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 داليل و شواهد قرآني بر تجرد عقلي روح در قرآن

 
 معارف اسالمي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيدکتري مدرسي /  زادهمهدي رودبندي Roudbandi@gmail.com 

  استاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني/  غالمرضا فياضي

 12/42/1931ـ پذيرش:  11/11/1931دريافت: 

 چکيده
برخي ديگرر  و اندحقيقت انسان را جسم ظاهري او دانسته آنان. برخي از دارند حقيقت انسان ةمختلفي دربار يمتفکران آرا

اند. در اينکره ايرح حقيقرت ديگرر ،يسرت، در ميران دانشرمندان به حقيقت ديگرري براور داشرته ،عالوه بر بدن ظاهري
را  اند و برخي ديگرر آنمادي و در داخل بدن دانسته يشود. برخي ايح حقيقت دوم را نيز امرنظر وسيعي ديده مياختالف

. براي اثبات تجرد روح هم از روش عقلي و هم از روش نقلي استفاده شرده اسرت. در روش اندانگاشتهامري مجرد از ماده 
توان براي ايح منظور از آيات ديگري نيز بهره بررد. رسد ميبه نظر مي .معروف مورد استناد قرار گرفته است ةنقلي ،ند آي

هايي که قرآن براي انسران ککرر ت که با مراجعه به آيات قرآن و با توجه به ويژگيايح بوده اس تالش ما ،در ايح پژوهش
. در ايرح راسرتا بره شرواهد و يمها اثبات کنربراي برخي از انسان کمدستاست، وجود ساحت عقلي مجرد از ماده را  کرده
 اند.که از ايح منظر کمتر مورد توجه بوده ايماي پرداختهادله

 سان، روح، نفس، عقل، مجرد، قرآن.ان :هاکليدواژه
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 مقدمه

اوسرت. ة برخي از دانشمندان اسالمي معتقدند تنها ساحت وجودي انسان، همان هيکل و بدن جسماني قابل مشراهد

بررد ( نام مي991)همان، ص ابوبکر االصم( و 913ق، ص1244، )اشعرى ابوالهذيلاز مقاالت االسالميين در  اشعري

( و 11۳، ص 19۳۱، خروارزمي) ابوالحسريحاند. همچنريح ايرح ديردگاه بره ساحتي بودن انسان باور داشتهکه به تک

نيرز همريح ديردگاه را  قاضي ابي يعلي الفرراا ( نسبت داده شده است. 121م، ص13۳۱فورک، )ابح ابوالحسح اشعري

ق، 19۳۱، شرري  مرتضري) سيدمرتضرياز ميان متکلمان اماميره . (141ص م، 13۱2است )قاضي ابويعلي، برگزيده 

ق، 1219نوبخررت، )ابح تنوبخررابح، (112، ص 1911 )سوسرري، شرريط سوسرري، (112، ص ق1211؛ همررو، 99ص 

(، 111، ص1ق، ج121۱بح علري، )ابوالمکرارم حمرزه زهررهابح(، 1۳1، ص ۱ق، ج1211)سبرسي،  سبرسي(، 12ص

(، 11۱، ص ق1242)حلبرري،  الصررالح حلبرريابي(، 143-14۳ ، ص19۳1نيشررابوري،  )مقررري مقررري نيشررابوري

( و 131، ص 1، جق1211، ( و حمصري رازي )الحمصري الررازي141 ، ص1 ج و ۱، ص1، ج191۳) شهرآشرو ابح

 اند.( به ايح ديدگاه تمايل داشته13ر11م، ص13۱4) بريدي آبي

حقيقت انسان امرري ييرر از که و معتقدند رند بودن انسان باور دابرخي ديگر از دانشمندان اسالمي به دوساحتي 

. سراحت جسرماني و بردن 1: اسرت. ايح گروه معتقدند که انسان داراي دو سراحت استقابل مشاهده  بدن جسمانيِ

 .است. ساحت ديگري يير از بدن ظاهري که حقيقت انسان 1 ؛ظاهري که قابل مشاهده است

بسرياري ن دانشمندان اسالمي اختالفات اي، مساحتي است و ،ه نسبتي با بدن دارددر اينکه ساحت دوم ،ه نوع 

 :کردتوان به دو ديدگاه کلي و مهم در ايح زمينه اشاره وجود دارد. در ايح ميان مي

ديگري به نام نفرس در انسران وجرود دارد، ولري آن نيرز ساحت قدند که يير از بدن، تبرخي از دانشمندان مع. 1

 حلري، :هاي مختلفي ککرر شرده اسرت )ر.کتبييحبارة ماهيت ايح ساحت . البته درجاي دارددر بدن و ت جسماني اس

، ص ق1211مقرداد، فاضرل ؛ 1۱1، ص 2ق، ج1219آمدى، ؛ 193-19۳، ص ق1211 رازى،فخر؛ 123، ص 1919

 .(144، ص ق1219 سوسي، ؛21۳-214

هاي ماده ماننرد . بسياري از فالسفه و برخي متکلمان معتقدند که نفس جوهري مجرد از ماده است که فاقد ويژگي1

دهد و دريافت حقايق باشد. ايح جوهر به بدن تعلق دارد و کارهاي خود را به وسيلة بدن انجام ميمکان و جهت و وزن مي

)اشرعري،  بح حکرمهشرامتروان به ايح جوهر مجرد براور دارنرد، مي به وسيلة ايح جوهر مجرد است. از جمله افرادي که

م، 13۳۳رايب اصرفهاني، ) رايب اصفهاني( 991-991 ص ق،1244)اشعري،  معمربح عباد السلمي(، 991 ص ق،1244

 شيط مفيد(، 123، ص 1919 )حلي، ابوسهل نوبختي(، 21ق، ص1243؛ همو، 911، ص 19۳1)يزالي،  يزالي( 149ص 

 ( را نام برد. 9۳1-9۳4ق، ص 1241)سوسي،  خواجه نصيرالديح سوسي( و 1۳ق، ص 1219مفيد، )

ارسرر و، ) ارسرر و(، 1141-1144، ص 2؛ همرران، ج192-191، ص 1، ج19۳4فالسررون، )ا افالسررون، سررقرا 

؛ 1۳4-1۱2ص  ،1912سررينا، ابررح) برروعلي سررينا(، 113-111ص  ،1911ح، يفلرروس) فلرروسيح(، 19-۳ص  ،1911
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( در آثرار خرود بره اثبرات 114، ص ۳، جم13۳1، متألهيح)صدرال صدرالمتألهيح( و 944-1۳۳ص  ،19۱1زاده، حسح

 اند.تجرد عقلي روح پرداخته

از آياتي که بر نفرط روح در انسران و امرري برودن آن  دانشمندان اسالمي براي اثبات تجرد روح در قرآن معموالً

عمرران: لآ؛ 144( و حيات برزخي انسان )مؤمنرون: 21و مرگ )زمر:  (، توفي نفس هنگام خوا ۳1سرا : ا ؛3: ه)سجد

؛ 949، ص ۳م، ج13۳1، متألهيح؛ صرردرال29 ص ،ق1241)فخررررازي،  انرردو...( داللررت دارنررد، اسررتدالل کرده 1۱1

 .(914، ص 1، جق 121۱ي، ئسباسبا

، اسرتمسرلمانان  ةمورد اعتماد همر ازآنجاکه ايح مسئله مورد اختالف متفکران اسالمي است و قرآن کريم منبع

