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چكیده
در قرآن کلریم آیلةت وحلود دارد کله نشلةنگر ایلن ال اسلت کله خداونلد از همله افلراد انسلةن عهلد
و پیمةن گرفته اسلت .قلرآن کلریم در آیله  172سلور اعلراو اسلت ل فر ةیلد:

َإِذَأَلَد ََرَ سد ََقَدلَ

َر َاََََّقَدلََنهسدورِهٌَخَذنرِيَدتَهسٌخَ ََأَشدهَ َهسٌخَةَتد ََأَُفنَِدهٌِخَأََِِّخدِسَ دَ ٌََقدظِّو َ تد َ  .در فاسلفه بحلث
از کیمونللت سللةب ه نفللوس بللة عمللوان نحللو تمللزي انسللةن از رات ل عةکیلله وحللود و پدیللدآ للدن او در عللةکم
لةد یکل از بللةح اسللت کلله در حکمللت تتةکیلله للورد بحللث و بررسل قللرار گرفتلله اسللت .هللدو از
ایللن پللدوه  ،اوتً ارائلله گللزارش للحی و سللتمد از رت ایللن دو حکللیم و در نهةیللت داور
ای لن دو نرللر اسللت .حة للن ایللن پللدوه

چمللین اسللت کلله رت

یللةن

ال للدرا در سللئاه عللةکم لر بللة قواعللد

ع ال  -فاسللف سللةزگةر بیشللتر دارد و خةکفللت للریح نیللز بللة آیللةت ربللو بلله ایللن سللئاه نللدارد.
ا ة رت عال ه اشکةتت و حذورات ع ا در پ دارد.

واژگان کلیدی :عال ه طبةطبةئ  ،ال درا و عةکم لر.

(نویسمد سئوي) *Email: hghafari@ut. ac. ir
**Email: s. a. hakim69@gmail. com
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 .1مقدمه
شللمةخت رات ل

عللةکم در بةحللث هسللت شللمةخت اهمیللت ویللد ا دارد .گذشللته از ایللن

ا ر سلئاه علةکم پلی

از طبیتلت کله در تلون دیمل بلة عملوان علةکم لر شلمةخته ل شلود
تتیللینکممللد ا دارد .در پللدوه

در ا للور نریللر سللئاه تللةد ،حبللر و اختیللةر نیللز نف ل

حةضللر تللالش شللد تللة بللة بلله کللةرگیر قواعللد سللام فاسللف

سللئاه عللةکم لر تبیللین

ع الن شود.
طبللق اسللت را نگةرنللد  ،نللزد حکمللة دو دیللدگة نسللبت بلله سللئاه عللةکم لر وحللود دارد؛
دیللدگة
فاسللف

للدراکمتیکهین و دیللدگة عال لله طبةطبللةئ  .ال للدرا بللة اسللتفةد از قواعللد
ةنمللد ا للةکت وحللود ،ربللوت اش لدّ و اضللت

در حللوهر ،عایللت و حمللن ح ی للت

بللر رقی للت نرللر فاسللف خللود را در عللةکم لر بیللةن لل کمللد .توحلله دقیللق و برداشللت
للحی از للد ةت للذکور کلله رت
نرللر او ت لیریر زیللةد دارد .از نگللة
بلله عللةکم طبیتللت نبللود و راتلل

للدرا بتملل بللرآن اسللت در تا لل

للدرا ،انسللةن ح ی ت ل اسللت کلله حللدود و محصللر
تتللدد دارد و براسللةس ربللوت اشللدّ و اضللت

حللوهر ،للدا اسللم انسللةن برهملله ایللن رات ل
انسةن پی

للحی از

للحی اسللت یک ل از رات ل

در

وحللود

از علةکم لةد رتبله ع لن بسلیو حمتل اسلت؛ یتمل تخلذ انسلةنهلة از پشلت

پدران ع ال یلة هملةن ر ّ اکملوت آنهلة کله انسلةنهلة در هملةن رتبله ع ال نیلز سلتةدت
و شلل ةوت لاتلل خللود را دارا بودنللد و براسللةس نرللر للدرا للرّبین ،ا للحة یمللین و
ا حة شمةي از همین حةیگة از یکدیگر متةز شدند.
ا للة طبللق نرللر رحللوم عال لله عهللد اکه ل در عللةکم لر اوتً در رتبلله للةي بللود اسللت
رةنیةً نفوس انسلةن تتلین عیمل حزئل و فلرد فلرد یةفتملد و رةک ل ًة فلةد پیملةن عبلةرت بلود
اسللت از ایمکلله توحلله و گللرای

لات ل و ف للر بلله خداونللد در نهللةد هملله انسللةنهللة بلله

للورت ا للر وحللود و تکللویم قللرار داد شللد اسللت و هللرکد در دنیللة را دیللن و
شللریتت را در پ ل بگیللرد در ح ی للت للةبق ف للرت خللود پللی
گلللردد و هلللرکد کللله را دیگلللر را در پلللی

رفتلله و سللتةدتممد ل

بگیلللرد از ت لللة ف لللرت خلللود
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ل تلوان گفلت دیلن در ح ی لت هملةن

تتللةکیم ف للر خللود انسللةنهةسللت کلله از طریللق انبیللة بلله آنهللة دسللتور داد شللد اسللت.
رابتللةً هللدو از چمللین پیمللةن ازبللینبللردن هرگونلله عللذر و بهةنللهحللوی بللرا انسللةن
هةست .همیم ور که در آیه شلریفه ل فر ةیلد :شَدهِ ُظَأَََِ وِّدو َيدوََّ ِّ ِدکَِإُدظَیردظَ
ةلَهد َغدظ ت لَ یتمل پیملةن گلرفتیم تلة کسل در آخلرت نگویلد لة از چملین پیملةن
غةفن بودیم.
در ادا ه به هر ی
پللی
ی ةا

از دو دیدگة و د ةت تزم آن اشةر خواهد شد.

از ورود بلله بحللث فاسللف علةکم لر اشللةر ختصللر بلله آرا فسلرین پیرا للون آیلله
نمةییم.

 .2اقوال مفسرین
در تفسیر آیه ی ةا دو نرر کا

یةن فسرین وحود دارد:

 .1-2نرللر شللیخ طوسلل و طبرسلل :عهد و ی للةا للذکور در آیلله ،بلله تمللة

شللةهد

آیللةت و نشللةنههللة ربوبیللت خداونللد در دنیللة و تصللدیق ایللن آیللةت اسللت کلله از آن
تتبیللر بلله آیللةت ع ال
شد است .لک

ل تللوان کللرد در ةبللن آیللةت سللمت کلله از طریللق انبیللة گرفتلله

جمآاکبیةن این ا

را چمین بیةن

کمد:

«اکمللون پیرا للون پیمللةنهللةی کلله بللة ع للوي للردم بسللته اسللت گفتگللو
ل کمللد .قللبالً هللم دربللةر پیمللةنهللةی کلله در کت ل

آسللمةن هسللت گفتگللو

کللرد ،تللة یللةن دتئللن سللمت و ع الل حمللآ و اقة لله حجللت ،کة للن گللردد»
(طبرس .)745 : 4 ،1408 ،

 .2-2نرللر برخلل از اهللن سللمت :آیلله ی للةا دتکللت بللر اخللذ ح ی لل لریلله انسللةن در
عللةکم بلله نللةم عللةکم لر دارد کلله در ایللن عللةکم انسللةن بلله للورت لرات ریللز از پشللت
پدرانشةن بیرون آ دند و از آنهة بر ربوبیت خداوند پیمةن گرفته شد.
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 .3تبیین فلسفی عالم ذر
وحلود در قللوس نللزوي اسللت ،ل توانللد سللئاه

علةکم لر بلله حهللت ایمکلله یکل از راتل

فاسللف بللود و تبیللین فاسللف شللود .از ایللن رو فالسللفها چللون ال للدرا و عال لله
طبةطبللةئ ایللن ا ل
رت بررس و داور

را للورد بحللث فاسللف قللرار داد انللد کلله در ایللن نوشللته ایللن دو
شود.

