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  : چکیده

تاب آن در و بازامانت آیه  تحلیلی به تفسیر-در این مقاله با روش توصیفی

ها،  سمان. در این آیه از عرضه امانت الهی بر آشودمیحکمت متعالیه پرداخته 

جهول هیچ  رود و این که به جز انسان ظلوم ومیها سخن  زمین و کوه

است. مالصدرا این امانت را اشاره به وجود خاص موجودي آن را نپذیرفته

داند. در این زمینه او میآدمی و قابلیت او براي سیر در مراتب گوناگون هستی 

لب ملکوتی براي اشاره به همین از تعبیرات فناء و بقاء، روح الهی، نور الهی و ق

نماید. از دیدگاه او امانت الهی میقابلیت وجودي و سیالیت وجودي استفاده 

همان مقام خالفت الهی و نمایندگی اسماء و تجلی صفات خداوندي است که 

گردد. انبیاي الهی و امامان مصادیق انسان کامل  در انسان کامل محقق می

آنان به عنوان امین خداوند در زمین یاد شده و از هستند و از همین روي از 

ست. بر اساس این تفسیر ظلوم و جهول اهامانت الهی نیز به والیت تعبیر شد

ي خاص وجود آدمی است که از توان الزم او هابودن آدمی اشاره به ویژگی

  کند.میجایی در مراتب واقعیت حکایت ه ب براي انتقال و جا
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  مقدمه  -1

در آیه هفتاد و دوم از سـوره احـزاب از امـانتی سـخن     

هـا   ها و زمین و کـوه  رود که خداوند آن را بر آسمان می

نـد و  اهاز پذیرش آن سر باز زد آنهاست و اهعرضه نمود

ـ  ـ «سـت:  اهانسان که ظلوم و جهول بوده آن را پذیرفت ا إِنَّ

عرَضْنَا الْأَمانَۀَ علَى السماوات و الْأَرضِ و الْجِبـالِ فَـأَبینَ   

أَنْ یحملْنَها و أَشْفَقْنَ منْها و حملَها الْإِنْسانُ إِنَّه کانَ ظَلُوماً 

گفتـه   هـا سخن) در تفسیر این آیه 72(احزاب/ »جهوالً

انت الهـی  شده و اندیشمندان در باره حقیقت و مصداق ام

برخـی   .اند هاي گوناگونی اظهار نموده در این آیه دیدگاه

مراد از امانت الهی را عقل  و نیـروي شـناخت حقیقـی    

) و بعضی آن را اطاعت 2: 1352ند (رازي،اهوحی دانست

» توحیــد«نــد. اهو عبــادت خداونــد معرفــی کــرد   

) 3/20: تا (غزالی، بی» قلب«)، 3/173: 1981(قشیري،

ــق«و  ــد،  (غز» عش ــی، احم ــر 119 :1376ال ) از دیگ

تفاسیري است که در تعیین حقیقت امانت الهی ارائه شده 

  است. 

ندان مسلمان بر اساس مبـانی  روشن است که اندیشم

-، حکمی، عرفانی و نقلی خود به ارائه این دیدگاهکالمی

ند تا از طرفی تبیـین خـود   اهند و تالش نموداهپرداخت ها

تی خویش و از طرف دیگـر بـا   را با بافت نظري و عقید

چنین بسیاري از این  آیات دیگر قرآن سازگار سازند. هم

با هم سازگار هستند ولـی پـذیرش    هاو دیدگاه هاتفسیر

و یا  گرددمینیز مانع از قبول تفاسیر دیگر  هابعضی از آن

  نماید.میبا آیات و معارف دیگر قرآن ناسازگار 

در بیان مسائل مکتب حکمت متعالیه مدعی است که 

ي کالمـی، اشـراقی،   هـا و آراء خویش مبـانی و دیـدگاه  

را با متون وحیانی  هامشائی و عرفانی را جمع نموده و آن

و نیز احادیث معصومین سازگار کرده است. مالصـدرا و  

پیروان مکتب وي از طرفی آیـات قـرآن را بـر اسـاس     

ند و از طرف دیگر بـا  اهمبانی حکمی خویش تفسیر کرد

ا قرار دادن متون وحیانی و احادیث به إرائه، تحکـیم  مبن

اند. بدین سـان،   ي فلسفی خود پرداختههاو تأیید دیدگاه

توان به راحتی حکم نمـود کـه متـون    میدر این مکتب ن

ي حکمـی  هـا دینی مبناي عرضه حکمت است یا دیدگاه

   .پایه ارائه تفسیر متون دینی

فسـیر آیـه   ي از ایـن روش دو سـویه را در ت  اهنمون

گـذار   کنیم. مالصدرا بـه عنـوان بنیـان   می مشاهدهامانت 

مکتب متعالیه و نیز پیـروان وي در مواضـع متعـددي از    

نـد و در تبیـین   اهآثار خویش به آیه امانـت اشـاره کـرد   

مسائل انسان شناختی مشرب فکري  خویش از آن بهره 

ن ند در این مقاله به تبیین مالصدرا و برخی از پیروااهبرد

مکتب وي درباره آیه مورد نظر و مصـداق امانـت الهـی    

تحلیلی به مبـانی   -خواهیم پرداخت و با روش توصیفی

و نتایج آراء اصحاب حکمت متعالیـه در ایـن موضـوع    

  اشاره خواهیم نمود.

هـاي رایـج دربـاره حقیقـت      نقد مالصدرا بر دیدگاه -2

  امانت الهی

اي دربـاره   ذیل عنـوان قاعـده   اسراراآلیاتمالصدرا در 

کشف ماهیت انسان حقیقی به عنوان مظهـر اسـم اهللا و   «

کند. او  به آیه امانت اشاره می» جانشین خداوند در عالم

در آغاز به اختالف مفسرین درباره این آیه اشاره نمـوده  

اي کـه   و به بیان آراء گوناگون درباره حقیقت امانت ویژه

انـد کـه    فتـه پردازد. برخی گ انسان آن را حمل نمود، می
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شود زیـرا   مراد از امانت عقل است اما این قول نقض می

فرشتگان نیز عقل دارند در حالی که مشمول امانت الهی 

اند حقیقت امانت، تکلیف است اما  شوند. بعضی گفته نمی

شود زیـرا در حـالی کـه     این دیدگاه نیز با جن نقض می

  گردد.  جن تکلیف دارد، امانت شامل حال او نمی

اي هم معتقدند که آن امانت ترکیب روح و بـدن   هعد

است اما این دیدگاه، نیز نادرست است زیرا افـالك نیـز   

دار الهی نیسـتند.   مرکب از روح و بدن هستند ولی امانت

اند مراد از امانـت هیـأت اجتمـاعی     چنین بعضی گفته هم

حاصل از ترکیب قواي گوناگون است. ایـن قـوا شـامل    

عل، نفسانی و بدنی همراه با ادراکـات  نیروهاي فعال، منف

حسی، خیالی، وهمی و عقلی و نیز قواي محرکه با انواع 

حرکات فکري، ارادي، طبیعـی، کمـی، کیفـی، مکـانی و     

وضعی است. اما نادرستی این دیدگاه نیـز روشـن اسـت    

زیرا صورت عالم کبیر نیز شخص واحد و داراي وحدت 

ور در برخـی از  طبیعیه است و مشابه همان اجتماع مـذک 

شود، زیرا بعضـی   حیوانات داراي حواس کامل یافت می

معتقدند که این حیوانات نیز نیروي درك کلیات را دارند. 

