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 درآمد. ١
مقصود از عالم ذر چیست؟ آیا عالم ذر وجود دارد؟ در کجای نظـام هـستی واقـع شـده                    

هـا  ه و د  هـا    پاسخ این سـؤال    گیرد؟المی از کجا نشأت می    است؟ عقیده به وجود چنین ع     
فاقـات رخ داده در آن  ای از عالم ذر و اتّه که شمّ راگری سؤال دیگر ـ که ذهن هر کاوش 

وَ إِذْ أَخَـذَ  « :شودمی به او رسیده باشد، به خود مشغول داشته است ـ در یک آیه خالصه 
 سْتُ بِـرَبِّکُمْ قَـالُواْ بَلـى    ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشهَْدَهُمْ عَلىَ أَنفُسِهِمْ أَلَ رَبُّکَ مِن بَنی  

ای [به یـادآور    «: یعنی). ١٧٢/اعراف (»نَا أَن تَقُولُواْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِینَ         شَهِدْ
ها را بر خـود      شان را برگرفت و آن    ههنگامی که خداوند از پشت فرزندان آدم ذریّ       ] پیامبر

ایی تـو گـواهی     ما به خد  . بلی:  آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتند       گواه ساخت که  
 . »دهیم تا دیگر روز قیامت نگویید ما از این واقعه غافل بودیممی

 ـ  این آیه از آیات متشابه قرآن و حاکی از عهدی اسـت کـه قـبالً ـ در مـوطنی خـاص      
میان رب و مربوب تبادل شده و هر یک از طرفین در قبال آن متعهد به انجام کار یا قـولی                     

ایـن آیـه    . شـود عهد محکم و استوار است، از آن به میثاق یاد می          جا که این     اند و از آن   شده
مفـاد   .اسـت معـروف   »آیـۀ ذرّ « یا » میثاقآیۀ«هی است و به  یا میثاق اال »عهد الست «همان  

 آدم را یـک جـا       ی تمام فرزندان بالفصل و با واسطۀ       خداوند در موطن   آیه چنین است که   
 مـورد خطـاب      آنان را  آنان نمایاند، سپس   بر و خویش را     ی نمود ها تجلّ  گرد آورد و بر آن    

ت  به وحدانیّ ـ  با رهنمون شدن ـ ها ان انسروردگار شما نیستم؟ همۀ آیا من پ کهقرار داد
 ها عهد گرفـت کـه       و گواهی دادند و به این ترتیب خداوند از آن          و ربوبیت او اقرار کردند    

 .ند ـ پرستش کنهاست  و مالک آن که ربّ ـتنها او را
ـ                  اینک، ا، بـا    علمای دین بر این باورند که عهد مذکور در عالم ذر اخذ شـده اسـت امّ

ها دارد و به موجـب آن   ویارویی خداوند با فرد فرد انسان    که آیه به روشنی داللت بر ر      این
ها بسته و اتمام     بر آن ] یت از روش نیاکان و پدران     غفلت و تبیع  [راه هر گونه عذر و بهانه       

 . آوریم  چیزی از آن را به خاطر نمی است،حجت صورت گرفته
ر  به خـاط   ، از سوی دیگر   ، تأکید معصومین بر اخذ عهد در موطن میثاق و         از یک سو،  
 رفته، باعث شده این مسئله در پردۀ اخذ و موطنی که عهد در آن صورت گ   نیاوردن نحوۀ 

یـن زمینـه از     های متنـوعی کـه در ا       دیدگاه .ر واگذارد ابهام باقی بماند و انسان را در تحیّ       
 ، چراکـه  ر بیشتر دامن زده است    یّثان مطرح شده، بر این ابهام و تح       ران و محدّ  سوی مفسّ 

 . اند از زوایای مختلف به آن نگریستهها نگاه یکسانی به آیه نداشته و آن
ـ       اصدرا و علّ  د، دیدگاه ملّ  در میان آرای متعدّ    . ی دارد امـه طباطبـایی برجـستگی خاصّ
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 ذیـل  تفسیر القـرآن ، در ا به تفسیر آیۀ میثاق نپرداخته طور مجزّ  صدرالمتألهین به  گرچه
 بـه  تفسیر المیزانامه نیز در علّ.  بقره در این خصوص اظهار نظر کرده است       سورۀ ٢٧آیۀ  

که بتوانیم تبیین معقولی از عالم ذر به دسـت دهـیم            ما برای آن  . این مهم پرداخته است   
های عقلـی و      و به نوعی میان رهیافت     رد بکاهیم ایا حداقل از ابهاماتی که در آیه وجود د        

 و در دو بعـد وجودشـناختی و         ف را برگزیـده   قرآنی تالئم برقرار سـازیم، ایـن دو فیلـسو         
 . ایممورد بررسی قرار داده) شناختی معرفت(ی معرفت شناخت هستی

انـد بـه دسـت       صدرا از موطن میثاق ترسـیم نمـوده       مال و امهبراساس تصویری که علّ   
ی مـادّ  روحـانی و غیر با وجـود ، بلکه با وجود جسمانی ها نهدر آن عالم، انسان   ید که آ می
هـی گـشته و میثـاق        خطـاب اال   د اسـت شایـستۀ    که متناسب بـا آن مـوطن مجـرّ         خود

 گـاهی   اامه شباهت بسیاری دارد امّ    که دیدگاه صدرای شیرازی با نظر علّ      با این . اند سپرده
 .شوداختالف نظرهای جزیی نیز دیده می

ارواح بـوده و در بعـد       به هر تقدیر، هر دو فیلسوف به نوعی قائـل بـه اخـذ میثـاق از                  
 هر دو به یک نسبت در توفیق میان عقـل و            لذا. اندشناختی به این مسئله پرداخته     وجود

عیـین  امـه در بعـد دوم بـه ت        به عالوه، صـدرا و علّ     . اند مذکور کوشیده   مسئلۀ نقل در حلّ  
ـ    و سـپاری و درک ربوبیـت خداونـد،        یثاق، نحوۀ پیمان  مصداق برای موطن م    ت بیـان علّ

 . اندتوسط آدمیان پرداخته فراموشی عهد
 

  تحقیقپیشینۀ. ٢
 :گزارش کرد زیر به ترتیب توان مي را نظران صاحب آراء مجموعه

 پیشین عالمي در ابدان خلقت از پیش و دان قدیم انآدمی ارواح :نفس قدم ۀ نظریّ.١. ٢
  مانعي و واسطه هیچ بي  وگرفته قرار ربوبي خطاب مورد جا آن در  واند شده خلق

 و عجیبه ن این رأی اب.اند دهکر اقرار و ادراك را خویش خداي و خود وجودي حقیقت
 . استافالطون پیروان سایر
 صلب از خرد و فهم داراي و ریز ذرات :آدم صلب از ریزات ذرّ خروج ۀنظریّ. ٢. ٢

 و شعور با همگي که توضیح این با، دنباش مي آیه خطاب مورد ه و خارج شدآدم حضرت
 ذرات عالم ذر عالم، اساس این بر. دادند مثبت پاسخ خویش پروردگار السؤ به ادراك
 ،رازي فخر ؛٤/٧٦٥ ،طبرسي: ـ نک( اند  بر این رأیمحدثان و اخباریان .است شعور واجد
 ).٥/٩، رازي ابوالفتوح ؛١٥/٣٩٧
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 از پیمان اخذ ند وشعور و علم فاقد فوق ذرات که تفاوت این ادوم ب ۀظریّن همان .٣. ٢
 توحید سوي به را آنان و بخشیده کمال آنان در را عقل خداوند که معناست این به آنان

 ).٢٢ـ١/٢٦ ،مفید شیخ (است گشته رهنمون
 چهی نه و دارد وجود میثاق موطن اسمه ب موطني نه :مثیلت و حکایت ۀنظریّ. ٤. ٢

 و حکایت بیان ددرصد میثاق آیۀ بلکه، است شده بدل  وردّ انسان و خدا میان گفتگویي
،  )٢/١٧٦(  زمخشري، )٣/٤١، ٨/١٤ (بیضاوي نظیر مفسران از اي عده .است مثیلت

 .اند بر این رأی) ١١٥ـ١١٣ (،عامليالدین  ، و شرف)٥/٤٣( طنطاوي
 که معناست این به و، است استعاري آیه خطاب :آیه مفاد بودن استعاري نظریه. ٥. ٢

  وداده قرار خود یتبربو بر دالیلي دیگر مخلوقات از بسیاري و انسان نهاد در خداوند
 به اقرار و خویش بر اشهاد بمنزله این و، است گشته رهنمون توحید سوي به را همگي

 ).٢٩ـ٣٠،مرتضي سید (است پروردگار عبادت و وحدانیت
 استعداد معنايه ب و است »بشري فطرت« ذر عالم از ظورمن :فطرت ۀنظریّ. ٦. ٢

 این بر. است تعالي باري طتوسّبه  نطفه گیري شکل هنگام از آدمي در توحید پذیرش
 در کامل انساني صورت به، عقلي کمال به رسیدن و یافتن تکامل از پس آدمي، اساس
 ،طبرسي (گردد مي ایلن پروردگار ربوبیت شناخت و توحید سوي به عقل مدد به و، آمده

 ).٧/٦ ،شیرازي مکارم ؛عاملي ؛١/٢٣١،مغینه ؛٤/٧٦٦
 آن در که دنیاست عالم همین یا »واقع عالم« از عبارت ذر عالم :واقع عالم ۀنظریّ. ٧. ٢

 دو با خداوند که معنا این به. است یافته قتحقّ ربوبي پیشگاه در بندگان سپاريِ پیمان
 از پیامبران زبان از و ساخت نمایان آنان بر را راه سراي این در باطني و ظاهري تحجّ

 ).١٢/١٢٦ ،فطرت در قرآن، آملي یجواد (گرفت اقرار ایشان
 چندضلعي و چندبعدي موجودي انسان: انسان حقیقت بودن ذواضالع ۀنظریّ. ٨. ٢

 عوالم در دیگرش اضالع و، است نمودار طبیعت عالم در او وجود اضالع از یکي که است
 جمعي وجودي با) ملکوت (مثال و) جبروت (عقل، هياال علم عوالم در ـ طبیعت فوقما
، مبنا این بر، است نموده تصدیق و مشاهده، برده پي را حقیقت، یافته حضور بسیط و

 است تمثیلي آیه بیان لیکن، است ملکوت عالم یا و ،عقل عالم، هياال علم عالم ذر عالم
 ،المیزان، طباطبایي عالمه؛ ٤٧٣ ،الکریم تفسیر القرآن ،اصدراملّ؛ ١٥/٤٠ ،رازي فخر(
 .)٤/١٤٠ ،کاشاني فیض؛ ٨/٣٢١
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 امهعلّ  صدرا ودر آرای» عالم ذر«بعد وجودشناختی . ٣
هـا در آن عهـد       شـک مـوطنی بـوده کـه انـسان          اعراف بی   سورۀ ١٧٢با توجه به آیۀ     

ا عـالم ذر را ذیـل    لـذ . کنیمن را از منظر عقل نیز بررسییم که آا ما در پی آن . اندسپرده
ای در    از بیان فـشرده    ایم و   موطن میثاق مورد تفحص قرار داده      شناختیعنوان بعد وجود  

ۀ حدوث یا قدم    ریّ اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری، نظ       خصوص پنج مبحثِ  
امـه  اصـدرا و علّ   ملّ(بـا بـدن، از منظـر دو فیلـسوف حکمـت متعالیـه                آن   نفس، و رابطـۀ   

 .ناگزیریم) طباطبایی
 

  اصالت وجود.١. ٣
، اصالت وجـود در مقابـل       هاز مسائل بسیار مهمی که حکمت متعالیه بر آن بنا گردید          

