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  چكيده
و  ينتبدل زم يمفهوم قرآن يشناخت و معرفت شناختي ياز دو منظر هست ينصدرالمتأله

(ع)  يمسورة مباركة ابراه 48ية او از آ يراست. در تفسكرده  يفلسف يينو تب يرتفسرا آسمان 
شده  يستهنگر يگوناگون ياياز زوا يگرد يو آسمان ينو آسمان به زم ينتبدل زم مسئلةبه 

 ينو آسمان به زم ينزم يلتبدمنشأ علت و  ياو حركت جوهر سخناناز  يبرخ دراست. 
و  ينو آسمان به زم ينزم يلتبد يگرد يشده است و در برخ يمعرف يگرد يو آسمان
زوال و بعداز رجوع و بازگشت همة موجودات به اصل خود  يمبنا بر يگرد يآسمان
دو،  ينشده است. اضافه بر ا يينو تب سيرها تف آن يو وجود عنصر يعيصورت طب ينابود
 يلتبد يمعن به يگرد يو آسمان ينو آسمان به زم ينزم يلمتفاوت، تبد يريو تفس ييندر تب
 يعو آسمان در عالم وس ينل زمظهور ملكوت و مثاازطريق ها در چشم انسان كامل  آن
  شده است. يمعرف يالخ

  .يجوهر حركت  ين،تبدل زم شناسي، شناسي، معرفت هستيمالصدرا،  ها: كليدواژه
  
 مقدمه. 1

البته اين سخن  .است يمقرآن كر يهحكمت متعال يسسأمنابع مالصدرا در ت ينتر از مهم يكي
در آثار  مالصدرا به اين معني نيست كه حكمت متعاليه بر شواهد نقلي بنا شده است. اگرچه
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 ،آن استناد كرده استيفة شر ياتبه آ بارها واست ارجاع داده  ياربس يمقرآن كربه  خود
كتاب  به . مراجعهبوده استن يعقل يلاقامة دالجاي  به يكار ارائة شواهد نقل ينقصد او از ا
 قرآنرود، با همة ارجاعاتي كه در آن به  يمشمار  به وا ياصل يها كه از كتاب ،اسفار اربعه

 يخود را بر مبانية كه مالصدرا حكمت متعال دهد ينشان م يروشن بهاست، شده  كريم
شود  . با كمي دقت در آثار مالصدرا دانسته مياستوار كرده است يو نه شواهد نقل يفلسف

 گيري نتيجهاز  پسهاي فلسفي قرار نگرفته است، بلكه  كه شواهد نقلي مقدمه براي استدالل
  است. مطرح شدهآن تأييد و با هدف 

است نوشته  يفلسف يري عقلي وتفس يمقرآن كراست كه بر  ياز معدود كسان مالصدرا
 يفلسف يربه تفس يكسان يزمالصدرا ناز  قبل. كمك گرفته است يفهم وح يو از فلسفه برا

اندازة  بهكدام  هيچكه  دهد يولي شواهد موجود نشان م ،همت گماشته بودند قرآن
 يرهفت جلد تفس. اين مدعا با رجوع به اند نگذاشته ياز خود باق يفلسف يرمالصدرا تفس

يرهاي پراكندة بدون احتساب تفس مقدار ينا 1شود. مانده از او اثبات مي جا به يفلسف
و استناد ها  آنبه  مباحث گوناگوندرميان و  شآثار متعدد است كه در ياتيبر آ مالصدرا

  .است را تفسير كردهها   آن
تفسيرهايي است سرشار از نكات است از مالصدرا باقي مانده چه  نهرصورت آ به

سورة  48تفسير او از آية   مقاله بهنظير است. در اين  فلسفي و عرفاني كه در نوع خود بي
  .كنيم ميرفته در آن را بررسي كار بهمباني فلسفي  ورجوع  (ع) مباركة ابراهيم

  
  »تعويض«و تفاوت آن با  »تبدل«. معني كلمة 2

و با تعابير را مطرح كرده است حشر و روز قيامت  مسئلةدر آيات متعددي  كريم قرآن
يكي از آن تعابير تبديل زمين و آسمان به زمين و آسماني  گوناگوني از آن ياد كرده است.

  چنين است: موردبحثديگر در هنگام حشر و در روز قيامت است. آية 
موي  درَ االا  لُتُبغَي ضالالر دالواح لهرَزوا لب و ماواتالس ضِ وروزى كه اين زمين به  :قهارر

ى ديگر تبديل خواهند شد و همگى در پيشگاه خداوند ها ها به آسمان زمينى ديگر و آسمان
  ).48 :(ابراهيم ندشو يكتا و قهار حاضر مى

»دچيز ديگر است، البته اين معني از جاي  به ي قراردادن چيزيمعن به از ريشة بدل »لُتُب
چيز ديگر جاي  به ي قراردادن چيزيمعن به زيرا عوض ،تر است عام »عوض«معني كلمة 

ولي  ،جاي آن قرار دهيم بهشيء ديگري را  بگذاريم وشيء اول را كنار كه  اي گونه به ،است
  جايي صورت نگيرد و تنها همان شيء اول تغيير كند. در تبديل ممكن است اين جابه
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باشد و خواه  راه همشيء ديگري كردن  جانشينپس مطلق تغيير را تبديل گويند، خواه با 
توان گفت معني كلمة  ميرو  ازاينتغيير همان شيء اول باشد. يعني تنها با  ،چنين نباشد

  2تر است. تبديل از تعويض عام
و تبديل زمين و است ي عام اين كلمه توجه داشته معن  به مالصدرا در تفسير خود