هـا و احتمـاالتی کـه     افزون بر این در همه ایـن دیـدگاه  

درباره ماهیت امانت ذکر گردید از این نکته غفلت شـده  

 است که این امانت براي مدت زمـان خـاص بـه ودیعـه    

نهاده شـده و پـس از آن بایـد بـه اهـل و صـاحب آن       

  )159: 1360بازگردد. (صدرالدین شیرازي، 

  تفاوت وجود انسان و سایر موجودات -2-1

خود درباره آیه تفسیري مالصدرا براي ارائه دیدگاه 

پردازد. همه موجـودات بـه    اي می در آغاز به بیان قاعده

بهره دارند و  اي خاص جز انسان از وجود تا حد و اندازه

اي  سان هر یک مقام و مرتبه روند و بدین از آن فراتر نمی

روند. این حد وجـوديِ   مشخص دارند که از آن برتر نمی

بالفعل براي این موجودات ثابت اسـت و در آن نیـروي   

اي به مرتبه دیگر را ندارند. پس فلک در  انتقال از مرتبه

طانیت، فلک بودن، ملک در ملک بودن، شـیطان در شـی  

ــودن و   ــاه ب ــودن، گیاهــان در گی ــاد ب ــادات در جم جم

حیوانات در شهوت و غضـب همـه در نهایـت کمـال و     

فعلیتی قرار دارند که براي آن مرتبه مشخص شده است. 

اما انسان در همه کماالت خود میان حالت بالقوه محض 

و حالت بالفعل کامل قرار دارد. انسان از جهت جسمانی 

هـا و معـادن را    ام و صـالبت کـوه  ضعیف است و استحک

  ندارد. 

از جهت قواي نباتی نیز ضعیف است و نیروي تغذیه، 

رشد و نمو و تولید مثل درختـان را نـدارد. هـم چنـین     

قواي حیوانی انسان نیز به نیرومندي فیل، شیر، پرنـده و  

مار نیست زیرا توان حسی و حرکتـی او نسـبت بـه آن    

روهـاي جسـمانی   حیوانات ناقص است. همین ضـعف نی 

است که آدمی را براي بقاء دنیوي محتاج کمک ابزارهـا،  

کند تـا او را در حفـظ از آفـات و     امور و موجوداتی می

 147: 1375دشمنان یاري رسانند. (صدرالدین شیرازي، 

  )148و 

مالصدرا براي تأیید این مطلب به این آیات استشهاد 

  د: کن می

1- »ه و هادبقَ عرُ فَوالْقَاه فَظَـۀً وح کُملَیلُ عرْسی و ...« 

) او از باال بر بندگانش چیره است و حافظانی 61(انعام/

  فرستد. بر آنان می
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2- »ین بم اتقِّبعم ـنْ      نِلَهم ْفَظُونَـهیح هنْ خَلْفم و هیدی

مورانى است کـه از  أبراى انسان م )11(رعد/ »... أَمرِ اهللا

او را از فرمان خـدا حفاظـت    ت سرشجلو رو و از پش

  د.کنن مى

ــعیف ... « -3 ــنُ ضَ ــقَ الْانس خُل انســان 28(نســاء/ »اًو (

  ضعیف آفریده شد.

ضَعف لَّا یستَنقذُوه منْه  و إِن یسلُبهُم الذُّباب شَیًا ... « -4

طْلُوبالْم و باگر پشه چیـزي از آنـان   73(حج/ »الطَّال (

هـم  توانند آن را باز سـتانند، هـم جوینـده و     بستاند نمی

(صـدرالدین شـیرازي،    خواسته کوچک و ضعیف اسـت. 

1360 :161(  

خالصه مطلب آن که انسان تا هنگـامی کـه در قیـد    

حیات دنیوي است مقامی خاص در وجود دارد که از آن 

هـا و   رود، اما او این توان را دارد که در گونـه  فراتر نمی

مراتب مختلف سیر کند و از هستی عاریتی بیرون رود و 

ان منتقـل گـردد.   از این منزل به عالم آخرت و خانه نیک

تواند از خانـه   ) او می148: 1375(صدرالدین شیرازي، 

و ... «خویش به سوي خداوند واحد قهار مهاجرت کند: 

    رِکْـهدی ثُـم هـولسر و اللَّه اجِرًا إِلىهم هتین بم ن یخَْرُجم

آن کـه  ) «100(نساء/.» .. المَوت فَقَد وقَع أَجرُه على اهللاِ

وند و رسول وي مهـاجرت  از خانه خویش به سوي خدا

کند و سپس مرگ او را دریابد، پـاداش او بـر خداونـد    

  »خواهد بود.

  بار وجود خویش نتابد دلم ز ضعف

 لیکن ز بار عشق کشیدن ضعیف نیست

انسان مقام معین و مرتبه خـاص و محـدودي نـدارد و    

تواند به همه مقامات سیر کند و چـون صـورت    بنابراین می

گـردد؛   رت و لباسـی آراسـته مـی   معین ندارد بـه هـر صـو   

  کند: مالصدرا به این شعر از ابن عربی استشهاد می

  لقد صار قلبی قابالً کل صورة

 فمرعی لغزالن و دیراً لرهبان

)161: 1360(صدرالدین شیرازي،   

  حقیقت امانت الهی -3

مالصدرا پس از بیان تفاوت میان نحوه وجود آدمـی و  

یش دربـاره حقیقـت   سایر موجودات به بیـان دیـدگاه خـو   

ذلـک فَضـلُ اهللا   .. .«پردازد، امانتی که در آیه  امانت الهی می

) از آن بـه  21(حدید/» یؤتیه منْ یشاء و اهللاَُ ذُوالفَضْلِ العظیم

آن فضل خداوند است که بـه  «تعبیر شده است. » فضل اهللا«

بـه  ». کند و آن فضلِ بزرگ اسـت  هر کس بخواهد عطا می

و فضل بزرگ چیزي جـز فـیض الهـی     باور وي این امانت

واسطه نیست و حقیقـت آن فـانی شـدن از همـه      کامل و بی

: 1375اشیاء و بقاء به خداوند است. (صدرالدین شـیرازي،  

148 (  

از میان موجودات تنها انسان اسـت کـه چنـین فیضـی     

واسطه از آن جهت امانـت   نصیب او شده است. این فیض بی

اوند است و تنهـا انسـان آن   شود که از صفات خد نامیده می

کند، چرا که غیر انسان اسـتعداد پـذیرش آن را    را حمل می

ندارد. همه موجودات به جز آدمی مقید بـه وجـود خـاص    

توانند از فلکـی بـودن    خویش هستند. موجودات فلکی نمی

  رهایی یابند و به غیر خویش تبدیل شوند.

بـه  به همین نحو موجودات زمینی نیز قابلیت دگرگونی 

اي فراتر از خویش را ندارند. معناي عرضه امانـت بـر    مرتبه

ها و زمین این است که این امانت بر همه ممکنـات و   آسمان

عرضه گردید. یعنی مـا امانـت را بـر اهـل      آنهانه بعضی از 
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ها و زمین و آنچه میان آن دو است عرضـه داشـتیم.    آسمان

اسـت  چنین، معناي عرضه امانت، تحمل فیض وجـودي   هم

گـردد و در پایـان بـه     اي عـاریتی پذیرفتـه مـی    که به گونه

شـود. پـذیرش فـیض وجـودي      صاحبش بازگردانـده مـی  

شـود، خـاص انسـان     اي که از خداوند فائض مـی  واسطه بی

  کامل است.

