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  چكيده  

أَلَست بِرَبكُم «اعراف  172استنادات قرآني در فطري بودن معارف ديني، آيه ترين  يكي از مهم
توان آن را احتجاجي در برابر معاندين و منكرين دين دانست. آراي است كه مي» قالُوا بلى

گوناگوني از متقدمين و متأخرين در مورد اين آيه مطرح شده است؛ برخي آيه را در حد 
. ضرورت  بعضي ديگر معتقدند كه آيه درصدد بيان واقعيت خارجي است اند وتمثيل دانسته

شود كه اختالف نظرات متعدد و به ظاهر متناقض در بحث از اين موضوع، زماني نمايان مي
  شود.مندان به اين بحث مياين زمينه، موجب تشويش اذهان عرف و به ويژه عالقه

آملي پيرامون شهيد مطهري و استاد جواديهاي  مقاله حاضر پس از بررسي نظرات ديدگاه
دارد كه وجه تشابه اين دو بزرگوار در عنايت به ديدگاه عالمه طباطبايي است ذر، بيان ميعالم

اند ولي استاد جوادي آن را نقد با اين تفاوت كه شهيد مطهري ظاهراً اين نظريه را پذيرفته
توان ديدگاه ملكوت عالمه ين است كه ميرسد نوآوري نوشتار حاضر ااند، به نظر مينموده

  آملي جمع نمود.ي فطرت استاد جواديطباطبايي را با نظريه

  واژگان كليدي

  .آمليآيه ميثاق، عالم ملكوت، فطرت، مطهري، جوادي      
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  طرح مسئله

روايي دان اسالمي و مستند به ادله قرآني اكثر انديشمن  اعتقاد به عالم ذر، مورد پذيرش
 فرمايد: كه مي  سوره اعراف است 172آيه   ارهب  ترين سند قرآني در اين باشد، اصليمي
أَنْفُسهِم أَلَست بِرَبكُم   آدم منْ ظُهورِهم ذُريتَهم و أَشْهدهم على و إِذْ أَخَذَ ربك منْ بني«

و هنگامى ) «172(اعراف: ». يامةِ إِنَّا كُنَّا عنْ هذا غافلينَشَهِدنا أَنْ تَقُولُوا يوم الْق  قالُوا بلى
را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذريه آنان را برگرفت و ايشان را بر خودشان 

تا مبادا روز » چرا، گواهى داديم«گواه ساخت كه آيا پروردگار شما نيستم؟ گفتند: 
  (ترجمه فوالدوند)». مقيامت بگوييد ما از اين [امر] غافل بودي

نظرهايي وجود دارد و اين اختالف آراء حتي درباره  در تفسير اين آيه، اختالف
) اين تفاوت 14ص ،1376شود، (ر.ك: پزشكي،  شاهده ميروايات مربوط به آن نيز، م

كه؛ موطن اخذ ميثاق كجا بوده؟ در كجا ها، در برخي جزئيات است از جمله اين ديدگاه
  اند؟ ربوبيت حق و عبوديت خويش اعتراف كرده ها به انسان

ها  ذر به نگارش درآمده و به تبيين ديدگاهتاكنون مقاالت متعددي پيرامون عالم
آملي در مورد نظريه عالمه پرداخته است. در برخي از مقاالت، به ديدگاه استاد جوادي

است ولي از نظريه طباطبايي اشاره شده و حتي جوابهايي به نقدهاي ايشان داده شده 
ذكر است تا آنجا كه نگارنده جستجو  به است، الزم نيامده ميان جديدشان سخني به
كدام از مقاالت، ديدگاه شهيد مطهري مطرح نشده و بررسي تطبيقي  كرده است در هيچ

  صورت نگرفته است. - در اين موضوع - نيز ميان نظرات اين دو بزرگوار
ديدگاه شهيد مطهري و استاد جوادي ر اين مقاله، به بررسي رو نگارنده داين از
پردازد. استاد جوادي در ابتدا، مي - در مورد عالم ذر و تبيين اين آيه شريفه -آملي 
اند، اما شهيد مطهري ها را نقد و بررسي نموده اند و آنهاي مختلف را بيان داشته ديدگاه

مجالي براي تبيين آن نيافتند و فقط در  - اندهاي كه در اين مورد داشتبا همه دغدغه -
اند و آن را بسيار جالب هجاهاي مختلف به ديدگاه عالمه طباطبايي اشاره نمود

  اند. دانسته
ما «فرمايد:  پردازند كه خداي سبحان ميگونه به تبيين اين آيه مياستاد جوادي اين

نفسشان را به ايشان نشان داديم و ها را گواه خودشان قرار داديم و  اي، انسان در نشئه
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آنها به ربوبيت خدا و عبوديت خود اعتراف كردند و اين چنين اصل توحيد، نبوت، 
بيني شده است تا كسي در قيامت بهانه نياورد  وحي و شريعت در درون هر كسي پيش
هاي قومي در ما اثر گذاشت؛ و يا در محيطي  كه ما وارث سنتي باطل بوديم و سنت

هاي سياسي، جغرافيايي، قومي و نژادي  هبي تربيت يافتيم؛ به اين ترتيب، بهانهغيرمذ
  تأثير خواهد بود.  بي

فرمايد: در آن نشئه شما به حقيقت خود كه عبد خدا هستيد و او  خداي سبحان مي
اي تاريخي و يا در عالم ديگري نيست تا بگوييد كه  رب شماست، پي برديد. اين نشئه

در اينجا متعلق به » اذْ«كرديم؛ اكنون هم با شماست و خواهد بود. كلمه آن را فراموش 
است؛ يعني به ياد آن صحنه باش؛ يعني اكنون هم اگر تفكر كنيد، آن را به ياد » اُذْكُر«

  )47-48، صص1ح، ج1388آملي،  (جوادي ».آوريد مي
  فرمايد:شهيد مطهري نيز مي

فرمايد  كه مىانسانى است، پس از آن كه اشاره به فطرت» ذر«در آيه معروف «
گويد: براى اينكه بعدها نگوييد  خداوند پيمان توحيد را در نهاد مردم قرار داده است مى

اى نداشتيم و مجبور بوديم كه به رسنت پدران  اند و ما چاره همانا پدران ما مشرك بوده
ى، (مطهر». ر نيستگونه اجبارى در كاخود باقى باشيم. با چنين فطرت خدادادى هيچ

  )350-351ص ،2 ، ج1390
نمايد از نظر ايشان آيه ديگري نيز وجود دارد كه داللت كمتري بر عالم ذر مي

  ) و آن عبارت است از: 603 ، ص3، ج1380(ر.ك: مطهري، 
؛ )60(يس:  »إِنَّه لَكُم عدو مبينٌ آدم أَنْ ال تَعبدوا الشَّيطانَ أَ لَم أَعهد إِلَيكُم يا بني«

اى فرزندان آدم، مگر با شما عهد نكرده بودم كه شيطان را مپرستيد؛ زيرا وى دشمن «
 ».آشكار شماست؟

شود. (قدردان اعراف تقويت مي 172همچنين داللت اين آيه با ضميمه نمودن آيه 
  )204 ، ص1386قراملكي، 
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  شناسي آيه. مفهوم 1

و براي مذكّر و مؤنث،  - اعم از كوچك و بزرگ -به معناي فرزندان است » ريهذ«واژه 
، 6، ج1385آملي،  رود. (جوادي كار ميالفصل بهفصل و معمفرد و جمع و اوالد بال

، 1ق، ج1415؛ آلوسى، 170 ، ص1378؛ همو، 164 ، ص14، ج1387؛ همو، 421ص
 و 454 ، ص2؛ همان، ج543 ، ص1ق، ج1422؛ أندلسي، 139 ، ص2؛ همان، ج375ص
براي جمع و فرزندان كوچك است؛ ولي براي » ذريه«) البته اصل اولي در كاربرد 462

، ق1412اصفهانى، رود. (راغب كار مييك نفر و براي فرزندان بزرگ نيز در عرف به
واسطه يا )؛ چه با207 ، صتايعني فرزند و نسل (فيومى، بي» ذريه«؛ پس 327 ص
شود  ) و شامل فرزند پسر و دختر مي455 ، ص14، ج1387آملي، (جواديواسطه  بي
  است. » ات ذري«و » ذراري«و جمع آن » ذرية الرجل، ولده«

  سه قول مطرح است:» ذريه«در ريشه كلمه 
و » رويه«باشد كه همزه آن حذف شده است. مانند: مي» خَلَق«از ذرأ به معناي  .1

آملي،  ؛ جوادي327 ، صق1412اصفهاني، ؛ راغب207 ، صتا(فيومى، بي». به ريه«
  )435، ص 17، ج1388؛ همو، 244 ، ص2، ج1383
بوده و واو آن حذف » ذُرويه«به معناي عالي و باالست كه اصل آن » ذرو«از  .2