مالصدرا تبديل زمين و ازنظر دانسته است.  ،و نه تعويض ،ي تغييرمعن به آسمان را در حشر
  ي تبديل همين زمين و آسمان به زمين و آسماني ديگر است.معن به آسمان در قيامت

تعويضي  شدن  تازهدر زيرا  ،است شدن  تازهي معن بهچنين  هم اين نوع از تبديل
رستاخيز به نيز  كريم قرآنكند. در  گيرد، بلكه همان شيء قبلي تغيير مي صورت نمي

چيز  تعويضي صورت بگيرد، همهكه  آن در بهار، بدونزيرا  ،بهار تشبيه شده است
  3شود. مي  تازه

  
  تبدل زمين و آسمان يشناخت . تفسير هستي3

  4حركت جوهري 1.3
 اسـت، دانـد كـه ذاتـي عـالم طبيعـت       را حركتي مي شدن تازهمالصدرا علت اين تبديل يا 

از درون و در جوهر خـود، پيوسـته متحـول شـود.      ،شود عالم طبيعت ميباعث حركتي كه 
كننـد و   مـي اثر اين تحول دروني و جوهري، موجودات عالم طبيعت اشتداد وجودي پيدا  بر

  مالصدرا چنين است:سخن گذارند.  نمايش مي بهي را تر بيشكماالت 
اكنون حقيقت و واقعيت روشن شد كه زمين چنين اسـت كـه پيوسـته از جـوهر     پس 

زآن با گذشتن ا پست محسوس به جوهر برتر محسوس در تبديل و حركت است. پس
شود، و از موجوداتي كه در  از مراتب جواهر محسوس به جواهر غيرمحسوس مبدل مي

تر  سوي موجودات باالتر و داراي آثار بيش ترين اثر را دارند به اند و كم ترين مرتبه پايين
كند و، در انواع حاالتي كه بر  هاي رشد و كمال را طي مي چنين پله كند و اين حركت مي

كه وقت آن  كند تاآن شود، از صورتي به صورت ديگر سير مي اه پيمودن حاصل مياثر ر
رسد كه از جواهر نفساني به جواهر عقالني منتقل شود و سفر كند. پس با گذشـتن   مي

هاي او  كه به آستانة الهي و عالم اسما برسد، به نامي از نام گاه  از عالم زمين و آسمان، آن
هاى ديگـر   ها به آسمان ى كه اين زمين به زمينى ديگر و آسمانروز’شود:  برانگيخته مي

 مالصدرا( ‘ندشو ار حاضر مىهتبديل خواهند شد و همگى در پيشگاه خداوند يكتا و ق
  .)420، 7 ج :1366



 1396 پاييز و زمستانسال هشتم، شمارة سوم،  ،حكمت معاصر   80

، موردبحثتفسير مالصدرا از آية  اين شود، در كه در اين عبارت مشاهده مي گونه همان
دارد علت تبدل زمين و آسمان به زمين و آسمان ديگر حركتي است كه اختصاص به زمين 

  رود. ميشمار  به و ذاتي او
كه  ،»الهازلزَ« در» ها«مالصدرا در تفسير سورة مباركة زلزله نيز با اشاره به ضمير متصل 

اين واقعيت  شاهدي بررا  زلزلهرود،  ميشمار  به مرجع آنزمين و گردد  بازميبه زمين 
و لرزش زمين از اموري است در حركت  دائماًجبلت و خلقت،  بنابر ،داند كه زمين مي

  ).415گزين شده است (همان:  است كه در طبيعت آن جاي
خوانده شده است. پوشيده » جوهر محسوس«نقل شد، زمين از مالصدرا كه سخني در 

توان آن را جوهر محسوس ناميد.  ميان اقسام جواهر تنها جسم است كه مي ازنيست كه 
تر است   اولين نتيجة حركت جوهري در جسم محسوس تبديل آن به جسم محسوس عالي

ناميد. جسم نامي در مراتب بعدي به جسم  »جسم نامي«منطق قديم اساس  بركه بايد آن را 
ايط الزم براي انتقال كامل به عوالم نفس و و شرشود  مينامي داراي اراده و نطق متحول 

اين   بهرود  ميشمار  به كه عالم عقول پايان حركت جوهري ناي. كند را پيدا ميدرنهايت عقل 
  رود. و قوه از بين ميرسد  ميفعليت به نهايت خود جا  ناست كه در آدليل 

به عوالم  ،سرگذاشتن مراتب و صور گوناگون جوهري پشتاز  پس ،پس زمين و آسمان
نامند به فعليت محض  در عالمي كه آن را عالم جواهر عقلي ميشود و  ميبعدي منتقل 

. استروشن و آشكار چيز  همه وندارد رسند. در فعليت محض هيچ قوه و ابهامي وجود  مي
 برزيشة از ر برَزوابرده شده است. كار  به» زوارَب«تعبير  موردبحثدر پايان آية  رو ينازا
  .)100: 1375 ي(راغب اصفهان ظاهر و آشكار شدن است يمعن به

شود كه از نظر او نهايت سير زمين و  در عبارتي كه از مالصدرا نقل شد مشاهده مي
هاي خداوند نيز دانسته شده  شدن به نامي از نام برانگيختهآسمان وصول به عالم اسما و 

كه واسطة ظهور موجودات  گونه همان ،الهي ياست. دليل اين سخن آن است كه اسما
شمار  به ند، واسطة رجوع و وصول موجودات در قوس صعود نيزا در قوس نزول

