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Abstract 
The existence of pre-worldly worlds and the presence of man and his quality 

of life there is a point of contention among philosophers. In this article, by 

examining Mulla Sadra, who believes in the presence of man in such worlds, 

the existence and abstraction of the human soul in the previous life and the 

effects of this presence on his worldly life are explained. Sadra, citing the 

principle of correspondence between the arc of descent and ascension, states 

two types of existence and abstraction for man in the arc of descent, one is 

collectively perfect rational in the world of intellect and divine knowledge, 

and the other is an particular and Contingent abstraction. Presence in the 

previous worlds has effects on the worldly life of man, including the fact that 

the monotheistic nature that has emerged in the world of intellect through 

perfect rational abstraction  and the superior presence of the disabled in the 

actual cause is a capital for achieving happiness. Also, the covenant taken in 

the underworld for the people on the one hand and for the properties on the 

other hand, has accessories that if adhered to the covenant, will be the 

bedrock of divine guidance. The difference between human beings in the 

previous life, which is caused by the difference between the tints and their 

status, can be effective as one of the factors determining the behavior and 

goals of individuals along with other environmental and voluntary factors. 
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 چکیده
در اين مقاله با  ست.محل اختالف فیلسوفان ا ،احضور انسان و کیفیت حیات وی در آنجوجود عوالمی قبل از دنیا و 

وجود و تجرد نفس انسان در  ۀنحو، است یعوالمچنین در  انسانبه حضور  مالصدرا که از معتقدانبررسی نظر 
با استناد به اصل تناظر قوس نزول و  صدرامال .دشوتبیین می اوبر زندگی دنیايی ات اين حضور تأثیرحیات پیشین و 

 ،يکی که کندبیان میبرای انسان در قوس نزول  و تجرد دو نوع وجود، نظر به آيات و روايات همچنینو  صعود
آثاری بر  ،حضور در عوالم پیشیناست.  و ديگری جزئی مثالی ،در عالم عقول و علم الهی صورت جمعی عقلی به

تجرد تام و حضور برتر  ۀواسط آمده در عالم عقلی بهفطرت توحیدی پديدکه از جمله اين ؛حیات دنیوی انسان دارد
 ۀبرای عام ،حیات پیشینشده در پیمان اخذ همچنین. ای برای وصول به سعادت استمعلول در علت فاعلی، سرمايه

الهی هدايت بسترساز ، پیماندر صورت پايبندی به  کهدارد لوازمی سو و برای خواص از سوی ديگر،  مردم از يک
تواند می است، ها و جايگاه آنها به وجود آمدهتفاوت طینت ازها در حیات پیشین که تفاوت انسان خواهد شد.

 . باشد مؤثرعنوان يکی از عوامل تعیین رفتار و اهداف افراد در کنار ساير عوامل محیطی و ارادی  به
 

 .مثالعالم  تجرد تام،حیات جمعی عقلی،  ،حیات پیشینمالصدرا، : کلیدی های هواژ
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 مقدمه. 1
انسان  حضوربه  اعتقاد او ۀدهند نشان ،آنو چیستی تجرد  انسانوجود  ۀبررسی آثار مالصدرا دربار

ی نامب را با توجه به انسانپیشین حیات  ۀنحو است دهکروی تالش ست. قبل از دنیا یدر عوالم
ۀ ارائ . حاصل اين تالشای سازگار با آيات و روايات موجود در اين زمینه بیان کندگونه به فلسفی

های و امتداد آن در قوس نزول است که با ويژگی انسانوجود و تجرد  ۀخاص برای نحو الگويی
حضور و تجرد انسان در  .داردعوالم قبل از دنیا و سیر کلی انسان در قوس نزول و صعود همخوانی 

او ۀ هايی برای او به همراه دارد که اغلب بر مسیر حرکت پیوستهرکدام از عوالم وجود، ويژگی
 گذار است.تأثیر

به  که عموما  است مقاالتی نوشته شده  ،حیات پیشین دربارۀالصدرا در باب معرفی ديدگاه م
از  ،عالمآن و چیستی  م قبل از دنیا، چگونگی حضور اومسائلی نظیر اثبات وجود انسان در عوال

چگونگی حضور  ۀاالتی در زمینؤند. پژوهش حاضر در نظر دارد با طرح سا ذر معطوفجمله عالم 
و يافتن پاسخ آنها در  ات آن بر زندگی دنیايیتأثیر تجرد او در آن عوالم، و انسان در عوالم قبل از دنیا

حضور انسان در از اين قبیل که  هايی پرسشهای نوينی را در اختیار قرار دهد. آثار مالصدرا، يافته
در حیات پیشین قابل  و تجرد آيا تنها يک نوع از وجود ؟چیست وی آن عوالم چگونه است و تجرد

و  هايی برای انسان ايجاد کرده که در دنیا قابل اکتساب نیستچه ويژگیحیات پیشین است؟  طرح
 وبررسی  المتألهینصدر ديدگاهدر عناوين پیش رو ؟ آنها بر زندگی دنیايی او چیست تأثیر

 خواهد شد.جستجو  هاالؤهای او به اين س پاسخ
 

 و دالیل آن حضور انسان در عوالم قبل از دنیا. 2
در عوالم آن  حیاتشود، اما نفس در يک مرتبه به حدوث بدن حادث می هگرچبه اعتقاد مالصدرا 

 شود:می اثبات از سه طريقکه  است پیش از اين هم تحقق داشته
مراتب بودن آن و س اصالت وجود، تشکیک در وجود، ذوبر اسا فلسفی:ل و استفاده از اصبا الف( 

اش ماهیات گوناگونی مشکک دارد و با استکمال وجودیوحدت شخصی وجود، انسان وجودی 
تواند در عوالم مختلف عقلی، مثالی و مادی حضور يابد. اين تفاوت در ماهیات پذيرد و میمی

بلکه انسان با حفظ وحدت شخصی، مراتب وجودی مختلفی را سپری  ،دشوسبب دوگانگی نمی
انسان موجودی است  ،به عبارت ديگر ؛ای استژهکند و در هريک از آنها دارای احکام و آثار ويمی

 ۀاگر تفاوتی در نحواو محفوظ است. همانی  اين آنهاکند و در تمام که در مراتب مختلفی ظهور می
 نه اصل وجود. ،ظهور است ۀشود، مربوط به نحومی مشاهدهوجود انسان و احکام و آثار آن 

مراتب وجودی و با استناد به اصل تناظر قوس با توجه به اثبات حضور انسان در حیات پیشین 
 وجودی طبیعی و ،قوس صعودانسان در  ،که بر اساس اين تناظر پذير است امکان صعود و نزول

پس در قوس نزول نیز وجود نفسانی  ؛دکننیز کسب وجودی عقلی تواند میو دارد وجودی نفسانی 



 قوس نزول و آثار آن بر حیات دنیوی/ دیدگاه صدرالمتألهین دربارۀ تجرد انسان در 172

اين آشتیانی در شرح . (22: 1381مالصدرا، ) برای او تحقق داردحدوث طبیعی  و عقالنی قبل از
کند که برای نفوس سینا و فارابی اظهار تعجب میابناز محققان حکمای اسالمی مانند  ،اراتعب

 ندکن اما کینونت عقلی نفوس قبل از بدن را انکار می ،انسانی بقاء عقلی بعد از مرگ قائل هستند
 .(246: 1381 آشتیانی،)

شود که در آنها بر مشاهده می اخباریبا جستجو در متون دينی،  و روایات: آیاتاستفاده از با ( ب
کیدموجود بودن ارواح قبل از ابدان  شاهدی بر درستی عنوان  بهمالصدرا اين موارد را  .شده است تأ

