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 چکیده

  ی ماان   ل ی و تحل   ن یی با  لف تا  ی انتقاد   –   ی ل ی تحل   ی پرداز داده  ز ی و ن  ی نرم افزار   -   ی ا کتاب انه   ی رو، با روا گردآور   ش ی جستار پ 
و    ی عالم و گس ترا  س ت  ش ی لا ی آدم با پ   ش ی لا ی پ   ا  ی رابطه آ   ن یی  ّلفک انس ان و  اوط او به ارض، در   لد تا   ا  ی آ   ر ی تفس    ی عرفان 

  ل ی و تحل   ن یی جس تار عاار  اس ک از تا   ن ی ا  ی  ا افته ی اس ک.    ی انس ان و ت اظر آن با مراتب  س ت   ی و مراتب وجود   قک ی حق  ان ی ب   ز ی ن 
  م ی م اسب از مفا    ی ر ی ارائه تفس  ز ی و ن   ات ل ی آ   ن ی ا   ی باط    م ی مفا    ی آش ار ساز   ی علل پ هان برا   قک ی که در حق   ا  ی آ   ن ی ا   ی عرفان   ی ماان 
»ج ک،     مچون:   ی راس تا ا  طّلحات   ن ی آنان نااش ل. در ا  ی ظا ر   ی معان   ی که م اف  ی ا به گونه   ا  ی آ   ن ی الفاظ و ا  طّلحا  ا   ی باط  

فرش تگان توس ط    م ی به مقام  ّلفک و تعل   ل ی ن   ی انس ان کامل برا   ب ی نزع لااس،  ّلفک و  اوط، لزوم مقام علم غ  ک، ی ارض، معص  
را فرا م    ا  ی آ   ن ی حول ا  ی  ا از پرسش  ی ار ی پاسخ به بس   ه ی  ا زم آن   ی و باط    ی ق ی حق  ی معان   ان ی گرفته و با ب   ی انسان کامل مورد بررس 

قرآن را    ا  ی آ   ر ی حوزه تفاس    ژه ی و به   ی پژو    ن ی به حوزه د   ی ظا ر و باطن  م  لما  مهم عرفان اس ّلم   ان ی جمع م   ق ی نموده، تا از طر 
  ی ک ل راز  اوط انس ان، گس ترا  س ت   ان ی و  م ب   ل؛ ی نما   ان ی را نما   ا  ی از آ  ی ظا ر   ی  ا برداش ک   ی ر عف بر    ز ی آش  ار س ا ته و ن 

و کمال    ی ر گذر به کس ب اس تقّلل وجود   ن ی ناوده، تا از ا   ا ی مه  ش ی اس ک که قاّل برا   ی عروج او به کماهت   ه ی س ا تن زم  ا ی مه   ی برا 
 . ل ی آ   ل ی نا   اا سته ی شا 
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  . مقدمه  ۱

تفسیر عرفانی گرایشی اسک در تفسیر قرآن کریم که در توریح و تفسیر آیا  از کشف و شهود 
جویل و بر این ما ا استوار اسک که قرآن افزون بر ظوا ر دارای   ای عرفانی سود میو باور ا و آموزه 

توان  ا از طریق کشف و شهود عرفانی میکه از راه تصور و تصلیق ماانی نظری ی  1 ایی اسک باطن
ای از معرفک، فراتر از ظوا ر سطحی آیا ، مورد تأکیل قرآن به آنها دسک یافک؛ چراکه نیل به مرتاه

اسک، آیا   ّلفک  ترین موروعاتی که آیاتی از قرآن را ب ود ا تصاص دادهاسک. ی ی از مهم
تأویّل  گوناگونی    ان و جهان  ستی اسک کهانسان از طریق  اوط آدم)ع( به ارض و پیلایش انس

این آیا  در عرفان نظری ب وبی تایین و تحلیل   تفسیر اسک؛ ولی چون ماانی نظری در باره آن شله
مینشله چشم  به  آن  در  ابهاماتی  پرسشاسک،   وز  ایجاد  ساب  و  بسیاری   ورد  شاها   و   ا 

قرار گرفته  اسک.گردیله توجه عالمان مسلمان  از دیرباز مورد  آیا   بر اساس  این  اسک و  ر یک 
وسیله  انل و بلین ا پردا ته ا و ماانی م تلف به معانی ظا ری، تفسیر، تطایق و تاویل آندیلگاه

 ای زیادی که پیرامون این آیا  مطرح شله با توجه به تفاسیر  اص  ود از این آیا  و  به پرسش
 ا و شاهاتی درباره معصیک حضر  آدم و  انل. پرسش ای متفاو  دادهانی مورد پذیرا، پاسخ ما

 توبه ایشان، کجایی ج ک آدم و ارض،  ویک مّلئ ه سجله ک  له بر آدم و مان ل آن.  

 . پرسش پژوهش ۲

توان در باره این آیا  مطرح کرد این اسک که رابطه آیا   ّلفک   ایی که میاز جمله پرسش
ای میان  لقک انسان و پیلایش و بسط  ستی و  اوط آدم با  لقک انسان چیسک و نیز چه رابطه

شود. نوشتار حارر با روا  وجود دارد و بر اساس کلام ماانی و معانی باط ی این رابطه تایین می 
انتقادی در  لد بیان ماانی تفسیر عرفانی رابطه آیا   ّلفک و   تو یفی و تحلیلی و روی ردی 

 
 (.۱۰۷: ۴ق، ج۱۴۰5.»ان للقرآن ظهرا و بط ا...« )ابن ابی جمهور احسایی،  1
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بسط  ستی و  و گسترا  انسان  با  لق  آدم  باط ی   اوط  معانی  تایین  با  این ر گذر  از  تا  اسک 
 ا و شاها  پاسخ د ل و  ا طّلحا  این آیا  ) مچون  اوط، معصیک و ارض(  م به پرسش

ویژه حوزه تفاسیر آیا  قرآن را آش ار سازد  پژو ی به م  لما  مهم عرفان اسّلمی به حوزه دین
 ای متعارف و ظا ری از آیا  را نمایان نموده و بر جمع میان ظا ر و باطن تاکیل اشکو رعف برد 

 نمایل. 

 . پیشینۀ پژوهش3

آیل که در با مرور پیشی ه در باره آیا   ّلفک آدم)ع( و  اوط وی به ارض در قرآن بلسک می
 اسک، از جمله:  ای م تلف به آن پردا ته شلهاین باره مقاه  بسیاری نوشته شله و از ج اه

داستان آدم و حوا)ع( در قرآن کریم « نوشته مسعود حامل عااسی که در باره  لقک آدم،  الف.»
 (.۱38۲)حاملعااسی،  اسک اوط و بهشک آدم از م ظر آیا  قرآن مااحثی را مطرح کرده

حضر    آفری ش  باره  در  مطالای  که  سمیعی  الله  ریاء  نوشته  آدم)ع(«  حضر   ه  ب.»قصا
کردن    آدم)ع(،  سجله  آدم)ع(،  به  اسماء  تعلیم  پیاماری،  به  جانب  لاونل  از  آدم)ع(  انت اب 

 (.۱39۲)سمیعی،  اسکفرشتگان به آدم)ع(، بهشک،  اوط و توبه آدم)ع( مطرح نموده
 ای قرآن« با موروع »تاریخ انایأ از آدم تا  اتم« به قلم سیل جواد رروی، به  کتاب »قصه  ج.

ایاء پردا ته از جمله به: ماجرای سجله مّلئ ه و نافرمانی ابلیس، پیش هاد  ارائه داستان زنلگی ان
سجله شیطان بر قار حضر  آدم تا نحوه  لقک حضر  حوا، بهشک آدم کلام بهشک بود، شجره  

 (. 1391اسک)رروی، اسک، پردا تهمم وعه چه در تی بوده
مقاله رمن باز وانی داستان د.»داستان  اوط آدم و باز وانی آن« غّلم ررا فلایی در این  

 ای قرآن  رفا تمثیلی نیسک و حقیقی اسک و جایگاه ا لی آدم   اوط آدم بیان شله که داستان
شود؛ ولی عصیانی نساک  بهشک دنیوی اسک و نسیان آدم اگر چه  طایی برای وی محسوب نمی
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 ای بعلی  ب شل و به کرامکک ل و  لا نیز وی را میآیل و لذا او توبه می به پروردگار به حساب می
 (. 1396رسانل)فلایی، می 

کتابی   معرفی  به  که  اسک  توفیقی  حسین  قلم  به  پژو شی  مقاله  حوا«  و  آدم  اول    .»کتاب 
 (.۱3۷9 پردازد)توفیقی، بازمانله از میراث دی ی ب ی اسرائیل در باره آدم و حوا می

زیاا و با  وانشی نو، ادیاانه به    و.»کتاب آدم و حوا« ا ر محمل محملعلی که در قالب رمانی
 (. ۱395)محمل علی،  اسکداستان آدم و حوا پردا ته

دارد بررسی تطایقی  لقک آدم و حوا از م ظر قرآن و عهل عتیق« نوشته امیر  واص بیان می»ز.  
داستان  لقک آدم و حوا به ع وان سرآغاز  لقک انسان در کتاب آسمانی قرآن و نیز در عهل عتیق  

اسک. اما بررسی ح ایک این دو کتاب از داستان مزبور نشان از راه یافتن دسک تحریف ن شلهبیا
دارد) واص،  عتیق  عهل  پایگاه۱39۲در  در  بسیاری  شله،مقاه   ذکر  موارد  بر  افزون   ای  (. 

