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عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن ( دانشجوی دکتری قرآن و حدیث)

شماره  / 42جلد  /1خرداد  / 1931ص 421 -493

علی نوری سعید

مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسالمی (سال دوم)

نفس از نگاه عالمه طباطبائی (ره)

چکیده :یکی از مباحثی که در فلسفه اسالمی مطرح است ،مسئلۀ جایگاه وموقعیت انسان در مجموعۀ هستی
است .انسان به عنوان موجودی ویژه وآیتی از آیات الهی وهمین طور به عنوان اشرف مخلوقات ،در نظام آفرینش
جایگاه خاص و منحصر به فردی دارد .قرآن مجید وروایات معصومین علیهم السالم برای این موجود دفترخاصی
گشوده وحساب مخصوصی باز کرده اند به طوری که هدف رسالت انبیای الهی ومنتهای سعی وتالش آنها،درجهت
هدایت این موجود مصروف ومزد وپاداش آنها رساندن انسانیت به انتهای قله تعالی وکمال وخداگونه شدن انسان
تعیین گردیده است .بنابراین در نگاه دینی اسالمی ،انسان موجودی خاص ودارای اهمیتی ویژه وساختاری مهم
ورسالتی بی بدیل وجایگاهی واال وابعادی گسترده است که شناخت این موجود ورساندن آن به کمال مطلوبش،هدف
رسالت همۀ انبیای الهی وادیان آسمانی علی الخصوص دین مبین اسالم ،به عنوان کامل ترین وجامع ترین دین الهی
است .یکی از مسائلی که در این راستا مطرح است ،مسئلۀ ذوابعاد بودن انسان است .این مسئله هم در فلسفه
اسالمی وهم درقران مجید وروایات اسالمی بشکل بسیار گسترده مورد کنکاش وبررسی واقع شده وعلمای دینی
واندیشمندان اسالمی پیرامون آن دیدگاه ها ومطالب فراوانی را به عالم بشریت عرضه نموده وجهاد علمی بزرگی را
درصحنۀ هستی بشری پدید آورده اند .مسئلۀ نفس یکی از مسائل مهم وبنیادی درفلسفه ،علی الخصوص در فلسفۀ
اسالمی است .تمام مکتب های فلسفی از جمله مکاتب فلسفۀ اسالمی بخش مهمی از مباحث خودرا به مسئله نفس
ومسائل مربوط به آن اخت صاص داده وپیرامون آن سخن گفته اند ،امروزه در روانشناسی جدید نیز مباحث گسترده
وفراوانی در رابطه با جنبۀ روحی وعاطفی انسان مطرح ودر آکادمی های مختلف ودر مراکز درمانی وبالینی
اندیشمندان بزرگی با ارائه طرح های علمی وپژوهشی فضایی وسیع ودنیائی پرمسئله رادر این خصوص پیش پای
بشرگشوده اند .دربین مکاتب فلسفه اسالمی ،اعم از مکتب مشاء ،اشراق وحکمت متعالیه این مسئله بشکل گسترده
ای مورد مداقه وتجزیه وتحلیل قرار گرفته وبیشتر فالسفه مشهورازقبیل فارابی ،ابن سینا ،خواجه نصیر طوسی ،صدر
المتألهین شیرازی ودیگران ،بخش عمده ای از مباحث خودرا به این امر اختصاص داده اند .از جمله فالسفه ای که
هم در مباحث فلسفی وهم در مباحث تفسیری وقرآنی خودعمیقاً مسئله نفس را مطرح وپیرامون آن در ابعاد
گوناگون وشعب مختلف بشکل مستوفی وگسترده بحث کرده اند ،مرحوم عالمۀ طباطبائی(ره) هستند .این پژوهش
تالش دارد در حد مختصر وفشرده دیدگاه مرحوم عالمه وبعضی دیگر از فالسفه بزرگ را در خصوص مسئلۀ فوق
الذکر بررسی وتقدیم محضر انور اهل کرامت ودانشیان محترم نماید.
واژه های کلیدی :فلسفه ،نفس ،انسان شناسی
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بررسی واژه های تحقیق
 )1فلسفه
فلسفه  { .ف َ س َ ف َ /ف ِ} (معرب  ،اِ) اصل کلمه یونانی و مرکب از دو جزء است  :فیلوسس به معنی دوست و دوستدار و سوفیا
به معنی حکمت  .علم به حقایق موجودات به اندازه توانایی بشر 1واژه فلسفه از واژه یونانی  Philosophiaبرگرفته شده است که
به معنای خرد دوستی است و در زبان عربی و فارسی رایج گشته است .این واژه یونانی از دو بخش تشکیل شده است : -Philoبه
معنی دوستداری و  sophia-به معنی دانایی (.دانشنامه جهانی ویکی پدیا)لغت فلسفه ریشه یونانی دارد .همه علماء قدیم و
جدید که با زبان یونانی و تاریخ علمی یونان قدیم آشنا بودهاند میگویند  :این لغت مصدر جعلی عربی کلمه « فیلوسوفیا» است.
کلمه فیلوسوفیا مرکب است از دو کلمه « :فیلو» و « سوفیا» کلمه فیلو بمعنی دوستداری و کلمه سوفیا به معنی دانائی است ،پس
کلمه فیلوسوفیا به معنی دوستداری  -دانائی است و افالطون سقراط را « فیلوسوفس» یعنی دوستدار دانائی معرفی میکند2علیهذا
کلمه « فلسفه» که مصدر جعلی عربیز است به معنی فیلسوفگری است .
 )2واژه نفس
نَفْس در لغت به معنی جان ،روح ،روان و نشاندهنده زنده بودن است «. 3نفس» .بازبینیشده در  )1۱اکتبر . 2۰۰۲در علوم اسالمی
و قرآن ،به عنوان جهتدهنده حرکت و اندیشه انسان شناخته میشود و بسیاری از کردارها و رفتارهای انسان به پیروی از نفس او
شکل میگیرد .در قرآن به چهار گونه نفس انسانی اشاره شدهاست 4در تعریفی از نفس آمده است؛ نفس آن چیزی است که تعیین
موجودیت می کند در ظاهر و باطن و نشانه اش این است که خواسته دارد5
نفس جوهر روحانی است که به ذات خود زنده است و چون قرین و همنشین جسمی از اجسام گشت آن را مانند خود می نماید؛
مانند صورت آتش که جوهری سوزان است که اگر آن را در کنار جسمی از اجسام قرار دهی ،آن جسم را هم مانند خود داغ می
نماید .6نفس در واقع نوری از انوار معنوی االهی است که مشرق و تاب شگاه آن خداوند و مغرب و فرودگاه آن ،این کالبد تاریک
است۱.
طبق دیدگاه حکمت متعالیه ،ذوات ابتدا به صورت جمعی وجود داشته ،سپس با تکون مادی تشخص می یابند و از این
 (. -1لغتنامه دهخدا)
 ( -2المنطق الصوری علی سامی النشار صفحات )22 – 21
( -3لغتنامه دهخدا
( -4حسینعلی منتظری «.اخالق» .در اسالم ،دین فطرت .چاپ سوم .تهران :نشر سایه 314 .13۳۱ ،تا ).316
 ( -5دژاکام ،حسین .عبور از منطقه  6۰درجه زیر صفر .پرشکوه).13۱۱ ،
 ( -6مال صدراء ،مفاتیح الغیب ،ترجمۀ محمد خواجوی ،ص ).۳53
 ( -۱همان ،ص ).۳52
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به بعد به صورت فردی باقی می مانند .نفس «جسمانیۀ الحدوث و روحانیۀ البقا» است.۳
باورند که انسان از سه نفس ،یعنی نفس نباتی ،حیوانی و انسانی ،تشکیل یافته است؛

با بیان دیگر این که حکیمان بر این

 )3انسان شناسی
انسانشناسی (به انگلیسی ): anthropologyبخشی از علوم اجتماعی است و علم گسترده در خصوص توضیح ابعاد وجودی
انسان است،که حوزه گستردهای از فرهنگ تا تاریخ تکامل انسان را در برمیگیرد .ریشههای آن در علومانسانی ،علوم طبیعی و علوم
اجتماعی است ماهیت انسانشناسی از دیرباز ،مقایسه بین فرهنگی بودهاست و نسبیگرایی فرهنگی ،اصلی اساسی در روش تحقیق
انسانشناسی شدهاست
انسانشناسی یکی از مهمترین دانشهای الهی و بشری است که در حوزه معارف بشری و دینی تأثیر به سزایی دارد .تحلیل
چیستی انسان شناسی بر پایه پیشینه ،تعریف ،ضرورت و انواع آن صورت میپذیرد .مطلب قابل توجه اینکه انسانشناسی دارای
انواع فلسفی ،دینی ،علمی ،عرفانی و اخالقی است .هریک از انواع انسانشناسی گرفتار بحرانهایی است و تنها انسانشناسی دینی
است که هیچ بحرانی در حوزه آن راه نیافته است.۲

