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  چكيده

با تكيه بر مبانى انحصار علوم حقيقى در وحيانى، حجيت ظواهر،  ،در مكتب تفكيك

عدم تجرد روح، تقدم حدوث روح بر حدوث بدن، تفكيك عقل از ذات روح و وجود 

عالم ذّر به دليل  ،در اين مكتب. وجود عالم ذّر پذيرفته شده است ،عوالم قبل از دنيا

همـانى شخصـيت  يز مالك اينارتباط با شناخت فطری توحيد، دليل ارسال انبيا و ن

پردازان مكتب تفكيك بر وجـود ايـن عـالم  داليل نظريه. دارداهميت بسيار زيادی 

سـوره اعـراف  172شده در تفسير آيه  داليل نقلى است و در اين ميان روايت طرح

در خصوص وجـود عـالم  شده در اين مكتب به اشكاالت مطرح. خاصى داردجايگاه 

ای كـه وجـود  دسته ؛شود اشكاالت به دو دسته تقسيم مى. ذّر پاسخ داده شده است

شـده در تحقـق ايـن عـالم را  ای كه داليل طرح داند و دسته اين عالم را محال مى

و در دسـته دوم دو اشـكال عمـده اشكال در دسته اول پنج . كند ناكافى قلمداد مى

مبتنى بـر  پردازان مكتب تفكيك به هر دو دسته اشكاالت پاسخ نظريه. مطرح است

اصول آنهاست كه تمسك به ادله نقلـى و نيـز نقـد مبـانى هـر يـك از اشـكاالت 
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  مقدمه

نظـران اسـالمى بـوده  صـاحبدينى است كه مورد اخـتالف  ل درونيمسئله عالم ذّر از جمله مسا

موجود در ارتباط با عالم ذّر را در قالـب دو ديـدگاه كلـى  یتوان آرا بندی مى در يك تقسيم. است

عرضه كرد؛ ديدگاهى كه آيات و روايات داّل بر عالم ذّر را تأويل كرده و ديدگاهى كـه قائـل بـه 

روايات عالم ذّر را در دو دسـته توان نظريات طرفداران تأويل آيات و  مى. وجود چنين عالمى است

نظرياتى را شاهديم كه با نگاه ادبى و نيـز عقلـى، پيمـان در عـالم ذّر را بـه  ،از يك سو. قرار داد

ديـدگاهى قـرار دارد كـه  ،و از سوی ديگر ١كنند هى در زندگى دنيوی هر فرد تأويل مىپيمان اال

و بر اساس مراتب ايجاد جهان، حكـم بـه  عالم ذّر را با نگاهى فلسفى به عالم عقول تأويل كرده،

های مذكور داليل خاص خـود را داشـته و  هر كدام از ديدگاه ٢.كند تقدم ذاتى آن بر اين عالم مى

مكتب تفكيك با ارائه داليلـى عـالم ذّر را اثبـات . استدرصدد ايراد اشكال و ابطال نظريه رقيب 

  ٣.عالم پاسخ داده است اينكنندگان  تأويلكند و به اشكاالت منكران و  مى

ديـدگاه مكتـب تفكيـك در خصـوص عـالم ذّر توصـيف و تحليـل شـده  منحصراً  ،در اين مقاله

شـده در مكتـب تفكيـك، مطالـب  گونـه بـه ديـدگاه ارائـه بـرای پرهيـز از نگـاه گـزارش. است

ــه  ــدينمقال ــه مى ب ــود ترتيب ارائ ــب  :ش ــدگاه مكت ــت آن در دي ــالم ذّر و اهمي ــاه ع ــدا جايگ ابت

در ايــن خصــوص بــه جايگــاه نظريــه عــالم ذّر در مســايل توحيــد، . شــود مىك بررســى تفكيــ

ــاره  ــاد اش ــوت و مع ــود مىنب ــك در . ش ــب تفكي ــذيرش در مكت ــورد پ ــه م ــى آن نظري در پ

در پـى آن . تـا زمينـه تحليـل نظريـه فـراهم آيـدشـود  مىتوصـيف  خصوص عالم ذّر مختصـراً 

ــه برخــى از مهم ــالم ذرّ  ب ــونى ع ــرين مســايل پيرام ــل  ت ــام تحلي ــده و ســپس در مق ــاره ش اش

ــه عــالم ذّر  ــذيرش مكتــب تفكيــك در مقــام اعتقــاد ب ــه، شــش اصــل محــوری مــورد پ نظري

كــه طرفــداران مكتــب تفكيــك را هايى  پاســخ ،در بخــش پايــانى مقالــه. شــود مىتوضــيح داده 

ايـن اشـكاالت در دو دسـته . كنيم ذكـر مـى انـد دادهبه اشكاالت واردشـده بـر وجـود عـالم ذّر 

روشـن اسـت كـه مباحـث نقادانـه طرفـداران يـك نظريـه بـر مباحـث . اسـتبندی شـده  طبقه

. دهـد كـه فهـم بهتـری از نظريـه پيـدا كنـيم افكنـد و بـه مـا اجـازه مى ايجابى آنها نيز نور مى

به همـين دليـل تحليـل و فهـم پاسـخ طرفـداران مكتـب تفكيـك بـه اشـكاالت نيـز اهميـت 

  .داردخاصى 
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تفكيــك در ايــن خصــوص بســنده شــده مكتــب در ايــن مقالــه بــه توصــيف و تحليــل ديــدگاه 

شـود هـدف ايـن  نقـادی ايـن ديـدگاه كـه مـواردی از ايـن قبيـل را شـامل مى ،بنابراين. است

گونــه كــه در متــون دينــى  اند جايگــاه عــالم ذّر را آن آيــا اهــل تفكيــك توانســته: مقالــه نيســت

ــد؟ ــه آمــده، نشــان دهن ــزرگ در مباحــث انســان نظري شــناختى و  عــالم ذّر مســتلزم تحــولى ب

آيـا مبـانى  ؟دارنـدآيـا تفكيكيـان بـه لـوازم پـذيرش چنـين عـالمى توجـه . شناختى است جهان

درسـتى تبيـين ه توانـد وجـود چنـين عـالمى را بـ در پـذيرش عـالم ذّر مى ىتفكيك انديشمندانِ 

آيـا انديشـمندان  الم ذّر چيسـت؟تفكيـك دربـاره عـمكتـب نقاط قـوت و ضـعف ديـدگاه  كند؟

 انـد؟ تفكيك در مقـام ذكـر اشـكاالت مخالفـان عـالم ذّر همـه اشـكاالت را بيـان كـردهمكتب 

  اند؟ آيا انديشمندان تفكيك از عهده اشكاالت مخالفان عالم ذّر برآمده

ــار افــرادی همچــون ميرزامهــدی اصــفهانى، مجتبــى  در مقــام توصــيف و تحليــل بيشــتر از آث