اصلي ايح اسرت کره آيرا پرسش  .سودمند باشدتواند در برسرف شدن ايح اختالف شواهد قرآن بر تجرد روح مي ةارائ

کره در قررآن هرايي ويژگيبا توجه بره  يمادهيشکوبر تجرد روح در قرآن وجود دارد؟ در ايح مقاله مبني آيات ديگري 

برر وجرود سراحت عقلري مجررد دال  تريح قرائح و شرواهدمها ککر شده است، برخي از مهنانسا يبراي همه يا برخ

توجره کرانون . نوآوري ايح پژوهش در ايح است که خوانندگان را با آياتي که از ايح منظر کمتر کنيمبررسي را انسان 

 کند. اند، آشنا ميبوده

 م:يکنجلب مي محترم را به نکاتية توجه خوانند، از ورود به بحثپيش 

هسرتند. . برخي شواهد ککرشده در ايح مقاله، مبتني برخي اصرول فلسرفي ماننرد اتحراد عقرل و عاقرل و معقرول 1

کره بايرد در جراي خرود  استفرض ايح مقاله صحت استفاده از نتايج استدالالت عقلي در استنبا  از آيات پيش

انسان به قرآن کريم در صورتي صحيح است که صرحت لذا اسناد تجرد عقلي ساحتي از . دنبحث قرار گيرکانون 

 ؛دنمذکور در جاي خود اثبات شو فرضايح اصول و پيش

قرآني حقيقرت اسرت و زمراني کاربردهاي جاز در قرآن ممکح است، ولي اصل در مَکاربرد . از نظر نويسنده هر،ند 1

کافي برراي حمرل برر  ةحقيقي و قرين د که مانعي براي حمل بر معنايکررا بر معناي مجازي حمل م لبي بايد 

 ؛معناي مجازي وجود داشته باشد

کره بعضري از ايرح صرفات بره برخري ازآنجا. است مبتني بر برخي صفات انسان، در ايح مقالهد سخح . شواهد مور9

مگر اينکه ثابرت شرود ايرح ؛ شودها ثابت ميدارند، ساحت مجرد عقلي نيز براي همان انساناختصاص ها انسان

 ها نيز قابليت اتصاف به ،نيح صفاتي را دارند.ر انسانديگصفات عموميت دارند و يا اينکه 

 شواهد قرآني بر تجرد عقلي روح در قرآن. 1

به معناي عاري برودن از  ي( و در اص الح فلسف۱4ص ،1م، ج1443برهنه شدن )مص فوي،  تجرد در لغت به معناي

 ةرود که موجوديت آنها نيازمنرد مراده و مايري به کار ميياشيابارة فلسفه درمادي در اص الح  ة. واژاستصفات ماده 

معرادل  شود و از نظر استعمال تقريبراًرود که شامل خود ماده هم ميتري به کار ميگاهي در معناي عام قبلي باشد و

ودش جسم اسرت و يعني ،يزي که نه خاست؛ مجرد به معناي ييرمادي و ييرجسماني  ةواژ .است« جسماني» ةکلم
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مسرلمان تجررد  ةبرخي از فالسف. (199، ص 1، ج 19۳9مصباح، : )ر.ک استهاي اجسام نه از قبيل صفات و ويژگي

و اسرت خصوصريات مراده و جسرم  ةاند. مراد از تجرد عقلي، تجرد از همدهکررا به تجرد عقلي و تجرد مثالي تقسيم 

اي ميران عرالم مراده عالم مثال واس هکه است؛ ،رامراد از تجرد مثالي يا برزخي، تجرد از برخي صفات ماده و جسم 

 .(111-112، ص 1، ج19۳9محض و عالم مجرد محض است )ر.ک. مصباح، 

ير پرذجهرت؛ قابل رؤيت با ،شم ظراهري نيسرت؛ جسم ندارد اينکه ند ازاهاي سلبي موجود مجرد عبارتويژگي

 :عبارتند از:  فعليت، علرم، وحردت و بسراست )ر.کنيز هاي ايجابي موجود مجرد زمان و مکان ندارد. ويژگي ست وني

 .(191-111ص  ،1939جوارشکيان و رنجبرزاده، 

د که بر وجود سراحتي کره مجررد بره تجررد عقلري در نآيني به دست مييبا مراجعه به آيات قرآن، شواهد و قرا

 شود:ح و شواهد اشاره مييتريح ايح قرادر کيل به برخي از مهم. ندانسان داللت دار

 . نسبت انسان با خدا1-1

ده است. تأمل در ايرح آيرات مرا کرخاص انسان با خداي سبحان را از منظرهاي گوناگوني توصي   ةقرآن کريم راب 

يابنرد. در سازد. بدون وجود ،نيح ساحتي، ايح آيات توجيه عقالني نمياز انسان رهنمون مي يرا به تجرد عقلي ساحت

 کنيم:تريح ايح آيات اشاره ميکيل به مهم

 . مالقات با خدا1-1-1

 لهالِ اً لَ   فَمَنْ کانَ يرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِِ فَْْعْْمَه ْ مَمَهاً» قرآن کريم مالقات انسان با خدا را مورد توجه قرار داده است:

ِ أَحَداً  .(114که : )« يشْرِک بِِْبادَةِ رَبِِّ

که گاهي با ادراک حسي و ،شم و گراهي برا بصريرت  استدو ،يز با يکديگر  ةي مقابله و مصادفابه معن« لقا »

همرراه برا ارتبرا  اسرت و  ةاصل در ايح کلمه مقابل .(۱21، صق1211)رايب اصفهاني، يابد تحقق ميباسني انسان 

و هرم در امرور معنروي رود به کرار مريهم در امر مادي  اتصادف و رؤيت و مواجهه از آثار ايح مقابله است و ايح معن

 .(11۳ص ،14ج ،م1443)مص فوي، 

 اي بررتوانيم از ظهور آيه دست برداريم که قرينرهظهور ايح آيه در مالقات حقيقي با خداوند است و هنگامي مي

يح دبر، خداوند تعبير شده اسرت يبينيم در برخي آيات از روز قيامت به روز لقاباشد. اينکه ميموجود خالف ظاهر آيه 

، 19۱2د )مکرارم شريرازي، يابهمگاني مي ةرود و مالقات خداوند جنبها کنار مياست که در روز قيامت حجا سبب 

، سا  و جزا و ثوا  و عقا  و يرا مالقرات حکرم خداونردح يالموت و لقاملکي ( و حمل آن به لقا1۱۱، ص 11ج

 .(141، ص 11ق، ج121۱ي، ئ)سباسباوجود ندارد ند که دليلي بر آنها هستمجازهايي 

لقاي خداوند اگر بدون قرينه باشد، ناظر به مشاهدة جمال خداوند سبحان به اندازة سعة وجودي انسان است )جوادي آملي، 

 رسد.اي تعالي يابد، به درجات باالتري از شهود و لقا مي( و انسان به هر اندازه131، ص 2 همان، ج ؛941ص  ،1ج ،19۱3
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، مجررد سربحانزيرا خرداي است؛ پذير اي از انسان امکانتنها با تجرد عقلي مرتبهسبحان انسان با خداي  يلقا

يک موجود مادي مکانمند با موجود مجرد بدون مکان، امکان نردارد. بنرابرايح انسران داراي  ةاست و مواجهه و مقابل

