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آن با آموزۀ  از ديدگاه فالسفه اسالمى و سازگاری» حدوث نفس انسانى«

  »عالم ذرّ «

على ارشد رياحى
١

  

  چكيده

ترين ادله فالسفه اسالمى برای اثبات حدوث نفـس انسـانى  در اين مقاله ابتدا مهم

هايى  اين ادله با دقت در مقدمات و لوازم، به وسيله اشـكال. نقد و بررسى شده است

جديد و ابتكاری مورد خدشه قرار گرفته و اين نتيجه به دست آمده است كـه هـيچ 

تـرين آراء مفسـران  سپس مهم. نيست استواريك از پنج دليل مذكور قابل اعتماد و 

بـه دو نظريـه، . درباره چگونگى و نحوه عالم ذر با تحليل نقادانه بررسى شده اسـت

های جديدی وارد شده اسـت و  های محمدحسين طباطبايى، اشكال عالوه بر اشكال

كه يكى از آنها نظريـه مختـار محمدحسـين طباطبـايى (هر يك از دو نظريه ديگر 

پـس از ابطـال هـر چهـار نظريـه، . هايى ابتكاری ابطال شده اسـت لبا اشكا) است

هماننـد (از آنجاكـه ايـن نظريـه . ای ابداعى توسط نگارنده طرح شـده اسـت نظريه

مستلزم حدوث نفس انسانى نيست، اين نتيجه به دست آمـده ) بسياری از آراء ديگر

نفـس انسـانى  ترين ادله اثبات نظريه حـدوث است كه هرچند به دليل بطالن مهم

  .توان به آن نظريه قائل شد، اما اعتقاد به عالم ذر نيز با آن نظريه منافاتى ندارد نمى

علـم  ،نفس و بدن، حدوث و قدم، مجرد و مـادی، حقيقـه و رقيقـه :ها كليدواژه

  .حضوری و حصولى

                                                            
  .ات دانشگاه اصفهاناالهيگروه دانشيار . ١
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  طرح مسئله. 1

ای برای اثبات حدوث  بل از حدوث بدن انكار كرده و ادلهفالسفه اسالمى وجود نفوس انسانى را ق

الحسـينى البحرانـى، (و روايات بسـياری  ١از طرف ديگر، در قرآن كريم. اند نفوس انسانى اقامه كرده

خداونـد در . از عالمى سخن گفته شده است كه بر عالم مادی تقـدم دارد )607-605، ص2، ج1415

. ده و از آنان به وحدانيت و ربوبيت خـويش اقـرار گرفتـه اسـتها را جمع كر آن عالم تمام انسان

مشـهور اسـت، حيـات و قـوای ادراكـى " السـت"و يا عـالم " ذر"ها در آن عالم كه به عالم  انسان

ها در عالم ذر اقرار و  از تمام انسان. اند اند، به طوری كه سخن خداوند را شنيده و پاسخ داده داشته

بنـابراين، . گذارد ين عهد عذری برای مشركين در روز قيامت باقى نمىپيمان گرفته شده است و ا

ها قبل از اينكه به تدريج در عالم مادی موجود شـوند، در عـالم ذر بـا هـم بـوده و در  تمام انسان

  .اند جواب مثبت داده) الست بربكم(پاسخ به پرسش خداوند 

بــا نظريــه حــدوث نفــوس  آيــا اعتقــاد بــه عــالم ذر: شــود ها مطــرح مى اكنــون ايــن پرســش

تـوان  انسانى سازگار است؟ آيا تقـدم عـالم ذر بـر عـالم مـادی تقـدم زمـانى اسـت؟ چگونـه مى

انــد؟ آيــات و روايــات نحــوه  ثابــت كــرد كــه نفــوس انســانى قبــل از حــدوث بــدن موجــود بوده

  كند؟ ها را در عالم ذر چگونه بيان مى حيات انسان

، در ايـن مقالـه نخسـت در بخـش اول، آراء تدسـهايى از ايـن  برای يـافتن پاسـخ پرسـش

فالسفه اسالمى در مورد حـدوث نفـوس انسـانى بررسـى شـده و ادلـه آنـان بـرای اثبـات ايـن 

مطلب مورد نقـد و بررسـى قـرار گرفتـه اسـت، تـا معلـوم شـود كـه آيـا دليـل قابـل اعتمـادی 

سـپس در . نـهبرای اثبات استحاله وجـود نفـوس انسـانى قبـل از حـدوث بـدن وجـود دارد، يـا 

انـد و  بخش دوم، آراء مختلفـى كـه در مـورد چگـونگى و نحـوه عـالم ذر مفسـران مطـرح كرده

توان مطرح كـرد، مـورد نقـد و بررسـى قـرار گرفتـه اسـت و بـا تـدبر و تعقـل در آيـات و  يا مى

روايات مشخص شده اسـت كـه كـدام نظريـه پـذيرفتنى اسـت و آيـا نظريـه صـحيح مسـتلزم 

قبل از حـدوث بـدن اسـت، يـا چنـين اسـتلزامى وجـود نـدارد، بـه طـوری وجود نفوس انسانى 

تــوان هــم بــه حــدوث نفــوس در هنگــام حــدوث بــدن قائــل شــد و هــم عــالم ذر را  كــه مى

  .پذيرفت

                                                            
  .173-172: اعراف. ١
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  حدوث نفس انسانى از ديدگاه فالسفه اسالمى. 2

نفـس انسـانى را حـادث ) حكمـت متعاليـه –اشراق  –مشاء (هر سه مكتب مهم فلسفه اسالمى 

نفـس  ،از نظـر مالصـدرا. دانند، هرچند در مورد نحوه حـدوث آن اخـتالف نظـر دارنـد مانى مىز

زمـانى كـه . رسد الحدوث است، به اين معنا كه جسم در اثر حركت جوهری به تجرد مى جسمانى

، 8، ج1404شـيرازی، (. شـود اولين مراتب تجرد، يعنى ادراك حسى را واجد شـود، نفـس ناميـده مى

بنابراين، نفس همان جسم است كه به تدريج در طى حركت جـوهری بـه مرحلـه نفـس  )343ص

خواهد شد، از اين رو نفس در  رسيده است و از آن مرحله نيز عبور خواهد كرد و به تجرد تام نائل

ســاير فالســفه نفــس را . البقــاء اســت نيــازی بــه مــاده نــدارد و بــه عبــارت ديگــر، روحانى بقــا

دانند، به اين معنا كه هر گاه بدنى پديد آيد كه به جهت داشتن  البقاء مى حانىالحدوث و رو روحانى

مزاجى خاص، استعداد آن را داشته باشد كه نفس انسانى آن را تدبير كنـد، در ايـن هنگـام عقـل 

، 1406سينا،  ابن(. كند نفس انسانى مجردی را ايجاد كرده و به آن بدن افاضه مى) الصور واهب(فعال 

  )199ص

الحدوث بــودن نفــس اشــكاالتى را رفــع كــرده  مالصــدرا معتقــد اســت بــا نظريــه جســمانى

  :كند گونه بيان مى وی برخى از اين اشكاالت را اين. است

كنـد  های مسـتعد، نفـس مجـرد ايجـاد مى الصـور بـه تعـداد بـدن واهب ،مشهور طبق ديدگاه -

وع مجـرد منحصـر در كنـد، حـال آنكـه نـ ها يـك نفـس افاضـه مى و به هر يك از آن بـدن

  .تواند افراد مجرد كثير داشته باشد نمى) انسان(فرد است و يك نوع 

ايـن تنـزل . موجود مجرد چون به ماده نيازمند نيست، معنـا نـدارد كـه بـه بـدن تعلـق بگيـرد -

  .نيست پذير به هيچ وجه توجيه

، 8، ج1404، شـيرازی(. موجود مجـرد چـون زمـان نـدارد، معنـا نـدارد كـه حـادث زمـانى باشـد -

 )344ص

انـد كـه اكنـون بـه  ای اقامـه كرده فالسفه اسالمى برای اثبـات حـدوث نفـس انسـانى ادلـه

  :پردازيم ترين آنها مى نقد و بررسى مهم

  دليل اول
اگر نفس انسانى قبل از حدوث بدن وجود داشته باشد، به ناچار يـا بايـد : كند سينا استدالل مى ابن

آن محال است، زيرا كثرت يا از جهت ماهيت و صورت اسـت و يـا از  كثرت. واحد باشد و يا كثير