ای ترنتی در باره آدم)ع( قابل جستجو  سک. با این حال  یچ یک از این کتب و مقاه  به موروع  
اسک و این  ّلء مهم را پوشش نلاده و پاس ی برای پرسش ا لی حث این مقاله نپردا تهمورد ب

 شونل. این مقاله محسوب نمی

 . روش پژوهش ۴

می بشمار  ب یادین  تحقیقا   نوع  از  حارر  علمی  ریشهجستار  و  ماانی  که  ناپیلای آیل   ای 
 ا عمق معانی روشن شونل و شاها   سازد تا از طریق آنمااحث تفسیری و عقیلتی را آش ار می

 فیش ب رداري از ای و با استفاده از مطالعه و   ا به روا کتاب انهاز بین برونل. در این جستار داده
 ای موجود و نیز اطّلعا  موجود در ای ترنک جمع   ای ال ترونی ی، چاپی و نرم افزارکتاب انه 

  سک.اشله تحلیلی تایین -با روا تو یفیآوری شله و 
 ای این پژو ش تایین و تحلیل ماانی عرفانی آیا  پیلایش آدم و بسط  ستی  ترین یافتهاز مهم

از طریق ت زل حقیقک حضر  آدم و تطایق آن با آیا  قرآن اسک. تا از این طریق تفسیر آیا  قرآنی 
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با روا  (  38-3۰اسک )بقره/  که به جریان  ّلفک انسان کامل و  اوط آدم)ع( به ارض پردا ته
جمع میان ظا ر و باطن آیا  میسر شود و رمن حفظ معانی ظا ری به عمق و باطن آیا  قرآن 
پاسخ درسک شاها    آدم)ع(،  الهی،  مچون حضر   انایاء  با حفظ حرمک  و  و  توجه شود  نیز 

 مهمی در این باره نیز روشن گردد. 

 . آیات هبوط؛ تفاسیر وقرائات مختلف 5

ک ل.این آیا  متعرض غرض  اوط انسان  ن  لقک انسان را طرح میقرآن مجیل در آیاتی داستا
و انزال به دنیا و نیز بیان حقیقک جعل  ّلفک انسان بر روی زمین، و آ ار و  واص آن اسک. به  

آمله جا  در  مین  ت ها  قرآن  قصم  سائر  بر  ّلف  مطلب  این  مفسران،  بر ی  اسک گفته 
فرمایل: ای اسک که مین اسک که این آیا  بعل از آیه(. ن ته جالب آ۱۱۴:  ۱ق، ج۱۴۱۷)طااطاایی، 

( و دهلک دارد که حقیقک  ۲9)بقره/    ِإىَل السَّماِء«   »ُهَو الَّذي َخَلَق َلُكْم ما ِف اْْلَْرِض ََجیعاً مثَّ اْسَتوى 
ای اسک که عرفان بر آن تاکیل اسک؛ این  مان ن تهانسان قال از  لق سموا  و ارض موجود بوده

 ک  ل. رد و ظا ر گرایان به آن اذعان نمی دا

 . تفسیر برخی مفسران و متكلمان از هبوط آدم)ع( با تمرکز بر ظواهر آیات ۶

بر ی مفسران و مت لمان بر اساس تفسیر و تایین ظوا ر این آیا  معتقلنل که ش م آدم)و  
ن راستا برای آماده  نه نوع آن( برای زنلگی بر روی  مین زمین معمولی آفریله شله بود، در  می

سازی او در آغاز  لاونل او را ساکن بهشک سا ک، اما او دچار لغزا و معصیک شل و به شیطان  
 ا و  م نقاط رعف  اعتماد کرد و از بهشک ا راج گردیل. این  مه برای آن بود که او  م توانایی

اا که شیطان  ود را متوجه شود و  م دشمن دا لی که  وی و  وس  سک و  م دشمن  ارجی
 اسک و نیز از چگونگی کردار اسک، را بش اسل و بلانل ت امل او در ش ا ک ت الیف و عمل به آن

بایسک ملتی کوتاه تعلیما  هزم را در و رفتار در زمین اطّلعا  بیشتری پیلا ک ل. ب ا براین می
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با برنامه بای ل و بلانل زنلگی روی زمین توام   ا اسک که  و مسئولیک ا و ت الیف  محیط بهشک 
از آن ساب رنج و  آنها باعث سعاد  و ت امل و بقای نعمک اسک، و سرباز زدن  انجام  حیح 
ناراحتی اسک و نیز بلانل چ ان نیسک که اگر  طا و لغزشی دام گیرا شود در ای سعاد  برای  

 ّلف دستور  لا  توانل بازگشک ک ل و پیمان ب لد که بر  شود، بل ه می میشه به روی او بسته می
-۱8۴:  ۱، ج  ۱3۷۴ ای الهی بازگردد)م ارم شیرازی، عملی انجام ن وا ل داد تا دوباره به نعمک

(. بر این اساس، این آیا  ارتااطی با گسترا و بسط جهان  ستی نلارد و ت ها معانی ظا ری  ۱85
 اسک.آن اراده شله

آن در خلق انسان و گسترش  تفسیر عرفانی ازخالفت و هبوط آدم)ع( با تاکید بر نقش  
 هستی

َك « در آیه   ِإّن ِ جاِعٌل ِف ﴿از م ظر عرفان نظری ب ارگیری کلمه » َربُّ لِْلَمَّلِئَكِة  رَبَُّك  ِإْذ قاَل  َو 
برای توجه دادن به این مطلب اسک که آفری ش  لیفه و جعل جانشین در زمین از   ﴾اْْلَْرِض َخلیَفةً 
آدم اسک  اراده ربوبي به کمال رسانلن عالم و  براي رشل دادن و  یافته و  )ر.ک؛   پروردگار نشأ  

(. و نیز رب و حقیقک پیامار اکرم)ص( م شاء این تجلی ت وی ی ۲۲:  3ج  ،  ۱398جوادی آملی،  
برای مّلئ ه اسک. رب رسول  لا )ص( در ا طّلح عرفان یع ی م تهای عروج پیامار)ص( در  

ک ل   مان جایی اسک که در قوس نزول،  لیفه الهی از آن جا تجلی میقوس  عود، در حقیقک  
که در ا طّلح به آن مقام، به لحاظی نور رسول  لا)ص( و به لحاظی رب رسول  لا)ص( گفته  

فرغانی،    شودمی احلیک  ۱۰۴:  ۱، ج۱39۰)ر.ک؛  مقام  اسّلم)ص(  پیامار  نهایک سیر  (؛ چون 
شود، پس نهایک سیر انسان در قوس  عود  یه« گفته میاسک؛ که در عرفان به آن »حقیقک انسان

 (.  6۰: ۱، ج۱39۰)ر.ک؛ فرغانی،  نیز  مانجاسک
گیرد که رب انسان کامل)ربک( اسک  ب ابراین، جعل  لیفه از جانب مقام احلیک  ور  می

ترین مقام به غیب الغیوب اسک و اولین تعین اسک.در نتیجه، نهایک سیر  عودی انسان،  که نزدیک
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،  ۱39۰ مان مقام رب پیامار اکرم)ربک(؛ یا حقیقک نوری پیامار اکرم)ص( اسک)ر.ک؛ فرغانی،  
ي  (. این بی66:  ۱ج واسطه بودن مقام »ربک« نساک به ذا  غیب الغیوب از ب ار گیری کلمه» ِإنِّ

است ااط می بوده«  بیواسطه مّلئ ه  این جعل  ّلفک  فرغانی،  شود که  :  ۱، ج۱39۰اسک)ر.ک؛ 
اما علم وساطک فرشتگان، مربوط به حقیقک و جان  لیفة الله اسک که اساس در مسأله    (.۱۰6

 ّلفک اسک و این مرحله از وجود  لیفه اسک که معلم فرشتگان اسک و ادراك آن مقلور آنان 
توان ل در آن، واسطه فیض شونل وگرنه ش ي نیسک که فرشتگان در مراحل  نیسک. از این رو نمي 

(.  3۷:    3ج  ،  ۱398)ر.ک؛ جوادی آملی،    لله، یع ي جسم و بلن او، وساطک دارنلنازله  لیفة ا
ب ابراین، حقیقک پیامار در  ّلفک الهي باهترین رتاه را دارد او واسطه رسیلن این فیض به حضر   

 ای کامل اسک؛ زیرا در میان اسمایي که به آدم تعلیم شله و معیار مقام  آدم و سایر انایاء و انسان
ّلفک قرار گرفته، عظیمترین اسم، حقیقک نوراني و پاك محملي)ص( اسک؛ حقیقتي که به تعایر   

)ا ل و م شاء وجود او( به حساب   بعضي گرچه  ورتا  فرزنل آدم اسک، اما سیرتا  و سریرتا  پلر آدم 
:   3ج  ،  ۱398شود)ر.ک؛ جوادی آملی،  آیل و از آن حضر  به »آدم اکار« و »أِب َأْقَلم« یاد ميمي 
۲۲ .) 

