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  چكيده
مفهوم  يفلسف يينو تب يربه تفس يشناخت و معرفت شناختي ياز دو منظر هست ينصدرالمتأله

(ع)  يمسورة مباركة ابراه 48ية او از آ يرو آسمان پرداخته است. در تفس ينتبدل زم يقرآن
شـده   يستهنگر يگوناگون ايياز زوا يگرد يو آسمان ينو آسمان به زم ينبه مسالة تبدل زم

و آسـمان بـه    ينزمـ  يلعلت و منشاء تبـد  ياز عبارات او حركت جوهر يبرخ دراست. 
و  ينو آسمان به زم ينزم يلتبد يگرد يشده است و در برخ يمعرف يگرد يو آسمان ينزم

رجوع و بازگشت همة موجودات بـه اصـل خـود بعـد از زوال و      يبر مبنا يگرد يآسمان
دو،  ينشده است. اضافه بر ا يينو تب سيرها تف آن يو وجود عنصر يعيصورت طب ينابود
 يلتبد يبه معن يگرد يو آسمان ينو آسمان به زم ينزم يلمتفاوت، تبد يريو تفس ييندر تب
 يعو آسمان در عـالم وسـ   ينظهور ملكوت و مثال زم يقها در چشم انسان كامل از طر آن
  شده است. يمعرف يالخ

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

، البتـه ايـن   اسـت  يمقـرآن كـر   يه،حكمت متعال يسسأمنابع مالصدرا در ت ينتر از مهم يكي
 مالصدرا سخن به اين معني نيست كه حكمت متعاليه بر شواهد نقلي بنا شده است. اگرچه
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آن استناد كـرده اسـت؛   يفة شر ياتبه آ بارها ارجاع داده و ياربس يمبه قرآن كر در آثار خود
بـه   . مراجعـه بوده اسـت ينعقل يلاقامة دال يبه جا يكار ارائة شواهد نقل ينقصد او از اي ول

رود، با همة ارجاعاتي كه در آن بـه   يبه شمار م وا ياصل يها كه از كتاب اسفار اربعهكتاب 
 يخـود را بـر مبـان   يـة  كه مالصـدرا حكمـت متعال   هدد ينشان م يبه روشنقرآن كريم شده 

شـود   . با كمي دقت در آثار مالصدرا دانسته مـي استوار كرده است يو نه شواهد نقل يفلسف
هاي فلسفي قرار نگرفته است، بلكه پس از اخذ نتيجـه   كه شواهد نقلي مقدمه براي استدالل
  و با هدف تاييد آن به كار رفته است.

نوشـته و از   يفلسـف  يري عقلي وتفس يماست كه بر قرآن كر يكساناز معدود  مالصدرا
 يربـه تفسـ   يكسـان  يـز چه قبل از مالصـدرا ن . اگركمك گرفته است يفهم وح يفلسفه برا

كدام به انـدازة   يچكه ه دهد يقرآن همت گماشته بودند؛ ولي شواهد موجود نشان م يفلسف
 يرهفـت جلـد تفسـ   . اين مدعا با رجوع به اند نگذاشته ياز خود باق يفلسف يرمالصدرا تفس

 يرهاي پراكندة مالصدرامقدار بدون احتساب تفس ينا1شود. يبه جا مانده از او اثبات ميفلسف
و بـه   استناد كـرده  آن آياتمباحث گوناگونبه  يانم آثار متعدد او و در است كه در ياتيبر آ

  .است ها پرداخته  تفسير آن
باقي مانده تفسيرهايي است سرشار از نكات فلسـفي و   به هر صورت آنچه از مالصدرا

سورة مباركة  48نظير است. در اين مقاله به سراغ تفسير او از آية  عرفاني كه در نوع خود بي
  ابراهيم(ع) رفته، مباني فلسفي به كار رفته در آن را مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد.

  
  . معني كلمة تبدل و تفاوت آن با تعويض2

قرآن كريم در آيات متعددي به مسالة حشر و روز قيامت پرداخته و با تعـابير گونـاگوني از   
آن ياد كرده است.يكي از آن تعابير تبديل زمين و آسمان به زمين و آسماني ديگر در هنگام 

  حشر و در روز قيامت است. آية مورد بحث چنين است:
مودلُ  يرَ االا  تُبغَي ضالر ضِ واررالقَه دالواح لهرَزوا لب و ماواتروزى كه اين زمين ؛ الس

هاى ديگر تبـديل خواهنـد شـد و همگـى در پيشـگاه       ها به آسمان به زمينى ديگر و آسمان
  ).48(ابراهيم،  گردند خداوند يكتا و قهار حاضر مى

لبته اين معني از ] از ريشة بدل به معني قراردادن چيزي به جاي چيز ديگر است، اتُبدل[
تر است؛ زيرا عوض به معني قراردادن چيزي بـه جـاي چيـز ديگـر      معني كلمة عوض عام
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اي كه شيء اول را كنار گذاشته، شـيء ديگـري را جـايگزين كنـيم؛ ولـي در       است به گونه
  جايي صورت نگيرد و تنها همان شيء اول تغيير كند. تبديل ممكن است اين جابه

كردن شـيء ديگـري همـراه باشـد و      ديل گويند، خواه با جايگزينپس مطلق تغيير را تب
تـوان گفـت معنـي     خواه چنين نباشد؛ يعني تنها با تغيير همان شيء اول باشد. از اين رو مي

  2تر است. كلمة تبديل از تعويض عام
مالصدرا در تفسير خود به معني عام اين كلمه توجه داشته و تبديل زمـين و آسـمان را   

معني تغيير و نه تعويض دانسته است. از نظر مالصدرا تبديل زمين و آسمان در  در حشر به
  قيامت به معني تبديل همين زمين و آسمان به زمين و آسماني ديگر است.

