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 چکیده
مالصدرا نخستین فیلسوف اسالمی است که تحت تاثیر روایات اسالمی و عارفان پیش از 

قیامت پرداختن به تحلیل مرگ مالئکه بدون . بحث کرده است" مرگ فرشتگان"خود از 

او از طریق مبانی عرفانی به تحلیل قیامت . کبری در نظام فکری مالصدرا ممکن نیست

منظر به  دواو از . داندپذیر میرگ فرشتگان را توجیهپردازد و بر این اساس مکبری می

به تجلی ذات الهی در قیامت  فنای اسمائینخست؛ : پردازدتبیین مرگ فرشتگان می

. شونددر قیامت کبری فرشتگان با تجلی ذات الهی فانی میبراین اساس . کبری

پرداخته است و  از این منظر به توجیه و تبیین مرگ فرشتگان داود قیصری نخستین بار

بازگشت به عدم همان  که موت صعقدوم؛  .پردازدمالصدرا با تفصیل بیشتر به آن می

تبیین دوم ابداعی . افتدخویشتن در ذات الهی است که در قیامت کبری اتفاق می

  .مالصدرا است
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 مقدمه. ۱

اند که دارای به باور رایج فیلسوفان و متکلمان اسالمی موجودات مادی، زمانی زنده

افالطون اصل حیات در همه . اند و در این نگرش تحت تاثیر افالطون و ارسطواندنفس

ارسطو نیز مانند استادش منشا و  ]۹۸۱، ۹[ و دانسته) پسوخه(موجودات زنده را روح 

به نظر ِفلوطین، عناصر . ]ب ٤۱٤-الف  ٤۱۲، ۸[. بیندسرچشمه زندگانی را در نفس می

اند و از امتزاج آنها نیز حیات حاصل فاقد حیات) آتش، هوا، آب و خاك(چهارگانه 

، ٦۱٦صص، ۱ج، ۳٥[است ) روح( شود؛ بلکه عامل حیات و نظم دهنده به آنها نفس نمی

٦۳٦، ٠۳۲[ .  

به معنای رایج آن از بین رفتن عالئم حیاتی به طور دائمی است و فیلسوفان » مرگ«

اسالمی، تحت تاثیر فیلسوفان یونان باستان، بر این باورند که زمانی عالئم حیاتی چون 

از نظر . جدا شودروند که نفس از بدن حرکت، رشد و زایندگی به طور دائمی از بین می

چیزی جز  مرگ ]۹۸۱ ،۹[افالطون همانطور که زندگی همان پیوند روح و جسم است 

از این رو، مرگ تنها در باب موجودات واجِد نفس . ]٦۷همان، [جدایی این پیوند نیست 

و بر خالف  اند ، حیوان و انسان دارای نفس١قدما گیاهبه باور  .تحقق پذیر است) روح(

همانطور که اطالِق نابینایی بر درخت و سنگ به خاطر . میرندزیند و میجمادات، می

بینائی نامعقول است؛ صدِق میرایی بر جمادات به خاطر نداشتن  استعدادنداشتن 

] ۲[عالم جماد و  ]۱[این نگرش، عالم به دو قسم  براساس. است موجهقابلیِت حیات نا

ها، مالئکه و خدا در عالم حیات ، انسانشود و گیاهان، حیواناتعالم حیات تقسیم می

به عالم ماده و دو قسم دیگر به عالم مجردات  عالم حیات سه قسم نخست. جای دارند

در اندیشه ارسطویی، زوال و نابودی هنگامی اتفاق می افتد که جدایی . اختصاص دارد

ه همراه این باکثر فیلسوفان اسالمی  پذیرش این دیدگاه از سوی. دصورت از ماده رخ ده

تنها دارای صورت در نتیجه اند، و فاقد ماده و اندفرشتگان متعلق به عالم مجرداتباور که 

به باور ابن . بدانندمنتفی را  فرشتگانزوال و نابودی در باب  آنها را بر آن داشت تا اند

ن مبدعات تنها دارای صورت اند و در تحققشاو  سینا، فرشتگان از سنخ ُمبدعات هستند

 . ]٦۷ ، ص۳ج ،۳[. تنها به علت فاعلی نیاز دارند
شمارد مالصدرا هم نظر با ابن سینا از جمله ویژگی هایی که برای فرشتگان برمی

                                                                                                                                            
و چنین نگرشی از سوی ارسطو و دیگـر فیلسـوفان  ]٤٦۸، ۹[ نداروح گیاهان نیز دارایبه باور افالطون . ١

  .اسالمی به عنوان یک امر پذیرفته مورد بحث قرار گرفت
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و بر این باور است که  ]۱۳٠ ، ص۷؛ ج٤۱۷، ص٦ج، ۲۲[بساطت و تجرد از ماده است 

ترکیب روح و  وجود مالئکه وجودِی صوری بسیط است و منزه از ترکیب ماده و صورت یا

علی رغم دیدگاه مذکور، او در موارد گوناگون سخن از . ]۱۳٠، ص۷جهمان، [بدن است 

ی مرگ مالئکه از سوی مالصدرا پرسشهای طرِح ایده. مرگ مالئکه به میان می آورد

مرگ، به معنای از آنجا که  .مندان به الهیات اسالمی به دنبال داردفراوانی از سوی عالقه

منظور از مرگ فرشتگان مراد و های عالم ماده است، پس از جسم، از ویژگیجدایی روح 

ارائه  برای آنچه تبیینی چرا قائل به چنین دیدگاهی شده است و چیست؟ مالصدرا 

در این پژوهش سعی بر آن است که در ..... دهد؟ آبشخورهای این دیدگاه چیستند؟ و می

تحلیلی و با مراجعه به آثار مالصدر  -پرسشهای فوق قدم نهاد و با نگاهی تاریخی ۀمحدود

سابق بر این پژوهش تا کنون هیچ مقاله ای به  .اش در این راستا گام برداشتو پیشینیان

فرشته . مرگ فرشتگان در سنت اسالمی و از دید متفکران اسالمی اشاره نداشته است

الهیات اسالمی است و آنگونه که فیلسوفان مسیحی و  شناسی از حیطه های مغفول در

یهودی قرون وسطی به بحث فرشتگان پرداخته اند، در فلسفه و الهیات اسالمی به آن 

  . توجه نشده است

مرگ مالئکه در اسالم و تاثیرپذیری  ؛ به بسترهای قرآنی و رواییدر قدم نخست

تبیین از مرگ مالئکه در فلسفه و د در مرحله بعد، به. شودمالصدرا از آن اشاره می

صدرا دو تبیین از مرگ فرشتگان دارد که با رویکردی تاریخی . شودمالصدرا اشاره می

حقیقت از زوایای در تبیین دو این . شودداده میتاثیرپذیری او از پیشینیانش بسط 

سیدن به راه مختلف و متبایین برای ر  دوبه معنای  واست،  به این مسئله پرداخته مختلف

  .است  دیگر ی تبیینهر یک از این دو تبیین تکمیل کننده ومرگ مالئکه نیست 

  

  پیشینه تحقیق. ۲

ی فرشته شناسی فلسفی، بیشتر به لحاظ پیشینه تحقیق، مقاالت نگارش شده در حیطه

برای مثال . های آنها بوده استی اثبات فرشتگان و برشمردن ویژگیدر جهت ادله

به قلم » معناشناسی و هستی شناسی مالئکه در فلسفه صدرایی«مقاله توان به  می

و  ۱۳۹٦در بهار  حکمت معاصرعبدالله صلواتی و مروه دولت آبادی چاپ شده در مجله 

نوشته امیر راستین و علیرضا کهنسال » عصمت فرشتگان، شواهد موافق و مخالف«مقاله 

تحلیل مقایسه ای آراء « و مقاله  ۱۳۹۳در پاییز  اندیشه نوین دینیچاپ شده در مجله 

به نگارش علی سنایی و عظیم حمزییان در » آکویناس و ابن سینا درباره علم فرشتگان
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مقاالت دیگری وجود دارند که . اشاره کرد ۱۳۹٥در بهار و تابستان  الهیات تطبیقیمجله 