الهي  يمالصدرا نهايت سير موجودات را وصول به عالم اسما رو ازاين؛ روند مي
  است.  دانسته
رسيدن و گذشتن از جواهر نفساني بررا در همين عبارت نهايت سير موجودات  او البته

مالصدرا بين عالم ازنظر دهد كه  است. اين مطلب نشان مينيز دانسته به جواهر عقالني 
  جواهر عقالني با عالم اسما الهي تفاوتي وجود ندارد.
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مالصدرا نهايت سير زمين و آسمان رسيدن به مرتبة درنظر كه گفته شد  گونه همان
عقل  وجهتوان از اين  است و مي ديگر عقل و دانايي عين ظهور جواهر عقلي است. ازسوي

نور در عين حال كه خود روشن است، اطراف خود را نيز زيرا  ،را به نور تشبيه كرد
  كند. مي  روشن

سو و  يك اين دو مقدمه، يعني تبديل زمين و آسمان به جواهر عقلي ازبه  باتوجهمالصدرا 
 تبدل زمين و آسمان را ،موردبحثديگر، در تفسير ديگري از آية  نور بودن عقل ازسوي

خود را سخن او . ها به زمين و آسماني روشن و تابنده دانسته است ي تبديل آنمعن به
  :كند بيان ميگونه  اين

شود،  يگرد ينيزم ينكه زم شود بردن (خداوند) و بازگشت زماني محقق مي ارث اين به
كه  يروز’كه فرمود:  نهگو ون عقل، آنچ همو تابنده  ،شود زنده، روشن ينيكه زم گونه آن
و زمين به نور پروردگارش روشـن  ’كه فرمود:  ين، و ا‘شود يلتبد يگرد ينيبه زم ينزم

سازگار باشد دور  يكه با ساحت اله يناز ا شدو مرده با يك، وگرنه تا متراكم و تار‘شود
  .)96: 1360 مالصدرا( است

كه  زماني مالصدرا زمين و آسمان تاازنظر  ،شود عبارت مشاهده مي اين در كهگونه همان
و در ظلمت گرفتار باشند از آستان الهي دورند. منظور از باشند از نورانيت فاصله داشته 

زيرا فعليت  ،ظلماني بودن زمين و آسمان چيزي جز قرارگرفتن آنان در مرتبة قوه نيست
  و قوه مساوي با ابهام و پوشيدگي است.است مساوي با ظهور و بروز 

زبان رسيدن به مرتبة نورانيت با از  پيشتعبير دور بودن زمين و آسمان از آستان الهي 
ها و زمين خوانده شده است  خداوند نور آسمانقرآن كريم در زيرا وحي نيز سازگار است، 

  .باشد خداوند نيزسوي  به ي رجوعمعن بهتواند  مي تبديل زمين و آسمان بنابراين). 35: (نور
تبدل زمين و آسمان را الزمة تحقق جهان  ناتيو انوار الب اتياسرار اال در مالصدرا

نيز موتور محركة اين تبديل و جا  آنخدا دانسته است. در سوي  به آخرت و بازگشت
  است:     او چنين سخنبازگشت حركت جوهري موجودات عالم طبيعت دانسته شده است. 

ـ  يجوهر يحركت يعتهمة موجودات عالم طب بنابراين بـه   يو از صـورت دارنـد   يو ذات
سـوي   بـه  يشتن صورت قبلـ اسرگذ از پشت كه پس تاآن شوند، يمتحول م يگرصورت د

 ينا ،داشتند يثابت يتثابت و هو يجوهر يعيموجودات طب ينخدا بازگردند. پس اگر ا
بـه   ين، زماست از آن سخن گفته يهكه آ گونه و آن شد يجهان به جهان آخرت منتقل نم

  ).86: 1360شد (مالصدرا  يمبدل نم يگرد يها ها به آسمان و آسمان ريگد ينزم
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مالصدرا الزمة تحقق جهان آخرت ازنظر  ،شود در اين عبارت مشاهده ميكه  گونه همان
اگر عالم طبيعت فاقد كه  اي گونه بهوجود حركت در جوهر موجودات عالم طبيعت است، 

  گرفت. صورت نمي 5حركت بود، هيچ تبدل و انتقالي
 ،رود حركت نيز از بين مي ،با رسيدن موجودات به نهايت فعليت خود در جهان آخرت

). 239تا:  بي مالصدرازيرا حركت عبارت از خروج تدريجي شيء از قوه به فعل است (
) و از قيامت با عبارت 39 :(غافر» دارالقرار«از جهان آخرت با عبارت  نيزقرآن كريم 

  ) ياد كرده است.42 :زعات(نا» ةالساع«
در قيامت كه رو  ازاين .است ،بلكه مساوي با سكون ،ين مقدار حركتتر كم» ةالساع«

رسد.  يابند، حركت و زمان نيز به نهايت خود مي موجودات به نهايت فعليت خود دست مي
  شود. تبديل مي» ةالساع«و زمان به » القرار«ترتيب حركت به  اين به

  كرده است:بيان گونه  اينرا بحث اين مطلب  موردمالصدرا در تفسير ديگري از آية 
دائـم،   هـايي  يـده تام و تمام است و موجـودات آن آفر  ينشياما وجود جهان آخرت آفر و

بـود و   يچـه نابودشـدن   از آن يبـود و نـابود   يرچه متغ از آن ييرند، پس تغا و مستقل ،ثابت
 ،بود ثابـت  ييرچه متغ جا آن بنابراين در آن بندد؛ يبود رخت برم يدهچه پوش از آن يدگيپوش
 ياست و برا يقزيرا جهان آخرت جهان حقا شود، يخوانده م آشكاربود  يدهچه پوش و آن