براین اساس، حقیقک کلمه «قال« بلین مع اسک که  لاونل ت وی ا  چ ین فهم و شهودي را در 
ک  ود درباره آدم پرده برداشک که  مان تجلی و ظهور اسک؛ زیرا   فرشتگان پلیل آورد و از مشیا

عي از دهلک و حقیقک قول و کّلم، کشف مقصود و پرده برداشتن از مراد و »ما في الضمیر« به نو
اشار  اسک و انسان که به استعمال الفاظ و ا وا ، براي رسانلن مرادا روي آورده، بر ا ر این  
اسک که عادتا  راه ت وی ي و اشهاد حضوري برایش مم ن نیسک و اگر القاي مراد و تفهیم مقصود 

تر و رساتر ، قوياز این طریق، یع ي ِاشهاد حضوري و تجلی مم ن باشل مسلما  دهلک و کشف آن
ي نیسک که براي  لاي قادر مطلق چ ین دهلتي سهل اسک؛ اگر چه انسان از کیفیک   اسک و ش ا
گاه نااشل که آیا از قایل الهام یا وحي اسک، یا  لق  لایي نظیر آنچه در طور براي موسي)ع(  آن آ

راین، ا ل و ا ول ب اب  (.۲3-۲۲:    3ج  ،  ۱398)ر.ک؛ جوادی آملی،    و  مرا انش، اتفاق افتاد
 مه تعی ا  علمی و وجودی، نور و حقیقک رسول  لاسک و مرجع  مه انوار و موجودا  به رب 
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ِإىل﴿اوسک   َأنَّ  َتهى   َو  اْلُمن ْ ِإىل﴿( و  ۴۲)نجم/﴾رَبِ َك  الرُّْجعى  ِإنَّ  فرغانی،  8علق/)﴾ رَبِ َك  (، )ر.ک؛ 
 (. ۱۰5-۱۰۴: ۱، ج۱39۰

از   از چرایی چ ین جعلی  پاسخ  به جانب  لاونل متعال، عرفا میدر  گوی ل:  لاونل متعال 
اا از م ظر ح مک متعالیه؛ و رسانیجهک کمال ذاتی و رحمک واسعه  ود و دوام جود و فیض

یا محاک ذاتی به تماشای  ود در مظا را از م ظر عرفان نظری، جهان  ستی را موجود و یا ظا ر  
هزمه این کار به قول فّلسفه  لور عقل اول و به ( و چون  ۱۰9:  ۱، ج۱39۰کرد )ر.ک، فرغانی،  

قول عرفا جلوه نمودن  ادر اول بود؛ طاق قاعله الواحل او )حقیقک انسان کامل اکمل یا تجلی  
واسطه  واسطه از ذا  غیب الغیوب ظا ر شل و سپس او )حقیقک محملی( بیاول( با تجلی بی

طور  ئ ه، ایشان واسطه فیض قرار گرفت ل و  مینمّلئ ه،  لیفه الهی را جعل کرد و پس از جعل مّل
عقول بعلی ظهور و تجلی یافت ل، به گونه حرکک از وحل  به سمک کثر ؛ و این گونه بود که  

قمی،  سعیل  قاری  )ر.ک؛  یافک  بسط  و  ایجاد، گسترا  حقیقک  659:  ۲،ج۱۴۱6 ستی  در   .)
د در  مه عوالم)ارض یا اررین(  لاونل متعال حقیقک انسان یا  ادر اول را به ع وان  لیفه  و

برگزیل و جهان  ستی به ع وان شئون این حقیقک، دارای عقل، نفس و جسم گردیل؛ لذا عوالم 
(. حضور حقیقک انسان)آدم( در  656-655:  ۲،ج۱۴۱6)ر.ک؛ قاری سعیل قمی،   ظهور یافک

 ل حضور نفس در   ر عالمی به مع ای حضور او در قوا و شئون  ود و ت زل او در آنان اسک،  مان 
 ا بود که (. مربوط به  مه عوالم و انسان38)بقره/  ﴾قُ ْلَنا اْهِبطُوا ِمْنها ََجیعا﴿قوایش. ب ابراین، نلای

شل تا این که در عام  در ابتلا و جود جمعی داشت ل و سپس در  ر ت زلی کثرتی بر آنان عارض می
َو انداُُها ﴿آیه (. 14:  1، ج1426.ک؛ عرابی،  )ر  مثال، کثر  مثالی و در عالم ماده کثر  مادی یافت ل

ُما أَ ََلْ َأْْنَُكما َعْن تِْلُكَما ( دهلک بر بعل و دوری آنان از رب شان   گام توجه این 22)اعراف/  ﴾َربُّ
بودنل دور  نیز  وهیک  شجره  از  که  دارد  دهلک  »ِتْلُ َما«  کلمه  دارد،  می طور  )ر.ک؛     طاب 

)شجره وهیک یا حقیقک محملیه یا  مان    بعل از رویک شجره ماارکه   (.35:8، ج  1417طااطاایی،  
»ربک«( که نهایک سیر انسان بود و آدم به آن محاک پیلا کرد،  لا به او فهمانل برای رسیلن به این 
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مقاما  که اهن در ا تیار تو نیسک به انلازه استعلاد  ود  بایل تّلا ک ی و به عالم ماده مراجعه  
عاریه این مرتاه مثال نورانی را که تفضّل به تو داده شله و کماه  امت انی آن را بایل از  ک ی و لااس 

تن در آوری تا نقایم وجودیک که  مانا استعلاد و قوه  سک بر تو نمایان شود و سپس به عالم  
و    ا و کسب کماه  ا تیاری و پوشیلن لااس تقویو با فعلیک رسانلن این استعلاد2ماده برویل  

کماه  اکتسابی از طریق حرکک جو ری ا تیاری به مقام قرب برسیل؛ چراکه در این عوالم باهتر  
و حرکک قوه  نه  و  آنجا جای  اا  اسک  و  نلاری  را  آن  به  نزدیک شلن  )ر.ک؛ جزایری،    ام ان 

)شان جّللی    (.  مچ ین تلایس ابلیس   که او نیز شانی از شئون انسان کامل کمل43ق :  1404
داد به  مین ساب بود که بعل می( بود  نیز این بود که را ی غیر از راه  لاونل را به آدم نشان میو 

کشف دروغ ابلیس آنان از  لا طلب مغفر  و رحمک کردنل و دانست ل جز از این طریق را ی  
از . (۱9/ ۱6؛  مان، 35: 8، ج 1417)ر.ک؛ طااطاایی،  برای رسیلن به ف اء و شجره وهیک نیسک

آنجا که  اوط به عالم ماده که عالم غربک بود امری قهری بود و  ود دنیا مطلوب بالذا  ناود، 
بّلفا له پس از  اوط، مساله توبه و بازگشک برای نیل به حقیقک شجره طیاه وهیک و م زل ا لی  

آن کلما  و  مطرح شل و  لاونل کلماتی که برای این توبه و بازگشک هزم بود را به آدم نمایانل و  
لطایف وجودی عاار  بودنل از کلمه توحیل، کلمه وهیک، کلمه ناو  و معاد و مراتب عالم که  

شل و انسان به انلازه استعلادا و  نهایتی برای آن وجود نلاشک. که بایل در قوس  عود طی می
ک؛  برد)ر.یافک و فیض میتحقق اسماء و کلما  الهی در  ودا به وجود استقّللی دسک می

 (.  8۲: ۱،ج۱۴۰8گ ابادی، 

 
ای که عاور کرد بایل متلاس به لااس  مان مرتاه شود و در مّل  لرا گویل: انسان کامل در قوس نزول در  ر مرتاه  2

)سجادی،   باهتر متلاس به لااس آن مرتاه شود و لااس مرتاه پایین را به درآورد و امانا  را به ا لش ادا ک لمرتاه  
1379 :112 .) 
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 . مبانی عرفانی گسترش هستی در آیات هبوط آدم)ع( ۷

آنچه که عارفان اسّلمی در تفسیر آیا   اوط آدم )ع( و به دناال آن گسترا  ستی و عوالم و 
آنان   عملی(  )عرفان  شهودی  نظری(،  )عرفان  عرفانی  ماانی  بر  مات ی  کردنل  بیان  آن  موجودا  

ل  ش صی وجود و کثر  مظا ر آن یا » تش یک  اص ال ا ی« )امی ی ،  مچون: وح3اسک 
 ا  ترین آن( در ادامه به بر ی از مهم۲88:  ۲،ج  ۱388؛ جوادی آملی، ۲9۷-۲96:  ۱398نژاد،  

 شود.پردا ته می

 . مبنای عرفانی توجه به بواطن آیات و مفاهیم عمیق غیر منافی با ظاهر ۱-۷

 ا اسک.  تاکیل بر توجه به بواطن آیا  افزون بر حفظ ظا ر آنما ای رایج عرفا در تفسیر آیا  
تاویل   و  تفسیر  مع ا،  را طوری  قرآن  آیا   و شهودی ظا ر  قرآنی، عقلی  ماانی  اساس  بر  عارفان 

طااطاایی، می )ر.ک؛  دارد  ت اسب  واقع  با  که  ج۱۴۱۷نمایل  آملی، ۱65-۱6۴:  8ق،  جوادی  ؛ 
 ا را بر اساس واقعیا  و باطن آیا  طوری تفسیر آن  (. بلین سان، با حفظ ظوا ر۱۲8:  ۱،ج۱398

شود)ر.ک؛ جوادی آملی، ای بر ح مک الهی و عصمک انایاء وارد نمیترین  لشهک ل که کممی
(. برای مثال با حفظ مع ای معصیک )دوری از 9۷: ۱، ج۱386؛  مان، ۱۰۴-۱۰۰، :۱، ج۱398

انل، بر اساس را به حضر  آدم )ع( نساک داده   ا لا( و توبه )بازگشک به  لا( در آیاتی که آن
ک  ل که نه هزم باشل، دسک از ظا ر آیا  برداشک و نه هزم   ا را طوری تفسیر میبواطن آیا ، آن

 باشل معصیتی به حضر  آدم )ع( نساک داد )ر.ک: ادامه مقاله(.