شدن تعويضي صـورت   باشد؛ چرا كه در تازه شدن نيز مي اين نوع از تبديل به معني تازه
. چنان كه در قرآن كريم رستاخيز به بهار تشبيه كند گيرد، بلكه همان شيء قبلي تغيير مي نمي

  3شود. شده است؛ چرا كه در بهار، بدون آن كه تعويضي صورت بگيرد، همه چيز تازه مي
  

  شناختيِ تبدل زمين و آسمان . تفسير هستي3
  4حركت جوهري 1.3

باشـد.   مـي داند كه ذاتـي عـالم طبيعـت     شدن را حركتي مي مالصدرا علت اين تبديل يا تازه
شود عالم طبيعت از درون و در جوهر خود، به طـور پيوسـته متحـول     حركتي كه سبب مي

شود. بر اثر اين تحول دروني و جوهري، موجودات عالم طبيعت اشتداد وجودي پيدا كرده 
  گذارند. عين عبارت مالصدرا چنين است: كماالت بيشتري را به نمايش مي

د كه زمين چنين اسـت كـه پيوسـته از جـوهر     پس اكنون حقيقت و واقعيت روشن ش
پست محسوس به جوهر برتر محسـوس در تبـديل و حركـت اسـت. پـس از آن بـا       

شـود، و از   گذشتن از مراتب جـواهر محسـوس بـه جـواهر غيرمحسـوس مبـدل مـي       
ترين مرتبه و كمترين آثار قرار دارند بـه سـوي موجـوداتي كـه      موجوداتي كه در پايين

هـاي رشـد و    كند. و اينچنين پلـه  داراي آثار بيشتري هستند حركت ميها و  باالتر از آن
شود، از صورتي  كند و در انواع حاالتي كه بر اثر راه پيمودن حاصل مي كمال را طي مي

رسد كه از جواهر نفساني به جـواهر   كند تا آن كه وقت آن مي به صورت ديگر سير مي
ز عالم زمـين و آسـمان، آنگـاه كـه بـه      عقالني منتقل شده و سفر كند. پس با گذشتن ا
روزى كه ايـن  شود:  هاي او برانگيخته مي آستانة الهي و عالم اسماء برسد، به نامي از نام
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هاى ديگر تبديل خواهنـد شـد و همگـى در     ها به آسمان زمين به زمينى ديگر و آسمان
  .)7/420: 1366(صدرالدين شيرازي،  گردند پيشگاه خداوند يكتا و قهار حاضر مى

شود، در تفسير مالصدرا از آيـة مـورد بحـث،     گونه كه در اين عبارت مشاهده مي همان
علت تبدل زمين و آسمان به زمين و آسمان ديگر حركتي اسـت كـه اختصـاص بـه زمـين      

  رود. داشته و ذاتي او به شمار مي
كـه بـه   » ازلزالهـ «مالصدرا در تفسير سورة مباركة زلزله نيز با اشاره به ضمير متصل بـه  

داند كه  اي براي بيان اين واقعيت مي رود، آن را نشانه زمين بازگشته و مرجع آن به شمار مي
زمين به حسب جبلت و خلقت، دائما در حركت بوده و لرزش زمين از اموري است كه در 

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

توان آن را جوهر محسـوس ناميـد. اولـين نتيجـة      ميان اقسام جواهر تنها جسم است كه مي
تر است كه بايـد آن    حركت جوهري در جسم محسوس تبديل آن به جسم محسوس عالي

را بر اساس منطق قديم جسم نامي ناميد. جسم نامي در مراتب بعدي به جسم نـامي داراي  
ه و نطق متحول شده و واجد شرايط الزم براي انتقال كامل به عوالم نفس و در نهايـت  اراد

رود اين اسـت كـه    گردد. دليل آن كه عالم عقول پايان حركت جوهري به شمار مي عقل مي
  رود. در آنجا فعليت به نهايت خود رسيده و قوه از بين مي

گوناگون جوهري به عوالم پس زمين و آسمان پس از پشت سر گذاشتن مراتب و صور 
رسند.  نامند به فعليت محض مي بعدي منتقل شده در عالمي كه آن را عالم جواهر عقلي مي

روشن است كه در فعليت محض هيچ قوه و ابهامي وجود نداشـته و همـه چيـز روشـن و     
به كار بـرده شـده   » برزوا«آشكار خواهد بود. به همين جهت در پايان آية مورد بحث تعبير 