این عرضه بـر ممکنـات امـري عـام اسـت کـه همـه         

مخلوقات را شامل گردیده و به همان علت که ذکر شد هیچ 

ا نپذیرفته است. تنها انسان کامل است که بـه  موجودي آن ر

علت فقر، عجز، ضعف نیـرو و رهـایی از از همـه شـواغل     

وجودي و قطـع عالقـه از ماسـواي محبـوب مطلـق آن را      

) در قـرآن از  162: 1360پذیرد. (صدرالدین شـیرازي،   می

فَإنَّهم عـدو لـی   «شود:  قول ابراهیم خلیل چنین حکایت می

إلـی ربـی    إنّـی ذاهـب  ... «) و 77(شعرا/» ینإال رب العالَم

  ).99(صافات/» سیهدین

  بیان تمثیلی - 1- 3

خـویش دربـاره   تفسیري مالصدرا براي توضیح دیدگاه 

گیرد. او  نسبت آدمی به دیگر مخلوقات از تمثیل بهره می

این نسبت را همانند نسبت میان قلب و اعضاء دیگر بدن 

بیعـی در زمـان   کند. حاصل تحقیقات علوم ط معرفی می

وي این بود که نیروي حیاتی از روح به قلب و با واسطه 

  رسد.  قلب به دیگر اعضاء بدن می

رسـد و هـم    بنابراین، فیض روح به همه اعضاء بدن مـی 

ــه  ــون ودیع ــاحب آن   اي در ه چ ــه ص ــرگ ب ــام م نگ

ــازمی ــت  گردد. ب ــس و حرک ــات و ح ــر حی ــذیرش اث پ

هـا   و رگها  مخصوص قلب است و تنها با واسطه شریان

رسد. امانت فیض الهی نیز امري  به سایر اعضاي بدن می

گردد و سـپس   عام است که بر همه موجودات عرضه می

در قیامت کبـرا بـه سرچشـمه و پدیـد آورنـده آن بـاز       

واسطه و تحمـل اصـل ایـن امانـت      گردد. پذیرش بی می

مخصوص انسان کامل است و اثـر ایـن فـیض تنهـا بـا      

رسد. سرّ اختصـاص   مخلوقات میواسطه انسان به دیگر 

خالفت الهی بـه آدمـی نیـز همـین اسـت. (صـدرالدین       

  )161: 1360شیرازي، 

ــل    ــی را حاص ــت آدم ــن قابلی ــاهی ای مالصــدرا گ

فکل «کند:  پرتوافشانی نور الهی بر روح آدمی معرفی می

روح اصابه رشاش نور اهللا صار  مسـتعداً لقبـول الفـیض    

ــیض  ــی  االلهــی بالواســطه فکــان عــرض الف ــاً عل عام

المخلوقات، و حمل الفیض خاصـاً باالنسـان الکامـل و    

به مـن بـین   بذلک النور صح له الخالفۀ االلهیۀ المختصۀ 

  )148: 1375(صدرالدین شیرازي، » المخلوقات

ورزد کـه   نیـز تأکیـد مـی    اسـفار مالصدرا در کتاب 

خداوند از میان صور کائنات، تنها گوهر نفـس آدمـی را   

حمل امانات و رساالت خـود قـرار داده   داراي استعداد ت

هاي اسرار ابداعات و  تواند مظهر شگفتی است. آدمی می

و «آثار مصنوعات و حامل مصحف آیات خداوند باشد: 

جعل جوهر النفس االنسانیه مـن بـین صـور الکائنـات     

مستعداً لتحمل اماناته و رساالته و مظهراً لعجائب اسـرار  

ته و حـامالً لمصـحف   مبدعاته و غرائـب آثـار مصـنوعا   

  )6/3: م1981(صدرالدین شیرازي، » آیاته

، »أمـن «هـاي   واژه شرح اصـول کـافی  مالصدرا در 

داند. هنگامی کـه واژه   را مترادف می» أمانت«و » أمان«

چه مورد امانت قرار گرفتـه بـه کـار     امانت را درباره آن

کنـیم. در ایـن صـورت     بریم از روي مبالغه چنین می می
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انت آن است که چیزي امین باشد. واژه ایمـان  مراد از ام

نیز از همین ریشه و به معناي تصدیق اسـت و چـون در   

شود به ایـن نـام خوانـده شـده      قیامت موجب ایمنی می

  )1/466: الف1366است. (صدرالدین شیرازي، 

گویـد اهـل    مالصدرا ضمن استشهاد به آیه امانت می

که از جانـب   اشاره معتقدند مراد از امانت، وجودي است

خداوند بر همه موجودات افاضه گردیده است. اما هـیچ  

ترین موجودي غیر از آدمی حامل امانت نشد. حتی کامل

موجود غیر از انسان که همان عقل است، نیـز از جانـب   

خداوند این ویژگی را ندارد که مسیري تحولی به سـوي  

خداوند داشته باشد و از او و به سـوي او سـیر کنـد، از    

خود نابود و به خداوند باقی باشد. این در حالی است که 

حتی انسانِ غیر کامل نیز از این نشأه به نشأه دوم منتقل 

گردد و بنابراین وجود او عاریتی است و به غیرِ خود  می

گردد، اما سـایر موجـودات ایـن چنـین نیسـتند.       باز می

  موجودات دیگر یکی از این دو حالت را دارند:

ذات باقی و دائمی هستند که در این صـورت  داراي  -1

  اي مشخص دارند و تبدل نخواهند داشت. مرتبه

قابل فسـاد و نـابودي اسـت کـه در ایـن       آنهاذات  -2

  توانند امانت خود را أداء کنند. صورت نمی

گیـرد کـه عقـل     مالصدرا بر همین اساس نتیجه مـی 

نـد  داند که نیرویی جز قدرت خداو امانتدار است زیرا می

پندارد که خـود   بزرگ نیست و جهل خائن است زیرا می

  )1/467: همانداراي قدرت و نیرو است. (

مالصدرا در مواضع متعددي از تفسـیر خـویش بـر    

قرآن کریم به توضیح حقیقت امانت الهی پرداخته اسـت.  