جهت نسبت به ماده و حال آنكه نفس انسانى از نظر ماهيت واحد است و هيچ نسبتى هم به ماده 

وحدت آن نيز محال اسـت، زيـرا . ندارد، زيرا سخن در مورد وجود نفس قبل از حدوث بدن است



ی نا عل ه   –    ص ی دا مارۀ ژپو زدھم،     ھارمم، سال 

46 

  

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک       

گيرد و يا تجزيه شده و هر قسمت از آن  های متعدد تعلق مى نفس واحد يا با همان وحدت به بدن

هر دو صورت محال است، زيرا الزمه صورت اول اين است كه آنچه . شود به يك بدن متعلق مى

ها معلـوم باشـد و آنچـه بـرای يكـى از آنهـا  ها معلوم است، برای همه انسان برای يكى از انسان

. انـد ها از نظـر علـم و جهـل مختلف آنكـه انسـان مجهول است، برای همه مجهول باشد و حال

از آنچـه گذشـت، . پذير نيست پذبر و تقسيم صورت دوم نيز امكان ندارد، زيرا موجود مجرد تجزيه

شود كه محال  بنابراين، نتيجه مى. معلوم شد كه نفس قبل از حدوث بدن نه واحد است و نه كثير

  )198، ص1406سينا،  ابن(. است نفس قبل از بدن وجود داشته باشد

تـوان گفـت كـه نفـس قبـل از بـدن واحـد  مى: كنـد مالصدرا بـه دليـل مـذكور اشـكال مى

الزمـه چنـين فرضـى اشـتراك . گيـرد های متعـدد تعلـق مى است و با همـان وحـدت بـه بـدن

ای نـه تنهـا  شـود و چنـين الزمـه ها در علومى است كـه بـدون آلـت و انـدام حاصـل مى انسان

ها، بـرای مثـال، در علـم بـه نفـس  واقع هم شـده اسـت، زيـرا همـه انسـانمحال نيست، بلكه 

ــا علــم حضــوری خــود را مى و ذات خــويش مشــترك امــا علــومى كــه بــه . يابنــد اند و همــه ب

شــود، در فــرض وحــدت نفــس، الزم نيســت بــين همــه  های ادراكــى حاصــل مى وســيله انــدام

متعــدد اســت و در نتيجــه علــومى  ها های ادراكــى انســان ها مشــترك باشــد، زيــرا انــدام انســان

های  شـود، بـا علـومى كـه بـه وسـيله انـدام های يـك انسـان حاصـل مى كه بـه وسـيله انـدام

نفـس واحـد :  تـوان گفـت همچنـين مى. آيـد، تفـاوت خواهـد داشـت انسانى ديگر به دسـت مى

گيـرد و ايـن امـر مسـتلزم تقـدر و جسـميت نفـس  های متعـدد تعلـق مى پس از تكثر، به بـدن

. حد نيست، زيرا وحدت نفـس وحـدت عقلـى اسـت و نفـس بـه وجـود جمعـى موجـود اسـتوا

ــر مى ــادی، تكث ــالم م ــه ع ــزول ب ــد از ن ــدی بع ــود واح ــين موج ــد چن ــيرازی، (. ياب ، 8، ج1404ش

  )353-349ص

  نقد و بررسي دليل اول
ز سينا به هيچ وجه وارد نيست، زيرا علم حضوری هر انسانى بـه خـويش ا اشكال مالصدرا به ابن

نظر فردی غير از علم حضوری انسانى ديگـر بـه خويشـتن اسـت، هرچنـد از نظـر نـوعى دارای 

در حالى كه اگر يك نفس واحد به . اند و به عبارت ديگر، مصاديق و افراد يك نوع واحدند وحدت

های متعدد تعلق داشته باشد، بايد همان فرد از علمى كه يـك انسـان بـه خـود دارد، انسـان  بدن

شود، با توجـه بـه  های ادراكى حاصل مى در مورد علومى كه به وسيله اندام. داشته باشد ديگر هم

های ادراكـى، در صـورت تعلـق نفـس واحـد بـه  كننده در واقع نفس است، نه انـدام اينكه ادراك
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ها بايد در علم و جهل مشترك باشند، زيرا همان نفسى كه بـه وسـيله  های متعدد، آن انسان بدن

  .ادراكى بدنى خاص به علومى دست يافته است، به بدن خاص ديگری تعلق داردهای  اندام

وحدت عقلى نفس بـه وجـود جمعـى و تكثـر آن پـس از تنـزل بـه عـالم مـادی، اشـكال و 

) بخش هسـتى(سـينا نيسـت، زيـرا در واقـع بـه ايـن معناسـت كـه علـت حقيقـى  رّد برهان ابن

بـا وحـدت عقلـى موجـود بـوده اسـت، امـا  نفس انسانى قبل از حدوث بدن، به وجـود جمعـى و

در . خود نفس كه معلـول آن موجـود واحـد اسـت، پـس از حـدوث بـدن بـه وجـود آمـده اسـت

عقـل (وی ايـن مطلـب را كـه علـت نفـس . سينا در مورد خود نفـس اسـت حالى كه سخن ابن

د كنـد، بلكـه در مـور قبل از حدوث بدن با وحـدت عقلـى موجـود بـوده اسـت، انكـار نمى) فعال

  .پذير نيست پذير و تقسيم گويد كه چون مجرد است، تجزيه خود نفس مى

ســينا هرچنــد بــه اشــكال مالصــدرا مبــتال نيســت، امــا از جهــت  از نظــر نگارنــده، دليــل ابن

زيرا ايـن مطلـب كـه كثـرت يـا از جهـت ماهيـت اسـت و يـا از جهـت . ديگری مخدوش است

. ن اسـت از جهـت وجـود باشــدنسـبت بـه مـاده، مطلـب صـحيحى نيسـت، زيـرا كثـرت ممكـ

منشأ كثـرت ممكـن اسـت تمـام ذات ماهيـت نـوعى، يـا جـزء آن و يـا عـرض الزم آن باشـد 

و ممكــن اســت منشــأ كثــرت عــرض ) در ايــن ســه صــورت كثــرت از جهــت ماهيــت اســت(

در اين صورت كثـرت از جهـت نسـبت بـه مـاده اسـت، زيـرا عـرض مفـارق تنهـا (مفارق باشد 

ن عـروض عـرض مفـارق بـه سـبق امكـان اسـتعدادی و مـاده حامـل در ماديات راه دارد، چـو

. همچنـين منشـأ كثـرت ممكـن اسـت خـود وجـود باشـد). آن امكان استعدادی مشـروط اسـت

كثــرت در تمــام ذات، جــزء ذات، عــرض الزم ذات و عــرض مفــارق از اعتقــاد   انحصــار منشــأ

. اشـى شـده اسـتبه اصالت ماهيـت و ناديـده گـرفتن نقـش مهـم وجـود در مباحـث فلسـفى ن

  .ای ندارد بنابراين، وجود نفوس متعدد انسانى قبل از حدوث بدن هيچ استحاله

  دليل دوم
اگر نفس انسانى قبل از حدوث بدن موجود باشد، چون هنوز بدنى وجود ندارد : گويد سهروردی مى

يـرا هـيچ تا نفس به آن تعلق داشته باشد، لذا بايد موجود مجرد تـام و در نتيجـه كـاملى باشـد، ز

مانع و حاجب بودن از لوازم و آثـار مـاده (كند  حجابى موجود مجرد را از عالم نور محض جدا نمى

بنابراين، تعلق آن به بدن لغو و عبث خواهد بود، زيرا تعلق نفس به بدن و تدبير و تصـرف ). است

ست و ديگـر در آن تنها به منظور استكمال است، حال آنكه نفس در حالت تجرد، موجود كاملى ا

  )202، ص2، ج1373سهروردی، (. نيازی به استكمال ندارد
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  نقد و بررسي دليل دوم
كامل بودن موجود مجرد به معنای دارا بودن كماالتى است كه برای آن امكان دارد، نه به معنای 

با توجه به اينكـه نفـس در . تنها خداوند است كه دارای تمام كماالت است. داشتن تمام كماالت

شود كه به وسـيله تعلـق بـه بـدن بـرای  ت تجرد واجد تمام كماالت نيست، احتمال داده مىحال

