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  دهيچک
با توجـه بـه نقـاط ، است ا ذریثاق یم ۀیآ، استآمده د یپدن اختالف ان مفسرمیار آن یکه در تفس یاتین آیتردشواراز  یکی

ق بـا روش یـن تحقیـد. ایـنمامـی ه مهمین آیر ایدر تفس طباطبائیعلّامه نظر ، زان داراستیر المیکه تفس یتیقوت و جامع
ات یـروا یطبـق ظـواهر برخـشـان وجـود عـالم ذر را بـر یپـردازد. امیعلّامه  کالم ین و بررسییبه تب یلیتحلـ  یفیتوص

 یگونـه تشخصـچیهـها که انسـان یدر عالم ملکوت و به صورتها ت خدا از انسانیمان به ربوبیرد و معتقد است پیپذینم
 یپوشـتـوان چشـمیز نمـیاز موارد ضعف ن، ثاقیه میآبارة شان دریر ایگرفته شده است. گذشته از نقاط قوت تفس، نداشتند

  د.کر
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۵۸     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

  نهيشيپ
ان یـاعـراف ب ةسـور 172 ۀیـل آیـذ زانیالمر یعالم ذر در تفسبارة درعلّامه  مرحوم يرینظرات تفسبیشتر 

رات یـنوشته شـده اسـت کـه تقر منکر عالم الذر یسد المفر علا عنوان ب یعالم ذر کتاب بارةشده است. در
ن یات عـالم ذر و همچنـیـثـاق و روایم ۀین کتاب آیو در ا است يرضو يبه قلم آقا يعلم الهدمرحوم 

ز یـن یگونـاگون. مقـاالت اندشـدهقـرار گرفتـه  یبررس طباطبائیعلّامه  ویژهبه، گوناگون دانشمندان يآرا
 همچـون یمقاالت ند؛اشده ین و بررسییمسائل و منابع مختلف عالم ذر تبها عالم ذر نوشته و در آنبارة در
ات عـالم ذر و یـجداگانه روا ۀن مقالیچندآن و در در  ییاسکو یابانیمحمد ب يکه آقا »انسان در عالم ذر«

 »از عهـد اول يادکردیـ« ۀا مقالـی؛ کرده است یرا بررس طباطبائیعلّامه دانشمندان مختلف از جمله  يآرا
 طباطبـائیعلّامـه  ین مسئله پرداخته است. مبانیبه ا يریکرد تفسیکه با رو محمدجواد رودگر يآقا ۀنوشت

ن مقالـه کـه یـا .شده اسـت یبررس یمانیم سلیمرو  يمحمد ساجدیعلاز  ياز در مقالهیعالم ذر نبارة در
نـام دارد عـالم ذر را از » يرازیشـصـدرالمتألهین و  طباطبـائیعلّامه  دگاهیمفهوم و مصداق عالم ذر از د«

ن دو یـا یتوجه قرار داده و بـه تشـابه مبـان کانون یو فلسف یکرد حکمیدانشمند متأله با رون دو ینگاه ا
 ز از نگارنده در مورد مسـئله سـعادت انسـان بـا عنـوانین ياان نامهیپا لسوف بزرگ اشاره کرده است.یف
، اتیـروا یه برخـیـکـه بـر پا یینگاشته شده است و از آنجا »عوامل و آثار سعادت انسان از منظر قرآن«

ز یـنامـه مزبـور نانین مقالـه از پایـا، با سعادتشـان دارد یمیت خداوند ارتباط مستقیها به ربوباقرار انسان
  .)1392، مهریاحی(رك: ر کمک گرفته است

عـالم  ۀلئرا در مسـ طباطبـائیعلّامه ي که به صورت جداگانه آرا یا کتابیمقاله ، نهیشیپاین با توجه به 
 يدارا، رومقالـۀ پـیش، ن جهـتیـنگاشته نشـده و از ا، کرده باشد ین و بررسییتب يریکرد تفسیذر با رو

  .است دیجد ايلهئمس

  ضرورت و هدف، ان مسئلهيب
 همـۀاز دانشمندان مسلمان معتقدند خداوند معرفت خود را در وجود انسـان قـرار داده اسـت و  ياریبس

الزم و  يسـعادت و ين معرفـت بـرایو همـ گذارنـدمـی وجـود ۀپا به عرصـ ین معرفتیبا چنها انسان
ن یـمـوطن ا، يریو تفسـ یر دانشمندان کالمـبیشت. )112ـ46ص، 1392، مهریاحیاست (رك: ر يضرور

ن یـت ایـفیامـا در بـاب ک ؛اعراف به آن اشـاره دارد ةسور 172 ۀیدانند که آمی را عالم ذر یمعرفت ربوب
 يشـمارداننـد و می موطن آن را در عالم ارواح یرخباختالف است. ، ت خداوندیمعرفت و اقرار به ربوب



   ۵۹ دربارة عالم ذر در تفسير آية ميثاقيين و بررسي ديدگاه عّلامه طباطبائي بت

ان یـبعضـی دیگـر دانند و بمی ایز موطن آن را در دنین ی. برخشمارندرا موطن آن می عالم ملکوتدیگر 
 یه و عدم انطبـاق ظـاهر برخـین آیر ایتفس يبا توجه به دشوار یبرخ سرانجامانگارند. می یلیه را تمثیآ

انـد. دهکـرواگـذار  امبریـو علمش را به خداوند و پ، يدارن باب خودینظر در ااز اظهار، ات بر آنیروا
ثـاق چگونـه یم ۀیـعالم ذر با توجه به آ بارةدر طباطبائیعلّامه  : نظراز این قرار است یاصلاکنون پرسش 

  ؟شودمی ین و بررسییتب
در تحفـظ بـر  تالشو  یو فلسف یکالم ۀبا توجه به صبغ طباطبائیعلّامه  يه آراین مفسران امامیدر ب
بـارة شـان را دریم تا نظر ایق بر آنین تحقیتوجه قرار دارد. در ا کانون، ات بر آنیق روایات و تطبیظواهر آ

م و در یپاسـخ دهـپـژوهش ن یـا یاصـل ۀو بـه مسـئل یمنک ین و بررسییتب يریکرد تفسیثاق با رویم ۀیآ
 دگاه مرحـومیـثـاق از دیموطن اخذ م م:یابیمناسب بدرخور  يهاها پاسخپرسشاین  يز برایآن ن يراستا

 ۀیـآ یلیان تمثینسبت به بعلّامه  مرحوم ست؟یچعلّامه  دگاه مرحومیثاق از دیمفاد اخذ م کجاست؟علّامه 
 کند؟می قیثاق تطبیه میات عالم ذر را با آیچگونه رواعلّامه  دارد؟ یذر چه موضع

اسـت و  ینقلــ  یعقلـ، از جهـت روش، دیـه) نامی(پا يادیتوان بنمی ث هدفیق را از حین تحقیا
  .خواهد بود یلیتحل - یفیپردازش در آن توص

 یگـران و بررسـیدگاه دیـد، اتیـمفردات و کل بخشدر چهار  پژوهشن یاهمچنین گفتنی است که 
 .تنظیم شده استدگاه یداین  یو بررسعلّامه  دگاهید، آنها

  اتيمفردات و کل. ۱
  ثاقيم ةيآ. ۱ـ۱

هِدْنا  لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى أنْفُسِهِمْ أ شْهَدَهُمْ عَلىأتَهُمْ وَآدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیّخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنیأوَ إِذْ « َ نْ أشـ
 فَتُهْلِکُنـا أ بَعْدِهِمْ مِنْ ۀًذُرِّیّ اوَکُنّ قَبْلُ مِنْ آباؤُنا شْرَكَأ ماإِنّ تَقُولُوا وْأا عَنْ هذا غافِلین ا کُنّتَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَۀِ إِنّ

 صـلب و پشـت از پروردگارت که را زمانى) بیاور خاطر به( و؛ )173–172(اعراف:  »الْمُبْطِلُونَ فَعَلَ بِما
 شـما پروردگـار من آیا:) «فرمود و( ساخت خویشتن بر گواه را آنها و برگرفت را آنها ۀذری، آدم فرزندان
 بـودیم غافـل، این از ما: «بگویید رستاخیز روز) مبادا کرد چنین!» (دهیممى گواهى، آرى: «گفتند .»نیستم؟

  .)يرازیمکارم ش ۀ(ترجم)» ماندیم خبربى توحید فطرى پیمان از و(
 شـود ومی دهیثاق نامیا میه ذر یآ ند) اصطالحاًکمی انیآن را ب ۀادامنیز بعد  ۀیاعراف (که آ ةسور 172ۀ یآ

ات از لحـاظ یـن آیتردشـواراز  یکـیه یـن آیـمان الست معروف شده اسـت. ایبه پ، الستۀ کلمسبب به
  ن مفسران رخ داده است. میا یر آن اختالفات گوناگونید و در تفسیآیم شماربه يریتفس

  م.یپردازمی هیآ گاناز واژ یبرخ یبه معان آغازدر 

۶۰     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

  هيذر. ۲- ۱

 ن ماده آمـدهیل ایذ لسان العربدر کتاب  .دانندمی یانتشار و پراکندگ يارا به معن »ذر«شناسان اصل لغت
(متفـرق  »دَهُإِذا بَـدّ ءَ یَـذُرُّهُالشـی ء. وذَرّصابعه ثم نثره علـى الشـیأطراف أخذه بأ: ءَ یَذُرُّهالشی ذَرّ«: است

األصـل الواحـد  أنّ و التحقیـق«سـد: ینومی يمصطفو). مرحوم 304ص، 4ج، ق1414، منظورکردن) (ابن
ص ، 3ج ، 1368، (مصـطفوى »أى نثـره بالتصـغیر والتـدقیق، التلطیففی هذه المادّة: هو النشر بالتدقیق و

، 1ج، 1375، (فـؤاد »نمک را پخـش کـرد یـا پاشـید«ذَرّاً (ذرّ) الملحَ:  - آمده: ذَرّ يابجد). در فرهنگ 307
  ).407ص 