چه در این پژوهش آن. از آنجا که از موضوع نوشتار دور می باشند به آنها اشاره نمی گردد

مورد توجه است، که پیش از این در هیچ پژوهش دانشگاهی مورد توجه نبوده است، و از 

مرگ «دید صدرا پژوهان و پژوهشگران علوم عقلی اسالمی مخفی مانده است مسئله 

 . عرفانی مالصدرا است -در نظام فلسفی» فرشتگان
  

 های قرآنی و روایی مرگ مالئکهزمینه. ۳

برخی از فیلسوفان و ذهن رگ مالئکه بستری قرآنی و روایی دارد که در گذر زمان بحث از م

از آنجا که فیلسوفان و متکلمان اسالمی تحت . متکلمان را به خودش درگیر کرده است

 مستلزم واکاویتاثیر آموزهای اسالم و منابع اسالمی اند، فهم تاریخی و عمیق این مسئله 

قرآن در هیچ جا به صراحت به مرگ فرشتگان اشاره . آن استهای قرآنی و روایی ریشه

به غیر از خداوند  زنده قرآن به نحو ضمنی به مرگ همه موجودات اما برخی از آیاِت  ؛ندارد

َمْوِت «آیاتی چون . اشاره دارد
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  . انجام شده است فالسفهن و یمتکلم ،نیاز سوی برخی مفسر مفصل بحثهای روایی

 مفسرین، فالسفه و متکلمین بوده ای که بیش از دیگر آیات مد نظردر این بحث آیه

  « :سوره زمر است ٦۸است، آیه 
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کسی که در آسمانها و  هر پس شود، دمیده صور در که هنگامی و( »الل

آیه مذکور اشاره به قیامت دارد که ). میرد، مگر آنان که خداوند بخواهدزمین است می

گیرد؛ مگر همه به جهان پس از مرگ بازگردند، خداوند جان همه را میقبل از آنکه 

  .ی خودش استثناء کرده استای را که خداوند به اراده عده

ی فوق در کتب روایی اهل تسنن وجود دارد که پیامبر اسالم حدیثی در ارتباط با آیه

در مورد اسالم امبر از پی ،"أنس بن مالک"در روایت . در آن به مرگ فرشتگان اشاره دارد

شود و ایشان در سوره زمر استثناء کرده است سوال می ٦۸آنهایی که خداوند در آیه 

کند که بعد آورد و در ادامه بیان میجواب نام جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل را می

ی چه کسان"دهد را خطاب قرار می )عزائیل( ملک الموت خداوند ،صوراز دمیده شدن در 

جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و ملک "دهد که و ملک الموت جواب می "اند؟باقی مانده

خواهد جان اسرافیل و میکائیل را به ترتیب بگیرد پس خداوند از ملک الموت می. "الموت

؛ ]۹٥ص ،۱ ج ،۲[. گیردو جبرائیل را میملک الموت و در نهایت، خداوند به ترتیب جان 
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این روایت در اکثر کتب روایی اهل تسنن و  ]٤۳٦ ، ص۸ ، ج٤٦[؛ ]۳۸٦، ص ٥ ج ،۳٠[

اعالم الدین فی صفات مجلسی و محمد باقر  بحار االنوارِ برخی کتب روایی شیعیان مانند 

؛ ]۳۸٦، ص ٥ ج ،۳٠[. است قرار گرفتهاشاره  مورد...حسن بن محمد دیلمی و  المومنیِن 

 ]۱۸٤ص ،۷۹ ج ،٤٤[؛ ]۳٥۳ص ،۱۸[
عالوه بر روایت فوق، که مورد قبول بسیاری از محّدثان شیعی است،  اما در شیعیان

شان آمده است که ایده ی مرگ فرشتگان را نزد آنها روایات دیگری به نقل از امامان

ُعبید بن "روایت نخست، به امام جعفر صادق منسوب است و راوی آن . پررنگتر کرده است

» ِلَمِن الُملُک الّیوّم ِللِه الواِحِد القهار«سوره غافر  ۱٦در این روایت در ذیل آیه . است" ۀزرار 

نقل است که به هنگام قیامت، مرگ مختص به دنیا و آسماِن دنیا  از امام شیشم شیعیان

میراند تا آنکه نوبت به جبرائیل، هست را می تمام آسمانهانیست؛ بلکه خداوند هر آنچه در 

روایت دیگر منسوب به امام هشتم  ]۳۲٦ص ،٦ ج ،٤٤[. رسدرافیل و ملک الموت میاس

شیعیان است که با استناد به سخن رسول خدا که از سوی پدرانش به او رسیده، چنین 

به : "نقل به مضمونی دارد که خداوند به هنگام روز قیامت خطاب به ملک الموت می گوید

 ."ز می چشانمانم چشاندم به تو نیام همانطور که مرگ را به بندگعزت، جالل و بزرگی

  ]۳۳۳ص ،۳۸[؛ ]۳۳٦ص ،۳۲[

، مهمترین کتاب اصول کافیاست که در کتاب » حمرأیعقوب «مورد دیگر، روایت 

در این روایت آمده که بعد از وفاِت فرزند امام صادق به نام . حدیثی شیعیان، آمده است

ند که امام گفت .دردی نزدشان رفتنداسماعیل، عده ای از یاران ایشان به منظور هم

میرداند تا جایی که یک نفر باقی نماند و سپس اهل آسمان را خداوند اهل زمین را می

 عرش که فرشتگانی( َمله ی عرشمیراند تا آنجا که احدی نماند، مگر ملک الملوت، َح می

گوید چه می عزائیل به خطاب خداوند. میکائیل و جبرائیل ،)میکنند حمل را الهی

کند، به دستور خداوند یک به یک جان همه می بیاناند و بعد از آنکه عزائیل کسانی زنده

. گیرداوند جان ملک الموت را میگیرد تا آنکه در مرحله پایانی خود خدآنها را نیز می

این روایت، برخالف  ]۲۹۷ص ،۱ ج ،۱٥[؛ ]۱۹۲ص ،۲٤ ج ،۳۷[؛ ]۲٥٦ص ،۳ ج ،٤۳[

برخی سوره زمر نیامده است؛ با این حال  ٦۸، در توضیح آیه "أنس بن مالک" روایت 

شیعی در تفسیر مرگ اهل آسمان از این روایت مدد گرفته و مرگ فرشتگان را محدثین 

برخوردار است به نحوی که  االییروایت مذکور از درجه اعتبار ب .کردندباط میناست

یض کاشانی، محدثین طراز اول شیعی عموما به آن اشاره داشته اند و مرحوم کلینی، ف

مالصدرا در طرح . در کتب حدیثی خود به آن پرداخته اند....مجلسی، حر عاملی و 
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سوره زمر در دو  ٦۸آن را در ذیل آیه  ومسئله مرگ فرشتگان تحت تاثیر این روایت است؛ 