و مكـان   ،بقا و ثبـات  يژگيو يوجود دارد. پس زمان آخرت دارا يثابت يقتحق يهرچيز
شما را براى روز گـردآورى گـرد   روزى كه ”حضور و گردآمدن است.  يژگيو يآن دارا

خبر دهد كـه در زنـدان زمـان و     يكسان هخواهد از آن دو ب كه مي هنگامي يول .“آورد مى
رو  . ازايـن كنـد  يم ي يادو مكان ياند، از آن دو با اصطالحات زمان شده يدهمكان به بند كش

ـ   ينتر زمان به كوچك يقتدرمورد حق زد عمـوم  جزء زمان اشاره كرده است، زيرا زمـان ن
 يــكت هماننــد يامــو كــار ق”پــس فرمــود:  شــود. يخوانــده مــ» آن«همــان اســت كــه 

 جويـان  يزهدانستن و انكاركردن سـت يدجا بع ينهمزا...  “تر از آن است كم يازدن  هم بر چشم
 كردنـد  يانكار م يزكه حضور همة مردم را در رستاخ يو شك و گمان كسان بازد يرنگ م

كـه   دليـل  يـن بـه ا  ،بودنـد  پيوسـته  بـدان گور رفته و  يككه در  شود، كساني يبرطرف م
روزى ” .سـت يادن يـن ا يناز زم يرغ يرا تصور كنند كه آن از جهت يامتق زمين توانند ينم

خواهند شد و همگـى   يلتبد يگرهاى د ها به آسمان و آسمان يگرد ينىبه زم ينزم ينكه ا
  ).180 ،5 ج: 1366 مالصدرا( “ندشو و قهار حاضر مى يكتاخداوند  يشگاهدر پ

و عالم عقول تقسيم  ،در فلسفة اسالمي عالم امكان به سه مرتبة عالم ماده، عالم مثال
و مقصد همة ممكنات رسيدن به مرتبة عقول خالصه دانسته شده است. مرتبة است شده 
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و است قرار گرفته تر  پايينتعالي و ديگر مراتب  حقعقول خالصه عالمي است كه بين ذات 
رود. اين عالم در عبارت اخير مالصدرا با جهان  ميشمار  به واسطة رسيدن فيض لحاظ ازاين

توان جهان آخرت را جهان فعليت  اساس مي دانسته شده است. برهمين سان يكآخرت 
  آورد.شمار  به محض و سرانجام عالم طبيعت

مقايسه تبديل و تحول جهان خارج را با تبديل و تحولي  الغيب مفاتيحمالصدرا در 
مالصدرا درك چگونگي ازنظر گيرد.  كه براي انسان از نطفه تا عقل صورت ميكرده است 

عقل راه را براي درك چگونگي تبديل و آسمان نطفه تا زمين تبديل و تحول انسان از 
كساني كه با  6كند. ر ميتحول زمين و آسمان در جهان خارج و مقصود از آن را هموا

آسمان نطفه تا زمين دانند كه تحول انسان از  ميخوبي  بهحكمت متعاليه آشنايي دارند 
  است: بيان كرده چنينسخن خود را عقل نيز بر اصل حركت جوهري استوار است. او 

در  يلتبـد  ينو به ا ،شوند يلتبد يگرد ييها و آسمان ينبه زمو آسمان  ينكه زم روزي
ـ  ينآسمان جانت و زم صغيربه آن در عالم كه  آن مگر ،بري ينم يپ كبيرعالم   يبدنت پ
 يننطفـه بـه زمـ    ينشدن زم مبدل يبردن به چگونگ يپازطريق بدنت درمورد اما ، يببر

بـه گوشـت تـا    جا  ناستخوان و از آ ينبه زمجا  نمضغه و از آ ينبه زمجا  نآ ازعلقه و 
جسم تا آسمان روح،  ينش. از سرآغاز آفرگيرد يم به آن تعلق يگريد ينشكه آفرجا  نآ

شما از حـالى بـه حـال     اين آيه كه)(، و قرار گرفته استديگر  يك يبر رو ينهفت زم
ـ  هفـت  يها آسمان ينشآن آفراز  پساشاره دارد.  يمعن ينشويد به ا ديگر منتقل مى ة گان

سـپس عقـل    يوالني،آن نفس، سپس قلب، سپس عقل ه يناستوار روح است كه نخست
 يـب ترت يـن ا سپس عقل فعال اسـت و بـه  سپس عقل مستفاد،  ي،سپس عقل فعل ي،ملك

تـر و   روشـن  يوجـود  كبيرمراتب در عالم  ينو ا پذيرد يم يانگانه پا هفت يها آسمان
  ).546: ب 1363 مالصدرا( دارد يرعالم صغ يزي است كهچ  استوارتر از آن

درك چگونگي تبديل و او ازنظر  ،شود مي مشاهده مالصدرا سخن ينا در كه گونه همان
تواند به ما در درك چگونگي تبديل و تحول زمين و آسمان  تحول انسان از نطفه تا عقل مي

  در جهان خارج كمك كند.
تواند به ما در درك چگونگي  كرده است كه ميبيان مطلبي نيز  الحشر ةرسالمالصدرا در 

  است:نوشته كند. او در اين كتاب چنين  تبديل و تحول انسان از نطفه تا عقل كمك
از پذيرش حيات  ،هاست واسطة تضادي كه در آن به ،عناصر اسطقسي (چهارگانه)