 .(350-8/345و 9/195: 1981مالصدرا، ) داندبرد و آن را از مسائل مسلم میبه کار میی خود امدع
اعتقاد به اين مسئله را از ضروريات شیعه  که صدرااست  ناي ،ای که در اينجا بايد متذکر شويمنکته
 :1372) یدشیعه از جمله شیخ مف انديشمنداندرحالی که برخی از ، (239 :1361مالصدرا، ) داندمی
: 1343) ، طبرسی(1/30 :1418و  1/113 ق:1405) ، سید مرتضی(29-5/27 تا:بی) ، شیخ طوسی(113

اند و تفاسیر حیات پیشین انسان را نپذيرفته (160-3/159 و 2/305 :1422) حیدر آملیسیدو  (1/482
مرتضی معتقد است چنین اخباری يا سید ،نمونه ؛ برایمذکور دارندمتفاوتی برای آيات و روايات 

خداوند ه ، تأويل آن چنین است ک1ذر ۀاست و يا اگر صحیح باشد، مانند آي تگیباطل و ساخ
سیدمرتضی، ) ر آن به افراد نشان دادو غی نفوس خاليقآيات و داليلش را در  ،که خلق را آفريد هنگامی

 و روايات آمدهمالصدرا در اين زمینه ذيل تفسیر آيات بخشی از آراء با توجه به اينکه  .(1/113 :1405
قبل از او  ۀبرجست انديشمندانکه از را شايسته بود نظر مخالفان وجود حیات پیش از دنیا  ،است

 . کرد میبررسی  راها آنو لحاظ  ،هستند
مانند بسیاری از مسائل  قدم يا حدوث نفس، ۀمالصدرا در مسئل استناد به کالم حکمای پیشین:( با ج

 خود ۀی بر درستی عقیدتأيیدداند و اين شباهت را ديگر، نظر خود را مشابه نظر حکمای پیشین می
قدم نفس و حیات پیشین  ۀعربی در مسئل ابن همچنینسینا و ابن او افالطون، ۀعقیدبه  .شماردمی

افالطون برای  ؛ برای مثال،استاعتقادشان اين  ۀنشان مطالب آنهاو برخی  ندنظرهم انسان با وی
. (9/195: 1981مالصدرا، ) حدوث بدن ثابت کرده است از ها وجودی عقلی قبلنفوس انسان

-8/357همان: )در عالم الهی است  سینا بیانگر وجود نفس قبل از بدن يقظان ابنحکايت حی ابن 
از آن، صورت  داند که بعداو در عالم میثاق میعربی اولین صورت انسانی را صورت و ابن (358

ا را به سین را تالش دارد کالم افالطون و ابنمالصد .(9/233همان: ) جسمی دنیايی گرفته است
رسد اين تفسیر برای کالم در حالی که به نظر می ،باشدوی نظر  ۀکنندکند که تأيیدوجهی تفسیر 

در جای  که خودشاين ويژه به ؛نیست پذيرفتنیبا حکمت متعالیه شان آنها با توجه به تفاوت مبانی
مالصدرا، ) اندکند که پیروان ارسطو و افالطون تقدم عقلی نفس بر بدن را نفی کردهديگر بیان می

1360 :185). 
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عوالم مقدم بر طبیعت دارای که ، از آنجاقبل از دنیا دارد و اگر بپذيريم که انسان حیات پیشین
يک از عوالم حضور داشته  ، الزم است بررسی شود که انسان در کدامتجرد هستند گوناگون درجات

 . و ويژگی او در هر کدام چیست است
  

 جرد تامبا ت حضور در عالم عقل .2-1
حضور ولی مانند اصبا استناد به  و نیز داندمی که مالصدرا عقل را علت نفس و مقدم بر آناز آنجا

و ذومراتب بودن وجود، برای  شکیک، اصالت، تخود، فقر وجودی معلول ۀمعلول نزد علت تام
 در نظر گرفته است. ینفوس وجودی در عالم عقل

ترين شکل و  نحو حضور در علت موجد به کامل وجود، به ۀدر نخستین مرحله و مرتب هاانسان
کثرت عددی و وجود خاص و ترتیب زمانی  ،و استعداد وجود دارند و در اين مقام هبدون نقص و قو

ند. وجود نفوس نزد شومی جهات و حیثیات عقلی از يکديگر متمايز او وضعی ندارند و تنها ب
 متفرقنحو غیرمتحیز و غیر به معنا ندارد؛ بلکه مبدأ عقلی قوه درزيرا  ؛نحو بالقوه نیست عقل، به

 ،بنابراين؛ (368 -8/367: 1981مالصدرا، )همان بودن عقلی تجردی است  حضور، کیفیت اين .است
عقول مفارق محقق  ۀبساطت و تجرد تام در مرتب و با وصف وحدت ،نفس قبل از تعلق به بدن
 ،است که حضور در علت فاعلیرا  وجود نفس ۀخود علم دارد. اين نحو ۀاست و به ذات و آفرينند

در آثار فلسفی مالصدرا  «کینونت عقلی تجردی»يا  «کینونت جمعی عقلی»اصطالح  توان بامی
وجود در علت  .1 :قائل استسه نحو وجود برای هر شیء  مالصدراتوضیح اينکه ؛ دنبال کرد

 .(همان) نفسه وجود فی. 3 ؛وجود در علت قابلی .2 ؛فاعلی
در میان کینونت جمعی عقلی نحو  بهلذا وجود  ؛وجود است ۀوجود در علت فاعلی برترين نحو

بسیط هستند، نفوس و مفارق  ،عللاين که  آنجاو از  از نوع اول است قطعا   يادشده ۀگانانواع سه
 کینونت جمعی عقلی را تحقق جايگاه ،بیانی ديگردر  او در آنها وجود دارند.نحو جمعی عقلی  به

شود که آيا میمطرح ال ؤاين س ،سبب اين دوگانگی در تسمیه و به (332همان: ) داندمی علم الهیدر 
هردو لفظ اشاره به يک عالم اند و يا هستند يا مراتب يک عالمعلم الهی و عالم عقول دو عالم 

همان: )کند عنوان خزائن علم الهی معرفی می عقول مفارق را به مالصدرا د؟ در پاسخ بايد گفتنارد
ل بر کماالت تمام حقايق وجودی ذات واجب را بسیط الحقیقه و مشتم ،و از سوی ديگر (355

به نسبت وحدت و بساطت، مشتمل بر وجود واجب ن ومراتب مادگويد می دانسته، نحو جمعی به
از جمعیت آنها کاسته  ،شودنحوی که هرچه ترکیب و کثرت بیشتر  به ؛هستندماهیات  جمعی

عقول و بردن  کار توان نتیجه گرفت که در بهمیعبارات او، . با توجه به (9/61 و 3/40همان: ) شود می
منظور وی اين است  ،به عبارت ديگر ؛شته استيک حقیقت را دامراتب قصد اشاره به  ،علم الهی

 .موجودند ،روند می شمار به الهی علم خزائن که مفارق عقول در عقلی جمعی نحو به نفوس تمام که
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از ديرباز در کالم و فلسفه و عرفان است که ای مسئله ،موجودات در علم الهی حضورالبته 
مختلفی بیان  های يهنظر ،چگونگی علم خداوند به ماسوی قبل از ايجاد ۀمورد توجه بوده و دربار

