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 میتقد

 ؛نهندمی نور مسیر در قدم تاریکی و ظلمتمیان  در که کسانی ؛حق پرچم حامالن به

 ؛اولی ودنیا  بر اهل آخرت، او هایحجت و ،شخلق بر متعال خداوند شاهدان به

 ؛محمدمحمد و آل ،سروران تمام خلقبه 

 .کنممی تقدیم را ناچیز پژوهش این نور دیدگانم، یابه شما، 

 .فرمایدخالص برای خودش و ، از من قبولبه نیکی تعالی آن را وتبارک خدای است امید



واثق، شما ارزخدمتگ 





 پیشگفتار پژوهش

 حیممحن الر  بسم اهلل الر  

  ،خداوند پروردگار جهانیان است آنِ از تنها ستایش و سپاس

 !باد مهدیّون و امامان ،حممد آل و حممد برخداوند  تامّ اتصلو و سالمو 
گاهی  بر انسان طبیعت با  ؛است شده سرشته شوجود صفحۀ غیبی جنبۀاطالع از  وآ

 غریزۀ وآورد  دستکند به ارضا می راوی  شناخت و یادگیری انگیزۀرا که  آنچهاین امید که 
جوالن  ذهنش درای مسائلی که بر  بخشهای رضایتپاسخ ایجاد با را خود کنجکاوی

 کجا ازبفهمد  ممکن، هایجهانجایی در سفر خود میان حین جابه در تا ؛کند اشباعدهند می
 !رودو به کجا می در کجا قرار دارد ،است آمده

روشنگری  «است آمده کجا از» که شخود وجودی سفر ابتدایاز  بخواهد محققی اگر
 در او وجودی   آغازسر  آیا شود:می مطرحسؤال  این رپیدپیصورت به ذهنش درون درنماید 
 دنیای در اش،جسمانی وجود از پیش یا شده، محقق دنیا این در او تولد با ش،اجسمانی وجود

 است؟ بودهاین دنیا  از غیر دیگری

 داشته وجود دیگری جهان در جهان، این در وجودش از پیش که شود آشکار او برای اگر و
این  در سؤاالتی و شودمی ورشعله او دردربارۀ آن عاَلم  حقیقت جویوستج احساس است،

 آن اثبات بر دال شواهدی چه چیست؟ جهان آن ماهیت شود:می سرازیر شسویبهخصوص 
 آن شود ثابت اگرو  دارد؟ وجود شود، حاصل اطمینان آن وجود به نسبت که ایگونهبه، عالم
 را آن است شده باعث چیزیچهو  آوریم؟نمی یاد به را آن ما چراپس  دارد وجود واقعا   عالم

 ،اثبات را آن بعضی طوری کهبه ،کنندنمی تصدیق را آن وجود مردم ۀهم کنیم؟چرا فراموش



 پژوهش یشگفتارپ .................................................................................................. 16

چه جایگاهی  ممکن هایجهان مراتبسلسله در جهاناین  !کنند؟می شانکار  دیگر برخی و
 ۀهم آیا و شد؟آفریده  آن در انسان چگونه ت؟کولَ مَ از  یا است لکمُ  عوالم از میعالَ  ؟دارد

 وجود از هدف و غایت اند؟نبوده دیگر برخی و اندبودهای فقط عده یا ؟اندبوده آن در مردم
 آزمایش مورد است جهان آن با متناسب که امتحانی با او آیا ؟است بوده چه عالم آن در انسان

؟ است افتاده اتفاقهم  جاآن در افتدمی اتفاق برایش دنیا این در هرآنچه یاقرار گرفته است؟ 
 به همین ترتیب. ...و 

به  وکند  برطرف را حقیقتوجوگر  جست تشنگی که خواهندمی پاسخی هاپرسش این
 آفرینش پایۀ بر دنیا این در انسان زندگی اساس بدانیم اگر خصوصبه ؛باشد سودمند حالش

 انسان امتحاننخستین  و آفرینشجایی که  ت؛اس بوده دنیا از قبل که است جهانی در او
را نشان  واقعیفرصت یک  کهـ دوم امتحان به شدنوارد برایانسان  سپس وجاری شد؛ 

 آزمون ۀنتیج شاید تا آمد، فرود جهان این بهـ استعطا کرده  بنده به متعال خداوند کهدهد می
 وبه خدا  بودننزدیکر اساس درجات ب ،بندگانبندی میان رتبه اینکه کما ؛دهد تغییر را اول
 است. بوده امتحان آن نتایج طبق تعالی،وتبارک خداوند از بودندور

 تا شد، ارائه «األولی النشأةنخستین:  پیدایش» عنوان با پژوهش این نامۀپایان روایناز
سپس  والم ع آن انکارکنندگان اشکاالت به پاسخ و محکم، دالیلی با آفرینش آن اثبات با شاید

 جامعۀ و محققان برای است، افتاده اتفاق آن در آنچه وجایگاه آن عالم  کردنمشخصبا 
 فراهمکند خودنمایی می محققی هر ذهن در که تیسؤاال  برای کنندهقانع هاییپاسخ ،علمی

  .آَوَرد



  ............................................................................... 17یانتشارات انصار امام مهد 

 پژوهشاین  عنوان
 ؟این عنوانچرا  ؛«نخستین پیدایش»

بوده در عالم ذر  نیهای انساساولین پیدایش نفْ ن پیدایش، ایپاسخ بسیار ساده است؛ زیرا 
و عهد و میثاق  ،در آن اتفاق افتادههای انسانی نْفساولین امتحان پیدایشی بوده که است، و 

 که خداوند خلفای الهیغیر از بهیم و اهدر آن بودما گرفته شده است. پیدایشی که ها آن از
که از ما  در حالی ؛نداهآن را فراموش کرداست، بیشتر مردم  را مورد توجه قرار دادهها آن

ْمُتُم  َوَلَقْد  فرماید:میتعالی . حقآوریم یاد به راخواسته شده است آن  ةَ  َعل 
َ
ْشأ وَلی النَّ

ُ
 َفَلْواَل  اأْل

ُروَن  گاه شدید پس چرا  (پیدایش نخستین)اّول  ةشک شما از نشأو بی) 1َتَذکَّ به یاد خود آ
 .(!؟ریدآو نمی

ای اشاره و است، شده گرفتهبر  قرآن شریف کتاب در متعال خداوند کالم از عنوان، این
 یعنی بوده است؛ دنیاعالم  درآمدنشان وجودبه ازقبل  که هاسنفْ نخستین   پیدایشدارد به 

 است. ذر عالم واقعیت   که «انفس عالم»

 پژوهشاین  موضوع
آن ما را به بودیم، و دین حنیف ما نیز  ما در آناست که « عالم ذر»موضوع این پژوهش 

بیت پاک و کند؛ چراکه خداوند متعال در کتاب شریف خود و پیامبر خدا و اهلمیداللت 
از  ،است «دینی»تحقیق این پس  ؛اندخن گفتهبسیار سآن از در احادیث خود  مطهرش

 که جهت این از ،است «نیانسا» نیزو  ؛ثقلین استشده توسط ای ثابتعقیدهاین جهت که 
 مربوط ،از آن میثاق و عهدگرفتن  وجاری شده،  آن بر که امتحانی و ینْفس انسان خلقت به


.62 ،واقعه. 1
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 است. انسانی و دینیاین پژوهش،  موضوعبنابراین  ؛شودمی

 پژوهشاز این  هدف
 و شبهات به پاسخ ذر، عالم اثباتدر  ،و غایت مورد انتظار از آن پژوهش ایناز  هدف

 متصدی   که کسانی از بسیارینادرست  درکبرابر  در «صحیح درک» بیان و نامنکر  التاشکا
 در آنچهجزئیات  آن، اهمیت ذر، عالم حقیقت همچنین شود.می خالصه ند،اهشد آنتوضیح  

، شته استاو اینکه چه نقشی در پیدایش دوم انسان در عالم دنیا دست ا افتاده اتفاق عالم آن
روشن و برای هدفی واال خلق شده است را بوده آسمانی  آدمریشۀ و نیز اینکه اصل  و

 کند.می
ای باشد برای وسیله کندمیرا مطالعه برای کسی که آن امیدوارم، این پژوهش همچنین 

 هاکه خداوند متعال ما را به آن فراخوانده است و اغلب انسانرا پیدایشی اینکه نخستین 
 ورد.بیااند به یاد متعال آن را فراموش کردهوسبحاناز خداوند دنیوی و غفلت  ۀمشغلدلیل به

 این پژوهش ساختار
 پنج شامل تحقیق این است افتاده اتفاق آن در آنچه توضیح و ذر عالم اثبات منظوربه
 بود: خواهد موضوعاتیزیر  و اصلی مباحثی شامل فصل هر و است، فصل

 شود.می ازآغ رَذ  معنای بیان در پیشگفتاری با ابتدا

اختصاص دارد و  ذر عالمبه اثبات  ،ثقلین از ایادله باخواهد بود که  اول فصل سپس
 :است مبحث دو شامل

 تفسیر همراهبه را قرآنی ۀآی سیزده آن در که کریم قرآن آیات به استناد اول: مبحث



  ............................................................................... 19یانتشارات انصار امام مهد 

 م.اهذکر کرد ـدندار داللت که بر عالم ذر ـ بیتاهل

 احادیثبودن بسیار و روایات تواتر   به نیز مبحث اینروایات. در مبحث دوم: استناد به 
 را ذر عالم که پرداختم یمحققان از برخی بیانات به سپسو  م،اهکرد اشاره ذر عالم بهمربوط 

 کنند.می اثبات

 را دوم فصل موضوع ،به اثبات رسید ثقلینبا دالیلی از  ذر عالمآنکه  از بعد دوم: فصل
زیرا متوجه شدم  کند؟ نفی یا اثبات را ذر عالم تواندمی عقل آیا :فتمدر نظر گر  چنین

 ،خودو نظر  عقلبا استناد به  هستندمعتقد  آن وجود عدم به که کسانی و ذر عالمکنندگان نفی
مسیر  در اندازه چه تا اینکه بیان وها آن به پاسخ برای بنابراین ؛کنندمی حکم دینی متون بر

سنجش  برایای هوزن عقل اینکه نیز و آن حجیت میزان عقل، معنای به دقرار دارن اشتباه
 است نیازمندواقعی سنجش  هایهوزن به که است ترازوییصرفا   بلکه نیست هاواقعیت

 بیان کردم: مبحث دو درها آن به پاسخ با همراه را آنان سخنان و اشکاالت سپس پرداختم.

 .آن حجیت و عقل معنای بیان اول: مبحث

 ذر. عالمکنندگان دالیل نفی دوم: مبحث

 فصل در منکران اشکاالت به پاسخ و اول، فصل در ذر عالم اثبات از بعد سوم: فصل
با شروع  چگونگی خلقت نفس پدرمان آدم بیان و ذر عالم در خلقت به را فصل این دوم،

ل ایشان تصاص دادم. اخ و دمیدن روح در آن حضرتدر آمدنش تصویر به تا  ،از رفع گ 
است، و  یملکوتاز عوالم کند عالم ذر که بیان میدر نظر گرفتم برای این مبحث پیشگفتاری 

 .دنیا عالمـ اندگونه که برخی تصور کردهنآـنه قرار دارد آن در آسمان اول جایگاه 
 ۀذریفرزندان و در عالم ذر، و خلقت  خلقت حواچگونگی : این فصل به چهارم فصل

و بیان این نظرات بررسی و این مسئله، خصوص شده در ذکرسخنان  راه با نقل ، همآدم
 :است اصلی مبحث دوشامل  فصل این است. شده داده اختصاص ح،صحینظرات 

 .س حواخلقت نفْ  اول: مبحث
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 .(آدمبنییعنی ) آدم ۀهای ذریسمبحث دوم: خلقت نفْ 

تحقیق دربارۀ  به فصل این ذر، لمعا در انسان خلقت چگونگی اثبات از بعد پنجم: فصل
 ،ـانددهندگان فراموشش کردهکه بیشتر امتحانـ ذر عالم در امتحانرسیدن انجامبه اثبات  
 فصل این در است. شده داده اختصاصآن امتحان  ۀنتیج و امتحان آن از هدف آن، علت

 :است اصلی مبحث دوو نیز شامل  گنجانده شده، امتحان معنای بیان برای پیشگفتاری نیز

 ها.آن بررسی و ذر عالم امتحان با رابطه در شدهسخنان  گفته بیان اول: مبحث

 ذر. عالم امتحان بیان دوم: مبحث

دو فصل  و رسد،می اتمام به نیز «نخستین پیدایش»نامۀ پایان مباحث، اینیافتن پایان با
 های آن اضافه شده است:دیگر نیز در انت

که از طریق این پژوهش به  پرداختمترین نتایجی مهمدر آن به بیان فصل پایانی که ـ 1
 .ها دست یافتمآن

معتبر   منابع   ترینمهمبنده در این تحقیق بر منابعی که از جملۀ  ؛ کهمنابعفصل  ـ2
 .امشوند تکیه داشتهشمرده می مسلمانان

 ۀهر کلم چراکه ؛ای نمایمسپاسگزاری ویژه معلم الهی، سید احمدالحسنجا دارد از 
 آنچهبنده  نبود، ایشان اگرو  هستم،مدیون ایشان  ،ماهنوشت در این تحقیقبنده صحیحی که 

 استدالل ،نوشتمـ شود واقعتعالی وتبارک خداوند رضای مورد امیدوارم کهـ تحقیقاین  در که را
 .توانستم به نگارش درآورمگیری نمودم، نمیکردم و نتیجه بررسی ،کردم

 در خالص عملی را آن وفرماید،  قبول من از نیکی به را آن دارم مسئلت متعال خداوند زا
 نخستین» بیان برای تالشی را آن شدخو رحمت با و دهد، قرار شدخو رضای کسب

 این که باشد دهد.ب قرار است فراخوانده اشآورییاد به را ما که ایشدهفراموش «پیدایش  
گاه در پژوهش  بهترین والیت برها آن از شدهگرفته میثاق   و عهد از که کسانیبخشی به یآ
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همچنین سببی شود تا  ؛سهمی داشته باشد نداهغافل شد محمدخدا، محمد و آل خلق
 دوم امتحان ۀنتیج و نشود، تکرارنیز  دنیا این در ،گذشته امتحانتقصیر و شکست حاصل در 

 ۀوسیلهب روح که آدمی انسانیت ساخت و واقعی لکماسوی بهو ترقی  پیشرفتبه  دنیا، این در
 .منجر شود کند، پیشرفت کمال درجات در و نور عوالم در و زنده آن





 گفتارپیش

 «رذَ»معنی 
 :پردازیممی موضوع سه به مبحث این در

 معنای لغوی ذر .1
 کنیم:میشناسان مراجعه سخنان زبان از برخی به ذر معنای توضیح برای

 فراهیدی:

معنی گرفتن به و است، «پاشیدن :ْت رَ رَ ذَ » ذر، مصدر است. کوچک هایمورچه :ذر»
 1«.نانروی  نمک پاشیدنمثل  ؛است آن پاشیدن و انگشتان نوک با چیزی

 جوهری:

 مرد به همچنین ؛شودمی گفته هامورچه نوع ترینکوچک به و است، ذره جمع ذر،»
 2«.ستنده شفرزندان ،مرد ۀیذّر  و شود،می گفته «ذرا»

 منظور:ابن

 گفته «ذره»ها آن از عدد یک به و شود،می گفته کوچک قرمز هایمورچه به ذر،»


چاپ و ، تحقیق: دکتر مهدی مخزومی، دکتر ابراهیم سامرایی، ابی عبدالرحمن بن احمد فراهیدی ،کتاب العین. 1

 ق.1402ه، چاپ دوم، سسه دار الهجر ؤنشر: م
ق، 1407 ،تحقیق: احمد عبدالغفور عطار، چاپ چهارم، اسماعیل بن حماد جوهری ،تاج اللغة و صحاح العربیه. 2

 .663ص 2ج، چاپ و نشر: دار العلم للمالیین، بیروت
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 بر «هریَّ ذُ » کرد. منتشر زمین در را خلقت خداوند یعنی« األرض في الخلَق  الله َذّر » شود.می
ی تعالحق .های کوچک استمورچهمعنی به ،گرفته شده «ذر» از که است «هعلیَّ فُ » وزن
ذْ » فرماید:می َخذَ  َوإ 

َ
َك  أ ْن  َرُبّ ي م  ْن  آَدَم  َبن  ْم  م  ه  َتُهْم  ُظُهور  َیّ ّ

 کهرا  هنگامی آر یاد به و) «ُذر 
 جمع وهستند  شفرزندان ،مرد ۀذری (.برگرفت راها آن ذّرّیه آدم فرزندان پشت از تو خدای

 1«.است فرزندان و نسل «ذریات» و «ذراری» آن

 رازی:

گفته  «ذرا» مرد به همچنین ؛است کوچک هایمورچههمان  که ستا ذره جمع ذر»
 است. ذریات و ذراری آن جمع وهستند  او فرزندان مرد ۀذری است. ذراو ابو ۀشود و کنیمی

 2«.کردتوزیع  را دارو و پاشید را نمک کاشت، را دانه یعنی «الدواء و الملح و الحب ذر»

 زبیدی:

: َخَلق،کَجَعل  َذَرأ اللُه الَخْلَق »
 
َره َیْذَرُؤهم َذْرأ يَء: کثَّ به  ؛را آفرید ت. )خداوند خلقوالشَّ

ُرکم به  «َیْذَرُؤُکْم فیه»قال الله تعالی بسیار کرد( آفرید و ها را آن این صورت که ي ُیَکثِّ
َ
أ

 (کندزیاد مییعنی جمعیت شما را « آفریندشما را در آن می»فرماید: خداوند متعال می)
ة ومنه اشتقا یَّ رِّ رِّ بمعنی التفریق،  (اشتقاقی از لفظ ذر است ،ذریهۀ ژ)و واق لفظ الذُّ ذر )...الذَّ

رض ( استو پراکندن معنای توزیع به
َ
ُهم في األ نَّ الله تعالی َذرَّ

َ
چراکه خداوند متعال )أل

 3«.و پراکند( ها را در زمین توزیع نمودآن

کردن را در خود و توزیعو منتشر  ،بودنککوچمعنای  «ذر»وی غَ : معنای لُ طور خالصهبه
  .انبودنشکوچکگرفتن نظربا در «ذریه»کردن توزیع یعنی ؛دارد


 ،ایران ،قم الدین محمد بن مکرم بن منظور افریقایی مصری، نشر ادب حوزهالفضل جماللیف: ابیأت ،عرباللسان . 1

 .140ص ،چاپ اول
چاپ دار الکتب  ،الدینتصحیح و ویرایش: احمد شمس، بکر بن عبدالقادر رازیمحمد بن ابی ،مختار الصحاح. 2

 .122م، ص1994 ق/1415لبنان، چاپ اول  ،علمی بیروت
 .ق1414 /م1994الفکر چاپ دار، بررسی و تحقیق: علی شیری، تاج العروس من جواهر القاموس؛ زبیدی حنفی. 3
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 در اصطالح« ذر»معنای  .2
 این ازقبل  کهاست  عوالمی از است، ینْفس انساننخستین  پیدایش نمایانگر که ذر عالم

 تواننمیها آن به مراجعهرد و بدون ک مراجعه ثقلین به باید آن شناخت برای ووجود داشته  دنیا
 داشته احاطه آن بر و دریابد را آن حقیقت تواندنمی عقل زیرا ؛را شناخت آن حقیقت و ماهیت

گاه است افتاده اتفاق آن در آنچه جزئیات از و باشد  غیب عالم ما برایزیرا این عالم،  شود؛ آ
 راهنماییآوردنش برای بۀاد را ماتا  دارد کننده نیازو یادآوری رمتذکّ یک  به و شودمی محسوب

؛ ماند خواهد باقیو نسیان  فراموشیدایرۀ  در عالماین  ،یر متذکّ چنین  وجود بدون و کند
را  قرآناهل  و کریم قرآن به مراجعه معنای ـاصطالحی نظر ازـ ذر عالم شناخت بنابراین

 .خود دارددر 

 افتاده اتفاق آن دررا که  آنچه و ذر عالم که یدین متونمطالعۀ  و ثقلین بههنگام مراجعه 
 ها ازعهد و پیمان گرفتن و تدوین امتحان، ،)ترکیب و ساختار( تکوین خلقت، جمله ازاست ـ

دربارۀ  سخنروی  شودمی آشکار محقق برایاند، توضیح داده ـمسائل دیگر و آدمبنی تمام
 ؛دنیاست این برمقّدم  ،خلقت و رتبهم نظر زاقبل از پیدایش این دنیا بوده، و  که است جهانی
همان عالم  ،حقیقت عالم ذر» بنابراین ؛آفرید آن در را شفرزندان و آدم سنفْ  خداوند کهعالمی 

 سنفْ  آسمان یا اول آسمان در ینْفس انسان نخستین  پیدایش  نمایانگر زیرا 1؛«نفس است
ها انسانمتعال وسبحان خداوند» :فریدها را در آن آخداوند نْفس انسان؛ همان جایی که تاس
خلق  (هاآسمان نفس یاآسمان اول همان )یعنی  در عالم ذرـ را هاابتدای خلقت انسانـرا 
 2«قرار داشتند.آسمان  یندر ا یانسان یهاسنفْ این . رمودف


، 2علمی انصار امام مهدی، جهیئتتحقیق: ، م2010 ق/1431چاپ دوم ، احمدالحسنسید  ،متشابهات. 1

 .63سؤال
، علمی انصار امام مهدیهیئتتحقیق: ، احمدالحسنسید  ،پرسندروح می ۀبه انضمام از تو دربار  ،عقاید اسالم. 2

 .276ص، ق1437سال  ،چاپ اول
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 خلق]در آن عالم[  را آدم ۀذری خداوندکه  است شده نامیده ذر عالم جهت این بهتنها  و
 علتبه یعنی بودند، ذره همانندها آن اینکه یا منتشر نمود؛ وکرد  ظاهر راها آن یعنی ؛نمود

 است. درستهر دو احتمال  .]چنین نامیده شد[ها آن بودنکوچک وبودن بسیار

 مفسران متکلمان،میان  در که است وضوعاتیم جمله از ذر، عالم به عالماین  گذارینام
سخن  این از برگرفتهگذاری و این نام است،را به دست آورده  رتشهبیشترین  محدثان و

ْذ  است:تعالی بوده حق َخَذ  َوإ 
َ
َك  أ ْن  َربُّ ي م  ْن  آدم َبن  ْم  م  ه  َتُهْم  ُظُهور  یَّ ْشَهَدُهْم  ُذرِّ

َ
ْم  َعَلی َوأ ه  ْنُفس 

َ
 أ

َلْسُت 
َ
ُکْم  أ َربِّ اُلوا ب 

َ
ْدَنا َبَلی ق ْن  َشه 

َ
یَ  َیْوَم  َتُقوُلوا أ ا اَمة  اْلق  نَّ ا إ  یَن  َهَذا َعْن  ُکنَّ ل  و به یاد آر )  1َغاف 

هایشان آنان را بر نفس را برگرفت وها آن ۀتو از پشت فرزندان آدم ذّریپروردگار که را هنگامی 
تا در روز قیامت  ؛دهیمکه آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی، ما گواهی می گواه ساخت

 .(خبر بودیمبی این ]امر[نگویید ما از 

 آفرینش چگونگی و عالم آن در خلقت امتحان کهنیز ـ بسیاری روایات در گذارینام این
 شدهنقل  صحاف نعیم بن حسین ازروایتی که  جمله از ؛است شدهـ ذکر کندمی بیان راها آن

ْؤ این آیه  ۀدربار  صادق امام از گوید:میوی  است. نُکم مُّ ٌر َوم  نُکْم َکاف  ٌن َفم  ای )عده م 
با را ها آن خداوند ایمان» فرمودند: ایشان کردم:سؤال  ای مؤمن(از شما کافر هستند و عده

ـ در عالم ذر میثاق گرفتها آن که ازروزی با ترک والیت ما ـرا ها آن اقرار به والیت ما، و کفر
 2«. شناخت...

ل   مان آدمکه نفس پدررا اولین نْفس انسانی  ذر، عالم در خداوند شده از رفع است از گ 
به این ترتیب نْفس انسانی و و روح را در آن دمید،  ،خلق کردـ چیز بودکه دربرگیرنده همهـزمین 

 آسمان ،اول آسمان در را آدم خلقت متعالوسبحان خداوند بنابراین گرفت. کلش برای آدم
ل آدم از زمین به »به این صورت که  ؛نمود آغاز نفس سپس و رفع،  ،(عالم ذر) آسمان اولگ 
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تعالی حق 1«.نخستین نْفس انسانی شکل گرفتو به این ترتیب روح در آن دمیده شد، 
ي: فرمایدمی ذ 

ْحَسَن  الَّ
َ
  َخَلَقهُ  َشْيء   ُکلَّ  أ

َ
نَسان   َخْلَق  َوَبَدأ ن اْْل  ین   م  که  [خدایی]آن ) 2ط 

ل ن خلقت انساو آفرید، هرچیز را به نیکوترین وجه   .آغاز نمود(را از گ 

 شخداوند با قدرت خود شکل گرفت ـنفس آدمـ نخستین نْفس انسانی آنکه از پس
 شکل گرفت.نیز  ینْفس انسان دومین ترتیب این بهو  کرد خلقرا  نفس مادرمان حوا

ل رفع به این ترتیبو » شده در دمیده آدم و روح   ۀشدنخستین نْفس انسانی از گ 
قدرت  ابگرفته، و  نْفس انسانینخستین از این نفس دیگری سپس  ؛تآن، شکل گرف

همسر ـ انسانی یا نفس حوادوم  و این همان نفس  از آن جدا شد؛ خداوند سبحان
ْفس  فرماید: میتعالی حق. بود ـآدم ن نَّ ي َخَلَقُکم مِّ ذ 

ُکُم الَّ ُقوْا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ یُّ
َ
َیا أ

َدة  َوَخَلَق  ه  َواح  ي َتَساءُلوَن ب  ذ 
ُقوْا الّلَه الَّ َساء َواتَّ یرا  َون  َجاال  َکث  ْنُهَما ر  ْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ م   م 

یبا   نَّ الّلَه َکاَن َعَلْیُکْم َرق  ْرَحاَم إ 
َ
همان  ؛ای مردم، بترسید از پروردگار خود) َواأل

ا خلق کرد و از آن دو نفس، و از آن، جفت او ر  ،که شما را از یک نفس آفریدپروردگاری 
و بترسید از آن خدایی که به نام  ه ساخت؛بسیاری از مردان و زنان را در جهان پراکند

که خدا مراقب  راستیزنهار از خویشاوندان َنُبرید. بهکنید و او از یکدیگر درخواست می
 3«(.شماست

ها و به این ترتیب آن کرد، پراکنده و خلقآن دو  از را شانذریه هاینفس خداوند سپس
 مانند ذرات بیرون آمدند.

 که هنگامی را ایشان ۀذری و آدم خداوند ،انسانی هاینفس خلقت از پسدر عالم ذر، 
 خلق آن در و آیند فرود دنیا عالم به اینکه از قبل و بودند اول آسمان در هایینفس صورتهب
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 اینشود به آن استناد می ذر امتحان اثبات با رابطه دراصلی که  دلیل .کرد امتحان شوند،
ْذ : استتعالی سخن حق َخَذ  َوإ 

َ
َك  أ ْن  َربُّ ي م  ْن  آدم َبن  ْم  م  َتُهْم  ُظُهور ه  یَّ ْشَهَدُهْم  ُذرِّ

َ
 َعَلی َوأ

ْم  ه  ْنُفس 
َ
َلْسُت  أ

َ
ُکْم  أ َربِّ اُلوا ب 

َ
ْدَنا َبَلی ق ْن  َشه 

َ
َیاَمة   َیْوَم  َتُقوُلوا أ ا اْلق  نَّ ا إ  یَن  َذاَه  َعْن  ُکنَّ ل  و به یاد )  1َغاف 

هایشان آنان را بر نفس را برگرفت وها آن ۀتو از پشت فرزندان آدم ذّریپروردگار که را آر هنگامی 
تا در روز قیامت  ؛دهیمکه آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی، ما گواهی می گواه ساخت

 .(خبر بودیمبی این ]امر[نگویید ما از 

نمایان و پراکنده شدند، های آدم و فرزندانش از نفسآدم بنی یاهنفس سپس»
 از امتحان در یشهمان امتحان اول که پ کرد؛امتحان  و خداوند آنان را در آن عالم

ْن بنیاست: انجام شده  یعالم جسمان ینا َك م  َخَذ َربُّ
َ
ْذ أ ْم ذریَتُهْم َو إ  ْن ُظُهور ه  آدم م 

ْشَهَدُهْم 
َ
نْ  َعلیَو أ

َ
ُکْم قاُلوا َبلیأ َربِّ  َلْسُت ب 

َ
ْم أ ه  ا َعْن  ُفس  ا ُکنَّ نَّ یاَمة  إ  ْن َتُقوُلوا یْوَم اْلق 

َ
ْدنا أ َشه 

لیَن َذ َه  ها را آن ۀتو از پشت فرزندان آدم ذّریپروردگار که را و به یاد آر هنگامی ) ا غاف 
ا نیستم؟ گفتند: هایشان گواه ساخت که آیا من پروردگار شمبرگرفت و آنان را بر نفس

 2«(.خبر بودیمبی این ]امر[تا در روز قیامت نگویید ما از  ؛دهیمبلی، ما گواهی می

 را آن حقیقت و معنادر عالم ذر را اثبات، و  امتحان وقوع کهاند نقل شده بسیاری روایات
 روایاتی از دسته آن چه و اندشده ذکرقبلی ۀ آی تفسیر بیان در که روایاتی چه ؛دنکنمیروشن 

 .اندشده نقل ذر عالم در امتحان بیانجایگاه  در که

ْذ  :پرسیدم تعالیوتبارک خدای سخن نای دربارۀ امام صادق از گوید:می زراره َخَذ  َوإ 
َ
 أ

َك  ْن  َربُّ ي م  ْن  آدم َبن  ْم  م  ه  َتُهْم  ُظُهور  یَّ ْشَهَدُهْم  ُذرِّ
َ
ْم  َعَلی َوأ ه  ْنُفس 

َ
َلْسُت  أ

َ
ُکْم  أ َربِّ   ب 

َ
ْدَنا َبَلی اُلواق  َشه 

ْن 
َ
َیاَمة   َیْوَم  َتُقوُلوا أ ا اْلق  نَّ ا إ  یَن  َهَذا َعْن  ُکنَّ ل  آدم تا روز قیامت را از پشت  ۀذری وندخدا» فرمود: َغاف 

و خودش را به  . آنان مانند ذّره بیرون آمدند. سپس خود را به آنان شناساندخارج ساختاو 
همان شناخت، و این نمیپروردگار خودش را کس شد هیچمین چنیناینکه اگر  آنان نمایاند،
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ْن  است:تعالی حقسخن  ْلَتُهْم  َوَلئ 
َ
َماَوات   َخَلَق  َمْن  َسأ ْرَض  السَّ

َ
هُ  َلَیُقوُلنَّ  َواأْل ل   اللَّ

ُ
ه   اْلَحْمُد  ق

لَّ  ل 
ْکَثُرُهْم  َبْل 

َ
 است؟ آفریده را زمین و هاآسمان کسی چه بپرسی: آنان از اگر و َیْعَلُموَن  اَل  أ
 1«(.دانندنمی بیشترشان بلکه ؛خداست آن   از تنها هاستایش ۀهم بگو خدا. گویندمی قطعا  

که نماد آن ـ عهد و میثاق گرفت و آن را نزد سنگها را و گواهی آناقرار  سپس خداوند
به تا مردم را  به امانت گذاشت، ـاالسود موجود در رکن کعبۀ شریف استدر این عالم حجر

 .فرمایدعالم عهد و میثاق یادآوری 

 کردن و بوسیدن(چرا استالم )لمسکردم: عرض  گوید: به امام صادقمی حلبی
، خداوند از فرزندان آدم پیمان گرفتآن هنگام که » فرمود: شد؟ تسنّ  سودحجراال 
پس  ؛بردفرو در خود را  هاهم پیماناو  ؛ستور دادداو سود را از بهشت فراخواند و به حجراال 
 2«که او وفا کرده است. دهدگواهی می پیمان وفا کندآن که به کسی سود برای هر حجراال 

 نفس، بسته شد. نخستین   پیدایش و ذر عالم در امتحانۀ پروندو به این ترتیب 

صورت  که قبل از امتحان این عالم جسمانی بود نیاین همان امتحان نخستی و»
 3«.پذیرفت

عالمی واقعی است، نه ساختگی »این عالم  و بود، ذر عالم از ایهخالص شده تقدیم آنچه
 4«.یا فرضی

 ۀادام دربه حول و قوۀ الهی  که دندار  وجودخصوص عالم ذر  درنیز  دیگری جزئیات


، تحقیق و اشراف: محمد بن محمدحسین قائینی، فصول المهمة فی اصول األئمة، شیخ محمد بن حسن حر عاملی. 1

 .423ص 1ج ق،، 1418ی امام رضا معارف اسالم ۀسسؤناشر: م
، ش1363سال ، نجمچاپ پ، اکبر غفاریتصحیح و تعلیق: علی، اصول کافی، شیخ محمد بن یعقوب کلینی. 2

 .184ص 4ج ،ایران ،تهران ،انتشارات دار الکتب االسالمیه، چاپخانه حیدری
 .265ص ،احمدالحسنسید  ،عقاید اسالم. 3
 .61ص 2ج متشابهات، سید احمدالحسن،. 4
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 خواهیم پرداخت.ها آن به پژوهش

 ردیگر عامل ذ هایگذارینام .3
 دیگر ناماین عالم، چند  اما ست؛اطالق این اسم بر این عالم مشهور بوده و ه«: ذر عالم»

 جمله: از اند؛شدهذکر  بیتاحادیث اهل و خدا کتاب در کههم دارد 

 1خنستینپیدایشِ  .1
ْمُتُم  َوَلَقْد : است شده ذکر متعال وندخدا کالم در گذارینام این ةَ  َعل 

َ
ْشأ وَلی النَّ

ُ
 َفَلْواَل  اأْل

ُروَن  گاه شدیدنخسپیدایش شک شما از و بی)  2َتَذکَّ  .(؟آوریدبه یاد نمیپس چرا  ؛تین آ

نزول  قوسعوالم  یا ظلمت  گانۀ سه عوالم از عالمنخستین  نمایانگر ،نخستینپیدایش 
آن  در و ،لقها در عالم ذر َخ نفسچراکه  ؛است ینْفس انسان پیدایش نخستینیعنی  ؛است
 فراموش را آنا  عموم مردم غالب اما ؛شد گرفته میثاق و عهدشدند، و در آنجا  امتحانعالم 

 آورند.نمی یاد به را آن از چیزی وکنند می

 هاسنف   عامل .2
هَ  َنُسوا است: شده ذکرمتعال وسبحان خداوند کالم در نیز نام این ْنَساُهْم  اللَّ

َ
ْنُفَسُهْم  َفأ

َ
 أ

 .(را از یادشان بردخودشان به کلی خدا را فراموش کردند، خداوند هم ها آن) 3


النشأة األولی. )مترجم(. 1

 .62 ،واقعه .2
 .19 ،حشر .3
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و در ارتباط دارد این آیه به عالم ذر » ند:اهفرمود آیهدر توضیح این  احمدالحسن ماما
 1«.حق آن نازل شده است

 2«. ...هاستدر واقع عالم ذر همان عالم نفس» :اندهفرمود شانای ونیز

 همان واقع در ذر عالم بنابراین ؛شدند خلق ذر عالم درفرزندانش  و آدم هاینفس زیرا
 هاست.سنف عالم

 3هاعامل سایه .3
 جمله: از ؛است شده ذکرچندین حدیث  در گذارینام این

 والیت ما پیمان گرفتبر خدا از شیعیان ما » :فرمود باقر امام گوید:می اعین بن بکر
 شربوبیت خودبه اقرار بر روز که از همه در عالم ذر همان  ؛در عالم ذر بودندها آن در حالی که

به ـ سایه بودندکه در حالی ـامتش را  عّزوجل وندو خدا ؛پیمان گرفت محمد بوت  و ن
و » فرمود:« ه بود.گلی آفرید که آدم را از آن آفریدهمان را از ها آن و فرمود؛عرضه  حمدم

عرضه داشت و ها آن برهایشان آفرید، و از بدنقبل خدا ارواح شیعیان ما را دو هزار سال 
گفتار لحن را از ها آن را شناخت و ماها آن نیز ناخت و علیرا شها آن دارسول خ

 4«.شناسیممی

 زندگی آن با جهان آن در فرد کهوی  مثالی بدن یا شخص سنفْ  «سایه» از مرادچه بسا 
 دیگر. یاحتماالت یا باشند، ارواح هایسایه ،هانفس اینکه یا بوده باشد؛ کندمی


 .63س،  2ج متشابهات، سید احمدالحسن،. 1
 .62ص ،نبعهمان م. 2
عالم األظلة )مترجم(.. 3

انتشارات کتابخانه علمی ، تحقیق: حاج سید هاشم رسولی محالتی، تفسیر عیاشی، محمد بن مسعود عیاشی. 4
 .180ص 1ج ،تهران ،اسالمی
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 عامل عهد و میثاق .4
بر ها آن و ازگرفت آدم را بر خودشان گواه بنیهنگامی که که خداوند، دلیل به این 

پیامبران و ـ شخودخلفا و جانشینان و تمام  محمدو والیت محمد و آل شوحدانیت خود
 عهد صاحب سنگ یا فرشته نزد راها آن اقرار وشهادت این  ،عهد و میثاق گرفت ـفرستادگان

 گذاشت. ودیعه به میثاق و

 لمس کردن و بوسیدن(چرا استالم ) کردم: رضع امام صادق به گوید:می حلبی
سود حجراال  خداوند از فرزندان آدم پیمان گرفتآن هنگام که » فرمود: شد؟ سنت سودحجراال 

سود پس حجراال  ؛فرو برددر خود را  هاهم پیماناو  ؛دستور داداو را از بهشت فراخواند و به 
 1«.که او وفا کرده است دهدگواهی می وفا کند پیمانآن که به کسی برای هر 

 عامل اشباح .5
 جمله: از ؛است شده ذکر بسیاری روایات در نیز نام این

از جد  ،زکریای موصلی، از جابر، از امام باقر، از پدر بزرگوارشمحبوب، از ابوابناز 
همان  تو» :فرمود علی امیرالمؤمنینبه  خدا : رسولکرده است، نقل بزرگوارش

ـ ی بر پا داشتاشباحصورت را بهها آن هنگامی کهـمخلوقاتش تو بر کسی هستی که خداوند با 
: و محمد و گفت .نیستم؟ گفتند: آری شما : آیا من پروردگارگفتها و به آن احتجاج نمود

همۀ خالیق از علی امیرالمؤمنین است؟ پس  فرستادۀ من است؟ گفتند: آری. پس فرمود: و
از اندک ها آن ،اندکتعدادی ، مگر سر باز زدندوالیت تو پذیرش از بینی کبر و خودبزرگتروی 


، ش1363سال ، چاپ پنجم، اکبر غفاریتصحیح و تعلیق: علی، اصول کافی، شیخ محمد بن یعقوب کلینی. 1

 .184ص 4ج، ایران ،تهران ،انتشارات دار الکتب االسالمیه، چاپخانه حیدری
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 1«هستند.اصحاب یمین همان آنان  ، وندتر اندک مه

 ذر عالم بارۀدر  که روایاتی در کردیمما بیان  آنچه از غیرنیز  دیگری هاینامو چه بسا 
 باشند. هداشت وجود متفاوتی کلمات و الفاظ با نداهگفت سخن

 داللت ذر عالم بر ،لفظدر  اختالف رغمعلی ذر، عالمبرای  متعدد هایگذارینام این تمام
داللت  دیگری معنای رد لفظبه استفاده از  که باشد داشته وجود ایقرینه اینکه مگر ؛کنندمی

 .کرده باشد

 هاستسنف عالمهمان  و «نخستینپیدایش »همان  یعنی «ذر عالم» یمیگومیوقتی ما 
 کنند.می داللتمعنا یک  بر که هستند متعددالفاظ  ،...و


انتشارات ، م1983، ق1403 ،شدهچاپ دوم تصحیح، االنوار، محمدباقر مجلسی، تحقیق: یحیی عابدیبحار. 1

 .272ص 26ج، لبنان ،بیروت ،الوفاء مؤسسه





 اول فصل

 ثقلین در شدهثابت حقیقتی ،ذر عامل

 است: مبحث دوشامل  فصل این

 مبحث اول: استدالل با آیات قرآن 

 روایات با استدالل دوم: مبحث 

 آن، اثباتدرست برای  راهجمله امور اعتقادی است و  از «ذر عالم»سخن در خصوص 
 خداوند ودر این دو وجود دارد  چیزهمه تبیانچراکه  است؛ـ عترت و خدا کتابـ ثقلین از پیروی
َما :استفرموده  امر ایشان آل وخدا  رسول و شخود ازپیروی  بهتعالی وتبارک نَّ ُکُم  إ  یُّ هُ  َول   اللَّ

یَن  َوَرُسوُلهُ  ذ 
یَن  آََمُنوا َوالَّ ذ 

یُموَن  الَّ اَلةَ  ُیق  َکاةَ  َوُیْؤُتوَن  الصَّ ُعوَن* َوُهْم  الزَّ هَ  َیَتَولَّ  َوَمْن  َراک   َوَرُسوَلهُ  اللَّ
یَن  ذ 

نَّ  آََمُنوا َوالَّ ْزَب  َفإ  ه   ح 
ُبوَن  ُهُم  اللَّ شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که )ولی    1اْلَغال 

دهند * و هرکس زکات میدارند و در حال رکوع همان کسانی که نماز برپا می ؛اندایمان آورده
[ حزب خدا اند ولّی خود بداند ]پیروز است، چراکهخدا و پیامبر او و کسانی را که ایمان آورده

 حدیث ه است.کرد وصیت ثقلین از روییپ به را ما نیز پیامبر اعظمو  (ندانداروزمنهمان پی
بها را میان دو چیز گرانمن » فرماید:میاست  شده نقل ایشان ازصورت متواتر که به ثقلین

و  ،. این دو جانشینان بعد از من هستندمبیتاهل مگذارم؛ کتاب خدا و عترتشما به جای می


 .56و  55 ،مائده .1
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 1«شوند.که در حوض ]کوثر[ بر من وارد آنتا  شونداز یکدیگر جدا نمیهرگز این دو 

 وجود ذر عالم اثبات برای ـتجربی نه و عقلی نهـ راهی هیچ که باشدو چه بسا بدیهی 
 اهلبیت احادیث وکریم  قرآن در شدهوارد دینی   متون   ،آن اثباتبرای  راهیگانه  وشته باشد ندا
به همین  ؛اندشدهتوصیف  «متعال خداوندگوی سخن»با صفت ها آن چراکه ؛است هاراط

 :خواهد بود مبحث دومتشکل از  فصل ایندلیل 
 :قرآن آیات با استدالل اول 

 :وایاتر  با استدالل دوم 

 مبحث اول: استدالل با آیات قرآن
 روایتی یا ،الداللهقطعی قرآنی  متن  با جز کهشود بندی میدسته عقایدیامور جزو  ذر عالم

خود را به استدالل این پژوهش  از همین روشود. ، ثابت نمیالداللهالصدور و قطعیقطعی
 .نمود خواهدستند م اطهار بیتاهلشده از روایات صادر ومحکم آیات قرآنی 

 با تا اند خواهیم پرداختسخن گفته ذر عالم با رابطه در که قرآنی آیاتبه  مبحث این در
 بهفقط  ما ،دیگرسوی  از ؛ این از یک سو؛کنیم اثبات راها خواستۀ خودمان بر آن استدالل

 و، تفسیرو محکم  را آیات این که روایاتی با راها آن بلکه کنیم؛نمیبسنده  آیاتاین  ذکر
 کنیم.میتقویت  ندنکمی بازگو را معنایشان


چاپ و نشر مؤسسة نشر اْلسالمی ، کبر غفاریا و تعلیق علیویرایش ، تمام النعمة؛ الشیخ الصدوق الدین وکمال. 1

الطبعة: ، الشیخ األمینی ،الغدیر؛ 64ص، ق1405الحرام سال چاپ: محرم، التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة
 مسند أحمد؛ أحمد؛ 176ص 1ج، م 1977سنة الطبع: ، لبنان ،بیروت ،المطبعة والناشر: دار الکتاب العربی، الرابعة

، الحاکم النیسابوری ،المستدرك علی الصحیحین؛ 14ص 3ج، لبنان ،بیروت ،المطبعة والناشر: دار صادر، بن حنبل
 3ج، لبنان ،بیروت، دار المعرفة، بإشراف د. یوسف عبدالرحمن المرعشلی، طبعة مزیدة بفهرس األحادیث الشریفة

 .148ص
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 تفسیر خویش یأر  به را قرآن مبادارا در پیش گرفتیم تا  استدالل روشدلیل این  این بهما 
 بهشما  که آیاتی نکند اعتراض کسیتا  نیز و ؛است شده نهی کار این ازچراکه  باشیم؛ کرده

ما  است مختلفی هایوجه دارای قرآن که آنجا از و هستند متشابهید اهکرد استداللها آن
کسی  فقط را قرآنبه عالوه  .را مد نظر داشته است وجه کدام شما استناد مورد ۀآی دانیمنمی

 جداها آن ازکه قرآن هستند  بیتاهلده، شناسد و این عکه مخاطب قرآن است می
گاهها آن فقط و شود،نمی  هستند. آن متشابه و محکم ،تأویل تفسیر، بهافراد  ترینآ

 صراحتبه ذر عالمها آن از برخی در هستند. بسیار کنندمی اثبات را ذر عالم که قرآنی آیات
 دیگر برخی در و ندکنمی بیاناست  افتاده ذر در کهرا  اتفاقاتی دیگر برخی و ،است شده ذکر
 خواهیم ارائه« در قالب دالیل» رااز این آیات  برخی در ادامه است. شده اشاره عالم آن به نیز

 کرد:

 آدمبنی از میثاق و عهد گرفنت و ،امتحان ۀآی اول: دلیل
ْذ فرماید: تعالی میحق َخذَ  َوإ 

َ
َك  أ ْن  َربُّ ي م  ْن  آدم َبن  ْم  م  َتُهْم  ُظُهور ه  یَّ ْشَهَدُهْم  ُذرِّ

َ
 َعَلی َوأ

ْم  ه  ْنُفس 
َ
َلْسُت  أ

َ
ُکْم  أ َربِّ اُلوا ب 

َ
ْدَنا َبَلی ق   َشه 

َ
َیاَمة   َیْوَم  َتُقوُلوا ْن أ ا اْلق  نَّ ا إ  یَن  َهَذا َعْن  ُکنَّ ل  و به یاد )  1َغاف 

هایشان آنان را بر نفس را برگرفت وها آن ۀتو از پشت فرزندان آدم ذّریپروردگار که را آر هنگامی 
قیامت تا در روز  ؛دهیمکه آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی، ما گواهی می گواه ساخت

 .(خبر بودیمبی این ]امر[نگویید ما از 

 کسانیتمام  و کنندمی اثبات را ذر عالم که رودمی شمار به صریحی آیات جمله از آیه، این
 کسانی با آیه این ۀوسیلهب و 2بوده است آیه این ا استناد بهباند کرده اثبات را ذر عالم وجود که


 .172 ،اعراف .1
. األمثل فی 201. سعد السعود؛ السید ابن طاووس .ص318 ص 8الطباطبائی: ج؛ السید القرآنالمیزان فی تفسیر  .2

 .630ص 3ج ،تفسیر کتاب الله المنزل؛ الشیخ ناصر مکارم الشیرازی
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 بحثحور م و اندهپرداخت مناقشه به 1کنندمی انکار را آن یاتردید دارند وشک عالم آنبارۀ در  که
 .بر این آیه قرار داشته است ذر عالم با رابطه درها آن

کند. عالمی که در آن کید میأ آدم در عالمی غیر از عالم دنیا تخلقت بنیبر  ظاهر این آیه
برایشان جاری ه امتحان و از کسانی ک ،امتحان گرفتهها آن خلق و ازها بدنها قبل از نفس
 نزد صاحب عهد و میثاق به ودیعه گذاشته شده است.این اقرار و  ،اقرار گرفتهشد 

 :کندمی داللت ذر عالم وجود اثبات بر جهت چنداز  آیه این

 زیرا است؛ آدم از ذریه گرفتن معنایبهآدم بنی پشت از ذریه گرفتن اول: وجه
 تفسیر را آیه این که روایاتی اینکه کما ؛اندشده خلقخودش  نفس از وی ۀذری هایسنفْ 

او ۀ ذری و آدم خلقت آغازاز  آیهاین  یعنی بوده است؛ آدم از ،ذریه گرفتنکنند می بیان کنندمی
ل از آدم نفس و ،آدم نفس از «ذریه» پس گوید.می سخن  خلق آن در روح دمیدن و شدهرفع گ 

 .است شده

 مادی اجسام عالم آیه،این  از مراد وکند صحبت می سنفُ ا معالاین آیه دربارۀ  دوم: وجه
ْشَهَدُهْم  فرماید:می متعال خدای که دلیل این به ؛نیست

َ
ْم  َعَلی َوأ ه  نُفس 

َ
ایشان را بر )و  أ

 بیان وضوحبه آیه این کنیدمی مالحظه که طور همان (.گواه ساخت هایشان()نْفس خودشان
 2است. هودب نفس عالم ،این عالم کندمی

پرسش  یکتنها در  امتحان این .خودشان عالم در هانفس برای امتحانی وجود سوم: وجه
َلْسُت  شد:می خالصه

َ
ُکْم  أ َربِّ  چنینطور کلی به پاسخ و ،(آیا من پروردگار شما نیستم) ب 

 3(.آری گفتند) بلی قالوا بود:


 1ج ،. االمالی؛ السید المرتضی47. المسائل السروریة .ص83ص ،تصحیح اعتقادات االمامیة؛ الشیخ المفید. 1

 .398ص 15ج ،فخرالدین رازی؛ الغیبمفاتیح. 389ص 4ج ،. مجمع البیان؛ الطبرسی20ص
 .269ص عقاید اسالم، سید احمدالحسن،. 2
 منبع سابق.. 3
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ها آن برایرا  بهانه و عذررگونه ه و ساختو شاهد  گواه خودشان هاینفسبر  راها پس آن
ْن  :از بین برد

َ
َیاَمة   َیْوَم  َتُقوُلوا أ ا اْلق  نَّ ا إ  یَن  َهَذا َعْن  ُکنَّ ل  ما از این  یدیوگدر روز قیامت ن)تا  َغاف 

و  گواهی و امتحان از غفلتۀ بهان با حساب، روز در تراشیعذر  جهت همین به (.غافل بودیم
 .نخواهد بود پذیرفته ربوبیت، بهاقرار 

 روایات در که گونه همانـها آن بر الهی خلفای و فرشتگان خداوند،گواهی  چهارم: وجه
 نزد را بندگان میثاق و عهد خداوند که سنگی نزد شهادت و اقرار اینحفظ  و ـاست شده ذکر

صورت االسود موجود در رکن کعبۀ مشرفه بهه است. سنگ سیاه حجرگذاشت ودیعه به او
 کند.دین به او اشاره مینما

 به مفصل طوربه پژوهشاین ۀ ادام درو  ،هستند آیهاین  هایداللتها به اختصار این
 پرداخت. خواهیمها آن

 داللت که دندار  وجودهای هر دو گروه ]شیعه و سنی[ کتاب ازـ به تواترـ بسیاری یاتارو 
حفظ و  و ،عالم آن در امتحان وقوع ،آدم از هذریساختن و چگونگی خارج ذر عالم بر آیهاین 

 کنیم:برخی از این روایات را نقل می ؛دنکنمی بیان را بندگان میثاق و عهد نگهداری

که آفریدگان را آفرید، آبی تعالی هنگامیوخدای تبارک» :دفرمو باقر امام... اباجعفر 
با هم آمیخت. خداوند مقداری را رید. سپس این دو آب آبی شور و بدمزه آفنیز و و گوارا، زالل 

 حالی درـ. سپس به اصحاب یمین شدت مالید و َورز دادبهل از سطح زمین برداشت و آن را گ  
به اصحاب و به بهشت بروید.  : در صلح و آرامشفرمودـ کردندذّره حرکت میهمچون که آنان 

ن پروردگار شما نیستم؟ آیا م. سپس فرمود: هیچ باکی ندارمشمال نیز گفت: به آتش بروید و 
سپس از پیامبران  خبر بودیم.گواهی دادیم؛ تا در روز قیامت نگویید ما از این بی ،گفتند: بله

فرستادۀ من و این  ،شما نیستم؟ و آیا این محمدپروردگار عهد و پیمان گرفت و فرمود: آیا من 
و از اولوالعزم پیمان  ؛شد گفتند: بله. پس پیامبری برای آنان ثابت ؟نیست امیر مؤمنان ،علی

و اوصیای پس  امیر مؤمنان ،فرستادۀ من و علی ،و محمد ،گرفت که من پروردگار شما هستم
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 1«.علم من هستندخزائن از او، اولیای امر و 

ذْ  َو  :عّزوجل خدای کالمۀ دربار  صادق امام... از اباعبدالله  َخَذ  إ 
َ
َک  أ ن َربُّ آدم بنی م 

ن ْم  م  َتُهْم ُذ  ُظُهور ه  یَّ ْشَهَدُهْم  َو  رِّ
َ
ْم  َعَلی أ ه  نُفس 

َ
خداوند نسل » فرمود:تا آخر آیه،  بلی... قالوا أ

پس  .بیرون آمدند «ذره»همچون او تا روز قیامت بیرون آورد. آنان  (صلب)آدم را از پشت 
ر کسی پروردگا شدچنین نمیو اگر  ؛آشنا ساختخودش و آنان را با شناساند را به آنان  شخود

محمد من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بله. فرمود: و آیا آیا شناخت. سپس فرمود: خود را نمی
 2«.گفتند: آری نیست؟مؤمنان، خلیفه و امین من  بنده و فرستادۀ من و علی امیر

ْذ  :پرسیدم تعالیوتبارک خدای سخن ایندربارۀ  صادق امام از گوید:می زراره َخَذ  َوإ 
َ
 أ

َك  ي ْن م   َربُّ ْن  آدم َبن  ْم  م  ه  َتُهْم  ُظُهور  یَّ ْشَهَدُهْم  ُذرِّ
َ
ْم  َعَلی َوأ ه  ْنُفس 

َ
َلْسُت  أ

َ
ُکْم  أ َربِّ اُلوا ب 

َ
ْدَنا َبَلی ق  َشه 

ْن 
َ
َیاَمة   َیْوَم  َتُقوُلوا أ ا اْلق  نَّ ا إ  یَن  َهَذا َعْن  ُکنَّ ل  آدم تا روز قیامت را از پشت  ۀذری وندداخ» فرمود: َغاف 

را با خود آشنا ساخت و خودش را به د. آنان مانند ذّره بیرون آمدند. سپس آنان او بیرون آور 
همان شناخت، و این نمیپروردگار خودش را کس شد هیچنمی چنیناینکه اگر  آنان نمایاند،

ْن  است:تعالی حقسخن  ْلَتُهْم  َوَلئ 
َ
َماَوات   َخَلَق  َمْن  َسأ ْرَض  السَّ

َ
هُ  َلَیُقوُلنَّ  َواأْل ل   اللَّ

ُ
ه   اْلَحْمُد  ق

لَّ  ل 
ْکَثُرُهْم  َبْل 

َ
 است؟ آفریده را زمین و هاآسمان کسیچه :و اگر از آنان بپرسی) َیْعَلُموَن  اَل  أ
 3«(.دانندنمی بیشترشان بلکه ؛خداست آن   از تنها هاستایش ۀهم بگو خدا. گویندمی قطعا  

این سخن خداوند  یامعن از اباجعفر امام باقر ازروایت شده است، گفت:  زراره... از 
ْذ  :عّزوجل پرسیدم َخَذ  َوإ 

َ
َك  أ ْن  َربُّ ي م  ْن  آدم َبن  ْم  م  ه  َتُهْم  ُظُهور  یَّ ْشَهَدُهْم  ُذرِّ

َ
ْم  َعَلی َوأ ه  ْنُفس 

َ
 أ

َلْسُت 
َ
ُکْم  أ َربِّ اُلوا ب 

َ
ْدَنا َبَلی ق ْن  َشه 

َ
َیاَمة   َیْوَم  َتُقوُلوا أ ا اْلق  نَّ ا إ  ل   َهَذا َعْن  ُکنَّ معرفت » فرمود: یَن َغاف 


 .8ص 2ج ،شیخ کلینی ،کافی. 1
انتشارات: ، م1990 ق/1410، چاپ اول، تحقیق: محمد الکاظم، فرات بن إبراهیم الکوفی، تفسیر فرات الکوفی. 2

 .149ص، تهران ،رشاد اسالمیا نشر تابع وزارة فرهنگ و چاپ و همؤسس
تحقیق و اشراف: محمد بن محمد حسین ، فصول المهمة فی اصول األئمة، شیخ محمد بن حسن حر عاملی. 3

 .423ص 1ج ق،، 1418معارف اسالمی امام رضا  مؤسسهناشر: ، قائینی
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، و روزی آن را به یاد خواهند ندرا فراموش کرد آن جایگاهشد، ولی استوار های آنان در دل
و کیست  شدانست خالقکس نمیهیچ ،آورد. اگر چنین پیمانی گرفته نشده بود

 1«.کسی استچهاش دهندهروزی

کردن و بوسیدن( سچرا استالم )لم کردم: عرض صادق امام به گوید:می حلبی... 
سود حجراال  یمان گرفتوند از فرزندان آدم پخداآن هنگام که »سنت شد؟ فرمود:  سودحجراال 

سود برای پس حجراال  ؛هم پیمان را گرفت و بلعیداو  ؛دستور داداو را از بهشت فراخواند و به 
 2«کرده است.وفا دهد که میگواهی  که به پیمان وفا کندکسی هر 

عالی عهد توتبارکخداوند وقتی »فرمود: روایت شده است،  امام صادقلله ... از اباعبدا
]خطاب به به همین دلیل  ببلعد.دستور داد آن را  حجراالسودگرفت، به را بندگان و میثاق 

 عهدبه  به وفاداری  ]برایم[ و پیمانم را تجدید کردم تا کردم شود: امانتم را ادا سنگ[ گفته می
 3«.دهیبگواهی 

 آدم خداوندوقتی » گوید:می «... آدم بني من ربك أخذ وإذ» آیه: این بارۀدر  عباسابن. ..
و اش روزی، اجلش()سرآمدش  و ،گرفت اورا از  شخود ربوبیت میثاقکرد،  خلق را

از صلب او خارج نمود و  هاییذرههمچون سپس ذریۀ او را  .نوشتاو را برای  شهایمصیبت
 برایشان راها آن هایو مصیبتروزی ، اجلو  ،گرفتها ز آنارا  شمیثاق ربوبیت خود

 4«.نوشت

گفت:  «.وإذ أخذ ربك من بني آدم..»تعالی حقاین سخن  اعباس در رابطه بابن... 


