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 (72/70/7931؛ تاریخ پذیرش: 83/78/7931)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 فالسفة و متکلمان م،یکر قرآن مفسران انیم پرچالش مباحث جمله از تاکنون ربازید از ذر عالم بحث

 رامدون یپ وارده ثید احاد و اعراف سورة از 710 ةیآ به مربوط  م مسائل نیا شةیر. است بوده مسلمان
 در کده  عدالم  نید ا است معتقد و داند یم یاله علم ای عقو  عالَم به متعلق را آن مالصدرا. باشد یم آن
 عقدو   عدالم  ندام  بده    یعدالم  بده  مربدوط  گرفته، را خود تیربوب به اقرار آدم اوالد  مة از خداوند آن

 یدارا و  یبسد  صدورت  بده  اید دن عدالم  ینفسان وجودات نی م ذر عالم در صدرا، نظر به. است مفارق
 طباطبدایی  عالمده  امدا  اسدت،  شدده  فهماندده  انسدان  بده  دید توح قتیحق و  ستند موجود یجمع وحدت

 وجدود  بده  اگدر  دارد، یملک جنبة نکهیا نیع در که است انسان یملکوت نشلة  مان عالم نیا دیگو یم
 بدا  یآملد  یجدواد . کندد  یمد  درک را یدیتوح یکل معارف آن کند، توجه دلش راه از خود یملکوت
 عالمده  بارز شاگرد  م خودش و است ییصدرا ةیمتعال حکمت به معتقد یفلسف یمبان در آنکه وجود

  مدان  عدالم  نید ا دید گو یم و ردیگ یم فاصله خود استادان از یاندک ،نهیزم نیا در اما است، طباطبایی
 او، نظدر  به. است یقلب شهود و فطرت عالم  مان ااق،یم و ذر عالم یعنی است؛ انسان سرشت و فطرت
 اسدت،  فرموده خلق یدیتوح ةیسرما با را او خدا چون کند، رجوع خود درون ساختار به انسان  رگاه

 بداب  از نفدر  سده   در  سدخن  سدندگان، ینو نظر به. کند درک را یربوب دیتوح یکل قیحقا آن تواند یم
 واجدد  و یزمان تقدم بدون ذر، نام به یا نشله وجود وآن گردد یبرم زیچ کی به مصداق و ،یشا حمل
 است، شده عزضه انسان بر یدیتوح قیحقا آن در که است عتیطب عالم به نسبت یمکان و یرتب تقدم

 عالمده  انیب د،ینما یم سازگارتر شیخو نفوس بر  ا انسان اشهاد و یوح کالم ساختار با که آنوه یول
 .است یآمل یجواد

 .یاله علم عقول، عالم فطرت، عالم ت،یربوب ثاقیم ذر، عالم :واژگان کلیدی

                                                           

 E-mail: mohsenhabibi212@gmail.com 


 E-mail: m.h.meshki313@gmail.com )نویسندة مسئول( 
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 مقدّمه

سدورة اعدراف، در طدو      710ای با عنوان اخذ میااق الهی در آیة  به واسطة طرح مسلله
اسدت.   در میدان متفکدران مسدلمان درگرفتده      بحث و چالشدی علمدی   تاریخ اندیشة اسالمی، 

موضوع این است که این گرفتن میااق و تعهد نسدبت بده ربوبیدت و توحیدد در چده زمدانی       
و فلسفی خود و نیز  است!  ر مفسر و اندیشمندی نیز به نسبت اعتقادات کالمی  اتفاق افتاده

است. بسیاری بدر اسداس روایدات     روشی که در تفسیر برگزیده، به این پرسش پاسخی داده
اندد کده در آن، ایدن پیمدان گرفتده       معتقد شدده « عالم ذر»به نام  لمی تفسیری این باب، به عا

 ای این تحقیق عبارتندد از: عدالم ذر چیسدت؟ وجدودش در کجاسدت؟       است. پرسش شده
یک موطن حقیقی یا اعتباری است؟ متفکدران آن را صدرفًا بده ندام یدک عدالَم نامگدذاری        

اسدت؟   ست؟ در آنجا چه اتفاقی افتداده ا  ا در آن به چه کیفیتی بوده اند؟ حضور انسان کرده
 ما نسبت به آن چه تکلیفی داریم؟

زیدرا   شدود؛  و یا حتّی اخالق عملدی نمایدان مدی    نتیجة طرح این بحث در مسائل کالمی 
تواندد در سرنوشدت و عاقبدت کدار انسدان       اثبات وجود چندین مدوطنی قبدل از خلقدت، مدی     
 تَقُولُاواْ  أَنفرمایدد:   سورة اعراف مدی  710تأثیرگذار باشد. خدای متعا  نیز در  مان آیة 

تواندد پشدیمانی بزرگدی     یعنی غفلت از این مسلله مدی  ؛غَافِلِیَْ هََِا عَْْ کُنَّا إِنَّا الْقِیَامَةِ یَوْمَ
برای انسان در روز حساب ایجاد کند، در حالی که دیگر عذر و دلیلی  دم بدرآن نخوا دد    

ل صحیح در قبا  آن، راه آخرت را برای انسدان  داشت و بالعک ، شناخت این عالم و عم
 دای بداال از نگداه سده      سازد. این مقاله در پی آن اسدت کده بده پرسدش     روشن و مطملن می

و جوادی آملی پاسخ گوید و به ندوعی   طباطباییعالمه اندیشمند مسلمان، یعنی مالصدرا، 
 ای برقرار کند.  ا مقایسه میان آن
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 تفسیر عالم ذر. تاریخچة نظریات مطرح در 1

 دا در   در تاریخ اسالم، ا ل نظر در تفسیر چیستی عالم ذر و چگدونگی سدالا  از انسدان   
اندد. درادامده، بده برخدی از      آن، از مناظر گوناگون عقلی و نقلدی ورود و ارائدة نظدر نمدوده    

 شود. نظریات اشاره می

 عالم وحی و نبوت .1ـ1

از عالم ذر، یعندی خددای سدبحان از    معتقد است که منظور  تفسیر تبیانشیخ طوسی در 
طریق ارسا  پیامبران و نزو  وحی به انسدان بیدان نمدود کده تنهدا او پروردگدار بشدر اسدت         

(. این نظریه نیز با ظا ر آیه مخالف است؛ زیرا  مان گونه 01 :1 ، ج7902)ر.ک؛ طوسی، 
  بدرای گذشدته  « ذإ»د د، چدون کلمدة    را قبل از دنیا نشان می که گفته شد، ظا ر آیه عالمی 

و در آن موقدف  « به یاد آور آن  نگام را»در تقدیر است؛ یعنی « اذکر»است و غالباً در آن 
، اما دعدوت انبیداء را برخدی پذیرفتندد و برخدی  دم بده آن        «قالوا بلی»اند   ا گفته  مة انسان

 تواند مسللة میااق باشد. بنابراین، مسللة وحی نمی ایمان نیاوردند.

 )ع(ات دارای شعور از صلب حضرت آدم. خروج ذر2

و آن  دم بده ایدن     اند نامیده« عالم ذر»این موطن را  برخی از مفسران بر اساس روایات،
 دا در   است که در آن روایات تأکید فراوانی بر این وجود دارد کده تمدام انسدان    سبب بوده

اسدت   پیمان گرفتده شدده   ا میااق و  اند و از آن آن مکان یا آن عالم، به صورت ذراتی بوده
که اشکاالت فراواندی بدر ایدن نظریده وارد اسدت؛ از جملده اشدکاالتی وارد بدر آن، مسدللة          

در روایات است، در حالی که در آیة « ظهر»تناسخ، ضعیف یا مرفوع بودن روایات و واژة 
باشدد، در حدالی کده     می« ذر»است و نیز اشکا  دیگر، واژة « مِن ظهور م»شریفه، سخن از 

(. محتددوای ایددن 121: 1و  1 ، ج7902اسددت )ر.ک؛ طوسددی، « ذریّددتهم»ر آیدده، سددخن از د
 دا را از اولدین تدا     ای روایات، خداوند متعا  انسان نظریه از این قرار است که بر اساس پاره
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به صورت ذرات ریز خارج نمود و  مه را در یک مکدان   )ع(آخرین از صلب حضرت آدم
آیدا مدن پروردگدار شدما      أَلَسْاتُ بِارَبِّکُ ْ:   دا فرمدود:    آن جم، کرد، آنگاه خطاب به  مة

. قَاالُوا بَلای شَاهِدْنَا     ا  مگی شهادت دادند که بله تو پروردگار مدایی:  و آن نیستم؟
تمام نسل و اجیا  بشری از ابتدا تا انتهای جهان خلقت به صورت ذراتدی   طبق این دیدگاه،

 دا خطداب    و تکلم  م داشتند که خداوند بده آن  و قدرت فهم اند از پشت آدم خارج شده
و ( 728: 7901اکبری،  و 010تا:   ا گفتند: آری )ر.ک؛ قمی، بی آن ؟«ألستُ بربّکم»کرد: 

بده  مده    آورد، به این علت است که فراموشی عامی  اکنون کسی آن را به یاد نمی اینکه  م
 ن مسلله وجود دارد.است، ولی معرفت و آگا ی نسبت به ای  ا دست داده انسان

 تمثیلی از برهان بر وجود خداوند .3

اعراف، قائدل بده ایدن     710برخی از مفسران مانند فخر رازی و زمخشری در تفسیر آیة 
اند که خطاب آیه بر سبیل مجاز و استعاری است، نه اینکده حقیقتداً اتفداق افتداده و      امر شده

است، نه آنکه واقعاً محقدق    ا اقرارگرفته واق، شده باشد؛ یعنی گویا خدای سبحان از انسان
افددرادی  ددم  سددتند کدده چددون  ددا  (. ایددن188: 71ق.، ج 7108شددده باشددد )ر.ک؛ رازی، 