  .)100: 1375 ي،ظاهر و آشكار شدن است(راغب اصفهان يبرز به معنيشة برزوا از رست. ا
شود كه از نظـر او نهايـت سـير زمـين و      در عبارتي كه از مالصدرا نقل شد مشاهده مي

هاي خداوند نيز دانسـته شـده    آسمان، وصول به عالم اسماء و برانگيخته شدن به نامي از نام
گونه كه واسـطة ظهـور موجـودات در     است كه اسماء الهي هماناست. دليل اين سخن آن 

روند،  قوس نزول هستند، واسطة رجوع و وصول موجودات در قوس صعود نيز به شمار مي
  به همين جهت مالصدرا نهايت سير موجودات را وصول به عالم اسماء الهي دانسته است.
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واهر نفساني رسـيدن بـه   البته در همين عبارت نهايت سير موجودات پس گذشتن از ج
دهد كه از نظر مالصـدرا بـين عـالم     جواهر عقالني خوانده شده است. اين مطلب نشان مي
  جواهر عقالني با عالم اسماء الهي تفاوتي وجود ندارد.

گونه كه گفته شد در نظر مالصدرا نهايت سير زمين و آسـمان رسـيدن بـه مرتبـة      همان
توان از ايـن جهـت    دانايي عين ظهور است و مي جواهر عقلي است. از سوي ديگر عقل و

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

مالصدرا با توجه به اين دو مقدمه، يعني تبديل زمين و آسمان به جواهر عقلـي از يـك   
ري از آيـة مـورد بحـث تبـدل زمـين و      سو و نور بودن عقل از سوي ديگر، در تفسير ديگ

ها به زمين و آسماني روشن و تابنده دانسته است. عين عبـارت   آسمان را به معني تبديل آن
  او چنين است:

 يگـر د ينـي زم ين،كـه زمـ   شود اين به ارث بردن (خداوند) و بازگشت زماني محقق مي
گونـه كـه فرمـود:     نشود زنده، روشن و تابنده همچون عقـل، آ  ينيگونه كه زم شود، آن

كه فرمود: و زمين به نور پروردگارش  ينشود، و ا يلتبد يگرد ينيبه زم ينكه زم يروز
سـازگار   يكه با ساحت اله يناز ا شدو مرده با يكروشن گردد، وگرنه تا متراكم و تار

  .)96: 1360(صدرالدين شيرازي،  باشد دور است

نظر مالصدرا زمين و آسمان تـا زمـاني    شود از گونه كه در اين عبارت مشاهده مي همان
كه از نورانيت فاصله داشته و در ظلمت گرفتار باشند از آستان الهي دور هسـتند. منظـور از   
ظلماني بودن زمين و آسمان چيزي جز قرار گرفتن آنان در مرتبة قوه نيست؛ زيـرا فعليـت   

  مساوي با ظهور و بروز و قوه مساوي با ابهام و پوشيدگي است.
بير دور بودن زمين و آسمان از آستان الهي پيش از رسيدن به مرتبة نورانيت بـا لسـان   تع

ها و زمين خوانـده شـده    وحي نيز سازگار است، چرا كه در قرآن كريم خداوند نور آسمان
توان گفت تبديل زمين و آسمان بـه معنـي رجـوع بـه      ). بر همين اساس مي35است (نور، 

  باشد. سوي خداوند نيز مي
الصدرا در تفسير ديگري از آية مورد بحث، تبدل زمين و آسمان را الزمة تحقق جهان م

آخرت و بازگشت به سوي خدا دانسته است. در تفسير زير نيز موتور محركة اين تبـديل و  
بازگشت، حركت جوهري موجودات عالم طبيعـت دانسـته شـده اسـت. عـين عبـارت او       

  است:    چنين
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ـ  يجـوهر  يحركتـ  يدارا يعتهمة موجودات عالم طب بنابراين و از  باشـند  يمـ  يو ذات
شتن صـورت  اتا آن كه پس از پشت سر گذ شوند، يمتحول م يگربه صورت د يصورت

ثابت بودند  يجوهر يدارا يعيموجودات طب ينخدا بازگردند. پس اگر ا يبه سو يقبل
از آن  يـه و آنگونه كه آ شد يجهان به جهان آخرت منتقل نم ينداشتند ا يثابت يتو هو

شـد   يمبـدل نمـ   يگرد يها ها به آسمان و آسمان يگرد ينبه زم ين، زماست سخن گفته
  ).86: 1360(صدرالدين شيرازي، 

شود از نظر مالصدرا الزمة تحقق جهان آخرت  گونه كه در اين عبارت مشاهده مي همان
كه اگر عالم طبيعت فاقد  اي وجود حركت در جوهر موجودات عالم طبيعت است، به گونه

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

زيرا حركت عبارت از خروج تدريجي شيء از قوه بـه فعـل اسـت (صـدرالدين شـيرازي،      
) 39(غـافر،  » دارالقرار«ان آخرت با عبارت ). به همين جهت در قرآن كريم از جه239تا:  بي

  ) ياد كرده است.42(نازعات، » الساعه«و از قيامت با عبارت 
كمترين مقدار حركت بلكه مساوي با سكون است، از ايـن رو در قيامـت كـه    » الساعه«