؛ 304ص، 4ج، ق1414، منظـور(ابن به کار رفته استچه زن و چه مرد ، نسل انسانبارة ه دریذر ةواژ
اسـت  »ذرر«ه از یـنکه اصل ذریابارة اما در؛ )407ص، 1ج، 1375، ؛ فؤاد307ص، 3ج ، 1368، مصطفوى

  خلق) اختالف است (همان). ي(به معنا »ذرء«ا ی
آن  ۀیما وجـه تسـیو اصل آن  أدر منشها دگاهیاختالف د، است ه مشخصیه از ذریآنجاکه منظور آاز

ل یـو انتشـار قا یپراکنـدگبـه ، آن ۀینکه در وجه تسـمیلذا ا .ه نداردیاز آ يریدر استنتاج تفس یر مهمیثأت
کـه از آن  يایر عرفـانیا تفاسـیز بودن و کوچک بودن موجودات است و ید که وجه آن رناا گفتهیشدند 

تـأثیر درخـور ، انـدبرداشـت کـردهرا  عالم در محضر خداوند ۀا حضور همی حقارت در برابر خداوند و
ه در نسـل یـذر ةن است که واژید اینمامی . البته آنچه مهمستجاد نکرده ایا يریدر مباحث تفس یتوجه

، ی؛ سـبحان4ص، 7ج، 1374، و دیگـران يرازیانسان چه زن و چه مرد بـه کـار رفتـه اسـت (مکـارم شـ
  ).64ص، 2ج، 1373

  شهد. ۳- ۱

علـم همـراه ، )465ص، ق1412، یحضور همراه با مشاهده (راغب اصفهان، واژهن یا يشناسان دربارة معنالغت
ا حضــور و علــم و اعــالم یــ، )130ص ، 6ج، 1368، ؛ مصــطفوى324ص ، 2ج، ق1414، یومیــنــه (فیبــا معا

ـا حـروف الم و علـ ياند و در صورت تعـدان کردهی) را ب221ص، 3ج، ق1404، فارس(ابن اسـتعمال آن ، یب
ـان133ص، 6ج، 1368، ر شخص است (مصطفوىدربارة نفع و ضر ـادة شـهد و  ی). با توجه به مع مزبـور در م

ان کـرده یـب يمصـطفوگونه کـه مرحـوم م و البته همانیرسمشاهده و درك می، حضور يبه معنا، مشتقات آن
  ).131- 130ص، متفاوت باشد (همان یا عقلی یتواند به نسبت متعلق حسن حضور و مشاهده مییا، است

هَدَنیأو«د: یـگومـی منظـورابن .انـداحضار را گفتـه يز معناین» اشهد«بارة در ْ رنیأإِمْالکَـه:  شـ َ » حْضـ
 يمجـرا ي. جـار1دانـد: می را در دو مورد» شهدت«استعمال  راغب .)240ص، 3ج، ق1414، منظور(ابن



   ۶۱ دربارة عالم ذر در تفسير آية ميثاقيين و بررسي ديدگاه عّلامه طباطبائي بت

ن حـال اگـر یدر عـ، رودمی کارهعلم ب يد و اگرچه به جاشومی که در زمان شهادت دادن استعمال، علم
، ق1412، یقسـم(راغب اصـفهان يمجرا ي. جار2ند. پذیرینما آن ر، »اعلم«د یبگو» اشهد« يجاهشاهد ب

 ةواژ، که از فـرد شـاهدرا  نیاشهد آورده است و علت ا يفوق را براکاربرد دو این ز ین یومیف .)466ص
ان کرده اسـت کـه چـون شـهادت یگونه بنیا، رندیپذمی اشهد را ةرند و فقط واژیپذیقن را نمیاعلم و ات

 یحسـ ان و کـامالًیـبـه صـورت ع يزیمشاهده هم اطالع داشتن بر چ يمشاهده و معنا ياسم است برا
گونـه کـه در داللـت کنـد (همـان یرا برساند و بر علم حسـ یین معنایکه چن يان واژهیترکینزد، است

 ).325ص، 2ج، ق1414، یومی(فاست  »اشهد« ةشهادت شاهد معتبر است) واژ

  ثاقيم ةآير يدانشمندان و مفسران در تفس يآرا. ۴- ۱
توان بـه چهـار دسـته می راها اهم آن یکلطورده است که بهشثاق ارائه یم ۀیر آیتفسبارة در یگوناگون يآرا

 د:کرم یتقس
ات نـاظر بـه یروا ز بهیثاق نیم ۀیر آیدر تفس، ات دارندیر قرآن به روایش تفسیکه گرا یشتر دانشمندانیب. 1

در عالم ذر از پشت آدم بـه صـورت ها انسان همۀنکه یکه داللت دارند بر ا یاتیروا ؛انددهکرآن توجه 
؛ 248ص، 1ج، ق1404، یمان گرفـت (قمـیشان پیت خود از ایرون آمدند و خداوند بر ربوبیب یذرات
 ).615- 605ص، 2ج، 1416، ی؛ بحران145ص، ق1410، یکوف

ن صـورت کـه خداونـد یبه ا ؛انددانسته یلین و تمثینماد یه را زبانیزبان آ، ز دانشمندانا يگریگروه د. 2
مان گرفتـه یت خود پیشان بر ربوبیاز ا، این دنیدر همها نعمت عقل به انسان يا و اعطایبا فرستادن انب

 ؛)482ص ، 1ج، 1377، ی؛ طبرس266 - 221ص ، ق1424، دیاست (مف
 ؛داندها میثاق را ملکوت انسانیم ۀنشئ، شتر آن خواهد آمدیحات بیز که توضینعلّامه  دگاه مرحومید. 3
 ي؛ جـواد261- 246ص، 1369، يانـد (مطهـردهکرثاق با فطرت اذعان یموطن م یز به همسانین یبرخ. 4

اند که خداوند هنگام خـروج فرزنـدان ح گفتهیدر توضنیز  یبرخ ؛)11- 108ص ، 31ج، 1392، یآمل
را بـا  يدیـفطـرت توح، سـتندیش نیبـ ینطفه از صلب پدران به رحم مادران که ذراتآدم به صورت 

و  يرازین بـوده اسـت (مکـارم شـیخدا با انسان به زبان تکو يگووخته است و گفتیآمان وجود آن
  .)6ص ، 7ج، 1374، دیگران

  روايات عالم ذر. ۵- ۱
تـواتر  يتـوان دربـارة آنهـا ادعـامی که بـه آسـانیايگونهار است؛ بهیبس، ثاقیات عالم میشمار روا

۶۲     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

کـه از  یاست). گزارشرا به کار برده  ير تواتر معنویتعبعلّامه  ا استفاضه کرد (البته مرحومی یاجمال
ت شـامل یک روایداللت دارند که ممکن است  یم بر موضوعات مختلفیدهثاق مییات عالم میروا

  ن موضوع شود:یچند
 یکس، نبود ین درکینکه اگر چنیبندگان در عالم ذر دارد و ا یات داللت بر درك قلبیروا یبرخ

؛ 241ص، 1ج، ق1371، ی؛ برقـ40-39ص ، 2ج، ق1380، یاشـیشناخت (عیخالق و رازقش را نم
 ی). برخـ118ص ، 1ج، 1385، ؛ همـو330ص ، ق1398، ؛ صـدوق72-71ص، 1ج، ق1404، صفار

، ینـیکنند (کله مییو آنها را به ذره تشب، انیدر عالم ذر را ب آدم از پشت آدمیۀ بنیگر خروج ذرید
ثاق داللـت یموقف م ی). گروهی بر فراموش71-70ص ، 1ج، ق1404، ؛ صفار13ص ، 2ج، ق1407

، ی؛ قمـ118ص، 1ج، 1385، آورنـد (صـدوقاد مییـهمـه آن موقـف را بـه  ينکـه روزیدارند و ا
ها) دهنــد (نــه انســانیشــهادت (شــهدنا) را بــه مالئکــه نســبت م ی). بعضــ248ص، 1ج، ق1404

ن را عـالم ذر یرالمؤمنیبه ام یۀ حضرت علیموطن تسم ي). شمار118، ص 1، ج 1385، (صدوق
نامه ثاقیاالسود و حمل مثاق حجریز به مین ی) و برخ412ص ، 1ج، ق1407، ینیکنند (کلمی یمعرف

، صــدوق ؛38ص ، 2ج، ق1380، یاشـی؛ ع477ص ، ق1414، یورزنـد (طوسـتوسـط او تأکیـد می
ها) اند (نه فقط انسـانثاق از همۀ مخلوقاتیات دال بر اخذ میاز روا ی). گروه425ص ، 2ج، 1385

ثـاق یبودن م یکیز دال بر ین یاتی). روا504ص، 5ج، ق1407، ینی؛ کل242ص ، 1ج، ق1371، ی(برق
 یکـیهـم بـر  یاتیـ). روا12ص، 2ج ، ق1407، ینی؛ کل329ص، ق1398، و فطرت هستند (صدوق

ز داللـت یـف در عـالم ذر نیـات بـر وجـود تکلین رواینت داللت دارند که ایثاق و طیبودن عالم م
بَـابٌ آخَـرُ مِنْـهُ وَ «کرده است:  يگذارن مضمون عنوانیز فصلی را به همین ینیکلکنند. (مرحوم می

، 1ج، ق1404، ؛ صـفار7و ص 6ص، 2ج ، ق1407، ینـیکل(ر.ك.  »لوّأکْلِیـفِ الْـفِیهِ زِیَادَةُ وُقُوعِ التّ
، رسـانند (صـدوقثـاق و عـالم ظـالل را مییبودن عـالم م یکی یاتین روای). همچن81-80و70ص