ــى، ح ــدگاه قزوين ــه دي ــواردی ب ــده و در م ــتفاده ش ــى اس ــواد تهران ــد و ميرزاج ــنعلى مرواري س

  .حكيمى نيز ارجاع داده شده است محمدرضا

  اهميت و جايگاه عالم ذّر از ديدگاه مكتب تفكيك. 1

بررسى آثار بزرگان مكتب تفكيك نشان . مكتب تفكيك داردای در  ژهيعالم ذّر اهميت و جايگاه و

ا وجود عالم ذّر با مفاهيم محوری دين يعنـى توحيـد، نبـوت و معـاد در هاه آندهد كه در ديدگ مى

  . ارتباط است

تـرين نـوع  در اين ديدگاه، معرفت فطری به خداوند عالى: اهميت عالم ذّر در مسئله توحيد. 1. 1

انسـان بـا چنـين . انـد ها در عالم ذّر پيدا كرده معرفت است و منشأ آن شناختى است كه انسان

های علمى و عقلى نسـبت بـه  در حالى كه معرفت ،كند فتى خداوند را وجدان و مشاهده مىمعر

معرفت فطـری  )99، ص1418مرواريد، (. دشون خداوند تنها موجب تصديق و ايمان به وجود خدا مى

كـه اميـد انسـان از  ،هـا د و سختىيوجود دارد و در شدا ،اعم از مؤمن و كافر ،ها در همه انسان

گردد و در چنين حالتى است كـه همگـان حقيقـت  تمامى اسباب ظاهری قطع شده، شكوفا مى

اما برای مؤمنان به طور خاص تجليات اين معرفت به هنگـام دعـا و . ندكن هى را وجدان مىاال

  )103ص همان،(. عبادت نيز مشهود است
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از جملـه داليـل ارسـال  ،فداران مكتب تفكيـكاز نظر طر: اهميت عالم ذّر در مسئله نبوت. 2. 1

هى به ميثاق و معرفتـى اسـت كـه در عـالم ذّر در اال یرسل از سوی خداوند متعال، تذكر انبيا

فرسـتادگان . ها به وديعت نهاده شده و غبار غفلت دنيا آن را محجوب ساخته اسـت نهاد انسان

اند موجبـات يـادآوری و  وند متعال آوردههايى كه از ناحيه خدا هى با راهنمايى و دستورالعملاال

هى را ها درنتيجه پيروی از انبيا تجليات اال شكوفايى آن معرفت فطری را فراهم آورده و انسان

بـه فرمـايش  خصـوص در ايـن )108، صهمـان(. نـدكن در خود يافته و خالق خود را وجدان مـى

يامبران را برانگيخـت تـا پيمـان خداوند پ«: فرمايند كنند كه آن حضرت مى استناد مى) ع( على

 البالغـه، نهـج( .»اش را به ايشان تذكر دهنـد شده فطرت را از مردم مطالبه كنند و نعمت فراموش

  )1خطبه 

يكى از مبانى و اصول معاد جسمانى در اين ديدگاه پذيرش : اهميت عالم ذّر در مسئله معاد. 3. 1

حقيقت ذّری انسان همان چيـزی . برای انسان استو قبول عوالم قبل از دنيا از جمله عالم ذّر 

همـانى شخصـيت انسـان را در  ماند و اين است كه با پوسيده شدن اجزای بدن در قبر باقى مى

  )40-28، ص3، ج1373قزوينى، (. دكن قيامت حفظ مى

اساسـى كـه زيربنـای  ىبه عنـوان اصـل ،با توجه به آنچه ذكر شد، اهميت عالم ذّر در اين ديدگاه

رو پيروان اين مكتب تـالش زيـادی در توصـيف و  از اين. دشو كان اصلى دين است، روشن مىار

كـه در  انـد دادهاين عـالم پاسـخ  كنندگان تأويلو  انو به شبهات منكراند  ديدگاه خود كردهاثبات 

  .پردازيم ادامه به آنها مى

  های عالم ذّر و نحوه اثبات آن در مكتب تفكيك ويژگى. 2

تقدم يا عدم تقدم نفس بر بدن همواره از موضـوعات مـورد بحـث در  ينش انسان وچگونگى آفر

در ديدگاه مكتب تفكيك با توجه به آيات و روايـات، خلقـت ارواح . نظران بوده است ميان صاحب

. ها پذيرفته شده و انسان قبل از ورود به دنيا عوالم متعددی را پشت سر گذاشته اسـت قبل از بدن

خداونـد  ٤.آن به عالم اظله و اشباح نيز تعبير شده است كه از استالم عالم ارواح ين اين عونخست

د، و از آنهـا بـر كرها عقل و حيات داد خودش را به آنها معرفى  پس از آنكه در اين عالم به انسان

مرواريـد، (. و واليت ايشـان پيمـان گرفـت) ع(گانه  و امامت امامان دوازده )ص(نبوت پيامبر خاتم 

از گذشت مدتى، خداوند برای هر روحى بدنى ذّری از خاك مخصوص آفريد و  پس) 110، ص1418
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. و از آنها تعهد گرفت ا شناساندهآنگاه خداوند خود را مجددًا به آن. ها تعلق گرفت ارواح به اين بدن

آنگـاه جسـد  )56، ص1374تهرانـى، (. به عالم ذّر اول تعبير شده اسـت ،در لسان روايات ،از اين عالم

های ذّری فرزندان آدم را در صلب او قرار  مسجود آدم را آفريد كه بدن ذّری وی در آن بود و بدن

. پيمان گرفـت اهد و بار ديگر خود را به آنها شناساند و از آنكرسپس آنها را از صلب او خارج . داد

  )111، صهمان(

ای را در خلقـت انسـان قبـل از ورود بـه  انـهتـوان مراحـل چهارگ مى ،با توجه به آنچه ذكـر شـد

  .دنيا نشان داد

 اهـهای خداوند به آن ها و كالبدها و معرفى حجت ها در جهان سايه آفرينش روح انسان. 1

  . اهو گرفتن پيمان از آن از سوی خدا

ها و معرفـى  های ذّری برای هر يـك از ارواح و تعلـق ارواح بـه آن بـدن آفرينش بدن. 2

 .رفتن پيمان مجددخداوند و گ

های ذّری نسلش  آفرينش بدن مسجود آدم كه شامل بدن ذّری او بود و قرار دادن بدن. 3

  .در صلب او

اخراج نسل آدم از صلب او به صورت ذّری و دادن حيات به آنها و شناسـاندن خداونـد . 4

  .خداوند و گرفتن تعهد برای سومين باراز سوی به آنها 

ــذكر مى ــك ت ــذكور، صــاحبان انديشــه تفكي ــه مراحــل م ــه ب ــا توج ــتالف در  ب ــه اخ ــد ك دهن