 ند.کتواند خداي سبحان را مالقات ساحت عقلي مجرد از ماده است که در پرتو ايح ساحت مييک 

 . نزديکي به خدا2-1-1

دارد: قر  تکويني )نزديکي خردا بره  آيد که دو نوع قر  بيح انسان و خداي سبحان وجودآيات به دست مي ياز برخ

لَ لَقَدْ خََْقْنَها الِِْْْاهانَ لَ ََْْْْهمُ  ها » فرمايد:انسان( و قر  تشريعي )نزديکي انسان به خدا(. خداي سبحان در قرآن مي

 .(11ق: )« تُوَسْوِسُ بِِِ َْفْاُُِ لَ َْ ْنُ أَقْرَبُ إِلَعِِ  ِنْ حَبْ ِ الْوَريدِ

خداوند به انسان و نزديکي تکويني است که اختصاص به انسان ندارد، بلکه در ايح معنراي  ايح نزديکي، نزديکي

جا حضرور دارد و بره همره  نهايت است و در همهبيسبحان ،راکه خداي ؛ موجودات نزديک است ةقر ، خدا به هم

جهران هسرتي حضرور  جايلذا خداي سبحان در جاي؛ ( و هر ،يزي عيح ربط به اوست12فصلت: ،يز احاسه دارد )

 .(111: هبقر؛ 9حديد: اشيا نزديک است ) ةدارد و به هم

اما گاهي تقر  انسان به خدا م رح است. انسان در ساية اعمال صالح خود، نوعي سلوک معنروي بره سروي خردا پيردا 

 (.11-14)واقعه: « أُللئِک الْمُقَرَّبُونَ لَالاَّابِقُونَ الاَّابِقُونَ»فرمايد: شود. خداي سبحان در قرآن ميکند و به خدا نزديک ميمي

کاَّ إِنَّ کتهابَ الْهبَبْرارِ لَفِهِ مِِّْعهعنَ » گيرندگان، مقر  هستند. در آيه ديگر آمده است:م ابق ايح آيه فقط سبقت

 .(1۳-1۳)م ففيح: « لَ ا أَدْراک  ا مِِّْعونَ کتابٌ  َرْقُومٌ يشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ

سريري مرا مشاهده کنند. بنابرايح تقر  الي اهلل به معنراي « عليون»توانند م ابق ايح آيه مقربان هستند که مي

ند. ايح تقرر  همرراه برا کرا مشاهده « عليون»د و بتواند شودنزديک سبحان د تا به خداي بپيماياست که انسان بايد 

انسان به سوي خداست و تقر  انسران بره خداونرد در علمي در درون کات  يآگاهي و شعور است و در حقيقت سير

الهري از ايرح قرر  لرذت  يلرذا اوليرا. (11۱، ص 19۳2، نسبت به خداوند است )مصرباحگرو آگاهي و شهود بيشتر 

هايي کره بره هاي ماده مجرد است، بايد سراحتي در انسرانويژگي ةازآنجاکه خداي سبحان از هم. (11برند )قمر: مي

و ، د و به او علم و شرعور پيردا کننردونرسند، وجود داشته باشد که بتوانند به خداي سبحان نزديک شمقام مقربان مي

ها قابليرت رسريدن بره انسان ةرسد همده، بلکه به نظر ميدان ازآنجاکه خداوند مقام قر  را به افراد خاصي اختصاص

 حت مجردي داشته باشند.توانند ،نيح ساها ميانسان ة،نيح مقامي را داشته باشند، لذا هم

 . شناخت خدا و معارف توحيدي3-1-1

« لَ ا خََْقْتُ الْجِهنَّ لَالْهِِْْ َ إِ َّ لِعْْبُهدُلنِ» کرده است:اعالم خلقت جح و انسان را عبادت خود  ةفلسفسبحان خداوند 

. ناخت او از خداسرتشر ةاز سويي عبادت خدا فرع بر شناخت خداست و ارزش عبادت هر کس به انداز. (11کاريات: )

 .(3ص ،1ج ،19۳1هدف خلقت دانسته شده است )صدوق، سبحان معرفت خداي ، در برخي از روايات، روازايح

از . (13؛ ص: 12داده اسرت )محمرد:  ها را به تدبر در آيات کتابش دستوراز سويي خداوند سبحان در قرآن انسان
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تروان مينيز . از برخي آيات قرآن يندديگر بسياري از آيات قرآن ناظر به شناخت خدا و صفات جمال و جالل او يسو

نيرز خداونرد برراي اثبرات . (92، ص 1931؛ مصرباح، 91د )سور: کررا استفاده سبحان استدالل عقلي بر وجود خداي 

حشرر: ) نمروده اسرتبيران ات جمال و جالل خرود را ( و در برخي آيات قرآن، صف11نبيا : ده )اکرتوحيد برهان ککر 

توان گفت انسان قابليت شرناخت خردا يبنابرايح م. (1۳2؛ بقره: 9؛ حديد: 2 -1؛ توحيد: 111؛ بقره: 11؛ رعد: 11-12

 و صفات جمال و جالل او را دارد.

سريق علرم حضروري  است يا از يشناخت انسان نسبت به خدا يا از نوع شناخت حصولي و از سريق مفاهيم عقل

در صورت اول ازآنجاکه معارف توحيدي، معارفي مجررد . (141-3۱ص ، 1931، : مصباح)ر.ک است يو دريافت درون

و ازآنجاکه اتحاد ميران مجررد برقرار است ، بر مبناي اتحاد عقل و عاقل و معقول، بيح عاقل و معقول اتحاد انداز ماده

بايد ساحتي مجرد از ماده داشته باشد کره بتوانرد ايرح معرارف را ادراک کنرد. در و مادي امکان ندارد، بنابرايح انسان 

توانرد ايرح هر انسراني مياست، صورت دوم نيز ازآنجاکه معلول عيح ربط به علت است و انسان عيح ربط به خداوند 

د مجررد از مراده اسرت، خداونو ،ون  ؛ندکوجودي خود خداوند را با علم حضوري درک  ةسع ةربط را دريابد و به انداز

 بايد ساحتي مجرد از ماده در انسان باشد که بتواند خداي سبحان را درک نمايد.

 او نسبت بهمحبت به خدا و خوف و خشيت . 4-1-1

لَالَّهيينَ م َنُهوا أَدَهد  »خداي سبحان در برخي آيات قرآن کريم از محبت مؤمنان نسبت به خود ياد کرده است: 

يک تعلق خاص و انجذا  شعوري مخصوص ميان انسان و کمال اوست؛ تعلقي « حبا(. »111: هبقر« )حُبًّا لَِِِّْ

شرود کنرد و معلرولي کره کامرل ميوجودي بيح محب و محبو  و انجذابي خاص بيح علتري کره کامرل مي

 (.211-214، ص 1ق، ج121۱)سباسبائي، 

شرعوري بريح محربا و محبرو  اسرت و  يانجذابدر ايح آيه، متعلق محبت، خداي سبحان است. ازآنجاکه حبا 

تواند ايرح شرعور را دريابرد و ايرح محبرت و خداي سبحان مجرد از جسم و جسمانيات است، لذا ساحتي از انسان مي

 روي انسان بايد ساحتي عقلي مجرد از ماده داشته باشد.گرايش را درک کند که خود مجرد از ماده باشد. ازايح

( مؤمنان از خدا سخح به ميان آمده است. در ايح 1۳فاسر: ( و خشيت )21ن: ارحمرآن از خوف )همچنيح در آياتي از ق