 
 های ناپیدا و عمیق ی، مساله می باشد. مبانی به معنای علل و ریشه 3
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 مبنای عرفانی وجود عوالم طولی در هستی   . ۲-۷

دان ل و فرق بین دنیا و آ ر  را در لطافک و کثافک  م را مادی میبه  ّلف مت لمان که عال
 ا  دان ل. عرفا معتقلنل که عاَلم )عالم کایر( دارای مراتای اسک که رابطه میان آنماده موجود می 

رابطه علیا و معلولی یا ظا ر و َمظهری اسک. عالم عقل یا عالم روح، علک برای عالم مثال یا برزخ  
(. عالم دیگری به نام  ۱63:  ۱۴۱9مثال، علک عالم ماده اسک )ر.ک؛ طااطاایی،  اسک؛ و عالم  

پایین مرحله  یک  که  دارد  وجود  اله  عالم  یا  ربوبی  و شامل   قع  اسک  الغیوب  غیب  ذا   از  تر 
احلیک، واحلیک، اسماء و  فا  و اعیان  ابته اسک. از این رو گفته شله: عوالم کلی وجود چهار 

ی وجود عقلی یا  که به ترتیب عاارت ل از: مرتاه ربوبی یا عالم ه و ، مرتاه  مرتاه یا عالم اسک
ی وجود نفوس کلی )مل و  اعلی( و مرتاه نفوس جزئی )مل و  اسفل یا  عالم جارو ، مرتاه

ی وجود مادی یا عالم ناسو  )ر.ک؛  لر اللین شیرازی،  عالم مثال( یا عالم مل و ، و مرتاه
 (.۲۴5: ۱36۲؛ طااطاایی،  ۲۲8، ۱9۴: 9م، ج ۱98۱

( که دهلک  5۴)اعراف/  ﴾َأَل َلُه اْْلَْلُق َو اْْلَْمرُ ﴿قرآن نیز بر تعلد عوالم دهلک دارد از جمله آیه:  
(.  85)اسراء/  ﴾ ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِ  ﴿بر دو مرتاه از وجود و اعیان موجودا  دارد و از آنجا که در آیه  

ا َأْمُرُه ِإذا َأراَد َشْیئاً َأْن یَ ُقوَل َلُه ُكْن فَ َیُكون﴿نل و آیه  داروح را از امر می ( دهلک دارد بر  8۲)یس/  ﴾ِإَّنَّ
توان فهمیل که عالم امر عالم مجردا  و عقول اسک؛ و در مقابل،  غیر تلریجی بودن عالم امر، می

 ﴾َو ُهْم ِبَِْمرِِه یَ ْعَمُلون﴿ (. از آیه۲؛ انسان/۱۱عالم  لق یا عالم مادیا  و تلریجیا  اسک) افا /

ک  ل  آیل مّلئ ه که واسطه فیض  ست ل، به ساب عالم امر حرکک می( بلسک می۲۷-۲6)انایاء/
و فیض رسانی دارنل که این دلیل بر این که عالم امر سابق اسک بر عالم  لق و محیط به آن اسک 

َعَلى اْلَعْرِش یَُدبِ ُر   مثَّ اْسَتوى ﴿از آیه   (.  مچ ین۱65-۱6۴)ر.ک؛ طااطاایی، الرسائل التوحیلیه، ص
آیل  دسک می( به5-۴)سجله/    ﴾یَُدبِ ُر اْْلَْمَر ِمَن السَّماِء ِإىَل اْْلَْرِض مثَّ یَ ْعُرُج ِإلَْیهِ ﴿ ( و  3)یونس/  ﴾اْْلَْمرَ 

موجودا  غیر که: فوق عالم ماده که عالم تلریج اسک، عوالم دیگری وجود دارد که مشتمل بر  
 ا در طول  م م شاء و علک موجودا  عالم  لق  ست ل. که در عرف قرآن تلریجی اسک که آن
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ْمَر«، تلبیری ناشی از علم الهی)عرا(. ب ابراین، تلبیر عوالم)در به آن تلبیر گفته می
َ
ُر اْْل شود »ُیَلبِّ

ی آملن امر بعل از امر و ت زل  گیرد؛ چراکه تلبیر یع قوس نزول( به ترتیب از عرا الهی انجام می
تر تا به زمین برسل)پایان قوس نزول( یع ی امر  ر عالمی )سماء(   ا از آسمانی به آسمانی پایینآن

شود )از طریق ارافه اشراقی ا ل وجود و کماه  وجود آن افاره به آن وحی )ارافه اشراقی( می
ن یابل؛ سپس از آنجا دوباره  عود ک ل » م شود( تا تلبیر الهی به ارض برسل و قوس نزول پایامی

 (.۱66-۱65ق: ۱۴۱9یعرج الیه« )شروع قوس  عود(، )ر.ک؛ طااطاایی، 
یَُدبِ ُر اْْلَْمَر  ﴿( و آیۀ  ۲۱)حجر/  ﴾ٍء ِإَلَّ ِعْنَدان َخزائُِنُه َو ما نُ نَ ز ِلُُه ِإَلَّ ِبَقَدٍر َمْعُلومٍ َو ِإْن ِمْن َشيْ ﴿از آیۀ

ِإىَل  آیل که اوه این تلبیر از باه به پایین اسک و  زائن  ( بلسک می5)سجله/﴾ اْْلَْرض ِمَن السَّماِء 
اشیاء در عالم امر اسک و تعایر به  زائن )به  ور  جمع( دهلک دارد که به لحاظ قو  و شل   

ق وجود آنجا ا تّلف اسک و  انیا  ت زل دارای مراتب اسک و  الثا  آ رین مرتاه آن مربوط به عالم  ل
(. دیگر این که از ۱6۷-۱66ق:  ۱۴۱9اسک در عالم باه تقلیر و انلازه نیسک )ر.ک؛ طااطاائی،  

َفُد َو ما ِعْنَد اَّللَِّ ابق﴿آیه  شود این ت زل از باب تجافی نیسک.  ( فهمیله می96)نحل/ ﴾ما ِعْندَُكْم یَ ن ْ
  نه حلی دارنل و نه  و لذا موجودا  عالم امر بوجود واحل جمعی موجودنل؛ زیرا این موجودا

حلی میانشان  سک و لذا وجود جمعی بسیط دارنل که الاته ذو مراتب اسک. این موجودا  دارای  
جمیع کماه  و بری از نقم  ست ل؛  ر چ ل در بر ورداری از کماه  دارای شل  و رعف  

و نواقم  (. این موجودا  انوار طا ره و مقلس از شرور  ۱6۷ق:  ۱۴۱9)ر.ک؛ طااطاائی،     ست ل
( به ۱۰۲)نحل/    ﴾ُقْل نَ زََّلُه ُروُح اْلُقُدسِ   ﴿( و آیه  8۷)بقره/  ﴾َو أَیَّْدانُه ِبُروِح اْلُقُدسِ ﴿ ست ل که در آیه

 اسک.  ا اشاره شلهقلاسک و طهار  آن

 . مبنای عرفانی حضور حقیقت انسان کامل)آدم(، در همه مراتب عالم هستی 3-۷

ع وان  لیفه الهی در  مه عوالم از عالم اله تا ادنی مرتاه،  عارف معتقلاسک حقیقک انسان به  
(. حقیقک انسان در عالم اله بوجود ۲86-۲85:  6م، ج  ۱98۱حضور دارد )ر.ک؛  لر المتألهین، 
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تر. در  ک ل به عالم عقل و از آنجا به عوالم پایینجمعی واحل بسیط موجود اسک، سپس ت زل می
به   تعلق  انسان   پیلا میعالم طایعک، نفس  دنیایی  ب ابراین،  بلن مادی می گیرد و تش م  ک ل. 

انسان یک حقیقک دارای مراتب وجودی م تلف اسک و در تمام این مراتب نام انسان و آدم بر او  
تری به  لاونل داشته باشل درجه و مرتاه وجودی او اشرف و   ادق اسک. انسان  ر چه قرب بیش

طه او به ماسوایش اکثر اسک. از این رو »انسان احلی« در تر و احااقوی و ابسط و جمعیتش بیش
مقام احلیک، »انسان الهی« در مقام واحلیک، »انسان عقلی« در عالم عقل، »انسان نفسانی« در 
عالم نفس کلی، »انسان مثالی« در عالم مثال و »انسان مادی« در عالم ماده قرار دارد و  مگی یک  

و رعف وجود اسک ) مان(. به  مین علک اسک که رسول  لا  انل که تفاوتشان به قو  حقیقک
فرمایل،» لی مع الله وقک هیسع ی فیه ملک مقرب و هنای مرسل« و با این جمله به مرتاه  )ص( می

ک ل که در آن مرتاه  م از مقام عقول و فرشتگان باهتر اسک و  م از مقام   ود در عالم اله اشاره می
ع ی حتی  ود ایشان با مقام و مرتاه رسالتشان آن جا حضور نلارنل و مع الله رسوهن و انایاء الهی ی

یاب ل، عالمی که زمان در آن راه نلارد و مقوله »وقک« که فوق زمان و  و در عالم الو یک حضور می
( یع ی سعه وجودی ایشان  ۲۰3:  ۱،ج  ۱39۰)ر.ک؛ فرغانی،   باطن آن اسک مش صه آن عالم اسک

امتلاد   جا  آن  میتا  حال  این  با  و  میدارد  مقام  ود  را  مقام  آن  و  »لی«  )ر.ک؛   دانلفرمایل 
 (. ۲85: 6م،ج ۱98۱ لرالمتألهین، 

کامل حقیقک عاَلم و عاَلم مظهر و تجلی شئون آدم اسک؛ از این رو، ا طّلح عالم   انسان
آنان   بر  کایر  انسان  و  انسان  غیر  یا  و  کیهانی  کایر  و عالم  انسانی  شود)ر.ک؛ اطّلق می غیر 

(؛ چون انسان دارای مراتب بلن، نفس و عقل اسک؛ عالم  ستی که از  5۱تا:المتألهین، بی لر
شئون حقیقک انسان کامل اسک نیز دارای این سه  سک که عاارت ل از عالم عقل، عالم مثال و عالم  