 .1-3نظر صدرا درباره کینونت سابقه نفوس
تفسللیر للدرا از حللدود نفللد بللة تفسللیر شللةئین تفللةوت اسللت تفللةوت ایللن دو نرللر در
ایمسللت کلله شللةئین بللراین بةورنللد کلله نفللد وحللود لاتللة جللرد ا ّللة در فتللن للةدّ
است خود ال درا در اسفةر این تفةوت را در قةک

این عبةرت بیةن

کمد:

«بمللة بللر نرلر للة نفللد حسللمةنی اکحللدود و روحةنیللت اکب ةسللت و بمللة بللر نرللر
شللهور نفللد حللةدد همللرا بللة للةد اسللت نلله حللةدد در للة ّد » ( للدرا
شیراز .)334 :8 ،1368 ،

بلله ع یللد و  ،نفللد یلل

وحللود سللت ا کلله پللد از شللکنگیللر بللدن بللة آن

همللرا شللود نیسللت؛ باکلله بللدن در ارللر اشللتداد و حرکللت حللوهر و طلل

راتلل

اسللتکمةي وحللود در نهةیللت بلله درحللةت از تجللرد لل رسللد للدرا نفللد را در ابتللدا
عةر از هرگونه کمةي

داند و

گوید:

«نفلللد در ابتلللدا پیلللدای

از هرگونللله لللورت کملللةک یلللة لللورت

حسلللوس و تخلللن و ت لللوي خلللةک اسلللت» ( لللدرا شلللیراز :8 ،1368 ،
.)328

ال للدرا بللة توحلله بلله ایمکلله سللئاه عللةکم دارا

للالم سللئاه فاسللف اسللت .و بللة

الحرلله آیللةت و روایللةت دايّ بللر عللةکم لر (ر .م؛ للدرا )244 :2 ،و بللة حفللظ بللةن
فاسللف خللود ،کیمونللت سللةب ه نفللوس یتمل آننلله در کسللةن دیللن بلله عللةکم لر تتبیللر شللد
را ،تبیین

کمد.
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بللر توحلله بلله بللةن و

للد ةت خللةص حکمللت تتةکیلله اسللت کمللة ایمکلله خللود ال للدرا در اسللفةر اربللةت
بر د ةت

کیمونت سةب ه نفوس را توق

داند و

گوید:

«و(اربلللةت کیمونلللت سلللةب ه نفلللوس) بتمل ل بلللر پلللذیرش یگلللةنگ اشللدّ و
اضللت

در حللوهر و وقللوت حرکللةت اشللتدادیه در حللواهر للةد و تح یللق در

بللةد و غةیللةت اسللت .پللد بلله تح یللق انتهللة اشللیة همللةن ابتللدا آنهةسللت»
( درا شیراز .)328 :8 ،1368 ،

 .1-1-3مقدمات ضروری تبیین عالم ذر از نگاه صدرا
پللی

از تبیللین عللةکم لر از نگللة

تشللکی

للدراکمتیکهین توحلله بلله للد ةت نریللر ا للةکت وحللود،

وحللود ،حرکللت حللوهر و چمللد د لله دیگللر ضللرور اسللت کلله پللی

ورود به بحث به اختصةر بیةن

از

کمیم.

 .1-1-1-3اصالت وجود
یک از اسةسل تلرین ا لوي نرلةم حکملت لدرای  ،ا لةکت وحلود اسلت .حةیگلة ایلن
ا للن آننمللةن پررنللال اسللت در فاسللفه ال للدرا کلله لل تللوان گفللت کمتللر بحللث
فاسللف را لل تللوان در آرللةر للدرا یةفللت کلله آن را از ا للةکت وحللود نتیجلله نگرفتلله
بةشد هملةن ور کله خلود لدرا در ابتلدا شلواهد حهلن بله سلئاه وحلود را بلة حهلن بله
همه سةئن برابر دانسته و

گوید:

«حق ایمسلت کله حهلن بله سلئاه وحلود بلرا انسلةن وحل
ا وي و ارکةن ا ا

تةرو

ایللن بحللث در یللةن حکمللة پللی

حهلن بله همل

شود ( درا شیراز .»)14 :1382 ،

از للدرا نیللز وحللود داشللته اسللت؛ ا للة نلله بلله ایللن

گسللتردگ و کسلل از حکمللة آنگونلله کلله ال للدرا ایللن بحللث را للر نمللود و
توحلله بلله فروعللةت و کللوازم آن کللرد اسللت هرگللز بلله آن نشرداختلله اسللت و بلله تتبیللر سللید
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حسللین نصللر -در کتللة سلله حکللیم سللامةن -بةیللد ال للدرا را قهر للةن ا للةکت وحللود
بدانیم (ر .م؛ نصر.)30 ،1382 ،
ال درا در تبیین تمة ا ةکت در اسفةر

گوید:

« وحلللودات ح لللةئق ا لللیاه واقتل ل در علللةکم خلللةرج هسلللتمد ( ».لللدرا
شیراز .)49 :1 ،1368 ،

 .2-1-1-3معنای وحدت تشكیكی وجود
تمللة وحللدت تشللکیک ایمسللت کلله سللمخ یلل

ح ی للت واحللد در یللةن افللراد و

صللةدیق ختا ل  ،شللترم بللود بلله گونللها کلله تفللةوت و تمللةیز ایللن افللراد بلله همللةن
چیز بلةز ل گلردد کله در آن شلترمانلد؛ یتمل
ات تیلةز آنهةسلت .بلراین اسلةس تشلکی

ةبلهاتشلترام ایلن افلراد علین ةبله

در ح ی لت وحلود بله تملة ایمسلت کله سللمخ

وحللود در هملله افللراد آن اعللم از واح ل اکوحللود و مکللناکوحللود واحللد بللود و تفللةوت
ایللن افللراد بلله شللدت و ضللت
ضت

سب

در همللین ح ی للت شللترکه اسللت و همللین شللدت و

بلهوحلودآ لدن نرلةم طلوک علةکم ل شلود کله هلر رتبله شلدید در ساسلاه

طوک عات قرار

گیرد برا بهوحودآ دن رتبه ضتی تر.

 .3-1-1-3حرکت جوهری
حرکللت حللوهر از ابللداعةت ال للدرا بللود و پللی

از و کس ل از حکمللة قةئللن بلله

آن نبلللود اسلللت ( .هلللر  )188 :13 ،1376 ،حکملللة پلللی

از لللدرا تت لللد بودنلللد

حرکللت در چهللةر وکلله عرضل ر ل دهللد :کلمّ ،کیل  ،تیللن و وضللآ (نصللیراکدین طوسل ،
 .)265 :1 ،1399هللمتللرین سللئاها کلله وح ل
شللةئین و اتبللةت او شللد ب للة

عللدم پللذیرش حرکللت حللوهر توسللو

وضللوت در حرکللت حللوهر بللود همیم للور کلله ابللن سللیمة

در ردّ حرکت حوهر به این وضوت اشةر کرد و

گوید:

«سللشد رةبللت ةنللدن میللت و شخصللیت للن بلله لات حللوهر

للن اسللت و

ایمکلله آننلله دیللروز وحللود بللود ازبللین نرفللت و تللدوم نشللد و چیللز دیگللر
که غةیرت علدد بلة آن داشلته بةشلد حلةدد نشلد؛ پلد چگونله لن بله خلةطر
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لل آورم آننلله دیللروز دیللد ام یللة چگونلله بلله یللةد لل آورم آننلله دیللروز
فرا للوش کللرد ام و چیللز دوبللةر سللةخته شللد در ا للروز نیسللتم و اگللر للرس
ن فردا نبةشد ن فردا وحود حدید نیستم( ».ابن سیمة)147 :1371 ،

در ةبلللن ال لللدرا و حکملللة بتلللد از او تت دنلللد حرکلللت در حلللوهر نیلللز ةنملللد
عرض حریةن دارد و به اشکةي ر شد توسو شةئین پةسخ

دهمد.