 ]۱۳۹ص [ هیاسرار العلوم الکمال یف هیمظاهر الهالو  ]۱٠۱ص[ اسرار آالیات خود کتاِب 

را همان ) هاکسانی که در آسمان" (َمن فی السماوات"اساس آن، مراد از آورد و بر می

  .میرندمی) شیپور اسرافیل(داند که با دمیده شدن صور فرشتگان الهی می

اند اسالمی که به روایات مرگ فرشتگان توجه داشته یمتکلمین و فالسفهمفسرین، 

مراد از مرگ  برخیبرای نمونه . انددیدگاههای متفاوتی عرضه کردهبرای توجیِه آن 

، ۱ ، ج۲۹[. دندانشان میفرشگان را جدایی پیوند نفوس مالئکه از بدنهای لطیف

عده ای . داندو بدین معنا همان معنای عرفی مرگ را بر فرشتگان صادق می ]۲٤۱ص

عالوه بر جدایی نفس از جسم مثالی فرشتگان، دیگر منظور و احتمال از مرگ  دیگر

گان را از کار افتادن فعالیت مستمر ارواح فرشتگان و از دست دادن توان ادراکی فرشت

  ]۱٥٤، ص ۱٥ ، ج٤٥[. دندانشان می
  

  فرشگان مرگباب  در مالصدرا کردیرودو . ٤

کل شی «سوره زمر به حدیثی که در باب آیه  ٦۸در ذیل آیه شرح اصول کافی مالصدرا در 

 ص، ص٤ ، ج۲۷[ کندشود اشاره میوم سوال میاز معص ]۸۸قصص، [» هالک اال وجهه

و  "الله"غیر از  اول آنکه :داندمدلول این آیه را مشتمل بر دو مطلب میو  ]۱٤۲- ۱٤۱

دوم آنکه هر آنچه . هالک است همه چیز ،که از سوی خداوند داده شده است، "وجِه الله"

باقی و الیزال است و هر دوی این دو امر را متوقف بر برهان  است"الله وجه"که مصداق 

  .می داند

) عالم أمر(عالم مجردات آن را  ،"وجه الله"مالصدرا با مبانی فلسفی خود، در تفسیر 

عالم  ]۱٤٥، صهمان[. ر و زوال است، که تماما خیر است و بری از شر، عدم، تغیّ داندمی

کا دارد حال آنکه عالم ماده عالوه بر ذات الهی به امور مجردات تنها به ذات خدا تعلق و ات

برای  "حدوث شرط"و  "زوال مانع"، "استعداد"، "زمان"، "حرکت"، "ماده"دیگری چون 

از آنجا که عالم مجردات تنها و تنها در ایجادش به وجود خداوند . تحققش احتیاج دارد

به  ،نی که علت تامه یک شی باقی باشدمتکی است قابلیت عدم یا زوال را ندارد؛ زیرا تا زما

از اینرو  ]همان[.از علت تامه اش، عدمش ممتنع استخاطر استحاله انفکاک معلول 

عدم برای آن  تحقِق  هرچند عالم مجردات ممکن الوجود است، اما از آنجا که فرِض 

بنابراین خداوند که . مستلزم فرض عدم خداوند است، چنین امری امکان پذیر نیست

هر چند  "وجه الله". دش وجود محض است، هیچگونه عدم و نقصی در او راه نداردخو
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اتکا دارد به عدم متصف اما به خاطر اینکه تنها به وجود خداوند  ؛ممکن الوجود است

آیه تفسیر وقتی به  ، مالصدرا با رویکرد فلسفی خوداز این رو ]۱٤۳همان، ص[. شودنمی

 میرندگیرند و نمیقرار میمورد استثنا که به اراده الهی  مصادیقی پردازدمیزمر سوره  ٦۸

اند و از زمانی ؛ چرا که از اول مورد عنایت الهی قرار داشتهداندمیعقول مفارقه را همان 

  ]۱٤٥، ص همان[ .راهندکه خدا بوده و تا زمانی که هست مجردات با او هم

ْي « اما مالصدرا در دیگر آثارش در توجیه آیات 
َ
 ش
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ك آیات  آن ]۲٦الرحمن، [ »  َوْجُه َربِّ

نوعی خاص از مرگ  انی خودبا نگاه عرف کند وتفسیر می رویکرد عرفانی را بر اساس شریف

 در این مسئله در این رویکرد، که دیدگاِه غالب مالصدر. شودمیرا برای مجردات قائل 

سوره زمر دیگر عالم مجردات و عقول را از مواجهه با مرگ مستثنی  ٦۸است، در تفسیر آیه 

ز متحقق داند؛ بلکه با ارائه دادن معنای خاصی از مرگ، آن را در عالم مفارقات نینمی

از آنجا که پروژه مالصدرا آشتی حداکثری میان دین، فلسفه و عرفان و یا به تعبیر  .داندمی

دیگر سازگاری میان وحی، عقل و شهود بوده است، هرچند مرگ به معنای عرفی آن را 

یابد، با این حال با رویکرد عرفانی سعی در توجیه و سازگار با سیستم فلسفی خود نمی

 .فرشتگان داردتحلیل مرگ 
  

  یاسمائ یفنا .٥

هیچ متکلم یا فیلسوفی قائل به مرگ مالئکه پیش از قیامت نیست؛ و اگر اختالف نظری 

وجود دارد به هنگام قیامت است که آیا مالئکه مانند سایر موجودات زنده دچار مرگ 

تحلیل مرگ مالئکه در نظام فکری مالصدرا بدون فهم معنای قیامت کبری . شوند می

از اینرو، به منظور تحلیل دقیق مرگ مالئکه الزم است نخست دیدگاه . ممکن نیست

مالصدرا در بحث معاد و قیامت تحت . مالصدرا به مسئله قیامت به اجمال روشن شود

ی او قیامت را دارای سه مرتبه. تاثیر فیلسوفان، متکلمان و عارفاِن قبل از خود است

ابو حامد . ر طرح آن وامدار پیشینیان خود استکه د داندصغری، وسطی و کبری می

های است که تاثیر بسیاری از خود در تاریخ فلسفه و عرفان بر غزالی از جمله شخصیت

  .جای نهاده است؛ و تاثیرش در بحث معاد بر اسالفش، از جمله مالصدرا، نمایان است

 یاسهیمقا وی. غزالی برای نخستین بار قیامت را به کبری و صغری تقسیم کرده است

: کهپیامبر اسالم  ثیحد نیمرگ را با استناد به او به عمل آورده،  »امتیق«و » مرگ« نیب

به  ریتعب) شودیبرپا م امتشیدر واقع ق رد،یهرکس بم( ،»امتهیمن مات فقد قامت ق«
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تواند آن روشن است که مدلول قیامت در حدیث مذکور نمی .کرده است »یصغر امتیق«