ناممکن را  علم حق تعالی به موجودات پیش از آفرينش آنها ،متکلمانبرخی از  .شده است
 .(57 :1407 ،فخر رازی و 55 :1413 ،مفیدشیخ  ؛158 :1400 ،اشعری) دانستند می

داليل فلسفی کرد سینا با پذيرش علم تفصیلی حق تعالی به اشیا قبل از ايجاد آنها، سعی  ابن
معتقد بود مالصدرا جمله از ؛ که نقدهايی به او وارد شد (3/298 تا: ابن سینا، بی) کند بیان راآن 

واجب تعالی قبل از وجود  است کهکرده آن ثابت  کمک سینا استفاده و به مقدماتی که ابن
قبل از وجود خارجی نزد او  خود آنها علم دارد و اشیاء از طريق صور عقلی ۀموجودات به هم

مالصدرا، ) است یسخن نادرست طريق ارتسام شده، قائل بهاما اينکه  ،حاصل هستند، درست است
 وجودات قبل از ايجاد، عبارتتعالی به محقکه علم  فتپذير. در واقع مالصدرا نمی(6/198 :1981

 حضور صورت اشیا نزد او باشد.از 
کینونت جمعی عقلی از ابتکارات او به  ۀنظري است ن که سبب شدهاتفاوت مالصدرا با ساير

. از نظر او ستقبل از ايجاد آنها به اشیاءخداوند علم اجمالی در عین کشف تفصیلی ، آيدشمار 
لذا  ؛اشیا باشد ۀکل االشیاء، بايد هم ةبسیط الحقیق هپس طبق قاعد ،خداوند بسیط حقیقی است

کند پس به خودی خود خويشتن را تعقل می ؛عقل و عاقل است ست و ذاتا  اشیا ۀتعقل هم ،تعقلش
ذات به  ۀدر مرتبپیش از آفرينش  ،رو از اين ؛ماسوی و مقدم بر آنهاست ۀتعقل همش، و تعقل ذات

 .(270 همان:) موجودات علم حضوری دارد ۀهم
ه آيا تمام با اين مضمون کشود به ذهن متبادر می يگرید پرسش ،مطلب با توجه به اين

نحو کینونت جمعی عقلی در عقول وجود دارند يا اين امر مختص نفوس انسان است؟  موجودات به
از آنجا که همه چیز در علم خداوند  بگويیم ،جستجو کردهعلم الهی  ۀحیطبا توجه به بايد را پاسخ 

مالصدرا  .م خداوند و عقول مفارق موجودندصورت جمعی در عل پس تمامی اشیاء به ،وجود دارد
تکثر و  ۀآفريدگان با هم گويدمی ،تفصیلی در عین اجمال است علمعلم خداوند که اينبه باور  با

 ؛()همان اندبسیط خداوند، موجود و مجتمع ۀتفصیلی که از حیث مفهومی دارند، در وجود يگان
اما  ،ها به کار برده استوی اصطالح کینونت جمعی عقلی را فقط برای نفوس انسان ،البته

ه کرده است که کینونت جمعی عقلی و وجود اين نکته اشار به اسفاردر شرح عبارات سبزواری 
: 1981سبزواری، ) جود را دارندفقط مختص نفوس نیست، بلکه جمیع اشیاء اين وسابق بر دنیا 

8/355). 
 

 تام غیربا تجرد  مثالیحضور در عالم . 2-2
وجود جزئی و شخصی  ،ديگر حیات پیشین که در برخی از آثار مالصدرا به آن اشاره شده ۀنحو

ذکر اين نکته ضروری است که  ،البته ؛است متمايز، قبل از وجود طبیعی انسان در عالم مثالی
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نحو جزئی مطرح  سو با تالی فاسدهايی که بر قول به قدم نفس به مالصدرا در اين مسئله از يک
کیدبه آنها  است و خود است  توانستهن ،روست و از سوی ديگر روبه ،(8/331: 1981مالصدرا، )دارد  تأ

 ها در عالمی قبل از دنیاکه بر حضور جزئی نفوس انسانرا شواهدی از قرآن و روايات متعدد 
بلکه تصريح  کند، میصورت عقلی اثبات ن اين مسئله را به ،رواز اين ؛ناديده بگیرد ،داللت دارند

 ۀذر به آن اشاره دارد و احاديثی از ائم ۀدارد که چنین وجودی در شريعت برای انسان ثابت شده و آي
. (9/195: 1981و  23-22: 1381مالصدرا، ) 2وارد شده استاين حیات  تأيیدهم در  سمعصومین

کند و به تفاوت آن موطن اين حضور را عالم ذر معرفی می ،اسفاردر  سبزواری در شرح عبارات وی
کیدبا کینونت عقلی که کلی و مجرد تام است،   .(9/195: 1981سبزواری، )نمايد می تأ

دادن امکان وقوعی تحقق نفوس جزئی قبل از  وجود بايد گفت برای نشان ۀدر توضیح اين نحو
افراد جزئی مشخص شود. مالصدرا عالم طبیعت الزم است عامل تشخص نفوس و محل تحقق 

مادی  مجرد است و نه کامال   به عالم مثال قائل است. شیء در اين عالم نه کامال   ،خالف مشائینبر
و  مثالی فاقد ماده و دارای لوازم و احکام ماده است ۀ. نفس انسان در مرتب(1/300: 1981مالصدرا، )

عاملی برای  اما از آنجا که ؛تواند محل تحقق نفوس جزئی قبل از دنیا باشدعالم مثال نزولی می
ت عقلی صور به مالصدرا تمايز آنها وجود ندارد و تکثر افراد نوع واحد از خواص ماديات است،

 است و  کردهاثبات  شواهد نقلی با استناد به را صرفا   وجود ۀنتوانسته آن را اثبات کند و اين نحو
 کند. میتکیه آيات و روايات  هم به حیات انساناز مرحله  اين آثاردر بیان  ،تبع به

 

 یمثالو عالم  یتفاوت حضور در عالم عقل. 2-3
است، ذر و رواياتی که برای اشاره به حیات قبل از دنیا آورده  ۀاز آي با توجه به تفسیر مالصدرا 

 دست يافت: با عالم عقل و تفاوتشمیثاق  س در عالمهای نفويژگیبه توان  می
بدين معناست که خداوند نفوس را  ،ذر ۀدر آي «گرفتآنان را بر خودشان گواه »عبارت الف( 

ها خطاب خداوند را درک کردند و مورد خطاب قرار داد که آيا من پروردگار شما نیستم؟ انسان
به زبان عقل پاسخ اينجا  ،دهندشنوند و پاسخ میقوای بدنی سخن را می با کمککه در دنیا چنان

: 1383مالصدرا، ) مکنیرا شنیديم و کالمت را اجابت می دادند: آری! تو پروردگار مايی، سخن تو
نفوس در عالم اخذ میثاق دارای قوايی بودند که خطاب الهی  دهد که اين عبارت نشان می. (3/373

صورت جمعی عقلی حاضرند و  اما در عالم عقل، نفوس به اند؛ را درک کرده و به آن پاسخ داده
 .قائل شدصورت مجزا قوايی  از آنها بههرکدام برای توان نمی ،بنابراين

اختالف نفوس در عالم مثالی قبل از  ۀدهندکه نشان وجود دارد عباراتیشريفه  ۀدر آيب( 
 :شود ناشی می مختلف املعسه دنیاست. اين تفاوت از 
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 نفوس  وجودیمبادی  تبه درمر اختالف  عامل اول:
به زمانی اشاره دارد که  ،«آنها را برگرفت ۀآدم، ذريزمانی که پروردگارت از پشت فرزندان »عبارت 