دليـل . توان گفـت تعلـق آن بـه بـدن بيهـوده اسـت بنابراين، نمى. كماالت بيشتری مستعد شود

سهروردی در صورتى تمام خواهد بود كه ثابت شود تعلق موجود مجرد به بدن موجب استعداد آن 

شود و در نتيجه اين تعلق لغو است، لذا احتمال مذكور دليل سهروردی  تری نمىبرای كماالت بيش

  .كند را ابطال مى

  دليل سوم
فعل نفس تنها تدبير بدن اسـت، بنـابراين، نفسـى كـه در بـدن : دليل دوم سهروردی چنين است

نفـوس، ديگـر، تعـداد  سوی از. تصرف نكند، از فعل خود بازمانده و وجود آن عاطل و باطل است

با توجه به ايـن دو . طور كه در گذشته نامتناهى بوده است، در آينده نيز نامتناهى خواهد بود همان

  :نكته، وجود نفوس انسانى قبل از حدوث بدن مستلزم دو تالى فاسد خواهد بود

آيد، زيـرا هنـوز بـدنى حـادث نشـده اسـت تـا نفـس در آن  تعطيل در وجود نفوس الزم مى )1(

ذا نفـوس قبـل از حـدوث بـدن از فعـل خـود بـاز مانـده، وجودشـان عاطـل و تصرف كند، ل

  .باطل خواهد بود و حال آنكه تعطيل در خلقت راه ندارد

ــد بى الزم مى) 2( ــان  آي ــل در يــك زم ــدن(نهايــت نفــوس انســانى بالفع ــل از حــدوث ب ) ها قب

ال نهايـت موجـود بالفعـل در يـك زمـان محـدود محـ موجود باشـند، حـال آنكـه وجـود بى

  )همان(. است

  نقد و بررسي دليل سوم
تـالى فاسـد اول در صـورتى الزم . اين دليل كه در واقع دو دليل مستقل است، قابل خدشه است

آيد كه نفس با وصف نفس بودن قبل از بدن موجود باشد، در صورتى كـه نفـس اگـر قبـل از  مى

تعلقى به مـاده نـدارد و بـه عبـارت گونه  خواهد بود كه هيچ  بدن موجود باشد، موجود مجرد تامى

، بعد از حـدوث بـدن، بـه )عقل(ديگر، عقل خواهد بود، نه نفس، هرچند همين موجود مجرد تام 

شود، ولى چون قبل از حدوث بدن عقل است، عـدم تصـرف آن را  گيرد و نفس مى بدن تعلق مى

  .توان تعطيل وجود آن دانست در بدن نمى
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نهايــت موجــود بالفعــل در زمــانى  گفــت اســتحاله وجــود بىدر مــورد تــالى فاســد دوم بايــد 

بــر تنــاهى ابعــاد عــالم مــادی صــحيح اســت، نــه در  محــدود در مــورد موجــودات مــادی و بنــا

نهايــت عقــل وجــود  هــيچ دليلــى بــر اســتحاله اجتمــاع وجــود بى . مــورد موجــودات مجــرد تــام

  .ندارد

  دليل چهارم
ای انسانى كه در طول زمان حادث شده اسـت و ه دليل چهارم سهروردی اين است كه تعداد بدن

نهايت است و چون تناسخ محـال اسـت، لـذا تعـداد نفـوس انسـانى نيـز  يا حادث خواهد شد، بى

بنابراين، اگر نفوس قبل از حدوث بدن وجود داشته باشند، بايد در موجـود مجـرد . نهايت است بى

جود داشته باشد، تا بتواند علت ايجادی نهايت جهت و كند، بى تامى كه نفوس انسانى را ايجاد مى

همـان، (. نهايـت جهـت در موجـود مفـارق محـال اسـت نهايت نفس باشد، حال آنكه وجود بى بى

  )203ص

  نقد و بررسي دليل چهارم
نهايـت خواهـد بـود كـه ثابـت شـود مـدت اسـتمرار  های انسـانى در صـورتى بى تعداد بدن) 1(

. ، حـال آنكـه چنـين مطلبـى اثبـات نشـده اسـتنهايـت اسـت نوع انسان در عالم مـادی بى

هرچند ثابت شود كه عالم مـادی از نظـر زمـان نامحـدود اسـت، هـيچ دليلـى بـرای اثبـات 

  .ازلى و يا ابدی بودن نوع خاص انسان در اين عالم مادی وجود ندارد

كنـد،  اگر ايـن دليـل صـحيح باشـد، نـه تنهـا وجـود نفـوس انسـانى را قبـل از بـدن رد مى) 2(

كنـد، زيــرا موجـود مجــرد تـامى كــه  ه حـدوث آنهــا را بـا حــدوث بـدن نيــز ابطـال مىبلكـ

كنـد، خـواه آنهـا را قبـل از حـدوث بـدن ايجـاد كنـد و خـواه بـا  نفوس انسانى را ايجـاد مى

نهايـت نفــس  نهايــت جهـت باشـد، تــا بتوانـد بى حـدوث بـدن، در هــر حـال بايـد دارای بى

زيـرا وجـود . صـاص باشـد، نـه جـزء علـت فـاعلىتواند علـت اخت حدوث بدن مى. ايجاد كند

زمينــه را بــرای صــدور نفــس خــاص از ) بــرای تعلــق نفــس انســانى بــه آن(بــدن مســتعد 

وجـود بـدن . كننـده نفـس تنهـا موجـود مفـارق اسـت ايجاد. كنـد موجود مجـرد فـراهم مى

علــت ايــن اســت كــه چــرا ايــن نفــس خــاص در ايــن بــدن ايجــاد شــد، نــه نفــس خــاص 

  .ديگری

ضـرورت . اسـت" سـنخيت"اسـت و دليـل قاعـده الواحـد، " الواحـد"س اين دليل، قاعـده اسا )3(

ــولى از هــر علتــى صــادر  ــن معناســت كــه هــر معل ــه اي ــول ب ــت و معل ــين عل ســنخيت ب
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شـود كـه واجـد درجـه بـاالتری  دانيم كـه معلـول از علتـى صـادر مى همچنين مى. شود نمى

از آنچـه گذشـت، معلــوم . تر باشــد یاز كمـال معلـول باشــد، زيـرا علـت بايــد از معلـول قـو

كنــد، بايــد مرتبــه بــاالتری از كمــال  شــد عقــل مفــارقى كــه نفــوس انســان را ايجــاد مى

داشـتن آن مرتبـه از كمـال بـرای ايجـاد انسـان كـافى اسـت، خـواه . انسانى را واجـد باشـد

معلول ربـط بـه علـت اسـت و بـا صـدور معلـول از علـت، . نهايت يك فرد انسان و خواه بى

ــ ــم نمىكم ــت ك ــان  الى از عل ــت همچن ــرد انســان، عل ــك ف ــس از صــدور ي ــذا پ ــود، ل ش

  .نهايت تواند فرد ديگری از انسان را ايجاد كند، تا بى مى

  دليل پنجم
وی . سينا بهتر دانسته اسـت ذكر كرده و آن را از دليل ابن شواهد الربوبيهاين دليل را مالصدرا در 

يا با وصـف : بدن موجود باشند، از دو حال خارج نيست نفوس انسانى اگر قبل از حدوث: گويد مى

در صـورت اول، تعطيـل در وجـود ). عقـل(نفس بودن موجودند و يا به صورت موجود مجرد تام 

بنـابراين، از . آيد، زيرا نفوس قبل از حدوث بدن، امكان ندارد در بدن تصرف كننـد نفس الزم مى

در صورت دوم امكان ندارد تعلق بـه بـدن . مانند ىتنها فعل خود كه همان تدبير بدن است، باز م

عارض آن عقول شود، زيرا عروض اعراض به سبق امكان اسـتعدادی و مـاده حامـل آن امكـان 

نفـوس انسـانى اگـر بـه صـورت . استعدادی مشروط است و در نتيجه تنها در ماديات امكان دارد

، 1360شيرازی، (. دن عارض آنها شودموجودات مجرد تام وجود داشته باشند، محال است تعلق به ب

  )221ص

  نقد و بررسي دليل پنجم
نفــوس انســانى اگــر قبــل از حــدوث بــدن موجــود باشــند، مســلمًا بــه صــورت موجــودات 