او ضمن بیان نحوه ارتباط میان عالم و خدا و تشـبیه آن  

سایه به آیـه امانـت    به آینه و شخص یا سایه و صاحب

گونه که سایه به صـاحب   گوید همان نماید و می اشاره می

گردد، امانت نیـز   سایه و تصویر به صاحب تصویر بازمی

گردد. در آیه مورد بحـث، حقیقـت    به صاحب آن بازمی

امانت عبارت از کلیه صفات وجودي و کمـاالت نـوري   

است که خداوند بر ممکنـات و ماهیـات افاضـه نمـوده     

سان همه این صفات و کمـاالت هنگـام اداي    ست. بدینا

أال «کـه در آیـه    گردد، چنـان  امانت به صاحب آن بازمی

) بـه آن اشـاره شـده    53(شوري/» إلی اهللاِ تَصیرُ االُمور

  )4/367: ب1366است. (صدرالدین شیرازي، 

  روح الهی -3-2

تر درباره حقیقت امانت الهی،  مالصدرا در توضیحی دقیق

ص افاضه شده از سوي خداونـد را روح الهـی   وجود خا

کند که در آدمی به ودیعه نهاده شده است و در  معرفی می

دارد. او ضـمن   نهایت آن را به صاحب امانت تقدیم مـی 

اشاره به این که وجود خـاص آدمـی بـر خـالف سـایر      

توانـد از   موجودات در تحول و تکامل دائمی است و می

ابد، این نحـوه وجـود را   ساحتی به ساحت دیگر انتقال ی

بیند که روزي بـه صـاحب آن    امانتی در دست آدمی می

گردد و آن روز، روز لقاء اهللا است که وجود خاص  بازمی

فکـان  «شـود:   آدمی که جان اوست تقدیم خداونـد مـی  

الوجود امانۀ فی یده یؤدیه یوماً الی أهله و هو یوم لقـاء  

المعنـی مـا قالـه    اهللا تعالی و الوصول الیه، فکان فی هذا 

  العارف الشیرازي:

  این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست

 روزي رخش ببینم و تقدیم وي کنم

  )362: 1375(صدرالدین شیرازي، 
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در رساله سه اصـل، مالصـدرا ضـمن تبیـین مرتبـه      

خاص آدمی که از آن به خالفـت الهـی و تعلـیم اسـماء     

در وي  شود، آدمی را از آن جهت که روح الهی تعبیر می

فإذا سویته «بیند:  دمیده شده شایسته سجود فرشتگان می

) 29(حجـر/ » و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین

سان امانتی که تنها انسان تحمـل آن را دارد، همـان    بدین

روح الهی در وجود آدمی اسـت. (صـدرالدین شـیرازي،    

1340 :1/73(  

  نور الهی، قلب و معرفت حقایق -3-3

حقیقت امانت الهی را همان نـور الهـی    مالصدرا گاه

 صلی اهللا علیه و آلـه داند که در حدیثی از پیامبر  می

إنّ اهللا خَلَـق الخلـق فـی    «به آن اشاره شده اسـت:  

علیهم من نورِه هـدایت انسـان بـه    ». ظلمۀ، ثم رش

شود و خالفت الهی  واسطه همین نور الهی محقق می

ـ  او کامل می بهه فرشـتگان  گردد. پاسخ خداوند به ش

که به آفرینش آدمی اعتـراض کردنـد و در عبـارت    

علَمـونَ « ) بیـان شـده،   30(بقـره/ » إنّی أعلَم ما ال تَ

اشاره به همین نور الهی است. (صدرالدین شیرازي، 

  )2/313: ب1366

هـر قلبـی را بـه     کسر االصنام الجاهلیۀمالصدرا در 

ه او بیند. از دیدگا طور فطري شایسته شناخت حقایق می

قلب امري ملکوتی، نورانی و شریف است که انسـان بـه   

خــاطر برخــورداري از آن از دیگــر موجــودات ممتــاز 

گردد. در آیه امانت به همـین گـوهر ملکـوتی قلـب      می

ال «اشاره شـده اسـت. در احادیـث فراوانـی، از جملـه      

یسعنی أرضی و سـمائی و وسـعنی قلـب عبـدي اللّـین      

دیـده اسـت. (صـدرالدین    همین حقیقت بیان گر» الوادع

سان مالصدرا تنها جزئـی از   ) بدین21: 1381شیرازي، 

داند  مملکت وجود آدمی را شایسته تحمل امانت الهی می

و آن دل آدمی است که معرفت حقایق از طریق آن میسر 

و أنت کما علمت أن من جمله مملکۀ اآلدمـی  «شود:  می

» عـزل عنـه  لیس اال جزء واحد یستعد االمانۀ و الباقی بم

  )34: همان(

ــه  مبــدأ و معــادمالصــدرا در  نیــز ضــمن اشــاره ب

شایستگی فطري نفس آدمی براي شناخت حقایق اشیاء، 

داند. اگر موانع  حقیقت امانت الهی را معرفت و توحید می

تواند به ملکوت  ها از آیینه نفس دور شوند می و حجاب

بحملها و تلک االمانۀ التی امتاز االنسان «آسمان بنگرد: 

عــن الســماوات و االرضــین و الجبــال هــی المعرفــۀ و 

التوحید، فأن نفس کل انسان مستعده لحملها فی االصـل  

و لکن یمیطهـا عـن النهـوض بأعبائهـا و الوصـول الـی       

ــارفه   ــباب الص ــع و االس ــا الموان ــدرالدین » تحقیقه (ص

  )370: 1354شیرازي، 

بــا عبــاراتی  کســر االصــنام الجاهلیــۀمالصــدرا در 

ن مایه امتیاز آدمی از حیوانات را سرّ و امانت الهی مطنط

داند که نتیجه آن ادراك مـاوراي محسوسـات اسـت:     می

و إنّما أنت مفارق لها بسرّ الهی و أمانۀ مودعه فیـک  «... 

أیام حیاتک، عرضت علی السماوات و االرض و الجبال 

فإدراك مـا یخـرج   » فأبین أن یحملنها و أشفقن منها«و 

لحواس ال یصادف فی هذا العالم بل فـی عـالم   عن عالم ا

هو معدن ذلک السرّ الـذي بـه فارقـت الحمـار و سـائر      

  )125و  124: 1381(صدرالدین شیرازي، » البهائم

  والیتنبوت و  -3-4
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به اختصار به نحوه تکوین  تفسیر قرآن کریممالصدرا در 

انـد،   هایی که در علم و عمل به کمال رسیده ارواح انسان

گونه که خداوند به جنین  گوید همان کند. او می می اشاره

هـاي   بخشـد، نطفـه   بدن آدمی در رحم مادر صورت می

عقاید ایمانی را که از صلب نبوت انبیاء و والیت اولیـاء  

گیرد، به وسیله تربیت  در رحم نفوس اهل ایمان قرار می

دهد. خداونـد متعـال ایـن     معلمان و مشایخ پرورش می

ی به حـال دیگـر دگرگـون کـرده و در     نفوس را از حال

بخشد. ایـن نفـوس بـا ارتقـاء در      مراتب کمال تعالی می

رسند و در نتیجه با  مقامات به کمال آمادگی و اعتدال می

قدرت و هدایت خـود، صـورت نـوزاد قدسـی و طفـل      

آفریننـد. آفـرینش ایـن     خلفاي خداوند در زمین را مـی 

و مشیت الهـی  اي است که برحسب اراده  آدمیان به گونه

سـان روح ویـژه    تحمل امانت الهی را داشته باشند. بدین

شـود. ایـن روح    انبیاء و اولیاي الهی در آنان دمیـده مـی  

یلْقى الـرُّوح مـنْ أَمـرِه     ... ِ«قدسی مجعول القاء خداوند 

لىع  هادبنْ عم شَاءن یو صورت کتابت 15(غافر/» ... م (

أُولَئک کَتَب فىِ قُلُوبهِِم الْایمانَ و أَیـدهم بِـرُوحٍ    ... «او: 