 اند.بوده وجودشان معادن اصلیهمچنین در و  ايشان ها در اصالب پدران عقلینفوس انسان
ها نفوس انسان ،سبب دارند و بدينو اختالف مرتبه با يکديگر اختالف طبقه  معادن وجودی نفوس

 ،که در عالم عقل . اين تفاوت در حالی است(368و  3/373 :1383مالصدرا، ) انواع مختلف دارد
 نیست. طرحاند و اختالف طبقه قابل نفوس به وجود جمعی موجود بوده

 

 خداوند در هنگام اخذ پیماننسبت به  قرب و بعد نفوس عامل دوم:
های به روشهرکدام  و شوندتقسیم میسه گروه به ها در هنگام اخذ پیمان انسان ،مطابق اين تفاوت

 پاسخوت متفا ،رو از اينو  کنند میرا درک  وندبا گوش و چشم و قلب متفاوت کالم خداو مختلف 
 :دهندمی

حب خدا نسبت به آنها و حب آنها ) با گوش و چشم و قلبی که منور به نور حب بود: مقربون سابقون -
جمال او را ديدند و لقاء او را دوست داشتند و با زبان محبت و را شنیدند  حق خطاب (نسبت به خدا

 را پاسخ گفتند.خطاب و شوق و حق و صدق و عبوديت 
و را ديدند ت آفاقی و انفسی آيا وشنیدند  : خطاب خدا را با گوش ايمانی)میمنه( اصحاب راست -

 .دادندبه لسان اعتراف ايمان و تسلیم پاسخ پس  ؛خطاب را با قلب صاف فهمیدند
 ؛ان پرده بودلبشو ق و چشم بر گوشو  حجاب شنیدند وراءخطاب را از : مه(ئ)مش اصحاب چپ -

 . (374 همان:) ان اقرار و به اضطرار پاسخ دادندقبول و طاعت نشنیدند و به زبگوش  پس به
 

 طینت متفاوت  عامل سوم:
انبیاء و اوصیاء از طینت علیین و منافقین از طینت سجین که احاديث بر اين داللت دارد متن برخی 
طینت علیین و سجین مربوط به عالمی است که نوعی . (9/195: 1981مالصدرا، ) اندخلق شده

ر حد تمام و کمال درحالی که در عالم عقلی همه چیز د ،خوبی و بدی در آن قابل تصور باشد
افراد اشاره به تفاوت که گونه روايات اين همچنیننظرگرفتن بدی در آنجا نیست. است و امکان در

آنها از هم مجزا نیستند. بر اساس  ،اما در عالم عقول ؛ها از يکديگر استتمايز انسانبیانگر  ،دارد
 عقلی، کثرت   ۀافراد يک نوع کثیر باشند و در مرتب ،عقل ۀمبانی مالصدرا محال است که در مرتب

 عی مطرح است، نه کثرت فردی.نو
نشان های نفس در هرکدام قبل از دنیا و ويژگیدو عالم  در در جدول زير تفاوت حضور انسان

 داده شده است. 
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 تفاوت روح و نفس در حیات پیشین .3
مالصدرا برای اشاره به های نوشتهدر  همچنینو مرتبط با حیات پیشین انسان آيات و روايات در 

ال ؤاين س . در اينجااستفاده شده است «نفس» ۀاز واژ گاهو  «روح» ۀاز واژ گاه ،انسانحقیقت 
يک مفهوم هستند يا کاربردهای متفاوت برای بیری اتع های روح و نفسآيا واژهشود که مطرح می

امکان تشخیص  ،ن و يا تصريح خود نويسندهئدر مواردی با توجه به قرادر پاسخ بايد گفت دارند؟ 
که به  (قلبحتی و )چون نفس  الفاظیبا  اين لفظ اما گاهی ؛روح وجود دارد لفظ منظور ازو  معنا

دانند روح را معادل نفس می ۀدانان واژبرخی از لغتشود. عد فراطبیعی انسان اشاره دارد، خلط میب  
در معنای روح هم نفس که  گويندو می (1408:380، و همکاران انیس و 5/361: 1300ابن منظور،  ←)

 .(940: 1408، و همکاران ؛ انیس1290ق: 1430، ؛ طريحی14/233: 1300 ،)ابن منظوررفته است  ارک به
زيرا در  ؛اين دو لغت عموم و خصوص من وجه است ۀرابطدر معنای لفظی توان گفت پس می

 ند و گاهی کاربردی مغاير با يکديگر دارند.مواردی معادل يکديگر
 دو کاربرد برای اين واژگان دارد:مالصدرا در کاربرد اصطالحی، 

جايی که مانند ؛ در نظر گرفته است عنوان دو حقیقت مجزا بهرا روح و نفس  در برخی موارد الف(
 :دانداز سه امر میيافته  ترکیب راانسان کامل 

 ؛شود که با چشم ديده میجسم . 1
صورت اخالق نیکو و يا زشت انسان  و روز رستاخیز بهشود نفس که با قوای باطنی درک می. 2

 ؛شودمتجسم می
آيات خداوند  ۀوسیل انی و وارد بر نفس سالم و قلب رهیده از آفات است و بهروح که امری رب  . 3

 شود. شناخته می
هايی که روح مضاف و منسوب به خداوند در آنها اما انسان ،ها جسم و نفس را دارندانسان ۀهم

 .(1/420: 1383مالصدرا، )ل است عین علم و عق اين روحزيرا وجود  ؛شود، کم هستند يافت

 حضور در عالم عقل

 حضور در علت موجد •

 به نحو کلی •

 بدون قوا و استعداد •

 در حد تمام و کمال •

 کینونت به نحو عقلی •

عالم ذر در لسان ) حضور در عالم مثال نزولی
(شریعت  

 حضور به صورت متمایز •

 به نحو جزئی •

 فعال بودن قوایی متناسب عالم مثالی •

 وجود نوعی خوبی و بدی •

 کینونت به نحو مثالی •
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در اسفار بعد از بیان  ،نمونه ؛ برایاستجای يکديگر به کار برده  را بهروح و نفس  در مواردی ب(
کند که از لفظ روح برای ، به احاديثی اشاره میقدم يا حدوث نفس ۀتلف دربارمخهای  ديدگاه
األرواح جنود مجندة فما تعارف »مثال   است؛ انسان در عوالم پیش از طبیعت استفاده کردهوجود 

وجود نفوس انسانی قبل از تعلق به بدن در آن را منظور از و  « ها ائتلف و ما تناکر منها اختلفمن
 .(8/332 :1981مالصدرا، )داند عالم مفارقات و علم الهی می

به نفس انسانی اشاره دارد و گاه گاه به  :معنی به کار رفته استدو به  المتألهیننزد صدرروح 
بايد به قرائن توجه وی، معنای روح و منظور برای تشخیص لذا در هر متنی ؛ حقیقتی فراتر از نفس

به نفس در مطالب مالصدرا نیز الزم است اين نکته در نظر گرفته شود که  ۀدر کاربرد واژ کرد.
موجود در عوالم قبل از طبیعت، نفس بما هی نفس که مدبر بدن است  منظور از نفس ،تصريح وی

 همان:)قبل از نفس ناطقه است  ۀنفس در مرتببلکه  ،نیست ،شودو با حدوث بدن حادث می
حیثیت اضافه و زيرا در نفس بما هی نفس  ؛متفاوت است. معنای نفس در اين دو کاربرد (9/332