بـرای تصـرف (های مسـتعد  اين موجـودات مجـرد تـام زمـانى كـه بـدن. مجرد تام خواهند بود

بـارت ديگـر، بـه نفـوس تبـديل گيرنـد و بـه ع حـادث شـود، بـه آنهـا تعلـق مى) نفس در آنهـا

ــدن مى ــوند و در آن ب ــد ها تصــرف مى ش ــدن . كنن ــدبير و تصــرف در ب ــى"ت ــه از " فعل اســت ك

صــدور افعــال از عقــول و نفــوس . كــه عــارض آن شــود" عرضــى"شــود، نــه  نفــوس صــادر مى

كـه عقـل فعـال در زمـان مناسـب صـور نـوعى را در مـاده ايجـاد  هيچ محـذوری نـدارد، چنان

طور كـه  همـان. ای نـدارد ل نفـس بـه عقـل و يـا بـرعكس هـيچ محـذور عقلـىتبـدي. كند مى

تواند بـه عقـل تبـديل شـود، عقـل نيـز اگـر بـا تعلـق بـه بـدن  نفس در اثر حركت جوهری مى
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كنـد كـه چنـين عقلـى بـا تبـديل  بتواند به كماالت بيشـتری برسـد، عنايـت االهـى اقتضـا مى

  .شدن به نفس، به بدن تعلق گيرد

  عالم ذرّ . 3

شود كه خداوند در آن عالم ذريه بنى آدم را از پشت آنها برگرفته؛ آنها  عالم ذر به عالمى گفته مى

و از آنها پرسيده است كه آيا من پروردگار شما نيسـتم و آنهـا در پاسـخ   را بر خويشتن گواه كرده

و روايـات  سوره اعراف به اين عـالم داللـت دارد 173-172آيات . دهيم آری گواهى مى: اند گفته

در مـورد تفسـير و  )607-605، ص2، ج1415الحسـينى البحرانـى، ( ١.متعددی پيرامـون آن وجـود دارد

  :پردازيم ترين آنها مى توضيح اين عالم آراء مختلفى ارائه شده است كه به بررسى و نقد مهم

                                                            
  :شود به عنوان نمونه به چند روايت اشاره مى.  ١

موقعى كـه عرشـش بـر روی . خداوند خلق را آفريد و كار خلقت تمام شد: كند كه نقل مى) ص(ابى امامه از پيامبر  -

را به دست چـپ خـود » شمال«خود و اصحاب را به دست راست » يمين«اصحاب . از انبياء ميثاق گرفت، آب بود

پروردگـار مـا : ايشـان جـواب دادنـد. آنگاه اصحاب يمـين را صـدا زد. )گرچه هر دو دست خدا راست است(گرفت 

ايشان نيـز جـواب . اصحاب شمال را صدا زد. آری: گفتند؟ آيا من پروردگار شما نيستم: فرمود. »لبيك و سعديك«

آنگاه همه را بـه يكـديگر . آری: گفتند؟ آيا من پروردگار شما نيستم: فرمود. »سعديك ليبيك و«پروردگار ما : دادند

بـه ، ايشان اعمال ديگری مرتكب خواهند شد: فرمود؟ چرا ما را به هم مخلوط كردی: يكى از ايشان گفت. آميخت

آنگاه همه ذّريه را دوباره به . پروردگارا ما از اين امر غافل بوديم: همين جهت اين كار را كردم تا روز قيامت نگويند

  .دوزخيان آن روز خواهند بود، بهشتيان آن روز و اهل آتش، صلب آدم برگردانده پس اهل بهشت

هـا  ايشـان ماننـد ذره. اش را تا روز قيامت بيـرون آورد خداوند از پشت آدم ذريه: كند كه نقل مى) ع(زراره از امام باقر  -

  .شناخت هيچ كس پروردگار خود را نمى، به ايشان شناساند و نشان داد و اگر اين نبودبيرون آمدند و خداوند خود را 

نخسـت آبـى گـوارا و ، آفريد موقعى كه خداوند تبارك و تعالى خلق را مى: كند كه نقل مى) ع(حمران از امام باقر  -

سپس . را به شدت مالش دادآبى شور و تلخ آفريد و آن دو را به هم آميخت و از روی زمين خاكى برگرفت و آن 

به سوی جنت شويد كـه مـرا در : فرمود، به اصحاب يمين كه در آن روز به صورت ذراتى جاندار در جنبش بودند

در . به سوی آتش شويد و مرا در اين امر باكى و اعتنايى نيسـت: اين امر باكى نيست و به اصحاب شمال فرمود

  . ...آری: گفتند؟ تمآيا من پروردگار شما نيس: آن موقع فرمود

: حضرت پاسخ دادنـد؟ به طور مشاهده بوده است، كه در آيه آمده» اشهاد«آيا : پرسد مى) ع(مسكان از امام صادق  ابن -

اشخاصـى ...  انـد ولى معرفت را از دسـت نداده، مردم خصوصيات آن موقف را فراموش كرده، چيزی كه هست. آری

  . ... اند كه در آن عالم ايمان نياوردند و اقرارشان زبانى بوده است سانىك، اند هم كه در اين عالم كافر شده

خـاكى كـه  يعنى، ای از خاك پدرم مرا حديث كرد كه خدای عزوجل قبضه: كند كه نقل مى) ع(زراره از امام صادق  -

سپس به . حال گذاشتبرگرفت و آب گوارا و شيرينى بر آن ريخت و تا چهل روز به همان ، آدم را از آن آفريده بود
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  نظريه اول
و  8و  4و  3روايـات  برخى از مفسران، از قبيل شريف الهيجى مطابق با ظاهر رواياتى، از قبيـل

خداونـد پـس از آفـرينش : انـد نقل شده اسـت، گفته )همان( البرهانكه در تفسير  29و  28و  11

هايى را كه بعدًا اوالد بالفصل وی شـدند، از پشـت او خـارج كـرد و از آن  ، نطفه)ع(حضرت آدم 

طـور ايـن  آورد و همينها شدند، بيـرون  های ديگری را كه بعدها اوالد آن نطفه ها نيز نطفه نطفه

هايى كه نسل بشر از آنها به وجود آمده است و يا بـه وجـود خواهـد آمـد،  عمل را تا آخرين نطفه

اند و تا روز قيامت به دنيـا خواهنـد  هايى كه به دنيا آمده های تمام انسان نتيجه نطفه در. ادامه داد

همه آنها جان داد؛ آنها را صـاحب  سپس خداوند به. شمار به وجود آمدند آمد، به صورت ذراتى بى

آنگاه خود را بـه ايشـان . های الزم جهت شنيدن و تكلم كردن عطا كرد عقل كرد و به آنها اندام

شناساند و به آنها خطاب كرد كه آيا من پروردگار شما نيستم و آنها در پاسخ، به ربوبيت پروردگار 

رگردانده و در نتيجه همه در پشت حضرت سپس آنها را به سوی موطن اصلى خود ب. اقرار كردند

جمع شدند، در حـالى كـه معرفـت بـه ربوبيـت را در جـان خـود حفـظ كردنـد، هرچنـد ) ع(آدم 

  )124، ص2، ج1363شريف الهيجى، (. خصوصيات ديگر آن عالم را فراموش كردند

  نقد و بررسي نظريه اول
-326، ص8، ج1397طباطبـايى، (هايى كه طباطبايى بر اين نظريه وارد كـرده اسـت  عالوه بر اشكال

  :، دو اشكال ذيل نيز قابل طرح است)328

و خداونــد شــما را از شــكم مادرانتــان «: فرمايــد ای اســت كــه مى ايــن نظريــه خــالف آيــه )1(

ها  ن نظريـه تمـام انسـانزيـرا طبـق ايـ ١.»دانسـتيد خارج نمود، در حالى كه هـيچ چيـز نمى

معرفـت و علـم بـه ربوبيـت پروردگـار را بـا خـود ) ع(پس از بازگشت به پشت حضـرت آدم 

ها  انسـان. آينـد، بـه ربوبيـت پروردگـار علـم دارنـد انـد و زمـانى كـه بـه دنيـا مى حفظ كرده

انـد، ولـى اصـل معرفـت و علـم بـه ربوبيـت  هرچند خصوصـيات عـالم ذر را فرامـوش كرده

ايـن علـم هـدف از عـالم ذر را بقـا  انـد و ا كه حاصـل آن عـالم اسـت، از يـاد نبردهخداوند ر