ابعاد وجود انسان درنگاه مرحوم عالمه طباطبائی (ره)
از جمله اندیشمندانی که دراین وادی گوی سبقت از دیگران ربوده ودرخصوص ابعاد مختلف وجود انسان غور نموده وعَلَم
پر افتخار سراج منیر را بخود اختصاص داده  ،مرحوم آیت اهلل استاد آقا سید محمد حسین عالمه طباطبایی رضوان اهلل
تعالی علیه است.
عالمه طباطبایی(ره)هم درمب حث انسان شناسی مسئلۀ نفس را مطرح نموده وهم درباب اخالق واخالق عملی به این
موضوع پرداخته است .البته آن بزرگوار بیشتردر مباحث تفسیری خود به مناسبت به بحث نفس اشاره دارد.
دیدگاه ها ونظریات مرحوم عالمه طباطبایی (ره) درخ صوص انسان وانسان شناسی ایشان را ،عمدةً می توان ازتفسیرکبیر المیزان
وسه رساله ی مکتوب ازایشان به نام های « االنسان قبل الدنیا ،االنسان فی الدنیا واالنسان بعد الدنیا» که توسط حضرت حجۀ
( -۳اسفار ،ج  ،۳ص ).34۱
( -۲خسرو پناه -چیستی انسان شناسی مقاله  ،3دوره  ،۱شماره  ،24زمستان  ،13۳۲صفحه )35-63
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االسالم والمسلمین جناب آقای دکترصادق الریجانی ریاست محترم فعلی قوة قضائیه به فارسی ترجمه شده ،ونیز ازبعضی صاحب
نظران واندیشمندان وشا رحین آرای آنمرحوم وهمین طور از تعدادی از شاگردان برجسته وبال واسطۀ ایشان نظیر استاد شهید
مرحوم آیت اهلل مطهری (ره) و استاد محترم حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی وحضرت آیت اهلل مصباح یزدی حفظهما اهلل،
بدست آورد.
کلمه انسان در  63آیه درقرآن مجید ذکر شده ویک سوره نیزبه نام سوره ی انسان « سورة هل اتی » برحضرت رسول اکرم (ص)
نازل گریده است .واژه ی انسان عربی واسم جنس عام است که برای مذکر ومؤنث وجمع ومفرد یکسان به کار می رود .درآثارعالمه
طباطبایی (ره) ،تعریفی لغوی واصطالحی از واژه ی «انسان» ارائه نشده ،اما میتوان حد س زد که با توجه به روشن بودن واژه و
ماهیت «انسان»  ،نیازی به این تعریف لغوی واصطالحی نیست ،بلکه آنچه حایز اهمیت است این است که ،نحوة خلقت،
ابعادوجودی ،سرشت انسان ،حیات پس ازمرگ اوومباحث مهم دیگر ی است که در این زمینه نیاز به توضیح وتعریف دارد .از این رو،
ایشان درذیل آیات وموضوعات مرتبط با انسان به اینگونه مباحث پرداخته اند

1۰

اکنون که اندکی ازدیدگاه قرآن شریف درخص وص انسان با خبرشدیم الزم است ازدیدگاه بزرگترین مفسر ومتفکرعصر حاضر واستاد
بزرگ وعالم مهذب ومعلم کبیر وفیلسوف ومتکلم وفقیه معاصر یعنی حضرت عالمه ی طباطبایی رضوان اهلل تعالی علیه آگاه شده
وازمحصول و ثمره ی تالش آن مرحوم که از بوستان پر طراوت قرآن با عنایات ویژه ی نبوی ( مدنیۀ علم حق) ودر پرتو ارشادات
علوی باب علم النبی (ص) که چشمۀ فیّا ض افاضۀ ازلی الهی از طریق آنها واین ذوات مقدسه به کرة خاکی جاری گردیده و انوار
قدس ملکوت از این طریق بر خالئق عالم تابیده شده ،مطّلع واندکی از آن کثیر را وقطره ای ازآن اقیانوس کبیررا درحد درك ناچیز
وظرفیت محدود خود به دست آوریم.
الزم به ذکرا ست مرحوم عالمه طباطبایی  ،چهره وشکل وتفسیر وتبینی که از انسان ارائه می فرمایند تما ماً برگرفته از قرآن کریم
در پرتو مکتب اهل بیت عصمت وطهارت علیهم السالم است .همانطور که حضرت استاد عالمه جوادی آملی اشاره فرموده اند؛
(:حقیقت انسان را خدا باید شرح کند واگر انسان شرح خودرا به غیر خدا که خالق اوست ،بسپارد انسان شناسیی می نگا رند که با
حقیقت انسان فاصلۀ بسیار دارد .ایشان می فرمایند «:اگر انسان ،حقیقت خودرا برای شرح ،به خدا نسپارد ،دیگران اورا شرح کرده
وانسان شناسی می نگارند .اما بسان کتب آسمانی پیشین ،دست به تعریف وتفسیر به رأی می زنند .هم بعضی از اسرارنهانی را

 -1۰انسان در قرآن،سید ضیاء الدین سجادی،بنیاد قرآن،136۰،ص11ومجله معرفت،شمارة121
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کتمان می کنند ،هم اموری بیگانه را به عنوان خواسته هایش براو تحمیل می نمایند وهم خواسته های حقیقی اورا جا به جا می
کنند واین سه نقص بزرگ وعیب مهّم درشرح حقیقت انسان

است11.

بنا براین مرحوم عالمه هم در همین راستا دید گاه خودرا دررابطه با انسان به شرح زیر تبیین می فرمایند:
آغاز خلقت انسان
مرحوم عالمه درتفسیر آیه شریفه ی 213سورة مبارکه بقره« کان الناس امۀَ واحده فبعث اهلل النّبین مبشرین ومنذرین  »...چنین
می فرمایند:
« گفتیم آیات دیگر قرآن که هرکدام درجائی قراردارد تفصیل تاریخ بشریت را بیان کرده ،وحاصل این تفصیل این است که نوع
انسانی (البته نه تمامی انواع انسا نها که شامل سایرادواربشریت هم بشود بلکه این نوعی که فعالَ نسلش در روی زمین زندگی می
کند) ،نوعی نیست که ازنوع دیگری از انواع حیوانات ویا غیرحیوانات پدید آمده باشد (.مثالَ از میمون درست شده باشد) ،وطبعیت،
اورا که دراصل حیوانی دیگربوده با تحوالت خود تحول داده وتکامل بخشیده باشد .بلکه نوعی است مستقل ،که خدای تعالی اورا
بدون الگواززمین بیافرید .وخالصه روزگاری بود که آسمان وزمین و همه موجودات زمینی بودند ،ولی ازاین نسل بشرهیچ خبر
واثری نبود ،آنگاه خدای تعالی از این نوع ،یک مرد ویک زن خلق کرد ،که نسل فعلی بشر منتهی به آن دو نفر می شود ،می فرماید
 «:انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوباَ وقبائلَ لتعارفوا» ونیز می فرماید« :خلقکم من نفس واحدة وجعل منها زوجها» ونیز
می فرماید « :إنّ مثل عیسی عنداهلل کمثل آدم خلقه من تراب» این بودخالصه ای ازتاریخ پیدایش

بشرازنظرقرآن»12.

ایشان در ادامه می فرمایند  «:واما این فرضی که علمای طبیعی امروز کرده اند ،که تمامی انواع حیوانات فعلی وحتی انسان از انواع
ساده تری پیداشده اند ،وگفته اند :که اولین فرد تکامل یا فته بشراز آخرین فرد تکامل یافته میمون پدید آمده ،که مدار بحث های
طبیعی امروزهم همین فرضیه است ،ویا گفته اند :انسان از ماهی تحول یافته همۀ این حرفها فرضیه ای بیش نیست وفرضیه هم
هیچ دلیل علمی ویقینی ندارد ،بلکه آن را فرض وتصور می کنند ،تا بوسیلۀ آن بیانات علمی خودرا توجیه وتعلیل کنند ،وهرقدرهم
که این فرضیه ها معتب ر باشد ،اعتبارش ربطی به حقایق دینی ندارد ،بلکه حتی با امکانات ذهنی هم منافات ندارد ،چون بیشتراز

 -11صورت وسیرت انسان در قرآن ،عالمه جوادی،ص.53
 -12ترجمۀ تفسیر المیزان ،جلد ،2ص161و،161چاپ دفتر انتشارات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم.