 .4-1-1-3علیت
عایللت بلله تمللة ارتبللة

م ل و طللوک

یللةن پدیللد هللة عللةکم هسللت همللوار للورد

پللذیرش حمیللآ حکمللة سللامةن بللود اسللت .قةعللد عایللت بلله تمللة ارللرپللذیر و
اررگللذار

وحللودات عللةکم بللر یکللدیگر شللمةخته ل شللود .نخسللتین بةحللث ربللو بلله

عایللت را ل تللوان در آرللةر ارس ل و یةفللت .ارس ل و بللرا

وحللودات للةد چهللةر عاللت

بیللةن کللرد :عاللت فللةعا  ،عاللت للةد  ،عاللت للور و عاللت غللةی  .ایللن ت سللیم عاللن
توسللو ارسلل و للورد پللذیرش حکمللة
قرار گرفت ابن سیمة در تتری

عات

سللامةن از حمالله کمللد  ،فللةراب و ابللن سللیمة
گوید:

«هللر چیللزى کلله وحللود فل نفسلله او یللة از طللرو لاتل
از طلللرو غیلللر و شلل

تمللةم شللد بةشللد یللة

دیگللر از او حة للن شللد و ت للوم بلله او بةشللد( ».ابللن

سیمة.)518 :1385 ،

 .5-1-1-3ثبوت اشدل و اضعف در جوهر
یکلل از ا للوک کلله ن لل

کایللد در تبیللین عللةکم لر از نگللة

للدرا دارد ،درنرللر

گلرفتن تملةی علةم بلرا حلوهر اسلت .ایلن ا لن بلهطلور سلت ن در آرلةر لدرا للورد
بررس قلرار نگرفتله اسلت؛ ا لة از تبلهت کاملةت ال لدرا ل تلوان ایلن ال
دست آورد ال درا در شواهد

گوید:

«بللرا نفللوس کة الله نللوت انسللةن انحللة وحللود اسللت کلله بت ل از آنهللة
در عللةکم للةد و برخل قبللن از علةکم للةد و برخل پللد از عللةکم للةد انللد بمللة بللر

را بله
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آننلله در حکمللت تتةکیلله شللمةخته شللد اسللت و اربللةت ایللن ا ل
اربةت ربوت اشدّ و اضت

بتملل بللر

در حوهر است ( ».درا شیراز .)332 :8 ،1368 ،

آننلله از ایللن عبللةرت برداشللت ل شللود ایمسللت کلله انسللةن یل
کلله رتبلله شللدید از آن بللة رتبلله ضللتی

حللوهر واحللد اسللت

در حللوهر انسللةن شللترمانللد و هللر دو در

انسةنیت شترماند.

 .4بررسی تفصیلی تبیین فلسفی مالصدرا از عالم ذر
عللةکم لر بللهعمللوان نشللئه اخللذ ی للةا اکه ل از انسللةنهللة در آیللةت و روایللةت للر شللد
اسللت .همللةنطللور کلله در چکیللد بیللةن شللد ،آیلله  171سللور اعللراو اشللةر بلله خللةرج
کللردن لریلله آدم از پشللت پللدران و اخللذ ی للةا از آنهللة دارد .ال للدرا ایللن آیلله و
نرللةئر آن و روایللةت وارد آن را حمللن بللر کیمونللت سللةب ه نفللوس لل کمللد ( للدرا
شلللیراز  )244 :2 ،1366 ،و آن را بلللر اسلللةس قواعلللد فاسلللف و بملللة خلللود تبیلللین
لل کمللد .ال للدرا بللر ایللن بللةور اسللت کلله ح ی للت انسللةن یّللد و محصللر در یلل
رتبلله نیسللت و همللینطللور کلله بللرا انسللةن نشللئةت وحللود بتللد از علةکم طبیتللت رةبللت
اسللت و از آن تتبیللر بلله تللةد ل شللود ،نشللئةت وحللود انسللةن قبللن از عللةکم للةد نیللز
عبةرتسللت از عللةکم لر .در ح ی للت در هملله ایللن راتل

چلله قبللن از ظهللور در عللةکم للةد

چه پلد از آن لحی اسلت کله بگلویی م ایلن هملةن انسلةن اسلت کله گلةه بله لورت
ع ن بسیو در علةکم ع لوي اسلت و گلةه بله لورت نفلد نةط له در علةکم لةد اسلت و
بلله بللدن تتاللق گرفتلله و همنمللین نشللئةت وحللود انسللةن قبللن از عللةکم للةد نیللز رات ل
ختا

دارد همینطور که درا در اسفةر
«ا للة راتلل

گوید:

انسللةن قبللن از عللةکم للةد بت لل از آنهللة در عللةکم للةي و

بت لل در عللةکم ع للن و بت لل در عاللم ق للةی اکهلل هسللتمد و انت للةي از ایللن
راتلل

بلله نحللو نللزوي وحللود بللدون ز للةن و حرکللت لل بةشللد» ( للدرا

شیراز .)232 :9 ،1368 ،
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للدراکمتیکهین بللر ایللن بللةور اسللت کلله للوطن اخللذ ی للةا از بملل آدم یلل

نشللئه

للةد و حسللمةن نیسللت و صللود از آبللة نیللز پللدران ظللةهر کلله در عللةکم للةد انسللةن
آنهللة بلله وحللود ل آیللد نیللز نم ل بةشللد .ال للدرا خللروج لریلله آدم را پشللت

از للا

داند در کتة

پدران ع ا

رةهر اتکهیه

نویسد:

«همةنللة رةبللت شللد کلله بللرا انسللةن نشللئةت وحللود بتللد از وحللود للةد
اسللت و همیم للور نشللئةت وحللود قبللن از وحللود للةد کلله هرکللدام بلله ازا
دیگللر اسللت و در قللوي خداونللد اشللةر بلله نشللئةت قبالل اسللت آنجللة کلله
فر للود :یللةدآور ز للةن را کلله پروردگللةرت از فرزنللدان آدم ،از پشتشللةن ،لریلله
آنللةن را گرف لت و آنللةن را بللر خودشللةن گللوا سللةخت کلله آیللة للن پروردگللةر
شللمة نیسللتم گفتمللد :چللرا ،تللوی پروردگللةر للة و للة ح ی تلل حللز ایللن کلله
ماللوم تللو بةشللیم نللداریم ،للة بللر ایللن گللواهیم .چمللین کللردیم تللة روز قیة للت
نگوییللد للة از ایللن ح ی للت بلل خبللر بللودیم ».یتملل تخللذ اروا انسللةنهللة از
پشت پدران عةکیشةن» ( درا شیراز .)112 ،1378 ،

 .1-4اثبات عالم ذر بر اساس وحدت شخصی وجود
براسللةس تبیللین ا للةکت وحللود بللر بمللة وحللدت شخصلل وحللود ،نفللوس انسللةن از
نشللئةت ختالل