                                                                                                                                            
 
 

اصـحاب . دستور داد تا همه در آتـش شـوند. آدم بيرون آمدند  شدت آن را مالش داد و از چپ و راست آن ذّريه بنى

  .يمين داخل شدند و آتش بر ايشان سرد و سالم شد و لكن اصحاب شمال از داخل شدن در آن خودداری كردند

  .78: نحل.  ١
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در واقـع، هـدف از عـالم ذر و اخـذ ميثـاق بـر ربوبيـت خداونـد طبـق آيـات . كنـد تأمين مى

ــركان در روز  173-172 ــت مش ــن اس ــه ممك ــت ك ــى اس ــال دو حجت ــراف، ابط ــوره اع س

ا از ربوبيـت پروردگـار غافـل بـوديم و بـر قيامت به آنها احتجاج كننـد و بگوينـد مـا در دنيـ

پـدران مـا پـيش از مـا مشـرك بودنـد، مـا هـم : شخص غافل تكليفى نيست و يـا بگوينـد

آيــا مــا را بــه آنچــه . ای جــز پيــروی از آنهــا نداشــتيم فرزنــدانى بعــد از آنهــا بــوديم و چــاره

ــد، مجــازات مى باطل ــان انجــام دادن ــد در عــالم ذر انســان گراي ــد؟ خداون ــر خــود  ها كني را ب

گــواه و از آنــان پيمــان و اقــرار بــه ربوبيــت گرفــت، تــا مشــركان در روز قيامــت نتواننــد بــا 

پيمــان و عهــد  ،ديگــر ســویاز . يكــى از ايــن دو احتجــاج بــرای شــرك خــود عــذر آورنــد

ــه كلــى فرامــوش نشــده و  مــذكور در صــورتى حجــت مشــركان را ابطــال مى ــد كــه ب كن

  .باشد، هرچند خصوصيات آن فراموش شده باشدكم اصل پيمان به ياد مانده  دست

هايى كـه در آينـده منشـأ تولـد فرزنـدان  در اين نظريه چنين فـرض شـده اسـت كـه نطفـه )2(

شود، نه تنهـا در پشـت پـدر موجـود اسـت، بلكـه در نطفـه پـدر نيـز تحقـق دارد، حـال  مى

ه تمـام اجـزاء بـدن يـك انسـان پـس از گذشـت حـدود هشـت سـال بـ. آنكه چنين نيست

هايى كــه هشــت ســال بعــد در بــدن انســانى تكــون  بنــابراين، نطفــه. كنــد كلــى تغييــر مى

های  از نظـر علـوم تجربـى، نطفـه. خواهد يافت، اكنون در هـيچ جـای بـدن او وجـود نـدارد

انسان در پشت او ذخيره نشده اسـت، بلكـه غـدد تناسـلى مـواد غـذايى را مرتـب بـه نطفـه 

  .يك نطفه از قبل در بدن وجود ندارد دهنده كند و مواد تشكيل تبديل مى

  نظريه دوم
كنـد و از  های مادران منتقل مى خداوند در دنيا نسل انسان را از پشت پدران خارج كرده و به رحم

دهـد و آنـان  سپس آثار صنع و آيات وحدانيت خود را به همه ايشان ارائه مى. آورد آنجا به دنيا مى

در ايـن . سـازد مه طرف ايشان را احاطه كـرده اسـت، واقـف مىرا به وجوه احتياج و نياز كه از ه

آيا من پروردگار شما نيسـتم؟ آنـان بـا : فرمايد شرايط گويا ايشان را مخاطب قرار داده است و مى

بنابراين، آيات مذكور بـه سـنت خلقـت انسـان اشـاره . كنند زبان حال به ربوبيت خداوند اقرار مى

عالم ذر همين عالم دنياست كه در آن، فرزندان از پـدران بـه كند كه همچنان مستمر است و  مى

آيند، خداونـد  ای بيش نيستند و به صورت ذراتى كوچك به نظر مى زمانى كه نطفه. آيند وجود مى

های خداونـد را در  پس از آمدن به دنيا آيات و نشانه. استعداد و آمادگى توحيد را به آنها داده است

، 1366مكـارم شـيرازی، (. برنـد نند و از نظم خلقت به خالق ناظم پى مىك جهان طبيعت مشاهده مى

  )8، ص7ج
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  نقد و بررسي نظريه دوم
، دو )328، ص8، ج1397طباطبايى، (هايى كه طباطبايى به اين نظريه وارد كرده است  عالوه بر اشكال

  :طرح است اشكال ديگر نيز قابل

را طبـق آن جـز همـين عـالم دنيـا و جريـان اين نظريه در واقـع انكـار عـالم ذر اسـت، زيـ )1(

ها از نسـل قبـل، عـالمى وجـود نداشـته اسـت، از ايـن رو ايـن  مستمر به وجود آمدن انسان

نظريه خـالف آيـه مـذكور و روايـاتى اسـت كـه در تفسـير آن وارد شـده اسـت، زيـرا ايـن 

تقـدمى آيه به وقوع اخذ ذريه، اشهاد و اخـذ ميثـاق در ظرفـى داللـت دارد كـه يـك نحـوه 

روايـات نيـز در . بر عالم دنيا كـه ظـرف وجـود دنيـوی مخـاطبين آيـه اسـت، داشـته اسـت

هرچنـد در مـورد چگـونگى  )338همـان، ص(مورد تحقق اصل عـالم ذر تـواتر معنـوی دارنـد 

ــود دارد ــتالف وج ــات اخ ــين رواي ــالم، در ب ــيرازی، (. و خصوصــيات آن ع ــارم ش ، 7، ج1366مك

  )9ص

بـه مشـاهده " و اشـهدهم علـى انفسـهم: "فرمايـد مت از آيـه كـه مىدر اين نظريه اين قسـ) 2(

آثــار صــنع پروردگــار در عــالم و وجــوه نيــاز در خــود و پــى بــردن بــه نــاظم از نظــم عــالم 

تفسير شـده اسـت و حـال آنكـه اشـهاد گـواه گـرفتن اسـت و گـواه گـرفتن حاضـر كـردن 

كنـد و بـه حقيقـت مطلـب ای تا او بـه چشـم خـود واقعيـت را درك  گواه است در نزد واقعه

اشـهاد كسـى بـر خـود . پس اشهاد بر امری نشـان دادن حقيقـت آن امـر اسـت. واقف شود

ای كـه شـخص واقعيـت خـود  آن شخص، نشان دادن حقيقت اوست بـه خـود او، بـه گونـه

يابــد؛ بــه عبــارت ديگــر، مــدلول آيــه علــم  را از نزديــك حــس كنــد و حقيقــت خــود را در

ت خـويش اسـت، نـه علـم حصـولى و اسـتداللى بـه خـالق از حضوری هر انسانى به حقيقـ

  .طريق مشاهده نياز خود و نظم مخلوقات

  نظريه سوم
آيـات مـورد بحـث، در مـورد : كند اين نظريه را طبرسى به عنوان رأی برخى از مفسران نقل مى

ود آورد و قومى از اقوام گذشته است كه خداوند آنها را به طور طبيعى از پدران و مادرانشان به وج

آن قـوم پـس از نظـر در ادلـه و . به زبان پيامبر آن قوم از آنها پرسيد كه آيا پروردگار شما نيستم

خداونـد ايشـان را بـر . آری: آيات االهى و تحصيل علم و معرفت به خدای تعـالى، پاسـخ دادنـد

  )765، ص4، ج1379طبرسى، (. يكديگر گواه گرفت تا در روز قيامت عذری نداشته باشند



ی« سا س ا ی و » دوث  ه اسال وزۀ از دیدگاه فال ّ «سازگاری آن با آ  »عالم 

55  

 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک

 

  نقد و بررسي نظريه سوم
كمتری دارد و به همين دليل كمتر مورد نقد و بررسى مفسـران قـرار گرفتـه  مدافعاناين نظريه 

رسد هر دو اشكال نظريه قبلى به اين نظريه نيـز وارد اسـت، زيـرا ايـن نظريـه  به نظر مى. است

همچنين شهود را به علـم حصـولى و اسـتداللى . همانند نظريه قبلى در واقع انكار عالم ذر است

بر آن دو اشكال، به نظر نگارنده سه اشكال ديگر نيز به اين نظريه وارد  عالوه. تفسير كرده است