اخـتالف مراحـل و عـوالم قبـل از دنياسـت و لـذا موجـب دليـل مضمون روايـات عـالم ذّر بـه 

  )همان(. دشو تضعيف اين روايات نمى

ــرای اثبــات عــالم ذّر آورده ادلــه ــد داليــل نقلــى اســت ای كــه صــاحبان انديشــه تفكيــك ب . ان

روايــات خلقــت ارواح قبــل از اجســاد، روايــات عهــد و ميثــاق، روايــات عــالم ذّر و روايــاتى كــه 

در روايـات خلـق ارواح  .در تفسير آيات مرتبط بـا عـالم ذّر اسـت از جملـه ايـن داليـل هسـتند

ــدن ــزار ســال قبــل از ب ــق ارواح دو ه ــر داده شــده و اينكــه ارواح  قبــل از اجســاد، از خل ها خب

انـد، در ايـن دنيـا بـا هـم الفـت  بوده و ارواحى كه در آنجا بـا هـم آشـنا شـدهلشگريان منظمى 

انـد و بـا يكـديگر اخـتالف پيـدا  گيرند و ناآشـنايان در آن عـالم در ايـن عـالم از هـم بيگانه مى

  )150-131، ص61تا، ج مجلسى، بى(. كنند مى
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بّـك مـن بنـى و اذ اخـذ ر«بخش مهمى از روايـات كـه مربـوط بـه عـالم ذّر اسـت، ذيـل آيـه 

 )172: اعـراف( »... آدم من ظهورهم ذّريّـتهم و اشـهدهم علـى انفسـهم السـت بـربّكم قـالوا بلـى

ــده اســت ــا روز . وارد ش ــد از پشــت آدم نســل او را ت ــه خداون ــده اســت ك ــات آم ــن رواي در اي

ا هــا همچــون ذّرات ريــزی خــارج شــدند و خداونــد خــودش را بــه آنهــقيامــت خــارج كــرد؛ آن

سـپس گفـت آيـا . شـناخت اين شناسـايى نبـود هـيچ كـس پروردگـارش را نمى شناساند؛ و اگر

  )56، ص1374تهرانى، (. بلى :من پروردگار شما نيستم؟ گفتند

ها حاصـل  همچنين در حديثى ديگر بيـان شـده كـه معرفـت خداونـد در عـالم ذّر بـرای انسـان

شـان خواهـد آمـد و زودی بـه ياده شده ولى آن جايگـاه را در ايـن دنيـا فرامـوش كردنـد؛ و بـ

ــود را نمى ــالق و رازق خ ــى خ ــود، كس ــين نب ــر چن ــناخت اگ ــد، (. ش ــام  )113، ص1418مرواري ام

ــه چگــونگى پاســخ دادن انســان )ع(صــادق  ها در عــالم ذّر و اينكــه آن موجــودات  در پاســخ ب

در آنهـا نيرويـى قـرار داد كـه وقتـى از آنـان در «: انـد ريز چگونه پاسخ خداوند را دادنـد فرمـوده

  )258، ص5تا، ج مجلسى، بى(. »پيمان عالم ذّر سئوال شد، پاسخ دادند

هــای متعــدد از انســان، تأكيــد بــر اتمــام حجــت  فايــده شناســايى مكــرر خداونــد و اخــذ پيمان

اَن تقولـوا يـوم «: فرمايـد در ادامه آيه السـت كـه در بـاال بـه آن اشـاره شـد، خداونـد مى. است

و تقولـوا انمـا اشـرك آبائنـا مـن قبـل و كنّـا ذّريّـة مـن بعـدهم القيامة انا كنّا عن هذا غـافلين ا

در روايـات نيـز بـه مضـمون همـين آيـه اشـاره  )173-172: اعـراف( .»افتهلكنا بما فعل المبطلـون

ايـن تعّهـد را بـرای آن گرفـت كـه مبـادا فـردای قيامـت «: فرمودنـد )ع(شده و لذا امام صادق 

آنكـه بگوييـد فقـط پـدران مـا شـرك ورزيدنـد؛ آيـا مـا  بگوييد ما از اين حقيقت غافل بوديم يا

  )115-114، ص1418مرواريد، ( .»كنى؟ را به عملكرد اهل باطل هالك مى

يـا معصـيتى از طـرف انسـان بـه دنبـال  عالوه بر اين، با هر بار معّرفى خداونـد اگـر اطاعـت و

اگــر بــا وجــود ايــن تعريــف و  ،بنــابراين. داشــته باشــد، باعــث اســتحقاق ثــواب و عقــاب اســت

تعّهــد، انســان در هــيچ يــك از مراحــل عــالم ذّر اطاعــت نكنــد و تمايــل نشــان ندهــد، حجــت 

از طرفــى معصــيت صــادره از انســان در . تر اســت خداونــد بــرای دور كــردن از رحمــتش تمــام

ــت  ــه جه ــالم ذّر ب ــدانع ــا و انگيزه هوس فق ــاب  ه ــتحقاق عق ــالم، اس ــوی در آن ع ــای دني ه

  . تر است اشته و حجت بر او تمامبيشتری د
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  عالم ذرّ  خصوصمبانى مكتب تفكيك در . 3

هـى بـر سخن اساسى اين مكتب اين است كه علم دين از طريق وحى و به واسطه پيـامبران اال

ها ارائه شده است و يگانه منبع معارف دين، علوم وحيانى است كه در حال حاضر در قالـب  انسان

 ،دكـرجو  و بايد جست  لذا معارف دين را از اين دو منبع. ستر اختيار ماقرآن و احاديث معصومين د

های فلسفى و عرفانى بخواهيم نظرات خود را بر اين معارف تحميل كرده و  فرض آنكه با پيش بى

لذا بنای اين مكتب بر اين اسـت كـه . مكنيمعارف دين را به نفع مبانى فلسفى و عرفانى مصادره 

واهد حول موضوعى بيان كند، همه را اعم از توصيف و مبانى، از منابع دينـى خ تمامى آنچه را مى

  )2، ص3، ج1373قزوينى، (. كندآنكه خلط و امتزاجى با معارف بشری پيدا  بى كند،اخذ 

ده و توصــيفات و مبــانى ايــن كــرعــالم ذّر نيــز ايــن مكتــب از ايــن روش پيــروی  خصــوصدر 

ــوم ــات معص ــرآن و رواي ــات ق ــالم را از آي ــتع ــه داده اس ــه و ارائ ــه . ين گرفت ــين اينك در ع

امـا بـا  ،توان شش اصل را به عنـوان مبـانى مكتـب تفكيـك در پـذيرش عـالم ذّر نـام بـرد مى