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

  گونه اشاره كرده است: مالصدرا در تفسير ديگري از آية مورد بحث به اين مطلب اين
دائـم،   هايي يدهتام و تمام است و موجودات آن آفر ينشياما وجود جهان آخرت آفر و

بود و  ياز آنچه نابودشدن يبود و نابود يراز آنچه متغ ييرثابت و مستقل هستند، پس تغ
بود، ثابـت   يير؛ بنابراين در آنجا آنچه متغبندد يبود رخت برم يدهاز آنچه پوش يدگيپوش

اسـت،   يق. چرا كه جهان آخرت، جهان حقاشود يخوانده م آشكاربود،  يدهو آنچه پوش
بقا و ثبات  يژگيو يوجود دارد. پس زمان آخرت دارا يثابت يقتحق يزيهر چ يو برا

حضـور و گردآمـدن اسـت. روزى كـه شـما را بـراى روز        يژگـي و يو مكان آن دارا
كه در زندان زمـان و   يكسان يچون بخواهد از آن دو برا يول ؛آورد گردآورى، گرد مى

 ييادو مكان ياند خبر دهد، از آن دو با اصطالحات زمان شده يدهدر زندان مكان به بند كش
جزء زمان اشـاره كـرده اسـت؛     ينزمان به كوچكتر يقتمورد حقرو در  ين. از اكند يم

ت يامـ پس فرمود: و كار ق شود، يخوانده م» آن«چرا كه زمان نزد عموم همان است كه 
دانستن و انكار  يدجا بع ينهم زا... كمتر از آن است  ياچشم بر هم زدن و  يكهمانند 
حضـور همـة مـردم را در     كـه  يو شك و گمان كسان بازد يرنگ م جويان يزهكردن ست
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 بـدان پيوسـته  گور رفته و  يكها كه در  . از آنشود يبرطرف م كردند يانكار م يزرستاخ
از  يـر غ يرا تصور كنند كـه آن از جهتـ   يامتق توانند زمين يجهت كه نم ينبودند. به ا

 يگرهاى د ها به آسمان و آسمان يگرد ينىبه زم ينزم يناست: روزى كه ا يادن ينا ينزم
 گردنـد  و قهـار حاضـر مـى    يكتـا خداونـد   يشـگاه خواهنـد شـد و همگـى در پ    يلتبد

  .)5/180: 1366(صدرالدين شيرازي، 

در فلسفة اسالمي عالم امكان به سه مرتبة عالم ماده، عالم مثال و عالم عقول تقسيم شده 
صه و مقصد همة ممكنات رسيدن به مرتبة عقول خالصه دانسته شده است. مرتبة عقول خال

عالمي است كه بين ذات حق تعالي و ديگر مراتب مادون قرار گرفته و از اين جهت واسطة 
رود. اين عالم در عبارت اخير مالصدرا با جهان آخـرت يكسـان    رسيدن فيض به شمار مي

توان جهان آخرت را جهان فعليت محض و سرانجام  دانسته شده است. بر همين اساس مي
  .عالم طبيعت به شمار آورد

مالصدرا در تفسيري ديگر از آية مورد بحث تبديل و تحول جهان خارج را با تبـديل و  
گيرد مقايسه كرده است. از نظر مالصـدرا   تحولي كه براي انسان از نطفه تا عقل صورت مي

درك چگونگي تبـديل و تحـول انسـان از ارض نطفـه تـا سـماء عقـل، راه را بـراي درك         
 6كند. آسمان در جهان خارج و مقصود از آن را همواره ميچگونگي تبديل و تحول زمين و 

دانند كه اين تفسير و تحول انسان از  كساني كه با حكمت متعاليه آشنايي دارند به خوبي مي
ارض نطفه تا سماء عقل نيز بـر اصـل حركـت جـوهري اسـتوار اسـت. عـين عبـارت او         

  است:  چنين
 كبيـر در عالم  يلتبد ينشوند و به ا يلدتب يگرد ييها و آسمان ينبه زم ينكه زم روزي

. امـا  يببر يبدنت پ ينآسمان جانت و زم صغيرمگر آن كه به آن در عالم  بري ينم يپ
 ازعلقه و  يننطفه به زم ينمبدل شدن زم يبردن به چگونگ يپ يقدر مورد بدنت از طر

 ينشاستخوان و از آنجا به گوشت تا آنجا كه آفر ينمضغه و از آنجا به زم ينآنجا به زم
بـر   ينجسم تا آسمان روح، هفـت زمـ   ينش. از سرآغاز آفرگيرد يبه آن تعلق م يگريد
شويد،  شما از حالى به حال ديگر منتقل مى ، (و اين آيه كه)قرار گرفته استيگر دييكرو
استوار روح اسـت كـه   هفتگانة  يها آسمان ينشاشاره دارد. پس از آن آفر يمعن ينبه ا