تواند ايح معاني را دريابد که مجرد باشرد و آيات متعلق خشيت و خوف، خداي سبحان است؛ بنابرايح ساحتي از انسان مي

توان گفت افرادي او خشيت بورزد. بنابرايح ميتواند خداي سبحان را دوست بدارد يا نسبت به انسان با ساحت مجردش مي

 کنند.که ،نيح حاالتي نسبت به خداوند در آنها وجود دارد، با ساحت مجرد عقلي خود ايح معاني را درک مي

 عهد و پيمان انسان با خدا. 5-1-1

لَإِذْ أَخَهيَ » اسرت:ده شره گفتربا بندگان خود داشته، سرخح سبحان در برخي آيات قرآن از ميثاق و پيماني که خداي 

دَهِدْْا أَنْ تَقُولُوا يوْمَ الْقِعا َهِِ إَِّْها  أَْْفُاِهِمْ ألَاْتُ بِرَبِّکمْ قالُوا بَِْ مدَمَ  ِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيتَهُمْ لَأَدْهَدَهُمْ مَِْ رَب ک  ِنْ بَنِ

 .(1۱1اعراف: )« کنَّا مَنْ هيا غافِْعنَ
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گو خداونرد انسران را برر وگرفتره و در ايرح گفرتدر گويي وها گفرتتک انسانآيه بيح خدا و تکبر اساس ايح 

لرذا انسران در ؛ کنداي بوده است که حجت را بر انسان تمام ميگو به گونهوربوبيت خود شاهد گرفته است. ايح گفت

کنرد کره نسران تمرام ميگو هنگامي حجت را بر اوتواند ايح شهادت را انکار کند. ايح مواجهه و گفتروز قيامت نمي

ايح مواجهه به صورت حضوري باشد و انسران آن را که جايي براي اشتباه در ت بيق باقي نگذارد و آن هنگامي است 

اگر به صورت يايبانه انسان صوتي را بشنود که مدعي ربوبيت خداونرد گرنه و؛ با علم حضوري و شهودي دريافت کند

 .(23رر2۳، ص 1931کسي يير از خدا باشد )مصباح، صاحب صوت، کح است ،راکه مم؛ باشد، عذر انسان باقي است

قمري، )« معاينره»( و 11-1 ص، 1ج ،ق124۱)کليني، « رؤيت»لذا در برخي روايات در تبييح ايح مکالمه از تعبيرات 

 ( استفاده شده است.12۳، ص1ج ق،1242

بلکره بره ايرح معناسرت کره هرر ، خداوند نيستالبته علم حضوري به خداوند به معناي احاسه بر کات اليتناهي 

مانند شعاع نروري کره بره منبرع ؛ کندوجودي خود خداي سبحان را با علم حضوري دريافت مي ةسعة انساني به انداز

اتصال خود و به همان انردازه، درک  ةمنبع نور را در نق ، نور اتصال دارد و اگر آن شعاع نور قابليت ادراک داشته باشد

 .(142، ص 1931د )مصباح، خواهد کر

ونرد سربحان ها برا خدااز ايح م لب که ايح مکالمه به صورت علم حضروري و شرهودي بروده اسرت و انسران

زيررا خرداي ؛ ساحت مجرد انسان صورت پذيرفته استاز سريق شود که ايح رويارويي استفاده مي اند،رويارويي داشته

بنرابرايح . باشد نيز معرفتري مجررد اسرتمي يه ربوبيت خداي متعالاز سويي متعلق ايح پيمان ک مجرد است.سبحان 

 پذيرد.دريافت ايح معرفت مجرد جز با ساحت مجرد انسان تحقق نمي

در برخري . (19حرزا : ؛ ا1۱: هبقررشده اشاره شده اسرت )گرفته در قرآن کريم به عهدهاي ديگري که از انسان 

( کره 11-14يرس: د )نکنمعرفي مي« عبوديت خداي سبحان»و « عدم عبوديت شي ان»آيات مضمون ايح عهد را 

 کند.ايح دو معنا اموري مجرد از ماده هستند و انسان با ساحت مجرد خود ايح عهد و پيمان را درک و قبول مي

 . خالفت الهي و تعليم اسما6-1-1

لَإِذْ قالَ رَب ک لِْْمَائِکِِ »آورده است: خداي سبحان در قرآن کريم از خليفه قرار دادن انسان بر روي زميح سخح به ميان 

در ايح آيه خداي سبحان است؛ زيرا سياق ايح آيات ايح است « عنهمستخل ٌ (. »94: )بقره «إِِِّْ جامِ ٌ فِِ الْبَرْضِ خَْعفًَِ

بره اسرما دارد و اي مناسب ،ون علرم که خداوند در مقام اع اي کرامت و کمال به انسان است. کرامتي که نياز به زمينه

اند. ،نيح کرامتي در خليفة خدا متصور است و نه خليفة ،يزهاي ديگر. افزون برر ايرح، مالئکه مکرم از ايح زمينه محروم

خواهد براي خود خليفه تعييح کند نه براي ديگران. نيز ايح است که متکلم مي« خْعفًِ األرض فِ جام  إِْ»ظاهر جملة 

دهد که او خليفة خداست نه خليفه شخص ديگر؛ زيرا سجدة مالئکه برراي خرود آن ان ميجريان سجده براي خليفه نش

(. بنرابرايح 11-14 ، ص9ج ،19۳4جروادي آملري،  عنه م رح نيست. تا نوبت به سجده براي خليفة او برسرد )خل تمس

 بحان است.عنه در آيه، خداي سقرائح و شواهد موجود در آيات، حاکي از ايح م لب است که مسخل ٌ 
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موجرود عنره در او  اي از صفات مسرتخل بنابرايح بايد بهرهو عنه باشد  مستخل  ةاز سوي ديگر خليفه بايد آيين

سور که عنوان خليفه يير از مظهر و آيت است و تغاير بريح همان؛ باشد. عنوان خالفت يير از مظهريت و آيتيت است

همراه مظهريت است، ولي هر مظهريتي برا خالفرت همرراه نيسرت. آنها به نحو عموم و خصوص است. هر خالفتي 

اي از صرفات خرداي خرداي سربحان باشرد، بايرد بهرره ةخواهد خليفبنابرايح شخصي که مي. (12 ، ص9 ج )همان

 از خالفت بيشتري برخوردار است.، سبحان داشته باشد و هر،ه با صفات خداوند سنخيت بيشتري داشته باشد

 بررخالف آنکره جملره بره؛ دليل بر استمرار وجود خليفه اسرت« إِِِّْ جامِ ٌ فِِ الْبَرْضِ خَْعفًَِ» اسميه بودن جمله

. (9۱-91 ، ص9 ج صورت فعليه و در قالب فعل ماضي بيايد که در ايح صورت جعل شخصي است نه نوعي )همران

اينکه قابليرت رسريدن بره مقرام خالفرت را  خداي سبحان باشند يا ةتوانند خليفهاي بعد از آدم نيز ميبنابرايح انسان

انعرام: ها اشراره شرده اسرت )بالفعل نباشند. افزون بر ايح در بعضي آيات به خالفت تمرام انسران ةهر،ند خليف، دارند