ها شكسته شود و  دورند و هرگاه كه شدت كيفيات و كماالت ويژة آن نفساني عقلي به
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 تر و نوعي از وجود برتر و قوة معتدل عالي ،ها نابود گردد قوة تضاد و مخالفت آن
شدن از هويات گوناگوني كه مخالف  پذيرند ... سپس هرگاه خارج تري را مي بسيط
شدن و نابودگرديدن شدت يابد، به حياتي برتر و صورتي  واسطة شكسته اند به هم
كه درجات كمال را سپري كرده و جا نتاآ ،رسد تر مي تر و كمالي فراگيرتر و بسيط تمام

 1363 مالصدراپذيرد ( حد با عقل فعال را ميرسد كه صورت نفس مت اي مي به درجه
  ).44- 43   الف:

در اين عبارت به اين مطلب اشاره شده است كه هرگاه شدت كيفيات و كماالت ويژة 
رسند و  ها نابود شود، به وجودي برتر مي و مخالفت آنشود موجودات عنصري شكسته 

به اتحاد با عقل و  كنند حركت ميفراگير   و كمالي  صورتي تمامسوي  بهتدريج  راه و به ازاين
  .يابند فعال دست مي

به  ها شدن كيفيات و كماالت موجودات عنصري رسيدن آن منظور مالصدرا از شكسته
 ،مثالبراي به مرتبة بعدي است.  واردشدنو آمادگي براي عبور از آن و  شان نهايت مرتبه

انسان واردشدن به مرتبة علقه زماني ممكن است كه نطفه به نهايت كمال خود دست  براي
به مرتبة مضغه زماني ممكن است كه علقه به نهايت كمال  واردشدنكه  چنان ،باشد يافته

  باشد.يافته خود دست 
در تبدل زمين و آسمان به زمين و آسماني مثالي و عقلي نيز كار به همين ترتيب است. 

گذارند كه در مرتبة قبلي به نهايت  ماني زمين و آسمان به مرتبة وجودي بعدي قدم مييعني ز
رسيدن يك موجود عنصري به نهايت كمال از  پسديگر تنها  عبارت كمال خود رسيده باشند. به

و شود  ميخود در مرتبة فعلي است كه آمادگي الزم براي ورود به مرتبة بعدي در او فراهم 
 ،)2 :موت بر حيات مقدم شده است (ملك نيز قرآن كريمگيرد. در  انتقال و تبديل صورت مي

  .نيستپذير  سرگذاشتن حيات قبلي امكان رسيدن به حيات تازه بدون پشتزيرا 
  
  يعيزوال صورت طب 2.3

مالصدرا زوال صورت طبيعي و هويت جسماني و عنصري موجودات  ي ديگر،در تفسير
يكي ديگر از معاني تبدل زمين و آسمان به زمين و آسماني ديگر دانسته  راعالم طبيعت 

  چنين است:باره  مالصدرا دراينسخن است. 
 ينگاه ا است كه بازگشت يبدر عالم غ ينفسان يصورت يهر صورت حس يبرا

عالم حس و شهادت، محشور  يعنيعالم،  يناز ا شا ينابوداز  پسصورت است كه 
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ولي چون  ،جاست بدان ردندهاكنون هم اتصال بدان داشته و بازگ و هم شود، يمجا  نبدا
ها و  به پردهيدة و پوش ها يو نابود ها ييبه نارسايختة و آم يوليفرورفتة در ه

و  يندآن را بب خواهد يمكه   آن يبرا ،يحشرش به آن صورت نفسان ،هاست پوشش
نان كه حاالت آخرت را با آ ،مگر اهل معرفت يست،روشن و آشكار ن ،يدمشاهده نما

  .)49	:الف 1363 مالصدرا(بينند  ميدل  يدگاند

اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه در عبارت اخير سخني از حركت جوهري  نكته
ها  و براي بازگشت صور جسماني به صور نفساني زوال و نابودي آناست ميان نيامده  به

  كافي دانسته شده است.
براي هر موجودي از نزد مالصدرا كه بدانيم  شود خوبي فهميده مي بهاين سخن زماني 

موجودات مادون نسبت  هها ب موجودات اين عالم باطني و ملكوتي وجود دارد كه نسبت آن
و است سايه اتصال برقرار  وبين صاحب سايه كه  گونه سايه است و همان هصاحب سايه ب

ها نيز اتصال  وجود باطني يا ملكوتي آن طفره محال است، بين موجودات عالم طبيعت و
زوال و نابودي وجود طبيعي هريك  رو ينازا ؛اي وجود ندارد و فاصلهاست وجودي برقرار 

  ها به وجود مثالي و ملكوتي خواهد بود. از اين موجودات مساوي با بازگشت آن
با زوال و زمان  همقيامت قرآن كريم شود كه چرا در  دانسته مي ،گفته شدچه  نآبه  باتوجه

آن دليل ماه و ستارگان معرفي شده است.  و خورشيدازجمله نابودي مظاهر عالم طبيعت 
اين است كه زوال و نابودي وجود طبيعي الزمة بازگشت موجودات به وجود اخروي و 

  ظهور آنان در آن مرتبه است.
كه در آن پيامبر توان مضمون روايتي را دريافت  مي چنين هم ،گفته شدچه  نآبه  باتوجه

در دهند.  خود او خبر مياز  قبلدست يكي از رزمندگان به بهشت  واردشدناز  (ص) اسالم
دهند كه دست تو زودتر از خود  به يكي از رزمندگان بشارت مي (ص) اين روايت، پيامبر

رسد اين است كه زوال و  مينظر  بهچه  نشود. در فهم اين روايت آ تو به بهشت وارد مي
ديگر از  قبلشود اين عضو  دي وجود طبيعي و جسماني دست اين رزمنده موجب مينابو