(. حقیقک  656-655:  ۲، ج۴۱6؛ قاری سعیل قمی، ۱۱۰-۱۰9   : ۱3۷9، ماده )ر.ک؛ سجادی
متمثل شل  آدم  قالب حضر   در  دنیا  عالم  در  و  دارد  در  ر عالم  )ر.ک؛   انسان کامل مظا ری 

 (. 8۱: ۱،ج ۱۴۰8؛ گ ابادی، ۱۱۷: ۲، ج۱3۷9جوادی آملی، 
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(. ۱۴۲: ۴ج ، ۱۴۱۷)ر.ک؛ طااطاایی،  انلبر ی این آدم را آدم نوعی یا رب ال وع انسان دانسته
)ر.ک؛ جوادی   اي کامل  ست ل  ا یا دسک کم نوع انسانالله، مطلِق انسانب ابراین،مراد از  لیفه

  4(.۱65: ۱۷،ج۱398؛  مو، ۱36: ۱،ج ۱3۷9؛  مو، ۱8-۱۷: 3،ج ۱398آملی، 
آدم   این موارد مراتب م تلف حقیقک  به ساب  اوط،  مه  آدم  ترفیع مقام  بر اساس دیلگاه 

این مطلب این اسک که بر اساس ا الک وجود و تش یک در وجود  ر موجودی،    ست ل. مویل
 ا به حقیقک و رقیقک و   مچون انسان دارای مراتب م تلفی در عوالم م تلف اسک که فرق آن

(. ب ابراین، م ظور از آدم، نوع آدم  ۲۷۷:  6،ج  ۱98۱تش یک در وجود اسک )ر.ک؛  لرالمتألهین، 
اسک. انسان کامل اسک که مراتب وجودی  انسان کامل در آن شرافک یافتهاسک که به اعتاار وجود  

 ود را  در قوس نزول از عالم  قع ربوبی که بوجود جمعی )انسان کامل محملی( موجود اسک  
)رب ال وع انسان( موجود اسک، تا مثال نزولی    تا عالم عقل که بصور  آدم نوعی و وجود عقلی

دم ش صی( را طی نموده اسک و در  ر عالمی نمود م اسب با آن  )آدم مثالی( و عالم طایعک )آ
 (. ۱۱۰ -۱۰9:  ۱3۷9عالم دارد )ر.ک؛ سجادی، 

 . مبنای بساطت حقیقت جنت و ذات مراتب بودن آن۴-۷

طاق دیلگاه عرفا در باره ج ک آدم و حوا تاکیل بر این که این ج ک، بهشک موعود نیسک و 
آیل تا  اوط   اي دنیا مقامي به حساب نميا بودن در باغي از باغباغی در آسمان دنیا نیز نیسک؛ زیر

جوادی )ر.ک؛  شود  تصور  آن  از  سقوِط  س  لجی،  3/33۰:  ۱398آملی،  و  ؛ ۲5۴:  ۱366؛ 
اسک؛ زیرا اوه آن بهشک،  (.  مچ ین این ج ک، بهشک موعود نیز ناوده۱۴۱9:۱۷9طااطاایی،  

)ر.ک؛ تفسیر القران  لرا،    شودی وارد آن جا نمیبهشک اعمال اسک و بلون انجام اعمال نیک کس

 
 (.95: 1«)مراغی، ج»و یراد بآدم نوع اإلنسان کما یطلق اسم أبي القایلة اْلکار علی القایلة  4
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»عطاء غیر  اسک  شود. چرا که در قرآن آمله (؛  انیا   ر کس وارد آن شل از آنجا  ارج نمی3:80ج
 (. ۱۰9/ ۱تا:)ر.ک؛ حقی بروسوی، بی ناپذیرم قطع و پایانمجذوذ«؛ پاداشی غیر

شود تا به پایین.  لجمعی شروع میدر نظر عارف، مراتب ج ک از  قع ربوبی و مقام جمع ا
اما این که چرا نام آن ج ک گذاشته شله؛ زیرا در آن ابهام، اجمال و پوشیلگی  سک و مراد از ابهام  

 ا و حجب نوری  مان بساطک و دوری از نقائم، شرور و حجب ظلمانی مادی و حتی ظلمک
سیار  سک؛ زیرا آنجا حضر   )مثل ام ان ذاتی( اسک. در مقام جمع الجمعی این اجمال ب  عقلی

؛  177/  1:  1390فرغانی، علم ذاتی الهی اسک که  مه حقایق آن جا  ست ل بلون حلودشان )ر.ک؛  
ج ک به مع ای مقام اجمال  (. از این رو گفته شله، 3۰۰، ۲86- ۲85/ 6م: ۱98۱ لرالمتألهین، 

تر دارای اجمال، م پایینآیل؛ زیرا نساک به مقاو بساطک اسک و در  ر ت زلی ج تی  اص بوجود می
بساطک، کمال و دوری از نقائم اسک. مراد از »ج ک عالم اله«  مان مقام جمع الجمعی که  
 یچ گونه شائاه ت ثر نلارد؛ و مراد از »ج ک ارواح«  مان مقام جمعی و عالم عقل اسک که ابهام  

لی را نلارد )ر.ک؛ و پوشیلگی و اجمال دارد و در آن تفصیل نیسک  ر چ ل که بساطک ج ک قا
لذا 177/  1:  1390فرغانی،  نیسک؛  آن  در  ت ثری  اسک،  ماده  از  مجرد  عقل  مقام  که  آنجا  از   .)

انل و  ر حقیقتی در آن جا یک  حضر  آدم و حوا به وجود عقلی انسانی یک حقیقک بیش ناوده
فرد می در  ازنوع م حصر  ناود،  مچ  باشل،  اش اص  بین  تف ی ی  قلس  در عالم  رو  که  این   ان 

(. اولین جایی که در ماسوی الله 8/23ق:1417)ر.ک؛ طااطاایی،  تف ی ی بین ملک و شیطان ناود
شونل؛ ولی باز وجود  شونل و به عاارتی دیگر افراد ظا ر میآدم و حوا از  م تمیز یافته و جلا می

جریان حضر   نوری دارنل در »ج ک اهبلان یا ج ک عالم مثال نزولی« اسک. لذا ج تی که در آن  
شود،  ( به آنان می35)بقره/    ﴾ای آَدُم اْسُكْن أَْنَت َو َزْوُجَك اْْلَنَّة﴿افتل و  طاب  آدم و حوا اتفاق می

 (.۲86-6/۲85: ۱98۱؛  مو، 8۱/ 3: ۱366)ر.ک؛  لرالمتألهین،  ج ک مثال نزولی اسک
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 . مبنای تفسیر حقیقت هبوط به تنزل شعاع مراتب انسان کامل   5-۷

)ر.ک؛     اوط در لغک به مع ای فرود آملن از باه، نازل شلن و مقابل عروج و  عود اسک 
(. در ا طّلح نیز  اوط  مان نزول  ۴۲۱:  ۷ق، ج۱۴۱۴؛ ابن م ظور، ۱۲8:  ۴9،ج  ۱3۷۷د  لا، 

  ک و گا ي از م انک عالي،  اوط نیز چ ین اسک طور که نزول، گا ي از م ان باهساسک و  مان
 (. ۱38: ۱، ج۱3۷9؛ جوادی آملی، ۱35: ۱،ج۱۴۱۷)ر.ک؛ طااطاایی، 

دربارۀ حقیقک  اوط آدم )ع( عارفان معتقلنل در قوس نزول حقایق و موجودا   ستی،  اوط  
داشته مراتای  و  کاملدفعا   حقیقی  انسان  مراتب  ت زل شعاع  مع ای  اوط،  مان  و  ل   اسک  کما

)حقیقک محملیه( که از حضر  احلیک شروع شله تا حضر  واحلیک و در نهایک در عالم  
شود. بلین سان،  اوط به مع ای ت زل از مقام جمع الجمعی به مقام جمع و از آن ناسو  ظا ر می

پایین مقاما   به  اسکجا  تفا یل  و  فرغانی،   تر  ج۱39۰)ر.ک؛  امام ۱88،  ۱۷۷:  ۱،  -؛ 
 (.   ۱۱9: 3،ج۱39۲می ی،  

الجمعی اوسک که حقیقتش در آنجا بود  جایگاه اولیه انسان و محل انس او  مان مقام جمع
َخلیَفةً ﴿ اْْلَْرِض  ِف  جاِعٌل  ِإّن ِ  لِْلَمَّلِئَكِة  رَبَُّك  قاَل  ِإْذ  مقام  3۰)بقره/﴾َو  مقام جعل  لیفه،  یع ی  (؛ 

اا ناود  ،  اص و ش صیحقیقک و رب پیامار اسک،  رچ ل ا ری از  ود پیامار بوجود حلی 
« یع ی، سیر  لق انسان در  »کان الله و لم ی ن معه شيء« و »َقْل َ َلْقُتَك ِمْن َقْاُل َو َلْم َتُك َشْیئا 

:  ۱،ج  ۱38۷اسک )ر.ک؛  لر المتألهین،  ابتلاء از علم )همن شیء(، به سمک وجود  اصا بوده
 اوط ت زل از  تر اسک. به دیگر بیان،    پایین اوط به مع ای ت زل از مقام باهتر به مقاما  (.۱9۴

تر و تفا یل اسک. یع ی  اوط از مقام  الجمعی به مقام جمع و از آن جا به مقاما  پایینمقام جمع
به مقام تفصیل.   الهی(  آن حقیقک اجمال )وجود جمعی  نیسک؛ چرا که  ت زل مقام  این  اوط  و 