سـپس عقـل    ي،سپس عقـل ملكـ   يوالني،آن نفس، سپس قلب، سپس عقل ه يننخست
هفتگانه  يها آسمان يبترت ينو به ا باشد يسپس عقل مستفاد، سپس عقل فعال م ي،فعل
تر و استوارتر از آنچه در عالم  روشن يوجود كبيرمراتب در عالم  ين. و اپذيرد يم يانپا

  ).546: .ب1363 يرازي،ش ينالداست دارد(صدر يرصغ
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شود از نظر مالصدرا درك چگونگي تبديل و  همان گونه كه در اين عبارت مشاهده مي
تواند به ما در درك چگونگي تبديل و تحول زمين و آسمان  تحول انسان از نطفه تا عقل مي

  در جهان خارج كمك كند.
توانـد بـه مـا در درك     يبه مطلبي اشـاره كـرده اسـت كـه مـ      رسالة الحشرمالصدرا در 

چگونگي تبديل و تحول انسان از نطفه تا عقل كمك كند. عـين عبـارت او در ايـن كتـاب     
  چنين است:

هاسـت از پـذيرش حيـات     عناصر اسطقسي (چهارگانه) به واسـطة تضـادي كـه در آن   
ها شكسته شـود   نفساني عقلي به دوراند و هر گاه كه شدت كيفيات و كماالت ويژة آن

تـر و   ها نابود گردد نوعي از وجود برتر و قوة معتـدل عـالي   اد و مخالفت آنو قوة تض
شدن از هويات گونـاگوني كـه مخـالف     پذيرند ... سپس هر گاه خارج تري را مي بسيط
شدن و نابودگرديدن شدت يابـد، بـه حيـاتي برتـر و صـورتي       اند به واسطة شكسته هم
جا كه درجات كمال را سپري كرده و  تا آنرسد  تر مي تر و كمالي فراگيرتر و بسيط تمام

پـذيرد (همـان،    رسد كـه صـورت نفـس متحـد بـا عقـل فعـال را مـي         اي مي به درجه
  ).44-43  .الف:1363

در اين عبارت به اين مطلب اشاره شده است كه هر گاه شدت كيفيات و كماالت ويـژة  
رسند و از ايـن   مي ها نابود شود، به وجودي برتر موجودات عنصري شكسته و مخالفت آن

  .يابند فراگيرتر يافته به اتحاد با عقل فعال دست مي  تر و كمالي راه و به تدريج صورتي تمام
منظور مالصدرا از شكسته شدن كيفيات و كماالت موجودات عنصري، رسيدن آنان بـه  
 نهايت يك مرتبه و آمادگي براي عبور از آن و وارد شدن به مرتبة بعدي اسـت. بـه عنـوان   
مثال در انسان وارد شدن به مرتبة علقه زماني ممكن است كه نطفه به نهايـت كمـال خـود    

كه وارد شدن به مرتبة مضغه زماني ممكن اسـت كـه علقـه بـه      دست پيدا كرده باشد. چنان
  نهايت كمال خود دست پيدا كرده باشد.

همين ترتيب اسـت.  در تبدل زمين و آسمان به زمين و آسماني مثالي و عقلي نيز كار به 
گذارنـد كـه در مرتبـة قبلـي بـه       يعني زماني زمين و آسمان به مرتبة وجودي بعدي قدم مي

نهايت كمال خود رسيده باشند. به عبارت ديگر تنها پس از رسيدن يك موجود عنصري به 
نهايت كمال خود در مرتبة فعلي است كه آمادگي الزم بـراي ورود بـه مرتبـة بعـدي در او     

گيرد. به همين جهت در قرآن كريم موت بر حيات  ده و انتقال و تبديل صورت ميفراهم ش
)؛ چرا كه رسيدن به حيات تازه بدون پشت سر گذاشـتن حيـات   2مقدم شده است (ملك، 

  باشد. پذير نمي قبلي امكان
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  زوال صورت طبيعي 2.3
عنصـري  در تفسير مالصدرا از آية مورد بحث، زوال صورت طبيعي و هويت جسـماني و  

موجودات عالم طبيعت يكي ديگر از معاني تبدل زمين و آسمان به زمين و آسـماني ديگـر   
  دانسته شده است. عين عبارت مالصدرا در اين باب چنين است:

 يـن گـاه ا  اسـت كـه بازگشـت    يـب در عالم غ ينفسان يصورت يهر صورت حس يبرا
شـهادت، محشـور   عـالم حـس و    يعنيعالم،  يناز ا يشصورت است كه پس از نابود

بدانجاست؛ ولـي چـون    ردندهاكنون هم اتصال بدان داشته و بازگ و هم شود، يبدانجا م
هـا و   بـه پـرده  يدة و پوشـ  هـا  يو نـابود  هـا  يبـه نارسـائ  يختـة  و آم يوليفرورفتة در ه

و  ينـد آن را بب خواهـد  يآن كـه مـ   يبرا يحشرش به آن صورت نفسان ،هاست پوشش
آنان كه حاالت آخـرت را بـا    ؛مگر اهل معرفت يست،ن روشن و آشكار يدمشاهده نما

  .)49: .الف1363، يرازيش ين(صدرالدبينند  ميدل  يدگاند

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

  نسته شده است.دا
اين سخن زماني قابل درك است كه بدانيم براي هر موجودي از موجودات ايـن عـالم،   