 بازگردد.  ،كه جوهري ملكوتي است ،اعضا به اصل خود
  

  تبدل زمين و آسمان يشناخت . تفسير معرفت4
تبدل زمين و آسمان نزد مالصدرا تفسير ديگـري نيـز دارد و آن وقتـي اسـت كـه زمـين و       

بـه زمـين و آسـماني ديگـر      ،انسـان اثر تحول دروني  بري، بلكه حركت جوهر ابنه  ،آسمان
  7شوند. مي  مبدل
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تر  و نافذتر و عميقيابد  ميبه حقيقت آسمان و زمين توسعه  انسانبا اين تحول، معرفت 
حصول معرفت و از  پيشيابد كه  از آن چيزي مي غيرنگرد و آن را  به واقعيت عالم مي
زمين و آسمان جان انسان است كه جا  نتوان گفت در اي ميپس  ؛ديد بصيرت باطني مي

  شود. متبدل مي
كه به ظاهر دنيا بسنده را و كساني است تحقق چنين معرفتي را ممكن دانسته قرآن كريم 

  اند غافل خوانده است: هنيافتو به باطن آن راه  اند كرده
آنان به ظاهر زندگى دنيا  :هم غافلُون ةالدنيا و هم عنِ اآلخرَ ةيعلَمونَ ظاهراً منَ الحيا

  ).7 :(روم خبرند ند و از آخرت بىا آگاه
تفسير علت تبديل زمين و آسمان به زمين و آسـماني ديگـر حركـت جـوهري     اين در 

، بلكـه علـت آن   نيسـت  ها از صورتي به صورت ديگر تبديل آن ياموجودات عالم طبيعت 
زمين و آسمان ازجمله اثر آن موجودات عالم طبيعت  برتحول دروني انسان معنوي است كه 

درمـورد  قـرآن كـريم   در كـه   چنـان شـوند،   به زمين و آسماني ملكوتي تبديل و متحول مـي 
  چنين بيان شده است: (ع) حضرت ابراهيم

گونه ملكوت  و اين :أَرضِ و ليكُونَ منَ الْموقنينو كَذلك نُري إبراهيم ملَكُوت السموات و الْ
  .)75 :(انعام كنندگان باشد يقين ةجمل ازها و زمين را به ابراهيم نمايانديم تا  آسمان

زيرا فعل به  ،خداوند بوده است سوي دهد كه اين ديدن توفيقي از نشان مي» نُري«كلمة 
فعل حضرت و فاعل آن خود خداوند است. اگر اين رؤيت است نسبت داده شده خداوند 
درمورد كه  چنان ،داد نيازي به اين تعبير نبود و در بستري طبيعي رخ ميبود  (ع) ابراهيم

) فعل ديدن به خود آن حضرت نسبت داده 78- 76ديدن ستاره و ماه و خورشيد (همان: 
  شده است.

 سعة وجودي لحاظ هاي انسان به يژگيقيامت از واز  قبلتوانايي مشاهدة جهان آخرت 
تواند در عين  مي ،فردي كه دارد وجودي منحصربه  سعه و ظرفيتعلت  به ،اوست. انسان

و در آن مقام شاهد ملكوت يابد حال كه در مرتبة طبيعت قرار دارد به عالم ملكوت راه 
  ها و زمين باشد. آسمان

كه مالصدرا آن را  يابد ميمي تحقق ها در عال مشاهدة ملكوت آسمان و زمين و تبدل آن
  است:نوشته چنين دربارة عالم خيال عالم خيال ناميده است. او 

و  هـا  يژگـي ابعاد و جرم و و ،است يگرد ينشها و زم است كه آسمان يعالم يالخ عالم
آن متفـاوت   يو چگـونگ  هـا  يژگـي جهان و جـرم و و  ينبا ابعاد ا يهمگ اش يچگونگ
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كـه   يروز’مطلب اشاره كرده است كه  ينبه اقرآن كريم در  ياست. حق تبارك و تعال
  .)13، 5ج : 1981 مالصدرا( ‘شود يلتبد ديگر ينيبه زم ينزم

 موردبحثمالصدرا تبدلي كه در آية ازنظر  ،شود در اين عبارت مشاهده ميكه  گونه همان
شود. عالم  فته ميكند كه به آن عالم خيال گ در عالمي تحقق پيدا تواند  ميبه آن اشاره شده 

است بعد و رنگ ازجمله بعضي صفات عالم طبيعت داراي سو  خيال عالمي است كه ازيك
آن را عالمي  دليل همين به .ماده و جرم استازجمله ديگر فاقد بعضي صفات  سوي ازو 

ديگر شبيه  سوي سو شبيه به عالم جسم و از ازيكزيرا  ،دانند دو عالم جسم و عقل ميدرميان 
  عالم عقل است.به 

و در مرتبة ماوراي طبيعت خيال منفصل ناميده  ،اين عالم در مرتبة طبيعت خيال متصل
  8است.ه شود. تنها تفاوت ميان اين دو مرتبه از خيال در شدت و ضعف آن مي

مالصدرا  است كهمراتب عالي آن مثابة  بهوجود چنين عالمي در طول عالم ماده و  با
  آسمان به زمين و آسماني ديگر را در اين عالم محقق بداند.تبدل زمين و تواند  مي

نه  ،از تبديل زمين و آسمانو  موردبحثتفسير مالصدرا از آية دربارة در سطور قبل 
 باره   سخن گفته شد. مالصدرا دراين ،اثر يك تحول دروني بربلكه  ،اثر حركت جوهري بر