 ای وجودی اوسک که در قوس نزول  و این شعاع  مانلک ل و در مقام  ود میگاه ت زل نمی یچ
؛  لر ۱۷۷:  ۱، ج۱39۰)ر.ک؛ فرغانی،   شودیابل و در نهایک در قوس  عود جمع میبسط می

 (.  ۲8۴: 6م، ج ۱98۱المتألهین، 
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 تر در قیاس با عوالم باال . مبنای گسترش مفهوم ارض به عوالم پایین۷-۶

تر، سماء و  و  ر عالم باهتر نساک به عالم پایین تر اسکارض نزد عارف، به مع ای عالم پایین
ُ الَِّذی َخَلَق َسْبَع ﴿اسک در قرآن به این ن ته اشاره شله آیل.تر، ارض به حساب میآن عالم پایین اَّللَّ

 ا  ( و امام ررا )ع( در تفسیر این آیه مع ای  لقک آسمان۱۲)طّلق/    ﴾ََساواٍت َو ِمَن اْْلَْرِض ِمثْ َلُهنَّ 
بی یم زمین  فرمایل،»آنچه ما میک  ل. در ب شی از این حلیث می ای  فک گانه را بیان میزمینو 

ای اسک و زمین دنیا و آسمان دنیا اسک، زمین دوم باهی آسمان اول اسک و فوق آسمان دوم قاه
م  ... زمین  فتم باهی آسمان شش   ای اسکسوم باهی آسمان دوم اسک، و باهی آسمان سوم قاه

قاه  ششم  آسمان  باهی  و  آسمان  فتم  اسک  باهی  رحمان،  عرا  لاونل  و  اسک  ای 
 (.۴۱۴: 5، ج۱۴۱6اسک«)بحرانی، 
آیه   َخِلیَفةً ﴿ب ابراین  اْْلَْرِض  ِف  جاِعٌل  و  3۰)بقره/  ﴾ِإّن ِ  نیسک  زمین  اکی  به  ( م صوص 

 لاونل متعال در  ر عالمی  لیفه دارد که  لیفه عالم پایین مظهر اوسک.  مچ ان که به اعتقاد  
( در باره ائمه )ع( اسک و مراد از ارض 3۲)نجم/    ﴾ُهَو َأْعَلُم ِبُكْم ِإْذ أَْنَشَأُكْم ِمَن اْْلَْرض﴿ایشان آیه  

تر در محاذا  ائمه )ع( در عالم نور محض اسک که زمین در مراتب پاییندر این آیه موطن حقیقی  
(. ب ابراین، مراد از )في اْلرض( این نیسک  66۱:  ۲،ج  ۱۴۱6آن قرار دارد )ر.ک؛ قاری سعیل قمی، 

که انسان کامل،  لیفه  لا در  صوص زمین اسک، بل ه او  لیفة الله در  مه عوالم )غیاي و  
ه ارري   شهودي( اسک و تعایر به )في اْلرض( اشاره به این دارد که مالأ انسان در قوس  عود، مادا

 شود. و نیز جایگاه بلن ع صري او، زمین اسک و حرکک وي از ماده و زمین آغاز مي
آیه   در  اْلرض(  )في  قیل  دیگر،  بیاني  َخِلیَفةً ﴿به  اْْلَْرِض  ِف  جاِعٌل  نه    ﴾ِإّن ِ  اسک،  جعل  قیل 

ل. از این رو کلمه )في اْلرض(  مجعول؛ یع ي  ّلفک که   مجعول اسک، مطلق اسک و جعل آن مقیا
َجَعْلناَك ﴿فرمایل:  بر  لیفه مقلم شله اسک؛ بر ّلف مورد  ّلفک داوود )ع( که مي ِإانَّ  ای داُوُد 

( که قیل )في اْلرض( متعلق به  لیفه، و جار و مجرور ظرف  ّلفک  ۲6)ص/﴾َخلیَفًة ِف اْْلَْرض 
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این   از  آملی،  اسک.  وادی  )ر.ک؛  عالم  نه  مه  اسک،  زمین  در  داووْد  لیفه  آیه،  این  مطابق  رو 
 (. 38:  3ج، ۱398

 . مبنای اعتقاد به معصیت تكوینی و تبیین آن ۷-۷

عارف بر این باوراسک که انتساب معصیک تشریعی یا ترک اولی به حضر  آدم  حیح نیسک؛  
ه محل ت لیف دنیاسک و   وز حضر  آدم )ع(  زیرا   وز شریعک و دی ی ابّلغ نشله اسک؛ چراک

نیافته و تش م مادی  نگرفته اسک  به بلنش  تعلق  او  و نفس  دنیا نشله اسک  )ر.ک؛   اسک وارد 
 (.330:  3ج ، ۱398جوادی آملی، 

تایین  حیح معصیک در این دیلگاه این اسک که: چون در ت زه  حقیقک انسان، مظا ر  
ک  ل. پس با  ر ت زلی، مظا ر ت زل یافته از مقام قرب فا له  می  انسان حقیقی در جهان  ستی جلوه 

جلوه می نیازشان  مراتب  و  میگیرنل  فرغانی،  شودگر  ج۱39۰)ر.ک؛  که  ۱۷۷:  ۱،  جا  آن  از   .)
الهی می قرب  مقام  از  دوری  یع ی  ر چه ساب  از معصیک  ت وی ی  و دوری  تفصیل  شود، پس 
در که  اسک  ت وی ی  معصیک  بساطک،  و  مرحله  اجمال  می ر  رخ  د ل)ر.ک؛ ای 

یعا فَِإمَّا َيَْتِیَ نَُّكْم ِمّنِ  ُهدًى َفَمْن تَِبَع ُهداَي ﴿ (. در آیه۱6۱: 8ق، ج۱۴۱۷طااطاایی،  قُ ْلَنا اْهِبطُوا ِمْنها َجَِ
(. اشعار لطیفی اسک که مفارقک عالم قلس و رحمک 38)بقره/    ﴾َفَّل َخْوٌف َعَلْیِهْم َو َل ُهْم ََيَْزنُونَ 

تر و در نهایک دنیا که دار غربک اسک بر آدم )ع(  لهی و دوری از مقام قرب و  اوط به مراتب پایینا
اسک و از آن  تر ناودهاسک و راری به  اوط به مراتب پایینس ک بود و ساب  وف و حزن بوده

دار   کرا ک و وحشک داشته اسک و به  مین ساب دو بار امر به  اوط شل،  ر چ ل بعل از  اوط به
ک  ل. ب ابراین، معصیک  اشان را فراموا میغربک و وحشک و گذشک زمان بسیاری موطن ا لی

؛ ابن  ۱6۰-۱58:  3، ج  ۱366)ر.ک؛  لرالمتألهین،    بیان رمزی برای اشاره به این مطلب اسک 
عصیان آدم عصیان ت وی ی و دور شلن از  سان،  بلین  (.36۷:  ۲، ج1405،  ابی جمهور احسایی

، ۱۴۰8ر قوس نزول از طریق تجلیا ؛ و توبه او یع ی برگشک )ر.ک؛ ابوالفتوح رازی،   لا بود د
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( از طریق قوس  عود به کمک وهیک و امامک؛ لذا بعل از تلقی کلما  این توبه انجام  ۲3۰:  ۱ج
؛  الحی )ر.ک  انلشل و این کلما  در روایا  به محمل و آل او )مظا ر ناو  و امامک( تعایر شله

 (. ۲۲۷-۲۲5: ۱385انلیمش ی، 
مّل لرا معتقل اسک  اوط نفس عاار  از  لور او اسک از سایل ا لی آن و نزول آن از نزد 

اسک که از آن عالم  اوط ک ل شؤون فاعل آن  پلر مقلسش، پلر عقلی و آن چیزی که موجب شله
و  ادر از فواعل  ود، به   اسک. و اشاره شل که معلوه  نازلو جها  و حیثیا  علک آن بوده

شونل یع ی از جهک ام انیک و فقر ذاتی و نقم ذاتی و نیازی جها  و لوازم ام انی  ود  ادر می
-ای از این نقایم در لسان شریعک تعایر به  طا ا و  طیئه شلهکه به جاعل  ود دارنل که از پاره 

 (.5۲8: ۱3۷9اسک )ر.ک؛ سجادی، اسک که نساک به آدم ابو الاشر داده شله

. مبنای توجیه نزع لباس به نزع کماالت مختص هر عالم هنگام هبوط به عالم  ۸-۷
 تر پایین

به  ّلف دیلگاه م الف، نزع لااس به مع ای در آوردن لااس و ل ک شلن ظا ری نیسک؛   
پایین باهتر   گام تجلی در مراتب  از کماه   اص مرتاه  به مع ای عاری شلن   تر اسک. بل ه 

ای که عاور کرد بایل متلاس به لااس  مان مرتاه شود و در  سان کامل در قوس نزول در  ر مرتاهان
تر متلاس به لااس آن مرتاه شود و لااس مرتاه باه را به درآورد و امانا  را به ا لش ادا  مرتاه پایین

 (. 112: 1379ک ل)ر.ک؛ سجادی، 

 انسان . مبنای مقدمه بودن عالم ماده برای پیدایش ۹-۷

ب ابر ظوا ر قرآن و روایا ، کاملترین موجود عالم  ستی انسان اسک، لذا اشرف م لوقا ،  
َبْل ُهْم  ﴿ترنل ا در یك سطح نیست ل و گا ی از حیوانا   م پسکانسان  الاته  مه اُولِئَك َكاَْلْنعاِم 

