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فلسفه، کالم و...،  ر،یتفس ث،یمختلف حد یهاحوزه

ارائه  یآراء متنوع ات،یو روا اتیآ نیا نییدر تب
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 عیبد یلیاست، تحل فلسفهو  عتیشر وندیپ یکه مدع

 ش،یخو یبنا بر نظام فکر یدارد. و اتیروا نیاز ا

را در سه عالم عقل، مثال و ماده  یتمام وجودات امکان

را بر عالم عقل  ایاز دن شی. او عالم پکندیمنحصر م

دارد و انسان  یکه بر عالم ماده تقدم رتب دهدیم قیتطب

 اضرح یعقل یواحد جمع قتیصورت حقدر آن به

تعلق  یماد یهابه بدن ،یجیاست که پس از تنزل تدر

 یگراثیحد انیجر ندهینما ،ی. عالمه مجلسردیگیم

و ادله  رفتهیها را پذمدرسه اصفهان، تقدم ارواح بر بدن

ها را زمان با حدوث بدنبه حدوث ارواح هم نیقائل

با استناد  توانیکه نم یاگونهبه داندیال ماشک یدارا

 را رد کرد. اتیروا ابه آنه

 شیعوالم پ ،یمالصدرا، عالمه مجلس: یدیواژگان کل

 .عالم ارواح، عالم ذر ا،یاز دن

Abstract 
Some verses and a large number of hadiths 

emphasize the presence of man in the universe 

before this world .The intellectuals of various 

areas of hadiths, interpretation, philosophy, 

theology, and etc. have presented a variety of 

opinions in explaining these verses and 

traditions. Mulla Sadra, The leader of the 

philosophical flow of the Isfahan’s school, who 

claims to be a link between Sharia and 

Philosophy, has an inescapable analysis of these 

hadiths. According to his intellectual system, he 

confines all possibilities of existence in the 

threefold realms of Intellect, Idea, and Nature. 

Mulla Sadra considers a correlation between the 

life before this world and the universe of 

intellect- which is superior to the material 

world- and the human beings are in that 

universe as intellectual collective unit. It is 

ready to be given to material bodies after 

gradual degradation. Allameh Majlisi, the 

representive of the Hadith’s course of Isfahan 

school, accepts the existence of souls before 

bodies, and the arguments of origination of 

souls, in the same time as the bodies, are 

problematic, so that we cannot deny the hadiths 

based on those arguments. 

Keywords: Mulla Sadra, Allameh Majlisi, 

universe befor nature, soul’s universe, zar 

universe. 
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 مقدمه
 نیترعیو بد نیآورترنفس انسان از شگفت

آورد شناخت آن، است که ره نشیآفر یهادهیپد
دو  . قرآن برباشدیو معاد م یبه مبدأ، وح مانیا

به معرفت  دنیرس یبرا یو آفاق یانفس ریراه س
 اتیکرده است. در روا دیو تأک دییتأ یاله

شناخت نفس،  زیالسالم( ن همی)عل نیمعصوم
 نیبه معرفت رب، سودمندتر دنیمقدمه رس

معرفت  تیها و نهاحکمت نیمعارف، باالتر
 ،ی؛ آمد32/ 3: 1413 ،یشده است )مجلس یمعرف

و  نیتردهیچیخت نفس از پ(. شنا123/ 5: 1411
الف: 1361علوم است )مالصدرا،  نیدشوارتر

 ری( تا آنجا که عقال در معرفت نفس متح234
از آنان در شناخت آن اظهار عجز  یاریمانده، و بس

(. از 12: 1379 ،یاند )حسن زاده آملکرده
 نیترو مبهم نیترحال غامض نیو در ع نیترمهم

دأ خلقت انسان و النفس، مسئله مبمباحث علم
دارد و  ینفس است که ابعاد گوناگون شیدایآغاز پ
 . ابدییم تیآن از وجوه مختلف اهم یبررس

قابل تصور  یاتیانسان چهار دوره ح یبرا
برزخ و آخرت. در  ا،یدن ا،یاز دن شیاست؛ دوره پ

 ژه،یو یتینشئات، نفس انسان ماه نیاز ا کیهر 
 نید؛ در عهمراه با آثار و احکام مخصوص دار

او ثابت  قتیحق ،یحال، در تمام مراحل هست
 گریکدیمراحل رها و بدون ارتباط با  نیاست و ا

. مقصد انسان جاودانه، جهان آخرت است. ستندین
 ا،ینفس قبل از دن اتیح رشیدر صورت پذ

ارتباط و نسبت آن  یمعرفت به آن و چگونگ
در راهبرد انسان  ا،یبا عالم دن اتیمرحله از ح

 سمت جهان آخرت کارساز است. به
شناسی همچون بسیاری از مسائل بنیادین انسان

، (3)، معرفت فطری(2)، طینت(1)اولین آفرینش الهی

شقاوت، جبر و  سرشت و سرنوشت، سعادت و
با موضوع انسان پیش  ،اختیار و همچنین عدل الهی

مسائلی اساسی که  ؛دناز دنیا ارتباطی وثیق دار
دیان الهی به آن پرداخته و مکاتب فلسفی و ا

های مختلف همچون فلسفه، کالم، شمندان حوزهدیان
اند. تحلیل عرفان، حدیث و... به آن اهتمام داشته

صحیح این مسائل و همچنین پاسخ به شبهات 
بدون تبیینی روشن از عالم پیش از دنیا  ،پیرامون آنها

 پذیر نیست.و نحوه حضور انسان در آن عالم امکان
و  ایاز دن شیپ یقرآن بر وجود عالم تایآ

 هیها در آن عالم اشاره دارند. آحضور همه انسان
است که از  یاتیآ نیتر( از مهم172)اعراف/  ثاقیم

خداوند با انسان و اقرار انسان به  ثاقیعهد و م
 شتن،یاز خو یخدا بعد از شناخت حضور تیربوب

 یثیدر کتب معتبر حد نیسخن گفته است. همچن
 شیبر وجود انسان پ اتیاز روا یحجم فراوان عهیش

به وجود انسان  ثیاحاد نیداللت دارند. در ا ایاز دن
شده  دیو تأک حیدر دو عالم ارواح و عالم ذر تصر

 ییسزابه ریباب تأث نیا اتیو روا اتیاست. تعدد آ
 نیمسلمان به ا شمندانیو توجه اند یدهدر جهت

 موضوع داشته است. 
کالم،  ر،یتفس ث،یر حوزه حدد دانشمندان

باب،  نیا اتیفلسفه و... در مواجهه با روا
 یمتنوع یهانیمتفاوت داشته و تبب یکردهایرو

 شیپ یوجود انسان در عالم یاند؛ گروهارائه کرده
ظاهر  یدر مقابل، برخ کنند،یرا انکار م ایاز دن
 تاشکاال لیدلبه زین یاو عده رفتهیرا پذ اتیروا
مانند  ات،یدسته از روا نیوارد بر ا یلو عق ینقل

 اتیظاهر روا لیو تناسخ، به تأو لیامتناع تعط
باب گاه با  نیا اتیو روا اتیاند. آپرداخته

 زین ی. در مواردرسندیبه تعارض م گریکدی
با  شمندان،یمتضاد اند اناًینظرات متنوع و اح

 نیبنابرا کنند،یم دایتعارض پ ینینصوص د
با دو نوع تعارض  ایاز دن شیانسان پ ضوعمو

مبحث  نیا ینیمتون د یهمراه است. از طرف
تقابل دارد.  یعقل یاست که با مبان یمعارف یحاو
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 ییهاچالش یمبان نیظاهر شرع و ا نیب یسازگار
از مسائل  یکیحوزه، آن را به  نیمتفکران ا نیدر ب

 یشناسدر حوزه انسان زیبرانگو چالش یاختالف
 ت. کرده اس لیدتب

از فروعات بحث  ا،یاز دن شیانسان پ مبحث
و  نیترکه از مهم باشدیحدوث و قدم نفس م

و محل  یفلسف یشناسمباحث انسان نیترکهن
 لسوفانیمتفکران است. ف یاختالف و تکثر آرا

اسالم معتقد و  نید یهامسلمان که به آموزه
 قیاز طر نید یهاهمواره دغدغه اثبات آموزه

مبحث را مورد  نیا اند،اشتهرا د یعقل نیبراه
ابهامات آن را  انددهیتوجه قرار داده و کوش

 برطرف سازند. 
در  عیرف یگاهیمدرسه اصفهان جا ،ییسو از

دارد. وجود عالمان  یعلوم اسالم یرشد و بالندگ
 کردیبا رو یگوناگون فلسف یهاانیبرجسته و جر