ــهم ــه/» ... نْ ) اســت. (صــدرالدین شــیرازي، 22(مجادل

  )98و  5/97: ب1366

مالصدرا هبوط ارواح از ساحت أعلی علیین به مرتبـه  

أسفل السافلین را براي تحقـق ایـن فایـده عظـیم و نعمـت      

داند. دمیدن روح قدسـی در آدم سـبب شـد کـه      بزرگ می

سـان   مالئکه در برابر مقام خالفت الهی او سجده برند. بدین

هـاي کامـل از عـالم     باور مالصدرا پیدایش روح انسـان به 

شهادت و مدرکات حسی نیست. بلکه تولـد آنـان از امـور    

سـازد و   عقلی و اعمالی است که آنان را به کمال نزدیک می

  )همانآورد. ( از قوه به فعل درمی

کنـد کـه    نیز اشاره می شرح اصول کافیمالصدرا در 

ـ   ورد بحـث، عقـل   مراد از امانت خاص آدمی در آیـه م

تواند  نیست زیرا فرشتگان نیز عقل دارند. تکلیف هم نمی

امانت خاص انسان باشد زیرا جنّ نیز تکلیف دارد. هـم  

چنین هیأت اجتماعی موجود در انسان نیز در عالم کبیر 

وجود دارد و خاص آدم نیست. بنابراین مقصود از امانت 

 :الـف  1366الهی نبـوت اسـت. (صـدرالدین شـیرازي،     

اما رسـالت  «گوید:  می  ن کریمتفسیر قرآ) او در 1/185

فرع علم به حقایق و احوال اشیاء است و علم به حقایق 

اشیاء فرع والیت است که حمل امانت الهی متوقـف بـر   

  )473: 1ب : 1366(صدرالدین شیرازي، » آن است.

  معناي ظلوم و جهول بودن انسان -4

لوم و جهول صـیغه  گوید ظ می اسرار االیاتمالصدرا در 

مبالغه است و چون آدمی بر خود ظلم نموده و نسبت به 

خویش جاهل است، ظلوم و جهول در مورد او بـه کـار   

رفته است. ستم انسان بر خود به این دلیل است که او به 

کشـد. نـادانی    را نابود ساخته و مـی اراده خویش ذاتش 

آدمی نسبت به خود نیز به ایـن دلیـل اسـت کـه نفـس      

داند که خود حقیقی او نه جسم  خویش را نشناخته و نمی

حیوانیِ در حال خوردن، خوابیـدن و مـردن بلکـه روح    

داند کـه روح او نیـز بـاطن و     چنین آدمی نمی اوست. هم

الدین مغــزي دارد کــه محبــوب خداونــد اســت. (صــدر

  )163: 1360شیرازي، 

هنگام عرضه امانت بـر موجـودات، همـه مخلوقـات     

دانستند زیرا به نور الهی منور نبودنـد.   شرف امانت را نمی
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اجسام از مناسبت با آن دور بودند و ارواح مالئکه نیز بـا  

نیروي ظلوم و جهول بودن، توشه تحمـل آن را نداشـتند.   

د بدنی و نیروي ظلوم و در این میان انسان به خاطر استعدا

سان، ظلـوم و جهـول    جهول بودن آن را حمل نمود. بدین

شود و هم سرزنش  بودن در مورد آدمی هم مدح تلقی می

دار باشـد سـتایش اسـت و     است. نسبت به کسی که امانت

نسبت به کسی که در آن خیانت نماید، سـرزنش خواهـد   

 )164: همانبود. (

لوم و جهول در آیه ظ تفسیر قرآن کریممالصدرا در 

دانـد کـه    شریفه را اشاره به قواي شهویه و غضـبیه مـی  

شود. شهوت و غضب  باعث ناتوانی از انسان دفع شرّ می

از علل محرومیت از  آنهاهمان عواملی هستند که مالئکه 

 آنهاخاطر ه دانستند و خدا را ب تکریم و خالفت الهی می

ــیرا   ــدرالدین ش ــد. (ص ــرار دادن ــراض ق ــورد اعت زي، م

  )2/313: ب1366

ضـمن اشـاره بـه آیـه      رساله سه اصلمالصدرا در 

کند که ظلوم و جهول بودن  امانت به اشعاري استشهاد می

 آنهـا کند و  آدمی را شرط پذیرش امانت الهی معرفی می

داند که شرط انعکـاس   را همانند ماده کدر پشت آینه می

  )73: 1340اشیاء در آینه است: (صدرالدین شیرازي، 

  ظلومی و جهولی ضد نورند

 و لیکن مظهر عین ظهورند

  چو پشت آینه باشد مکدر

 نماید روي شخص از شخص دیگر

  تو بودي عکس معبود مالئک

 از آن گشتی تو مسجود مالئک

  بود از هر تنی پیش تو جانی

 از آن در بسته با تو ریسمانی

  از آن گشتند امرت را مسخر

 که جان هر یکی در توست مضمر

  )34: 1382ري، (شبست

سان ظلوم و جهول بودن انسان اشـاره بـه ایـن     بدین

است که آدمی داراي دو جهت ضـعف و قـوت، نقـص و    

کمال، موت و حیات و روح حیوانی و روح ملکی است 

پذیرد و بـا دیگـري بـه     موت و فنا می آنهاکه با یکی از 

رسـد. الزمـه تکامـل و تحـول ارادي      زندگی و بقاء می

بودن است که زمینـه ارتقـاء در مراتـب     همین دو بعدي

  )149: 1375نماید: (صدرالدین ،  وجودي را فراهم می

  از جمادي مردم و نامی شدم

 از نما مردم ز حیوان سر زدم

  مردم از حیوانی و آدم شدم

 پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم...

  پس عدم گردم عدم چون ارغنون

 گویدم إنا الیه راجعون

  )3/512: 1375(مولوي، 

حکیم سبزواري در اسرار الحکم ضمن اشاره به آیـه  

کنـد کـه    جامی نقل مـی  سلسۀ الذهبامانت اشعاري از 

  براي تبیین معناي ظلوم و جهول روشنگر است:

  بر سموات و ارض و مافی البین

 قد عرضنا االمانۀ فأبین

  لیس فی الکون کائناً ماکان

 کافل حملها سوي االنسان

  قبولغیر انسان کسش نکرد 

 زانکه انسان ظلوم بود و جهول
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  ظلم او آن که هستی خود را

 ساخت فانی بقاي سرمد را

  جهل او آن که هر چه جز حق بود

 نقش آن را ز لوح دل بزدود

  نیک ظلمی که عین معدلتست

 نغز جهلی که مغز معرفتست

  )540: 1383(سبزواري، 

بر مفـاتیح الغیـب تأکیـد     تعلیقاتمالعلی نوري در 

که آدمی فطرتـی دارد کـه بـر طبـق آن سـزاوار      کند  می

خلعت خالفت کبراي الهی و جانشینی وي در تدبیر امور 

سان براي احراز این مقـام بایـد هویـت     عالم است. بدین

خود را کامالً محو نموده و به حقیقت الهی محقق گرداند 

و بدین سبب در آیه امانت ظلوم و جهـول نامیـده شـده    

و جهوالً، أي ظلوماً علـی نفسـه،    إنه کان ظلوماً«است: 

جهوالً جاهالً بجاللۀ قدر احتمـال جـور الحبیـب الـذي     

یمحو انیته التی هی حجابه عن شهود اصله و حقیقته التی 

: 1363(صـدرالدین شـیرازي،   » هی کمال الکمـاالت... 