  )435، ص 17، ج1388آملي،  ؛ جوادي327 ، صق1412اصفهاني،  شده است. (راغب
اصفهانى،  و كوچك است بر وزن فُعليه و قمريه، (راغب به معناي ذَره» ذرر«از  .3
) كه به معناي لطافت و 435 ، ص17، ج1388آملي،  ؛ جوادي327 ، صق1412

شود... هنگامي كه  گفته مي» ذر«هاي كوچك،  رو به مورچه آيد؛ ازاين پراكندگي مي
». لشمس ذروراًذرت ا«گويند:  شود، مي كند و نور آن پراكنده مي خورشيد طلوع مي

) همچنين 244 ، ص2، ج1383آملي، ؛ جوادي344 ، ص2ق، ج1404فارس، (ابن
  )207 ، صتاشود. (فيومي، بي به نوعي از عطر گفته مي» ذروره«يا » ذريره«

ء است نه مطلق  ريز كردنشيبه معناي پراكنده ساختن و ريز» ذَر«كه: نتيجه، اين
شود) است كه  (چيزي كه پخش و پراكنده مي» ذُرة«پراكنده كردن. ذريه در اصل از 

براي تأنيث است و به اعتبار كثرت و جماعت به آن ملحق » تاء«آن براي نسبت و » ياء«
، 12، ج1386آملي،  ؛ جوادي308-306 ، ص3، ج1360 شده است. (مصطفوى،
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 گويند كه در ) نسل آدمي را از آن جهت ذريه مي244 ، ص2، ج1383؛ همو، 393ص
، 1383آملي، شود. (جوادي ها پراكنده مي آغاز پيدايش، ذرات ريزي است كه در رحم

  )244 ، ص2ج
  

  نظرات گوناگون درباره أخذ ميثاق و  ء. آرا2

آملي،  تعالي، صريح آيه است و شكي در آن نيست؛ (جوادياصل ميثاق بر ربوبيت حق
صراحت ذكر نشده، ولى چنين قرآن نام عالم ذر به اگرچه در  )394 ، ص5، ج1387

) اما در مورد جزئيات آن، آراي 41، ص4 ، ج1389حقيقتى وجود دارد. (مطهرى، 
مطرح شده است. در اين قسمت ابتدا به تبيين  - از متقدمان و متأخران -گوناگوني 

  نظرات پرداخته و سپس ديدگاه مختار مطرح خواهد شد:
  

  . تمثيل2-1

بيان شده است؛ يعني خداوند در واقع  - نه واقع –تمثيل  طبق اين نظريه: آيه براساس
ها در  از ذريه فرزندان آدم اقرار و پيماني نگرفته و هيچ گفتگويي بين خداوند و انسان

نداريم و آيه  "الست"عالمي به نام ذر صورت نگرفته است، اساساً عالمي به نام ذر يا 
است. مراد آيه آن است كه گويا شريفه و روايات، از باب حكايت، تمثيل و مجاز 

كه واقعاً صحنه اشهاد، گرفتن و سپردن تعهد و ها اقرار گرفته، نه آن خداوند از انسان
اي بر ربوبيت خود گويا گفته است:  ميثاق تحقق يافته باشد؛ يعني خداوند با ارائه ادله

اند.  هادت دادهها نيز بر ربوبيت پروردگار ش گاه آن آيا من پروردگار شما نيستم؟ آن
 ، ص12، ج1387؛ همو، 118 ، صج1388آملي، ؛ جوادي71 ، ص3تا، ج(بيضاوي، بي

124-123(  
 -و به تبع آن عبوديت انسان -اساس اين ديدگاه، ربوبيت ذات اقدس الهي  بر

، 1387چنان روشن است كه از هر كسي پرسش شود، پاسخ آري خواهد داد. (همو، 
  )394 ، ص5ج
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فَهِي « ) آمده كه فرمودند:عسجاديه مضمون همين مطلب از امام سجاد(در صحيفه 
،  ق1418(امام سجاد (ع)، ». بِمشيتك دونَ قَولك مؤْتَمرَةٌ، و بِإِرادتك دونَ نَهيِك منْزَجِرَةٌ

ايستند و آن  اشيا به صرف اراده تو امرپذير و به صرف كراهت تو از كار مي«؛ )54 ص
 ».ها امر قولي و يا نهي لفظي كني كنند و الزم نيست به آن را ترك مي

،  ق 1407از نظر زمخشري نيز محتواي آيه جنبه تخييل و تمثيل دارد. (زمخشري، 
تفسير نقل كرده است. داماد نيز همين مضمون را از بعضي اهل ) محقق176 ، ص2 ج

  )120، صج1388آملي، ؛ جوادي321 ، ص2 ق، ج1403 (محقق داماد،
  نويسد: عاملي مي الدين جبل سيد شرف

بيت (ع) و نبوت حضرت محمد (ص) و  هم توحيد خداوند و هم واليت اهل«
امامت دوازده امام (ع)، در موطن تعهد به عنوان ميثاق مطرح شده است و ظاهر آيه را 

، 1387، آملي جوادي ؛27 ، صتاعاملي، بي (جبل». اند بر تمثيل و تصوير حمل كرده
  )124-125 ، ص12ج

  

  . نقد و بررسي1- 2-1

ترين اشكال اين ديدگاه اين است كه آيه ميثاق درصدد احتجاج است؛ يعني  اساسي
تواند به آن احتجاج كند، ولي با تمثيل  چيزي وقوع يافته است كه ذات اقدس الهي مي

ربوبيت خدا و عبوديت اين، اگر آيه فقط درصدد بيان برتوان احتجاج كرد. عالوه نمي
انسان بود، ديگر نيازي به تمثيل اخذ پيمان در عالم ذر نبود؛ زيرا صرف نظام هستي 

، 5، ج1387آملي، دهد. (جوادي (اعم از موجودات زميني و آسماني) بدان شهادت مي
  )395 ص

كه تمثيل با تخييل تفاوت دارد؛ زيرا تخييل و محاكات خيالي كه مسأله ديگر اين
روي در پاورقي كشاف در اينشعر مطرح است، در حريم قرآن كريم راه ندارد. ازدر 

نقد سخن زمخشري، آمده است كه تمثيل نيكوست و در شرع وارد شده است ولي 
اطالق تخييل بر كالم خداوند مردود است و دليل نقلي هم بر آن وارد نشده است. 

ز تخييل، تمثيل باشد، نه تخييل ) ولي اگر منظور ا176 ، ص2 ، ج ق1407(زمخشرى، 
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، 12، ج1387آملي،  ها در قرآن كريم فراوان است. (جوادي گونه تمثيل شعري، اين
  )125-126ص

گويد: هرچند حمل آيه بر تمثيل، به علّامه طباطبايي نيز در نقد اين ديدگاه مي
بر  امكان عقلي ممكن است، ولي صرف امكان عقلي كافي نيست؛ بلكه بايد حمل آيه

، 8ق، ج1417كننده عقلي همراه باشد. (طباطبايي، تمثيل با دليل لفظي يا قرينه تعيين
  )128 ، ص12، ج1387آملي،  ؛ جوادي314ص

  
  . بيان واقعيت خارجي2-2

برخي معتقدند آيه بيانگر تمثيل نيست بلكه درصدد تبيين يك واقعيت خارجي است كه 
  طرح است:گونه قابلبدين

  

  ر. عالم ذ1- 2-2

اين نظريه از آن محدثين و اخباريين است كه آيه را بر حقيقت و تكوين مادي حمل 
) و ديدگاهي مشهور، هماهنگ با باور 47 ، ص1373قراملكي، اند، (قدرداننموده

اعراف و ظاهر برخي روايات است. بر اساس اين  172عمومي، با استناد به ظاهر آيه 
  باشد:تبيين ميگونه قابله و اينبود» عالم ذر«ديدگاه، آيه ناظر به 

  ها را آفريده بود. ها، ارواح آن هاي انسان . خداوند قبل از آفرينش بدن1
شمار شوند و از فرزندان آدم(ع) به . ميلياردها انساني كه تا برپايي قيامت خلق مي2

آيند، به صورت ذرات ريزي از صلب حضرت آدم(س)  خارج شدند و هريك از آن  مي
  ، به يكي از اين ذرات تعلق گرفت.ارواح
ها در  رو خطاب شد و آندرتند رو. به همه اين ذرات كه ذريه آدم بوده و هس3
كردند، به اين  تعالي را احساس و ادراك ميكه عبوديت خود و ربوبيت حق  حالي

  گفتند.» آري«، »آيا من پروردگار شما نيستم«پرسش كه 
به ربوبيت خداوند و عبوديت خودشان معرفت  كهحالي. پس از اين اقرار، در4