 ..باب علة المعرفة والجحود117ص 1ج ،، الشیخ الصدوقالشرائععلل. 1
، ش1363سال ، پنجم چاپ، تصحیح و تعلیق: علی اکبر غفاری، خ محمد بن یعقوب کلینیاصول کافی، شی. 2

 .184ص 4ج، ایران ،تهران ،انتشارات: دار الکتب االسالمیه، چاپخانه: حیدری
 .184ص 4کافی، کلینی: ج. 3
موقع ، بیروت ،ر الفکرچاپ دا، بکر، جالل الدین السیوطیالدر المنثور فی التأویل بالمأثور؛ عبد الرحمن بن أبی. 4

 .598ص 3ج، التفاسیر
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 .از صلب او خارج نمود هاییذرههمچون او را  ۀهنگامی که خداوند آدم را خلق کرد، ذری»
چنان و چنین رمود: این فالن بن فالن است، که و فتعیین کرد هایی اسمها آن سپس برای

را ها آن سپس با دست خود کند.چنان میو چنین ، و این فالن بن فالن است، که کندمی
 1«.در جهنم هستندها اینو  ،ها در بهشتدو قبضه کرد و فرمود: این

طوری که د؛ بهـ هستنفراتر از حد تواتربسیار زیاد ـ آیه این تفسیر درشده وارد روایات  
ۀ آی این داللت به توجه با نتیجه در کرد. انکار را ذر واقعی   عالمتوان با وجود این روایات، نمی

 شدنثابت و؛ شودمی اثبات ذر عالم در امتحان وجود کنند،می تفسیر را آن که روایاتی وکریم، 
 .کندرا اثبات می رذ عالم وجودنوبۀ خود به ،عالم آن در امتحان

 دکننمی بیان گِل از را انسان خلقت آغاز که آیاتی دوم: لیلد
 از انسان خلقت آغاز بیانگراین آیات  بینیممی ،هادر آن ملأت و قرآن آیاتمطالعۀ  هنگام

ل» ي: فرمایدمیتعالی حق هستند. «گ  ذ 
ْحَسَن  الَّ

َ
  َخَلَقهُ  َشْيء   ُکلَّ  أ

َ
ْنَسان   َخْلَق  َوَبَدأ ْن  اْْل   م 

ین   ل آفرینش انسان را از و  ،آن خدایی که هرچیز را به نیکوترین وجه خلقت کرد) 2ط  آغاز گ 
 .نمود(

ي ُهَو : فرمایدمی و ذ 
ْن  َخَلَقُکْم  الَّ ین   م  َضی ُثمَّ  ط 

َ
َجال   ق

َ
َجٌل  أ

َ
ی َوأ ْنَدهُ  ُمَسمًّ ْنُتْم  ُثمَّ  ع 

َ
 أ

ل آفرید. آنگاه مدتی ر ) 3َتْمَتُروَن  مقرر داشت. و َاَجل حتمی نزد  ااوست کسی که شما را از گ 
 .(کنیدتردید می اوست. با این همه، شما


موقع ، بیروت ،چاپ دار الفکر، بکر، جالل الدین السیوطیالدر المنثور فی التأویل بالمأثور؛ عبد الرحمن بن أبی. 1

 .598ص 3ج، التفاسیر
 .7 ،سجده .2
 .2 ،انعام .3
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ْم فرماید: می و ه  ُهْم  َفاْسَتْفت 
َ
َشدُّ  أ

َ
ا أ ْم  َخْلق 

َ
ا َخَلْقَنا َمْن  أ نَّ ْن  َخَلْقَناُهْم  إ  ین   م  پس، ) 1اَلز ب   ط 

که خلق  ییا موجودات ]با عظمت[ دیگر  ،تر استسختها آن خلقتبپرس: آیا  اناز این
لکرده  .(چسبنده بیافریدیم یایم؟ ما اینان را از گ 

ل از انسان خلقت آغاز ترتیب ینه اب  از پس و دمید آن در خود روح از خداوند سپس ؛بود گ 
ْذ  فرماید:می .کنند سجدهوی  برای تافرمود  امر فرشتگان به ،آن در خود روح دمیدن اَل  إ 

َ
 ق

َك  َکة   َربُّ ْلَماَلئ  ي ل  نِّ ٌق  إ  ا َخال  ْن  َبَشر  ین   م  َذا * ط  ْیُتهُ  َفإ  یه   َوَنَفْخُت  َسوَّ ْن  ف  ي م  یَن  َلهُ  َفَقُعوا ُروح  د   َساج 

ل پروردگار تو که آن هنگام ) 2 که او  آنگاه* پس آفرینم میبه فرشتگان گفت من بشری از گ 
 .درافتید(برای او کنان سجده ،را بیاراستم و از روح خود در او دمیدم

ل از انسان آفرینش آغاز دهندمی نشان وضوحبهـ نیز دیگر آیات وـ آیات ینا  است. بوده گ 

و به مالئکه فرمان  بود آدم پدرمان کرد خلق ذر عالم در خداوند که ینْفس انسان اولین
ه برای خلیف وجانشین  اولینعنوان را به آدمها روشن فرمود برای آن وداد برای او سجده کنند 

ل ازصورت بشری ، بهخدا  هنگامی و کنند سجدهبرایش  کرد امرها آن به وخلق کرده است،  گ 
که  کرد توجیهچنین را ایننکردنش در برابر آدم سجده ،سر باز زد آدم بهسجده  از ابلیس که
ل از آدم شده بود در حالی که خلق آتش ازاو بهترم؛ زیرا او  از من فرماید: تعالی میحق .گ 
ا
َ
الَّ  َمَنَعَك  َما َل ق

َ
ْذ  َتْسُجَد  أ َمْرُتَك  إ 

َ
اَل  أ

َ
َنا ق

َ
ْنهُ  َخْیٌر  أ ي م  ْن  َخَلْقَتن  ْن  َوَخَلْقَتهُ  َنار   م  ین   م   3ط 

گفت:  چیز تو را باز داشت از اینکه سجده کنی؟تو را به سجده امر کردم چهآنگاه که فرمود: )
 .(لمن از او بهترم. مرا از آتشی آفریدی و او را از گ  

ل از انسان خلقت آغاز بنابراین با عنوان  روایات از برخی که است چیزی همان این و ؛بود گ 
 خاک و آبمحتویات  تمام نمایانگر ؛ گلی کهاندکرده اشارهبه آن « شده به آسمان اولگل  رفع»


 .11 ،صافات .1
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ن چنیاین و دمید آن در خود روح ازو سپس  ،شدت مالش دادآن را به خداونددر زمین بود. 
لمربوط به  احادیث که است چیزی همان این گرفت. شکل آدم نفس که برای ـ شدهرفع گ 

 کنیم:می ذکر را احادیثاین  از برخی .اندکرده بیانـ عرضه شد ذر عالم درخلقت 

آغاز آفرینش  اگر مردم بدانند» فرمود: روایت است که باقر اماماز زراره از اباجعفر  -1
قبل  عّزوجل وند. همانا خداندوشمیاختالف ندچار با یکدیگر نفری دو چ هی است چگونه بوده

را بیافریند، فرمود: آبی گوارا پدید آی، تا از تو بهشت و اهل طاعت خود را  اتاز آنکه مخلوق
آن دو ه سپس ب ؛خ و اهل معصیتم را بیافرینمبیافرینم، و آبی شور و تلخ پدید آی تا از تو دوز 

مؤمن.  ،د و کافرکافر زایَ  ،مؤمنبه این ترتیب شد که  .آمیخته شدنددو  فرمان داد، پس آن
ه بهمچون ذرات ناگاه هب ؛شدت مالش دادهزمین برگرفت و آن را بسطح گلی را از سپس 

 1«.جنبش درآمدند

و ]به » پرسید:سخن خداوند عّزوجل  اینۀ دربار  باقر امام از مردی گوید: زراره -2
تا آخر آیه.  «...را برگرفتها آن را که پروردگارت از صلب فرزندان آدم، ذریۀخاطر بیاور[ زمانی 

یک  عّزوجل وندخدا» فرمود: من به پدرم فرمود: شنیدمی پدرشکه در حالی  حضرت
بر آن ریخت را ت برگرفت و آب گوارای فرا ـرا از آن آفرید که آدمرا ـمشت از خاک زمین 
سپس آب شور و تلخ بر آن ریخت و چهل صبح دیگر  .ود گذاشتحال خ و آن را چهل صبح به

آنگاه آدمیان مانند مور از  .شدت مالیدواگذاشت. چون آن گل خمیر شد، آن را برگرفت و به
 2«. ...راست و چپش به جنبش درآمدند

 نامگذاری، حّوا حّوا و آدم، آدم چرا کرد: سؤال و آمد امیرالمؤمنین نزد یهودی یک -3
ین ه اب ؛شد زمین آفریده)پوسته( َادیم آدم، آدم نامیده شد؛ چون از » فرمود: ایشان شدند؟
لرا فرستاد و به او فرمود از پوستۀ زمین، چهار قسمت  که خداوند متعال، جبرئیلترتیب   گ 


 .7ص 2ج ،کلینی ،کافی .1
انتشارات: منشورات چاپ ، م1950 ق/1370 ،چاپ اول، الدرجات؛ الحسن بن سلیمان الحلیمختصر بصائر .2

 .151ص، نجف أشرف، حیدریة
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لسیاه، و این  گلیای و ی قهوهگل، سرخ گلیسفید،  گلیبرایش بیاورد:  های ها را از قسمتگ 
زمین بردارد. سپس به او فرمود چهار نوع آب برایش بیاورد: آب شیرین، آب زبر و زمین نرم 

ها را روی خاک بریزد، و خداوند با دست شور، آب تلخ، و آب گندیده. آنگاه به او فرمود آب
چیزی اضافه آمد که به آب  از خاک نهطوری که به ؛را به هم آمیختها آن شد]قدرت[ خو

چیزی زیاد آمد که به خاک نیاز داشته باشد. پس آب شیرین را در  نه از آبنیاز داشته باشد، و 
هایش و آب گندیده را در گلوی او قرار داد، و آب شور را در چشمانش، و آب تلخ را در گوش

 1«.آفریده شد (موجود زنده)از حیوان اش. حّوا نیز حّوا نامیده شده؛ چون بینی

 فرمود:ایشان  که است کرده روایت صادق فرجع امام از حلبی، علی بن محمد -4
مشتی آب را بر گل رها فرمود. بعد از آن،  را بیافریند آدمفرمود اراده  عّزوجلچون خدای »

 .نمودبه دو قسمت تقسیم  شدست خود ابرا پس آن س؛ ش داداز آن گل را گرفت و آن را مال
 2«. دند...ناگاه به جنبش درآم، و بهپراکنده فرمودرا ها آن سپس

ل ازرا  انسان خلقت آغاز که احادیثی  تواترحد  از کنندمی ذکر اول آسمان به شدهرفع گ 
ها صحیح هستند، همۀ آن گفتطور قطع و یقین  به تواننمی چهاگر  بنابراین فراتر هستند؛

 .توان اطمینان حاصل کردها میکم از صحت بیشتر آندست

ل» ازآفرینش  بیان در احمدالحسن سید  فرماید:می «شدهرفع گ 

ل»  او در ایمان روح سپس 3.شد برده باال ذر عالم در اول آسمان به زمین از آدم گ 


 12ص 1ج، م1966ق/ 1385، حیدریه در نجف انتشارات و چاپ کتابخانه، شرائع؛ شیخ الصدوقالعلل .1
 .7ص 2ج ،کلینی ،کافی .2
اندازۀ یک گام یا بیشتر سمت مبدأ یا منبع بهرفتن: برگشت بهرفع و باال»فرماید: ی، در بیان رفع ماحمدالحسنسید  .3

در عدم  پذیرندۀ وجود است، در این  ،الهوت است. به این معنا که اگر فرض کنیم انسان )یا دیگر مخلوقات( تجلی  
اظ معرفتی، دورتر شویم، این مرتبۀ صورت از مرتبه و درجۀ معینی برخوردار خواهد بود که هرچه از منبع تجلی، به لح

 تر خواهد بود. نورتر و ظلمانی( کماست معین )به میزان عدمی که در آن نفوذ کرده
درصد ظلمت )عدم( تشکیل شده است و هر 90درصد نور و 10فرض کنیم عالم مادی که جسم ما در آن قرار دارد از 

پیماید، با یک عدد صحیح نشان داده ن معرفت و ادراک( میسمت ظلمت مطلق )نیستی مطلق، فقداگامی که نور به
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 به و شد دمیده او در القدسروح سپس؛ آمد وجود به نْفس انسانیاولین  و شد دمیده
َذا: کنند سجده او به داد دستور فرشتگان یُتهُ  َفإ  ْن  فیه   َوَنَفْخُت  َسوَّ ی م   َلهُ  َفَقُعوا ُروح 
دیَن   به اوپس برای  دمیدم، آن در خود روح از و کردم درست را آن وقتی پس) 1ساج 


سمت یک عالم موازی که شود. یک گام برداشتن توسط جسم مادی )مانند گل آدم( عبارت است از حرکت وی به

 درصد یعنی عالمی که از عالم اول جلوتر است. 89درصد است و نسبت ظلمت )عدم( آن 11نسبت نور در آن 
زیرا پدیدآورندۀ عوالم مطلق است، پس باید  ؛بودنشان )نزدیکی به مبدأ( تقسیم کرداساس میزان کامل رعوالم را باید ب

دهندۀ اولین چیزی است که از آن صادر شده است تا جایی که ممکن است، به مطلق نزدیک باشند؛ چرا که نشان
مان یا قطعۀ دیفرانسیل، از گکمک می ریاضیمدل شدن به معنا، از )محمد = همۀ عوالم(. برای نزدیک ل  یریم. یک ا 

توان آن ترین عدد به صفر به شمار آورد، ولی نمیتوان آن را نزدیکیعنی می ؛تر استهر آنچه بتوان تصور کرد کوچک
است، در واقع  0001/0دهی )یا دسیمال( مشخص کرد. مثال  اگر کسی بگوید این عدد صورت یک عدد دهرا به

کند که دیگر مطمئن شویم چنین عددی وجود تر است و این موضوع تا جایی ادامه پیدا میوچکاز آن ک 00001/0
جای ولی از شناخت خود آن مطلقا  عاجزیم. اگر این عدد به ،های آن را بشناسیمتوانیم برخی ویژگیدارد و می

ترین علیه، نزدیکزیرا مقسوٌم  ؛د شدنهایت خواهگیرد، نتیجۀ تقسیم نزدیک به بیبعلیه، در هر تقسیمی قرار مقسوٌم 
عدد به صفر است. مفهوم این سخن آن است که اگر ما شخصی را ببینیم که جلوی دیدگان ما رفع و به باال برده 

بینیم، سپس شبحی از آن را و در یعنی ابتدا جسمش را می ؛شودتدریج ناپدید میکنیم وی بهمشاهده می ،شودمی
در واقع او اصال  پنهان نشده است، بلکه همۀ ماجرا این است که او به عالم دیگری که با عالم ما . شودانتها پنهان می

سمت مبدأ توانیم بگوییم او یک یا چند گام بهیا می ؛موازی است و در جهت نور از عالم ما برتر است، منتقل شده است
در هر حال در خارج از منبع نور یا وجود، مجموع  رفتن آن جسم مادی( واساس حالت باال یا منبع بازگشته است )بر

، هیچ چیز منبععبارت دیگر، در خارج از نور و ظلمت یا مجموع وجود و عدم وجود )نیستی( برابر با صفر است؛ به
 حقیقی وجود ندارد.

رود، می شود. هر گامی که نور به جلومثال: منبع نوری را تصور کنید که نور از آن در جهت معینی منتشر می
. به این شودمنتشر می ییپرتوها ،کند و از این جبههصورت یک جبهۀ مادی تمرکز پیدا میبعضی از پرتوهای آن به

. این شودها منتشر مینور از آنپرتوهای شود که از جنس نور هستند و هایی ساخته میترتیب در مقابل منبع نور جبهه
های نور، فضایی پر از شمارش نیست. بین این جبههها قابلند که تعداد آنهای نور به قدری به هم نزدیک هستجبهه

ها و شدت نور؛ به عبارت دیگر مجموع ماده و شدت نور در و برابر است با مجموع محتوای جبههوجود دارد ضد ذرات 
 ،عقاید اسالم. )وجود نداردی واقعتوانیم بگوییم در خارج از منبع نور هیچ چیز خارج از منبع نور برابر صفر است. پس می

 .(263ص
 .29 ،حجر .1
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ل از نْفس انسانیاولین  ترتیب این به .(درافتید سجده آدم )گل مرفوع(  شدۀبرده باال گ 
 1«.وجود آمد به شد دمیده آن در که روحی و

ل باال بر  از ینْفس انسان خلقت سرآغاز بنابراین،  دمیدن و اول آسمان به شده(رفع)شده هدگ 
 آمد. وجوده ب ذر عالم و هانفس آسمان در آدم نفس ترتیب ینه اب و بود، آن در روح

ل بردنباال اثباتچراکه  است؛شده ثابت ووجود دارد  ذر عالمو این یعنی   خلقت و آن به گ 
ه پذیرفت صورت« خلقت و رفع» آن در که استعالم ذر بر اثبات  متوقف آن، در ینْفس انسان

 شود.می ثابت بودیماثباتش  صدد در آنچه ترتیب این به .است

 اندکرده ذکر را او فرزندان و مهسر آدم، نفس خلقت که آیاتی سوم: دلیل

َها َیا فرماید:می متعال خداوند یُّ
َ
اُس  أ ُقوا النَّ ُکُم  اتَّ ي َربَّ ذ 

ْن  َخَلَقُکْم  الَّ َدة   َنْفس   م   َوَخَلَق  َواح 
ْنَها ْنُهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها م  َجاال   م  ا ر  یر  َساء   َکث  ُقوا َون  هَ  َواتَّ ي اللَّ ذ 

ه   َتَساَءُلوَن  الَّ ْرَحاَم  ب 
َ
نَّ  َواأْل هَ  إ   َکاَن  اللَّ

ا َعَلْیُکْم  یب  که شما را از یک نفس همان پروردگاری  ؛ای مردم، بترسید از پروردگار خود) 2َرق 
و از آن، جفت او را خلق کرد و از آن دو نفس، بسیاری از مردان و زنان را در جهان  ،ریدآف

زنهار از کنید و و بترسید از آن خدایی که به نام او از یکدیگر درخواست می ه ساخت؛پراکند
 .(همواره بر شما نگهبان است وندکه خداخویشاوندان َنُبرید 

ْن  َخَلَقُکْم  فرماید:می نیز و َدة   َنْفس   م  ْنَها َجَعَل  ُثمَّ  َواح  او شما را از یک )  3.َزْوَجَها.. م 
 ....(از آن جفت او ]حّوا[ را قرار داد سپس .نفس ]آدم[ آفرید

ها از آن مراد و بوده هاسنفْ خلقت  خلقت، کهداللتی روشن و صریح دارند بر این آیاتاین 
 اشاره، شودمی گفته سخن هانفس خلقت با رابطه در که هنگامی و ،نیست مادی جسم خلقت


 .264ص ،احمدالحسنسید  ،سالماد یعقا .1
 .1،نساء .2
 .6 ،زمر .3



 ینشده در ثقلثابت یقتیعالم ذر، حق ........................................................................... 48

 .است ذر عالم همانکه  ؛است گرفته قرار اول آسمان در که دارد هایینفس عالم به

 خلق آن در روح دمیدن و اول آسمان به شدهرفع ل  گ   از را آدم نفس ،خداوند که جایی
ل ترکیب از آدم نفس بنابراین ؛کرد  د.آم وجوده ب آن در روح دمیدن و گ 

 بیان را ذر عالم در هاانسان هاینفس خلقت علت وچگونگی  احمدالحسن سید
 فرماید:ایشان می ؛است فرموده

متعال آفرینش آدم را در آسمان اول، در آسمان َانُفس، آغاز وخداوند سبحان»
زمین فرود به قابلیت را داشته باشند که این نمود؛ ولی برای اینکه آدم و فرزندانش 

ل، تا آسمان اول باال برده شود و نفس آدها بدند و به بیاین  ممتصل شوند، باید گ 
د. این موضوع ضروری است؛ از این جهت که روح، در نو سایر مردم از آن آفریده شو

ل، ابزار اتصال روح با جسد شده است. امکان ندارد  ل مرفوع دمیده شد و این گ  این گ 
باشد؛ به این خاطر که آن دو، در دو عالم مختلف با جسد تماس داشته ]بتواند[ روح 

بنابراین . وجود داردعوالمی ها آن میانکه طوری به ؛هستندمتفاوت و از دو عالم 
ای که در تمام مراتب ی برای این تماس الزم و ضروری است؛ وسیلهالهیوس وجود

مانی که و ز نزولی و عوالم بین آسمان جسمانی و آسمان اول وجودی داشته باشد
در حرکت ها آن ها قرار گیرد و بتواند بینبتواند در این جایگاه شودجسم مرفوع می

ل   مرفوع که جلوۀ همه چیزهایی است که در زمین است، امکان حرکت  باشد. پس گ 
بین عالم اجسام و ارواح را یافته است؛ یا بگوییم: بین عالم اجسام، در آغاز آسمان 

همان ) تماس با آسمان دوم، یا عاَلم ارواح در آغاز آسمان دوماول تا رسیدن به نقطۀ 
 .(و بهشت ملکوتی ،آسمان روح

ل زمین و آب آن بود؛ تا نفس او که به زودی در همچنین آغاز آفرینش آدم از گ 
مثل و زندگی او را آمادۀ تولیدتا قوت و شهوت را حمل کند  شودآسمان اول آفریده می

د و او را آماده کند تا بر زمین مسلط شود. فرشتگان به دستور در همۀ مناطق زمین کن
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خداوند سبحان، مقداری از خاک و آب زمین را گرفتند و به آسمان اول باال بردند و از 
در انتهای یا آن، طرح جسم لطیف آدم در آسمان اول ریخته شد و در بهشت دنیوی، 

که اولین  ،تی یا آسمان دومیعنی در درب آسمان ملکو ؛آسمان اول قرار داده شد
 1.کردندمیبهشت ملکوتی است که فرشتگان از آن عبور 

 آن از او (همسر)که جفت  نفسی تنها بنابراین، شد. خلقنفس حّوا  آدم، نفس از سپس
 :است آدم نفس ،شده خلق

آفرید.  را از نفس آدم متعال، نفس حّواواز اینجا بود که خداوند سبحان»
َدة  : فرمایدمیل خداوند متعا ْفس  َواح  ن نَّ ي َخَلَقُکم مِّ ذ 

ُکُم الَّ ُقوْا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ یُّ
َ
َیا أ

ْرَح 
َ
ه  َواأل ي َتَساءُلوَن ب  ذ 

ُقوْا الّلَه الَّ َساء َواتَّ یرا  َون  َجاال  َکث  ْنُهَما ر  ْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ م  اَم َوَخَلَق م 
نَّ الّلَه َکاَن َعَلْیُکْم  یبا   إ  « نفس واحدی»ای مردم، از پروردگارتان که شما را از ) َرق 

، ساختآفرید و جفتش را ]نیز [ از او آفرید، و از آن دو، مردان و زنان بسیاری پراکنده 
کنید پروا نمایید؛ و زنهار [ او از همدیگر درخواست میپروا دارید؛ و از خدایی که به ]نام

 2«(.دا همواره بر شما نگهبان استاز خویشاوندان َمُبرید، که خ

 این در اگر .است شده آفریده آدم ازحّوا  دندهمی نشان کهاند نقل شده متعددی تاروای
 خواهد چیزی هماناین  است،خلق شده  آدم نفس ازنفس حّوا  شود بیان صراحتبه روایت

 است، شده خلق دمآ ازحّوا  که شود ذکرها آن در اگر اما ؛هستیم شبیان درصدد ما که بود
 به توجه با و ،است شده خلق آدم نفس ازنفس حّوا  که باشد این باید آن از ما درک و اشتدبر 

 روایاتی هجمل از باشند.ها آن مفهوم مطابق باید نیز روایات ،آیات قرآنهای برگرفته از داللت
 :است زیر روایات جسم، نه شود حمل نفس خلقتبه  یشانمعنا باید که


 .266عقاید اسالم، سید احمدالحسن، ص .1
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ل» فرمود: صادق امام...   1«.و حّوا را از آدم آفرید ،خداوند متعال آدم را از گ 

چون از حّي ]موجود زنده[ آفریده شده  شد حّوا نامیده ،حّوا» فرمود: صادق امام... 
 2«.آفرید و جفتش را نیز از همان آفرید نفسیک فرماید شما را از می عّزوجلاست. خداوند 

 ـکردیم ذکر قبال   را آنمنظور از  و مراد کهـ مبارک ۀآی این به اینجا در صادق امام
 ؛شد آفریده آدم نفس ازنفس حّوا  اینکه و ست،هانفس خلقت همان آن و کندمی استدالل

چون از حّي ]موجود زنده[ آفریده  شد حّوا نامیده ،حّوا» :صادق امام سخن این اینکه کما
 آفریدهدمید،  آدمزندگی را در  خداوند اینکه از پسحّوا  که استنکته  این بیانگر «.شده است

ل رفع از بعدکار  این کردیم، بیان قبال   را آن و است واضح که گونه همان و شد.  دمیدن و گ 
بنابراین  ؛استانجام شده  نْفس انسانی و ایجاد حیات و زندگی در آن گیریشکل و آن در روح

خواستۀ داللت روایت بر آنچه  آفریده شد. به این ترتیبـ فس آدمیعنی از نـ آدم حّوا پس از زندگی  
 .شودمی کارست آشما

 است. بوده ذر عالم در آدم، نفس ازنفس حّوا  خلقت شودمی روشنبه این ترتیب 

 ها را خلق نمود:ذریۀ آن هاینفس( حّوا و آدم) دو آن نفس از خداوند و

را در امتحان ها آن و همگیشر ساخت، نمایاند و منتآن دو را  ۀپس از آن، ذری»
: انجام شدامتحان با یک پرسش این و  ،در عالم ذر یا عالم أنفس امتحان نمود اول
 ُکْم َربِّ َلْسُت ب 

َ
ْم أ ه  نُفس 

َ
ْشَهَدُهْم َعَلی أ

َ
َتُهْم َوأ یَّ ْم ُذرِّ ه  ن ُظُهور  ي آدم م  ن َبن  َك م  َخَذ َربُّ

َ
ْذ أ َوإ 

ْدَنا اُلوْا َبَلی َشه 
َ
یَن  ق ل  ا َعْن َهَذا َغاف  ا ُکنَّ نَّ َیاَمة  إ  ن َتُقوُلوْا َیْوَم اْلق 

َ
را و به یاد آر هنگامی ) أ

هایشان گواه آنان را بر نفس را برگرفت وها آن ۀتو از پشت فرزندان آدم ذّریپروردگار که 
یامت تا در روز ق ؛دهیمکه آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند بلی، ما گواهی می ساخت


چاپ ، گروه پژوهش اسالمیانتشارات ، تحقیق: غالمرضا عرفانیان یزدی، الدین الرواندیاألنبیاء؛ قطبقصص .1
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ْم »: آیه روشن است .(خبر بودیمبی این ]امر[نگویید ما از  ه  نُفس 
َ
ْشَهَدُهْم َعَلی أ

َ
و  «َوأ

بود. کسی در این امتحان ها نفسهایشان گواه ساخت یعنی در عالم ایشان را بر نفس
 ،شنودمی بیند واولین کسی باشد که میشود که گیرد و در مسابقه پیروز میپیشی می

 1«.دهدمیپاسخ کسی باشد که اولین و 

 ۀوسیلهب ـدنیا عالم همانندـ ذریه هاینفس انتشار که است نشدهگفته  ،دینی متون در
ْنُهَما َوَبثَّ ه باشد: پذیرف صورت مثلتولید و ازدواج َجاال   م  یرا   ر  َساء َکث  و از آن دو تن ) َون 

پیدایش این  با متفاوتها پیدایشی نفس عالم بنابراین ه ساخت(.پراکند ان بسیاریو زن انمرد
 .دارد دنیا

 سنفُ ا عالم در ]که گفته شد[، شکل این به ها،آن ذریۀ وحّوا  و آدم هاینفس آفرینش
 پذیرفت. صورت شانخلقت از پس هانفس امتحان ،آن در کهیعنی همان عالم ذر  ؛ه استبود

 .است موجود وپابرجا  ـستهانفس عالم همان کهـ ذر عالم شودمی ثابت پس به این ترتیب

 نفساَ  عامل در آدم هبشت چهارم: دلیل
 ـذر عالمیا  نفس عالم همان یعنیـ اول آسمان در کردمی زندگی آن در آدم که بهشتی

 .داشت قرار

ْلَنا فرماید:میتعالی حق
ُ
نَت  اْسُکْن  آدم َیا َوق

َ
ةَ  َوَزْوُجَك  أ ْنَها َوُکالَ  اْلَجنَّ ْئُتَما ْیُث َح  َرَغدا   م   ش 

ه   َتْقَرَبا َوالَ  َجَرةَ  َهـذ  َن  َفَتُکوَنا الشَّ یَن  م  م  ال 
و گفتیم ای آدم تو با جفت خود در بهشت ) 2اْلظَّ

ولی به این درخت  ؛فراوان برخوردار شوید ،منزل گزینید و در آنجا از هر نعمت که بخواهید
 .(شدنزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید 


 .268ص عقاید اسالم، سید احمدالحسن، .1
 .35 ،بقره .2



 ینشده در ثقلثابت یقتیعالم ذر، حق ........................................................................... 52

نَت  اْسُکْن  آدم َوَیا :مایدفرمی نیز و
َ
ةَ  َوَزْوُجَك  أ ْن  َفُکالَ  اْلَجنَّ ْئُتَما َحْیُث  م  ه   َتْقَرَبا َوالَ  ش   َهذ 

َجَرةَ  َن  َفَتُکوَنا الشَّ یَن  م  م  ال 
و ای آدم، تو با جفت خود در بهشت منزل گزینید و از هرجا ) 1الظَّ

که از ستمکاران خواهید  شویدناین درخت نزدیک به ولی  ؛]و هرچه[ بخواهید تناول کنید
 .(شد

 بندگان به خداوند که نیستی جاودان بهشتهمان  و آخرتجهان  آدم، بهشت   از منظور
 از باغی منظور،تا  نیست دنیا عالمسخن از  همچنین است. داده را اشوعده خودمؤمن 

 باشد.بوده  دنیا این هایباغ

 ؛دارد قرار اول آسمان در که ستهانفس عالم و ذر عالم با رابطه درروی سخن ما  بلکه
 .نبوده است زمین هایباغ از یا آخرت هایبهشت از آدم بهشت بنابراین

به  آیا است،بوده  دنیوی بهشت آن اینکه بر مبنی 2روایات برخی در موجودتعبیرهای  اما
 ؟شته استدا قرار مادی زمین این و دنیا این در و اجسام عالم در که معناستاین 

مقام و مرتبه  دو یا بخش دو از دنیوی آسمان زیرا نیست؛ معنا این به وجههیچبه یر،خ
 3شود:می تشکیل

 آن در که جسمانی مادی آسمان همینیعنی  ؛است جسمانی آسمان اول:مرتبه یا بخش 
 د.ندار  قرار کنیممی زندگی آن در که زمینی و آسمانی هایجرم اجسام،

 آدم، هاینفس آن در و ؛ستهانفس آسمان همان که اول آسمان دوم:مرتبه یا بخش 
 است. ذر عالم آسمان هماناین بخش  و شد، آفریدهها ۀ آنذری وحّوا 
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 نظردمعالم  دارد، قرار آدم بهشت آن در که اول آسمان یا نفسا عالم یعنی دوم،این بخش 
 ماست.

 ؛است شده تعبیر دنیا هایتبهش از بهشتیبا عنوان  ،آدم بهشت از روایات دربه این ترتیب 
 یعنی نفسا عالم آن، از مقصود و ،بوده است دنیا آسمانمراتب  یا هابخش از یکی در زیرا

 کردهمی زندگیدر آن  و شده آفریده آن در ـآید فرود زمین به اینکه از قبلـ آدم که است مکانی
 بهشت یک ،است ردهک توصیف خود کتاب در را آن خداوند که طور همانبهشت،  آن است.

ر آسمان د و ،نیست یزمین هایباغ از یا آخرتجاودان   هایبهشت از و است واقعی و حقیقی
 آن درها ۀ آنذری وحّوا  و آدم نفس که ،همان عالم ذریعنی در  ؛دارد قرار هانفس عالم واول 

 .اندشده آفریده

 که چیزی هر ازه بود داد اجازه هاآن به خداوند و کردندمی زندگی بهشت آن در وحّوا آدم
ْلَنا فرماید:می بود؛ فرموده نهی شخوردن از راها آن که درختی جز، به بخورند است آن در

ُ
 َوق

نَت  اْسُکْن  آدم َیا
َ
ةَ  َوَزْوُجَك  أ ْنَها َوُکالَ  اْلَجنَّ ْئُتَما َحْیُث  َرَغدا   م  ه   َتْقَرَبا َوالَ  ش  َجَرةَ  َهـذ  َن  َفَتُکوَنا الشَّ  م 

یَن  م  ال 
و گفتیم ای آدم تو با جفت خود در بهشت منزل گزینید و در آنجا از هر نعمت ) 1اْلظَّ

ولی به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید  ؛فراوان برخوردار شوید ،که بخواهید
 .(شد

نَّ  آدم َیا َفُقْلَنا :فرمایدمی نیز و َك  َعُدو   َهَذا إ  َك  لَّ َزْوج  ُکَما َفاَل  َول  َن  ُیْخر َجنَّ ة   م   َفَتْشَقی اْلَجنَّ
نَّ  * الَّ  َلَك  إ 

َ
یَها َتُجوَع  أ َك  * َتْعَری َواَل  ف  نَّ

َ
  اَل  َوأ

ُ
یَها َتْظَمأ َلْیه   َفَوْسَوَس  * َتْضَحی َواَل  ف  ْیَطاُن  إ   الشَّ

اَل 
َ
َك  َهْل  آدم َیا ق ُدلُّ

َ
َکاَل فَ  * َیْبَلی الَّ  َوُمْلك   اْلُخْلد   َشَجَرة   َعَلی أ

َ
ْنَها أ َقا َسْوآُتُهَما َلُهَما َفَبَدْت  م   َوَطف 

َفان   َما َیْخص  ن َعَلْیه  ة   َوَرق   م  هُ  آدم َوَعَصی اْلَجنَّ این  گفتیم ای آدم محققا   آنگاه) 2َفَغَوی َربَّ
و از آن پس به شقاوت  کندمبادا شما را از بهشت بیرون  ؛شیطان با تو و جفت تو دشمن است

آنجا نه هرگز گرسنه شوی در که است  چنیناینبرای تو به راستی فتار شوی. * و بدبختی گر 
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گرمای آفتاب  ابنه و دچار شوی جا به تشنگی نمانی. * و نه هرگز در آبعریان نه و نه برهنه و 
بینی. * پس شیطان او را وسوسه کرد، گفت: ای آدم! آیا تو را به درخت جاودان و ملکی بآزار 

ود راهنمایی کنم؟ * پس آدم و حّوا ]فریب خوردند و[ از درخت تناول کردند، شکه زایل نمی
در نظرشان پدیدار شد ها آن های بهشتی از تنشان دور و عیوب و[ عورتبدین جهت ]لباس

[ آدم به پروردگار خود عصیان های بهشت بر خود. ]این گونهو شروع کردند به چسبانیدن برگ
 .(گمراه شد پس ،ورزید

و در ابتدا در زمین آفریده نبوده، زمینی  آدم کنندی بیان میروشنبهین آیات ا»
بهشت جاودان است: آن که غیر از  بوده، آسمان اولدر  ،نشده است؛ بلکه در بهشت

ة  َفَتْشَقی َن اْلَجنَّ ُکَما م  و از آن پس  کندمبادا شما را از بهشت بیرون ) َفاَل ُیْخر َجنَّ
زمین نیست که اگر انسان در مثل این بهشت،  (.تی گرفتار شویبه شقاوت و بدبخ

را پرورش ها آن و میوه نچیند و کشاورزی نکند و حیوانات را شکار نکند یا آن کار نکند
، دچار گرسنگی و برهنگی و ها انجام ندهدبردن آسیببینکارهایی را برای ازندهد و 

دهد؛ بنابراین این ط جوی او را آزار میشود و خورشید و شرایزدگی میتشنگی و آفتاب
 1«.غیرزمینی استبهشتی بهشت، 

 وکرد  بیرون بهشت از راها آن خداوند، خوردند درختآن  ازآن دو  اینکه از بعد سپس،
 2.آورد فرود جسمانی زمینسوی این به

 شودمی ثابت نتیجه درو  ،است گرفته قرار ذر عالم یا هانفس عالم در آدم بهشت بنابراین
 دارد. وجود ذر عالم
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 در عامل ذر بود دمآ برای فرشتگان کردنسجده پنجم: دلیل
ْذ  فرماید:می اَل  إ 

َ
َك  ق َکة   َربُّ ْلَماَلئ  ي ل  نِّ ٌق  إ  ا َخال  ْن  َبَشر  ین   م  َذا * ط  ْیُتهُ  َفإ  یه   َوَنَفْخُت  َسوَّ ْن  ف   م 

ي یَن  َلهُ  َفَقُعوا ُروح  د  به فرشتگان گفت من بشری از پروردگارت که  را یاد کن هنگامی) 1َساج 
ل خواهم آفرید * پس آنگاه که او را به خلقت کامل بیاراستم و از روح خود در او دمیدم برای  گ 

 .(او به سجده درافتید

 اثبات ترپیش و ،بوداو  در روح دمیدن از پس آدم، برای فرشتگانۀ سجد الهی دستور
ل از اول، آسمان در آدم کردیم  در ینْفس انسان پس ؛شد خلق آن در روح دمیدن وشده رفع گ 

 برای فرشتگان ،آدم ی  نْفس انسان گیریشکل از بعد و آمد وجود بهاول  آسمان در نفسا عالم
 بود. زمین به اوهبوط  از قبل اینو  کردند، سجده او

 درو  ،مینز در نه ،بود آسمان در آدم برای فرشتگانۀ سجد کهداللت دارد بر این آیه این
 اجسام. عالم در نه ،بود نفسا عالم

ذْ  :کندمی داللتنکته  این بر نیز قرآنیۀ آی این همچنین َك  قاَل  َوإ  َکة   َربُّ ْلَمالئ  ي ل  نِّ ٌل  إ   جاع 
ي ْرض   ف 

َ
یَفة   اأْل   قاُلوا َخل 

َ
یها َتْجَعُل  أ ُد  َمْن  ف  یها ُیْفس  ُك  َو  ف  ماءَ  َیْسف  ُح  َنْحُن  َو  الدِّ َك ب   ُنَسبِّ  وَ  َحْمد 

ُس  ي قاَل  َلَك  ُنَقدِّ نِّ ْعَلُم  إ 
َ
َم  * َتْعَلُموَن  ال ما أ ْسماءَ  آدم َوَعلَّ

َ
ها اأْل َکة   َعَلی َعَرَضُهْم  ُثمَّ  ُکلَّ  اْلَمالئ 

ي َفقاَل  ُئون  ْنب 
َ
ْسماء   أ

َ
أ ْن  هُؤالء   ب  یَن  ُکْنُتْم  إ  ق  ْلَم  ال ُسْبحاَنَك  قاُلوا * صاد  الَّ  َلنا ع  ْمتَ  ما إ  َك  ناَعلَّ نَّ ْنَت  إ 

َ
 أ

یُم  یُم  اْلَعل  ْئُهْم  آدم یا *قاَل  اْلَحک  ْنب 
َ
ْم  أ ه  ْسمائ 

َ
أ ا ب  ُهْم  َفَلمَّ

َ
ْنَبأ

َ
ْم  أ ه  ْسمائ 

َ
أ َلْم  قاَل  ب 

َ
ْل  أ

ُ
ق
َ
ي َلُکْم  أ نِّ ْعَلُم  إ 

َ
 أ

ماوات   َغْیَب  ْرض   السَّ
َ
ْعَلُم  َواأْل

َ
که آن هنگام را آر[ و ]به یاد )  2َتْکُتُموَن  ُکْنُتْم  َوما ُتْبُدوَن  ما َوأ

در زمین را گفتند: آیا کسانی  گمارم.میای پروردگارت به فرشتگان فرمود: من در زمین خلیفه
 تو تقدیسگوییم میها بریزند و حال آنکه ما تو را تسبیح که در آن فساد کنند و خونگماری می
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را به آدم ها اسم ۀدا همدانید * و خدانم که شما نمیکنیم؟! خداوند فرمود: من چیزی میمی
به اینان های از اسمو فرمود: عرضه نمود فرشتگان بر را ها اسم [حقایق آن] آنگاه، آموخت

* گفتند: تو از هر عیب و نقصی منّزهی، ما را دانشی گویید راست میاگر شما من خبر دهید 
* خداوند فرمود:  یهست ای نیست، یقینا  تویی که دانا و حکیمجز آنچه خودت به ما آموخته

گاه ساخت، خدا فرمود: آیا به های اسمای آدم، فرشتگان را به  گاه ساز. چون آ این حقایق آ
گاه ترمها و زمین داناشما نگفتم که من بر غیب آسمان  .(؟ترمو بر آنچه آشکار و پنهان دارید آ

 عالم در آدم، سطتوها آن تعلیم وها آن بر حجت اتمام آدم، بهسجده  در فرشتگان امتحان
 از بعد وـ بود ذر عالمیعنی در ـ شد آفریده آن در آدم نفس که بود عالمی در بلکه ؛نبود دنیا
 1.شد گرفتهها آن از عالم آن در میثاق و عهد ،شانتوبه

 این و بود، زمین به بهشت از اوهبوط  از قبل آدم برای فرشتگانۀ سجد این، بر عالوه
 ثابت هستیم شاثبات صدد در آنچه ترتیب ینه اب .انجام شد ذر عالم دروی  برای سجدهیعنی 

 شود.می

 است خنستین پیدایش مهان ذر عامل ششم: دلیل
ْمُتُم  َوَلَقْد : فرمایدمی متعال خداوند ةَ  َعل 

َ
ْشأ وَلی النَّ

ُ
ُروَن  َفَلْواَل  اأْل شک شما و بی)  2َتَذکَّ

گاه شدیدنخستین از پیدایش   .(؟آوریدبه یاد نمی پس چرا ؛خود آ

 تانشدنورغوطه و غفلت خاطربه شماولی  ،در این دنیا شماپیدایش  از قبلپیدایشی  یعنی
 فراموشی  عاملی برای  این، نتیجه در ؛آوریدنمی یاد بهآن را  ،مشغولی به تدبیر بدندل و نیاد در

 شد. ذر عالم در شماقبلی  پیدایش
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منظور از پیدایش  اینکه بر مبنی آیهاشتن این دداللت بیان در احمدالحسن سید
 فرماید:همان عالم ذر است می نخستین

که امتحان اول در آن است نخستین، همان عالم ذر پیدایش یا ولی األ نشأت »
گاه بودندآدم از آن بهو بنی ،بود  جسمانیتراکم وقتی به این عالم آمدند ولی  ؛خوبی آ
یاد و غفلت از  هایشان،و نافرمانی گناهانهایشان، و سپس خواسته، ها را پوشاندآن

این پیدایش را به یاد  ـهای خداوندپیامبران، فرستادگان و حجتـاولیای الهی  .خدا
پاک باشد نیز  شکه فطرت یهرکسو  ؛شناسنددر آن عالم میرا و یاران خود آورند می

گاه و از حال خود در آن  آوردمیرا به یاد پیشین این عالم  اما عموم مردم:  ؛شودمیآ
ْنُفَسُهْم »

َ
ْنَساُهْم أ

َ
َه َفأ را به فراموشی ها آن خدا را فراموش کردند و خدا نیز «َنُسوا اللَّ

به عالم توجه نشان دادن سبب غفلتشان از خداوند و به بنابراین ؛گرفتار کردخودشان 
خود در  یتوضعو های خود، ها، چیزی از نفسشدن در شهوتورجسمانی و غوطه
 1«.آورندکه در آن داشتند به یاد نمیرا  ایآن عالم و زندگی

 خلقت عوالم از عالم اولین که نیست معنا این به است نخستینپیدایش  ذر، عالم اینکه
؛ دارد وجود هستنداز آن  باالتر مقام و مرتبه نظر از کهنور  عوالم ،آن از قبل زیرا ؛بوده است

نخستین  و ش،امتحانو نخستین  ی،نْفس انسان یناول خلقت ونخستین  پیدایشبلکه منظور، 
 فراموش را آن آدمبنیبیشتر  که است عالمیاین  و ؛است نزول قوس و ظلمت عوالم از عالم
که همان  است ذر عالم پیدایش ،نخستینپیدایش  شودمی روشن ترتیب ینه اب اند.کرده

 مطلوب و مدنظر ماست.
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 «ال مِيثَاقَ  ي نْقُضُون   و لَا اللَّهِ  بِع هْدِ  يُوفُون   لَّذِين  ا»ۀ آی هفتم: دلیل
 یَن ذ 

َعْهد   ُیوُفوَن  الَّ ه   ب 
یَثاَق  َیْنُقُضوَن  َواَل  اللَّ کنند و کسانی که به عهد خدا وفا می)  1اْلم 

 .(شکنندپیمان نمی

 پیمانی آیه،این  در شدهگفته پیمان   از مراد است شده نقل محمدآل از آیه این تفسیر در
 است.شده  گرفته محمدآل و محمد والیت بر بندگان از ذر عالم در که است

و  ،محمدآل بارۀاین آیه در »فرمود: روایت شده است که  امام کاظم... از اباالحسن 
ی است که در عالم ذر برای و آن عهد و پیمان ،که دربارۀ آنان گرفتند نازل شد یعهد و پیمان

که تعالی است حقسخن همان ، و این ایشان گرفته شدبعد از  ۀئماو  رالمؤمنینوالیت امی
یَثاَق فرماید: می ه  َواَل َیْنُقُضوَن اْلم 

َعْهد  اللَّ یَن ُیوُفوَن ب  ذ 
 وفا خدا عهد به که کسانی) الَّ

ی: فرمایدمی ه،محمد را ذکر کرد. سپس دشمنان آل(شکنندنمی پیمان و کنندمی ذ 
 َن والَّ

ه َعْهَد  َیْنُقُضوَن  ْن  اللَّ ه َبْعد   م  یثاق   (شکنندمی را الهی عهد بستن،پیمان از پس که کسانی و) م 
را در عالم  شکسی است که خداوند پیمان والیتهمان او  .یعنی در رابطه با امیرالمؤمنین

َك : رمایدفمیسپس  .گرفتها آن ازو رسول خدا پیمان والیت او را در روز غدیر خم  ،ذر ولئ 
ُ
 أ

ْعَنةُ  َلُهُم  ار   ُسوءُ  وَلُهْم  اللَّ  در ایخانه بد و است آنان بر عنتل که هستند کسانی هاآن) الدَّ
 2«(.دارند آخرت

 شود.می روشن ـمطلوب و مدنظر ماستکه ـ آیه بر وجود عالم ذربه این ترتیب داللت این 
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 «ال مُعْتَدِين   قُلُوبِ  ع لَى نَط ب عُ  كَذَلِك   قَبْلُ  مِنْ  بِهِ  كَذَّبُوا م ابِ  لِيُؤْمِنُوا كَانُوا فَم ا»ۀ آی هشتم: دلیل

ُنوا َکاُنوا َفَما ُیْؤم  َما ل  ُبوا ب  ه   َکذَّ ْن  ب  ْبُل  م 
َ
َك  ق ُلوب   َعَلی َنْطَبُع  َکَذل 

ُ
یَن  ق ولی بر آن )  1اْلُمْعَتد 

های تجاوزکاران ما بر دل گونهاینند. نبودند که به آنچه پیش از آن تکذیب کرده بودند ایمان آور 
 .(نهیمُمهر می

ها آن از ذر عالم در خداوند که هنگامآن است؛ والیت بودند کرده تکذیب آن از پیش آنچه
 تکذیب و انکار این کردند. تکذیب را آنچنین نیز این دنیا عالم درو  گرفت، امتحان برای والیت

 .صورت پذیرفت گرفت، پیمان و عهد بندگاناز  اوندخد کههنگامی ،اول امتحان در ،قبلی

 به دنیا عالم در کردند شتکذیب ذر عالم در آنچه گوید:می خود تفسیر در ابراهیم بن علی
 سپس .کنندو این پاسخی است به کسانی که عالم نخستین ذر را انکار می آورندنمی ایمان آن

تعالی سخن حق اینبارۀ در  صادق امامدالله از اباعب ،مسکانابن از عمیر،واب از پدرم گفت:
... ْشَهَدُهْم

َ
َتُهْم َوأ یَّ ْم ُذرِّ ه  ْن ُظُهور  ي آدم م  ْن َبن  َك م  َخَذ َربُّ

َ
ْذ أ نقل کرد که چنین معنایی  َوإ 

به یاد خواهند آن را  لیو  ؛بردنداز یاد را  پیمانآن معرفت، استوار شد و سپس »: است فرموده
ها در از آنای عدهشناخت. را نمیاش دهندهروزیکس خالق و هیچ ن نبودو اگر چنی ؛آورد

َفَما فرماید: میرو خداوند همین ولی به دل ایمان نیاوردند. از  اقرار کردند عالم ذر به زبان
ْبُل 

َ
ْن ق ه  م  ُبوا ب  َما َکذَّ ُنوا ب  ُیْؤم   2«(.نیاوردند ایمان تر تکذیب کرده بودندآنچه پیشبه آنان ) َکاُنوا ل 

 .داللت دارد ذر عالم وجود بر آیه این بنابراین
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 «ال أُولَى النُّذُرِ مِن  نَذِيرٌ ه ذَا»: آیۀ هنم دلیل
یٌر  َهَذا َن  َنذ  ُذر   م  وَلی النُّ

ُ
دهندگان بیمنخستین ای از دهندهبیم [پیامبر]این )  1اأْل

 .(است

 «أولی»، که از آن به ستقبل از عالم دنیا ایای در مرحلهدهندهوجود بیم بیانگر آیه این
از نخستین  پیامبر اکرم عالم، یاد شده است. در آن «نخستینپیدایش »معنی به

 حضرت زیرا شود؛ تفسیر دنیا عالم به آیه این نیست ممکن و است، بوده گاندهند بیم
آیه، لفظ در حالی که این  است بودهانذاردهنده  پیامبر   آخرین دنیا عالم در محمد

 و نخستینپیدایش  در دهندگانبیمنخستین  از محمد، بنابراینبرد. را به کار می «نخستین»
 .ه استشد فرستاده که هبود پیامبری آخرین دنیا عالم در اما ه است؛بود ذر عالم

یٌر  َهَذا کردم: سؤال خداوند سخن ایندربارۀ  صادق امام از...  َن  َنذ  ُذر   م  وَلی النُّ
ُ
 اأْل

صورت ذرات خلق را به ،ذرعالم نخستین تعالی در ووقتی خداوند تبارک» فرمود: حضرت
ای عده .را برانگیخت هایی نگاه داشت و محمددر صفدر برابر خود را ها آن کوچک آفرید

این ]پیامبر[ »پس خداوند متعال فرمود:  .کردند شانکار ای عدهبه ایشان ایمان آوردند و 
است که در عالم  یعنی منظور محمد «دهندگان استاز نخستین بیم ایدهندهبیم

 2«.دعوت نمود عّزوجلذر مردم را به خداوند نخستین  

 شود.می روشن ،ذر عالموجود  بر آیه این داللت ترتیب این به
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 «ب صِيٌ  تَعْم لُون   بِم ا و اللَّهُ  مُؤْمِنٌ  و مِنْكُمْ  كَافِرٌ  فَمِنْكُمْ  خ لَقَكُمْ  الَّذِي هُو  » دهم: دلیل

 ي ُهَو ذ 
ْنُکْم  َخَلَقُکْم  الَّ ٌر  َفم  ْنُکْم  َکاف  ٌن  َوم  هُ  ُمْؤم  َما َواللَّ یٌر  َتْعَمُلوَن  ب  کسی است  او) 1َبص 

 .(بیناست دهیدو خدا به آنچه انجام می ؛که شما را آفرید؛ گروهی از شما کافرند، و برخی مؤمن

 ایمان از گرفت،را  شانپیمان و عهد و کرد امتحان ذر عالم در راها آن که هنگامی خداوند
گاهها آن کفر و گاهها آن وضعیت از آفرید نفس یک از را آنان کهپس همان کسی  شد. آ  آ

 است.

 تعالیحق سخن اینۀ دربار  صادق جعفر امام از گوید: صّحاف نعیم بن حسین... 
ي ُهوَ : پرسیدم ذ 

ْنُکْم  َخَلَقُکْم  الَّ ْنُکْم  ٌر َکاف   َفم  ٌن  َوم  هُ  ُمْؤم  َما َواللَّ یٌر  َتْعَمُلوَن  ب   فرمود: َبص 
در ُصلب در عالم ذر و ها آن در حالی که میثاق گرفتها آن که ازآن روز  عّزوجلخداوند »

گاه شدها آن از ایمان بودند، آدم  2«.به والیت ما و کفرشان نسبت به آن آ

 دارد. داللت ذر عالم بر نیز آیه این

 العزم و دیگر پیامربان، پیمان گرفتولیل یازدهم: از پیامربان اولد
ْذ فرماید: تعالی میحق َخْذَنا َوإ 

َ
َن  أ یَن  م  یِّ ب 

ُهْم  النَّ
َ
یَثاق ْنَك  م  ْن  َوم  یَم  ُنوح   َوم  ْبَراه   َوُموَسی َوإ 

یَسی َخْذَنا َمْرَیَم  اْبن   َوع 
َ
ْنُهْم  َوأ ا م 

 
یَثاق ا م  یظ  هنگامی را که از پیامبران  و ]یاد کن[)  3َغل 

گرفتیم، و از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم، و از آنان پیمانی  شان راپیمان
 .(استوار گرفتیم

 علی محمد، والیتای پذیرفتن بر  العزم،و اول پیامبران از ذر عالم در متعال خداوند
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ترتیب  ینه اب و گرفت پیمان مهدی، بهن آوردایماننیز  و ایشان نسل از امامان امیرالمؤمنان،
 شده روایت بیتاهل از که است حقیقتی این .شد استوار العزمو اول پیامبران برای« عزم»

 است:

که تعالی هنگامیوخدای تبارک»، فرمود: باقر امام... از زراره، از حمران، از اباجعفر  .1
با هم را رید. سپس این دو آب شور و بدمزه آف آبینیز و و گوارا، آفریدگان را آفرید، آبی زالل 

. سپس به شدت مالید و َورز دادبهل از سطح زمین برداشت و آن را مقداری گ  آمیخت. خداوند 
: در صلح و آرامش به فرمود ـکردندذّره حرکت میهمچون که آنان  حالی درـاصحاب یمین 
. سپس فرمود: هیچ باکی ندارمید و به اصحاب شمال نیز گفت: به آتش برو وبهشت بروید. 