 یکالم یهاانیجر زیو ن هیو حکمت متعال ییمشا
آن را ممتاز  گرا،ثیو حد یفلسف کردیا روب

 یبررس ها،یژگیو نیساخته است. با توجه به ا
انسان  اتیمدرسه در ح نیا شمندانیاند دگاهید
 نیب یسازگار جادیدر ا تواندیم ا،یاز دن شیپ

 عقل و نقل، راهگشا باشد.  یهاافتیره

انسدان  اتیدمرتبط با ح ینینصوص د یبررس
 ایاز دن شیپ

و حضور انسان در آن  ایاز دن شیپ یوالمع تحقق
آن را  توانیاست که نم یعوالم، از جمله مسائل

 نییتب یانکار کرد و برا ایعقل اثبات  قیتنها از طر
 یضرور اتیو روا اتیآ یآن، بررس لیو تحل

 نیادیکهن و بن یانفس، مسئله شیدایاست. آغاز پ
است که هماره مورد توجه  یشناسدر نفس

بوده و  لسوفانیف ژهیوعلوم مختلف، به دانشمنیندا
را به خود اختصاص  شانیاز آثار ا یادیبخش ز

 اتیازجمله روا ،ینینصوص د شکیداده است. ب

از  نینو یریو تفس نیی)ع(، در ارائه تب نیمعصوم
نزد اهل معقول و منقول  ا،یاز دن شیانسان پ اتیح

 یفکر یآن با مبان قیتطب زیعالمان مسلمان و ن
قبل از  رونیاند. ازاداشته ییسزانقش به شان،یا
مکتب اصفهان،  ندگانینما شهیاند یو بررس نییتب

 لیموضوع، فهم و تحل نیدر ا ینیمتون د یبررس
 . دینمایم لیرا تسه شانیا کردیرو

 انیانسان در م نیشیپ اتیمربوط به ح اتیروا
مورد توجه قرار گرفته،  عهیمحدثان و عالمان ش

 عهیش یثیاز متون حد یادیکه حجم ز یاهگونبه
اهل سنت  یثیبه آن اختصاص دارد. در مراجع حد

مختلف و از طرق  یبا سندها اتیروا نیا زین
؛ 148/ 9: تایب ،یگوناگون آمده است )طبر

(. 273/ 2: 1999 ر،یکث: ابن141/ 3: 1419 ،یوطیس
در ابواب گوناگون از جمله فطرت،  ثیاحاد نیا

عالم ارواح، عالم ذر و... آمده که  ،نتیخلقت، ط
در  هیدارند. دانشمندان امام ییمعنا وندیپ گریگدیبا 

را بدون  ثیاحاد نیعصر حضور ائمه )ع( در ا
نظر به رونیاند؛ ازابرآن، نقل کرده ینقد و اشکال

اند. به قبول کرده یرا تلق اتیروا نیائمه ا رسدیم
دوره چنان  نیا شمندانیباب نزد اند نیا اتیروا
 نیمستقل با هم ییهاکتاب یکه برخ افتهی تیاهم
 االظلهعنوان مثال، کتاب اند؛ بهنگاشته نیعناو

 (. 321: 1417 ،یمنسوب به محمد بن سنان )حل
« ارواح و اظله» یها)ع(، واژه تیلسان اهل ب در

هر  یبه صورت مکرر استعمال شده و برا« ذر»و 
ذکر شده  یزاتیتما عوالم، اختصاصات و نیاز ا کی

 شیحضور انسان پ توانیاست که با توجه به آن م
عالم »و « ارواح و اظله» زیرا در دو عالم متما ایاز دن

در دو  زیرا ن اتیروا یمحتوا لیو تحل یبررس« ذر

  (4)گروه انجام داد.

 . عالم ارواح و اظله5
عالم ارواح از حضور انسان به صورت  اتیروا
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 ایاز دن شیپ یادن در مرحلهمجرد  روح بدون ب
تقدم  ات،یروا یبرخ نی. مضامدهندیخبر م

 دیارواح بر اجساد را اثبات و بر آن تأک نشیآفر
 یهایژگیباب به و نیا اتیدارند و گروه دوم روا

 یاانسان اشاره دارد. بنا بر محتو اتیآن دوره از ح
عالم  کیگروه اول، عالم ارواح  ثیاحاد یبرخ
بوده که در آن ارواح همه  یانو همگ ریفراگ

ها ها بدون استثنا، دو هزار سال قبل از بدنانسان
بر  اتیروا نیاز ا یگریاند؛ اما دسته دخلق شده

/ 1: 1417 ،ینی)کل انیعیتقدم دوهزارساله ارواح ش
از ارواح مقدس؛ همچون  یحداقل برخ ای( 438

  (5))ص ( و ائمه )ع( داللت دارندامبرینفس پ

در  نکهی(. با توجه به ا99/ 35: 1413 ،ی)مجلس
شده،  انیزمان تقدم ارواح متفاوت ب ات،یروا

صورت مطلق گرفت تقدم ارواح به جهینت توانیم
 یصورت خاص منافاتارواح به نشیبا تقدم آفر

 (. 168/ 54ندارد )همان: 
و  هایژگیعالم ارواح، به و ثیدوم از احاد دسته

ارواح از  ازیرند. امتاز آن عالم اشاره دا یعیوقا
ارواح در کنار  یحضور دسته جمع گر،یکدی
 یبندائتالف و اختالف ارواح، رتبه و درجه گر،یکدی

به  نیارواح در آن عالم، عرضه ارواح مؤمن
 امبریپروح  ی)ع(، معرف نیرالمؤمنی)ص( و امامبریپ

ها، ازجمله )ع( به همه انسان ی)ص( و امام عل

 (6)است.عالم ارواح  یدادهایرو

دو  عهیعالمان ش ات،یروا نیمواجهه با ا در
 خیهمچون ش یاند؛ برخمتفاوت داشته کردیرو

عالم ارواح و با  اتیبا نقل روا ،ینیصدوق و کل
از  شیقول خلقت ارواح پ ث،یتوجه به ظاهر احاد

 یلیتأو کردیرو گرید ی. گروهاندرفتهیها را پذبدن
 شمندانیاند نیگفت اول توانیدارند. م اتیبه روا

 یموضع منف اتیروا نیکه در مواجهه با ا هیامام
اند، متکلمان به آن داشته یلیتأو کردیگرفتند و رو

( 54ـ53: 1413) دیمف خیمدرسه بغداد، همچون ش

اند. اعتقاد ( بوده31ـ31/ 4: 1415) یمرتض دیو س
 لیاز جمله دال ات،یروا نیبه خبر واحد بودن ا

 کهیاست؛ درحال کردیرو نیه اب شیدر گرا شانیا
تنوع  نیباب و همچن نیا اتیبا توجه به تعداد روا

 خی. شستین رشینظر قابل پذ نیطرق آن، ا
خلق »در باب  تیروا 26تعداد  یعراق یعبدالنق

آورده و آنها را « هاارواح دو هزار سال قبل از بدن
نقل از به 186: 1382 ،ی)عراق داندیم یمتواتر لفظ

 (.346: 1394 ،یابانیب
به  بیباب را قر نیا اتیروا یمجلس عالمه

( و در 141/ 61: 1413 ،یتواتر دانسته )مجلس
 کندیم انیب ،یمرتض دیو س دیمف خیپاسخ به ش

/ 6هستند )همان:  ضیباب مستف نیا ثیاحاد
 نیا ادی(. مالصدرا با توجه به تعداد ز255
را از ها اعتقاد به خلقت ارواح قبل از بدن ات،یروا

دانسته است )مالصدرا،  هیامام مذهب اتیضرور
خلق ارواح قبل  اتی(؛ هر چند روا23الف: 1361

که  یگری. اشکال ددینمایم لیها را تأواز بدن
که  استنیا کنندیمخالفان عالم ارواح مطرح م

انتقال روح در  ا،یاز دن شیپ یعالم رشیالزمه پذ
اسخ و متعدد است که همان قول به تن یهابدن

 (. 81ـ84: 1413 د،یاست )مف یمحال عقل

 . عالم ذر7
بر  یو سن عهیدر منابع ش یاگسترده اتیروا

صورت روح همراه با ها بهانسان یحضور جمع
 شیپس از عالم ارواح و پ یادر مرحله یبدن ذر

، «عالم ذر»که از آن به  کنندیداللت م (7)ایاز دن

شده  ریتعب« تعالم الس»و  «ثاقیعالم عهد و م»
است که  یابه گونه اتیروا نیاست. تعداد ا