كه براي خروج به دنيا اجازه يابند، داشتند، به صلب آدم(ع) برگشتند و همواره تا زماني
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شدند پس از آنكه نوبتشان فرا رسيد، همان روح در  از صلبي به صلب ديگر منتقل مي
ين دنيا آمدند. كسانى كه آمده در عالم ذر، به ادستها دميده شد و با همان معرفت به آن

بر اسالم پايدار بمانند، تابع فطرت نخستين هستند و كسانى كه كافر شوند، فطرت 
، 10، ج1360 ؛ مترجمان،  765 ، ص4، ج 1372اند. (طبرسى،  نخستين را ترك كرده

، 1387؛ همو، 118 ، صج1388؛ همو، 549 ، ص2، ج1379آملي، ؛ جوادي 108ص
  )122 ، ص12، ج1387؛ همو، 397 ، ص5ج

بصري و خوانساري از متأخرين، حسنالدين مجلسي و آقاجمال اين نظريه را عالمه
رازي نيز اين فخر .انددر ميان متقدمين و محدثين پذيرفته پيروانش و نصيرين مسبب

 ؛ قدردان132 ، ص9ق، ج1421ديدگاه را به بسياري از مفسرين نسبت داده (فخر رازي،
» و بثَّ منْهما رِجاالً كَثيراً و نساء«) و در مورد عالم ذر به آيه 47 ، ص1373قراملكي،
  گويد:كند و مي) استناد مي1(نساء: 
كنند؛ ولي منكرانِ عالم  بر حقيقت حمل مي قائلين عالم ذر، اين جمله از آيه را «

به صورت ذراتي ريز از صلب  ها دانند؛ زيرا در عالم ذر همه انسان ذر، آن را مجاز مي
آدم(ع) خارج شدند و ظاهر اين جمله نيز پيدايش رجال و نساء از آدم(ع) و همسر او 

نظر كرد حواست؛ اما بنابر انكار عالم ذر، بايد از معناي ظاهري اين جمله در آيه صرف
ها  عقاب آنها و ا ها از آدم و حوا، و نوه و آن را مجاز دانست؛ چون در اين فرض انسان

 آمده وجود اند؛ نه فقط از خود آدم و حوا، بلكه از آن دو فقط چند فرزند به پديد آمده
  )118 ، ص17، ج1388آملي، ؛ جوادي132 ، ص9ق، ج1421رازي،  (فخر 3.»است

  

  . نقد و بررسي1-1- 2-2

روح اصل عالم ذريه (ذر) حق است؛ اما داستان خارج شدن ذرات ريز از صلب آدم، 
ها، دادن آن ارواح به ابدان بعدي داراي اشكاالتي  ها، گرفتن روح از آن بخشيدن به آن

  شود:است كه بيان مي
آدم منْ و إِذْ أَخَذَ ربك منْ بني«فرمايد:  مخالفت با ظاهر آيه: زيرا آيه مي الف)

متَهيذُر مورِهها را خارج  آدم ذريه آن بني)؛ خدا از ظهور (اصالب) 172(اعراف: » ظُه
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كرد، نه از ظَهر (صلب) آدم؛ يعني از پشت همه فرزندان آدم نه از صلب آدم، ذريه آنان 
، »منْ ظُهورِهم«آورد: مي» جمع«ايم، به همين جهت، ضماير را به صورت  را گرفته

»متَهيم، پس مفاد آيه اين آدم دارد نه آد ) و تعبير به بني154 ، ص1384(رودگر، ». ذُر
  است: 

آدم اخراج كرد؛ يعني هركسي از صلب پدر خود  خداوند ذريه افراد را از صلب بني
ها  كه طبق اين نظريه همه انسان حاليآورد در برآمد و اين، سر از ميلياردها صلب درمي

» ذرات«و » ذر«اين در قرآن عنوان  بر از صلب يك نفر (آدم) برگرفته شدند. عالوه
، 1387؛ همو، 398 ، ص51، ج1387آملي، گفته شده است. (جوادي» ذريه«نيامده، بلكه 

  )119 ، ص17، ج1388؛ همو، 123 ، ص12ج
روايات مورد استدالل اين نظريه، از حيث سند طورى نيستند كه بتوانند مفسر  ب)

ده و مرفوعه ها ذكر نش آيه باشند؛ زيرا برخي از اين روايات، يا روات آخر سند در آن
عنه به ميان نيامده و موقوفه است، بنابراين اين روايات حجت است، و يا نامي از مروى

  )765 ، ص4، ج1372؛ طبرسي، 408 ، ص8 ، ج1374همدانى،  نيستند. (موسوى
مخالفت با ادلّه عقلي: زيرا مستلزم نوعي تناسخ است و تناسخ به حكم عقل  ج)

  محال است.
ها به ذرات ريز مادي، قبل از تعلق  يد گفت: تعلق ارواح انساندر توضيح اشكال با

ها  ها و به عهده گرفتن تدبير آن به ابدان و سرپرستي آن ذرات ريز و سپس رها كردن آن
گرفتن اين ارواح از بدن قبلي (ذري) با تعلق به ابدان كنوني در اين عالم، در واقع تعلق

اند و اين  ه هر دو بدن نيز در نشئه طبيعتهاي معمولي) است ك به بدن بعدي (بدن
اي از قول به تناسخ است؛ زيرا تناسخ، فقط اين نيست كه روح پس از مفارقت از  گونه

بدن، به بدن انسان كامل يا حيوان كامل تعلق بگيرد. تناسخِ به معناي جامع، اقسام 
  گوناگون نزولي و صعودي دارد و همه اقسام آن محال است.

االسالم  اساس، محقّقان از مفسران اماميه از جمله شيخ طوسي و امين اين بر
گون وجود عالم ذر و پيمان گرفتن خدا از ارواح متعلق به  طبرسي نيز با عباراتي گونا

؛ 28 ، ص5تا، جاند. (طوسى، بي ذرات را به معنايي كه مستلزم تناسخ است، رد كرده
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، 1388آملي، ؛ جوادي 108 ، ص10، ج1360 ؛ مترجمان، 765 ، ص4، ج 1372طبرسى، 
  )123 ، ص12، ج1387؛ همو، 398 ، ص5، ج1387؛ همو، 119 ، ص17ج

هدف از پيمان گرفتن، اتمام حجت و يادآوري آن در دنيا و قدم نهادن در راه  د)
حق و كمال است تا كسي غفلت خود يا شرك پدرانش را عذر گمراهي خود قرار 

اند؟ از سوي ديگر چون كسي اين پيمان را به ندهد؛ پس چرا همه آن را فراموش كرده
، 1387آملي، نيز صحيح نيست. (جوادي آورد، استدالل به آن براي اتمام حجت ياد نمي

  )154 ، ص1384؛ رودگر، 399 ، ص5ج
گرفته شده است؛ يعني با خودآگاهي كافي و » آگاهي كامل«اگر اين پيمان با  )ـه

  )154 ، ص1384خبرند؟ (رودگر، عقل و شعور، چگونه اكنون همگان از آن بي
روشن نيست؛ زيرا بر اش از صلب او برآمدند،  تكليف خود آدم(ع) كه ذريه و)

  الخلقه بود نه ذريه.اساس اين تفسير، او كامل
فرزندان بالفصل آدم و ساير انبيا(ع) نبايد در اين ماجرا بوده باشند؛ زيرا طبق  ز)

توانند غفلت خود يا تقليد از  ظاهر آيه كساني در آن صحنه بودند كه در روز قيامت مي
يك از اين دو (غفلت خود كه اين افراد به هيچ پدران مشرك را عذر قرار دهند، درحالي

رو برخي براي فرار از اين اشكال  توانند احتجاج كنند، از اين و مشرك بودن پدران) نمي
شود، بلكه مختص مشركاني است كه پدراني مشرك  اند كه آيه شامل همه نمي گفته

  )399 ، ص5، ج1387آملي، داشتند. (جوادي
آدم را كه بعد  ، همان ذرات موجود در صلب آدم و يا بنيكه خداوند متعالاين ح)

وجود در آينده به  اند دوباره به ترتيب از خطاب الهي به صلب آدم برگشت داده شده
آورد، برخالف علم و فلسفه است؛ زيرا علم ثابت كرده است كه تمامي اعضاء و  خواهد
يابد و  ي تغيير و تحول ميهاي بدن انساني حداكثر در طول هشت سال، به تمام سلول

شود و از سويي ديگر در فلسفه، طبق اصل حركت جوهري، ثابت  بدني تازه و ديگر مي
شده است كه هر لحظه جوهر و ذات اجسام و از جمله انسان در حال تغيير است، 

  .شود هرچند شخصيت و نيت انساني باقي است كه از آن به روح تعبير مي
ها در  پي، صلب ما انساندرهاي پي ها يا قرن معتقد شد كه سالتوان  اين نميبربنا