اند؛ بدین معندا   نتوانستند حقایق این آیه را درک کنند، سخن از مسللة تمایل به میان آورده
خواسته تا ربوبیت خدود را   که اصالً عالم میااقی وجود ندارد، بلکه خداوند با بر ان و دلیل

اسدت )ر.ک؛   مانندد فخدر رازی نظدر داده    کشداف به  مگان نشان د دد. زمخشدری نیدز در    
واقعیدت دارد و بدا   « شهدنا»و « قالوا بلی»(. اما در ظا ر آیه، 710: 0 ق.، ج7171زمخشری، 

تفداوت  ، مسلله کدامالً م «است گویا چنین بوده»مطرح کردن مسللة تمایل و این نوع بیان که 
 است.
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 عالم ارواح. 4

الددّین شدیرازی    سینا، سهروردی، قطب برخالف نظر بیشتر فالسفة مسلمان،  موون ابن
( که قائدل بده حددوث نَفْد   سدتند )ر.ک؛      اإلشراق حکم و شهرزوری )دو شارح بزرگ 

: 7910؛ شدهرزوری،  087: 0 ؛  مان، ج180: 7: ج 7911؛ سهروردی، 911: 7913سینا،  ابن
عجیبة مراکشی قائل به قدم نَفْد  پدیش    (، متکلمانی مانند ابن101: 7909الشیرازی، و  107

اندد    ا مورد خطاب خدای متعا  قدرار گرفتده   باشند که در آن عالم، ارواح انسان می  از بدن
(. ایدن نظدر متکلمدان بدر اسداس      711: 0 ق.، ج7173عجیبده،   )ر.ک؛ ابن« ألست بربکم»که 

 ا را دو  زار سا  قبدل از    ا بیان شده خدای متعا  ارواح انسان روایاتی است که ضمن آن
)کلیندی،  « خلدق اهلل األرواح قبدل األبددان بدألفی عدام     »اسدت:    ای آندان آفریدده   خلقت بدن

اند و  مه در محضدر   (. طبق این روایات، ارواح در آن عالم حضور داشته190: 7 ، ج7911
اندد و بدر آن    ة  مین میاداق ربوبیدت درک نمدوده   عقل کُل یا صادر او ، مسائلی را از جمل

، حضدرت  )ع(به عنوان نمونه گفتنی است که بر پایة روایتی از امدام صدادق   اند. گوا ی داده
 وَعَلَاى  رِجَال ا یَأْتُوکَ بِالْحَجِّ النَّاسِ فِی وَأَذِّنطبق دستور الهی که به او فرمدود:   )ع(ابرا یم

(،  مة مردم، حتّی آنانی که در اصالب پدرانشدان بودندد، بده حدج     01)الحج/  ضَامِرٍ کُلِّ
 دایی کده یدک بدار لبیدک گفتندد، یدک بدار و          ای پذیرفتند و آن فراخوانده شدند که عده

: 1 ، ج7911شدوند )ر.ک؛ کلیندی،    کسانی که دوباره گفتند، دو بدار بده حدج مشدرف مدی     
پدذیر اسدت، ولدی     می پیش از این عالَم تطبیق(. پ  این روایات با وجود ارواح در عال082َ

زیرا در آنجا  مگان لبیک نگفتند، ولی در آیة مدورد   بر آیة مورد بحث قابل تطبیق نیست؛
 گفتن کلّی است.« بلی»بحث، اجابت  مگانی و 
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 . عالَم عقول5

صورت متحد و بسی  حضور دارندد و   گوید در این نشله، عقو  انسانی به  مالصدرا می
تفصدیل بیدان    کنند. این بیان مالصدرا پ  از برشمردن نظریات دیگر به حقایق را درک می

 خوا د شد.

 . عالم دنیا و قوای عقالنی6

اندد   مدال محسدن فدیض کاشدانی بیدان نمدوده       این احتما  را برخی شارحان صدرا مانندد 
 مین نشلة دنیدا و  (. به نظر ایشان، مراد از عالم ذر 017: 0 ، ج7902)ر.ک؛ فیض کاشانی، 

تواند ایدن میاداق    قوة عقل است. اگر از عقل درست استفاده شود، در  مین عالَم، انسان می
را درک کند. یکی از بزرگترین اشکاالت وارد بر این دیدگاه آن است کده بدا ظدا ر آیده     

یدن   مخوانی ندارد؛ زیرا آیه ظهور در وقوع این اتفاق در عدالَمی پدیش از دنیدا دارد و از ا   
 گویند. رو، این ظهور برخالف آن چیزی است که این افراد می

 . عالم ملکوت7

 گوید: می المیزاناست. وی در  ارائه داده طباطباییاین نظریه را عالمه 

 ای خاصی که  ر یدک   خدای سبحان حیات اخروی و برزخی را با ویژگی»
ْ  وَإِنداند.  مونین، در آیة شدریفة   دارد، برای  مین انسان دنیایی ثابت می  مِّا

( ثابدت کدرد کده  در     07)الحجر/  م عْلُومٍ بِقَدَرٍ إِالَّ نُنَزِّلُهُ وَمَا خَزَائِنُهُ عِندَنَا إِالَّ شَیْ ٍ
زائن خدای متعا  وجدودی ویدژه دارد کده پد  از ندزو  بده دنیدا        موجودی در خ
تری در خزائن  کند. پ  انسان پیش از وجود دنیایی، وجود بزرگ اندازه پیدا می

گویند و اگرچده   الهی دارد که وجه دنیایی را ملک و وجه برزخی را ملکوت می
ت سدابق و  اَندد، امدا ملکدو    دو نشله و عالم متفاوت  ستند، ولی  مزمدان و متصدل  

تر از دنیا از نظر رتبه، اثر و عظمت است. آن وجهة ایجادی و ملکوتی )کُن  پیش
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لذا روح ملکوتی او  ر  اش سابق است. فَیَکون(  ر انسانی بر وجه ملکی و دنیایی
فهمد که ربّ او تنها خددای واحدد متعدا  اسدت و ایدن نشدلة        داند و می لحظه می

میااق ملکوتی بر این عالم دنیا دائماً سبقت و پیشی دارد و بدا ظدا ر آیده  دم کده      
یادآوری آن تطابق دارد؛ زیدرا  در لحظده اگدر غبدار غفلدت از        ،"و اذ"فرماید  می

گردد، حتّدی کفدار و مشدرکان در     متوجه رب خود می انسان رخت بربندد، دلش
رود، رو بده سدوی    افتندد، چدون پدردة غفلدت کندار مدی       حالی که به اضدطرار مدی  

 الدِّیَْ لَهُ مُخْلِصِیَْ اللّهَ دَعَوُاْکنند؛ آن  م با اخالص کامل.  پروردگارشان می
بیددار و  ( نیز  مان صبغة ملکوتی انسانی اوسدت کده بدا رفد، غفلدت،      00)یون / 
 (.907: 0 ، ج7911، طباطبایی« )شود آگاه می

 . عالم فطرت8

است. به نظر ایشدان، بدا مراجعده بده      اهلل جوادی آملی ارائه شده این نظریه از طرف آیت
توان حقایق توحیدی را به صورت کلی دریافت نمود و این  مدان   فطرت و شهود قلبی می
حا  در این مجا ، ابتددا دیددگاه مالصددرا را    است. « أَلستُ بِربّکم»معنای پاسخ به پرسش 

و در پایدان، بده نظدر     طباطبدایی کنیم و آنگاه به نظریة عالمه  دربارة چیستی عالم ذر بیان می
 .اهلل جوادی آملی خوا یم پرداخت آیت

 . شرح نظر مالصدرا دربارة عالم ذر9

ظدا ر قبدل از خلقدت دنیدا،       دا بده   است که برخی از آن  مالصدرا متأثر از  مان روایاتی
یعنی روایاتی که وجود روح را قبل از خلقت بدن  کند؛ وجود نشله و عالم ذر را مطرح می

خلدق اهلل األرواح  »اسدت:   نقدل کدرده   األندوار  بحارمجلسی در  کند؛ مانند روایتی که بیان می
«  دا خلدق نمدود    قبل األجساد بألفی عام: خداوند ارواح را دو  زار سدا  قبدل از اجسداد آن   

(. البته باید اذعان داشت که نظریدة صددرالمتألهین شدیرازی در    022 :1 ، ج7939)مجلسی، 
ریة کلی او بدا عندوان    ای فلسفی و حِکمی او، یعنی نظ باب عالم ذر، ضمناً متأثر از دیدگاه
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حکمت متعالیه است. بر اساس دیددگاه مالصددرا،  رچندد انسدان متشدکل از روح و بددن       
د ندد؛ بده عبدارتی،     است، اما  ر دو با  م متحد  ستند و یک شدیء واحدد را تشدکیل مدی    

درست است که  ر یک از بدن و نَفْ  روحانی جایگا ی متفاوت دارد، اما کما  نَفْ  و 
شود که اتحاد جسم با روح بیشتر و در نتیجه، بدن او  دم   ی در انسان باعث میارتقای روح

 تر شود. از نظر او، نَفْ  پیش از تعلق بده بددن، در عدالم عقدو  مجدرده      تر و  م لطیف قوی
اند که در آن عالَم و در  است و در عالم عقو ، نفوس با  م یک وحدت جمعی داشته بوده

 ات و کارات نفوس را به بحث اجمالی و بسی ، در خدود دارد آن مرتبه از وجود خود، کلی
کند کده پروردگدارش کیسدت و     و در آن عالم عقو ، این وجود جمعی از نَفْ  درک می

 خوا دد بدود  « عقل مفارقی»د د و آن  م به نحو  نسبت به ربوبیت خدای متعا  شهادت می
انسدانی قبدل از تعلدق بده     (. به نظدر صددرا، نفدوس    089 :0 ج ،7911 ر.ک؛ مصباح یزدی،)

وجود جمعی  ستند که در آنجا  مة عقو  مفارقدات خوا ندد    ابدان، در عالم عقو  واجد
رسدد کده مالصددرا تقددم ارواح را بدر ابددان، تقددم زمدانی          نظدر مدی   به  . پ  اینگونه7بود
ای کده ایدن ارواح    داندد؛ آن  دم در نشدله    داند، بلکه ایدن را تقددم رتبدی و مقدامی مدی      نمی