خبر گواهی دادیم؛ تا در روز قیامت نگویید ما از این بی ،آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بله
شما نیستم؟ و آیا این پروردگار سپس از پیامبران عهد و پیمان گرفت و فرمود: آیا من  بودیم.
گفتند: بله. پس پیامبری برای آنان ثابت  ؟نیست امیر مؤمنان ،فرستادۀ من و این علی ،محمد

 ،فرستادۀ من و علی ،و محمد ،شما هستمو از اولوالعزم پیمان گرفت که من پروردگار  ؛شد
وسیلۀ مهدی دینم و به؛ علم من هستندخزائن امیر مؤمنان و اوصیای پس از او، اولیای امر و 

و  ،گیرملۀ او از دشمنانم انتقام میوسیکنم و بهو حکومتم را آشکار میگردانم پیروز میرا 
شوم. گفتند: پروردگارا! ما اقرار کردیم و گواهی از روی اختیار و اجبار عبادت میوسیلۀ او به

. شد استوارمهدی ربارۀ برای این پنج نفر دعزم و آدم آن را نه انکار کرد و نه اقرار. پس  ؛دادیم
پیش از این، )است:  عّزوجلهمان سخن خدای و این  ؛در اقرار به آن نداشت یاما آدم عزم

 1«(.نیافتیم شبرای یاز آدم پیمان گرفته بودیم اما او فراموش کرد و عزم

به سوی کسی که  یناول» فرمود: صادق امامابوعبدالله  گوید:می سنانابن. ... 2
خداوند به ترین خالیق کحضرت نزدی زیرا آن ؛بود رسول خداسبقت گرفت میثاق 

پیش برو  :که جبرئیل در شب معراج به آن جناب گفتبود همان مقامی و در بود تعالی وارکتب
نبی نه هیچ و  یمقرب کهیچ ملنه ای که پیش از تو مقامی گذاردهه قدم بکه تو  ،ای محمد
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توانست نمیپیامبر از آن جایگاه نبود و نفس پیامبر و اگر روح بود؛ به آنجا قدم نگذاشته  یمرسل
ْوَسْین   قاَب  َفکاَن فرماید یچنانچه خداوند مدست یابد؛ آن مقام به 

َ
ْو  ق

َ
ْدنی أ

َ
ۀ فاصل در أ

از طرف  ،این موضوع آشکار شدپس چون  تر.نزدیک؛ یعنی حتی ترمیان دو کمان و نزدیک
ها گرفته شد پیمانی که از آن»: فرمود امام صادق« .قرار گرفت خدا بر عهدۀ اولیایش

به  امیرالمؤمنین و ائمهبرای و  ،نبّوتاش به ی فرستادهبراو  ،ربوبّیتند به خداوبرای 
 و علی و شما، پیامبر محمد و نیستم، شما پروردگار من آیا: فرمودها آن به پس. امامت بود

 روز در تا: فرمود متعال خداوند. دهیمآری، گواهی می: گفتند نیستند؟ شما امامان ائمه
خودش اولین پیمانی که خداوند دربارۀ ربوبّیت پس بودیم. خبر بیاز این ما  یدییامت نگوق

که از پیامبران و آن هنگام »تعالی است که: همان سخت حقاین و بود  گرفت از انبیا
را با اسم برجسته ها آن کند، سپس برترینمی ذکررا  انبیابه طور کلی ابتدا  .«پیمان گرفتیم

او زیرا  ،او را بر دیگران مقّدم داشته ؛ و به این ترتیبای محمد« ز توو ا»فرماید: کند؛ میمی
 انبیابرترین پنج نفر این . «مریم بن از نوح و ابراهیم و موسی و عیسیو »؛ برترینشان است

 از انبیارا  رسول خدامیثاق بعد از آن، پس سهاست. برترین آن و رسول خداهستند 
 پس ؛را یاری کنند، تا امیرالمؤمنین علینیز برای و ضرت گرفت، آوردن به آن حبرای ایمان

ْذ  َو فرمود:  َخَذ  إ 
َ
یثاَق  اللهُ  أ یَن  م  یِّ ب 

ْن  آَتْیُتُکْم  َلما النَّ تاب   م  ْکَمة   َو  ک  ٌق  َرُسوٌل  جاَءُکْم  ُثمَّ  ح   ُمَصدِّ
ما َمَعُکْم  ه  َو َلَتْنُصرُ است.  رسول خداکه منظور  ل   ب 

ُننَّ هُ َلُتْؤم  ورید و بیابه او ایمان )که  نَّ
را به  یعنی ائمه شاولیایتا خبر او و خبر را،  یعنی امیرالمؤمنین (؛او را یاری نمایید

 1«.های خود برسانیدامت

 .است ذر عالم جودبر وکننده داللتاز جمله آیات  نیز مبارک بنابراین این آیۀ
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 امیر ورسول خدا  یاری برای ذر ملعا درگرفنت میثاق از پیامربان  دوازدهم: دلیل

 مؤمنان

ْذ فرماید: تعالی میحق َخَذ  َوإ 
َ
هُ  أ یَثاَق  اللَّ یَن  م  یِّ ب 

ْن  آَتْیُتُکْم  َلَما النَّ َتاب   م  ْکَمة   ک   َجاَءُکْم  ُثمَّ  َوح 
ٌق  َرُسوٌل  َما ُمَصدِّ ُننَّ  َمَعُکْم  ل  ه   َلُتْؤم  هُ  ب  اَل  َوَلَتْنُصُرنَّ

َ
َرْرُتْم  ق

ْ
ق
َ
أ
َ
َخْذُتْم وَ  أ

َ
ُکْم  َعَلی أ ْصر ي َذل  اُلوا إ 

َ
َرْرَنا ق

ْ
ق
َ
 أ

اَل 
َ
َنا َفاْشَهُدوا ق

َ
َن  َمَعُکْم  َوأ یَن  م  د  اه  پیامبران  ۀکه خدا از همرا و ]یاد کن[ هنگامی )  1الشَّ

برای شما آمد  ای کههر فرستادهپیمان گرفت که هرگاه کتاب و حکمت به شما دادم، سپس 
ای آسمانی[ نزد شماست تصدیق کرد، قطعا  باید به او ایمان آورید و وی هکه آنچه را ]از کتاب

را یاری دهید. ]آنگاه خدا[ فرمود: آیا اقرار کردید و بر این ]حقیقت[ پیمان محکم مرا دریافت 
 .(نمودید: گفتند: اقرار کردیم. فرمود: پس گواه باشید و من هم با شما از گواهانم

 تمام از بلکه ،اولوالعزم از تنهانه ذر عالم در پیمان اخذ بیانگر ،قبلی آیه خالف بر آیه این
 در شدهگرفته پیمان و عهدو  ذر، عالم اثبات ایبر  داللتیاین آیه  در بنابراین است. پیامبران

 .وجود دارد آن

 جمله: از ،اندشده نقلتوضیح این آیه  در یروایات

خداوند هیچ » فرماید:می ایشان ؛کندمی نقل صادق امام از مسکان،ابن... -1
 گردد و امیرالمؤمنینجز آنکه به دنیا بازمیاست مبعوث نکرده  پیامبری را از صلب آدم

به رسول یعنی « به او ایمان بیاوریدا  قطع»این همان گفتۀ خداوند است که و  کندرا یاری می
گفت: ها آن لم ذر به. سپس در عاامیرالمؤمنینیعنی « قطعا او را یاری دهید»و  خدا

ْصر ي» ُکْم إ  َخْذُتْم َعلی ذل 
َ
َرْرُتْم وأ

ْ
ق
َ
أ
َ
گفتند: بله  ؟پیمان مرا بر آن گرفتیدآیا عهد و ؛ یعنی «أ

خداوند به فرشتگان فرمود: پس ]بر این پیمان[ گواه باشید و من هم با شما از  .گرفتیم
َخْذ »احزاب:  ۀگواهانم. این آیه به همراه آیه سور 

َ
ْذ أ ْن ُنوح  وإ  ْنَك وم  ُهْم وم 

َ
یثاق یَن م  یِّ ب 

َن النَّ ، «نا م 
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َتُهْم »اعراف:  ۀسور  ۀو نیز آی یَّ ْم ُذرِّ ه  ْن ُظُهور  ي آدم م  ْن َبن  َك م  َخَذ َربُّ
َ
ْذ أ است. این آیات  «وإ 

 1«.اندنوشته شدهمختلف  ۀسور گانه در سه سه

 فرمود: امیرالمؤمنین» ود:فرم که کندمی نقل باقر امام از ثمالی ابوحمزه...  -2
است. سپس به نظیر بییکتا و یگانه است و در وحدانیت خود  ،تعالیوبی شک خدای تبارک

ن و ذرّیۀ مرا خلق فرمود. سپس به محمد و مَ  ،شد و از آن نور یای تکلم فرمود که نور کلمه
های ن نور را در بدنساکن گرداند و آ (نور)پس آن را در آن  ،ای تکلم فرمود که روح شدکلمه

دلیل  شخلق خودبرای ما  ۀواسطاوییم، و به اتو کلمخدا پس ما روح  ؛ما ساکن ساخت
شب و نه و  ،ماهنه و بود آنجا که نه خورشید  ،رنگ بودیمهایی سبزپیوسته در سایهما  آورد.می
 ،کردیمسبیح میپرستیدیم و تقدیس و تاو را میما  .و نه چشمی که به حرکت آید ،روزی بودنه 

و ما را یاری  ندما ایمان آور خود را بیافریند، و از پیامبران پیمان گرفت تا به  پیش از آنکه خلق  
و آنگاه که خداوند از پیامبران پیمان گرفت »خدای متعال است که: سخن دهند، و این همان 

آنچه  ۀکنندکه چون کتاب و حکمت را به شما دادم سپس پیامبری نزد شما آمد که تصدیق
یعنی ، یاری دهیداو را  و حتما  ـ یعنی به محمدـبه او ایمان آورید  با شماست حتما  است که 

زودی ، و بهندایمان آوردند ولی جانشین او را یاری نکرد آنان به محمد «.جانشین او را
گرفت  دهمانا خدای متعال پیمان مرا همراه با پیمان محم. همگی او را یاری خواهند نمود

او به جهاد پرداختم، دشمن همراه بهرا یاری نمودم،  که یکدیگر را یاری دهیم؛ من محمد
ولی  ؛از من گرفته بود وفا کردم را کشتم و به پیمان و عهدی که خدا دربارۀ یاری محمداو 

سوی خود یک از پیامبران و رسوالن الهی مرا یاری نکردند، و چون خداوند همه را بههیچ
 2«. ...کردزودی مرا یاری خواهند بض نموده است بهق

  شود.می روشن ذر عالم بر آیه این داللت ترتیب این به
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 «ال فَاسِقُون   هُمُ  أُولَئِك   أَن فُس هُمْ  فَأَن س اهُمْ  اللَّه   نَسُوا كَالَّذِين   تَكُونُوا و لَا» سیزدهم: دلیل

یَن  َتُکوُنوا َواَل فرماید: می ذ 
هَ  ُسوانَ  َکالَّ ْنَساُهْم  اللَّ

َ
ْنُفَسُهْم  َفأ

َ
َك  أ وَلئ 

ُ
ُقوَن  ُهُم  أ و )  1اْلَفاس 

را از یادشان برد، آنان ها آن مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند، خدا هم نفوس
 .هستند(بدکاران همان 

است ه این آیه در رابطه با عالم ذر نازل شد» فرماید:می آیه ایناحمدالحسن دربارۀ  سید
 2«.و به آن اشاره دارد

 .داللت دارد ذر عالم بر آیه این بنابراین

 دارد؟ داللت ذر عالم بر چگونه اما

 عالم، این هبشدن در نتیجۀ مشغول دنیا، این درشدن متولد از پس انسان زیرا
از عالم انُفس  شهواتش، و خود هایخواستهو  بدن مایحتاج تدبیر و آن هایلذت ،هایشزینت

روی خود را به  ، پسرفت فرو مادههای تاریکی در و کرد نظاره خود تمنیّ  بهغافل شد. انسان 
ه بها آن دعوت و فرستادگان ارسال وجود با بلکه به خدا توجه نکرد؛ وسوی نور بازنگرداند 

 ت[]منی خود به را خود نگاهآدم بنی از بسیاری لذا کرد. فراموش را خودپروردگار  پروردگار، سوی
خلقت خود از  واقعی هدف و ،نداهبرد یاد از را او وشده  غافل خدا یاد از وکرده  محدود دنیا و

 عالم در پیدایش آنو  هرکس خدا را فراموش کند، خداوند نیز نفس او بنابراین ؛اندتباه کردهرا 
این  ترتیب نیه اب برد.می شیاد ازاست  شده گرفته او از کهرا  پیمانی و عهدو  امتحانو  ذر،
 است. آمده آن از سنفْ  کهدارد  عالمیبه  روشنیداللت  آیه

 والیان یاری برایو امتحانشان  ذر عالم درها آن از شدهگرفتهو میثاق   عهد از مردمبیشتر 
محمد غفلت ، یعنی محمد و آلاست شده متجلیها آن در دین کهامورشان، همان کسانی 
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ها آن هرکس و ،داشته دوست را خدا بدارد دوست راها آن هرکس که کسانی همان ؛اندکرده
خلق  در خداتمثیل  کهـ الهی ۀخلیف در دین تمام است. تهشدا دشمن را خدا بدارد دشمن را

 خدا کند فراموش را خود امام هرکس پس .است زمان هر اماماو  و، است شده متمثل ـاست
 را خود امام هرکس و است. شده غافل داخ از شود غافل او از هرکس و کرده، فراموش را

 نصیبی هیچ دیگر واست  شده غافل شخود سنفْ  از واقع در شود غافل او از و کند فراموش
 بلکه حیواتهمچون  تاکند سقوط می ترتیب این به و ،داشت نخواهد ییباال  عوالم در وجود از

 شود.ها آن از ترگمراه

 عادل همه با خداوند بلکه ؛چیزی بر اجبارینه  ووجود دارد  یظلمنه  وندخداساحت  در
همچنین  وو ارتقا،  پیشرفتهایی برای قابلیت وداده،  انتخاب حق همه، بهبنابراین  است.

در نگاه به خودش یا نگاه به  و ،ظلمت یا نور انتخاب در انسانی هر بنابراین سقوط داده است؛
 واقع در کند فراموش راو خدا  ،ت را انتخابمت و منیظل ،هرکس پس است. آزاد ـسبحاناو ـ

خودش  از شدهگرفته پیمان و عهد و عالم آن امتحان و آمده آن از کهرا  عالمی و شخود نفس
دنبال آن، شکست در امتحان دوم در این دنیا را برگزیده است؛ به و .کرده است فراموش را

 :شد خواهدو همان شکست تکرار  یجهنت همانقطعا   شود تکرار بار هزاراو  امتحان اگر حتی
 وا َوَلْو َما َلَعاُدوا ُردُّ ُهْم  َعْنهُ  ُنُهوا ل  نَّ ُبوَن  َوإ  و اگر هم بازگردانده شوند قطعا  به آنچه از )  1َلَکاذ 

 .(نداانگویگردند و آنان دروغآن منع شده بودند برمی

وارد شده  محمدآلشان از تفسیر  کهبود  قرآنیو قرائن از متون  شواهد از برخی هااین
 شودمی ثابت طریق این ازو  د،نکنمی اثبات را ذر عالم همانیا  سنفْ  عالم کهمتونی  است؛

 آن در یاکرد  انکار را آن تواننمی شواهدی چنین وجود با و است واقعی عالم یکعالم ذر، 
 .و شبهه وارد نمود شک
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 به روایات ناداست با ذر عامل اثبات دوم: مبحث
 و صدورالقطعی که استنیاز  روایاتی به روایات، به ناداستبا عقیده یک  اثبات برای

آور علمی و الزام ای،مسئلهچنین  به اعتقاد برایها با آن استدالل تا ،باشندالدالله قطعی
 تواترچه ـ است متواتر روایات وجود است سودمند ما برایاین جایگاه  در آنچه بنابراین؛ باشد

 .منجر شود یقین و علمو  قطعیت به تا ـمعنویو چه  باشدبوده  لفظیها آن

امکان  کهطوری به ؛شودمی نقل گروهی توسط که است خبری متواتر خبر از منظور
به  اینچنین خبری، مفید علم و یقین خواهد بود.  نتیجه در؛ کنندتبانی  دروغ برنداشته باشد 
طوری که هیچ شکی در آن ، بهاستیک واقعیت  ،ذر عالمکنیم  اثباتکند تا ما کمک می

 .وجود ندارد

اطالع حاصل کند و دربارۀ  ذر، عالمۀ دربار  شدهنقل روایات   از که منصفی پژوهشگر هر
اند و چه بسا رفته فراتر تواتر حد ازها به تحقیق بپردازد، متوجه خواهد شد این روایات آن

 ها دشوار باشد.شمارش آن

روایاتی که کند ـروایات مربوط به عالم ذر و اتفاقات آن را مطالعه می که کسی همچنین
 که یافت نخواهد را روایتی هیچـ شوندها و حتی صدها روایت را بالغ میبسیار زیاد هستند و ده

 آفرینش چگونگی ،خالیق در آن خلقت جمله ازاست ـ افتاده اتفاق ذر عالم دررا که  آنچه تمام
ل، از  بیان راـ و ...آتش  به شدنوارد ،هاآن جایگاه امتحان، بندگان،از  پیمانعهد و  فتنگر  گ 

 ما به را عالم آن از تصویری وای گوشه هرکدام که یافت خواهد متعددی روایات بلکه ؛کند
 عالم آن در آنچه تمام اثبات برای مستقل طوربه روایت هر از تواننمی بنابراین؛ ددهمی نشان
 کرد. استفاده عالم، آن وجود اثباتهمراه به ،است افتاده اتفاق

 نسبتا   تصویری خودمان فهمدرک و  حدود درما خواهیم توانست  روایاتاین  تلفیق با آری،
آوردن تصویر دستبه چراکه کامل؛ۀ احاطصورت هب نهبه دست بیاوریم،  عالم آن ازکامل 
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 خواهیم توضیح تفصیلبه را عالم آن اتفاقات ،ادامه در)و  نیستپذیر امکان ما برایکامل 
که  روایت چندین وجود زیرا کنیم؛ اثبات نیز را ذر عالم وجود توانیممی طریق این از و (داد

 این به کندمی بازگواست  داده رخ ذر عالم در کهای از آنچه را و گوشه هرکدام واقعه و اتفاق
وجود همان  اثباتای از نتیجه جزئیات این باتاث و دارد، وجود قطعا   ذر عالم که معناست

 شاثبات صدد درما  کهای است همان نکته این و ،اندافتاده اتفاق آن در کهاست  عالمی
آورند و اشاره ها سخن به میان میاز آن روایات که اموری در غیر این صورت این ؛هستیم

 ؟انددهدا رخ کجا در اند،افتاده اتفاق ذر عالم درکنند که می

ل، به روایات برخی  دیگر برخی و ،پردازندذر می عالم در خلقتچگونگی  و شدهرفع گ 
 بیان را کافر و مؤمنها به نْفس تفکیک و آتشۀ پاسخ به آن، ورود به نحو امتحان، چگونگی

سنگ  در هاپیماننگهداری این  و پیمان و عهدبه بیان  نیزای از روایات دسته و ند،نکمی
 آدم که درختی معنای آدم، بهشتدیگری نیز در خصوص  تاروایو  ،اندالسود( پرداخته)حجرا

 .اندو ... سخن گفته آدمهبوط  محل و چگونگی و خورد آن از

 تقسیم دسته چند به را روایات استدالل، شدنروشن وشدن وضعیت جهت آسانهب
 :جمله از ؛کرد خواهیم ذکر روایاتی ،دسته هر برای و کنیممی

 گِلمربوط به  روایات اول:ۀ دست
ل   از ذر عالم در انسان آفرینش چگونگیبه  از روایات، دسته این  اول آسمان به شدهرفع گ 
ل، ازآدم بنی و آدم آفرینش ابتدای برداشتن داللت نظر ازاند و پرداخته  ازفراتر  وزیاد  بسیار گ 

در  دیگر برخی داللتنسبت به ها آن از خیبر  داللت وها آن الفاظدر  چه؛ اگر هستند تواتر حد
ل برداشتنچگونگی  ،خلقت جزئیات  .اختالفاتی وجود دارد ، و ...آن شدنهبرداشت مکان ،گ 

لی روایات اینهمچنین  از  شانکه حضرت آدم، خلفای خدا، شیعیانشان و دشمنانرا ، گ 
لکدام از این ، و اصل هر اندآن خلق شده  و ،شدنمخلوط، نشدچگونگی آمیخته، هاگ 
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 :ز جملۀ این روایاتا

آغاز آفرینش  اگر مردم بدانند»فرمود:  روایت است که امام باقر... از زراره از اباجعفر 
قبل  ّزوجلع وند. همانا خداندوشمیاختالف ندچار با یکدیگر نفری دو هیچ  است چگونه بوده

را بیافریند، فرمود: آبی گوارا پدید آی، تا از تو بهشت و اهل طاعت خود را  اتاز آنکه مخلوق
آن دو ه سپس ب ؛بیافرینم، و آبی شور و تلخ پدید آی تا از تو دوزخ و اهل معصیتم را بیافرینم

مؤمن.  ،افرد و ککافر زایَ  ،مؤمناین ترتیب شد که به  .آمیخته شدندفرمان داد، پس آن دو 
ه بهمچون ذرات ناگاه هب ؛شدت مالش دادهزمین برگرفت و آن را بسطح گلی را از سپس 

به اصحاب و : در صلح و آرامش به بهشت بروید فرمودبه اصحاب یمین پس  .جنبش درآمدند
و به  شد. آنگاه امر فرمود تا آتشی افروخته هیچ باکی ندارممال نیز گفت: به آتش بروید و ش  

سپس به  .از آن ترسیدند و پرهیز کردندها آن .مال فرمود در آن داخل شویداب ش  اصح
 ؛داخل شدند، پس به آتش فرمود سرد و سالمت باشها آن .اصحاب یمین فرمود داخل شوید

خداوند فرمود  .آتش سرد و سالمت شد. اصحاب شمال گفتند پروردگارا از لغزش ما درگذرپس 
بود که طاعت و معصیت و به این ترتیب رفتند و باز ترسیدند، ها آن .داخل شویدپس ، درگذشتم

آن دسته شوند و نه آن دسته خواهند توانست جزو توانند بنابراین نه این دسته می شد؛ثبت 
 1«.این دسته شوندجزو 

 عّزوجل وندخداوقتی » فرمود: روایت است که صادق امام... از ابراهیم، از اباعبدالله 
با دست  . پس اوساعت روز جمعه جبرئیل را فرستادنخستین در  را بیافریند خواست آدم

و از هر آسمان خاکی  رسیدکه از آسمان هفتم به آسمان دنیا میمشتی برگرفت راستش 
 عّزوجلت، و مشت دیگری از زمین هفتم باال تا زمین هفتم دور برگرفت. سپس خدای برداش

را به دست راست و مشت دوم را به دست چپ خود نگه  خود را دستور داد تا مشت اول ۀکلم
ل را به دو قسمت شکافت و آنچه از زمین بود رد.دا به نوعی پاشید و آنچه از را  سپس آن گ 

به نوعی پاشید. آنگاه خدای تعالی به آنچه در دست راستش بود فرمود: را هم ها بود آسمان
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ش را او سعادتمندان و هرکه ارجمندی یا و صدیقان و مؤمنانرسوالن و پیغمبران و اوص
ثابت و الزم شد. و به آنچه  ،فرمود کهچنان ،فرمودها آن ۀم، از توست. پس آنچه دربار اهخواست

ن و کفار و طغیانگران و هرکه خواری و ادر دست چپش بود فرمود: ستمگران و مشرک
ثابت و الزم  ،فرمود کهانچن ،فرمودها آن ۀم از توست، پس آنچه دربار اهقاوتش را خواستش

ل شد. سپس تمام آن دو  خداوند متعال است که فرمود:  ۀیکدیگر آمیخته شد. و این گفت ابگ 
ن است که خدا امؤمن (گل)طینت  ،مقصود از دانه« .همانا خدا شکافندۀ دانه و هسته است»

ان است که از کافر  (گل)طینت  ،و مقصود از هستهاست، القا فرموده ها آن محبت خود را بر
که از هر خیری  نامیده شد« نوی»]در زبان عربی[ و از این جهت هسته  ؛شدندهر خیری دور 

زنده را از مرده بیرون آورد و  ،خدا»فرماید: می عّزوجلو نیز خدای  ؛برکنار و دور شد
ل مقصود از زنده همان مؤمن است که « .آورندۀ مرده از زنده استبیرون ل او از گ  بیرون  کافرگ 

 ؛ست که از طینت مؤمن بیرون شودا کافری ای که از زنده بیرون شودآید و مقصود از مرده
کسی آن آیا »فرماید: می عّزوجل ونداین است که خدا کافر. ،مؤمن است و مرده ،پس زنده
کافر گل او با گل مقصود از مردن مؤمن، آمیختگی « .کردیمو سپس ما او را زنده بود که مرده 

را از یکدیگر جدا ها آن وسیلۀ کلمۀ خودبه عّزوجلاو زمانی است که خدای شدن زندهو  ،است
کند خارج می والدتش پس از آنکه در تاریکی بودبا مؤمن را  گونهاین عّزوجل وندخدا ساخت.

و  ؛بردسوی تاریکی میکند و بهخارج میبود برد و کافر را پس از آنکه در نور سوی نور میو به
وعده و )که را زنده است بیم دهد و گفتار تا آن)که  عّزوجل وندی گفتار خداااین است معن

 1«.شود(استوار بر کافران ( فرمان خدا

و ]به خاطر ) پرسید:سخن خداوند عّزوجل  اینۀ دربار  باقر امام از مردی گوید: زراره... 
تا آخر آیه.  (...را برگرفتها آن بیاور[ زمانی را که پروردگارت از صلب فرزندان آدم، ذریۀ

یک  عّزوجل وندخدا» فرمود: من به پدرم فرمود: شنیدمی پدرشکه در حالی  حضرت
بر آن ریخت را برگرفت و آب گوارای فرات  ـآن آفریدرا از  که آدمرا ـمشت از خاک زمین 
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هل صبح دیگر سپس آب شور و تلخ بر آن ریخت و چ .حال خود گذاشت و آن را چهل صبح به
آنگاه آدمیان مانند مور از  .شّدت مالید ل خمیر شد، آن را برگرفت و بهواگذاشت. چون آن گ  

اصحاب یمین  .به آتش درآیندداد  دستورها همۀ آنبه . راست و چپش به جنبش درآمدند
شدن سرپیچی مال از داخلو اصحاب ش  شد، سرد و سالمت ها آن داخل شدند و آتش بر

 1«.کردند

 ،ینْفس انسان آفرینش مبحث درو ما  دارند داللت معنا این بر که دیگر روایات بسیاری و
 پرداخت. خواهیمها آن به مفصل طور به

 آدمبنی از پیمان و عهد گرفنت و ذر عامل در امتحان اخبار دوم:ۀ دست

باری که گیرند؛ اخجای می دسته ایندر  اندشده نقل ذر عالمدربارۀ که  اخباری بیشترین
 ،شدند وارد آن در انسانی هاینفس که است امتحاننخستین  عالم ،عالم آندهند می نشان

 که کسی اولیناینکه  و است، بوده چگونه ربوبیت به اقرارۀ مسئل و ،پاسخ وسؤال اینکه  و
 پیامبران، سپسو  ،طهارا ۀئما و طالبابی بن علی سپس ،خدا رسول داد پاسخ

گفتند در  پاسخ زبانیصورت به فقط که بودند کسانی همچنین بودند. نانمؤم وفرستادگان 
 سپس .و ...  ندادند پاسخی و ورزیدند کفر که بودند کسانی نیز و بودند، ناراضی قلبا   حالی که

 پرداخت. خواهیم آنبه  تفصیلبه ذر امتحان مبحث درکه  ه شد؛گرفت پیمان و عهد ،هاآن از

 دوم:ۀ دست روایاتبرخی از 

آیا من »و سپس فرمود:  »...، فرمود: باقر امام... از زراره، از حمران، از اباجعفر 
خبر بی ]امر[ گفتند: بله گواهی دادیم؛ تا در روز قیامت نگویید ما از این« پروردگار شما نیستم؟

آیا شما نیستم؟ و پروردگار آیا من »سپس از پیامبران عهد و پیمان گرفت و فرمود:  «.بودیم
گفتند: بله. پس پیامبری برای « ؟امیر مؤمنان نیست ،فرستادۀ من و این علی ،این محمد
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فرستادۀ من  ،و محّمد ،و از اولواالعزم پیمان گرفت که من پروردگار شما هستم ؛آنان ثابت شد
وسیلۀ و به؛ علم من هستندخزائن امیر مؤمنان و اوصیای پس از او، اولیای امر و  ،و علی

وسیلۀ او از دشمنانم انتقام کنم و بهو حکومتم را آشکار میگردانم پیروز میدینم را مهدی 
پروردگارا! ما اقرار »گفتند: «. شوماز روی اختیار و اجبار عبادت میوسیلۀ او بهو  ،گیرممی

رۀ ربابرای این پنج نفر دعزم و آدم آن را نه انکار کرد و نه اقرار. پس  «.کردیم و گواهی دادیم
و این همان سخن خدای عّزوجل  ؛در اقرار به آن نداشت ی. اما آدم عزماستوار شدمهدی 
. (نیافتیم شبرای یپیش از این، از آدم پیمان گرفته بودیم اّما او فراموش کرد و عزم)است: 

. سپس به آتش دستور داد برافروخته شود و به اصحاب فراموش کرداو  یقتحق فرمود: در
آن به »فرمود:  یمین. به اصحاب یدندها از آن ترسآن یول «.یدوارد شوبه آن »شمال فرمود: 

آرامش بود. اصحاب شمال گفتند:  یۀآنان خنک و ما یها وارد شدند و براآن «.یدوارد شو
باز از آن اما  ؛«یدو وارد آن شو یدبرو یدم،من شما را بخش»فرمود: « .! ما را ببخشاراپروردگ»

 1«.شدو استوار ثابت  یتو معص یتاطاعت و وال ترتیب  به اینو  یدند؛ترس

 عّزوجلزمانی که خداوند » فرماید:می باقر امام شنیدم گوید:می سجستانی حبیب... 
وت و رسالت همۀ و مقام نب شتا از آنان به ربوبیت خود خارج نمود شفرزندان آدم را از صلب

پسر  محمد ستاندنبوتش را که پیمان  پیامبران الهی عهد و پیمان بگیرد، اولین پیامبری
بینی؟ چه می آدم! بنگر ای: فرمودخداوند عّزوجل خطاب به آدم چنین سپس  .عبدالله بود

سان ذراتی، آفاق آسمان را ُپر بهآنان حالی که  نگریست، درخود همۀ فرزندان به پس آدم 
را برای ها آن !قدر بسیارندچ راستی که فرزندان من! بهپروردگارا. پس آدم گفت: بودندکرده 

مرا پاسخ داد: تا  عّزوجلگیری چیست؟ خداوند ای؟ و مقصودت از پیمانی که میفریدهآچه 
به فرستادگانم ایمان بیاورند و از آنان پیروی و ، هیچ چیزی را شریکم ندارندو کنند  عبادت

، بعضی بینمرخی دیگر میاز ب ترد. پس آدم گفت: بارخدایا! چرا من برخی از آنان را بزرگکنن
 چنیناینو : فرمود عّزوجلخداوند  !هیچ نوری ندارند؟دیگر و برخی کمی دارند از آنان نور 
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 1«.آزموده شوند ی که هستندتحالهر در خلقشان کردم تا 

خداوند روزی که از همه در عالم » فرمود:می باقر امامابوجعفر  گوید: اعین بن ریبک... 
که در در حالی از شیعیان ما نیز ، گرفتیپیمان م دش و بر نبوت محمدبر ربوبیت خوذر 

 2«.بر والیت پیمان گرفت عالم ذر بودند

 از خداوند که هنگامدهید آن  خبر من به کردم: عرض باقر امام به گوید: زراره...
 رضهع خودش بر راها آن و گرفت پیمان بودند آدم صلب در کهدر حالی  ذر عالم در بندگان

بله، » فرمود: ؟ها انجام شدخودش توسط آن شدنهدید صورتبهداشتن عرضه این آیا نمود
ها آن بودند و ]خداوند[ با این عرضه از شدر برابر ذره صورت بهها آن که در حالیای زراره! 

و دیدارش  ،شان را ضمانت کردگرفت. سپس روزیپیمان و نبّوت محّمد دشبر ربوبّیت خو
هایشان استوار ساخت؛ پس همۀ کسانی که خداوند ولی معرفتش را در قلب ؛یادشان بردرا از 

فرستد؛ پس هرکس را از آن عالم خارج کرده به دنیا میها آن ناگزیراست پیمان گرفته ها آن از
 شانکار کند اقرارش به پیمان پروردگار است او گرفته شده  از پیمانی را که بر نبّوت محّمد

 را انکار نکند پیمان پروردگارش پیمان محّمد هرکسای نخواهد داشت و ایدهف شبرای
 3«.سودمند خواهد بودبرایش 

از شیعیان ما آنگاه که در عالم ذر  وندخدا» :فرمود باقر امامابوجعفر  گوید: بکیر... 
بر و  شبوبیت خودر  که از همه در عالم ذر بر یروز همان  ؛والیت ما پیمان گرفتر ب بودند

 ییهاسایههمچون را که امامان پاک و مطهرش  وندو خدا ؛گرفتمیپیمان  نبوت محمد
ه آفرید که آدم را از آن آفرید یگلهمان ها را از آن در حالی که، نشان داد محمده بودند ب

 پیامبرهایشان آفرید، و ایشان را بر ارواح شیعیان ما را دو هزار سال پیش از بدن وندخدابود. 
لحن را از ها نیز آنها را شناخت و ما هم آن یرا شناخت و علها مایاند و رسول خدا آنن
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 1«.شناسیممینشان گفتسخن

گاه «ذّر »[ ]عالم از مرا :عرض کردم صادق امام به ابوبصیر: ازنقل به...   کهبفرما  آ
نیستم؟ آنان گفتند:  پروردگار شمامن خداوند[ آنان را بر نفسشان گواه گرفت و ]پرسید:[ آیا »]

 پس کردند؛کاری میکردند پنهانای برخالف چیزی که آشکار میعده که حالی در «آری
خداوند »فرمود:  هند؟ امامد پاسخ ،«نیستم؟! شما پروردگار آیا» پرسش   به توانستند چگونه
 2«گویند.پاسخ شود پرسیده ها از آنها چیزی قرار داد که چون در آن

 ذر، عامل در شدهگرفته پیمانِ  و عهد شدنفراموش به مربوط وایاتر سوم: ۀدست

 عامل این در انسانهنگام تولد 

اینکه به یادش  لیلد هب را ذر عالم که کسانی هب است پاسخی روایات، و اخبار از دسته این
 3؛وریمآآن را به خاطر نمیما  چرادارد  وجود ذر عالم اگر گویندمی و کنندمی انکارآورند نمی
 فراموش را میثاق و عهد ،دنیا عالم در والدت هنگام انسان کنندمیبیان  روایات این زیرا
 سرشتهمان  ۀدهندنشان کهمعرفتی  ؛ماندمی باقی ثابت قلب در معرفت اما ،کندمی

 .سرشته است آن بر را هاانسانکه خدا  است الهی (فطرت)

این سخن خداوند  معنی از فر امام باقراباجع ازنقل شده است؛ گفت:  زراره... از 
ْذ  :عّزوجل پرسیدم َخَذ  َوإ 

َ
َك  أ ْن  َربُّ ي م  ْن  آدم َبن  ْم  م  ه  َتُهْم  ُظُهور  یَّ ْشَهَدُهْم  ُذرِّ

َ
ْم  َعَلی َوأ ه  ْنُفس 

َ
 أ

َلْسُت 
َ
ُکْم  أ َربِّ اُلوا ب 

َ
ْدَنا َبَلی ق ْن  َشه 

َ
َیاَمة   َیْوَم  َتُقوُلوا أ ا اْلق  نَّ ا إ  یَن  َذاَه  َعْن  ُکنَّ ل  معرفت » فرمود:؛ َغاف 

یاد خواهند  ، و روزی آن را بهندآن را فراموش کرد جایگاهشد، ولی استوار های آنان در دل


 .648ص 1ج ،البرهان فی تفسیر القرآن، سید هاشم بحرانی. 1
 .615ص 2ج ،البرهان فی تفسیر القرآن، سید هاشم بحرانی. 2
دیگران و  ،113ص ،و سید مرتضی در کتاب رسائل ؛82ص ،همانند شیخ مفید در کتاب تصحیح اعتقادات امامیه. 3

 پژوهش به بررسی آنچه گفتند خواهیم پرداخت. ۀکه در ادام
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دانست خالقش کیست و کس نمیآورد. اگر چنین پیمانی گرفته نشده بود هیچ
 1«.کسی استاش چهدهندهروزی

 در وقتی نطفه» :که فرمود است شده وایتر  باقر اماماباجعفر  از... از زرارة بن اعین، 
م شده[ و چهل روز َعَلقه ]شبیه خون لختهشود، مستقر میروز در آنجا  چهل گیرد،قرار می َرح 
خداوند دو فرشتۀ  سپس ؛شودگوشت جویده[ میو چهل روز مضغه ]شبیه تکه ،شودمی

و ا ه خداوند اراده کرده استگونه کشود: آنگفته میآن دو کند و به را مبعوث میکننده خلق
سعادتمند یا بدبخت نث بیافرینید، او را صورت دهید و اجل و رزق و مرگ و ؤرا مذکر یا م
ثبت  چشمشاست میان دو که با خدا در عالم ذر بسته را و میثاقی  ،او بنویسید ایبودنش را بر 

را بر او مبعوث  ایفرشته شودهنگامی که زمان خروج او از شکم مادرش نزدیک می .کنید
زند که از آن به شود؛ پس او را نهیبی میزننده[ گفته مینهیب« ]= زاجر»کند که به او می

در حالی که از نهیب آن فرشته افتد میکند و به زمین افتد، میثاق را فراموش میَفَزع می
 2«.گریان است

 :کردم عرض باقر اماماباجعفر  به :یا شخص دیگری گفت اسماعیل بن محمد... 
قرار  او شکم درکه  را آنچه خداوند که کندمی دعا ایحاملهزن  برایمردی  شوم! فدایتان

بارداری به چهارماهگی  ۀاین دعا را تا زمانی که دور » فرمود: حضرت .بگرداند سالم پسریدارد 
خون[  ۀچهل شب نطفه است، و چهل شب عَلقه ]شبیه لخت ،برسد انجام دهد؛ چراکه جنین

است و چهل شب ُمضغه ]شبیه گوشت جویده[ است. وقتی این چهار ماه تمام شد خداوند دو 
نث؟ ؤپرسند: خدایا! چه بیافرینیم؟ مذکر یا ممیها آن ؛کندمبعوث میآفریننده را  ۀفرشت

اش چیست، َاَجل و گویند: پروردگارا روزیگیرند. آنگاه میپاسخ میو ؟ شقیسعادتمند یا 
میثاقش در مقابل دیدگانش است به آن در حالی که گیرند. و پاسخ میو د؟ مدتش چقدر باش


 باب علت معرفت و جحود )انکار(.، 117ص 1ج ،ع، شیخ صدوقئشراالعلل. 1
 .16ص 6ج ،ع، شیخ صدوقئشراالعلل. 2
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است تا موقعی که زمان خروجش نزدیک  1نگرد؛ و همواره در شکم مادرش ایستادهمی
شود خارج می پس او ؛زندبفرستد که نهیبی سوی او میبهرا ای شود؛ آنگاه خداوند فرشتهمی

 2«.کندو میثاق را فراموش می

 ذکر ذر عامل در حممدآل و حممد فضل بیان در که روایاتی چهارم: ۀدست

 اندشده

فرزندان  از اطهار ۀئما و مؤمنان امیر ،خدا رسولبرتری  علت روایات، از دسته این در
 هاآن که شودمی برداشت چنین روایات این از است. شده بیان خلق سایر بر ایشان
: آیا من پروردگار بربکم الست» شدپرسیده  ذر عالمامتحان  در وقتی که بودند کسانی اولین

 ربوبیت به که بودند کسانی نخستینها آن .گفتند پاسخدیگر مخلوقات  از قبل «شما نیستم؟
بودن برتر وعلت  برگزیدن  آنان  این بودند. ترینسریع پاسخ و اجابت در وکردند  اقرار پروردگار

 بود.ها از دیگر خالیق آن

 آدماز همۀ فرزندان  علت چه هب ه شد:پرسید خدا رسول از فرمود: صادق امام... 
پیامبران خدا از  اقرار کرد؛« بله»کسی بودم که به زیرا من نخستین » فرمود: افتادی؟ پیش

من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آیا که  هایشان گواه ساختآنان را بر نفس پیمان گرفت و
 3«.گفتمپاسخ کسی بودم که ستین در آنجا من نخو  ؛چرا

عرض کردند: به چه سبب  از قریش به رسول خدا ایعده» فرمود: صادق امام... 
؟ شدیمبعوث ها آن پایاندر و  ین نفرآخر عنوان بهکه حالی در  ،از پیغمبران دیگر پیش افتادی

بودم که پاسخ نخستین کسی  فرمود: من نخستین کسی بودم که به پروردگارم ایمان آوردم و


منتصب: قائم، ایستاده )مترجم(.. 1

 .16ص 6ج ،اصول کافی، شیخ کلینی. 2
 .106ص ،، صفارالدرجاتبصائر. 3
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آیا که  هایشان گواه ساختآنان را بر نفس پیمان گرفت وپیامبران که خدا از آن هنگام  .گفتم
پس من در اقرار به خداوند  بله؛بودم که گفتم پیامبری من پروردگار شما نیستم؟ من نخستین 

 1«.پیشی گرفتمها آن بر عّزوجل

یٌر  َهَذا» آیهۀ دربار  صادق امام از که است کرده نقل پدرش از معمر، بن علی...  َن  َنذ   مِّ
ُذر   ولی النُّ

ُ
خلق  ،ذرعالم نخستین تعالی در ووقتی خداوند تبارک» فرمود: حضرت پرسیدم. «األ

را  هایی نگاه داشت و محمددر صفدر برابر خود را ها آن صورت ذرات کوچک آفریدرا به
پس خداوند متعال فرمود:  .کردند شانکار ای عده به ایشان ایمان آوردند وای عده .برانگیخت

است که  یعنی منظور محمد «دهندگان استاز نخستین بیم ایدهندهاین ]پیامبر[ بیم»
 2«.دعوت نمود عّزوجلذر مردم را به خداوند نخستین  در عالم 

فرمود که خداوند اراده  هنگامی» فرمود: صادق امام گوید:می رقی داوود... 
پروردگار شما »: فرمودبه آنان و  پراکندخلق کرد و در مقابل خود را ها آن قات را بیافریندمخلو

بودند که  رسول خدا، امیرالمؤمنین و ائّمه اولین کسی که سخن آغاز نمود« ؟کیست
: فرمودو به مالئکه داد ین قرار علم و د نآنان را حامالپس  «.هستی تو پروردگار ما»فرمودند: 

و امینان من در میان خلقم هستند و اینان مسئول ]امور دین من حامالن علم و دین اینان »
به ربوبّیت خداوند و اطاعت و والیت این افراد اقرار »: آدم گفتبه بنیسپس  «.هستندمن[ 

« .شما شاهد باشید»آنگاه به مالئکه فرمود: « .پروردگارا، اقرار نمودیم»گفتند:  «.نمایید
این نگویند از این امر غافل بودند، یا بگویند، فردا ها آن تادهیم شهادت می»مالئکه گفتند: 

سبب آیا ما را بهبودیم؛ آنان فقط نسل بعد از در گذشته شرک ورزیدند و ما بودند که پدران ما 
ما ائّمه[ در عالم میثاق بر والیت ]ای داوود  «؟!کنیگذشتگانی که بر باطل بودند هالک می

  3«است.شده  انبیا قطعی


 .10ص 2ج ،اصول کافی، کلینی. 1
 .235ص 5ج ،، عالمه مجلسیاألنواربحار. 2
 .244ص 5ج ،، عالمه مجلسیاألنواربحار. 3
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 میثاق که هنگامی العزم،واول انبیای و انبیا برتری کنندۀبیان روایاتِ پنجم:ۀ دست

 شد گرفتهها آن از ذر در

 والیت ،محمد نبوت به ایمان در گرفتنپیشی انبیا،دیگر  براولوالعزم  انبیایبرتری  علت
 خداوند است.بوده  مهدی امام والیت به اقرار و ،او از پس اوصیای و مؤمنان امیرعلی 

سازد ظاهر می را خودعدالت  وحکومت  ،گرداندمی پیروز را خود دین مهدی امامۀ وسیلهب
 .شد استوار و ثابت انبیا برای عزم مهدی امام ۀوسیلهبپس  .گیردمی انتقام شدشمنان از و

 شد. گرفتهها آن از ذر عالم در انفس امتحان در که استپیمانی  این

آیا من »و سپس فرمود: »...  :فرمود ایشان که کندمی نقل باقر امام از حمران ...
خبر بی ]امر[ گفتند: بله گواهی دادیم؛ تا در روز قیامت نگویید ما از این« پروردگار شما نیستم؟

شما نیستم؟ و آیا پروردگار آیا من »سپس از پیامبران عهد و پیمان گرفت و فرمود:  «.بودیم
گفتند: بله. پس پیامبری برای « ؟امیر مؤمنان نیست ،فرستادۀ من و این علی ،داین محم

فرستادۀ من  ،و محّمد ،و از اولواالعزم پیمان گرفت که من پروردگار شما هستم ؛آنان ثابت شد
وسیلۀ و به؛ علم من هستندخزائن امیر مؤمنان و اوصیای پس از او، اولیای امر و  ،و علی

وسیلۀ او از دشمنانم انتقام کنم و بهو حکومتم را آشکار میگردانم وز میپیر مهدی دینم را 
پروردگارا! ما اقرار »گفتند: «. شوماز روی اختیار و اجبار عبادت میوسیلۀ او بهو  ،گیرممی

ربارۀ برای این پنج نفر دعزم و آدم آن را نه انکار کرد و نه اقرار. پس  «.کردیم و گواهی دادیم
و این همان سخن خدای عّزوجل  ؛در اقرار به آن نداشت ی. اما آدم عزموار شداستمهدی 
. (نیافتیم شبرای یپیش از این، از آدم پیمان گرفته بودیم اّما او فراموش کرد و عزم)است: 

. سپس به آتش دستور داد برافروخته شود و به اصحاب فراموش کرداو  یقتحق فرمود: در
آن به »فرمود:  یمین. به اصحاب یدندها از آن ترسآن یول «.یدشووارد به آن »شمال فرمود: 

آرامش بود. اصحاب شمال گفتند:  یۀآنان خنک و ما یها وارد شدند و براآن «.یدوارد شو
باز از آن اما  ؛«یدو وارد آن شو یدبرو یدم،من شما را بخش»فرمود: « .! ما را ببخشاراپروردگ»
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 1«.شدو استوار ثابت  یتو معص یتت و وال اطاعبه این ترتیب و  یدند؛ترس

 است شده نقل میثاق و عهد سنگ ۀدربار آنچه ششم:ۀ دست
 ؛اندپرداخته دارد قرار کعبه عراقی رکن در کهحجراالسود  اهمیت بیان به روایات، از برخی

 نقش وسنگی در بهشت بود حجراالسود،  زیرا آمد؛ فرود زمین روی بر آدمهمراه به اینکهو 
 این اینکه و بر عهده داشت؛ ذر امتحان هنگامرا  خدا بندگان هایپیماننگهداری  و یافتدر 

 گواهی کند وفا خود عهد به که کسی برای و ،شودیادآور می مردم به را شدهگرفته عهد   ،سنگ
 کند.را اقامه  حجتها آن برآید تا می قیامت در سپس ؛دهدمی

کردن و بوسیدن( چرا استالم )لمس: کردم رضع صادق امام به گوید:می حلبی. 1
سود حجراال  از فرزندان آدم پیمان گرفت خداوندآن هنگام که »سود سنت شد؟ فرمود: حجراال 

سود برای پس حجراال  ؛پیمان را گرفت و بلعیدهم او  ؛دستور داداو را از بهشت فراخواند و به 
 2«.است هکردوفا دهد که میگواهی  که به پیمان وفا کندکسی هر 

آنگاه که خداوند » :نقل شده است که فرمود صادق اماماز  عمار، بن ةمعاویاز  .2
برای  .ها را ببلعدتا آن پیمان حجراالسود امر فرمود، به از بندگان پیمان گرفتتعالی وتبارک

شود: امانت خود را ادا کردم و به پیمان خود وفا نمودم تا شهادت میهمین است که گفته 
 3«.امی که من به میثاق خود وفادار بودهده

 خداوند چه برای :پرسیدم اباعبدالله حضرت از :است شده روایت اعین بن بکیر از. 3
 بوسیده چه برای و ؟دیگر ارکان در نه داد قرار است آن دردر حال حاضر  که رکنی در را حجر

 داده قرار آن در بندگان عهد و میثاق چه برای و ؟شد خارج بهشت از چه برای و ؟شودمی


 .8ص 2ج ،اصول کافی، شیخ کلینی. 1
 .184ص 4ج ،اصول کافی، شیخ کلینی. 2
 .184ص 4ج ،اصول کافی، شیخ کلینی. 3
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 و سرگردان که کنید باخبر مراامور  این علت از شوم فدایت ؟دیگر جای در نه است شده
جو کردی. وپرس سختی و مشکل مسئلۀ بسیار از» :فرمودند امام :گویدمی بکیر ؟مر متحیّ 
 وتعالیتبارک داوندالله تو را باخبر سازم. خشاءفراده تا ان و گوش بدار فارغ را دلت و بدان پس

 رکن آن در و داد، قرار آدم حضرت نزد و آورد بیرون از بهشت که گوهری بود، را حجراألسود
آدم بنی ذریۀ که بود. به این صورت که زمانی آن در خالیق پیمان و میثاق ؛ زیراقرار داده شد؛ 

مان گرفت و در این ها عهد و پیاز آن مکان همین ها خارج نمود، خداوند درصلب آن را از
آید و اولین نفری فرود می قائم حضرت بر پرنده مکان همین از نیز و کرد رؤیت را مکان ایشان

 همین است. به کند آن پرنده است که به خدا سوگند، همان جبرئیلکه با قائم بیعت می
است  دهد، در حالی که او دلیل و حجتی است برای قائم، و شاهدیتکیه می قائم مقام

کند و شاهدی است بر کسی که در آن مکان برای کسی که به عهد خود در آن مکان وفا می
 کند. اما بوسیدن وعهد و میثاقی را که خداوند عّزوجل از بندگان گرفته است ادا می

جهت بازگرداندنش به او؛ جهت تجدید عهد و میثاق است؛ تجدید پیمان بهکردن آن، بهلمس
 آیند ومی حجر نزد سال ها گرفته است. بنابراین هرخداوند در عالم ذّر از آن همان پیمانی که

 کنی وقتینمی گردانند؛ آیا توجهعهد و پیمانی را که از ایشان گرفته شده است به او بازمی آن
 شهادت برایم نمودم تا تجدید را میثاقم ادا کردم و را امانتم گویی:رسی چنین میمی حجر به

و  کندادا نمی را عهد آن احدی ما شیعیان از غیر سوگند خدا وفا نمودم؟ به عهدم هدهی که ب
 آیند،می است. هرگاه شیعیان نزدش نداشته نگه را میثاق و عهد آن کسهیچ ایشان از غیر

 انکارشان رسندمی به حضورش دیگران و هرگاه کندمی تصدیقشان شناسد ومی را ایشان
 حفظ را عهد و امانت آن کسی شیعیان، شما از غیر ید؛ به این جهت کهنمامی کرده، تکذیبشان

دهد؛ می شهادت دیگران به ضرر و شما، و علیه نفع نکرده است، و به خدا سوگند به نگهداری و
 کفر آن به کردند و انکار و نقض را آن غیر شما و کردید وفا عهد به شما دهدمی شهادت یعنی

 روز است. در آنان حّجت بالغۀ خداوند بر قیامت روز در حجر دتورزیدند؛ در حالی که شها
 صورت همان حجر، هیئت این و دارد چشم و دو گویا زبانی که آیدمی حالی در حجر قیامت
کنند. برای هرکسی نمی انکارش شناسند وصورت می آن با را او خالیق تمام که اوست اولین
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جا آورد، کردنش و ادای امانت بهکه نزد اوست با حفظکه به او وفا نماید و عهد و میثاقی را 
دهد؛ و علیه هرکسی که آن را انکار نماید و عناد ورزد، و با کفر و انکار، میثاق را شهادت می

دانی دهد. اما علت اینکه خداوند آن را از بهشت خارج نمود؛ آیا میفراموش نماید شهادت می
حجر، فرمودند:  عرض کردم: خیر. حضرت گوید:بکیر می اصل حجراألسود چیست؟

الشأن و از بزرگان مالئکه بود و وقتی خداوند از مالئکه میثاق گرفت، آن ملک عظیم یَمَلک
خداوند او را بر جمیع  نی. بنابراکردآورد و اقرار  مانیاولین نفر از مالئکه بود که به آن ا

و از تمام مخلوقات اقرار  گذاشتامانت به را در او  قیامین قرار داد و میثاق خال مخلوقاتش
 عّزوجلگرفت در هر سال نزد او به میثاق اقرار کنند و همان عهدی را تجدید نمایند که خداوند 

میثاق به در بهشت قرار داد تا وی را  آدم نینشگرفته است. سپس خداوند او را همها آن از
شده اقرار کند و آن را عهد و پیمان گرفتهنزد او به  و نیز هر سال آدم دینمایادآوری مزبور 

عصیان نمود و از بهشت بیرون شد خداوند متعال  به این وسیله تجدید نماید. وقتی آدم
بود از  هگرفت اشیو وص بر محمد ،فرزندانشاز  نیزو  ،را که از او یمانیآن عهد و پ

آن  رفت،یرا پذ آدم ۀوب. هنگامی که خداوند تساخت رانیبرد و او را سرگردان و ح ادشی
که او در  یپرتاب نمود در حال آدم یسو از بهشت به ید یسف دیصورت مروار ملک را به

 نکهیاز ا شیب یول ؛به او افتاد با او انس گرفت که نگاه آدم یهند بود. هنگام نیسرزم
 آن سنگ را به عّزوجلنسبت به آن نداشت. خداوند  یگر یاست شناخت د قدرگران یگوهر 

شناسی؟ گفت: خیر! سنگ گفت: البته که مرا آیا مرا می ،سخن آورد و گفت: ای آدم
شیطان بر تو غالب شد و پروردگارت را از یادت برد. سپس به همان صورتی  لیکن ،شناسیمی

او پرید و  یسو که در بهشت با آدم بود درآمد و به او گفت: کجا رفت آن عهد و میثاق؟ آدم به
آمد و گریست و برای سنگ خضوع و خشوع نمود و آن را بوسید و اقرار به میثاق به یادش 

سفید و شفاف و نورانی و  یعهد و میثاق را نزد او تجدید کرد. سپس خداوند او را به گوهر 
با عزت و احترام آن را بر دوش خود گرفت و حمل نمود و  درخشنده تبدیل فرمود. آدم

کرد و به همین میحمل گرفت و با خودز آدم میآن را ا لیشد جبرئهرگاه خسته می
در مکه دائما  با آن مأنوس بود و روز و شب، میثاق  رفتند تا به مکه رسیدند. آدممنوال می
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وقتی کعبه را بنا نمود سنگ  عّزوجل. سپس خداوند کردو عهد را با اقرار برای او، تجدید می
وتعالی از فرزندان آدم عهد و میثاق گرفت، تبارک چراکه وقتی خداوند ؛را در آن مکان قرار داد

در آن مکان اخذ نمود و در آن مکان آن َمَلک، میثاق را در خود فرو برد؛ به همین آن عهد را 
و  ،طرف صفاعلت خداوند حجر را در آن رکن قرار داد. سپس خداوند آدم را از جای بیت به

رکن قرار داد. وقتی آدم از صفا چشمش به حجر جانب مروه راند، و سنگ را در آن حّوا را به
ه گفت و خدا را تمجید و تعظیم نمود ه اکبر و ال اله اال اللَّ  ؛افتاد که در رکن نصب شده بود، اللَّ

شدن با رکنی که حجر در آن است از صفا تکبیر روبه همین علت سنت است در هنگام روبه
نه در هیچ ملک دیگری؛ چراکه وقتی  ،یعه نهادبگویند. خداوند عهد و میثاق را در او به ود

و بر وصایت  بر ربوبیت خودش و بر پیامبری حضرت محمد عّزوجلخداوند 
در حالی که آن َمَلک اولین کسی بود که  ؛پیمان گرفت، پشت مالئکه لرزید امیرالمؤمنین

وجود  محمدشتاب نمود و در بین ایشان، دوستدارتر از او نسبت به محمد و آل ،به اقرار
رو خداوند او را از بین ایشان اختیار فرمود و میثاق را در او قرار داد. او روز قیامت ازاین ؛نداشت

آید در حالی که زبانی گویا و چشمی بینا دارد و برای هرکسی که در آن مکان عهد خود را می
 1«.وفا کند و میثاقش را حفظ نماید شهادت خواهد داد

 برای و دارد، وجود است داده رخ عالم آن در که اتفاقاتی جزئیات بیان در بسیاری تاروای
کنیم؛ چراکه برای می بسنده کردیم ذکر آنچه به نشویم خارجچهارچوب این تحقیق  از اینکه

 است. کافی هستیمبیانش  صدد اثبات آنچه در

 شده استوارد سنت ه از طریق اهلکاخباری 
 که دندار  وجودنیز  روایاتی کردیم، ذکر طهارت و عصمتیت باهل از که روایاتی بر عالوه

طوری به اند؛شده نقل مختلفسندهای  با حدیث و تفسیرهای کتاب در سنتاهل طریق از


 .429ص 2ج ،شیخ صدوق ع،ئشراالعلل ؛184ص 4ج ،اصول کافی، کلینی. 1
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 کنیم:می ذکر راها آن از برخی .است رفته ترفرا تواتر حد از که

همۀ  او، پشت ازو  ؛تش را مسح کردپش وقتی خداوند آدم را آفرید» فرمود: خدا رسول
بین  وندخداسپس  .بیرون آمدندهمچون ذّره  او خالقشان است هایی که تا روز قیامتانسان

آدم . را بر آدم عرضه کردها آن قرار داد و سپس درخششی نورانیها دو چشم هریک از آن
 هآنگا .ها فرزندان تو هستندها چه کسانی هستند؟ خداوند فرمود: این! اینپروردگاراگفت: 

مردی را دید که روشنایی بین چشمانش او را به تعجب واداشت و بسیار زیبا ها آن آدم در میان
آدم  ست.هامردی از آخرین امتفرزند تو داوود، بود. گفت: خدایا! این کیست؟ فرمود: این 

ای؟ فرمود: شصت سال، گفت: خدایا! چهل عرض کرد: خدایا! عمرش را چقدر قرار داده
فرمود نوشته  عّزوجلپس خداوند . تا عمر او به صد سال برسد مرا به او ببخشسال از عمر 

آدم  .الموت نزدش آمدملک وقتی عمر آدم به پایان رسیدکند. شد و مختوم شد و تغییر نمی
آن را به فرزندت خودت باقی نمانده است؟ گفت: مگر  من چهل سال از عمرهنوز گفت: مگر 

آدم فراموش  ؛ود: آدم انکار کرد، پس فرزندانش هم انکار کردندداوود نبخشیدی؟ پیامبر فرم
آدم دچار خطا شد، پس فرزندانش هم دچار خطا  ؛کرد، پس فرزندانش هم فراموش کردند

 1.است نکرده روایت را آن او امااست  صحیح مسلم مبانی طبق حدیث این «.شدند

 پرسیده آیه این ۀدربار  خطاب بن عمر از که است شده روایت ُجهنی یسار بن مسلم از... 
ْذ  شد: َخَذ  َوإ 

َ
َك  أ ن َربُّ ي م  ن آدم َبن  ْم  م  َتُهْم  ُظُهور ه  یَّ ْشَهَدُهْم  ُذرِّ

َ
ْم  َعَلی َوأ ه  نُفس 

َ
َلْسُت  أ

َ
ُکْم  أ َربِّ  ب 

اُلواْ 
َ
ْدَنا َبَلی ق ن َشه 

َ
َیاَمة   َیْوَم  َتُقوُلواْ  أ ا اْلق  نَّ ا إ  یَن  َهَذا َعْن  ُکنَّ ل  پروردگار که را یاد آر هنگامی  و به) َغاف 

که آیا من  هایشان گواه ساختآنان را بر نفس را برگرفت وها آن ۀتو از پشت فرزندان آدم ذّری
 این ]امر[تا در روز قیامت نگویید ما از  ؛دهیمپروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی، ما گواهی می

 فرمودند: ایشان شد،می سؤال آیه نایۀ دربار  پیامبر از شنیدم گفت: عمر .(خبر بودیمبی
خداوند آدم را آفرید، سپس پشت او را مسح کرد و از آن گروهی از فرزندان]ش[ را بیرون »


بإشراف د. یوسف ، چاپ همراه با فهرست احادیث شریف، علی الصحیحین؛ الحاکم النیسابوری کالمستدر . 1
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سپس  .و به عمل اهل بهشت عمل خواهند کرد مآورد و فرمود: این گروه را برای بهشت آفرید
رون آورد و فرمود: این گروه ]ش[ را بیکرد و گروه دیگری از فرزندان بار دیگر پشت آدم را مسح

رسول آنگاه مردی گفت: ای  «.اهل آتش عمل خواهند کردعمل و به  مرا برای جهنم آفرید
خداوند وقتی کسی را برای بهشت بیافریند، او را » فرمود: پیامبر چیست؟ برای عمل خدا!
 اما ،است صحیح مسلم مبانی طبق حدیثاین  «.گیردکار میه انجام اعمال بهشتیان ببرای 

 1.است نکرده روایت را آن او

ْذ  ۀآی ایندربارۀ  کعب بن ابی...  َخَذ  َوإ 
َ
َك  أ ن َربُّ ي م  ن آدم َبن  ْم  م  َتُهْم  ُظُهور ه  یَّ ْشَهَدُهْم  ُذرِّ

َ
 َوأ

ْم  َعَلی ه  نُفس 
َ
 را ایشان و برگرفت را آنانۀ ذری آدم فرزندان پشت از پروردگارت که هنگامی و) أ

ها آن سپس ؛داد قرار ارواح شکلبه و کرد، جمع راها آن گفت: (ساخت گواه هایشاننفس بر
 گرفت، پیمان و عهدها آن از سپس .گفتند سخن پس و به سخن واداشت؛ کشید تصویر به را
 من فرمود: خداوند سپس نیستم؟ شما پروردگار من آیا که ساخت گواه نفسشان بر راها آن و

 آن از یدینگو قیامت روز در تا گیرم؛می گواه شما بر را آدم انپدرت و زمین هفت آسمان، هفت
گاه  من شریک را چیزی بنابراین نیست؛ من از غیر پروردگاری و معبود هیچ بدانید نبودیم. آ
 یادتان به رام پیمان و عهد تا کرد خواهم ارسال شماسوی به را خودفرستادگان  من ندهید. قرار

 پروردگار و معبود تو که دهیممی گواهی گفتند: کرد. خواهم نازل ایتانبر  را هایمکتاب و بیاورند
ها آن بر را آدم و کردند. اقرار آن به پس .نداریم تو از غیر پروردگاری هیچما  و ،هستی ما

مود: فر آدم .دید را ...و رویانثروتمند، فقیر، زیباها میان آن در]آدم[  پس ؛داد قرار گرنظاره
م به شکر خواهم می خداوند فرمود: !کردیمیبرقرار بندگان مساوات میان  ای کاشخدایا! 