 یدانسته و گروه یآن را در حد تواتر معنو یخبر

 (8)اند.از تواتر گذشته اتیروا نیقائلند ا

 زیاز قرآن ن یاتیاثبات وجود عالم ذر به آ در
؛ 111؛ اعراف/1؛ انسان/56استناد شده است )نجم/
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عالم  نیکه قائل یاهیآ نیتر؛ ...(. مهم61ـ61/سی
به آن استشهاد  شیخو یذر در اثبات مدعا

 باً یسوره اعراف است که تقر 172 هیاند آکرده
 زا هیآ نیا ریتفس لیعالم ذر ذ اتیروا یتمام

 نیاند. خداوند در ا)ع( وارد شده نیجانب معصوم
از صلب آدم و گرفتن شهادت  هیبه خروج ذر هیآ

 تیا به ربوبهو اقرار همه انسان شتنیبر خو
 یو إذ أخذ ربک من بن: »کندیپروردگار اشاره م

أنفسهم  یو أشهدَهم عل تَهمیآدم من ظهورهم ذر
 امۀیوم القیشهدنا أن تقولوا  یأالست بربکم قالوا بل

 (9).«نیإنا کنا عن هذا غافل

 ثاقیم هیآ ریدر تفس هادگاهی. د5ـ7
 انه،یظاهرگرا کردیمسلمان، بنا بر رو عالمان

 هیآ نیا ریدر تفس ،یو باطن انهیگرالعق
 شمندانیاند نیاند. بداشته یگوناگون یهاافتیره
 وجود دارد:  هیآ ریدر تفس دگاهیپنج د یعیش

واقع از عالم ذر  انیدر ب هیقول مشهور: آ (الف
عالم محقق شده و در آن  نیاست که قبل از ا

 نیاقرار شده و به ا تشیو بر ربوب تیخداوند رؤ
بر فرزندان آدم اتمام حجت شده است.  لهیوس
 قول وارد شده است.  نیطبق ا یفراوان اتیروا

را  هیعالم ذر، آ نی: منکرهیاز آ یلیتمث انیب (ب
در مقام  هیآ اندیفروکاسته و مدع لیدر حد تمث

صحنه اشهاد  تیاست نه آنکه در واقع لیتمث انیب
خطاب  شانیکرده باشد. ا دایو اقرار تحقق پ

 ییوگورا گفت «یبل»و پاسخ « لست بربکما»
. شمارندیبلکه آن را زبان حال م دانند،ینم یواقع
(، 45ـ48: 1413) دیمف خیچون ش یشمندانیاند
 یطوس خی(، ش113ـ114/ 1: 1415) یمرتض دیس
به  ،یکردیرو نیچن رفتنی( و... با پذ31/ 5 تا،ی)ب

 اند. آورده یرو هیآ لیتأو
در  ندب هـب تعلقاز  پیش نفس: ی( عالم عقلج

و در  دهبو رداربرخو یعقل تدحاز و لوعق المع

 سنفو اتکثر همۀواجد  ،یدجوو مرتبۀ ینا
 قتیاست و در حق بسیطو  الیجما ونح به یئجز

 نفس علت دوجو ن،دباز  قبل نفس دجونحوه و
 دیکنم هفاضرا ا سنفو که ست( اقیرمفا عقل)

 (.243/ 2: 1361)مالصدرا، 
معتقد است  ییعالم ملکوت: عالمه طباطبا( د

 است،یانسان در نشئه ملکوت که مقدم بر نشئه دن
است نه  یتقدم از نوع تقدم رتب نیسپرد. البته ا مانیپ

دو نشئه ملک و ملکوت انسان  نیب رایز ،یزمان
و تقدم ملکوت بر ملک همان تقدم  ستین ییجدا

 (. 321/ 8: 1417 ،ییباطبا)ط باشدیم «کونی»بر « کن»
 انیدر مقام ب هیو رسالت: آ ی( موطن وحهـ

همان  ثاقیاما موطن اخذ م ل؛یاست نه تمث تیواقع
که  یمعن نی. به ااستیو رسالت انب یموطن وح

از انسان  ا،یو با زبان انب یخداوند به لسان عقل و وح
 (. 126: 1384 ،یآمل یگرفته است )جواد ثاقیم

که  شودیم جهیعالم ذر نت اتیمجموع روا از
 ثیاز عالم ارواح است. احاد ریغ یعالم ذر عالم
ها در آن عالم، عاقل و مختار انسان یاز خلقت ذر
/ 5: 1413 ،یها در آن عالم )مجلسبودن انسان

 ،یبا علم حضور ی(، شهود حق تعال17، ح237
خدا و نبوت  تیو اقرار به ربوب مانیاخذ پ

امامان )ع( )همان:  تی)ص( و والحمدحضرت م
(، 279/ 26)همان:  یاله شی(، ابتال و آزما236

ماندن معرفت  یو باق ثاقیموقف م یفراموش
/ 5حاصل از آن موقف در فطرت انسان )همان: 

عالم ذر به  فیتوص یدارند. گروه تی( حکا255
و تفاوت مضمون  اتیروا یدر بعض« ذر اول»

بر  لیذر را دل لمعا ریدر مورد تصو اتیروا
اند )همان: احتمال وجود عوالم ذر متعدد دانسته

 (. 341/ 2: 1414 ،ی؛ قم287/ 52

 بر عالم ذر یو نقل یاشکاالت عقل. 7ـ7
 نیشیعوالم پ اتیو روا اتیظاهر آ رشیپذ آنچه



 5999پاییز و زمستان ، 54پیاپی ، اوا، شمارة دهمساا  حکمت صدرایی،علمی دوفصلنامة   597

با مشکل روبه رو  شمندانیاند یبرخ یرا از سو
را  شانیا یلیتأو ای یانکار کردیساخته و رو

 یایو نقل یه است، اشکاالت عقلدنبال داشتبه
 نیاست که درباره عالم ذر مطرح شده است. در ا

 ،ییگوپاسخ ایبخش به اختصار و بدون قضاوت 
 دگاهید انیرا مطرح و سپس در ضمن ب التاشکا

 یبه بررس لیتفصبه ،یمالصدرا و عالمه مجلس
 . شودیاشکاالت پرداخته م

نه که گو: هماناتیخبر واحد بودن روا( الف
در انکار عالم  نیکه متفکر یلیاشاره شد، ازجمله دال

به آن استناد  اتیروا لیارواح و عالم ذر و تأو
است. آنها معتقدند  اتیخبر واحد بودن روا کنند،یم

که در حد  ستین یااندازهباب به نیا اتیتعداد روا
و  یبه آنها ضرور داعتقا رونیتواتر باشد، ازا

 (.31ـ31/ 4: 1415 ،یمرتض دی)س ستین آورنیقی
: گریکدیعالم ذر با  اتیتعارض روا( ب
عالم ذر را به چند  اتیروا شمندانیاز اند یگروه

 کیتشک اتیروا نیو در صحت ا میگروه تقس
 اتیروا یاند داللت و محتواشده یکرده و مدع

 (.37: 1413 د،یتعارض دارند )مف گریکدیبا 
ذر  هیعالم ذر: آ اتیذر با روا هیتعارض آ( ج

ها از صلب فرزندان آدم به خروج ذرات انسان
داللت بر  ه،یآ لیذ اتیروا کهیاشاره دارد درحال

 نیاز صلب حضرت آدم )ع( دارند. ا هیخروج ذر
عالم ذر بر اساس  رشیتعارض موجب شده پذ

 دیمورد ترد یبرخ یاز سو اتیو روا هیظاهر آ
 . ردیقرار گ
انسان در  یاگر روزگارعالم ذر:  یفراموش( د

خدا و  تیعالم ذر حضور داشته و در آنجا به ربوب
)ع(  نی)ص( و ائمه معصوم امبریپ تینبوت و وال

ها آن از انسان کیچیاقرار کرده است، چرا ه
 یو نسبت به آن آگاه آورندینم ادیصحنه را به

 (.53ندارند؟ )همان: 
عالم ذر: از  نشی( مبهم بودن هدف از آفرهـ

بر  یلیعالمان آن را دل یکه برخ یتشکاالا گرید
همه  یوقت که ستاینا دانندیانکار عالم ذر م

 فهداند، سپرده یفراموشرا به مانیها آن پانسان
 چه هاننسااز ا رفتنگ نپیماذر و  عالم خلقاز 
 عالماز  فهداعراف،  172 هیادامه آ ؟ستا دهبو

 کهیدرحال کندیم انیب نانسا رب حجت متماذر را ا
 ادیها آن را فراموش کرده و بههمه انسان

 ییکه از برپا یفهد با ،عالمآن  انی. نسآورندینم
 نقضبوده و  رضتعاشده است، در  انیآن ب

 که یچیز یرا برا هاننساا توانیاست و نم ضغر
دانست  مکلفو  ئولمس ،ندارند دیا بهاز آن  هیچ

اگر  ژهیورد؛ بهک هذخامؤآنها را  تقیامو در 
 شومافرآن را به طور کامل  د،خواراده  فبرخال

 (.8/ 7: 1374 ،یرازیباشند )مکارم ش دهکر
و  لسوفانیاز ف یو تناسخ: برخ لی( امتناع تعطو

که اگر  کنندیم انیمتکلمان در انکار عالم ذر ب
او مقدم باشد،  یعینفس انسان بر بدن طب نشیآفر

و تعلق نفس به  یویبدن دن نشینفس قبل از آفر
بدن، تعلق  نیاز ا ریغ یبه بدن ایآن، در آن نشئه 

و در آن  علقت یماد یبه بدن نکهیبدون ا ایداشته 
داشته باشد، حاضر بوده است. حالت اول  یتصرف

تناسخ و صورت دوم در بر دارنده  کنندهانیب
نفس از هر گونه فعل و انفعال است  یقوا لیتعط

 نیطل و ممتنع است، بنابراکه هر دو شق عقالً با
 ،یحدوث نفس مقارن با حدوث بدن است )بغداد

1373 :2 /377.) 