ــی؛ کل118و  85-84ص ، 1ج، ق1385 ــفار236ص ، 1ج، ق1407، ین و  70ص ، 1ج، ق1404، ؛ ص
کنند داللت می تیبت اهلیو وال ت خدا بر رسالت پیامبریز عالوه بر ربوبین یاتی). روا80-81
ن منــابع یــاز ا ی. برخــ247-246ص ، 1ج ، ق1404، ی؛ قمــ412و  133ص، 1ج، ق1407، ینــی(کل

داللـت  يکـردن حضـرت مهـد ياریـامبران اولوالعزم براي یثاق پیبر م بصائرو  یکافهمچون 
، ق1407، ینـیرسـانند (کلرا می تیـبامبر و اهلیثاق پیمنابع هم سبقت داشتن م یدارند) و برخ

  ).86و  83ص ، 1ج، ق1404، ؛ صفار129 ص ،1385، ؛ صدوق12ص، 2ج



   ۶۳ دربارة عالم ذر در تفسير آية ميثاقيين و بررسي ديدگاه عّلامه طباطبائي بت

  طباطبائيعّلامه  يري. روش تفس۶- ۱
 بـه نـاظر هـم روش بنـابراین. پـردازدمی تفسیر به آن اساس برمفسر  که است مستنداتی یا مستند، روش
 کـه اسـت مراحلی ةدربردارند هم و کندمی استفاده آن از آیات تفسیر براي مفسر که است ابزاري و منبع

 بـر تفاسـیر وقتـی روازاین. )22ص ، 1385، یاصفهان یید (رضاپیمایمی آیات مراد به رسیدن براي مفسر
 عقلـی روش شـودمـی گفتـه و گیـردمی قـرار روش معیـار تفسـیر منبع، دنشومی بنديطبقه روش ۀپای

 و علمـی رشـته و تخصـص به ناظر نیز گرایش. ادبی روش یا روایی روش، قرآنهبقرآن روش، اجتهادي
 یکالمـ، شـیعی، فلسـفی گـرایش شودمی گفته صورت این در. است مفسران کالمی و مذهبی باورهاي

  ).32ص ، و...(همان
 صـراحتشـان معتقـد اسـت خداونـد بـهیا است. قرآنبهر قرآنیتفس طباطبائیعلّامه  يریروش تفس

، ز باشـدیان همه چیرفت که قرآن بیشود پذمی چگونه »ءالْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْلْنا عَلَیْکَ وَ نَزّ«د: یفرمامی
 نان اسـت کـه معصـومید نشانگر ایآمی ات به دستیانگر خودش نباشد؟ آنچه از تتبع در روایب یول

 و قـرآن معلمـین که است نقصىبى روش و مستقیم راه یگانه و این«کردند می ریوه تفسین شیقرآن را بد
  .)12ص ، 1ج، ق1417، طباطبائی» (اندپیموده ائمه، آن هادیان

  د:یگومی شان در ادامهیا
 ضـمن در قرآن آیات از و، دهیممى قرار طرز همین به را خود تفسیرى روش سبحان خداى یارىبه نیز ما

ـیه بـه یا و، دهیم][انجام نمی فلسفى و نظرى بحثى وجههیچبه و، کنیممى بحث بیاناتى  یـا علمـى اىفرض
 فهـم در که مقدارى آن از بیش قرآن ادبى جهات در تفسیر این در نیز کنیم ونمى تکیه عرفانى اىمکاشفه

 .کنیم (همان)نمى ذکر ...، هستیم آن به محتاج عربى اسلوب از معنا

  يات اعتقاديروابارة درعّلامه  دگاهيد. ۷- ۱
 را حجـت یات قطعیتنها روا، ینیو اصول معارف د ياست که در مباحث اعتقاد یاز جمله عالمانعلّامه 

، 14؛ ج 62ص ، 8؛ ج293ص ، 1ج ، همـانسـت (یل نیر فقه قایاخبار آحاد در غ يبرا یتیداند و حجمی
  کند:می انیب چنینه را ین نظریشان علت ای). ا206–205ص 

اسـت کـه قابـل  یتابع وجود اثر شـرع، است و در مورد اخبار ییاعتبارات عقال ةدر زمر یت شرعیحج
حجـت قـرار دادن ، است یکه فاقد اثر شرع يو اعتقاد یخیتار يایاما در مورد قضا ؛جعل و اعتبار باشد

علم باشد و مردم را هـم بـه آن ، ر علمیرا معنا ندارد که شارع حکم کند غیز ؛ات معنا نداردیگونه روانیا
  .)351ص ، 10ج ، نمتعبد سازد (هما

 نیـمتشابهات وجـود دارد و ا، )يات اعتقادیرواویژه بهات (یروادر ات و هم یمعتقد است هم در آعلّامه 

۶۴     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

ن آن یا و قـوانیـجست که با دن ياری ید از زبانیانتقال آن با ياست که برا يق و بلندیمطالب عمسبب به
ن و رمـز و ید و حالت نمـادیگرامی لیمجاز و تمثم به یگونه مفاهنین زبان در ایبنابرا است؛ هدمأنوس ش

 دیـبا ت متشـابهیـات و روایآبارة ن دری). بنابرا68و  62ص ، 3؛ ج 30ص ، 2ج، کند (همانمی دایاشاره پ
د بـه محکمـات یـبلکـه با، شـان حمـل نکـردیقیحق یمعانآنها را بر توجه داشت و ها بودن آن یلیبه تمث

  .)64–62ص ، 2ج، ارجاع داده شوند (همان

  آنها يگران و بررسيد يهادگاهدي. ۲
  طباطبائي عّلامهن عالم ذر توسط امنکر ةدلادگاه و ينقل د. ۱- ۲

 ز کنـاریـات دال بـر عـالم ذر را نیـروا، داننـدمـی ایـن دنیه را در همیثاق در آیکه موطن اخذ م ینامفسر
شـان را یهادگاهیـاز دعلّامـه  گزارش ۀکنند که خالصمی تمسک یخود به وجوه يمدعا يزنند و برامی

  م:یکنمی انیدر شش مورد ب
انـد دند؟ و اگـر داشـتهیاند پس چگونه خطاب خدا را فهماگر نداشته ؛ا نهیاند ا عقل داشتهیها ن ذرهیا. 1

ادشـان یثاق در یدهد که ممی معنا یاتمام حجت زمان .دیابیاتمام حجت معنا نم، انداما فراموش کرده
ص ، 8ج، 1374، همـو؛ 311ص ، 8 ج، همـان(ست این دنیهم، ن منظور از عالم ذریبنابرا .بماند یباق

  ؛)406–405
ان خـاطرات یاست که بهشت ین در حالیا .ادش نمانده باشدی يزیکس از عالم ذر چچیست هیمعقول ن. 2

، بـودمـی ایـدن ر ازیـغ یعالم ذر هم اگر در موطن .کنندمی گووگفتها آن ةماند و دربارمی ادشانیا یدن
تـوان مـی پـس، میز بـدانیعـالم ذر جـابـارة را در یماند. اگر فراموشـمی يادر اذهان عده ستیبامی

ل بـه یـاسـت کـه قا ین همان گفتار کسـانید و اکرفرض  یا جدا از اولیدومشان را بعد از دن یزندگ
 ؛اند (همان)تناسخ

کـه یدرحـال، ندکمی آدم را مطرحیثاق از بنیاخذ مه یآزیرا این  ؛ه استیات مخالف آیروا یظاهر برخ. 3
 یشود که پـدرانمی ز استفادهیند. از اتمام حجت نسازمی ثاق از آدم را مطرح رایات اخذ میروا یبرخ

پـس شـامل فرزنـدان بالفصـل آدم و  ؛که آدم مشـرك نبـوده اسـتیدرحال، اند مشرك وجود داشته
د) نشـومـی ات کنار گذاشتهین رواین استدالل ایود (پس با اشیمان داشتند نمیکه پدران باا یمشرکان
  ).407–406ص ، 1374، همو؛ 312ص ، 8ج ، ق1417، یئ(طباطبا

اسـت؛  ذرات بـا هـم همـۀشـهادت دادن  يابـه معنـ، ه داللت بـر عـالم ذر کنـدیآ، اتیاگر بنا به روا. 4



   ۶۵ دربارة عالم ذر در تفسير آية ميثاقيين و بررسي ديدگاه عّلامه طباطبائي بت

ن اسـت کـه ین عبـارت دال بـرایکه اچرا ؛ندارد يسازگار »أشرك ءاباؤنا«با  یین معنایکه چنیحالدر
  ؛)همان( اندآمدهها فرزندان در زمان بعد از آن سپس، اندپدران مشرك بوده

از خلقـت خـدا از  پیش ثاقِیمبارة بلکه در، ندستیعالم ذر نبارة ات درین روایاما ا، میریپذمی ات رایروا. 5
 ؛(همان) است امتیه مربوط به کالم بشر در روز قیاما آ ند؛اآدمیبن

 ستند؛ زیرا سندشان مشکل دارد (همان).یات هم حجت نیحمل کرد و روا یلیتمث يتوان بر معناه را میی. آ6

  ن عالم ذرابه منکرعّلامه  . پاسخ۲ـ۲
اسـت و ین دنیمـوطن عـالم ذر همـکـه معتقدنـد  ن عالم ذر عمومـاًامنکر، ان شدیبتر پیشگونه که همان

عـالوه بـر علّامـه  اما مرحـوم ؛شناساندها میخود را به آن، ایدر دنها ه انساناتش بیخداوند با نشان دادن آ
 وافـقشـان میسـخن ا از بـیـه را نیـظاهر آ، اندیدگاهین دیات عالم ذر مخالف چنینکه معتقد است روایا

همچـون  یالوقـوعانگر ظرف محقـقیب، ینیا با قرایکند و می یا داللت بر ماضی »اذ«که لفظ چرا؛ دابیینم
 ص، 8ج ، ق1417، یئد (طباطبـاسـتنیر مزبور سـازگار نیبا تفسها نیکدام از اچیکه هیحالدر ؛امت استیق