ها با موجودات مادون نسبت صاحب سايه با سايه  باطني و ملكوتي وجود دارد كه نسبت آن
گونه كه بين صاحب سايه با سايه اتصال برقرار بوده و طفره محال است، بـين   است و همان
ها نيز اتصال وجـودي برقـرار بـوده و     لم طبيعت و وجود باطني يا ملكوتي آنموجودات عا

اي وجود ندارد، به همـين جهـت زوال و نـابودي وجـود طبيعـي هـر يـك از ايـن          فاصله
  ها به وجود مثالي و ملكوتي خواهد بود. موجودات مساوي با بازگشت آن

كريم قيامت همزمان با زوال و شود كه چرا در قرآن  با توجه به آنچه گفته شد دانسته مي
نابودي مظاهر عالم طبيعت از جمله خورشيد، ماه و ستارگان معرفي شده است. سـبب آن،  

گونه كه گفته شد اين است كه زوال و نابودي وجود طبيعي الزمة بازگشت موجودات  همان
  به وجود اخروي و ظهور آنان در آن مرتبه است.

توان مضمون روايتي را دريافت كـه در آن پيـامبر    همچنين با توجه به آنچه گفته شد مي
دهند. بر  اسالم(ص) از واردشدن دست يكي از رزمندگان به بهشت قبل از خود او خبر مي

دهند كه دست تو زودتـر از   اساس اين روايت، پيامبر(ص) به يكي از رزمندگان بشارت مي
رسد اين است كه زوال  شود. در فهم اين روايت آنچه به نظر مي خود تو به بهشت وارد مي
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شود اين عضو قبل از ديگر  و نابودي وجود طبيعي و جسماني دست اين رزمنده موجب مي
 اعضا به اصل خود كه جوهري ملكوتي است بازگردد. 

  
  شناختيِ تبدل زمين و آسمان . تفسير معرفت4

ر ديگري نيز دارد و آن وقتي است كه زمين و آسمان تبدل زمين و آسمان نزد مالصدرا تفسي
نه به واسطة حركت جوهري، بلكه بر اثر تحول دروني يك شـخص بـه زمـين و آسـماني     

  7شوند. ديگر مبدل مي
تر  با اين تحول، معرفت شخص به حقيقت آسمان و زمين توسعه يافته و نافذتر و عميق

يابد كـه پـيش از حصـول معرفـت و      يزي مينگرد و آن را غير از آن چ به واقعيت عالم مي
توان گفت در اينجا زمين و آسـمان جـان انسـان اسـت كـه       ديد، پس مي بصيرت باطني مي

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

  اند غافل خوانده است: به باطن آن راه پيدا نكرده
لَمعياينَ الحراً مرَ هونَ ظاهعنِ اآلخ مه نيا ولُون هالدغاف مآنـان بـه ظـاهر زنـدگى دنيـا      ؛ ه

  ).7(روم،  خبرند آگاهند و از آخرت بى
گونه كه گفته شد در تفسير اخير علت تبديل زمين و آسمان بـه زمـين و آسـماني     همان

ا از صورتي به صورت ديگر، ه ديگر نه حركت جوهري موجودات عالم طبيعت و تبديل آن
بلكه علت آن تحول دروني يك انسان معنوي است كه بر اثر آن موجودات عالم طبيعت از 

شـوند، چنـان كـه در     جمله زمين و آسمان به زمين و آسماني ملكوتي تبديل و متحول مـي 
  قرآن كريم در مورد حضرت ابراهيم(ع) چنين بيان شده است:

راهيمنُري إب ككَذل نين    وـوقـنَ الْمكُـونَ ميل ضِ والْأَر و ماواتالس لَكُوتو ايـن گونـه   ؛ م
  .)75(انعام،  كنندگان باشد ها و زمين را به ابراهيم نمايانديم تا از جمله يقين ملكوت آسمان

دهد كه اين ديدن توفيقي از ناحية خداوند بوده است؛ زيرا فعل به  نشان مي» نُري«كلمة 
اده شده و فاعل آن خود خداوند است. اگر اين رؤيت از ناحية ابـراهيم(ع) و در  او نسبت د

كه كه در مورد ديدن ستاره و مـاه و   داد نيازي به اين تعبير نبود؛ چنان بستري طبيعي رخ مي
  ) فعل ديدن به خود آن حضرت نسبت داده شده است.78-76خورشيد (همان: 
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هـاي انسـان بـه جهـت سـعة       امـت، از ويژگـي  توانايي مشاهدة جهان آخرت، قبل از قي
تواند در  وجودي منحصر به فردي كه دارد مي  وجودياوست. انسان به واسطة سعه و ظرفيت

عين حال كه در مرتبة طبيعت قرار دارد، بـه عـالم ملكـوت راه يافتـه و در آن مقـام شـاهد       
  ها و زمين باشد. ملكوت آسمان

داند كه مالصـدرا   ها در عالمي تحقق پيدا مي مشاهدة ملكوت آسمان و زمين و تبدل آن
  نام آن را عالم خيال ناميده است. عين عبارت او چنين است:

و  هـا  يژگيابعاد و جرم و و ،است يگرد ينشها و زم است كه آسمان يعالم يال،خ عالم
آن متفاوت است.  يو چگونگ ها يژگيجهان و جرم و و ينبا ابعاد ا ياو همگ يچگونگ

به  ينكه زم يمطلب اشاره كرده است كه: روز ينبه ا يمدر قرآن كر يو تعالحق تبارك 
  .)5/13م: 1981(صدرالدين شيرازي،  شود يلتبد ينيديگرزم

شود از نظر مالصدرا تبدلي كـه در آيـة مـورد     گونه كه در اين عبارت مشاهده مي همان
شود. عـالم   خيال گفته ميكند كه به آن عالم  بحث به آن اشاره شده در عالمي تحقق پيدا مي

خيال عالمي است كه از يك سو واجد بعضي صفات عالم طبيعت از جمله بعد و رنگ و از 
سوي ديگر فاقد بعضي صفات از جمله ماده و جرم است، به همين جهت آن را عـالمي در  

دانند؛ چرا كه از يك سو شبيه به عالم جسم و از سوي ديگر  ميان دو عالم جسم و عقل مي
  بيه به عالم عقل است.ش

اين عالم در مرتبة طبيعت خيال متصل و در مرتبة ماوراي طبيعت خيال منفصـل ناميـده   
  8شود. تنها تفاوتي كه ميان اين دو مرتبه از خيال وجود دارد در شدت و ضعف آن است. مي

وجود چنين عالمي كه در طول عالم ماده و در مراتب عالي آن قـرار دارد بـه مالصـدرا    
  دهد كه تبدل زمين و آسمان به زمين و آسماني ديگر را در اين عالم محقق بداند. اجازه مي

در سطور قبل گفته شد كه در تفسير مالصدرا از آية مورد بحث از تبديل زمين و آسمان 
نه بر اثر حركت جوهري، بلكه بر اثر يك تحول دروني سخن گفته شـد. يكـي از عبـارات    

  نين است:مالصدرا در اين باب چ
مشـاهده   يـنش و ب يرتبصـ يـدة  ها امور آخرت و حاالتش را بـه د  از انسان يبرخ بدان

حاضر و مشهود است؛  يز،رستاخ يياز برپا يشو نزدش بهشت و اهل بهشت، پ كند يم
 يعي،به حصول مرگ طب يازاو، ن يبرا يقبنابراين در مشاهدة آن عالم و آشكار شدن حقا

 يشپ ينانندارد، لذا حال ا يرتش،بصيدة دل و دة ز صفحها ا شدن حجاب يلبه جهت زا
ات  : پـرده فرمايد ياست پس از مرگ، چنان كه خداوند م يشانا يراز مرگ؛ مانند حال غ
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آنـان   يـوي نشـئة دن  يلبه سبب تبـد  يناست، و ا يزت ات يدهو اكنون د يمرا از تو برداشت
هـا و   هـا و چشـم   گـوش  كـرد،  يـدا پ لشان تبـد  و چون نشئه يشان،است به نشئة اخرو

تمـام   يجـه و در نت كنـد  يمـ  يـدا پ يلتبـد  يگـر حواسشان به گوش و چشم و حواس د
 يـز ها را ن چون آن كند، يم يداتبدل پ يشاندر نزد ا اند ينها و زم كه در آسمان يموجودات

باشد؛  ينوع م 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 ينحواس ا بنابراين با

: هاشاره كرده و فرمود يلتبد ينو خداوند به ا گردد، يمحسوسات نشئة آخرت ادراك م
و همگـان در   يـز، هـا ن  شـود و آسـمان   يلتبـد  ينزمـ  ينا يرغ ينيبه زم ينكه زم يروز

  ).297-296)/2/4: (1383ي،(صدرالدين شيراز مقتدر حاضر شوند يشگاهيكتايپ

شود، از نظر مالصدرا كساني وجود دارنـد كـه    گونه كه در اين عبارت مشاهده مي همان
دهـد كـه مشـاهدة     نشان مي» عين البصيره«بينند. تعبير  آخرت را قبل از فرارسيدن قيامت مي

ي آخرت زماني براي آنان ميسر شده كه چشم دلشان باز شده است. در خصوص اولياء الهـ 
باز شدن چشم دل متوقف بر فرارسيدن زمان مرگ آنان نيسـت. آنـان كسـاني هسـتند كـه      

زدوده و به فرمايش پيامبر اكـرم(ص) قبـل از مـرگ     9»چهرة جان«هاي غفلت را از  حجاب
  ).1/347ق: 1406اند (مجلسي،  مرده

هاي غفلت و ظلمت از برابر ديـدگان ايشـان، حقيقـت و ملكـوت      ب با كنار رفتن حجا
شود. آنان با بصيرتي كـه حاصـل    مين و آسمان آشكار و به زمين و آسماني ديگر مبدل ميز

كنند كه زمين و آسمان در وجود مستقل نبوده و در تصرف واحد قهـار   اند مشاهده مي كرده
  قرار دارند.