ترين اصـل مكتـب تفكيـك در بيـان  تـرين و اساسـى شـود مهـم توضيحات ذكرشده معلـوم مى

  .معارف و از جمله عالم ذّر، انحصار علوم حقيقى در علوم وحيانى است

ــانى: صــل اولا ــوم وحي ــى در عل ــوم حقيق ــدگاه حقيقت ؛انحصــار عل ــن دي ــای علمــى و  اي ه

هــى بـه دســت آمــده دانـد كــه از راه وحـى اال های معــارفى را در صـورتى صــحيح مى شـناخت

ــه حقــايق  .باشــند ــرا تنهــا خــالق حقــايق اســت كــه عــالِم ب بايــد حقــايق را  و او مى اســتزي

وحيــانى در ايــن ديــدگاه تنهــا شــناخت حقيقــى اســت شــناخت  )55، ص1377حكيمــى، (. بياموزانــد

كردنـد، بـه  هـى پيـروی مىكه اگر متفكـران بشـری از ابتـدا از پيـامبران و آورنـدگان وحـى اال

هــای بشــری راه  يافتنــد و ايــن همــه كشــمكش و تضــاد در آرا و داده علــم صــحيح دســت مى

مقابـل، علـوم بشـری را،  هـى علـوم جديـد نـام گرفتـه و دردر اين ديدگاه، علـوم اال. يافت نمى

داننــد  هــای جديــد آن مى داننــد و عمــده وجــه اعجــاز قــرآن را علــوم و حكمت علـوم قــديم مى

ا قـرآن بـا علـوم هـاز نظـر آن. های علوم قديم اعـم از فلسـفه و عرفـان اسـت كه در مقابل داده

های جديدش بـرای مقابلـه و از بـين بـردن اسـاس علـوم بشـری قـديم، نـازل شـده  حكمت و

  )100، ص1387اصفهانى، (. است
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سـنت حجيّـت داشـته و جـز  در ايـن ديـدگاه، ظـواهر الفـاظ قـرآن و ؛حجيّت ظواهر: اصل دوم

مقصـود از ظـاهر كـالم، . بايـد بـه تأويـل ظـواهر كتـاب و سـنت پرداخـت در موارد انـدك نمى

اگــر در . يعنــى مفهــوم لفظــى و متعــارف اســت ،و مقتضــای ظــاهر ايــزی اســت كــه معنــآن چ

تـوانيم مـدعى  پذيرفتـه نشـود و بـه تأويـل اقـدام كنـيم، نمى امورد آيـات و روايـات ايـن معنـ

پوشـى از ظـواهر آيـات و روايـات خـود  انسـان بـا چشـم. شويم كه به قرآن و احاديث معتقـديم

حجيّـت ظـواهر منحصـر بـه آيـات و . كنـد سـنت محـروم مىرا از بسياری از حقـايق كتـاب و 

  .اخبار فقهى نيست، بلكه در آيات و روايات عقايدی نيز جاری است

ــر آن ــاز نظ ــت خطاب ،اه ــس گف ــى و نف ــای قرآن ــرم  و ه ــامبر اك ــه  )ص(گوی پي و  )ع(و ائم

ت اگـر ظـواهر آيـات و روايـا. كننـد احاديثى مانند حـديث ثقلـين، حجيـت ظـواهر را اثبـات مى

در حـالى كـه بنـای همـه  ،مانـد حجت نباشند، راهى عقاليـى بـرای اسـتفاده از آنهـا بـاقى نمى

  )130-129، ص1383حكيمى، (. حجت شمردن آن بوده و هست عقال استناد به آن و

و مــراد ظــاهر آيــه و حــديث پيــدا  اكــه برهــانى روشــن بــرخالف معنــ ،در مــوارد بســيار انــدك

امـا مواجهـه بـا آيـات و روايـات بـا  )131-130، صهمـان(. تتأويـل جـايز و حتـى الزم اسـ ،شود

ــيش ــوارد  فرض پ ــنت در م ــاب و س ــواهر كت ــذر از ظ ــای گ ــه معن ــانى ب ــفى و عرف ــای فلس ه

  .دشو دليل بوده و موجب تحميل معانى ناخواسته بر آنها مى بى

علمـای مكتـب تفكيـك بـه غيريـت نفـس از بـدن اذعـان دارنـد  ؛عدم تجرد روح: اصل سوم

ــر و ــى را ب ــه مى داليل ــد آن اقام ــى، (. كنن ــه  )260-259، ص1374تهران ــا ارائ ــى در عــين حــال ب ول

  .دانند داليل عقلى و نقلى نفس را برخالف فالسفه مجرد نمى

يـابيم، و هرچـه مكـانى  و در مكان معين مى» ًاين«ما نفس را معروض  :دليل عقلى اول

  .باشد مجرد نيست

تـوان  مى ،مثـالبرای . آنفاقد  ىنور فهم است و گاه نفس دارایگاهى  :دليل عقلى دوم

 ،با توجه به ديدگاه فالسفه درباره موجود مجرد. به حالت نسيان و نيز پيری اشاره كرد

. هر موجودی كه گاه دارای فهم و گاه فاقد آن باشد در مقام ذات مجرد نخواهـد بـود
  )260، صهمان(
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ــرآ ــات ق ــه آي ــى، تمســك ب ــل عقل ــن دالي ــار اي ــاتىو  ندر كن ــد، ( رواي ؛ 229-225، ص1418مرواري

در برخــى از . شــود كــه بــر عــدم تجــرد روح داللــت دارنــد نيــز ديــده مى )261، ص1374تهرانــى، 

روايات به صـراحت از روح، بـه جسـم رقيـق كـه كالبـد متراكمـى بـه آن پوشـانده شـده تعبيـر 

ــد، (. شــده و حتــى از بطــالن و فنــای آن در نفــخ صــور اول خبــر داده شــده اســت ، 1418مرواري

  )227ص

انديشمندان مكتب تفكيك با استناد به مجـاری وحـى،  ؛سبقت خلق ارواح بر ابدان: اصل چهارم

به روايات زيادی كه از خلق ارواح قبـل از اجسـاد بـا  اهآن. ندا به حدوث ارواح قبل از ابدان قائل

، 1374؛ تهرانـى، 33-28ص، 3، ج1373قزوينـى، . (كننـد دهـد تمسـك مى فاصله دو هزار سال خبر مى

امتياز هر كدام از  ا، ارواح قبل از ابدان متكثر بوده وهاز نظر آن )120-112، ص1418؛ مرواريد، 272ص

اما عوارض الحقه به سبب مـاده بـوده و پـذيرش . ارواح نسبت به ديگری عوارض الحقه است

چنين است كه  اهسخ آنپا. تقدم روح بر بدن به معنای عدم وجود ماده برای قبول اعراض است

