، 
می حکمت و فلساافه ایااران، تهااران، ، توحیح: محمد خواجوی، انجمن اسالاسرار اآلیات....،  ......................

1360.  
، توحیح: محمد خواجوی، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فر نگاای، انجماان الغیبمفاتیح  ..........................،  

 .1363اسالمی حکمت و فلسفۀ ایران، تهران، 
سف عالمه حلاای، بیاادار، قاام،  ، شرح: حسن بن یوالجوهر ال)ضید فی شرح م)طق التجرید..........................،  

 )ب(.1363
 )الف(.1366، توحیح: محمد خواجوی، بیدار، قم، الکریمتفسیر القرآن ........................، 

قات فر نگی، تهران، ، توحیح: محمد خواجوی، مؤسسۀ مطالعات و تحقیشرح اصول الکافی،  .......................
 .)ب(  1366

  .1368، مکتب  الموطفوي، قم، األربعةالعقلیة األسفارالنتعالیة فيالحکنة ، ......................

 .1371، ترجمه: محسن بیدارفر، الز را)س(، تهران، ننایانعرفان و عارف، ......................
ی، حکماات، ، تحقیق و توحیح: حامااد ناااجی اصاافهانسفی صدرالنتألهینمجنوعه رسائل فل......................،  

 .1375تهران، 
، توحیح: محساان جهااانگیری، بنیاااد حکماات اسااالمی صاادرا، تهااران، کسر اص)اخ الجاهلیة،  ......................
 )ب(.1381

اشراف: محمد خامنه ای،   جهانگیری،ب( کسر اصنام الجا لی ، موحح: محسن  1381..............................)
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 رانبنیاد حکمت اسالمی صدرا، ته
 )الف(.1381بوستان کتاب، قم، الدین  شتیانی، شارح: جالل، شرح بر زاد النسافر.......................، 

یاااد ، توحیح، تحقیق و مقدمه: نجفقلی حبیبی، بنشرح و تعلیقۀ صدرالنتالهین بر الهیات شفا،  .......................
 .1382حکمت اسالمی صدرا ،تهران، 

، ترجمه و تفسیر: جااواد مواالح، انتشااارات سااروو، تهااران، ترجنه و تفسیر الشواهد الربوبیة،  ......................
1383. 

، مؤسسۀ  موزشی و پهو شاای امااام عربیحرکت حبی و نقش آن در ظهور تعی)ات در مکتب ابنعالمی، عبداللطیف،  
 .1396خمینی)ره(، قم، 

 .1375دین  شتیانی، انتشارات علمی و فر نگی، تهران، ال، توحیح: جاللشرح فصوص الحکمقیوری، داود، 
 * نرم افزار: معجم موضوعی  ثار فلسفی مالصدرا.

 
 

 

 

 

 

 