جردات عقلی با  م متحد  سدتند و منطدوق روایدت گرچده سدخن از سدا  و زمدان دارد،        م
کده  ندوز رشدد علدوم عقلدی و حِکمدی در        )ع(لیکن در مواجهه با مخاطب عصر ا دل بیدت  

است.  ای جز استعما  این نوع بیان نبوده مخاطبان به بلو  و کما  مناسب نرسیده بود، چاره
داند که مقصود از خلقت ارواح قبل از ابدان این باشدد کده    به  ر حا ، او این را ممکن می

در  نفوس پیش از تعلق به بدن، نه با وجود متعدد و کایر، بلکه یک موجدود جمعدی مجدرد   
 اند.  ای مفارق خلق شده عالم عقل

بر اساس دیدگاه صدرا، اینگونه نیست که نَفْ  به بدن منضم یا ملصق شده باشد، بلکه 
م اتّحاد دارند و  ر دو یک شیء واحد با دو رویکرد روحانی و جسدمانی  نَفْ  و بدن با  

تدر و   تر شود، بدن لطیف  ستند. یکی فانی و فرع و دیگری باقی و اصل!  رچه نَفْ  کامل
شود تا جایی که به مرتبة وجود عقلی برسد و  ر دو شدیء واحدد شدوند، بده      تر می روحانی
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باشد.  مونین، او معتقد است از نَفْد  صداحب ایدن    ای که بین آن دو  یچ مغایرتی ن گونه
بدن که به رشد عقالنی و تجرد رسیده باشد، کار ای معنوی و روحانی و کرامات خاصی 

توان گفدت کده انسدان در     پ  می (.30: 3 ج م.، 7307صدرای شیرازی، آید )ر.ک؛  برمی
و وجدود نَفْد    اثر اتصا  خود به بخش عقالنی وجودش که  مان مرتبدة اعدالی حقیقدت    

تواند مَظهر و مُظهِر صفات افعالی خدای متعا  شود؛ چه اینکه حقیقت عبودیدت   است، می
چنین است و معنای خلیفة الهی بودن او  م  مین است، وگرنه اگر خلیفه و جانشین کسی 

یدک از افعدا  او    باشد که موجودیت وحدانی او را درک نکند و یا درک کندد، امدا  دیچ    
که امدام   ٌعنه نداشته باشد، چگونه خلیفة پروردگارش خوا د بود؛ چنان مستخلفشبا تی به 

 به فضیل فرمود: )ع(صادق

وجدد فدی    العبودیة  فمدا فقدد مِدنَ     الرّبوبیة  کنهُهَا  جوهَر ةٌ العبودی یا فضیل "»

است که باطن و عمقش  مدان ربوبیدت    گو ری : ای فضیل، بندگی خداالربوبی 
شدود و   بندگی به دست نیامده باشد، در ربوبیت یافت میخداست. پ   رچه از 

. چندین کسدی   "شدود   رچه از ربوبیت پنهان باشدد، در بنددگی خددا حاصدل مدی     
مصداق تام حدیث قرب نوافل است و تمام افعا  او نیز با ارادة خاص خداست و 

« شدود   دم مدورد رضدایت او خوا دد بدود و دم مظهدر صدفات افعدالی الهدی مدی           
 (.19 :1 ، ج7911و کلینی،  119 :7910، عهالشری مصباح)

تاکنون معلوم شد مالصدرا معتقد است که قبل از دنیا مدوطنی بده ندام عدالم ذر وجدود      
اکنون نسدبت بده آن    است و  م دارد که در آن انسان به ربوبیت پروردگارش اعتراف کرده

هدد و پیمدان   ویژگی خداص میاداق و پیمدان مانندد ع     علم حضوری دارد. از منظر مالصدرا،
صددرای  ر.ک؛ ) و مانندد آن اسدت   جانبه یا  مان ایقاعاتی مانند وصدیت، ندذر، وقدف    یک

و آیات محکم آن، او میاداق را   قرآن مونین، به سبب نزو   (.017: 0 ، ج7921شیرازی، 
در معنای محکم ساختن و استوارسازی از طرف خدا و  دم از جاندب بنددگان بدا پدذیرش      

 (.012ر.ک؛  مان: ) است کار برده اطاعت از آن به
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 بودن نَفْس جسمانیةالحدوث. قدیم بودن روح یا 11

اص خود در نحدوة  مالصدرا در تطبیق میان روایات دا ّ بر قدیم بودن روح، با نظریة خ
البقداء( بدر اسداس حرکدت جدو ری و      روحانی الحددوث و  جسمانی پیدایش و بقای نَفْ  )

تکامل  مین بدن، بر این باور است که از یک نظدر قددیم بدودن روح را بپدذیرد و از نظدر      
شدود   الحدوث بودن نَفْ  را با آن جم، نماید. بنابراین، قائل به دو نشله میجسمانی دیگر، 

گدذارد.   عقلی و دیگری طبیعی است. اسم اولی را روح و اسم دومی را نَفْ  مدی  که یکی
شدمارد و   او در تمام این مراحل، مراتب تشکیکی وجود انسان قبدل و بعدد از دنیدا را برمدی    

نَفْ  انسان در  ر عالمی خدواص و قدوانین ویدژة  مدان عدالم را دارد کده اگدر        »گوید:  می
ر بگیریم، عالم باال، علت عالم بعدی است. پ  عدالم عقدو    سلسلة رتبی  ر عالم را در نظ

مفارقات تأثیرگذار و در جایگاه علدت بدرای عدالم طبیعیدات اسدت.  مدین نَْفد  در عدالم         
 ای متناسدب   عقو  اقرار به وحدانیت ربّ خود دارد و اگر در این دنیا با وجود تمام جاذبه

ر.ک؛ )  ا در عالم عقو  راه یابدد  د به جم، آنتوان با مادّه، از وحی و انبیاء پیروی کند، می
 (.27: 7929و  مان،  911د912: 0 م.، ج7307صدرای شیرازی، 

اندد و    ا قبل از موطن دنیا یدک وجدود عقلدی داشدته     رو، از دیدگاه صدرا، انسان از این 
است. ارواح در آن عالَم است که ربوبیدت و وحددانیت او    خدای متعا  در آن تجلی نموده

دادند و بدا اقدرار بده    « بلی»جوابِ « ألستُ بربّکم»به  که نفوس اند و  نگامی مشا ده کرده را
 .0وحدانیت و ربوبیت او در عالمی پیش از این عالم، او را اجابت کردند

العدالمین    دا اقدرار بده وحددانیت رب     سورة اعدراف،  مدة انسدان    710بنابراین، طبق آیة 
است و مخاطبان از  مان جا   ا با  م متفاوت بوده را، اقرار آناند. اما به اعتقاد مالصد داشته
، ذیدل احادیدث  مدین بداب     شدرح اصدو  کدافی   اندد. او در    ای متفاوتی قرار گرفته در راه

 گوید: می
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 دای    ا در عالم عقل و علم الهی، پنهانگداه  ارواح بشری از آغاز حصو  آن»
ود از بداطن غیدب بده جهدان      ای قضا و قدر تا  نگام آشکار شدن خد  غیب و قله

نهندد تدا جدایی کده بعضدی نسدبت بده         شهادت، مراتب گوناگونی را پشت سر می
شوند.  مونین، از نظر جمعیت، بسی  بودن و...  تر می بعضی دیگر باالتر و نورانی

 (.119م.: 7307صدرای شیرازی، « )متفاوت  ستند

انسدان بده علدم حضدوری،     اگدر  »اسدت:    مونین، او دربارة شهود پروردگدار نیدز گفتده   
وابستگی و نیاز مطلقش را به خدای خود بشناسد، پ  حتمداً بده ربوبیدت خددا و عبودیدت      

خالصه آنکه او در باب موطن میاداق   .(011 :0 ، ج7921 مان، « )است خویش اقرار کرده
در عالم عقل و علم الهی، نفوس بشدری میاداق و پیمدان     9معتقد است در مقام تفصیل عقلی

حقیقدت عقلدی انسدان اسدت؛ چراکده  در ندوع        « ألسدت بدربّکم  »و مخاطب  ت سپردندربوبی
موجود طبیعی در عالم طبیعت، دارای صورت مفارق عقلدی و صدورت برزخدی ندوری در     

و حکمای ربّدانی   عالم اصو  و علم الهی است. البته مُاُل افالطونی  م از  مان دست است
النددوع   ددای ماددالی در علددم الهددی، یعنددی در بددرزخ را ربّ  و عرفددانی گذشددته نیددز صددورت

(. پ  عالم ذر و موقف آن از دیدگاه صدرالمتألهین،  مدان  019 مان: نامیدند )ر.ک؛  می
زندد.   عالم عقو  یا عالم علم الهی است کده مالصددرا آن را بدا مُُادل افالطدونی پیوندد مدی       

 ناچار باید نفوس آدمیان با وجود کهتری عالم دنیا نسبت به مِهتری عالم عقدو ،  به بنابراین،
برای کسب کماالت و بازگشت به عقو  مفارقی، بدین دنیا  بدوط کندد و تدالش و جهداد     

 (.919 و 990: 0 م.، ج 7307ر.ک؛  مان، نماید )

 . علت فراموشی موطن میثاق از نگاه مالصدرا11

صدرالمتألهین  بوط و تنز  نَفْ  انسان از عالم باال بده عدالم طبیعدت باعدث     از دیدگاه 
است آن عهد را در دنیا فراموش کند و به واسدطة کادرت برخدورد بدا جهدان مدادّی و        شده