پـردازد مـی آناناشکاالت به ، نامنکر ۀدلاپس از ذکر علّامه  ).415- 414ص، 8ج ، 1374، ؛ طباطبائی318
بـر طبـق  پاسخ يهاب شمارهی(ترتم: ینکمی در شش مورد خالصهرا علّامه  هايپاسخکه به طور خالصه 

  :باشد)می شدههاي ذکرشماره
ثـاق یمهم اصل و مفاد م .زندینم يآن به اتمام حجت ضررهاي ویژگیثاق و یفراموش کردن موطن م. 1

 ).408ص ، 8ج ، 1374، همو؛ 313ص، 8ج ، ق1417، یئاست که همه در قلب خود دارند (طباطبا
اصـل آدم بنـیعالوه بـر آنکـه  .ستیبر آن ن یلیاستبعاد است و دل صرف، ممتنع بودن فراموش کردن. 2

، یفراموشـنـه ، علت بطـالن تناسـخ؛ زیرا ستیح نیاس به تناسخ صحیاند. قثاق را فراموش نکردهیم
 ).گر است (همانیبلکه مسائل د

 بـرايرساند. می ران معنا یهم »آدمیبن« ةگونه که واژهمان، شودمی ز شامل اوالد بال فصل آدمیه نیآ. 3
در مقـام ، دندار »من ظهور آدم«هم که داللت بر  یاتیشود. روامی استفاده »هیذر« ةاوالد آدم هم از واژ

انمـا «. جملـه نـداان مـاوقعیـبلکـه در مقـام ب، مخالف آن اسـتآیه م ییتا بگو ندستیه نیشرح الفاظ آ
بلکه نقـل کـالم از مجمـوع  ؛زنندمی یحرفن ین چناست که فردفرد مشرکین معنا نیز به این »أشرك...

 ؛)409- 408ص ، 8ج ، 1374، همو؛ 313ص، 8ج ، ق1417، طباطبائین نزنند (ین است چنامشرک
بـه حالـت وحـدت و ، ثاقیاز اخذ مپس د که نن داریات داللت بر ایه و روایآ، پاسخ پیشینعالوه بر . 4

۶۶     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

. البتـه 409 ص، 8 ج، 1374، همـو؛ 314ص ، 8 ج، ق1417، یئشـوند (طباطبـامـی گرداندهبازجمع 
  .)بیان نکرده استگردانده شدن به وحدت را ازه بر بیداللت آ یچگونگعلّامه  مرحوم

، یئانـد (طباطبـاهیـل آیان تأویات عالم ذر در مقام بیکه رواچرا ؛ات استین خالف ظاهر و نص روایا. 5
 ).409ص، 8ج ، 1374، همو؛ 314ص ، 8ج ، ق1417

، سـتندیف نیز ضـعیـات نیـروا ۀکند. همـیت نمیخواهد و صرف احتمال کفامی لیل دلیر تمثحمل ب. 6
 ).ح و موثق هم وجود دارد (همانیصحها ان آنیبلکه در م

  طباطبائي عّلامهن عالم ذر توسط ادگاه مثبتينقل د. ۳ - ۲
 نقـل ۀانـد. خالصـرفتهیات پذیظاهر روامطابق ن قرار دارند که عالم ذر را یمثبت، ن عالم ذرادر مقابل منکر

ل یرون آمدنـد و تبـدیذرات از صلب آدم ب ۀهم، ن صورت است که در عالم ذریشان به ایاز کالم اعلّامه 
شـان یبه موطن اصـل، ت خداوندیاز اقرار به ربوب پس ؛دندش یادراک يالخلقه با قواتام یبه صورت انسان

ننـد کاگرچه مـوطن آن را فرامـوش  ؛نخواهند کردگشتند و آن معرفت را فراموش ازب صلب آدم یعنی
  ).411- 410ص، 8ج ، 1374، همو؛ 315ص، 8ج ، ق1417، یئ(طباطبا

  نادگاه مثبتيبه دعّلامه  نقد. ۴- ۲
ات و یـکنـد و آمـی رد و معتقـد اسـت ضـرورت آن را دفـعیپـذیشده را نمادیدگاه یدعلّامه  مرحوم. 1

، ف باشد و بر آن اتمام حجت شـده باشـدیذره مورد تکلچطور ممکن است  ند.ستهات مخالف آن یروا
معتقـد اسـت علّامـه  .)مـاده اسـت؟! (همـان يمـاورا يت انسان به نفس اوست که امریکه انسانیحالدر

ز مسـبوق بـه یـتصـور ن ؛مسبوق به تصور اسـت .ت خداست)یق به ربوبیتصد، ق (که از آن جملهیتصد
 یعنـی ؛(همـان) نـدايویـو دن يب مادیز مسبوق به ترکیاست و احساسات ن یو باطن ياحساسات ظاهر

د انسـان یـآمـی الزم ؛ زیرامحال است يزین چیکه چنیحالدر ؛موجود باشند در عالم ذربایست اینها می
رخـودش یغ، تیتعـدد شخصـ ۀء واحد به واسطین است که شیاش اا موجود شود و الزمهیدو بار در دن
  ).416ص ، 8 ج، 1374، همو؛ 319ص ، 8 ج، ق1417 ،یئشود (طباطبا

 و معرفـت، ن است که اتمام حجت متوقف است بر مجمـوع اشـهادیاعلّامه  گر مرحومیاشکال د. 2
د مهم معرفـت یبگو یحجت ناقص خواهد شد. اگر کس، ن سهیاز ا یکیو با فراموش کردن ، ثاقیاخذ م

اتمـام  يثـاق بـراین است کـه اشـهاد و اخـذ میه ایظاهر آم: الف) یدهپاسخ می، انداست و آن دو مقدمه



   ۶۷ دربارة عالم ذر در تفسير آية ميثاقيين و بررسي ديدگاه عّلامه طباطبائي بت

، نیجنـ یم حجت بـر تمـام افـراد بشـر حتـیید بگوین بایب) بنابرا ؛معرفت)فقط (نه  حجت بوده است
، طباطبـائی( ندسـتین سـخن نیـا که عقـل و نقـل مسـاعدِیحالدر، وانه و جاهل هم تمام استید، کودك
  ).412ص ، 8ج ، 1374، همو؛ 316ص ، 8ج ، ق1417

 ن و کـودك و... خـارجین جنـیبنـابرا، د اتمام حجت متوقف بر عقـل و بلـوغ اسـتیبگو یاگر کس
  م:یدهپاسخ می، شوندمی
گـردد و مـی ف)یا ضـعیـد و همچون عقل کامل (و یآمی ا به دستین دنیمعرفت با اسباب هم یوقت. 1

 ).همانند؟! (کت بود که خداوند در عالم ذر اتمام حج يازیچه ن، شودمی حجت تمام
 یمنظور عقل عملـ، شودمی ثاق تمامیاشهاد و اخذ م، د حجت با عقلییگومی ینکه وقتیگر ایاشکال د. 2

ر و یـاست که انسـان بـا حـوادث خین دنیدر ا .است نه عالم ذریهم در دن یاست و موطن عقل عمل
ا یـن دنیـدر عالم ذر هم راه دارد و آنچـه در ا یبرد. اگر گفته شود عقل عملمی یشر به وجود رب پ

از یـک عـالم ذر نیـآن عالم همـه بـه در د که یآمی الزم، باشدمی يز جاریاست در آن عالم ن يجار
ص ، 8ج ، ق1417، طباطبـائی(یابـد گونه ادامه میبه همینتمام شود و ها د تا حجت بر آننداشته باش

  ).413 ص، 8ج ، 1374، همو؛ 317
 ؛ن قـانون مسـتثنا باشـدیـاز ا ید کسـینبا، از داردیمعرفت به خدا به اقرار در عالم ذر ن يانسان برا اگر. 3

ن یهمـ، اند و اگر گفته شود آن دو نفر توأم با معرفت خلق شـدندو حوا استثنا شده که آدمیحالدر
  ).همانتوان گفت (می شان همیا ۀیذر بارةسخن را در

  طباطبائي عّلامهدگاه يد. ۳
  يثاقة ميدربارة آعّلامه  دگاهي. د۱- ۳

تحفـظ  يظـاهر ین است که بـر معـانیر قرآن بر ایدر تفسعلّامه  تالش، دشان یگونه که در مقدمه بهمان
شـان پـس از یرو انیاند. ازکنه بر خالف وجود دارد از ظاهر عدول نیکه قر يداشته باشد و جز در موارد

  پردازد.می ن مفرداتییبه تب نخست، اتیآ ۀترجم
انگر یـعبارت من ظهورهم را ب، شودیادآور میرا  »اخذ« يمعناکاربردهاي گوناگون نکه یپس از اعلّامه  .1

 یاز صـورت مـابق یبـوده اسـت. از طرفـ» مـاده«شان معتقد است اخذ از یکند. امی ینوع اخذ معرف
ک یـو بـه صـورت  استقالل خود را حفـظ کـرده، هم مأخوذ یناقص نمانده است و از طرف يزیچ

  .)400ص ، 8ج، 1374، همو؛ 306ص ، 8ج، ق1417، طباطبائیده است (شار ظاهر یعانسان تمام

۶۸     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

أنفسهم ألست بربکم) معتقد است اشـهاد بـر  یت (وأشهدهم علیعبارت شهادت به ربوببارة شان دریا. 2
قت خود انسـان را یخداوند حق یعنیز ینجا نیدر ا .زیحاضر کردن گواه است در نزد آن چ، يزیهر چ

سـت و یاز نینیر امور خود مستقل و بیازمند است و در تدبین است که نیقت او ایحق .به او نشان داد
 خـود درك یمراحل زندگ ۀن معنا را انسان در همیو ا، فقر به پروردگار در ذات او نوشته شده است

    ).401ص ، 8ج ، 1374، همو؛ 307ص ، 8ج ، ق1417، طباطبائیکند (می
بهتر اسـت علّامه  اما از نظر، اندشهدنا) را زبان حال دانسته ی(بل ین شهادتیچن یبرخ، سببن یهمبه 