245

1394-0057 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires
ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download.

علوم انسانی اسالمی ،شماره  ،42جلد  ،1خرداد ، 1931ص 421-493
ISSN: 1394-0057
http://www.joih.ir

www.ISEAS.ir
پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران
www.Listjournal.ir
پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران
www.ConferenceList.ir
پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران

توجیه کردن آثارواحکام مربوط به موضوع بحث ،خاصیت دیگری ندارد ،وما انشاءاهلل بحث مفصل این موضوع را در سورة آل عمران
درتفسیر آیه« :إنّ مَثَلَ عیسی عِندَ اهللِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرابٍ» خواهیم

کرد»13.

حضرت عالمه(ره) در ادامه در خصوص حقیقت انسان واینکه انسان دارای جسم وجانی است واز روح وبدن ترکیب یافته ،این گونه
می فرما یند:
انسان از روحی وبدنی ترکیب شده
«خدای تعالی این نوع از موجودات را -آن روز که ایجاد می کرد -از دوجزء ودوجوهرترکیب کرد ،یکی ماده بدنی ،ویکی هم
جوهری مجرد ،که همان نفس وروح باشد ،واین دو ،مادام که انسان در دنیا زندگی می کند متالزم وبا یکدیگر– اند ،همین که
انسان مُرد بد نش می میرد وروحش هم چنان زنده ی ماند ،وانسان (که حقیقتش همان روح است) به سوی خدای سبحان باز می
گردد .خدای تعالی در این باره می فرماید « :وَلَقد خَلَقنا االنسان مِن سُاللۀٍ مِن طین ثُمّ جَعَلناهُ نُطفَۀً فی قرارٍ

مکین14.»...،

این آیات عیناً همان مطلبی را که گفتیم خاطر نشان می سازد .ودر این معنی است آیۀ شریفۀ «:فاذا سویتُهُ ونَفَخت فیه مِن روحی،
فقعوا لَهُ

ساجدین»15.

وازهمۀ این آیات روشنتر آیۀ شریفۀ زیراست ،که می فرماید«:قالوا ءاذا ضللنا فی االرضءإنا لفی خلقٍ جدید،بل هم بِلقاءِ ربّهم
کافرون،قُل یَتَوّفی کم ملک الموتِ الذّی وُکِل بِکُم ثُمّ الی ربّکم

تُرجعون»16.

بطوری که مالحظه کردید سئوال کفار ناشی از این بود

که مردن بدن را مردن آدمی می پنداشتند ،وازدرتعجب می پرسید ند :بعد از آن که مردیم واعضا واجزاء ما متالشی ودرزمین
مستهلک شد ،دوباره زنده می شویم؟ خدای تعالی در پاسخ فرمود :آنچه در زمین مستهلک می شود شما نیستید ،بدن شماست،
وام ا خود شما را ملک الموت می گیرد ،وضبط می کند ،پس شما غیر آن بدن هستید که در زمین دفن می شود ،آنچه در زمین گم
می شود بدن هاست ،واما انسان ها که همان نفوس بشری باشد گم شدنی وازبین رفتنی ومستهلک شدنی نیستند».

1۱

در این جا مرحوم عالمه (ره) مباحثی را بشکل تفصلی تر درخصوص حقیقت وجود انسان ،این گونه ادامه می دهند ودر حوزة
شعورحقیقی انسان وارتباطش با اشیاء ،پی می گیرند.
 -15همان ،ص161
 -14سورۀ مبارکۀ مؤمنون ،آیۀ11و.12
 -15سورۀ مبارکۀ ص ،آیۀ.22
 -16سورۀ سجده آیۀ .11
 -12ترجمۀ المیزان ،جلد،2ص121
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شعور حقیقی انسان وارتباطش با اشیا
«خدای تعالی آن روزکه بشررا آف رید شعوررا دراو به ودیعه نهاد ،وگوش وچشم وقلب را دراو قرارداد ،ودرنتیجه نیرویی دراو پدید
آمد به نام نیروی ادراك وفکر ،که به وسیلۀ آن حوادث و موجودات عصرخود وآنچه قبالً بوده ،وعوامل آنچه بعداَ خواهد بود نزد خود
حاضرمی بیند ،پس می توان گفت :انسان بخاطر داشتن نیروی فکر به همۀ حوادث تا حدی احاطه دارد چنانکه خدای تعالی هم در
این باره فرموده«:علّم االنسان ما لم یعلم» وفرموده «:واهلل اخرجکم من بطون امهاتکم ال تعلمون شئاُ وجعل لکم السمع
واالبصارواالفئده» وفرموده «:وعلم آدم االسماء کلها».
ونیز خدای سبحان برای این نو ع ازجنبد گان زمین سنخی از وجود اختیار کرده که قابل ارتباط با تمامی اشیاء عا لم هست ،ومی
تواند ازهر چیزی استفاده کند ،چه از راه اتصال به آن چیز ،وچه ازراه وسیله قرار دادن برای استفاده ازچیزدیگر،هم چنا نکه می
بینیم :چه حیله ها ی عجیبی در امر صنعت به کار می ب رد و راه های باریکی با فکر خود برای خود درست می کند ،وخدای تعالی
هم در این باره فرموده «:وخلق لکم ما فی االرضِ جمیعاً» .ونیز فرموده «:وسخرلکم ما فی السماوات وما فی االرض جمیعاً منه»
وآیاتی دیگر که گویای این حقیقت اند که موجودات عالم همه برای انسان رام شده اند».

1۳

دانش های عملی انسان
مرحوم عالمه در ادامه در خصوص بعد علمی انسان این گونه توضیح می فرمایند«:این دوعنایت که خدا به انسان کرده ،یعنی نیروی
فکر وادراك ورابطۀ تسخیر موجودات ،خود یک عنایت سومی را نتیجه داده ،وآن این است که توانست برای خود علوم و ادراکاتی
دسته بندی شده تدوین کند ،تا در مرحله تصرف در اشیا وبه کار بردن وتأثیردرموجودات خارج ازذات خود آن علوم را بکارگیرد،
ودرنتیجه (با صرف کمترین وقت و گرفتن بیشترین بهره) ازموجودات عا لم برای حفظ وجود و بقای خود استفاده

کند»1۲.