ايـن مطلـب  ٥.ارواح مجرد از لواحق ماده نبوده و نفس ماده لطيفى دارد كه از ماده اولى اسـت

  .تأكيدی است بر اين كه در نگاه انديشمندان اين مكتب نفس مجرد نيست

نفـس انسـان بنـا بـر  ،در ديـدگاه مكتـب تفكيـك ؛تفكيـك عقـل از ذات انسـان: اصل پـنجم

. تاريـك بـوده و هماننـد سـايه فاقـد نـور خـارجى اسـت ذاتـاً  كردهمعرفى  آنچه صاحب شريعت

بلكـه ايـن انـوار خـارج  ،نفس عين نور شعور و حيـات و عقـل و علـم و فهـم و قـدرت نيسـت

ــت ــس اس ــت ذات نف ــفهانى، (. از حقيق ــل،  )101، ص1387اص ــس و عق ــانگى نف ــواهد دوگ از ش

ن كشـف و شـعور اسـت، اگـر نفـس كـه عقـل عـي يىاز آنجـا. غفلت انسان از ذات خود اسـت

آمد كه غفلـت در خـود كشـف و شـعور نفـوذ كنـد كـه ايـن مسـئله  بود الزم مى همان عقل مى

  )22-21، ص1418مرواريد، (. معقول نيست

عــدم تجــرد نفــس و فقــر و خــالى بــودن آن از انــوار، هــدف و اســاس دعــوت پيــامبر اكــرم و 

بــا تــذكر بــه پروردگــار از خــواب  هــدف آن اســت كــه مــردم. كنــد نــزول قــرآن را روشــن مى

، 1387اصـفهانى، (. غفلت و جهل بـه فقرشـان بيـدار شـده تـا افاضـه انـوار را در قلوبشـان ببيننـد

  )102ص
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مكتـب تفكيـك بـا توجـه بـه آيـات و روايـات،  یعلمـا ؛وجود عوالم قبـل از دنيـا: اصل ششم

هـا را  نكـه خداونـد ارواح انسـانبـا توجـه بـه اي. انـد دهكرعوالمى را برای ارواح قبل از دنيا بيان 

. انـد قبل از ابـدان آنهـا آفريـده اسـت، ارواح مطـابق آنچـه در روايـات آمـده عـوالمى را گذرانده

 ،آنگـاه در عـالم دوم. ين عالم، عـالم اظلـه و اشـباح اسـت كـه ارواح در آن آفريـده شـدندنخست

ــاد مى ــالم ذّر اول ي ــه ع ــه از آن ب ــاك  ك ــدنى ذّری از خ ــى ب ــر روح ــرای ه ــد ب ــود، خداون ش

آنگـاه بـدن مسـجود آدم آفريـده شـد و . ها تعلـق گرفتنـد مخصوص آفريد و ارواح به اين بـدن

های ذّری را خداونــد از صــلب آدم  آنگــاه بــدن. بــدن ذّری فرزنــدان او در صــلبش قــرار گرفــت

، 1418مرواريــد، (. آيــه الســت اشــاره بــه عــالم ذّر اخيــر دارد. ن گرفــتو از آنهــا پيمــا كــردخــارج 

  )111ص

  پاسخ به اشكاالت عالم ذرّ . 4

برخى از اشكاالت، چنـين عـالمى را محـال . دانند تفكيك اشكاالت عالم ذّر را دو نوع مى یعلما

قسم از اشكاالت  ا با طرح هر دوهآن. كنند داند و برخى ديگر دليل بر وجود اين عالم را نفى مى مى

  .دهند به آنها پاسخ مى

  اشكاالت دسته اول. 1. 4

ــف: اشــكال اول ــه  ؛فراموشــى موق ــالم ذّر در صــورتى درســت اســت ك ــاق در ع ــرفتن ميث گ

گونـه  اگـر ايـن باشـند وداشـته كسانى كه از آنهـا پيمـان گرفتـه شـده عقـل و قـوه تشـخيص 

چگونــه . آمــد ای بــا ايــن عظمــت، در دنيــا بــه يادشــان مى يعنــى حادثــه ،عــالم ذرّ  بودنــد حتمــاً 

بـا اينكـه فاصـله  ،هـای مهـم دنيـايى خـود را بـه يـاد دارنـد است كه مردم در قيامـت موقعيت

هـا در دنيـا چيـزی از عـالم ذّر  امـا انسـان ،قيامت با دنيا بيش از فاصله دنيـا بـا عـالم ذّر اسـت

  .تحقق ندارد پس عالم ذرّ . را در خاطر ندارند

بـا توجـه بـه قـدرت خداونـد، دليلـى بـر محـال بـودن ايـن فراموشـى  :پاسخ بـه اشـكال اول

ــات ــر طبــق رواي ــداريم و ب ــاد انســان ،ن ــه عــالم ذّر را از ي ــد، حادث ــرده اســت خــود خداون . ها ب

بــا اينكــه انســان در . مثــال روشــن در ايــن بــاره عــالم خــواب اســت) 254، ص5تــا، ج مجلسـى، بــى(

تـوان نسـبت دنيـا  مى. آورد است هيچ يك از حـوادث عـالم بيـداری را بـه يـاد نمـى خواب زنده



ی  ی ح یکگاه  ف ب  ّ  م ه عالم  ئ   

 53 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک

 

به عالم ذّر را همانند نسبت حالت خـواب بـه بيـداری دانسـت كـه انسـان چيـزی از آن بـه يـاد 

  )128، ص1418مرواريد، ( .ندارد

 بــا توجــه بــه آيــه الســت و روايــات مختلــف، فايــده گــرفتن ميثــاق در عــالم ذرّ  :اشــكال دوم

انـد؛ امـا در صـورتى حجـت بـر  هايى است كه بـه خداونـد ايمـان نيـاورده اتمام حجت بر انسان

انـد، آن را انكـار كننـد؛ بـه  ها تمام است كه آنها با توجه و التفـات بـه پيمـانى كـه بسـته انسان

ها  بـا توجـه بـه اينكـه انسـان. شـود شـده، احتجـاج نمى به عهد و پيمان فرامـوش ،عبارت ديگر

توانـد  ا نمىهـآورنـد حجـت عليـه آن به ميثاق مذكور التفـات نداشـته و آن را بـه يـاد نمى در دنيا

اين به معنای عبـث بـودن چنـين ميثـاقى اسـت كـه نشـانگر عـدم وجـود عـالم ذّر . تمام باشد

  .است

كـه ناشـى از عـالم ذّر  ،الزم اسـت ميـان تحقـق معرفـت بـه خداونـد :پاسخ بـه اشـكال دوم

شـود اولـى  آنچـه سـبب اتمـام حجـت مى. عـالم ذّر تفـاوت قائـل شـد با بـه يـاد آوردن ،است