  :است

در آيـه قـرآن مطلـق اسـت و اختصـاص آن بـه قـومى خـاص " ذريـه"و " آدم بنـى"دو كلمه  )1(

  .از اقوام گذشته بدون دليل است

اختصاص اشهاد و اخـذ ميثـاق بـه قـومى خـاص و نـه قـومى ديگـر تـرجيح بـدون مـرجح  )2(

شـود كـه چـرا خداونـد ايـن دو فعـل را فقـط در مـورد آن  ايـن پرسـش مطـرح مى است و

  .قوم انجام داده است و نه در مورد ساير اقوام

آدم ميثـاق بـر ربوبيـت  ظاهر دو آيه مورد بحـث ايـن اسـت كـه اگـر خداونـد از ذريـه بنـى )3(

ور در توانسـتند بـرای شـرك خـود بـه يكـى از دو وجـه مـذك گرفت، در روز قيامـت مى نمى

شـود، ايـن اسـت كـه تمـام  بنابراين، اشكالى كـه بـه ايـن نظريـه وارد مى. دو آيه عذر آورند

اقــوامى كــه از آنهــا پيمــان گرفتــه نشــده اســت، در روز قيامــت معــذور خواهنــد بــود، حــال 

ها تمـام كنـد، بـه طـوری  كنـد حجـت را بـر تمـامى انسـان آنكه حكمت خداوند اقتضـا مى

  .معذور نباشدكه هيچ مشرك و گنهكاری 

  نظريه چهارم
  :گونه بيان كرد توان اين اين نظريه را كه مورد تأييد طباطبايى قرار گرفته است، مى

تمــام مخلوقــات عــالم دنيــا و از جملــه آنهــا انســان، دارای وجــود تجــردی در مرتبــه عــالم 

انــد، زيــرا هســتى معلــول در مرتبــه علــت تحقــق دارد و يــا بــه عبــارت ديگــر، علــت  مجردات

بخش نه تنهـا تمـام هسـتى معلـول خـود را واجـد اسـت، بلكـه مرتبـه بـاالتری از آن را  هستى

قبـل (وجودی كه بـا حـدود و خصوصـيات موجـودات مـادی ظـاهر شـده اسـت، قـبًال . داراست

بـدون ايـن حـدود و خصوصـيات مـادی، در مرتبـه موجـودات مجـرد وجـود ) رتبى، نـه زمـانى

بخش  بخش عـالم مـادی اسـت و علـت هسـتى هسـتىداشته است، زيرا عـالم مجـردات علـت 

محال اسـت فاقـد هسـتى معلـول خـود باشـد، چـون فاقـد شـىء محـال اسـت معطـى شـىء 

محــدودی اســت كــه  بــرای هــر مخلــوقى در خــزائن خــدای تعــالى وجــود وســيع و غيــر. باشــد
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انســان هــم كــه يكــى از . گــردد شــود، دارای محــدوديت و مقــدار مى وقتــى بــه دنيــا نــازل مى

ــ ــا، مخلوق ــه دني ــازل شــدن ب ــد از ن ات اســت، ســابقه وجــودی در خــزائن االهــى دارد كــه بع

حقيقه انسـان وجـود تجـردی و جمعـى دارد، ولـى رقيقـه او وجـود مـادی و . محدود شده است

انــد؛ بــه عبــارت ديگــر، يــك وجــود دارای  حقيقــه و رقيقــه دو مرتبــه از يــك حقيقت. تــدريجى

و وجهـى ) تـدريجى تجـردی و غيـر(ان دارد وجهـى كـه بـه طـرف خـدای سـبح: دو وجه است

ها بـه طـرف خـدا دارنـد،  در آن وجهـى كـه انسـان). مـادی و تـدريجى(كه به طرف دنيـا دارد 

طور  چون تجرد اسـت و حضـور، هـيچ انسـانى از خـود و از خـدای خـود غائـب نيسـت، همـان

ت تعبيـر ايـن همـان حقيقتـى اسـت كـه از آن بـه ملكـو. ها غائـب نيسـت كه خداوند از انسان

از ايـن نشـئه ) قبـل رتبـى، نـه زمـانى(ها قبـل  انسـان. شده است و عالم ذر همين عـالم اسـت

ــوی دارای آن نشــئه تجــردی و جمعــى بوده ــد و در آن نشــئه از خــدای خــود محجــوب  دني ان

ــت مشــاهده مى ــار را در ربوبي ــدانيت پروردگ ــم حضــوری وح ــا عل ــه ب ــد، بلك ــد نبودن آن . كردن

نـوع انسـان را از يكـديگر متمـايز كـرد و هـر يـك از آنهـا  ر آن، افـرادنشئه است كه خداوند د

آن نشـئه از نظـر زمـانى بـه نشـئه دنيـا تقـدم نـدارد، بلكـه تقـدم . را بر نفس خود شاهد گرفت

همچنـين خطـاب خداونـد كـه آيـا پروردگـار شـما . اسـت ١»فيكـون«بر » كن«آن مانند تقدم 

يــرا كــالم عبــارت اســت از القائــاتى كــه بــر نيســتم، خطــابى حقيقــى اســت، نــه زبــان حــال، ز

معنای مورد نظـر مـتكلم داللـت كنـد و خـدای تعـالى هـم در عـالم ذر در نهـاد بشـر القائـاتى 

، 1397طباطبــايى، (. كــرده اســت كــه بشــر مقصــود خداونــد را از آن فهميــده و درك كــرده اســت

  )337-334، ص8ج

  نقد و بررسي نظريه چهارم
  :ذيل به اين نظريه وارد است سه اشكال ،به نظر نگارنده

آدم ذريـه و نسـل آنهـا را اخـذ  خداونـد در عـالم ذر از پشـت و صـلب بنـى ،طبق آيه قـران) 1(

ــه تعــدد انســان" آدم بنــى"كلمــه . كــرده اســت ها در عــالم ذر  چــون صــيغه جمــع اســت، ب

ای از شـىء  كـه خـود طباطبـايى گفتـه اسـت اخـذ شـىء داللت دارد و عـالوه بـر آن، چنان

ر مســتلزم ايــن اســت كــه آن دو شــىء از هــم جــدا و بــه نحــوی از انحــاء از يكــديگر ديگــ

نيـز بـه تعـدد نسـل قبـل و بعـد داللـت " اخـذ"، بنابراين، كلمه )320همان، ص(مستقل باشند 

ها هنگـام اشـهاد و پيمـان  از آنچه گذشـت، واضـح شـد كـه طبـق آيـه قـرآن انسـان. دارد

                                                            
  .82آيه ، اشاره است به سوره يس.  ١
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ــرفتن  ــالم ذر(گ ــرت و ت) در ع ــت كث ــدد بودهدر حال ــد ع ــوم مى. ان ــا معل ــه  از اينج ــود ك ش

توان عالم ذر را بـه حقيقـه انسـان تفسـير كـرد، زيـرا در حقيقـه انسـان كـه بـه وجـود  نمى

كثـرت مجـردات يـا طـولى اسـت و يـا عرضـى . مجرد جمعى تحقق دارد، كثـرت راه نـدارد

ل و ای از علــ كثــرت طــولى بــين موجــوداتى اســت كــه در سلســله"). مثــل"بــر نظريــه  بنــا(

قــرار گرفتــه باشــند، در حــالى كــه حقيقــه انســان بــه ) بخش هســتى(هــای حقيقــى  معلول

بنـابراين، . هاسـت، نـه عللـى در طـول يكـديگر انسان) بخش هسـتى(معنای علـت حقيقـى 

كثـرت عرضـى هـم بـين مجـردات تنهـا از نظـر . در حقيقه انسان كثـرت طـولى راه نـدارد

. نكـه طباطبـايى از منكـران نظريـه مثـل اسـتحـال آ. مدافعان مثل افالطونى تحقـق دارد

انــد، كثــرت  را پذيرفته) مثــل(عــالوه بــر ايــن، حتــى از نظــر كســانى كــه عقــول عرضــى 

عرضى بـين مجرداتـى اسـت كـه از نظـر ماهيـت نـوعى متفـاوت باشـند و يـا بـه عبـارت 

ای عـالوه بـر افـراد مـادی، دارای يـك فـرد مجـرد بـه نـام مثـال  ديگر، هر ماهيت نـوعى