کـه چـرا، ) 402، ص 8، ج 1374؛ همـو، 308، ص 8ق، ج 1417(طباطبائی، ه زبان قال باشـدیمراد آ
؛ 307ص ، 8ج، ق1417، طباطبـائی( شودمی ح کالم استفادهیو صر یدر مقام شهادت از داللت مطابق

  ).402ص ، 8 ج، 1374، همو
از  ين اقـراریکه اگر چنـچرا ؛کندمی ..) داللت بر اتمام حجتامۀ.یوم القیأن تقولوا ه (یآ پایانیعبارت . 3

، ق1417، طباطبـائیبود (می بهانه يبرا یمجال، شدمی ا فقط از پدران گرفتهیشد یکس گرفته نمچیه
  ).404- 403 ص، 8ج ، 1374، همو؛ 309- 308ص ، 8ج 

ات قـرآن یـن آانـه مخاطبـ، ن عـالم ذر اسـتاکـه خطـاب بـه مخاطبـدهد نشان می» ان تقولوا«ظاهر . 4
  ).402ص ، 8ج ، 1374، همو؛ 323- 322 ص، 8ج ، ق1417، طباطبائی(

ان یـخـود بـه ب، ن عـالم ذران و مثبتـامنکر يدگاه هایه و پاسخ به دین مفردات آییپس از تبعلّامه  مرحوم
 یجیاسـت کـه تـدریدن يک وجهه به سوی :معتقد است انسان دو وجهه داردعلّامه  پردازد.می دگاهشید

اسـت و  یجیتـدرخداست کـه غیر ۀگر مربوط به وجهید ۀرا دارد و وجه يویدن يهاتیاست و محدود
، همـو؛ 320ص، 8ج ، ق1417، طباطبـائیسـت (یت سوق داده شود در آن نیفعل يکه به سو ياچ قوهیه

  ).417- 416ص ، 8 ج، 1374
و خـدا از افـراد ، افـراد از خـدادیگـر  از افـراد يچ فردیه، هاانسان یو وجود جمع ییخداۀ در وجه

اسـت  یقتـین همـان حقیب شود و ایست صنع از صانع و فعل از فاعل غایچون معقول ن ند؛ستیب نیغا
  ).همانر کرده است (یبه ملکوت تعباز این که خدا 

ق نفـس یـن مشـاهده از طریـکننـد و امـی ت مشـاهدهیـپروردگار را در ربوبت یوحدان، در آن نشئه
ستند. قـذارت شـرك و یک لحظه هم از او منقطع نین جهت است که یو از ا، خودشان است نه استدالل

آن نشئه قائم به فعل خداست و جز فعل خـدا  .است نه آن نشئه ییایدن ۀن نشئیت از احکام ایلوث معص
  ).418ص ، 8ج ، 1374، همو؛ 321ص، 8ج ، ق1417، طباطبائید (ندار یفعل يگریکس د



   ۶۹ دربارة عالم ذر در تفسير آية ميثاقيين و بررسي ديدگاه عّلامه طباطبائي بت

ن از یاسـت. بنـابرا »کـونیکـن ف«بلکه تقدم آن از باب تقـدم ، ندارد یا تقدم زمانیآن نشئه بر عالم دن
ص ، 8ج ، ق1417، طباطبـائیط به آن اسـت (یبلکه مح، ندارد يویدن ۀاز نشئانفصالی چ یه یجهت زمان

کـرده کـه  یالقائـاتنیز داللت کند و خدا  نظراز القائاتی که بر معناي مورد استکالم عبارت  ).323- 322
اسـت و اشـهاد  یو کالم اله یقیست بلکه خطاب حقین زبان حال نیبنابرا .بشر مقصود خدا را درك کند

  م.یل بریحمل و تأو »فیتعر« يست بر معنای(همان). پس الزم ن روي داده است هم واقعاً

  ات عالم ذريدربارة رواامه عّل دگاهيد. ۲- ۳
در  یشـمارد. حتـثاق مطابق مییۀ میر خود از آیات را با تفسیکند و رواات اشاره مییروا یبه برخعلّامه  مرحوم

  داند.ۀ خود میید نظریکند و آن را مؤت بسنده مییبه ذکر روا، یحیچ توضیموارد بدون ه یبرخ
ـالم ذر بـه آن اسـتناد می یاتیمعتقد است مضمون روا طباطبائیعلّامه  .1 ـان ع ن یـکننـد (بـه اکـه معمـوال مثبت

ن کردنـد یبودنشان را از همان موقـع معـ یو بهشت یخارج شدند؛ دوزخ ها از پشت آدممضمون که ذره
عه یاز شـ يبه تـواتر معنـو، با رغبت اقرار کردند) یبا اکراه و برخ یثاق گرفتند که برخیشان میو بعد هم از ا

  ).429ص ، 8ج، 1374، ؛ طباطبائی329ص ، 8ج ، ق1417، شده است (طباطبائی و اهل سنت نقل
، ق1404، یوطید (سـنن بودن سعادت و شقاوت انسان داللت دارین باب بر معیکه در ا یاتیظاهر روا. 2

بـا ها ن سـعادت و شـقاوت انسـانیـیچراکـه تع سـت؛یار انسان نیمخالف اخت، )145و143ص ، 3ج
ر.ك.  ،سعادت و شـقاوتهاي ویژگیف و یتعاربارة (در يبه صورت جبر ست نههاار آنیوصف اخت

  ؛)15- 11ص ، 1392، مهریاحیر
حجـم  یو کـوچک يه است نـه خُـردیکثرت ذرسبب به تشبیه، ه شدهیه به ذره تشبیکه ذر یتیدر روا. 3

، 8ج، ق1417، طباطبـائیات اسـت (یر در رواین تعبیکثرت اسبب به عالم ذر هم ۀیو وجه تسم، آنان
  ؛)422ص ، 8ج، 1374، طباطبائی؛ 324ص 

 ۀیـد نظریـآدم بـا خداسـت مؤیانگر تکلم بنـی) که ب41ص ، 2ج، ق1380، یاشی(ع» ابن کوّاء«ت یروا. 4
ت خـدا ینکه اقرار فقط به ربوبین ایو همچن ؛بوده است نه صرف زبان حال یقیماست که خطاب حق

نجـا یدر ا علّامـه) (همـانز صورت گرفتـه اسـت (یا نیانبنبوت انند د حقه میر عقادیگبلکه به ، نبوده
ن جهـت کـه یـد از ایشـا ؛ندکمی دییان سابقشان را تأیت کدام بین قسمت روایاکه دهد یح نمیتوض

 .دهند)می ز شهادتیگر نیکدیبه ، ستندیب نیگر غایکدیدر ملکوت افراد از 
انـد ثـاق در عـالم ملکـوت منطبقیاخـذ مز بـا یـ) ن10ص ، 2ج، ق1407، ینـیات عالم ظالل (کلی. روا5

۷۰     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

ثـاق و یم«ت یـرواعلّامـه  آنجاکه). (از424ص ، 8ج، 1374، ؛ همو326ص ، 8ج، ق1417، (طباطبائی
، ؛ همو330ص، 8ج ، ق1417، داند (طباطبائیۀ خود میید نظریکند و آن را مؤز ذکر مییرا ن» فطرت
 شمارد).می یکیثاق و نشئۀ ملکوت یعالم مز با یات فطرت را نی) احتماالً روا430ص، 8ج ، 1374

شـود  هـا پرسـیدهقـرار داد کـه اگـر از آن يزیچها در همان ذره«ه فرمود: یذر بارة پاسخدر نکه امامیا. 6
صرف زبـان حـال  .)37ص، 2ج، ق1407، ینی؛ کل12ص، 2ج، ق1380، یاشی(ع» ندیگو پاسخبتوانند 

 شـانییایـدن یو لفظـ یزبـانپاسخ آمدند همان حالشان می ایکه اگر به دن استمعندین بلکه ب، ستین
 ).425- 424ص ، 8ج، 1374، همو؛ 327- 326ص ، 8ج، ق1417، طباطبائیشد (می

را بـه آن اضـافه کـرد  یپاسـخ دلـ د و امامیپرس یدربارة پاسخ زبان يگر نیز که در آن راویت دی. روا7
است. عالوه بر  یکین دارد که در نشئه ملکوت زبان و دل ی) نشان از ا40ص، 2ج، ق1380، یاشی(ع

 یعنی» (به یصنع منهم ما اکتف«ن نکرد و فرمود: ییثاق تعیاخذ م يبرا یز که مکانیگرشان نیپاسخ د، نیا
ح و ممکن باشد) مثل صـراحت اسـت در ید که سؤال و جواب از او صحیه را چنان آفریخداوند ذر

 ).425- 426ص، 8ج، 1374، ؛ همو327ص ، 8ج، ق1417، طباطبائیبوده است ( یقینکه تکلم حقیا
ص ، 2 ج، ق1407، ینـی(کل داردنسـبت بـه پروردگـار ها انسان يکه داللت بر معرفت حضور یتیروا. 8

انـد و معرفـت را نسـبت بـه است که با عالم ذر مخالف ی) موافق نظر ما و مخالف نظر کسان13- 12
 ).430ص ، 8 ج، 1374، طباطبائی؛ 330ص ، 8ج، ق1417، طباطبائیدانند (می خداوند يهانشانه

  طباطبائي عّلامهدگاه يد يبررس. ۴
  يگراناز نگاه دعّلامه  کالم يبررس. ۱- ۴

  بدین قرار است:گران یدگاه دیاز دعلّامه  ۀیمناقشات نظر
مطلـب ، اسـت یو ملکـوت یملکـ ةدو چهـر ينکه انسان دارایآدم: ایاختصاص نداشتن ملکوت به بن. 1

دو چهره داشتن مخصوص انسـان ، دیآمیبر ینقل ۀکه از اطالق و عموم ادلهمچنان یول ؛است یحق
الوجـود مـرتبط بـه واجـب، را هر موجود ممکـنیز ؛دو چهره است يدارا يبلکه هر موجود ؛ستین