ها نذریۀ خود[ پیامبران را نیز مشاهده کرد، که در بین آمیان در  . ]آدمجا آورده شود
 نبوت و رسالت در دیگری پیمان بهو  ،بود شده چیرهها آن بر نوری وبود  روشنهایی مشعل

 أخذنا وإذ» فرماید:می که است متعال خدای سخن همان ینا و ؛بودند شده داده اختصاص


یوسف عبد بإشراف د. ، چاپ همراه با فهرست احادیث شریف، علی الصحیحین؛ الحاکم النیسابوری کالمستدر . 1
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 آنمیان  در مریم، بن عیسی ؛«مریم بن عیسی ... فرمایدمی اینکه تا...  میثاقهم النبیین من
 وارد دهان ازاو  گوید:می کعب[ ]بن ابی کرد، ارسال مریم برای را ایشان خداوند .بود رواحا

 1«.شد مریم[ ]حضرت جسم

برای دو از پشت آدم،  عّزوجلخداوند » فرمود: مبرپیا که شده نقل عباسابن از... 
خارج نمود بود که خلق کرده را ای از صلب آدم هر ذریهپس،  .روز عرفه پیمان گرفتنعمت در 

سخن گفت و فرمود: آیا من پروردگار شما ها آن ، سپس رو در رو باپراکندو در مقابل خود 
تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این ]امر[ غافل بودیم، یا  ؛ی دادیمنیستم؟ گفتند: چرا، گواه

خاطر بودیم؛ آیا ما را بهها آن ید: پدرانمان پیش از این مشرک بودند، ما هم فرزندانی بعد ازیبگو
 2«کنی؟ند مجازات میاهآنچه اهل باطل انجام داد

ذْ » آیهدربارۀ  عباسابن...  َخذَ  َوإ 
َ
َك  أ ن َربُّ ي م   او از و آفرید را آدم خداوند گفت:« ...آدم َبن 

 فرزندان سپس .نوشت برایش را او مصیبت وو روزی  مرگ و است، شپروردگار  که گرفت پیمان
و  مرگ و ،است شانپروردگار گرفت که  پیمانها آن از و آورد بیرون هذرّ  همانند صلبش از را او

 3.نوشت برایشان راها آن هایمصیبت وروزی 

 را آدم خداوند که هنگامی گفت: ؛کندمی نقل عباسابن ازوی  :جبیر بن سعید.. از .
و  اجلو  آورد، بیرون ذره همانند را اوۀ ذریو  کشید مسح او پشت بر ،گرفت پیمان او از آفرید

من  آیا که گرفت گواه هایشاننفس بر راآنان  و، )نوشت برایشان راها آن هایمصیبت وروزی 
 4«(.آری گفتند نیستم؟ شما رپروردگا

ذْ  فرمود: خدا رسول :گفت ،عمرو بن عبداللهاز  َخَذ  َوإ 
َ
َك  أ ن َربُّ ي م  ن آدم َبن  ْم  م   ُظُهور ه 
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َتُهْم  یَّ دارد، برداشته مو برمی ،ای که از سرآنها از پشت او ]آدم[ همانند شانه» فرمود: ُذرِّ
فرشتگان گفتند: گواهی  .ما نیستم؟ گفتند: آریفرمود: آیا من پروردگار شها آن پس به ؛شدند
 1«.تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این ]امر[ غافل بودیم ؛دادیم

 پشتش آفرید را آدم خداوند که هنگامی» فرمود: خدا رسول گوید:میهریرهواب... 
 ن استشاآفرینندۀ روز قیامت تاخداوند  که هاییانسانۀ هم او پشت از پس، ؛کرد مسح را

ای راست پشت آدم را مسح کرد، از آن ذریهسمت خداوند »گوید: و مقاتل می «.بیرون آمدند
ای چپ پشت او را مسح کرد، از آن ذریهسمت سپس  ؛سفید خارج شد که همانند ذره بودند

 2«.هستند تو ذریۀ اینان رمود:سیاه خارج شد که همانند ذره بودند، و به آدم ف

 کنم.می بسنده دنکنمی ثابت را ذر عالم وجود که روایاتی از تعدادهمین  به

 تقدیم شدآنچه نتیجۀ 
 ذکر قرآن آیات تفسیر در که هاییآن چه ،اندرا بیان کرده ذر عالم ی کهروایت بررسی با
 ها،آن تواتر و فراوانیبا وجود بسیاری و  ،اندآمده جداگانه متن در که هاییآن چه و اندشده
 از بسیاری اینکه کما ؛کردیقین پیدا  بیتاهل از روایات اینشدن بیشتر صادر به توانمی
 فیوصتچنین ها را اینآن رییجزا سید کههمان طور ؛ هستند موثق و نَحس صحیح،ها آن

 گوید:میآنجا که  است؛ کرده

 لمعا ذکر در شدهوارد اخبار منظورـ کند بررسی را باب این در شدهنقل اخبار که کسی»
صحیح، حسن میانشان  در که ،شوندرا شامل می حدیث پانصد ازبیش  دید خواهد ـاست ذر
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 1«.و موثق وجود دارد

 اخبارها آن اینکهمثل  اعتراضاتی برای ارزشی هیچ دیگر روایات، اینبودن بسیار وجود با
رادی مجهول افها آن از برخی سند در یا دارند، ضعیف سندیها آن از برخی یا هستند، آحاد

 داشت. نخواهد وجود ...ها مرسل هستند وی از آنبعض یا دارد، وجود

 روایات ظاهر آنچه از غیر چیزی به ،هاآن معنایکردن منحرف وتأویل  به جازمُ همچنین 
 باشدموجود  روایات آن در الفاظی یا اندکرده ذکر را ذر عالم صراحتبهاینکه ـ اندکرده اشاره

 وجود با و است، لفظ ظاهر   مخالف ،تأویل زیرا ؛نیستیم ـداشته باشند ذر المع بر داللت که
 ممانعت لفظ ظاهر برداشت از که مانعیو نبودن  ،خود  روایت معنای در لفظ ظهور حجیت  

 .نخواهد بودتأویل  به نیازی هیچ است، لفظ ظاهر مخالف ،تأویل اینکه دلیلبه نیز و کند

و بدون هیچ  واضح و صریح شکلیهب را ذر عالم وجود که بسیاری تروایا وجود با بنابراین،
ها تأویل آن یاشده در این باب گذاشتن روایات  واردهیچ راهی برای کنار کنند،می ثابتابهامی 

 داشت. نخواهد وجودقصد انکار عالم ذر ها در معنای َمجازی، بهتفسیر آن یا

 سخن ذر، عالم بیان در شدهنقل اخبار  دربارۀ  هک کسانی از برخیچنین مواردی از  اگرچه
 در شدهنقلروایت   هاده ذکر از پس مجلسی عالمه .شوددیده می اندپرداختهها آن به و گفته
 گوید:، میکرده نقل نیز را روایات این ۀدربار  شدهگفتهسخنان  از برخی ذر، عالم بیان

 و است، و بغرنج متشابه و آثار پیچیدهار جمله اخب ازباب  این اخبار باشید داشته توجه»
 اند.کرده اختیار را مسلک چندها آن درها راضی باشدـ خدا از آنما ـ اصحاب

 ایماناین روایات  بهکلی  طورهب ما اینکه ؛اندشده معتقد آن به خباریونا   آنچه :از جمله
 چه از روایات این دانیممین اینکه و ،کنیممی اعتراف آن معنای حقیقت از جهل به و داریم،
 دهیم.می ارجاع ئمها به را روایات این علم و حقیقت و است، شده صادر کسانی


چاپ دوم سال ، تحقیق: سید مهدی روحانی، نور البراهین فی بیان أخبار السادة الطاهرین؛ سید نعمت الله جزائری. 1
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اعتقادات  و سنتاهل روایات موافق چراکه شوند؛می تقیه بر حمل روایات این :از جمله
 ند.هست «استطاعت» و «اختیار» روایات ظاهر مخالفبا توجه به اینکه  نیز و هستند، اشاعره

 رسید، خواهند آن به خلق آنچه به سبحان خداوند علم از ایکنایه روایات این :از جمله
گاهی و علم بارا خلق فرمود، ها آن که هنگامیمتعال  خداوند زیرا ؛شوندمحسوب می  از آ

ل از راها آن ییگو ،احوالشان  فرمود. خلق مختلف هایگ 

 ،است بندگان هایقابلیت و استعدادها ختالفااین روایات، کنایه برای  :و نیز از جمله
 است واضح حتم طورهب زیرا کرد؛ انکار را آن تواننمی و استبدیهی  و روشنای نکته این و

تفاوت  این و ؛ندارند قرارو مرتبه  درجه یک در قابلیت و استعداد نظر از ابوجهل و پیامبر که
 حسب بر را پیامبرمتعال،  خداوند ازیر  ؛شودنمیها آن از تکلیف شدنساقطمستلزم 

 بر نیز را ابوجهل و فرماید،می مکلفبرای کسب کمال به ایشان داده است  که استعدادی
هیچ  بر را اوو نیز  ،شتوان حد ازبیش  نه کندمی مکلفاست  کرده عطا او به آنچه حسب

 است. نکرده مجبور یفساد و شّر 

پیمان ها آن از وفرمود  مکلف ذر عالم درا ابتدا ارواح ر  خداوند که هنگامی :و از جمله
ل و  ؛اختیار کردندبه انتخاب خود خیر و شر را در آن وقت ها آن گرفت، بنابراین اختالف گ 
همان  ؛نداهآن را انتخاب کردها آن بستگی به انتخاب و اختیاری دارد که خود  ها آن سرشت

بنابراین هیچ فسادی در آن وجود  ؛اللت دارندد نکته گونه که برخی از روایات سابق بر این 
 ندارد.

 ؛دارد وجود سابق وجوه و وجوه این در بسیاری تتأویال است واضح کههمان گونه 
 شانحقیقت درک به قادر ما ذهن کهپیچیده و بغرنجی  مسائل چنین به نپرداختن بنابراین

 .نداهکرد نهیها آن به داختنپر  از را ما ،ئمها که مسائلی آن خصوصهب ؛دارد اولویت نیست
 1.«... کنیممی نقل اندکردهبیان  ها،آن مخالفان و ما علمای آنچه از برخی حال

 عالمهگفتۀ  از کند.می ذکر نداهشد تهفگ مسئله این در کهسخنان و نظراتی را  سپس


 .261ص 5ج ،، عالمه مجلسیاألنواربحار. 1
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 به ستا بهتر او نظر بهولی  ،دارد اقرار ذر عالم به او که شودمی برداشت چنین مجلسی
 بیتی است که اهلمسائل جمله از مسئله این او نظر به زیرا نشود؛ پرداخته آن جزئیات

 .اندفرموده نهیها آن به پرداختن از

 بربیشترشان  صریح داللت و روایاتاین  معنوی تواتر کردیم، اشاره قبال   کههمان طور 
ها را انکار اند آنکرده تالش و اندتهپرداخ روایات ایننقد  به که کسانیبه  پاسخبرای  ذر، عالم
 .است کافی کنند

 وجود کردتکیه  آن هب بتوان ذر عالم وجود نفی برای که مخالفی روایت هیچدیگر  طرف از
 ندارد.

 .نیست گریزی ذر عالم وجود به اعتقاد از بنابراین،

 یک ذر عالم کهشود می ثابت ما برای ـعترت و قرآنـ ثقلین طریق از ترتیب ینه اب و
 به اعتقاد ازگریزی  و نیست، آن در و تردیدی شک هیچ کهطوری به ؛استشده ثابت واقعیت

 .وجود ندارد است افتاده اتفاق آن در آنچه به ایمان و آن

 جله: از ؛است شده بیان صراحتبه علما از بسیاری توسط اعتقاد این
 صدوق: شیخ .1

 ئمه،ا و محمد ازبرتر  را خلقی هیچ متعال وندخدا باشیم داشته اعتقاد است واجب»
 هنگام که هستندبرای خداوند  ترین خلقرین، گرامیتمحبوب ایشان و ؛است نکرده خلق
 بربکم ألست أنفسهم علی وأشهدهم» فرمایدمی کهآنجا  پیامبران، از خداوند پیمان اخذ
 خود پیامبر ذر، عالم درعال مت خداوند و ؛اندکرده اقرارنخستین کسانی بودند که  «بلی قالوا

با توجه به  پیامبران، از هریک به متعال وندخدا و ؛کرد مبعوث انبیا برای را محمد
 عطا منزلت و مقامها آن به ،آن حضرت به اقرار درجستن شناختشان از پیامبر ما و سبقت
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 1«.است فرموده

از طرف او  اثباتی «ذرلم عا در...  باشیم داشته اعتقاد است واجب» صدوق شیخۀ گفت این
 توحید بر که است پیمانی و عهد بیانگر همچنین؛ است آن به اعتقاد وجوب و ذر عالم برای

 است. شده گرفته بندگان از عالم آن در محمد نبوت و خداوند
 سید جزایری: .2

 گوید:می زمینه این در شدهنقل روایاتروشنگری از  و ذر عالمو توضیح  شرح در

 الست» با واند، متصل شده یلطیف هایبدن به که است ارواحی عالم ر:ذ عالم»
ها یا و در نتیجه آن شد، عرضه تکالیف از نوعیها آن بر ند.گرفت قرار خطاب مورد «بربکم
 2«.شودمی نامیده]نیز[  اشباح یا هاسایه عالم عالم، آن و ؛شدند کافر یا آوردند ایمان

 :مازندرانی .3

 :گویدمی ذر عالم در امتحان دربارۀ شدهوارد اراخب توضیح در

 گرفتن و اقرار گرفتن،شهادت ،هاآنساختن و پراکندن ظاهر که است این حقیقت»
 با وپدید آورد ها را ا خداوند متعال آنزیر  است؛ واقعیت یک ،الذکرفوق معانی تمام با پیمان

 «آری» پاسخحقیقتا   نیزها آن و داد قرار خطاب موردرا ها آن «بربکم الست» خود سخن این
 در او اینکه و متعال خداوند قاهر قدرت دلیلبه ندارد؛ وجود آن از غیر دیگری چیز و ،دادند

 توحید و بشناسند را او توانندمی آیاتش، به توجه با و آن کمک با که کرد ایجاد نیروییها آن
 صورتهب دارند خود دراز کمال و تکامل  چهآن نیرو آن با بتوانند همچنین ؛آورند جاهب را او

ها آن کردنخارج شبیه طریق این بهها آن خلقت بنابراین به انجام برسانند؛ یعمل
ها آن از پیمان گرفتن وها کردن آنخارج اطالق پس بود. پیمان و عهدو  ذره[، صورته،]ب
نخستین  عهد و قدیم پیمان  همان  این است.تمثیل  بهترین طریق این به و وجه این بر


انتشارات: ، م1993 ق،1414،چاپ دوم، ق: عصام عبد السیدتحقی، االعتقادات فی دین االمامیة؛ شیخ صدوق. 1

 .93ص، لبنان ،بیروت ،دار المفید للطباعة والنشر والتوزیع
 .159ص 1ج ،نور البراهین، سید نعمت الله جزائری. 2
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ها آن در که قدرتی آن اساس عهد قدیم بر عمل خداوند سبحان بر اطالقو حتی  ،است
پیمان را آن  ،ها پس از وجود عینیاز آن برخی این، بر عالوه نیست. بعید ،است داده قرار

ه آن بنیرو، آن حال   که با زبان  چیزی را و آن قدرت و فطرت سلیم را باطل کردند، و  ،نقض
 1«.های شیطانی، انکار کردندهای شهوانی و وسوسهلذتسبب اقرار کرده بودند، به

 روایات و آیات ظاهری معنایبه  ذر، عالم اثبات برای محدثان بیشتر و ازندرانیمبنابراین 
 ند.اهکردتکیه  صحیح

 :ییخو سید .4

 سؤال: به پاسخ هنگام

 ظهورهم من آدم بني من ربك أخذ وإذ» آیه اینۀ دربار  سید جناب :1299 سؤال»
 از برخی چراکه دارد؟ باطنی یا ؟است درست آیه ظاهر آیا داردند؟ نظری چه «ذریتهم...

باطنی برای این  و ،انددانسته بعید را خداوند توسط او صلب از آدمۀ ذری شدنخارج مفسران
 ؟اندمتصور شده آیه

 خداوند» از عملی هیچ و نیست، آیهاین  ظاهر داللت در اشکالی هیچ ی:یخو سید پاسخ
 2«.نیست بعیدامکان انجام آن با قدرتش وجود داشته باشد  یزی کهچ هر انجام برای «قادر

 کند،میبسنده  ،مبارکۀ آیاین  ظاهرداشتن حجیت بهخود،  پاسخ در ییخو سید بنابراین
 آن بهکریم ۀ آیاین  کهیعنی همان عالمی  ؛است ذر عالم وجود بهوی  اقرار معنایبه این و

 است. کرده اشاره


تصحیح:  ویرایش و ،تحقیق همراه با توضیح: میرزا أبو الحسن شعرانی، شرح أصول الکافی؛ محمدصالح مازندرانی. 1

ناشر: ، چاپخانه: دار إحیاء التراث العربی للطباعة والنشر والتوزیع، م2000 /ق1421، چاپ اول، سید علی عاشور
 .17ص 8ج، لبنان ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی للطباعة والنشر والتوزیع

موسی مفید  ،الکتابه با توضیح و پیوست شیخ تبریزی .جامع مواد اصراط النجاة استفتاءات السید الخوئی همر . 2
، چاپ اول در جمهوری اسالمی ایران، انتشارات: دفتر نشر برگزیده چاپخانه: سلمان فارسی، الدین عاصی العاملی

 .463ص1ج، ق1416جمادی األول 
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 :ییطباطبا سید .5

ها گفته آن در و کردهبیان  ذر عالم با رابطه در طوالنی و مفصل بحثی میزانال تفسیر در
این  دربارۀ راوی  نظر و یأر  فقط ما .پردازدمیها نقد و بررسی آن به و کندمی نقل راو نظرات 

 کنیم:مسئله نقل می

ذ» متعال خدای سخن این به سپس ،کنی تدبر یاتآ این در اگر» َخذَ  َوإ 
َ
َك  أ ن َربُّ ي م   َبن 

ن آدم م م  َتُهم ُظُهور ه  یَّ  به آیاتاین  دید خواهی کنی، تدبرها آن در خوب و کنیمراجعه  «ُذرِّ
ذیعنی ] آیات این که کنندمی اشاره امریجزئیات  َخَذ  َوإ 

َ
َك  أ ن َربُّ ي م  ن آدم َبن  ه   م   مُظُهور 

َتُهم[ یَّ  سابق پیدایش به آیات این تمام .کنندصورت کلی و اجمالی آن را بیان میبه ُذرِّ
 راها آن و ،داد قرار تمایز وتفاوت  نوع این افرادمیان  ،آن در خداوند که دارند اشاره تانسانی

 1«.دادیم گواهی آری گفتند: نیستم؟ شما پروردگار من آیا گرفت: گواه نفسشان بر

 کند.می اقرار ذر عالم اصل به دینی متون طبق ییطباطبا سیدراین بناب

 ثقلین از متونی و نقلی دلیللزوم اعتقاد به آن بر اساس  و ذر عالم وجود به اقرار بنابراین
 راههبی به که کسانیمگر  اند،نموده بیان را آنسنت اهل و شیعه علمایبیشتر  کهبوده است 

 اند.کرده مخالفت و رفته

یک واقعیت  ذر عالم که شودمیروشن  ،ثقلین ازتوجه به متونی  با ما استدالل طبق پس
 است.شده ثابت


منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة فی قم ، ؛ السید محمد حسین الطباطبائیالقرآنالمیزان فی تفسیر . 1

 .318ص 8ج، سةالمقد



 دوم فصل

 کند؟ نفی یا اثبات را ذر عامل تواندمی عقل آیا

 :شامل دو مبحث است فصل این

 آن. حجیت و عقل معنای اول: مبحث 

 ذر عالم منکرانۀ ادل دوم: مبحث. 

 آن حجیت و عقل معنای اول: مبحث

 معنای عقل .1

 از نظر لُغوی معنای عقل .الف

 از جمله: ؛نداهکردبیان  عقل برای معنا چندینشناسان زبان

 1«.است عقلیکمحماقت و  برخالف عقل»


، تحقیق: لجنة إحیاء التراث العربی، سیدهالمخصص؛ علی بن إسماعیل نحوی لغوی أندلسی معروف به ابن. 1

 .15ص 3ق 1ج، لبنان ،بیروت، چاپخانه: دار التراث العربی
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 1«.است جهل برخالف عقل»

ْجر الَعْقُل:» هی الح  دُّ  والنُّ ْجر" الُحْمق. ض   یعنی ُنهی"" محدودیت. و حرمت یعنی "ح 
 عقل و ...است حماقت ضد که بازداشتن و محدودیت و حرمت یعنی عقل پس .بازداشتن

 به غلطیدنفرو از را خودۀ دارند زیرا ند،اهنامید عقل را عقل است. امور در اندیشیدن معنایبه
 و است. حیواناتدیگر  از انسان تمایز برای ایوسیله عقل شده گفته و دارد.بازمی هامهلکه

ْلٌب  یفالن شودمی گفته
َ
ساٌن  و و بیندیشد[، عاقالنه که است ]قلبی َعُقول ق  پرزبان ] َسُؤول ل 

ْلٌب  و ،[پرسدمی نداند را هرچه که است سؤال
َ
 آن و ؛خردمند و فهیم[ دارد یقلب فهٌم ]َعُقوٌل  ق

گاهی روی از و اندیشه با یعنی داد انجام عاقالنه را چیز  2«.داد انجام آ

گاه یا...  است علم عقل»  اننقص و کمالو  ،هابدی ها،خوبی جمله از اشیا اوصاف از یآ
گاهی یا ست،هاآن گاهی از به یا ،هاآن شرترین و ورام ترینخیر از آ  ،است امور تمامطور کلی آ

 ذهن در شدهجمع معانی یا ؛داد تشخیص را بد و خوب بتوان آن ۀوسیلهب که است قدرتی یا
 است انسان برای ستودنی حالتی یا ،شودمی عالیق و فاهدا به دستیابی به منجر کهاست 

 3«.شودمی نمایان او گفتار و حرکات در که

 معانیشناسی زبان نظر از عقل که شودمی برداشت چنینطور خالصه بهها آن سخنان از
 دارد:متعددی 

 .تضاد دو یا نقیض دو تقابل ؛دارد قرار حماقت و جهل مقابل در ـ1

ْج »معنی ـ به2  است. بازداشتن یعنی «ُنهی» ،محدودیت و حرمت یعنی «رح 

 است. امور در اندیشیدن ـ3


 .159ص 1ج ،العین؛ فراهیدی. 1
 .458ص 11ج ،منظورلسان العرب؛ ابن. 2
 .405ص 15ج ،تاج العروس، زبیدی. 3
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 دارد.بازمی هامهلکه به غلطیدنفرو از را خودۀ دارند ـ.4

 شود.می متمایز حیواناتدیگر  از عقلۀ وسیلهب انسان ـ5

 است. ادراک و علم ـ6

گاهی ـ7  ست.هاآن نقص و مالک ها،خوبی ها،بدی جمله از اشیاخصوصیات  از آ

گاهی ـ8  است. امور تمامبه طور کلی  یا ،هاآن شرترین و امر ترینخیر از آ

وجود ندارد که ها میان آندر مانعی کنید هیچ جملۀ جامع و همان طور که مشاهده می
 توجه معنا از ایجنبه به تنهاها آن از هرکدام بلکه کرد،تکیه  آن به عقل معنای تبیین در توانب

 ند.اهماند غافل دیگرۀ جنب از وکرده 

 1اصولیوناز نظر  عقل معنای .ب

 :عملی عقل و نظری عقل شود:می تقسیمنوع  دو بهها از نظر آن عقل

 اموری ادراک یعنی ؛شود گرفته یاد بایدچیزهایی است که  ادراک نظری عقل از مراد»
 کاری ندادنانجام یا دادننجاما ایبر  عقل قضاوت عملی عقل از مراد و هستند. واقعی که

 2«.است


را در  «یاصول» ۀواژ یعهش یوناصول یند؛گومی «یعهش یوناصول»نظر در علم اصول فقه صاحب یعی  به دانشمندان  ش. 1

اصول فقه، تخصص و  ینۀهستند که در زم یعهآن دسته از عالمان ش یعه،ش یوناصول .برندیبه کار م «یخبار ا  »مقابل 
(، با اندکی تغییرفقه)مترجم، منبع: سایت ویکی .هستندنظر صاحب]طبق تعریف خودشان[ تبحر داشته و 

، قم، چاپ و انتشارات: انتشارات دانشگاه، ش1381ل، چاپ او  ،حسین کریمی قّمی العقل والبلوغ )عند االمامیة(؛. 2
 .278ص 2ج ،محمد رضا المظفر ،لفقهوأصول ا ؛79ص
ای است قوه ،ست. عقل عملیهارباره آنها و قضاوت دواقعیت درک و شناخت ،عقل نظریعملکرد  :عقل نظری* »

ها و نبایدهاست و در واقع عقل عملی مبنای علوم زندگی درک باید کردشیا کار  ؛کندکه کنش و رفتار آدمی را کنترل می
 (مترجم) «یا نه؟انجام بدهم و مورد قضاوت در عقل عملی این است که این کار را است، 
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 ند:اهگفتای دیگر عده

 یزیچ آن ادراک عملی عقل و ،افتاده اتفاقیزی است که چ آن ادراک نظری عقل»
 1«.بیفتد اتفاق بایداست که 

 عقلی، دلیل حجیت موضوعات و ،موضوع اینۀ دربار طوالنی  یگوهایو گفت و بحث هاآن
 .اندداشته و ... عقل، غیرمستقل و لمستق موارد و 2مدرکات عقل،

 معنای عقل در روایات .ج

 ؛اندکردهبیان  است شدهوارد  بیتاهل کالم در که عقل برایرا  معنا چندین هاآن
 کنیم:می ذکر راها آن از برخی

بودم و جماعتی از  از سماعة بن مهران نقل شده است: نزد ابوعبدالله .1
فرمود:  ایشان بودند. یاد عقل و جهل به میان آمد. ابوعبداللهدارانش نیز در محضر دوست

گوید: سماعه می»عقل و لشکریانش، و جهل و لشکریانش را بشناسید تا هدایت شوید»
فرمود:  ای. ابوعبداللهدانیم جز آنچه شما به ما آموختهگفتم: فدایتان شوم، ما چیزی نمی

اولین مخلوق از روحانیون از سمت راست عرش از نورش مرتبه عقل را آفرید. او خداوند بلند»
بود. به او فرمود: پشت کن، و او رفت، و سپس فرمود: پیش آی، پیش آمد. خداوند 

تعالی فرمود: تو را بر ُخلقی عظیم َخلق کردم و بر جمیع خالیقم برتری دارم. سپس وتبارک
کن، رفت. سپس فرمود: بازگرد، و  جهل را از دریای شور تشنگی بیافرید. به او فرمود: پشت

 3«.بازنگشت. به او فرمود: تکّبر کردی؟ و لعنتش نمود


، م2005چاپ سوم ، سید محمدباقر الصدر؛ سید محمود شاهرودی پژوهش تهیه گزارشپژوهشی در علم اصول؛ . 1

 .120ص 4ج، ناشر: مؤسسة دائرة المعارف فقه اسالمی مطابق مذهب أهل بیت
شواهد منطقی معتبر عقل. )مترجم( مدرکات عقل:. 2

 .20ض 1ج ،اصول کافی، شیخ کلینی. 3
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 :است محمد نورانی مخلوق بهترین و نخستیندر اینجا  عقل از منظور

ساده و عاری از  ،امتحان برای عقل اول یا همان محمد در عالم عقلاولین و »
 1«.پیش آمدو او  ،پیش آی ؛رفتو او  پشت کن،: یعنی ؛هرگونه جزئیات بود

پرسید: عقل چیست؟  شخصی از امام صادقاند: از اصحاب ما نقل کردهبعضی  .2
دست ه پرستش شود و بهشت ب ی رحمانآن خدا ۀسیلوهچیزی است که ب»حضرت فرمود: 

 2«...آید

و هوش و فهم  ،عقل است ،شخصیت انسان ۀپای» فرمود: صادق امامابوعبدالله  .3
 3«. ...گیرنددانش از عقل سرچشمه می و حافظه و

کلی عقل حقیقی همان چیزی است که در آسمان » فرمایدمی احمدالحسن سید .4
 عقل معالَ  بیان دراحمدالحسن  سید .شودمی گفته عقل عالم آن به و 4«هفتم قرار دارد

 فرماید:می

کلی است عالم است، از عالم ملکوت باالتر است و عالمی سومین عالم عقلی: »
به  ،و در آن منافات و اختالفی وجود ندارد اند،تنیدهدر یکدیگر که موجودات در آن 

که در عالم ملکوت و در عالم ملک وجود دارد. غایت انسان رسیدن به این آن صورتی 
 5«.استمتعال وعالم و غرض از رسیدن، شناخت و معرفت خداوند سبحان


، م2010 ق،1431 ،انصار امام مهدی، چاپ دوم نتشاراتا، احمدالحسنای از تفسیر سورۀ فاتحه، سید گزیده. 1

 .38ص
 .11ص 1ج ،اصول کافی، شیخ کلینی. 2
 .25ص ،همان منبع. 3
 کتاب عربی. ۀحاشی ،15ص  عقاید اسالم، سید احمدالحسن،. 4
 .33ص ،احمدالحسنای از تفسیر سورۀ فاتحه، سید گزیده. 5
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 هستیم شتوضیحاین مبحث در صدد  در که معنایی .د

 کردار،بد  یسته،شاانسان   که هر ،در هر انسان استشده نهاده به ودیعهتفکر   یروین» عقل
 1«این نیرو را داراست.من و کافر ؤم

 و ،هاآن درک و ،چیزهاشدن میان قائل تمایز و ،تفکر توانایی توصیف برای اصطالح این
 که است مغز در شدهذخیره هایداده به هتوج بااستنتاج  و تحلیل و تجزیه درک، تفکر، قدرت

نامیده  عقل ،انسان تفکر قدرت ترتیب، ینه اب شود.می محسوب انسانی مندیهوش دستگاه
 دارد. وجود او، کفر و ایمان اعتقاد، از فارغ انسانی هر برایتوانایی  این .شودمی

میان  دررایج  لفظیربرد با توجه به کاـ معنایی چنین برحسب انسان در تفکر نیروی بنابراین
 حقیقی و واقعی معنای نه و است عقل ۀسایاما این در واقع  ؛شودمی نامیده «عقل» ـمردم

 واقعی و حقیقی عقل زیرا شود؛می خوانده نام این به که استعقل  از تصویریتنها  بلکه ؛آن
هیچ  هکموجود است؛ آسمانی  عقل کلی آسمان یا هفتم آسمان در که است چیزی همان

 ندارد. وجود آن درتضاد و منافاتی 

 کرده است:بیان  را آناحمدالحسن  سید که استای نکته این

عقل انسان  ۀمردم، سایدر میان لفظی رایج کاربرد باید توجه داشت که ما طبق »
، نامیدتوان آن را به این نام را با توجه به اینکه تصویری از عقل ]حقیقی[ است و می

وگرنه عقل واقعی و حقیقی همان چیزی است که در آسمان کلی  ؛منامیعقل می
 2«.هفتم وجود دارد

عالمی است که از انسان همان شدن به آن، و متصف واقعی  عقلم عال  راین رسیدن به بناب
شایستگی به این ترتیب  وبا ایمان و عمل صالح خود به آن ارتقا پیدا کند، تا  رودانتظار می


 . 174ص عقاید اسالم، سید احمدالحسن،. 1
 حاشیه. ،15ص اید اسالم، سید احمدالحسن،عق. 2
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جایگاه و همان رسالت الهی را داشته باشد، و این کشیدن دوشبرمین و خالفت الهی در ز
 خداوند چراکهارتقا پیدا کنند؛ به آن و برسند رود به آن آدم انتظار میبنیاز حقی است که 

 شرافت ،عقل با را اوو به این ترتیب  است،در او به ودیعه نهاده  را کاری چنین انجام توانایی
ْمَنا َوَلَقْد  فرماید:میتعالی حق .است داده برتری مخلوقات دیگر بر و بخشیده ي َکرَّ  آدم َبن 

ي َوَحَمْلَناُهْم  َناُهْم  َواْلَبْحر   اْلَبرِّ  ف 
ْ
َن  َوَرَزق َبات   م  یِّ ْلَناُهْم  الطَّ یر   َعَلی َوَفضَّ ْن  َکث  مَّ یال   َخَلْقَنا م    1َتْفض 

حمل کردیم و دریا و خشکی ها را در داشتیم و آنفرزندان آدم را بسیار گرامی راستی بهو ما )
ها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و و آن دادیمروزی ها آنبه  های پاکیزهنعمتاز 

 .(فضیلت کامل بخشیدیم

 هر در که شر و خیرو  باطل، وحق میان شدن قائل تمایز و تفکرتوانایی  خصوص در اما
 با و است عقل ای ازسایه و کامل عقل از تصویری واقع درن ای گفت باید ،وجود دارد انسانی

 ازادراکاتی که عقل ۀ وسیلهب و کند، پیروی آن از و درک را حق انسان اگر تفکر قدرت   این
 ،ورزد اجتناب باطل از تا دهد تمایز باطل از راحق  بتواند کندمی استنباطها با آن و تغذیهها آن
 کند. پیدا تقاار  نور عوالم در تواندمی

 را عقل آنها بر اساس است که آنتعبیری  همان عقل برای معنا و تعریف این ،عالوهبه 
در نظر  تشریع منابعجمله  از دیگریراهنمای  عنوانهبـ سنت[ و خدا ]کتاب ثقلین برعالوه ـ

یکدیگر  با آن تعریف در کهاند؛ دلیلی را وضع کرده« دلیل عقل» آن هایخروجی از و ،اندگرفته
 ند.اهشد اختالفدچار 

 گوید:می «یدلیل عقل» بیان در مظفر محمدرضا شیخ

عبارت  باشد، نظردم دلیل سنت، و خدا کتاب همانند تواندمی که عقلی شواهد از آنچه»
 هر :دیگر عبارتبهقطع و یقین حاصل کند؛  شرعیحکم به  که عقلیحکم  هر است از:

 را معنا این .قطع و یقین حاصل شود شرعیآن به حکم  ۀوسیله بکهاست  عقلیقضیۀ 


 .70 ،اسراء .1
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 1«.کردند بیان خرینأمت از ایعده

 گوید:می عقلی دلیل بیان در صدر محمدباقر سید

 شرعی حکم ،آنتوان از می وفهمد، می را آن عقل کهای است قضیه هر عقلی دلیل»
 2«کرد. استنباط را

 و اعتقادات در را آن بلکه دانند،می شرعی کاماح استنباط در دلیلی را عقل تنها نه هاآن
 اند.دانسته دخیل نیزقضایای وابسته به اعتقادات 

 داشته دخالتی استنباطفرآیند  در و باشد ثقلیندر کنار  دلیلی تواندمی عقل آیا ببینیمحال 
 خیر؟ یا باشد

 شد. خواهد داده توضیح یبعد  مبحث درپرسش  این پاسخ

 آوردمنی وجود به هیچ از راها آن و کندمی کارآش را نتایج عقل .2
عقل، فکر  که شودمی روشن ما برای است، تفکر قدرت عقل دانستیم، اینکه از بعد

 یا چیزها یعنی ؛بردها پی میکند و به آنمی درکموجود را )مدَرکات( تصورات و کند می
 وقتی و ه است،نشدها آن متوجههنوز  او و هستنددید عقل پنهان  از اما دارند وجود نتایجی

 کند.می درک راها آن ،ها بشودمتوجه آن

علل   واسباب  به مقّید ها و ادراکات(ُمدَرکات )دریافتوجود  عقل دیگر:عبارت به
 ،داردبرمیپرده ها آن وجود ازیعنی عقل، ]فقط[  اینو  ؛کندمی آشکار راها آن ۀآورندوجودبه
 .در نظر گرفته شودها آن وجودبیاورد تا علت  وجود به هیچ از راها آن اینکه نه
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و )بدیهیات( هودی شمیان امور  ، بدون اینکهکندمی آشکار را ادراکاتها و دریافت ،عقل
 است. ادراک و تفکر ۀنحو در تفاوت بلکه تفاوتی قائل شود؛ سازینظری از نظر آشکار 

 اصول ازها آن زیرا ندارد؛ بیشتر اتمالحظ و تالش به نیازی ،بدیهیات درک در عقل،
 نیز و ،و هم نباشد باشد موجود هم حال عین در چیزی اینکه دانستنمثل  ؛هستند ثابت

 زمان واحد.یک در  1دو نقیضو ارتفاع بودن اجتماع محال

 نتایج کردنآشکار برای شیمیایی، ترکیبات و ریاضی معادالتمثل  نظری مباحث در اما
 است. بیشتری توجه و شتال به نیازها آن

 .و آشکارکننده است کاشفتنها یک  عقل صورت، دو هر درولی 

[  عقل اگر پس  نباشند،کارکردهایش  از کاتمدرَ  ایجاد و ،باشدادراک  و تفکر نیروی]صرفا 
 انجام را خود کار خوبیبه بتواند ترازو اینکه برای و ؛بود خواهد ترازویک  همانند عقل بنابراین،

چنین  وجود بدون ترازو زیرا ؛برای مقایسه نیاز خواهد داشت یهایوزنه و ثابت معیاری به دهدب
گاهی ومورد انتظار از آن،  نتایج وکند غرض خود را برآورده نمی ییهاوزنه  کاتمدرَ و شناخت  آ

از  آن طریق از بتوانتا  نیستگیری درستی برای اندازهۀ وزن عقلخود   و سازد؛را محقق نمی
 .اطمینان حاصل کنیم کندمی درک که نتایجی صحت

 گیری نیستزوست و معیار اندازهترا ، یکعقل .3
تا  دنگیر ب قرار کفه یک در که داردنیاز  هاییمعیار و گیریاندازه هایوزنه به عقل یعنی

 بگیرد؛ه انداز  راها آن وزن بتواند و بسنجد را دیگرۀ کف در شدهدادهقرار کات  مدرَ ها وسیلۀ آنبه


 نقیض دو ارتفاع و اجتماع استحاله معنایبه و بوده منطق علم در رفتهکاربه اصطالحات از یکی تناقض امتناع اصل. 1

دو نقیض  یعنی تناقض عدم اصل. است «تناقض امتناع اصل» روشن، یا اّولیات جلّی  موارد از .است واحد موضوع در
فقه()مترجم، منبع: سایت ویکی .شوندنمی جمع عدم، و وجود در واحد موضوع در
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 کند.می ایفا را ترازویک  نقشعقل ]فقط[  زیرا

 صحیح نقش تا نکنیمغفلت  آن از وشود  توجه آن به باید که است مهم واقعیت یک این
 .بشناسیم ادراک و تفکر در را عقل

 فرماید:، سید احمدالحسن مینکته این توضیح در

هر بحثی که از دلیل کنیم تا در معین مهمی را مشخص و نکتۀ باید ابتدا در »
که عقل، میزان و ترازوست، نه وزنه! عقل این ؛عقلی بهره گرفتیم، همراه ما باشد

هاست و سنگینی در آنرا که و آنچه کند مقایسه میشود که به آن داده میرا معلوماتی 
دلیل برای اینکه  همیندهد. بهرا نشان میبودنش ارزشبییا نبودن و سبکی یا حتی 

های سنجش حقیقی ، باید وزنهبرسدانجام درستی به شکل عقل بهو کارکرد  وظیفه
وگرنه  ؛باشدمقایسه و موازنۀ عقلی برای ثابت و یقینی وجود داشته باشد تا مرجعی 
که هیچ خواهد بود وهمی تشود، صرفا  آنچه در یک کفۀ ترازو یا عقل گذاشته می

گیری نهایی به نتایج نادرستی منجر جهدنبال آن نتیبهو  ،ارتباطی با حقیقت ندارد
گسترده  یشکلو بهوضعیتی است که در عمل اتفاق افتاده . متأسفانه این خواهد شد

 1«.منتشر شده است ـاحکامهم در تشریع و و  ،در حوزۀ عقایدهم ـ

 باید کند، ایفاخوبی به ادراک و تفکرفرآیند  در را خود نقش بتواند اینکه برای عقلپس 
 .منجر شود حقایق کشف به وسودمند باشد  بتواند تابر عهده بگیرد  را شخوددرست  نقش
ۀ کف در و ،کاتمدرَ کفۀ اول،  در ؛است کفه دو شامل و ،را بر عهده دارد ترازونقش یک  ،عقل
صحیح و درست و  باید هاوزنه گیرند.می قرار سنجش معیارهای یا گیریاندازه هایوزنه ،دوم

درست  نتایج بهها آن طریق از و آورد دست بهدرستی  نتایج بتواند عقل تا باشند یثابتحقایق 
 از حق تمایز و عقلی ادراک نتایجبه  دستیابی درها این وزنه چراکه کند؛ پیدا دست واقعیو 

 درست هاوزنه اگرحال  کنند؛بازی می مهمی نقش قبیح، از نَس َح  و ،نادرست از درست باطل،
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 نتایج بهشده است  گذاشته ترازوۀ کف درهایی که وزنه دنبالبه نیز عقل اشند،ب نبوده صحیح و
 :کندمی اشتباه نتیجه در و رسد،مینادرستی 

 که است معیاری یا وزنه نیازمند نتیجه در و است سنجش ابزار و میزان عقل»
یار مع اگر بنابراین شود؛ مشخصها آن بد و خوب و شوند، سنجیده آن با چیزها یۀبق

توانایی تمایز حق از  ،معین فراهم شود، عقلموضوعی  ۀدربار سنجش برای عقل 
خواهد داشت، و اگر معیار سنجش فراهم  موضوعدر آن ن از قبیح را َس باطل و َح 

به همین  ؛ ونشود، عقل توانایی تمایز حسن از قبیح و حق از باطل را نخواهد داشت
به وجود مردم در بسیاری اوقات اشتباه توسط  در تمایز حق از باطلاست که دلیل 

 1«.آیدمی

 کند؟می تعیین را سنجش معیارهای کسیچه .4
درست  نتایج به دستیابی در عقل که یقینی، و ثابتواقعی   سنجش   معیارهای ۀکنندتعیین

گاهی معیارها آن از باید کندمی تکیهها آن هب  و دهد، تمایز یگریکد از راها آن وباشد  داشته آ
 هدایتخواهد زیرا آنچه او می ؛باشد حق به رسیدنوضع این معیارها،  و تعیین از او هدف

واضع معیارها  بنابراین کنند.می استفاده مدرکات سنجش برای معیارها این از کهاست  کسانی
 باشد نوری و نباشد، آن در جهلی که باشد علمی باید پس ؛باشد نواقص و جهل از عاری باید
 تمام بهدانای  و نباشد، آن در نقصی هیچ که باشد کمالی و نباشد، ظلمتی هیچ نآ در که

 مطلق الهوت جزچنین شخصی کسی  باشد.ها آن سرنوشت وسرمنشأ  خالیق، حقایق،
گاه او فقط چراکه ؛بود نخواهدتعالی وتبارک  است. حقایق تمام به آ

 بگوید یعنی ،است وندخدا از غیر کسی سنجش معیارهایۀ کنندتعیین بگویدکه  کسی اما
 مستقل طورهب رااین معیارها  عقل بگویدپس باید  هستند، یبشر  عقلمحصول  معیارها این
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 شود؛شدن عقل میمطلق الهوت به منجر این که است، کرده وضع

 خداوند برایبه این ترتیب  و است، کرده وضع خدادر کنار  راها آن عقل بگویدباید  اینکه یا
 هایی بسی باالتر است.شود؛ خداوند از چنین نسبتقائل می ریکش متعال

 بتوان تا باشند یقینی و ثابت حقیقی، باید سنجش معیارهای بگوید که است صورتی در این
 خواند. نام این به راها آن

در  بگذارد، ترازوکفۀ  در کندمی وضع را آن شقاصر  عقل   کهرا  معیاری هر بخواهد اگر اما
نخواهد بود؛  بیش توهمی گیردمی قرار عقل یا ترازو هایکفه از یکی در آنچه این صورت

و در  آیدنمی حساب به واقعی و حقیقی معیاری و ،ندارد واقعیت با ارتباطی هیچ کهطوری به
 اگر پس است. شدهبنا  اشتباه مبنایی برچراکه  شود؛می منتهینادرستی به نتایج نهایت 

 باطل از حق و زشت از خوب تمایز به قادر عقل نباشد دسترس در سنجش ی برایمعیار 
دچار اشتباه  باطل وتشخیص حق مردم در بیشتر اوقات در  سبب همین به و بود نخواهد

 در چه ،شکل گسترده شایع شده استوضعیتی است که در عمل و به این متأسفانه .شوندمی
 احکام.در حوزۀ تشریع و  چه و اتاعتقادۀ حوز 

 به منجر که ثابت و یقینی حقیقی   سنجش   معیارهایۀ کنندوضع که است روشناین بنابر 
 :استتعالی وتبارک وندخدایعنی  چیزهمه و معیارها و عقل خالق همان شود،می واقعی نتایج

چه برسد ـهای سنجش را داراست ممکن نیست کسی مدعی شود همۀ مالک»
داشتن همۀ چراکه در اختیار ـدمردم چنین هستن ۀبه اینکه مدعی شویم هم

و ها آن و عاقبت را حقایق همۀ اشیا ،های سنجش به این معناست که فردمالک
و امکان ندارد کسی  ؛دانددر برگرفته است، در همۀ حاالت میرا ها آن چیزهایی که

 1«.داشته باشد ایاحاطهچنین متعال بتواند وجز خداوند سبحان
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 معیارهاخود   به نوبت است، کسیچه معیارهاۀ کنندوضع مدانستی آنکه از پس حال
 رسد.می

 ؟چیزی استچه ثابت یقینیِ  حقیقیِ  معیارهای .5
ها آن از و اندشده زمتملها آن به کهبشوند  کسانی گمراهی سبب نباید معیارهایی چنین

 خداوند که استای نکته همان این و ،باشند خداوندطرف  از بایدناگزیر  پس ؛کنندمی پیروی
 سخن بلکه ،گویدنمی سخن نفس هوایبر اساس  هرگز کهـ پیامبرشزبان  ازتعالی وتبارک

هر دو گروه مسلمانان  هایباکت در ،ثقلین متواتر حدیث در ـنیست وحیجز  چیزی وی
بها نزد شما گذاشتم، کتاب خدا و من دو چیز گران» :فرمایدمی .نموده است بیان وضوحبه

گاه و دانا وند  ، و خداشویدنمیزنید هرگز گمراه بچنگ آن دو به تا زمانی که  م.بیتم اهلعترت  آ
 1«.بر من وارد شوندشوند تا در حوض جدا نمییکدیگر که آن دو هرگز از  ه استبه من خبر داد

هرکس  و کند،می هدایت مستقیم صراط و حق ، و بهطریق استوارترین به خدا کتاب پس
 پیامبر در کهقرار دارد  ناطق کتاب   ،آن همراهبه  و ماند؛در امان می گمراهی از بردب پناه او به

گر جلوه ،شده صادر اقرار و عمل گفتار، قالب درها آن از آنچه و ایشان معصوم عترت اعظم،
بدون ها آن از یکی به فقط تواننمی و دشوجدا نمیدیگری  از دو این از یکهیچ است. شده

 هستند. گمراهی از نجات و هدایت راهیکدیگر  باهر دو ها آن .جست تمسکدیگری  توجه به
فرموده  وضع را مدرکات تمام بین از دینی مسائل در صحیح سنجش معیار متعال، خداوند

اینکه بینشان  بدوندر کنار یکدیگر  ثقلین یعنی هستند؛ عترت و خدا کتاب که این دو، ،است
 .است متعال خداوندخواستۀ  همان این و جدایی باشد؛

]تمام[  و استو نگهدارنده  مصون گمراهی و خطا برابر در خدا کتاب شود: گفتهچه بسا 


، لبنان ،روتچاپ و انتشارات و توزیع نعمان، بی مؤسسهمعالم المدرستین، سید مرتضی عسکری، انتشارات و چاپ: . 1
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 واست  شده حفظدستکاری  و جعل ازو  است متعال خداوند جانب از زیرا دربردارد؛ را حقایق
 انسان پیامبر، عترت   اما ؛هستندمعیارهای سنجش صحیح  ۀدهندن نشانآ در موجود آیات

همچون  راها آن توانمی چگونه پس ؛دارند احتیاج سنجش معیارهای بهخودشان  و هستند
 ؟در نظر گرفت معیارعنوان به خدا کتاب

باطل  و هستند،پاک و منزه  گناه و گمراهی از وشده، داشتهگرامی ین  معصومها آن پاسخ:
 و شزمین در خدا جانشینانها آن د.زنسرنمیها آن ازعمل باطلی  وکند را آلوده نمیها آن

 ست.وند اخداسوی  از شودمی ناشیها آن از آنچه هستند. خداوند حکمت و علم منبع

 شانعقل که زمانی تا است، فرستاده مردمدر میان  راها خداوند آن که خدا جانشینان تمام
خداوند  اند،نشده دخداون صورت و تجلی و ،نکرده پیدا ارتقاعقل  کلی آسمان به و نشده کامل

 کامل و تام عقل نمایانگراست که  محمدها آن سرور و سید و فرماید؛نمی مبعوث راها آن
 ودیعه به او وجودۀ صفح در ادراکات و سنجش معیارهای زیرا کند؛نمی اشتباه کامل عقل شد.

 و اتکمدرَ  و است، شده سنجش معیارهایتمثیل  خدا ۀخلیف بنابراین ؛است شده گذاشته
 سنجد.می شخود عقل با را معیارها

نکرده است.  یمبندگان تقس یبرتر از عقل برا یزیخداوند چ» :ه استفرمود خدا رسول
رفتن نادان یروناز ببهتر نادان است و در خانه ماندن عاقل  یزیاز سحرخبهتر خواب عاقل 

ل او کامل شود و عقل او برتر عق ینکهمگر ا یزد،انگیبرنم را یاو فرستاده یامبراست. خداوند پ
کنندگان برتر در درونش دارد، از تالش  کوشش یامبرامتش شود و آنچه پ یهاقلاز همۀ ع

نسبت به واجبات خداوند تعّقل نورزد، آن را انجام نداده است و همۀ  یااست و تا بنده
. آنان یدندنرس اند،یدهرس نقالاکه عاقل و ع یزیخود به چ عبادت یلتکنندگان در فضعبادت

ُر  ما َو : ه استفرمود شاندربارۀصاحبان خرد هستند که خداوند متعال  کَّ الَّ  یتذَّ وُلوا إ 
ُ
 أ

ْلباب  
َ
 1«.شودنمی متذکر کسی خردمندان جز و اأْل
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 .ندبسیار بیت اهل از سؤال و تمسک رجوع،بودن واجب خصوص در روایی و قرآنی متون و

ُلوا داوندخسخن  اینۀ دربار  باقر امام
َ
ْهَل  َفاْسأ

َ
ْکر   أ ّ

ْن  الذ   اگر )پس َتْعَلُموَن  اَل  ُکْنُتْم  إ 
من ذکر هستم، و ائمه اهل » فرمود: خدا رسول فرمود: (بپرسید ذکر اهل از دانیدنمی

هُ تعالی حق سخن این با رابطه در و «.ذکر هستند َنّ ْکٌر  َوإ  َك  َلَك  َلذ  َقْوم  ُلوَن  َوَسْوَف  َول 
َ
 و) ُتْسأ

 پرسیده [آندربارۀ ] زودیبه و است، تذّکری []مایه تو قوم برای و تو برای []قرآن که راستیبه
 1«.شوندگان هستیمپرسشما ما قوم ایشان، و » فرمود: امام باقر( شد خواهید

 است. نکرده پیروی متوّه  جز چیزی از نکند رجوع ثقلین به که کسی پس

 اشتباه دچاراست  ممکن آیا بشناسد را شاندهکننوضع و معیارها که کسی .6

 شود؟

 ،کندوضع می را حقیقی معیارهای که است کسیتعالی وتبارک خداوند شد روشن ما برای
کتاب  از کهـ پاک عترت با همراهـ تبیانی برای هرچیز است کهـ خود شریف کتاب در راها آن و

 معیارها که کسی آیابیان فرموده است؛ پس  ـآنان است نزد فقط کتاب تبیان و شوندنمی جدا
 شود؟ اشتباه دچار است ممکن بشناسد راها ۀ آنکنندوضع و

 :فرمایدمیاحمدالحسن  سید

دهند، از باطل تمایز نمیرا یا حق ، (زشت)از قبیح را  (خوب)افرادی که َحَسن »
 دارای یکی از مشکالت زیر هستند:

دیوانگان و افرادی هستند که اینان، که  ؛ختیار ندارندمیزان یا ترازو را در اها آنـ 
 عقلی، دچار اختالل هستند. این دسته عذرشان موجه است.نظر از 


 .63ص 27ج، م ،2003آل البیت مؤسسهالشریعه، حر عاملی، تحقیق الشیعه إلی تحصیل مسائلوسائل. 1
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برای ها کسانی هستند که فاقد معیارهای سنجش هستند. ایناینکه  یاـ 
برای تمایز حق از باطل، در دسترس حق و شناخت معیارهای سنجش آوردن دستبه

خردی بیبا حق را با نادانی و ضعف ادراک یا ها آن یا دهند؛نشان نمیتالشی از خود 
دنبال بهاینکه بدون  ،کنندهایشان طلب مییعنی حق را با زبان ؛کنندطلب می

جوی دقیق و حقیقی برای شناخت معیارهای سنجش، برای ویادگیری و جست
 (ضاّلین)گمراهان  سنجیدن و شناخت حق از باطل بروند. از جمله این افراد گروه

 هستند.