 ( که ظهور در جعل خالفت از جانب خداوند سبحان دارد.11نمل: ؛ 111

 فرمايد:يدر قرآن مسبحان . خداوند ستمالک در خالفت، علم به اسما
بِأَسْماءِ هؤُُءءِ ِِْْ کْْؤمُمْ دؤادَِ  َ  وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَي الْمَالئِکةِ فَقالَ أَنْبِئُوني

مائِهِمْ فَلَمَّؤا  َالُوا سُبْحانَک ء عِلْمَ لَْا ِِءَّ ما عَلَّمْمَْا ِِنَّک أَنْتَ الْعَلِ مُ الْحَک مُ َالَ يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسؤْ

مؤا کْْؤمُمْ أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ َالَ أَ لَمْ أََُلْ لَکمْ ِِنِّي أَعْلَمُ غَ بَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ ما تُبْدُوَْ وَ

 (.99-96: هبقر) تَکمُمُوَْ

دانم کره شرما فرمود مح ،يزي ميپاسط  خداوند درپرسيدند، هنگامي که فرشتگان از انتخا  انسان به عنوان خليفه 

تعليم داد و پس از آنکه فرشتگان نتوانستند از اسما خبر دهنرد، خداونرد بره  سپس اسما را به حضرت آدم. دانيدنمي

از آن فرمرود آيرا بره شرما نگفرتم کره مرح از ييرب پرس دستور داد فرشتگان را به اسما خبر دهد و  حضرت آدم

به اسما ،يرزي اسرت کره خداونرد بره آن علرم  توان گفت علم حضرت آدميبنابرايح م ؟ها و زميح آگاهمآسمان

 سجده کردند. بر حضرت آدم، از اسالع از ايح م لبپس لذا ؛ اسالع بودندداشت و مالئکه از آن بي

شود و نيز اينکره اسرامي اشريا برتري آدم بر فرشتگان نمي ة،راکه ايح ماي؛ مراد از تعليم اسما، تعليم الفاظ نيست

امري اعتباري است که براي معرفت به مقاصدي است که در قلو  وجود دارد و مالئکه احتياجي بره تکلرم ندارنرد و 

،يرزي شربيه نره بنابرايح علم اسما  .(11۳-11۱، ص 1ق، ج121۱ي، ئشوند )سباسبامقاصد را بدون تکلم متوجه مي

کيفيات و خواص آنها بوده اسرت و خداونرد ايرح  لغات، بلکه بنا بر نظر برخي از مفسران مربو  به فلسفه و اسرارعلم 

علم را به آدم تعليم کرد تا بتواند از مواهب مادي و معنوي ايح جهان در مسرير تکامرل خرويش بهرره گيررد )مکرارم 

 .(1۱1، ص 1، ج19۱2شيرازي، 

ها و زمريح ييرب آسرمان ةکه تحت پرد؛ حقايقي باشد که از حقايق اشيا پرده بردارد ايعلم به اسما بايد به گونه

خداوند باشد. ممکح است مراد از علم بره  ةخواهد خليفعلم به آنها براي موجود زميني مقدور است که مي و قرار دارند

إِلَّها مِنْهدَْا خَئائِنُهُِ لَ ها ُْنَئِّلُهُِ إِلَّها بِقَهدَرٍ  ءٍلَإِنْ  ِنْ دَِ»: دنوجود دارسبحان ني باشد که نزد خداي ياسما، علم به خزا
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نرزد خداونرد ، شودمينهاده زيرا خداي سبحان خبر داده است که هر ،يزي که اسم شي  بر آن ؛ (11: )حجر«  َُْْْومٍ

دارنرد و محردود بره اي نح انردازهي( و در آن خزا31روند )نحل: خدا باقي هستند و از بيح نميجا نآخزائني دارد که در 

از ايرح . (11۳-11۱، ص 1ق، ج121۱ي، ئانزال و خلرق آنهاسرت )سباسبرا ةدر مرتبشان حدي نيستند و اندازه و قدر

 .اندامور مادي و يا مثالي نيستند، بلکه اموري عقلي و مجرد از مادهلحاظ، 

اسرت، کره احتمراالً همران « اسما  اهلل»بنا بر ديدگاه برخي مفسران مراد از اسما، حقايق عاليه موسوم به 

است؛ مفراتح  (خزائنه عندنا إالا  ٍشي مح وإن)در آية « خزائح»در آيه )وعنده مفاتح الغيب...( و « مفاتح الغيب»

؛ نيرز ر.ک: همرو، 11۳ ، ص9 ج ،19۳4آملري، جروادي پذيرنرد )و خزايني که به سبب عنداللهي بودن فنا نمي

به بعد(. ازآنجاکه ايح حقايق اموري مجرد از ماده هسرتند، انسران برراي دريافرت ايرح  111 ، ص1 ج ،19۳1

کره اي باشد که بتواند آنها را دريافت کند و آن مرتبرة مجررد عقلري اسرت. ازآنجابايد، داراي مرتبهحقايق، مي

تواننرد از توانند خليفه باشند، همة آنها نيز توانايي درک اسما را دارند و همره ميمي هام ابق آيات همة انسان

 ايح ساحت مجرد عقلي برخوردار باشند.

 . تحمل امانت الهي7-1-1

مال»خداي سبحان در قرآن از تحمل امانت الهي توسط انسان ياد کرده و فرموده است:  اتِ إَِّْها مَرَْْهنَا الْبَ اَْهَِ مََْهِ الاهَّ

ُ کانَ ظَُْو اً جَهُو ً ِِْْاانُ إَِِّْ (. دربارة امانرت الهري ۱1حزا : )ا« لَالْبَرْضِ لَالْجِبالِ فَبَبَعنَ أَنْ ي ْمِْْنَها لَأَدْفَقْنَ  ِنْها لَحَمََْهَا الْ

ه، اختيرار و اند. واليرت الهيرهاي مفصلي صورت پذيرفته است و آن را به معاني مختلفي تفسير کردهميان مفسران بحث

گيرند، معرفت اهلل، واجبرات و تکرالي  الهري از هايي که مردم از يکديگر ميآزادي اراده، عقل، اعضاي پيکر انسان، امانت

 (.211، ص 1۱، ج19۱2جمله تفسيرهايي است که براي امانت الهي ککر شده است )مکارم شيرازي، 

ها و زمريح از تحمرل آن ابرا کردنرد، يست و اينکه آسرمانمادي ن يامانت هر معنايي که داشته باشد مسلماً امر

ها از حمل آن عاجزند. مسلماً اگرر امانرت که آسمان اي وزيح و سنگيح استکنايه از ايح است که ايح امانت به اندازه

و زيرا خداونرد سربحان خلقرت کروه ؛ ها و زميح توانايي بيشتري براي تحمل آن داشتندمادي بود، آسمان يالهي امر

بنرابرايح از جهرت عظمرت و . (9۱سررا : ؛ ا1۱نازعرات: دانرد )تر ميزميح و آسمان را از خلقت انسان بزرگتر و قروي

د، بره دليرل پرذيرميرا ندارند و اينکه انسان تحمل آن را ش ها و زميح تحملآن امر است که آسمان سنگيني معنويِ

فرمايرد اگرر ميسبحان گونه که خداي همان .(1۳3 ص ،9 ج ،19۳4جوادي آملي، وجودي و تجرد روح اوست ) ةسع

داشرت، ولري انسران مريشکافت و تحمل دريافت تجلري الهري را نکرديم، کوه از هم ميما قرآن را بر کوه نازل مي

ها و زميح توانايي حمرل آن امانرت را نداشرتند، ولري امانت الهي نيز آسمانبارة در ،توانايي دريافت وحي الهي را دارد

 روح مجرد انسان استعداد دريافت امانت الهي را دارد.