در اما ؛ نظر است نحو جزئی و مشخص مد تحقق بهو تدبیر آن وجود دارد و تعلق به بدن عنصری 
يا به معنای کلی عقلی است که جزئیت در آن معنا ندارد؛ لذا بهتر است با نفس  ،قبل از دنیاالم وع

اما  ،است جزئیاست که گرچه  یمثالبه معنای موجود  ياو  ،لفظ نفس بما هی عقل از آن ياد شود
نفس در عوالم قبل  ۀواژبايد توجه داشت که استفاده از  ،در واقع .دن عنصری را نداردحیثیت تدبیر ب
با لحاظ ، در تمام عوالم یبودن وجود انسان واحددادن  نشانمقصود، و ی است از دنیا مسامح

در  نفی تحقق نفس قبل از دنیا ۀآنچه مالصدرا دربارشود که روشن می ،با اين بیاناست.  ،مراتب
 نفس بما هی نفس است.  داشتنآثارش مطرح کرده، با درنظر

 

 بر زندگی انسان پیشین آثار حیات. 4
پس از دنیا  اوبر سرنوشت برخی از آنها حتی دارد که او آثاری بر زندگی دنیوی حیات پیشین انسان 

که مستقیما  با چرا ؛دای دارعملی اهمیت ويژهاين مباحث از حیث نظری و بررسی  .ندگذارتأثیرنیز 
عملکرد و  ۀبر نحو ،مقبول هر فرد در اين خصوص ۀاند. ديدگاه و ايد حیات کنونی بشر در ارتباط

قطعا  اين باور که انسان مفطور بر  .استهای وی در زندگی دنیوی اثرگذار  گیری چگونگی تصمیم
از  او زندگی برخی ابعاد رقم خورده و های او از قبلبعضی ويژگیيا  آيدبرخی باورها به دنیا می

اعتقاد به دخالت اراده و خواست فرد در تعیین لوازم  که با داردلوازمی  است، پیش شکل داده شده
  .استاش متفاوت  سرنوشت و امور حیات دنیوی
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 توحیدی فطرت انسان برشدن مفطور . 4-1
 نیز کند و در برخی رواياتروم، بشر را مفطور بر فطرت الهی معرفی می ۀسور 30 ۀآيخداوند در 

که هر فرد از بدو تولد  است و به اين مطلب تصريح شده 3معنا شده است «شناخت خدا»فطرت به 
 دارد. به خداوند معرفت

 

 توحیدی  زمان حصول معرفت .4-1-1
 مالصدرا معتقد استمتفاوتی وجود دارد.  های ديدگاهآمدن فطرت توحیدی چگونگی پديد ۀدربار

ولی  ،دهکرزيرا نفس، آن جمال مطلق را در عوالم قبل از دنیا مشاهده  ؛صانع بديهی است معرفت
جمال و جالل او ناتوان  ۀانفصال است، چشم دلش از ديدن حق و مشاهد ۀدر اين عالم که خان

های زشت و بد پديد های بدنی و خویسبب وجود قوا و نقايص و پستی شده است. اين ناتوانی به
يکی الحق و يکی سابق بر آن  ،داند که در میان دو نورقت بدن را ظلمتی میوی خل 4.آمده است

جهت کمال  است که نفس پس از تطهیر از رذايل نفسانی و به نور الحق، نوری ؛گرفته است قرار
 .(242-241: 1363)مالصدرا، است  فطرت أپیوندد و نور سابق همان مبدعلمی به آن می

توان گفت در نظر مالصدرا، فطرت توحیدی پیش از خلق بدن در می ،عباراتبا توجه به اين 
در آنجا  ،که بیان شدزيرا چنان؛ آيدوجود برتر معلول در علت فاعلی پديد می ۀواسط عالم عقلی به

خود علم  ۀشود به آفرينندترين شکل خود وجود دارند و تجرد تامشان سبب می کاملنفوس به 
شود و پس اخذ پیمان الهی تثبیت می ۀواسط آمده در عالم عقلی سپس بهديدداشته باشند. معرفت پ

د يا تکذيب از سوی انسان واقع خواه تأيیددر مسیر  ،وث دنیوی که عالم اراده و اختیار استاز حد
 شد.

 

 های فطرت توحیدیجنبه.4-1-2
 است: بررسی  فطرت الهی داشتن، از دو جنبه قابل

مالصدرا معرفت نسبت به وجود واجب را امری فطری  خداوند: وجود نسبت به بینش .1
يا « اردخدا وجود د» ۀقضی. (212: 1387)داند که اثبات آن به دلیل و برهان نیاز ندارد  می

ای . بديهی ثانويه قضیه(23-22: همان) از قضايای بديهی ثانوی است« العلل موجود است علت»
محض توجه به حد  قیاسش همراه آن است و با تصور موضوع، محمول و نسبت حکمیه بهاست که 

حد ، «العلل موجود است علت»يا « خدا وجود دارد» ۀشود. در قضیوسط آن، نزد ذهن حاضر می
 ۀپس وجود خدا با کمترين توجه و بدون نیاز به اقام ؛وسط عبارت است از نیاز ممکن به علت

 .(29-1/28: 1368)مصباح يزدی، شود لسفی تصديق میف ۀهای پیچیدبرهان
در نظر مالصدرا بیانگر عشق به کمال و شوق نیل به آن گرايش و اعتقاد عملی به خداوند:  .2

الوجود از حیث فضیلت وجود در غايت  از آنجا که واجب فطری بودن گرايش به خداوند است.
الوجود و فوق تمام است، کمال مطلق نامتناهی است و ساير تام ،تمامیت است و به تعبیر ديگر
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نتیجه  ؛ای از کمال و نقص دارندوجودی و حدشان در معلول بودن، بهره ۀحسب مرتب موجودات بر
طلب او  اينکه هر موجودی مشتاق خداوند است و اين عشق و اشتیاق از سرشت و فطرت کمال

شوق رسیدن به کمال، فطری هر  ،به عبارت ديگر ؛(2/237 :1981مالصدرا، ) گیردسرچشمه می
کند  انسان است و هر فرد به تبعیت از سرشت خود، از اين حیث به خداوند گرايش پیدا می

 .(6/65 : 1366مالصدرا، )
 

 الهی فطرت ۀثمر  .4-1-3
ای خدادادی و غیر اکتسابی برای انسان و استعدادی برای وصول به ، سرمايهتوحیدیفطرت 

داند؛ حسب فطرت در طريق الی الله می عالی سعادت است. مالصدرا هر انسانی را بردرجات 
مخالف آن و انحراف از طريق است.  ،اما ضاللت ،شوديعنی بودن در راهی که به مطلوب ختم می

از اجتماع از طريق هدايت منحرف شود و  تأثیرو با  شافعال و اعتقادات ۀواسط ممکن است انسان به
هر »فرمودند:  صکه پیامبر ؛ چنان(446-1/445  :همان)کند گناهان تغییر  ۀواسط اش بهفطرت اولیه

مجلسی، )« کنندپس پدر و مادرش او را يهودی و نصرانی می ،آيدنوزادی بر فطرت به دنیا می
 ،البته؛ صورت فطری دارد بهرسیدن به سعادت را شدن و  . پس انسان استعداد هدايت(281/ 3 : 1403

 ند. مؤثرو عوامل فردی و اجتماعی زيادی در مسیر انسان  شودتنهايی موجب هدايت نمی اين امر به
 

 آوری معرفت فطریدر یاد مؤثرعوامل . 4-1-4
موجب زير  مواردنسان به آن متوجه باشد. معرفت فطری زمانی ثمر خود را نشان خواهد داد که ا