ها یا از آن شناسندرا دارند و معیارهای سنجش را می (ترازو)میزان ها آن اینکه یاـ 
گاه هستند ین حال، از سنجش برای شناخت حق از باطل و َحَسن از قبیح ولی با ا ،آ

، گروه کنند تا در باطل خود باقی بمانند و از آن دفاع کنند. از جمله این افرادمیدوری 
 1«.هستند شدگان"غضب :المغضوب علیهم"

 ـاست روشن ایشان سخنان در کههمان طور شدن ـاشتباه، دچار خطا و نتیجه در
 که است نسبی امر یک این عقلی، ادراک درنشدن گرفتار خطا و اشتباه اما ؛است پذیرامکان

گاهی عقلی، مقیاس داشتناختیار  درمقدار  بهبستگی دارد   هایهوزن و سنجش معیارهای از آ
 قبیح از َحَسن و باطل از حق شناخت برای سنجش و ،هاآن به دسترسی میزان و ،واقعی ثابت

 به خواهدمی که کسی برای حق با همراهی و بودنمالزم ماندن،باقی جو،وجست منظوربه
 .شود ملحق ثقلین

 شخصی چنین ؛است نهادهام گ هدایت از غیر مسیری هب کند، ترک را ثقلین که کسی اما
 شود.می دورتر هدف از ،تر برودقدر سریعهر و  رود،می بیراهه که است کسی همانند

هرکس بدون بصیرت و » :ودفرممی صادق امام شنیدم گوید:می زید بن ةطلح
گاهی دورتر  از هدف،تر برود قدر سریعهر  ؛رودمانند کسی است که بیراهه می عمل کند آ


 .168ص ،احمدالحسن سید عقاید اسالم،. 1
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 1«.شودمی

 است باطل، تشریع برای منبعی عنوانهب عقل گرفنتنظردر .7
 تشریع برای یسومعنوان منبع به( عترت و کتاب) ثقلیندر کنار  «عقل»گرفتن نظردر

 به خدا، پیامبر رحلت از پسها آن زیرا است؛ شده مطرحسنت اهل توسط ـشیعیان از قبلـ
 کردنروشن به مبرمی نیاز که آنجا از و گرداندند رویها آن از و ندنکرد رجوع اطهار عترت
 تشریع و عقاید در احکام استنباط به و ندکرد وضع عقلی قواعدیها آن از برخی داشتند احکام

 پرداختند.

آنجا تا ؛ دنبال شدنیز شدن غیبت کبری توسط برخی از شیعیان مسیر پس از طوالنی این
اگرچه در قواعد  ؛م استامری مسلّ  ،گفتند تشریع عقلی ـخرینأویژه متبهـها بسیاری از آنکه 

 عقلی دچار اختالف شدند.

 معروف خود شدند: ۀها قائل به این جملبسیاری از آنو کار تا آنجا پیش رفت که 

 2«.حکم کرده است چیزی که عقل به آن ُحکم کند، شرع نیز به آنهر »

 مقدس شارع خواهندمی کنند پیروی آن از و شوند خداوند شرع تسلیم اینکه جایبه هاآن
 عقلی آرایصورت بروز اختالف در  درشوم بنده متوجه نمی !کند پیرویها آن هایعقل از

صورت بروز  در طبیعتا   بود؟ خواهدها آن از یککدام با شارع ـهستهم  بسیار کهـها آن
 خواهد شخود به را حق] کشید خواهد شخود نان سمتبه را آتشها آن از هرکدام ،اختالف

 .[داد

 با باید قانون (ۀکنندوضع) شارع گفتند بلکه ؛نکردندهمراهی بسنده  ینهم بهفقط  هاآن


 .24ص 27ج ،الشیعة )مؤسسة آل البیت(؛ حر عاملیوسائل. 1
 های اصولی.و بسیاری دیگر از کتاب، 264ص 2ج ،ه، شیخ مظفراصوال الفق. 2
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 او]به این ترتیب[  و ،کند حکمها آن حکم به و کند موافقت نداهرسید توافق به آنچه در قالعُ 
آنجا  !است عقل خالق او دکننمی اعتراف اینکه وجود با ؛آوردند حساب به شانخود ازیکی  را

 ند:اهگفتکه 

 قضایای درـ ها ُعقال هستندبا توجه به اینکه آنـ قالعُ  نظرات و آرا تطابق اساس بر»
 نوع و نظام حفظ به و نامیممی «پسندیده آرای: محمود آرای» راها ما آن که علمی مشهور

 بلکهـ قالستعُ جمله  زا ]خودش[ شارعچراکه  ؛شودمی کشف شرعی حکم دارد، تعلق آن
 1«.کندمی حکمها آن حکم به الَجَرم پس ـاست عقل خالق و ،هاآنرئیس و پیشوای 

قرار  مشترک مسیر یک برها همراه آنپس او به ؛ستهاآن رئیس بلکه عقال، از شارع»
 2«دارد.

 است تشریع منابع از عقلگفته شود  اینکه بگوییم: توانیممی فوق مطالب به توجه با
 مستقل طورهب عقل؛ همان طور که از آنچه گفته شد روشن است، و نیز است باطل سخنی

 بر کهـ 3عدلیهاز نظر  کههمان طور  ؛ندارد راکردن خوب و بد( )مشخص تقبیح و تحسین حق


 .104ص 3ج ،همان منبع. 1
 .291ص 4ج ،همان منبع. 2
اند از امامیه و ها عبارتدانند، و آنشود که عدل را از اصول مذهب خود میاصطالح عدلیه بر کسانی اطالق می. 3

های اسالمی به عدل الهی عقیده دارند و فرقه ۀست. البته همو کاربرد رایج این اصطالح در مقابل اشاعره ا ،معتزله
در دانند، ولی علت اینکه از امامیه و عدلیه ـبنابراین اشاعره نیز خدا را عادل می ؛دانندآن را از صفات کمال خداوند می

 شود، تفسیرهای مختلف آنان از عدل الهی است.عنوان عدلیه یاد میـ بهمقابل اشاعره
 ُح  ۀقاعد ۀو معتزله، عدل الهی را بر پای امامیه

ُ
منهای کنند. از نظر آنان یك رشته افعال ـبح عقلی تفسیر میسن و ق

  ۀسن، و یك رشتـ َح احکام شرعی
َ
 بیح است. و عقل انسان نیز ُح دیگر ق

ُ
کند. عدالت، می کها را در بح برخی از آنسن و ق

شکنی و خیانت در امانت از کارهای گویی، پیمانای نیکو؛ و دروغداری از کارهراستگویی، وفای به پیمان و امانت
دهد، و از کارهای ناپسند ناپسند است. بنابراین، مقصود از عدل الهی این است که خداوند کارهای نیکو را انجام می

و کار واجب  دهد،که شیخ مفید گفته است: فاعل  عادل و حکیم کسی است که کار قبیح انجام نمیمنّزه است. چنان
(. قاضی عبدالجبار معتزلی نیز گفته است: مقصود ما از اینکه 27کند. )النکت االعتقادیه، صنمی ک)پسندیده( را تر 

 ۀکند، و همنمی کدهد و کار واجب را تر نامیم این است که خداوند کار ناپسند انجام نمیخدا را عادل و حکیم می
 (301لخمسه، صافعال او پسندیده است. )شرح االصول ا
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 است. متعارف ـشودمی اطالق امامیه و معتزله هایفرقه

 دیگری هرچیز یا اشیا قبح و ُحسن شناخت در تواندنمی عقل شودمی روشنبه این ترتیب 
ۀ کنندوضع به باید و استناتوان  مستقل طوربه حقایق ادراک از زیرا ؛عمل کند کامال  مستقل

 نَس َح  بتواند و دهد انجام درستیبه را خود نقش بتواند تا کند رجوع واقعی معیارهای و اوزان
  از را

َ
 با البتهاست ـ واقعی معیار نمایانگر که قیح به و ،دهد تشخیص باطل از را حق و ،بیحق

 آنچهدربارۀ  ویژهبه ؛جوید تمسک ـکردار وگفتار  درها آن بر گرفتنپیشی عدم و ثقلین از اخذ
 رجوعها آن به باید پس ؛است ثقلین از آن منبع چراکه دارد؛ تعلق احکام و عقاید در تشریع به

 است. پایدار ندی همان این ، کهشود اخذها آن از و شود

بطالن این نظر  است، تشریع منابع از یکی عقل دارند عقیده که کسانی خصوص در اما
 ناقص هایعقل با که است آن از ترمنّزه خدا دین زیرا ؛است واضح ـشدگفته  کههمان طور ـ
ا آرایی که خودشان، خودشان را برای تنازع و مخاصمه با خد ؛آید دسته ب خودپسندانه آرای و

 اند.کردن به غیر از حکم او منصوب کردهدر شریعت او و حکم

َما َیْحُکْم  َلْم  َوَمْن : فرمایدمیتعالی حق ْنَزَل  ب 
َ
هُ  أ َك  اللَّ وَلئ 

ُ
ُروَن  ُهُم  َفأ  و کسانی که) اْلَکاف 

 َوَمْن  (دبو دنخواه کافران از انیکس چنین ،دنکننمی حکم است کرده نازل خدا آنچه طبق
َما ْحُکْم یَ  َلْم  ْنَزَل  ب 

َ
هُ  أ َك  اللَّ وَلئ 

ُ
ُموَن  ُهُم  َفأ ال 

است آنچه خدا نازل کرده  طبق )و کسانی که الظَّ


است. چنان که وقتی از آن حضرت دربارۀ  سخنان امام علیـ پس از قرآن کریم و احادیث نبویاساس این نظریه ـ

. یعنی عدل آن 470نهج البالغه، کلمات قصار، شمارۀ « العدل ان التتهمه»معنی عدل سؤال شد، در پاسخ فرمود: 
در بیان عدل الهی  ا را به او نسبت ندهی، چنان که امام صادقاست که خدا را متهم نسازی؛ یعنی کارهای نارو 

، باب معنی التوحید و 96توحید صدوق، ص« و اما العدل فان التنسب الی خالقك ما المك علیه»فرموده است: 
و بشر را برای انجامشان سرزنش کرده است به ا ،العدل؛ یعنی مقصود از اصل عدل این است که کارهایی را که خداوند

 نسبت ندهی.
این است که  یشعدل دومین محور علم کالم است، و معنا»گفته است:  کالم امام علیالحدید در شرح ابن ابی

کند، یا اینکه افراد را و آنگاه مجازات می استاپسند مجبور کرده خداوند را به این متهم نسازی که تو را بر انجام کار ن
 .(مترجم). 524، ص4البالغه، ججهشرح ن« . سازد و امثال آن...ست مکلف میبه انجام کارهایی که در توانشان نی
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َما َیْحُکْم  َلْم  َوَمْن  و (د بودناز ستمکاران خواه انیچنین کس ،دنکننمیحکم  ْنَزَل  ب 
َ
هُ  أ  اللَّ

َك  وَلئ 
ُ
ُقوَن  ُهُم  َفأ چنین  ،دنکننمیحکم است زل کرده آنچه خدا نا طبق )و کسانی که اْلَفاس 

 1(.بود دنخواه فاسقان از انیکس

و  ؛یا حکم خداست یا حکم جاهلیتدو نوع است: حکم » فرمود: صادق امام... 
 2«.ده استقضاوت کر کند به حکم جاهلیت  اشتباهحکم خدا در هرکس 

 خدا برپیام از خود، اناز پدر « ایشان به منسوب تفسیر» در عسکری حسن امام... 
های عظیم برای شنونده و خواننده دانید چه زمانی این پاداشآیا می» فرماید:میـ حدیثی درـ

از آن روی نگرداند، و  شود؟ اگر )در کالم من و قرآن به رأی خود سخن نگوید( ومیفراهم 
شما را » فرمود: و «.آن را وسیلۀ امرار معاش خود قرار ندهد، و از آن برای ریا استفاده نکند

کنم؛ چراکه قرآن، شفای سودمند و داروی مبارک است، و عصمتی است به قرآن توصیه می
 سپس «.برای کسی که به آن متمسک شود، و نجاتی برای کسی است که از آن پیروی کند

جوید و دانید متمّسک به قرآن کیست؟ همان کسی که به آن تمسک میآیا می» فرمود:
بیت آن را از ما اهل تأویلگیرد و ود؟ او کسی است که از قرآن برمیشصاحب شرافت بزرگ می

و سفرای میان ما و شیعیانمان دریافت کند، نه از نظرات دشمنان و  هاو از واسطه
طور اتفاقی درست اگر به ،کند تأویلی خودش چیزی از قرآن را أبه ر  هرکسکنندگان. مجادله

 ،ی خودش در قرآن اشتباه کندأکرده است، و اگر با ر در اخذ آن از اهلش غفلت  ،گفته باشد
 3«.برای خودش جایی در آتش دوزخ انتخاب کرده است

 فرماید:و سید احمدالحسن می

صورت عقلی طور کامل، بهچیز بهبودن همهامکان ندارد شناخت َحَسن و قبیح»...


 .47 تا 44 ،مائده .1
 .407ص 7ج ،کافی، کلینی. 2
 .35ص 27ج ،حر عاملی، الشیعة )مؤسسة آل البیت(وسائل. 3
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و معیارهای سنجش  هاـ تا جایی که وزنهکه بیان نمودم همان طورانجام شود؛ بلکه ـ
تواند در اختیار عقل باشد عقل توانایی تمایز دارد. به همین دلیل این گفته که عقل می

شدن معنی متعددکننده باشد سخنی باطل است؛ چراکه در این صورت بهتشریع
 1«.کنند ُمنّزه و باالتر استچه توصیفش میالهوت مطلق خواهد بود؛ و خداوند از آن

 و مصالحتمامی  از که معناست این به، است تشریع حق دارای عقلفته شود زیرا اینکه گ
گاه مفاسد ش کمالدر  و، استبرخوردار  نامحدود علماز  و، دارد احاطه باطل و حق به و، است آ

 !است مطلق الهوت صفات هااین که حالی در؛ نداردوجود  نقصی هیچ

 راها آن خدا که کسانی از را خود دینهرکس  پس است. باطل سخنی چنین بنابراین
 در سردرگمی سرنوشتشبرنگیرد،  است کرده نصبش خود شریعتای بر  راهنمایان عنوانبه

 بود. خواهد گمراهی

 عقل، نقش دادنجلوه ارزشبی و انکار خواهان ادله اینۀ ارائ با ما نکند فکر کسی البته
 و اکرم پیامبرنیز  و کریم قرآن در تعالیوتبارک خداوند، عکسر ب؛ بلکه هستیم ادراک و تفکر

 صحیح،درست و  روشبا  مطابق امور در رتدبّ  و اندیشه تفکر، به را ماروایاتشان  در ایشان آل
 شد.تر گفته پیش که؛ همان طور نداهکرد تشویق

 متعددیهای شاخه واست  زیاد بسیار، عقلی دلیل حجیت موضوع با رابطه در سخن
وضعیت را  وما را برآورده،  نیازهمین مقدار  زیرا کنیم؛می بسنده مقدارهمین  به؛ ولی ما دارد

 .کندمی روشنی منصفهر محقق  برای

 ؟کند نفی یا اثبات را ذر عاملتواند می عقل آیا .8
و عقل تنها  ،داشته باشد استقالل، تشریع درتواند نمی عقل شد روشن پیشین مطالب از


 .168ص عقاید اسالم، سید احمدالحسن،. 1
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 معیارهای پیرور نظر گرفته شود که از او پیروی شود. عقل یک پیرو است، نه اینکه مالکی د
 توضیح وکرده  ترسیم راش خطوط الهیمحکم و استوار  دین که است صحیحی سنجش

 ه، و در ثقلین متمثل است.داد

تواند وجود عالم ذر را اثبات کند و با توجه به معیارهای بنابراین طبق این رویکرد، عقل می
محکم  راشان تفسیر  بیتاهل که قرآنی آیات همان کهـ نییقی ثابت صحیح قیقیح

سخن در  وـ آن را درک کند؛ هستند هاآنشده از صادر متواتر روایاتنیز  واند نموده
 .ارائه شد مبحث این اول فصل در مفصل طوربهخصوص این آیات و روایات 

 شرع آنچه قبول یم جزندار  راهی ما و شود،می محسوب غیبییک عالم  ما برای ذر عالم
 عقل بنابراین است، کرده حکم ذر عالم وجود به شرع که آنجا از و؛ است کرده بیان ما برای

 کند.می حکم ذر عالم وجود بر آنی از پیرو به 

 قرار ثقلینبرابر  درکردن حکم برای منبعی را خود قاصر عقل که کسی خصوص در اما
 انکار به را او وی عقل است،قائل شده  را روایت عیفتض و آیه تفسیر حقش خودرای ب و، داده

 اشکالنیز  هستند ذر عالم وجود به قائل که کسانی بر حتی و ،دهدمی سوق ذر عالم وجود
 هستند. آن به قائل شیعیان وسنت اهل از برخی که استنظری  همان این گیرد.می

ها آن به واهیم پرداخت ها خو آن اشکاالت و هاگفتهی به بعد  مبحث دربه همین جهت 
 داد. خواهیم پاسخ

 ذر عامل منکرانۀ ادل دوم: مبحث
 ؛اندکرده ذکر خود هایگفته ییدأتبرای  یشواهد  ندارد وجود ذر عالم گویندمی که کسانی

 این در موجود روایات و آیات نادرست درک از ناشی که اشکاالتیاز  شواهد این واقع در لیو 
پیدا  حقیقتباوری برخالف  است شده باعثها آن قاصر عقل   زیرا ؛وندر فراتر نمی است زمینه
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 .دنکننمی نقض را اصلیهستند، دالیل  اشکالها فقط این که آنجا از و ؛کنند

فالن  یااین شخص  درک و فهم شود،میبه آن تکیه  اعتقادات انکار یا اثبات در آنچه
 یا شنوندهباشد، در حالی که  کرده اشاره آن به و گفته را چیزی گویندهچه بسا  .نیست شخص
 بنابراین باشد؛ فهمیدهاست  کرده اشاره آن به و بوده او منظور آنچه از غیر چیزیکننده دریافت

 بیتاهل یعنیها آن اصلی مخاطب به آیات، از منظور و مراد صحیح درک برای است الزم
 مسیر در ولغزشی پیش نیاید شدن ایمان، بعد از ثابت تا شودمراجعه  طهارت و عصمت

 و ،ثقلین از پیروی آن نقش باشد داشته نقشی «عقل» اگر .نشوند ایجاد انحرافی ،اعتقادات
 .ستهابرابر آن درنگرفتن جبهه

 که اندکرده استناد شواهد از ایمجموعه به ـشیعیان و تسنن اهل ازـ ذر عالم منکران
 ذر عالم ،معتزلهمشهور است که از نظر  زیرا 1ست؛ا شدهگفته  معتزله توسطها آن بارزترین

ای عده کهاند کرده ارائه خود هایگفته اثبات برای ادله و شواهدتعدادی ها آن و ،ندارد وجود
 در قدم نیز نداهبودها نظر آن موافق که کسانی و اند،کرده ذکر راها آن انمحقق و انمفسر از 

 .نداهنهادها آن مسیر

 گوید:می، هکردبیان  خود تفسیر در را ادله این از عدادیت رازی فخر


ها را به دو مورد توان آناند که میله به این نام ذکر کردهگذاری معتزمورخان مذاهب، دالیل مختلفی را برای نام. 1

دلیل مخالفت با برخی به «حسن البصری»از مجلس معلمش  «بن عطا واصل  »گیری  کناره« اعتزال»ارجاع داد؛ اول: 
نشان کرد ویژه در ارتکاب کبیره بود، در صورتی که شخص بدون توبه بمیرد. البغدادی خاطر از نظرات اعتقادی وی، به

کناره گرفت. اما دینوری در  بود. پس او نیز همراه واصل از حسن «واصل»حامی   ،در این رأی «عمر و بن عبید»که 
دهد، گیری از مجلس حسن را به عمر و بن عبید و گروهی دیگر نسبت میاالخبار، این جنبش )اعتزال( کنارهعیون

دوری کردند:  گمراه ۀها از دو فرقند؛ اینکه آنها دار : ادعاهایی که آنرا ذکر کند. دوم« واصل بن عطا»بدون آنکه نام 
توان این دو دلیل را یک دلیل در نظر گرفت، و آن این است که واصل بن یعنی خوارج و اهل حدیث. با این حال، می

 ۀو خوارج، در مسئل ـریاز جمله حسن بصـعطا، یا عمر و بن عبید، یا این دو باهم بعد از اختالف نظر با اهل حدیث 
دلیل  ینهم ها کناره گرفتند و مکتب جدید خود را تشکیل دادند، و بهارتکاب کبیره، هر دو گروه را ترک کردند و از آن

 .42ص  ،دراسات فی العقیدة اْلسالمیة، محمدجعفر شمس الدین ها را معتزله نامیدند.آن
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 با و1ز نیستجای صورت این به آیه این تفسیر که کردند اجماعها آن معتزله: اما»
 شدند: قول این بودنباطل به قائل وجه چند به احتجاج


در تفسیر این آیه دو قول وجود دارد: اول: نظر »ازی بیان کرده است: است که فخر ر مطلبی مراد از این وجه همان . 1

و اذ اخذ »مفسران و محدثان طبق آنچه از مسلم بن یسار ُجهنی روایت شده است که از عمر بن خطاب در تفسیر آیه 
شنیدم که فرمود: خداوند آدم را خلق  رسول خداال شد. گفت: از ؤس« ربک من بنی آدم من ظهور هم ذریتهم....

آفریدم و در  بهشتها را برای آدم بیرون آورد و گفت: این صلبای را از کرد و بعد با دست خود بر پشت او کشید، عده
. نمایان کرد و پراکندای ریهدهند. دوباره خداوند دست بر پشت آدم کشید و ذرا انجام می اهل بهشتدنیا کارهای 

ای دهند. شخصی پرسید: را انجام می ل جهنماهها در دنیا کارهای این ؛امآفریده جهنمها را برای سپس فرمود: این
ها را به عمل آنکند رسول خدا ما بر چه پایه و اساس عمل کنیم؟ فرمود: خداوند وقتی بندگان را برای بهشت خلق 

و وقتی کسی را برای جهنم ؛ شوندوقت داخل بهشت می ها فرا رسد، آن آنمرگ  سازد تا اهل بهشت مشغول می
شود. و ابو گیرد، تا مرگ او فرا رسد و آن وقت داخل جهنم میبیافریند، او را به انجام اعمال جهنمیان به کار می

هر فرمود: هنگامی که خداوند آدم را آفرید، پشت او را مسح کرد. پس، از پشت او  گفت: رسول خداهریره
قسمت گوید: خداوند و مقاتل می؛ هاست، بیرون آمدو صاحب نفسی از ذریۀ او تا روز قیامت که خداوند خالق آنجاندار 

چپ پشت او را مسح قسمت سپس  ؛ای سفید خارج شد که همانند ذره بودندراست پشت آدم را مسح کرد، از آن ذریه
ها فرمود: تند. سپس به آنآدم فرمود: اینان ذریۀ تو هس ای سیاه خارج شد که همانند ذره بودند، و بهکرد، از آن ذریه

اُلوْا بلی)
َ
َرّبُکْم ق َلْسَت ب 

َ
ها اهل یمین هستند. شوند و آنپس به سفیدرویان فرمود: اینان با رحمت من داخل بهشت می (.أ

ب شمال و مشأمة )شوم و اینان اصحا ؛شوند و هیچ اهمیتی برایم نداردرویان فرمود: اینان داخل جهنم میو به سیاه
القبول ذکر ها اهلها را به صلب آدم بازگرداند. بنابراین مردگان )در برخی از نسخهآن ۀو شقاوت( هستند. سپس هم

القبور را ترجمه اما ما عبارت اهل ،القبول را نقل کردهها اهل القبور، نویسنده این کتاب اهلشده و در برخی نسخه
هستند تا اینکه تمام اهل میثاق از پشت مردان و رحم زنان بیرون بیایند. و خداوند متعال در کردیم ]مترجم[( زندانی 

م ّمْن َعْهد  )رابطه با کسانی که پیمان اول را نقض کنند، فرموده است:  ْکَثر ه 
َ
[ )و در بیشتر 102]اعراف:  (َوَما َوَجْدَنا أل

، کری از مفسران، مانند سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، ضحا یاآنان عهدی ]استوار[ نیافتیم(. این دیدگاه توسط بس
گوید: آدم، در بین ذریۀ خود، پیامبران را مشاهده می (رضی الله عنهما)عباس عکرمه و کلبی نقل شده است. و ابن

خدایا! این گفت:  .ها مردی را دید که نور او بیشتر بودآنگاه آدم در میان آن ؛ها چیره شده استکرد، که نوری بر آن
گفت: این  .ای؟ فرمود: هفتاد سالآدم عرض کرد: خدایا! عمرش را چقدر قرار داده .کیست؟ فرمود: این داوود است

مرا به او ببخش ]از عمر من کم کن[. و عمر آدم هزار سال بود، وقتی عمر آدم به  خدایا! چهل سال از عمر .کم است
آدم گفت: چهل سال از عمرم باقی مانده است؟  .جانش را بگیرد[ الموت نزدش آمد ]تانهصد و شصت رسید، ملک

بخشیدم. از آن گفت: مگر آن را به فرزندت داوود نبخشیدی؟ آدم فرمود: ای کاش چیزی از عمرم را به کسی نمی
 .398ص 15ج ،الغیبمفاتیح« .پس برای هر نفسی اجلی مقرر نوشته شد
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http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85
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ن» خداوند ۀگفت این در :اول دلیل ی م  ن ءآدم َبن  ْم  م  ه   نم  » که نیست شکی «ُظُهور 
ْم  ه  ذْ » خداوندگفتۀ  این از است بدلی «ُظُهور  َخذَ  َوإ 

َ
 أخذ وإذ» :است این آن معنای پس ؛«أ

 بر اساس و «برگرفت آدم فرزندان پشت از پروردگارت که هنگامی و: آدم بني ظهور من ربك
 .است گرفته آدم پشت از چیزی که هنکرد ذکر متعال خداوند تقدیر این

 بیرون آدم پشت از را هذری از چیزی متعال خداوند که بود این آن معنای اگر :دوم دلیل
ن» فرمودنمی ،بود آورده ْم  م  ه   یک فقط آدم زیرا ؛«او پشت از» فرمودمی باید بلکه ؛«ُظُهور 
َتُهم»تعالی گفتۀ حق این نیز و دارد، پشت  :ذریته» گفتمی بود، آدم مقصود اگر «ُذّریَّ

 .«او فرزندان

َما» :گفتندها آن که است فرموده ذریه آنزبان  از متعال خداوند اینکه :سوم دلیل نَّ  إ 
ْشَرَك 

َ
 خدا درود کهـ آدم زیرا ؛است مناسب آدم فرزندان برای سخن این و «قبل من ءاَباُؤَنا أ

 .نبود مشرک ـباد او بر

 هاذره آن از را میثاق خدا اگر و است، ممکن عاقل از فقط پیمان گرفتن :چهارم دلیل
آن تعهد را نیز داده  وبوده  عاقل اگر و ،اندبوده عاقلها آن که معناستبه این  بود، گرفته
 ؛اندداده یپیمانعهد و  دنیا این به ورود از پیش کهبیاورند  یاد به زمان این در باید پس ،باشند

 وجود با نیست جایز فتدبی اتفاق برایش باشکوهی و بزرگرخداد  انسان اگر زیرا
 شواهد، این با .وردانی یاد به را آن از چیزی و کند فراموش کامل طورهب را آن بودنش،عاقل
 هایبدن در بدن این از قبل ما روح   اگر گوییممی ما زیرا ؛شودمی باطل تناسخ به بودنقائل

 دیگری بدن در بدن این از قبل کهآوردیم به یاد می زمان این در باید داشت قرار دیگری
 تکیه با ما اگر. است نامعتبر تناسخ به بودنقائل آوریم،نمی یاد به را نآ که آنجا از و بودیم

 مسئله برای این دلیل در عین حال این و بدانیم، باطل را تناسخ فقط چنین دلیلی، بر
 زمان در بگوییم باشد جایز اگر. شود عمل آن مقتضای به باید پس همچنان پابرجا باشد،

 پس آوریم،نمی یاد به زمان این در را آن از چیزی حال این با و دادیمد تعه ما آن میثاق،
 بدن این در ما اینکه وجود با یماهبود دیگری بدن در بدن این از قبل ما گفت تواننمی چرا

 اعتقاد و گفته این بین تفاوتی هیچ مجموع، در ؟!آوریمنمی یاد به را شرایط آن از چیزی
 تناسخ قبول نباشد بعیدچنین دیدگاهی  قبول اگر بنابراین ؛ندارد وجود تناسخمعتقدان به 
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 .بود نخواهد بعید نیز

 است کرده خلق آدم عنوان فرزندانبه خداوند هایی کهتعداد آفریده اینکه: پنجم دلیل
را بالغ  بزرگی حجم و اندازۀ ها،این ذره از آمدهدستبنابراین مجموع به زیاد است؛ بسیار

بتواند این مجموعه را در  است بعید ،دارد که این گنجایش کمی با آدم صلب شود، ومی
 هد.بد یخود جا

 زیرا است؛ درک و حیات و عقل آوردنوجودوجود ساختار، شرطی برای به: ششم دلیل
کننده و گردآورندۀ عاقل و فهیم و درک آن ذرات، هرکدام از که نبود نباشد بعید چنین اگر

پذیرفتن و التزام  به منجر و گشودن چنین بابی دد در علوم دقیق باشد؛های متعبندیطبقه
 کدام ازهیچ پس است، حیات وجود شرط وجود ساختار، شود ثابت شود. اگرمی به جهل

 و گوشت خون ساختار، از اینکه مگر بوده باشند، بادرک و عاقل عالم، توانندنمی هاذره این
 از را که تمام آن افرادی مجموع   دنیا، عرصۀ باشد آنگاه چنین اگر برخوردار بوده باشد، و

 چگونه پس گرفت. نخواهد بر در اندآمده وجود به قیامت پایان تا آفرینش آدم نخستین
 اند؟گرفته قرار آدم صلب در بارهیکبه همهها آن تمام گفت توانمی

است یا  گرفتهها آن از زمان آن در خدا که پیمانی این :گویندمیها آن :هفتم دلیل
 ایبر  دنیا به ورود هنگام اینکه یاحجت شود،  زمان آن درها آن ایبر برای این بوده که 

تنها  که استقرار  ایناز  گرفتهصورت اجماع زیرا ،است نامعتبر اولی .شود حجتها آن
 خواهندن بدگویی و ستایش مجازات، پاداش، سزاوارها آن ،ی با آن قدر و اندازهپیمان دلیلبه

 وقتی زیرا ؛باشد دنیااین  به ورود هنگام درها آن بر حجتی آن از مراد نیست جایزنیز  و ؛بود
 تمسک درها آن بر حجتی پیمان آن چگونه آورندنمی یاد به را پیمان آن دنیا این درها آن
 شود؟ ایمان به

، نیست کودکان از بیشتر دانش و فهم در ذریه آن وضعیت :گویدمی کعبی :هشتم دلیل
 موجودات آن بر را آن توانمی چگونه، است نشدهواجب  کودک رب تکلیف این که آنجایی از و

 ؟واجب دانست

 اگر .خیر یااند بوده «تقدیرال و العقل کامل» یا زمان آن در هاذره آن اینکه :نهم دلیل
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 نداهبود مکلفتردید  بی اند(بوده کامل تقدیر و عقل نظر ازیعنی بوده است ) اولیشود  گفته
 بودند، چنین اگر و مانندمی باقی تکلیف مقام در شناختندمیاستدالل  با را خدا اگر تنها و

 تکلیف اگر .شدنمی متمایز دنیوی زندگی این درها آن شرایط از زمان آن درها آن شرایط
 از قبل میثاقی مندنیاز نیز میثاق آن در تکلیف پس، است گذشته میثاق آن نیازمند دنیا در
 ۀگفت دربارۀ .است محال نیز تسلسلو  شودمی حاصل تسلسل ترتیب این به و است آن

 قدر، نظر از نه و بودند کامل یعقل نظر از نه میثاق، آن زمان درها آن شود گفته اینکه :دوم
 .دوشمی منعها آن بر تکلیف و خطاب توجیه صورت این در

مَّ  اْلنسان َفْلَینُظر  ) :عالی استتحق ۀفرمود این :دهم دلیل َق  م  َق  * ُخل  ن ُخل  اء م   مَّ
ق    1(استخلق شده  ایهاز آب جهند* شده است  پس انسان باید بنگرد از چه آفریده) (َداف 

 وجود جهنده آب   این از قبل بایدفهمیدند طور کامل میبودند و به عاقل هاذره این اگر و
آمدن از این وجود]یعنی به آندیگری غیر از  معنای انسان رایب که آنجا از و ،باشند داشته

ای ردیه این و شده باشد؛ خلق جهنده آب آن از انساننباید  صورت این در ،وجود ندارد آب[
 .بود خواهد قرآن متن به

 و درک عقل، نظر از میثاق در را انسان متعال خداوند شود گفته نباید چرا :بگویند اگر
 را او و ؟ه استبرد بین از را او توانایی و درک عقل، سپس است، کرده خلق کامل توانایی
 ؟!آورد زندگی این به و آفرید مادر رحم در دوباره

 عنوانبه را نطفه از او خلقت باشد گونهاین اگر زیرا ؛است اشتباه سخن این :یمیگومی
 تمام و ؛کردمی ذکر تکرار عنوانبه را خلقتآن  باید بلکه کرد،نمی قلمداد شروع یک

 نشان این و اوست خلقت ابتدای نطفه، از انسان خلقت که کردند اجماع اتفاق به مسلمانان
 .است نامعتبر یداهکرد اشاره آن به شما آنچه دهدمی

 دیگری کسان یا هستند، افرادهمین  خودیا  هاذره آنگفته شود  اینکه :یازدهم دلیل
 یا :گوییممی ما .ماندمی باقی اول ۀگفت فقط و است، باطل آرا اتفاق به دوم ۀگفت .اندبوده
 و عاقل خردمند، بودند، گوشت ایپاره و خون لخته نطفه، که حالی درها آن شودمی گفته


.6 ،5 ،طارق. 1
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 دوم ۀگفت .است باطل عقلی شهود با اول ۀگفت .اندبه این صورت نبوده یا ،اندهم بوده توانا
 در اولی :است شده حاصل بار چهار انسان برای گیزند  شود گفته که است این مستلزم

 حاصل مرگ او برای بار سه و .قیامت در چهارم و ،قبر در سوم دنیا، در دوم عهد، زمان
 و ؛قبر در مرگ و ،دنیا در مرگ اول، میثاق در زندگی از پس شدهحاصل مرگ   ه است:شد
َنا) :است متعال خداوند ۀگفت در شدهذکر عدد خالف تعداد این َنا َربَّ َمتَّ

َ
ْحَیْیَتَنا اثنتین أ

َ
 َوأ

 .(کردی زنده بار دو و میراندی بار دو را ما !پروردگارا( )اثنتین

ن اْلنسان َخَلْقَنا َوَلَقْد ) :است متعال خداوند ۀگفت این :دوازدهم دلیل  من ةسالل م 
( )و ین  باشد  صحیح «ذر» داشتن بهاعتقاد اگر آفریدیم.( خالص گل از را آدمی ما همانا ط 

 پاداشبرای  و شده، مکلف که است کسی او زیرا بوده باشد؛ انسان همان ذر، آن بایستمی
 ۀلخت نطفه، از ذر آن زیرا ؛استباطل  قول این اما ؛استقرار گرفته  مخاطب مجازات و

 و نطفه از انسان که است این بر گواه کتاب متن و است نشده خلق گوشت ایپاره و خون
 َوَلَقْد ) :فرمایدمی که است متعال خداوندگفتۀ  همان این که است، شده خلق ونخ ۀلخت

ن اْلنسان َخَلْقَنا ین   ّمن ساللة م   نیز و (آفریدیم خالص گل از را آدمی ما همانا و( )ط 
َل ) :فرمایدمی ت 

ُ
ْکَفَرهُ  َما اْلنسان ق

َ
ْن  * أ ن * َخَلَقهُ  شيء أي م  ْطَفة   م  این  باد کشته( )َخَلَقهُ  نُّ

 اینطفه آب از * است؟ کرده خلق چیزچه از را وا * !ورزدمی عناد و کفر حد این تا که انسان
 .(فرمود خلقتش

 1«.است ضعیفچنین دیدگاهی  کنندمی بیان که است دالیلی مجموع هااین

 ذر عالم وجود انکار برای معتزله که است هاییاستدالل ودالیل  ازای مجموعه هااین
این دالیل  از بعضی دیگران، و مرتضی سید و مفید شیخمثل  شیعه بزرگان از برخی و ،حمطر 

 که دارد وجود نیز دیگری اشکاالت ونظرات  .اندکرده نقل ذر عالم انکاربرای  راو شواهد 
 مهااد دریکسان هستند و  محتوا و امعننظر  از آنچه گفته شد ازبرخی  با اما ،نداهگفت دیگران

 .کرد خواهیم ذکر ار ها آن


 .398ص 15ج ،؛ الرازیالغیبمفاتیح. 1
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بیان  ذر عالم انکار برایها آن که هستند شبهاتی و اشکاالت واقع در شواهد یادالیل  این
 و حق به شبیهها آن زیرا، کردم یاد «شبهات»با عنوان ها آن از دلیل این بهبنده  .اندکرده
 نیازبی حق از را انسان هرگز کهظّنی هستند  روش از پیروی و ،متن فهم در عقلکارکرد  ۀنتیج
 سازد.نمی

 وکرد  تقسیم زیر شرح به توانمی اندکردهبیان  ذر عالم انکار در کهرا  شبهاتی ترینمهم
 :داد پاسخها آن به

 اول ۀشبه
 !بردیمنمی یاد از را آن کردیم،می زندگی آن درما  و داشت وجود ذر عالم اگر

 است اشکال این شودمی مطرح ذر عالم وجود انکار برای که اشکاالتی ترینمهم از یکی
 و ماندمی باقی ما ۀحافظ درقطعا   کردیم،می زندگی آن در ما و داشت وجود ذر عالم اگرکه 
 یاد به را آن از چیزیهیچ  و ایمکرده فراموش را آن ما که حالی در ؛بردیمنمی یاد از را آنما 

 .ندارد وجود عالم آن نتیجه در آوریم؛نمی

 :اندکرده مطرح معتزله را اشکال این شد نقلتر پیش که ورهمان ط

 بود، گرفته هاذره آن از را میثاق خدا اگر و است، ممکن عاقل از فقط پیمان گرفتن»
 پس ،آن تعهد را نیز داده باشند وبوده  عاقل اگر و ،اندبوده عاقلها آن که معناستبه این 

 اگر زیرا ؛اندداده یپیمانعهد و  دنیا این به ورود از شپی کهبیاورند  یاد به زمان این در باید
 را آن بودنش،عاقل وجود با نیست جایز فتدبی اتفاق برایش باشکوهی و بزرگرخداد  انسان

 1«.وردانی یاد به را آن از چیزی و کند فراموش کامل طورهب

 نیز گفته است: ها شیخ مفیدبه پیروی از آن


 همان منبع.. 1



 کند؟ ینف یاعالم ذر را اثبات  تواندیعقل م یاآ .............................................................. 124

 1 کنند و حشویۀمطرح می معتقدان به تناسخ ی نیست کهبه آن صورت مسئله و»... 
دارای تکلیف  افراد که اندشده ها متوهمآن در این باره گرفتار شبهه کرده است و شیعه را

 تعقل شده، آشنا همدیگر با و اندشده خلق ذر عالم در ها امر و نهی شده است،که به آن
 و کرد هایی خلقبدنها آن برای ، خداوندآن اند و بعد ازسخن گفته و کرده درک کرده،

ایم وضعیتی که قبال  داشته از قطعا  ما بود چنین اگر .داده است ها قراربدن آن در راها آن
گاه  پنهان ما از ،آن دروضعیتمان  و آوردیمبه یاد می را آندر صورت یادآوری،  و شدیم،می آ
 و داشته اقامت آنجا در مدتی و شده زرگب کشور یک در که کسی بینیدنمی آیا ماند.نمی

 اگر حتی و برد نخواهد یاد از را آن از چیزیاست  کرده مکان نقل دیگری جای به سپس
 آورد. خواهد یاد به را آن تذکری ترینکوچک با کند فراموش را آن از چیزی ،سهو علتبه

 و شده بزرگ آن در و آمده دنیا به بغداد در که ما از شخصی بایستمی نباشد چنین اگر
 دیگری شهر به انتقال از پس راجا آن در خود خاطرات است داشته اقامت آن در سال بیست

 از تعدادی و شود متذکر آن به اگر حتی و؛ نیاورد یاد به را آن از چیزی و کند فراموش
 را سخن این شود.ها آن منکر، آورند او یاد به را شدنشبزرگ و مکان خاطرات، ها،نشانه
 سردرگمی با نباید ندارد اطالعی امور حقایق از که کسی نیز و پذیرد،نمی عاقلی فرد هیچ

 2«.کند صحبتها آن دربارۀ

 :گویدمی وی ؛است روشن ذر عالم وجود بر گرفتناشکال در ویسخن 


 کنند.شود که به هر حدیثی عمل میاما معموال  به کسانی اطالق می ؛سنت استای از اهلحشویه در اصل فرقه. 1

رسد وی ( به نظر می43تا  40شود. در اوائل المقاالت )صحشویه بیش از همه در تألیفات شیخ مفید دیده می ۀواژ
سنت استفاده کرده است. شیخ مفید در برخی اره به گروهی از اصحاب حدیث اهلعموما  از این واژه برای اش

  .هایش حشویه را صریحا  برای اشاره به گروهی از شیعه که اهل تحقیق و بصیرت نیستند، به کار برده استنوشته
 :توان سه مطلب دانستحشویه را می ۀاصول عقید

 .نّص شرعی است و عقل هرگز در آن راه نداردـ تنها راه برای رسیدن به معرفت اعتقادی، 1
 کنند.ها را بررسی کنند، بدون آنکه آنـ در باب عقاید، بر احادیث ضعیف و جعلی اعتماد می2
 )مترجم(. کنندلذا هرچه در باب عقاید در احادیث آمده است حمل بر ظاهر آن می ؛نداـ مخالف تأویل3

الناشر: دار المفید ، م1993 ق/1414 ،تحقیق حسین درگاهی چاپ دوم ،تصحیح اعتقادات االمامیة؛ شیخ مفید. 2
 . 82ص، لبنان ،بیروت ،للطباعة والنشر والتوزیع
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گاهوضعیتی که قبال  داشتیم  از ما بود چنین اگر»  آن در صورت یادآوری، و شدیممی آ
 عاقلی فرد هیچ را سخن این ... ماندنمی پنهان ما از ،آن دروضعیتمان  و آوردیمد میبه یا را

 .«... پذیردنمی

 آن باید باشد افتاده برایمان اتفاقاتی جاآن در وکرده باشیم  زندگی ذر عالم در ما اگر یعنی
 اگر زیرا ،اردند وجودآن عالم  بنابراین ؛کردیم فراموش را آنما  ولی ؛آوردیممیخاطر  به را

 .بردیمنمی یاد از را آنما  داشت وجود

 است.واضح  مفید شیخ اشکال کنیدمی مالحظه

 موضوع با رابطه در سؤالی بهوقتی  «لئرسا» در مرتضی سید رسدمی نظر به :همچنین
 :است کرده اشاره مسئله این بهدهد می پاسخ آن واقعیت و ذر عالم

سازد و تنها تعال فقط افراد بالغ و عاقل را مکلف میاست خداوند مشواهد نشان داده »
دهد؛ و این مجموعۀ شواهد نشان کنند مورد خطاب قرار میکسانی را که گفتار را درک می

 هاآنی که روایت شده در عالم ذر مورد خطاب قرار گرفته و معارف از اندهد آن کسمی
طور کامل عاقل و مکلف شدند، بهخواسته شده، و بعضی اقرار کردند و بعضی دیگر منکر 

ها ها بیهوده بوده است و آناند؛ زیرا اگر غیر از این بود خطاب قرار دادن آندهبو
ها در هنگام باید آنچه برای آن ،توانستند اقرار یا انکار کنند. حال اگر کامال  عاقل بودندنمی

 را آن خلق تمام است ممکنخطاب، اقرار و انکار رخ داده است به یاد بیاورند؛ زیرا غیر
آورند و یادآور نمی یاد بهها نیز آن را ای از آنحتی عده کهطوری به ،کرده باشند فراموش

 از عاقلی فرد هر، نبودیک اصل  امر این صحت اگر و است، مسلمامر  یک این .شوندنمی
 را آن تمامبایست می دارد، که عقلی کمال وجود با ،است داشته اقامت کشوری در که ما

 دوران از اینکه. درَ وَ انی یاد به را آن از چیزی حتی هاسال گذشت با وباشد  کرده فراموش
 هنوز زمان آن در .است عقل نبودنکاملجهت به آوریمنمی یاد به را ماجراها خود، کودکی

 مرگ ونیستی  به شباهت ،وضعیت آن شود[گفته می]همچنین  .استنقضان  دارای عقل
نیستی  تعارض چون ،نیست درست این ؛اندپنداشته ی آنفراموشبرای  دلیل را همینو  دارد،



 کند؟ ینف یاعالم ذر را اثبات  تواندیعقل م یاآ .............................................................. 126

  1.« ...باشد شده کامل عقل اگر شودنمی گذشتهۀ هم فراموشی باعث هاحالتبین  مرگ یا

 اول:ۀ شبه پاسخ

ها آن سخنان .شود صادر مرتضی سید و مفید شیخ از سخنی چنین که است عجیب :اول
هر  از ذر عالم اثبات در که روایاتی و آیاتایستادگی در برابر  تاب و توان عتزلهم سخنان نیز و

 .ندارد اندشده نقلدو گروه ]شیعه و سنی[ 

 ذر عالم از نامی صراحتبه و نبوده محکم و هستند تأویل قابل آیات :شود گفته اگر
 گویم:می ،اندنبرده

 اینکه مگر از مسلّمات است، ،ظاهر موضوعات حجیت و است، ظاهر خالف . تأویل،1
 .کند ظاهرش حمل برخالف را آیه که باشد موجود هاییقرینه

 کسانییعنی از همان  باشد؛ علم در راسخان از اینکه مگرتأویل ندارد،  حق کسهیچ .2
یَلهُ  َیْعَلُم  َوَما است سپردهها آن به را خود باعظمت کتاب اسرار خداوند که و 

ْ
الَّ  َتأ هُ  إ   اللَّ

ُخوَن  اس  ي َوالرَّ ْلم   ف  ا َیُقوُلوَن  اْلع  ه   آََمنَّ ْن  ُکل   ب  ْند   م  َنا ع  ُر  َوَما َربِّ کَّ الَّ  َیذَّ وُلو إ 
ُ
ْلَباب   أ

َ
ا آنکه )ب  2اأْل

ن ایمان ه آگویند ما ب]آنان که[ می ؛داندداران در دانش کسی نمیویلش را جز خدا و ریشهأت
به[ از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان کسی متذکر آوردیم همه ]چه محکم و چه متشا

 (.شودنمی

و به  کرده ذکر را ذر عالم، قرآن آیات از بسیاری اینکه بیان در محمدشده از آلروایات وارد
 فراتر است. تواتر حد ازاند بیان اتفاقات رخ داده در عالم ذر پرداخته

ها آن بودنمحکم بر دلیل بلکه؛ دلیل بدوناست  ادعایی نیستند محکم آیاتاین  اینکه .3
 و آیات معنای بیان در شبیتاهل و پیامبر از شدهوارد روایاتاین دلیل،  و؛ است موجود


چاپ: چاپخانه ق، 1405، تنظیم: سید مهدی رجائی، تقدیم: سید أحمد حسینی تحقیق و، رسائل الشریف المرتضی. 1

 .113، ص1ج ،قم ،انتشارات دار القرآن الکریم، قم ،سید الشهداء
.7 ،آل عمران. 2
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 است. ذر عالم برها آن داللت

 جهت ازها آن بودنصحیح اثبات به کرد اعتماد روایاته ب بتوان اینکه برای شود: گفته اگر
 نیست.ها آن معنای با تعارض در چیزی اینکه نیازمندیم و سند

ی لفظ تواتربا وجود  اما؛ آورد روی سندی تحقیقات به توانمی آحاد اخبار در تنها گویم:می
داللت  زیرا نیست؛ به این کار نیاز وشود پرداخته نمی سندی تحقیقات به ،تواتر کلی یا یایمعن یا

 شود.می اثبات متواتر اخبار با عقیده که است مشخص و کندمی ایجاد یقین و علم ها،آن
؛ است شده نقل ذر عالم وجود اثبات در فریقین سوی از مکرری و متواتر روایاتراستی که به

 مخالفیحتی در صورتی که  و ؛باشد مخالف آن با که است چیزینداشتن  وجود بر عالوه این
 .ندارد راها آن با مقابله توانایی شود، یافتهم 

 ندارد. مقاومت و ایستادگی تاب متواتر، روایات و محکم آیات مقابل در اشکال این بنابراین،

 وجود آیا .نیست پذیرفتنی «کردن آنفراموش دلیلبه ذر عالمنداشتن وجود» ادعای :دوم
 چیزهای بسا چه کنیم؟ تصدیق نباید است گرفته قرار فراموشی معرض درهر چیزی را که 

 غافلها آن از ما، در حالی که فتدبی اتفاق ما برای یاق افتاده باشد اتفا دنیا عالم در بسیاری
 انکار وکنیم می تصدیق راها ولی با این وجود آن ،ایمکرده فراموش راها آن یاهستیم 

رسد می جایی به کارمان ندارد، وجود بگوییمایم ردهک فراموشکه  راچیزی  ما اگر کنیم.نمی
 و؛ کنیم نفی راها آن باید جهان، این درشده ثابتامور  از یاریبس کردنفراموش هنگام که

 گوید.نمی عاقلی هیچ را این

 دیگر عوالم برخی در عوالم برخی شدنفراموش بودنمحالای بر  دلیلی هیچعالوه به
 پس عالم در و افتاده اتفاقپیشین  عالم در آنچه بودنمحالای بر  دلیلی هیچ ووجود ندارد، 

 .وجود ندارد باشد شده موشفرا آن از

 در شدهگرفته پیمان و امتحان و ذر عالم کنندمی بیان کهاند شده نقل روایات برخی سوم:
 جمله: از؛ اندشده فراموش آن
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این سخن خداوند  معنی از اباجعفر امام باقر ازنقل است که گفت:  زراره... از  .1
ْذ  :عّزوجل پرسیدم َخَذ  َوإ 

َ
َك  أ ْن  َربُّ ي م  ْن  آدم َبن  ْم  م  ه  َتُهْم  ُظُهور  یَّ ْشَهَدُهْم  ُذرِّ

َ
ْم  َعَلی َوأ ه  ْنُفس 

َ
 أ

َلْسُت 
َ
ُکْم  أ َربِّ اُلوا ب 

َ
ْدَنا َبَلی ق ْن  َشه 

َ
َیاَمة   َیْوَم  َتُقوُلوا أ ا اْلق  نَّ ا إ  یَن  َهَذا َعْن  ُکنَّ ل  معرفت » فرمود:؛ َغاف 

، و روزی آن را به یاد خواهند ندکرد شآن را فرامو جایگاهشد، ولی استوار های آنان در دل
دانست خالقش کیست و کس نمیآورد. اگر چنین پیمانی گرفته نشده بود هیچ

 1«.اش چه کسی استدهندهروزی

َك تعالی سخن حق این دربارۀ صادق اماماز اباعبدالله  ،مسکانابن...  .2 َخَذ َربُّ
َ
ْذ أ َوإ 

ْم ُذرِّ  ه  ْن ُظُهور  ي آدم م  ْن َبن  ْشَهَدُهْم ...م 
َ
َتُهْم َوأ  است: فرمودهنقل کرده که چنین معنایی  یَّ

به یاد آن را  لیو  ،بردنداز یاد را  پیمانآن معرفت، استوار شد و معنای آن این بود؛ سپس »...
از ای عدهشناخت. را نمیاش دهندهروزیکس خالق و هیچ و اگر چنین نبود ؛خواهند آورد

فرماید: میرو خداوند همین ولی به دل ایمان نیاوردند. از  ه زبان اقرار کردندها در عالم ذر بآن
 ْبُل

َ
ْن ق ه  م  ُبوا ب  َما َکذَّ ُنوا ب  ُیْؤم  ایمان  تر تکذیب کرده بودندآنچه پیشبه آنان ) َفَما َکاُنوا ل 

 2«(.نیاوردند

 در خدا اولیای هک وظایفی جمله از و است، پذیرفته صورت، فراموشینسیان و  بنابراین،
 از شدهگرفته پیمان و عهد به مردمیادآوری  شوندمی ارسالرساندنش انجامبه برای جهان این
 .ه استشد انجام آن در که است آزمونی و نخستینو پیدایش  ذر، عالم درها آن

 و شدگانغافل که است جهانیعالم ذر،  آری. نداهنکرد غفلت ذر عالم از همه چهارم:
 فراموش را آن دنیوی، هایشهوت و هالذت و دنیاشدن به مشغولدل دلیلبه ،نندگانکغفلت

 مردم عموم وضعیت این و؛ اوست کردنفراموش و خداوند ازغفلت  این واقع در و نداهکرد
هَ  َنُسوا» که: است ْنَساُهْم  اللَّ

َ
ْنُفَسُهْم  َفأ

َ
 کرده فراموش را ذر عالم کهرا  کسی وضعیت آیه این؛ «أ


 ..باب علة المعرفة والجحود117ص 1ج ،الشرائع، شیخ صدوقعلل. 1
 .372ص 2ج ،قمی؛ علی بن إبراهیم قمیتفسیر  .2
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 است.عّزوجل  خداوند بردن یاد از، ویکردن فراموش علتچراکه  کند؛می بیان است

ه ربوبیتش اعتراف کردند؛ ولی ب و اقرار خداوند خدایی   به عالم آن در هاسنفْ  بنابراین،
؛ اما اگر با رهایی از یاد بردندعلت ظلمت و تاریکی ارتباط جسمانی، آقا و موالی خود را ها بهآن

 یند،بیا خود به مادی، هایلذت و اترفتن در شهو ت  خودبینی، تراکم  جسم، فرواز ظلم
عالم  نآ در کهرا  آزمونی و عالم آن در شدهگرفته پیمان   و شناخت خواهند را خود پروردگار

 .خواهند آورد یاد به است شده انجام

 هاینفس در تابان نور و خداوندها آن زیرا نبردند؛ یاد از را آنش خلفای وخدا  اولیای آری،
 قدرت و خواست با و آورندمی یاد به را پیمان و عهد و عالم آن آنان نکردند. فراموش را پاکشان
 دوستان، مردم از شدهگرفته پیمان و عهدبر اساس  و، کنندمی یادآوری آن به را مردم خداوند

 شناسند.می را خود دشمنان و

 فرماید:می احمدالحسن امام ذر، لمعا کردنفراموش اشکالبه  پاسخ در

عالم ذر یک جهان حقیقی و واقعی است نه وهمی یا فرضی، و فقط غافالن و »
اند. پیامبران و فرستادگان و اند آن را فراموش کردهکسانی که خود را به غفلت زده

یای خود را شناسند و به یاد دارند و اولآن را میها آن اند؛ بلکهاوصیا آن را از یاد نبرده
طالب دهند. علی بن ابیرا تشخیص میها آن در آن شناخته و در این زندگی دنیوی

آقا و سرور اوصیا، خطاب به شخصی که به ایشان عرض کرد: من از شیعیان شما 
در شگفتم، شیخ مفید که « .شناسممن تو را نمی»هستم، سخنی با این معنا فرمود: 

اگر وجود داشت »گوید شریفش را واال قرار دهد، می خداوند او را رحمت کند و مقام
شما اگر به خودتان در آینه نگاه کنید از خود آینه غافل «. کردیمما آن را فراموش نمی

ورزید و پس در شگفتم، اگر از آنچه پیش رو و دیدگان شماست غفلت می ؛شویدمی
 بیتعالوه بر این اهلتر است. اولی و طبیعی ،بینید، غفلت از عالم ذرآن را نمی

چیزی جز  را آن انکار به همین دلیل، من ؛انددر خصوص این عالم بسیار سخن گفته
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کشیدند دست میدربارۀ آن، بینم، و ای کاش از اظهارنظر منکران نمی درون در جهل
گاهی از آن نشوند تعالی توجه و ای کاش به این سخن حق ؛تا دچار اشتباه در آ

ْنُفَسُهْم َنُس )کردند: می
َ
ْنَساُهْم أ

َ
َه َفأ ، این آیه در خصوص عالم ذر نازل شده است (وا اللَّ

 1«.و به آن اشاره دارد

 فرماید:می احمدالحسن سید دیگر جایی در و

پیدایش نخستین همان عالم ذر است، و در آن آزمون اول صورت پذیرفت، و »
گاه بودندبنی لم آمدند، حجاب متراکم جسمانی، ولی هنگامی که به این عا ؛آدم از آن آ

. اولیا از از یاد خدا غافلشان کردو ها را در خود گرفت آنها، گناهان سپس شهوت
در را ها، این پیدایش را به یاد آورده و یاران خود جمله پیامبران و فرستادگان و حجت

 فطرتش پاک باشد این عالم پیشین را به یاد خواهد هرکسآن خواهند شناخت؛ و 
گاه می ْنَساُهْم )شود. اما عموم مردم آورد، و از وضعیت خود در آن آ

َ
َه َفأ َنُسوا اللَّ

ْنُفَسُهْم 
َ
دلیل غفلت از خداوند و توجه به عالم جسمانی و فرورفتن در شهوات، ، به(أ

های خود و عالم پیشین که در آن زندگی کردند و وضعیت خودشان در چیزی از نفس
 2«.د آوردآن را به یاد نخواهن

 گوید:می شبهه، این پاسخ دریی طباطبا سید

 بلکه ؛رساندنمی ضرری حجیت اتمام به آن خصوصیات و جایگاهآن  کردنفراموش»
 اشکالاست که  متعال پروردگار یکتایی شناخت رفتنبیناز و میثاق اصل کردن  فراموشاین 
 حجت اتمامهمین برای  و، رفت دنخواه یاد از و نشده محو نفس از]پیمان[  آن؛ چراکه دارد

به  و کرده دعوت را او بگیرید، زید از پیمانی خواهیدمی اگر بینیدنمی آیا کند.می کفایت
 بشارت امکان حد تا را او سپس؛ نشانیدمی مناسب و شایسته جایی در و ،کنیدوارد می خانه
 پیمان او از و دهد هدع شما به و کنید راضی را او اینکه تادهید می هشدار ودهید می


 .111ص 2ج ،احمدالحسنسید  ،متشابهات. 1
 .176ص 3ج ،احمدالحسنمتشابهات، سید . 2
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داشته باشد  یاد به را آن و نکرده فراموش را پیمان اصلاو  که هنگامی تا بنابراین؛ گیریدمی
 آنچه تمام و شماۀ خان درش خود شدنوارد و حضور هرچند ؛شودآن میثاق از او ستانده می