  :نويسد يمچنين 
مشـاهده   يـنش و ب يرتبصـ يـدة  ها امور آخرت و حاالتش را بـه د  از انسان يبرخ بدان

حاضـر و مشـهود    يز،رسـتاخ  ييبرپـا از  پيشبهشت و اهل بهشت،  انو نزدش ،دنكن يم
به حصول مـرگ   يازاو، ن يبرا يقشدن حقا آشكاربنابراين در مشاهدة آن عالم و  ،است
لـذا حـال    ؛نـدارد  يرتش،بصدة يدل و دة ها از صفح شدن حجاب لئزاجهت  به يعي،طب
: فرمايـد  يخداوند مكه  چنانمرگ، از  پساست  يشانا يرمرگ مانند حال غاز  پيش ينانا
 يوينشئة دن يلسبب تبد به ين، و ا‘است يزت ات يدهو اكنون د يمات را از تو برداشت پرده’

هـا و   ها و چشم كرد، گوش يداپ لشان تبد و چون نشئه .شان يآنان است به نشئة اخرو
تمـام   يجـه و درنت كنـد  يمـ  يـدا پ يلتبـد  يگـر حواسشان به گوش و چشم و حـواس د 

 يـز ها را ن چون آن كند، يم يداتبدل پ يشاندر نزد ا اند ينها و زم كه در آسمان يموجودات
 .اسـت نـوع   يكبا محسوسش از  يو نشئة آخرت، و هر حس يادو نشئه است: نشئة دن

و با حواس آخرت،  كند ينشئه را ادراك م يننشئه، محسوسات ا ينواس اح بنابراين با
: هاشاره كرده و فرمود يلتبد ينو خداوند به ا ،شود يممحسوسات نشئة آخرت ادراك 

و همگـان در   يـز، هـا ن  شـود و آسـمان   يلتبد ينزم ينا يرغ ينيبه زم ينكه زم يروز”
  ).297- 296، 2، بخش 4ج : 1383مالصدرا ( “مقتدر حاضر شوند يكتاي يشگاهپ
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كساني وجود دارند كه او ازنظر شود،  مشاهده مي سخن مالصدرادر اين كه  گونه همان
دهد كه مشاهدة  نشان مي» البصيره عين«بينند. تعبير  فرارسيدن قيامت مياز  قبلآخرت را 

 يكه چشم دلشان باز شده است. درخصوص اوليااست آخرت زماني براي آنان ميسر شده 
ند كه ا  شدن چشم دل متوقف بر فرارسيدن زمان مرگ آنان نيست. آنان كساني بازالهي 

مرگ از  قبل (ص) فرمايش پيامبر اكرم و به اند زدوده 9»چهرة جان«هاي غفلت را از  حجاب
  ).347، 1 ج :1406 اند (مجلسي مرده

حقيقت و دن ش و آشكار هاي غفلت و ظلمت ازبرابر ديدگان ايشان ب با كناررفتن حجا
شود. آنان با  به زمين و آسماني ديگر مبدل مي زمين و آسمان، ملكوت زمين و آسمان
و در نيست كنند كه زمين و آسمان در وجود مستقل  اند مشاهده مي بصيرتي كه حاصل كرده

  تصرف واحد قهار قرار دارد.
فسير اخير متفاوت است. در ت موردبحثتفسير اخير با تفسير نخست مالصدرا از آية 

بلكه تحول دروني  ،علت تبديل زمين و آسمان به زمين و آسماني ديگر نه حركت جوهري
نيز با حركت جوهري انسان از نقص به جا  ندر اي البته، با اين ديد كهانسان معنوي است. 

را علت تبديل زمين و آسمان به زمين و آسماني ديگر توان  ميكمال سروكار داريم، باز هم 
  .آوردشمار  به جوهريحركت 

  
  گيري . نتيجه5

 (ع) سورة مباركة ابراهيم 48توان تفسير مالصدرا از آية  تاكنون گفته شد ميچه  نآبه  باتوجه
شناختي  شناختي و تفسير معرفت تفسير هستي به ،در آن كاررفته ، براساس مباني فلسفي بهرا

  بندي كرد. دسته
، اصل حركت جوهري نقشي موردبحثشناختيِ مالصدرا از آية  در تفسير هستي

اين اصل، تبدل زمين اساس  برعهده دارد.  محوري در تبيين چگونگي تبدل زمين و آسمان به
  ي تحول جوهري و خروج از قوه به فعل تفسير و تبيين شده است.معن به و آسمان
ي رجوع و بازگشت زمين معن به ن و آسمانشناختي، تبدل زمي نين در تفسير هستيچ هم

ها  زوال صورت طبيعي و جسماني آناز  پسو آسمان به حقيقت مثالي و ملكوتيِ خود 
  دانسته شده است.

، ظهور صورت ملكوتي موردبحثشناختيِ مالصدرا از آية  و درنهايت در تفسير معرفت
تبديل زمين و آسمان به زمين انسان كامل يكي ديگر از وجوه درنظر و مثالي زمين و آسمان 

  و آسماني ديگر معرفي شده است.