» محشر«تحوالت  .یابدباشد که بعد از مرگ همه انسانها و موجودات وقوع میقیامتی 

است و تنها  یفرد ،هنگام مرگ تحوالِت  یول ؛است انیاست و مشهود عموم آدم یهمگان

از این رو، غزالی قیامت حاصل از مرگ  ]۳۸ص، ۱۲ ج، ۳۳[ .است »تیم«مشهود شخص 

ه همه انسانها به طور جمعی در محضر ذات نامد و آن هنگام کافراد را قیامت صغری می

تمام  به باور او،. است» قیامت کبری«شوند، الهی به منظور محاسبه اعمال حاضر می

و  یجهان یهایتحوالت و دگرگون از قبیِل  افتیتحقق خواهد  یکبر امتیآنچه که در ق

انسان  یبرا ،است یصغر امتیکه ق ،مرگ هنگامآن در  ریو نظ هی، شبهولناک عیوقا

  .]همان[ گردد یمحقق م

بعد از غزالی، تقسیم قیامت به صغری و کبری به تدریج از سوی عرفاء و در مرحله بعد 

از سوی فیلسوفان اسالمی پذیرفته و متداول شد، که در پذیرش این تقسیم از سوی 

به مرور در . قاطبه عارفان و فیلسوفان محی الدین ابن عربی نقش بسزایی داشته است

. دبیات فلسفی و عرفانی، قیامت وسطی به عنوان قسم دیگری از قیامت مصطلح گردیدا

شاید نتوان مبِدع این قسم را به طور دقیق یافت، با این حال عبدالرزاق کاشانی از 

نخستین افرادی است که در کنار قیامت صغری و کبری، قیامت وسطی را شرح و بسط 

 ]۱۲٤، ۱۱۸، ٦٦،  ٥٤، ٥۱، ٥٠ صص؛ ۲ ج ،٥[؛ ]۳۳٠ص ،٤۱[؛ ]٦٦ص ،٤٠. [دهدمی

در ذیل اصطالح قیامت، برانگیخته شدن بعد  اصطالحات الصوفیهعبدالرزاق کاشانی در 

بعد از  حیات برزخینخست؛ برانگیخته شدن به : کنداز مرگ را به سه قسم تقسیم می

بعد از مرگ ارادی و سوم  حیات قلبیمرگ طبیعی است؛ دوم؛ برانگیخته شدن به 

ب این سه قسم به ترتی. بعد از فناء در ذات الهی است حیات حقیقیبرانگیخته شدن به 

   ]٦٦ص ،٤٠. [قیامت صغری، وسطی و کبری اند

هر چند مالصدرا مانند عارفان پیشین خود در تقسیم بندی قیامت به سه قسِم 

پردازد و در اکثر آثار قیامت وسطی میصغری، وسطی و کبری اشاره دارد، اما کمتر به 

آورد و در اکثر کند، سخنی از قیامت وسطی به میان نمیخود وقتی به معاد اشاره می

صدرا در تحلیِل قیامت . کندمواضع تنها به بیان تفاوت قیامت کبری و صغری بسنده می

در  او. داندکبری پیرو عارفان پیش از خود است و آن را فنای در ذات احدیت الهی می

، ص ۲۳[ ،»هیقیظهور حق به وحدت حق«، »فناء کل« توصیف قیامت کبری از تعابیر چون

  . بردنام می...  ]۳۱۷ص ،۸ ، ج۲۲[ »فناء أشد«و  ]۱۷٤ص ،۲٠[؛ ]۲۹۸
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. صدرالمتالهین در این دیدگاه تحت تاثیر داود قیصری و به تبع آن ابن عربی است

صفاتی سعی دارد به تبیین قیامت کبری - و أسمائی قیصری با طرح اقسام تجلی به ذاتی

او عالِم پیش از قیامت کبری را به تجلی اسماء و صفات . و چگونگی تحقق آن بپردازد

پس از برپایی قیامت کبری، که همان تجلی ذاتی الهی است، اسماء و . داند الهی می

ی اسماء و صفات شوند و به تبع آن سلطنت و حکمران صفات در مرتبه احدیت فانی می

  ]۱٤۲، ص ۳۹[. پذیرد پایان می

 مرتبه احدیتقیامت کبری را همان ظهور حق تعالی به  مالصدرا به تبع قیصری،

بر طبق  ،ی شناخت معنای قیامت کبری را دارداگر کسی اراده ]۱۱۷ص ،۲٥[ .داند می

اثبات حرکات طبیعه و « ،»حرکت جوهری«ای از قبیل مالصدرا باید در اصول و مبانی نظرِ 

بازگشت «و » بازگشت هر شی به اصلش«، »توجه هر سافل به عالی« ،»ایاتشانغنفسانیه و 

 ،۲٠[؛ ]۲۹۸، ص ۲۳[؛ ]۲۷۹، ص۹ ، ج۲۲[ .توجه و تامل کند» کامله هر ناقص ب

دو اصل نخست منحصر به عالم ماده است؛ اما سه اصل دیگر بر تماِم موجودات  ]۱۷٤ص

بر این  .شودو عالوه بر موجودات مادی، عالم مجردات را نیز شامل می عالم صادق است

موجودی نیست مگر آنکه روزی به سمت خدا بازگشت داشته باشد، ولو آنکه  ،اساس

یا و  ١»مرگ«یا  »دگرگونی«ها و مراحل بسیاری را سپری کرده و این بازگشت در قالب دوره

  ]۱۷٤ص ،۲٠[؛ ]۲۷۹، ص ۹ ، ج۲۲[ .باشد »فنا«
سما ابر اساس مبانی عرفان نظری اسالمی، هرآنچه در عالم هستی است، مظهری از 

 یا الفاظ ،"الله اسماء "از مراد. است "الله اسماء" عالم به همه بازگشت الهی است و

 و مخلوقاتند؛ عالم و مافوقی الهی حقایق و خدای وجود کماالت بلکه نیستند؛ مفاهیم

 كادرا را آنها که است این در انسان کمال و است "الله ء اسما "نظام براساس عالم نظام

ی موجود چنین کامل طور به اگر شود و آنها خود و یابد دست آنها حقیقت به و کند

 خدا مظاهِر کماالِت  مخلوقات تمام ]٦۱٥: ۳، ۱٦[ .گرددیمی اله اخالق به متخلق شد،

 خویش اصل به "الباطن" اسم حکمبه  و رسند یم ظهور به "الظاهر" اسم با که هستند

ی تمام .اوست آن از خدا و کماالت اویند کماالت ظهور مخلوقات، پس. گردندمیباز 

- ۲۹٠ ، صص۲۸[. کنندبازگشت می او به گردیده، صادر او از که گونه موجودات همان

۲۹۱[  

                                                                                                                                            
بـه معنـای متـداول و عرفـی را در کنـار گونـه هـای دیگـر بازگشـت ماننـد فنـاء و  مـرگدر اینجا مالصدرا . ١

   .داندکند ، اما در توجیه مرگ مالئکه، مرگ را به معنای فناء میدگرگونی ذکر می
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 قیامت کبری زوال. اندالهی اسمامالئکه نیز مانند سایر موجودات مظهر اسمی از 

در کلمات عارفان هر یک از مالئکه مظهر . اسماء است و زوال اسماء، زوال مالئکه است

. عرشند یرش هر یک مظهر یکی از ارکان اربعهع یحمله یمالئکه. اسمی از اسماء است

و " مرید"، میکائیل مظهر اسم "علیم"، جبرئیل مظهر اسم "حی"اسرافیل مظهر اسم 

، ص ۱ ، ج۳٤[ ؛]٤۸، ص ۱۳[؛ ]٤۹٦، ٤٠۳صص  ،۳٦. [است "قادر"عزرائیل مظهر اسم 

مراتب دیگر مالئکه نیز مظهر اسمی از . مهیمن نیز مظهر اسماء جاللند یمالئکه] ۷۷

اند، اسماءند؛ پس با زوال اسماء در قیامت کبری مظاهِر أسما، که از جمله آنها مالئکه

آن مالصدرا بسیاری از آیات قرآن را مبتنی بر این نگرش؛ قیصری و به تبع . یابندزوال می

،که در باب فناء، هالکت و نابودی همه موجودات است و همچنین روایاتی را که در باب 

مرگ مالئکه آمده است از طریق تجلی ذاتی مرتبه احدیت و فنای اسمائی تحلیل و توجیه 

  ]۱٤۲ص مقدمه قیصری، ، ۳۹: ک.ر[ .کنندمی

ائی و صفاتی مالئکه در قیامت کبری به معنای نابودی الزم به ذکر است که فنای اسم

  : آوردمالصدرا در توصیح این نکته چنین می. و از بین رفتن وجودشان نیست

جان همه  متعال، خداوند همانا: است آمده حیصح] تیروا[و در خبر  «

و .......  ستاندیم را) لیعزرائ(ملک الموت  نیمالئکه و همچن یموجودات حت

 إفساد و) کردننابود ( إعدام باب از است آمدهخبر  نیکه در ا مرگیگمان نکن 

نشأة  کی از انتقال همان که است لیتکم و جادیا باب از بلکه است؛) کردنتباه (

  ]٦۳٥، ص ۲۸[. »به نشأة باالتر است

و » إعدام«در این روایت » میراندن«کند که مراد از ح مییعبارت صدرا تصراین در  

است؛ که همان انتقال از یک نشأه به نشأه » تکمیل«و » ایجاد«نیست؛ بلکه » إفساد«

 نشأه نخست است؛ اما عین اب نسبت در» مرگ«در این نگاه، این انتقال . مافوق است

  . است مافوقنشأه  انسبت بدر » حیات« و» تولد«

به تجلی حق تعالی همه موجودات نانکه اشاره شد؛ قیامت کبری فناء از سوی دیگر چ

مراد از فناء به تجلی، نابودی و انعدام به طور مطلق نیست؛ بلکه . به وحدت حقیقیه است