 یا عهد اصل گرم کند، فراموش است افتاده اتفاق او و شما بین گرفتنپیمان هنگامرا که 
 1«.پیمان

باشد  سرشتیمعنای همان فطرت و به میثاق، اصل نکردنفراموش از وی منظور شاید
 سرشت بر که نوزادی هر زیرا توحید؛ همانیعنی  ؛است سرشته آن بر را مردم وندخدا که

 ستشپر  را او و آوردمی یاد به را خود ۀدهندروزی و خالق پروردگار، آید،می دنیا به خدایی
 وضعیت، شودمی فراموش آنچه .شودمی جدا نفس از نه و شودمی فراموش نه این و کند،می

 .افتاده است اتفاق جهان آن در کهدیگری است  جزئیات و گرفتنپیمان چگونگی  

 که هاییآن .شودنمیرا شامل  مردم عموم و نیست عمومی و است خاص پاسخ این اما
 ناخالصی با را آن واست  بوده پاک شانسرشت که هستند کسانی ندآور می یاد به را میثاق اصل

 :بنابراین؛ نداهنساخت آلوده خدا از دوری و گناهان

فطرتش پاک باشد این عالم پیشین را به یاد خواهد آورد، و از وضعیت  هرکسو »
گاه می ْنُفَسُهْم )شود. اما عموم مردم خود در آن آ

َ
ْنَساُهْم أ

َ
َه َفأ دلیل غفلت ، به(َنُسوا اللَّ

های خود و از خداوند و توجه به عالم جسمانی و فرورفتن در شهوات، چیزی از نفس
 2«.عالم پیشین که در آن زندگی کردند و وضعیت خودشان در آن را به یاد نخواهند آورد

 بلکه اند،کرده فراموش است داده رخ ذر عالم دررا که  آنچه جزئیات تنهانه مردم عموم
 یآسیب آن وجود و ذر عالم اعتبار بهولی باز هم،  ؛اندکرده فراموش نیز را عهد و یمانپ اصل
 .رساندنمی

 گوید:می اشکالاین  به پاسخ در رازی فخر


 .327، 8ج ،یالمیزان فی تفسیر القرآن؛ عالمه سید محمد حسین طباطبائ. 1
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 میثاق این اگر شود: گفته که است این آن و شده،ذکر عقلی هایوجه از اول وجه اما»
 ] گاهی علم و خالق   یم:یگومی وریم.بیا یاد به را آن اکنون بایدباشد، ما  شده گرفته]واقعا   آ

متعال است؛ زیرا این علوم عقلی و ضروری  خداوند، گذشته هایموقعیت پیوستنوقوعبه از
هستند، و خالق  علوم ضروری، خداوند متعال است؛ و حال که چنین است در اینکه خداوند 

 است جایز پس بدانید، جایز را این راگ بگویند: چنانچه .ها را بیافریند اشکالی نخواهد بودآن
 هرچند داشتیم، قرار تناسخ صورتهب دیگر هایبدن در ما، بدن این از قبل شود: گفته

 آشکارموضوع،  دواین  بین تفاوت یم:یگومی آوریم.نمی خاطر به راها بدن آن شرایط اکنون
 قرارها آن در درازی روزگارهای و هاسال و بودیم دیگری هایبدن درما  اگر زیرا است؛

 در وزیاد  سرعت با گرفتنپیمان این اما کردیم.نمی فراموش را آنطور معمول به داشتیم،
 اعتبار بر ظاهری اختالف و، نیستکردن آن بعید فراموش و است پذیرفته صورت کمی وقت

 کند،نمی فراموش را آن بماند کار یک بر هاسال شخصی اگر زیرا است؛ حاکم تفاوت این
 بنابراین؛ کند فراموش را آن است ممکن دهد انجام لحظه یک برای را کار یک اگر اما

 1.«... است آشکار و واضح تفاوت

 دهد،می نسبت گرفتنپیمان در وقت کمبود و زمان سرعت به را کردنفراموش دلیل رازی
 داند.نمی بعید را آن کردنفراموشو به این ترتیب 

گاهیچنین وی چگونه  :گویم می  امتحان وقت کمبود و زمان سرعت خصوص در ایآ
به دست آورده  است شده بیان روایات و آیات توسط و است داده رخ عالم آن در که اتفاقاتی و

 زمان سرعت به ایاشاره است گرفته قرار ذر عالم بیانجایگاه  در که روایتی یا آیه هیچ ؟است
 وعلم نسبت به این مطلب ندارد  برای راهی هیچی و  بنابراین ؛است نداشته وقت کمبود یا

 .است کرده سخت بسیار را خود کار آن اثبات بدون

و حال آنکه  داشته باشد، قرار زمانسیطرۀ  در ذر عالم کندمی اقتضا وی سخنان عالوهبه
 .دنیاست عالم هایویژگی از یکی ،زمان
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 جهان، اینبر اساس  وی بینیکوته جز چیزی واقع در شده، بیان رازی فخر توسط آنچه
 نیست.این جهان  با ذر عالم قیاس و آن با نس  اُ 

 ۀ دومشبه
 آدم؟ فرزندان پشت از یاانجام شده است؟  آدم پشت از، آیا ذریه آوردنبیرون

 گفتند: که؛ آنجا نداهکردمطرح  معتزله که است شبهاتی جمله از شبهه این

ن» خداوند ۀگفت این در» ی م  ن ءآدم َبن  ْم  م  ه  ن» :که نیست شکی ،«ُظُهور  ْم  م  ه   «ُظُهور 
ذْ » خداوندگفتۀ  این از است بدلی َخذَ  َوإ 

َ
 ظهور من ربك أخذ وإذ» :است این شمعنای پس ؛«أ

 خداوند بر این اساس و «برگرفت آدم فرزندان پشت از پروردگارت که هنگامی و: آدم بني
 1«است. گرفته آدم پشت از چیزی هنکرد ذکر متعال

 بود آورده بیرون آدم پشت از را ذریه از چیزی متعال خداوند که بود معنایش این اگر»
ن): فرمودنمی ْم  م  ه  ن َظهر ه): فرمودمی باید ها( بلکهآن از پشت :ُظُهور   ؛(او پشت ز: ام 
َتُهمتعالی "گفتۀ حق این نیز و ،دارد پشت یک فقط آدم زیرا  بود، آدم مقصود اگر "ُذّریَّ
 2«".او فرزندان: ذریته" گفتمی

 شبهه: این ازمنظور  توضیح

 آدم فرزندان پشت از ذریه که شودمی فهمیده چنینۀ شریف آیاین  از: شبهه این منشأسر
ن» :فرمایدمی متعال خداوند زیرا است؛ آمده بیرون ْم: از پشت فرزندان آدم م  ه   از نه« ُظُهور 
[ آدم] پشت من ظهره: از پشت »فرمود میباید  بودند آمده بیرون آدم پشت از هااگر آن .خود 

بیان  جمعۀ صیغ با راها آن دلیل همین به؛ ؛ بنابراین ذریه از پشت فرزندان آدم بیرون آمدند«او
َتُهم»ه است فرمود و کرده : ذریته» فرمودمی بودند منسوب آدم به اگرلی و ؛ «فرزندانشان: ُذّریَّ
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 جمع. نه، دمفر ۀ صیغ بایعنی  ،«فرزندانش

خود   پشت ازفقط  ذریه دهدمی نشان شریفۀ آیاین  الفاظ ظاهر رسدمی نظر به بنابراین
؛ اندآمده بیرون آدم پشت از، ذریه کهاست  آمده احادیث در که حالی دراند؛ نیامده بیرون آدم

 جمله: از

ْذ  :مپرسید تعالیوتبارک خدای سخن ایندربارۀ  صادق امام از گوید:می زراره َخَذ  َوإ 
َ
 أ

َك  ْن  َربُّ ي م  ْن  آدم َبن  ْم  م  ه  َتُهْم  ُظُهور  یَّ ْشَهَدُهْم  ُذرِّ
َ
ْم  َعَلی َوأ ه  ْنُفس 

َ
َلْسُت  أ

َ
ُکْم  أ َربِّ اُلوا ب 

َ
ْدَنا َبَلی ق  َشه 

ْن 
َ
َیاَمة   َیْوَم  َتُقوُلوا أ ا اْلق  نَّ ا إ  یَن  َهَذا َعْن  ُکنَّ ل  ت را از پشت آدم تا روز قیام ۀخدا ذری» فرمود: َغاف 

و خودش را به آنان  او بیرون آورد. آنان مانند ذّره بیرون آمدند. سپس خود را به آنان شناساند
سخن همان و این  ؛شناختنمیپروردگار خودش را کس شد هیچنمی چنینکه اگر این نمایاند،

ْن  است:تعالی حق ْلَتُهْم  َوَلئ 
َ
َماَوات   َخَلَق  َمْن  َسأ ْرَض  السَّ

َ
هُ  َلَیُقوُلنَّ  َواأْل ل   اللَّ

ُ
ه   اْلَحْمُد  ق

لَّ  َبْل  ل 
ْکَثُرُهْم 

َ
ها و زمین را آفریده است؟ قطعا  و اگر از آنان بپرسی چه کسی آسمان) َیْعَلُموَن  اَل  أ

 1«.(دانندنمیبلکه بیشترشان  ؛خداستتنها از آن  ها ستایش ۀگویند خدا. بگو هممی

 آدم خداوندوقتی » گوید:می «... آدم بني من ربك أخذ ذوإ» آیه: ایندربارۀ  عباسابن... 
و اش روزی، سرآمدش )اجلش(و  ،گرفت اورا از  شخود ربوبیت میثاقکرد  خلق را

از صلب او خارج نمود و  هاییذرههمچون سپس ذریۀ او را  ؛نوشت شرا برای او هایمصیبت
 برایشان را هاهای آنیبتو مصروزی ، اجلشو  ،گرفتها از آنرا  شمیثاق ربوبیت خود

 2«.نوشت

پشتش  آدم را آفرید خداوند که هنگامی» فرمود: خدا رسول گوید:میهریرهواب... 
 شان استآفرینندۀ تا روز قیامتخداوند هایی که همۀ انسان او پس، از پشت ؛را مسح کرد


تحقیق و اشراف: محمد بن محمد حسین ، فصول المهمة فی اصول األئمة، شیخ محمد بن حسن حر عاملی. 1

 .423ص 1ج ق،،1418معارف اسالمی امام رضا همؤسسناشر: ، قائینی
موقع ، بیروت ،چاپ دار الفکر، الدین السیوطیبکر، جاللالدر المنثور فی التأویل بالمأثور؛ عبدالرحمن بن أبی. 2
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ای ، از آن ذریهراست پشت آدم را مسح کردقسمت خداوند »گوید: و مقاتل می «.بیرون آمدند
ای چپ پشت او را مسح کرد، از آن ذریهقسمت سپس  ؛سفید خارج شد که همانند ذره بودند

 1«.سیاه خارج شد که همانند ذره بودند، و به آدم فرمود: اینان ذریۀ تو هستند

 وجود تضاددهند توضیح می را آن که احادیثی و آیهاین  ظاهری معنایمیان  نتیجه در
 قلمداد ذر عالم وجود بهشده به اعتقاد ت  وارداشکاال از جمله  راتعارض  اینها آن اینبنابر  ؛دارد
 کنند.می

 دوم:ۀ شبه پاسخ

 آدم از ذریه آفرینش که نکند برداشت چنین آیههمین  خود از گیرنده،اشکال اگر :اول
 باید پسـ است آدم ازها آن برگرفتن معنایبه آدم فرزندان از ذریه برگرفتنچراکه ـ استبوده 
تعالی نگاهی حق سخن این به اگر. کندمی تفسیر را، کالم  دیگر  خداوند خداوند کالم بداند

ْنُهَم  :بیندازد ْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ م  َدة  َوَخَلَق م  ْن َنْفس  َواح  ي َخَلَقُکْم م  ذ 
ُکُم الَّ ُقوا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ یُّ

َ
ا َیا أ

یر   َجاال  َکث  ار  یب  َه َکاَن َعَلْیُکْم َرق  نَّ اللَّ ْرَحاَم إ 
َ
ه  َواأْل ي َتَساَءُلوَن ب  ذ 

َه الَّ ُقوا اللَّ َساء  َواتَّ ای مردم، )  2ا َون 
و از آن، جفت او را  ،که شما را از یک نفس آفریدهمان پروردگاری  ؛بترسید از پروردگار خود

و بترسید از  ه ساخت؛را در جهان پراکند خلق کرد و از آن دو نفس، بسیاری از مردان و زنان
 وندکه خدازنهار از خویشاوندان َنُبرید کنید و آن خدایی که به نام او از یکدیگر درخواست می

 یک از آفرینش کندمی بیانروشنی به آیه معنایشود متوجه می (همواره بر شما نگهبان است
ل از آدم نفسگفتیم  ترپیش ما و؛ استبوده  آدم نفس آن و، شده آغاز سنفْ   بهشده رفع گ 

 گرفت. شکل آدم نفس ترتیبینه اب و، است شده خلق آن، در روح دمیدن سپسو  اول آسمان
 مردان از بسیاری نفس، دو آن از سپس؛ و حوا یعنی؛ شد خلق او جفت، نفس آن از سپس

ـ آیه این نتیجه در .مآدذریه از بنی هاینفسهمان  یعنیه ساخت؛ پراکند جهان در را زنان و
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 را هانفس عالم درحّوا  و آدم پشت از ذریه استخراج چگونگی ـکندمی بیان آیه ظاهر چنانچه
 تولیدمثل و ولد و زاد و ماده عالم به مربوطروی سخن در اینجا  و، دهدمی توضیح ما برای

 ؛ این مسئلۀ اول.هاستنفس عالم؛ سخن از نیست

 را قرآن زیرا ؛وجود ندارد تعارضی هیچدهند توضیح می را آن که تیروایا و آیهمیان  :دوم
 خدا پیامبر شخص آن و است شده نازلش قلب بر و، خطاب او به فهمد کهمی کسیفقط 

 در روایات وقتی سپرد. خود معصوم جانشینان به را آن علم ایشان سپس است. محمد
، یکدیگر را تقویت استبوده  آن از منظور هآنچکردن روشن و آن تفسیر آیه،این  معنای تبیین

 نه است،آیه بوده  آن از منظور اندکرده بیان روایات آنچه کهبه این معنا خواهد بود  ،کنندمی
هر دو گروه ]شیعه و  ازروایات  متواتر  کنند.می وارد اشکال آیه بر آنبر اساس  کهبرداشتی 

تر اند؛ عالوه بر آنچه پیشخارج شده پشت آدمکنند ذریه از اند که بیان میسنی[ نقل شده
 کنیم:می ذکرنمونه  عنواندر بیان اشکال نقل کردیم، برخی از این روایات را به

 که عّزوجل خدای گفتاردربارۀ  حضرت آن گوید:ازمی زراره... باقر امام از زراره،
 پرسیدم. «های آنان...آدم از نسل و به یاد آور هنگامی را که پروردگار تو از فرزندان» فرمایدمی

بیرون آمدند و  چون ذّرههمآنان  .از پشت وی بیرون آوردرا نسل آدم تا روز قیامت »: فرمود
گونه نبود کسی و اگر این ؛نشان داد خود را به آنانآفرینش خود را به آنان شناساند و  ،خداوند

 1«. ...شناختپروردگار خود را نمی

 عّزوجلزمانی که خداوند » فرماید:می باقر امام شنیدم گوید:می سجستانی حبیب... 
و مقام نبوت و رسالت همۀ  شتا از آنان به ربوبیت خود خارج نمود شفرزندان آدم را از صلب

پسر  محمد ستاندنبوتش را عهد و پیمان بگیرد، اولین پیامبری که پیمان پیامبران الهی 
بینی؟ چه می آدم! بنگرای : فرمودخطاب به آدم چنین خداوند عّزوجل سپس  .عبدالله بود

سان ذراتی، آفاق آسمان را ُپر بهآنان حالی که  نگریست، درخود همۀ فرزندان ه بپس آدم 
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را برای ها آن !چقدر بسیارند راستی که فرزندان من! بهپروردگارا. پس آدم گفت: بودندکرده 
مرا پاسخ داد: تا  عّزوجلگیری چیست؟ خداوند ای؟ و مقصودت از پیمانی که میفریدهآچه 

به فرستادگانم ایمان بیاورند و از آنان پیروی و ، هیچ چیزی را شریکم ندارندو کنند  عبادت
، بعضی بینماز برخی دیگر می ترد. پس آدم گفت: بارخدایا! چرا من برخی از آنان را بزرگکنن

 چنیناینو : فرمود عّزوجلخداوند  !ندارند؟هیچ نوری دیگر و برخی کمی دارند از آنان نور 
 1«. آزموده شوند... ی که هستندتحالهر در خلقشان کردم تا 

 ؛کرد مسح را پشتش خداوند ،آورد فرود 2دحناء دررا  آدم که هنگامی» گوید: عباسابن
 سسپو  ،آورد بیرون هاستآنۀ آفرینند قیامت روز تا کهرا  هاییانسانۀ هم وی پشت از ،پس

 اتفاق قیامت تا آنچه به تقدیر قلم زمان آن از. آری گفتند: نیستم؟ شما پروردگار من آیا فرمود:
 .3«خورد رقم افتدمی

گفت:  «.وإذ أخذ ربك من بني آدم..»تعالی حقاین سخن  اعباس در رابطه بابن...
 .خارج نموداز صلب او  هاییذرههمچون او را  ۀهنگامی که خداوند آدم را خلق کرد، ذری»

چنان و چنین و فرمود: این فالن بن فالن است، که تعیین کرد هایی اسمها آن سپس برای
ها را سپس با دست خود آن کند.چنان میو چنین الن است، که ، و این فالن بن فکندمی

 4«.در جهنم هستندها اینو  ،ها در بهشتدو قبضه کرد و فرمود: این

 اختصار جهتبه و ما اند،شده سنی نقل و طریق شیعه هر دو از که بسیار دیگر روایات و
اند کرده و بیان کرده روشن را آن تفسیر و این آیه معنای که روایاتی نکردیم. ذکر راها آن
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 .اندخارج شده آدم پشت از فرزندان،

 در اما آمدند؛ بیرون آدم پشت از فرزندان، که است محل شاهد در این روایات این
دربارۀ  که هنگامی ادامه در. است نشده بیان چیزیها آنشدن خارج چگونگی خصوص

 این خصوص ارائه خواهیم کرد. در بیشتری اتتوضیح م،گوییمی سخن ذر عالم در خلقت

 وگرنه وجود دارد؛ شریف ۀآیاین  از گیرندهاشکال ذهن درموهوم فقط  تعارض  این  بنابراین،
 .ندارد وجود اشکالیدر واقع 

 کنیم:ها را بیان میهای دیگری به این اشکال، که برخی از آناسخپ

 گوید:می اشکالی چنینبه  پاسخ در رازی

 دقیقا   اند،آمده بیرون او پشت از آدم فرزندان دندهمی نشان کهموجود در اخبار  شواهد»
 نشانپدرا صلب و پشت از او فرزندان ذریۀ کنندمی بیان هستند که نیقرآ شواهد همانند

 1«.شودمی مشخص داللت ،خبر و آیه این مجموع از بنابراین اند؛خارج شده

 با وی .استدر نظر گرفته  دیگری چیز را روایات معنای و چیز یک را قرآنی ۀآی معنای او
 وی پاسخ دادیم توضیح که همان طور ؛کند تحکم وی بر «اشکال» شودمی باعث پاسخ این

 مجموع وی مقصود اینکه مگربوده است؛  گیرندهاشکالدنظر م که است چیزی همان دقیقا  
 آیه تفسیر مقام در خبر که شودمی این شمعنای صورت این در که باشد،بوده  خبر و آیه معنای

 .است بوده آن معنای توضیح و

 گوید:می اشکال این خصوص در نیز ییطباطبا سید

 پشت از راها آن فرزندان سپس؛ وردآ بیرونوی  پشت از را آدممستقیم  فرزندان خداوند»
 اینکه تا آورد بیرونها آن فرزندان پشت از را فرزندانشان فرزندان سپس؛ ساخت خارجها آن
در  آفرینش کهـ دنیوی آفرینش این در آنچه همانند درست؛ شود ختمها آن از نفر آخرین به


 .398ص 15ج ،فخر رازی، الغیبمفاتیح. 1



  ............................................................................. 139یانتشارات انصار امام مهد 

 1«.افتدمی اتفاقـ است مثل تولیدقالب تولد و 

 زیرا است؛ ذر و پیدایش در عالم کوتاهی بینش وی نسبت به آفرینش یجۀنت وی خنانس
 است؛ کرده افتد مقایسهاتفاق می دنیوی زندگی این که در تولیدمثل با را کردن فرزندانخارج او

 [روایی]زیرا هیچ دلیل   تواند اثباتی برای آن بوده باشد؟!در حالی که این فرآیند چگونه می
 است یدیگر  دنیای ذر، عالم که است این واقعیت. وی وارد نشده است برای اثبات ادعای

 ۀآی در آنچهآن است که  بر عالوهاین  .]با این دنیا[ تفاوت دارد جزئیات و آفرینش نظر از که
را بیان  یبرداشت و درکچنین  است شده ذکر دهندتوضیح می را آن که روایاتی و قرآن

 .گرددمیباز خودش به او پاسخ بنابراین اند؛ه آن نداشتههم ب ایاشاره حتیو  ،اندنکرده

و  درست بتواندبه این ترتیب  تا کند بیان احتمالصورت به را خود سخنان بود کافی آری،
 کند. ثابت را اشکالاین  بودننکامل

 سوم ۀشبه
 .کندنمی صدق آدم فرزندان ایبر  ،پدران شرک  آوردن با عذر

َما» گفتندها آن که است فرموده ذریه آنزبان  از متعال خداوند اینکه» نَّ ْشَرَك  إ 
َ
 ءاَباُؤَنا أ

 ـباد او بر خدا درود کهـ آدم زیرا ؛است مناسب آدم فرزندان برای سخن این ،«قبل من
 2«.نبود مشرک

 توضیح بیشتر این اشکال:

 پس از آن ،گرفت پیمانها آن از و آورد بیرون راذریه  که هنگامی تعالیوتبارک خداوند
 امر این از ما بگویند قیامت روز درها آن مباداتا  کهفرماید می بیان چنین را پیمان این علت
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 بودیمها آن از بعد فرزندانی هم ما بودند، مشرک این از پیش پدرانمان» بگویند یا ،بودیم غافل
 داشته باشند؛ رکمش پدرانیها آن است که آن مستلزم این ،«نداشتیم[ پیروی جز ایچاره ]و

 نبود مشرک ـآدمها ـآن پدر زیرا ؛ندارد کاروسر آدم مستقیم فرزندان با آیه این ظاهر بنابراین
 .بود مؤمن بلکه

 فرزندان و آدم شامل زیرا ؛هاآنهمۀ  نهاختصاص دارد  آدمبنی از برخیبه  آیهاین  بنابراین،
 بهتنها  بلکه ؛شودنمیاند نداشته مشرک پدرانی که مشرکانی و مؤمنان ۀهم وواسطۀ وی بی

 کالم با ذر عالم به آیهاین  تفسیر پس .داشته باشند مشرک پدران کهاختصاص دارد  مشرکانی
َما»نیز به این صورت آمده است  آیهاین  در دارد. منافات فرزندان آن نَّ شَرَك  إ 

َ
 نشان که« آَباُؤَنا أ

ای خاص داللت و این تنها به وجود عده ،اندبوده مشرکاند که داشته پدرانیها آن دهدمی
 1ها. کند و نه تمامی آنمی

 سوم:ۀ شبه پاسخ

تمام  و آدم شامل آزمایش اینو  گرفتند، قرار آزمایش معرض در ذر عالم در خلق ۀهم
لبیک  ،پاسخ از مختلفی درجات وجود باها آن از برخی .، بدون هیچ استثناییبود او فرزندان
 و آدم متعال خداوند سپس .بود آزمایش اولین این .کردند امتناعها آن از برخی وگفتند، 
 کسب برای و بگذرانند را دوم امتحان تاموجودیت بخشید  مادی دنیای این در را او فرزندان
 این. صوری وفرصتی موهوم  نهفرمود،  عطا واقعی و دوم ها فرصتآن به، موفقیت و پیروزی

کسانی که  تا استفرموده  عطا خودمخلوقات  به بخشاینده خداوند   که است دوم فرصت یک
 خود خالق به ایعدهتا  شوند، پیروز و موفقاین امتحان  درشکست خوردند  اول امتحاندر 

 و؛ شدیممیپیروز  امتحاندر  ما دادی،می ما به یدوم فرصت اگر گویندن و نکنند اعتراض
 باشد. خداوند آن   ازخالیق  تمام بربالغه  حجت تاهمچنین 

 است:فرموده  بیان چنین را آن احمدالحسن سید که استای نکته همان این
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وی تاریک و ظالمانی نیما فرزندان آدم را برای امتحان دوم به این عالم د ،خداوند»
که در امتحان اول در عالم ذر ـرا که فرستاد و حجابی از جسد بر ما کشید و آنچه  فرو

. در عالم ذر وضعیت هرکدام از ما مشخص از یادمان بردـ بر ما گذشت ودیمآنجا بما در 
ها، کسی بود که نگاهش فقط به خودش بود و کس دیگری ترین  بدبخت؛ بدبختشد

و صلوات خداوند بر او که  [حضرت محمد]دید و پیروز مسابقه جز خودش را نمی
برای ما متجّلی و آشکار  خداوند سبحانکه آن هنگام که بود کسی  ،خاندانش باد

 توجهی نکرد.نگاهش را فقط به پروردگارش دوخت و به خویشتن هیچ شد، 

َتُهْم فرماید: خداوند متعال می یَّ ْم ُذرِّ ه  ْن ُظُهور  ي آَدَم م  ْن َبن  َك م  َخَذ َربُّ
َ
ْذ أ َوإ 

اُلوا َبَلی َشه  
َ
ُکْم ق َربِّ َلْسُت ب 

َ
ْم أ ه  ْنُفس 

َ
ْشَهَدُهْم َعَلی أ

َ
ا َعْن َوأ ا ُکنَّ نَّ َیاَمة  إ  ْن َتُقوُلوا َیْوَم اْلق 

َ
ْدَنا أ

یَن  ل  ها را آن ۀتو از پشت فرزندان آدم ذّریپروردگار که را و به یاد آر هنگامی ) َهَذا َغاف 
هایشان گواه ساخت که آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: برگرفت و آنان را بر نفس

سایر  .(خبر بودیمبی این ]امر[روز قیامت نگویید ما از  تا در ؛دهیمبلی، ما گواهی می
فرزندان آدم بین این دو مقام، جای گرفتند. این امتحان دوم جز برای این نیست که 

این و  ؛داده نشد یتا کسی نگوید به من فرصت دیگر کند خداوند با مردم اتمام حجت 
. امتحان یست، نمتعالوسبحانجز از سر  لطف و َکَرم خداوند چیزی امتحان دوم 

ور سومی نیز برای کسانی که ایمان محض دارند و کسانی که در کفر محظ غوطه
قاب و کیفر  ،پاداش اولیای خداوند بسیار عظیم زیرااند، وجود خواهد داشت؛ شده و ع 

ها آن بهبه امتحان سومی وارد خواهند شد تا پس  ؛خواهد بودبسیار شدید  او دشمنان
ا َکاُنوْا ُیْخُفوَن : همان استها آن امتحاننتیجۀ شود که نشان داده  َبْل َبَدا َلُهم مَّ

ُبوَن  ُهْم َلَکاذ  نَّ َما ُنُهوْا َعْنُه َوإ  وْا َلَعاُدوْا ل  ْبُل َوَلْو ُردُّ
َ
ن ق آنچه بلکه  []ولی چنین نیست) 1م 

ر هم بازگردانده . و اگه استداشتند اکنون برایشان آشکار شدرا پیش از این پوشیده می
نیز برای و  (نداانگویگردند و آنان دروغشوند قطعا  به آنچه از آن منع شده بودند برمی
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دادن اولیایش و انتقام از دشمنانش، کامل حّجت خداوند بر خلقش با برتریاینکه 
تا  ـورندکسانی که ایمان محض دارند و کسانی که در کفر محض غوطهیعنی ـ شود

چنان  چرا آنان راچنین مقام و مرتبۀ عظیمی عطا کردی و  اینانچرا به کسی نگوید 
و اینان با وجود گونه عذاب نکردی؟ عذاب نمودی که احدی از عالمیان را آن

 ،ه، دست برنداشتداده و با وجود تکرار امتحانشانها آن هایی که خداوند بهفرصت
َنا اگفت: بلکه خواهند  َمتَّ

َ
َنا أ اُلوا َربَّ

َ
َلی ق َنا َفَهْل إ  ُذُنوب  ْحَیْیَتَنا اْثَنَتْین  َفاْعَتَرْفَنا ب 

َ
ْثَنَتْین  َوأ

یل   ن َسب  گویند: ای پروردگار ما، ما را دو بار میراندی و دو بار زنده می) 1ُخُروج  مِّ
و  (هست؟ شدن. پس آیا راهی برای بیرونمعترفیمبه گناهانمان  اکنونساختی. 

دارد از اینکه عاقبتشان بعد از مرگ، پشیمانی باشد؛ با این میخداوند مردم را برحذر 
یَن سخن خود:  ح  ال  َن الصَّ ُکْن م 

َ
َق َوأ دَّ صَّ

َ
یب  َفأ ر 

َ
َجل  ق

َ
َلی أ ي إ  ْرَتن 

خَّ
َ
ای ) 2َربِّ َلْوال أ

خیر نینداختی تا تأیید و تصدیق کنم و از أپروردگار من، چرا مرگ مرا اندکی به ت
 3«(.شایستگان باشم؟

 اما ؛دارد وجود ماندنزنده و پیروزی برای فرصت و آزمون یک از بیش آدمبنی زندگانی در
 یا باشدبوده  مؤمن او پدر خواه کرد، خواهند تکرار را شکست وزیان  بار هرها آن از بسیاری
 هرکس پس شد؛ خواهدبر پا  رستاخیز وخواهد آمد  محشر روز ،امتحانات این از بعد و ؛مشرک

و  عذر این ـاست بوده پدران شرک یا غفلت علتبه کفرشبا این بهانه که ورزد ـب کفر
 .شودنمیپذیرفته  او ازتراشی بهانه

 فرد   بنابراین ؛است داده انتخاب حقها آن به و آفریده آزاد را مردم متعال،وسبحان خالق
دید،  پدرانشاعتقادات  منطبق بر را آن اگر پس؛ باشد حقیقت جویوجست در باید آزاده عاقل  

 پدرانشمخالف اعتقادات  را آن اگر لیو  ؛کندمی بنا آنبر  را خود اعتقاد وشود می استوار آن بر


.11 ،غافر. 1
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]یعنی ها آن که کسی اما .گیردمی آغوش در را حقیقت وکند می رها راها آن ۀعقید ،ببیند
 آنز خود نشان بدهد دربارۀ ا یتالشهیچ  اینکه بدون و بیاید، نادرستاعتقادی  بر راپدرانش[ 

 قیامت روز در و بمیرد عقیده این بر سپس ،کند پیرویعقیده  آن از و دهدن انجام تحقیقعقیده 
این  ،حاضر شود است کرده پیرویها آن از و یافته اعتقاد این بر را خود پدران که بهانه این با

 .شد نخواهد پذیرفته ،امتحان در اشپیاپی هایشکست توجیه برای ویو بهانۀ  عذر

آدم در  مستقیم عدم شمول فرزندان زیرا شود؛روشن می این اشکال پاسخ رتیببه این ت
با توجه به این نکته که در این اند ـبوده مؤمن پدرانشان که مؤمنانی و حتی بیشتر این آیه،

 آنچه با این آیه معنای کند؛ زیراوارد نمی اشکالی ـ هیچحالت، پدران مشرک وجود ندارد
 .شد خواهد رفع اشکال این نتیجه در ؛ واست متفاوت اندفهمیده نمخالفا

 ۀ چهارمشبه
 دهد.نمی جای خود در را فرزندانش ذراتۀ هم آدمصلب 

زیاد  بسیار است کرده خلق آدم عنوان فرزندانبه خداوند هایی کهتعداد آفریده اینکه»
 شود، ورا بالغ می بزرگی حجم و اندازۀ ها،هاین ذر  از آمدهدستبنابراین مجموع به است؛
 یبتواند این مجموعه را در خود جا است بعید دارد که این گنجایش کمی با آدم صلب

  1«هد.بد
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 چهارم: شبهه پاسخ

شکل گرفته  وی فرزندان ذرات و آدم جسم از مادی تصور و درکمبنای  بر اشکال این
 تواندنمیش بودندلیل کوچکبه مکان آن که دندش متوهمها چنین و به این ترتیب آن است؛

 .جای دهد خود در را ذرات آن تمام

 فرق دارد وجود ماده دنیای در اینجا در آنچه با آنجا در آفرینش که است این واقعیت
ل از که بود نفسی اول آسمان و ذر عالم در آدم .کندمی  آن در روح دمیدن و شدهرفع گ 

 نفس آدم نفس از سپس .گرفت شکل آدم نفس ترتیب این بهو  ،بود شده آفریده
 هانفس عالم و ذر عالم دراز آن دو  راها آن فرزندان وندخدا سپس .شد آفریده حوا نمادرما

 و شهمسر  آدم، خلقتابتدای  ترتیب ینه اب .ها جاری شدبر آن امتحانسپس  وپدیدار کرد 
متفاوت  دارد وجود اینجا در آنچهبا  آنجا در خلقت و آفرینش پس .بودچنین این شانفرزندان

 این یمیگومی سخن ذر عالم در آفرینش با رابطه در که هنگامی الهیۀ قو و حول به و .است
 داد. خواهیم توضیح بیشتر را نکته

 ۀ پنجمشبه
 نداشتند. وجود هاذره موقع آن درو  بود، جهنده آب از انسان آفرینش سرآغاز

مَّ  اْلنسان َفْلَینُظر  ) :لی استتعاحق ۀفرمود این» َق  م  َق  * ُخل  ن ُخل  اء م  ق   مَّ پس ) (َداف 
 این اگر و 1(استخلق شده  ایهاز آب جهند* شده است  انسان باید بنگرد از چه آفریده

 ،باشند داشته وجود جهنده آب   این از قبل بایدفهمیدند طور کامل میبودند و به عاقل هاذره
وجود  آمدن از این آب[وجود]یعنی به آندیگری غیر از  معنای انسان یبرا که آنجا از و

 متن بهای ردیه این و شده باشد؛ خلق جهنده آب آن از انساننباید  صورت این در ،ندارد


.6 ،5 ،طارق. 1
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 1«.بود خواهد قرآن

پنجم:ۀ شبه پاسخ

 در انسان آفرینش سرآغاز با رابطه در آیه این که استبرداشت  این بر مبتنی اشکال این
 بخوانیم، اشیبعد  آیه با کامل طوربه را آن و کنیم ملأت آندر  اگر ولی؛ گویدمی سخن ذر عالم

ْن َماء   فرماید:میتعالی . حقشد خواهد روشن آن یامعن َق م  َق * ُخل  مَّ ُخل  ْنَساُن م  َفْلَیْنُظر  اْْل 
ب   َرائ 

ْلب  َوالتَّ ْن َبْین  الصُّ ق  * َیْخُرُج م  * شده است  پس انسان باید بنگرد از چه آفریده)  2َداف 
زن بیرون  ۀهای سین]که[ از صلب مرد و میان استخواناست * خلق شده  ایهاز آب جهند

 (.آیدمی

 اتفاق دنیاعاَلم  در انسان آفرینش این اینکه و ،کندمی روشن راقبلی  معنای ی،بعد  ۀآی
دنیا  این در انسان پس .افتدمی اتفاقاین دنیا  ردزیرا لقاح زن و مرد از طریق آب  ؛است افتاده

 «نفس»]خلقت[  که است نشدهثابت  ذر، عالم خصوص در اما .است شده آفریده جهنده آب از
 انسان آفرینش آغازمربوط به  آیاتبه  اگر .مرد با همسرش از طریق آب بوده باشد لقاح ۀنتیج

ل از ینْفس انسان آفرینش آغازدید  خواهیم کنیممراجعه   .ه استبود گ 

ین  : فرمایدمیتعالی حق ْن ط  ْنَسان  م   َخْلَق اْْل 
َ
ْحَسَن ُکلَّ َشْيء  َخَلَقُه َوَبَدأ

َ
ي أ ذ 

  3الَّ
و آفرینش انسان را از گل آغاز  ،آفریده است نیکو آفریده همان کسی که هر چیزی را که

ل بوده است، نه کند سرآغاز آفرینش انسانروشنی بیان میاین آیه به .کرد وسیلۀ لقاح به از گ 
 نطفه و تخمک.

ْنُتْم فرماید: و نیز می
َ
ْنَدُه ُثمَّ أ ی ع  َجٌل ُمَسمًّ

َ
َجال  َوأ

َ
َضی أ

َ
ین  ُثمَّ ق ْن ط  ي َخَلَقُکْم م  ذ 

ُهَو الَّ
 ،آنگاه مدتی را ]برای عمر شما[ مقرر داشت ،اوست کسی که شما را از گل آفرید)  4َتْمَتُروَن 


 .401ص 15ج ،فخرالدین رازی ،الغیبمفاتیح. 1
 .7-5 ،طارق ۀسور . 2
 .7 ،سجده .3
 .2 ،انعام .4
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 (.کنیدبا این همه شما تردید می ؛حتمی نزد اوست و اجل

ُهْم فرماید: می نیز و
َ
ْم أ ه  ین  اَلز ب   َفاْسَتْفت  ْن ط  ا َخَلْقَناُهْم م  نَّ ْم َمْن َخَلْقَنا إ 

َ
ا أ َشدُّ َخْلق 

َ
 1أ

ها[ ترند یا کسانی که ]در آسمانپس ]از کافران[ بپرس آیا ایشان ]از نظر[ آفرینش سخت)
 (.ما آنان را از گلی چسبنده پدید آوردیم ؛مخلق کردی

ل از انسان آفرینش آغاز دهندمی نشانروشنی بهآیات دیگر  و آیات این  حتی .است بوده گ 
 به خداوند و استبوده  آدم ما پدر شد آفریده ذر عالم در که کسی اولین است مشخص
 جانشین اولین آدمـ آفرینش که داد نشانها آن به و کنند سجده او به داد دستور فرشتگان

ل از ـخدا َذا : فرمایدمیه است. بود گ  ین  * َفإ  ْن ط  ا م  ٌق َبَشر  ي َخال  نِّ َکة  إ  ْلَماَلئ  َك ل  اَل َربُّ
َ
ْذ ق إ 

یَن  د  ي َفَقُعوا َلُه َساج  ْن ُروح  یه  م  ْیُتُه َوَنَفْخُت ف  آنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفت من )  2َسوَّ
[ درست کردم و از روح خویش در آن از گل خواهم آفرید * پس چون او را ]کامال  بشری را 

 (.فتیددراکنان برای او دمیدم سجده

ل از انسان خلقت آغاز شد مشخص بنابراین برای  توضیحی ،پیشین ۀآی در و استبوده  گ 
ل از پس خلقت دیگر ۀمرحل « ن ویکردو متعادل درست» از پس روح دمیدن همان که هبود گ 
یَن" .استبوده  د  ي َفَقُعوا َلُه َساج  ْن ُروح  یه  م  ْیُتُه َوَنَفْخُت ف  َذا َسوَّ . َفإ  ین  ْن ط  ا م  ٌق َبَشر  ي َخال  نِّ  إ 

من بشری را از گل خواهم آفرید * پس چون او را ]کامال[ درست کردم و از روح خویش در )
 عنوانبه آن از روایات یبرخ که استزی همان چی این (،فتیددراکنان برای او آن دمیدم سجده

ل  خود روح از ورز داد و سپس و مالید را آن خالق سپس .کنندمی یاد اول آسمان به شدهرفع گ 
 اخبار توسط که استای نکته همان نای و .گرفت شکل آدم نفس ترتیب این و به دمید، آن در

ل  اند.در عالم ذر پرداختهبه خلقت  کهبیان شده است؛ یعنی روایاتی  مربوط به گ 

ل» از انسان آفرینش  در ینْفس انسان که جاییهمان  انجام شد؛ ذر عالم در «شدهرفع گ 


 .11 ،صافات .1
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 با و گرفت شکل مادی بدن و داد رخ دنیاعالم  در نطفه از او خلقت و ؛دارد قرار آن
 ود ،آفرینش دواین  بین تفاوت .جان گرفت کندمی اداره را آن که نفسی هبشدنش متصل

 .است روشن و مشخص پیدایش دو و عالم

 قرآن صریح متندر جهت مخالف  اشکال این به اعتقاد شودمی مشخص ترتیب ینه اب
 کند.ـ مخالفت میبا استفاده از متن قرآنیبا این اشکال ـ که یکس آن نه ،قرار دارد کریم

 ششمۀ شبه
 .ها واجب کردآن بر ار  تکلیف توانمی چگونه؛ است کودکان وضعیتمثل  ذریه وضعیت

 رب تکلیف این که آنجا از و، نیست کودکان از بیشتر دانش و فهم در ذریه آن وضعیت»
 1«؟واجب دانست موجودات آن بر را آن توانمی چگونه است نشدهواجب  کودک

 ششم:ۀ شبه پاسخ

 هگونه کآن یا «کوچک ریز   موجودات» معنایبه ذر که ستابرداشت  این ۀزاد شبهه این
 ادراک باشد ریز اگر و است، «ریز هایمورچه» معنایبه شده آن ذکر معانی  لغوی   از برخی در
گاهی آن  و شودنمی حمل کودک بر تکلیف که آنجا از و است؛ ضعیف یک کودک، نیز مثل آ
 عالم در آدم فرزندان وضعیت است، وی برداشته شده ادراک  کودک، قلم از ضعیف دلیلبه
 .بوده است نینچاین نیز ذر

اند همان طور نیز گفته ؛های کوچک استهمان طور که گفته شده معنای ذر، مورچه
شود؛ بنابراین چرا شما به یک معنا نیز می« توزیع و پراکندن ُذریه»یعنی « توزیع»معنای آن 

 کنید؟پوشی میتوجه، و از معنای دیگر چشم

 کودکان همانندها آن وضعیت و نبوده لعاق ذر عالم در موجودات اگر که است این حقیقت


 .400ص 15ج ،؛ فخرالدین رازیالغیبمفاتیح. 1
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 وواجب ها آن بر یتکلیف حکیم [خداوند] کهاین یک عیب و نقص خواهد بود  ،ه باشدبود
 افراد فقط متعال خداوند. بگیرد میثاق و پیمان و عهدها آن از کند و امتحان وارد راها آن

گاه خردمند    قرار مخاطب کنندمی درک را گفتمان کهرا  کسانی فقط و کندمی مکلف را آ
 وـ شده گرفته امتحان او از و گرفته قرار خطاب مقام در ذر عالم در هرکس رو،ایناز ؛دهدمی

گاه و عاقل ـکردند انکار دیگر گروهی و اقرارها از آن گروهی  چنین اگر زیرا است؛ بوده آ
 تواندشخصی نه می چنین و داد، قرار مخاطب راها آن توانخصوصیتی نداشته باشند نمی

 .شودنمی گرفته او نیز از گواهی و میثاق و پیمان و نه انکار، کند و اقرار

 راآنان  و گرفتهها آن از را میثاق و عهد ،خداوندفرماید بیان می کریم قرآن صریح ۀآی اما
 دمندخر ها یعنی آن این و ؛است ساخته گواه اندبه دست آورده که امتحانی ۀنتیج و شانخود بر
گاه و  دهشمی باعث کهها منت نهاده بوده است بر آن هاییتواناییاعطای  با خداوند و نداهبود آ

گاه و بالغ خردمند،ها آن .شوند شرایط واجد ذر عالم در امتحانشرکت در  و ورود برایها آن  آ
 .نیست کودک همانند ،مکلف و اند؛بوده مکلفاین ترتیب  بهو  ند،اهبود

 صحیح قیاس اصال  الفارق است؛ و چه بسا در اینجا ، قیاسی معهاآن قیاس ،بنابراین
 .نباشد

گاه و عاقل ،ذر عالم درمخلوقات  کهاند صراحت بیان داشتهبه احادیث برخی  و اندبوده آ
 .است داده عقلها آن به متعال خداوند

حجراالسود  کنار از را طوافش چون و رفت حج به خود خالفت دوران در خطاب بن عمر... 
 سنگی تو مندامی در حالی که بوسممی را تو گفت: و بوسیدآن را  و کشید دست آن بر کرد آغاز

 اگر و داشتمی گرامی بسیار را وت خدا رسول ولیی؛ سود نه ورسانی ی میزیان نه که هستی
 طالبابی نب علی گوید: یراو  بوسیدم.نمی را تو من بوسیدمی را توایشان  که بودم ندیده

و رساند می زیان او هم سوگند خدا بهالبته که چنین است؛ » فرمود: بود حاجیان میان در که
بر اساس » فرمود: ]امام[ گویی؟می چنین رو چه از، ابوالحسن یا گفت: عمر «.سود هم
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گاهوند متعال خدا کتاب به تو دهممی گواهی من گفت: عمر «.ی متعالکتاب خدا  اکنون .یآ
آن هنگام و » که فرموده است: آنجا» فرمود:آن حضرت  است. قرآن یکجا در سخن این بگو
که گرفت گواه خودشان  بررا ها آورد و آن ها را بیرونآدم نسل پروردگارت از پشت فرزندانکه 

 خداوند وقتی دهمخبر می به تو و من «دادیم ما گواهی ،چرا گفتند: پروردگارتان نیستم. آیا من
 و به آنانآورد  بیرون ت مورچگانیئرا در هیاش ذریهکرد و  پشت او را مسح آدم را آفرید،متعال 

و به  کردند او اقراری  به پروردگار  آنان .اندبنده او پروردگار است و آنانفرمود  رمقرّ و  داد عقل
در اعتراف  در این دانست آنانمی عزتمند خداوند که حالی در؛ دادند گواهی خودشان بندگی

 سنگ نوشت و به اینروی پوستی را  آنگاه نام بندگانش. هستند مختلفیهای ها و رتبهمقام
 را باز او دهانش کن. باز دهانت را فرمود: داشت و دو لب و یک زبان چشم روز دو که در آن

 1.«... او انداخت ها را در دهاننام آن خداوند کرد و

طوری ؛ بهبودند عاقل هاسنفْ  که معناست این به «به آنان عقل داد» امامۀ فرمود این
 .ستنددانمی را پاسخشد یده میپرسها آن از اگر که

 از مرا :عرض کردم صادق امام به ابوبصیر: ازنقل به... :آمده است دیگر روایتی در و
گاه «ذّر »[ ]عالم من خداوند[ آنان را بر نفسشان گواه گرفت و ]پرسید:[ آیا »] کهبفرما  آ

ظاهرسازی  با درونشان برخی، که حالی در ،«روردگار شما نیستم؟ آنان گفتند: آریپ
 پاسخ «نیستم؟! شما پروردگار آیا» پرسش   به توانستند چگونه پس داشت. تفاوت شانبیرونی
 2«.گویندپاسخ  ها چیزی قرار داد که چون پرسیده شوندخداوند در آن» فرمود: امام دهند؟

 «گویندپاسخ  ها چیزی قرار داد که چون پرسیده شوندخداوند در آن» امامۀ فرمود این
 به وکرده بود  ذر عالم در اول امتحان به ورودها را شایستۀ ، آنپروردگار که معناست این به

گاهی و عقلهایی مثل ها صالحیت، به آنمنظور همین  هاتواناییرا عطا فرموده و  ادراک و آ


انتشارات اداره  ق،1414، چاپ اول ،بعثت ۀمؤسس ،های اسالمیپژوهش واحد پژوهش، شیخ طوسی ،امالی. 1
 .90ص 2ج، قم ،فرهنگ چاپ و نشر

 .615ص 2ج ،انیالبرهان فی تفسیر القرآن، سید هاشم بحر . 2
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 .ه بودبخشیدها آن به را عالم آن در امتحان به ورود و سؤال به پاسخامکان   و

مثل  مادییک جهان  و اند،شده آفریده آن در هانفس که است، عالمی ذر عالم ،عالوهبه
 .، محلی نداردقیاسدر اینجا  پس؛ نیست دنیا عالم

گاهینا از ناشی شبههاین  منشأ بنابراین، وی را تأیید  که کسی و گیرندهاشکال فرد   آ
 فهم به قادر ذر [عالم] در موجود افراد که دلیل این به نه و ؛است ذر عالم به نسبتکند، می

 .اندنبوده ادراک و

 ۀ هفتمشبه
 نقل آن تفسیر دره را گفت دو. او استگفته  میثاق و عهدۀ آی تفسیر در رازی فخر آنچه

 تفسیر خصوص در شدهلنق روایات و قرآنیۀ آیظاهر  طبق ذر عالم وجود اثبات اول: کند:می
اصحاب  به را آن که دومۀ گفت سپس است. پژوهشگران و مفسراناین راه و روش  که آن،

 گوید:؛ آنجا که وی میدهدمی نسبتـ عقلی دالیل پیروان یعنیـ گرایانعقل ورأی و نظر، 

 است: چنین آیه این تفسیر در گرایانعقل ونظر صاحبسخن افراد  دوم: گفتار»
ن بیرون آورد، و پدرانشا پشت ازـ هستند فرزندان همان کهرا ـ ذریه متعال ند[]خداو

ها نطفه بودند، خداوند آن نطفه را در رحم مادران ها چنین بود: آنآوردن آنچگونگی بیرون
قرار داد، و « ای گوشتمضغة: پاره»، سپس «ای خونعلقه: لخته»پدیدار کرد و آن را 

صورت خلقی کامل قرار داد؛ سپس با [ بشری کامل و متعادل و بهها را به ]شکلسپس آن
ناعت خود که در آنشواهدی از یگانگی، شگفتی ها قرار داده های آفرینش و عجایب ص 

 گفتند، آریها ، آنگرفتنگواهی با هایشان گواه ساخت. بنابراین، گوییبود، آنان را بر نفس
ْرض  ائتیا  متعال: سخن اینثل ه باشد؛ منشد جاری زبان بر سخنی اگرچه

َ
َفَقاَل َلَها َول أل

یَن  ع  َتْیَنا َطائ 
َ
اَلَتا أ

َ
ْو َکْرها  ق

َ
پس به آن و به زمین گفت: خواه یا ناخواه بیایید. ) َطْوعا  أ

َرْدَناُه  متعال: سخن این نیز و (بردار آمدیمآن دو گفتند: فرمان
َ
َذا أ َشْیء إ  ْوُلَنا ل 

َ
َما ق نَّ إ 

ن نَّ 
َ
آمدنش را[ اراده وجودفرمان ما دربارۀ چیزی چون ]به) ُقوَل َلُه ُکْن َفَیُکوُن أ
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 نیز عرب و؛ (شود، پس موجود می«باش»کنیم، فقط این است که به آن می گوییم 
 کوبید... مرا که بپرس کسی از گفت:... کردیم سوراخ چرا گفت: میخ به دیوار گوید:می
 حملَمجاز  بر سخن باید بنابراین؛ استشده ، شناختهسخن در استعاره و جازمَ  نوع این

 اعتراضی هیچ دومۀ گفتالبته دربارۀ  بود.ه گفت دو اینخصوص  در کالمۀ خالصاین  شود.
 اولۀ گفت صحت با مغایرتی هیچ باشد، صحیح گفته اینتوجه به اینکه اگر  با و ندارد وجود
 1.« خیر؟... یا است صحیح ولاۀ گفت آیا که است این بحثمسئلۀ مورد  ندارد.

 هفتم:ۀ شبه پاسخ

 هیچ دومۀ گفتالبته دربارۀ »: کندمی توصیفچنین این را مسئله ایندربارۀ  دومۀ گفت رازی
 صحت با مغایرتی هیچ باشد، صحیح گفته اینکه اگر اینتوجه به  با و ندارد وجود اعتراضی

 و کندمی حمایت گفته این ازاو  دهدمی نشان وی سخنان رسدمی نظر به «.ندارد اولۀ گفت
 ندارد. مغایرت ذر عالم وجود بر مبنیۀ گفت با گفته این است معتقد

 برانگیزچالش ودار مشکل را آنو  نیست، سازگار ذر عالم واقعیت با [هگفت ]این در حالی که
 کند.می

 خلقتاینکه  و اندآمده وجود به ازدواج و تولیدمثل طریق از «فرزندانذریه: » بگوییم اینکه
 تولد تا مادر رحم در جنین ایجاد وگیری شکل مراحل از سپس است، شده آغاز« نطفه» از

 دربرداشته رازیر  یامعن دو این از یکیتواند می داده، قرارکامل و متعادل  بشری را او و گذشته
 :باشد

 کهچیزی  حادیثا دردر حالی که  ؛دنیاست عالم در خلقت مانند ذر عالم در خلقت :اول
 کندمی ثابت که است دینی متن برخالف امعن این بلکه ؛ندارد وجود کند اثبات را امعن این

ل از ذر عالم در خلقت نْفس  تشکیل و آن در روح دمیدن سپسو  اول آسمان به شدهرفع گ 
ل آن از انسان  ندک بیان که ندارد وجود اینشانه هیچ همچنین، .استانجام شده  روح و گ 


 .403ص 15ج ،الرازی الفخر ،الغیبمفاتیح. 1
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ی دلیل ی،اثباتبرای چنین  اند؛پدیدار شده مادران و پدرانتوسط  تولیدمثل و ازدواج با ،فرزندان
 وجود ندارد.