 نظـر دارنـد، نـه       ر اصالت وجـود بـه حقیقـت و مـصداق وجـود            د. ت است ت ماهیّ اعتباریّ
نیـاز از    ش بی ا  قق بالذات دارد و در تحقّ     چه تحقّ امه آن علّ اصدرا و  از نگاه ملّ   لذا. شا  مفهوم

زیرا از نظـر صـدرا   ) ٣/٢٥٧، یة الحکمة المتعالصدرالمتألهین،  ( وجود است    باشدواسطه می 
 آن در اعیـان و      ت بـه واسـطۀ    ق در خارج است و ماهیّ     وجود سزاوارترین چیز جهت تحقّ    

هشت دلیل بر اثبـات اصـالت وجـود در     ). ٦ ،الربوبیة الشواهد،  همو(یابد  ق می اذهان تحقّ 
هـا  جا بـه دلیـل احتـراز از تطویـل از بیـان آن              ذکر شده است که در  این       المشاعرکتاب  

 .شودخودداری می
حقیقـت واحـد خـارجی اسـت کـه بـه             وجـود    عالمه طباطبایی نیز معتقد است کـه      

ت از  اصالت و عینیّپس. شودتی انتزاع میهای گوناگون ظاهر و از هر صورتی ماهیّ صورت
چه متن واقـع را پـر       به این معنا که آن    . باشد آن می   و نمود   وجود است و ماهیت حدّ     آنِ

. باشـد ای موجود اسـت، وجـود مـی        آثار است و حقیقتاً و بدون هیچ واسطه        کرده و منشأ  
نهایـة   و   اصـول فلـسفه و روش رئالیـسم       عا در   امه جهت اثبات مـدّ     علّ ای که از سوی   هادلّ

 همـان    تفـاوتی ندارنـد، بلکـه      اصدرا ذکر شده است، با براهین ملّ      بدایة الحکمة  و   الحکمة
 . مطالب به قلم ایشان و با بیانی رساتر مطرح شده است

 
 تشکیک وجود. ٢. ٣

ـ به باور وی ـ  ی وجود است که اصدرا قائل به تشکیک خاصّملّ  وجود بـه   در حقیقتْ 
 صـدرالمتألهین، (گیـرد   وقوع پیوسته، و با انقسام وجود بـه واجـب و ممکـن شـکل مـی                
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 و ضـعف و کمـال و نقـص          تو اختالف میان آن دو به شدّ      ) ٦٣ـ١/٦٥،  یة  المتعال الحکمة
بنابراین، در رأس این سلسله خداوند قرار دارد کـه قـائم بـه ذات و                ). ٦/١٥همان،  (است  

در . ق به خداوند و پرتوی از اویند      حقیقت وجود است و سایر مراتب وجود وابسته و متعلّ         
ـ             ایـم کـه در طـول        تـشکیک وجـود مواجـه      ۀجای جای آثار صـدرا بـا دو سـطح از نظریّ

شود که بـا اصـل پـذیرش کثـرت و           ل وحدتی تشکیکی لحاظ می    در سطح اوّ  . یکدیگرند
تر است ـ سخن از وحدت   و در سطح دوم ـ که سطحی متعالی ،د وجود همگام استتعدّ

کثرت را بـه  لذا این . ز در وجود منافات داردشخصی وجود است که با فرض کثرت و تمیّ   
کیک فلـسفی  ل همان تـش در واقع سطح اوّ ).٢/٣٠٥همان،  (دهد   هر وجود انتقال می   مظا

 وحدت وجود عرفاست که حکمت متعالیـه بـه خـوبی            کنندۀ است ولی سطح دوم تداعی    
هرچند در سطح دوم آثار تـشکیک فلـسفی         . برهان و عرفان را در خود جمع کرده است        

توان اند، می وجود واحد و حقیقی   ئون   موجودات شأنی از ش    ا چون همۀ  شود، امّ یافت نمی 
 .درا مطرح کر» تشکیک در مظاهر وجود«

االشـتراک  بـه االمتیاز بـه مـا    بهک است که در آن ما      وجود امر مشکّ   امه نیز از منظر علّ  
 مراتـب و     عین کثرت، یک حقیقـت اسـت و از همـۀ           گردد؛ چون حقیقت وجود در    بازمی

نهایـة  ،  طباطبـایی (شـود   انتزاع مـی  ) وم وجود مفه(بدیهی   و   مصادیق آن یک مفهوم عامّ    
وحـدت و کثـرت اسـت       بنابراین، حقیقت وجـود در ذات خـود دارای           ).١٧ـ١٨ ،الحکمة

 .)١٩ ،الحکمة بدایة، همو(
 

 حرکت جوهری  .٣. ٣
 حرکـت جـوهری اسـت کـه در تـاریخ فلـسفۀ      ی، سومین مبحث در بعد وجودشناسـ    

ه و   تفسیر فلسفی جدیدی از حرکت ارائه داد       اصدرا شهرت یافته، چراکه   اسالمی به نام ملّ   
را حرکت از نگاه صد   .  حدوث جسمانی و بقای روحانی نفس دارد       ۀسزایی در نظریّ   نقش به 

 آرای و حـال  شـرح آشتیانی،  ( نه ماهیت    ، است »وجود«مفهومی وجودی و یکی از انحای       
ودی کـه در     لـیکن وجـ    )٣/٣٧،  یـة   الحکمة المتعـال  ؛ صدرالمتألهین،   ٥٤ ،مالصدرا فلسفی

 .ترین مرتبه هستی قرار داردنازل
گانـۀ  مبتنی بر اصالت و تشکیک وجود است و از میـان مـوارد شـش              حرکت جوهری   

ک یـا موضـوع      و متحـرّ    الجلـه الحرکـة،    ، ما  فیه الحرک  ک، ما  منتها، محرّ  مبدأ،(حرکت  
 ا آرایه در قیاس بدانیم این نظریّکه میو چنان. باشد مورد ششم محور بحث می)حرکت
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 . ای نوین و در جای خود دارای دالیل معین استمشائیان، نظریه
دانـستند ـ ناشـی از عرضـی     که حرکـت در جـوهر را محـال مـی     اشکال پیشینیان ـ 

اصدرا که ملّ گردد در حالی  پنداشتن حرکت بود که به اعتقاد آنان بر موجودات عارض می          
 ،کرد و به عنوان موجود متصل، ممتـد ی تلقی می وجود و ذاتی موجودات مادّ  آن را نحوۀ  

ــی  ــر م ــیال در نظ ــتو س ــق أن الحر «:گرف ــةالح ــدّک ــدد  تج ــر المتج ــر ال األم » د األم
ی ذاتـاً در حـال      به این معنا که موجودات مادّ     ،  )٣/٧٤،  یة  المتعال الحکمةصدرالمتألهین،  (

 ه بـه جعـل    یعنـی جعـل مـادّ     . ک بودن اسـت   ند و اساساً جسم بودن همان متحرّ      ا حرکت
پس حرکت ذاتی   . باشد و نیازی به جعل جداگانه ندارد      بسیط همان جعل حرکت نیز می     

دهـد کـه     وجود شـیئ را نـشان مـی        بدین ترتیب، حرکت در جوهر نحوۀ     . تک اس متحرّ
 باشد؛ زیرا حقیقت وجـود ـ بنـابر   ای از مراتب حقیقت وجودی میال و مرتبهوجودی سیّ

 . وجود سیالمرتبۀ وجود ثابت و دیگری مرتبۀی یک: تشکیک وجود ـ دارای مراتبی است 
در حرکت عرضی موضوع و حرکت دو چیز است ولی در حرکت جوهری، حرکـت ذاتـی                 

و ) وجـود گـذرا و سـیال      (دهـد   متحرک و با متحرک در خارج یک چیز را تـشکیل مـی            
 به آن اشـاره کـرده       اسفاراصدرا در جلد سوم     ملّ.  الزم وجود متحرک است    سیالن حرکت 

اصدرا حرکت و موضوع آن در ظرف تحلیل عقل دو چیزنـد وگرنـه               از منظر ملّ    لذا ١.است
 ).٣/٧٤، یة المتعال الحکمةلهین، صدرالمتأ (٢در خارج یک چیز است

 آن بـه تـدریج از   داند که به واسـطۀ    ئ می  وجود شی   حرکت را نحوۀ    نیز امه طباطبایی علّ
اصدرا قائـل بـه ذاتـی       و همانند ملّ  ) ٢٠١ ،نهایة الحکمة طباطبایی،  (رود  قوه به سوی فعل می    

 چون مقصود از موضوع حرکـت،  متحرک است؛ یعنی این دو یک چیزند،بودن حرکت برای   
بدایـة  ،  همـو (باشـد    وجودش متعلـق بـه آن مـی        ذاتی است که حرکت به آن متکی بوده و        

 ).١٣٧ ،الحکمة
ه و   وجـود بـالقوّ     اثبات حرکت جوهری به تشریح رابطـۀ       امه با بیانی مبتکرانه برای    علّ

جا تکیه بر وجود نسبت و رابطـۀ عینـی میـان     شان در این  ئ پرداخته که موضع   عل ش بالف

                                                                                                                                                                             
ء الخارجي فلم یتخلل الجعل بینه و بین ذلک الالزم بحسب نحو             ون من لوازم وجود الشي    و کل ما یک   «. ١

 » لوجود فاعلها القریبـ التحلیلیة  من العوارضکةوجوده الخارجي فیکون وجود الحر
ء  ء القار لکـن هاهنـا شـي        ء ال الشي    تجدد األمر ال األمر المتجدد کما أن السکون قرار الشي          کةالحق أن الحر  . ٢

 للفرد المتجدد السیال لیس کعروض العرض للموضوع المتقوم بنفـسه ال بمـا یحلـه                کةو هو أن ثبوت الحر    
 . الفصل إلى الجنسنسبة  نسبتها إلى المعروضالتحلیلیة و العوارض التحلیلیة بل هي من  العوارض
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 .باشد می)شوددو چیز که یکی به دیگری تبدیل می(قابل و مقبول 
 روحانی یا جسمانی؟:  حدوث نفس.٤. ٣

ق  و تعیـین مـصدا     »نحوۀ پیدایش نفس  «ه به ربط وثیق میان دو مبحث        اینک، با توجّ  
فس در اصطالح فلسفی عبـارت اسـت از   ن .، ناگزیریم به مبحث فوق ورود کنیم   »عالم ذر «

تدبیری بـه   ق   و تعلّ  ه است  مستقل و قائم به ذات که در مقام فعل نیازمند به مادّ            جوهری
 :ی دو دیـدگاه عمـده مطـرح اسـت          پیدایش نفس به طور کلّ     در خصوص نحوۀ  . بدن دارد 

).  اسالمی دیدگاه ارسطو و سه مکتب فلسفۀ     (فس  حدوث ن و  ) دیدگاه افالطون (قدم نفس   
ـ  که مـی چنان. سزاست ت بهیّاز این میان، دیدگاه حکمت متعالیه دارای اهمّ       ۀدانـیم نظریّ

به این معنا که نفـس      . صدرا در این خصوص حدوث جسمانی و بقای روحانی نفس است          
ه سوی بقای روحـانی   شود ولی در اثر حرکت جوهری و کسب کماالت ب         از بدن ایجاد می   

 . د عقالنی برسدرود تا به تجرّپیش می
مات مورد قبول حکمای قبـل در جلـد       گیری از مقدّ  عای خویش را با بهره    اصدرا مدّ ملّ

 کـه   ـ با این که از منظر صدرا نفس قابل ذکر آننکتۀ.  به اثبات رسانده استاسفارهشتم 
ـ بسیط است  ، و بعـد از طبیعـت؛  عت، با طبیعت قبل از طبی: دارای سه نحوه وجود است 

ل بـه    اوّ مـثالً در نـشئۀ    . باشـد ان و نشئآت مزبور متفـاوت مـی       که نحوه حضورش در اکو    
در بـدنی کـه     ف   دوم از طریـق تـصرّ      ش موجود است، در نـشئۀ     ا   و کامل  ت تامّ  علّ واسطۀ