(قدردان  .صلب آدم يا اوالد آدم نهفته بوده و خداوند از اين اصالب پيمان گرفته است
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كه عالم طبيعت و شهيد مطهري و استاد جوادي با بيان اين )48 ، ص1373 قراملكي،
ت، به مطلب فوق اشاره دارند. انسان براساس حركت جوهري در يك تغيير مداوم اس

  )30 ، ص5، ج1381آملي، ؛ جوادي433-434 ، ص22 ، ج1389(مطهرى، 
اين ايراد وارد است: آيه  - عالوه براشكاالت فوق -رازي نيز در مورد نظريه فخر

پيرامون پديد آمدن و پراكنده شدن نسل بشر از آدم و حوا (ع) است. همچنين اگر آدم 
هاي فراوان آنان نيز حقيقتاً  مادر اصلي و اولي بشر كنوني باشند، نوه و حوا (ع) پدر و

و   واسطه از اين پدر و مادرندباشند نه مجازاً، زيرا همه باواسطه يا بيها مي فرزندان آن
واسطه داللت دارد؛ ولي در اين آيه، كلمات رجال و  بر فرزندان بي» ابن«يا » ولد«واژه 

(ع) ت ندارند؛ زيرا هم از آدم و حواواسطه داللر فرزندان بدوننساء ذكر شده است كه ب
ها  به والد و والده نامي برده نشده و هم از افراد بشر به عنوان ابناء و بنات، بلكه از اين

  به رجال و نساء تعبير شده است.
در قرآن براي زن در برابر شوهر، خواهر در مقابل برادر، دختر در » نساء«كلمه 

رود؛ پس جامع بين زن در برابر شوهر، پدر،  كار ميپسر و زن در مقابل مرد بهبرابر 
) پس فقط به معناي 458 ، ص14، ج1387آملي، برادر، پسر و مطلق مرد است. (جوادي

واسطه است.  دختر نيست، بلكه يكي از مصاديق معناي آن، دختر اعم از باواسطه و بي
  )119-120 ، ص17، ج1388(همو، 
  

  . عالم ذر و تمثيل2- 2-2

اين نظريه، تفصيل دو نظر قبلي و به شيخ مفيد منسوب است. وي اصل عالم ذر را به 
صورت حقيقي و تكويني پذيرفته و قائل است كه ذراتي از صلب آدم خارج شده و 
خداوند اين ذرات را به صورت انسان به حضرت آدم ارائه كرده است. اما خطاب 

ها را، به نحو حقيقي  آن "بلي"و  "الست بربكم"ا و جواب ه به انسانخداوند متعال 
ق 1413ها را به تمثيل و مجاز حمل كرده است. (ر.ك: مفيد، منكر شده و بلكه همه آن

؛ قدردان 38 ، ص7 ق، ج1404؛ مجلسى، 113 ، صب1413؛ همو، 37-40، ص الف
  )50 ، ص1373قراملكي، 
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لي است، انتقادهاي وارد بر آن نظريات، جا كه اين ديدگاه، تلفيق دو نظريه قباز آن
  )50 ، ص1373قراملكي،  بر اين نظريه نيز وارد است. (قدردان

  
  پيمان در ملكوت .3- 2-2

يك از معاني فوق را نپذيرفته، بلكه به ميثاق اين، ديدگاه عالمه طباطبايي است كه هيچ
  )322و320 ، ص8جق، 1417، طباطبايي :اند. (ر.ك سپردن در نشئه ملكوت معتقد شده

رسد اند و به نظر ميشهيد مطهري بحث علّامه را بسيار عالي و خوب دانسته
) استاد قصد داشتند بحث 519 ، ص3، ج1389اند. (مطهري، ديدگاه ايشان را پذيرفته

مبسوطي راجع به عالم ذر، از تفسير الميزان ارائه دهند ولي مجال آن را نيافتند. (همان، 
به عالم ذر اشاره  "دين فطري"يا  "دينِ حنيف"اي ديگر ذيل موضوع ) اما در ج563

فرمايند: مفاد پيمانى كه خدا با روح بشر بسته و او را با آن آشنا كرده كرده و چنين مي
است، همان دين حنيف يا دين فطرى و يا صبغة اللّه است كه در ميثاق واقع شده است 

تر از آن است كه گفته  يقيناً معناى اين عالم، دقيقكنند،  تعبير مى» عالم ذر«و از آن به 
ها قبلًا در همين عالم ماده و طبيعت به صورت حيوانات كوچكى بودند و  شود انسانمي

  )461 ، ص3 ، ج1389 آمدند. (مطهرى،بعد به چنين صورتى در
پيمان فرمايند: اوالً چنين تقرير ميآملي نظر علّامه طباطبايي را ايناستاد جوادي

كه از زندگي دنيوي برخوردار ها هنگامي آدم، تاريخ ندارد؛ انسان خداوند از ذريه بني
وگويي حقيقي  باشند. ثانياً پرسش و پاسخ مورد نظر آيه، گفتهستند، در عالم ذر مي

، ج1388 آملي، است؛ نه صرف زبان حال كه در قالب تمثيل بيان شده باشد (جوادي
 عاملي الدين جبل يضاوي و سيد شرفهمچون: باز مفسران  ) برخالف بسياري119ص

عاملي،  ؛ جبل176 ، ص2 ، ج ق1407دانند. (زمخشرى،  گو را حقيقي نمي و  كه اين گفت
  )27 ، صتابي

آملي از آيات ديگري نيز اين معنا را كه انسان داراي دو جنبه ملكي و استاد جوادي
اند؛ از نبه ملكي اوست، استفاده نمودهملكوتي است و جنبه ملكوتي وي مقدم بر ج

  فرمايد:جمله اين آيه كه مي
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هر «؛ )21(حجر:  »لُه إِالَّ به قدر معلُومٍء إِالَّ عنْدنا خَزائنُه و ما نُنَزِّ و إِنْ منشي«
 ».كنيم هايي است و ما آن را با اندازه معين نازل مي موجودي داراي گنجينه

  فرمايند:توضيح اين ديدگاه، ميعالمه طباطبايي در 
خداوند سبحان در عالمي كه از نظر زماني، هيچ جدايي از نشئه دنيوي ندارد، اما 
محيط بر آن است؛ يعني سابق بر اين نشئه دنيوي است اما نه به نحو سابقيت زماني، 
بلكه به نوع سابقيت رتبي، با انسان درباره ربوبيت خويش، ميثاق بسته است؛ يعني 

گونه كه انسان، عالوه بر زندگاني دنيا، داراي زندگاني ديگري در عوالم برزخ و همان
اي كه عالم برزخ محيط بر عالم دنيا و عالم قيامت محيط بر عالم قيامت است، به گونه

برزخ است و انسان با همان وجود و شخصيت خود در آن دو عالم به زندگي خود 
كام و نظام هر يك از اين عوالم به تناسب شدت و حال، احعيندهد و درادامه مي

  ها، متفاوت از ديگري است. جودي آنضعف مرتبه و
» ء إِالَّ عنْدنا خَزائنُه و ما نُنَزِّلُه إِالَّ به قدر معلُومٍ و إِنْ منشي«بر آيه  همچنين بنا

نامحدودي در ) يعني همه موجودات، از جمله انسان سابقه وجودي وسيع و 21(حجر: 
باشند كه پس از نازل شدن به دنيا، محدود گرديده نزد خداوند و در خزاين او دارا مي

است، به نحوي كه آن سابقه وجودي وسيع و نامحدود و اين وجود محدود دنيوي دو 
  .وجه يك شيءاند كه در عين وحدت، احكامشان متفاوت است

كه دارد، مسبوق به يك نشأت انساني  ديگر، عالم انساني، با همه وسعتي عبارت به
ديگر، به وجود جمعي در نزد خداوند متعال است كه در آن نشئه، هيچ فردي از ذات 

بيند و همواره به وجود او احديت منقطع نيست و حتي يك لحظه او را غايب نمي
) 65 ، ص1374 حسيني، ؛ حاج319-321 ، ص8ق، ج1417كند. (طباطبايى، اعتراف مي

كه  ها كه در خزاين الهي است، آن است  ميان وجود مادي اشيا و وجود مجرّد آن تفاوت
تغيير و نابودي است ولي آنچه نزد خداي سبحان است، هاست، قابل آنچه نزد انسان

  كه فرمود:چنين نيست. چنان
قَدر و پس آنچه كه نزد ماست «؛ )96(نحل: » ما عنْدكُم ينْفَد و ما عنْد اللَّه باقٍ«
  ».پذير و آنچه نزد خداوند است، قضا و ثابت و باقي است زوال
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كه هر حقيقتي و به همين دليل از حركت، تغيير، زوال و تدريج منزّه است. چنان
كه موجود عالَمِ ملكوت در آن موطن بيش از يك مصداق ندارد. بنابراين با توجه به اين

كوتي انسان نيز ثابت و واحد است نه سيال هم باقي و ثابت است و هم واحد، جنبه مل
  و كثير. 