البته استاد درتوضیح مطلب باال اینگونه ادامه می دهند:
« توضیح اینکه اکر شما خواننده عزیز ذهن خودرا از آن چه مشغولش کرده خالی کنی ،و مانند کسی که تاکنون از وضع انسان ها
خبری ندارد در انسان ،این موجود زمینی فعال و -به کار گیرندة فکر واندیشه – نظر بیافکنی ،و چنین فرض کنی که اولین باراست
که این موجود را می بینی ،ودر باره اش می اندیشی ،آن وقت خواهی دید که یک فرد از این انسان در کارهای زندگیش ادراکات و
افکاری را به کارمی گیرد ،وابزارکارخود قرارمی دهد که نمی توانی آن ادراکات را به شمار آوری ،آن قدر زیاد است که عقل از کثرت
 -11همان،ص.121
 -11همان،ص.122
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و پردامنگی وتشتت جهات آنها دچار دهشت می شود .واین علوم که گفتیم ابزار کار انسان ها ست ،عامل فراهم آمدن ودسته بندی
شدن و انشعاب هریک از دیگری ،ویا ترکیب آنها با حواس ظاهری و باطنی انسان است ،ویا تصرف قوة فکریه او ،تصرفش هم یا
تصرفی است ابتدائی ،یا تصرف هائی پ ی درپی ،واین نکته امری است واضح که هر انسانی آن را هم از خودش در می یابد وهم از
دیگران ،ودر دریافت آن احتیاج به دقت وتدبر ندارد ،بلکه صرف توجه کافی است .حال که متوجه این نکته شدی می گوئیم :اگراین
توجه ونظررا درعلوم وادراکات خود ویا انسانی دیگر تکرار کنی،خو اهی دید که همۀ آنها یکسان نیستند ،بعضی ازادراکات بشری تنها
جنبۀ حکایت ونشان دادن موجودات خارجی را دارند ،ومنشأ اراده وعملی درما نمی شوند ،مثل اینکه درك می کنیم :این زمین
است ،وآن آسمان ،وعد د چهار جفت است ،وآب روان است ،وسیب یکی از میوه ها ست وامثال این تصورها وتصدیق ها ،که تنها
ازراه فعل وانفعال مغزی حاصل می شود ،یعنی ماده خارجی وقتی در برابر حس ما و اد وات ادراکی ما قرارمی گیرد حس ما منفعل
شده ،می فهمیم که آن آب واین زمین است ،ونظیر آن علمی است که از مشاهدة نفس خود وحضور نفس یعنی هما ن که از آن
تعبیرمِی ک نیم به (من) درنزد خود برای ما حاصل می شود ،وبازنظیرآن کلیات مقوله ای است که درك می کنیم ،ودرك آنها نه
اراده ای در ما ایجاد می کنند ونه باعث صدورعملی از ما می شوند ،بلکه تنها چیزهائی که در خارج است برای ما حکا یت می
کنند .این یک عده ازدرك های ما است ،یک عده ادراك های دیگر داریم ،به عکس قسم اول ،ادراك هائی است که تنها در موردی
به آنها می پردازیم که بخواهیم به کارش بزنیم ،و آنها را وسیله وواسطۀ به دست آوردن کمال ویا مزایای زندگی کنیم واگر دقت
کنید ،هیچ فعلی از افعال ما خا لی از آن ادراکات نیست ،از قبیل اینکه کارهائی زشت و کارها ئی دیگر خوب است ،کارهائی هست
که نباید انجام داد ،وکارهای دیگری هست که باید انجام داد ،وعمل خیر را باید رعایت کرد ،وعدالت خوب وظلم زشت است ،این در
باب تصدیقات ،واما در باب تصورات مانند تصورمفهوم ریاست و مرئوسیت ،عبدیت و مولویت ،وامثال آن .واین گونه ادراکات مانند
قسم اول ازامور خارجی که منفصل وجدای از ما وازفهم ما است حکایت نمی کند ،بلکه ادراکاتی است که از محوطۀ عمل ما خارج
نیست ونیزاز تأ ثیرعوامل خارجیه درما پیدا نمی شود ،بلکه ادراکاتی است که خود ما با الهام احساسات باطنی خود برای خود آماده
می کنیم ،احساساتی که خود آنها هم مولود اقتضائی است که قوای فعاله ما ،وجهازات عامله ما دارد ،وما را وادار به اعمالی می کند،
مثالً قوای گوارشی ما ویا قوای تناسلی ما اقتضای اعمالی را دارد که می خواهد انجام یابد ،ونیز اقتضای چیزهائی را دارد که می باید
از خو د دورکند ،واین دو اقتضا ،باعث پیدایش صورت هائی از احساسات از قبیل حب وبغض ،شوق ومیل ،ورغبت می شود .وآنگاه
این صور ،احسا س ما را وا می دارد تا علوم وادراکاتی از معنای حسن وقبح وسزاوار وغیر سزاوار ،وواجب وجایز ،وامثال آن اعتبار
کنیم ،وسپس آن علوم و ادراکات ر ا میان خود ومادة خارجی واسطه قراردهیم ،وعملی برطبق آن انجام دهیم تاغرض ما حاصل
گردد.
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پس معلوم شد که ما علوم وادراکاتی داریم که هیچ قیمت وارزشی ندارد ،مگر درعمل ،که این گونه ادراکات را علوم عملی می
نامیم ،وخدای سبحان این گونه علوم وادراکات را به ما الهام ک رده ،تا ما را برای قدم نهادن در مرحلۀ عمل مجهزکند ،وما شروع
کنیم درتصرف درعالم ،تا آنچه را که خدا می خواهد بشود .خدای سبحان در این باره فرموده « :الذی اَعطی کُلَ شئیٍ خلقهُ ثُمّ
هدی» ونیزفرموده «الذی خلق فسوّی والذی قدّر فهدی» ،واین هدایتی است مربوط به تمامی موجودات ،که هر موجودی را به
سوی کمال مخصوص به خودش هدایت کرده ،اورا برای حفظ وجودش وبقای نسلش به اعمالی مخصوص به خودش سوق داده ،چه
اینکه آن موجود دارای شعور باشد یا بی

شعور»2۰.

مرحوم عالمه(ره) باز در تفسیر آیۀ شریفۀ  5۲سورة مبارکۀ آل عمران در خصوص حضرت عیسی روح اهلل علی نبینا وعلیه السالم
در شباهت خلقت حضرتش به حضرت آدم علیهما االسالم؛یعنی درتفسیر آیۀ شریفۀ « أنّ مثل عیسی عندَ اهللِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن
تُرابٍ،ثمّ قال لَهُ کُن فَیَکون» ،درزمینۀ حقیقت آفرینش انسان اینگونه ابراز می دارند
« این آیۀ ش ریفه هدف اصلی ازذکرداستان حضرت عیسی علیه السالم را بطور خالصه بیان می کند ودرحقیقت اجمالی است بعد از
تفصیل واین کارازمزایای کالم شمرده می شود وآیات این داستان هم به همین منظور یعنی به منظور احتجاج نازل شده ومی
خواهد وضع نصارای نجران را که درآن ایّام به مدی نه آمده بودند،روشن سازد .وبه همین جهت جای آن بود که بعد ازذکر سرگذشت
عیسی علیه السالم خالصه ای از آن را به عنوان نتیجه گیری ذکر نموده وبفهماند که کیفیت والدت عیسی بیش از این داللت ندارد
که وی بشری است نظیر آ د م ابوالبشروخلقتش غیر معمولی است پس جایز نیست در بارة وی سخنی زائد برآنچه در بارة آ د م
گفته می شود ،بیان گرد د .دربارة آدم می گوئیم :او انسانی است که خدای تعالی اورا بد ون پدر ومادر آفریده است ،ودر بارة عیسی
علیه السالم هم می گوئیم :انسانی است که خدا اورا بدون پدر آفریده .پس معنای آیه این است که :مَثَل عیسی نزد خدا وصفت
وواقعیتی که او نزد خدا دارد ویا به عبارتی آنچه خود خدای تعالی (آفریدگاروی به د ست خود) از خلقت او اطالع دارد ،این است
که کیفیت خلقت او شبیه به خلقت آ د م است وکیفیت خلقت آ د م این بوده که اجزائی از خاك جمع کرد وسپس به آن فرمان
داد که «باش» وآن خا ك به صورت وسیرت یک بشر تمام عیار ،تکوّن یافت ،بدون اینکه از پدری متولّد شده باشد .پس ازاین بیان
به حسب حقیقت ،دوحجت ودلیل بازمی شود که تک تک آن دو برای نفی الوهیت عیسی علیه السالم کافی است ».سپس ،حضرت
عالمه ضمن تبیین آن دوحجت؛ درمورد خلقت انسان این گونه ادامه می دهند « :ازآیۀ شریفه این معنی بر می آید که خلقت
عیسی علیه السالم مانند خلقت آ د م طبیعی ومادی است ،هر چند که برخالف سنّت جاریۀ الهی درنسلها بوده ،که هر نسلی
درتکون وپیدایش خود نیازمند به پدراست ونیز از ظاهرعبارت بر می آید که جملۀ «:فَیَکونُ» حکایت حال گذشته است ،پس ظاهر
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صیغه «فیکونُ» که برای آینده است منظورنیست ،چون جریان گذشته را شرح می دهد .واین منافات ندارد با جملۀ«:ثمّ قالَ لَهُ
کُن» که برفوریت وعدم تدریج داللت می کند ،برای این که نسبت ها مختلف است ،همۀ موجودات عا لم روی هم چه تدریجی
ال وجودها وچه غیرآنها مخلوق وجود خدای سبحان است وبه امراوکه همان کلمۀ « کُن» باشد موجود شده ،هم چنانکه قرآن
فرموده «:انّما أمرُهُ اذا ارادَ شیئاً أن یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُون» ،چیزی که هست بسیاری از آنها وقتی با اسباب تدریجیش مقایسه شود
تدریجی الوجوداست ،امّا اگربا قیاس به خدای تعالی مالخظه شود درآن لحاظ نه تدریج است ونه مهلت ،هم چنانکه باز قرآن کریم
در جای دیگر فرموده «:وما اَمرُنا اِالّ واحدَةٌ کَلَمحٍ بالبصر» ،عالوه براین آن نکتۀ عمده ای که جملۀ « :ثُمَّ قال له کُن» درمقام بیان
آن است که خدای تعا لی در خلقت هیچ موجودی احتیاجی به اسباب ندارد ،تا وضع موجودی که می خواهد خلق کند برحسب
اختالف اسباب برایش مختلف شود،مثالً خلقت موجودی برایش ممکن وخلقت موجودی دیگربرایش محا ل باشد ،یکی برایش آسان
ودیگری دشوارباشد ،یکی برایش نزدیک ودیگری دورباشد ،پس هرچه او اراده کند وبه فرما ید« :کُن» موجود می شود ،بدون اینکه
احتیاج به اسباب داشته باشد ،اسبابی که درحالت عادی در پدید آمدن یک موجود دخالت

دارد»21.