، 31ج، 1392، یآملـ يملکوت اوست (جـواد، سبحان يبه خدا ياست و در واقع ارتباط هر موجود
بْحانَ الّـ«فرمـود: خداونـد لـذا  .)190 ۀجلس، اعراف ةر سوریدرس تفس، ؛ همو106ص ُ ذي بِیَـدِهِ فَسـ

 .)83س: ی( »ءٍمَلَکُوتُ کُلِّ شَیْ
ج و بـا توالـد و یتدرن است که بهیا» تَهُمْآدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیّ مِنْ بَنی«: ظاهر یبین کثرت ترتیعدم تأم. 2



   ۷۱ دربارة عالم ذر در تفسير آية ميثاقيين و بررسي ديدگاه عّلامه طباطبائي بت

کـه گونـه همانعلّامـه  ست. مرحومین چنینملکوت ۀ که نشئیحالدر ؛شودمی گرفته ثاقین میتناسل ا
 زیـه را نیـگـر آیالفـاظ د، سـتعالم ملکوت دانسـته ا یرا عالمت تقدم رتب »و اذ اخذ«ۀ زمان گذشت

و  »ییـبل« »الست بـربکم«ل اقتضا دارد موطن یچراکه تناسب صدر و ذ ؛دادمی نظر قراربایست مدمی
 ؛باشـد یکـیهمـه ، »دنـدیند پدران ما شـرك ورزینکنند و نگو يخبریب يامت ادعایدر روز قنکه یا«

، 31ج، 1392، یآملـ يابوت و بنـوت را نـدارد (جـواد ۀکه عالم ملکوت قدرت تحمل مسئلیحالدر
 )؛196 ۀجلس، اعراف ةر سوریدرس تفس، ؛ همو107ص

کـه در ملکـوت یحـالدر ؛شـرك پـدران اسـت دربـارةبحث ، هیآ يافتن شرك در ملکوت: انتهایراه ن. 3
 ؛)همانراه ندارد ( یشرک

 ید که خداونـد در مـوطنکره یتوان توجمی موطن غفلت: چگونه يثاق در موطن شهود برایم یینارسا. 4
، 31ج، 1392، یآملـ يمـان گرفتـه باشـد؟ (جـوادیمـوطن غفلـت پ يبـرا، غفلت راه ندارد که اصالً

توانـد یت از خطـا و اشـتباه نمـینکه موطن مصونی). عالوه بر ا131ص، 1379، ؛ همو108- 107ص
 يداریـزمـان ب یتوان شهود و آگـاهیکه نمگونه همان ؛موطن غرور و غفلت باشد ياتمام حجت برا

 ؛)132ص، 1379، یآمل ي(جواد زمان خواب قرار داد يرا اتمام حجت برا
ت خداونـد کردنـد و در یـمنافقانه اقرار بـه ربوب ياعدهن دارند که یات داللت بر ایروا ی. ازآنجاکه برخ5

را موطن ملکوت دانست؛ چراکه موطن ملکوت  ین موطنیتوان چنینم، دندیباطن به خداوند کفر ورز
 اند (همان)؛خود نسبت به خداوند خاضع یست و همۀ موجودات از جنبۀ ملکوتینفاق ن يجا

گـاه شـهادت بـه  :دو گونه استبر ن احضار نفس یا، حضور و احضار است يشهادت به معنا . گرچه6
خـارج از  يشـهادت بـه امـر ی(مانند اقرار به فقر و امکان انسان) و گـاه یاست در درون آدم يامر

 یعنـی، ان مورد دوم استیه در مقام بی) و آيگرید يخود برا ۀدر ذم ینفس است (مانند اقرار به بده
 ؛)455ص ، ق1433، يشـود (رضـومـی مورد اول برداشتعلّامه  که از کالمیحالدر ؛معرفت به خدا

 ؛ان کرد)یبحث ضعف نفس را بعلّامه  که مرحوم(چرا
بـه نـام ظـاهر و  يگـرید ۀبه نام باطن و درون جهان و نشئ يانشئه، جهان دو نشئه وجود ندارد يبرا. 7

و  یجمعـ يوجـود، سـتیندو مرحلـه از وجـود ها دهیجهان و پد يبرا، گریبرون عالم. به عبارت د
سـت کـه گـاه بـه صـورت یش نیک وجـود بـیـا یک تحقق و یها دهیپد يبلکه برا ؛یجیوجود تدر
مربـوط بـه پرتـو آن و ، شوند. اگر اختالف وجود داردمی دهیبه صورت متفرق د اناًیاحگاه مجتمع و 

 ؛)77ص، 2 ج، 1373، ی(سبحانها دهیننده است نه خود حوادث و پدیب یتوانکم

۷۲     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

 یرد و بندگان بـه آن گـواهیت خود اقرار او اعتراف گین است که خداوند از انسان به ربوبیه ایهدف آ .8
جهـان نـزد خـدا اثبـات علـم خـدا نسـبت بـه حـوادث و  يهادهیـحضـور پد ۀجـینت یولـ ؛دهند
ا نـزد یکه حضـور اشـ گونهموجودات از خدا. ممکن است تصور شود همان ینه آگاه، هاستانیجر

، ز به خدا علـم داشـته باشـندیا نیشود که اشمی بموجن یهمچن، شودمی آنها هب علم خدا بخدا سب
گردد کـه می یرا حضور از آن نظر موجب علم و سبب آگاهیز ؛ستیش نیب ين مطلب تصوریا یول

در  تنهـا ین صفت و مالکـیء است و چنیآن ش خدا بر ۀجه احاطیء با خدا و در نتیام شیق همراه با
ن مـالك و یچنـ، گـر موجـوداتیکـه در دیحـالدر ؛طیمح وم ویاوست ق .جانب خدا موجود است

  .)78ص ، ست (همانین یتیخصوص
، ق1417، طباطبـائی(سـاخته اسـت مطـرح علّامـه  است که مرحوم یگر نسبت به زبان حالیاشکال د. 9

 ها نیـزده و انسـانآفریم که خداوند صوت را یابیمیات دریه و روایبا توجه به ظاهر آ .)308ص، 8ج
 ).458ص، ق1433، ي(رضو ستیح نیزبان حال صح بارةشان درین کالم ایبنابرا .دادند پاسخ

  طباطبائي عّلامه ةينظر درمناقشات  يبررس. ۲- ۴
  است: گران)یاز نگاه دعلّامه  کالم ی(بررسپیشین هر شماره ناظر به شماره مشابه در قسمت 

آنچـه انسـان را از ، نـداملکوت يموجودات داراۀ هم گرچهپاسخ داد که چنین توان میرا اقشه من. این 1
ثـاق یخداونـد از او م یسـویاز  یعنـی ؛ملکوتِ همراه با عقـل اسـت، کندمی زیموجودات متمادیگر 

 فاصـلهثـاق ید چقدر از آن مروشن شوار داده است تا یا به او عقل و اختیهم در دن یسویگرفته و از 
 ؛ردیگمی

تحفـظ بـر ، یاتیـن آیکه در چنـ کردد توجه یاما با ؛وارد دانستعلّامه  ریتوان بر تفسمی ن اشکال رایا. 2
 ؛بلکـه نـاممکن اسـتدشـوار و  يامـر، ک از عبـاراتیـچیل نکـردن هـیـوأظهور تمام واژگـان و ت

، یآملـ ي(جـواد ستخالف ظاهرها یز مبتال به برخیه نین آیاز امستشکل ر خود یگونه که تفسهمان
کـه چـرا ؛سـتیسان نکی یبیکثرت ترتبارة در، شانیسخن اهمچنین  .)111- 108ص ، 31ج، 1392
ن یـشـان را در ایرا (عبـارت ا یگـر کثـرت جمعـید يرد و در جـایپذمی را یبیکثرت ترت ییدر جا

  ؛)107 و 92 و 41ص ، 31ج ، 1392، یآمل يد: جوادیسه کنیصفحات با هم مقا
ک یـمـان در یکه ممکن است پچرا ؛ار روشن استیز بسین »افتن شرك در ملکوتیراه ن«اشکال  . پاسخ3

امـۀ ... او تقولـوا انمـا یوم القیـان تقولـوا ه (یـل آیـل ذیو تعل، گرید یف در موطنیتکل و موطن باشد



   ۷۳ دربارة عالم ذر در تفسير آية ميثاقيين و بررسي ديدگاه عّلامه طباطبائي بت

 نیچنـنیـه ایل آیمفهوم ذن یثاق. بنابرایموطن مناظر به ا باشد نه یدن یعنی، فی) ناظر به دار تکلاشرك
ا بـه تبـع پـدرانمان یم یا غافل بودیند در دنیامت نگویدر روز قها ثاق گرفته شد تا انسانین می: ااست

 ؛میمشرك شد
علّامـه  د گفت خـود مرحـومیز باین »موطن غفلت يثاق در موطن شهود برایم یینارسا«اشکال بارة در. 4

اد یـثاق را در موطن غفلت به یکه منافات ندارد انسان اصل م استن یو آن اه ن اشکال پاسخ دادیبه ا
 ؛ثاق را فراموش کرده باشدیچه در موطن غفلت واقع گردد و موطن ماگر ؛داشته باشد

ن اشـکال را یـشـان خـود ایا، اسـت ز واردیـن آملـی ياهللا جـوادتیـآ ۀیکه اشکال پنجم به نظرآنجااز. 5
ن باشـد کـه یـا، که دال بر جمع بودن مؤمن و کافر اسـت یاتیرواد ظاهر یگونه پاسخ گفته که شانیا

د که در آنجـا ایفرممیا یبه اعتبار دن دخداونلذا  ؛مانندینم یمانشان باقیبر پان نینده ایداند در آمی خدا
ن اسـت کـه اگـر در تعارضـات یات ایق روایشان در تطبیا يند. البته مبناامن و هم کافر جمعؤهم م