گونه كه پيش از اين گفته شد با تفسير نخست مالصدرا از آيـة مـورد    تفسير اخير همان
ت است. در تفسير اخير علت تبديل زمين و آسمان به زمين و آسماني ديگر نـه  بحث متفاو

حركت جوهري، بلكه تحول دروني يك انسان معنوي است. هر چند در اينجا نيز با حركت 
جوهري يك انسان از نقص به كمال سروكار داريم، پس باز هم علت تبديل زمين و آسمان 

  آيد. ه شمار ميبه زمين و آسماني ديگر حركت جوهري ب
  

  گيري . نتيجه5
توان مباني فلسفي به كار رفته در تفسير مالصدرا از آية  با توجه به آنچه تا كنون گفته شد مي

ــتي    48 ــير هس ــوانِ تفس ــت دو عن ــراهيم(ع) را تح ــة اب ــورة مبارك ــير   س ــناختي و تفس ش
  بندي كرد. شناختي دسته معرفت
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بحـث، اصـل حركـت جـوهري نقشـي       شناختيِ مالصدرا از آية مـورد  در تفسير هستي
محوري در تبيين چگونگي تبدل زمين و آسمان به عهده دارد. بر اساس ايـن اصـل، تبـدل    

  زمين و آسمان به معني تحول جوهري و خروج از قوه به فعل تفسير و تبيين شده است.
شناختي، تبدل زمين و آسمان به معني رجوع و بازگشت زمين  همچنين در تفسير هستي

هـا   مان به حقيقت مثالي و ملكوتيِ خود پس از زوال صـورت طبيعـي و جسـماني آن   و آس
  دانسته شده است.

شناختيِ مالصـدرا از آيـة مـورد بحـث، ظهـور صـورت        و در نهايت در تفسير معرفت
ملكوتي و مثالي زمين و آسمان در نظر انسان كامل يكـي ديگـر از وجـوه تبـديل زمـين و      

  گر معرفي شده است.آسمان به زمين و آسماني دي
  
  ها نوشت پي

. انتشارات بيدار(قم) تفسيرهاي پراكنده و ناتمام مالصدرا بر قرآن كريم را در هفت جلد به چاپ 1
رسانده است. اين مجموعه توسط انتشارات بنياد حكمت اسالمي صدرا نيز در هشـت جلـد بـه    

  چاپ رسيده است.
تـر   چيز ديگر و اين (از معنـى كلمـة) عـوض عـام     . ابدال و تبديل يعنى قرار دادن چيزى به جاى2

در   كردن يعنى چيزى را از طريق دادن چيز به دست آوردن، در حالي كه تبديل است، زيرا عوض
شود هر چند كه چيز ديگري در جـاى آن قـرار نگيـرد (راغـب      حقيقت به مطلق تغيير گرفته مي

  ).93: 1375 ،اصفهاني
؛ رض بعد موتها كَذلك النّشُورالبلَد ميت فَأحيينا به ا  الرّياح فتُثير سحابا فَسقْناه إلىو اللّه الذي أرسل .3

انگيزنـد، و آن را بـه سـوى     كند پس ابرى را برمـى  و خدا همان كسى است كه بادها را روانه مى
 خيز چنين استرستا ،سرزمينى مرده رانديم، و آن زمين را بدان پس از مرگش زندگى بخشيديم

  ).9(فاطر، 
حركـت   يناست. مالصدرا سبب ا يتاز قوه به فعل يش يجيحركت عبارت است از خروج تدر .4

بود كه چون جـواهر، موضـوع اعـراض بـه شـمار رفتـه و        يناو ا يلدانست. دل ياءرا جواهر اش
  .دارند، پس حركت اعراض نشانة حركت جواهر است ياعراض با جواهر خود اتحاد وجود

. فرض تبديل و انتقال عالم طبيعت به جهان آخرت در مقابل ديدگاه كساني است 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 جهنم ز يرهفت طبقة آسمان و ز ياست كه در حال حاضر بهشت باال يدهعق
بـا   آيـد؛يعني  يها به وجود م و آسمان يندر زم يامتكه به هنگام ق يبا تحوالت است و ينطبقة زم
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 يـر بـه ز  يـز آمـده و بهشـت ن   يرعرش به ز ها، سمانشدن آ يچيدهها و در هم پ ستاره يختنفرو ر
  ).112-91 :1391(اصفهاني، برنجكار،  خواهد آمد

محمود شبستري در مثنوي گلشن . مقايسة انسان و جهان با يكديگر يادآور اين بيت معروف شيخ 6
  .تر نبود بياني راز است: جهان انسان شد و انسان جهاني / از اين پاكيزه

  . پس قيامت نقد حال تو بود / پيش تو چرخ و زمين مبدل شود (مثنوي معنوي، دفتر چهارم).7
و تـر باشـد، شـديدتر     . اين بدان جهت است كه شيء هر گاه كه به مبدأ و اصل خـودش نزديـك  8

 يرازي،شـ  ينصـدرالد تـر اسـت (   تر و سست تر است و هر گاه كه از آن دور است، ضعيف قوي
1383 :)3/1/(90.(  

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