771(  

  معناي عرضه امانت -5

مالصدرا در چند موضع از آثار خویش بر این نکته 

کند که در آیه امانت سخن از عرضه امانت بر  تأکید می

موجودات است و این به معناي ارادي و اختیاري بودن 

پذیرش این جایگاه است و این که خداوند هیچ امري را 

کند. (صدرالدین  به طور قهري و قسري تحمیل نمی

  )184ش: 1302شیرازي، 

نیز ضمن اشـاره بـه    شرح هدایۀ اثیریۀمالصدرا در 

، به همین نکتـه اشـاره نمـوده و آن را نشـانه     آیه امانت

لتعلم أنّ اهللا عزوجـلّ  «... داند:  رحمت و عدالت الهی می

ال یحمل احداً شیئاً قهراً أو قسراً، بل یعرضه علیـه، فـإن   

تواله فواله، و إن لم یتوله لم یوله، و هذا محض الرحمـۀ  

  )408ق: 1422(صدرالدین شیرازي، » و العداله

ر خداوند اراده کند امـري را بـه کسـی    سان، اگ بدین

نماید و اگر پذیرفت  تفویض نماید آن را بر او عرضه می

سـپرد و اگـر نپـذیرد او را جبـر و قهـر       آن را به او مـی 

نماید. البته این امر به معناي آن است که خداوند بـر   نمی

طبق استعداد فطري ذاتی و قابلیت وجودي آغـازین بـه   

نماید و کماالت ویژه آن را  میهر موجودي افاضه وجود 

  )5/394: ب1366کند. (صدرالدین شیرازي،  عطا می

  امانت و تکلیفرابطه  -6

خود گفتاري را بـه تفسـیر    رسائلفیض کاشانی در 

دهد. او در آغاز بـه بیـان چنـد     آیه امانت اختصاص می

  پردازد: مقدمه می

غرض از آفرینش معرفت خاصی است که آدمـی را   -1

نماید و ایـن معرفـت در اثـر عبـادتی      صل میبه حق و ا

آید کـه بیـانگر نـوعی تکلیـف اسـت.       خاص فراهم می

حقیقت این تکلیف چیزي نیست مگر تطور در سـاحات  

وجود و انتقال از مرتبه پایین به مراتب برتر. انتقالی کـه  

یابـد.   از مرحله جماد به نبات، حیوان و انسان ادامه مـی 

اعمـال صـالحه و اخـالق نیکـو     هاي ایمان،  انسان با بال

رسد. تحقق این  شود و به مرتبه عقل مستفاد می کامل می

گردد و پـس از   مرتبه با واسطه معرفت خاص ممکن می

آن به فناي فی اهللا که مقصود اصلی از این تکلیف اسـت  

  شود. منتهی می
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رسـند، از سـوي    برخی از افرادي که به مقام فناء می -2

، نیابت، امامـت و والیـت خلـق    خداوند به مقام خالفت

شوند تا به تکمیل دیگـران بپردازنـد و ایـن     برگزیده می

نوعی تکلیف دوم اسـت. تکلیـف دوم ویـژه پیـامبران و     

  اوصیاي آنان است.

انتقال در مراتب وجودي تا مرتبـه حیوانیـت امـري     -3

ایجادي و جبلّی است که بدون واسطه پیـامبران حاصـل   

اه نـدارد، امـا برتـر از مرتبـه     شود و عصیان در آن ر می

شود و امـري   حیوانیت با واسطه انبیاء و اولیاء محقق می

شرعی، تکلیفی و ایجابی است و این امر منحصر به نـوع  

  )65: 1360انسان است. (فیض کاشانی، 

در آیه امانت از این تکلیف به امانت تعبیر شده زیرا 

رسـیم.   با امتثال و انجام آن به غایت و هدف نهـایی مـی  

سان از دیدگاه فیض در این آیه به دو تکلیف اشاره  بدین

  شده است:

  فناء فی اهللا یا سپردن وجود عاریتی به حق: -1

  این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست

 روزي رخش ببینم و تسلیم وي کنم

انجام وظایفی که بر دوش امام و ولی قرار دارد و در  - 2

یت به امام و والی دیگر به پایان با سپردن امامت و وال

و  10، 9رساله/1: 1387(فیض کاشانی، رسد.  انجام می

11(  

در دیگر آثار فیض کاشانی تأکید بـر تکلیـف دوم و   

امانت بـه معنـاي خالفـت و والیـت بیشـتر بـه چشـم        

ضـمن بیـان بعضـی از عبـارات      الوافیخورد. او در  می

  حــدیث غــدیر بــه توضــیح ایــن بخــش از ایــن خطبــه 

را امین خدا  لسالماهعلیپردازد که حضرت علی  می نبوي

فعلی ولیکم الذي نصب اهللا بعـدي امـین   «کند:  معرفی می

  خلقه انـه منـی و أنـا منـه، إنـه یخبـرکم بمـا تسـئلون        

: ق1406(فیض کاشانی، » عنه و یبین لکم ما ال تعلمون

2/275 .(  

صـلی اهللا علیـه و   گوید رسول خدا  فیض کاشانی می

امین «در ویژگی  لسالماهعلییچ کس به جز علی با ه آله

) 305ق: 1425بودن شریک نیست. (فیض کاشانی، » اهللا

او در موضعی دیگر از این کتاب ضمن بیـان روایتـی از   

کتاب کافی، امانت مورد اشـاره در آیـه مـورد بحـث را     

عن محمدبن محمد «کند:  والیت امیرالمؤمنین معرفی می

مسکین عن اسحاق بن عمـار  بن الحسین عن الحکم بن 

ـ عن رجل عـن ابـی عبـداهللا     فـی قـول اهللا    لسـالم اهعلی

ـ   » امیـر المـؤمنین   ۀعزوجل: إنّا عرضنا... قال هـی والی

  )883ق: 1406(فیض کاشانی، 

مرُکُم أَن «فیض ضمن استشهاد به آیه  إِنَّ اللَّه یأْ

مانَات إِلى أَهلها  ) او یکی از 58(نساء/» ...تُؤَدواْ الْأَ

گونه  هاي خداوند را این ي حجتها فضایل و ویژگی

إنّهم أهل األمانات التّی ذکرهـا اهللا  «کند:  توصیف می

  ) 3/524: همان» (تعالی

در ضمن  االصفی فی تفسیر القرآنو  الصافیاو در 

کنـد کـه    تفسیر آیه امانت به چند حـدیث اسـتناد مـی   

کند. البتـه در ادامـه    حقیقت امانت را والیت معرفی می

ه این گونه از تفسیر منافاتی با تفسیر دهد ک توضیح می

آیه بر اساس تکلیف به عبودیت و خالفت همه آدمیان 

ــیض کاشــانی،  ــدارد. (ف ــو،  2/1006: ق1418ن و هم

کند که امام همـه   ) او تأکید می208و  4/207: ق1415

جز وحی را داراست زیـرا غـرض     هاي پیامبر به ویژگی
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ی و اسـتخدام  اصلی از بعثت پیامبران تقویت جنبـه عـال  