 .خواهند شدادآوری آن ي
اختیاری باشد. در انقطاع  انقطاع ممکن است اختیاری يا غیر اين :الف( انقطاع از تعلقات دنیوی

گاهی به تعلقات مادی خويش و با علم به اين مطلب که اين تعلقات مانع بروز  اختیاری آدمی با آ
ار کند که اين تعلقات را کناراده میاند، مانع رسیدن او به خیر و سعادت شده ومعرفت فطری او 

د تعلقات دنیوی انسان، هرچند برای شواختیاری، عامل خارجی موجب می نهد. در انقطاع غیر
 ه معرفت فطری خود توجه پیدا کند.ای کوتاه، از بین بروند و انسان بلحظه

دلیلی برای اثبات وجود  آمده در آن راحالت پديد ارادی، طاع غیرانق با اشاره بهمالصدرا 
حسب فطرتشان به هنگام اضطراب و رويارويی با شرايط هولناک به  بندگان»داند: خداوند می

حتی اگر اين توجه  ؛توجهی غريزی دارند ،سازدها را آسان میه دشوارینکاالسباب و آ مسبب
گاهانه باشد. به همین سبب به حالت افراد در هنگام بیشتر عرفا برای اثبات وجود واجب تعالی  ،ناآ

: 1354)مالصدرا،  «کنندسوزی استدالل می دن يا آتشش قرار گرفتن در شرايط سخت مانند غرق
بار خواسته يا ناخواسته چشم امیدی به  ها و حوادث مرگها، رنجانسان در هنگام سختی .(23

پس متعَلق اين امید وجود دارد و آن واقعیتی جز ذات  ؛ای که توانای مطلق باشد دارد دهنده نجات
 تواند باشد که قدرت و اختیارش مقید به هیچ قیدی نیست.خداوند نمی
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شود ها را منحرف کند، فطرتشان فاسد میاگر شیطان انسان :وسیله پیامبران ب( تذکر و یادآوری به
. (203-202: 1363)مالصدرا، ند کشان را اقتضا می اصلی ۀو امور منافی فطرت الهی و جوهر

اگر در انسان صفات رذيله و آثار سوء گناهان رسوخ کند و جزء طبیعت فرد شود، انسان از  همچنین
به حدود حیوانیت  آيد، میامراضی که در قلبش به وجود  ۀواسط و به شود میفطرت انسانی خارج 

خداوند  ،است و به همین جهت رسد. حاصل چنین انحرافی فراموشی و سقوط از فطرت اولیه می
آدمیان را به آنان يادآوری کنند و با خواندن آيات الهی و  ۀفرستد تا عهد و پیمان اولی پیامبران را می

)مالصدرا، برگرداند  ،ها و خیرات، ايشان را به همان هیئتی که اقتضاء ذاتشان است دعوت بر نیکی
   خوانند.ر میذک  پیامبران را م ،رو از اين ؛(389-390/ 5: 1366
 

 هابرای انسان هاییمسئولیتایجاد  .4-2
 ته شده است: گرف پیماندو قسم  حیات پیشین از موجودات در ،مطابق آيات و روايات

اطاعت و عبادت و تسبیح و تعظیم خداوند گرفته شده  ایموجودات بر ۀپیمان عام که از هم .1
  ؛خداوند حی و قیوم است ۀاست؛ زيرا وجود هر موجودی از ناحی

 پیمان خاص که تنها به انسان اختصاص دارد و شامل سه قسم است: .2
گرفتن از تمام فرزندان آدم تا عالوه بر اقرار به ربوبیت خداوند بر حسب فطرت و از  پیمان (الف 

آمده  (172 :اعراف) قالوا بلی شهدناروی شهود عقلی، با زبان نیز معترف شوند. اين اعتراف در 
 ؛است

بندگان خداوند که در عبارت  ۀهم گرفتن از پیامبران برای برپايی دين و ابالغ رسالت به پیمان (ب
 بیان شده است. ( 7: احزاب) و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم

ند که در عبارت کنن را کتمان نتا حقیقت را آشکار کنند و آ صاحبان کتاب الهیگرفتن از  پیمان (ج
 تآمده اس (187 :آل عمران) اذ اخذ الله میثاق الذين اوتوا الکتاب لتبیننه للناس و ال تکتمونه و

 .(246-2/245: 1366مالصدرا، )
را مربوط به خلقت آنها و موجودات  ۀاز همشده جه به بیان مالصدرا که پیمان اخذا توب

زيرا در آنجا  ؛مربوط به عالم عقل استرسد اين پیمان داند، به نظر میبه خداوند می آنان وابستگی
 .خود علم داشتند ۀشان در آن موطن، به آفرينندوجود برتر ۀواسط و به اند بوده حاضر موجودات ۀهم

که در متون دينی و بیان کرد موجودات  ۀگويی همعنوان يکی از داليل تسبیح توان بهاين امر را می
 .مشاهدات سالکان به آن اشاره شده است

سو و برای  مردم از يک ۀبرای عاممربوط به عالم مثالی است و  هااز انسانشده اخذ پیمان
ها هايی را به همراه داشته است. مطابق اين پیمان تمام انسانئولیتخواص آنها از سوی ديگر، مس

اند که حقیقت را آشکار کنند و بندگان را جو باشند و پیامبران عهد کردهاند که حقمتعهد شده
. بدين طريق شداخذه خواهند ؤدر آخرت ماين پیمان، ندادن  در صورت انجام ند.کنراهنمايی 
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گذار تأثیرحضور انسان در عوالم قبل از دنیا بر حیات دنیايی او و حتی زندگی پس از دنیای او 
 است.  

 

 جایگاه روح آنها و تفاوت در هانساناروح و بدن  سرشته شدن در تفاوت .4-3
ست. شدن آنها در دنیا تبع آن متفاوت ها درحیات پیشین و بهبرخی از روايات بیانگر تفاوت انسان

 :کندمیاشاره  افراد در حیات پیشین تفاوت با نظر به اين احاديث به دو نوعمالصدرا 
 

 تفاوت در طینت هنگام خلقت. 4-3-1
اصل خلقت روح و بدن شود که  عوالم قبل از دنیا چنین استنباط می ۀاز روايات متعددی دربار

ها و است. مالصدرا معتقد است پیش از خلق آسمان متفاوت بودهدر همان حیات متقدم  انسان
ارواح تابعین و شیعیان آنها از طینتی  هايشان وبدنانبیاء و اوصیاء از طینت علیین،  زمین، ارواح

قلوب تابعین  هايشان وبدن ،ن از طینت سجیناقلوب منافق همچنین. است شدهتر از آن خلق پايین
 ۀمالصدرا دربار (.9/195: 1981مالصدرا، ) 5خلق شده استطینت خبیثه تر از آن آنها از طینتی پايین

سبزواری در شرح اين عبارت اما  ؛چیستی طینت و دلیل تفاوت آن مطلبی بیان نکرده است
ملکاتی که نفس ناطقه با آنها  .2 ؛ماهیت .1: شودبر سه امر اطالق میطینت  :گويدمیمالصدرا 

از  عناوی معتقد است طینت انبیاء و اولیاء و تابعین آنها در هر سه م ماده. .3 ؛سرشته شده است
 . )9/195: 1981سبزواری، ( علیین است

شود که طینت علیین و سجین به چه معناست؟ سبزواری در تعلیقه می پرسش مطرحاکنون اين 
حیوان ) ب پرداخته است. از نظر او ماهیتبه بیان اين مطل مستقل ۀدر يک رسال همچنینو  اسفاربر 