» إِنَّما أَمرُه إِذا أَراد شَيئاً أَنْ يقُولَ لَه كُنْ فَيكُونُ«با توجه به آيات  طباطبايي عالّمه
و ما أَمرُنَا «)، 83(يس:   »ء و إِلَيه تُرْجعونَ فَسبحانَ الَّذي بِيده ملَكُوت كلشي«)، 82(يس: 

 قدرٍه و ما نُنَزِّلُه إِلَّا بء إِلَّا عنْدنَا خَزَائنُ منشي و إِن«)، 50(قمر: » إِلَّا واحدةٌ كَلَمحٍ بِالْبصرِ
براي تفسير آيه ميثاق، ضمن رد تمثيل و تبيين تاريخي ميثاق،  ...) و21(حجر: » معلُومٍ

  اند: در نهايت بر چند نكته تأكيد كرده
  اي ملكي و مادي. اي ملكوتي دارد و چهره . انسان جنبه و چهره1
  يابد. ان در چهره ملكوتي خويش، ربوبيت خدا و عبوديت خويش را مي. انس2
. موطن ملكوت، بر موطن ملكي و دنيايي او مقدم است؛ ولي تقدم آن، تقدم 3

  زماني نيست؛ زيرا ملكوت از محور زمان خارج است بلكه تقدم رتبي است.
چيز . دو موطن ملكوت و ملك، با هم متحدند نه جدا از هم، هرچند يك 4
  نيستند.
ها است و خداوند به انسان ملكي  . نشئه ميثاق خدا با انسان، نشئه ملكوت انسان5

كند كه به ياد موطن ملكوتي خود باشد و وقتي به ياد آن موطن بود، پيام  و مادي امر مي
؛ همو، 399 ، ص5، ج1387آملي، (جوادي». اُذكَر«يعني » و اذ أخذ«كند.  آن را حفظ مي

، 1384؛ رودگر، 127-128 ، ص12، ج1387؛ همو، 121و119 -123 ص، ج1388
  )158ص
  

  . نقد و بررسي3-1- 2-2

اند كه شامل آملي هرچند نظريه عالمه طباطبايي را ديدگاهي عميق دانسته استاد جوادي
ي است، ليكن از جهاتي آن را قابل بسياري از لطايف قرآني و راهگشاي مطالب فراوان
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البته ايشان همه يا اغلب اين اشكاالت را در محضر عالمه مطرح دانند، تأمل مي
  فرمودند، ليكن جناب عالمه اين نقدها را وارد ندانستند:

اين فرمايش علّامه كه انسان داراي دو چهره ملكي و ملكوتي است، سخن  الف)
حقّي است؛ ليكن چهره ملكوتي و ملكي داشتن بر محور آيات فوق، به انسان 

گيرد و هرگونه ميثاق، عبوديت و مانند ارد؛ بلكه همه موجودات را دربرمياختصاص ند
آن كه به لحاظ چهره ملكوت طرح شود، صبغه تكوين دارد، نه تشريع، و اين جهت نيز 

شود كه انسان  كه از آيه ميثاق چنين استفاده اما اثبات اين .مختص انسان نيست
حق و عبوديت خود را پذيرفته، آسان جهت ميثاق ربوبيت خصوصيتي دارد كه بدان

  .كنداين معنا را از آيه توجيه نمي نيست؛ زيرا صحت جنبه ملكوتي داشتن انسان، 
كننده حمل آن بر تمثيل نبود؛  كه صرف امكان حمل آيه بر تمثيل، توجيه همانطور

زيرا صرف امكان حمل بر معنايي مجوز حمل آيه بر معناي موردنظر نيست. و اين 
مان را نه تنها انسان، بلكه همه اشيا پذيرفتند؛ چون همه اشيا و همگان از جنبه پي

ملكوتي خود قدرت كامله و ربوبيت حق را نسبت به خود و عجز و خضوع و تسبيح و 
و إِنْ «گوي حقند.  بنده بودن خود را نسبت به (اهللا) شاهدند؛ و همه از اين جنبه، تسبيح

  )44 (اسراء:». بِحمدهء إِالَّ يسبح  منشي
هاست و  كه هدف از اخذ ميثاق، اتمام حجت خداوند بر انسان با توجه به اين ب)

كند باشد و فقط اين آيه كه مورد تأمل است، داللت مياخذ ميثاق، حجت بالغه الهي مي
بر اينكه موطن ملكوت، موطن اخذ ميثاق است و خداوند موطن ملكوت انسان را 

كه موطن ملكوت، شاهد موطن ملك وي توحيد قرار داده است. با اينشاهد صدق دع
رسالً مبشِّرينَ و «از جمله آيات  -نخواهد بود. ولي از موارد مختلف در قرآن كريم 
لَينا لَو ال أَرسلْت إِ«)؛ 165(نساء: » منْذرينَ لئَالَّ يكُونَ للنَّاسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد الرُّسلِ

و ما كُنَّا معذِّبينَ حتَّى نَبعثَ «)؛ 134(طه:   »رسوالً فَنَتَّبِع آياتك منْ قَبلِ أَنْ نَذلَّ و نَخْزى
(ملك: » أَ لَم يأْتكُم نَذيرٌ«) و يا 130(انعام: » أَ لَم يأْتكُم رسلٌ منْكُم«)؛ 15(اسراء: » رسوالً

ود كه خداوند در دنيا و آخرت با وحي و رسالت، حجت خود را بر ش استفاده مي - )8
  انسان تمام كرد؛ يعني در قرآن به ميثاق در عالم ملكوت اشاره نشده است و حجت

 الهي، ميثاق در عالم ملكوت نيست.
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با توجه به تفاوت موطن ملكوت و موطن ملك از نظر قوانين عام، هرگز  )ج
ن ملك حجت نخواهد بود؛ چون عالم ملكوت، موطن آگاهي موطن ملكوت، براي موط

شهود و حضور و بيداري، و عالم ملك (نشئه دنيا)، موطن خواب و غفلت است و 
چگونه موطن بيداري براي موطن خواب، محل أخذ ميثاق و اتمام حجت باشد؟ 

توان شهود و آگاهي زمان بيداري را اتمام حجت، براي زمان خواب  كه نميهمانطور
توان ميثاق ملكوت را دليل و برهان بر موطن ملك و دنيا دانست. آيه  داد، نمي قرار

  .ميثاق، اقرار و ربوبيت را به صورت حجت قاطع مطرح كرده است
ذر به ملكوت و معرفت شهودي برخالف برخي رواياتي است كه تفسير عالم )د

گفتند؛ » بلي«ه به ظاهر دارند، ك داللت  - در آن عالم –اي از نفوس  داللت بر نفاق عده
ولي در باطن كافر بودند و از روي نفاق، كفر خويش را پنهان نمودند؛ و چون در عالم 

  مجردات و ملكوت، نفاقي نبوده، پس عالم ميثاق، عالم ملكوت نيست.
مسكان از امام صادق(ع) است كه در تفسير آيه از جمله اين روايات، حديث ابن

عن « بوده؟ نقل كرده است كه حضرت فرمود:» معاينة«ميثاق گرفتن كه آيا  ميثاق و اين
و إِذْ أَخَذَ ربك منْ بني آدم منْ ظُهورِهم ذُريتَهم و أَشْهدهم « ، في قوله:(ع)اهللاعبدأبي
نعم، فثبتت المعرفة و «، قلت: معاينة كان هذا؟ قال:  »أَنْفُسهِم أَ لَست بِرَبكُم قالُوا بلى  على

نسوا الموقف، و سيذكرونه، و لوال ذلك لم يدر أحد من خالقه و رازقه، فمنهم من أقر 
بلسانه في الذر و لم يؤمن بقلبه، فقال اهللا: َفما كانُوا ليؤْمنُوا به ما كَذَّبوا بِه منْ قَبلُ 

  )48 ، ص2ق، ج1416(بحرانى، )». 74(يونس: 
بوده است؛ سپس فرمود: بعضي به زبان اقرار كردند اما با قلب » معاينة« ،بلي«  

توان  كه موطن ملكوت جاي كفر و نفاق نيست پس نمي حالي در ».اند ايمان نياورده
موطن اخذ ميثاق را همان موطن ملكوت دانست و گفت: دربرابر تعهد الهي كه فرمود: 

»كُمبِرَب تگفتند. »بلي«بعضي در ظاهر و باطن » أَ لَس  
قرينه، هيچ ن كه بدواساس تفسير قرآن بر حفظ ظهور لفظي است؛ به طوري )هـ