مرحوم عالمه(ره) درتفسیر آیۀ اول سورة مبارکه نساء ضمن طرح بحث مفصلی در خصوص خلقت انسان ونقد دیدگاه های مختلف
دراین زمینه وبیان عمرانسان وانسان های اولیه وچگونگی منتهی شدن نسل حاضر به آدم علیه السالم وهمسرش در ادامه متعرض
این بحث می شوند که :
« انسان نوعی است مستقل (نه تحول یافته از نوعی دیگر نظیر میمون)،آن بزرگوار این گونه ادامه می دهند «:آیاتی که گذشت
برای اثبات این مطلب کافی است ونیازی به دلیل دیگر نیست ،برای اینکه همۀ آنها– نسل بشر متولد شده از نطفه را -منتهی به دو
فرد از انسان به نام «آدم» وهمسر او«حوا» می دانند ودر بارة خلقت آن دو صراحت دارند به این که :از تراب بوده ( .درنتیجه جز
این را نمی توان به قرآن کریم نسبت داد که ) پ س انسانیت متصل به این دوتن است و این دوتن هیچ اتصالی به مخلوقات قبل از
خود وهم جنس ومثل خود نداشتند ،بلکه بدون سابقه حادث شده اند .وآنچه امروز نزد دانشمندان زیست شناس در بارة طبیعت
انسان شایع است این است که اولین فرد انسان فردی تکامل یافته بوده ،یعنی درآغا ز انسان نبوده بعد در اثر تکامل انسان شده
است ،ومخصوصاً این فرضیه ،یعنی این که«:انسان قبالً یک فرد حیوان بود و با تکامل انسان شد» هرچند به طور قطع مورد قبول
واتفاق همۀ دانشمندان نیست وبه اشکا ل های بسیاری برخورده وبه صورتهای مختلف برآن اعتراض کرده اند ،ولیکن اصل فرضیه،
یعنی این که انسان حیوانی بوده ،ودر اثر تکامل انسان شده ،مطلبی است مورد تسلیم وقبول همه و تمام مسایل وبحث هایی را که
در طبیعت انسان کرده اند بر اساس این فرضیه بنا نهاده اند چون تفصیل فرضیۀ آنان بدین قرار است که  :زمین (که یکی از
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ستارگان سیّاراس ت) در آغاز قطعه ای جدا شدة از خورشید بوده ،و ازآن منشعب شده ،ودرآن ایّام درحال اشتعال وچون فلزات ذوب
شده ما یع بوده ،وبه تدریج و درتحت عواملی شروع به سرد شدن کرده ،وپس از سرد شدن باران های سهمگینی برآن باریده وسیل
های مهیبی برروی آن جریان یافته ،واز تجمع آ ن سیل ها درنقاط گوناگون زمین ،دریا ها پدید آمده وسپس ترکیبات آبی وزمینی
پدیدار گشته وپس ازآن گیاهان آبی وبعد از تکامل یافتن گیاهان ومشتمل شدن شان بر جورثمه های حیات ،ماهی وسایر حیوانات
آبی پدید آمده ،وآنگاه ماهی بالدارپیدا شده که هم درآب وهم درخشکی زندگی می کرده ،وآنگاه حیوانات صحرائی ودرآخرانسان
موجود گشته ،وهمۀ این تحوالت ازراه تکامل صورت گرفته ،تکاملی که برترکیبات موجود زمین در مرتبۀ سابق عارض گشته ،به این
معنی که ترکیب موجود د رزمین ،با تکامل از صورتی به صورت دیگردرآمده ،نخست گیاه پیدا شده ،وبعد حیوان آبی وآنگاه حیوان
ذو حیاتین ،و سپس حیوان صحرائی و در آخر انسان .دلیل همۀ اینها کمال منظمی است که درنهاد وساختمان موجودات مشاهده
می شود ،و پیداست که موجودات طوری منظم شده اند که از نقص روبه کمال بروند ،تجربه های پی درپی در موارد جزئی از تحول
وتطور نیز دلیل دی گر بر این معنی است .در این جا ممکن است سئوال شود که منظور از این فرضیه ( فرضیۀ تطور) چه بوده؟ وبا
آن ،چه چیز را خواسته اند اثبات کنند؟ جواب این است که می خواسته اند خواص و آثاری را که قبالً در نوع انسانی نبوده وبعداً
پیدا شده توجیه کنند ،امّا دلیل بخصوصی ک ه فقط این فرضیه را اثبات کند وسایرفرضیه ها ومحتمالت مسئله را نفی نماید نیاورده
اند ،با این که فرض تباین این نوع با سایر انواع فرضی است ممکن ،وهیچ اشکالی متوجه آن نیست ،آری ما می توانیم نوع بشری را
پدیده ای مستقل وغیر مربوط به سایر انواع موجودات فرض کنیم ،وتحول وتطوررا در«حاالت» او بدانیم نه در«ذات»او ،و این
فرضیه عالوه بر این که ممکن است مطابق تجربیات نیزباشد ،چون ما تجربه کرده ایم که تاکنون هیچ فردی ازافراد این نوع به
فردی از افراد نوع دیگر متحول نشده ،مثالً هیچ میمونی را ندیده ایم که انسان شده باشد ،بلکه تنها تحولی که مشاهده شده در
خواص ولوازم وعوارض آنها

است»22.

گفتاری در برتری انسان از مالئکه
مرحوم عالمه (ره) درادامه درتفسیرآیۀ شریفۀ« ولقدکرمنا بنی آدم وحملناهم فی البّروالبحرورزقناهم من الطّیبات وفضّلناهم علی
کثیرٍممن خلقنا تفضیالً»( ،آیۀ ۱۰سورة مبارکۀ اسری) باطرح عنوان باال ضمن تبین دیدگاه مسلمین دراین خصوص وذکردالئل آنها
ونقد نقطه نظراتشان که ب النسبۀ با تفصیل بیان می دارد ،درنهایت دیدگاه خودرا دراین خصوص این گونه ابراز می فرمایند « :بنا
براین ذات مالئکه که قوامش بر طهارت وکرامت است واعما لش جزذات عبودیت وخلوص نیت حکمی ندارد از جنس وذات انسان
که با کدورت های هوا وتیرگی های غضب وشهوت مشوب ومکد ر ا ست افضل وشریف تراست ،آری کمتراعمال انسانی از قضایای
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شرك وشآ مت ودخالت طمع خالی است .به همین جهت قوام ذات فرشتگان از قوام ذات انسان افضل واعمال فرشته خالص تر
وخدائی ترازاعمال انسان است ،اعمال فرشتگان همرنگ ذات آنان واعمال آدمی همرنگ ذات اوست ،وکمالی که انسان آن را برای
ذات خود هدف قرار داده ودر پرتو اطاعت خدا جستجویش می کند ،این کمال را مالئکه به بیانی که گذشت در ابتدای وجودشان
داراهستند .البته این هم هست که ممکن است همین انسان که کمال ذاتی خودرا به تدریج یا به سرعت ویا به کندی ازراه بدست
آوردن استعداد های ت ازه کسب می کند در اثر آن استعدادهای حاصله به مقامی از قرب وبه حدی از کمال برسد که مافوق حدی
باشد که مالئکه با نور ذاتیش درابتدای وجودش رسیده ،ظاهر کالم خدای تعالی هم این امکان را تأیید می کند .برای اینکه
درداستان خلق کردن خلیفه برای زمین برتری انسان را برا ی مالئکه بیان کرده وفرموده :این موجود در تحمل علم به اسماء قدرتی
دارد که شما ندارید ،او می تواند علم به تمامی اسماء را تحمل کند ،وهمین تحمل مقامی است از کمال که مقام تسبیح مالئکه به
حمد خدا وتقدیسشان به آن پایه نمی رسد ،ومقامی است که باطن انسان را از فساد وسفک د ماء پاك می کند ،ولذا می بینیم که
مالئکه به این قانع شد ند که تفصیل بحث آن را در جلد اول این کتاب گذراندیم .ونیز داستان مأ مور شدن مالئکه به سجده کردن
برآدم واینکه همۀ آنان وی را سجده کردند یاد آورشده ومی فرماید « :فسجد المالئکه کلهم اجمعون» و ما در تفسیر آیاتی که راجع
به این داستان در سورة اعراف آمده روشن کردیم که سجده مالئکه برآدم از باب خضوع ایشان در برابر مقام کمال انسانی بوده ،وآدم
جنبۀ قبله را برای ایشان داشته ،وی با وجود خود ،انسانیت را در برابرایشان مجسم نموده بود .این بود آنچه که ازظاهرآیات مورد
بحث وسایر آیاتی که آوردیم استفاده می شد ،والبته در روایات هم گوشه ها واشاراتی که این معنارا تأیید کند دیده می شود،
وچون این بحث غیرازجنبۀ قرآنیش جنبۀعقالنی نیزدارد تفصیل آن را باید درمباحث عقلی جستجو