 ،شـده دومـى اسـت و نـه اولـى؛ بـه عبـارت ديگـر در حالى كـه امـر فرامـوش ،است و نه دومى

معرفت فطری بـه خداونـد نتيجـه عـالم ذّر اسـت كـه در نهـاد انسـان بـاقى اسـت و فرامـوش 

ــرای اتمــام حجــت كــافى اســت نمى ــد، مروا(. شــود و همــين امــر ب رو  از همــين) 129، ص1418ري

كســى كــه خداونــد را انكــار كنــد، در حقيقــت بــا فطرتــى كــه بــر آن آفريــده شــده، مخالفــت 

د و نااميــدی از اســباب ظــاهری، يكنــد؛ فطرتــى كــه رو بــه خــدا داشــته و در هنگــام شــدا مى

  .اندازد كند و انسان را به ياد آن معرفت فطری مى جلوه مى

الم ذّر مســتلزم پــذيرش تناســخ اســت؛ تناســخى كــه تعلــق پــذيرش وجــود عــ :اشــكال ســوم

شـود  بـا توجـه بـه بطـالن تناسـخ معلـوم مى. ارواح به ابدان ديگـری غيـر از ابـدان اول اسـت

  .كه وجود عالم ذّر نيز درست نيست

تناسـخى كـه بـه اجمـاع و ضـرورت ديـن باطـل اسـت تعلـق ارواح  :پاسخ بـه اشـكال سـوم

های كنـونى اسـت تـا انسـان از ايـن طريـق  ى غيـر از بـدنهاي اهل سعادت و شقاوت بـه بـدن

داليـل فلسـفى دال بـر ابطـال تناسـخ، بـر ايـن داللـت دارد كـه . پاداش يـا عقـاب داده شـود

روح انسـان در عـالم ذّر بـه . توانـد بـه بـدنى غيـر از بـدن فعلـى تعلّـق گيـرد نفس انسـان نمى

و ادلـه ) همـان(. اخته شـده اسـتبدن ريزی تعلّق گرفته كـه از همـان خـاك بـدن دنيـوی او سـ
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توانـد امكـان تعلـق روح را بـه يـك بـدن در دو حالـت مختلـف از جهـت حجـم  شده نمى اقامه

  .و بزرگى ابطال كند

تعلـق دوبـاره نفـس پـس از كامـل شـدن و تجـرد، بـه بـدن اوليـه، تخصـص  :اشكال چهارم

ــت ــال اس ــى مح ــور طبيع ــر در ام ــن ام ــت و اي ــص اس ــدون مخص ــاده. ب ــ م ــه حام ل ای ك

هــای جــوهری اســت، در حركــت تكــاملى ذاتــى، پيوســته از مرتبــه پســت بــه ســمت  صــورت

پــس منشــأ پيــدايش روح و . يابــد تــا بــه صــورت روح انســانى تبــديل شــود كمــال تكامــل مى

شـود؛  تعلق آن به بدن، تناسـب تـام و آمـادگى كـاملى اسـت كـه بـين بـدن و روح حاصـل مى

ير حركـت جـوهری انسـان، مـرگ فـرا رسـد، بـدن اگـر در مسـ. تناسبى كه با روح ديگر نـدارد

متالشــى  یمتالشــى گرديــده و روح در عــالم ملكــوت جــای گيــرد تناســبى ذاتــى بــين اجــزا

، 1981مالصـدرا، ( .بـه ايـن خـاك برگـردد بدن و روح مجـرد وجـود نـدارد تـا روح مجـرد مجـدداً 

  )205، ص9ج

بيشـتر بـه يـك بيـان كـه اسـتداللى اسـت  ايـن اشـكال كـه ظـاهراً  :پاسخ به اشكال چهارم

زيـرا بـا مقـدمات ظنـى و بـر اسـاس نظريـه حركـت جـوهری  ؛ماند تا يك استدالل خطابى مى

 ای البقـاء بـودن روح عرضـه شـده اسـت كـه هـيچ برهـان عقلـى الحدوث و روحانيـة و جسمانية

روايـات فـراوان دال بـر تقـدم خلقـت ارواح از ايـن گذشـته، . يك فرضـيه اسـت نداشته و صرفاً 

دهـد كـه روح ماننـد  روايـاتى نشـان مى ،عـالوه بـر ايـن. كنـد بدان اين فرضـيه را دفـع مىبر ا

اند و تفــاوت  جــن و فرشــته و ديگــر اجســام همگــى از مــاده واحــدی بــه نــام آب آفريــده شــده

  )131، ص1418مرواريد، (. آنها به لطافت و تراكم نرمى و زبری و ديگر عوارض است

) همــان جــزء ذّری زيــد(ای از ذّرات بــدن زيــد  رفت ذّرهتــوان پــذي چگونــه مى :اشــكال پــنجم

كه از طريق نطفه از صلب آدم، نسل بـه نسـل بـه فرزنـدانش منتقـل شـده تـا اينكـه بـه زيـد 

منتهــى گشــته، همــان زيــد بــا تمــام خصوصــيات ادراكــى، عقلــى، نفســانى، ســمعى و بصــری 

يمـان از او گرفتـه شـده باشد كه تكليف به او تعلق گرفتـه، حجـت بـر او تمـام شـده، عهـد و پ

و ثــواب و عقــاب بــرای او در نظــر گرفتــه شــده اســت؟ داليــل قطعــى عقلــى و نقلــى نشــان 

دهد كه انسانيت انسـان بـه نفـس اوسـت كـه امـری وراء مـاده اسـت و حـادث بـه حـدوث  مى

  .اين بدن دنيوی است
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 ،مبـانى صـدرايى خصوصـاً  ،اشـكال فـوق مبتنـى بـر مبـانى فلسـفى :پاسخ به اشـكال پـنجم

در حـالى كـه بـر مستشـكل الزم بـود در مقـام نخسـت  ،است كـه خـود محـل ترديـد هسـتند

ــذيرش نظريــه در ايــن اشــكال ســه . ای ناســازگار اســت نشــان دهــد كــه پــذيرش عــالم ذّر پ

  :مل و ترديد طرفداران مكتب تفكيك هستندأفرض وجود دارد كه هر سه محل ت پيش

يعنى هرچنـد . اند های دنيوی آفريده شده ل از بدنبر اساس ظواهر روايات ارواح قب نخست اينكه

ايـن در حـالى . ولى حدوث قبل از بدن دارند و نه حدوث با بدن يـا از بـدن ،نفوس حادث هستند

  .است كه مستشكل نفس را حادث از بدن تلقى كرده است

آن است كه برخالف ديدگاه مستشكل كه شخصـيت و هويـت انسـان را بـه نفـس او  نكته دوم

  .اند شخصيت انسان، برآيند روح و بدن استد مى

برخالف ديدگاه مستشـكل، عقـل و شـعور ذات نفـس را تشـكيل  آن است كه مجدداً  نكته سوم