جهات  مراه با ظلمت، عهدش را بشکند؛ زیرا در ایدن عدالم شدهوت و غضدب در جاندب      
جان او را از توجه به ربّ خود  ش و تفکر،عمل و روش و نیز و م و خیا  در جانب انگیز
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است کده مهدار جدانش بده دسدت ایدن قدوایی بیفتدد کده           غافل سازند. البته این در صورتی 
رابطدة ایدن     ا حکمرانی نکندد.  خودشان مکلف به طاعت از عقل  ستند و عقل الهی بر آن

الم مُاُدل اسدت؛    دای افالطدون در بداب عد     عالم و عوالم باال  م از دید صدرایی  مان گفته
آموزد، یادآوری معارفی است که در عالمی باالتر، یعندی   یعنی آنوه انسان در این عالم می

اما  که باید در اینجا با جهاد و تالش به منصة ظهور و عمل برساند. است عالم مُاُل فراگرفته
یدت نَفْد    تدریج با ترب است تا به وقتی نَفْ  به بدن تعلق گرفت،  مة معارف فراموش شده

کده   چندان  (.7190: 1 ، ج7921افالطون،  ا را به یاد بیاورد )ر.ک؛  در این عالم، دوباره آن
گفته شد، این نظریة مورد تأیید مالصدرا مبنی است بر اینکه نَفْ  مجدرد و بداالتر از عدالم    

رو، علم به آن حضوری و شهودی است. این موضوع موجدب شدده او    مادّه است و از این 
رغم اینکه نَفْ  تعلق به عالم طبیعت و بددن خداکی داشدته باشدد، بددن بدرای         د شود بهمعتق

تا اینکه آن معارف  نَفْ  حکم حجابی را داشته باشد و پیوسته برای آن تزاحم ایجاد نماید
 دا اثبدات    بنابراین، مالصدرا مُاُدل افالطدونی را ابتددا بدا اسدتدال        ا فراموش شوند. و پیمان

عدالم  »د د و خدود نیدز ندام آن را       آن را با موطن میااق و عالم ذر تطبیق میکند، سپ می
 نهد. می« علم الهی»یا « عقو 

 طباطبایی. بیان دیدگاه عالّمه 12

 گوید: عالمه می

بیان حقیقت روح است  واقعاً( 01 /سراءإلا) رَبِّیقُلِ الرووحُ مِْْ أَمْرِ تعبیر »
 ،چدون در ایدن آیدة شدریفه    ، بیدان حقیقدت نیسدت    عددم  و استنکاف از جدواب و 

اینجدا  از  .. .نمایدد  خداوند سبحان روح را موجودی امری و غیرخلقی معرفی مدی 
معلوم شد که روح با سایر موجودات عالم امدر، در شدلونات و اوصداف و اطدوار     

فَإِذا سَو یتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِاْْ  : است وجودی مشترک است. در آیة دیگری آمده

پ  آنگاه که او را با خلقت کامل بیاراسدتم و از روح   (؛ یعنی10 /ص) رُوحِی
عدین  ولی در  ،غیربدن است ،روح که شود از آن فهمیده میم و خود در او بدمید
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ها نُخْرِجُک ْ نُعِیدُک ْ وَمِنْ ها وفیا خَلَقْناک ْ مِنْهَ: اسدت  خداوند سبحان فرموده ،حا 

شما را از خاک آفریددیم و  دم بده ایدن خداک       یعنی ما ؛(11 /طه) أُخْری تارَةً
که آوریم  خاک بیرون می  در روز قیامت[ از اینو گردانیم و  م بار دیگر ] بازمی

روح با وجود مغایرت با بدن در این نشلة دنیایی به نحدوی  شود  از آن فهمیده می
 :7900، طباطبدایی ) «کندد   و ویت میدان آن دو صددق مدی   با آن متحد است که 

 .(98د00

، اعدراف  710و مقصود آیدة  لکی است ملکوتی و مُ ةانسان دارای دو جنب وی،اعتقاد  به
 تقددیر اسدت،   در «اذکدر »در آن  کده  «إِذ أَخَدذ »عبدارت  از  رایز  مان جنبة ملکوتی اوست؛

صدحنه   اًیثاناست و  قبل از این موطن محسوس، موطن دیگری بوده اوالًشود که  می استفاده
اخذ میااق مقدم بر این نشله است، ولی این دو موطن گرچه یکی نیستند، ولی متباین از م 

به این که ملکوت از محور زمان خارج است، ایدن تقددم زمدانی     توجه با نیستند و متحدند.
تدوان از برخدی آیدات، از     مطلدب را مدی   نید ا ست.نیست، بلکه رتبه و شأن او برتر و مقدم ا

إِنْ مِْْ شَیْ ٍ إالَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَاا  فرماید:  استنباط نمود که می حجرسورة  07 یةآجمله 

ة موجودات در نزد ماست. پ  آنوه نزد شماست،  مخزائن  ؛ یعنینُنَزِّلُهُ إِالَّ بِقَدرٍ مَعلُومٍ
 دا در خدزائن الهدی اسدت      ولی نزد ما وجود مجرد و ملکدوتی آن  وجود مادّی اشیاء است،
مَاا  اسدت:   آمدده  قدرآن در  کده  چندان  ناپذیر و غیرقابل تغییر اسدت؛  که برخالف دنیا زوا 

متحرک و مصون ریغ ملکوت اشیاء باقی، پ  (.32)النحل/ عِنْدَکُ ْ یَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَاهللِ بَاقٍ
کند که بده یداد    حقیقت، خداوند به آن انسان ملکی امر میدر  پ  از تدریج و زوا  است.

 :1 ج ،7911، طباطبدایی ر.ک؛ ) موطن و جنبة ملکدوتی خدود بداش تدا بده مدن توجده کندی        
 (.710د717

رسدد گرچده اصدل در انسدان روح اوسدت؛ زیدرا روح اسدت کده او را اداره          نظر می  به
شود، اما ایدن دو جنبده    کند و جسم به منزلة مرکَب و خدمتکار روح انسان محسوب می می

الحددوث بدودن انسدان را بپدذیریم، روح  دم در اثدر       جسمانی با  م اتحاد دارند، بلکه اگر 
لذا وقتی انسان کار ای فیزیکی و جسدمانی   است. آمده تغییر جو ری  مان جسم به وجود
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گدذارد و   شدود و در روح او اثدر مدی    د د، مستقیماً بده مسدائل معندوی تبددیل مدی      انجام می
به صدفت ثابدت روحدی     و بعد در اثر ممارست در آن عمل، کم از حا  معنوی به ملکه کم

انی دارد، ولدی  مدین   عندوان نمونده،  رچندد در نمداز حرکدات جسدم       بده   شدود؛  تبدیل مدی 
تواندد ایدن را در خدود بده یدک       حرکات و سکنات در روح فرد اثر معنوی دارد و فرد مدی 

)المعدارج/   الَِِّیَْ هُ ْ عَلَای صَاالَتِهِ ْ دَائِمُاونَ   ) صفت تبدیل کند و دائم در نماز باشد
در  خوشدا آندان کده دائدم    »اسدت:    مان گونه که باباطا ر  دم در ایدن موضد، گفتده     .((09

برعک ، او قدرت و توان ایدن را دارد کده حقدایق و نیدات معندوی را بده عرصدة        «. نمازند!
عمل و کار دنیایی بکشاند و نشان د د دنیا و مادّیات اگر با روح خلیفة الهی، یعندی انسدان   

نیز  )ره( مان گونه که امام خمینی متقی وکامل اداره شود، سراسر توحید و نور خوا د بود.
 ت:اس سروده

 سالک در این سلوک به دنبا  کیستی؟»
 

 «کشدم  من یدار را بده کوچده و بدازار مدی      
 (.39 :7901)موسوی خمینی،                    

کندد، ولدی رشدد     پ  از نظر اینکه عالَم ملکوت بر ملک تقددم دارد و آن را اداره مدی  
انسان در عالم ملکوت و رسیدن به کماالت روحی خدود مسدتلزم عمدل و تدالش در وادی     

 .(93)النجم/  وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِالَ مَا سَعَیمُلک است: 

رب و خدودش را بده عندوان عبدد شدهود       انسان در موطن ملکوت، خدایش را به عنوان
گوید نشلة ملکوت از حجاب مصون است و سدالکی کده    کند و در این زمینه عالمه می می

خود را از غبار گناه و غفلت حفظ کندد و بده آن وادی امدن راه یابدد، چشدم        جان ملکوتی
البتده   شود. لذا حقیقت ربوبیت خداوند در آنجا روشن و آشکار خوا دد بدود.   دلش باز می

ای شبیه  مان بیان مالصدراست، با ایدن تفداوت کده او ایدن نشدله را       این نظر عالمه به گونه
تر گذشت که او اعتقاد دارد با رجوع انسان به نشلات مافوق  داند و پیش مافوق ملکوت می

ملک و ملکوت و رسیدن به عقو  جمعدی و جبروتدی کده در آن علدم الهدی بده کلیدات و        
 نیز توحید در دسترس انسان خوا د بود.حقایق ربوبیت و 
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کنندد کده عالمده در مسدائل تفسدیر       بیان مدی  قرآنبرخی منتقدان روش عالمه در تفسیر 
داند. البتده ایدن موضدوع تدا حددّی       روایات را دارای حجیت نمی  ای عقلی، یا تحلیل قرآن

شدیعه مطلقداً   خبر متدواتر و قطعدی پدیش    »گوید:  رسد؛ زیرا خود عالمه می نظر می درست به
حجت است، ولی خبر غیرقطعی و خبر واحد تازه به شرطی که مورد وثوق باشدد، تنهدا در   

ایشددان بددرخالف مفسددرانی چددون  .(703 :7931، طباطبددایی) «احکددام شددرعیه حجیددت دارد
صراحت قائل به حجیت خبر واحد معتبدر، حتّدی در    اهلل معرفت که به اهلل خویی و آیت آیت

(، در تفسددیر 779 :1 ج ،7902معرفددت،  و 930ق.:  7198خددویی، ر.ک؛)تفسددیر  سددتند  
کند که حجیت خبدر واحدد مخدتص فقده اسدت و در تفسدیر فاقدد         مکرراً تاکید می المیزان