کرد»23.

هويت انسان از نظر قرآن کريم
مرحوم استاد عالمه طباطبائی (ره) پس ازذکراوصاف وویژگی های خلقتی انسان که در موارد عدیده ای ضمن تفسیر آیات مربوط به
انسان که در سورمختلف قرآنی از جانب خداوند تبارك وتعالی طرح شده به اشکال گوناگون موضوع انسان را طرح ومورد کنکاش
قرارداده ودیدگاه خاص خودرا تبین فرموده که به بخش ی ازآن ها دراین مختصر به شکل گذرا اشاره کردیم ،درنهایت میتوان ابراز
داشت که ایشان دریک جمع بندی کلی هویت قرآنی انسان را درتفسیرآیات ا ول سورة مبارکۀ هل اَ تی (سوره انسان) ،تحت عنوان
فوق االشاره به شکل زیر بحث نموده وادامه می دهند:
« شکی نیست دراینکه در داخ ل این هیکل محسوس که ما آن را انسان می نامیم ،مبد ئی برای حیات است که شعوروارادة آدمی
مستند بدان است ،وخدای تعالی درآن جا که سخن از خلقت انسان – به عنوان آدم – دارد ،از این مبدأ تعبیر به روح ودر بعضی
 -25ترجمه تفسیر المیزان ،جلد ،15ص ،222-226انتشارات اسالمی.
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موارد تعبیر به نفس نموده ،نظیر آیۀ «فاذا سویّته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین »،وآیۀ« ثُمّ سویه ونفخ فیه من روحه»
وآن چه دربدو نظرازاین دوآیه به ذهن می رسد ،این است که روح وبدن دو حقیقت قرین به یکدیگرند ،نظیر خمیری که مرکب
ازآرد وآب است ،وانسان مجموع هردو حقیقت است ،وقتی روح قرین جسد قرارگرفت ،آن انسان زنده است ووقتی ازهم جدا شد
همین جدا شدن مرگ است .ولیکن آیۀ «قل یَتَوَفیکُم مَلَکُ المَوتِ الذی وُکِلَ بِکُم11...سجده» این معنا را تفسیر می کند ،چون می
فهماند آن روحی که درهنگام مرگ وبه حکم این آیه قابض االرواح آن را می گیرد ،عبارت است از آن حقیقتی که یک عمر به او
می گفتیم تو ،شما ،جنابعالی وامثال اینها ،وآن عبارت است از انسان به تمام حقیقتش ،نه یک جزء از مجموعش ،پس مراد از« نفخ
روح درجسد» این است که جسد را بعینه انسان کند ،نه اینکه واحدی را ضمیمۀ واحد دیگری سازد که هم ذاتش غیرآن باشد وهم
آثارذاتش غیرآثارذات آن ب اشد ،پس انسان بعد ازآن که روح به بد نش تعلق می گیرد ،وبعد از آن که روحش از بدنش مفارقت می
کند ،در هردو حال یک حقیقت است ،واز آیۀ شریفۀ زیرهم همین معنی استفاده می شود «:ولقد خلقنا االنسان من ساللۀ من
طین 14-12...مؤمنون » پس آن چیزی که خلقتی دیگر میشود عیناً همان نطفه ای است که مراحل علقه ومضغه واستخوانی
بودن را پیموده است.
ودر معنای این آیۀ شریفه است آیۀ زیر که می فرماید«:هل اتی علی االنسان حینٌ من الدهر لم یکن شَیاً مذکوراً» که شئی نبودن
انسان را مقید می کند به قید مذکور ،ومی فهماند انسان چیز بوده ،لیکن چیز مذکورنبوده ،وهمنینطورهم هست ،چون انسان زمین
بوده ،نطفه بوده ،لیکن درآن مراحل قبلی ،انسان به شمارنمی رفته ونمی گفتند فالن مواد عیناً فالن شخص است ،پس مفاد کالم
خدای تعالی این است که انسان یک واحد حقیقی است ،که همان واحد حقیقی یگانه مبدأ است برای تمامی آثار بدنی طبیعی،
وآثارروحی ،هم چنان که همین واحد حقیقی فی نفسه مجرد ازماده است ،به شهادت این که به حکم آیۀ «قل یتوفیکم ملک
الموت» ،وآیۀ« اهلل یتوفی االنفس حین موتها» ،وآیۀ «ثمّ انشأناه خلقاً آخر»که گذشت دردم مرگ انسان مجردازبدن مادی رها می
شود وخداانسان را می

گیرد»24.

درانتها دیدگاه مرحوم استاد عالمه طباطبائی را در مورد انسان با این عبارات که دربیان آیات سورة مبارکۀ بلد در صفحه 4۳3
جلد  2۰تفسیر قیم المیزان ذکر می فرمایند پایان می دهم  ،آن مرحوم درخصوص سوره بلد می فرمایند:

 -24همان،جلد،21ص115
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بیان آيات
« این سوره بیانگر این حقیقت است ک ه خلقت انسان براساس رنج ومشقت است ،هیچ شأنی از شؤون حیات را نخواهی دید که تؤام
با تلخی ها ورنج ها وخستگی ها نباشد ،از آن روزی که درشکم مادر روح به کالبدش دمیده شد ،تا روزی که از این دنیا رخت برمی
بندد هیچ راحتی وآسایشی که خالی ازتعب ومشقت باشد نمی بیند ،وه یچ سعادتی را خالص از شقاوت نمی یابد ،تنها خانۀ آخرت
است که راحتی اش آمیخته با تعب نیست .بنا براین ،چه بهتر به جای هر تلخی و نا کامی ورنج ،سنگینی تکالیف الهی را تحمل
کند ،دربرابرآن صبرنماید صبربر اطاعت وبرترك معصیت ،ودرگسترش دادن رحمت برهمۀ مبتالیان کوشا باشد ،کسا نی راازقبیل
ایتام وفقرا وبیماران وامثال آنها که دچارمصائب شده اند مورد شفقت قراردهد ،تا جزو«اصحاب میمنه» شود ،وگرنه آخرتش هم مثل
دنیا یش خواهد شد ،ودرآخرت از« اصحاب مشئمه» خواهد بود که «نارمؤصده» مسلط بر آنان

است»25.