تمللزي یةفتللهانللد؛ ا للة ایللن تمللزي بلله تمللة حللدای دو شلل

از یکللدیگر نیسللت؛ باکلله بلله تمللة ظهللور ح ی للت عةکیلله در راتلل
ح ی للت انسللةن وحللود اسللت کلله در راتلل

بللةین،

نةزکلله اسللت در

ختافلل ظهللور لل کمللد و ا للة ایللن

بلر اسللةس وحلدت شخصل وحللود انسلةن کلله در علةکم للةد ظهللور کلرد اسللت ح ی تلةً
حی است بگلوییم کله هملةن وحلود اسلت کله در رتبله عةکیله ظهلور کلرد بلود و
اکمللون بلله رتبلله نةزکلله براسللةس سللریةن وحللود تمللزي یةفتلله اسللت؛ پللد در ح ی للت انسللةن
واقآ در علةکم لةد هملةن ع لن وحلود در علةکم جلردات اسلت بلدون حلدود و قیلود و
ع للن وحللود در عللةکم ع للوي همللةن نفللد تتاللق بلله بللدن در عللةکم للةد اسللت و تفللةوت
ایللن دو بلله نحللو ظهللور اسللت نلله شللدت و ضللت

بللین دو وحللود .بلله همللین سللب
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خداوند تتةي به هملین انسلةن اشلةر ل کملد و ل فر ةیلد:
اَََّ

ال للدرا در اسللراراآلیللةت ایللن ا ل

َإذَألَد ََرَ ُّد ََقَدلَ َرد َ
ل دهللد« :گللرفتن اروا

را چمللین توضللی

آنهللة از پشللت پللدران ع ال شللةن کلله ایللن للةم ع اللر تفصللیا بللرا افللراد انسللةن اسللت
بتللد از وحللود اعیةنشللةن در للةم عاللم اکهل بلله للورت بسللیو ع ال » ( للدرا شللیراز ،
.)186 :1360
 .1-1-4مرتبه مثالی عالم ذر
براسللةس آننلله تللةکمون از تفسللیر للدراکمتیکهین نسللبت بلله عللةکم لر بیللةن کللردیم و
بر این بلةور اسلت کله انسلةن یل

حلوهر کال دارا

عةکم لةد اسلت و همنملین راتل پلی

راتل پلی

از علةکم لةد خلود دارا

از علةکم لةد و پلد از
راتل

ختال

اسلت

که بةتترین رتبه آن ظهلور انسلةن در عالم اکهل اسلت رتبله بتلد ظهلور انسلةن بله لورت
ع للن بسللیو در نشللئه ع للن اسللت کلله فللةد آیلله ی للةا بیللةنگر همللین نحللو از وحللود انسللةن
اسللت .ال للدرا رتبلله بتللد ظهللور انسللةن پللی

از عللةکم للةد را ،در عللةکم للةي ل دانللد.

بلله بیللةن للدرا آننلله خداونللد تتللةي دربللةر ق للیه اخللراج آدم و حللوّا در قللرآن کللریم
فر للود اسللت را بةیللد رتبلله للةک عللةکم لر یتملل ظهللور انسللةن در عللةکم للةي دانسللت.
شللةهد بللر ایللن ا ل ایمسللت کلله بهشللت کلله آدم و حللوا از آن اخللراج شللدند در ساسللاه
نللزوي بلله حللةلات بهشللت وعللود در ساسللاه للتود اسللت ،کللذا از ایللن حمللت تتبیللر بلله
للوطن اخللذ و ی للةا ل کمللد و کمللة ایمکلله بلله همللین اعتبللةر بلله کیمونللت سللةب ه انسللةن در
عةکم ةي نیز عةکم لر اطالا

شود ( درا شیراز .)372 ،1382 ،

در اسراراآلیةت در ادا ه ةم اعیةن و ةم ع ا تفصیا

گوید:

«و بللرا اشللةر بلله للةم دیگللر بتللد از دو للةم للذکور فر للود :اى آدم ،تللو
و همسللرت در ایللن بهشللت سللکونت کمیللد و از نتمللت هللةى آن ،از هللر کجللة
خواسللتید ،بلله خوش ل بخوریللد» ایللن اشللةر بلله نشللئه انسللةن پللی
دارد ( ».درا شیراز .)186 :1360 ،

از عللةکم للةد
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رتبلله وحللود در رتبلله دیگللر وحللود

گوید:

«و بلللرا انسلللةن در هلللر رگل ل زنلللدگ هسلللت شلللریفتر از زنلللدگ قبال ل ».
( لللدرا شلللیراز  .)187 :1360 ،پلللد اوکلللین وحلللود بلللرا انسلللةن اخلللراج او از
بهشللت للةک بللود کلله در آیلله قللرآن خ للة بلله آدم و حللوا فر للود هخ ِطنددو َقَرهددظَ
جََِ عظً که ظهور در نشئه دنیة و عةکم ةد است( درا شیراز .)434 :1354،

نکتللها کلله شللةیةن توحلله اسللت ایمسللت کلله ال للدرا در تبیللین عللةکم لر بللهدکیللن
ایمکلله در للةم تفسللیر آیللةت ربللو بلله عللةکم لر نیسللت و للرفةً بلله عللةکم لر بللهعمللوان
سللئاه فاسللف و بللهعمللوان رتبللها از رات ل

عللةکم وحللود ،ل نگللرد ،دربللةرۀ سللةئا

ةنمللد کیفیللت اشللهةد نفللوس ،عهللد ربوب ،کیفیللت اخللذ یللة غفاللت از ایللن ی للةا در
آخرت کله ربلو بله بةحلث تفسلیر اسلت نرلر خة ل را بیلةن نمملود اسلت؛ ا لة در
فةتی اکغی

نکته ک یف را بیةن

کمد که لکر آن خةک از فةید نیست

«خ للة خداونللد تتللةي بلله لرات پراکمللد در ا للال

گوید:

للدس پللدران کلله

در پشللت آنهللة وحللود اسللت (أ ِددَِ د ٌََق دظِّو َ ت د ) اگللر حمللةي اکه ل را
شللةهد نکللرد بودنللد پللد چگونلله اعتللراو بلله ربوبیللت خصو لله خداونللد
نسللبت بلله خودشللةن لل کردنللد تللة چلله رسللد بلله ایمکلله ر ّبللودن را شللةهد
کممد؛ چلرا کله در ایمکله خداونلد ربوبیّلت را بله آنهلة اضلةفه کلرد یتمل فر لود
ربّکلللم دو حی یلللت اسلللت یکللل ر بلللودن و دیگلللر ر ّ آنهلللة بلللودن».
( درا شیراز .)241 :1363 ،

نکته قةبن تلوحه کله و در ایلن عبلةرت ل گویلد ایمسلت کله بلة توحله بله تفسلیر
و از کیمونللت سللةب ه و حمللن عللةکم لر بللر نشللئه ع الل انسللةنهللة ایللن نکتلله را از آیلله
ی للةا ل تللوان برداشللت کللرد کلله ایمکلله حللق تتللةک فر للود :أَِِّ دِسَ د ٌَ یتم ل
سلللاي از ربوبیللت کللرد نلله توحیللد و نلله ا للن وحللود خللود ،بلله ایللنحهللت اسللت کلله
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انسللةنهللة در نشللئه ع الل عللةکم لر عللةر از هرگونلله حجللة و آکللودگ بلله للةد و
کواحللق آن بللود انللد و همللین دوربللودن از للةد سللب
بللود اسللت بلله همللین سللب

پرس ل

شللهود حللق تتللةک در آن نشللئه

از ربوبیللت شللد اسللت نلله پرس ل

از ا للن وحللود

حللق تتللةک چللرا کلله خللةطبین غیبت ل از خداونللد نداشللته انللد کلله در ایللن بللةر از آنهللة
پرسید شود.