 89   ازمنظر صدرالمتألهين »ينتبدل زم«ي مفهوم قرآني شناخت و معرفت شناختي يابعاد هست

  ها نوشت پي
چاپ  بهرا در هفت جلد قرآن كريم (قم) تفسيرهاي پراكنده و ناتمام مالصدرا بر  . انتشارات بيدار1

چـاپ   بـه انتشارات بنياد حكمت اسالمي صدرا نيز در هشت جلد را رسانده است. اين مجموعه 
  است. اندهرس

تـر   عـام  »عـوض «معنى كلمـة)  (جاى چيز ديگر و اين از  ال و تبديل يعنى قراردادن چيزى به. ابد2
در   كه تبـديل  حالي آوردن، در دست به يدادن چيزازطريق كردن يعنى چيزى را  است، زيرا عوض

هرچنـد چيـز ديگـري در جـاى آن قـرار نگيـرد (راغـب         ،شود حقيقت به مطلق تغيير گرفته مي
  ).93		:1375 اصفهاني

و  :رض بعد موتها كَذلك النّشُـور البلَد ميت فَأحيينا به ا  فَسقْناه إلى و اللّه الذي أرسل الرّياح فتُثير سحاباً .3
سوى سرزمينى  انگيزند، و آن را به پس ابرى را برمى .كند خدا همان كسى است كه بادها را روانه مى

  ).9 :(فاطر رستاخيز چنين است ،مرگش زندگى بخشيديماز  پسمرده رانديم، و آن زمين را بدان 
حركت را  يناعلت . مالصدرا يتاز قوه به فعل ءيش يجيحركت عبارت است از خروج تدر .4

و روند  ميشمار  به بود كه چون جواهر موضوع اعراض يناو ا استداللدانست.  ياجواهر اش
  .دارند، پس حركت اعراض نشانة حركت جواهر است ياعراض با جواهر خود اتحاد وجود

. فرض تبديل و انتقال عالم طبيعت به جهان آخرت درمقابل ديدگاه كساني اسـت كـه آخـرت را    5
 يـن بـر ا  ياتبا استناد به ظواهر روا يعالمه مجلسكنند.  عالمي در عرض عالم طبيعت تصور مي

هفـت   يـر عرش و جهـنم ز  يرن و زهفت طبقة آسما ياست كه در حال حاضر بهشت باالرأي 
بـا   يعنـي  ،آيد يوجود م ها به و آسمان يندر زم يامتهنگام ق كه به ياست و با تحوالت ينطبقة زم
آيـد   مي يرز به يزو بهشت نآيد  مي يرز بهعرش  ها، سمانشدن آ يچيدهپ ها و درهم ستاره يختنفرور

  ).112- 91 :1391 برنجكار و (اصفهاني
 مثنـوي يادآور اين بيت معـروف شـيخ محمـود شبسـتري در     ديگر  يك. مقايسة انسان و جهان با 6

  .تر نبود بياني است: جهان انسان شد و انسان جهاني/ از اين پاكيزه راز گلشن
  ، دفتر چهارم).معنوي مثنوي. پس قيامت نقد حال تو بود/ پيش تو چرخ و زمين مبدل شود (7
تـر باشـد، شـديدتر و     هرگاه كه به مبدأ و اصل خـودش نزديـك   ،ه شيء. اين بدان جهت است ك8

، 3ج : 1383 مالصـدرا تـر اسـت (   تر و سست تر است و هرگاه كه از آن دور است، ضعيف قوي
  ).90، 1بخش 

  (حافظ).چهره پرده برفكنم  ينكه از ا يدم / خوشاغبار تنم شود يحجاب چهرة جان م. 9
 

  نامه كتاب
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از  پس ياتح ةدربار يعالمه مجلس يدگاهو لوازم د يمبان«، )1391( برنجكار و رضا جعفر ي،اصفهان
  .2، ش 10 س ،نيد ةفلسف ةنام پژوهش، »مرگ

ي، صفوان عدنان داوود يقتحق ،فردات الفاظ القرآنم، )1375محمد (  بن  حسين راغب اصفهاني،
  ي.القرب		يذو  :قم

 يحو تصح يقتحق ،هيالفق حضرهيشرح من ال يف نيالمتق ةروض، )1406( مقصودعلى  بن  مجلسى، محمدتقى
  پور. كوشان ياسالم يفرهنگ ةسسؤم :پناه، قم حسين موسوى كرمانى و اشتهاردى على

 يحتصح  ،ناتيو انوار الب اتياسرار اال )،1360( يرازيقوام ش يمابراه  بن محمد ينمالصدرا، صدرالد
  . يحكمت و فلسفه اسالم يانجمن اسالم :تهران ي،محمد خواجو
تصحيح محمد    ،ميالقران الكر ريتفس )،1366( يرازيقوام ش يمابراه  بن محمد ينمالصدرا، صدرالد

  .يدارب :قمخواجوي، 
  .يدارب :قم ،الشفاء اتياله يعل ةيالحاش تا)، (بي يرازيقوام ش يمابراه  بن محمد ينمالصدرا، صدرالد
 ي،محمد خواجو ة، ترجماسفار )،1383( يرازيقوام ش يمابراه  بن محمد ينمالصدرا، صدرالد

  .يمول  :تهران
 يحترجمه و تصح ، الحشر ةرسال الف)، 1363( يرازيقوام ش يمابراه  بن محمد ينمالصدرا، صدرالد
  .يمول :تهران ي،محمد خواجو
 ي،محمد خواجو يحتصح ،بيالغ حيمفات ب)، 1363( يرازيقوام ش يمابراه محمدبن ينمالصدرا، صدرالد

   .يفرهنگ يقاتمطالعات و تحق ةسسؤم :تهران
ـ  يـة االسـفار العقل  يف يةالمتعال ةالحكم)، 1981( يرازيقوام ش ميابراه بن محمد نيمالصدرا، صدرالد ، ةاالربع

  .ياحياء التراث العرباال: دار روتيب