لفظي برخالف ظاهرش حمل نشود و بايد ظواهر همه الفاظ در آيه اخذ ميثاق و ذر 
چنين ظهوري داشته باشند كه اين چنين نيست و ... البته برخي روايات چنين موطني را 

اند. ولي  آدم حق را معاينةً ديده ت آمده است كه ذريه بنيكنند؛ زيرا در روايا تصحيح مي
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اند همان موطن ملكوت انسان است يا نه؟ محل  ها حق را آشكارا ديده آيا موطني كه آن
ها ربوبيت خدا را بالعيان ديدند، چگونه كفر و نفاق پيشه كردند و  بحث است كه اگر آن

بندي  ت به صورت مستقل بررسي و جمعآن را پنهان داشتند؟ بنابراين بايد بحث روايا
؛ همو، 129ـ 135، ص12، ج1387آملي،  شود كه از بحث ما خارج است. (جوادي

  )54-55، ص1373قراملكي،  ؛ قدردان158، ص1384؛ رودگر، 399 ، ص5ج ،1387
  

  . بيان واقع نه تمثيل يا اعطاي عقل و نقل4- 2-2

واقعيت خارجي است نه تمثيل، و خداوند متعال به اين ديدگاه، مراد از آيه، بيان بربنا
لسان عقل و وحي و با زبان انبيا، از انسان ميثاق گرفته است؛ يعني خداوند در برابر 
درك عقلي و رسالت وحي، از مردم پيمان گرفته است كه معارف دين را بپذيرند. 

  )126 ، ص12، ج1387آملي، (جوادي
سبت به مرحله تكليف وجود دارد؛ منظور از اي تقدم نبراي عقل و وحي، نحوه

كنند؛ آيند و مقدمات پذيرش را فراهم مينحوه تقدم، اين است كه اول پيامبران مي
كند و سپس با  كه در آغاز، عقل برهان اقامه ميشود همانطورسپس تكليف حادث مي

  شود. قبول، تثبيت مي
ندارد كه تقدم موطن عقل كه تقدم ملكوت بر ملك، زماني نيست، لزومي همچنان

الْحجةُ «كه امام صادق(ع) فرمود: و وحي بر تكليف نيز، تقدم زماني باشد؛ زيرا همانطور
) عقل و وحي و رسالت قبل از تكليف 177 ، ص1، ج1365(كلينى،  8»قَبلَ الْخَلْقِ و...

  )135 ، ص12، ج1387آملي، است، عقل و تنزيل وحي مبناي تكليف است. (جوادي
عقل و نقل قطعي، دو حجتي هستند كه ربوبيت خدا و مربوبيت و عبوديت انسان 

رو در روز قيامت كه ظرف ظهور حق است و جاي  دهند، از اين را به خوبي نشان مي
تواند در توجيه گمراهي خود عذري همچون  جويي نيست، كسي نمي هيچگونه بهانه

ني داشته باشد؛ زيرا حداقل، عقل كه شرك نياكان يا غفلت از توحيد و ساير معارف دي
هاست، همراه همگان است و حجت ديگر يعني نقل نيز روشنگر راه  يكي از حجت
بنابراين خداوند با اعطاي اين دو حجت، عقل از درون و انبيا   . ها است بسياري از انسان
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و شيطان را  ها پيمان گرفته است كه فقط راه حق را بپيمايند از بيرون، در واقع از انسان
)  (جوادي 60(يس: ». الشَّيطانَ آدم أَنْ ال تَعبدوا  أَ لَم أَعهد إِلَيكُم يا بني«عبادت نكنند. 

  )400 ، ص5، ج1387؛ همو،126 ، ص12، ج1387آملي، 
نظريه عالمه را   گانه يك از اشكاالت پنجآملي اين ديدگاه هيچاز نظر استاد جوادي

  ندارد؛ زيرا:
: رسالت و وحي و عقل، مصحح تكليف مخصوصِ انسان است و غيرانسان را والًا

  گيرد.نميبردر 
: نشئه تفكر عقلي و نشئه ارسال پيامبران (ع) همين نشئه حسي و دنيايي است؛ ثانياً

شود، هرچند عقل و  جا، وحي نازل ميانديشد و در همين زيرا انسان در اين موطن مي
مادي نيستند، ولي موطن عقل و وحي و جاي ايمان و كفر و وحي امري محسوس و 

  نفاق نيز، همين عالم حس و ماده است.
ها عقل داده، براي  گويد: ما به انسان: محتواي آيه ميثاق با تمام آياتي كه ميثالثاً
  ها وحي فرستاديم تا روز قيامت حجت نداشته باشند، سازگاري دارد. هدايت آن
و عالم ملك، موطن غفلت و غرور است و تعهد هم در همين : موطن دنيا رابعاً

موطن گرفته شد تا در همين موطن بر حوادث همين موطن احتجاج شود؛ يعني در 
اينجا با برهان عقل و با دليل وحي با انسان پيمان بسته شد تا منحرف نشود. و اگر 

  دچار لغزش شد با او بتوان احتجاج كرد.
هر آيه ذر نيز تحميلي نخواهد بود؛ زيرا براي عقل و وحي، : اين معنا بر ظاخامساً

محفوظ » اذ«ين روي، ظاهر كلمه اي تقدم بر مرحله تكليف وجود دارد؛ از ا نحوه
ماند و به انسان اختصاص دارد و نشئه دنيا كه نشئه انديشه و رسالت است، نشئه  مي

دليل، صدر و همينبود و بهابوت و بنوت و نيز موطن غفلت، كفر و غرور نيز خواهد 
  )159 ، ص1384 ؛ رودگر،136 ، ص12، ج1387ذيل آيه با هم سازگاري دارند. (همو،
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  . نقد و بررسي4-1- 2-2

ادب "به نظريه فوق معتقد بودند ولي در  "تفسير موضوعي"آملي در  استاد جوادي
  آن را به نقد كشيدند و ديدگاه فطرت را مطرح نمودند. "فناي مقربان

اشكال اين ديدگاه آن است كه در هيچ جاي قرآن مطرح نشده است كه همگان در 
وحي و رسالت خضوع كردند و آن را پذيرفتند، بلكه اغلب آمده   برابر استدالل عقلي يا

است كه برخي آن را پذيرفتند و برخي عصيان و سركشي نمودند؛ اما در آيه ميثاق، 
آملي،  ني بحثي به ميان نيامده است. (جواديسخن از پذيرش همگان است و از نافرما

  )400، ص5، ج1387
اند و فرمودند: مقصود از آيه، علّامه طباطبايي نيز اين ديدگاه را مورد نقد قرار داده

اي است كه  تواند لسان وحي و رسالت باشد؛ زيرا عالم طبيعت و دنيا، همان نشئهنمي
كه براساس مفاد آيه، موطن حاليآن؛ دروحي و عقل در آن حضور دارند نه مقدم بر 

اخذ ميثاق، بر وضع كنوني بشر مقدم است و انسان بايد آن را به ياد آورد. اگر منظور از 
به مردم چنين ابالغ «فرمود:  اخذ ميثاق، همان زبان وحي باشد، مانند ساير احكام مي

  ».شما به ياد بياوريد«كه بگويد: نه اين» كن
كند و اين امر بر آيه، به تذكر و يادآوري موطن سابق امر مي خالصه اينكه ظاهر

كند؛ بنابراين اگر منظور تقدم ظرف اخذ ميثاق، بر ظرف طبيعت و نشئه حس داللت مي
، 1387آيد، سابق عين الحق باشد. (همو،  آيه، همان بيان وحي و رسالت باشد الزم مي

  )128 ، ص12ج
  

  . فطرت5- 2-2

كه بعد از كتاب فطرت به چاپ رسيده  "مقربان فناي ادب"استاد جوادي در كتاب 
 است، ديدگاه قبلي را نقد فرمودند و نظريه فطرت را بيان داشتند كه به اين شرح است:

اند كه  اي خلق شده گونهها به تطبيق آيه ميثاق بر فطرت، به اين معناست كه انسان
كه به آن اقرار دارند، تا زمانيكنند و  ربوبيت خداي متعال را به آساني مشاهده مي

فَقالَ أَنَا ربكُم «ها حتي فرعون كه شعارش  گرفتار هواهاي نفساني نگردند، و همه انسان
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در آيه ميثاق » بني ءادم«) بود، از اين سرشت برخوردارند، [تعبير 24(نازعات: » الْأَعلى
در خطبه امام » موت علَى ولْد آدمخُطَّ الْ«به معناي استثناي آدم (ع) نيست، بلكه همانند 

؛ إربلى، 366 ، ص44ق، ج 1404؛ مجلسي، 60-61 ، ص1348طاوس، حسين(ع). (ابن
  )41 ، صق1406نما حلى، ابن ؛ 29 ، ص2ق، ج1381
) 410  ، ص1362(نجفى، » اى است بر گردن جميع فرزندان آدم يقينا مرگ قالده«

كه اشكال فراموش  احتجاج است، همانطورراين، قابلشود]، بناب است و شامل او نيز مي
  كردن اين پيمان بستن نيز وارد نيست.