 .5دیدگاه فلسفی عالمه طباطبائی در تبیین عالم ذر
پللی

از ایللن در بررسلل اقللواي فسللران لیللن آیلله  172سللور اعللراو نرللر تفسللیر

عال لله را بللهعمللوان للةح

تفسللیر اکمیللزان بلله تفصللین بررس ل کللردیم .اکمللون سللخن از

تبیللین فاسللف عللةکم لر در نگللة عال لله اسللت .رحللوم عال لله قبللن از بیللةن دیللدگة خللود
لکر چمد د ه را ضرور

داند:

الففف .قیللةم تاللوي بلله وحللود عاللت (طبةطبللةئ  )10 :1413 ،تاللوي هینگونلله شللین
سللت ا از خللود نللدارد و هملله کمللةتت اوکیلله و رةنویلله او سللتمد بلله عاللت لل بةشللد.
درواقآ عات بله غیلر از حهلةت ن صلةن و علدم کله حة لن لات خلود تالوي اسلت همله
ح ی للت تاللوي را داراسللت؛ پللد درسللت اسللت کلله بگللوییم ایللن انسللةن کلله در عللةکم
ةد است در عواکم بةتتر نیز ح ور داشته و بة عان خود همرا است.
ب .تفللةوت رتبلله خاللق و ت ر(طبةطبللةئ  :)11 :1413 ،رات ل

عللةکم براسللةس آننلله حللق

تتللةک در آیلله شللریفه فر للود اسللت کلله ِّ دَسَ ِّخت دقنَ َِّددََ الق د ن ت سللیم ل شللود بلله
عةکم خالق و علةکم ا لر .علةکم خالق علةکم تلدری و خلروج از قلو بله فتایلت اسلت یتمل
عللةکم وحللودات حسللمةن و ز للةن  ،در ةبللن عللةکم خاللق ،عللةکم ا للر اسللت یتم ل عللةکم
جللردات کلله تللدری و ز للةن در آنرا نللدارد .ایللن عللةکم نسللبت بلله عللةکم خاللق احةطلله و
عایللت دارد و عللةکم خاللق قللةئم بلله عللةکم ا للر اسللت .براسللةس آیلله شللریفه کلله فر للود
ََيَِخ داَتنوَُ ََةَ دلَِ ِّدد ن ِ قن دَِ ِّ د ن س قَددلَأَقخ د َِرَ ِدد

(اسللرا  )85/انسللةن دارا دو
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حمبلله

حمبلله خا ل کلله وحللود در عللةکم للةد و تللدری اسللت و ی ل

جرد که از عةکم ا ر است.1
ج .تمزي رات
در رات

عةکیله بله علةکم خالق بله نحلو تجلةف نیسلت :ح لةئق راتل

عةکیله وحلود

ةدون بلهوحلود ل آیملد؛ ا لة ایلن بله تملة خلةک شلدن آنهلة از رتبله عةکیله

وحللود خللود نیسللت باکلله براسللةس د لله اوي عاللت ،هملله کمللةتت تاللوي را داراسللت.
و عاللت در رتبلله تاللوي خاللوّ از کمللةتت خللود نللدارد همیم للور کلله در آیلله قللرآن
فر ةید:

َإَِِقَدلَشَد خءَ إَِِّدظَةَرد ََُظَلَوَ َِرندَسَ َقَدظَُنرَوِِّندَسَ إَِِّدَظ ِ َد َریَقَعختندوّیَ (حجلر)21/

وحللودات عللواکم عةکیلله بلله سللب گسللتردگ و احةطلله وحللود

شللتمن بللر هملله رات ل

ةدون بود و به وحود حمت خود همه کمةتت تکّ ر در عواکم نةزي را دارا هستمد.
د .تفففاوت روح و مَل :ف  :رو و ال

هللر دو از عللةکم ا للر و جللردات هسللتمد .ا للة بلله

نرر عال له تفلةوت ایلن دو بله ایلن اسلت الئکله حلدود بله علةکم ا لر هسلتمد و از رتبله
ةي فراتر نمل رونلد و یلة تملزي نمل کمملد ا لة رو یل

وحلود جلرد بلرا و ملز از

قللو و اسللتتداد و ز للةن و کللةن اسللت کلله دارا سللته و گسللتردگ اسللت و ایللن سللته
وح ل

ل شللود کلله رو در عللین ایمکلله از عللةکم ا للر و تللدبیر اکه ل اسللت بتوانللد ب له

نحو نیلز بله احسلةم تتالق بگیلرد (طبةطبلةئ  )19 :1413 ،و بلة بلدن لةد هملرا شلود و
ایللن خاال بلله تجللرد او وارد نمل کمللد زیللرا رو از عللةکم ا للر بللود و گسللتردگ و سللته
وحود اش احةز

دهد که در عین تجرد به نحو خةصّ بة بدن همرا شود.

هففف  .فطففرت خففداجو :ف للرت در کغللت آنگونلله کلله حللوهر در للحة

ل گویللد

به تمة خاق ،شکةفتن ،حفرکردن یة ابدات است (حوهر .)781 :2 ،1404 ،
از مرللر عال لله طبةطبللةئ ف للرت یتم ل ح ی للت خللداحو و کمللةيطا ل
انسللةنهللة بلله ودیتلله گذاشللته شللد اسللت .سللب

کلله در هملله

وحللود چمللین ف رت ل در نهللةد انسللةنهللة

هبللو و تمللزي رو انسللةن از عللةکم ا للر اکهلل اسللت همیم للور کلله در قللرآن کللریم
ل فر ةیللدَ :ط د َ ََ ِّتَ دَََ َِّتَ د َ َطَ د ََ ِّرَددظسََةَتَ خهَددظ (روم( )30/طبةطبللةئ )34 :1413 ،
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از نگة عال ه ،ایلن تملة از آیله ی لةا نیلز اسلتفةد ل شلود .ایلن ف لرت یلة گلوهر پلةم
همللةن چیللز اسللت کلله هملله شللرایآ ح لله بلله آن دعللوت کللرد انللد و دیللن اسللالم نیللز
بر اسةس همین ف رت نلةزي شلد و اگلر انسلةنهلة بله بلةطن و ف لرت خلود راحتله کمملد
ایلللن ح لللةیق را در درون خلللود ل ل یةبملللد و کلللةفران و احلللدان در ح ی لللت خلللالو
ت للة طبیت ل و غریللزۀ بشللر خللود عمللن ل کممللد عال لله در تبیللین ایللن ا ل در
کتة تتةکیم اسالم

گوید:

«دیللن اسللالم آرللةر نیکللوى خللود را بللهطللور سللةوى بلله هملله کللد و هللر
حة تللللهاى لل ل بخشللللد و بللللزرس و کوچلل ل

 ،دانللللة و نللللةدان ،للللرد و زن،

سفیدپوسللت و سیةهشوسللت ،شللرق و غربلل  ،بللدون تفللةوت لل توانمللد از فوایللد
و زایللةى ایللن آیللین پللةم برخللوردار شللوند و نیةز مللدىهللةى خللود را بلله نحللو
احسللن و اکمللن رفللآ نمةیمللد ،زیللرا دیللن اسللالم تللةرو و للررات خللود را روى
پةیلل آفللریم

گذاشللته و نیةز مللدىهللةى انسللةن را مرللور داشللته بلله رفللآ آنهللة

لل پللردازد و ف للرت و سللةختمةن انسللةن نیللز در هملل افللراد ختالل
تفللةوت و ز للةنهللة یلل