 شیانسان پد اتیمالصدرا به آموزه ح کردیرو
 ایاز دن
و  قیعم اریبس یاز نظر مالصدرا بحث ایشادنیپ عالم

بشر است که شأن  یدور از دسترس اذهان عاد
س هر ک ینتوان آن را برا شودیآن موجب م یباال

توان  یذوق هر شخص» یکرد. به اعتقاد و انیب
آن  دنیاز شن عیادراک آن را ندارد بلکه اکثر طبا
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 یکه از بو یهمچون شخص شوند؛یمشمئز م
/ 8: 1981)مالصدرا،  «شودیگل مشمئز م رمعط
عالم  اتی(. او با وجود اعتقاد به تواتر روا337

ارواح دو هزار سال قبل از  نشیارواح و ذر، آفر
در عالم  شانیو خطاب قرار گرفتن ا ایها در دندنب

که تقدم نفوس  یوجود ادله عقل لیدلذر را به
)همو،  ردیپذینم کند،یها را ابطال مبر بدن یجزئ

 اتیو روا اتیبه آ ی(. اما توجه و137الف: 1361
آنها  نیدر جمع ب یموضوع و تالش و نیدال بر ا

 بررا  ثیاحاد نیباعث شده ا ،یعقل لیو دال
 تنها کهکند  لیاول تأو عقل دنز سنفو دجوو

)همو،  ستا انبداز ا قبل نهاآ لمعقو کینونت
 (. 346ـ347/ 8: 1981
 ا،یاز دن شیانسان پ اتیصدار از حمال نییتب

و نفس  یشناسیو اصول هست یبر مبان یمبتن
 نیی. تبباشدیم هیدر حکمت متعال یو یشناس

س و محال بودن نف یمراتب عالم، حدوث جسمان
همچون  یاصول هیتقدم نفس بر بدن که بر پا

 یوجود و حرکت جوهر کیاصالت وجود، تشک
مالصدرا  ریبا تفس یقیو ارتباط وث ردیگیشکل م

به  دنیرس یبرا نیاز عوالم ارواح و ذر دارد، بنابرا
مسئله،  نیدر ا یو شهیاز اند حیصح یریتصو
 الزم است.  یمبان نیتوجه به ا ریناگز

 گانه وجودعوالم سه. 5
 د،جوو ه،یاصل حکمت متعال نیتریادیبر بن بنا
است که از  یخارج ینیو همان تحقق ع لیاص

 دجوو و دهمااز  دمجر دجوو قسمبه دو  یجهت
 ماتم اب ،انیمکا داتجو. وشودیم میتقس دیما

: رندیگیقرار م تهسد سهدر  تکثرو  گیدترگس
 دهما رثاآ متمااز  که متا دمجرو  یموجودات عقل

مجرد از ماده است  هـک الیمث درـمجهستند،  امبر
آن را  یاز آثار و امکان و استعدادها یبرخ یول

عقل،  یکل المع هسکه در  دیما داتموجودارد، و 

)همان:  باشندیمنحصر م طبیعت المعو  لامث المع
 (.435: تای؛ همو، ب228و194/ 9

اختالف  لمعوا ینا بین را،الصدم هعقیدبه
وجود  ک،یوجود دارد. بنا بر قاعده تشک یکیتشک

ذومراتب است که ما به االختالف در  قتیحق کی
ما به االشتراک آنها است و  نیوجودات متکثر ع

و اختالف مراتب کثرات، به شدت و ضعف  ازیامت
 نیا نی. بگرددیو نقص و کمال در وجود بازم

دت و ضعف و نقص و کمال رابطه ش زیعوالم ن
 به عالم ترین یکدنز عقل عالم. ستا اربرقر

 یگراز د یدترشد یدجوو از نظر و تعالی جبوا
 اررق لمثا عالماز عالم عقل،  پساست.  تاممکن
که در  تطبیععقل است و عالم  لومعل کهدارد 

(. 634: 1371)همو،  دگیرمی اررق ییانتهمرتبه ا
 بین بلکه نیستد اجدو  منفک دیگریکاز  لماعو ینا
برقرار است و  علیتو  یلطو ،حقیقی ایبطهرا نهاآ

)همو،  ستا باالتر عالم زغاآ ،عالم هر نهایت
 تکماال متما علت هر که نجا(. از آ396/ 8: 1981
 تما نحوبه لمعلو هرو  سترا دارا دخو یهالمعلو
 زحضور دارد، هر عالم ا دخو علتدر  کملو ا

الت عوالم مادون خود برخوردار است تمام کما
را بر  ایشادنی(. مالصدرا عوالم پ634: 1371)همو، 

عالم عقل که عالم مفارقات و مجردات است و در 
 ینفوس انسان شیدایآن عقل فعال سبب پ

 .دهدیم قیتطب باشد،یم

 یمراتب وجود نفس انسان. 7
 لماعوواحد در  ماهیت هرمالصدرا،  یاساس مبنا بر

 کهدارد  رحضوگوناگون یدجوو ینحاابه لفمخت
بوده و از  یعقل یخبرو  یلمثا یخبر ،یدما یخبر

/ 8: 1981هستند )همو،  وتمتفا ضعفو  تشد نظر
 یانحا ،ستا دموجو طبیعتدر  که یتیهما(. 497

 کهدر عالم مثال و عقل دارد  یکاملتر یدجوو
: 1383)همو،  باشندیم ماهیت نهما برتر یهادجوو
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 ،ینیع یوجود زی(. نفس انسان ن217و216/ 3
 یبساطت، دارا نیاست که در ع طیو بس یقیحق

 عت،یقبل از طب یگوناگون وجود یمراتب و انحا
 است.  عتیو بعد از طب عتیهمراه با طب

 نیمعتقد است نفس انسان در ع نیلهأصدرالمت
گوناگون وجود است و  یانحا یبساطت، دارا

 عت،یز عالم طبو قبل ا ایشادنیوجود نفس پ
در مرتبه علت  یاست که هر معلول یوجود

اش دارد و چون علت نفس از جهت ذات تامه
از  یسبب نیکامل و از جهت فعل تمام است و چن

با وجود  یانسان رواحا شود،یمسبب خود جدا نم
اند ها موجود بودهاز بدن شیعلت و سببشان پ

ز نحو ا نیا نی(. او ب346ـ347/ 8: 1981)همو، 
. وجود شئ گذاردیوجود و وجود بالقوه تفاوت م

و از جهت  دتریدر فاعل از نظر حصول شد
 نفستر از وجود نفس آن شئ است. تمام تیفعل
و خواص  ارآث هرگونهاز  یعقل دجوو مرحلهدر 
او و  بین یبحجا گونهچیو ه ستا دوربه یدما

 یعنو تکماال متما ارد،ند دجوو حقایق همشاهد
ادراک  هردارد و  بالفعل رتبهصو را دخو یعقل
در او  ،باشد شتهدا نمکاآن ا عنو یابر که یعقل
(. نفس انسان که 353است )همان:  افتهی تیفعل
 احدحضور و یصورت مجرد تام در عالم عقلبه

به  تواندینم ست،یدر آن ن یدارد و کثرت یجمع
 افته،یتنزل  جیتدربلکه به ردیتعلق گ یبدن ماد

عالم  نیکه ب ابدییبه عالم مثال راه مشده و  قیرق
صورت  گر،ید یعقل و عالم ماده است و با تنزل