خبر واحد جز در »گوید:  به عنوان نمونه، عالمه در مجلّد د م تفسیر چنین می اعتبار است؛
نوعی موثدوق الصددور باشدد، حجدت     احکام شرعیة فرعیه آن  م فق  در جایی که با ظن 

در قضایای تاریخی و امور اعتقادی، حجیت خبر واحد معندا نددارد؛ زیدرا فاقدد اثدر       نیست.
حا  جدای از مباحث فنی روایی و کالمدی   .(917 :78 ج ،7911، طباطبایی) «شرعی است

یدابیم کده او بدرخالف     با بررسدی نظدرات تفسدیری خدود عالمده درمدی       پیرامون این سخن،
بدرداری    ا به دفعدات بهدره   است و از آن دعایش عمالً در تفسیر بسیار از روایات متأثّر بودها

کارگیری روایات از سوی ایشان در تفسیر نشان  عالمه به روایات و به نگاه نوع است. کرده
صورت نظری در مسائل اعتقادی و کالمدی جایگدا ی بدرای خبدر      گرچه به د د که او  می

بیند، اما در ایدن ندوع مقدوالت، مانندد جریدان معدراج، عمدالً از         ظنون نمیواحد، امارات و 
اسدت و روایدات در ندوع نگداه عقالندی و       طور گسترده استفاده کرده روایات در آثارش به 
نمونة دیگر این ندوع اسدتفاده را در    (.903: 9است )ر.ک؛  مان، ج  استداللی او مالثّر بوده
کندد زبدان عدالم ذر حقیقتداً سدخن و       آنجا که ایشان اثبات میبینیم.  باب تفسیر عالَم ذر می

اند، صرفاً زبان حدا    بیان است و برخالف نظر گرو ی که این آیه را استعاری تفسیر کرده
نیست. ایشان برای این تفسیر متأثر از روایتی دربارة کیفیت سدخن گفدتن خددای متعدا  بدا      

یگر این باب آن اسدت کده ابوبصدیر از    (. روایت د903: 0ر.ک؛  مان، ج ) است )ع(موسی
کیف أجابوا و  ُم ذر؟ قا : جعل فیهم ما إذا سألهم أجابوه؛ یعندی  »پرسد:  می )ع(امام صادق
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 دا سدالا     یعنی خداوند در وجود آن ذرات چیزی را قرار داده کده اگدر از آن   فی المیااق:
ادامة ایدن روایدت توضدیح    (. عالمه در 70: 0، ج 7911)کلینی، « د ند شود، جوابش را می

شددند،  مدان     ا در عالم به نحوی بوده که اگر به عالَم دنیا ناز  مدی  د د که جواب آن می
شدد. وی از ایدن روایدت برداشدت      جواب، جواب دنیوی ایشان به زبان و کدالم لفظدی مدی   

صراحت از سدالا  و جدواب و نیدز سدخن و بیدان ا دل عدالم ذر صدحبت          کند که امام به می
 (.903: 0، ج 7911، طباطباییر.ک؛ ) داند ید و این را تأئیدی بر نظر خود مینما می

 اهلل جوادی آملی . دیدگاه آیت13

اهلل جددوادی مسددللة عددالم ذر را از سددنخ دانددش و علددم، آن  ددم علمددی حضددوری  آیددت
 ایی که پ  از تولّد انسدان تحصدیل    متفاوت از دانش کریم قرآنداند،  مان گونه که  می
رود، بلکه از دانش و بینش دیگری سخن گفتده کده از    و پ  از مدتی از یاد او میشود  می

خوا دد   است و اینک نیز با او  مراه  سدت و از او مدی   آغاز خلقت انسان با وی  مراه بوده
اسدت. پد    « اذکدر »منصوب به ناصدب محدذوف یعندی     در این آیه،« إذ» به آن توجه کند.

و » در ذیدل قسدمت   مدن یگانده پروردگارتدان  سدتم.     فرماید  مگدان بده یادآوریدد کده     می
بلکده   به ادای آن در محکمه و دادگاه الهدی نیسدت،   شهادت مربوط «أشهد م عَلَی أنفسهم

مربوط به ظرف تحمل آن، یعنی سابق بر محل ادای شهادت است و در زندگی دنیا نیز راه 
از یدک آیینده بپرسدیم تدو در     به تعبیر دیگر، اگر  بندد؛ غفلت و انحراف را بر  مة مردم می

ام و از خود  یچ ندارم، جز اینکه نمایشدگر   او خوا د گفت: من آیینه بینی؟ خودت چه می
وصفی حقیقدی   ،قرآنآیت و آیینه بودن فطرت و ساختار انسان در نگاه  رخ دیگری باشم.

 اسدت:  است که  م خودش از آن آگداه اسدت و  دم خلقدت خداوندد بدر آن اسدتوار شدده        
اهللِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا فِطْرَة  /این  مان دین حنیف الهی است:(98)الروم .   ْ ِفَاأَق

معرفت حضوری انسان بده خداسدت و از سدنخ داندش      پیام فطرت، .وَجْهَکَ لِلدِّیِْ حَنِیفا 
و  ا، در بخدش اندیشده و نظدر، در انسدان جزمدی محکدم        حصولی نیست، بلکه فراتر از این
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ای مقددس و قدوی بده سدمت توحیدد و       کشش و جاذبده  صحیح و در بخش انگیزه و عمل،
گا ی  دم ممکدن اسدت ایدن گدنج       قرآنالبته به تعبیر  کند. ربوبیت خدای متعا  ایجاد می

شدود.   ولی  رگز نابود نمدی  ،(1)الشم / وَقَدْ خَابَ مَْْ دَس یهَا فطری با گناه دفن شود:
 دا  سدت و خددای     از دید داشتن عقل و فطدرت در تمدام انسدان   نصاب الزم برای تکلیف 

 ج ،7939آملدی،   جدوادی ر.ک؛ )اسدت   سبحان نَفْ  انسان را با این سرمایة فطری آفریدده 
کلینی، ) «الْفِطْر ةِکُلُّ مَولُودٍ یُولَدُ عَلَی »فرمود:  )ص(روست که پیامبر  . از این(700 و 702 :97

شود که ملهدم  مدان خددای     لذا انسان کلیات فجور و تقوا به او الهام می .(79: 0 ، ج7911
است و محور درس او  م آشنایی با  سبحان است و بشر در مکتب الهی درس الهام خوانده

أَلَسْدتُ  »فرمایدد:    ای اعتباری! خداوند در درس الهدام بده او مدی    فجور و تقواست، نه درس
 دای آن، برخدی    اما با برخورد انسان با نشلة دنیا و جذابیت«. یبل»گویند:  و  مه می« بِرَبِّکُمْ

شده زیر خداک غرایدز:    از نَفْ ِ ملهم پاک برخوردارند و برخی صاحب نَفْ ِ ملهم مدفون
قَدْ خَابَ مَْْ دَس یهَا« .بده تعبیدر   «. آن نَفْ ِ پاک را دفن کرد»؛ یعنی: «دَسَ َ»و « دسیسه

وَ یُاِیدرُوا  » اسدت:  انبیاء، آشکار کردن  مین سرمایة مددفون شدده  ،  دف ارسا  ع()امام علی
البته این به معنای بددیهی بدودن شدناخت     (.7خ  :7913الرضی،   )شریف« لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُو 

فطری نیست، چون ممکن است یک حقیقت حضوری در انسان نیازمند دقت نظدر و رشدد   
ر.ک؛ جدوادی آملدی،   ) شدود  ی انسان آشکار میباشد، وگرنه در حدّ یک مفهوم ذ نی برا

 (.779د783 :7900

 اهلل جوادی آملی شعور در بیان آیت . اشکاالت وارد بر نظریة ذرات ذی14

ایشان معتقد است اگر منظور از میااق، فطرت نباشد و عهد و پیمانی پدیش از ایدن دنیدا    
یعندی  « إذ»سدورة اعدراف،    710شویم که به قرار ذیل است. در آیة  باشد، دچار مشکلی می

)أذکر إذ( و این در حالی است که احدی از ما یادمان نیست که چنین اتفاق در « یاد بیاور»
آوریدم! شدا د بدر ایدن      است و  رچه بیندیشیم، کمتر چیزی بده خداطر مدی    کدام عالم بوده
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ز آمیدز بسدیاری ا   افتدد کده در اثدر اتفاقدات بدزرگ و مخداطره       مطلب آنکه بسیار اتفاق مدی 
 طامة  »رود و  یچ سختی و اتفاق بزرگی مانند مرگ نیسدت کده    خاطرات از یاد انسان می

است و درست است کده بسدیاری از مسدائل ذ ندی بدا فشدار مدرگ از یداد انسدان          « الکبری
رود، اما با این حا ، انسان که وارد برزخ شد و بعد قیامت را با موفقیت آن طی نمدود و   می
إِنِّی کَدانَ لِدی   گوید:  د، باز از دنیا مطالبی یادش  ست، گا ی میشاءاهلل وارد بهشت ش ان

خواسدت مدن را    (؛ یعنی من یک دوست بدی در دنیا داشدتم کده مدی   17)الصافات/ قَرِینٌ
گویدد مدا در دنیدا ا دل نمداز       منحرف کند. یا اگر خددای نخواسدته وارد جهدنم شدود، مدی     

 (.19)المدّثر/  یَْوَ لَ ْ نَکُ مَِْ الْمُصَلِّگزاردن نبودیم: 

در این صورت، اگر ما در یک موطنی تعهد سپردیم، باألخره یکدی از مدا بایدد یادمدان     
و طبرسدی در   تبیدان بیاید و اگر یادمان نیاید، به تعبیر برخدی علمدا، مانندد شدیخ طوسدی در      

گویندد انسدان قبدل از اینکده بده ایدن بددن         شود که می می 1،  مان شبهة تناسخیهالبیان مجم،
چشدد.   است و اکنون محصو  کار قبلی خود را مدی  متعلق باشد، به بدن دیگری متعلق بوده

 پ  تعلق روح انسان به بدنی شبیه یک ذره در عالم قبل از قبیل تناسخ، باطل است!