مرتاه  (179اعراف/  )  ﴾َاَضلُّ  به  بعضی  میو  مای  باهتر  مّلئ ه  از  که  پیلا یرس ل  لیاقتی  و  رونل 
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ک ل که مّلئ ه بر آنان سجله ک  ل یا مّلئ ه  ادم آنها شونل چه در این عالم چ انچه به پیامار  می 
ائمه)اکرم  و  به  لمک می)ع(  اطهار  ص(  بهشک  در  چ ان ه مّلئ ه  دیگر  در عالم  و چه  کردنل 

 . ک  لمؤم ین  لمک می 
تر آن قلر  ود را پسک ک ل که از حیوانا   م پسکاین  صیصه که انسان بتوانل با ا تیار  ود  

ه   آنقلر ترقی ک ل که از مّلئ ه  م باهتر رود؛ م صوص موجودی اسک که در عالم مادا شود و 
ک ل، یع ی بایل در او تحول و تغییر پیلا شود، یا ترقی ک ل یا انحطاط،  ر دو را قابل باشل.  زنلگی می 

مجردا  جایی نلارد، آنجا عالم َ اا  اسک، تحول راه نلارد.  این موجود با این  صائم در عالم 
ای  ب ابراین برای ای  ه این چ ین موجودی آفریله شود و دارای این  صائم باشل بایل عالم ماده

ی پیلایش انسان کامل اسک. این موروع با رجوع به قرآن وجود داشته باشل، پس عالم ماده مقلمه
ُلوَُكْم اَیُُّكْم  َو ُهَو الَّ ﴿  شودتأییل می  م َو كاَن ِعْرُشُه َعَلى اْلماِء لِیَ ب ْ ذى َخَلَق السَّمواِت َو اَْلْرَض ىف ِستَِّة َاای 

شود که ایجاد جهان ماده که یك ایجاد تلریجی اسک  (از این آیه، استفاده می۷) ود/﴾َاْحَسُن َعَمَّل
  ک ل و قابل انحطاط و ترقی باشل   ای بود برای پیلایش یك موجودی که تلریجا  ت امل پیلا مقلمه 

 (.۱8۰: ۱، ج۱393)ر.ک؛ مصااح، 

 . مبنای تبیین حقیقت علم آدم به غیب واسمای الهی  ۱۰-۷

در آیا  قرآن به علم حضر  آدم )ع( که به ساب آن لیاقک  لیفه شلن را از  لاونل پیلا کرد  
ا طّلحي  مانا علم به اسماي الهي اسک. محور  ّلفک  و بر فرشتگان برتری یافک، اشاره شله

مظهر   که  موجود ایي  پس  اسک.  بودن  ساحان  حس اي  لاي  اسماي  مظهر  مه  یع ي  اسک؛ 
بعضي از اسماي الهي  ست ل نه  مه آنها، چونان فرشتگان که فقط آیک اسماي ت زیهي  لاونل  

یست ل و انسان امین   ست ل و نظیر حیوانا  که فقط مظهر اسماي تشایهي  لای ل،  لیفه  لاونل ن
وارسته که مظهر  مه اسماي الهي، اعم از ت زیهي و تشایهي اسک از  ّلفک سهمي دارد و  لیفه  

 (. 54:  3ج، 1398 لاسک )ر.ک؛ جوادی آملی، 
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عرفا بر اساس احادیث وارد این علم به اسماء را که در حقیقک تلاس به کماه  اسماء اسک  
ي  ل. امیرموم ان علي )ع( قرآن را تجلي علم الهي مينمایرا از طریق تجلی تایین می دانل »فتجلا

)نهج کتاِبه«  في  ُساحانه  ب ل147الاّلغه،  طاهلهم  این کّلم  3/  واقع  لاونل گوی له  در  یع ی   )
کرده ظهور  و  تجلي  مستمعان  براي  کلما   ود،  در  مت لم  این  فعل اسک.  قرآن  فک  اسک، 

شود و آن  م از ظهور ذا . قرآن،  ور  فک ذا  ناشي مي لاسک، ظهور فعل  لاسک که از ظه
فرمایل:  لا در قرآن براي مردم  مي امیر موم ان  مجّلي فعل و مظهر او اف  لاي متعال اسک؛  

آنگاه  ود و ا ل بیک )ع( را معلن علم می41:  1389تجلي کرده )جوادی آملی،   از  (.  دانل که 
)ر.ک؛ نهج الاّلغه،    رسان لاولیاء و از آنجا به سایر  لق می ک  ل و به سایر انایاء و   لاونل ا ذ می

 (. 38/ ب ل109 طاه 
)ر.ک؛ تجلا ی در ا  طّلح ع رفا به مع ای ظهور و بروز ذا  مطلق حق و کماه  اوسک  

ی وجودی حق اسک. زیرا از نظر عرفا  38:  1376رحیم یان،   (. ا ل  لقک این عالم ناشی از تجلا
ن ظهور و بروز اسماء و  فا   لاونل با تعی ا  اس می و حا  ل تجلا یا   ایجاد و آفری ش،  ما

نزول ی حق اسک این در مقابل تجلی در قوس  عود اسک که سالک در  عود مع وی که به سوی  
ی   لاونل دارد حق را در مظا ر می بی ل. یع ی در مراتب م تلف  لاونل را با مظا را که تجلا

 (.34)ر.ک؛ جامی:  ک لاسک، مشا له میکرده
د ل، تجلی از باطن غیب ذا  به ظا ر مقام  بر اساس ماانی عرفانی اولین تجلی که رخ می

احلیک اسک که مقام حقیقک محملیه نام دارد و جامع تمامی معانی اسماء و  فا  الهی اسک.  
فا   که  مان مقام جامع علم احلی جمعی قضایی الهی )معادن العلم( اسک که  مه اسماء و  

را به نحو بساطک در بر دارد و به جهک  مین بساطک نساک به تفا یل اسماء و  فا  و اعیان  
 ابته، غیب اسک.  مچ  ین از تع ین اول به ع وان کتاب الهی که جامع جمیع کتب و مطلع  مۀ  

)ر.ک؛ قونوی،    اسک  فا  عالم وج ود و حاکی از ارقام م قوا بر  فحه اعیان اسک نیز یاد شله
(. تع ین اول را غ یب مغ یب ی ا غ یب اول  م 221-216:  1376؛رحیمیان،    232و141:  1393

گوی ل که احلیک ذا  نام دارد. در این مرتاه مل ک از مل  و ، مل و  از جارو  و جارو  از  
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ه و  که  مان مرتاۀ احلیک ذا  اسک، متمایز نیسک، بل ه وحلتی اسک  رف و قابلیتی اسک  
تاار و ظهور کثر  اسک. در تجلی  انی، تعین  انی اسماء و او لف الهی ظا ر  محض بلون اع

شونل؛ اما باز وحل  جمعی دارنل. تع ین شونل و از بساطک محض )غیب مطلق(  ارج میمی
 ان ی ی ا غ یب  انی مرتاۀ واحلیک و الهیک و الو یک اسک. در این مرتاه ما یک و اعیان اشیاء  

ا در ع ین ح ال  یاب ل وجود علمی می و کثر  علمی نسای که کثر  اعتااری اسک ظا ر میشود اما
در ای ن مرتاه، اعیان نه بر  ود ظهور دارنل و نه بر امثال  ود، لذا غیب  انی نام گرفک. فرق این  
ل در این اسک که اعیان در این مرتاه وجود علمی دارنل در   ورتی ک ه در  مرتاه با مرتاۀ تعین اوا

ب یم رتاه   ظه وری  و  وج ودی  ن وع  از   ر  و  ذا   در  م  لمج  و  م  لرج  )ر.ک؛   انلبه ره اول 
 شود (. کاملترین علوم که برای کسی محقق می221: 1376رحیمیان، 

مربوط به مقام تعین اول اسک که نیل به آن فقط شان پیامار اکرم )ص( و ا ل بیک  اص ایشان 
؛   141،232:  1393ل به تعین  انی اسک)ر.ک؛ قونوی،  اسک. اما سایر اتایاء نهایک سیرشان نی

ُ َو َعِلی اً قَ ْبَل  ﴿(. در روایک آمله اسک که پیامار اکرم )ص( فرمود  221:  1376رحیمیان،   َخَلَقِّن اَّللَّ
مّلئ ه  فرمایل که تعلیم  (. سپس می۴۰5:  ۲ق، ج۱۴۱۲دیلمی،  )  ﴾ع ِبَِْربَِعَی أَْلَف َعامٍ   َأْن ََيُْلَق آَدمَ 

( و  ۴۰5:  ۲ق، ج۱۴۱۲ ا )ر.ک؛ دیلمی،  به دسک من و علی )ع(  ور  گرفک بعل از  لق آن
می آناین  که  داد.  رسان ل  تعلیم  مّلئ ه  به  آنان  بتوسط  آدم  و  بودنل  آدم)ع(  معلم  حقیقک  در   ا 

له   مچ ین برتری آنان بر حضر  آدم در روایا  آمله اسک که  لاونل امر کرد مّلئ ه را بر سج
بر آدم اما ایشان چون مقام برتری داست ل و در سرادقا  عرا بودنل امر به سجله نشلنل )ر.ک؛  

 (. ۲: ۲5،ج۱۴۰3مجلسی، 
توان فهمیل که حضر  آدم )ع( از طریق پیامار اکرم )ص( به اسمای  حال با توجه به این ما ا می

ان به جهک غیب بودن از آن  اسک،  مان مقامی که دسک فرشتگالهی و مقام علم دسک پیلا کرده
دانیل که مقام انسانیک تا به  دانیل و نمیکوتاه بود و  لاونل الهی به آنان فرمود که شما غیب نمی