سللةن اسللت ،زیللرا بللدیه اسللت کلله حة تلله انسللةن از

خةور گرفته تة بةختر ،ی

خةنوادۀ نوع است» (طبةطبةئ .)54 :1387 ،

در ح ی للت انسللةن در درون خللود گللرای
درم

و ندادهللةى

کمد و به سو آن

بلله تمویللت ،حللقطاب ل و یکتةپرسللت را

رود عال ه در ک ّاکابة

گوید:

«انسلللةن در کملللون لات و سرشلللت خلللود حرکلللت بللله سلللوى ایلللن کتبلل
صللود و قبا ل تبللود را ل یةبللد و بلله نیللروى غریللزى و ف للرى اکه ل بللةر سللفر
ل بمللدد و بللة تمللةم سراسللر وحللود بللدین للو رهسللشةر ل شللود .کللذا تمللةم
اع ة و حوار او بةید در این سفر به کةر افتد» (طبةطبةئ .)23 :1387 ،

عال ه پد از بیةن این د ةت

گوید:

نفللوس انسللةن قبللن از ورود بلله دنیلللة هملله اهللن سللتةدت بللود و ا للالً
شل ةوت در آنهللة را نداشللته اسللت عاللت ایللن ال ایمسللت کلله همللةن ور کلله

هررسی میان رأ
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بیللةن شللد اروا از عللةکم ا للر اکهلل بللود و در آنجللة هملله سللتیداند بلله عبللةرت
دیگللر در قللوس نللزوي اروا در هللیف رتبللها
ا للة در قللوس للتود گروه ل از اروا بلله سللب
در دنیة ،دچةر ش ةوت

تص ل

بلله ش ل ةوت نم ل شللوند

افتللةي و اکللةت کس ل

شللد

شوند (طبةطبةئ .)73 :1419 ،

اکبتلله بةیللد در نرللر گرفللت کلله رتبلله اروا در قللوس نللزوي و للتود هللیف تفللةوت
نللدارد و در عللین حللةي بللة حفللظ رتبلله واحللد در قللوس للتود دچللةر شل ةوت ل شللوند؛
پد اروا قبلن از هبلو بله دنیلة در علةکم ا لر هسلتمد تلة ایمکله خداونلد همیم لور کله در
آیه شلریفه ل فر ةیلد :قنترَدظَ هخ ِطندو َقَرهَدظَجََِ عْدظََ َ ِقَدظَيَدََُ َرََنٌخَقَرَد َهسد ْ َ ََِدلَََ ِد ََ
هس د َ ََُ َتَددظَلَ دوختٌَةَتَ د خهٌِخَ ََِّددظَهس دٌخَيَحخوَُنددوََِ َ َِّ د َيلََیَفَ د ن َ َیَ د َ سو َ ِآيَظََرَددظَأن َِّاَ د ََ
أَصخحَظُسَ ِّرَظرَِهسٌخَ َ هَدظَلَظَِّد س ََِ حکلم بله هبلو اروا بله رتبله نلةزيتلر و تتالق آنهلة
بلله احسللةم کللرد کلله در ایللن رتبلله افتللراا اروا از یکللدیگر و حللدای سللتیدان از
شل ةوتممدان پدیللد ل آیللد؛ یتم ل بت ل

للل ن ل شللوند و گروهل دیگللر کللةفر کمللة

ایمکلله در آیلله شللریفه بلله آن اشللةر شللد اسللت؛ سللشد بتللد از همراهل اروا بللة ابللدان و
زنللدگ در عللةکم للةد اگللر کمللةتت و للفةت نیکللو کسلل

کللرد بةشللمد بلله همللةن

سللتةدت و للةم عللةک قبللن از هبللو و همراهل بللة بللدن بللةز ل گردنللد و اگللر بلله حةنل
تة لل گرویدنللد وحلل

شلل ةوت آنهللة خواهللد شللد همیم للور کلله در آیلله کریملله

َددتَظ َََ
قَ َةتَدد خ ِهٌسَ ِّ َ
لل فر ةیللدَ :یَِددظَ َدد َ َأ نیٌخَ ََعسددو سَ ََِ َ ِي ًددظَهَدد َ َ َ َ ِي ًددظَحَدد َ
(اعللراو )29-30/در ح ی للت بمللة بللر نرللر عال لله ،اروا پللد از نللزوي بلله عللةکم احسللةم یللة
بللة انجللةم اعمللةي نیکللو و کس ل
اکةت رلیاه و کسل

حسللمةت بللر سللتةدت خللود بللةق

ل ةنمللد یللة بللة کس ل

سلیئةت بله شل ةوت ل رسلمد پلد سلتةدت و شل ةوت ربلو بله

عللةکم للةد و پللد از آن اسللت ا للة قبللن از هبللو و نللزوي ،هملله اروا سللتید بللود و در
یل

رتبللهانللد (طبةطبللةئ  )21 :1413 ،و ق للیه وسوسللهشللدن آدم(ت) توسللو اباللید و

اخللراج او از بهشللت را گللوا بللر همللین للدعة ل دانللد کلله سللتةدت و ش ل ةوت قبللن از
هبللو بلله دنیللة تمللة نللدارد پللد عصللیةن آدم(ت) ی ل

عصللیةن لات ل و ف للر اسللت کلله
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عبةرتسللت از اختیللةر هبللو بلله دنیللة و تمللزي بلله عللةکم طبیتللت عبللةرت عال لله در توضللی
چمین است:

این ا

«و از آننلله گفتللیم ظللةهر لل شللود کلله عصللیةن آدم (ت) عصللیةن مللةف بللة
عصللمت نیسللت؛ باکلله عصللیةن لات ل ف للر اسللت کلله بلله تمللة تللرم عللةکم
نور و طهةرت و انتخة ظامت و کدورت است» (طبةطبةئ .)33 :1413 ،

عال ه در تبیین عةکم لر و وطن تخذ ی ةا

گوید:

خداونللد در عللةکم لر هملله انسللةنهللة را از یکللدیگر تفکیلل

کللرد و فللرد

فللرد آنهللة را للورد خ للة قللرار داد و بللرا انسللةنهللة در عللةکم لر ی ل

نحللو

شللةهد ح للور و درم وحللود نسللبت بلله ربوبیللت خداونللد حة للن بللود
است (طبةطبةئ .)85 :1419 ،

ی یم لةً للوطن تخللذ ی للةا عللةکم للةد نم ل توانللد بةشللد بلله دو دکیللن :اوّتً هللرکد در
ایللن عللةکم لر شللرم شللود در دنیللة شللرم خواهللد بللود و هللرکد ایمللةن بیللةورد در
دنیللة لل ن ل شللود رةنی لةً در ایمصللورت احتجللةج خداونللد بلله ایمکلله انسللةنهللة در قیة للت
عللذر نداشللته بةشللمد نیللز للحی نخواهللد بللود کمللة ایمکلله در آخللر آیلله ل فر ةیللد:
شَهِ خَُظَأََََِ نوِّنو َيَوخََّ ِّ َ َظقَکَِإَُِظ ینرَظَةَلَهَ َ َغَظ َتَ لَ (اعراو .)172/
در ح ی ت بملة بله نرلر عال له انسلةنهلة قبلن از هبلو بله دنیلة همله در علةکم لر لورد
سلاي از ربوبیلت واقلآ شلد انلد و در آن لوطن اقلرار بله ربوبیلت کلرد انلد؛ ا لة بله علةکم
دنیللة کلله هبللو کردنللد بت لل بلله همللةن عهللد پةیبمللد بودنللد پللد رسللتگةر شللدند در
آخرت و برخ ن ل
که عال ه