غیب براي شهادت است، نه آن که او صرفاً رئیس جامعه 

سـان امامـان هماننـد     و کارگزار سیاسـت باشـد. بـدین   

پیامبران خلفاي الهی هستند و بار سنگین امانت او را بر 

  )503ق: 1418دوش دارند. (فیض کاشانی، 

گویـد   بر مفاتیح الغیب می تعلیقاتمالعلی نوري در 

ساندن فیض الهی به امین او یعنی پیامبر مالئکه وسایل ر

هستند. او ضـمن استشـهاد بـه آیـه      صلی اهللا علیه و آله

داري  امانت انسان را داراي مقام بندگی مطلـق و امانـت  

داند. این در حالی است که هر یـک   صادق و خالص می

از مالئکه داراي مرتبه خاص و مقامی معلـوم هسـتند و   

امع الهی را بپذیرند زیرا امانت توانند امانت کامل و ج نمی

الهی مقام احدیت جمعی است که همه اسـماء الهـی کـه    

پذیرنـد را در بـر دارد.    قابل شمارش نیستند و پایان نمی

  )757: 1363(صدرالدین شیرازي، 

مالعلی نوري در تعلیقات خویش بر تفسیر مالصدرا 

حقیقت امانت را جهت جامع همـه اسـماء الهـی معرفـی     

نحـن کلمـات اهللا   «. او ضمن اشاره به احادیـث  نماید می

اوتیت جوامـع  «و » نحن اسماء اهللا الحسنی«و » التامات

به سـر خالفـت الهـی در پیـامبر و اوصـیاي او      » الکلم

والخلیفۀ هو الـولی المطلـق فـی    «گوید:  پردازد و می می

ـ   ن بوجه الخالفـۀ ـ ال بوجـه االصـالۀ    کلیۀ الخلقیۀ ولک

و العلوي مثله هو الخلیفۀ الحق محل فاالنسان المحمدي 

(صدرالدین شیرازي، ..» .والیۀ اهللا التّی عبر عنها باالمانۀ

  )2/403: ب1366

عالمه طباطبایی در تفسـیر المیـزان شـش احتمـال     

  کند: درباره ماهیت امانت در آیه مطرح می

فرماید همه موجودات به حمد  توحید: چون قرآن می -1

ها، زمین و  پس  امانتی که کوه و تسبیح خداوند مشغولند

  تواند توحید باشد. اند، نمی ها از آن سرباز زده آسمان

پذیرش دین حق به نحو تفصیلی: چون آیـه امانـت    -2

انـد، ایـن احتمـال نیـز      ها آن را پذیرفته فرماید انسان می

  اند. نادرست است زیرا همه دین حق را قبول نکرده

احتمال نیز به همان پذیرش و عمل به دین حق: این  -3

  دلیل نادرست است.

اعتراف ضمنی به توحید: این احتمال نیز با پـذیرش   -4

  شود. عمومی توحید توسط همه موجودات نفی می

اتصاف به کمـاالت ناشـی از اعتقـادات حـق: ایـن       -5

احتمال نیز نادرست است زیـرا در مـورد همـه آدمیـان     

  کند. صدق نمی

ورد پذیرش است و معناي والیت الهی: این احتمال م -6

پذیرش امانـت توسـط انسـان ایـن اسـت کـه او داراي       

  صالحیت و استعداد آن را است.

عالمه طباطبایی درباره معنـاي ظلـوم و جهـول بـودن     

درست است که این صفات نوعی سرزنش «گوید:  آدمی می

و مالمت است، اما از طرف دیگر وجود همـین صـفات در   

. شخصی متصف بـه ظلـم و   آدمی مصحح حمل امانت است

شود که شأن اتصاف بـه علـم و عـدالت را داشـته      جهل می

  ) 16/350: ق1417(طباطبایی، » باشد.

گویـد:   مـی  الرسـائل التوحیدیـۀ  ه طباطبایی در عالم

اگر عرضه امانت بر انسان مربوط به حیـات دنیـوي او   «

باشد، مراد از آن تکلیف است و در ایـن صـورت ظلـم    

یه مربوط به سـاحتی پـیش از تکلیـف    مورد اشاره در آ

فرمایـد چـون انسـان ظلـوم و      خواهد بود، زیرا آیه مـی 
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جهول بود امانت (تکلیف) را پذیرفت. امـا اگـر عرضـه    

امانت بر انسان مربوط به عالمی پیش از حیـات دنیـوي   

باشد، مراد از آن امانت، والیت الهی خواهد بود. پذیرش 

به داشتن قابلیت ظلم والیت الهی توسط انسان نیز منوط 

یا عدل و علم یا جهل است و در این فرض هـم ظلـم و   

جهل مربوط به سـاحتی قبـل از تکلیـف اسـت. عالمـه      

وجود احادیث به نفع هر دو تفسیر را نشـان از درسـتی   

  )182ق: 1419داند. (طباطبایی،  هر دو می

مقصـود از امانـت در    معادشناسیحسینی تهرانی در 

داند و چون در آیـه بعـد از آیـه     ت میآیه شریفه را والی

امانت درباره پذیرش توبه مؤمنـان توسـط خـدا سـخن     

کنـد.   رود، این امانت را موجب شـفاعت معرفـی مـی    می

) او در موضع دیگري 9/232: ق1423(حسینی تهرانی، 

الحدیـد معتزلـی دربـاره     از همین کتاب به اشعار ابن ابی

کند که در آن  می اشاره لسالماهعلیحضرت علی ولی اهللا 

  اهللا بودن وي اشاره شده است: به ویژگی امین

  غَرى فَقُلْ لَهیا برْقُ إن جِئْت الْ

1...أَتَراك تَعلَم منْ بِأرضک مودع؟  

  بِحملها  یقوم ال  االمانَۀُ  هذا 

و هابِطَۀً   خَلْقآء  فَعأر 2أطْلَس  

امـام  از کتـاب   انی در مواضـع متعـددي  حسینی تهر

نیز به آیه امانت اشاره نمـوده و حقیقـت امانـت     شناسی

داند. او ضمن نقل روایتـی از   الهی را والیت و امامت می

                                                 
اى برق! اگر از زمین نجف عبور کردى به آن زمین بگو: آیا .  ١

یابى که بدانى در میان تو چه کسى به امانت  تو در خود چنین مى

 ...سپرده شده است؟

هاى فرود  کوه هاى سخت این همان امانتى است که نه سنگ.  ٢

: 8: همان( را حمل کند. آمده و نه فلک اطلسِ بلند پایه نتوانست آن

178( 

به بیان حقیقت  مروج الذهبدر  لسالماهعلیحضرت علی 

حظّ و بهره آدم از  پردازد و معتقد است که امانت الهی می

نـد از نـور   همان مقدارى بود که خداوه خیر و رحمت، ب

، در او فرود آورده و متماانهفته و به ودیعت سپرده شده 

  )1/27: ق1426(حسینی تهرانی، تمکین داده بود.