 اسـتکمالی   ، و در نشئۀ سوم به واسـطۀ       یابدق و حضور می    تحقّ استعدادش کامل گردیده  
 دش تا ابدالـدهر موجـو     ا  ت و نیز به دلیل باقی بودن علّ       ت جوهری یافته   از طریق حرک   که
 ).٣٤٤ـ٨/٣٤٧، یة الحکمة المتعالصدرالمتألهین، (باشد می

ـ      ق بـه بـدن در عـالم عقـول از وحـدت عقلـی       بنابراین، از منظر صدرا نفس پیش از تعلّ
 را به نحـو اجمـالی و   س جزئیرخوردار بوده است، و در این مرتبۀ وجودی همۀ کثرات نفو        ب

 وجود نفس قبل از بـدن، وجـود   اصدرا نحوۀ ملّپس، به عقیدۀ. باشدر خود واجد میبسیط د 
شـرح جلـد   مـصباح یـزدی،     (کنـد   است که نفوس را افاضـه مـی       ) عقل مفارقی (ت نفس   علّ

 ).٢/٣٠٢ ،األربعةهشتم األسفار 
بر وجود نفس قبل از بـدن،        دالّبر این اساس، برداشت صدرالمتألهین از آیات و روایات          

 مجلـسی، (»  قبل األجساد بـالفی عـام      ه األرواح خلق اللّ « اعراف و روایت      سورۀ ١٧٢نظیر آیۀ   
ـ        چنین است که  ) ٥/٢٦٦ ق بـه بـدن، وجـودی جمعـی در عـالم             نفوس انـسانی قبـل از تعلّ

بـه  . داردت خویش حضور     علّ گونه که هر معلولی در مرتبۀ      دارند، آن  مفارقات و مجردات تامّ   
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ـ                   ق هر حال ممکن است مقصود از خلقت ارواح قبل از ابدان این باشد که نفوس پیش از تعلّ
ـ    م مفارقات عقلی خلق شده    به بدن، در عال    ی بلکـه بـا   اند، لکن نه با وجودهـای کثیـر و جزئ

 ).١/٢٦٦ ،األربعة األسفار هشتم جلد شرحمصباح یزدی، (یک وجود واحد جمعی 
  ایـشان همچنـین    ١.اصدراست حدوث نفس همان نظر ملّ     ایی دربارۀ امه طباطب دیدگاه علّ 

رسـانده   مؤمنون دیدگاه خـویش را بـه اثبـات            سورۀ ١٤ـ١٢ دلیل نقلی و استناد به آیات        با
ی اسـت ولـی در      در این آیات از خلقت انسان سخن به میان آمده کـه در ابتـدا مـادّ                . است

ـ که غیر مادی است ـ  ادامه، خلقت نوینی شـیعه در  ، طباطبـایی (یابـد  اختصاص مـی به او   
 ).١٩ـ١٥/٢١المیزان، : ـ کن ؛٩٨ ،اسالم

شـود ولـی در     امه، نفس در آغاز جسمانی است و از بدن ایجاد می          بنابراین، از نظر علّ   
 أَنـشَأْنَاهُ   ثُـمَّ «لذا،  . کند تا به تجرد برسد    ا می اثر حرکت جوهری راه خویش را از بدن جد        

 پرتـو  در لکـن  ی بـوده اسـت،     از آن است که حدوث آغازین نفس مادّ         حاکی »خَلْقًا ءَاخَرَ 
ـ که ذاتی آن بوده است ـ  حرکت جوهری به کمال تجردی خود از . دسـت یافتـه اسـت     

 »ء بودن نفـس    البقا نیة الحدوث و روحا   نیةجسما«ۀ  جا، نقش حرکت جوهری در نظریّ     این
 .گرددمعلوم می

م روح بـر بـدن جـسمانی        یـات صـریحاً بـه تقـدّ       که قبالً ذکر شد برخـی روا      البته، چنان 
نـاکر  ت األرواح جنود مجنده فما تعـارف منهـا ائتلـف و مـا            « دیگری از آن     نمونۀ. اندپرداخته

 بر این است که ارواح زودتـر از         مضمون روایت دالّ  ). ٤/٣٨٠صدوق،  (باشد  می» منها اختلف 
ـ        و قبـل از عـالم مـادّ        اجساد آفریده شـده    سان در آن حـضور یافتـه، و        ه عـوالمی بـوده و ان

اند که بر این اساس برخی ارواح با یکدیگر انس و الفـت داشـته و بعـضی           گفتگوهایی داشته 
 .اند و به این عالم راه یافتهل کردهسپس، از آن عوالم تنزّ. کننداز یکدیگر دوری می

نفـس  انیت حـدوث   جـسم ۀ میان این دسته از آیات و روایات با نظریّامه، علّبه عقیدۀ 
کـه  توضـیح آن  . ای از ابعاد وجودی انسان نظـر دارد        هر یک به جنبه    منافاتی نیست بلکه  

ـ    تی برمی اصدرا برای نفس نشئا   ایشان همچون ملّ   سان را در سـه مـوطن       شمرد و وجود ان
، و انـسان    ) طبیعـی  نشئۀ(، انسان در دنیا     )نشئۀ عقلی (انسان قبل از دنیا     : داندبدیهی می 

                                                                                                                                                                             
. ی محـض هـستند  شوند اما در آغـاز وجودشـان، انـواع مـاد         انواعی که دارای نفس مجردند، مجرد می      . ١

ا در  آیـد کـه یـ     شود و به صورت مجرد خیـالی در مـی         شان با حرکت جوهری دگرگون می     سپس ذات 
عقلـی کلـی    کنـد و مجـرد      جا هم عبـور مـی     که با حرکت جوهری از آن      گردد یا این  جا متوقف می    آن
ع بـه لحـاظ     پس همه ایـن انـوا     . شود، البته این نوع تجرد درباره بعضی از افراد انسان صادق است            می

 ).١٠٧: ، رسائل توحیدی١٣٨٨طباطبایی، (باشند حدوث جسمانی و به اعتبار بقا روحانی می
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. اند  همین خصوص و به همین نام نگاشته       ای در که رساله  چنان ،)مثالی نشئۀ(بعد از دنیا    
از نظر ایشان، نه تنها انسان بلکه جمیع موجودات عالم طبیعـت واجـد جـان و ملکـوتی                   

 سـنخ عـالم     هستند که حقیقت آن از عوالم باالست از جمله نفس انـسان کـه گرچـه از                
ه عالم کثرت و طبیعـت نـزول کنـد،          د ب  برای کسب کماالت بای    ملکوت و مافوق است امّا    

 نـشئۀ (لـذا، نفـس     .  عالم مادون گردد   تواند واجد کماالت   مجرد بودن نمی   زیرا به واسطۀ  
 . کنده تنزل و تجافی پیدا میبه عالم مادّ) عقلی

 نـشئۀ (ی انـسان    که، آیات مربوط به جسمانی بودن نفس، ناظر بـه بعـد مـادّ             نتیجه آن 
. باشـد   عقل می  ه بعد عقلی انسان در نشئۀ     قدم نفس ناظر ب   است و آیات مربوط به      ) طبیعی

 .پردازندلذا، این آیات و روایات منافاتی با هم نداشته، هر یک به بعدی از ابعاد انسان می
ر چنین بـه دسـت      دگاه هر دو متفکّ   با توجه به تبیین فوق از مرحل وجودی نفس از دی          

 .ای ناقص و ناکارآمد استشری مطالعه ببعدی دربارۀ نفس ناطقۀ  آید که مطالعۀ تک می
 

  نفس و بدنرابطۀ. ٥. ٣
 ارتباط نفس و بدن امالً به بحث قبل مرتبط است، نحوۀآخرین مبحث مورد ارزیابی که ک

 باشـند، بـه واسـطۀ     بودن حدوث نفس می   مشائیان و اشراقیان که قائل به روحانی        . است
دی روح بخاری    وجود تجر   ولی از نحوۀ   اند،   ارتباط نفس و بدن را توجیه کرده       روح بخاری 
ـ    »حدوث جسمانی و بقای روحانی نفس     «ۀ   نظریّ لذا. اندغافل بوده  ی  صدرالمتألهین راه حلّ

 .رودبرای مشکل مشائیان به شمار می
ای از نفس و بدن است کـه بـا هـم ترکیـب               انسان مجموعه  براساس تصویر صدرایی،  

زلت به یک وجود موجودنـد و گـویی         ف در من  رغم اختال  علی حادی دارند نه انضمامی و    اتّ
باشـد و دیگـری ثابـت،        یکی متبدل و فانی و مانند فرع می        :رویئ واحدی است با دو      ش

ش به نفس   ا صالتر و اتّ   بدن لطیف  هر چه نفس در وجودش کمال یابد      . لباقی و مانند اص   
ود عقلـی برسـد و      گردد، تا جایی که به مرتبۀ وجـ       تر می حاد بین آن دو قوی    تر و اتّ  شدید

ای کـه در میـان آن دو هـیچ مغـایرتی وجـود نداشـته باشـد                  ئ واحد شـود بـه گونـه       ش
جوهر متباین و   به بیان دیگر نفس و بدن دو        ). ٩/٩٨،  یة  الحکمة المتعال صدرالمـتألهین،  (

 حقیقت وجودی واحدند که بدن مرتبۀ نازلۀ این حقیقت اسـت    یک مستقل نیستند بلکه  
 ).٨/٢٤٧همان، (باشد و تمام آن میو نفس مرتبۀ کمال 

حاد طبیعی و عالقۀ لزومی است نه جبری        اصدرا پیوند نفس و بدن، اتّ      از منظر ملّ    لذا
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 بـدن و تـدبیر       زیرا ذاتی آن است،  ) در نشئۀ طبیعی  (ق نفس به بدن     و تعلّ ) ٣٨٢همان،  (
. اشـد بقی مـی   وجود تعلّ  ت نفس همین نحوۀ    لحاظ شده است و نفسیّ     آن در تعریف نفس   

ر م بـر بـدن قابـل تـصوّ        ای سـابق و مقـدّ     اش مرتبه  برای نفس برحسب وجود شخصی     لذا
 ). ٧/٢٤٣، یة الحکمة المتعالهمان، (اشد، خواه از حیث ذات  خواه از حیث زمان ب،نیست

ق داخـل   ق گیرد و این تعلّ     باید به بدن تعلّ    یان دیگر، نفس مادامی که نفس است      به ب 
 ف در آن اسـت و بـدون آن        در حدوث نیازمند بـه بـدن و تـصرّ          زیرا   م نفس است،  در تقوّ 

رسد کـه   ای ب  زمانی که در مسیر کمال خود رشد کند و به مرحله           ق نخواهد داشت ولی   تحقّ
ـ (یاز از بدن و قوای آن داشته باشـد از نفـسیّت              و بی ن   بتواند وجودی قائم به ذات     ق بـه   تعلّ

یکی جهـت فقـر و امکـان        : ودن نفس است  گر دو بعدی ب    این امر بیان  . گردد خارج می  )بدن
 و دیگـری     ناشـی از ایـن بعـد اسـت،         یـق آن  که نیاز نفس به بدن و رسیدن به کمال از طر          

ـ        هیعنی در عالم مادّ   ). ٨/٣٤٧همان،  (جهت غنا و وجوب      آن ق   نفس جـوهری ضـعیف و تعلّ
 ذات و   نگردد لکـ   حیثیت نفس نیز زایل می      این به بدن برای او ذاتی است و با نابودی بدن         

 غنـای آن     نفـس بـه جنبـۀ      رود و ایـن تـداوم وجـود       حقیقت نفس با زوال بدن از بین نمی       
  به بدن موجود است منتها در مرتبۀ علـل تامّـۀ           قکه، نفس قبل از تعلّ    نتیجه آن . گردد برمی