ربانی است؛ چرا که برای هر عبد و مخلوقی جهتی به  خلقی در جهِت  مراد فناء جهِت 

به تجلی  تعینات خلقیه وجود همانطور ک ]۷٥۳ص ،۱۷[ .سمت حضرت الهی است

به تجلی ذاتی الهی در  تعینات خلقیالهی در مراتب کثرت است؛ همچنین زوال این 

همان  بیالغ حیمفاتمالصدرا در  ]۷٥٤ص ،۱۷[؛ ]٤۳۸ص ،۲۸[ .وحدت است همرتب
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وجه در  وجه عبودیمراد از فنا را فنای  آورد ومی شرح فصوص الحکمسخن قیصری را در 

زند که هنگام رسیدن به دریا محو و نابود داند و به قطرات باران مثال میمی ربوبی

این سخن به این معنا نیست که اصل قطره نابود شده است؛ بلکه تمایز و  .ردندگ می

این  ]۱٤۱ص ،۳۹[؛ ]٤۳۸ص ،۲۸. [حقیقت فانی شده است تعیناتش در درون دریای

و اسما و أعیان اسما و  کندمیور فنا زمانی است که حق تعالی به مرتبه احدیت ظه

گردد رنگ ببازد مانند خورشیدی که با طلوع مقتضیات آنها که منجر به کثرت عالم می

  ]۱٤۱ص ،۳۹[؛ ]٤۳۸ص ،۲۸[ .شودخود منجر به ذوب شدن یخها می

افعال در فعل  حو؛ که رویت فناءَم  )۱: (؛ فناء دارای سه مرتبه استدر کالم عرفاء

 ) ۲(خداوند است 
َ
حق؛ که َم ) ۳(مس؛ که رویت فنای صفات در صفات حق تعالی است ط

الحول و القوه اال «مقام اول مصداق . همان شهود فناء هر وجود در وجود حق تعالی است

 ،٤۲[. ستا »ال هو اال هو«و مقام سوم مصداق  »ال اله اال الله«، مقام دوم مصداق »بالله

 حو اختصاص بَم  ]۷٥۳ص ،۱۷[؛ ]٦۲٥ص ،۲ ج
َ
مس به توحید صفات و ه توحید افعال، ط

همه قیامت کبری بر فناء  به باور صدرا؛ ]٦۲٥ص، ۲ ج ،٤۲[. حق به توحید ذات داردَم 

و هرگاه فنا  ]٦۳٥ص ،۲۸[شود و و طمس در خداوند اطالق میبه صورت مح موجودات

معبود همه  )همان( یابدبه صورت محو و طمس صورت گیرد قیامت کبری تحقق می

داند؛ با این حال اصل افعال و اوصاف خود و سایر موجودات را فعل و صفت خداوند می

  .بیندذات خود را از آن خود می

عربی به جایگاه مالئکه در هستی شناسی عرفانی اش اشاره دارد که از سوی دیگر ابن

ه او در قالب مثال نسبت فرشتگان را ب. تواند مفید واقع شوددر روشن شدن بحث می

قیصری  ]٤۹ص ،۱ ،ج٦[داند انسان کبیر همچون نسبت قوای نفس نسبت به نفس می

را چون نسبت قوای روحانی و ) انسان کبیر(به مانند ابن عربی نسبت مالئکه به عالم 

که همان عقل (که نفس ناطقه به واسطه قوای روحانی همانطور. داندحسی به انسان می

پردازد؛ همچنین نباتی و حیوانی به تدبیر بدن می، )نظری و علمی و وهم و خیال است

، ص ۳۹[ .کندرا تدبیر می) انسان کبیر(به واسطه مالئکه، کل عالم ) عالم أمر(نفس کلی 

بدیهی است که با تحقق قیامت کبری و نابودی عالم ماده و عالم برزخ، تدبیر این  ]۳٤٠

خداوند در قیامت کبری همان  اما. گرددمالئکه است بالوجه می دو عالم که از وظایف

می  مفاتیح الغیبصدرا در . کندمیراند و با وظایفی جدید آنها را محشور میمالئکه را می

  : آورد
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 یحت موجودات همه جانآمده که خداوند متعال  حیصح] تیروا[در خبر  و«

 حکمو  ییجدا یرا برا هاسپس آن ستاند یمرا  )لیعزرائ(و ملک الموت  مالئکه

خودش نسبت به آتش و بهشت قرار  گاهیرا در جا یگرداند تا هر کس یبازم راندن

   ]٤۳۸ص ،۲۸[ .»دهد

کند که خداوند بعد از میراندن همه خالئق از انس، در این عبارت مالصدرا اشاره می

شان از فنای در نکند و این زندگانی همان بازگرداندجن و ملک؛ مجدد مالئکه را زنده می

برای قضاوت و حکم و قرار دادن هر موجودی در جایگاه  مالئکه. تمرتبه احدیت اس

نقشی که برای . ایفا کنند شان رانقش شوند تامجدد محشور می خودش در روز قیامت

شان باقی است؛ اما برای کماکانحق تعالی در تدبیر و مدیریت  مدبرانمالئکه به عنوان 

 . از مرگ در جهان پس این بار نه در دنیا و برزخ؛ بلکه
  

 مرگ َصِعق . ٦

صدرا . از سوی مالصدرا به کار رفته است بار ینمرگ َصِعق، اصطالحی است که نخست

سوره زمر انجام داده است؛ و گفته شد که خداوند  ٦۸جعِل این اصطالح را بر اساس آیه 

گوید که به وسیله آن همه موجودات در آسمان در این آیه از دمیدن در شیپوری سخن می

این دمیدن در شیپور از سوی اسرافیل، . شودمیرند و بعد از آن قیامت برپا میو زمین می

چنانکه اشاره شد  .شهرت دارد" ی َصِعقنفخه"در میان مفسرین، متکلمان و فیلسوفان به 

مظاهر الو  ]۱٠۱ص، ۲٠[ اتیاسرار آال سوره زمر در دو کتاب  ٦۸مالصدرا در ذیل آیه 

که بر آورد میروایاتی از پیامبر اسالم  ]۱۳۹ص ، ۲٥[ هیاسرار العلوم الکمال یف هیاله

را همان فرشتگان ) یندهاکسانی که در آسمان" (َمن فی السماوات"مراد از  اساس آن

مالصدرا با به کار بردن  .میرندمی "ی َصِعقنفخه"داند که با دمیده شدن الهی می

از این دیدگاه خود در باب قیامت دارد، و  تردقیقتوضیح سعی در " مرگ صعق"اصطالح 

بهتر است برخی از  به منظور فهم دقیقتر مرگ صعق. کندتبیین میمرگ فرشگان را منظر 

  .شود روشن مالصدرامبانی فکری 

 ،۲٦[ .و آخرت دنیا، برزخ: در باور صدرا خداوند وجود را در سه مرتبه خلق کرده است

. ۱: اش نیز مستجمع این عوالم استانسان به اعتبار ادراکات سه گانه ]۳٤۳ص، ۷ ج

از منظر حکیمان، این ) ٤۳٥، ص۲٤. (ادراك عقلی. ۳ادراك خیالی؛ . ۲ادراك حّسی؛ 

بوده و معادل و موازی با سه مرتبه از مراتب » عالم صغیر«گانه ادراك در انسان،  مراحل سه