 ها و زمين. ديدن ملکوت آسمان8-1-1

وَکذلِک نُري إِبْرراهيمَ » اشاره شده است: ها و زميح به حضرت ابراهيمدر قرآن کريم به نشان دادن ملکوت آسمان
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 اشيا را به دست خود دانسته )يرس: ةخداوند ملکوت هم؛ (۱1م: نعا)ا« مَلَکوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيکونَ مِحَ الْمُوقِنيحَ

 .(1۳1عراف: ها و زميح تشويق کرده است )املکوت آسمان ةبه نظاررا ها ( و انسان۳۳مؤمنون: ؛ ۳1-۳9

؛ 1ق، ج1241 فراهيردي، :)ر.کاسرت گرفته شده است و به معنراي مالکيرت و سرل نت « مُلک»از « ملکوت»

اسرت برراي داللرت برر تأکيرد و مبالغره « تا »و « واو»( و اضافه شدن ۱۱1، صق1211، ؛ رايب اصفهاني9۳4ص

 .(1۱4، ص ۱ق، ج121۱ي، ئ)سباسبا

ها و ها و زميح است. به ايرح معنرا آسرمانملکوت در ايح آيات به معناي مالکيت حقيقي خداوند نسبت به آسمان

و وجودشان عيح ربط به خداي متعال اسرت و بردون اکن  اندسبحاناشيا در وجودشان نيازمند به خداي  ةزميح و هم

 ها و زميح ممکح نيست.خداوند هيچ موجودي و هيچ قدرت و حرکتي در آسمان ةو اراد

. عيح فعل و ايجاد اوسرت، خداوندگالم از سوي خداي متعال است و « کح» ةدر حقيقت ملکوت هر ،يزي، کلم

ياست از جهت نسبتي که با خداي سبحان دارند و وجود رب ري و قيرامي توان گفت ملکوت اشيا، وجود اشبنابرايح مي

 .(1۱1، ص ۱ق، ج121۱ي، ئدارند )سباسباسبحان به کات مقدس خداوند نسبت است که 

ديدن و دريافت نسبت ملکيت حقيقي خداوند نسبت به اشيا و ربط وجودي موجودات نسبت به خداوند، امري مجررد 

و دعوت مردم به دريافت ،نيح  ل مشاهده نيست. بنابرايح ارائة ايح معنا به حضرت ابراهيماست که با ديدة ظاهري قاب

 تواند ايح معنا را دريافت کند و ايح ساحت بايد مجرد از ماده باشد. معنايي، حاکي از وجود ساحتي در انسان است که مي

 . معراج روحاني2-1

معرراج  ةحت مجررد عقلري در انسران اسرت. آيراتي کره بره مسرئلح بر وجود سرايپيامبر يکي از شواهد و قرا معراج

در دو مرحله انجرام گرفتره اسرت: معرراج  رسد معراج پيامبراند. به نظر مياسرا و نجم آمده ةاند در دو سورپرداخته

ي از مسجدالحرام بره مسجداالقصر اسرا مربو  به معراج جسماني پيامبر ةجسماني و معراج روحاني. آيات اول سور

ديگر از سرير و معرراج  اينجم وجود دارد که بر روحاني و معنوي بودن مرحله ةشواهدي در آيات سور. (1سرا: است )ا

   داللت دارد: پيامبر

مَبْهدِهِ  ها  إِلهِ دِْْ فَبَلْحِأَ مََّْمَُِ دَدِيدُ الْقُوي ذُل  ِرَّةٍ فَاسْتَوي لَهُوَ بِالْبُفُقِ الْبَمِْْ ثُمَّ دَْا فَتَدَلَِّ فَکانَ قابَ قَوْسَعنِ أَلْ»

 .(11-1)نجم: «  ا يري أَلْحِ  ا کيَبَ الْفُؤادُ  ا رَأي أَ فَتُمارُلَُِْ مَِْ

خداي سبحان است و يا جبرئيل، بيح مفسرران اخرتالف اسرت )مکرارم شريرازي، « شديدالقوي»در اينکه منظور از 

کات مقردس « شرديدالقوي»دال بر ايح م لب است کره مرراد از  بيت(. روايات منقول از اهل2۳1، ص 11، ج19۱2

بره خداونرد نزديرک شرد و او را برا ،شرم دل  را تعلريم داد و پيرامبر خداي سبحان است و خداوند سبحان، پيامبر

 مشاهده کرد.

ِ  ِنْ لَ کانَ فََْمَّا أُسْرِي بِالنَّبِِ» در روايتي آمده است: « رُفِعَ لَهُِ حِجَهابٌ  ِهنْ حُجُبِهِِ أَلْ أَدِْْقَوْسَعنِ  کقَابِ رَبِِّ

 .(991، ص1ج، 19۳1)صدوق، 



  619 داليل و شواهد قرآني بر تجرد عقلي روح در قرآن 

نزديکي و مشاهدة خداي سبحان با توجه به مجرد و منزه بودن او از ماده، مسرتلزم ايرح اسرت کره رسرول گرامري 

 کرده باشند. اسالم با ساحت مجرد خود با خداي سبحان نزديک شده باشند و با ايح ساحت خداي سبحان را مشاهده

دْرَةَ  ها يغْشهِ  لَقَدْ رَمهُ َْئْلًَِ أُخْري مِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهِ» آيات آمده است: ةدر ادام ُ الْمَبْلي إِذْ يغْشَِ الاهِّ مِنْدَها جَنَِّ

ِ   ا زاغَ الْبَصَرُ لَ ا طَغِ لَقَدْ رَأي  .(1۳-19)نجم: « يالْکبْر ِنْ مياتِ رَبِِّ

، 19۱2ن اخرتالف وجرود دارد )مکرارم شريرازي، ان مفسررايمگردد، ميازبه ،ه کسي ب« رَآهُ» در اينکه ضمير در

ولري برا توجره بره روايرت ؛ انردخرداي سربحان بازگرداندهبه برخي آن را به جبرئيل و برخي ديگر . (144، ص 11ج

متعرال برا ،شرم قلرب و  موردنظر باشد و رؤيت خدايسبحان رسد که در ايح آيات ديدار خداي ککرشده به نظر مي

 است. اکرمآن وجود ساحتي مجرد از ماده براي رسول ة علم حضوري و شهودي باشد، که الزم

، ولري ازآنجاکره هسرتند اکررمتوجه به ايح نکته ضروري است که هر،ند ايح آيات مربو  به معرراج پيرامبر 

؛ 11إبرراهيم: کند )بر آنها وحي ميرد و گذاميمنت  ند و خداوند بر آنهاديگر يهاپيامبران در انسان بودن مانند انسان

 توانند ،نيح قابليت و مقامي داشته باشند.نيز ميديگر  يهاتوان نتيجه گرفت که انسانمي، (114که : 

 فطري بودن دين. 3-1

حَنعفهاً فِْْهرَتَ الَّْهِِ  فَبَقِمْ لَجْهَک لِْدِّينِ» خداوند ف رت انسان را به ديح خدا سرشته است:، قرآن ةم ابق آيات کريم