حل نهايي در تفسير اين آيه پذيرفت و توان، اين نظريه را به عنوان راه بنابراين مي
آدم را موطن الهام فجور و تقوا يا موطن فطرت دانست. در اين  سپاري بني موطن پيمان

است » دين«) كه در آن سخن از 30: ) با آيه فطرت (روم172: اعرافصورت آيه ميثاق (
هماهنگ خواهد بود (البته اصول » فَاَقم وجهك للدينِ حنيفًا«(نه شريعت و منهاج): 

تغييرند؛ شود، ثابت و غيرقابل تعبير مي» دين«ها به  توحيد، نماز، روزه، حج و... كه از آن
مشتركند؛ اما فروع دين همچون تعداد ركعات نماز، ايام   آسمانيزيرا ميان همه شرايع 

روزه، انواع مفطرات، محرمات احرام، كيفيت حج و... در شرايع و مناهج گوناگون با 
(سيد » ليستَأْدوهم ميثَاقَ فطْرَته«دور نيست جمله كه به يكديگر متفاوتند)، همانطور

ف بعثت انبيا(ع) است، نيز به آيه سوره اعراف )كه بيانگر هد43 ، صق1414رضى، 
  )400-403 ، ص5، ج1387آملي،  نظر داشته باشد. (جوادي

موطن « بندي فرمودند:آملي در جديدترين اثرشان اين چنين جمعاستاد جوادي
اخذ ميثاق، يا عالمي است قبل از عالم طبيعت؛ يا اگر در همين عالم است، به نشئه عقل 

اكنون  اي است كه هم گونهگردد. صحنه اخذ ميثاق، به ميي و شريعت بازيا فطرت يا وح
اي تعهد  تواند به ياد آورد كه در مرحله نيز هر انساني با تهذيب روح و تزكيه نفس مي
  )119 ، ص17، ج1388(همو، ». سپرده است كه خدا رب اوست و وي عبد خدا

در واقع يكي از آيات مشكله  در پايان اين قسمت، بايد متذكر شد كه آيه ميثاق
قرآن مجيد است و به نظر برخي، از آيات متشابه قرآن است كه حقيقت آن و كيفيت 
ارائه و اخذ ميثاق مبهم است و براي احدي به واقع روشن نشده و هركس احتمالي را 
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ترديد، پس از ارائه ربوبيت خدا و عبوديت انسان، از هر چند بدون. بيان كرده است
  فرزندان آدم ميثاق گرفته شد كه از اين مسير خارج نشوند.تمام 

  
  . ميثاق و اختيار انسان3

از نظر استاد جوادي، پيمان سپردن در عالم ذر با اختيار انسان در آن عالم و اين دنيا 
منافاتي ندارد؛ زيرا انسان در آن صحنه به هر معنايي كه باشد ربوبيت خدا و مربوبيت 

د و بر اين حقيقت اعتراف كرد. تسليم عالمانه در برابر حقايق، عين خود را مشاهده نمو
شود. انسان بعد از انتقال به اين عالم نيز همواره داراي  اختيار است و جبر شمرده نمي

كه حالياختيار است و مخير است كه يكي از دو راه سعادت و شقاوت را برگزيند؛ در
اي  گونهماندن يك راه به روي انسان است، بهبازها و  جبر به معناي بسته شدن همه راه

  اي جز آن راه نداشته باشد. كه انسان چاره
دهد كه پيمان  دستورات الهي نشان مي ها در برابر  كفر، انكار و گردنكشي انسان

آملي،  كند. (جوادي سپردن در آن عالم، هرگز انسان را به ايمان و اطاعت مجبور نمي
  )408-409 ، ص5، ج1387

  

  و تحليل بنديجمع

اغلب مفسران و حكماي اسالمي به عالم ذر معتقدند و آن را مستند به ادله  .1
ترين سند  آملي و شهيد مطهري نيز اصلي دانند، از نظر استاد جواديقرآني و روايي مي

سورره يس  60 راف است، هرچند استاد مطهري آيهسوره اع 172آيه   ارهب  در اينقرآني 
دانند كه داللت كمتري بر آن دارد ولي داللت آن با را نيز از استنادات عالم ذر مي

 شود.اعراف تقويت مي 172ضميمه نمودن آيه 

آملي اگرچه در قرآن، نام عالم ذر به  از نظر شهيد مطهري و استاد جوادي .2
اصل ميثاق بر ربوبيت  صراحت ذكر نشده است، ولى اصل عالم ذريه (ذر) حق است و

  تعالي، صريح آيه است.حق
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اند و عالمه شهيد مطهري در تبيين عالم ذر، ديدگاه عالمه طباطبايي را پذيرفته .3
ي  اند. براساس اين ديدگاه، انسان دو چهره به ميثاق سپردن در نشئه ملكوت معتقد بوده

و عبوديت خويش را  ملكي و ملكوتي دارد كه در چهره ملكوتي خويش، ربوبيت خدا
يابد. موطن ملكوت، بر موطن ملكي و دنيايي انسان تقدم رتبي دارد نه تقدم زماني.  مي

با هم متحدند ولي يك چيز نيستند. نشئه ميثاق  - ملكوت و ملك -البته اين دو موطن 
كند  ها است و خداوند به انسان ملكي و مادي امر مي خدا با انسان، نشئه ملكوت انسان

ه به ياد موطن ملكوتي خود باشد و وقتي به ياد آن موطن بود، پيام آن را حفظ ك
  كند. مي

آملي ديدگاه عالمه را مورد نقد و بررسي قرار داده، و معتقدند:  استاد جوادي .4
ها  موطن أخذ ميثاق، فطرت است؛ تطبيق آيه ميثاق بر فطرت، به اين معناست كه انسان

كه گرفتار هواهاي نفساني نگردند به آساني ربوبيت كه تا مادامياند  اي خلق شده گونهبه
  ها، داراي اين سرشت هستند. كنند و همه انسان خداي متعالي را مشاهده مي

استاد جوادي معتقدند در آيه ميثاق تنها به ارائه ربوبيت ذات اقدس الهي و به  .5
ن ربوبيت تصريح شده و از تَبع آن ارائه عبوديت انسان و سپس اقرار گرفتن بر اي 

ر بر اين دو نيز از تحليل آيه به رسالت و واليت سخن به ميان نيامده است؛ ليكن اقرا
  آيد. مي دست
ايشان در جديدترين اثرشان تصريح دارند كه موطن اخذ ميثاق، يا عالمي است  .6

حي و قبل از عالم طبيعت؛ يا اگر در همين عالم است، به نشئه عقل يا فطرت يا و
اكنون نيز هر انساني با  اي است كه هم گونهگردد. صحنه اخذ ميثاق، به ميشريعت باز

اي تعهد سپرده است كه خدا  آورد كه در مرحلهيادتواند به تهذيب روح و تزكيه نفس مي
  رب او و وي عبد خدا است.

  

  گيرينتيجه

پيرامون جزئيات اين موضوع، نظريات متعددي مطرح شده و همچنان باب آن باز است 
هاي متفاوت آن كه هر يك از انديشمندان بر مبناي نوعِ نگاه  ها و تحليل و نقد و بررسي



  27    آملياهللا جوادياستاد شهيد مطهري و آيت بررسي تطبيقي آيه ميثاق از نظر

اي برخوردار است كنند، همچنان ادامه دارد اما آنچه از اهميت ويژهفكريشان مطرح مي
ناشدني است و ت و روايات، اصل أخذ ميثاق، حقيقتي انكاراين است كه براساس آيا

  لذا اتمام حجتي است بر تمام معاندين و مشركين.
بنابراين هرچند تمام نظريات مطرح شده در اين نوشتار از لحاظ بيانِ محتوا و 

يكي بر مبناي تمثيل عالم ذر و ديگري بر مبناي ( روشِ طرح ديدگاه با هم متفاوتند
چه براساس عالمي كه حقيقتاً وجود خارجي داشته يا جهاني رجي بودن آنواقعيت خا

اي هاي ديگر)، در نتيجه كه تمثيل آن به صورت عالم ذر در آيه مطرح شده و چه ديدگاه
شود كه همان اتمام حجت در أخذ ميثاق عليه معاندين و ها برداشت مي ي آنكه از همه

 باشد، مشتركند.مشركين مي

مهمي كه درصدد بيان آن در اين مقاله هستيم  رسد نتيجهاينها به نظر مي برعالوه 
ي استاد جوادي ي عالمه طباطبايي تحت عنوان ملكوت و نظريهاين است كه نظريه

نهايي و اصل أخذ ميثاق  اند، نه تنها از لحاظ نتيجهودهآملي تحت عنوان فطرت بيان نم
توانند به يك موضوع اشاره توا و مصداق نيز ميتفاوتي با هم ندارند بلكه از نظر مح

اند؛ ملكوت، باطن آن أخذ ميثاق و فطرت داشته باشند و در واقع دو روي يك سكه
باشد و انسان است كه همان خلقت مي أخذ ميثاق مربوط به وجود بالقوهظاهر آن. 