جهان : دهد تب، خود جهان خاصی را تشکیل میعالم هستی است که هر یك از این مرا
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ق ادراك حّسی قرار می- مادی جسمانی که
ّ
نیز نامیده » محسوس«عالم  -گیرد چون متعل

در این مرتبه، هر یك از . نیز موسوم است» ناسوت«یا » طبیعت«شود؛ به عالم  می

یر و تحّول خالی اند و به همین دلیل، هرگز از نوعی تغیی با ماده و زمانموجودات آمیخته

و مفارقات قرار گرفته که از هرگونه ماده و » مجّردات«در مقابل این مرتبه، عالم . نیست

این  ]۳٥۱، ص همان[. شود خوش تغییر و فساد نیز نمی مدت مبّراست و در نتیجه، دست

حّد فاصل میان جهان محسوس . شود خوانده می» عقول«عالم در اصطالح حکما، عالم 

است که » برزخ«شود، عالم  لم مجّردات محض، که عالم عقول خوانده میمادی و عا

ق«آن را عالم  سهروردی آنچه. نامید» مثال«و عالم » خیال«توان آن را مرتبه  می
ّ
ل معل

ُ
» ُمث

ق«البته باید بین عالم . خواند، به همین عالم مربوط است می
ّ
ل معل

ُ
و آنچه به عنوان » ُمث

ل افالطونی«
ُ
ل افالطونی چیزی جز عالم عقول شهرت د» ُمث

ُ
ارد تفاوت قائل شد؛ زیرا ُمث

 ُم «عرضی و ارباب انواع نیست، در حالی که 
ُ
قث

ّ
تفسیری از - که یادآوری شد چنان- »ل معل

مالصدرا هر یک از عوالم سه گانه را متناظر به . شود صور خیال یا عالم برزخ شناخته می

مراتب سه گانه دنیا، برزخ و آخرت . کندا بحث میداند که از آنهای میهر یک از سه مرتبه

  ]٤۳٥، ص همان[. است» عقل«و » مثال«، »محسوس«به ترتیب عالم 

انتقال انسان به مرتبه باالتر  برایمالصدرا بر این باور است که در هر مرتبه و عالمی 

موت برای ملک ال] ۱: [های انتقال عبارت اند ازبنابراین واسطه. هایی وجود داردواسطه

نفخه صعق ] ۳[و ) مثال خیال و عالم(نفخه فزع برای برزخ ] ۲[؛ )عالم محسوس(دنیا 

برای آنکه این سه قسم مرگ از نظر  ]۳٤۳ص، ۷ ج ،۲٦[). عالم عقل(برای آخرت 

 از مراد ایشان، معادالمبدأ و الو  اسرار آالیاتتر شود باید با نظر به دو کتاب مالصدرا روشن

  . ا دانستمعاد ر  معنای

فطر . داندولی، که همان مبدأ است، میاصدرالمتالهین معاد را بازگشت به فطرت 

 ،۲۸[؛ ]٤۳٤، ص ۲٤[ .ی، عدم سابق آن در ذات الهی استاولی برای هر شی ا

و با خلقت انسان، انسان در دو مرحله از فطرت اولِی خود جدا شده و سقوط  ]٦۲٦ص

جدایی و سقوط اول انسان، همان ورودش  ]۱٦٦، ص۲٠[؛ ]٤۳٤، ص ۲٤[. کرده است

جدایی و سقوط دوم، هبوط آدم و . از عدم به وجودی است که در بهشت به او داده شد

بازگشت به فطرت چیزی جز رها کردن این وجود مجازی و . حّوا از بهشت به دار دنیا است

ا آمده از هرکس که به دنی. نیستسابق متحقق در ذات الهی عدم همان روی آوردن به 

اما سیر از دنیا به  ؛کمال به نقص نزول کرده و خلقت خداوند چیزی جزء این نیست

فطرت و توجه از نقص به بهشت و سپس به سوی مجاورت الهی رفتن، همان بازگشت به 
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مبدا المالصدرا در  جابدینآنچه تا  ]٦۲۷، ص ۲۸[ ؛]۱٦۸- ۱٦۷: صص، ۲٠[کمال است 

-سخِن خواجه نصیرالدین طوسی در رساله تقریبا عیِن  ورده استآ معاد و اسرار اآلیاتالو 
پردازد که منحصر به خود اما از این به بعد به بحثی می ]۸ ، ص۳۱[ ؛است آغاز و انجامی 

  . اوست و پیش از آن کسی به آن اشاره نداشته است

میسر ولی اکند که از رهگذِر آن بازگشت به فطرت مالصدرا سه سنخ عدم را مطرح می

است که از طریق آن » موت طبیعی«است که همان »عدم قالب« نخست؛. شودمی

است که به » موت فزغ«به » عدم نفس« دوم؛. روندمومنان به بهشت و کافران به جهنم می

موت «به » عدم روح« سوم؛و . شودمی" جنه الکاملین"وسیله آن فرد مومن مستحق 

است که به وسیله این موت، فرِد مومن یاست که همان فناء در توحید اله» صعق

هر یک از این مرگها قیامتی را با خود  ]۱٦۷، ص ۲٠[ .را دارد" جنه الموحدین"استحقاق 

شود که واسطه انتقال آن ملک موت طبیعی منجر به قیامت صغری می. به دنبال دارد

 ی آن نفخهکه واسطهرا با خود به همراه دارد قیامت وسطی » موت فزع«الموت است؛ 

ی َصِعق تحقق شود، که با نفخهمنجر به قیامت کبری می» موت صعق«فزع است و 

  ]٤٤٠ ،۳٤۸، صص ۲۱[ .یابد می

که اشاره به نزول و معارج و  قدرمبتنی بر این نگاه مالصدرا به تفسیر آیاِت چهارم سوره 

و  خداوند ول نورِ آفرینش و خلقت الهی چیزی جز اف. پردازدعروج مالئکه و روح دارد، می

غروب خورشید الهی نیست و مرگ به هر سه معنای آن صعود نور و طلوع خورشید الهی 

در سوره  و؛ است تعبیر شده» شب قدر«از خلقت عالم به در نگاه صدرا از این روی . است

 «: شوندمی که مالئکه و روح به إذن خداوند نازل چنین آمده »شب قدر«در باب  قدر
ُ
ل َنزَّ

َ
ت

ِن ا
ْ
وُح ِفیها ِبِإذ  َو الرُّ

ُ
ة
َ
َمالِئک

ْ
ْمرٍ  ل

َ
 أ
ِّ
ل
ُ
ِهْم ِمْن ک نزول مالئکه استعاره از آفرینش . ]٤/قدر[» َربِّ

روز «معاد به  در طرف مقابل، .شان در ذات الهی استشان از عدم حقیقیآنها و جدایی

سیر زمانی است که مالئکه در ) قیامت کبری(تعبیر شده است و روز قیامت » قیامت 

ْیِه ِفي َیْوٍم «: کنندصعودی به سمت ذات احدیت الهی عروج می
َ
وُح ِإل  َو الرُّ

ُ
ة
َ
َمالِئک

ْ
ْعُرُج ال

َ
ت

ْمِس 
َ
داُرُه خ

ْ
 َسَنةٍ کاَن ِمق

َ
ف
ْ
ل
َ
تفاسیر علِت ُعروج  عموِم  درهر چند  ١]٤/معارج[. ».یَن أ

                                                                                                                                            
به معـاد را چنـین » روز«به مبدا و » شب قدر«علت نسبت دادن  کشف الحقائقزالدین نسفی در کتاب ع. ١

بـوده اسـت عبـارت از مبـدا    علوم کردی که جمله مقدورات، اول در فطـرت اولـیچون م«: کندبیان می

مبدا را نسبت به شب قدر کردند و بدین اعتبار کـه تقـدیرات در وی بـود  .است و کس را بر آن اطالع نبود