ِ الَّتِ  .(94روم: )« فََْرَ النَّاسَ مََْعها   تَبْدي َ لِخَْْقِ الَِّْ

منظرور، )ابرح« خلقت»( و 21۱ص ،9، ج191۱جزرى، اثير ابح« )اختراع»، «ابتدا»به معناي « ف ر»از « ف رت»

بره معنراي « ف ررت»کند. بنابرايح و گونه مي در زبان عربي داللت بر نوع« فَِِْْ»( است. وزن 11ص ،1ق، ج1944

به معناي نوع خاص آفرينش انسان اسرت و يرا ، رودانسان به کار مي ةو وقتي درباراست نوع خاص آفرينش و خلقت 

 .(211 ص ،9ج ،191۳هايي که در اصل خلقت و آفرينش انسان است )م هري، ويژگي، به تعبير ديگر

مأمور بره تبليرآ آن  ، که منظور از آن ديح و آييني است که پيامبراستال  و الم عهد « الديح»ال  و الم در 

اصرول و کم دسرتتوان گفت که معارف ديح اسالم و يا بنابرايح مي. (21۳، ص 11، ج19۱2، بودند )مکارم شيرازي

از جملره ؛ . آياتي از قرآن نيز به ايح م لرب اشراره دارنرداندمباني آن مانند توحيد و معاد، در خلقت انسان سرشته شده

 اند.( ناميده شده11: ه)ياشي« يادآورنده»( و 3: )حجر« ککر»اينکه در قرآن، پيامبر به 

تواند معرارف ازآنجاکه بسياري از معارف ديح، اموري عقالني و شهودي و مجرد هستند، و يک امر جسماني نمي

اي مجررد از مراده تواند با ايح امور سرشرته شرود کره مرتبرهند، هنگامي ف رت انسان ميکمجرد از ماده را دريافت 

افزون بر ايح در ايح آيه به ثابت بودن ف رت الهي انسان و عدم تبديل در آن اشراره شرده اسرت و ايرح  داشته باشد.

هراي اسرت و متناسرب برا اقليم،راکه بدن جسماني انسان متغير و متنوع ؛ اي بر تجرد ف رت الهي انسان استقرينه

 .(921-921 ، ص19۱۳کند )جوادي آملي، هاي مختل  تغيير ميمختل  و زمان
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 علم لدني و علم به غيب .4-1

ها و اع اي علم از جانب خود به بنردگان صرالح اشراره به تعليم انسانسبحان در موارد متعددي از آيات قرآن، خداي 

؛ 1۱1؛ اعرراف: 29و  21؛ مرريم: 9۱ و 91؛ بقره: 1و  1: نا؛ رحم1-1؛ نجم: 9۱ رعد: ؛119؛ نسا: 1ده است )نمل: کر

ظهور ايح آيات در ايح است کره خداونرد ايرح علروم را از . (1۳و  1۱، 11، 1، 2؛ يوس : 11؛ نمل: ۱3و  ۱۳، ۱2انبيا: 

 دريافت شده است.بحان ساي بوده که به سور مستقيم از خداوند يير سرق عادي تعليم داده و ايح تعليم به گونه

فَوَجَدا مَبْداً  ِنْ مِبادِْا متَعْناهُ رَحْمًَِ  ِنْ مِنْدِْا لَمََّْمْنهاهُ  ِهنْ » فرمايد:ش مييدر توصي  يکي از اولياسبحان خداي 

 .(11که : )« لَدَُّْا مِْْماً

برح احمرد ؛1132 ص ،1ج ،ق1933؛ جوهري، 24ص، ۳ج ق،1241 يعني نزد )عند( و حضور )فراهيدي،« لدن»

ظررف مکران « عنرد»را ماننرد « لردن»برخري . (1۳1ص ،14ج، م1443؛ مص فوي، 129ص ،1ج ،ق1242، فارس

هم براي مکان و هرم « عند»زيرا ؛ دانندو اخص از آن مي« عند»تر از اينکه آن را از نظر مکان نزديکمگر دانند، مي

برراي قرر  متصرل و « لدن». (121ص ،2ج، 191۱جزري، ثير اابح« )لدن»رود، برخالف کار ميه براي ييرمکان ب

از علم لدني ايح نيست کره از سروي  منظور. (1۳9ص، 14ج ،م1443رود )مص فوي، کار ميه يالباً در قر  معنوي ب

،يز نيست مگر اينکه از جانرب خردا باشرد. بنرابرايح علرم  ،راکه هيچ؛ ولو اينکه ييرمستقيم باشد، خداوند آمده باشد

 واس ه از جانب خداوند است.دريافت بي ينوع، دنيل

(؛ يعني اصرل و ريشرة هرر 11حجر: هر ،يزي که در جهان امکان وجود دارد، خزاينش در نزد خداي سبحان است )

،يزي که در جهان سبيعت و عالم مثال و عالم عقول وجود دارد، در مخزن الهي است. براي هر ،يزي، ،نرديح مخرزن 

ها متناسب با مراترب خرود بره برخري از ايرح خرزايح دسترسري پيردا خزايح در سول هم هستند و انسانوجود دارد. ايح 

و انسان کامل از همة ايح خزايح اسالع دارد. از سوي ديگر، هر ،يزي که نزد خداي سبحان است، باقي، ثابرت  کنند؛مي

از زوال و دگرگوني، تغيير و حرکرت هسرتند  (. بنابرايح خزايح نزد خداي سبحان مصون31نحل: و مصون از زوال است )

گيرند و لذا موجوداتي زماني نيستند. بنابرايح کسي که بخواهرد بره ايرح خرزايح راه پيردا و تحت حکومت زمان قرار نمي

توانرد بره کند، بايد مجرد از زمان باشد و ساحتي مجرد از ماده داشته باشد و آن، ساحت مجرد عقلي انسان است کره مي

 (.11۱، ص 1، ج 19۳1زوال که در نزد خداي سبحان دسترس پيدا کند )جوادي آملي، ثابت و بي خزايح

 و کتاب مکنون الکتابام. دسترس به 5-1

 ( و پيرامبر2زخررف: الکتا  نرزد پروردگرار اسرت )( و ام11-11م ابق آيات قرآن کريم، قرآن در لوح محفوظ )بروج: 

الکتا  نزد پروردگار دريافت کرده اسرت. نيرز قرآن را از ام (. بنابرايح پيامبر1نمل: قرآن را از پروردگار اخذ نموده است )

 (.۱3-۱۱توانند به مرتبة قرآن در کتا  مکنون راه يابند )واقعه: شود که م هران مياز آيات سورة واقعه استفاده مي

ا  و کتا  مکنون امري مجرد از ماده است و هنوز به صرورت الفراظ و الکتامازآنجاکه قرآن در مرتبة 

تواند به عالم مجرردات دسرترس داشرته باشرد و ايرح ( انسان مي131-131کتابت درنيامده است، )شعرا : 
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اي مجرد براي انسان است، تا با آن مرتبه توانايي درک حقيقت قررآن را در آن مراترب مستلزم وجود مرتبه

 باشد. مجرد داشته

 و مؤمنان اعمال توسط پيامبر ة. مشاهد6-1

سربحان خرداي  .(32: د )توبرهنها توسط پيامبران و مؤمنان داللت داراعمال انسانة برخي آيات قرآن کريم بر مشاهد