دهـد و گـاهى  هى كه خداوند گاهى آنها را به انسان مىبلكه اين دو موهبتى هستند اال ،دهد نمى

بلكـه  ،گيرد، نفى شخصيت او نكـردهاگر خداوند عقل و شعور را از كسى ب ،بنابراين. كند سلب مى

خواب هـم  گونه فعاليت ذهنى و ادراكى نداشته و ماند كه هيچ ای مى به شخص بيهوش يا خوابيده

در اين حال شخصيت انسان وجود دارد ولى ادراك ندارد و به چيزی حتى خودش توّجـه . بيند نمى

   )132، صهمان( .ندارد

گويـد خداونـد بـدن زيـد  ظـاهر روايـات مى. منـدفع اسـتبا توجه به اين سه نكته اشكال فوق 

را در عــالم ذّر در نهايــت كــوچكى بــه صــورت خــاص آفريــد و روح خــاص زيــد بــه او تعلــق 

بــه طــوری كــه خــود را بــه عنــوان مخلــوق حــادث و  ،آنگــاه بــه او عقــل و شــعور داد. گرفــت

ذات خـدای متعـال  پروردگار خود را بـه عنـوان خـالق شـناخت و بـه عبـارتى او را ديـد؛ يعنـى

گوينـد در او  گونـه كـه مى بدون كيفيت برای او ظهـور كـرد نـه آنكـه او را تصـور كـرده يـا آن

پيمـان از او گرفتـه  د و عهـد وكـرپـس از ايـن شـناخت، او بـه توحيـد اقـرار . فانى شده باشـد

 سـپس عقـل و شـعور از او گرفتـه شـد و. شد و اثر اين معرفـت و ديـدار در روح او بـاقى مانـد

ــه پشــت ــا منتقــل  های پــدران و رحم ايــن ذّره ب ــا تغذيــه و  شــدهــای مــادران در ايــن دني و ب

بـه او  تـا آنكـه خداونـد مجـدداً پيمـود تربيت رشد و نمو كرد و سير تكـاملى محسـوس خـود را 

  )همان(. در حالى كه همه عوالم سابق خود را فراموش كرده بود ،عقل و شعور داد



ی نا عل م، سال  –    ص ه  ی دا مارھاردھمژپو  ه  د وم، 

56 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک

   

  اشكاالت نوع دوم. 2. 4

ايـن  ،به عبـارت ديگـر. اند ال بردهؤل ثبوت عالم ذّر را زير سيه دوم اشكاالتى هستند كه دالدست

ما در اين قسـمت . دانند دسته از اشكاالت نحوه استدالل طرفداران وجود عالم ذّر را مخدوش مى

  .كنيم پردازان مكتب تفكيك به آنها اشاره مى به دو اشكال و پاسخ نظريه

اگـر نسـل آدم از پشـت آدم گرفتـه شـده  :داشتن آيه السـت بـر عـالم ذرّ داللت ن: اشكال اول

و اذ « :فرمــود بايــد خداونــد در ايــن آيــه مى رســاند، مى كــه ظــاهر روايــات آن را مى چنــان ،بــود

و اذ اخـذ ربـك مـن بنـى «: در حـالى كـه فرمـوده اسـت ،»اخذ ربك من آدم من ظهره ذّريّتـه

  .»آدم من ظهورهم ذّريّتهم

آنگـاه اوالد ادالد  .دكـرواسـطه آدم را از صـلب او خـارج  خداونـد اوالد بـى :اول پاسخ اشـكال

ــلب  ــين اوالد اوالد اوالد او را از ص ــيد و همچن ــرون كش ــلب اوالد او بي ــب از ص ــه ترتي او را ب

. شان بيـرون آورد تـا آنكـه آخـرين نسـل مطـابق رخـداد دنيـای كنـونى رسـيد واسطه پدران بى

از سـوی ديگـر، حتـى اگـر ايـن آيـه بـر اخـراج . آدم به اين اعتبار اسـت لذا استفاده از كلمه بنى

. كنــد نســل از صــلب آدم در عــالم ذّر داللتــى نداشــته باشــد، اخبــار متــواتر بــر آن داللــت مى

و اخـراج نسـل  ،كـه بـا قـرآن اثبـات شـده ،آدم پس دو اخراج داريم؛ اخراج نسـل از پشـت بنـى

  )134، صهمان(. و اين دو منافاتى با هم ندارند ،ودش كه با روايات اثبات مى ،از پشت آدم

آيـاتى از قـرآن مبـدأ  :تعارض تفسـير آيـه السـت بـه عـالم ذّر بـا آيـات ديگـر: اشكال دوم

ــته ــده دانس ــان را آب جهن ــدايش انس ــارق( پي ــان در  )20: ؛ مرســالت6-5: ط ــه انس ــا اينك ــن ب و اي

  .جهان قبل آفريده شده منافات دارد

كنـد، بـا اينكـه انسـان  اتى كـه ترتيـب دنيـوی خلقـت انسـان را بيـان مىآي :پاسخ اشكال دوم

گونـه كـه برخـى آيـات بـه قبـل  همـان. قبل از دنيا خلقت ديگری داشته باشـد، منافـات نـدارد

و  )14-12: مؤمنـون(. دكنـ از نطفه اشـاره دارد و شـروع خلقـت انسـان را از عصـاره گِـل بيـان مى

و ايــن نشــان از آن دارد  )6: زمــر( شــكم مــادران دانســتهای ديگــر خلقــت انســان را در  در آيــه

كــه آيــاتى كــه خلقــت انســان را از نطفــه بيــان كــرده اشــاره بــه مرحلــه متوســطى دارد كــه 

  )136، ص1418مرواريد، (. كند مراحل قبل را نفى نمى
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  : همچنين در روايات آمده

 .اشـمخدايا نعمت خود را بـر مـن آغـاز كـردی قبـل از آنكـه چيـز قابـل ذكـری ب

ــف، در  ــرا در امــان از حــوادث و ســنوات مختل ــدی و م ــرا از خــاك آفري ســپس م

مـرا بـه خـاطر مهـر و لطفـت بـه مـن، در زمـان حكومـت . پشت پدران قرار دادی

پيشوايان كفر به دنيـا نيـاوردی؛ آنـانى كـه پيمـان تـو را شكسـتند و پيـامبران تـو 

فــراهم نمــودی،  بلكــه مــرا بــا ســابقه هــدايتى كــه بــرای مــن. را تكــذيب كردنــد

بـا آفـرينش زيبايـت قبـل  خارج نموده و در همـان زمينـه مـرا بـه وجـود آوردی و

ســپس خلقــت مــرا از منــى آغــاز . از اينهــا بــه مــن مهربــانى و محبــت ورزيــدی