جمع بندی ديدگاه مرحوم عالمه دربارۀ انسان
در جمع بندی دیدگاه مرحوم عالمه طباطبائی ،درخصوص انسان به شکل خالصه نکات زیرا میتوان دریافت وذکر نمود:
 -1انسان موجودی است که خداوند آن را به عنوان نوعی مستقل از خاك آفریده وبرآمده از انواع دیگر نظیر میمون وغیره نیست.
 -2انسان دارای دو بعد جسمانی وروحانی است ،تا زمانی که این دو باهمند واقعیت انسانی تحقق دارد ،واگر ازهم جدا شدند
همین جدا شدن مرگ است ،مرگ به معنی نیستی ونابودی نیست بلکه دریافتن است.
 -3انسان دارای علوم وادراکات عدیده در دوحوزة ادراك عملی وادراك نظری است.
 -4انسان از نظر ذاتی پست تر از ملک است ولی چون با داشتن چنین ذاتی که آمیخته با هوا وهوس است ،در بعد عملی مطابق
اوامر الهی گام بر می دارد ومطیع دستورات الهی است ،دردسترسی به مقام قرب میتواند از ملک برتر شود.
 -5انسان کمال ذاتی خودرا به تدریج ،یا با کندی و یا با سرعت به دست می آورد ،که دراین مسیرقوا واستعدادهای جدیدی
برایش حاصل می شود ،وهمین قوا واستعداد ها موجب تقرب به خداوند می گردد.
 -6علت برتری انسان ،بر ملک که شایستگی جا نشینی وخالفت خدا را در زمین پیدا کرده ،قدرت تحمل انسان برعلوم است وعلم
به تمامی اسماء است که باطن انسان را ازفسا د وتباهی پاك کرده است.
 -25همان.
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 -۱علت سجدة مالئکه بر انسان بخاطر انسانیت انسان است و حضرت آدم حکم قبله را داشته و انسانیت را به مالئکه عرضه کرده
است ،لذا همۀ انسان ها مسجود مالئک اند.
 -۳خلقت انسان ،آمیخته با مشقت و رنج است ودرحیات دنیوی خوشی وراحتی کامل امکان ندارد ،برای بدست آوردن اسایش
مطلق و بی عیب ،انسان باید مشقات بارتکلیف الهی را پذیرفته پس ازانتقال به سرای ابدی ،به آن اسایش نهائی برسد وجزو
اصحاب یمین گردد ،ودرغیراین صورت ،خسر الدنیا واالخره خواهد شد.
تا این جا ،مختصری از مبا حث مربوط به ان سان را در شکل کلی آن از دیدگاه مرحوم عالمه(ره) ذکر نمودیم اینک دیدگاه آن
بزرگواررا درخصوص نفس وبعد روحانی وجود انسان مطرح می کنیم.
نفس از ديدگاه عالمهی طباطبائی
مرحوم عالمه طباطبائی (ره) نظریۀ معرفت نفس خودرا در بستر حکمت متعالیه و با استعانت از آیات وروایات متعد د پی ریزی
کرده است ،مبانی نظریۀ معرفت النفس مرحوم عالمه مبتنی براصول و مالك های مکتب حکمت متعالیه است نظیر« اصالت
وجود»« ،تشکیک وجود»« ،اتحاد عاقل ومعقول» « ،جسمانیۀ الحدوث و روحانیۀ البقاء بودن نفس»« ،حرکت جوهری» و«علم
حضوری نفس به خویشتن» و ...که تبیین مبانی فلسفی یاد شده را درآثار مرحوم عالمه مثل تعلیقه براسفار ،جلد  ۳و ،۲اصول
فلسفه وروش رئالیسم ،جلد 4ودر نهایتۀ الحکمۀ مرحلۀ حادی عشر ،می توان مشاهده کرد .با توجه به مطالب فوق االشاره ،اینک
دیدگاه آن استاد بزرگ را در خصوص موضوع نفس باختصارذکرمِی کنیم .آن مرحوم در تفسیر آیۀ شریفۀ 153سورة مبا رکۀ بقره«
و ال تقولوا لمن یُقتلُ فی سبیل اهللِ امواتٌ بل احیاءٌ ولکن ال تشعرون» ضمن ارائۀ مباحث فراوانی در خصوص حیات برزخی وآوردن
آیاتی چند از قرآن مجید در این خصوص در پایان ،بحث مفصلی در خصوص تجرد نفس با این عنوان مطرح می فرمایند :
تجرد نفس از ديدگاه عالمه طباطبايی
ایشان می فرمایند « :تدبردرآیۀ مورد بحث وآیات حقیقتی دیگررا روشن می کند که از حیات برزخی شهیدان وسیع تروعمومی تر
است و آن این است که به طورکلی نفس آدمی موجودی است مجرد ،موجودی است ما ورای بدن واحکامی دارد غیر احکام بدن
وهرمرکب جسمانی دیگر( .خالصه موجودی است غیر مادی که نه طول دارد و نه عرض و نه در چهار دیواری بدن می گنجد ) بلکه
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با بدن ا رتبا ط وعلقه ای دارد ویا به عبا رتی با آن متحد است و به وسیله شعور واراده وسایر صفا ت ادراکی ،بدن را اداره می
کند26.

از دیدگاه آن بزرگوار اصل بنیادین درعلم النفس این ا ست که ن فس نا طقۀ انسان ،جوهری مجرد از ماده است که از آن به « من »
تعبیر می شو د .نفس انسان درابتدا هما نند لوح سفیدی است که صور اشیاء در آ ن منطبع می شود .صورت اشیاء یا معلوم با
لذات ،امری مجرد ا ست که حضورآن درنفس که آن هم مجرد است ،منجر به علم میشود علم به دو قسم حضوری وحصولی
تفسیم می شود.
ازدیدگاه عالمه هر علم حصولی به علم حضوری منحل می شود .از سوی دیگر نفس به تدریج از حالت بالقوه به حا لت بالفعل می
رسد ودر نتیجه مسیر کمال خود را طی می کند .ازدیدگاه ایشان ،نفس دارای حدوث جسمانی وبقای روحانی است ،یعنی نفس
جوهری جاودانه وفناناپذیراست .درنگاه ایشان نفس منشأء تولید ادراکات مختلف است ،گرچه نفس جوهرواحدی است ولی دارای
آثار مختلفی است که مرحوم عالمه از آن تعبیربه علم ،عالم ،معلوم می کند .این آثار مختلف با یکدیگر اتحاد دارند و اختالف آنها
اعتباری است.
«عالمه طباطبایی( ره) محور علم النفس خودرا بر تجرّد نفس ،نحوة پیدایش ادراکات یا علم وانواع علم ،متمرکز می

کند2۱».

حقیقت نفس از ديدگاه عالمه طباطبايی
با وجود آن که نفس یا همان چیزی که از آن به«من»« ،تو» و ...تعبیر می شود ،برای همگان آشکار وبدیهی است ،با این حال در
این که حقیقت نفس چست؟ میان متفکران اختالف نظر وجود دارد.امّا از دیدگاه عالمه طباطبایی« ،نفس» همان حقیقت انسان
است وروح جزئی از انسان یا عارض برانسان نیست .ایشان معتقد است که روح وجسم دو جوهر مستقل اند که هیچ کدام بر دیگری
عارض نیست ،بلکه با انسان اتحاد ویگانگی دارد ،که این اتحاد مثل جوهر وعرض نیست که قابل جدا شدن نباشد ،بلکه نحوه ای
اتحاد انضمامی است که به راحتی از هم قابل انفکاك هستند .ایشان ذیل آیۀ شریفۀ 11سورة مبارکۀسجده«قُل یَتَوَفَّاکُم مَلَکُ اَلمَوتِ
الذّی وُکِل بِکُم ثُمَّ اِلی رَبِّکُم تُرجَعوُن»میفرمایند( :این که فرموده «یتوفاکم ،می گیرد شمارا»و نفرموده«:یتوفی روحکم ،می گیرد

 -26دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسالمی ،سال نهم ،شمارة  ،1۳تحت عنوان شناخت ازدیدگاه عالمه طباطبایی،وداللت های تربیتی آن
 -2۱علم النفس از دیدگاه عالمه طباطبایی پایان نامه کارشناسی ارشد جبار خداگرمی دانشگاه مالیر چکیده چاپ 13۲1
256

1394-0057 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires
ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download.

علوم انسانی اسالمی ،شماره  ،42جلد  ،1خرداد ، 1931ص 421-493
ISSN: 1394-0057
http://www.joih.ir

www.ISEAS.ir
پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران
www.Listjournal.ir
پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران
www.ConferenceList.ir
پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران

جان شما را» داللت دارد براین که حقیقت انسانی که ما ازآن به کلمۀ «من» تعبیر می کنیم همان روح انسانی است وبس وچنان
نیست که ما خیال می کنیم که روح جزی از انسان است ویا صفت ویاهیأتی است که عارض برانسان می شود(22.
درنگاه مرحوم عالم ه هرچند تمام حقیقت انسان همان روحش است ،اما با این حال انسان دارای دوجنبه است ،یکی جسم ودیگری
روح که اصالت با روح است؛ بنابراین ،انسان نه جسم تنها است ونه روح تنها ،بلکه تلفیقی است از تجرد وماده .ایشان در ادامه می
فرمایند « :دقت در ایات سابق این معنی را به خوبی روشن می سازد چون می فهماند که تمام شخصیت انسان بدن نیست ،که
وقتی بدن از کار افتاد شخص بمیرد وبا فنای بدن وپوسیدن وانحالل ترکیب هایش ومتالشی شدن اجزایش ،فانی شود ،بلکه تمام
شخصیت آدمی به چیز دیگری است ،که بعد ازمردن بدن بازهم زنده است ،یاعیشی دائم وگوارا ونعیمی مقیم را از سر می گیرد ،ویا
به شقاوت ورنجی دائم وعذابی الیم می

رسد2۳.