 .گرددچون وارد عالم طبیعت شود، حادث و جزیی می و. خود و به وجود جمعی
 نه به ترکیـب     ی است ولی  ب از نفس و بدن مادّ      انسان مرکّ   نیز از منظر علّامه طباطبایی   

 تر، نفس ادامـۀ   به تعبیر دقیق  . یست حقیقت واحدی است که ثنویتی در آن ن        بلکهانضمامی  
ی از حرکت جـوهری بـدن بـه وجـود آمـده و بـه                 نفس مادّ  کهتوضیح آن . وجود بدن است  

کتساب کماالت راه خـویش را از بـدن   کند و با ا   آغاز می  موازات بدن سیر استکمالی خود را     
 اگرچـه از بـدن      بنابراین،. د ختم شود  گیرد که به تجرّ    مسیری را در پیش می     کند و   جدا می 

 .گیرد  و تدبیر بدن را به عهده مییابد می تکامل به وجود آمده ولی
 سـجده   سـورۀ ١١سورۀ مؤمنون و     ١٤و  ١٣ل به آیات    امه طباطبایی با توسّ   مرحوم علّ 

ه اسـت کـه     دیرسـ کشیده است و در نهایت به این نتیجه         فس و بدن را به تصویر       حاد ن اتّ
 و نفسه یـک نـوع اتحـاد بـا بـدن دارد       ی وجودی است و ف    ی امر )منظور نفس است  (روح  
ق به آن است و در عین حال یک نوع استقالل هم از بدن دارد بـه طـوری کـه هـر                       متعلّ

 ).١٢/١٥٤، المیزانطباطبایی، (گردد  از او جدا میش از بدن قطع شودا قوقت تعلّ
 وجـود نفـس از آن       داند؛ زیرا نحوۀ  ن می ق تدبیری نفس را ذاتی آ     امه نیز تعلّ  پس، علّ 

کند و نفس بودن نفس وابسته به جهت که نفس است، صورتی است که بدن را تدبیر می        
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تـی آن اسـت     ر بدن و ذا   بنابراین، نفس مادام که نفس است، ذاتاً مدبّ       . باشدتدبیر بدن می  
 ).٢٦٣ ،الحکمه یةنها، طباطبایی(

ـ           نتیجه ه بـه تفـسیرهای   ای که از بررسی این بعد به دست آمد آن اسـت کـه بـا توجّ
امه طباطبایی، هـیچ منـع عقلـی بـرای        اصدرا و علّ  ط ملّ  وجود نفس توسّ   شده از نحوۀ   ارائه

ـ         واح میثـاق   ار»عهـد الـست  «ه بـه روایـات نـاظر بـه     پذیرش عالم ذر نیست؛ زیرا بـا توجّ
 عقلی نفس که پیش از عالم طبیعت است، برابر اند و هر دو فیلسوف آن را با نشئۀ سپرده

 . ه وجود داشته استلذا عالم ذر قبل از عالم مادّ. دانستند
 

معرفـت حـضوری انـسان نـسبت بـه          (شناسی معرفـت در عـالم ذر        وجود. ٤
 )عالم ذر پروردگارخویش در

ه دست آمد ایـن اسـت کـه بنـابر     وجودشناختی عالم ذر ب   عد  چه تاکنون از نتایج بُ    آن
 و با استفاده از عقل و نقل هر دو فیلـسوف            طباییامه طبا  صدرا و شارح مکتب او علّ      آرای

ـ     طنی به نام عالم ذر وجود دارد که در آن         معتقدند مو  هـی اقـرار و     ت اال  از انسان بر ربوبیّ
این اعتراف و به عبـارت   ت و نحوۀفیّال در باب کیا اینک، سؤامّ. اعتراف گرفته شده است  

کـه  انسان قبل از دنیاست؛ این    شناسی معرفت ربوبی و خداشناسی حضوری        دیگر هستی 
 در ایـن  .ت باری تعالی چگونه بوده اسـت سپاری و عهد انسان نسبت به ربوبیّ      نحوۀ پیمان 

ا بـه   ها و اوصاف عهـد الـست ر       اند و ویژگی  خصوص نیز هر دو فیلسوف به بحث پرداخته       
 .انـد ده نفـس و ذو وجـوه بـودن آن تبیـین کـر             ه به سیر استکمالی   بیان فلسفی و با توجّ    

ی و طبیعی روح است که قبـل از عـالم ذر بـا              منظور از استکمال نفس، تکمیل ابعاد مادّ      
 .هی موجود بوده استدر علم االت ملکوتی سنخیّ

 منظر ملّاصـدرا و     ت از ت در عهد الس   شناسی معرفت و اقرار به ربوبیّ     وجود. ١. ٤
  علّامه طباطبایی

از . ها قابل تأمل اسـت    سپاری انسان  اصدرا دربارۀ عالم مذکور و نحوۀ پیمان      دیدگاه ملّ 
د اسـت ماننـد وصـایا،    منظر وی عهد یعنی پیمان و قرارداد، و بر هر چیزی که مورد تعهّ           

، ن الکـریم  تفـسیر القـرآ   صـدرالمتألهین،   (شـود    و اوقـاف اطـالق مـی       ،سوگندها، نذورات 
 ولی میثاق دارای معنای مصدری و به معنای تأییـد کـردن و اسـتوار سـاختن                ). ٢/٢٤١

د به انـزال     خداوند است که متعهّ    یا از ناحیۀ  : داندمیثاق را بر دو وجه می      ایشان. باشد می
 بندگان که چون استعداد و توانایی پذیرش آن را دارند، ، یا از ناحیۀباشدکتب و آیات می
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 ).٢٤٦ همان،(گردند نند و بدان ملتزم میک به قبول آن میاقرار
شـمرد و عهـد را بـر دو قـسم             مـی هـی را بر   اصدرا اقوال و تفاسیر راجع بـه عهـد اال          ملّ

 موجودات اخذ شده و آن اطاعت و عبادت و           و فراگیری که از همۀ     پیمان عامّ )  الف :داند می
 خداوندی اسـت     هر موجودی از ناحیۀ    ا وجود و حیات    زیر ،تسبیح و تعظیم حق تعالی است     

ایـن  .  که تنها به انسان اختصاص یافته اسـت        عهد و پیمان خاصّ   ) ب. وم است  و قیّ  که حیّ 
ای برخوردار است و خود مـشتمل بـر سـه           العاده  از اهمیت فوق   پیمان نسبت به عهد عامّ    

حقیقت ذات  ـ اخذ عهد از تمام فرزندان آدم تا نه تنها بر حسب فطرت و               ١:باشدقسم می 
 بلی قالوا«ش گردد بلکه به زبان نیز معترف شوند و    ا  تو از روی شهود عقلی اقرار به ربوبیّ       

 برپایی دین و ابالغ     ـ اخذ عهد از پیامبران برای     ٢.  از آن خبر داده است     )١٧٢/٧(» شهدنا
ــۀ   ــه هم ــالت ب ــد رس ــدگان خداون ــاقَهُمْ   «:  بن ــیِّنَ مِیثَ ــنَ النَّبِ ــذْنَا مِ  ). ٧/٣٣(» وَ إِذْ أَخَ

هُ      «:  به علما، تا حقیقت را آشکار سازند و کتمـان نکننـد            ـ عهدی مختصّ  ٣ وَ إِذْ أَخَـذَ اللـَّ
تفسیر صدرالمتألهین،  ) (١٨٧/٣(» لَتُبَیِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ ال  تَکْتُمُونَهُ     مِیثَاقَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ     

 ).٢٤٥ ـ ٢/٢٤٦، القرآن الکریم
ـ     وع پیمان خاصّ  از ن  »عهد الست « ـ ی در بـردارد، زیـرا ذر       جلوه و نمود خاصّ  آدم بـا    ۀیّ
سـپاری بـه    ه، چیـزی از عهد    ها تمام شـد   ت بر آن  که مورد خطاب واقع گشته، و حجّ       این

ات از صـلب آدم دور از       ه به صـورت ذرّ    یّت خروج ذرّ  کیفیّاصدرا  به اعتقاد ملّ  . خاطر ندارند 
 آن نیـستند چراکـه انـسان دارای مراتـب           باشد و اهل بحث قادر بـه درک       ذهن عوام می  

که اشاره شد مـوطن میثـاق از منظـر            چنان .)٢٤٢: همان(باشد  مختلف بعث و حشر می    
هـا در آن حـضور یافتـه و پیمـان            و انـسان   لمتألهین پـیش از عـالم طبیعـت بـوده         صدرا

 است؟ بوده سپاری چگونه  اینک باید دید نحوۀ این پیمان. اند سپرده
 

  روح یا نفس؟: میثاقطب آیۀمخا. ١. ١. ٤
ـ    ) ع( معـصومین   آیات و روایات بسیاری که از ائمۀ   براساس ت نقـل شـده اسـت کیفیّ

اش در عالم جسم    یم کینونت انسان بر وجود مادّ     حضور انسان در آن موطن مستلزم تقدّ      
»  قبـل األبـدان بـألفی عـام    خلـق األرواح «: در این مورد چنـین آمـده   . باشدو طبیعت می  

» ف و ما تناکر منها إختلف  فما تعارف منها إئتل    ةاألرواح جنود مجند  «و  ) ٥/٢٦٦ مجلسی،(
م روح بر بدن    مضمون روایات حاکی از تقدّ    ). ٥/٢٤١ و   ٢/٢٦٥جلسی،  ؛ م ٤/٣٨٠صدوق،  (

اصدرا به نظر ملّ که بیان شد ـ بنا از سوی دیگر ـ چنان  . باشدو حضور آن در عالم ذر می
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در ایـن   .  عقلی مورد خطاب واقع شده اسـت       به اعتبار نشئۀ  نفس دارای نشئاتی است که      
 ایـن روی بایـد دیـد آیـا ـ بـه       از. گـردد م نفس بر بدن نیز مطرح می تقدّ، مسئلۀصورت
  مالصدرا ـ در موطن میثاق روح حضور داشته یا نفس؟ عقیدۀ

هـای عقلـی    بر با رهیافـت    فرا روی صدرا تطبیق میان متون دینی معت        جا مسئلۀ در این 
 در این تطبیق بر آن است که از یک جهت قدیم بـودن روح را از نـصوص دینـی    اوست، لذا 

 یعنـی جـسمانیة الحـدوث و        ، خـود  گفتـۀ  ۀ پیش بپذیرد و از جهت دیگر در پی اثبات نظریّ        
 ه قائـل بـه وجـود دو نـشئۀ          در جمع میان این دو نظریّ      وحانیة البقاء بودن نفس است، لذا     ر

 :کنـد گـذاری مـی   لی را روح و دومی را نفـس نـام  گردد که اوّ عقلی و طبیعی برای نفس می     
 العـالم   علـی بقة   سـا  نـة البرهان و العقول ان لألرواح کینو     ة  فظهر من هذه النقول بعد شهاد     «

  هستی سابق روح را پذیرفتـه اسـت    طبق این قول   ).٦١،  المشاعرصدرالمتألهین،  (» األجسام
األرواح « سورۀ اعراف و روایـت       ١٧٢ی از آیۀ    نشأه عقلی حقیقت وجود آدم    و نیز برای تأیید     

 ). ٢٣٩ العرشیة،، همو(کند استفاده می» جنود مجندة
اصدرا از یک سو معتقد بـه وجـود روح پـیش از بـدن اسـت و                  که ملّ حاصل کالم این  

به جـسمانی بـودن نفـس    کینونت نفس قبل از بدن را نیز پذیرفته، و از سوی دیگر قائل    
 زیـرا   ،ت وجود آدمی در دستگاه فلسفی صدرا قابل توجیـه اسـت           نشئاد   تعدّ امّا. باشدمی