شـود كـه تعـدد ماهيـت نـوعى در  بنابراين، تعدد مثـل در صـورتى مطـرح مى. وع استآن ن

مثـال انسـان  ،حال آنكه ماهيـت نـوعى انسـان ماهيـت واحـدی اسـت، از ايـن رو. كار باشد

بنـابراين، حقيقـه انسـان نـه كثـرت طـولى دارد و نـه . يك مثـال اسـت، نـه چنـدين مثـال

  .عرضى

ــاق قطــع عــذر مشــركين در روز كــه گذشــت، هــدف از عــالم  چنان) 2( ذر، اشــهاد و اخــذ ميث

قيامت بوده است و ظاهر دو آيـه مـورد بحـث ايـن اسـت كـه اگـر اشـهاد و اخـذ ميثـاق در 

ن در روز قيامــت بــه يكــى از دو وجــه مــذكور در دو آيــه اشــد، مشــرك عــالم ذر واقــع نمى

ــد مى ــوم مى. توانســتند عــذر آورن ــوان عــالم ذر شــود كــه نمى از اينجــا معل ــه حقيقــه  ت را ب

انســان، و اشــهاد و اخــذ ميثــاق را بــه علــم حضــوری حقيقــه انســان بــه ربوبيــت خداونــد 

كنـد،  طور كـه حقيقـه انسـان بـا علـم حضـوری خداونـد را درك مى تفسير كرد، زيرا همـان

بنـابراين، اگـر علـم حضـوری حقيقـه . رقيقه او نيز بـا علـم حضـوری بـه خداونـد علـم دارد

ها در روز قيامــت معــذور نبودنــد، زيــرا  نــد نبــود، بــاز هــم انســانانســان بــه ربوبيــت خداو

تنهـا تفـاوتى كـه بـين . همان علم حضوری كـه حقيقـه بـه پروردگـار دارد، رقيقـه نيـز دارد

تر اسـت،  اين دو علـم حضـوری وجـود دارد، ايـن اسـت كـه علـم حضـوری رقيقـه ضـعيف

م محسـوب نشـود، شـود كـه علـم رقيقـه بـه خداونـد علـ ولى چون اين ضعف موجـب نمى

هـر انسـانى در همـين حيـات . لذا از جهت قطع عذر تفاوتى بين ايـن دو علـم وجـود نـدارد

ــاب  ــه اكتس ــاز ب ــدون ني ــود، ب ــوی خ ــری(دني ــور فط ــه ط ــت ) ب ــوری عل ــم حض ــا عل ب

. گـذارد يابد و همـين علـم فطـری هـيچ عـذری بـرای او بـاقى نمى بخش خود را مى هستى
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حضـوری حقيقـه انسـان بـه پروردگـار نباشـد، انسـان بنابراين، چنين نيسـت كـه اگـر علـم 

  .در روز قيامت معذور باشد

كـم علـم بـه اصـل  با توجه به اينكه اخذ ميثـاق در صـورتى قـاطع عـذر اسـت كـه دسـت) 3(

ميثاق از عالم ذر تا روز قيامت بـاقى باشـد، الزمـه تفسـير عـالم ذر بـه حقيقـه انسـان ايـن 

انى را كــه در آن عــالم بــر ربوبيــت پروردگــار ها بايــد اصــل عهــد و پيمــ اســت كــه انســان

اند، از آن عالم تـا روز قيامـت بـه خـاطر داشـته باشـند، هرچنـد خصوصـيات آن عـالم  بسته

در صـورتى كـه اصـل پيمـان را بـه طـور كامـل فرامـوش كـرده (را فراموش كـرده باشـند 

علــم بــه  بنــابراين، جنــين انســان و حتــى نطفــه انســان بايــد). باشــند، معــذور خواهنــد بــود

اصل آن عهد و پيمان داشـته باشـد، حـال آنكـه نطفـه انسـان دارای حيـات نبـاتى و جنـين 

ــه آن( ــوانى اســت) قبــل از تعلــق روح انســانى ب ــات نمى. دارای روح حي ــوان و نب ــد  حي توان

را داشـته باشـد، هرچنـد ) در عـالم ذر(علم حاصـل از عهـد و پيمـان بـه ربوبيـت پروردگـار 

هــر موجــودی حتــى . ه بــا مرتبــه وجــودی آن متناســب اســت، داردای از علــم را كــ مرتبــه

كنـد،  جماد، علمـى متناسـب بـا درجـه وجـودی خـود دارد و بـا آن علـم خـدا را تسـبيح مى

ولى آن علمى كـه در عـالم ذر حاصـل شـده اسـت، بـه انسـان اختصـاص دارد و هرگـز در 

  .دشود، زيرا عالم ذر به انسان اختصاص دار نبات و حيوان يافت نمى

  نظريه پنجم
های قبلـى بـر  های نظريه ای است كه شايد بتوان گفت هيچ يك از اشكال نگارنده قائل به نظريه

ها به تدريج و به طور طبيعى به وسيله والدين خود به دنيـا  بق اين نظريه، انسانط. آن وارد نباشد

در نتيجه هر آنچـه نفس هر انسانى جوهری مجرد است و . كنند آيند و مراحل رشد را طى مى مى

دانيم كـه نفـس  ديگـر، مـى سـوی از. كند را كه در نزد او حاضر باشد، با علم حضوری درك مى

انسان تمام هستى خـود را از خداونـد گرفتـه اسـت و بـه عبـارت ديگـر، خداونـد علـت حقيقـى 

د اوست و در نتيجه بين او و خداوند حجابى نيست، بلكه حضور است؛ يعنى، خداونـ) بخش هستى(

طور كه نفس انسان نزد خداوند حضور دارد، زيرا معلول ربط به  نزد نفس انسان حاضر است، همان

گيـريم  از اين دو مطلب نتيجه مى. ای نيست علت حقيقى است و بين ربط و مستقل مانع و فاصله

كه نفس هر انسانى در طول حيات دنيوی خود بـا علـم حضـوری وحـدانيت ربوبيـت خداونـد را 

. گـذارد كند و اين علم حضوری جای هيچ عذری را برای او در روز قيامت بـاقى نمى مىمشاهده 

  :گوييم اكنون كه اين مقدمه واضح شد، مى
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دهـد، از ازل نـزد خداونـد حاضـر اسـت،  تمام وقايعى كـه بـه تـدريج در عـالم مـادی رخ مى

طـه دارد و تمـام زيرا خداوند مجرد و خارج از ظرف زمـان اسـت، لـذا بـه تمـام عـالم مـادی احا

هــای طــوالنى رخ داده و يــا خواهــد داد، از ازل و قبــل از تحقــق  نحــوادثى كــه در طــول زمــا

  .، نزد خداوند حضور دارد)در عالم مادی(آن وقايع در ظرف زمانى خاص 

ها را از والــدين خــود اخــذ كــرده  از آنچــه گذشــت، معلــوم شــد كــه خداونــد در ازل انســان

بنـابراين، اخـذ . انـد وحـدانيت ربوبيـت خداونـد را مشـاهده كردهاست و آنهـا بـا علـم حضـوری 

ذريه، اشهاد و اخذ ميثاق بـه امـوری داللـت دارد كـه در همـين عـالم مـادی و در طـول زمـان 

دهد، ولى نه از جنبه تـدريجى و دنيـوی آنهـا، بلكـه از آن نظـر كـه همـين عـالم مـادی  رخ مى

ــت ــته اس ــور داش ــد از ازل حض ــزد خداون ــالم ذر. ن ــت  ع ــا از جه ــت، ام ــالم دنياس ــين ع هم

  .حضورش از ازل در نزد خداوند

با توجه به اينكه علـم حضـوری بـه خداونـد نيـازی بـه اكتسـاب نـدارد و از ايـن رو فطـری 

. شـود تأييـد مى) ع(شود، اين نظريه بـا روايـت عبـداّهللاٰ بـن سـنان از ابـى عبـداّهللاٰ  محسوب مى

فطــره اّهللاٰ "رت اســت كــه در آيــه شــريفه از حضــرت پرســيدم ايــن كــدام فطــ: گويــد راوی مى

اسـالم اسـت كـه خداونـد بشـر را : ذكـر شـده اسـت؟ حضـرت فرمـود ١"التى فطر الناس عليهـا