 . کندیم دایگرفته و به ابدان تعلق پ یماد
 اء،یبحث حرکت از اعراض به جوهر اش یتسر

 نیا ازاتیاز امت ه،یحکمت متعال یاز اصول اساس
 یهایو از نوآور نیشیمکتب نسبت به مکاتب پ

نحوه ارتباط  نیی. تبدیآیشمار مسفه بهمالصدرا در فل
تکامل جوهر  تیفیک زیعالم با حضرت حق و ن

بحث است. در فلسفه  نیاز ثمرات ا ینفسان

بودن است و  یحرکت، نحوه وجود و نوع ،ییصدرا
 یهاو منشأ حرکت یذات یحرکت یحرکت جوهر

بودن جوهر  الیواحد س یمعناو به اءیدر اش یظاهر
به تشخص وجود، وحدت و است که با توجه 

 نیی. تبماندیم یاتصال موضوع در طول حرکت باق
تکامل آن  ینفس و چگونگ شیدایصدرا از نحوه پ

نفس  یاصل است. در نگاه و نیا رشیدر گرو پذ
است )همو،  یانسان عقل افتهیتنزل یجسمان
( و از آنجا که حدوث بدن، مرجح و 41الف: 1361

/ 8: 1981حدوث نفس است )همو،  نهیزم
 تواندینم یامر جسمان کی( و حدوث 331ـ332

با آن باشد، نفس  نیمجرد و مبا یمرجح حدوث امر
 شهی(. در اند347الحدوث است )همان:  هیجسمان

دارند و تعلق  یاتحاد بیمالصدرا نفس و بدن ترک
است )همان:  یو جداناشدن یذات ینفس به بدن تعلق

 نیتمام و عنحوه وجود و  ه،ی(. نفس صورت نوع11
( که گرچه با بدن حادث 287/ 5بدن است )همان: 

/ 8)همان:  ازینیاز آن ب شیخو یاما در بقا شودیم
بدن محال است )همو،  فساد( و فساد او با 385

منطبع در  ی(. نفس انسان در ابتدا صورت224: 1382
 تیو فعل یجوهر یجسم است که با حرکت اشتداد

مطلق و  تیرحله جسمبا عبور از م ش،یاستعدادها
به  ،یوانیو ح یپس از پشت سر نهادن مراحل نبات

و در ادامه به  ،یو سپس عقل نظر یمرتبه عقل عمل
 یو به موجود دهیحد عقل بالفعل و عقل فعال رس

(. در 243الف: 1361)همو،  شودیم لیمجرد تبد
است  یژگیو نیچن یجانداران تنها انسان دارا انیم

 یرجات وجود به مرتبه تجرد عقلد نیترنییکه از پا
حدوث  ی( که معنا194/ 9: 1981)همو،  رسدیم

 آن است.  یروحان ینفس و بقا یجسمان

از  شیحضور نفس انسان در عالم پ ی. چگونگ9

 ایدن
نفس  یمالصدرا از مراتب وجود نییتوجه به تب با
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 یمعناحدوث آن،  یو مراحل تنزل و چگونگ
هزار سال قبل از  خلق ارواح دو» تیاروا یظاهر
و بر  کندیم دیینفس را تا ی، تنها تقدم ذات«هابدن

ها داللت ندارد )همان: نفوس بر بدن یتقدم زمان
 با نسانیا سنفووجود  اتیروا دمقصو(. 382/ 8

و  معینآن  ادفراز ا یک هر که دیفر تکثر همین
 ست،ین هانبد وثحداز  پیش ،باشند مشخص

 تمحاال بهمنجر  تیاروا رظاه یمعنا به کتفاا رایز
نفس به قوا  ازین ی. ودشومیقابل حل  ریغ عقلی

قدم  رایز داند،یبر حدوث آن م یلیو ابزار را دل
هر  یابینفس و عدم راه یکمال ذات یمعنانفس به

در نفس است که الزمه آن  یگونه نقص و کمبود
است  یوانیو ح ینبات یاز آالت و قوا یازینیب

قدم نفس راه  گری(. الزمه د331ـ332)همان: 
در نفس و همراه  ستحالهو ا تغییرنداشتن هر گونه 

(. 331است )همان:  تکماال یشگیداشتن هم
بودن حدوث نفس با وجود نفس در  یجسمان

ندارد؛  یتعارض عت،یاز عالم طب شیپ یعقل معال
 نینفس و ا یعیوجود طب قتیآن وجود مجرد حق

 است.  یعقلآن وجود  قهیرق ،یوجود جسمان
 یکه داللت برخ یدر پاسخ به اشکال مالصدرا

 ریمغا یحدوث جسمان هیرا با نظر اتیو روا اتیآ
 انینهاده و ب لیروح و نفس تفص نیدانسته است، ب

نفوس  اتیو روا اتیکه مراد از ارواح در آ کندیم
از مقام نفس است. به  ریو مقام روح، غ ستین

 روحث دارد اما حاد ینفس یهر انسان ،یاعتقاد و
 یاست که جز برا یاز اسرار اله یسرّ یانسان

ها حاصل انسان گرید یکامل، برا یهاانسان
ارواح قبل از اجساد،  نشیمنظور از آفر شود؛ینم

(. در 119: 1385خلق ارواح کامل است )همو، 
 ،یهر نوع از انواع جسمان یمالصدرا برا شهیاند
 هوجود دارد ککامل و تام در عالم مجردات  یفرد

 ابد،یندارد تا بدان تعلق  اجیاحت یبه ماده و محل
علت ضعف و نقصانشان، که به گریبرخالف افراد د

اند. آن فرد کامل، ماده ازمندیفعل، ن ایاز جهت ذات 
افراد آن نوع، شاخه، معلول و  ریو مبدأ و سا شهیر

 (.62/ 2: 1981آثار آن فرد کامل هستند )همو، 
در « الست بربکم» هیرا خطاب آنظر مالصد به
انسان بوده که در  قتیمتوجه حق زین ثاقیاخذ م

موجود است )همو،  یربوب میو اقل یعالم عقل
ألم أعهد » هی(. او با توجه به آ243/ 2ب: 1361

 ی، محتوا...« طانیآدم أن ال تعبد الش یبن ای کمیإل
بر  سانخدا با انسان را نحوه خلقت ان مانیعهد و پ
و لوازم درک آن  یدیو معرفت توح یالهفطرت 

که خداوند در وجود انسان به  داندیمعرفت م
آدم همان  یعهد خدا با بن»امانت گذاشته است: 

 رشینحوه خلقت خدا بر فطرت استعداد و پذ
گذارد  عهیرا در ذاتشان به ود دیاست تا علم توح

... و کندیهمان که با الست بربکم به آن اشاره م
و  یو ادله عقل هیعهد، رسوخ معقوالت اول آن ثاقیم

در جان آنها و و  د،یدرک توح یبرا یشواهد سمع
 کهیطورآنهاست به یجود و استمرار آن الزمه ذات

آن  ند،یبدر آ یو حجب جسمان یاگر صفات انسان
امر  نیو روشن تر نیعنوان ظاهرتر( بهدیعلم )توح

اد آنها اشه یمعنا نیو هم گرددیآنها اشکار م یبرا
 (.215/ 5)همان: « بر جانشان است.

 منظرگفت از  توانیدر مجموع م نیبنابرا
 یدجوو ن،بد به تعلقاز  قبل نسانیا سنفو راصد

 ،نداداشته متا داتمجرو  تقارمفا عالمدر  جمعی
 خویش علت مرتبۀدر  معلولی هر که گونهآن

 نفس(. 266/ 1: 1375 ،یدیز حمصبادارد ) رحضو
 تحداز و لعقو عالمدر  نبد به قتعلاز  پیش
 ،یدجوو مرتبۀ ینو در ا دهبو رداربرخو عقلی

و  جمالیا نحوبه یئجز سنفو اتکثر همۀواجد 
 ن،بداز  قبل نفس دجوبوده است و نحوه و بسیط

 سنفو که ست( اقیرمفا عقل) نفس علت دجوو
صدرا تقدم  نی(. بنابرا312)همان:  میکند فاضهرا ا
ان را از جهت حضور در مرتبه ارواح بر ابد یعقل
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اما تقدم آنها را از  ردیپذیم شانبخشیعلل هست
افراد انسان . »داندیاند محال مآن جهت که نفس

دارند که از صلب پدر  یعقل یقیحقا ا،یاز دن شیپ
از  شیاند. خداوند بر آنها پشان خارج شده یعقل

. آنها کندیم تیکرده و آنها را ترب یوجودشان تجل
او را  ی. نداانددهید یتالش چیهیدا را بخ
در  تشیو ربوب تیو با اقرار به وحدان انددهیشن