 ایـن مراحـل را مراتـب تـشکیکی     لت و تشکیک وجود ـ همۀ وی ـ براساس دو اصل اصا 
ک اسـت کـه      یعنی نفس انسان وجودی مشکّ     ،شمردوجود انسان قبل و بعد از دنیا برمی       

اش وازات اسـتکمال وجـودی     به م  ت ثابتی ندارد بلکه    احوال و مقامات خود ماهیّ     در همۀ 
یابد و با حفظ وحدت شخصی مراتب وجـودی مختلفـی را سـپری              ات گوناگونی می  ماهیّ
 .گیرد می بر  سه نشئه را درکند که جمعاًمی

ای است که ـ   واجد وجودی خاص با احکام و آثار ویژهنفس در هر یک از این نشئات
شان برقـرار  ی و معلولی میان علّ رابطۀگر متباین نیستند بلکه نوعیاالصول ـ با یکدی  علی

ـ ت و معلول در کمال و نقص می زیرا تفاوت حقیقی علّاست،  جمعی نفـوس  وجود. باشد 
ت، و وجود طبیعی و جسمانی نفـوس جزئـی           علّ در مرتبۀ ) نشئۀ عقلی (در عالم مفارقات    

 عـالم   بدین ترتیـب، نفـس پـس از هبـوط از          .  معلول قرار دارند   در مرتبۀ ) نشئۀ طبیعی (
ات شـده و    پذیرای برخی احکـام جـسمانیّ     ) یبه تبع بدن مادّ   (مفارقات به عالم طبیعت،     

برزخ میان دو ( مثالی شود، امّا نفس در نشئۀۀ حادث میق به مادّصف به کثرت و متعلّ    متّ
در پرتو اکتساب فضایل و کماالت نفسانی در عـالم مـاده وارد ایـن               ) عالم طبیعت و عقل   
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ی بـاالتر از    یابد و حتّ   در قوس صعود به عالم عقلی راه می       از استکمال   مرحله شده و پس     
تفاوت نفوس در دو مرحلۀ قبل و بعد از         . گردد می حدال رفته و با عقول عالیه متّ      عقل فعّ 
اسـت  ی داشتن و حفظ کثرت نفوس انسانی کمـال یافتـه             در وجود جمعی و کلّ     طبیعت

 ).٣٤٦ـ٨/٣٤٧، یة الحکمة المتعال صدرالمتألهین،(
باشد کـه مبتنـی بـر       ر از کینونت نفس پیش از بدن، نشئۀ عقلی می         سان، منظو  بدین

 دوم بوده، و نـاظر بـه        ه حدوث جسمانی نفس ناظر به نشئۀ      کدر حالی . ت است یّ علّ قاعدۀ
نفـسیت نفـس    یادآوری این نکته نیـز الزم اسـت کـه           . ایجاد نفس در عالم طبیعت است     

و درست بـه همـین      ) ٧/٢٤٣همان،  (باشد  نفس به بدن می   وسته  قی پی  تعلّ ناشی از جنبۀ  
. ردات بدنی وجود نـدارد تواند مقدم بر بدن باشد چون در عالم مج نفس نمیمعناست که 
در » نفـس « ق است و استفاده از واژۀ      محقّ روح حضور ندارد بلکه     نفس عقلی   لذا در نشئۀ  

است که نـشان دهـد وجـود        و برای این     پذیرد نشئات عقلی و مثالی مسامحتاً صورت می      
 . های متفاوت استواحد دارای جلوه

 بقره نیـز دربـاره کینونـت نفـس           سورۀ ٢٧ ذیل آیۀ     الکریم تفسیر القرآن  اصدرا در ملّ
 »حقیقـت و رقیقـت  «ت و معلول از تعبیر    گوید و به جای تعبیر علّ     پیش از بدن سخن می    

  قابـل    اسـفار  ین مطلب نیـز از    که هم ) ٢٤٣ ،تفسیر القرآن الکریم  همان،  (ده  استفاده کر 
 .)١٢٧ـ٨/١٢٦، یة الحکمة المتعال: ـ نک( باشدبرداشت می

 نشئۀ ظاهر   بنابراین نفس و روح یک حقیقت وجودی است و نفس با دو جلوه، در دو              
 چراکـه ذات نفـس از سـنخ         ،)متناسب با عالم مفارقات   (لکوتی   م بار با جلوۀ   یک :گرددمی

 .)٩/٧٥، یة المتعال الحکمةین، صدرالمتأله(عالم ملکوت است 
 وجود عقالنی نفـوس در عـالم عقـول و قبـل از              اصدرا درک نحوۀ  ناگفته نماند که ملّ   

داند بلکه تنها کسانی که از علم الیقین گـذر  هبوط به عالم طبیعت را مقدور همگان نمی  
 ). ٨/٣٦٨همان، (گردند به درک آن نائل میکرده و به عین الیقین رسیده باشند 

 
 از منظر صدرا )عهد(سپاری  نحوۀ پیمان. ٢. ١. ٤

به گفته  . گردداصدرا معلوم می  سپاری اوالد آدم از نظر ملّ      مه نحوۀ حضور و پیمان    با این مقدّ  
ـ  ها قبل از ورود به عالم دنیا و وجود جزیی و شخصی            انسان ،وی ی دارنـد   ی عقلـ  اتشان، هویّ

جا بـه   در آن . ی نمود یرون آورد و بر آنان تجلّ     شان ب ها را از پشت پدران عقلی     که خداوند آن  
چون خطـاب   . ت خدا و حقیقت وجودی خویش را مشاهده کردند        ت و وحدانیّ  اضطرار، ربوبیّ 
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ش در عـالمی پـیش   ا تت و ربوبیّ ندای او را شنیدند و با اقرار به وحدانیّ        ،»کمالست بربّ « :آمد
 ).٢/٢٤٥لقرآن الکریم، تفسیر اصدرالمتألهین، (١دندش کرا از این عالم اجابت

، همـو (شناسـد   لم بسیط خداونـد را مـی      به اعتقاد ایشان انسان به نحو فطری و به ع         
که در این صورت اگر انسان به علم حضوری حقیقت ربطی و            ) ١/١١٦،  یة  الحکمة المتعال 

قی خود را با خداوند یافته باشد حتماً حق تعالی را با چشم دل دیده، و در آن موطن                   تعلّ
  و میثاق سپرده است که شاهد این        خویش اقرار کرده   ودی به ربوبیت خدا و عبودیت     شه

الحکمة ؛ همان،   ٢٤٣ـ  ٢/٢٤٤،   تفسیر القرآن الکریم  ،  همو(باشد  عهد نیز خود انسان می    
 ).٣٥٢ـ٨/٣٣٥، یة المتعال

ـ  ،اندها معترف به حقیقت ربوبی پروردگار بوده       انسان بنابر آیۀ میثاق، همۀ    تقـاد   بـه اع   ا امّ
ن آغـاز در صـقع ربـوبی متمـایز     اصدرا همه به یک نحو اقرار نکردنـد و مخاطبـان از همـا             ملّ

ارواح بـشری از آغـاز   «: فرمایـد  اخـتالف ارواح مـی     دربـارۀ  شـرح اصـول الکـافی     در  . انـد  بوده
هــای قــضا و قــدر تــا هنگــام ههــای غیــب و قلّــگــاههــی و پنهــانشــان در علــم اال حــصول
نهنـد تـا     ملکوت به جهان شهادت، مراتب گوناگونی را پشت سر می          شان از باطن   شدنآشکار

ـ      . ترند و نورانی  ،جایی که بعضی نسبت به برخی دیگر برتر، باالتر         ت، همچنـین از نظـر جمعیّ
 ).٤٧٣ ،شرح اصول الکافی، همو(اند   و تفصیل متفاوت،بساطت، اجمال، تفرقه، ترکیب

 
 یثاقن مامه طباطبایی به موطنگرش علّ. ٣. ١. ٤
 ابتدا با بیان نسبتاً جامعی الفاظ و ظـاهر آیـه را   تفسیر المیزان در جلد هشتم    ) ره( امهعلّ

 در ثبوت عـالم ذر آرای صـدرا را تأییـد            سپس، به طور خالصه    دهد، ه قرار می  مورد مداقّ 
  اثبات کنـد و »عالم ذر«کوشد تا وجود جمعی انسان را در   با رویکردی نقلی می     و کند  می

امـه در   علّ. انسانِ موردخطاب آیه با همین وجود مخاطب واقع شده است         اید که   اعالم نم 
 ٤، حجـر  سورۀ٢١ و ٣، قمر سورۀ٥٠ ٢، یس سورۀ٨٣ـ٨٢ نظر خویش عمدتاً بر آیات       بیان

                                                                                                                                                                             
 مـن ظهـر أبـیهم    جة مـستخر  عقلیّـة فقد انکشف لک إنّ ألفراد البشر قبل ورودهم إلى الدنیا هویّـات  «. ١

طابـه، و أجـابوه إقـرارا       العقلي، فتجلّى اللّه علیهم قبل وجودهم، و ربّاهم، و شاهدوه بالهم، و سمعوا خ             
 .» لهمة على هذه النشأبقة ساةبوحدانیّته و ربوبیّته في نشأ

ذِى بِیَـدِهِ مَلَکُـوتُ کـلُ     * إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیَئا أَن یَقُولَ لَهُ کُـن فَیَکُـونُ         «. ٢ ءٍ وَ إِلَیْـهِ     شـىَ    فَـسُبْحَانَ الـَّ
 .»تُرْجَعُونَ

 .» کَلَمحِ  بِالْبَصَرةٌإِلَّا وَاحِدَوَ مَا أَمْرُنَا «. ٣
 .»ءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائنُهُ وَ مَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ  وَ إِن مِّن شىَ«. ٤
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امه بـر   با استناد به آیات مزبور دیدگاه علّ      .  سعی در تبیین عقالنی آن دارد      کند و   تکیه می 
 .مه مبتنی استچند مقدّ

یـا  ) هوجه اللّ (خدا دارد    وجهی به سوی     :اندهای طبیعی دارای دو وجه    دیده پ ۀـ هم ١
وَ «و آیـه    ) ٨٢/٣٦(» إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیَا أَن یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونُ         «(ملکوتی و دفعی است     

لکـی و تـدریجی    یـا یـا مُ     و وجهی دیگر بـه دن      ))٥٠/٥٤(»  کلَمحِ بِالْبَصَر  ةٌمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَ   
 ).٨/٣٢٠، المیزانطباطبایی، (

 در عنوان یکی از موجودات عالم طبیعت، دارای دو وجه اسـت ولـی      به   انسان نیز،    ـ٢
 دو وجـه یـک چیـز یـا دو روی یـک              آیـد چـون   د وجود پیش نمی   عین حال مشکل تعدّ   

م، دیگـری   دّد و اشـرف و مقـ       یکی دفعی و مجرّ    :شان متفاوت است  اند و صرفاً احکام    سکه
پس، نظـام   . ر زمانی م و تأخّ   نه از نوع تقدّ    لکن. باشد و مؤخر می   ی و اخسّ  تدریجی و مادّ  

 . حاکم بر این دو عالم یکسان نیست
آید که آیات مربوط به عـالم ذر در صـدد           دست می ه  مات پیشین، چنین ب   بر مبنای مقدّ  

باشـد کـه    مقارن با آن می   اثبات وجود عالمی دیگر ورای این عالم محسوس و در عین حال             
می اسـت کـه از آیـۀ    ش بر عالم طبیعت نظیر آن تقـدّ ا  مه نیست و تقدّ   محکوم به احکام مادّ   

 ).١٠/١٠٥همان، (م رتبی شود یعنی تقدّاستفاده می» أَن یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونُ «شریفۀ
 دارای دو طبیعت است، و انسان م بر نشئۀ اخذ میثاق مقدّامه صحنۀپس به اعتقاد علّ