و انسان کامل است و ناطق بالفعل  وان به حیات حی قیومنها، حیانبیاء و اولیاء و تابعین آ (ناطق بودن
علمی و  ۀحمید ملکات آنها،کامل است.  شانماهیت عارض وجود آنها و اوصافد. فعل هستنبال

با وجودشان متحد است و  ،های کلی الهی آنها و مطابق اتحاد عاقل و معقولمخلوق نفس ،عملی
 مرکب معتدل که در اصالب شامخه و ارحام مطهره است. ،بدن ايشان ۀماد

ايشان اگر تعريف به  ماهیت .جنس سجین استمعانی از  ۀطینت اشقیا به هم ،در طرف مقابل
مشاعر آنها به سوی  ۀهمنحوی که  به هستند؛ خو حیوان به حیات بهیمی درنده ،اجزای عقلی شود

هستند. اوصاف آنها  و ناطق بالقوه در حد عقل هیوالنی استیا و متحرک به شهوت و تخیل صور دن
آنها مرکب غیر معتدل از اصالب پست و ارحام نجس است  ۀو ماد فرومايه انمذموم و ملکات آن

 (.322-319 :1376و  9/195 :1981سبزواری، )
های های مثالی يا بدنبدناست، که در عبارت مالصدرا آمده  را هامنظور از بدن وی همچنین

از علیین است  انبیاء و اولیاءهای طبیعی های مثالی و چه بدنچه بدن ،يعنی ؛داندمادی آنها می
 .(195: همان)

 شود:ها چند امر را متذکر میسبزواری در جواب چرايی خلقت متفاوت طینت انسان
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پس بعد از جعل ماهیات مختلف به  ؛جعل مرکب در ماهیت و اجزاء و الزم ماهیت باطل است .1
 ذاتی و ضروری است.آنها جعل بسیط، اختالف 

ل کرد و يک شیء را خار؟ خداوند سائلی گويد چرا  اگر .2 های نبهجدر پاسخ بايد به يک شیء را گ 
اگر منظور شیء مطلق و ماهیت مطلق است، بايد گفت که شیء و ماهیت مختلف توجه کرد. 

ل  مطلق از معقوالت ثانی ل منظور است، خدا آن را گ  است و اگر ماهیت خاص غیر از ماهیت گ 
ر منظور ماهیت خاص خود گل  است، آن نیز محال زيرا انقالب ماهیت محال است. اگ ؛نکرد
خار  ۀل کرد و مادل را چرا گ  گ   ۀزيرا مستلزم جعل ترکیبی است. اگر منظور اين است که ماد ؛است

 .قابلیت است ۀزاجواب اين است که عطیات به اند ،را چرا خار کرد
کرد، فقط يک چیز میطور خلق د و اگر همه را يککرخداوند هر شیء را در موضع خود وضع  .3

خلق کرده بود و انواع و اشخاص گوناگون از فیض وجود محروم بودند و اگر آنچه به نظر بعضی 
 .(325-323: 1376)سبزواری،  داد، وضع شیء در موضع خود نبودبه همه می ،خوب است

 

 ها هنگام اخذ پیمانتفاوت در جایگاه انسان. 4-3-2
داند و معتقد است هنگام خطاب الهی در حیات پیشین متفاوت می ها را درمالصدرا جايگاه انسان

اند: ارواح انبیا در صف اول، ارواح اولیاء و شهدا در صف دوم، ارواح آنها در چهار صف قرار گرفته
ات آدم را که از پشت او ن در صف چهارم. خداوند ذري  ان در صف سوم و ارواح کافرامنؤارواح م

أ لست »خطاب کرد:  سپس ،اخت و هر ذره را به ازاء روحش برپا داشتحاضر س ،خارج کرده بود
کم؟ اند و دهکرو انوار جمالش را بدون حجاب مشاهده  کالم حق را بدون واسطه شنیده ءانبیا«. برب 

اند. اولیاء از پشت حجاب ارواح انبیا خطاب استحقاق نبوت و شنیدن وحی را يافته ،به همین سبب
ن امنؤتابعت از انبیا نیاز دارند. مدر دنیا به م ،اند و بدين واسطهدهديحق را شنیده و انوار جمالش را 

در دنیا به غیب  ،ارواح اولیاء شنیدند و به همین جهتز وراء حجاب ارواح انبیاء و خطاب حق را ا
آنها گفتند، بلی ن امنؤافران زمانی که شنیدند ذرات مکاما  پذيرند؛می ايمان دارند و دعوت انبیاء را

پذيرند و می ،در دنیا آنچه پدرانشان به آنها القا کنند ،به تقلید و رياء بلی را گفتند و به همین دلیلنیز 
 (. 4/335: 1366)مالصدرا، کنند تقلید می

حیات پیشین حاکمیت نوعی جبر بر سرنوشت انسان را به ذهن متبادر  درو جايگاه افراد  تفاوت
ست. مالصدرا معتقد است هرچه جوهر نفس در اول آنها تأثیرآدمی تحت  زيرا رفتار ؛کندمی

علوم و طاعات در آن شديدتر و آشکارتر و کمال عقلی ثانوی  تأثیرتر باشد، تر و نورانیفطرت قوی
. اين امور (1/241: 1383)مالصدرا، نظری يا عملی، برتر و اشرف است  ۀاو از جهت يکی از دو قو

ها در دنیا به درجات متفاوتی از امور عقلی و معنوی دست يابند. آيا اين امر شود انسانموجب می
ال بايد به نکاتی توجه ؤبرای پاسخ به اين سبا عدالت خداوند و مختار بودن انسان سازگار است؟ 

 داشت:
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شمارد که موجب اختالف آنها در کارها و میها را برهای انسانهفت مورد از تفاوتمالصدرا  .1
گانه تفاوت طینت و مرتبط با حیات پیشین است.  يکی از آن امور هفت شود و تنهااهدافشان می

، تغذيه و تربیت است که از سوی والدين و محیط ساير موارد شامل امور وراثتی، تفاوت در نطفه
علم و عمل از عوامل  ۀوسیل نفس به ۀتالش در تزکی همچنینشود. ای شخص حاصل میاطراف بر

تفاوت پس  ؛(141-140: 1360)مالصدرا، هاست که وابسته به اختیار آنهاست در اختالف انسان مؤثر
حسب تفاوت فطری ارواح و قلوب آنها در کدورت و صفاست، بر حسب  ها عالوه بر اينکه برانسان

 .(4/237: 1366مالصدرا، ) اعمال نیز هستعقايد و 
ترکیب عناصر مادی و مجرد در خلقت انسان و روحی که خداوند در آن دمید، سبب شده  .2

ند. کنمالئک به فرمان خداوند بر او سجده  عالم اعلی و اسفل در او جمع شود وجمیع حقايق 
افراد  ۀدر همای زمینه و پیش (5/350: 1981)مالصدرا،  نديافتذاتی رامت ها کانسانوسیله تمام   بدين

 .تعالی يابند اب فضايل انسانی و معارف عقلی در دنیاتا با اکتسبه وجود آمد 
برای تذکر و يادآوری در دنیا گروهی الزم است با توجه به رحمت، حکمت و عدالت الهی،  .3

تا قابلیت  ن خلق کردهاسايراز ابتدا وجود آنها را برتر از خداوند پس  ؛برانگیخته شوندمعرفت فطری 
 پذيرش وحی و استقامت در راه هدايت مردم را داشته باشند. 