« اندعالم، اجابتش کرده نیاز ا شیپ یعالم
انسان  ،ی(. به باور و245الف: 1361)مالصدرا، 

نسبت به خداوند  شیخو اتیاز ح یدر مقطع
 ،یمعرفت نیسبب چنداشته و به یمعرفت حضور

پروردگار اعتراف کرده است.  تیربوبو  تیبه اله
 یاعراف داللت دارد که نفوس در عالم 172 هیآ

 یالسالم و وطن پدر اصل نۀیکه بلدۀ الحرام و مد
در صلب  کهیو زادگاه روح قدس آنها بود، درحال

حضرت آدم )ع( قرار داشتند، مورد مشاهده و 
را  یبودند، جمال مطلق اله ینگرش حق تعال
مشاهده موجب اعتراف به  نیو ا مشاهده نمودند

در عالم  یخدا شد؛ ول تیبه ربوب ارو اقر تیاله
رنج و  گاهیو جا ییو جدا یکه خانه دور ایدن

و  هایواسطه وجود قوا و کاستاست، به یناراحت
بد و زشت، چشم  یهایو خو یبدن یهایپست

حق و مشاهده جمال و جالل  دنیدل انسان از د
و آن  دهیجوب گرداو ناتوان و نفسش مح

چشم انسان و قرص  انیم یعوارض، پرده و حجاب
 (.471ـ471: 1371شده است )همو،  دیخورش

انسدان  اتیدبه مسئله ح یعالمه مجلس کردیرو
 ایاز دن شیپ

مکتب  یگراثیحد انیجر ندهینما ،یمجلس عالمه
 یاز روش نقل شتریب یاصفهان، در مباحث اعتقاد

)ع( نیمعصوم ثیادقرآن و اح اتیو مراجعه به آ
خود را از علوم  دیو اصول عقا یبهره برده و مبان

درباره  یگرفته است. آراء و نظرات و یانیوح

 یاتیبا مراجعه به روا ا،یاز دن شیموضوع عوالم پ
موضوع آورده، قابل استخراج است.  نیا لیکه ذ

او در مواضع مختلف دو کتاب بحار االنوار و مرآۀ 
اح و عالم ذر بحث کرده است. العقول، از عالم ارو

کتاب  ی«هااز بدن شیخلقت ارواح پ»در باب 
و با  کندیرا نقل م تیبحار االنوار، نوزده روا

موضوع  نیکه با ا گریابواب د اتیتوجه به روا
را  ثیاحاد نیدارند، ا ییو ارتباط معنا وندیپ

از  شیبه تواتر شمرده و به تقدم ارواح پ بیقر
 . کندیم حیها تصربدن

از جسم  یبیانسان ترک ،یو یشناسبر انسان بنا
و روح است و روح و جسم، هر دو اصالت دارند 

 تینها ،ییآشنا تیآنها، با وجود غا انیو م
(. او 392: 1381 ،یبرقرار است )مجلس یگانگیب

و معتقد است روح جسم  ردیپذیتجرد روح را نم
 یماد ایاست که بر تجرد  یملکوت ینوران فیلط

اقامه نشده است و اخبار و  یعقل لیدل نبودن آ
بودن روح داللت دارند )همو،  یبر جسمان اتیروا

نظر، روح مجرد  نی(. بنا بر ا114/ 58: 1413
با ماده است و  ختهیآم ینحوو به ستیمحض ن

ها که اشکال کثرت ارواح قبل از تعلق به بدن
 ،کنندیوارد م ایاز دن شیفالسفه بر وجود ارواح پ

 . ستیمطرح ن
 ریمجرد و غ یروح را موجود دیمف خیش

که حجم و مکان ندارد.  کندیم یمعرف یجسمان
انجام  یاست اما برا طیبس یروح اگرچه جوهر

 ،یو شهیاست. در اند ازمندیافعال خود به بدن ن
ها، مستلزم ارواح قبل از خلق بدن نشیقبول آفر

از  اتیمنظور روا نیقول تناسخ است، بنابرا رشیپذ
ها را به خلق بدن نشیقبل از آفر واحخلقت ار

ارواح  نه خلق ذوات یتقدیرى ارواح در علم اله
معنا که  نی(، به ا53: 1413 د،یکرده است )مف لیتأو

ها را کرد و سپس بدن ریخداوند ابتدا ارواح را تقد
با رد اشکال تناسخ، معتقد  مجلسی. عالمه دیآفر
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 بهارواح  مقیاودن بر محال ب لیلید هیچاست 
ذر و  عالمدر  مثالی دجساا به نهاآ تعلق یا خویشتن

 ن،جها یندر ا یعنصر مجساا به نهاآ تعلق سپس
(، اما در 144/ 58: 1413 ،یوجود ندارد )مجلس

و  اوردهین یحیو توض لیدل شیخو یاثبات مدعا
 . کندیبسنده م انیب نیصرفًا به ا

ول  خلق مخالفان ق گریو د دیمف خینظر ش به
عالم ارواح و ذر،  یها، فراموشاز بدن شیارواح پ

بودن عالم ذر است. عالمه  یقیبر رد حق یلیدل
و علت  ایشادنیدر مقام دفاع از عوالم پ یمجلس

 کند؛یآن عالم، چند احتمال را مطرح م انینس
حاالت  یعلت دگرگونها بهانسان نکهیازجمله ا
را  عالمآن  اتخاطر ،یبدن یفقدان قوا یا گوناگون

از  یربسیاگونه که همان شند؛بافراموش کرده 
 دیابه زیرا ن دخو یوالدت و کودک اتخاطر

و  یادآوری نکهیبا توجه به ا ،یی. از سوآورندینم
احتمال دارد  ،هستند اخد صنعدو  هر ننسیا

ه پوشیدانسان  بر که مصلحتیبنا بر  میخداوند حک
 نیباشد. بنابرا آورده دیرا پد یفراموش نیا ،ستا

دور از ظاهر  اریبس دیمف خیش لیتأو ،یدر نظر و
 است )همانجا(. ثیاحاد

ذر بر استعاره و  هیآ لیتأو یمجلس عالمه
 قتیرد کرده و معتقد است در حق زیرا ن لیتمث
که  استنیا هینظر نیا نینزد قائل تیروا یمعنا

در  یخلق کرده که وقت یاگونهخداوند ارواح را به
با زبان  رند،یگیابدان مورد سؤال قرار م عالم
معنا دور از  نیکه ا دهندیخود پاسخ م یجسم

 ان،یب نیبا ا ی(. و111/ 67است )همان:  قتیحق
را رد  یمرتض دیو س دیمف خیچون ش یقول کسان

حدوث روح همراه » هی. او ضمن رد نظرکندیم
را  دگاهید نیا لیمالصدرا، دال« با حدوث بدن

 لیدال نیو معتقد است با استناد به ا داندینم یکاف
: نعالم ارواح را رد کرد )هما اتیروا توانینم
58 /141.) 

عالم ارواح از عالم  کیبا تفک یمجلس عالمه
از عالم  رینهاده و هر دو را غ زیآنها تما نیذر، ب

 ی(. و162/ 5: 1414مثال دانسته است )همو، 
وح حضور انسان در عالم ارواح را صرف  ر

اما معتقد است در عالم ذر ارواح به  داندیم
/ 5: 1413اند )همو، تعلق گرفته یذر یهابدن
به  هیتشب لیو دل اتیدر روا« ذر» ریتعب و(. ا257

که هنگام اخذ  داندیم ییذره را کوچک بودن اجزا
ارواح به آنها تعلق گرفت. بر خالف  ثاق،یم

آن را و تقدم  یمالصدرا که عالم ذر را فرازمان
 یعالمه آن عالم را عالم داند،یم یذات یتقدم
 لدو احتما ثاق،یزمان اخذ م یو برا داندیم یزمان

ها در در نظر گرفته است؛ زمان حضور انسان
پس از استخراج آنها از  ایصلب حضرت آدم)ع( 

 شهی(. بنا بر اند161/ 5: 1414)همو،  یصلب و
الم خداوند در عالم ذر همچون ع یعالمه مجلس

و سخن  دنیشن یاسباب معرفت و ابزار ماد ا،یدن
قرار داد. در آن مرحله  یآدم اریگفتن را در اخت

 لهیوستعلق گرفتند و به یذر یهابه بدن واحار
که خدا به آنها عطا کرد،  ییعقل و ابزار شنوا

 یاذره نکهیو با وجود ا دندیرا فهم یخطاب اله
 (.257/ 5: 1413نبودند، پاسخ گفتند )همو،  شیب