م اسـت، جنبـۀ     طور که موطن ملکوت بر ملـک مقـدّ         ملکوتی و ملکی است و همان      جنبۀ
ه و  د از مـادّ   انسان در عالم ملکوت، مجرّ    . م دارد  ملکی وی تقدّ   ملکوتی انسان نیز بر جنبۀ    

و خود را در مقام عبد مـشاهده          خدا را ربّ    که قادر است باشد و لذا    مصون از حجاب می   
 ملکـوتی   ملکوت اسـت کـه انـسان در آن بـا جنبـۀ            منظور از عالم ذر عالم       بنابراین. کند

 .  و عهد سپرده استهحضور یافت
هی د اشیا در خزائن اال    ی و مجرّ  گر تفاوت وجود مادّ     سورۀ حجر بیان   ٢١که آیۀ   چنان

چه نزد حق تعالی     آن هاست فانی و تغییرپذیر است ولی      چه نزد انسان  آن«مفاد آیۀ    ،است
 ملکـی و    را مـی تـوان دال بـر تفـاوت جنبـۀ            »باشـد    از زوال و دگرگونی می      مصون است

) بـدن (ملکی انـسان    پذیر است وجه     گونه که عالم دنیا زوال    همان. ملکوتی انسان دانست  
. مچون عالم ملکوت ثابـت و بـاقی اسـت         ه) روح و روان  ( ملکوتی انسان    نیز فانی و جنبۀ   

 چون عالم ملکـوت معلـول       ارقات محض است ولی   هی، عالم مف  البته منظور از خزائن اال    (
ت خویش باشد، لذا عالم ملکـوت نیـز ویژگـی عـالم             آن است باید مسانخ و مناسب با علّ       

شمس جوادی آملی،    (.باشدلم ملکوت نیز دارای ثبات می     عقل و جبروت را دارد، پس عا      
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یـشتر  در خـصوص ایـن آیـه ب       . ))٣٢٠ــ ٨/٣٢١،  المیـزان ،     طباطبایی ؛١٢٠ـ١٢١،  الوحی
  کـه   اسـت  اصـدرا معتقـد   امه همچون ملّ  شود علّ طور که مالحظه می   همان .خواهیم گفت 

 . توان در وجود انسان یافت و بر یکدیگر منطبق ساختمیمراتب متفاوت عالم هستی را 
شـباهت  ) ملـک (و خلـق    ) ملکوت( بر عالم امر     »یکون« و   »کن«وی همچنین، از انطباق     

هـر یـک    و عالم از یکدیگر جدا نیـستند امّـا           این د  دهد که   می نآن را با عالم ذر و دنیا نشا       
در .  اسـت   و مکانمنـد   ،را دارند؛ یکی دفعی و دیگری تـدریجی، زمانمنـد           خود احکام خاصّ 

طـور کـه    همـان . ه نحو کامل و اشرف از آن است       ه ب واقع عالم ذر واجد خصوصیات عالم مادّ      
. دهـد  م دنیا نیز بر حسب عالم ذر رخ مـی         فاقات عال شود، اتّ  ایجاد می  »کن«برحسب  » یکون«

 .ر عالم ذر رقم خورده استامه طباطبایی سعادت یا شقاوت انسان دبه اعتقاد علّ
 ملکـوتی و منبطـق سـاختن مـوطن میثـاق بـا              امه بر جنبۀ  ت تأکید علّ   مهم علّ  نکتۀ

لکـی  ی و م مـادّ م آن بر جنبـۀ  ملکوتی و تقدّامه بر جنبۀدلیل تأکید علّ  . باشدملکوت می 
 .باشد  سوره حجر می٢١  یس و سورۀ٨٣ و ٨٢نیز مفاد آیات 

  سورۀ ٨٣آیۀ  . داندشان به خدا می    را همان وجود اشیا به لحاظ انتساب       ملکوت امهعلّ
 ،باشـد  و امر خدا مـی     »کن« ملکوت هر چیز در حقیقت همان کلمۀ         کند که یس بیان می  

وت همـان وجـود اشیاسـت از جهـت          بنابراین، ملک . چراکه امر او عین فعل و ایجاد است       
ش ا  ای میـان خـدا و مخلـوق       پس واسـطه  . شان به خدای متعال و قیام به ذات او        انتساب
 را بـه توحیـد      ی نظر در ملکوت اشیا به طور حـتم آدمـ           که امه معتقد است   علّ لذا. نیست

تِ الـسَّماواتِ وَ    أَوَ لَـمْ یَْنظُـرُوا فِـي مَلَکُـو        «: فرمایدخداوند در این باره می    . کند هدایت می 
 أَنْ یَکُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَـدِیثٍ بَعْـدَهُ    ءٍ وَ أَنْ عَسى الْأَرْضِ وَ ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ    

 ).١٧١ـ ٧/١٧٢، المیزانطباطبایی، ) (١٨٥/٧(» یُؤْمِنُون
میثـاق عهـدی    . شـود یامه بر انطباق عالم ذر با ملکوت روشن م        جا دلیل تأکید علّ   از این 

و بـرای منعقـد شـدن       .  آن ی گیرنده میثاق است و دیگری دهنـدۀ        یک :است میان دو طرف   
عهد باید هر دو طرف در آن حضور یابند و چون خداوند مجرد محض است انسان با وجـود                   

د و بـه  تواند در محضر خداوند حاضـر گـردد، لـذا بایـد واجـد وجـودی مجـرّ              اش نمی یمادّ
، موطنی باشد که انسان قابلیـت حـضور در برابـر حـق را داشـته باشـد و                    تناسب آن وجود  

و آن موقـف    . کنـد بتواند پذیرای عهدی گردد که او را به وحـدانیت خداونـد رهنمـون مـی               
ش بـر او مکـشوف      ا  ای حقیقت ذات  هیچ واسطه  الم ملکوت است که انسان در آن بی       همان ع 

پس این مـوطن اسـت کـه بـه علـم       . یابدمی ربط و نسبت خود را با معبودش در        گردد و می
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اش نیت و یگـانگی ت حق تعـالی را ادراک و هـادی بـه وحـدا    حضوری ـ نه حصولی ـ ربوبیّ  
هـی صـورت گرفتـه      ای اال  سوره حجر بیانگر این است که میثاق بـه قـض           ٢١ و آیۀ . شودمی

 .اهیم کرددر ادامه ربط آن به عالم ملکوت را بیان خو. ها به قدر عهد سپردند  انسانلیکن
امـه   تفـسیری علّ    در اندیشۀ   حجر نیز در همین راستا      سورۀ ٢١آیۀ    سورۀ قمر و   ٥٠مفاد آیۀ   

 .یمکنـ  اختصار از ورود به آن صرف نظر مـی        جا به دلیل رعایت      که در این   د،دگر ارزیابی می  )ره(
 ها در وجه   دو وجه ملکی و ملکوتی قائل است که انسان         برای انسان به   وی بر این اساس،   

کننـد و ایـن      و وحـدانیت او را مـشاهده مـی         خود از ربوبیت خداوند غافل نبوده     ملکوتی  
. گیـرد مشاهده با نظاره ذات و ارتباط وجودی خود با خدا و به علم حضوری صورت مـی                

 همـه معتـرف بـه وحـدانیت          گونه شرک و معصیت به دورند، لذا       جا از هر  ها در آن   انسان
ها را از   به این ترتیب، خداوند در عالم ملکوت انسان       . یدّ برخالف عالم ما   ،خداوند هستند 

: ها گفتند   و آن  ،»الست بربکم « :یکدیگر متمایز کرد و شاهد بر نفس خود ساخت و فرمود          
 اشهاد به معنـای     چون نشئۀ اخذ میثاق دنیا نبوده     ). ٨/٣٢١،  المیزان ،  طباطبایی. (»آری«

امـه مقـصود از     علّ. هی و حقیقـی اسـت     اش اراده شده و بالطبع خطاب کالمی اال       حقیقی
اونـد در نهـاد بـشر        خد ر معنای مورد نظر داللت کنـد، لـذا        داند که ب  تی می کالم را القائا  

ها مقصود خداوند را درک کنند و بـه ایـن صـورت بایـد بـر ربوبیـت                   تی کرده تا آن   القائا
 ).٣٢٢ همان،(ه این عهد ازلی وفا نمایند پروردگار اعتراف و ب

م زمـانی میـان    مذکور، از یک سو ظاهر آیه حفظ شده، و از سوی دیگر تقـدّ    ۀبا نظریّ 
 ان دو نشئه نیست بلکه نشئۀ ملکوت محیط بر نشئۀ         شود؛ زیرا جدایی می   ت نفی می  نشئا

 و  ایشان دیدگاه خود را کامل دانسته      لذا. ها برقرار است   م رتبی میان آن   ملک بوده، و تقدّ   
 انـد و قـائالن مـوطن ذر       نظر نگرفتـه   ظاهر آیه را در      قکه منکران عالم میثا   معتقد است   

ق باشـد ولـی     اند که در این صورت باید عالمی در گذشته محقّ         م را زمانی فرض کرده    تقدّ
 ). ٨/٣٢١ ،المیزان،  طباطبایی(ت آن دشوار است اثبا

امـه نیـز قائـل بـه فطـری بـودن            در پایان این نکته را باید خاطر نشان ساخت که علّ          
، المیـزان ،  همـو (باشند کـه مفـاد آیـه میثـاق اسـت            ی حضوری و شهودی می    داشناسخ

 ).٣٤١ـ١١/٣٤٢
 

  موطن میثاق و حکمت هبوط نفس.٤. ١. ٤
ه هبـوط  مادّعالم که موطن میثاق کجاست و چرا نفس از عالم باال به           در خصوص این  
س، سـه   پس از ذکر نـشئات نفـ  )١٨٦( اآلیات اسراراصدرا در کتاب  ملّکرد باید گفت که     
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ـ مقام  ٣ـ مقام تفصیلی عقلی،     ٢ـ مقام بسیط عقلی،     ١: شمرد عقل برمی  مقام برای نشئۀ  
 مقام تفـصیلی    اندها در آن میثاق سپرده    از نقطه نظر ایشان مقامی که انسان      . صور مثالی 

پـس،  . باشـد هی و به صورت بسیط عقلـی مـی         در علم اال   قلی، بعد از وجود اعیان ثابته     ع
رو صدرالمتألهین در دفاع از      از این . هد نیز متناسب با همان مقام باشد      بایست موقف ع  می

 حقیقـت انـسان موجـود در        الست بـربکم  مخاطب  «: فرمایدکالم محققان اهل توحید می    
هی و صقع ربوبی است چراکه هر نوع طبیعـی موجـود در عـالم طبیعـت، واجـد                   عالم اال 

مثـال   کـه  هـی اسـت  ی و مثـل اال صورت مفارق عقلی و مثال نوری در عالم حقایق عقلـ   
علم ود در عالم     و حکمای ربانی و عرفانی پیشین، صور موج        شودافالطونی هم نامیده می   

 ).٢/٢٤٣، تفسیرالقرآن الکریمهمو، (نامند هی را رب النوع میاال
هـی حاضـر شـده، و       ها در صقع ربوبی و عالم علـم اال        اصدرا انسان بنابراین، از نگاه ملّ   

 اسـت  هـی عالم علـم اال پس، عالم ذر همان  . اندردگار خویش قرار گرفته   مورد خطاب پرو  
 ).٨/٣٣٢، الحکمة المتعالیة ،همو(داند هی افالطون یکی میاصدرا آن را با مثل االکه ملّ

صدرالمتألهین در خصوص حکمت هبوط نفس معتقد است نفـوس قـادر بـه کـسب                
شود و بـدین منظـور       یافت می  سنخ دیگری از کماالت هستند که صرفاً در عالم طبیعت         

ه نزول کنند تا با حصول استعدادهای خاص و در اوقاتی معین، کسب آن باید به عالم مادّ
وط نفـس جـز بـرای     درک این مطلب و حکمت هب االت برایشان مقدور شود که البتّه     کم