آن مرحوم به پی روی از حکمت صدرائی معتقد است که انسان در آغاز خلقتش یک جسم بیش نبود که از
بدوپیدایشش صورت های گوناگون به خود گرفته تا این که خداوند هم ین موجود جسما نی راخلقتی دیگرکرده ،به طوری که درآن
خلقت جدید ،انسان دارای شعور و اراده گشته است وکارهایی از او بر می آید که کارجسم وماده نیست ،چون شعور ،اراده ،فکر
وتصرف وتسخیر موجودات وتدبیردرامورعالم و امثال آن از کارهایی است که ازاجسام وجسمانیات سرنمی زند.عالمه درتوضیح بیان
باال به تبیین انشای جدید یا همان خلقت جدید پرداخته می فرمایند« :منظور ازانشای جدید صرف خلقت او نیست ،بلکه منظور
خلقت بدون سابقۀ اواست؛ یعنی حتی در ماده هم سابقه نداشت ودرماده چیزی به نام انسان نبود .خداوند همان گونه که خلقت
جسم ومادة بشررا سابقه دارمی داند وازپدید آوردن جسمش تعبیر به خلقت می کند ،وقتی به خود او می رسد از ایجادش تعبیربه
«انشاء» و«خلق جدید» می کند .پس انسان سمیع وبصراست ومتفکرشدن مضغه به وسیلۀ ترکیب شدن نفس بشر با آن مضغه،
خلقتی دیگر است وسنخیتی با خلقت انواع صورت های ماد ی قبل ،یعنی صورت خاکی وگلی ونطفه ای وعلقه ای ومضغه ای ندارد،
این ها همه اطواری است که ماده انسان به خود گرفته ،واما خود انسان دارای شعوردرهیچ یک از این اطواروجود نداشته ،وشبیه به
هیچ یک از آنها نیست واین همان انشاء است ،لذا پس ازتسویه ،یعنی تنظیم اجزاء ونهادن هرجزیی در جای مناسب ،نفخ روح بوده.
بنابراین روح یا نفس انسانی همان بدنی است که خلقت دیگر به خود گرفته ،بدون این که چیزی برآن اضافه شده

باشد»2۲.

از مجموع آرای مرحوم عالمه در خصوص نفس می توان به این حقیقت دست یافت که در نگاه ایشان ،نفس انسان غیر از بدن
او است.براین حقیقت هم آیات برزخ داللت دارد وهم آیات دیگری ازقرآن مجید ،که آن مرحوم درالمیزان جلد اول،ص533-52۱
 -21ترجمه تفسیر المیزان ،جلد اول،ص322
 -21مجله تربیت اسالمی ،شماره ،11ص125
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ترجمۀ فارسی انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،به آن پرداخته وبا دالیل عقلی وقرآنی آن را اثبات
نموده است ودر نهایت وجود انسان وتما می موجوداتی که تابع وجود او هستند ،چه قوای او وچه افعالش ،همه قائم به ذات خدای
عزیزی هستند که انسان را آفریده و ایجاد کرده ،پس قوام ذات آدمی به اوست وهمواره محتاج او ،درهمۀ احوالش به او وابسته،
ودرحدوث وبقاءش ،مستقل ازاونیست.
درکل اگر بخواهم نظر نهایی مرح وم عالمه طباطبایی(ره) را در خصوص انسان وروح و نفسش بدانیم ،بهتر است به دیدگاه ایشان
درتفسیرسورة مبارکه دهروهویتی را که ازنظر ایشان قرآن برای انسان قایل است ،به پردازایم.البته درفصل قبلی مباحث انتهایی
مربوط به انسان شناسی از دیگاه ایشان را باهمین مبحث پایان دادیم ولزومی به ذکر دوبارة آن مباحث در اینجا نیست فقط برای
یادآوری وتأ کید مجد د متذکرمی شویم که آن بزگواردرتفسیرآیات اول تا 22سورة مبارکه دهروپس از طرح مباحث فراوانی
درخصوص چگونگی خلقت انسان واین که انسان دربدوخلقت چیز قابل ذکری نبوده وپس از طرح مباحث روائی مفصلی دراین
خصوص ،درنهایت باعنوان زیربحث خودرا پایان میدهد:
خالصه وجمع بندی نهائی:
عالمه طباطبایی(ره) با توجه به آگاهی ودانش گسترده ای که در زمینه قرآن کریم  ،موفق به کسب و احاطۀ آن شده بود،
بخصوص تفسیرقرآن باقرآن وتف سیر قرآن با روایات مأثور وهمین طور به دلیل احاطه ای که به فلسفه اسالمی وکالم امامیه داشتند،
ودرعین حال به دلیل نفس زکیه ای که در مراتب باالی عرفان عملی موفق به کسب آن شده بودند ودرحوضه اخالق عملی مراتب
کمال اخالقی را طی ومتخلق به اخالق حسنه درتمام صحنه های عینی زندگی گردیده بودند ،توانسته بود ضمن کسب دیدگاه
نظری واسع وعمیقی در تبین وتفسیر انسان ،در بعد عملی هم الگوی کاملی از انسان قرآنی را ارائه نماید؛ بهمین دلیل ومطابق
سخن نورانی وبلند مولی الموحدین امیر المومنین علیه السالم که « العلم نورُ،»...عنایت این نور ربانی به مصداق کریمه «من جاهد
فینا لنهدیّنهم سبلنا» به ایشان واصل وبا «عین اهلل واذن اهلل ویداهلل و »...موفق به کسب ودرك مفهوم حقیقی وتبین حقیقت انسان
در دوبعد روحی وجسمی گردیده و تصویر کاملی از انسان الهی را ارائه فرمود که این جانب درخورفهم محدود وناچیز خود بعون اهلل
این مقدار از علوم ونظرات بلند ایشان را جمع آوری تبین تحلیل وتقدیم کرام الناس می نمایم .ومن اهلل التوفیق.

258

1394-0057 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires
ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download.

علوم انسانی اسالمی ،شماره  ،42جلد  ،1خرداد ، 1931ص 421-493
ISSN: 1394-0057
http://www.joih.ir

www.ISEAS.ir
پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران
www.Listjournal.ir
پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران
www.ConferenceList.ir
پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران

منابع :

















قرآن کریم
بدوی الرحمن ،المنطق الصوری علی سامی ،دار الذخائر 136۲
دهخدا علی اکبر ،لغتنامه  ،دانشگاه تهران 13۱۱
حسینعلی منتظری «.اخالق» .در اسالم ،دین فطرت .چاپ سوم .تهران :نشر سایه.13۳۱ ،
دژاکام ،حسین .عبور از منطقه  6۰درجه زیر صفر .پرشکوه13۱۱ ،
مال صدراء ،مفاتیح الغیب ،ترجمۀ محمد خواجوی ،تهران  :مولی -1363 ،
 ، -------اسفار ،انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدراخسرو پناه -چیستی انسان شناسی مقاله  ،3دوره  ،۱شماره  ،24زمستان ،13۳۲
سجادی ،سید ضیاء الدین ،انسان در قرآن ، ،بنیاد قرآن،136۰،
جوادی آملی ،عبداهلل .صورت و سیرت انسان در قرآن .قم :انتشارات اسراء. 13۲3 ،
ترجمه تفسیر المیزان .ترجمه موسوی همدانی ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم،13۳2 :
دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسالمی ،سال نهم ،شمارة  ،1۳تحت عنوان شناخت ازدیدگاه عالمه طباطبایی،وداللت
های تربیتی آن
علم النفس از دیدگاه عالمه طباطبایی پایان نامه کارشناسی ارشد جبار خداگرمی دانشگاه مالیر چکیده چاپ 13۲1
مجله معرفت،شمارة121
مجله تربیت اسالمی ،شماره 1۳
دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی .بهاءالدین خرمشاهی ،نشر دوستان ـ ناهید ،تهران.13۳1 :

259

1394-0057 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires
ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download.