 گیری بحث و نتیجه
 زیبرانگاز مسائل چالش ایشادنیحضور انسان در پ

بوده که  یاسالم شمندانیو مورد توجه اند
 نییتب یو چگونگ یدهدر جهت ینینصوص د

 ییسزانقش به ،یآدم اتیاز آن نشئه از ح شانیا
از  یاو شمار گسترده اتیآ یاند. برخداشته

بر حضور انسان در  یسنو  عهیدر منابع ش اتیروا
عالمان  ی. برخکنندیداللت م ایشادنیعالم پ

و  اتینصوص، ظاهر آ نیمسلمان در مواجهه با ا
و بر حضور انسان در عالم  رفتهیرا پذ اتیروا

آن را انکار کرده  یااند. عدهکرده دیارواح و ذر تأک
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 نیبر ا یو عقل یاشکاالت نقل لیدلبه یو گروه
 زیقوا و ن لیجمله تناسخ و تعطاز ثیو احاد اتیآ

 اند. آنها پرداخته لیبه تأو ات،یواحد بودن روا خبر
باب را در حد تواتر و از  نیا اتیروا مالصدرا

بنا بر  یدانسته است. ول هیمکتب امام اتیضرور
مراتب  نییازجمله تب ه،یاصول حکمت متعال

نفس، وجود  یگانه عالم و حدوث جسمانسه
 تکثر باها از تعلق به بدنقبل  ینفوس انسان

 مشخصو  معینآن  ادفراز ا یک هر که دیفر
است. او حضور نفوس انسان در  رفتهیرا نپذ باشند

 یطیبس یعقل یرا وجود جمع ایشادنیعالم پ
 کهگونه در آن راه ندارد، همان یکه کثرت داندیم

حضور دارد.  خویش علت مرتبۀدر  معلولی هر
نفس  یبر تقدم ذات اتیروا یدر نظر و نیبنابرا
 زیسوره اعراف ن 172 هیدارند و خطاب در آ دیتأک

بوده است. مالصدرا  یسانان قتیمتوجه حق
از  یاست که انسان در آن عالم مراتب رفتهیپذ

 دارد. شیبه پروردگار خو یمعرفت و علم حضور
 اتیکه در آ ییهایژگیو و اتیتوجه به جزئ با
 ریو تفس نیی، تبشدهبه آنها پرداخته  اتیو روا

دور از ظاهر  یلیتأو ا،یشادنیمالصدرا از عالم پ
 یمعناها به. اگر تقدم ارواح بر بدنرسدینظر مبه

حضور ارواح نزد سببشان باشد، در آن صورت 
 زیها نبدن رایز ست،یها نارواح و بدن نیب یتفاوت

مالصدرا معتقد  ،یینزد علت خود حاضرند. از سو
 یمراتب و انحا یدارا ینوع اتیاست تمام ماه

از وجود  یاگوناگون وجود هستند که در مرتبه
اختصاص  یژگیو نیو ا باشندیممند بهره یعقل

حاصل تأمل در  کهیها ندارد، درحالبه انسان
که عالم ارواح و ذر مخصوص  استنیا اتیروا

 ها بوده است. انسان
عالم ارواح و ذر را  اتیروا یمجلس عالمه

عالم  لیبه تواتر دانسته، تأو بیو قر ضیمستف
و استعاره رد کرده و  لیارواح و ذر را به تمث

 هینظر نی. او همچنداندیاشکال تناسخ را وارد نم
نفس همراه با حدوث بدن را  یحدوث جسمان

 یمعرف ینوران فیجسم لط کیو روح را  رفتهینپذ
عالم ارواح  نیب ات،ی. او بنا بر ظاهر رواتکرده اس

ها در نهاده و معتقد است انسان کیالم ذر تفکو ع
صورت روح تنها و در عالم ذر عالم ارواح به

حضور  یذر یهاصورت ارواح متعلق به بدنبه
اند که خداوند عقل و اسباب معرفت را در داشته

 سخپا یآنها قرار داده و آنعا به خطاب اله اریاخت
ا به گفتند. عالمه نظر خود را مستدل نکرده و تنه

 احتماالت بسنده نموده است. یبرخ انیب

 هانوشتپی
 

تحت عنوان  اتیخداوند که در روا نش یآفر نیاول. 1
 وندیبحث پ نیبا ا ،شده است ادیاز آن  «یخلقت نور»

 یایو اول ایانب ینور نشیدارند آفر دهیعق یدارد. برخ
و قبل از  شانیمختص به ا یعالم انوار که عالمدر  یاله

 (.33: 1396 ،یعالم ارواح بوده، رخ داده است )افضل

 نتیانسان به ط نشیآفر هیاز ماده اول ینیدر نگاه د. 2
ها در عالم ارواح مورد شده است. ارواح انسان ریتعب

سربلند  شیآزما نیاز ا یبرخ ؛قرار گرفتند یاله شیآزما
باز زدند. بر  سر یاز فرمان اله یروهآمده و گ رونیب

افراد  ؛افراد مشخص شد نتیاساس عملکرد ارواح، ط
 نیسجّ نتیو کافران از ط نییعل نتیاز ط کوکارین

به  دنیرس یبرا یپاک بستر نتیشدند. ط دهیآفر
شقاوت انسان  یبرا یانهیناپاک زم نتیسعادت و ط

 ،شدهنییتع شیو سرنوشت از پ نتیط رشیاست. پذ
 .کندیوارد م یانسان و عدل اله اریبه مسئله اخت یبهاتش

 به نسبت انسان معرفت وحیانیهای هآموز بر بنا. 3
 این. است حضوری علم نوع ازی فطر معرفتی خدا

 نهاد در ذر عالم در که است خداوند صنع معرفت
 روایت در کهای هگونبه شده سپردهه ودیعبه انسان
 خالق کسی نبود آدمی ودوج در معرفت این اگر آمده

 نیز و پیوندها این یافتن. برای شناختنمی را خویش
 و پیشین عوالم در کاوش، شبهات و اشکاالت به پاسخ
 . است ضروری و الزم آنها در انسان حضور نحوه

 نشیآفر انیدر ب« انوار» ای« نور»لفظ  اتیدر روا. 4
با  شمندانیاند یاستعمال شده است. برخ نینخست
عالم »ها معتقد به وجود قلن نیبه مضمون ا توجه
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مخصوص  یاند که عالماز عالم ارواح شده شیپ« انوار
 ایو اول ایبوده و در آن انوار انب یاله یایو اول ایبه انب

متعال  یخدا سیو تقد حیبه تسب وبدون روح، حاضر 
 .(33: 1396 ،یاند )افضلمشغول بوده

 نشیم آفرزمان تقد اتیاز روا یادر دسته. 5
از خلقت ابدان دانسته  شیهزار سال پ)ص( پنجامبریپ

 (.218/ 1: 1385شده است )صدوق، 

 دسته صورتبه عالم آن در ارواح، روایات بر بنا. 6
 و ائتالف هم با و بوده یکدیگر کنار در جمعی

 با عالم آن در کههایی انسان ارواح. اندداشته اختالف
 یکدیگر با دنیا این در اندداشته ائتالف یکدیگر
 تنافر یکدیگر از آنجا در که ارواحی و، دوستی
 اخوت. کنندمی دوری یکدیگر از دنیا این در اندداشته

 است خداوند فعل عالم آن در ارواح دوستی و
 و ارواح بندیگروهمنشأ  و (48: 1414، )صدوق
 است بوده آنها کفر و ایمان، آنها دشمنی و دوستی

، دوره آن وقایع از یکی. (131/ 58: 1413، )مجلسی
، همه به )ع( امیرالمومنین و پیامبر)ص( روح معرفی

 قبل نیز منانؤم ارواح، طرفی از. است شیعیانویژه به
 عرضه علی)ع( امام و پیامبر)ص( به هابدن خلق از

، )حلی نداهشناخت را منینؤم ارواح ایشان و نداهشد
؛ همان: 121/ 26: 1413، مجلسی ؛172و166: 1417

 نسبت دنیا عالم در افراد هایبغض و حب. (138/ 61
، )مجلسی است ارواح عالم به مسبوق، )ع( ائمه به

1413 :58 /132) . 