 ).٣٥٣ همان،(مقدور کسی نیست ) عارفان(» راسخان در علم«
که موطن میثاق را عالم ملکوت       س از نظر عالمه نیز    موطن میثاق و حکمت هبوط نف     

 اکتـساب کمـاالت     ا مطـرح کـرده، یعنـی      اصـدر دقیقاً همان چیزی است کـه ملّ       می داند 
حـسینی  (نها در وجود انسان تعبیـه شـده اسـت          ت ت مختص به عالم مادون که این قابلیّ      

 ). ١٤١ـ٢٤٠ طهرانی،
 

 ها ت عهدشکنی انسان علّ.٥. ١. ٤
ل بـه  ها در عـالم دنیـا ناشـی از تنـزّ     ت فراموشی عهد توسط انسان  متألهین علّ از نگاه صدرال  

 اشراقات نوری واجب و نقایص امکـانی، کثـرت برخوردهـا و              و به واسطۀ   عالم طبیعت است  
و نقـصان، نقـض عهـد       های ناشی از جهات نور و ظلمت، وجوب و امکـان، کمـال              اصطکاک

 وجـود قـوا،     ؛ زیرا در ایـن عـالم بـه واسـطۀ          )٢/٢٤٤،  تفسیر القرآن الکریم  (گیرد  صورت می 
 جمـال   ش از دیدن حق و مـشاهدۀ      ا  های زشت چشم دل   های بدنی و خوی   ها، پستی کاستی
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ش محجوب گردیده، و آن عوارض مانند پرده و حجابی اسـت میـان              ا  و جالل او کور و نفس     
 ).٢٤٢ صدرالمتألهین، مفاتیح الغیب،(قرص خورشید چشم ما و 

ق یافتن به عالم طبیعت و زندگی دنیوی، همچنـین جهـل و              نیز تعلّ  اییامه طباطب علّ
داند ها را عامل حجاب از پروردگار و به تعبیر بهتر عامل فراموشی میثاق می             نادانی انسان 

کنـد  فی می  باالتر از این نائل شده و وجود خود مخلوقات را حجاب معرّ            ی به نتیجۀ  و حتّ 
شـرح بـر    ضـمناً ایـشان در      ). ١٧٣ ،رسائل توحیـدی  ،  ؛ همو ٨/٢٦٤ ،المیزانطباطبایی،  (

که تنها منحصر به  است، نه این اخذ میثاق را امری مستمر و دائمی اعالم کردهگلشن راز
 ).٢١٣ پرور، سعادت( زمان گذشته باشد

ـ   سـخنان علّ  کـه   آیـد    نگرش این دو فیلسوف به دست می       از مقایسۀ  د کـالم   امـه مؤیّ
 حـضور انـسان در آن   ه و نحـوۀ  عالم ذر با عـالم مـادّ     یم رابطۀ امه در ترس  علّ. اصدراستملّ

گانـه مطـرح     اصدرا در بیان ارتباط نشئات سه     کند که ملّ  دقیقاً همان مطالبی را عرضه می     
ـ  کدیگر جدا نیستند بلکه نوعی رابطـۀ      گانه از ی   اصدرا اشاره کرد نشئات سه    ملّ. کرد ی و   علّ

 جـدا از     را بایی نیز بر این باور است و عـالم ذر         امه طباط علّ. شان برقرار است  معلولی میان 
ت تـوان بـا نـشئا     که می ) کوتی و ملکی  مل (کند  میفی  داند و مراتبی را معرّ    عالم دنیا نمی  

امـه بیانـات فلـسفی صـدرالمتألهین را بـه           در واقع علّ  . اصدرا منطبق ساخت  مورد نظر ملّ  
 بیان نقلـی بـه وضـوح افـاده      و مباحث عقلی را بار در قالب تفسیر آورده   عنوان یک مفسّ  

 و  هیعالم علم اال  تعیین موطن میثاق است که مالصدرا       ها در   تنها تفاوت آن  . کرده است 
حکمت هبوط نفس، علت نقض (کند  وگرنه در سایر موارد فی می معرّعالم ملکوتعالمه 

 . مشترک برخوردارنداز آرای...) پیمان و
 

  آنامه دربارۀاصدرا و علّدیدگاه ملّ عالم ذر با مثل افالطون و رابطۀ. ٢. ٤
مُثـل  را بـا    هـی   عـالم علـم اال     اصدرا مـوطن میثـاق یعنـی      طور که گفته شد ملّ    همان
بـه  .  افالطـون مطـرح شـد   قدم نفس و  تذکر ۀ به دنبال نظریّ   مُثل. داندیکی می افالطونی  

یـادآوری  آموزد، در واقع آموختن نیست بلکـه       چه انسان در این عالم می     اعتقاد ایشان آن  
  درک کـرده اسـت،  ـ یعنی عالم مثل ـمعارفی است که در عالمی ورای عالم محسوسات  

ه مـورد   این نظریّ .  معارف به فراموشی سپرده شد     ق گرفت همۀ   چون نفس به بدن تعلّ     اامّ
الــشواهد الربوبیــة پــسند صــدرالمتألهین واقــع شــد و در دفــاع از آن ســه اســتدالل در 

ه دسـت   ه با عالم ذر ب    توان از این نظریّ   هایی که می   شباهت .بیان کرده است   )١٥٩ـ١٦١(
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ه بودن، حضوری و شهودی بودن آن به دلیل مصونیت از د و ورای عالم مادّ تجرّآورد مِثل
ق به عـالم طبیعـت و بـدن موجـب فراموشـی و غفلـت        که تعلّ حجاب و تزاحم، و نیز این     

ا مقـامی   اصـدر  و به اعتقاد ملّ    ی است ا که مُثل عالم مفارقات عقل     جمخصوصاً از آن  . گردید
 عقلی است، وی را بر آن داشت تا موطن میثاق را با              تفصیلیِ که انسان در آن عهد سپرد     

ثـل افالطـون   امه هیچ اعتقادی به مُاین در حالی است که علّ. ثل افالطون منطبق سازد   مُ
ن تـشکیک   امـه از قـائال    ندارد مخصوصًا که مُثل مبتنی بر تشکیک ماهوی است ولـی علّ           

 . وجود است
 

  هر دو فیلسوف  رابطۀ عالم ذر با عالم مثال در آرای. ٣. ٤
عالم مثال .  منطبق بر عالم ذر، عالم مثال استبنابه اعتقاد برخی فیلسوفان اسالمی، عالمِ

ا بودن از حرکت و      و موجود از جوهر نورانی که به لحاظ مبرّ         ،دعالمی است روحانی، مجرّ   
 عـالم عقالنـی اسـت و بـه جهـت جـسم و محـسوس بـودن شـبیه          کون و فـساد شـبیه    

کـه بـه دلیـل واجـد بـودن          ) ٣٦٠ ،شـرح بـر زادالمـسافر     آشتیانی،  (باشد  جسمانیات می 
 . باشدفاصل آن دو می های دو عالم مافوق و مادون، مسانخ و حدّ ویژگی

کل ـ بنابر ترسیم عوالم هستی به شـ ه تناسب دو قوس نزولی و صعودی  عالم مزبور ب
ـ به دو قسم مثال نزولی یا خیال منفصل و مثال صعودی یـا خیـال           دایره از منظر حکما   
بر این اساس، مثـال     ). ١/٣٠٢،  یة  الحکمة المتعال صدرالمتألهین،  (گردد  متصل منقسم می  

نزولی دومین مرتبه از مراتب عالم هستی است که موجودات این عالم، صـوری قـائم بـه                  
کـه مثـال     در حالی  ،عالم افراد و خارج از قلمرو نفوس جزیی است        ها   و عالم آن   ذات بوده 

باشد و موجودات عالم مذکور، صـور خیـالی         صعودی، عالم خیالِ قائم به نفوس ناطقه می       
 ).همان(یابند قائم به نفوس جزیی است که بدون آن نفوس تحقق نمی

باشند و در عالم مثال میامه هر دو قائل به وجود اصدرا و علّکه ملّه به اینحال با توجّ
 ذرامه بر این باور است که مصداق عـالم      علّ ١،اند عقلی آن را اثبات کرده     ۀجای خود با ادلّ   

د و روحـانی کـه در آن انـسان          است؛ زیرا از یک سو عالمی است مجرّ       مثال نزولی   همان  

                                                                                                                                                                             
 ایـشان در    همچنـین . ٢٩٢،  شرح اصول الکـافی   ؛ همو،   ٦/٣٧٧،  یة  المتعال الحکمة صدرالمتألهین،: ک.ر. ١

مطلـب را بـه    ایـن  » أسرار الشریعة و فائدة الطاعاتیفي اإلشارة إل«وان   ذیل عن  الشواهد الربوبیة کتاب  
، ؛ همـو  ٣٠٩: اسـالم  در شـیعه ،  ؛ همو ١٦٤،  توحیدی رسائل،  طباطبایی: نیز نکـ   . خوبی ادا کرده است   

 ).١١/٢٧١، المیزان
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ق خویش  تواند بدون حجاب و مانع، و با علم حضوری وحدانیت پروردگار، و نیاز و تعلّ              می
د این نظر است     عالم افراد است و مؤیّ     را بی واسطه ادراک کند و از سوی دیگر عالم مثال          

ها با آن واقعه مواجه شده و میثاق سـپردند و در عـین حـال خـارج از        که فرد فرد انسان   
هـا در  ـ وجود علمی انسان اصدرا ملّیعنی اگر ـ بنا به گفتۀ . باشدلم ربوبی پرورگار نمیع

حـضور دارد، پـس     ) مقام بسیط عقلی   (و در اعیان ثابته   ) مقام تفصیلی عقلی  (هی  العلم ا 
. ی ـ حـضور یابـد    آن نیز در عوالم مادون از جمله عالم مثال ـ قبل از عالم مادّ باید نازلۀ

 المسافر زاد شرح برایشان در . ده استالدین آشتیانی نیز تأیید کر  نظر را استاد جاللاین
ـ          «: اند چنین آورده  )٣٩٢( ی ق روح بـه بـدن مـادّ       مثال نزولی در قوس نـزول قبـل از تعلّ

 از مراتب علم گیرد بلکهق نمیجا نفسی به آن تعلّدر آن.  و قدیم زمانی است  موجود شده 
. حق بوده و صور علمی قدری و مجرای فیض حق تعالی بر بـدن و نفـس دنیـوی اسـت                    

گـردد  ش واقع میا  عللتبۀ شده و در ر  ی، از آن مستغن   د تامّ نفس بعد از نیل به مقام تجرّ      
 بـه صـراحت بـه ایـن مـسئله اشـاره              و در جای دیگـر     .»ق گیرد که نفس به آن تعلّ    نه آن 
و بـسیط موجـود     ت و عالی به صورت جمعـی        وجود معلول و دانی در وجود علّ       «:کند می

 ه و مرتبۀ  بت به عالم ذر تعبیر شده و ذرّ مطلق همان اعیان ثا           ق تحقّ است که از این مرتبۀ    
ت حـق صـورت      که در آن اقرار به عبودیت و وحـد         »مرتبۀ اخیر ذر  «ت می باشد و     واحدیّ

ها بـه    عدم تعین حقایق به وجود خاص و اندکاك و اندماج آنگرفته است ـ و به واسطۀ 
بـرزخ  «و  » عـالم مثـال   «ـ   اند تشبیه شده ) مورچه(  به صور نمل صغار    ی علّ ی جمع وجودی
 ).٤٢٧ همان،(»  است»منفصل

 )٩/٤٥(  اسـفار  سخن حکیم سبزواری است که در حاشـیۀ       شاهد دیگر بر این مطلب      
 .کندفی میمثال منفصل را موطن اخذ پیمان معرّ