،  م ایشان بیان ْْ قَبْلُ وَ کُنَّا ذُرِّی ة  مِْْ بَعْدِهِ ْإِنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَکَ آبَائُنَا مِطبق آیة 
گویدد، اصدالً    دارد که مگر در آن عرصة قبل از عالم دنیدا، آن طدوری کده روایدت مدی      می

است؟ یعنی زمانی که دین نیامده بود تا کسی ایمان به آن بیاورد، یا  مشرکی یا مالمنی بوده
 :7902شریک قرار د دد؟ )ر.ک؛ جدوادی آملدی،     شرک به خدا بورزد، فرد چه چیزی را

، تبعیضیه نیست؛ یعنی خداوندد  وَ إِذْ أَخََِ رَبُّکَ مِْْ بَنِی آدَمَدر آیة « مِن»(. حرف 700
است. چون تبعیض به این معناست کده از برخدی پیمدان گرفتده      از جن  انسان پیمان گرفته

در قیامت به یکی از دو بهانده احتجداج    توانند باشد و از برخی نگرفته باشد و گروه دوم می
 بر دان لود نیاکان رشد کدردیم، در حدالی کده     آ کنند که ما غافل بودیم یا در محی  شرک

( و چون 10)األعراف/  إِنَّا کُنَّا عَْْ هََِا غَافِلیَْ الْقِیَامَةِأَنْ تَقُولُوا یَوْمَ فرماید: ذیل آیه می
(، ثابت و مجرد است و از ایدن منظدر،   1)الشم / مَا سَو اهَاوَ نَفْسٍ وَ صبغة نَفْ  انسانی 
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، 7939 مان، « )بَلیگوید:  می أَلَسْتُ بِرَبِّکُ ْ مة نفوس در پاسخ پروردگارشان که 
گیدرد؛ زیدرا ایدن     خود حضرت آدم را  م فرا مدی « بنی آدم» مونین، تعبیر به (. 91: 97ج 

، «بندی آدم »تازی و فارسدی  دم  سدت کده مدراد از      بیان در ادبیات عرب و یا حتی ادبیات 
خد   »گیرد؛ مانند سخن سیدالشدهدا   ،  مة افراد نوع انسان را فرامی«زاد آدمی»و « ولد آدم»

و مجلسی،  27د28: 7918طاووس،  )ابن« الفتاةعلی جید  القالدةالموت علی ولد آدم، مخ  
د گردنبندد بدر گدردن دختدران     (؛ یعنی مرگ بر گردن فرزندان آدم مانن922: 11 ، ج7939

، فقد   «ولدد آدم »شدود، در اینجدا مدراد از     است.  مان گونه کده مشدا ده مدی    آویخته شده
 دا و از جملده خدود حضدرت آدم،  مده محکدوم بده         انسدان  فرزندان آدم نیست، بلکه تمام 

تدر از عبدارات آیده بدرای رسداندن پیمدان عدام          ستند. به بیان ایشان، تعبیدری لطیدف    مرگ
تک افراد انسانی، حتی آدم و حوا )علیهماالسّالم( شود.  مدان   ولی نیست که شامل تکشم

کندد؛   گونه که گا ی الف و الم جن  با وجود شا د و قرینه بر استغراق جن  داللت مدی 
در سورة عصر که به قرینة استاناء در این آیدات، مدراد از آن اسدتغراق  مدة     « اإلنسان»مانند 

و « مِدن ظهدور م  »، «آدم مِدن بندی  »در آیدة مدورد بحدث  دم کلمدات      اجناس انسانی اسدت.  
قرینه است که  مة افراد انسان مدراد  سدتند و  دیچ فدردی خدارج از ایدن حکدم        « ذرّیتهم»

نیست، چون  ر کسی در جهان ذریة دیگری است و خود آن شخص ذریدة سدابق اسدت و    
 (.93: 97 ، ج7939گیرد )ر.ک؛ جوادی آملی،  آیة شریفه  مة ذراری را در بر می

 . عالم ذر همان عالم فطرت15

گیدری   داند. به نظر ایشان، اوالً پیمدان  اهلل جوادی آملی عالم ذر را  مان فطرت می آیت
 مان راه د  و شدهود قلبدی و مربدوط بده فطدرت و سداختار خداشدناس درون اسدت. ثانیداً          

لدذا در   دلپذیر و دلخواه اوسدت.  مواره از ابتدای وجود انسان با او  مراه و  مد  است و 
إالّ اهلل در این دیدگاه معتقدند که انسان موحدد، منظدورش از ال    مسللة توحید و کلمة ال إله 

شدناس مدن،  دیچ     إال اهلل این است که غیر از  مان خدای واحددِ دلپدذیر، دلخدواه و د     إله 
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شدهود   فطدرتم آن را  پرسدتم؛ زیدرا پیوسدته قلدب و     شناسم و نه مدی  خدایی دیگری را نه می
و  شدوند  اهلل معرفت کمی بین این دو تفاوت قائدل مدی   کند. البته گا ی برخی مانند آیت می

َاند کده الزم اسدت از لفدظ د  و شدهود قلبدی اسدتفاده کدرد.         به جای استعما  فطرت، قائل
کندیم کده یکدی     گوید اگر به قلب خود رجوع کنیم، به صورت کلّدی درک مدی   ایشان می
اهلل جدوادی   (. ظدا راً آیدت  708: 1 ، ج7902معرفدت،  ر.ک؛ ) یچ نیسدت جدز او   ست و  د 

داند. از نظر او، راه فطرت و د ،  ر دو یکی  ستند و این  مدان    ا را منفک از  م نمی این
 دا، چده    را ی است که مستقیم با خدای سبحان پیوند دارد و در  در حدالی، بدا  مدة انسدان     

و یا حتی گنا کاری که خود را در معرض  ر، زن و مرد،دانشمند و چه عامی، کودک و پی
کند، به شکل موجبة کلیده و قضدیة    است و به خدا التماس و التجاء می خطر و  الکت یافته

 ا در  ر روزگدار و سدرزمین و نسدل،  مدراه اسدت و تغییدر و        تک انسان حقیقیه برای تک
د و از ایدن رو، بدا آیدات دیگدری     پذیر نیست. آیة مورد بحث به راه فطرت اشاره دار تبدیل
 وَ نَفْاسٍ وَ مَاا سَاو اهَا   ( و آیدة  98)الدروم/   فِطْرَةَ اهللِ الَّتِی فَطَرَ النَّااسَ عَلَیْهَاا  چدون  

 (  ما نگ است.1)الشم / 

کند که اگر به یقین برسدند و مطدابق آن     مگان را به این طریق تشویق می کریم قرآن
شدود کده غیدب و بهشدت و جهدنم )و حقدایق معرفتدی( را         ای فدرا م مدی   زمینده  عمل کنند،

(؛ بده عندوان   2)التمداثر/   کَالّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْ َ الْیَقِایَْ، لَتَارَوُنَّ الْجَحِای    اکنون ببینند:   م
اشداره کدرد. او در پاسدخ پرسدش      )ص(بن مالک ندزد پیدامبر  حارث توان به جریان  نمونه، می

گویا بهشت و بهشتیان و جهنم و ا دل آن را مشدا ده   »الت خود عرض کرد: حضرت از ح
(. البتده  11: 1 ، ج7911کلیندی،  « )کنم: کَأَنِّی أُنْظُرُ إِلَی عَرْشٍ رَبِّی وَ قَدْ وُضِد،َ لِلْحِسَدابِ   می

برسدد و بگویدد:   « أن»بده  « بیدنم  گویا می»باالتر  م دارد و آن این است که از « کأنَّ»مرحلة 
 یافتنی است. اش کم است، اما رفتنی و دست این راه گرچه پوینده«. بینم می»

دربددارة پویندددگان ایددن راه نقددل   )ع(امیرالمددالمنین علددی از البالغدده نهددج 739 در خطبددة
؛ یعنی نسدبت ایدن اشدخاص بدا بهشدت      «کَمَن رَآ َا فَهُمْ فِیهَا مُنْعِمُونَ وَالجنّ  ُم »است:  شده
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شدریف  کنندد )  بینند و ا ل آن را که در نعمت  ستند، مشا ده می یچنان است که آن را م
(. بنابراین، اگر چنانوه مدا  771د779: 97 ج ،7939آملی، جوادی و  737خ  :7913الرضی، 

 اندکی از روی قلب و فطرت خود غبارروبی کنیم و ا ل اسدتغفار و مراقبدت از د  باشدیم،   
آن غبار غفلدت   )ع(امام صادق با عنایت حضرتبینیم،  مان گونه که   مة این حقایق را می

الَ تُدْرِکُدهُ  »شدود کده    رود و قلب ابوبصیراز شاگردان ایشان یک چنین حدالتی مدی   کنار می
در  )ع(الْأَبْصَارُ بِمَشْهَدِهِ الْعُیُون، بَلْ تُدْرِکُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِیمَدانِ(.  موندان کده امدام علدی     

 دا او را بدا    بینندد، بلکده د    دیدگان، خدا را با چشم نمی»فرماید:  می البالغه نهج 713خطبة 
 (.317 خ :7913الرضی،  شریف « )کنند درک و شهود می حقایق ایمان

کنددد و حضددرت در پاسددخ  ابوبصددیر نابینددا از حضددرت دربددارة دیدددن خدددا سددالا  مددی 
أخبرنی عدن اهلل عدزّ   »بینم:  چرا، میگوید:  بینی؟ و او می مگر اکنون خدا را نمی»فرماید:  می

« السّدالم: ألسدت تدراه فدی وقتدک  دذا؟       ؟ قدا  علیده  القیامة  و جلّ،  ل یراه المالمنون یدوم  
 (.771: 7900یه قمی، بوبا ابن)