ها ظاهر خواهد شد و همه کس را بـدان اطـالع خواهـد گفتند و چون در معاد جمله پوشیدگيشب قدر 

خیزنـد و از خـواب  روز کردند و چون در آن روز جمله از گور قالب برمـیه ن اعتبار معاد را نسبت ببود بدی
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مالئکه را یا به منظور باال بردن اعمال انسانها، خراب کردن دنیا و مافیها و دوری مالئکه از 

عارف متقدم بر  ،سید حیدر آملی اما ]۹۱ص، ۱٤ ج ،۱۲[ ؛بیان کرده اند.....آنجا و 

بیان  داند و چنینصدرا، علِت ُعروج مالئکه را مرگ آنها و فانی شدن در ذات الهی می

 نهایی، کنند و َمعر گوناگونی را طی می) های صعودمکان(های کند که مالئکه َمعَرجمی
ِ
ج

مالصدرا همسو با سید حیدر، عروج مالئکه  ]۱۱۸ص، ٦ ج ،۱۱[فناء در ذات الهی است 

داند، که از طریق را همان قیامت کبری، بازگشت به فطرت اولی و فناء در توحید الهی می

در تفسیر  میالکر القرآنتفسیر مالصدرا در  ]۱٦۸، ص ۲٠[ .یابدقق میحت" مرگ صعق"

کشد را باالترین مرتبه آن روزی که پنجاه هزار سال طول می سوره معارج به تصریح ٤آیه 

کنند و به از آن مرتبه عروج می" مرگ صعق" داند که فرشتگان و روح بااز ایام الله می

  : گردندسوی خداوند باز می

باشد، زمانی که حق تعالی بعد از صعق ارواح می] قیامت کبری[و این نشئه  «

امروز این ُملک از آن کیست و کسی جز خودش به خود جواب نمی : گویدمی

و این صعق باالترین ....... برای خداوند یکتای قهار است: گویددهد، پس می

 .»تعبیر شده است درجه أجل معین در نزد اوست که از آن به پنجاه هزار سال

  ]۳٤٦ص، ۷ ، ج۲٦[

که مقارِن مالئکه آمده نیز آراء مختلفی از سوی مفسرین ارائه »روح «ی در باب کلمه

، »روح«عرفانی است؛ مرادش از  ،آیات شده است؛ اما از آنجا که رویکرد صدرا درتفسیرِ 

م  را روِح  ١ابن عربی انسان کامل. است "انسان کامل"روح انسان کبیر است که همان 
َ
عال

م را جسِد انسان 
َ
در جهان بینی  ]۱۷ص ،۷[؛ ]۲٥٥ص ،۱۲ ج ،٤. [داندمیکامل و عال

عرفانی، حتی عقل اول که دارنده باالترین مقام و رتبه وجود در میان تعینات خلقی است، 

ی ّر این همان ِس . کندفیض وجودی و ظهوری خویش را از دست انسان کامل دریافت می

برخی برای تقریب به ذهن از علل اربعه  ]٦٠٦، ص٤۸[. سازدا روح عالم میاست که او ر 

در این تشبیه گویا حق . گیرندشود، مدد میکه از سوی فیلسوفان اسالمی طرح می

علت مادی آن ) انسان کبیر(کامل علت صوری آن، عالم  تعالی علت فاعلی عالم، انساِن 

باورند که پیش از وجود انسان کامل، عالم به همین دلیل عارفان بر این ) همان( .است

                                                                                                                                            
ی توجه از نقص بـه کمـال فلسـفه. ]۲٠۸ص ،٤۷[» د بدین اعتبار روز قیامت گفتندشون غفلت بیدار می

کـه کمـال نو کمال مبدا به معاد اسـت همچنا«معاد است؛ چنانکه خواجه نصیر الدین طوسی می آورند 

  ]۹ ، ص۳۱[. »شب به روز است

  .گیرد و انسان در انسان کبیر متحقق استهر دو را در بر می» انسان کبیر« .١
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   ]٦۷، ص۲، ج٤[. لبدی آمادگی پذیرش روح را داردمانند کا

  

 نتیجه گیری. ۷

مالصدرا با آگاهی از روایاتی که داللت بر مرگ فرشتگان دارند سعی در توجیه و تحلیل 

به تحلیل  این مسئله دارد و بدین منظور با ترسیم قیامت کبری در گفتمان عرفان اسالمی

کند که خداوند با تجلی او به نگاه عارفان به قیامت کبری اشاره می. پردازدآن می

در نگاه عارفان اسالمی همه موجودات مظهری از مظاهر اسماء . کنداش ظهور می ذاتی

با تجلی ذاتی خداوند همه این . اند و و مالئکه نیز از این مسئله مستثنی نیستندالهی

مرگ در این نگره، به . الهی، از جمله فرشتگان، فانی در ذات او می شوندمظاهِراسماِء 

  .معنای فانی شدن اسماء الهی به تجلِی ذات الهی است

َزع و مرگ 
َ
از سوی دیگر، مالصدرا با الهام گرفتن از قران در کنار مرگ طبیعی از مرگ ف

فطر ر این نگاه، مبدا و د. دانداو آفرینش انسان را سقوط و هبوط می. بردَصِعق نام می

در این نگاه، مرگ نوعی صعود از . ، عدم سابق آن در ذات الهی استموجودیاولی هر 

همه موجودات به مبدأشان  نشأه مادون به مافوق است و رسالت مرِگ صعق بازگرداندن

مالصدرا مرگ َصعق در قیامت کبری را بر . شان در ذات الهی استاست که همان عدِم 

که بر آورد میروایاتی از پیامبر اسالم  ،سوره زمر ٦۸در ذیل آیه داند و صادق میفرشتگان 

اند  همان فرشتگان الهی) هاکسانی که در آسمان" (َمن فی السماوات"مراد از  اساس آن

سوره معارج عروج  ٤و همچنین در ذیل آیه  میرندمی "ی َصِعقنفخه"که با دمیده شدن 

  .کندصعق تفسیر می مالئکه را به وسیله مرگ

  منابع

 قرآن ] ۱[

  .ینجفی کتابخانه آیت الله مرعش ،قمجلد، ۲۱، شرح نهج البالغة، )۱۳۸۳- ۱۳۷۸( ابن ابی الحدید] ۲[

 .جلد، چاپ اول، قم، نشر البالغه ۳، االشارات و التنبیهات، )۱۳۸۳( حسین بن عبدالله ،ابن سینا] ۳[

  .دار احیاء التراث العربیچاپ دوم، بیروت، جلد، ۱٤، ات المکیةالفتوح ،)۱۹۹٤(بن عربی، محیی الدینا] ٤[

دار چاپ اول، بیروت، جلد، ۲، )تأویالت عبد الرزاق(تفسیر ابن عربی، )۱٤۲۲( بن عربی، محیی الدینا] ٥[

 .احیاء التراث العربی

 .الکتب العربیةدار إحیاء چاپ اول، قاهره، جلد، ۲، فصوص الحکم ،)۱۹٤٦( بن عربی، محیی الدینا] ٦[

  .دار التکوین للطباعة و النشر چاپ اول، دمشق، جلد،۱، کتاب المعرفة ،)۲٠٠۳( بن عربی، محیی الدینا] ۷[

  .انتشارات حکمت: د، چاپ سوم، تهران.م.ع: ، ترجمه و تحشیهکتاب نفس، )۱۳٦۹( ارسطو] ۸[

پ سوم، شرکت سهامی انتشارات جلد، چا ٤، محمد حسن لطفی، دوره آثار افالطون ،)۱۳۸٠( افالطون] ۹[