ر نفوس در عالم ابداع و قبل از نزول به عالم اجسام شـبیه              که تکثّ ه آن  قابل توجّ  نکتۀ
ـ      می بنابراین،. باشدر اجزای حقیقی است و دارای وحدت عقلی می        تکثّ ر تـوان گفـت تکثّ

ـ  عالم مثال نسبت به عالم طبیعت       اسـت کـه در عـالم جـسمانی تفـصیل            ر اجمـالی   تکثّ
ـ     تشخّ توان طبق قاعدۀ  ر عالم مثال را می    ه کثرت د  البتّ. یابد می ه سـاخت   ص وجـود موجّ
هـا   انـسان  کـه در عـالم ذر همـۀ   ی یا مثالی باشد؛ زیرا بیان شدکه نیاز به بدن مادّ    آن بی

. گیرد که مخاطب وجود داشته باشـد      ب واقع گشتند و خطاب زمانی انجام می       مورد خطا 
 بـه    به خطاب خداوند متعال بلی گفتند؛ پس       از سوی دیگر در موطن ذر با علم حضوری        

ند و همین درک حضوری از خود       اطریق اولی به وجود خویش نیز ادراک حضوری داشته        
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 .ی نداردصات مادّ به عوارض و مشخّگر منحاز بودن وی از دیگران است و نیازی نشان
هـا را از جمـع      جـا انـسان   بنابراین، موطنی غیر از موطن دنیا بوده که خداونـد در آن           

دشان کرده و با شناساندن و نـشان دادن     بودن و یگانگی درآورده و از هم تفکیک و متعدّ         
سـائل  رطباطبـایی،   ( شناسـانده اسـت      هـا  در واقـع خـود را بـه انـسان          ها به خودشان  آن

 ).١٣١ـ١٣٢ ،توحیدی
ا مثل افالطون را ابتدا با اصـل تأسیـسی خـود تـشریح کـرده و                 اصدرملّ که ه این نتیج
ه بـه    با توجّ  امه طباطبایی عالم مثال را؛ ولی     سازد و علّ   با موطن میثاق منطبق می     سپس

در خصوص عالم مثال نیز یک . تر استامه صحیح سخن علّ کهرسد عالمه به نظر می   ۀادلّ
اصدرا گرچه معتقد بـه مثـال نزولـی     ملّ. شودامه دیده می  فاوت آشکار بین مالصدرا و علّ     ت

نیست و طبیعت را معلول عقـول عرضـی        ه  ی و معلولی با عالم مادّ      علّ است، قائل به رابطۀ   
امه عالم طبیعت را    که علّ در حالی ) ٥/٣٨١،   الکریم القرآن تفسیرصدرالمتألهین،  (داند  می

 .داند میمعلول عالم مثال
 

 نتیجه. ٥
هـا میثـاق      از انـسان   ، اعراف  سورۀ ١٧٣ و   ١٧٢ صریح قرآن ذیل آیۀ      اساس نصّ ـ بر ١

 .ها بدان ملتزم گشتندگرفته شد و انسان
، شـناختی عـد وجود  ر حکمـت متعالیـه در بُ      ـ از بررسی دیدگاه دو فیلسوف و مفـسّ        ٢

ـ  و پذیرفتـه  مبانی دستگاه فلـسفی صـدرا را       امهعلّ. اشتراک آرا به دست آمد     خـوبی از     هب
عـد نظیـر اصـالت      در خصوص مباحث ارائه شده در این بُ         تشریح آن برآمده است و     عهدۀ

 نفس و بـدن، هـیچ       ، و رابطۀ  وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری، حدوث و قدم نفس        
 .انداختالفی با یکدیگر نداشته و کامالً با یکدیگر هم عقیده

 از منظر عقل نه تنها هیچ منعی بـرای           که آمدـ از دیدگاه هر دو فیلسوف به دست         ٣
ق روح در عالم قبل از دنیا و بالطبع موطن میثـاق وجـود نـدارد بلکـه ایـن                    پذیرش تحقّ 

 .باشدرهیافت عقلی با مضمون روایات نیز سازگار می
 و  ، عقلـی، طبیعـی    امه هر دو برای نفس سه نشئۀ      که مالصدرا و علّ   ه به این  ـ با توجّ  ٤

بدن همان وجود نفس بـه  م روح بر  اند، از منظر ایشان مقصود از تقدّ      رفتهمثالی در نظر گ   
 عقلی است که به این ترتیب هم میان عقل و نقل پیوند زده شد و هم معلوم      اعتبار نشئۀ 

 نفـس در    زیـرا . فی جسمانیت حدوث نفس ندارد     فلس ۀ و منافاتی با نظریّ    تضادّکه  گردید  
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امه نفس  ه علّ البتّ. کندی می وجود در عالم مفارقات تلقّ    ای از آن نفس م    ه را جلوه  عالم مادّ 
داند اما نـه بـه ایـن    ل یافته همان نفس موجود در عالم مفارق می     طبیعی را تنزّ   در نشئۀ 

ی نـازل   عقلـی بـه عـالم مـادّ    رت گیرد و همان نفس موجود در نشئۀمعنا که تجافی صو   
اصدرا تحت عنوان حقیقت    ای ملّ این مسئله مورد قبول هر دو فیلسوف بوده و در آر          . شود

ر بدن در عالم طبیعت رقیقۀ همان حقیقـه         یعنی نفس مدبّ  . و رقیقت نیز ذکر شده است     
 . عقالنی استیعنی نفس در نشئۀ

ها با وجود   ر، انسان شناسی معرفت به اعتقاد این دو فیلسوف و مفسّ         عد هستی ـ در بُ  ٥
اعتراف به علـم حـضوری صـورت        جمعی و بسیط در موطن میثاق حاضر شدند و اقرار و            

اصـدرا مـوطن    از نگـاه ملّ   . گرفته است، گرچه در تعیین موطن میثاق اختالف نظر دارنـد          
 را بـه  مثال نزولی یا همان عالم ملکوت امه طباطبایی    علّ  است ولی  هیعالم علم اال  میثاق  

صـدرا   شرح بر زادالمـسافر   ه مرحوم آشتیانی در     البتّ. کندفی می عنوان موطن میثاق معرّ   
تر موطن میثاق ـ کـه در    نازلد و مثال نزولی را به عنوان مرتبۀکنامه را تأیید مینظر علّ

و منبسط همان هویات عقلی اصدرا وجود جمعی از منظر ملّ. داندآن عهد اخذ شده ـ می 
 .باشدسنخ با موطن میثاق می هی است که همامه وجه ملکوتی و اال از نگاه علّاست امّا

 عـالم   ل نفس بـه مرتبـۀ     یا تنزّ ( هر دو حکمت هبوط نفس       امهتألهین و علّ  ـ صدرالم ٦
ل بـه عـالم     دانند به طوری که بدون تنـزّ      ق و کسب کماالت شخصی می     را تحقّ ) طبیعت

شود و دریافـت آن کمـاالت       ق نمی  محقّ ی و تدبیر آن   ق گرفتن به بدن مادّ    طبیعت و تعلّ  
ساز تحـصیل    ه این هبوط زمین   پس. است برای نفوس قابل دستیابی      تنها از رهگذر هبوط   

 .شودکماالت و فضایلی است که سبب ارتقای وجودی انسان می
 ا امّ ، جهل و نادانی است    ت نقض پیمان از سوی انسان      ایشان علّ  ی هر دو  ـ به عقیدۀ  ٧

 که وجود خود مخلوقات حجاب گشته و         و معتقد است   ای باالتر نائل شده   نتیجه امه به علّ
به دیگر سخن وجود دنیوی     . شودشده در موطن میثاق می      ادراک  حقایقِ مانع از مشاهدۀ  

نیّـت و  بنابراین اگـر بتـوان از انا  . شده استها مانع از شهود خداوند تبارک و تعالی  انسان
چـون  تـوان خداونـد را هـم      خود شد، قطعاً مـی    ه به خود رها و به تعبیری از خود بی         توجّ

امـه مـوطن میثـاق       از نظـر علّ    زیرا. هی شد ب اال موطن میثاق شهود کرد و مخاطب خطا      
 .باشد لذا خطاب خداوند نیز دائمی میهمیشگی است،

سـویه  ه دست آمد کـه چـون عهـد و پیمـان دو    ـ از دیدگاه هر دو فیلسوف چنین ب     ٨
هـی خداونـد    جا که یک طرف میثاق اال     باشد و از آن   است، نیاز به حضور هر دو طرف می       



 علی محمد ساجدی، مریم سلیمانی ٨٢
Ali Mohammad Sajedi, Maryam Soleimani 

 

د باشـد تـا      است، پس انسان نیز بایستی واجد وجودی مجرّ        د محض و همواره حاضر    مجرّ
 ولـی انـسان بـسیار       .شرف حضور در پیشگاه خداوند را یافته و بتواند مخاطـب او گـردد             

راین، انـسان از    بنـاب . تر از آن است که به درک حقیقت وجودی حق تعالی نائل آید            ناتوان
 خداونـد و غنـای       خویش پی بـه حقیقـت وجـودی        )فقر وجودی (درک حقیقت وجودی    

 شـناخت حـصولی     زیـرا . گـردد ا علـم حـضوری میـسر نمـی        برد و این جز ب    اش  می  ذاتی
 که مفاد آیـۀ   گیرد در حالی  ت صورت نمی  ی است و با آن اتمام حجّ      شناختی غایبانه و کلّ   

ـ      ها با این امر حضوراً رویارو شده      میثاق آن است که فرد فرد انسان       ت اند و با این آیه حجّ
 . استتمام شده

مـورد  ایـن   که  اصدرا موطن میثاق با مثل افالطونی یکی است در حالی         ـ از منظر ملّ   ٩
جا که مُثل مبتنی بر تـشکیک مـاهوی اسـت و بـا مبـانی                از آن . امه واقع گردید  انتقاد علّ 

 .باشدامه بدان قائل نمیسازگار نیست، علّ) تشکیک وجود(حکمت متعالیه 
 اول :اق باشدتواند موطن میثل عالم دنیا و طبیعت نمیامه به دو دلیـ به اعتقاد عل١٠ّ

کننـد و بیـشتر     ها در مواجهه با دین و آیین جدید مقاومت می         که در عالم دنیا انسان    این
ها سلب کرده،     بعد این عذر و بهانه را از آن        که خداوند در آیۀ   تابع پدران هستند در حالی    

یک کرده و از هر یک جداگانـه عهـد گرفتـه            ها را از یکدیگر تفک    به این صورت که انسان    
اگـر عهـد در ایـن عـالم اخـذ           . اسـت  دار غفلت و فراموشی      ، دار دنیا  از سوی دیگر  . است
 توانـست آگاهانه و عاری از معرفت باشد و در ایـن صـورت نمـی    نا کهآمدشد الزم می   می
، عـالم دنیـا     بنـابراین . ت را تمـام کـرده اسـت        میثاق حجّ  ا خداوند در آیۀ    امّ .ت باشد حجّ

 .تواند موطن اخذ میثاق باشدبرخالف اعتقاد برخی نمی
شـناختی شـاهد برخـی وجـوه        عد وجود شناسی معرفت برخالف بُ    عد هستی ـ در بُ  ١١

اعتقاد به مـوطن    : وجوه اشتراک مانند  . باشیمامه می اصدرا و علّ  اشتراک و افتراق میان ملّ    
ت عهد و   لم حضوری و شهودی، علّ    میثاق، معرفت به حقیقت وجودی خداوند از طریق ع        

اد  بر فطری بـودن اعتقـ   میثاق که دالّها، فطری بودن مفاد آیۀ ط انسان نقض پیمان توسّ  
ونی، قائـل   در تعیین موطن میثاق، اعتقاد به مُثل افالط      شانو وجه افتراق  . توحیدی است 

 . علّی و معلولی میان عوالم هستی استبودن یا نبودن به رابطۀ
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