ــی از    ــه روایت ــاب ب ــین کت ــی در هم حســینی تهران

اشـاره   صلی اهللا علیه و آلـه عباس از رسول خداوند  ابن

ـ کند که در آن حضرت علـی   می گونـه   ایـن  لسـالم اهعلی

اى علـى! تـو صـاحب حـوض مـن      « شود: توصیف می

هستى! و صاحب لـواء مـن هسـتى! و حبیـب دل مـن      

هستى! و وارث علـم مـن هسـتى! و تـو محـل امانـت       

مواریث پیامبران قبل از من هستى! و تو امـین خـدا در   

...» روى زمین او هستى! و حجت خدا بر تمـام آدمیـان  

چنین در موضعی ضمن استشـهاد   ) او هم1/193: همان(

انت انسان کامل را آیینه تمام صفات حق معرفی به آیه ام

)  و در ضمن بیان روایتی حضـرت  5/94: همانکند ( می

) او در 7/94: همانداند. ( اهللا می را امین لسالماهعلیعلی 

صورة «با عناوین  را لسالماهعلیمواضع دیگري نیز علی 

خزانـه دار وحـی   «) و 10/378: همان» (االمانۀ االلهیۀ

  کند. ) توصیف می11/37: انهم» (الهی

  گیرينتیجهو بحث  -6

مالصدرا از آیه امانت هم چون کلیدي براي ارائه  -

شناختی ي به ویژه انسانهاتبیین و توضیح دیدگاه

خویش استفاده نموده است. از طرف دیگر او از مبانی 

شریفه فلسفی و عرفانی مکتب خود در تفسیر این آیه 

چ از دو طرف این برد و شاید نتوان براي هیمیبهره 

رابطه دو سویه نسبت به دیگري تقدم  و اصالت پیدا 

  کرد.
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مایه امتیاز شناخت ي وجود آدمی و هاتبیین ویژگی -

و مبناي اساسی  ،اصلی وجود او از دیگر موجودات

تفسیر آیه امانت است و این همان است که از کلیدي 

رود زیرا او موضوع میانتظار مالصدرا حکمت خاص 

ی اندیشه و پایه استوار حکمت خود را بر مبناي اساس

 وجود بنا نهاده است.

مایه امتیاز آدمی بر موجودات دیگر عقل یا تکلیف  -

نیست بلکه نحوه خاص وجود اوست. ویژگی اساسی 

وجود آدمی، سیال و متحرك بودن او میان مراتب 

گوناگون هستی است. انسان به مرتبه خاصی از مراتب 

ي به مرتبه اهتواند از مرتبمییست و هستی محدود ن

دیگر ارتقا یا انحطاط پیدا کند. در قرآن از این قابلیت و 

 توانایی تعبیر به امانت شده است.

اساس مبانی عرفانی خویش حقیقت امانت مالصدرا بر -

ء الهی فت الهی و نمایندگی  صفات و اسمارا مقام خال

ن مقام به فناء از داند. در همین راستا او گاهی از ایمی

 نماید.میغیر خداوند و بقاء به او تعبیر 

ب ملکوتیِ آدمی تعبیرات روح الهی، نور الهی و قل -

صدرا است که براي اشاره به جایگاه ویژه دیگر مال

رود و از میوجود آدمی به عنوان خلیفه الهی به کار 

تالش وي براي جمع میان متون دینی با مبانی حکمت 

 یت دارد.خویش حکا

نمونه  کامل خلیفه الهی انسان کامل است که مصداق  -

توان سراغ گرفت. بدین میتام آن را در انبیا و امامان 

سان در آثار مالصدرا پیروان مکتب وي پیامبران  و 

خدا در زمین (امین اهللا فی  امامان به عنوان امانتدار

انت چون حامالن امو از آنان هم شوند ) معرفی میأرضه

 گردد.الهی یعنی رسالت و والیت یاد می

ظلوم و جهول بودن آدمی در این آیه اشاره به صفات  -

ي هـا وجودي اوست. انسان با همـین صـفات و ویژگـی   

الی اهللا را پیـدا   وجودي استعداد حمل امانت اللهی و سیر

این صـفات از جهتـی سـرزنش    گرچه ااین، کند. بنابر می

وصـیف  از جهـت دیگـر نـوعی ت    شوند امـا میمحسوب 

  .است براي انسانستایش ابراز و شایستگی وجودي 

  منابع

 ).ق1423( محمدحسینحسینی تهرانی، سید -

 نور ملکوت قرآن. :مشهد .معادشناسی

 :مشهد .شناسی امام .ق)1426( _________ -

 عالمه طباطبایی.

 رساله ).1345( ، نجم الدین ابوبکر بن محمدازير -

بنگاه  :تهران .تصحیح تقی تفضلی .عشق و عقل

 ترجمه و نشر کتاب.

 :قم .اسرار الحکم ).1383( سبزواري، مالهادي -

 مطبوعات دینی.

 .گلشن راز ).1382( شبستري، شیخ محمود -

خدمات فرهنگی  :کرمان .تصحیح محمد حمصیان

 کرمان.

 ).الف 1366( صدرالدین شیرازي، محمدبن ابراهیم -

مؤسسه مطالعات و  :تهران .کافیشرح اصول ال

 تحقیقات فرهنگی.

 .تفسیر القرآن الکریم ).ب 1366( _________ -

 .چاپ دوم بیدار. :قم

المتعالیۀ فی  الحکمۀ ).م1981( _________ -

 دار احیاء التراث. :بیروت .ۀاالربع االسفار العقلیۀ

 :تهران .مفاتیح الغیب ).1363( _________ -

 ی.مؤسسه تحقیقات فرهنگ

مجموعه رسائل فلسفی  ).1375( _________ -

 حکمت. :تهران .صدرالمتألهین

 :تهران .المبدأ و المعاد ).1354( _________ -

 انجمن حکمت و فلسفه ایران.

  :تهران .اسرار اآلیات ).1360( _________ -

 انجمن حکمت و فلسفه ایران.
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تصحیح  .رساله سه اصل ).1340( _________ -

دانشگاه علوم معقول و  :تهران .دکتر حسین نصر

 منقول تهران.

 .ۀکسر اصنام الجاهلی ).1381( _________ -

بنیاد  :تهران .تصحیح دکتر محسن جهانگیري

 حکمت صدرا.

 .ۀاالثیری شرح الهدایۀ ).ق1422( _________ -

 مؤسسه التاریخ العربی. :بیروت

مجموعه الرسائل  ).ق1302( _________ -

 جا. بی :تهران .ۀالتسع

الرسائل  ).ق1419( طباطبایی، محمدحسین -

 مؤسسه نعمان. :بیروت .ۀالتوحیدی

المیزان فی تفسیر  ).ق1417( _________ -

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. :قم .القرآن

 :بیروت .احیاء علوم الدین ).بی تا( حامدغزالی، ابو -

 دارالکتاب العربی.

حمد به کوشش ا .سوانح ).1376( احمد غزالی، -

 .چاپ سوم دانشگاه تهران. :تهران .مجاهد

رسـائل فـیض    ).1387( فیض کاشانی، مالمحسـن  -

سسـه  ؤم :تهـران  .تصحیح بهـراد جعفـري   .کاشانی

 تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السالم

علم الیقین فـی اصـول    ).ق1418( _________ -

 بیدار. :قم .الدین

ـ  ).1360( _________ -  :هـران ت .ۀکلمات مکنون

 .چاپ دوم فراهانی.

ــفهان .الــــوافی ).ق1406( _________ -  :اصــ

 لسالم.اهکتابخانه امیرالمؤمنین علی

 :تهـران  .تفسیر الصافی ).ق1415( _________ -

 .چاپ دوم الصدر.

ــیر   ).ق1418( _________ - ــی تفس ــفی ف األص

 دفتر تبلیغات اسالمی. :قم .القرآن

ــافی ).ق1425( _________ - ــران:  .الشــ تهــ

 داراللوح المحفوظ.

ــدالکریم - ــم عب ــائف  ).1981( قشــیري، ابوالقاس لط

الهیئـۀ   :قـاهره  .تحقیق ابـراهیم بسـیونی   .االشارات

 لیف و النشر.أللت العامۀ

 .مثنوي معنوي ).1375( الدین محمد مولوي، جالل -

  پژوهش. :تهران .تصحیح مهدي آذر یزدي
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