  ٢٠١   مرگ فرشتگان از دیدگاه مالصدرا 

  .خوارزمی

نور علی چاپ اول، قم، جلد، ۱، أنوار الحقیقة و أطوار الطریقة و أسرار الشریعة ،)۱۳۸۲( آملی، سید حیدر] ۱٠[

 .نور

سازمان چاپ وانتشارات چاپ سوم، تهران، جلد، ۷، تفسیر المحیط األعظم ،)۱٤۲۲( آملی، سید حیدر] ۱۱[

 .وزارت ارشاد اسالمی

چاپ اول، تهران، جلد، ۱٥، مخزن العرفان در تفسیر قرآن ،)۱۳٦۱( ، سیده نصرت)بانوی اصفهانی(امین] ۱۲[

 .نهضت زنان مسلمان

مؤسسة األعلمی چاپ اول، بیروت، جلد، ۱، مشارق أنوار الیقین ،)۱٤۲۲( برسی، حافظ رجب ]۱۳[

 .للمطبوعات

  .بوستان کتابچاپ دوم، قم، جلد، ۱، )ندیالج(شرح فصوص الحکم، )۱٤۲۳( مؤید الدین ،جندی] ۱٤[

قم، ، چاپ اول، )تکملة الوسائل(الفصول المهمة في أصول األئمة ، ) ۱۳۷٦( حر عاملی، محمد بن حسن] ۱٥[

 .)ع(مؤسسه معارف اسالمی امام رضا  

 .بوستان کتاب: ، قم۷- ۱، جشرح فارسی االسفار االربعه، )۱۳۹۲( حسن زاده آملی، حسن] ۱٦[

 ، چاپ دوم،سرح العیون في شرح العیونو  عیون مسائل النفس، )۱۳۸٥(حسن ن زاده آملی، حس] ۱۷[

  .موسسه انتشارات امیر کبیرتهران، 

موسسة آل چاپ اول، قم، جلد، ۱، أعالم الدین فی صفات المؤمنین، )۱۳٦٦( دیلمی، حسن بن محمد] ۱۸[

 .إلحیاء التراث) علیهم السالم(البیت 

موسسه مطالعات و چاپ دوم، تهران، جلد، ٤، رسائل شیخ اشراق، )۱۳۷٥( الدین شهاب، سهروردی] ۱۹[

 .تحقیقات فرهنگی

 .انجمن حکمت و فلسفه تهران،، أسرار اآلیات، )۱۳٦٠( صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم] ۲٠[

چاپ اول، ، نوری اسرار اآلیات مالصدرا با ضمائم مال علی ،)۱۳۸٥( صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم] ۲۱[

 .انتشارات حکمتتهران، 

جلد، ۹، الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة، )۱۹۸۱( صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم] ۲۲[

 .دار إحیاء التراث العربيچاپ سوم، بیروت، 

چاپ جلد، ۱، یةالشواهد الربوبیة فی المناهج السلوک ،)۱۳٦٠( صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم] ۲۳[

 .المرکز الجامعی للنشردوم، مشهد، 

انجمن حکمت چاپ اول، تهران، جلد، ۱، المبدا و المعاد، )۱۳٥٤( صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم] ۲٤[

 .و فلسفه ایران

چاپ  جلد،۱، المظاهر االلهیة فی اسرار العلوم الکمالیة ،)۱۳۸۷( صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم] ۲٥[

 .بیناد حکمت صدرا اول، تهران،

  . بیدارچاپ دوم، قم، جلد، ۷، تفسیر القرآن الکریم، )۱۳٦٦( صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم] ۲٦[

 ن، موسسهتهراجلد، چاپ اول،  ٤، ی شرح أصول الکاف، )۱۳٦٦( صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم] ۲۷[

 .مطالعات و تحقیقات فرهنگی

موسسه چاپ اول، تهران، جلد، ۱، مفاتیح الغیب ،)۱۳٦۳( لدین شیرازی، محمد بن ابراهیمصدرا] ۲۸[
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 .مطالعات و تحقیقات فرهنگی

 .آستان قدس رضویمشهد،  ، چاپ اول،منهج الرشاد في معرفة المعاد ،)۱٤۱۱( طالقانی، محمد نعیم] ۲۹[

چاپ اول، جلد، ٦، )الطبرانی( لقرآن العظیمتفسیر ا: التفسیر الکبیر، )۲٠٠۸( طبرانی، سلیمان بن احمد] ۳٠[

 .دار الکتاب الثقافياربد،  - اردن

، مقدمه و شرح و تعلیقات حسن زاده آملی، آغاز و انجام، )۱۳٦٦( طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی] ۳۱[

 .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیچاپ اول، تهران، 

 چاپ اول، قم،  ،األمالي، )۱٤۱٤( طوسی، محمد بن الحسن] ۳۲[

 .دار الکتاب العربیچاپ اول، بیروت، جلد، ۱٦، إحیاء علوم الدین ،)بی تا( غزالی، ابو حامد محمد] ۳۳[

دار  چاپ اول، بیروت، جلد،۲، منتهی المدارك فی شرح تائیة ابن فارض ،)۱٤۲۸( فرغانی، سعید الدین] ۳٤[

  .الکتب العلمیة

شرکت سهامی : جلد، چاپ اول، تهران ۲، محمد حسن لطفی، فلوطیندوره آثار ، )۱۳٦٦(فلوطین ] ۳٥[

 .انتشارات خوارزمی

 چاپ اول، بیروت، جلد،۱، مصباح األنس بین المعقول و المشهود، )۲٠۱٠( فناری، شمس الدین محمد] ۳٦[

 .دار الکتب العلمیه

 .ناصفها ، چاپ اول،الوافي، )۱٤٠٦( فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی] ۳۷[

: چاپ، نوادر األخبار فیما یتعلق بأصول الدین، )۱۳۷۱( فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی] ۳۸[

 .موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی اول، تهران،

شرکت انتشارات علمی و چاپ اول، تهران، جلد، ۱، شرح فصوص الحکم ،)۱۳۷٥( قیصری، داود] ۳۹[

 .فرهنگی 

 .دار الکتب العلمیةچاپ اول، بیروت، جلد، ۱، اصطالحات الصوفیة ،)۱٤۲٦( کاشانی، عبد الرزاق] ٤٠[

  .انتشارات بیدار چاپ چهارم، قم، جلد،۱ ،)کاشانی(شرح فصوص الحکم ،)۱۳۷٠( کاشانی، عبد الرزاق ]٤۱[

مکتبة چاپ اول، قاهره، جلد، ۲، لطائف األعالم فی إشارات أهل اإللهام، )۱٤۲٦( کاشانی، عبد الرزاق ]٤۲[

 .الثقافة الدینیة 

  .اإلسالمیة  دار الکتب، تهران، چاپ چهارم، الکافي، )۱٤٠۷( کلینی، محمد بن یعقوب ]٤۳[

داراحیاء التراث ، بیروتچاپ دوم،  جلد، ۱۱٠، بحار األنوار، )۱٤٠۳( مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی]٤٤[

 .العربي

مدرسه  ،قم جلد، چاپ اول، ۲٠، الله المنزلاألمثل في تفسیر کتاب  ،)۱۳۷۹(ناصر  مکارم شیرازی، ]٤٥[

 .)ع( االمام علی بن ابی طالب

 چاپ پنجم، تهران، جلد،۱٠، کشف األسرار و عدة األبرار ،)۱۳۷۱( میبدی، ابو الفضل رشید الدین ]٤٦[

 .انتشارات امیر کبیر

  .ت علمی و فرهنگیتهران، انتشارا ، چاپ چهارم،جلد، ۱، کشف الحقائق ،)۱۳۸٦( نسفی، عزیز الدین ]٤۷[

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی : قم چاپ اول، ،مبانی عرفان نظری ،)۱۳۸۸( یزدان پناه، یدالله ]٤۸[

 .)ره(