 و آدمبنی آفرینش خصوص در ،میثاق و عهد ۀآی و ،ندارد وجود ذر عالم اینکه :دوم
 شود.می ختم ذر عالم انکار به امعن این .گویدمی سخن دنیا عالم درها آن امتحان

:  انسان، آفرینش بیان درها شده توسط آنگفته معنای دو هر مبارکۀ آی طبق اوال 
 آدمبنی برای قبلی آفرینش یک وجود بر یقین و قطع با کهدالیلی  با زیرا است؛ قبولغیرقابل

 .است مغایر دندار  داللت ذر عالم در

سپس با »گویند ه میمیثاق ک و دعه گرفتن و امتحان توضیح درها آن ۀگفت این :ثانیا  
ناعت خود که در آنشواهدی از یگانگی، شگفتی ها قرار داده بود، های آفرینش و عجایب ص 

 اگرچه گفتند، آریها ، آنگرفتنگواهی اهایشان گواه ساخت. بنابراین، گویی بآنان را بر نفس
 وجود ذر در ]عالم[ واقعی حانیامت که معناسته این ب« ه باشدنشد جاری زبان بر سخنی

ها آن مطرح نشده و «نیستم؟ شما پروردگار من ألست بربکم: آیا»و سؤال  نداشته است،
او که در خود  یکتایی از هایینشانه های خلقت وشگفتی طریق ازها آن بلکه ؛«بله» اندنگفته

 به توجه با بنابراین، کنند. احترام ایاو اد دارند که باید به پروردگاری یافته بودند، دانستند
 با و ؛شناختند را خود پروردگار آن ۀوسیلهب وشد  روشنها آن قلب در توحید نور هایشان،گفته

 چیزی اینکه بدون «شناسیممی را خود پروردگار ما بله،» گفتند خود قلب در گویی شناخت این
 .بگویند

 هاده ورافکندندبه و ،واقعی معنایجای َمجازی به معنای بر آیه حمل یامعنبه گفته این
 پیمان   و عهد و ،جواب و سؤال ذر، ]عالم[ در امتحان خصوص در که است اخباری و متن

 نظرانصاحب ازیی معنارود چنین انتظار می که حالی در .اندگفته سخنعالم  آن در شدهگرفته
 ،هستند ظالفا واقعی معانی   و اشیا حقایق   جویوجست درها آن زیرا نشود؛ صادر گرایانعقل و
 .کنندنمی حمل استعاریمجازی و  معنای به را آن و
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برای  واقعی معنای ۀاراد از حاکی که خبر هاده باوجود ،مجازی معنای بر آیه حملبنابراین 
 .هیچ توجیهی ندارد است، بوده آن

ها هایی مثل آسمانها، به عبارتدر این آیۀ کریم توسط آن« آری»همچنین، تشبیه گفتۀ 
چنانچه ، از باب استعاره و ارادۀ معنای مجازی و قیاس انسان بر آن ـ...ن، و حوض وو زمی

ـ نادرست کارکرد  معنیبهها آن گفتنسخن واند نبوده عاقل آنان کهتوجیه  اینا ب است؛ نقل شد
 باها آن قیاس و، استبوده  دهد،می خبر آن ازها آن حالزبان  آنچه یاها آن حالزبان  یا

 الفارقمع قیاسیشده است  تمایزها مآن ازـ عقل جمله ازین جنبه ـچند از که انسانی وضعیت
بنده متوجه  است. متفاوتها آن وضعیت با گفتنسخن در ]انسان[ وضعیت زیرا است؛

 از این چراکه ؛اندپذیرفته اینجادر  راچنین قیاسی  گرایانعقل و نظرانصاحب چطورشوم نمی
 کنند.می خودداری آن ازها آن که استمسائلی  جمله

 سوق ذر واقعی عالم وجود انکار به رااش ، گویندهگفتار این شودمی مشخص نتیجه در
 را آن رازیبه همان صورتی که ه این نظر ـب اعتراضی هیچ که نیست طور این و؛ دهدمی

 ست.برجاپا و قائم آن بر اعتراض و اشکال بلکه؛ باشدـ وارد نبوده کندمیتوصیف 

 ۀ هشتمشبه
 نیست. حجت اعتقادی مسائل درچنین چیزی  و، شده نقل واحدی خبر  در ذر عالم

 ذر عالم انکار و نفیزیرا  ؛چنین نظری دارد که است کسانی جمله از صدرمحمد باقر  سید
 چنیناز وی پرسیده شده  که ییفتوابه  پاسخ در که؛ همان گونه است شده داده نسبت او به

 است: شده نقل

 اجساد از پیش ارواح آفرینش معنایبه ارواح و ذر عالم خصوص در شما محترم نظر»
 چیست؟دارندـ به آن صورتی که مضمون برخی اخبار بیان میـ

 است: نشده اثبات ما برای دلیل دو به: صدر پاسخ
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از نظر  آحاد اخبار واست،  شده نقل واحدیک خبر  در مسئله این، ییروا جهت از اول:
 نیستند. حجت تشریعی مسائل از غیر در ما

 به قائل که دانشمندانینظر  با ذر عالم به اعتقاد که علت این به؛ فلسفی دلیل دوم:
 تعارض در هستند،ی معنوی آن بقا به قائل و، مادی یا یانجسمصورت شدن روح بهایجاد
همان  ذر عالم ،همچنین؛ یانروح وجودی به، مادی منشأاصل و  از آن تکامل یعنی؛ است
 1«.است نشدهثابت  وی، برای شده ذکر مرتضی سید مالیکتاب اَ  در کهطور 

ه کای است هگفت کند،می ییدأت را وی به گفتار اینبودن منسوب صحتاز جمله نکاتی که 
 یادآوری  ]نظریۀ به 2«نظریۀ استذکار افالطون»در پاسخ به « فلسفتنا: فلسفۀ ما»او در کتاب 
؛ کندمین مبنی بر وجود نفس پیش از این بدن در جهانی بهتر از جهان ماده، بیاافالطون[ 

 گوید:می؛ وی ندارد ماده عالم در بدن وجود بر ترمقدم وجودی هیچ، نفس اینکهو 

مجرد  صورتبه بدن وجود از قبل که نیست چیزی خود معقول فلسفی   مفهوم در نفس»
 نفس. است ماده در اساسیجوهری  حرکت یکۀ جنتی بلکه؛ باشد داشته وجود انتزاعیو 
 و شود،می آن قوانین تابع و گرفته خود به را ماده خصوصیات و شودمی آغاز گراییمادی با
 ]ماده[ خصوصیات دیگر که شودمی تبدیل انتزاعیوجودی مجرد و  به تکامل و حرکت با
 باشد؛بوده  هستی عاّم  قوانین بعتا اگرچه؛ بود نخواهد آن قوانین تابع وگیرد نمی خود به را

 3.«... است نفسبرای  فلسفی مفهومیگانه  این


 =1443http://www.aletra.org/subject.php?id. سایت اینترنتی مرکز مطالعات و تحقیقات عترت. 1
این  قرار داده و اولین  بررسی آنها را مورد بحث و  «افلسفتن»نظریات مختلفی وجود دارد که  ،درباره منشأ تصور. 2

نوعی یادآوری نفس نسبت به ُمُثل موجود در  ،معانی کلی گوید تصور  استذکار افالطونی است که می ۀنظری ،نظریات
ه که عالم ُعلوی است. افالطون بر این باور است که نفس پیش از حلول در بدن در عالم ُعلوی رها بوده و در آنجا بود

هایی که اما هنگامی که با واقعیت است؛ ل آشنا شده و هنگامی که در بدن حلول کرده آن عالم را از یاد بردهثُ با تمام مُ 
توسط  کامال  استذکار یا یادآوری است که  ۀافتد. این همان نظریشود به یاد آن عالم میرو میآن عالم هستند روبه ۀسای

 (hawzehnews)مترجم، منبع: سایت . داند...دور از منطق و واقعیت مینا آن را بهفلسفتنا رد شده؛ چرا که فلسفت
 .101ص ، م2009 ،چاپ سوم، چاپخانه دار التعارف للمطبوعات، فلسفتنا؛ سید محمدباقر صدر. 3

http://www.aletra.org/subject.php?id=1443
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؛ است یکسان کرده،ـ بیان شدهبه سؤال پرسیده پاسخ درـ دوم دلیل در آنچه با وی سخنان
 هستند.معتقد  ذر عالم انکار به که است کسانی جمله از صدر سید بنابراین

 نیزافرادی دیگر  و اللهرحمهما 2مرتضی سید و 1مفید شیخ همچون کسانی وی از پیش
 بودند. گفتهای را چنین عقیده

 هشتم:ۀ شبه پاسخ

 مفصل طوربه ترپیش است، داده رخ آن در که اتفاقاتی و ذر عالم بیان در شدهوارد اخبار
 معنای و؛ استتر فرا تواتر حد ازتقدیم شد  کههمان طور  و گرفت، قرار بررسی و بحث مورد
 خصوص در کهاست  آیاتی منظورمـ است کریم قرآن موافق و، روشن و واضحها آن از ریبسیا
ها آن و کرده تصریحها آن بودنمعتبر به مفسران و محدثان از بسیاری .ـاندشده ذکر ذر عالم

 یمینگو اگراین اخبار ـ از برخی که معناست ینه اب قطعا   این و اند،دانسته یقین و قطع موجب را
معنای ها بهنپذیرفتن آن بنابراین؛ اندشده صادر طهارت و عصمت معدن ازهاـ آن تمام

 فرمان آنان از شده داده دستور ما به که کسانی همان؛ یعنی ستهانپذیرفتن گویندگان آن
 آنچه مگر؛ ایمشده منع احادیثشان نکردنقبول و انکار از و، کنیم پیروی، آنان را ببریم

 مخالف و اجماع مخالف آنچه یاـ بود خواهد باطل صورت این در کهـ باشد خدا کتاب مخالف
 اخذ چگونگیخصوص  درشده  گفتهقرائن   از دیگر بسیاری و باشد، اصحاب بین در مشهور
 3.مختلف احادیث بین بستنجمع یاها نپذیرفتن آن یا روایات

 و مردود آحاد، اخباری اندکرده ذکر را ذر عالم که اخباریدر خصوص این ادعا که 
 این در کهاست ـ بوده اطالعبیها آن از یا، گویدمی چنین که کسی ،هستند قبولغیرقابل


هت دارالمفید ج: م.انتشارات1993 ق/1414، چاپ دوم، پژوهش: صائب عبدالحمید، المسائل السرویة؛ شیخ مفید. 1

 .47ص، لبنان، بیروت ،چاپ و نشر و توزیع
چاپخانه: سید  ق،1405 ،تنظیم: سید مهدی رجائی، پژوهش وتقدیم: سید أحمد حسینی، الشریف المرتضیرسائل. 2

 .113ص 1ج، قم ،انتشارات دار القرآن الکریم، قم ،الشهداء
 تراث.ال ءحیاْل البیت آلچاپ مؤسسه ، وجوه جمع بین احادیث مختلف 9باب  27شیعة جالوسائل. 3
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گاهینا ازناشی  وی انکار صورت  دلیلبه اما ،ها اطالع داشتهاز آن یاـ ستها بوده اآن از آ
 عترت و قرآن مبانیبا  مخالف فلسفی   هاینظریه از ناشی عقلی   شواهد گرفتنقرار ثیرأتتحت

؛ است کرده انکار راها آن معنای داریم، ایمانها آن به مسلمان عنوانبه ما که اعتقاداتی در
 بود. خواهد)متن صریح(  نص برابر در یأر  عمالا   و اجتهاد وی ادعایکه در این صورت 

شینیان به پیروی از پیـ خودپاسخ  در« صدر» کهبود  دلیلی نخستیندر پاسخ به  این
 .ه استکردبیان  ـخودش

 فلسفی شواهد بر مبتنی ـه استکرد بیانوی  کههمان طور ـ که دوم دلیلاما در خصوص 
« بدن بر نفس تقدم انکار» بر فیلسوفان خود گفت باید، است مادی جسم بر نفس تقدم   انکار و

از  و باستان فانفیلسو بزرگان از یکی کهـ افالطون مثال، عنوانبه؛ ندارند نظر توافق
 خود خاص لطیف جهان  نفس،  اینکه و بدن بر نفس تقدم بهـ آیدمی حساب به آن نگذارانیابن
 مسئلهاین  دارند. اعتقادی چنیننیز  فیلسوفانبه همین ترتیب، دیگر  و؛ است معتقد دارد، را

 است.بوده  برانگیزبحث، فیلسوفانمیان 

 خلقت از پیش هانفس اینکه و بدن بر نفسبودن مقدم بر دینی متناین در حالی است که 
 است. داده حکم اند،شده آفریده ذر عالم در دنیا، عالم در اجسام

 محکم کرده،بیان  ذر عالم نفیخصوص  در وی آنچه شودمی مشخصبه این ترتیب 
 است. آن خالف بر شواهد و نبوده

چیزی بیش از  شد مشخص و است، ذر عالم منکران دالیل و شبهات ترینمهم هااین
 توانتاب و  ذر، عالم اثبات خصوص در شدهارائهۀ ادل برابر در که نیستند شبهاتی و اشکاالت
 ندارند. ایستادگی

ها با توجه به آنچه تقدیم به آن پاسخ گفت، بایدها آن اشکاالت و ادلهدیگر  خصوص در اما
آورد؛ چراکه این دالیل و  یمخواه آتی ایهثبح درمسائل بیشتر را  وشد روشن گردید 

 عدم و؛ اندشده بنا روایات و آیات و امور حقایق از نادرستاشکاالت بر اساس فهم و برداشتی 
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گاهی و درک کنیم )عالم دنیا(، به آن با دنیای ما که در آن زندگی می قیاس و، ذر عالم از آ
 و... . اندها با ماده انس گرفتهاین دلیل است که آن

 است.بوده  نص مخالف هایبرداشت و عقلی دلیل از پیرویۀ نتیج هانایۀ هم

 هایعقل با خدا دین وشود، محسوب می« نص برابر در اجتهاد» دالیل این ،حقیقت در
 .آیدبه دست نمی نهیاگرابدعت آرای و ناقص

 طبق که دلیلی اشکاالت، این سستیضعف و  بیان وبه این اشکاالت،  پاسخ از پس
 اینکه و ذر عالم وجود به ،است آمده دسته ب عقل حکم و دینی متون از صحیحای همالک

 کند.میحکم  است، ثابت حقیقتیاین عالم، 





 سوم فصل

 ذر عامل در آدم تخلق

 مُلکی نه، است کوتیلَ م  ، ذر عامل پیشگفتار:
ون اکن شد،آن مباحثی مطرح  بودنواقعی وعالم ذر  وجود اثباتخصوص  در اینکه از پس

 امتحان و هانفس خلقت جمله ازاست ـ داده رخ ذر عالم دروقایعی که  از برخی توضیح به
 خواهیم سؤال این پاسخ جویوجست به جزئیات،به  شدنوارد از پیش؛ و پردازیممیها آن

 و است؟ ماده ازمجرد  جهانی یا است مادی عالمی آیا و ؟قرار دارد کجا در ذر عالمپرداخت: 
 و گرفته اشکال ذر عالم بر که افرادیبیشتر  زیرا ؟ی استکوتلَ مَ  یا؟ استی لکمُ  والمع از آیا
ایز بین دو نوع پیدایش )پیدایش اول و پیدایش تم عدم و سردرگمی دچار اند،کرده انکار را آن

 عالم در نخستینپیدایش  وجود عدم بهها آن از برخیاست  شده باعث این اند؛ ودنیا( شده
 که اندنکرده بیان هستند، ذر عالم وجود بهمعتقد  که کسانی از برخی حتی و؛ وندش قائل ذر

طور به این ودارد؛  وجودـ هاآسمانیک از کدام در منظورمـ خلقت عوالم از یککدام در ذر عالم
 ست.ها بوده ابیشتر آن روشکلی 

ولی به این پندار که  ،ندها به توضیح و روشنگری دربارۀ این عالم پرداختبله، بعضی از آن
 عالم ذر، در همین عالم دنیا قرار دارد، و به این ترتیب دچار اشتباه شدند. همان طور که

 گوید:می که؛ آنجا اندکرده نقل راها های آنهگفت از بعضی ای،عده

ها[ پدیدار و پراکنده شدند در آنجا پیمان گرفته شد، دچار دربارۀ مکانی که وقتی ]ذریه»
 ختالف شدند، و ]نظرات[ به چهار گروه تقسیم شده است:ا
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ـ پیمان گرفته شد؛ و از وی ای در کنار عرفهدرهـ« نعمان»عباس گفته است: در ابن
 در آن فرود آمد. ـ قرار دارد که آدمسرزمینی در هندروایت شده که آن در رهبا ـ

 هند در را آدم خداوند :گفت آیه این خصوص در عباسابن :ه استگفت سالم بن یحیی
ۀ آفرینند او کهرا  هاییانسانۀ هم پشتش از پس،؛ کرد مسحرا  او پشت سپس آورد، فرود

 گفتند: نیستم؟ شما پروردگار من آیا» فرمود: سپساست پدیدار کرد؛ و  قیامت روز تاها آن
 «.دهیممی گواهی آری

 گرداند.باز  آدم پشت به راها آن سپس گفت: حسن: گویدمی یحیی

 است. طائف و مکه بین گوید:می کلبی و

 1«گوید: در آسمان دنیا بود، آن هنگام که از بهشت در آن فرود آمد.و سدی می

 ازتعبیری  اند که عالم ذرها به این درک رسیدهشود آناز سخنانشان مشخص می
 است. کرده عبور آن از دنیا عالم در انسان که است ایمرحله

 کند: مشخصاین گفتۀ خود  با را نخستینپیدایش  مکانه است کردش تال ییطباطبا

 همان ،چگونگی وابستگی در، «دنیا» پیدایش این و« یننخست» پیدایش آن مکان»
 گوییممی آن به فقطجز این نیست که » است:تعالی حق کالم در« فیکون کن»جایگاه 

 دنیوی پیدایش اینش از پی شودمی مشخص ترتیب ینه اب« .شودمی موجود پس ،«باش»
 2«بوده است... آن هماننددرست  کهوجود داشته  دیگری انسانی پیدایش انسانی،

عالم دنیاست و همان پیدایش  ملکوت نمایانگر نخستین پیدایش ویبه نظر  همچنین
ها را از هایی ایجاد و آنپیشین انسانی است که خداوند در آن، در افراد  این گونه، تفاوت


انتشارات: ، لبنان ،بیروت ،عربیالتراث ال ءچاپخانه: دار احیا، الجامع ألحکام القرآن )تفسیر قرطبی(؛ قرطبی. 1

 .316ص 7ج، ق1405، چاپ دوم، بیروت، عربیالتاریخ ة المؤسس
 .319ص 8ج ،ییتفسیر المیزان؛ طباطبا. 2
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 1جدا کرده، و بر خودشان گواه گرفته است... . یکدیگر

 کدام در پیدایش[ ]نخستینه این نکرد مشخص او و استگسترده  عالمی، ملکوت اما
شکل منظور را به و است مبهم او سخنان. دارد قرار آنعوالم  از عالم کدام و ملکوتی آسمان

 دهد.نمی توضیح دقیق

 گفت: توانمیقرار داردـ  کجا در ذر عالمکه این پرسش ـ به پاسخ در

 انسانییک پیدایش  از ما که معناست نه آب باشد، ذر عالم در خلقتدربارۀ  سخن وقتی
 آفریده ی، نْفس  انسانآن در کهتقدم دارد؛ پیدایشی  دنیا عالم در پیدایش بر که یمیگومی سخن

 عالم که نیستا معن نآ هب این و؛ دیگر جزئیات از بسیاری و، است شده گرفته امتحان آن از و
 شدهخلق عوالم اولین، ذر عالم که نیستا معن نه آب همچنین باشد.بوده  دنیا عالم نیهم، ذر

 دیگری عوالم، آن از پیش بلکه؛ باشدبوده  مخلوقات برای وجود اولین و، وجودیاز نظر 
دارد  حقیقتی و بدأمهر عالم،  .عالم هستند آن از باالتر درجه و رتبه و مقام نظر از که هستند

 عالم؛ همان طور که دربارۀ یابدمی تجلی است آن از باالتر صعودی نظر از که عالمی درکه 
 تا پرداخت خواهیم عوالم ترتیببیان  به ادامه در است.نیز وضعیت به همین صورت  دنیا

 شود.روشن  ما برایمیان عوالم  در ذر عالمجایگاه 

 2:است زیر شرح به عوالم ترتیب

 از. این عالم کنیممی زندگی آن درما  که است جسمانیمادی  عالم همین لک:مُ  عالم
شود. ماده، شبیه به عدم است ست، و از ماده و صورت تشکیل میا عالم ترینینیپا، رتبه نظر

ای از وجود ندارد، مگر قابلیت و استعدادش برای وجود. این عالم در مرز بین وجود و و بهره
ری « شبیه عدم»رد؛ به همین دلیل گفته شده عدم قرار دا است، و نیاز به ُمظه 

« صورت»سوی وجود را ایفا کند، و کردن آن از این مرز بهای( دارد که نقش خارجکننده)ظاهر


 .319ص 8ج ،ییتفسیر المیزان؛ طباطبا. 1
 .35ص ،احمدالحسن، سید فاتحهای از تفسیر سورۀ گزیده. 2
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ر»نقش این  یابد و همان قوام می« صورت»کند؛ بنابراین ماده با را برای ماده بازی می« ُمظه 
 همان سازدمی ظاهر را آن و بخشدمی قوام را ماده که صورتی د،دا خواهیم ضیحگونه که تو

 است. ملکوتی صورت

 ،است باالتر جسمانی عالم از رتبه نظر از و است، ماده از مجرد مثالی عالم ملکوت: عالم
 شکل ،و شهادت ُملک عالم در جسمی هر کند.می تصرف و دخل آن در و دارد سیطره آن بر
 عالم این در که استآن جسم  منشأ و حقیقت نمایانگر که دارد، تملکو عالم در صورتی و

 است. شده ظاهر

 خاتمهآسمان عقل  شود و در آسمان هفتم یعنیمی آغاز اول آسمان با ملکوت عالم
 این از هریک در وشوند متمثل می مثالیگانۀ های ششآسمان. این عوالم در یابدمی

 وجود به خود از باالتر آسمان از که دارد وجود آن از ترینیپا آسمان منشأ و حقیقت هاآسمان
 .شده است ظاهر و آمده

ت؛ عالمی کلی است که اصل و منشأ ملکوت در آن اس نورانی و کلی عالم عقل: عالم
قرار دارد، و عقل در ملکوت تجلی یافته و ظاهر شده است؛ بنابراین ملکوت، تصویر  عقل و 

قل به وجود آمده است؛ به همین دلیل عقل بر ملکوت سیطره سایۀ عقل است، و ملکوت از ع
 دارد.

 گفته عظیم عرش عالمـ عقل آسمان و مثالی آسمان شش یعنیگانه ـهای هفتآسمان به
 عرش بر کرسی است.گانه های هفتآسمان، همان عظیم عرش گفت توانمی پس شود.می

ها آسمان ،سیر ک چراکه است؛ تروسیع و تربزرگ آن از ودارد،  احاطه آسمان هفت یا عظیم
ْرَض هاست. تر از آنو گسترده و زمین را در بر گرفته

َ
َماَوات  َواأْل ُه السَّ یُّ َع ُکْرس   رسی)ک 1َوس 

راپردۀ عرش اعظم بر ؛ و عرش اعظم و پس از آن ساست( ها و زمین را در بر گرفتهآسمان او


 .255 ،بقره .1
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 1ارد.تر از آن است احاطه دکرسی و آنچه پایین

 ازتر وسیع و دربرگرفته را آن ودارد  احاطهش خود از ترینیپا عالم بر عوالم این از هرکدام
ۀ رتب اندازه هر و است، موجود آن از باالتر عالم در دارد قرار ینیپا عالم در آنچه هر و است، آن

 موجود جزئیات هاگرچ؛ بنابراین شد خواهد ترگسترده و شدهتر کم آن جزئیاتباالتر برود  عالم
 آسمان در آنچه جزئیاتولی  ،قرار دارد اول آسمان دراست که  آنچه انعکاس ُملک عالم در

 باال عوالم در موجود جزئیاتترتیب  این به؛ است کمتر دارد قرار اینجا در آنچه ازاست  اول
 د؛دار ی نجزئیاتهیچ  کهرسیم می عقلکلی  آسمان هفتم، آسمان به اینکه تا شودمیتر کم

 کرده سرریزش خود از ترینیپا هایعالم بر را وجود و هستی که استیگانگی  و نور عالم بلکه
 جز، آن در که برسیمای مرتبه به و برویم عقل از باالتر به اینکه تا، ترتیبه همین ب است.
 نقطه آن از و، باشدوجود نداشته  دیگری چیز است چیزهمه شاملبه اذن خدا  که اینقطه
به  را عالم هر کلیت و جزئیات نقطه[ ]آن وشد،  آشکار و ظاهر عوالمۀ هم در هاخوبی تمام

 .ه استکردافاضه  [آن ]برمقتضای خودش 

 ؛یابدامتداد می ینیپا بهشود و آغاز می باال از عوالم وجودی ترتیب است ذکر به الزم
 ند[.اهشد ]ایجاد آسمان هفت آن از پس و کرسی سپس کرسی، از قبل عرش بنابراین

 عالم از ملکوت زیرا است؛ ترمقدم مثالی ملکوتی  ۀ گانشش هایآسمان بر هفتم آسمان و
 آمده وجود به وشده  ظاهر ـاست بودهها آن از قبل ایرتبه و وجودی نظر از کهـ نورانیعقلی 
 .است

 از که اند؛شده مرتب دارند که ایرتبه و وجودبر اساس  نیز ملکوتیۀ گانشش هایآسمان
َوَلَقْد : فرمایدمی متعال ]خداوند[ ،آیدپایین می اول آسمان به تاشود می شروع ششم آسمان

یَن  ل  ا َعن  اْلَخْلق  َغاف  َق َوَما ُکنَّ ُکْم َسْبَع َطَرائ 
َ
باالی سرتان هفت ]ما[ تردید و بی)  2َخَلْقَنا َفْوق
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، راه هفت و (.خبر نیستیمها بی، و ما از آفریده]که هریک بر فراز دیگری است[ آفریدیم راه
 عقل. هفتم آسمان و ملکوتی آسمان شش: هستند آسمان هفت

قرار دارد  ،هست آن در ...و زمین و آسمان ،اجرام اجسام، از آنچه هر و دنیا عالم سپس
 است. عالم ترینپایین که

 اول آسمان یعنی ملکوتی عالمابتدای  در و شودمی آغاز جسمانی عالم این از دنیا آسمان
 ملکوت به رووجهی  دارد؛وجه  دو که استآسمان  یک، آسمان ترینپایین یعنی .یابدخاتمه می

 .است اول آسمان درب دنیا آسمان پس(؛ جسمانی آسمان) دنیا به رووجهی  و( اول آسمان)

 :بیشتر توضیح جهت

ند از آسمان اعبارت آسمان دنیا از دو بخش یا دو طبقه تشکیل شده است که»
آسمان جسمانی همین آسمان مادی عینی است که  جسمانی و آسمان اول.

کنیم، در آن قرار دارد. آن زندگی میروی ها و زمینی که ها، خورشیدها، ماهکهکشان
هاست که آدم در آن خلق شده است و بهشت دنیوی، که سآسمان اول، آسمان نفْ 

معصیت به زمین پایین بیایند انجام ان و پیش از آنکه با آدم و حّوا در ابتدای آفرینشش
 1«.. آسمان اول همان آسمان عالم ذر استقرار داردجا ، در آنداشتنددر آن استقرار 

 از خداوند که شده نقلا معن این با حدیثی چراکه؛ نیست اجسام عالمنظرگاه خداوند، 
عالم اجسام انتهای از  ،کانون توجه .است نگاه نکرده آن به آفریده، را اجسام عالم که هنگامی

 .کشدرا به تصویر می اول آسمان ،حّد انتهاییشود، و این آغاز می ـآسمان دنیاستانتهای که ـ

 آفریده هانفس، اول آسمان در نیز وقرار دارند،  رجعت عالم و ذر عالم اول، آسمان در
 هاست.نفس عالم و آسمانآسمان اول،  پساند؛ شده

 آسمانحّد نهایی   کهقرار دارد  اول آسمان در است نفس عالم که ذر عالم ابراین،بن
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 دنیاست.

 :فرمایداحمدالحسن می سیداین مطلب  توضیح در

الزم است دقت شود که آسمان اول، حّد نهایی آسمان دنیاست؛ یعنی آسمان »
حانی خاتمه رو شود و به نخستین عالم ملکوتی  دنیا در این عالم جسمانی آغاز می

یابد؛ یا: به این معنا که نهایت آن، حلقۀ اتصال است و نهایت آن یا حلقۀ اتصال، می
های خدا بر اهل دنیا و و حجت»... . در زیارت جامعه آمده است: استآسمان اول 

 .« ...آخرت و اولی

يو در قرآن آمده است:  الَّ ُهَو َلُه اْلَحْمُد ف  َلَه إ  َرة  َوَلُه  َوُهَو اللُه اَل إ  وَلی َواْلْخ 
ُ
اأْل

َلْیه  ُتْرَجُعوَن  اوست خدایی که معبودی جز او نیست. ستایش خاص ) اْلُحْکُم َوإ 
فرمان اوست و همگان به  ،و فرمان ؛اوست، چه در این جهان و چه در جهان دیگر

ْش فرماید: تعالی میو نیز حق (شویداو بازگردانده می ْمُتُم الَنّ وَلٰی َفَلْواَل َوَلَقْد َعل 
ُ
َة اأْل

َ
أ

ُروَن  گاهید؛ چرا به یادش نمی)و  َتَذَکّ  .(آورید؟شما از پیدایش نخست آ

 ؛ها قرار دارنددر آن نْفس ، و(بازگشت)و رجعت  ،در اولی، دو عالم وجود دارد: ذر
متعال از هنگامی که عالم وهمان طور که پیامبر خدا فرموده است خداوند سبحان

از پایان عالم اجسام که پایان کانون توجه فریده، به آن ننگریسته است. اجسام را آ
 1«.استآسمان اول  جایگاه پایان،شود، و این آسمان دنیاست، آغاز می

رود؛ س نزول هستند به شمار میقو عوالمظلمت که  وتاریک  عوالم از ذر، عالم بنابراین
بندی َفر نْفس انسانی هستند. این تقسیمَس  ۀدهندشوند و نشانعوالم به دو دسته تقسیم می

 عالم از اندعبارت کهای است گانهسه ظلمت گر عوالمعبارت است از: قوس نزول که جلوه
 از: اندعبارت کهای هستند گانهسه انوار عوالمکه  صعود قوس و رجعت، عالم و دنیا عالم، ذر

 این به پاسخ در احمدالحسن سید راب مطل این فنا. از پس بازگشت و، شدنفنا، فنا ازقبل 
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 :ه، روشن فرموده استشدپرسیده  ایشان از که سؤالی

ن  است؟ کدام گانهسه هایتاریکی ،تعالیحق سخن این درپرسش: » َخَلَقُکم مِّ
ْزوَ 

َ
َیَة أ ْنَعام  َثَمان 

َ
ْن اأْل نَزَل َلُکم مِّ

َ
ْنَها َزْوَجَها َوأ َدة  ُثمَّ َجَعَل م  ْفس  َواح  ي نَّ اج  َیْخُلُقُکْم ف 

َلَه  ُکْم َلُه اْلُمْلُك اَل إ  ُکُم اللُه َربُّ ي ُظُلَمات  َثاَلث  َذل  ن َبْعد  َخْلق  ف  ا م  ُکْم َخْلق  َهات  مَّ
ُ
ُبُطون  أ

ی ُتْصَرُفوَن  نَّ
َ
الَّ ُهَو َفأ شما را از یک نْفس بیافرید و سپس جفتش را از آن قرار داد ) 1إ 

های مادرانتان آفرینشی شما را در شکمن هشت جفت بیافرید. و برایتان از چهارپایا
گانه به وجود آورد. این است خدا های سهپس از آفرینشی دیگر در میان تاریکی

معبودی جز او نیست، پس چگونه  .اوست مخصوصپروردگار شما که فرمانروایی 
 «.(شما را از حق بازمی گردانند؟

 :ایشان به این سؤال چنین بود پاسخ

ها عوالم قوس و این رجعت؛عبارت است از تاریکی ذر، تاریکی دنیا و تاریکی »
 .هستندنزول 

و  ،شدناند از: پیش از فنا، فناعبارتو اند گانهسه انوار ،عوالم قوس صعود
شدن از برداشتهقبل  گانۀ حضرت محمدها مراتب سهبازگشت پس از فنا؛ و این

. آن حضرت هستندب و پس از بازگشت حجاب شدن حجاحجاب، پس از برداشته
باقی  خداوند واحد قهارجز چیزی در این حالت که ـشدن در ذات الهی بین فنا

 کند.و شخصیت، نوسان می ّیتو بازگشتش به من ـماندنمی

گانه در قوس صعود و نزول، بیانگر کل وجود، و تجّلی نور در این مراتب شش
« واو»نزول و « واو»که همان ست هانور در تاریکیتاریکی و ظهور موجودات توسط 

 .دارد اشاره به شش روز و شش مرتبهاست و صعود 


.6 ،زمر. 1
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 واو صعود.«: و» واو نزول. «:»

و این،  داردقرار دارد بر حیرت در قوس صعود داللت « واو»ای که در سر دایره
ل و تام از طور کامبهدلیل عدم ادراک و شناخت حیرت و سرگردانی در نور است؛ به

 است. خدای سبحان که همان، وجود نداردکه هیچ ظلمتی در آن است  ینور تام
، پس از فتح و فنا، و سوم فتحبنابراین مراتب قوس صعود عبارت است از: پیش از 

 .شدنو شخصیت پس از فنا یتبازگشت به من

درک  ترین مراتب آن است،اما حیرت و سرگردانی در ظلمت از آنجا که در پایین
ای گردد؛ بلکه این ظلمت و عدمی است که بهرهشود و چیزی از آن حاصل نمینمی

بودن؛ و این، همان حقیقت ماده است مگر قابلیتش برای موجود ،از وجود نبرده است
شدنش برای آن نباشد، ظلمت و عدمی و اگر تجّلی صورت ملکوتی در آن و ظاهر

 .شودچیزی از آن دانسته نمیو  شود،است که هیچ چیزی از آن حاصل نمی

اند از: عالم ذر، سپس نزول به ظلمت ماده، بنابراین مراتب قوس نزول عبارت
، و این مرحلۀ سوم است. تصویر قوس رجعت سپس صعود در قیامت قائم تا رسیدن به

:استصورت زیر نزول و صعود به

 
ز ابتدا تا انتها حاصل این دو با هم، تمام وجود ا شدنآمدن و آمیختهو با گرد 

 است. ؛ که همان حضرت محمدشودمی
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»1 

 ذر عالم درکه  اول امتحان هستند؛ گانهسه امتحان عوالم، نزول قوس عوالم بنابراین
سوم که  امتحان وـ استآدم بوده بنی تمام برای امتحان دو این وـ دنیا در دوم امتحان، بود
ۀ مردم نیست؛ بلکه فقط کسی که ایمان خالص داشته رجعت وجود دارد که برای هم عالم در

باشد، و کسی که کفر خالص داشته باشد ]یعنی مؤمن محض و کافر محض[ به این امتحان 
 2.شودوارد می

 و کندمی عبورها آن از انسان که هستندای گانهسه( ظلمات) هایتاریکی همان این
 امتحان و پیدایش جهت از ذر عالم و؛ ارددش را خود خاص پیدایش و امتحانها آن از هریک

 بوده است.« پیدایش نخستین»؛ و به این ترتیب است گرفته پیشیها آن از

وَلی َفَلْواَل تعالی حق سخن این در« نخستینپیدایش » پس
ُ
َة اأْل

َ
ْشأ ْمُتُم النَّ َوَلَقْد َعل 

ُروَن   (.آورید؟!پس چرا به یادش نمی راستی که شما پیدایش نخستین را دانستید،و به)  3َتَذکَّ
ت که در آسمان اول اتفاق افتاده؛ و از آنجا که این اس ذر عالم در هانفس پیدایش همان

بوده است، به این معناست که پیدایش دومی نیز وجود دارد که نمایانگر « نخستین» ،پیدایش
پیدایش »ا که در عالم اجسام و پیدایش زندگی دنیوی است؛ به همین دلیل، قرآن کسانی ر 

که قبل از « هایشانوجود پیدایش نخستین نفس»کردن به هستند به توجه« دوم دنیوی
 غافل آن از اگر؛ و کندمی یادآوری ند،اهکردمی زندگی آن در وه است بودها آن ادیهای مبدن
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ُروَن  َفَلْواَل » آوردندمی یاد به را آن نبودند نیاوردن آن،  یادبه و غفلتعوامل  جمله از«. َتَذکَّ
 فراموش را خدابه این ترتیب  دنیاست. هایشهوت و بدن هایخواسته بهشدن مشغولدل

پس اگر مردم در راه  برد.شان یاد از را هانفس نخست پیدایش و هانفس نیز خداوندو  کردند
این صورت در آورد؛ قطعا  خداوند، آن را به یادشان می ،سعی و تالش کنند وندرسیدن به خدا

 برای کهد؛ همان گونه دارد تا حقایق ملکوت آشکار شومیها برهای تاریکی را از آنحجاب
 .شد آشکار خدا اولیای و فرستادگان

وَلیتعالی سخن حق این و
ُ
ُذر  اأْل َن النُّ یٌر م  ای از نخستین دهنده)این بیم  1َهَذا َنذ 

 زیرا است؛بوده  اول آسمان در ذر عالم در ایدهندهبیم محمد یعنی ،(دهندگان استبیم
 مطهرش و پاک خاندان و ایشان ونمود،  دعوتعّزوجل  خداوند یگانگی به راها آن حضرت آن

 :آمده است چنین جامعه زیارت در که؛ همان گونه بودند بندگان بر خدا حجت، عالم آن در
 عالم در که است روزی« اولی» از منظور 2«.های خدا بر اهل دنیا و آخرت و اولیو حجت»... 

 امتحان بنابراین شد. گرفته والیت پیمان   و عهد، خداوند پروردگاری به اقرار از پس بندگانذر از 
 مادی. پیدایش این در نه، شد حاصل اول آسمان در ذر عالم در پیمان و عهد گرفتن و اول

الَّ ُهوَ : فرمایدمیتعالی حق َلَه إ  ُه اَل إ  َلْیه  َوُهَو اللَّ َرة  َوَلُه اْلُحْکُم َوإ  وَلی َواْلْخ 
ُ
ي اأْل  َلُه اْلَحْمُد ف 

تنها از و آخرت  اولیها در معبودی جز او نیست، همۀ ستایشاوست خدا که  و)  3ُتْرَجُعوَن 
 .(شویدده مییاوست، و تنها به سوی او بازگردان آن  از اوست، و فرمانروایی فقط آن  

ـ هاستنفس آسمان همان کهـ اول آسمان در ذر عالم شودمیروشن  ما برایترتیب  ینه اب
 اجسام عالم نه، هاستنفس عالم ذر عالم دادیم، توضیح قبال   کههمان طور  وقرار دارد، 

 مادی.دنیوی 
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است  داده رخ آن در آنچه بیان به است، ملکوت عوالم از ذر عالمشد  مشخصحال که 
ـ پیمان و عهد گرفتن و امتحانو  فرزندانشان،و حّوا و  آدم سنف خلقت جمله ازپردازیم ـمی

 بیان راها آن خصوص در شدهنظرات گفته کنیم،می استنادها ه آنب کرده، بررسی را جزئیات
 کنیم.می اثباتها بین آن ازرا  صحیح گفتار و، بررسی راها و آن کنیم،می

پرداخت. خواهیمها به آن بعدمباحث  درها موضوعاتی هستند که این



 ذر عامل در آدم خلقت

 انسان خلقت
 :(آفرید) َخَلَق  معنای

 که هرچیزی و نداشت، وجود آن از پیش که نحویبه چیزی آوردنوجودبه یا ساختن»
ال  .ه استنداشت وجود آن همانند که نحوی بهبوده  آن آغازگرش خود نمود خلق خداوند

َ
أ

مر تبارك الله 
َ
حسن الخالقینله الَخلق واأل

َ
مرحبا بر خداوند که بهترین خلق ) ...أ

« پیدایش» یکی است: صورت دو بر عرب کالم در« خلقت: خلق» ...(کنندگان است
 را آن یعنی: نمود، خلق را چیزی خداوند و ...«تقدیر» دیگری و، آمدن وجودبهمعنی به

 1«.آورد وجود به نداشتوجود  آنکه از پس را آن یعنی؛ آفرید

 و 

 خداوند و ... آورد وجود به نداشتوجود  آنکه از پس را آن :کرد خلق را چیزی خداوند»
 2«.آورد وجود به است کرده اقتضا حکمت که تقدیری طبق را آن یعنی آفرید: را خلق

 قدرت با را آن وبه وجود آورد  نداشت وجودی آنکه از پس را ینْفس انسان خداوند بنابراین، 
مطابق آنچه حکمتش اقتضا کرده است آفرید. پس آفرینش و  ،ودخ رتقدی و تدبیر و

که بر وجود انسان در پیدایش این دنیا پیشی گرفته آمدن آن را در پیدایش نخستین ـوجودبه
 .ـ آغاز فرموداست

 آغاز عالم، آندر  و پیدایش آن در را ]نفس[ آن آفرینشتعالی وتبارک خداوند چگونه اما 
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 ؟کرد

 انسان خلقت اندکرده مشخصمتون،  شویممی متوجه دینی، متونبررسی  و لعهمطابا  
 فرماید: می تعالیحق ؛است شده آغاز ِگل از ذر عالم در

َ
ْحَسَن ُکلَّ َشْيء  َخَلَقُه َوَبَدأ

َ
ي أ ذ 

الَّ
ین   ْن ط  ْنَسان  م  را از  مان کسی که آنچه را آفرید نیکو ساخت، و آفرینش انسانه)  1َخْلَق اْْل 

ل آغاز کرد ی  :است فرموده نیز و (گ  َجٌل ُمَسمًّ
َ
َجال  َوأ

َ
َضی أ

َ
ین  ُثمَّ ق ْن ط  ي َخَلَقُکْم م  ذ 

ُهَو الَّ
ْنُتْم َتْمَتُروَن 

َ
ْنَدُه ُثمَّ أ لی آفرید، پس فرمان اجل و همان کسی است  او)  2ع  که شما را از گ 

در شک و وم است نزد اوست، باز شما مرگ را بر همه کس معین کرد، و اجلی که معین و معل
 سجدهاو  برای تافرمود  امر فرشتگان به، آن در خود روح از دمیدن از پس و ،تردید هستید؟!(

ْن فرماید: ؛ میکنند یه  م  ْیُتُه َوَنَفْخُت ف  َذا َسوَّ ین  َفإ  ْن ط  ا م  ٌق َبَشر  ي َخال  نِّ َکة  إ  ْلَماَلئ  َك ل  اَل َربُّ
َ
ْذ ق إ 

ي فَ  یَن ُروح  د  به فرشتگان گفت من بشری پروردگارت که را ]یاد کن[ هنگامی )  3َقُعوا َلُه َساج 
درست و نیکو نمودم و از روح خود در او دمیدم، برای آن را پس زمانی که  ؛از گل خواهم آفرید

ل از خلقتۀ مرحل از پس روح دمیدنۀ مرحل بنابراین درافتید(.سجده به او   .انجام شد گ 

ل از خلقتۀ رحلم دو بین عبارت  که دارد وجود برزخییک مرحلۀ  آن، در روح دمیدن و گ 
َوَلَقْد َخَلْقَناُکْم ُثمَّ  :فرمایدتعالی میحق«. صورتگری»یا « کشیدنتصویربه»است از 

یَس َلْم َیکُ  ْبل   إ 
الَّ َکة  اْسُجُدوا ْل دم َفَسَجُدوا إ  ْلَماَلئ  ْلَنا ل 

ُ
ْرَناُکْم ُثمَّ ق یَن َصوَّ د  اج  َن السَّ )و   4ْن م 

 هبه فرشتگان گفتیم ب آنگاهشما را آفریدیم، سپس شما را صورتگری کردیم، راستی که ما به
 (.کنندگان نبودآدم سجده کنید؛ بی درنگ همه سجده کردند، جز ابلیس که از سجده

ق افتاد؛ اتفا ذر عالم در ابلیس، توسطوی  نپذیرفتن و آدم به فرشتگانۀ سجد استروشن  
 دنیا. عالم در نههستند،  نخستینپیدایش  در آفرینشۀ دهندنشان الذکرفوق آیات بنابراین


 .7 ،سجده .1
 .2 ،انعام .2
 .72-71 ،ص .3
 .11 ،اعراف .4
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 است:انجام شده  مرحله سه در ذر عالم در انسان آفرینش شودمیبنابراین روشن 

ل از خلقت (1  ؛گ 

 یا میانی؛ برزخیۀ مرحل)صورتگری(؛ یعنی  کشیدنتصویربه (2

 .روح دمیدن (3
 وگرنهکردم؛  تقسیم مرحله سه به را آن ،بیان جزئیات و سازیشفاف هتجبهبنده صرفا  

ل از را ینْفس انسان متعال خداوند ش خود روحدمیدن از  سپس( و شدهُبرده باالشده )رفع گ 
میانی  ایمرحله که کرد تعبیر چنین آن از توانمی کشیدن،تصویربه اما است. آفریده آن در

ل رفع بین  است.بوده  روح دمیدن و گ 

 که روایاتی وقرآن  آیات در کهبه همان صورتی ـ گانهسه مراحلاین  توضیح به ما رو،ایناز 
 پرداخت. خواهیمـ است شدهتوصیف  اندکرده بیان رااین مراحل 

 گِل از انسان آفرینش اول:ۀ مرحل 

 از انسان تخلق آغاز که است واقعیت این نشانگر روشنیبه الذکرفوققرآنی  آیاتظاهر 
ل بوده  ذر عالم در آفرینشها آن از منظور کردیم اشاره نیز قبال   کههمان طور  و؛ است بوده گ 

 عالم در او نفس آفرینش با عالم این در انسان بیولوژیکی   بدن آفرینش دنیا. عالم در نه، است
 .تفاوت دارد ذر

 و، رفته ترفرا معنوی تواتر حد از کهاند سنت نقل شدهاهل و شیعیان از بسیاری روایات 
ل از ذر عالم در انسان آفرینش منشأ دندهمی نشان  برخی به ادامه در است. بوده شدهرفع گ 

 کرد. خواهیم اشارهها آن از
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 مربوط به گِل احادیث

 منظورم؛ اندرفتهتر فرا تواتر حد ازو  هستند بسیاربا وجود سندهای مختلف،  احادیث این
 آدم خلقت آغاز که هستندنکته  این گرنابی وند متواتر  داللت و معنا نظر از هاآن که است این

ل از ایشان فرزندان و  برخی برها آن از بعضی باشند. داشته مختلفی الفاظ اگرچه است، بوده گ 
ل، برداشتنۀ نحو آفرینش، در جزئیات از ل که مکانی گ   د.ندار  داللت .. و شده برداشته آن از گ 

لی بیان به احادیث نای همچنین، لی وشد  خلق آن از آدم که گ   و خدا جانشینان که گ 
لی که دشمنانشان از آن خلق شدهشیعیانشان از آن خلق شده اند و منشأ و اصل اند و نیز گ 

ل  و آمیختنشان، مالیدن و ورز دادن آن،ها، درهمکردن آنها، نحوۀ مخلوطهریک از این گ 
 اند.تهرداخپ جزئیات از دیگر بسیاری

ها بودن آنشده در این احادیث، بسیارها در برخی از جزئیات ذکررغم وجود اختالفعلی
 صادر معصومین ازها آن از برخی که باشیم داشته باور و نیمشود اطمینان کباعث می

ما  آنچه برها داللت آن صحت در خدا کتاب با احادیث این از برخی بودنموافق و اند،شده
 .کندکفایت می هستیم،ش اثبات اهانخو 

 کنیم:می ذکر راها آن از برخیند و ما تنها بسیار  احادیثاین 

آغاز آفرینش  اگر مردم بدانند» فرمود: روایت است که باقر اماماز زراره از اباجعفر 
قبل  عّزوجل وند. همانا خداندوشمیاختالف ندچار با یکدیگر نفری دو هیچ  است چگونه بوده

را بیافریند، فرمود: آبی گوارا پدید آی، تا از تو بهشت و اهل طاعت خود را  اتز آنکه مخلوقا
آن دو ه سپس ب ؛بیافرینم، و آبی شور و تلخ پدید آی تا از تو دوزخ و اهل معصیتم را بیافرینم

مؤمن.  ،د و کافرکافر زایَ  ،مؤمنبه این ترتیب شد که  .آمیخته شدندفرمان داد، پس آن دو 
ه بهمچون ذرات  ناگاههب ؛شدت مالش دادهبرگرفت و آن را بزمین سطح گلی را از سپس 
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 1«.جنبش درآمدند

در  را بیافریند خواست آدم عّزوجل وندخداوقتی » فرمود: صادق امام... اباعبدالله 
که از مشتی برگرفت با دست راستش  . پس اوساعت روز جمعه جبرئیل را فرستادنخستین 
ت، و مشت دیگری از زمین و از هر آسمان خاکی برداش رسیدفتم به آسمان دنیا میآسمان ه

خود را دستور داد تا مشت  ۀکلم عّزوجلهفتم باال تا زمین هفتم دور برگرفت. سپس خدای 
ل را به دو  .رداول را به دست راست و مشت دوم را به دست چپ خود نگه دا سپس آن گ 

به نوعی را هم ها بود ود، به نوعی پاشید و آنچه از آسمانقسمت شکافت و آنچه از زمین ب
یا و پاشید. آنگاه خدای تعالی به آنچه در دست راستش بود فرمود: رسوالن و پیغمبران و اوص

م، از توست. پس آنچه اهش را خواستاصدیقان و مؤمنان و سعادتمندان و هرکه ارجمندی
و الزم شد. و به آنچه در دست چپش بود فرمود:  ثابت ،فرمود کهچنان ،فرمودها آن ۀدربار 

م از توست، اهقاوتش را خواستشن و کفار و طغیانگران و هرکه خواری و استمگران و مشرک
ل ثابت و الزم شد. سپس تمام آن دو  ،فرمود کهچنان ،فرمودها آن ۀپس آنچه دربار   ابگ 

همانا خدا شکافندۀ دانه و »مود: خداوند متعال است که فر ۀیکدیگر آمیخته شد. و این گفت
القا ها آن ن است که خدا محبت خود را برامؤمن (گل)طینت  ،مقصود از دانه« .هسته است

و از  ؛شدندکافران است که از هر خیری دور  (گل)طینت  ،و مقصود از هستهاست، فرموده 
و نیز  ؛دور شد که از هر خیری برکنار و نامیده شد« نوی»]در زبان عربی[ این جهت هسته 

« .آورندۀ مرده از زنده استزنده را از مرده بیرون آورد و بیرون ،خدا»فرماید: می عّزوجلخدای 
ل مقصود از زنده همان مؤمن است که  ل او از گ  ای که از کافر بیرون آید و مقصود از مردهگ 

 ،است و مردهمؤمن  ،پس زنده ؛ست که از طینت مؤمن بیرون شودا کافری زنده بیرون شود
و سپس ما او را زنده بود کسی که مرده آن آیا »فرماید: می عّزوجل ونداین است که خدا کافر.

او زمانی است شدن زندهو  ،کافر استگل او با گل مقصود از مردن مؤمن، آمیختگی « .کردیم
 گونهاین عّزوجل وندخدا را از یکدیگر جدا ساخت.ها آن وسیلۀ کلمۀ خودبه عّزوجلکه خدای 
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برد و کافر را پس سوی نور میکند و بهخارج می والدتش پس از آنکه در تاریکی بودبا مؤمن را 
 وندی گفتار خداااین است معنو  ؛بردکند و به سوی تاریکی میخارج میبود از آنکه در نور 

استوار ن بر کافرا (وعده و فرمان خدا) که را زنده است بیم دهد و گفتارتا آن)که  عّزوجل
 1«.شود(

و ]به خاطر ) پرسید:سخن خداوند عّزوجل  اینۀ دربار  باقر امام از مردی گوید: زراره... 
تا آخر آیه.  (...را برگرفتها آن بیاور[ زمانی را که پروردگارت از صلب فرزندان آدم، ذریۀ

یک  عّزوجل وندخدا» فرمود: من به پدرم فرمود: شنیدمی پدرشکه در حالی  حضرت
ریخت بر آن را برگرفت و آب گوارای فرات  ـرا از آن آفرید که آدمرا ـمشت از خاک زمین 
سپس آب شور و تلخ بر آن ریخت و چهل صبح دیگر  .حال خود گذاشت و آن را چهل صبح به

مانند مور از  آنگاه آدمیان .شّدت مالید ل خمیر شد، آن را برگرفت و بهواگذاشت. چون آن گ  
اصحاب یمین  .به آتش درآیندداد دستور ها آن همۀبه . و چپش به جنبش درآمدندراست 

شدن سرپیچی مال از داخلو اصحاب ش  شد، سرد و سالمت ها آن داخل شدند و آتش بر
 2«.کردند

خداوند عّزوجل مؤمن را از » فرمود:روایت شده است که  صادق اماماز اباعبدالله  ...
ل بهشت آفرید، و کافر ل جهنم گ  ای بخواهد اگر خداوند خیری برای بنده» فرمود: و «.را از گ 

شناسد و پس به این ترتیب هر خیری را که بشنود آن را می ؛گرداندروح و پیکرش را پاک می
 ]راوی[ «.را که بشنود آن را زشت و ناپسند خواهد دید ایدرک خواهد کرد، و هر بدی و زشتی

ل» ود:فرممی ]امام[ شنیدم گوید: ل پیامبران، و مؤمن نیز از آن ها گ  بر سه نوع هستند: گ 
ل است، با این تفاوت که پیامبران ـ ـ از که اصل هستند و فضایل خاص خودشان را دارندگ 

ل چسبنده هستند. خداوند خالص ل هستند، و مؤمنان که فرع هستند از گ  ترین نوع آن گ 
ل ناصبی » فرمود: ]امام[ و «.اندازدنشان جدایی نمیها ]پیامبران[ و شیعیاعّزوجل میان آن گ 
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است؛ و اما مستضعفان، از خاک هستند. مؤمن از  (حمأ مسنون)رنگ از لجنی متعّفن و تیره
ای در خصوص خواسته دارد، و خداوند مشیت واش دست برنمیایمانش و ناصبی از دشمنی

 1«.ها داردآن

پیکرهای ها و دل وند متعالخدا» فرمود:ه ک استشده  نقل حسین بن علی از... 
و  ،ن را هم از آن طینتاهای مؤمنعلیین آفرید، و دل (گل و سرشت)را از طینت پیامبران 

کافران را از طینت سجین  یپیکرها ها وو دل ،آفریدتر از آن ینین را از پااپیکرهای مؤمن
ز مؤمن کافر متولد شود و کافر همین جهت اه ب مخلوط کرد؛آنگاه این دو طینت را  .آفرید

پس  .کافر ثواب و نیکیه و ب ،رسدمیمؤمن گناه و بدی ه همین سبب به و نیز ب ،زایدمیمؤمن 
نچه از آن ه آهای کافران بو دل ش دارند،گرای اندنچه از آن آفریده شدهه آهای مؤمنان بدل

 2«.دارندآفریده شده تمایل 

خداوند محمد را از طینت »اند: نقل شده است که فرموده ... از امام باقر و امام صادق
داشت، و محمد تراوشی  و سرشتی که از گوهری در زیر عرش بود خلق فرمود، و طینت  

 رسول خدا خلق نمود. طینت   طینت   خداوند طینت امیرالمؤمنین را از همان تراوش  
طینت امیرالمؤمنین خلق  ۀاندمیخداوند طینت ما را از باقکرد و امیرالمؤمنین نیز تراوشی 

خداوند شیعیان ما را از همان تراوش طینت ما خلق داشت و کرد، و طینت ما نیز تراوشی 
مهربانی همانند ـ های ما نیزشیعیان ما مشتاق ما هستند و دل هایدلبنابراین  ؛فرموده است

ها هستیم و شیعیان ما نما برای شیعیانمان بهتری به آنان توجه دارد. ـو شفقت پدر به فرزند
ها ز برای ما بهترین است و ما هم برای او بهتریننی رسول خدا .هستندها برای ما بهترین

 3«.هستیم
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 ]ایشان[ کرد؟ سؤالیده شد نام آدم چرا که آدم خصوص در پیامبر از سالمابن... 
آفریده  هالاز تمام گ  سؤال شد: آدم  «شده است.زیرا از گل زمین و پوستۀ آن آفریده » فرمود:

ل؟ فرمود:  شد ، و اگر تنها از یک گل آفریده میهالالبته از تمام گ  »شده است یا از یک نوع گ 
سؤال شد: در این دنیا برای  «ها بر یک صورت بودند.شناختند، و آنمردم همدیگر را نمی

، تیره، سرخ، آبی، ، سبز، سرخ مایل به زردخاک که در آن سفید»ها مثالی هست؟ فرمود: آن
های به همین دلیل در مردم نیز همانند رنگ،شیرین و گوارا، شور، زبر، نرم و بور وجود دارد

پوست پوست، گندمگون و سیاهخوی، تندخوی، سفیدپوست، زردپوست، سرخخاک، نرم
 1«. وجود دارد...