 ای علم الهی را دارد و کجا شامخ اسک که ام ان دسک رسی به غیب را و مفاتیح غیب و گ جی ه
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  قرآن به این حقایق اشاره دارد.پس  لذا ام ان  لیفه شلن برای او  سک و این گونه  سک که آیا
 ای مطلق  مراد از غیب یع ی غیب عوالم باهتر که در غیب اجمال و بساطک قرار دارنل و ت ها وجود

امور م تلف در عوالم پایین  مچون عالم ماده در وحل   ام ان دسترسی به آن را دارنل. چراکه  
 (.335:  6م، ج۱98۱)ر.ک؛  لرالمتألهین،   حقایقشان در عوالم باهتر بوجود واحل موجود  ست ل

 گیری بحث و نتیجه

تفسیر عرفانی آیا   ّلفک آدم بر اساس توجه به معانی باط ی زمی ه پاسخ به شاهاتی در باره 
آورد. این تفسیر بر اساس ماانی عرفانی اسک که در این مقاله بر ی از   ّلفک آدم را فرا م می

ای که  گونه ا: توجه به بواطن آیا  بهتایین و تحلیل شل، از جمله آن   ا به ع وان یافته این مقالهآن
م الفتی با ظوا ر نلاشته باشل، ما ای وجود عوالم طولی در  ستی، مراتب وجودی انسان و حضور  
حقیقک انسان در تمامی این مراتب، ما ای بساطک حقیقک ج ک و ذا  مراتب بودن آن، ما ای  

ای تفسیر حقیقک  اوط به ت زل شعاع مراتب انسان کامل و مقلمه بودن  وجود معصیک ت وی ی، ما 
مفا یم   بر ی  تایین شله  ماانی  براساس  رو،  پیش  در جستار  آدم اسک.  پیلایش  برای  ماده  عالم 
باط ی این آیا  در تفسیر عرفا تایین شل و باطن ا طّلحاتی  مچون: »ج ک، ارض، معصیک،  

لم غیب انسان کامل و حقیقک انسان کامل و شایستگی آن برای  نزع لااس،  ّلفک و  اوط، مقام ع
 ا توسط انسان   ّلفک الهی و نیز علم استعلاد ذاتی مّلئ ه برای نیل به مقام  ّلفک و تعلیم آن

 ا و شاها    ا زمی ه پاسخ به بسیاری از پرسشکامل« آش ار شل و با بیان معانی حقیقی و باط ی آن
گردیل، تا از طریق جمع میان ظا ر و باطن  م  لما  مهم عرفان اسّلمی    حول این آیا  را فرا م

 ای ظا ری  پژو ی بویژه حوزه تفاسیر آیا  قرآن را آش ار و  م رعف بر ی برداشک به حوزه دین 
از آیا  را نمایان نمایل. نهایک این که داستان  اوط آدم )ع( در واقع بیان ماجرای ایجاد و  لق آدم  

جایگاه انسان را در نظام احسن اسک؛ که  م دهلک دارد انسان  و افزون بر آن تعیین  ی و عالم  ست
از تمامی اسماء و کماه  الهی بویژه مقام علم از استعلاد  ا ي در زمی ه   به جهک مظهریک 
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با   معرفک حقایق و کسب مقام  ّلفک الهی بر وردار اسک و  م موقعیک فرشتگان در ارتااط 
ک ل که  لق سازد و تایین میتعلاد و قابلیک آنان براي  ّلفک الهي را روشن ميانسان و علم اس 

 ا بوساطک انسان کامل دارای  ّلفک الهی اسک و انسان برای نیل به این  فرشتگان و کماه  آن
مقام هزم اسک به دنیا بیایل و با طی قوس  عود و اکتساب کماه  مقام و جایگاه  ود را در نظام  

ت به   ستی  او  زمی ه عروج  مهیا سا تن  و  انسان، گسترا  ستی  راز  اوط  ب ابراین،  نمایل.  عیین 
اسک و آن کسب استقّلل وجودی از طریق ابزار مهیا  اسک که قاّل برایش مهیا ناودهکماهتی بوده

 باشل. شله برای او در عالم ماده برای حرکک جو ری از ملک تا مل و  می

 منابع 

 . قرآن مجید  .۱
 . بالغهنهج ال .۲
جّلل .3 )آشتیانی،  المسافر (.  ۱38۱اللین.  زاد  بر  چ  شرح  دفتر  3.  انتشارا   قم:   .

 تالیغا  اسّلمی. 
. چ  عوالی اللئالی العزیزیهق(. ۱۴۰5ابن ابی جمهور احسایی، محمل بن علی. ) .۴

 . قم: دار سیل الشهلاء لل شر.  ۱
- : دار. بیرو3. چ  ۷. جلسان العربق(.  ۱۴۱۴. )ابن م ظور، محمل بن م رم  .5

   .لصادرا
الجنان في  (.  ۱۴۰8)قابوالفتوح رازی، حسین بن علی.   .6 روض الجنان و روح 

 .   ای اسّلمی آستان قلس رروی. مشهل: ب یاد پژو ش۱. چتفسیر القرآن
یرات فلسفه امام خمینی(.  ۱39۲امام  می ی، روح الله. ) .۷ .  ۱چ  .3. تهران: جتقر

 مؤسسه ت ظیم آ ار امام  می ی.  
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علی.) .8 نژاد،  عرفانی (.  ۱39۴امی ی  چحكمت  امام ۱.  موسسه  انتشارا   قم:   .
  می ی.

اسالمی  (.۱398)_________.   .9 عرفان  مجموعه  با  چآشنایی  قم:  5.   .
 انتشارا  مؤسسه امام  می ی. 

. تهران:  5. ج۱. چالبرهان فی تفسیر القرآنق(. ۱۴۱6) بحرانی،  اشم بن سلیمان .۱۰
 ب یاد بعثک. 

. تهران: موسسسه ح مک و فلسفه ۱. چنقدالنصوص تا(.  جامی، عالالرحمن)بی .۱۱
 ایران.  

 قم: کتاب انه مرعشی.  .۱. چالنور المبینق(. ۱۴۰۴الله )جزایری، نعمک .۱۲
 . قم: انتشارا  اسراء.  ۷. چادب فناي مقربان (. ۱3۷9جوادی آملی. عالالله) .۱3
انتشارا   8. قم: چ۱۷.  3.۱. ج.ر تسنیم تفسی(.  ۱398)___________.   .۱۴  .

 اسراء.  
نهجحكمت  (.۱389)___________.   .۱5 در  و عملي  .  ۷. چالبالغهنظري 

 قم: اسراء.  
 . قم: انتشارا  اسراء.  3. چرحیق مختوم (. ۱386)___________.  .۱6
 . قم: انتشارا  اسراء.  5چ ۱. جسرچشمه اندیشه(. ۱386)___________.  .۱۷
 . قم: انتشارا  اسراء.  3. چ۲. جفلسفه صدرا(. ۱388)___________.  .۱8
 . بیرو : دارالف ر. ۱. چ۱.جتفسیر روح البیان تا(.  حقی بروسوی، اسماعیل. )بی .۱9

ال ار. ) .۲۰ انتشارا  دانشگاه ۴9. جلغتنامه دهخدا (.  ۱3۷۷د  لا، علی  تهران:   .
 تهران. 

 . تهران: شریف رری. ۱. چ۲. جارشاد القلوبق(. ۱۴۱۲دیلمی. حسن. ) .۲۱
ی و ظهور در عرفان اسالمی(.  1376رحیم یان، سعیل. ) .۲۲ . قم: دفتر تالیغا   تجلّ

 اسّلمی. 
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 اسّلم.. تهران: موعود۱. چهای قرآن قصه(. ۱39۱رروی، سیلجواد. ) .۲3
۲۴. ( جعفر.  سیل  مالصدرا(.  ۱3۷9سجادی،  فلسفی  اصطالحات  .  ۱چ  .فرهنگ 

 ر  فر  گ و ارشاد اسّلمی.تهران. وزا 
۲5. ( محمل.  بن  القادر  عال  تهذیب  (.  ۱366س  لجی،  شرح  في  المرام  یب  تقر

 . قا ره: دار الاصائر. الكالم 

التفسیر المنسوب الی االمام ابی محمد  (. 1385 الحی انلیمش ی، محمل. ) .26
 . قم: ذوالقربی 1. چالحسن بن علی العسكری )ع(

 . قم: انتشارا  بیلار.3. جتفسیر القران صدرا (.  ۱366 لرالمتألهین، محمل. ) .۲۷

. تهران: انجمن اسّلمی ح مک ایقاظ النائمینتا(.  )بی_____________.   .۲8
 . و فلسفه ایران

 . چ اول. قم: آیک اشراق.  مشاهد األلوهیة(. ۱38۷)_____________.  .۲9

المتعالیهم(.  ۱98۱)_____________.   .3۰ بیرو .  3. چ  9.  6.جالحكمة    .
 دار احیاء التراث.

. تهران: موسسه تحقیقا   ۱. چمفاتیح الغیب(.  ۱363)  _____________. .3۱
 .  فر  گی

حسین.) .3۲ محمل  )الرسائل  (.  ۱۴۱9طااطاایی،  الدنیا  قبل  اإلنسان  رسالة 
 . بیرو : موسسه نعمان.  ۱. چالتوحیدیة(

.  ۱6.  8.  ۱.  ۲. ج.القرآنالمیزان فی تفسیر  ق(.  ۱۴۱۷_____________.   .33
 ملرسین قم.   . قم: انتشارا  جامعه5چ

 . قم: ال شر اهسّلمی.  ۱۰. چنهایه الحكمه(. ۱36۲)_____________.  .3۴
یمق(.  1426)عرابی، محمل غازی. .35   . 1. جالتفسیر الصوفی الفلسفی للقرآن الكر

 دمشق: دار الاشائر.  . 3چ
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