ُ مَمََْکمْ لَرَسُولُُِ لَالْمُؤْ ِنُونَ لَسَهتُرَ» فرمايد:در قرآن کريم مي هادَةِ  د لنَ إِلهِلَقُ ِ امْمَُْوا فَاَعرَي الَِّْ مهالِمِ الْغَعه ِ لَالشهَّ

 .(141: )توبه« فَعنَبِّئُکمْ بِما کنْتُمْ تَْْمَُْونَ

کنند. ايرح مشراهده ها را مشاهده ميش، مؤمنان نيز اعمال انساناايح آيه عالوه بر خدا و رسول گراميبر اساس 

، ص ۱ج  ،19۳2جروادي آملري، ح تسروي  )در )فسيري اهلل( سيح تحقيق است نه سري« سيح»در هميح دنياست و 

ها را در آنجرا آشرکار زيرا مشاهده اعمال در قيامت اختصاص به خدا و رسول و مؤمنان ندارد و خداوند سرريره؛ (992

از يشران نيز به آگراهي ا بيتروايات منقول از اهل. (21)نسا :  ( و هيچ سخني قابل کتمان نيست3کند )سارق: مي

 .(113، ص 1ق، ج124۱داللت دارند )کليني، اعمال مردم 

لذا بايد از براسح افرراد و اعمرال آنهرا در ، هدايت باسني افراد است ازآنجاکه يکي از شئون باسني امام معصوم

و بنرابرايح  کاري آنهاسرت ة،راکه باسح انسان جز  حي ؛ تا بتواند آنها را در باسح هدايت کند ييب و نهان آگاه باشد

 .(141-144 ، ص1 ج ،19۳2را بشناسند )جوادي آملي، بايد آن 

در قررآن کرريم سربحان خداونرد . (۱1قصرص: است )گفته شده در آيات ديگر از برانگيختح گواه براي هر امتي 

ٍ بِشَهعدٍ لَ جِئْنا بِک مَِْ» فرمايد:مي  ، (21نسا : )« هؤُ ءِ دَهعداً فَکعفَ إِذا جِئْنا  ِنْ ک ِّ أُ َِّ

د و در روز کننرميها را مشراهده ند که پيامبران الهي و برخي مؤمنان اعمال انسانات حاکي از ايح م لبايح آيا

رو ند. ازايرحک،راکه شهادت در جايي حجت است که شخص امري را مشاهده ؛ دهندقيامت بر آن اعمال شهادت مي

دانيم کره حرواس ظراهر انسران دهند. از سويي ميشاهدان بايد اعمال مردم را ببينند تا در روز قيامت به آن شهادت 

و نيرز بسرياري از نرد اکه بسياري از اعمال در خلوت انجرام شردهدرحالي؛ توانند شکل ظاهري اعمال را ببينندتنها مي

که راهي براي درک و احسراس آنهرا وجرود نردارد و در روز قيامرت  ندسته ها اعمال باسني و نيات آنهااعمال انسان

بنرابرايح رؤيرت اعمرال . (111د )بقرره: نرگيرخداي سبحان قررار مي رسيکه مورد حساب ندستهروني انسان احوال د

 .(911-914، ص1ق، ج121۱ي، ئدر روز قيامت )سباسبا هاعبارت است از ديدن حقايق اعمال مردم و شهادت بر آن

 . دادن نور و حيات طيبه7-1

يها أَيهَها الَّهيينَ م َنُهوا » فرمايد:خداي سبحان در قرآن کريم مي. ه استدر قرآن کريم از حيات نوراني مؤمنان ياد شد

َ لَم ِنُوا بِرَسُولِِِ يؤْتِکمْ کفَْْعنِ  ِنْ رَحْمَتِِِ لَيجَْْ ْ لَکمْ ُْوراً تَمْشُونَ بِِِ  .(1۳حديد: )« اتَّقُوا الَِّْ
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ان ايمان بياورند، خداونرد بره آنهرا نروري کساني که تقواي الهي داشته باشند و به خداي سبح، ايح آيهبر اساس 

در آيات ديگر بره حيرات  د و مسير درست را در زندگي خود بپيمايند.نندهد که با آن نور بتوانند راه زندگي را پيدا کمي

هاي ( بره انسران13)انفرال:  ( و فرقان ميان حق و باسرل3۱نحل: ( و نيز حيات سيبه بخشيدن )111نعام: بخشيدن )ا

از خارج کردن مؤمنان از ظلمت و وارد کردن آنها در نرور سرخح بره ميران نيز ديگر  ياره شده است. در آياتصالح اش

شود که خداي سربحان بره گونه آيات استفاده مياز ايح. (3حديد: ؛ 11سالق: ؛ 29حزا : ؛ ا1و  1براهيم: ا) آمده است

اي اثر ايرح نرور و حيرات، شرعور و ارادهکه بر  کندآن، نوعي حيات عنايت مي ةنور و در ساي يهاي باايمان نوعانسان

حيات نبراتي و حيرواني، حيرات ديگرري دارنرد کره کرافران از آن  ديگران دارند. ايح افراد عالوه بر ةشعور و ارادفوق

؛ هسرتندديگرر  يهانسرانهاي باتقوا و باايمان، داراي حياتي فروق حيرات ااند و آن حيات انساني است. انسانمحروم

برراي کنند کره نيست و ،يزهايي را اراده ميممکح ديگران براي کنند که گونه افراد ،يزهايي را درک مي،راکه ايح

حقايق و فرقان ميران حرق و  ةو مشاهد يبينروشح. (99۳-99۱، ص ۱ق، ج121۱ي، ئ)سباسبامقدور نيست ديگران 

 .شونديانسان دريافت م يساحت مجرد عقل ةا به وسيللذهستند؛ باسل از امور مجرد از ماده 

 گيرينتيجه

شرده در شناسي ارائرهو دقت در انسان دنکميهايي که خداي سبحان در قرآن کريم براي انسان ککر تأمل در ويژگي

برراي انسران عقلي مجررد از مراده را  ةتوان مرتبمي هاآنة کند که بر پايح و شواهدي رهنمون مييقرآن، ما را به قرا

(، تروفي نفرس ۳1إسررا : ؛ 3: هدانشمندان اسالمي از آياتي که بر نفط روح و امري بودن روح )سجد معموالً پذيرفت.

و...( داللرت دارنرد، برر اثبرات 1۱1عمرران: ؛ آل144( و حيات برزخي انسان )مؤمنون: 21هنگام خوا  و مرگ )زمر: 

توان آيرات ديگرري را نيرز بره عنروان رسد با تأمل در آيات قرآن ميمي اند. به نظرتجرد روح در قرآن استدالل کرده

، عهرد واز جمله آيات دال بر: تقر  انسان به خدا و مالقات برا ا؛ شاهد و قرينه بر اثبات تجرد روح مورد توجه قرار داد

، رؤيت ملکروت ني پيامبر، پذيرش امانت الهي، تعليم اسما ، معراج روحانسانو پيمان الهي با انسان، خالفت الهي ا

 دريافت علم لدني از جانب خداوند. و ها و زميح، دسترسي به ام الکتا  و کتا  مکنونآسمان

 ةآن بدن ظراهري اوسرت و مرتبر ةاست که يک مرتب ايتوان گفت که انسان داراي مراتب وجوديبنابرايح مي 

هاي عظيمي از جمله مالقرات ها و قابليتاستعداد، روح مجرد از ماده و خصوصيات ماده است که در پرتو آن شديگر

 کند.با خداي سبحان و رسيدن به مقام خالفت از جانب او را پيدا مي
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