مقـدم اسـت  یقرآن و سـنت قطعـ قطعاً، نمود یجمع دالل یات و قرآن و سنت قطعیروا میاننتوان 
 ؛)195جلسه ، اعراف ةر سوریدرس تفس، ؛ همو151ص، 31ج، 1392، یآمل ي(جواد

، هـاانسـان یشان معتقد است در عالم ملکوت و وجـود جمعـیا، دشان یبعلّامه  دگاهیکه دگونه همان. 6
ن شهادت انسان بـه ضـعف یبنابرا ند؛ستیب نیافراد از خدا و خدا از افراد غا، دیگر از افراد يچ فردیه

را  ییخـدا ۀجنبـتنهـا انسـان ، در عالم ملکـوت یعنی ؛ا تفاوت داردیخود در عالم ملکوت با عالم دن
ت یـق بـه ربوبیـبـرد و از آن طرمـی یم که انسان به ضعف خود پیریکند. اگر بر فرض بپذمی شهود

 ؛کنـدمی مطابقت »...لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى أنْفُسِهِمْ أ شْهَدَهُمْ عَلىأوَ« ۀکند باز با جملیم خداوند اقرار
ت خداونـد شـهادت یـربوب یعنـی، ت به امر خارج از نفسیدر نهاشخص ز ین فرض نیکه طبق اچرا

 ؛داده است
اخـتالف در  يان بـه معنـیو ا ستدانسته ااختالف عالم ملک و ملکوت را در مرتبه نیز علّامه  مرحوم. 7

عـالم  ۀنـیدر زمعلّامـه  ینقلـ و یبـا توجـه بـه اسـتدالالت عقلـ، نیعالوه بر ا ست.یذات حوادث ن
د و یـنماید نمـیـزمـان و... بعۀ ا بدون داشـتن مشخصـیعالم دن يورا یوجود داشتن عالم، ملکوت

ن یل بـر عـدم چنـیـممکن است و صرف محاط بودن مـا دل ین عالمیوجود انسان و اقرار او در چن
  ست؛ن استدالل اخص از مدعایا، گریان دیبه ب ست.ین یعالم

تـوان مـی یدر صورت یعنی ؛نسبت به معرفت تام و به کنه ذات خداوند وارد باشد ین اشکالید چنیشا. 8
موجودات محاط بـه  همۀکه یحالدر ؛ط بودیبر او محبتوان که  فتایمعرفت تام و کامل به ذات خدا 

۷۴     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

 یشود که نتـوان بـه اصـل وجـود خـدا و برخـیسبب نممسئله ن یا با این حالوجود خدا هستند. 
 ؛بدانـد یمنتفـها انسـان يز بـرایـن حد از علـم را نید است مستشکل همیو بع، فتایصفات او علم 

ان یـب چنـینثاق یعلت اخذ م، هیآپایان در است.  ات عالم ذریه و روایمخالف ظاهر آاین ادعا که چرا
یا بگویید پدران مـا پـیش از ایـن  ؛تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این [امر] غافل بودیم: «است دهش

، انـداندیشان انجام دادهاند و ما فرزندانى پس از ایشان بودیم. آیا ما را به خاطر آنچه باطلمشرك بوده
 .ثاق داشـته باشـندین میعلم به اافراد خواهد بود که ح یصح ین احتجاجیچن یزمان .»کنى؟هالك مى

 نیـزات یـکننـد. روا ین احتجاجیآدم تمام کرد تا نتوانند چنیثاق حجت را بر بنیلذا خداوند با اخذ م
وَ لَوْ لَا ذَلِـکَ «شناختند: یخدا را نمها انسان .نبود یثاقین اخذ میکه اگر چن دارند لتن مطلب دالیبر ا

  .)13ص ، 2ج، ق1407، ینی(کل »هحَدٌ رَبّأ لَمْ یَعْرِفْ
و  سـتا لیقا یقیشان به تکلم و خطاب حقیا، دشان یبها انسان بارة پاسخدرعلّامه  کالمکه گونه همان. 9

  ).418ص ، 8ج، 1374، همو؛ 321ص ، 8ج، ق1417، طباطبائیرد (یپذیزبان حال را نم یحت

  طباطبائيعّلامه  دگاهيد يبررس. ۳- ۴
  عّلامه ةينقاط قوت نظر. ۱- ۳- ۴

ن آن وارد ان عـالم ذر و منکـرامثبتکه به نظر  ین: اشکاالتان و منکرامثبتهاي نظریات رادیا. مبرا بودن از 1
  .ستندینوارد علّامه  به نظر، بودند

تحفـظ بـر ، گـریات دیـآتفسـیر ه و چـه یـن آیر ایچه در تفسعلّامه  بارز یژگیه: ویموافقت با ظاهر آ. 2
) در عـالم ین تقـدم (تقـدم رتبـیـداللت بر تقـدم دارد و ا »اذ اخذ«ه ین آیدر ا ه است. مثالًیظواهر آ

  ؛ز موجود استیملکوت ن
هماهنگ است و اگـر انسـان در هـر مقطـع غبـار » اذکر«ه با فعل مقدر ین نظری: ايادآوریامکان  .3

. البتـه 105ص، 31ج، 1392، یآمل ياد آورد (جوادیثاق را به یتواند آن ممی، غفلت را کنار زند
ز عبارت ین زانیالمح نکرده و در ترجمۀ یه تصریبه مقدر بودن فعل اذکر در آغاز آعلّامه  مرحوم

  امده است)؛ ین» آورادیبه«
  ؛برخوردارند »کن« ۀو از مرحل یاله ۀاز صبغها انسان ۀهمطبق این نظریه ثاق: یت میعموم. 4
توانـد ینمـ یان مبراسـت و کسـیآن نشئه (ملکوت) از خطر غفلت و نسـت از خطا و غفلت: یمصون. 5

 د غافل بودم (همان).یبگو



   ۷۵ دربارة عالم ذر در تفسير آية ميثاقيين و بررسي ديدگاه عّلامه طباطبائي بت

  اشکاالت . ۲- ۳- ۴

ات یـروا یکـه ظـاهر برخـ ین عالم ذر (به آن صورتادگاه مثبتیرش دیعدم پذ يبراعلّامه  اصلیل یدل. 1
ا موجـود یبار در دن دو ن صورت که امکان ندارد انسانیبه ا ؛بود یضرورت عقل یانگر آن است) نفیب

 ؛ر خودش شودیغ، تیتعدد شخص ۀء واحد به واسطیکه شآید می الزموگرنه ، شود
شـه ین کـالم ریرسد امی به نظر، نداده است یح چندانیتوض یعدم ضرورت عقلبارة درعلّامه  اگرچه. 2

ل بـه یقا يرازین شیصدرالمتألهشان همچون یکه اچرا ؛نفس و بدن داشته باشد بارةشان دریا يدر مبنا
امـا در ، از بـه بـدن داردیدر حدوثش ن یبودن نفس است (نفس انسان البقاءۀیوحانرالحدوث ۀیجسمان

  .از است)ین یبقا از آن ب
نفس هنگام حدوث نه مجـرد ، در نفس است ياشتداد يل به حرکت جوهریه که قایاز نگاه حکمت متعال

کـه  ياین مراتب تجرد مثالیترفین و ضعیهنگام فقط از اولن یکه در ا، ینطق یاست و نه مجرد مثل یعقل
ا یـکم  یدر مدت یمراحل یبا ط يتواند داشته باشد برخوردار است و سپس با اشتداد جوهرمی یوانیهر ح

  .)147ص ، 3ج، 1391، تیشود (عبودمی یو قادر به درك کل ینطق ۀمرتب يدارا، ادیز
ت ید و الزمۀ آن تعدد شخصینماآنها به ذرات در عالم ذر ناممکن میرو خلقت ارواح و تعلق گرفتن نیااز

ۀ عـوارض و یـد از ناحیـکثرت آنها با، (ارواح) قبل از بدن يدر صورت کثرت عدد«که انسان است؛ چرا
 يتواند معروض اعـراض مـادیکه روح انسان (نفس ناطقه) مجرد است و نمیدرحال، باشد يلواحق ماد

  ).1388، ی(افضل» مکان و...) باشد، (مانند زمان يب به هر گونه شوایب مادا مشویرد و یقرار گ
و بـدون  ین عـالم ذر را وجـود جمعـیـیتنهـا راه تبعلّامـه  مرحـوم، که گفته شدچنان، ن مبنایطبق ا

تنهـا بـه نقـل ، ستیمین ییل تأمالت مبنایان و تحلیصدد بن مقاله دریادر ازآنجاکه  داند.می تشخص ارواح
  .یمگذارمی محترم ةخوانند ةعهد باره را برنیدر ا يو داور کنیمبسنده میچند نکته 

منحصر به اعراض و شئون ، در موجوداتکه ثابت کند که تنها عامل کثرت  وجود ندارد یلیچ دلیالف) ه
انـد مجرد محضها آنا یست: یاست... اگر نفوس قبل از ابدان وجود داشته باشند از دو حال خارج ن يماد
ـند و هـا اند. اگر آنيب مادیخته با شوایاز انحا آم يا تجرد محض ندارند و به نحویو  مجـرد محـض نباش
ن یبـودن نفـس چنـ الحدوثۀیجسمان ۀینظر درصدرالمتألهین  طور کهبا ماده داشته باشند (همان یختگیآم
درسـت اسـت ، اما اگر مجرد محض باشند ؛وجود ندارد یاشکالها ه کثرت آنیدارد) پس در توج يادهیعق

ش کثـرت و یدایـپ يگر بـرایک راه دیکم دست یدر مجردات راه ندارند... ول يکه شئون و اعراض ماد
(ماننـد  یبه مراتب و درجات مختلـف کمـاالتها ن است که تفاوت آنیوجود دارد و آن اها تفاوت در آن