با توجه  ،در حیات پیشینرا ها اوت انسانتوان گفت گرچه مالصدرا تفبا توجه به اين نکات می
 ۀکنند عنوان يکی از عوامل تعیین بهشود و اما اين مسئله به جبر منتهی نمی است، به روايات پذيرفته

 ،رفتار و سرنوشت افراد در کنار ساير عوامل از جمله تالش فردی، از آن ياد شده است. عالوه بر اين
دهنده در جهت تعالی  ها وجود دارد که عاملی ياریانسان ۀدر همو فطرت الهی کرامت ذاتی 

 آنهاست.
 

 نتیجه. 5
وجود و با باورمندی به حیات پسین انسان در  قوس نزول و قوس صعود تطابق با پذيرش مالصدرا

مجرد مقدم بر  عوالم مجرد و نیمه دراو حضور به حیات پیشین و ، از مرگ بعدعوالم  مثالی و مجرد 
حضور انسان در عوالم قبل  ۀنحوبارۀ توان نتايج زير را درمی ،او آثار بررسیدنیا قائل شده است. با 

 دست آورد:ه او بی حیات دنیواز دنیا و آثار آن بر 
در عالم عقل به نحو کینونت جمعی  :انسان حداقل در دو عالم قبل از دنیا حاضر بوده است .1

 ؛یبه نحو کینونت جزئی مثال الم مثال نزولیعقلی و در ع
ه واجب با انسان در عوالم قبل از دنیا بر فطرتی مفطور شده که موجب ايجاد معرفت نسبت ب .2

های به کمال است؛ گرچه ممکن است فطرت انسان با حجاب عشق و گرايش علم حضوری و
 ؛مادی و دنیوی پوشیده شود که موجب غفلت از امور فطری است



 1401/185 تابستان و بهار ،38 یاپیپ ،1 ۀشمار  ،20 سال فلسفه،

در  دنیوی قبل از تولد ،وصول به سعادت برایای عنوان سرمايه به و کرامت ذاتی او نسانفطرت ا .3
عقايد و  بديلو بیمطلق  ۀ، سازندیتا شرايط محیطی و اجتماع است اختیار او قرار گرفته

 ؛او نباشد های گرايش
تذکر پیامبران  همچنینعواملی چون انقطاع ارادی و غیر ارادی و  ،برای يادآوری معرفت فطری .4

 ؛در دنیا وجود دارد
وصول  برایبا خداوند پیمان بستند تا با يادآوری فطرت، ياورانی  پیامبران و علما در عوالم قبل .5

 ؛انسان به کمال در دنیا باشند
شان در هنگام خطاب الهی تفاوت در طینت و جايگاه ۀوسیل ها در حیات پیشین بهانسان .6

 ؛اندمتفاوت شده
اما تنها  ،باشد مؤثرتواند در سرنوشت دنیايی آنها ها در حیات پیشین میگرچه تفاوت انسان .7

ات محیطی نیز در اين مسیر نقش تأثیرکننده نیست و عواملی چون تالش ارادی افراد و  عامل تعیین
 دارند. 

 

 نوشت پی 
ْن َبنی  .1 َك م  ْذ َأَخَذ َربُّ ْم َعلی  َو إ  ْم َو َأْشَهَده  يَته  رِّ ْم ذ  ه  ور  ه  ْن ظ  وا َبلی  آَدَم م  ْم قال  ک  َربِّ  ب 

ْم َأ َلْست  ه  س  ْدنا َأْن   َأْنف  وا َشه  ول  َتق 
ية  م   رِّ ا ذ  نَّ ْن َقْبل  َو ک  نا م  ما َأْشَرَك آباؤ  نَّ وا إ  ول  لیَن.  َأْو َتق  ا َعْن هذا غاف  نَّ ا ک  نَّ یاَمة  إ  ما َفَعَل يْوَم اْلق  نا ب  ک  ْهل  ْم َأ َفت  ه  ْن َبْعد 

وَن  ل  ْبط  ه آنها را برگرفت و آنها را گواه بر (؛ زمانی که پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذري  173و  172)اعراف:  اْلم 
دهیم. ]مبادا[ روز رستاخیز بگويید خويشتن ساخت. ]و فرمود[ آيا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری گواهی می

ما از اين غافل بوديم يا بگويید پدرانمان پیش از ما مشرک بودند، ما هم فرزندانی بعد از آنها بوديم، آيا ما را به آنچه 
 کنی؟! گرايان انجام دادند، مجازات می باطل

  کما أشار إلیه بقوله تعالی -ثبت في شريعتنا الحقة ألفراد البشر کینونة جزئیة متمیزة سابقة علی وجودها الطبیعي .2
ْم  َته  يَّ رِّ ْم ذ  ه  ور  ه  ْن ظ  ي آَدَم م  ْن َبن  َك م  ْذ َأَخَذ َربُّ دالة علی أن أرواح األنبیاء إلخ و عن أئمتنا المعصومین أحاديث کثیرة   َو إ 

 -قبل خلق السماوات و األرضین و أن أبدانهم مخلوقة من دون تلك الطینة  و األوصیاء کانت مخلوقة من طینة علیین
کأرواح متابعیهم و شیعتهم و أن قلوب المنافقین مخلوقة من طینة سجین و أبدانهم و کذلك قلوب متابعیهم مخلوقة 

کوانا سابقة علی هذا الکون الطبیعی من دون تلك الطینة الخب  مالصدرا،)یثة فهذا الخبر و أمثاله يدل علی أن لإلنسان أ
1381 :22-23.) 

اَس َعَلیها﴾ پرسید و  ععنوان مثال، در روايتی زراره از امام کاظم به .3 ی َفَطَر النَّ ت 
ه  الَّ

ْطَرَت اللَّ دربارۀ معنا و مقصود آيۀ ﴿ف 
وند مردم را بر اين معرفت خلق کرده که او پروردگارشان است. اگر غیر از اين بود، از چنین پاسخ دادند: خدا عامام

: 1371توانست پاسخی بدهد )برقی،  دهد، نمی پرسیدی پروردگار تو کیست و چه کسی تو را روزی می هرکس می
1/241.) 
کانت مشاهدة للجمال المطلق في عالمها الذي هو بلدها الحرام و مدينة السالم و   اآلية دلت علی أن النفس .4

موطن أبیها األصلي و مولد روحها القدسي فأما في هذا العالم الذي هو دار الغربة و وطن الفرقة و الکربة فلکونها 
الخسیسة الدنیة عمیت بصیرته عن رؤية الحق و مشاهدة محجوبة بالقوی و النقائص و الرذائل البدنیة و األخالق 

 .(242-241: 1363مالصدرا، )جماله و جالله 
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 گويد: می اسرار االیاتهمچنین در  .5
أولها اختالف األمزجة و  و اعلم أن أسباب تفاوت الناس في الصنائع و األغراض أمور سبعة.

ه لما أراد خلق آدم أمر أن يؤخذ »ي تفاوت الطینة و اختالف الخلقه، کما أشیر إلیه فیما رو إن الل 
قبضة من کل أرض فجاء بنو آدم علی قدر طینتها األحمر و األبیض و األسود و السهل و الحزن و 

َث ال «الطیب و الخبیث ي َخب  ذ 
ه  َو الَّ ْذن  َربِّ إ   ب 

ه  ج  َنبات  ب  َيْخر  یِّ ، و إلی هذا أشار بقوله: َو اْلَبَلد  الطَّ
ج  إ   ْرحام  َکْیَف َيشاء  )مالصدرا، َيْخر 

َ
ي اأْل ْم ف 

ک  ر  َصوِّ ي ي  ذ 
َو الَّ ، و بقوله: ه  دا   (.140: 1360الَّ َنک 
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