اهلل جوادی آملی،  مونان که آن کسی  دم کده در کشدتی در حدا  خطدر       به نظر آیت
ن، بلکه با رفدتن غبدار غفلدت از روی    یابد، نه از روی ترس غرق شد غرق شدن خود را می

دَعَدوُا اهللَ  »، نه اینکه دَعَوُا اهللَ مُخْلِصِیَْ لَهُ الدِّیَْخواند:  قلبش، مخلصانه خدایش را می
 سدتند، ایدن چندین نیسدت کده از روی        ؛ یعنی در آن مقط،، موحد حقیقی«خَوفاً مِنَ الغَرقِ
 «مخلصدین لده الددّین   »یدا  « خوفداً »فرمدود   بود، میکه اگر از روی ترس « یا اهلل»ترس بگوید 

 .(000: 7902جوادی آملی، ر.ک؛ )

اندد کده پروردگارشدان     شود که  مگان با قلب خود تعهدد سدپرده   رو، روشن می از این 
از امدام  « علدی بدن مسدکان   »روایتدی اسدت کده در آن     کدافی  مان خدای واحد اسدت. در  

 پرسد: اعراف چنین می 710دربارة آیة  )ع(صادق

بینند؟ امام در پاسدخ فرمدود: بلده! اصدل       ا در آن نشله، عیناً خدا را می انسان»
است، به دلیل اینکه  در وقدت غبداری را بزدایندد، آن       ا مانده معرفت خدا در د 
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اسدت کده البتده در     شود، گرچه موقدف تعهدد از یادشدان رفتده     مطلوب مشهود می
فهمیدد خدالق و    ن نبود،  یچ کد  نمدی  چنی  شوند و اگر این قیامت باز متذکر می

 .(79: 0ج  ،7911)کلینی، « رازقش کیست!

د د: آیا گزارش معاینه و مشا دة خددا، یعندی شدهود     ذیل این روایت، پرسشی رخ می
عینددی خدددا بددا کددذب و نفدداق  مخددوانی دارد؟! پاسددخ، منفددی اسددت؛ زیددرا ایددن مشددا ده   

دانست خالق و رازقدش   نبود،  یچ ک  نمیاگر آن شهود »پذیر نیست! اینکه فرمود  تخلف
؛ یعنی اگر چنانوه آن پیوند معنوی و فطدری نبدود، انسدان بدا یدک سلسدله علدوم        «کیست؟

رسید، بلکه فق  یک مفهوم ذ ندی از خددا    حصولی، بر ان و استدال  به شناخت خدا نمی
ات و داشت. اینکه در اذ ان ماسدت، خددا نیسدت؛ زیدرا آن مفهدوم ذ ندی  دم از منشدل         می

اسدت.   لَ ْ یَلِدْ وَ لَ ْ یُولَدْدر حالی که خدا   ای نَفْ  است و مولود ذ ن ماست، پدیده
 ستند که اگر بعد  ای   ا به گونه آورند؛ یعنی بعضی  ا با قلب ایمان نمی اینکه فرمود بعضی

بداز  دم بدا    از مُردن باز  م زنده شوند و به دنیا برگردند و تمام وقای، را یداد داشدته باشدند،    
توانندد توحیدد و حدق را بدازگو کنندد، امدا        آورند؛ یعنی با زبان و بر ان می قلب ایمان نمی

است.  مانند مشرکانی کده پد  از نجدات از خطدر غدرق شددن و بده          نوز د ، منقاد نشده
 )ع( مان گونده کده شخصدی از امدام صدادق      کنند. ساحل آمدن، دوباره خدا را فراموش می

حضرت در پاسخ فرمودند: آیدا شدده در دریدا     یلی بر وجود خدا  ست؟سالا  کرد: چه دل
عرض کرد: بله! در آن حا  به کسدی متوسدل شددم     کشتی تو بشکند و  یچ نجاتی نباشد؟

حضدرت فرمدود: ایدن     بخش باشدد.  تواند نجات  است و او می که قدرتش فوق  مة قدرت
 ای نباشدد  د ندده  نجدات  بخشی اسدت، در جدایی کده  دیچ      مان خداست که قادر بر نجات

 (.097 :7900بابویه قمی،  ر.ک؛ ابن)
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 بندی و مقایسة دیدگاه سه اندیشمند مورد نظر . جمع16

 دا پیمدان    سورة اعدراف، در یدک نشدله و عدالم، از انسدان      719و  710د بر اساس آیة 7
است که در شکل این میااق، مکدان و مدوطن    بندگی برای ربوبیت خدای متعا  گرفته شده

 ن اختالف  ست.آ

دیدگاه مالصدرا با وجدود سدبقه و صدبغة عقلدی و فلسدفی،       د به نظر ماللف این مقاله،0
اسدت   )ع(و معصدومان  قدرآن متأثر از روایات است و در حقیقت،  مین  مرا ی فلسفة او با 

مالصدرا بدرای نَفْد  بشدری     است. نظیر نموده که فلسفة او را تبدیل به حکمتی متعالیه و بی
گیرد و از دیددگاه او، تقددم روح بدر بددن  مدان       ة عقلی، ماالی و طبیعی در نظر میسه نشل

نماید کده وی اتصدالی بدین ایدن سده       که اینگونه می وجود نَفْ  به اعتبار نشلة عقلی اوست
نشله، چونان مُاُل افالطونی با نفوس در عالم دنیا قائدل اسدت کده در طبیعدت نَفْد  انسدان،       

کند تا به حقایق بداالتر و عدالم عقدو ، یعندی اقدوی       و تالش میدارای اضعف وجود است 
 کندد؛  مرتبة وجود دست یابد و توجه نماید که در آنجا آن حقدایق توحیددی را درک مدی   

الحددوث  جسةمانی  رسد او با این اقدام میان روایات خلقت ارواح با نظریدة   یعنی به نظر می
ای از آن نَفْد    اسدت؛ زیدرا نَفْد  در عدالم مدادّه را جلدوه       بودن نَفْ  پیوندی ایجاد کدرده 

صورت تجدافی، یعندی بده ایدن معندا       کند و البته نه به  موجود در عالم عقو  مفارق تلقی می
نیست که  مان نَفْ  از عالم باال به زمین بیاید، بلکه این به شکل تجلّی خوا د بود. بحدث  

افی شبیه دیدگاه ارسطوست که مخدالف مُُادل افالطدونی بدود و شدبیه چندین دیددگا ی        تج
است و اتصالی را بدین آن دو بده نحدوی     نسبت به وجود نَفْ  در این دنیا و عالم عقل داشته

از دیددگاه مالصددرا،    .(11 :7910ارسدطو،  ر.ک؛ )است  گوید، قائل نبوده که افالطون می
 عالم علم الهی است که نفوس در آن یک وجود جمعدی دارندد.   نشلة میااق، عالم عقو  یا

به عقیدة صدرالمتألهین، این تعلق به بدن مدادّی و  بدوط نَْفد  وقتدی بدا جهدل و تداریکی        
گویدا مالصددرا عدالم میاداق و نشدلة       شدود.  شود، باعث غفلت از عالم میاداق مدی    مراه می



 6931 زمستان و زییپا ،7 ةشمار چهارم، سالاندیشة عالمه طباطبائی؛            611

 

جدا انسدان از طریدق علدم حضدوری و      داندد کده در آن   مربوط به مُاُل افالطونی را یکدی مدی  
 کند. شهودی به حقیقت وجود خدا و ربوبیت او اقرار می

داندد   رسد مالصدرا عالم میااق و نشلة مربوط به مُاُل افالطونی را یکی می د به نظر می9
که درآنجا انسان از طریق علم حضوری و شدهودی بده حقیقدت وجدود خددا و ربوبیدت او       

رسیم که با وجود برخدی   با توجه به دیدگاه این سه اندیشمند به این نتیجه می کند. اقرار می
توان گفت دو نفر متأخّر از مالصدرا متأثّر  ستند و شداید    ا، می اختالفات موجود میان آن

و جدوادی آملدی  مدان نظریدات عقالندی       طباطبدایی بتوان چنین برداشت نمود کده عالمده   
و محدّث مسل  بده خاسدتگاه و    قرآنزبان یک مفسر متأخر صدرایی را دربارة عالم ذر از 

اند و  ر یک با ذوق علمی و عرفانی خود آن را به زبدانی بیدان    بیان نموده )ع(ذائقة ا ل بیت
شده اختالف کالمی مشدا ده   اند. گرچه به حمل اولی بین  ر سه نفر در مفا یم ارائه نموده

توان گفت بنا به حمل شدای،،   م دانست، اما میتوان عین   شود و نظریات  ر سه را نمی می
گوید که مبدرا   مالصدرا سخن از عالم عقو  مفارقی می اند.  ر سه به یک چیز اشاره داشته

آنگاه به طبیعدت و دنیاسدت و    از  ر نوع خطاست و از باال متصل به ملکوت یا عالم ماا  و
ود و بفهمد کده ربّدش کیسدت و    تواند از این نردبان باال ر بر اساس آن، سالک حقیقت می
کندد   تعبیدر مدی   این را به وجود جمعی ملکوتی طباطباییتوحید ربوبی چیست، ولی عالمه 

اش در عدالم دنیدا وجدود     که در  ر انسانی بدون استاناء  مراه با  مان جنبة مُلکدی و مدادّی  
از  د و یدا رؤیا و خدواب ببیند   تواند مکاشفاتی کند و دارد. با  مین وجه است که عارف می

البقداء بدودن انسدان را تدأمین     روحانی فرشتگان الهام دریافت کند؛ یعنی  مان وجودی کده  
 ای فلسفی و کالمی عالم عقل و ملکوت متفاوت از  م  سدتند   کند. گرچه در تعریف می

و عالم عقو  مربوط به مجردات تام و ملکدوت بده مادا  منفصدل و مجدردات غیرتدام و یدا        
ر.ک؛ مطهدری،  ) گردد و عالم جبروت یا عقو  فوق ملکوت اسدت  رمی مان عالم برزخ ب