ا علت یض و یخاص خود از مبدأ ف يوجود ۀاه و مرتبگیقدرت و...) باشد که هر کدام به تناسب جا، علم
توان مشاهده کـرد... اگـر قـرار باشـد می ین امر را در عقول طولیکنند. مصداق امی افتیمباشر خود در

را مجـرد هـا د آنیا بای، عقول ةپس دربار، باشد يق عوامل مادیه کثرت در موجودات از طریگانه راه توجی

۷۶     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

ک یـچیهـ یاسالم ۀم (که فالسفیک عقل شویل به یم و فقط قاییرا انکار نماها ا کثرت آنیم و یمحض ندان
  .ن دو شق را قبول ندارند) (همان)یاز ا

ن نـوع یـا بـارةدر نظـرش رابایسـت میعلّامـه  .ح داردیتقابـل صـربسیاري ات یبا روا مزبور ۀیب) نظر
ات را بـه یـا روایـسـت اه یـن نظریل به ایقا، اتین روایا با وجود ایآ، دشود تا معلوم رکمیان یات بیروا

  زند؟ می کنار ايگونه
د (خلـق اهللا االرواح قبـل یـابـدان آفر که خداونـد ارواح را قبـل از نیث معصومیر در احادین تعبیا

، 1410، یکـوف ؛357ــ356و  89ـ87ص ، 1ج، ق1404، ؛ صفار438ص، 1ج، ق1407، ینیاالبدان) (کل
 یم متـواتر لفظـیی) چنان فراوان به کار رفته است که اگـر نگـو249ص، 2ج، ق1380، یاشی؛ ع229ص 
) ... کـه از يح باشد نه معنویصح ینجا تواتر اجمالید در ایآمی است (به نظر يکم متواتر معنودست، است

ن موجـود در یقـرا، یاو (نه به صورت وجود جمع یهر فرد قبل از تولد بدن یت روحانیهوها مجموع آن
انـد و نبـوده ینکه ارواح قبل از خلفت ابدان به صورت وجود جمعیات داللت دارد بر ایروا فه ازین طایا

روح خـود را  نیالمؤمنریکه ام» روحک«و » یروح«همچون  ینیقرا، ن بوده استیمع یروح هر شخص
طـالع ا يشان نشان داده شدند. براین به این و مبغضینکه در آن عالم محبیکند و امی از روح مخاطب جدا

، ید (افضـلیـآمـی ت به دسـتیو قطع یروشند) ... بهینکات به ارجاعات قبل مراجعه ین روایشتر از ایب
1388(.  

والروایات فی هذا البـاب مـن طریـق «ات اذعان کرده و گفته است: ین روایا یز به فراوانین صدرالمتألهین
کأنها کانت من ضـروریات مـذهب اإلمامیـۀ األجساد  قبل أصحابنا ال تحصى کثرة حتى أن کینونۀ األرواح

ات یـبـه رواعلّامه  نگاه، که گفته شد گونه. البته همان239ص ، 1361، صدرالمتألهین» (رضوان اهللا علیهم
 ؛دارد) يات نگاه تعبدیگونه روانیو کمتر به ا ستین یات فقهیرواانند م، ياعتقاد

» یبلـ«ها با رغبـت انسان یبرخ یعنی؛ داللت دارندثاق یار انسان در عالم میات بر اختیروا ی. برخ3
کـه در نشـئۀ نـدارد؛ چرا یهمخـوانعلّامـه  ۀیـن مطلـب بـا نظریاکراه. ا ياز رو یگفتند و برخ

ن یـتـواتر اعلّامـه  اسـت کـه ین در حالیستند. ایب نیاند و از فاعل خود غاعیملکوت همه مط
  الجمله قبول دارد؛یات را فیروا

کـه فرمـود: را  شان کالم امامیا براي مثال .خالف ظاهر است، اتیروابارة درعلّامه  هاتیتوج یبرخ. 4
(در آنها قرار داد آنچـه را کـه چـون  ؛)12ص، 2ج، ق1407، ینی(کل» جَابُوهُأ لَهُمْأجَعَلَ فِیهِمْ مَا إِذَا سَ«

نـد بـه یایا بیـبـه دنآنان ند که اگر کمیل ین صورت تأویبه ا از آنها بپرسند بتوانند پاسخ گویند به او)
بـارة ن جملـه را دریا ن است که امامیت ایکه ظاهر رواحالیدر ؛دهندمی را پاسخهمان  ییایزبان دن

در آن ها انسـان ییگـوهم از پاسخ يراو پرسشا) و استبعاد و یثاق فرموده است (نه دنیم ۀهمان نشئ
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کـه  نباتهبناصـبغت یـرواند. از این جمله است اشانیز مخالف برداشت ایگر نیات دیروا است. نشئه
فقـد أسـمعهم کالمـه وردوا «د: یفرماپاسخ میدر  کند و اماممی از تکلم با خدا پرسش يراو اساساً

 .دادنـد) پاسخدند و یها) کالم خدا را شن(پس (انسان ؛)41 ص، 2 ج، ق1380ی، اشی(ع»علیه الجواب
ن یـن نشـان از ایـا ).37ص ، 7ج، ق1404، یشـمارد (مجلسـمی دیرا بع ین برداشتیز چنین یمجلس

عـالوه بـر  .بـوده اسـت)رایج ز ین یمجلساز مرحوم  پیشبلکه ، ستینعلّامه  ل مختصیدارد که تأو
و  یوجـود جمعـ ۀیـتـوان گفـت بـا نظرمـی، ات عـالم ذریـگونـه قـرائن روانیـنکه با توجه به ایا
 ؛ناسازگار است یرتشخصیغ

، 2ج، ق1380، یاشـیات (عیـه و روایـبـا توجـه بـه ظـاهر آ م (الست بربکم)یاشهاد و تکل، فعل اخذ. 5
اگرچـه در بـدو امـر علّامـه  امـا مرحـوم ؛اندجداگانه ی) افعال87ص، ق1406، یرضشریف ؛ 41ص

اشـهاد ، پردازدمی ریح و تفسیبه توض یوقت، گر گرفته استیم را جدا از همدیاشهاد و تکل، ل اخذافعا
سـبحان همان معرفت و اقرار بـه خداونـد ، میهم اشهاد و هم تکل یعنی ؛داندمی ک فعلیم را یو تکل

ات را یـمخالفت بـا روا تنهاشان یالبته ا ست.ان کرده ایب يالهدعلمن اشکال را مرحوم ی(اصل اهستند 
، يرضـور.ك.  نداشته باشـد. یز همخوانیه نیبا ظاهر آاین سخن د یآمی اما به نظر، ستشده ایادآور 
ش ذرات یدایـل بـه پیکه قا یدگاهین عالم ذر (دادگاه مثبتیدعلّامه  البته ازآنجاکه .)456ص ، ق1433

الخلقه و بازگشتشان به پشت آدم بـود) را مخـالف تمام يهال شدن آنان به انسانیاز پشت آدم و تبد
، گذشـت)» نادگاه مثبتـیـبـه دعلّامـه  نقـد«در قسـمت علّامـه  ۀدلـادانسته بود (کـه  یضرورت عقل

بـه ، دشـان یـکـه ب گونههمان اما اوالً ؛ندشور یگر تفسید يابه گونه دیبامی اتیه و روایالقاعده آیعل
ات را یـرواعلّامـه  اگـر اًیـثان ستند؛ین یات مخالف ضرورت عقلیگونه روانیه و اید ظاهر آیآمی نظر

شـان ا کناریـگـر معنـا کنـد و ید يارا به گونـهها ا آنی دیباست میده ایه دیمخالف برداشت خود از آ
ات را یـگـر تـواتر رواید سويات ذکر نکرده و از یروا يبرا يگریان دیب یسویکه از یحالدر ؛گذاردب
 ست؛ا رفتهیالجمله پذیف

 هم بدینعلّامه  ات عالم ذر را در تفسیر آیه نیاورده (و خودیاز روا يارینکه بسیعالوه بر اعلّامه  .6
خـود  يق آنها با مـدعایح و تطبیز بدون توضیشده نات ذکریروا یاز برخ، مسئله معترف است)

نکـه یا ایـثـاق ینت بـر عـالم میات طیق روایتطب یگذر کرده است. براي مثال ایشان در چگونگ
ارائـه  یحیتوضـ، شان تطـابق دارنـدیا يار انسان در آن نشئه چگونه با مدعایات دال بر اختیروا

 نداده است.

۷۸     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

  يريگجهينت
ات داللـت یـروا ی(بـه آن صـورت کـه ظـاهر برخـرا ن عالم ذر امثبت يریدگاه تفسینه د طباطبائیعلّامه 
شان بـا توجـه یداند. امی هیند موافق با آالیه قایآ یلیان تمثیکه به برا  یدگاه کسانیرد و نه دیپذمیدارند) 

در عـالم ها انسـان یجمع يوجود«ه به یر آیتفس ۀدر ارائ، قرآنبهقرآنروش  یعنی، خود يریبه روش تفس
ر مبنـا ید. تـأثکنـه تحفظ ین در امان باشد و هم بر ظاهر آاگر مفسریتا هم از اشکاالت د، کوشید» ملکوت

ه و یـر خـود را موافـق بـا ظـاهر آیتفسـعلّامـه  ان است.یه نماین آییل و تبیشان در تحلیا یفلسف یو مش
  داند.می ات عالم ذرین روایهمچن

 یز بـا اشـکاالتیـن برداشـت نیـد ایـآمـی به نظر، ثاقیم ۀیآدربارة شان یر ایگذشته از نقاط قوت تفس
ات عالم ذر کـه از یروا یظاهر برخ توضیح آنکه .عالم ذرفراوان ات یق با روایژه در تطبیوبه ؛ستروروبه

و ایـن در  شان ناسـازگار اسـتیدگاه ایکند) با دیم را نقلها شان هم آنیز برخوردارند (و این یامکان عقل
ات یـشـان روایرد و طبـق مبنایپـذمی ات رایفه از رواین طایا يز تواتر معنویشان نیخود احالی است که 

  د.هستن متواتر حجت
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