 بیت اهل لسان در که ارواح عالم خصوصیاتازجمله 
 باالترین. است عالم آن در ارواح بندی رتبه، آمده )ع(
 از بعد و بوده )ع( ائمه و )ص( پیامبر ارواح آن  از رتبه

 بندیرتبه ارواح، ایمانی درجات ترتیب به ایشان
 ارواح. (118: 1413، صدوق ؛136همان: ) اندداشته

، )کشی بودند ساکن هوا در، هابدن خلقت از قبل
 ازای هدست در. (132/ 58: 1413، مجلسی ؛396: 1363

 خداوند توسطها انسان ارواح هبوط علت به روایات
 ربوبیت ادعای و تکبر و غرور از لوگیریج و اشاره
 بیانها بدن در ارواح گرفتن قرار عاملها انسان ارواح
 . (15/ 1: 1385، )صدوق است شده

صورت به ایدنشایبه حضور انسان در پ اتیروا یبرخ. 7
از حضور انسان  ید اما برخندار حیروح صرف تصر

علما با  بعضی. دینگویسخن م یذر یهمراه با بدن
معتقدند عالم ذر بعد از عالم  اتیروا نیتوجه به مضام

 . (13 /9 :تایب ،یارواح بوده است )مازندران
 

 
اخذ  اتیاست تعداد روا معتقد یحر عامل خیش. 8
 ،یعامل )حر از تواتر گذشته است ییتنهابه ثاقیم

از  یچه بسا برخ: »دیگویم ی(. و425ـ421/ 1: 1376
 ریغ فیضع یظن لیسبب دلرا به اتیروا نیا نیمتکلم

انکار  ،جواب آنها ظاهر است ثیکه از احاد یتام
پس  ستندیعاجز ن نهااز پاسخ آ زیبلکه اطفال ن ؛اندکرده

متواتر را  اتیقرآن و روا اتیتوان مقاومت در برابر آ
را در  اتیروا نیا یاهلل خوئتیآ .(456)همان:  «ندارند

(. 148/ 2 :1411 ،ی)خوئ داندیم یحد تواتر معنو
 هی، نوزده آ«ذر» هیدر شرح آ یادر رساله ینیعالمه ام

آن  تیکه چهل روا کندینقل م ثیحد یو صد و س
: 1434 ،ینی)ام داندیم یاصطالح حیرا صح

: 1414) یهمچون عالمه مجلس ی(. بزرگان139ـ144
(، عالمه 624/ 1 :1373) یکاشان ضی(، ف41/ 7

 یی( و عالمه طباطبا24/ 8 :تایب ،یمازندران) یشعران
 اند.استناد کرده اتیروا نی( به ا224 /16: 1417)

را که پروردگارت از  ی( زماناوریو )به خاطر ب». 9
آنها را برگرفت و  هیپشت و صلب فرزندان آدم، ذر

من  ایآ( »ساخت؛ )و فرمود: شتنیآنها را گواه بر خو
 !«میدهیم یگواه ،یآر»گفتند:  «ستم؟یپروردگار شما ن

 ن،یما از ا: »دییبگو زیکرد مبادا( روز رستاخ نی)چن
 خبریب دیتوح یفطر مانیپ)و از  م؛یغافل بود

 .(172 )اعراف/(«! میماند

 منابع

 .قرآن کریم
غرر الحکم  .(ق1411) آمدی، عبدالواحد بن محمد

 قم: دار .تحقیق سیدمهدی رجائی .و درر الکلم
 الکتاب االسالمی. 

تفسیر القرآن  (م1999) ن عمرکثیر، اسماعیل بابن
 الکتب االسالمیه.  بیروت: دار .العظیم

 تایارو در نیشیپ عوالم» (1396) افضلی، علی
علمی پژوهشی انجمن کالم  فصلنامه «.)ع( بیتهلا

 . 29ـ46ص .17ش .اسالمی حوزه
فی  ةالمقاصد العلی. (ق1434امینی، عبدالحسین )

 .یزدی ییتحقیق سیدمحمد طباطبا .ةالمطالب السنی
 التفسیر.  دار: قم

 .ةالمعتبر فی الحکم .(1373) بغدادی، ابوالبرکات
 اصفهان: انتشارات دانشگاه.

جایگاه عالم ذر و  .(1394) بیابانی اسکویی، محمد
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 نبأ.  :تهران .ارواح در فطرت توحیدی انسان

تفسیر موضوعی قرآن  .(1384جوادی آملی، عبداهلل )
 اسراء.  قم: .)فطرت در قرآن( کریم

الفصول . (1376حر عاملی، محمد بن حسن )
قم:  .تحقیق محمد قائینی .المهمهفی اصول األئمه

 .سسه امام رضا)ع(ؤم
سرح العیون فی شرح . (1379زاده آملی، حسن )حسن

 .قم: دفتر تبلیغات اسالمی .العیون
. االقوال ةخالص. (ق1417) حلی، حسن بن یوسف

 نشر الفقاهه.  قم:
فی شرح  ةمنهاج البراع. (ق1411اهلل )بخوئی، حبی

 ةمكتبتهران:  .تحقیق ابراهیم میانجی .ةنهج البالغ
 . ةاالسالمي

رسائل . (ق1415سید مرتضی، علی بن الحسین )
 القران الکریم.  قم: دار .الشریف المرتضی

تفسیر . (ق1419الدین )سیوطی، عبدالرحمن جالل
 الفکر.  بیروت: دار .المنثور در  

 .علل الشرایع. (ق1385بن علی  ) ، محمدصدوق
 نجف: حیدریه. 

 .معانی االخبار .(ق1413) صدوق، محمد بن علی
قم: دفتر انتشارات  .اکبر غفاریتحقیق علی

 اسالمی. 
 الصدوق.  ۀتهران: مکتب .التوحید .ق(1414) ـــــــ.

المیزان فی تفسیر  .(ق1417طباطبایی، محمدحسین )
 شارات اسالمی. قم: دفتر انت .القرآن
 .تفسیر جامع البیان. تا(بن جریر )بی محمدطبری، 

 المعرفه.  بیروت: دار
التبیان فی تفسیر  .تا()بی طوسی، محمد بن حسن

 بیروت: دار إحیاء الترات العربی.  .القرآن
تحقیق ناصر  .روح ایمان. (1382عراقی، عبدالنبی )
 الصفیاء.  نورقم:  .باقری بیدهندی

تهران:  .تفسیر صافی. (1373ی، محمد )فیض کاشان
 الصدر. ةمكتب

 .تفسیر القمی. (ق1414قمی، علی بن ابراهیم )
 الکتاب.  قم: دار .تحقیق طیب موسوی جزائری

 .الرجال ةاختیار معرف. (1363)ر عمکشی، محمد بن 
 سسه اهل البیت. ؤقم: م .تحقیق مهدی رجایی

 

 
حقیق ت .الکافی. (ق1417یعقوب ) بن کلینی، محمد

تهران: دار  .اکبر غفاری و محمد آخوندیعلی
 الکتب االسالمیه. 

. شرح اصول کافی .تا()بی مازندرانی، محمدصالح
 تهران: اسالمیه.  .عالمه شعرانی اتتعلیق همراههب

اصفهان:  .حق الیقین. (1381)مجلسی، محمدباقر 
 ش. کانون پژوه

إحیاء بیروت: دار  .االنوار بحار. (ق1413) ـــــــ.
 التراث العربی. 

 .العقول فی شرح اخبار آل رسول ةمرآ .(ق1414) ـــــــ.
تهران: دار  .تحقیق هاشم رسولی محالتی

 .الکتب االسالمیه
 هشتمجلد  حشر .(1375دی، محمدتقی )یزحمصبا
 سسه امام خمینی)ره(. ؤقم: م .بعةرألر األسفاا

 .المسائل السرویه .(ق1413) مفید، محمد بن نعمان
 . م: کنگره شیخ مفیدق

 :تهران. تفسیر نمونه (.1374)مکارم شیرازی، ناصر 
 . اإلسالميةدار الکتب 

 .العرشیه. (الف1361) ، محمد بن ابراهیممالصدرا
 تهران: مولی.  ی.تصحیح غالمحسین آهن

تحقیق  .تفسیر القرآن الکریم .(ب1361) ـــــــ.
 .قم: بیدار ی.محمد خواجو

ترجمه و تعلیق  .فاتیح الغیبم .(1371) ـــــــ.
 مولی.  . تهران:محمد خواجوی

 .ة فی مناهج السلوکیةالشواهد الربوبی .(1382) ـــــــ.
قم: دفتر تبلیغات  .الدین آشتیانیتصحیح جالل

 اسالمی. 
تحقیق محمد  .شرح اصول الکافی .(1383) ـــــــ.

تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات  .خواجوی
 فرهنگی. 

 .مجموعه رسائل فلسفی مالصدرا. (1385) ـــ.ــــ
 تهران: حکمت.  .تحقیق و تصحیح حامد ناجی

 ةسفار العقلیفی األ ةالمتعالی ةالحکم .(م1981) ـــــــ.
 . العربی بیروت: دار إحیاء التراث .ةربعاأل

 حیتصحو . مقدمه دلمعاأ و المبدا .تا()بی ـــــــ.
 جا.بی .نیایشتآلدین الدجالیس

  