پیملةن کردنلد کله وحل شل ةوت ابلد شلةن شلد .نکتله دیگلر

گوید ایمسلت کله بلر اسلةس روایلةت علةکم لر لوطن اخلذ ی لةا عالم حلق

تتللةک نیللز نم ل توانللد بةشللد؛ باکلله وحللودات در للورت خا ل خللود للورد سلللاي و
عهللد از ربوبیللت قللرار گرفتمللد (طبةطبللةئ  )111 :1419 ،زیللرا حکمللت اخللذ ی للةا از
فرزنللدان آدم بمللة بللر نرللر و ق للآ عللذر از آنهللة در روز قیة للت اسللت؛ یتم ل خداونللد
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ل خواهللد بللة نشللةندادن ربوبیللت خللود بلله آنهللة قبللن از دنیللة را را بللرا عللذرآوردن
آنهلة در قیة لت ببمللدد حلةي اگلر نحللوۀ وحلود ایلنهللة فلرد فلرد و مفصللن از پلدرانشللةن
نبةشللد در ایللن للورت للحی اسللت کلله ایللنهللة در روز قیة للت بگویمللد از للة عهللد
گرفتلله نشللد باکلله پللدرانمةن للورد عهللد واقللآ شللدند و للة تللةبآ آنهللة بللودیم (طبةطبللةئ ،
 .)84 :1419عال لله یکلل از ویدگلل هللة دیگللر عللةکم لر را دوگللةنگ لات انسللةنهللة
ل گویلد کفلر و ایملةن انسلةنهلة از هملین علةکم لر سرچشلمه

در این نشلئه ل دانلد و

ل گیللرد؛ یتمل انسللةنهللة در للوطن ی للةا یل

للةم ا للن لات و ح ی للت داشللتمد کلله

همللةن چیللز اسللت کلله براسللةس آن اقللرار بلله ربوبیللت کردنللد و حة للن اشللهةد نفللوس
شللةن اسللت یتم ل همللةن ف للرت یللة نللدا درون یللة ح ی للت خللداطا
وقت انسلةن عملن سلوئ

رتکل

کلله در عللةکم دنیللة

ل شلود هملین ف لرت پلةم انسلةن را تلیرر ل کملد

و ارتبللةط بلله کفللر و ایمللةن نللدارد و در عللین حللةي بللة وچللود چمللین لات پللةک برخل از
خللةطبین عللةکم لر بللة ایللن ا للن خللود در رتبلله لات خةکفللت ورزیدنللد عال لله ایللن
ا

را چمین بیةن

کمد:

«همنمللین در آیلله

َإذَ ل د َر د َ يددک همللةن ور کلله دانسللت اشللةر دارد

به وطن علةکم لر کله اگرچله همله انسلةنهلة اقلرار کردنلد بله ربوبّیلت خداونلد؛ ا لة
ایللن للوطن خللةک از وحّللد و شللرم نبللود اسللت و از همللین عللةکم ل مللةن و
کللةفران از یکللدیگر حللدا شللدند پللد از ایمجللة شللرم و توحیللد مشللت شللد و نیللز
در آخللر آیلله کلله از شللرکین تتبیللر بلله ب اللین فر للود وحلله ایللن افتللراا و انشللتة
تاللوم ل شللود یتم ل در ح ی للت اب للةي بللة ایمکلله نفللد آنهللة اقللرار کللرد یتم ل
شرم ظةهر همرا توحید بةطم » (طبةطبةئ .)86 :1419 ،

عال لله بللة اسللتمةد بلله دو روایللت نتیجلله ل گیللرد کلله للوطن اخللذ ی للةا عللةکم ع للن و
عام ربوب نیست باکه عةکم ةي است کالم و در بیةن این ا

چمین است:

«و همیم لللور استشلللهةد ا لللةم (ت) در روایلللت زرار کللله فر ودنلللد کللله در
بةر آیه

َََِّداَلَََدَُِّتَهسٌخَقَدلَلَتَدقََ ِِّدِظ

ََ يدکَ اشلةر دارد بله ایمکله بله
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آنهللة اکللوت آسللمةن و ز للین نشللةن داد شللد اسللت و همنمللین استشللهةد ا للةم
در تفسللیر آیلله

َقددظَیددظُو َِّ وقرددو َ يددک در روایللت ابللن سللکةن و تللو ل

دان ل همللةنگونلله کلله در روایللةت ایمبللة اربللةت شللد اسللت کلله خیللر و شللر در
ایللن عللةکم بللود اسللت؛ در حللةک کلله در للةم نللور ح ل

و تجللرد تللةم ش لرّ

نیسللت در قللوس نللزوي پللد ضللرورتةً عللةکم لر بةیللد للوقف بتللد از عللةکم تجللرد
تةم بةشلد و قبلن از علةکم طبیتلت پلد بةیلد گفلت علةکم لةي لوطن اخلذ ی لةا
است» (طبةطبةئ .)112 :1419 ،

 .6نقد و بررسی
بلله نرللر ل رسللد چمللد اشللکةي اسةس ل بللر تفسللیر عال لله نسللبت بلله عللةکم لر وارد بةشللد.
زیللرا اگللر للة بةشللیم و للرو ظللةهر روایللةت شللةید بتللوان بلله ایللن نحللو -للن تفسللیر
عال لله -ایللن ا ل

را براسللةس روایللةت پللذیرفت؛ ا للة اگللر للة در للةم تبیللین فاسللف و

بیةن کیفیت تملزي نفلوس انسلةن و انحلة پیشلین وحلودات انسلةن هسلتیم ایلنگونله بیلةن
بة اشکةتت عمد روبهروست که فهرستگونه به آن اشةر

شود:

الففف .اشللکةک کلله بلله نرللر ل رسللد وحللود دارد ،ایمسللت کلله هرگونلله تتلیّن شخصل و
حزئل بلله للورت خللةرح و ح ی ل بللرا نفللد در نرللر بگیللریم وحل
پی

فتایللت نفللد

از عةکم ةد و تتالق بله بلدن ل شلود و ایلن بله تملة رحلوت فتایلت بله قلو اسلت

در همگةم تتالق بله بلدن همیم لور کله در آیله شلریفه ل فر ةیلد:

ََ ِّتَد ََسَأَلد َجََنٌخَ قَدلَ

سطنددوَِِأنقَهددظَََنٌخَ الََعختَِسددوََِشَدد خاظًَ ََجَعَددَََََِّنددٌسَ َِِّددِخ ََ ََ َُِّ خصددظرََ ََ َُِّ اَدد َةَََِّعَتََنددٌخَ
ََشددَن ن َِ پللد اگللر للوطن اخللذ ی للةا را عللةکم للةي بگیللریم -کمللة ایمکلله عال لله
ل فر ةیللد -:و قةئللن بلله تتاللق عهللد بلله فللرد فللرد نفللوس بشللویم حللذور للذکور وارد
ل شللود؛ اکبتلله شللةید کس ل ایمگونلله بلله ایللن اشللکةي حللوا دهللد کلله صللود عال لله
طبةطبللةئ از تخللذ ی للةا در عللةکم للةي ،تتللین شخص ل و حزئ ل نفللوس نیسللت تللة ایللن
اشللکةي پللی

بیةیللد ،باکلله صللود ایشللةن تتللین عامل نفللوس انسللةن در ر ّاکمللوت للةک

است .شةهد این ادعة ایمست که عال ه

فر ةید:
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وطن عةکم لر بةید عةکم تجرد تةمّ و نور بحث بةشد (طبةطبةئ .)111 :1419 ،