اندد،   (. اما گویا  ر دوی این اندیشمندان، دو روی یک سکه را گزارش کدرده 737 :7920
دانندد، بلکده  مدراه     از آن رو که عالم میااق را مربوط به زمان و مکانی قبل از خلقت نمدی 
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اهلل جوادی نیدز بده    دانند. آیت ای فوق ملکی و شایستة دسترسی و توجه می انسان و در نشله
گون درون بشر نظر دارد که  رگاه به آن توجه شدود، حقدایق کلدی     فطرت و ساختار آیینه

شود، به شرطی که غبار غفلت و گناه از جان پاک شدده باشدد. در ایدن     توحیدی درک می
توجه انسان به آن بدون  یچ خطایی، رنگ رخسدار یدار و تجلدی     حالت است که با نگاه و

اهلل جوادی با دو استاد خود آن اسدت   نمایاند. تفاوت نظر آیت ربوبیت آن احدِ واحد را می
که ایشان انسان را از حیث ساختار و سرشت مخصوص خود صاحب قابلیت درک حقایق 

وجودی خود. پ   در سده بزرگدوار     ای متفاوت  داند، نه نسبت به جنبه کلی توحیدی می
اکندون موجدود اسدت و     معتقدند که عالم ذر موطن و مکانی قبل از خلقت نیست، بلکه  م

دانند و البته قابل دسترسدی! امدا     ر سه آن را متصل به این وجود طبیعی و نفسانی انسان می
به جنبة وجدود  آن را  طباطباییمالصدرا آن را به عالم عقو  فوق ملکوت و ماا ، و عالمه 

و جدوادی آملدی بده فطدرت و سداختار مخصدوص سرشدت جدان انسدان           انسان در ملکوت
 دانند. منتسب می

 ها: نوشت پی

 ا عقل مفدارق اسدت، از قددیم در میدان فالسدفه       د مسللة عقو  د گانه که یکی از آن7
ا بده  ای مانند انکساکوروس، ارسطو، سقراط، افالطون که جهان ر است، فالسفه مطرح بوده

اند  اند و برای  ر یک از عقو  د گانه مراتبی را قائل شده مجردات و مادیات تقسیم نموده
شدود. در ندزد فالسدفه، عقدل      تعبیدر مدی  « عقل مفدارق »به « صادر او »یا « نخستین عقل»که 

و شدعرانی،   98: 7 ، ج7902مفارق نقش زیربنایی در وجود و  ستی دارد )ر.ک؛ طوسدی،  
7917 :003.) 

 مستخرج ، عقلی فقد انکشف لک أنّ الفراد البشر قبل ورود م إلی الدنیا،  ویدات  »د 0
مِن ظهر أبیهم، فتجلی اهلل علیهم قبل وجود م و ربّا م و شا دوه و سمعوا خطابه، و أجدابوا  

: یعنی برای شدما معلدوم شدد کده افدراد بشدر قبدل از ورود بده دنیدا          ربوبی و  بوحدانی إقراراً 
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ات عقلی بودند و خداوند بدر آندان تجلدی کدرد قبدل از وجدود در دنیدا و        موجودات و  وی
 ا را و او را مشا ده و خطاب او را استماع کردند و بر ربوبیدت و یگدانگی    پرورش داد آن
 (.011: 0 م.، ج7307)ر.ک؛ صدرای شیرازی، « او اقرار نمودند

ت کده عبارتندد از: او    ، سه نشله برای عقل قائل اساسرار اآلیاتد مالصدرا در کتاب 9
مقدام بسدی  عقلدی، دوم مقدام تفصدیلی عقلدی و سدوم مقدام ُصدوَر مادالی )ر.ک؛ صددرای            

 (.702: 7929شیرازی، 

درپی از بدنی بده بددن دیگدر      ای پی د بنا بر این نظریه، روح انسان در تولد ا و مرگ1
زای اعمدا  بددش   شود تا باألخره به تزکیة کامل و طهارت روح و دیدن جزا و س منتقل می

 (.18 :931فر،  برسد ]= تناسخ بودن یا نبودن[ )ر.ک؛ فتحی

 منابع و مآخذ

 .کری  قرآن

 . قم: دفتر تبلیغات اسالمی.شرح حال و آرای فلسفی مالصدرا(. 7910) الدّین. آشتیانی، جال 
تصدحیح از  . مقدمده و  مِْ الغرق فای بحار الضاالالت    النجاة(. 7913بن عبداهلل. ) سینا، حسین ابن

 پژوه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. محمدتقی دانش
 نشر جهان. تهران: .اللهوف علی قتلی الطفوف (.7911بن موسی. ) طاووس، علی ابن
. قدا ره: حسدن عبداس    المجیاد  القارآن البحر المدید فی تفسایر  ق.(.  7173عجیبه، احمد. ) ابن

 زکی.
 نشر علویون. قم: .توحید (.7900)بابویه قمی، محمدبن علی )صدوق(.  ابن

 .طرح نوتهران:  .محمدحسن لطفی . ترجمةاخالق نیکوماخوس (.7910. )ارسطو
. قدم: مسدجد مقددّس    انگیاز زنادگی انساان    عال  ذر: آثار شاگفت (. 7901اکبری، محمدرضا. )

 جمکران.
 . قم: اسراء.97 . جتفسیر تسنی (. 7939جوادی آملی، عبداهلل. )
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 . قم: اسراء.قرآنفطرت در (. 7901دددددددددد . )دددددددددددددد
 اسراء. قم: .تفسیر انسان به انسان (.7900دددددددددددددددددددددددد . )

 مالسسة احیاء آثار اإلمام الخویی. قم: ق.(. 7198) سید ابوالقاسم. خویی،
 . بیروت: دار احیاء التراث.9. چ تفسیر کبیرق.(.  7108رازی، فخرالدّین محمد. )

. بده تصدحیح و مقدمدة    مجموعاة مصانفات شایخ اشاراق    (. 7911بن حبش. )  سهروردی، یحیی
 انری کربن، سدید حسدین نصدر و نجفقلدی حبیبدی. تهدران: مالسسدة مطالعدات و تحقیقدات          

 فر نگی.
اهلل مرعشدی   کتابخاندة آیدت   قم: .درّ المنثور فی تفسیر الماثور ق.(. 7181الدّین. ) جال  سیوطی،

 نجفی.
 نشر مشهور. قم: ترجمة محمد دشتی. .البالغه نهج (.7913الرضی. )شریف 

 . تهران: کتابفروشی اسالمیه.ترجمه و شرح کشف المراد(. 7917شعرانی، ابوالحسن. )

. مقدمده و تحقیدق از   االشاراق )الشاهرزوری(   حکمةةشرح (. 7910الشهرزوری، شم  الدّین. )
 تحقیقات فر نگی.حسین ضیائی تربتی. تهران: مالسسة مطالعات و 

. به ا تمام عبداهلل ندورانی و مهددی محقدق.    اإلشراق حکمةشرح (. 7909الدّین. ) الشیرازی، قطب
 تهران: انجمن آثار و مفاخر فر نگی.

با تصحیح محمدد خواجدوی.    .الکری  القرآنتفسیر (. 7922صدرای شیرازی، محمدبن ابرا یم. )
 قم: انتشارات بیدار.

 . تهران: کتابخانة طهوری.المشاعر(. 7929ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد . )

. اللقلیةةةابربلةةةفاای األساافار الحکمةةةالمالالیةةةم.(.  7307دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد . ) 
 بیروت: دار احیاء التراث.

محمددباقر موسدوی  مددانی. قدم:      . ترجمدة المیزانتفسیر(. 7911، سید محمدحسین. )طباطبایی
 دفتر انتشارات اسالمی.
 بوستان کتاب. قم: .شیعه در اسالم (.7931ددددددددددددددددددددددددددددددد . )
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بوسدتان   قدم:  ترجمة صادق الریجانی. .انسان از آغاز تا پایان (.7900ددددددددددددددددددددددددددددددد . )
 کتاب.

 : تهران: فرا انی.1 . جمجمع البیان(. 7912بن حسن. ) طبرسی، فضل
 . تهران: کتابخانة طهوری.1 . جتفسیر تبیان(. 7902طوسی، محمدبن حسن. )

 .مکتب  العلمی  اإلسالمی  قم: .التفسیر ق.(. 7107محمدبن مسعود. ) عیاشی،
 چاپ و نشر غرب. تهران: .تناسخ بودن یا نبودن (.7931مرتضی. ) فر، فتحی

 نوید اسالم. قم: .تفسیر صافی (.7902محسن. )مال  فیض کاشانی،
 النجف األشرف. مطبع . نجف: تفسیر القمیتا(.  بن ابرا یم. )بی قمی، علی

 . قم: سوره.0 . جاصول کافی(. 7911) کلینی، محمدبن یعقوب.
 تهران: خوارزمی. .1 ج .مجموعة آثار افالطون(. 7921) لطفی، محمدحسن.

 .اإلسالمی دار احیاء تراث  مؤسس  بیروت: .بحار األنوار .م.( 7339مجلسی، محمدباقر. )
. قدم: مالسسدة امدام    7. ج شارح جلاد هشات  اسافار اربعاه     (. 7911مصباح یدزدی، محمددتقی. )  

 .)ره(خمینی
 مرکز نشر عالمه مصطفوی. تهران: .7 ج .مصباح الشریعه ترجمة (.7910) حسن. مصطفوی،
 صدرا. قم: .7 ج .اسالمیآشنایی با علوم  (.7920مرتضی. ) مطهری،
 مالسسة التمهید. قم: .1 ج .التمهید (.7902محمد ادی. ) معرفت،

للشدیخ    . قدم: المدالتر العدالمی   اإلمامیةةتصاحی  اإلعتقاادات   ق.(.  7179مفید، محمدبن نعمدان. ) 
 المفید.

 .چاپ و نشر عروج تهران: .دیوان اشعار عرفانی (.7901) اهلل. موسوی خمینی، روح
 