باطن و  ملكوت هر انسان كه قابل انكار هم نيست؛ چون صريح نص آيات قرآن است،
اين ميثاق گرفته شده را فطرت  نهانِ وجودي اوست كه ميثاق از آن گرفته شده و

  نامند. مي
باطن آن كه  فطرت است بعالوه مختار در اين مقاله، همان نظريهبنابراين نظر 

آملي بر ديدگاه ملكوت عالمه طباطبايي به باشد و  نقدهاي استاد جواديملكوت مي
چه تفصيل آن نوشتار مستقلي را حل است؛ گردو نكته قابلطور خالصه با بيان 

  طلبد: مي
ي موجودات ملكوت دارند ولي انسان قادر است آن خلقت حالي كه همهعين  در -1

اوليه و ملكوت باطني را تغيير دهد و چيزي غير از آنچه در ابتداي خلقت از خدا 
تغيير  قابل قتشان غيردريافت كرده، تحويل دهد ولي موجودات ديگر ملكوت و خل

 است.



 16ياپي، پ1394بهار و تابستان دوم،سال هشتم، شمارة ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      28  

شود در عالم بيداري بر عالم غفلت اند كه نميآملي استدالل كرده استاد جوادي -2
رسد اين اشكال، وارد نباشد؛ زيرا هميشه پيمان و تعهد در پيمان گرفت؛ به نظر مي

شود براي اينكه سندي باشد كه در زمان غفلت زمانِ بيداري و هوشياري گرفته مي
خبري بتوان به آن استناد كرد و فرد را مؤاخذه نمود؛ در همين دنيا نيز و بي

دانيم و همينطور است؛ وقتي ما در خوشي و راحتي هستيم، قدر موقعيتمان را نمي
رسيم ياد شايد به فطرياتمان هم مراجعه نكنيم ولي وقتي به گرفتاري و تنگناها مي

  افتيم.خدا، خلوص، آخرت و قيامت مي

  
  كتابنامه

  .قرآن كريم
  .البالغة نهج

  .السجادية الصحيفة
دارالكتب  :بيروت، المعانى فى تفسير القرآن العظيم روح)، ق1415آلوسى، سيد محمود، (

  .العلميه، چاپ اول
  .انتشارات جهان :تهران، اللهوف)، 1348موسى، (بنطاوس، علىابن
، تحقيق و تصحيح: عبد اللغة معجم مقائيسق)، 1404زكريا، ( احمد فارس، ابوالحسينابن

  نشر مكتبة اإلعالم اإلسالمي. بيروت: هارون، محمد السالم
  .هاشمىچاپ مكتبة بنى :تبريز، الغمة كشفق)، 1381عيسى، ( بن إربلى، على
الموجود، الشيخ ، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبدالمحيطتفسير البحر)، 1422حيان، (اندلسي، أبي

  .دارالكتب العلمية :بيروتي محمد معوض، چاپ اول، عل
نشر  :قم، ، تحقيق: قسم الدراسات االسالميةالبرهان فى تفسير القرآنق)، 1416 بحرانى، هاشم، (

  .بنياد بعثت، چاپ اول
  .نشر دارالفكر :بيروت، تفسير البيضاويتا)، عمر، (بيبنبيضاوي، عبداهللا
  .134، مجله كيهان فرهنگي، شماره رابطه عالم مثل با عالم ذر)، 1376السادات، ( پزشكي، نجمة

، الغيب)التفسير الكبير (مفاتيحق)، 1421عمر، ( بن محمد الدينالشافعي، فخر الرازي التميمي
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  نا.بيجا: بي، فلسفة الميثاق و الواليةتا)، عاملي، (بي جبل
، محقق: محمد ادب فناي مقربان (شرح زيارت جامعه كبيره))، 1383اهللا، (آملي، عبد جوادي

  .نشر اسراء مركز :قمصفايي، چاپ اول، 
  .نشر اسراء مركز :قم، محقق: علي اسالمي، چاپ دوم، تسنيم تفسير)، 1379( ـــــــــــــ،
ي، چاپ اول، ا، محقق: علي زماني قمشهتفسير موضوعي قرآن كريم)، 1381، (ـــــــــــــ

  .نشر اسراء مركز :قم
 :قم، محقق: محمود لطيفي، چاپ پنجم، زن در آينه جالل و جمال)، 1378، (ـــــــــــــ

  .ركز نشر إسراءم
، محقق: عليرضا الوحي تبريزي (سيره علمي عالمه طباطبايي) شمسج)، 1388، (ـــــــــــــ

  .نشر اسراء مركز :قمموفق، چاپ سوم، روغني
 نشر مركز :قمسيد محمود صادقي، چاپ سوم، تحقيق  ،نسيم انديشهح)، 1388، (ـــــــــــــ

  .اسراء
، مجالت با موضوعات گوناگون علوم انساني، فطرت در قرآن)، 1374حسيني، مرتضي، ( حاج
  .15معرفت، شماره مجله

-فرجهتعالياهللاعجل(دى انتشارات مدرسه امام مه :قم، األحزان مثيرق)، 1406نما، (حلى، ابن

  .)الشريف
نشر  :قمتحقيق: سيد مهدي رجائي،   ،الكافيالتعليقه علي اصولق)، 1403باقر، (محمدداماد، مير

  . الخيام
، تحقيق: صفوان عدنان القرآن غريب في المفرداتق)، 1412محمد، (بناصفهانى، حسين راغب

  چاپ اول. نشر دارالعلم الدارالشامية، :دمشقداودى، 
، يادكردي از عهد اول (بازشناسي عالم ذر با رويكردي تفسيري))، 1384جواد، ( رودگر، محمد

  .36مجالت فلسفه، كالم و عرفان، مجله قبسات، شماره 
نشر دارالكتاب  :بيروت، التنزيلالكشاف عن حقائق غوامضق)، 1407زمخشرى، محمود، (

  . چاپ سوم  العربي،
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دفتر انتشارات اسالمى  :قم، الميزان فى تفسير القرآن)،  ق1417(  حسين، طباطبايى، محمد  
  . ، چاپ پنجم درسين حوزه علميه قمم  جامعه

، تحقيق: با مقدمه البيان فى تفسير القرآن مجمع)، 1372حفيد، ( حسن بن طبرسى، فضل
   . انتشارات ناصرخسرو، چاپ سوم :تهرانبالغى، جوادمحمد

شيخ  ، تحقيق: با مقدمهالتبيان فى تفسير القرآنتا)، حسن، (بي بن محمد نب طوسي، محمد
  .نشر دار احياء التراث العربى :بيروت ،بزرگ تهرانى و تحقيق احمد قصيرعاملىآغا

  جا.نا، بي، بيالمنيرمصباحتا)، محمد، (بي بن فيومى، احمد
ازمان انتشارات س :تهران، شريعتخدا در حكمت و )، 1386قراملكي، محمدحسن، ( قدردان

  .فرهنگ و انديشه اسالمي، چاپ اول پژوهشگاه
  .58، مجله كيهان انديشه، شماره نگاهي به عالم ذر)، 1373، (ـــــــــــــ
  .مؤسسة الوفاء :بيروت، بحاراألنوارق)، 1404باقر، (مجلسي، محمد
، محمدجواد نجفى، السالمعليهزندگانى حضرت امام حسن مجتبى )، 1362، (ـــــــــــــ

   ، چاپ دوم. نشر اسالميه :تهران
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب :تهران، التحقيق في كلمات القرآن الكريم)، 1360مصطفوى، حسن، (
 .انتشارات صدرا :تهران، چاپ نوزدهم، مجموعه آثار)، 1390مطهري، مرتضي، (

نشر الموتمر العـالمي،   :قم، السروية المسائلق الف)، 1413نعمان، ( بن محمد بن مفيد، محمد
  .چاپ اول

 .نشر الموتمر العالمي، چاپ اول :قم، العكبرية المسائلق ب)، 1413، (ـــــــــــــ

  .ميةنشر دارالكتب اإلسالتهران: ، الكافي)، 1365يعقوب، (بن جعفر محمدكلينى رازي، ابي