للوهم ایللن ال

ب .برخل عبللةرات رحللوم عال لله طبةطبللةئ

اسللت کلله و در نحللو

حللدود نفللد ،بللة شللةئین هللمرت اسللت؛ یتملل بلله حللدود تجردگونلله نفللد همللرا
حللدود بللدن قةئللن اسللت یللة حللداقن ل تللوان گفللت برخ ل از عبللةرات و بللة بمللة
حسللمةنیتاکحللدودبللودن نفللد تتللةرض ظللةهر دارد عبللةرات

ةنمللد« :پللد روشللن شللد

کلله نفللد انسللةن شللترم اسللت بللة هملله وحللودات عللةکم ا للر در هملله شللئونةت و
او للةو و ویدگ ل هللة آنهللة» (طبةطبللةئ  )169 :1419 ،یللة در لیللن آیلله شللریفه َ دظَذ َ
ََ دويتََسَ َََُفَخ دِسَ دَََقَ دلَرس ح د

ل فر ةیللد« :پللد روشللن شللد کلله رو غیللر بللدن

است و تمهة و تمهلة بلة نفخل ه اکهل از لةم علةک خلود تملزي نملود و در ایلن بلدن سلةکن
شد اسلت( ».هملةن) نشلةنگر ایلن تتلةرض هسلتمد .اکبتله مکلن اسلت بله ایلن تلوهم ایلن
گونلله پةسللخ داد شللود کلله ح ی للت رو ا للر اکهل اسللت کلله از بللدت عاللو وحللود و
باکلله طبللق آیلله شللریفه

َََُفَخدِسَ دَََقَددلَر حد

از حللةا و گللوهر رو اکهل اسللت

و آیه ربو بله کیفیلت خا لت انسلةن در بلدت علةک خا لت اسلت بله قریمله َ َعدو ََِّدََ
َددظج يل کلله خ للة بلله الئکلله اسللت و ا ّللة کیفیللت پیللدای
کملون و انسللةن حزئل از طریللق پیللدای

ایللن ح ی للت در نرللةم

للةد حزئل و اسللتکمةي حللوهر اسللت تللة آن

ح ی للت بللةک و از افللق حسللمةنیت سللربرآورد تح للق ح ی للت حمّدیلله (ص) کلله نللور اوي
و للةدر اوي اسللت نیللز در نرللةم حزئ ل  ،توق ل

بللر وحللود حسللدان پیللة بر اکللرم (ص).

در ح ی للت سللخن در ایمسللت کلله نفللد وحللود در بللدن انسللةن در ارللر اسللتکمةي
حللوهر بللدن حة للن شللد اسللت و نلله ایمکلله هرچلله اسللم نفللد در عللةکم وحللود دارد،
بةید همرا بدن بةشلد اکبتله نفلد بله اعتبلةر حمبله تلدبیر خلود نیلةز بله بلدن دارد وکل در
سیر استکمةي به درحةت تجرد و ع ن ح
ج .رحللوم عال لله حکمللت و غللرض ا للا

رسد.
ی للةا عللةکم لر را اتمللةم حجللت خداونللد بللر

بمللدگةن خللود لل دانللد (طبةطبللةئ  )308 :8 ،1393 ،تللة ایمکلله در روز قیة للت کسلل
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دع نشود کله از حسلة و کتلة یلة از ربوبیلت خداونلد بل اطلالت بلود اسلت؛ یتمل
قللرار اسللت ی للةا از بمللدگةن گرفتلله شللود تللة را بللرا بهةنللهحللوی انسللةنهللة در قیة للت
بسللته شللود .اشللکةک کلله ل تللوان بلله ایللن سللخن وارد کللرد ایمسللت کلله حجللت ز للةن
بللر بمللدگةن تمللةم لل شللود کلله آنهللة نسللبت بلله چمللین عهللد آگللةه داشللته بةشللمد
در حةک که در خود آیله ل فر ةیلد :شَد ِه ُظَأَِ ََ وِّدو َيدوََّ ِّ ِدکَِإُدظَیردظَةدلَهد َ
غددظ ت ل (اعللراو )172/پللد چ للور مکللن اسللت چیللز کلله ا لالً انسللةنهللة بلله آن
توحلله نداشللتهانللد للورد احتجللةج واقللآ شللود آن هللم نلله ایمکلله افللراد خة ل از انسللةنهللة
غةفن بةشمد باکه ظةهر آیه چمین است که این غفات شة ن همه افراد

شود.

نتیجه
حة ن حمآ بملد

ةکل بیلةن شلد ایمسلت کله ال لدرا و عال له هلر دو در ایلن ال

که لوطن علةکم لر پلی

از علةکم لةد اسلت ،اشلترام دارنلد؛ ا لة اخلتالو در رتبله ایلن

عللةکم و کیفیللت اخللذ ی للةا اسللت .نگةرنللد بللر ایللن بللةور اسللت کلله اگللر للة للرو قواعللد
ع الل و نرللةم فاسللف حکمللت تتةکیلله را در تبیللین عللةکم لر للدّ نرللر قللرار دهللیم ،کللالم
للدرا تبیللین بهتللر پیرا للون عللةکم لر اسللت؛ ا للة اگللر للرو ظللواهر تللون دیم ل یتم ل
آیللةت و روایللةت عللةکم لر و سللةئن ربللو بلله آن للن طیمللت ،ف للرت ،همسللةن ابتللدا و
انتهة سلیر انسلةنهلة در قلوس لتود و نلزوي کله در روایلةت عدیلد بیلةن شلد اسلت ،را در
نرر بگیریم تبیین عال ه طبةطبةئ سةزگةر بیشتر بة ظواهر خواهد داشت.

پینوشت
 .1همنمللین الحرلله شللود اسللفةر ج  6ص  ،8فتوحللةت کیلله ج  4ص 297و کشلل
اکغرّ کمتةن نرم اکدرر90

اکوحللو
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 للللللللللللللللل  .)1366( .تفسیر القرآن الکریم .چةپ دوم .قم :انتشةرات بیدار.
 للللللللللللللللللللل  .)1363( .مفةةةاتیح الغیة ة  .تصلللحی

حملللد خواحلللو  .تهلللران:

لسسه تح ی ةت فرهمگ .
 طبةطبللةئ  ،حمدحسللین .)1387( .رواهةةا اجتمةةاعی در اسةةالم بلله ضللمیمه چمللد
رسةکه دیگر .قم :بوستةن کتة .
 للللللللللللللللللللل  .)1419( .الرسةةةائل التوحیدیةةةه .چلللةپ اوي .بیلللروت :لسسللله
اکمتمةن.
 لللللللللللللللللللل  .)1388( .شةةر َُهظيددکَ ِّحَِددک ،تصللحی غال رضللة فیةض ل  ،چللةپ
چهةرم ،قم ،لسسه آ وزش و پدوهش ا ةم خمیم (ر ).
 لللللللللللللللللللل  .)1393( .المیةةزان فةةی تفسةةیر القةةرآن ،چللةپ سللوم ،بیللروت،
لسسه اتعام کام بوعةت.
 لللللللللللللللللللل  .)1413( .کتاب االنسان .چةپ دوم .بیروت :داراک و .


هر  ،رت

 .)1376( .مجموعه آثار .تهران ،انتشةرات درا.

 یردا ةد ،حمدبةقر .)1367( .القبسات .به اهتمةم هد

ح ق ،تهران.

 نصللر ،سیدحسللین .)1382( .سةةه حکةةیم مسةةلمان .ترحملله احمللد آرام .چللةپ پللمجم.
تهران :انتشةرات عام و فرهمگ .