ــر توحيــد خــويش ميثــاق مى ــا مــن : گرفــت، بــه كــافر و مــؤمن فرمــود مــوقعى كــه از او ب آي

ــار شــما نيســتم؟  ــى، (پروردگ ــوم ) 606، ص2، ج1415الحســينى البحران ــت معل ــن رواي شــود  مىاز اي

كه اشهاد در عالم ذر همان علم فطری بـه خداونـد اسـت، لـذا بـا علـم حضـوری فطـری قابـل 

  .كند انطباق است و در نتيجه اين روايت، نظريه مذكور را تأييد مى

در مــورد روايــات ذكــر ايــن نكتــه الزم اســت كــه بســياری از آنهــا مطــابق بــا نظريــه اول 

ــه. اســت ــه اشــكال نظري ــه  ای ك ــددی ب ــايى مىهای متع ــى طباطب ــد آن وارد اســت و حت : گوي

ــع مى ــه را دف ــات مخــالف آن اســت ضــرورت آن نظري ــرآن و رواي ــد و ق ــايى، (. كن ،  1397طباطب

ای از آنهـا تعبيراتـى دارد كـه جـز بـه صـورت  برخى از روايات مـبهم اسـت و پـاره )326، ص8ج

ــوم نيســت ــادين، مفه ــه صــورت نم ــه اصــطالح ب ــه و ب ــيرازی، (. كناي ــارم ش ) 9، ص7، ج1366مك

ــت دارد ــالم ذر دالل ــه اصــل ع ــا ب ــم تنه ــات ه ــى از رواي ــن . برخ ــه اي ــه ب ــا توج ــابراين، ب بن

اسـلم ايـن اسـت كـه رد : "طيـب بگـوييم عبدالحسـين صـدا بـا سـيد اختالفات، بهتر اسـت هم

در مــورد روايــات تنهــا ) 25، ص6، ج1366طيــب، (". علــم آن بــه خــدا و راســخان در علــم نمــاييم

                                                            
  .30: روم.  ١
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مـام آنهـا بـه اصـل عـالم ذر داللـت دارنـد و چـون مجموعـه روايـات بـه حـد ت: توان گفت مى

از آنچـه گذشـت، . تواتر رسيده است، لـذا در مـورد اصـل عـالم ذر روايـات تـواتر معنـوی دارنـد

  .كند ها نمى معلوم شد كه روايات كمكى به ترجيح يكى از آراء بر ساير نظريه

   تفاوت نظريه پنجم با ساير آراء

ظريه با نظريه اول و سوم بسيار واضح است، زيرا در نظريه اول عالم ذر عالمى اسـت تفاوت اين ن

از عـالم مـادی ) قبـل زمـانى(كه بر عالم مادی تقدم زمانى دارد، در حالى كه در اين نظريه قبل 

مربـوط ) و در زمانى خاص(در نظريه سوم هم عالم ذر به قومى خاص . عالمى وجود نداشته است

  .شود ها شامل مى ناها را در طول تمام زم ه اين نظريه تمام انساناست، حال آنك

نخسـت اينكـه در نظريـه دوم اشـهاد بـه : اين نظريـه بـا نظريـه دوم دو تفـاوت عمـده دارد

ــم  ــای عل ــه معن ــه ب ــن نظري ــه در اي ــالى ك ــت، در ح ــتداللى اس ــولى و اس ــم حص ــای عل معن

ــالم ذر . حضــوری و فطــری اســت ــه دوم ع ــًا، در نظري ــانثاني ــارجى انس ــود خ ــود  وج ها در خ

همين عالم مـادی اسـت و در نتيجـه هـيچ نـوع تقـدمى بـر عـالم مـادی نـدارد، ولـى در ايـن 

ها در خـود همـين عـالم مـادی اسـت از آن جهـت كـه از  نظريه عالم ذر وجود خـارجى انسـان

  .ازل و قبل از تحقق تدريجى در عالم مادی، نزد خداوند حضور داشته است

ريـه بـا نظريـه چهـارم نيـز بسـيار واضـح اسـت، زيـرا در آن نظريـه عـالم ذر تفاوت اين نظ

بخش انسـان اسـت، در حـالى كـه در ايـن نظريـه  حقيقه و يا بـه عبـارت ديگـر، علـت هسـتى

های موجـود  انسـان اسـت، امـا از آن نظـر كـه خـود همـين انسـان) معلول(عالم ذر خود رقيقه 

خـود همـين وجـود مـادی خـارجى كـه . انـد ر بودهدر اين عالم مادی، از ازل نـزد خداونـد حاضـ

نــزد ) از ازل(اكنــون در ظــرف زمــانى خاصــى تحقــق يافتــه اســت، در خــارج از ظــرف زمــان 

  .خداوند حضور دارد، زيرا خداوند خارج از زمان و بر عالم مادی محيط است

  گيری  نتيجه. 4

نسانى مورد نقد و بررسـى ترين ادله فالسفه اسالمى برای اثبات حدوث نفس ا در بخش اول مهم

سينا هرچند به اشكال مالصدرا مبتال نيسـت،  قرار گرفت و معلوم شد كه از نظر نگارنده دليل ابن

ادله سـهروردی نيـز بـا . از جهت ناديده گرفتن نقش مهم وجود در مسائل فلسفى مخدوش است

به بدن، فعلى است كه  همچنين دليل مالصدرا نظر به اينكه تعلق. نقدهای كامًال ابتكاری رد شد

از آنچـه در بخـش اول . شود، نه عرضى كـه عـارض آن شـود، ابطـال گرديـد از نفس صادر مى

ای كه تا بـه  چهار نظريه ،در بخش دوم. ترين ادله فالسفه اسالمى اثبات شد گذشت، بطالن مهم
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از ايـن . تاند، مورد نقد و بررسـى قـرار گرفـ حال مفسران در مورد چگونگى عالم ذر مطرح كرده

چهار نظريه تنها نظريه اول مستلزم وجود نفوس انسانى قبل از حدوث بـدن اسـت، زيـرا در ايـن 

به صورت ذراتى ريـز ) ع(ها بالفاصله بعد از خلقت حضرت آدم  نظريه فرض شده است كه انسان

ز نفـوس انسـانى قبـل ا ،بنـابراين .اند به عالم مادی آمده و سپس به پشت حضرت آدم باز گشـته

های  نهـا بـه اشـكالدر اين مقاله، اثبـات شـد كـه نظريـه اول نـه ت. اند حدوث بدن وجود داشته

  .ست، از دو جهت ديگر نيز مخدوش استطباطبايى مبتال

ــای  ــًا، خــالف معن ــالم ذر اســت و ثاني ــع انكــار ع ــه دوم از آن جهــت كــه اوًال، در واق نظري

نظريـه قابـل اعتنـايى نيسـت، بـا سـه نظريـه سـوم، هرچنـد . اسـت، ابطـال شـد" اشهاد"كلمه 

نظريــه چهــارم بــه ايــن دليــل كــه اوًال، در حقيقــه انســان كثــرت راه نــدارد و . اشــكال رد شــد

ن بـوده اسـت و ثالثـًا، علـم بـه عـالم اثانيًا، هدف از اخذ پيمـان در عـالم ذر قطـع عـذر مشـرك

  .ذر امكان ندارد از آغاز تا روز قيامت باقى بماند، مخدوش شد

ای مطـرح كـرده اسـت كـه بـه هـيچ يـك از  ه پس از ابطال هر چهار نظريـه، نظريـهنگارند

نيســت و بــا نظريــه حــدوث نفــوس انســانى هــم ســازگار اســت،  های آراء قبلــى مبــتال اشــكال

عـالم ذر همـين عـالم مـادی اسـت، ولـى از آن جهـت كـه از ازل نـزد  ،زيرا طبق ايـن نظريـه

  .خداوند حاضر بوده است

ن گفــت اوًال، دليــل قابــل اعتمــادی بــرای اثبــات حــدوث نفــس انســانى تــوا بنــابراين، مى

تـوان بـاز بـه  وجود ندارد، و ثانيًا، بر فرض كه حـدوت نفـس انسـانى بـا دليـل اثبـات شـود، مى

ای نيسـت كـه مسـتلزم اعتقـاد بـه  آموزۀ عالم ذر معتقد بود، زيـرا چگـونگى عـالم ذر بـه گونـه

  .شدوجود نفوس انسانى قبل از حدوث بدن با
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