  )216، ص98تا، ج مجلسى، بى(... .  نمودی

ــا  ــت انســان در دني ــا مراحــل خلق ــالم ذّر ب ــت در ع ــه خلق ــر آن اســت ك ــت داّل ب ــن رواي  اي

  .تعارضى ندارد

  گيری نتيجه

آنچه در خصوص نظريه انديشمندان تفكيك درباره عالم ذّر گفته شد دربرگيرنده نكـات متعـددی 

  :ترين نكات مد نظر انديشمندان مكتب تفكيك در اين خصوص موارد ذيل است مهم. است

بايد معارف ديـن را از  در اختيار ماست و مى) ع(علم دين در قالب قرآن و احاديث معصومين  .الف

های فلسفى و عرفانى، نظرات خود را بـر ايـن  فرض بى آنكه با پيش كرد،اين دو منبع دريافت 

  . كنيممعارف تحميل 

توانـد  ای است كه با تمـام اركـان ديـن مـرتبط اسـت و مى جايگاه عالم ذّر به گونه اهميت و .ب

ها معرفت  انسان ،در عالم ذرّ . مينه توحيد و نبّوت و معاد باشدگوی بسياری از شبهات در ز پاسخ

با توجـه بـه شـرايط دنيـا و حجـاب . آيند ه و با معرفت خداوند به دنيا مىكردخداوند را وجدان 

هى، تذكّر به امـوری اسـت اال یترين وظيفه انبيا غفلتى كه چنين معرفتى را مستور كرده مهم

تـرين اشـكال معـاد جسـمانى  و همان بدن ذّری مهـم. ر شوندها به آن معرفت متذكّ  كه انسان

  .دهد همانى شخصيت، را پاسخ مى يعنى مسئله اين ،عنصری
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رواياتى است كه از خروج ذّری ذّريّـه  ،دكن ترين دسته از رواياتى كه عالم ذّر را تشريح مى مهم .ج

مانى بودن عـالم ذّر بـه صراحت اين روايات در جس. آدم از پشت ابوالبشر جسمانى حكايت دارد

. اند آنكه آنها را تأويل كنند، به ذكر آنها بسنده كرده يان معاصر نيز بىيای است كه نوصدرا گونه

  )329-328، ص8تا، ج طباطبايى، بى(

اتمـام حّجـت . سـتهو يـادآوری آن تفـاوت  ،كه در عالم ذّر حاصل شده ،بين معرفت به خدا .د

از جمله شواهد وجـود ايـن معرفـت آن . هاست در فطرت انسانمانده  خداوند با معرفت به جای

اعـم از  ،هـا د و نااميدی از اسباب ظاهری برای همه انسانياست كه اين فطرت در هنگام شدا

  .دكن ظهور مى ،مؤمن و كافر

  :ها نوشت پى

                                                            
او برای اثبـات . استشيخ مفيد آيه ذّر را بر اساس مجاز تفسير كرده و مقصود از آن را پيمان از عقل بشر دانسته . ١

همچنـين . صحت نظر خود به ابيات متعددی از شاعران عرب و نيز آيات ديگری از قران استشـهاد كـرده اسـت

اعتقاد به عالم ذّر به معنای خلق روح انسان قبل از بدن كنونى را شبيه به نظريه تناسخ دانسته و به همين دليـل 

مشابه سـخنان شـيخ مفيـد را در ) 87-81ب، ص1413؛ همو، 52-47الف، ص1413مفيد، .: نك. (داند باطل مى

او نيز در ابطال وجود عالم ذّر به داليل قرآنى و نيز عقلى تمسك كـرده و آن را . يابيم آثار شريف مرتضى نيز مى

در دوره معاصـر نيـز، ) 30-28، ص1، ج1998شريف مرتضى، .: نك. (كند به پيمان االهى از عقل بشر تأويل مى

رازی در برابر مدافعان، ديدگاه منكران و تفسير آنها را پذيرفته است و با بحث طوالنى و نقد و بررسـى مكارم شي

و نيز اقامه ادله عقلى عالم ذّر را به عنوان عـالمى كـه تفسير برهان  روايات ذكرشده در برخى از تفاسير همچون

، 1379مكارم شـيرازی، . (عقل بشر دانسته است قبل از اين جهان باشد نپذيرفته و مقصود آيه را پيمان االهى از

  ) 23، ص15و ج 292-288، ص5ج

عـالم ذّر را بـه  اسـفارو  تفسير القرآن الكـريم، شرح اصول كافى، مفاتيح الغيب العرشيهمالصدرا در آثاری چون . ٢

 . عالم عقول تأويل كرده است

كـه سلسـله سّد المفّر على منكـر عـالم الـذّر،  اندر خصوص عالم ذّر در انديشه اهل تفكيك، كتابى است با عنو. ٣

در اين كتاب، به طور مفصل و عميـق، . الهدی، از علمای مكتب معارفى خراسان بوده است دروس محمدباقر علم

صفحه پس از تبيين و اثبات عالم ذّر، به شبهات منكـران پاسـخ داده  700به عالم ذّر پرداخته شده و در قريب به

به چاپ رسيده،  25تا  15های  شماره سفينه،سلسله مقاالت بيابانى اسكويى كه در فصلنامه  همچنين. شده است

نويسنده اين مقاالت كه خود از انديشمندان مكتـب تفكيـك اسـت ايـن مقـاالت را تحـت دو . قابل اشاره است

دا ايـن موضـوعات را از نگاشته است و در آنها ابتـ» انسان در عالم ذرّ «و » انسان در عالم اظله و اشباح«عنوان 
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طريق آيات و روايات تبيين كرده و سپس نظرات علمای قرون چهارم تا پانزدهم قمری را در اين زمينه، اعـم از 

 . موافق و مخالف، ارائه و نقد و بررسى كرده است

، آورده المعـادتنبيهات حول المبـدأ و  اين اصطالح در لسان روايات آمده است و بر اساس آنچه مرواريد در كتاب. ٤

از اين عالم به عـالم . ها آفريد ها را قبل از بدن شود كه خداوند ارواح انسان گويد از مجموع روايات استفاده مى مى

  .110، ص1418مرواريد، .: نك. شود اظله و اشباح تعبير مى

ابـداع كـرد و » مـاء«نـام گويند خالق متعال در ابتدای خلقت، جوهری بـه  در اين ديدگاه با توجه به روايات، مى. ٥

از اين ماده اوليه به ماده اولى نيز تعبير شـده . سپس تمامى مخلوقات و از جمله نفوس و ابدان از آن خلق گرديد

  .211، ص1418؛ مرواريد، 274و ص 230، ص1374تهرانى، .: نك. است
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