 شدند؟یده نامّوا ، ححّوا و آدم، آدم چرا کرد: سؤال و آمد امیرالمؤمنین نزد یهودی یک
که ترتیب ین ه اب ؛شد زمین آفریده)پوسته( از َادیم آدم، آدم نامیده شد؛ چون » فرمود: ایشان

لرا فرستاد و به او فرمود از پوستۀ زمین، چهار قسمت  خداوند متعال، جبرئیل برایش  گ 
لسیاه، و این  گلیای و ی قهوهگل، سرخ گلیسفید،  گلیبیاورد:  های نرم سمتها را از قگ 

زمین بردارد. سپس به او فرمود چهار نوع آب برایش بیاورد: آب شیرین، آب شور، زبر و زمین 
ها را روی خاک بریزد، و خداوند با دست ]قدرت[ آب تلخ، و آب گندیده. آنگاه به او فرمود آب

از داشته چیزی اضافه آمد که به آب نی از خاک نهطوری که به ؛را به هم آمیختها آن شدخو
چیزی زیاد آمد که به خاک نیاز داشته باشد. پس آب شیرین را در گلوی او  باشد، و نه از آب

اش. هایش و آب گندیده را در بینیو آب شور را در چشمانش، و آب تلخ را در گوشقرار داد، 
 2«.آفریده شد (موجود زنده)حّوا نیز حّوا نامیده شده؛ چون از حیوان 

ا بهستند و  بسیار باب این در روایات چه اگر؛ کنیممیبسنده  روایات از تعدادهمین  به 
 برها آن کنیدمی مشاهده کههمان گونه  اند.شده نقل شماربی هایسند و گوناگون طرق

ل از خلقت منشأاینکه   نظر از ودر نگاه اول به این روایات  اما؛ دارندنظر است اتفاق بوده گ 
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؛ ولی دارند تفاوت باهم شدهذکر جزئیات در که شودمی برداشت چنینها آن از ،یظاهر 
 این و هاست،آنفهم و درک  در اختالف بلکه؛ ندارد وجودها میان آن اختالفی هیچ واقع در

ل، برداشتن چگونگی جزئیات   در اختالف ؛ شوند اختالف دچار علم[ ]مدعیان شد باعث گ 
 خصوص درها های آنهگفت و نظرات دلیل همین به. پذیرفتند گروهی وکردند  رد را آنای عده

لمربوط به  احادیث  دچار اختالف شده است. گ 

 ت(احادیث مربوط به گِل )طیندربارۀ  شدهگفتهنظرات  بردرنگی 

شده در خصوص توضیح های متعددی دربارۀ فهمی که از احادیث نقلنظرات و گفته
ل برداشت کرده  کنیم:می ذکر راها آن از برخی .اندند بیان داشتهاچگونگی آفرینش انسان از گ 

 باید پس؛ عملنه  وشوند می یقین موجبو به این ترتیب نه  هستند آحاد احادیث این .1 
 اجماع قطعی، سنت کریم، قرآن بااین احادیث  که؛ به خصوص افکند دوربه  وکرد  رد راها آن

 1.دندار  مخالفت قطعی مدارک و عقلی دالیل امامیه،

ل، از ذر عالم در خلقت آغاز چگونگیدربارۀ  شدهنقل اخبار پاسخ:   تواتر حد ازفراتر  گ 
جای شگفتی  اند.کرده نقلسنت نیز اهل و امامیه بزرگ علمای راها آن از بسیاریو  است،
 است دلیلی یا ایناند؛ و قلمداد کرده آحاد اخبار راها آن و کرده تصریح چنین برخی کهاست 

گاهینا بر  یا ،اندنکرده بررسی را مسئله این در شدهذکر اخبارو به این معناست که  ایشان آ
این احادیث  رد خواهاندنبال آن ها از این احادیث که بهآن فهم و درک عدم بر است دلیلی
 دانستنآحاد و اخبار این سنداز  گرفتناشکال ،نپذیرفتن برای روش ترینساده واند؛ شده

 شود.میها آن به نکردنعمل و یقین عدم موجب که تهاسآن

ل از انسان آفرینش آغاز کنندمی بیان که اخباریعالوه به  کریم قرآن موافق ،است بوده گ 
 شوند.نمی رد دلیل همین بهو  هستند،
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 علمای از بسیاری که حالی در؟! گویندمی سخنکدام اجماع  ازها از این گذشته، آن
 هیچ بنابراین؛ اندکرده اعتمادها آن بر و نقل را اخبار اینـ مفسرین و محدثین لهجم ازـ امامیه
 این ،بودن این احادیثدرست بر مبنی امامیه اجماع با بلکه؛ ندارد وجود اجماع این بر دلیلی
 مورد اجماع  این  مخالف که دارد وجود اجماعی پسشده است؛  نقض ادعا مورد اجماع  

 ست.ادعا

 در عقل که دادیم توضیح پژوهش این دوم فصل در ترپیش عقلی، دالیل صوصخ در اما
 و ]قرآن ثقلین پیروـ است افتاده اتفاق آن در که جزئیاتی و ذر عالم اثباتمثل ـ غیبی مسائل
 بیشو گمانی  حدس، مسائلچنین این نفی در گفتنسخن که؛ همان طور است عترت[

شود محسوب می غیب ما برای که میعالَ  جزئیاتبه  واندتمی چگونه عقلنخواهد بود؛ زیرا 
اتفاق  آن دررا  آنچه یا عالم آن تواندمی چگونه و باشد.ـ احاطه داشته است ذر عالم منظورمـ

 کند. نفیافتاده است 

 است: داده پاسخ چنین شبر عبدالله سید 

 طرق ومتعدد  یسندها با خود، بزرگجامع  هایکتاب در را اخبار این بزرگ علمای»
 معنایی هیچ پس محسوب بشوند؛ معنوی تواترهای از نیست بعید و اند،کرده روایت محکم

« سالمال اةثق» .توجیه نمود راها آن باید بلکه وجود ندارد؛ها آن رد وگذاشتن کنار برای
 برقیال مالی،ا در ]طوسی[ شیخ و ،متون متعدد و گوناگون هاییروش به کافی در ]کلینی[

 در صفار شان،هایسیر تف در عیاشی و ابراهیم بن علی علل، در صدوق المحاسن، در
 بلکه اند.کرده روایت راها آن گوناگونطرق  و بسیارسندهای  بادیگران  و، الدرجاتبصائر

، کرده توقفها آن در باید و هستند متشابه اخبار این شود گفته حالتی چنین در است بهتر
 کالم ،است شده روایت ایشان از کههمان گونه  زیرا دهیم؛ ارجاع یشانا به راها آن امر
 متشابه همانند متشابهی ما اخبار در شود:می تقسیم متشابه و محکم به قرآن همانند هاآن

 و دهید ارجاع محکم به را آن متشابه پس؛ دارد وجود قرآن محکم همانند محکمی و قرآن
 گمراه صورت این درچراکه  نکنید؛ پیروی دهید ارجاع محکم هب را آن اینکه بدون متشابه از
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 1«.شد خواهید

 اشاعرهاعتقادات  وسنت اهل روایات موافقچراکه  ؛شوندمی تقیه بر حمل اخبار این .2
 2است. استطاعت و اختیار باب در شده از ایشانصریح وارد اخبار مخالف نیز و است،

 جایگاه و فضایل محمدآلد دارد، در حالی که مقام وجو این در ایتقیهچه  پاسخ:
 طبقات از بعضی در یاـ جهنم در آن اصل که طینتی از دشمنانشان اینکه و ،شان راخودمتعالی 

 دارد.منافات  تقیه با؟! چنین مواردی کنندمی بیان اندشده آفریدهـ است سجین مانند آن

سنت اهل اعتقادات موافق آنچه هر جهنتی درموافق است و  اشاعره عقاید با اینکه اما 
سنت اهل آنچه بهکه  است درست نیست؛طور کلی پذیرفتنی به شود، افکنده دوربه  باید باشد

ولی  شود،می عملـ ستهاآن با مخالفت دراینکه رشد  باب ازـ باشندش مخالف و کرده رها
 مشترک امامیه با اعتقادات از بعضی درسنت اهل زیرا؛ نیستدرست  مطلقطور به، قاعده این

 ؟اعتقادی موافق هستند مشترکات این انداختندورگویندگان  این نظر با  آیا. حال هستند
 است.دیدگاه، بدیهی  این سستی

 خواهند آن بهای که مخلوقات نتیجه به متعال خداوند علم ازای است کنایه اخبار این .3
گ با متعال خداوند که هنگامی زیرا رسید؛  راها آن داشتها آن وضعیت از کهو علمی  اهیآ
 3ه است.نمود خلق مختلف هایطینت از راها آن ییگو، آفرید

ل ازکه  آفرینشی و یافته تحقق که ایشدهانجامکار  وجود بر صراحتبه اخبار پاسخ:  گ 
 هنشد ذکراین خصوص  در کنایه یا تشبیه به ایاشاره هیچ و د،ندار  داللت است شده حاصل

گاهیعلم و  با این و؛ است  ندارد.منافاتی  رسید خواهند آن به آنچهاز  خداوند آ


 .11ص 1ج ،مصابیح األنوار فی حل مشکالت األخبار؛ السید عبدالله شبر. 1
 همان منبع.. 2
 همان منبع.. 3



 خلقت آدم در عالم ذر ............................................................................................ 182

 1هاست.آن متفاوت و مختلف هایتوانایی و استعداد ازای کنایه اخبار این .4 

تردیدی  هیچ زیرا کرد؛ انکار را آن تواننمی کهطوری ؛ بهروشن و واضحاست  امری این
 باعث این و ندارند، قرار توانایی و استعداد ازدرجه  یک در هلابوج و پیامبر کهوجود ندارد 

 برای که استعدادی طبق را پیامبر متعال خداوندچراکه  شود؛نمی تکلیفشدن ساقط
است  دادهوی  به آنچه طبق نیز را ابوجهل و کرده، مکلف است داده ایشان به کمال کسب
 و شر از چیزی بر را او و، نساخته مکلف نشتوا و حد از بیش را اوهرگز  واست،  نموده مکلف
 است. نساخته مجبور فساد

ل  اخبار .5   برای حتمیۀ الزم بدبختی و خوشبختی که است این مستلزممربوط به گ 
 ،نخواهد بود اختیاریصورت به انسان برایاین دو  از یکهیچ صورت این درو  ،باشند انسان

 2ست.ا باطل کهشد  خواهد جبرمنجر به  این و

ل  اخبار به اگر پاسخ:  بلکه؛ نیستند جبر به قائلها آن دید خواهیم کنیم، دقتمربوط به گ 
گاه خداوند که است اینها آن معنای  چیزیهیچ  و است امور حقایقۀ آیند و حال و گذشته به آ

 او امر فرد خود انتخاب مطابق وه دانستمی را فرد هر انتخاب خداوند شود.نمی پوشیدهاو  بر
 او .است گردیده آسان ،شده آفریده آنچهمطابق  هرکسی امور بنابراین ه است؛نمود تسهیل را

 که دلیل این به یا است، کرده انتخاب را ایمان مؤمن زیرا کرده؛ آسان مؤمن برای را چیزهمه
 انتخاب را شجانشینان و خدا به ایمان او هدانستمی ،ذر عالم در مؤمن خلقت از قبل خدا
 و گریتصویر  ،طینتاز همان ابتدا با توجه به  را وی انتخاب  امور متعلق به  بنابراین ؛کندمی

 ؛کندمی صدق نیز کافر قضیه دربارۀ همین .به همین ترتیب ...و  است نموده آسان نفسش
 بنابراین .فرمود نازل وی بر داشت نیاز کافررا که  آنچهتمامی  خود عدالت و منت با خداوند پس

 خصوص در وقتیپژوهش  این ۀادام در موضوع این دارد؟ وجودجایگاه  این در بریج آیا


 همان منبع.. 1
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 .خواهد شد داده توضیح تفصیل به ،کرد خواهیم صحبت ذریه آفرینش

 :دهدمی پاسخ چنین خصوص این در مجلسی 

 بلکه ؛پذیردنمی صورت خود خودی  به ،طینتبرای  بدبختی یا خوشبختیشدن الزم»
 ؛کندمی حکم بدبختی و سعادت به کهکند پیدا می ربط متعال اوندخد قضای و حکم به

 ـشود آفریده اینکه از قبلـ انسان برای بدبختی یا خوشبختی ۀپیشین به اشکالپس این 
 صدوربر اساس  حکم که است این پاسخ .خواهد بود جبر مستلزم امر این و ،گرددبازمی

 حال عین در که است اختیاری عمل یکاین  سپ با توجه به اختیار بنده خواهد بود؛ فعل
ـ نخواهد بود تا کند و چه نکند انتخاب را آن بندهچه و متعلق به فعل ـ است، الوقوعحتمی

 1«د.شواختیار  ابطال به ملزمبه این ترتیب 

 همان چیزی به عشق و گرایش شود،حاصل می طینت دو نهایی که از آفرینش   . هدف6
 جبر مستلزم این و کندمی اقتضا شر و خیر از خودش انتخاب باها آن از هریک که است

ل که دو آمیختنرهمدَ  به تصریح امام از پس خصوصبه نیست؛  دو شودمی باعث گ 
 کارهای بتواند مؤمنطوری که به ؛گیرندب قرار اعتدال سطح در دفع کنند و را همدیگر طبیعت

 برخی در که امام گفتار رانکته  این .باشد خوب ایکاره انجام به قادر کافر و دهد، انجام بد
ه ب مؤمنان هایدل پس :فرمایدمی کهآنجا  ؛کندمی ییدأتاست  شده نقل فصل این اخبار از
متمایل  اندشده آفریده آن از نچهه آب کافران هایدل و گرایندمی شده آفریده آن از نچهآ

 2شوند.می

 و میل برای عاملی فقط اختالط، و آمیختگیرهمد این دهدمی نشان کالم این ظاهر 
. باشد شده اجبار برای عاملی و انتخاب و توانایی بردنبیناز باعث اینکه نه بود، خواهد گرایش

 قدرت نشانگر شودمی حاصل گل دو این آمیختندرهم از که مصلحتی و حکمت بسا چه
 هاآن استناد توهم به پاسخی عنوانبه برعکس، و مؤمن از کافر آوردنپدید در متعال خداوند
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 گناهانشان آمرزیدن وسیلۀبه مؤمنان خطاکاری مسئلۀ در متعال، خداوند رحمت یا طبایع به
 کفار و نبود اختالطی پیوند این اگر زیراـ باشد کافران حکومت در زندگی برای مؤمنان تالش یا

 هاآن ستم و ظلم از کسهیچ و دندبو شیاطین مانند هاآن همۀ نداشتند، خوبی رفتار و رأفت
 زیراـ بگیرد قرار امید و ترس بین مؤمن اینکه برای- مومنین با رابطه در- یا ـیافتنمی رهایی

 از خودبینی و ُعجب طاعات، انجام با اینکه یا شرـ یا است شده غالب خیر درونش داندنمی
 و هاحکمت یا کند؛ رجوع خدا به گناهان از خود داشتنمحفوظ برای یا شود؛ برداشته وی

َردهای که دیگری هایمصلحت  .است ناتوان هاآن ادراک از ما ضعیف هایفهم و ناقص خ 

 امر این که است این اند،کرده اعتماد آن بر و پذیرفته باب این در اصحاببیشتر  آنچه. 7
 کهرا ـ رواحاۀ هم که هنگامی متعال ]خداوند[ زیرا؛ است شده نازل الهی دانشبر اساس 

 انتخاب باها آن از بعضی دانست و آفریدـ هستند آن انجام به قادر و دارند را شر و خیر توانایی
 همان کهمحض  شر به دیگر بعضی و گردندبازمی است ایمان همان کهمحض  خیر به خود
 ناپاک یا پاک طینت از راها آن اینکه نمود؛ رفتار صورت این بهها آن با گردند،بازمی است کفر

 کندمی انتخاب را ایمان و خیر صورت هر در« زید» دانست خداوند که هنگامی زیرا آفرید؛
« عمرو» دانست که هنگامی و، آفرید طینت آن از را اوـ نشود آفریده پاک طینت از اگر حتیـ

 از است لطفی این نمود. خلق طینت آن از را او کند،می انتخاب را کفر و شر صورت هر در
 که هنگام آن وی، برای است کرامتی و گرفتنآسان و( زید) اول فرد برای خداوند جانب

گاه او عمل و نیت حسن از پروردگار  گرفته نظر در( عمرو) دوم فرد برای آن عکس   و؛ شد آ
گاهیعلم و  شود.می  که است مفید بسیار معنایی این نیست. افعال صدورعلت به خداوند آ

 حدیث در کههمان طور ـ ایشان اخبار از و، دارند تطابق آن براین باب  در اخبار بیشتر
 برداشت چنینـ است شده اشاره آن به ایشان سخنان در متعال خداوند قول از مذکور

گاه خود بندگان هایدل بر من که: شودمی نه  و کنممی ستم و ظلمها نه آن به هستم، آ
 اخباردیگر  از بشناسم. کنم خلق اینکه از قبل را او اینکه مگر؛ کنممی ملزم چیزی به را کسی
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 1.شودمی مبحث شدنطوالنی به منجرها آن نقل که، شودمیی حاصل برداشت چنین نیز

ل )طینت( بود،خص در شدهۀ نظرات گفتهخالص هااین   کههمان طور  و وص اخبار گ 
بوده  روایاتمحتوای  ازدگانشان گوین درک بر مبتنیها و نظرات گفته این کنیدمی مشاهده

 توجه روایات از برخی بهها آن زیرا؛ دارندبررسی و ارزیابی  به نیازاین نظرات  از برخیو  است،
 اند.کرده پوشیچشم دیگر برخی از و نموده

 شده ذکر ثقلین در آنچه طریق از که است این دارد اهمیت ما برای اکنونای که نکته
 آب با شدهمخلوط خاک از« پیدایش نخستین»در  انسان آفرینش آغاز شودمی روشن ما برای
ل» به آن از، شدنمخلوط از پس که بوده ل»تعبیر شده است و این « گ  نمایانگر انواع « گ 

شود آغاز آفرینش انسان های زمین بوده است. بنابراین ثابت میها و انواع آبمختلف خاک
ل رفع  .ستشده بوده ادر آن عالم از گ 

ل از انسان آفرینش آغاز چرا اما  ل رفع   معنای و است؟ بوده آسمان به شدهرفع گ   گ 
 چیست؟

 در ادامه به روشنگری از این مطلب خواهیم پرداخت. 

 است؟ بوده گِل از انسان آفرینش آغاز چرا 

 :پردازیممی زیر به نکاتابتدا  سؤال این پاسخشدن روشن برای

تعالی حق باشد.ش زمین درخودش  جانشین تا آفرید را آدممتعال وسبحان خداوند
یَفة   فرماید:می ْرض  َخل 

َ
ي اأْل ٌل ف  ي َجاع  نِّ َکة  إ  ْلَماَلئ  َك ل  اَل َربُّ

َ
ْذ ق  است حقیقتی این و 2...َوإ 

 است.فرموده  بیان را آن نیزبیت اهل روایات که

تعالی خواست خلقتی با وتبارک خداوند» فرمود: که است روایت امیر مؤمنان از... 
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تا حجت من در زمینم بر  (گمارممن در زمین جانشینی می)دستان خود بیافریند... فرمود: 
گماری که در آن فساد آیا کسی را می) خلقم باشد. فرشتگان گفتند: منّزهی ای پروردگار

دانم که شما من چیزی می)که جنیان در آن فساد کردند... فرمود:  همان گونه؛ (کند؟!
خواهم خلقتی با دستان خود بیافرینم و از فرزندان او، پیامبران و . من می(دانیدنمی

را جانشینان خود بر ها آن یافته قرار دهم وفرستادگان و بندگانی نیکوکار و پیشوایانی هدایت
شان دهند و بر دارند و از عذابم بیم را از نافرمانی من بازها آن خلقتم در زمینم قرار دهم تا

حجت قرار ها آن بپیمایند، و ایشان را برها آن اطاعتم هدایتشان کنند و مسیر و راه مرا با
 1«دهم...

ل چرا اما؛ باشد زمین در خداوند جانشین تا شد آفریده آدم  در و برده باال آسمان بهاو  گ 
 نشد؟ آفریده زمین درطور مستقیم به و آمد، فرود زمین به سپسو  شد آفریده آنجا

 به ایشان از قبل کسهیچ که بیانی با را آن احمدالحسن سید که استای نکته این 
 فرماید:ایشان می؛ است فرموده روشن نپرداخته، آن

نمود؛  آغاز (آسمان َانُفس) متعال آفرینش آدم را در آسمان اولوسبحان خداوند»
شته باشند که به زمین فرود بیایند و ولی برای اینکه آدم و فرزندانش قابلیت این را دا

ل، تا آسمان اول باال بردهها بدنبه  مردم دیگر و  و نفس آدم ،متصل شوند، باید گ 
مرفوع  از آن آفریده شود. این موضوع ضروری است؛ از این جهت که روح، در این گل  
ل، ابزار اتصال روح با جسد شده است. امکان ندارد روح  با جسد دمیده شد و این گ 

که آن دو، در دو عالم مختلف و از دو عالم متفاوت دلیل تماس داشته باشد؛ به این 
. پس باید ابزاری باشد که در همۀ مراتب و قرار داردعوالمی  ،بین آن دوو هستند 
های واسطه و عوالم بین آسمان جسمانی و آسمان اول، وجودی داشته باشد جایگاه

 میانگیرد و بتواند بها قرار د، بتواند در این جایگاهشوو زمانی که جسم مرفوع می
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 در حرکت باشد.ها آن

لی که مرفوع شده است وجود که جلوۀ همۀ چیزهایی است که در زمین ـ پس گ 
امکان حرکت بین عالم اجسام و ارواح را یافته است؛ یا بگوییم: بین عالم اجسام، ـ دارد
ابتدای ۀ تماس با آسمان دوم، یا عاَلم ارواح در آسمان اول تا رسیدن به نقطابتدای در 

 آسمان دوم، آسمان روح و بهشت ملکوتی.

ل زمین و آب آن بود؛ تا نفس او که به زودی در همچنین آغاز آفرینش آدم از گ 
و زندگی در تکثیر او را آمادۀ تا شود، قوت و شهوت را حمل کند آسمان اول آفریده می

را آماده کند تا بر زمین مسلط شود. فرشتگان به دستور  همۀ مناطق زمین کند و او
خداوند سبحان، مقداری از خاک و آب زمین را گرفتند و به آسمان اول باال بردند و از 

و در بهشت دنیوی، در انتهای  ،آن، طرح جسم لطیف آدم در آسمان اول ریخته
ن دوم که اولین یعنی در درب آسمان ملکوتی، یا آسما ؛آسمان اول قرار داده شد

 1«کنند.میبهشت ملکوتی است که فرشتگان از آن عبور 

ل که دریافت توانمی ایشان سخنان از   شده برده باال همراه یکدیگر، دلیل   دو به گ 
 است:

از  ایبهره هیچ ماده زیرا ؛نیست پایدارخود خودی  دنیوی به مادی بدناین  :اول دلیل
 جریان آن در زندگی بایدبیابد،  یوجود اینکه برای و، وجود برایقابلیتش  مگر، ندارد وجود

 روحپس  ؛شود دمیده آن در روح باید کند پیدا جریان آن در زندگی اینکه برای و کند، پیدا
 متفاوت جهان دو از جسم و روحولی  ؛کندمی مدیریت و هدایت را بدن که استهمان عاملی 

 ماده از عاری جهانی از و دوم آسمان درجودش و و است ملکوت عالم از روح زیرا ؛هستند
دلیل بهـ روح بنابراین .دنیاست عالم در شوجود و ماده از انسان جسم در حالی که ،است


، خانه: نجمة الصباحچاپ ،م2003، چاپ اول ،انتشارات انصار امام مهدی ،احمدالحسنتوهم الحاد؛ سید . 1
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طور مستقیم در بدن منتشر و گسترده تواند بهـ نمیدهندهنقص در پذیرنده و نه نقص در انجام
را داشته  وجود داشته باشد تا این قابلیت شود. به همین دلیل باید یک واسطه میان روح و بدن

 بدن بانیز این قابلیت را داشته باشد تا  واندازد  جریانبه  آن در روح ازرا  زندگیباشد که بتواند 
 است. ینْفس انسان همانۀ ارتباطی وسیل اینارتباط برقرار کند؛  مادی

ل بردن باال به شود، آفریده ینْفس انسان اینکه برای و  مثالی اول آسمان به نزمی از گ 
ل ترکیب از یشویم نْفس انساننیاز است. به این ترتیب متوجه می آن در روح دمیدن سپس  گ 

 است. شده آفریده روح و شدهرفع

، یا دارد وجودمتعددی  هایجهان و عوالم دنیا، عالم و ملکوتی آسمانمیان  همچنین
 این از باید کند برقرار ارتباط بدن با بتواند روح اینکه برای و ،عبارت دیگر مراتبی وجود داردبه

ل بردنباال بنابراینعبور کند؛  عوالم  در مهمی نقش خود، منبع به شدننزدیک هنگام در گ 
وجودی  پس؛ کندمی ایفا دارند قرار ملکوت و ملک عالم دو بین که هاییعالم آن تمام از عبور

هایی که برایش ترسیم محدوده آن طبق بتواند تا داشت خواهدمراتب  آن تمام درزنجیروار 
 کند. حرکتشده است، 

ل بردنباال شد مشخص ترتیب ینه اب بوده  آن در روح دمیدن دلیلبه اول آسمان به گ 
 با و عالم این در را انسان مادی بدن که استهمان عاملی  نفس و؛ شود آفریده نفس تا است
ل بنابراین؛ کندمید اداره ها قرار دار آن بینی که عوالم ازعبور   شود. بردهباالباید  گ 

 تا دارد شهوت و نیرو به نیاز شدنتکثیر و زمین در زندگی برای زمینی انسان   دوم: دلیل
 این شود؛ مسلط آن بر و کند زندگی زمین ازمکانی  هر در بتواند و کندولد وزاد و بنوشد بخورد،
 این اینکه برای پس؛ دارد وجود دنیا عالم در و است مادی جسم هایطبیعت از یکی شهوت
 بایدـ است نفس همان منشأکه این ـ باشد بشر نوع در زندگی استمرار و مواد منشأ هاشهوت
ل باید بنابراینشود؛  داده قرار آن در، نفس آفرینش   هنگام  و اول آسمان به ماده عالم از گ 

 شود. برده باال هانفس آفرینش عالم
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 ریخته اول آسمان در آدم لطیف و مثالی جسد قالب شده،رفع خاک و آب از ترتیب ینه اب 
 شدند. داده قرار آن درنیز  هاشهوت و طبیعت وداده شد،  قرار ملکوتی بهشت در و

 امیر ازاندکی قبل،  که روایتیۀ ادام در است. شده ذکر روایات از برخی در مسئله این شرح
سپس خداوند به چهار فرشتۀ شمال، جنوب، شرق :»فرمایندمی ایشان کردیم، ذکر مؤمنان

لی تاخته و آن را گوارا و بعد پرورشش داده و سپس سخت ن و غرب دستور داد بر این ساللۀ گ 
ها کرده و در آن قطعات و تّکه «اشتّکهتّکه»و  «قطعهقطعه» آن دنبالو محکمش نموده و به

فرشتگان بر آن »فرمودند:  امام «.را جاری کنند بلغمیعنی ریح، مره، دم و  طبایع چهارگانه
سپس حضرت  «.ها جاری ساختندو طبایع چهارگانۀ مزبور را در آن ندتاخت آوردگلی ساللۀ 

 ۀناحیبلغم از  ،شمال در بدن جاری شد ۀچهارگانه از طرف فرشت ریح از میان طبایع» :فرمودند
جنوب در بدن و هیکل انسانی جاری  ۀخون از ناحیو  (غرب) ، و مّره از جانب دبور(شرق) صبا
ریح،  ۀیاز ناح» فرمودند: حضرت سپس «شد.کامل  ،مستقل و بدن ،ین ترتیب روحه او ب ،شد

نرم و  یو از جانب بلغم حّب طعام و شراب و لمس اشیا ،حّب حیات و طول آرزو و حرص
و ستمگری  و شیطنت غضب و سفاهت (صفرا و سودا)و از طرف مره  ،داشتن رفاقتدوست

شدن محارم و تبعیت از حّب زنان و لّذات و مرتکب ،خون ۀو از ناحی ،زدگیو طغیان و شتاب
 1«شد.شهوات برای این بدن الزم 

ل بردنباال علت پاسخبه این ترتیب   معنایدر ادامه  .شودمی مشخص اول آسمان به گ 
ل بردنباال  .داد خواهیم توضیح را اول آسمان به گ 

 اول آمسان به زمین از گِل بردنباال معنای 

از نوع  بردنباال نه، است ظهور و تجلیبردن  باال اینجا، در« بردنباال: رفع» از منظور
ل مرفوع )گل  باال نیست این منظور قطعا   پس مکانی. ل همان شده(بردهکه گ   مادی زمینی گ 

این قطعا  مدنظر نیست؛  است. کرده رکت را خود مکان و شده منتقل اول آسمان به کهبوده 
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 عالمی از چراکه ؛برخوردار نیست آسمان در وجودـ از قابلیت است مادی که آنجا ازـ ماده زیرا
 آن از مانعها ویژگی و خصوصیات این و داراست راش خود خصوصیات که است متفاوت

 .ـ وارد شودندارد وجود ازای بهره هیچ آن در ماده کهی ـدیگر عالم  بهشود که می

است  مقامیبر اساس  باالتر ایمرتبه به ارتقا یعنی ظهور و تجلیدر اینجا،  منظور بلکه 
لی پس است. کردنعروج« مبدأ» سمتبه بیشتر یا قدم یک دیگر، عبارتبه؛ دارد که  که گ 
ل  که معناست این به، است شده رفع، تجلی صورتبه  است هشد رفع آن از که عالمی دراین گ 

طور بهـ آنچه زیرا ؛باشد رفته بین از خود عالم در کهبه این صورت نبوده است  و دارد وجودی
شود این است که از عالم خود بریده شده و دیگر هیچ وجودی می برداشت« رفع» ازـ معمول

)ظهور( برای آن گل، در عالمی که از آن رفع شده « تجلی»در آن نخواهد داشت؛ در حالی که 
سمت باالست و نشانگر انتقال و حرکت به« رفع»قائل خواهد شد؛ بنابراین « وجودی»است 

 یا شده منتقل آن از که عالمی از آن رفتنبیناز به منجر انتقال این دهدمی نشان« تجلی»
 شود.ده است، نمیش رفع

ای از رتبهم»های باالیی، از ـ در جهانبه فراخور حال خودشهرکدام از موجودات مادی ـ
برخوردار است، که از آن مرتبۀ وجودی، در عوالم تاریکی تجلی یافته و ظاهر شده « وجود

ل»است؛ پس   که هنگامی و استبوده  عالم آن با متناسب که داشته ملکوت در ودیوج« گ 
 است، شده ظاهر آن از و ساخته خارج را آن که نوری منبع به که معناست ینه اب، شودمی رفع
 کند، ظهور ویابد  تجلی باال عوالم در وشود  ترنزدیک خود منبع به هرچه و؛ شودمی کنزدی

 شد. خواهدتر کماش تاریکی و بیشترش نور نسبت 

لرفع  پس   منبع به آن شدننزدیک معنایبه 1«مثالی عالم» به خاک و آب یا گ 
 وجودی آنجا در آن ود  وج و اش( است،کنندهاش )منبع منتشرکنندهاش و منبع افاضهوجودی


 )مترجم( .ل و آرمانیئاعالم نمادین یا عالم اید. 1

بین عالم عقلی و عالم جسمانی است. در واقع موجودات این  ۀشود که واسطای از وجود گفته میعالم مثال به مرتبه
فقه(کیف و وضع و... را دارند. )مترجم، منبع: سایت ویکی و اما برخی از آثار ماده مانند کّم  ،عالم اگرچه مادی نیستند
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 از پس حتی؛ است اول آسمان در مثالی عالم با متناسب، مثالیوجودی  بلکه نیست؛ مادی
 است. مانده باقی مثالیصورت به هنوز آنجا آن، از انسان خلقت

ل رفع   معنای توضیح در احمدالحسن سید  ه فرمود اول آسمان به زمین خاک یا گ 
  :است

اندازۀ یک گام یا بیشتر است. به سمت مبدأ یا منبع بهشت بهرفتن: برگرفع و باال»
در عدم  پذیرندۀ  ،الهوت این معنا که اگر فرض کنیم انسان )یا دیگر مخلوقات( تجلی  

وجود است، در این صورت از مرتبه و درجۀ معینی برخوردار خواهد بود که هرچه از 
ۀ معین )به میزان عدمی که در منبع تجلی، به لحاظ معرفتی، دورتر شویم، این مرتب

 تر خواهد بود. نورتر و ظلمانی( کماست آن نفوذ کرده

درصد 90درصد نور و 10فرض کنیم عالم مادی که جسم ما در آن قرار دارد از 
سمت ظلمت مطلق )نیستی ظلمت )عدم( تشکیل شده است و هر گامی که نور به

یک عدد صحیح نشان داده شود. یک پیماید، با مطلق، فقدان معرفت و ادراک( می
سمت گام برداشتن توسط جسم مادی )مانند گل آدم( عبارت است از حرکت وی به

درصد است و نسبت ظلمت )عدم( آن 11یک عالم موازی که نسبت نور در آن 
 درصد یعنی عالمی که از عالم اول جلوتر است. 89

زیرا  ؛کی به مبدأ( تقسیم کردبودنشان )نزدیاساس میزان کامل عوالم را باید بر
پدیدآورندۀ عوالم مطلق است، پس باید تا جایی که ممکن است، به مطلق نزدیک 

دهندۀ اولین چیزی است که از آن صادر شده است )محمد = باشند؛ چرا که نشان
مان کمک می ریاضیمدل شدن به معنا، از همۀ عوالم(. برای نزدیک ل  گیریم. یک ا 

توان آن را یعنی می ؛تر استسیل، از هر آنچه بتوان تصور کرد کوچکیا قطعۀ دیفران
دهی صورت یک عدد دهتوان آن را بهترین عدد به صفر به شمار آورد، ولی نمینزدیک

است، در واقع  0001/0)یا دسیمال( مشخص کرد. مثال  اگر کسی بگوید این عدد 
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کند که دیگر ادامه پیدا میتر است و این موضوع تا جایی از آن کوچک 00001/0
 ،های آن را بشناسیمتوانیم برخی ویژگیمطمئن شویم چنین عددی وجود دارد و می

علیه، در هر جای مقسوٌم ولی از شناخت خود آن مطلقا  عاجزیم. اگر این عدد به
علیه، زیرا مقسوٌم  ؛نهایت خواهد شدگیرد، نتیجۀ تقسیم نزدیک به بیبتقسیمی قرار 

رین عدد به صفر است. مفهوم این سخن آن است که اگر ما شخصی را ببینیم تنزدیک
تدریج ناپدید کنیم وی بهمشاهده می ،شودکه جلوی دیدگان ما رفع و به باال برده می

بینیم، سپس شبحی از آن را و در انتها پنهان یعنی ابتدا جسمش را می ؛شودمی
، بلکه همۀ ماجرا این است که او به عالم . در واقع او اصال  پنهان نشده استشودمی

دیگری که با عالم ما موازی است و در جهت نور از عالم ما برتر است، منتقل شده 
 سمت مبدأ یا منبع بازگشته است )برتوانیم بگوییم او یک یا چند گام بهیا می ؛است

یا وجود، رفتن آن جسم مادی( و در هر حال در خارج از منبع نور اساس حالت باال
مجموع نور و ظلمت یا مجموع وجود و عدم وجود )نیستی( برابر با صفر است؛ 

 1«، هیچ چیز حقیقی وجود ندارد.منبععبارت دیگر، در خارج از به

 نکرده بیان ایشان از قبل کسهیچ فرمودند بیان رفع برای ایشان کهرا  توضیحی 
لی بردنباال معنای، توضیح این اب است. آفریده  آن از ذر عالم و اول آسمان در هاسنف که گ 

 منبع بوده است.سوی شود؛ اینکه رفع  تجلی، و بازگشتی بهاند روشن میشده

ل بردنباال معنای شدنروشن از پس  ل اینکه و آن، علت و گ  برده  باال اول آسمان به گ 
ل انسان و معنای آن می  یم.پرداز شد، اکنون به توضیح چگونگی صورتگری  گ 

 انسانصورتگریِ  دوم:ۀ مرحل

ل بردنباال از که در آیۀ قرآن کریم بیان شده است، پسهمان طور  ریختن قالب مثالی  و گ 


 .149ص ،احمدالحسنسید  ،توهم الحاد. 1



  ............................................................................. 193یانتشارات انصار امام مهد 

ْرَناُکْم  بود: خواهد« صورتگری» دومۀ مرحل ،کردنشآن و استوار سپس شما را به ) ُثمَّ َصوَّ
َماَوات  وَ  :است فرموده نیز و (تصویر کشیدیم ْحَسَن َخَلَق السَّ

َ
َرُکْم َفأ اْلَحقِّ َوَصوَّ ْرَض ب 

َ
اأْل

یُر  َلْیه  اْلَمص  حق آفرید، و شما را صورتگری کرد و ها و زمین را بهمانآس)  1ُصَوَرُکْم َوإ 
ي َجَعَل  :است فرموده نیز و (سوی اوستهایتان را نیکو آراست، و بازگشت بهصورت ذ 

ُه الَّ اللَّ
ا  َرار 

َ
ْرَض ق

َ
ُکْم َلُکُم اأْل ُه َربُّ ُکُم اللَّ َبات  َذل  یِّ َن الطَّ ُکْم م 

َ
ْحَسَن ُصَوَرُکْم َوَرَزق

َ
َرُکْم َفأ َناء  َوَصوَّ َماَء ب  َوالسَّ

یَن  ُه َربُّ اْلَعاَلم  که زمین را آرامگاه شما قرار داد و آسمان را کسی است آن  خدا)  2َفَتَباَرَك اللَّ
به شما پاکیزه ها بیافرید و از غذاهای رین صورتبرافراشت و شما را به نیکوت (کاخی رفیع)

 (.پروردگار عالمیان ،برتر و بزرگوار است خدای یکتاپس این خدا پروردگار شماست،  .روزی داد

 کشید. تصویر به صورت نیکوترین بهرا  انسانمتعال وسبحان خداوند بنابراین 

دمیده وی  در روح، ذر عالم در نکهای از قبل آدم، پدرمان کشیدنتصویربه روایات، برخی در
 شود ذکر شده است:

آدم به صورتی از گل درست شده و در بهشت افتاده بود. مالئکه »فرمود:  امام صادق
 3«؟ایخلق شده یگفتند: برای چه کار و میکردند ـ عبور مییعنی از روی صورت اواز روی او ـ

شده باقی ماند. هل سال صورتگریخداوند آدم را آفرید. پس چ» فرمود: باقر امام
 4«ای؟گفت: برای چه کاری خلق شدهگذشت و میابلیس ملعون بر ایشان می

. کشید تصویر به شکل نیکوترین به راش فرزندان و آدم ،متعالوسبحان خداوند بنابراین 
 چیست؟ فرزندانش و آدم کشیدنتصویر به معنایحال 

 انسان برای مادی جسمی تصویر   ،منظور که شودیم برداشت چنینصورتگری  از، بار یک 


 .3 ،تغابن .1
 .64 ،غافر .2
 .41ص ،قطب الدین راوندی، االنبیاءقصص. 3
 .41ص 1ج ،تفسیر عیاشی. 4
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لی برای مثالی صورت، منظور از آن، دیگر بار؛ است عالم این در  اول آسمان به که است گ 
چنین  ماند باقیشده ، صورتگریبهشت در آدماز اینکه  کههمان طور ـ است شده برده باال

 تجلی آن در القدسروح که است یننْفس انسا تصویر، منظور، سوممرتبۀ  وشودـ برداشت می
 است. کرده پیدا ظهور و یافته

شدن هکشید تصویر به مفهومکه  شود مشخص ایگونهبهتصویرگری  معنای باید پس 
ـ آفرید خود صورتبر  را وا زیرااست ـ ساخته نیکو را آن خداوند که نخستینپیدایش  در انسان
 .شود روشن

 آفرید خود صورتبه  را انسان خداوند اینکه معنای 

گفت: انسان را بر صورت خودمان  خداوندو  26) است: شدهآمده  تورات در معنا این
صورت  رصورت خودش آفرید. او را ب رخداوند انسان را بپس  27بسازیم، شبیه خودمان 

 1.(نث آفریدؤمذکر و م ،خداوند

 گوناگون طرق و سندها اب نیزسنی  و شیعهاز طریق  شدهنقلروایات   برخی دراین موضوع 
 است. شدهگفته 

 به را انسان خداوند»کنند اینکه روایت میدربارۀ  باقر امام از گوید: مسلم بن محمد
آن صورت و تصویر ایجاد شده و آفریده شده » فرمود: ایشان پرسیدم. «دآفری خودش صورت

انتخاب نمود و آن را به  های مختلفرا از میان بقیۀ صورت بود و خداوند آن را برگزید و آن
َی که کعبه و روح را به خودش اضافه کرد. فرمود همان طور ؛خودش افزود َو  (امخانه): َبیت 

ی  ْن ُروح  یه  م   2 «(.و از روح خود در او دمیدم)َنَفْخُت ف 

 روایت مردم خدا! رسول فرزند ای کردم: عرض رضا امام به گوید:می خالد بن حسین


.27، 1، سفر پیدایش، باب . عهد قدیم1
.103ص  ؛ توحید، صدوق،134، ص 1کافی، کلینی، ج. 2
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 حضرت «.آفرید خودش صورتبر  را آدم خداوند،» است: فرموده داخ رسولکنند می
به دو مرد  ند. رسول خدااهحدیث را حذف کرد ها اول  آن ؛ها را بکشدخداوند آن» فرمود:

: فتگدادند و آن حضرت شنید که یکی به دیگری میدیگر دشنام مییکبرخورد کرد که به 
گرداند. پیامبر اکرم فرمودند: بو شباهت دارد زشت به ترا که خداوند صورت تو و صورت کسی 

 1«.آفرید خودشصورت بر را  خدا! این حرف را به برادرت مزن، زیرا خداوند آدم ۀای بند

 فرمودند: پیامبر که است شده نقل ابوهریره زا اند:کرده روایت مسلم و بخاری 
 به آفرید را او که آنگاه شت.دا طول ذراع شصت که آفرید شدخو صورتبر  را انسان خداوند»

 همان که بشنو را آنان جواب سپس و کن سالم فرشتگان از دسته آنو به  برو فرمود:وی 
 سالم» دادند: پاسخ فرشتگان علیکم. سالم گفت: و رفت آدم توست. ۀذری و تو سالم و تحّیت

 شکل به سهرک سپ افزودند. آن بر را «الله ةرحم و» یعنی اخیرۀ جمل و «الله ةرحم و یکعل
 به تا او از پس خلق   پیوسته و بود خواهد ذراع شصت شطول شود بهشت داخل آدم صورت و

 2«اند.شده کوتاه امروز

 تجسیم بهـ نووهابیمثل ای ـعده ند.اهشد اختالف دچار احادیث این معنای بیان درها آن
 ودارد  پا و دستو  رتصو خداوند گفتند:شان خود ادراک و فهم طبق چراکه شدند؛معتقد 

 3.هستند معتقد آن به که فاسدیو دیگر اعتقادات  دارد صدا، نشیندمی صندلیروی 

 اینها ۀ آنگفت طبق زیرا؛ نداهکرد رد را احادیث این شیعیان وسنت اهل ازی دیگر عدۀ 


انتشارات: مؤسسه انتشارات اسالمی پیرو ، سید هاشم حسینی طهرانی ،توضیح تصحیح و، شیخ صدوق ،توحید. 1

 .153ص، گروه مدرسان در قم شریف
، م1981 ق/1401،عبدالله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة بن بردزبة بخاری جعفیصحیح بخاری؛ أبی. 2

أبی الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیشابوری  ،جامع الصحیح و ؛136ص 7ج، لبنان ،دار الفکر .بیروت
 (.2841شماره حدیث )، چاپخانه: دار الفکر بیروت لبنان، شدهچاپ تصحیح

، دویش سازی: أحمد بن عبدالرزاقگردآوری و مرتب، فتوا های علمی وپژوهش یدائمهیئت فتاوی اللجنة الدائمة؛ . 3
 .376ص 2ج، ریاض ،اداره عمومی چاپ ،افتاء های علمی واره پژوهشناشر: رئیس اد
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 هستند. تجسیم به قائل احادیث

 سید که؛ همان طور کنند تفسیر وجه چند بر رااند این احادیث کرده سعی نیز برخی
 گوید:میآنجا که وی  است؛کرده  چنین یمرتض

ه است فرمود که چیست پیامبر از شدهنقل حدیث  این  از منظور شود: گفته اگرپس »
را اقتضا  تشبیه حدیث این ظاهر مگر آیا« آفرید؟ش خود صورتبر  را آدم خداوند»

 !؟کندتضا نمیاق متعال خداوند! و آن صورت را برای ؟کندنمی

« ه»اگر این حدیث صحیح باشدـ گفته شده است در تفسیر این حدیث ـ یم:یگومی 
منسوب است نه خداوند متعال؛ پس  به آدم« صورته: صورتش»در کلمه «( ش»)ضمیر 

قبضش  که صورتی همان بر را ]آدم[ ایشان متعال خداوند که شودمی چنین معنای آن
 شدن زیادوکم جهت از ایشان صورت و چهره وضعیت زیرا است؛ نموده خلقبود  کرده

 کند.می پیدا تغییر که نیست دیگر هایانسان وضعیت همانند

به خداوند «( ش»)ضمیر « ه»اند مبنی بر اینکه: این ضمیر وجهی دیگر را ذکر کرده 
ب شود که ]خداوند[ وی را بر صورتی که انتخامتعال منسوب است، و معنای آن چنین می

کرده و برگزیده بود آفریده است؛ زیرا به این ترتیب، چه بسا آن چیز، به کسی که آن را 
 افزوده شده است. ،انتخاب کرده و برگزیده

 گفته شده،شناخته و معروف علتی به اند؛ اینکه این کالمذکر کردهنیز  رای سوموجه  
 مردی کنار از خدا پیامبر گوید:میوی  کهاست  کرده روایت حسن از زهری زیرا است؛ شده

 خداوند گفت:می و زدمی ضربهش غالم صورته ب، در حالی که او گذشتمی انصار از
 فرمود: او به خدا پیامبر پس. دگردانَ  زشت توست شبیه کهرا  کسیصورت  و تو صورت
است؛ یعنی بر صورت آن  آفریدهاو  صورتبر  را آدم، خداوند؛ زیرا گفتی بدی بسیار سخن

 زنی.مردی که کتک می

ممکن است در این خبر وجه چهارمی نیز وجود داشته باشد، و منظور این باشد که: 
تردید در اینکه وو صورت او را نیز خلق فرمود، تا به این ترتیب شک کردخداوند آدم را خلق 
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ن کردایشان ]آدم[ توسط دیگری انجام شده باشد منتفی شود؛ زیرا ترکیبایجاد و ترکیب 
های ها، و موارد مشابه آن از جنس، در حالی که جوهرها و ذاتهای بشر استاز توانایی

اعراض خاص، مواردی هستند که فقط خداوند قدیم و متعال با قدرت خودش انجامشان 
ها اند و ترکیب آنها توسط خدا انجام شدهخلقت ذات دهد. پس قبل از نظر به اینکهمی

 دهدمی خبر بزرگ معنای این از ایشان ییگو که کنیم توجهنکته  ینا بهباید  ،توسط دیگری
 است. متعال خداوند عمل از ایشان ترکیب و آدم ذات که:

 ابتدا همان از خداوند که: است این آن و باشد داشته وجودتواند نیز می پنجمی وجه
 بشرصورتی که  همانند   ]آدم[ او و، آفریدمشاهده شده است  کهی صورت این بر را ]آدم[

 است. نکرده پیدا انتقال صورت این به تدریجبه رسند،می آن بهطور معمول به

 معنای به خدا پیامبر و متعال خداوند واست  زیجا حدیث این معنای در وجوه این تمام
گاه آن  1«ند.تر آ

 زیرا است؛ شدهگفته معنای ازنادرست  برداشت، نداهشدش دچار بسیاری  که اشتباهی 
 پس؛ استبوده  آدم جسمانی صورت، منظور که اندکرده محدود این بر را خود دیدگاهها آن

 آن از راش خوده است خواست کهی کس و شدند،گرفتار  تجسیمۀ شبه درها آن از برخی
پذیر است امکان احادیث این کردنرد با یا، صحیح توجیهه است کرد تصورآزاد کند  ]شبهه[

ـ استبوده  آدم جسمانی تصویر، منظورکه این برداشت ـ با که وجوهی به هاآن تفسیر با یا
 طبق انسان آفرینش از منظور، حدیث فهم درنظرات  و وجوه این؛ در حالی که باشد سازگار
 کند.تعالی را توجیه نمیوخداوند تبارک صورت

 صورت خداوند هتوضیح معنای تصویرگری انسان ب 

 تصویر ازشکل معینی به که نیست مثالی یا یا صورت جسمانی منظور از صورت خدا، شکل


چاپخانه:  ش،1376چاپ اول سال ، ق436متوفای ، ناشر: انتشارات شریف مرتضی، تنزیه األنبیاء؛ سید مرتضی. 1

 .176ص، قم، أمیر
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بسی باالتر و برتر  خداوند و، است تجسید و تشبیهای مستلزم باشد؛ چنین گفته یافته تجسم
 است.هایی چنین نسبت از

این قابلیت  انسان به سبحان خداوند زیرا؛ است خداوند صفات و اسماء آن، از منظور بلکه 
 که یبه این اسماء و صفات طبق نْفس انسان ورا حمل کند  اسامیه بتواند آن را داده است ک

 کافیۀ انداز  به ی فطری نْفس انسانظرفیت   زیرا ؛شود آراستهاست  دمیده آن در خود روح از
 هاینام از ایجلوه و را بدهد که به اخالق خدا آراسته شود صالحیت این او به تا استبزرگ 

 د.نیاب تجلی او دراء حتی اسم و گردد خدا

ها قابلیت این یعنی؛ آفرید اعتدال نیکوترین در را انسانمتعال وسبحان خداوندبنابراین  
خلق  در خدا صورت که برسد منزلتی و مقام به وآراسته شود  الهی اخالق به تا داد او به را

کنندۀ آشکار کهاست سرشته شده  ایگونهبه انسان پس د.نیاب تجلی او در الهی اسماء و باشد
 اگر و؛ شود خلق در الله و، گردد لینا خداوند جانشینی مقام بهآنجا که  تاباشد  الهی اسماء

 بازگردد،ها پست ترینپست بهتواند می کند، سقوط و دهدب کف از رااش و بهره فرصتخودش 
 بود. خواهد حیوانات از بدترحال و روزش  صورت این در که

 :احمدالحسن فرموده است سید ئلهمس این توضیح در

«  یم ْحَسن  َتْقو 
َ
ي أ نَساَن ف  به شکل و توانایی  ناظر «احسن تقویم: »َلَقْد َخَلْقَنا اْْل 

بلکه این عبارت یعنی انسان به صورت خدا آفریده شده است و  ؛جسمانی نیست
. ؛ صورت خدا یعنی تجلی اسماء الهینیستصورت خدا، صورتی جسمانی یا مثالی 

یعنی ساختار فطری وی  ،استپس این سخن که انسان به صورت خدا آفریده شده 
هر است. شدن در خلق ساخته شده هرساندن اسماء الهی در خلق و اللظهوربرای به

براز این شایستگی را دارد. این شایستگی، از روحانسانی بالقّو  القدسی که در ه قابلیت ا 
گیرد. البته برخی، این قابلیت و فرصت را از ت میئشی تجلی یافته است، ننْفس انسان

 گردند، به اصل حیوانی خویش بازمیانتخاب خودشاندهند و با اختیار و کف می
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 َب َعَلْیه  َوَجَعَل ُه َوَغض  ه  َمْن َلَعَنُه اللَّ
ْنَد اللَّ َك َمُثوَبة  ع  ل 

ْن َذٰ َشرٍّ م  ُئُکْم ب  َنبِّ
ُ
ْل َهْل أ

ُ
ق

رَ  ْنُهُم اْلق  یل  م  ب 
َضلُّ َعْن َسَواء  السَّ

َ
ا َوأ َك َشر  َمَکان  ئ 

وَلٰ
ُ
اُغوَت أ یَر َوَعَبَد الطَّ   1َدَة َواْلَخَناز 

گو آیا شما را از کسانی که در پیشگاه خدا کیفری بدتر از این دارند خبر بدهم؟ کسانی ب)
وزینه و خوک صورت بو برخی از آنان را بهخشم گرفته ها آن کرده و بر شانکه خدا لعنت

ند که جایگاه و منزلتشان بدتر و از راه ااینان .اندطاغوت را پرستیدهها آن و ،هدرآورد
 کلیدیشاه ـهابه تمام انسانـحقیقت همین است؛ خدا به انسان  .(ترندراست گمراه

. او با این کندگشاید و انسانیتش را پایدار میتمام درها را می که اعطا فرموده است
تر از آن رهسپار تواند درها را یکی پس از دیگری بگشاید و از نوری به نور بزرگید میکل

سوی دیگر وی قادر است  تا به نوری برسد که ظلمتی در آن راه ندارد. از ،شود
 دشخو زمین بیندازد و به حیوانیت و ددمنشی   رتر، این کلید را بهرچه تمام سادگی  به

ردیف میمون قرار دهد؛ همان طور که در قرآن آمده ود را همبازگردد و به این ترتیب خ
َرَدة: است ْنُهُم اْلق   2«(.و بعضی را بوزینه گردانیده است) َوَجَعَل م 

آن صورت و » فرمودند که کنیم توجه باقر امام ترپیش سخنان به اگر این، بر عالوه
های را از میان بقیۀ صورت د و آنتصویر ایجاد شده و آفریده شده بود و خداوند آن را برگزی

 شدهایجاده را صورت آن ایشان، دید خواهیم «دانتخاب نمود و آن را به خودش افزو مختلف
 صورت« الله صورت» از منظور که شودمی روشن ما برای بنابراینکردند؛  توصیف شدهآفریده و

 و باشد داشته ممجّس  شدۀرسم تصویر یک که نیست شدهایجاد ذات زیرا نیست؛ الهی ذات
 خداوند. باشد شده آفریده و شده ایجاد الهی[ ]ذات که نیستند این به قائل وجههیچبه قالعُ 

 است. آورده وجود به و ساخته کرده، ایجاد هیچ و عدم از را اشیا و است تصویرگر و خالق

؛ نیست الهی ذات کشید، تصویر به آن مطابق را آدم خداوند که الله صورتاین  بنابراین، 
« شدهمحدثة: ایجاد»ت با صفت صور  آن چراکه است؛ پروردگار مخلوقات از یکی مقصود بلکه
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« شدهمخلوقة: آفریده»توصیف شده است، یعنی قدیمی نیست؛ و اینکه فرموده است 
 با مخلوق این و؛ است خداوندهای آفریده از یکی منظور کندمی بیان که تصریحی است

 و؛ است شده انتخاب گروهی بین از یعنی؛ است شده متمایزدیگران  زا« کردنانتخاب»
در  را رتبه باالترین و بهترین ایشان که معناست این به مخلوقات، دیگراز میان  او انتخاب

 ؟کسی استچه است الله صورت نمایانگر که مخلوقی این پس؛ داراستها میان آن

 :یافت خواهیمدالحسن احم امام بیانات در را الله صورت معنایما 

زیرا او مخلوق  ؛است دصورتی که خداوند آدم را بر آن آفرید، حضرت محم»
و اینکه آن است؛ اول و تجلی اول و ظهور اول در خلق و جانشین واقعی خداوند 

یعنی وی ظهور و تجلی الهوت در خلق است. حضرت  ،حضرت صورت خداست
ه بخواهد الهوت مطلق را صورت الهوت مطلق در خلق است و هرک محمد

به  ـاستکه حضرت محمد ـ «الله در خلق»وسیلۀ صورت او در خلق یا به بشناسد
 1«.دیابچنین شناختی دست می

 نخستین ایشان کرد. ظهور ویافت  تجلی خلق برای محمدۀ وسیلهب الهی ذات بنابراین
آن  نور از سپس؛ آفریدالی تعوتبارک خداوند که استای کنندهصادر منبع اولین و مخلوق

 خلقت با کامل، انسان، محمدۀ وسیلهب خداوند سپس .فرمود خلق را هاخوبیۀ همحضرت 
خود  مخلوقات تمام با آنۀ وسیلهب خداوند که شد صورتیهمان  ایشان پسرو شد؛ روبه خود
 و هشدانتخاب شده،ایجاد شده،آفریده صورت  همان  محمد دلیل همین به .رو شدروبه

 تا ،شد برگزیده و انتخابمخلوقات  بین از محمد است. مخلوقات تمام بره شدبرگزیده
 .شدترینشان باشد؛ بلکه او ارتقا یافت تا آنجا که الله در خلق رین خلقت خدا، و گرامیتشایسته

 خدا رسول فرمود:ایشان  که اندکرده روایت مؤمنان امیر از ،پدرانش از رضا امام


، م2010 /ق1431 ،اولچاپ  ،دیعلمی انصار امام مههیئتی و تحقیق: بررس ،احمدالحسنسید  ،توحید. 1
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 «.تر از من باشد نیافریده استو نزد او گرامیباشد خداوند خلقی که بهتر از من » فرمود:
 «یا جبرئیل؟ برتر هستیای رسول خدا، شما » :کردم عرض اکرم پیامبر به :فرمود علی

تعالی انبیای مرَسل را بر مالئکۀ مقرب برتری داد و مرا بر وای علی! خدای تبارک» فرمود:
بخشید و پس از آن، ای علی! برتری از آن  تو و امامان پس از  ن فضیلتجمیع انبیا و رسوال
ای علی! حامالن عرش و  .خادمان ما و خادمان دوستداران ما هستند ،توست و فرشتگان

 جاپروردگارشان را بهو ستایش واسطۀ والیت ما حمد کسانی که گرداگرد عرش هستند به
یم خداوند آدم و حّوا و نبود ما اگر! علی ای. کنندمی مغفرت طلب مؤمنان برای و آورندمی

آفرید و چگونه از مالئکه برتر نباشیم در حالی که در و آسمان و زمین را نمی جهنمو  بهشت
زیرا اولین  ؛ایمها سبقت گرفتهتوحید و معرفت  پروردگارمان و تسبیح و تقدیس و تهلیل او بر آن

 پس ما را به توحید و حمد خود گویا ساخت. ؛واح ما بودار  چیزی که خداوند عّزوجل خلق فرمود
مشاهده  ـیمدر حالی که نور واحدی بودـها ارواح ما را سپس مالئکه را آفرید و هنگامی که آن

 ایمشدهامر ما را بزرگ دیدند؛ ما تسبیح گفتیم تا مالئکه بدانند که ما مخلوقاتی آفریده کردند
 ما صفات از را خدا و گفتند تسبیح ما تسبیح با مالئکه و ست؛ا منّزه ما صفات از خداوند و

دانستند. هنگامی که مالئکه بزرگی شأن ما را دیدند ما تهلیل گفتیم تا مالئکه بدانند  منّزه
خدایانی  نه ،نیست و بدانند ما بندگانی کوچک هستیم (ال اله اال الله)هیچ معبودی جز الله 

ها گفتند ال اله اال الله؛ و چون بزرگی منزلت پس آن ؛پرستیده شویمکه باید با او یا در کنار او 
تر از آن است که بزرگی انند خداوند بزرگما را مشاهده کردند، خدا را تکبیر گفتیم تا مالئکه بد

که خداوند به ما عطا کرده را عّزت و قّوتی  . و چون(الله اکبر) و عظمت، کسی جز او را نسزد
به نیروی نیست مگر ای هیچ حول و قوه: ال حول و ال قوه اال بالله» گفتیم ،دیدند بود

و چون نعمتی  ؛واسطۀ خداوندتا مالئکه بدانند ما هیچ قدرت و قوتی نداریم جز به ،«خداوندی 
الحمد »دیدند، گفتیم وجوب اطاعتی را که برای ما قرار داده بود که خداوند به ما داده و را 
 مستحق ذکر است هایی که بر ما ارزانی داشته استنعمتبرای د خداوند تا مالئکه بدانن« لله

واسطۀ ما به معرفت  توحید خدای تعالی و تسبیح و پس به«. الحمد لله»و مالئکه نیز گفتند 
 تهلیل و تحمید و تمجید او رهنمون شدند.
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 فرمان کهمالئ به و نهاد ودیعه به او صلب در را ما را آفرید و متعالی آد خدای سپس
 ،عّزوجل خدای برایها ۀ آنسجد کنند. سجده او بر ما اکرام و بزرگداشتجهت به داد

 از ما چگونه بودیم. او صلب در ما زیرا ؛بود طاعت و اکرام آدم، برای و ،بندگی و عبودیت
 به هاآسمان به مرا چون کردند. سجده آدم بهها ۀ آنهم که حالی در نباشیم برتر مالئکه
 پیش محمد! ای گفت: سپس گفت، دوبار دوبار را اقامه و اذان ]اذکار[ جبرئیل بردند معراج

تعالی وتبارک خدای زیرا ،آری گفت: بگیرم؟ پیشی تو بر آیا جبرئیل! ای گفتم: بایست.
 ایشان با و ایستادم پیش من است. داده برتری مالئکهۀ هم بر را تو خصوصبه و پیامبرانش

نور را به پایان  هایحجاب چون و ؛نیست فخری هیچۀ مای این، که لیحا در خواندم نماز
 آیا جبرئیل! ای گفتم: ماند. عقب من از و ؛برو پیش ،دگفت: ای محم لرساندم، جبرئی

 من برای تعالی خدای که حّدی نهایت ،محمد ای گفت: شوی؟می جدا من از جایی چنین در
دی که پروردگار بزرگوارم حدو از تجاوز سبببه رمبگذ آن از اگر و جاست همین فرموده، مقرر

رسیدم که خدای  یی، تا به آنجاافتادمشدت در نور من به. سوزدهایم میمقرر فرموده است، بال
گفتم لبیک و سعدیک ای پروردگار  مد!تعالی از ملکوتش اراده فرموده بود و ندا رسید: ای مح

 . ندا رسید: ای محمد، تو بندۀ من و من(و تعالیُت  تبارکُت )من! تو را مبارک و متعالی داشتم 
 و من بندگان میان در من نور تو نما. توکل من بر و کن پرستش مرا فقط پس توام؛ پروردگار
 کند پیروی تو از که کسی و تو برای را بهشتم مردمانی. بر حجتم و خلقم سویبه منۀ فرستاد

 را کرامتم تو اوصیای برای و ؛ورزد خالفتم تو با که است کسی برای من آتش و کردم خلق
 داشتم. مقرر راپاداشم  شیعیانشان برای و دمگردان الزم

ند اگفتم: پروردگارا! اوصیای من چه کسانی هستند؟ ندا رسید: ای محمد! اوصیایت آنان 
باشکوه پروردگار که نامشان بر ساق عرش من نگاشته شده است و من در حالی که در پیشگاه 

سطری سبز بود  به ساق عرش نگریستم و دوازده نور دیدم و در هر نوری بودمام ندمرتبهو بل
ها آن طالب و آخرکه نام هریک از اوصیای من بر آن نوشته شده بود. اول ایشان علی بن ابی

ها آن اوصیای من هستند؟ ندا آمد: ای محمد!ها آن مهدی امتم بود. گفتم: پروردگارا! آیا
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اوصیا و خلفای تو و ها آن و ،هستند های من بر خالیقاولیا و برگزیدگان و حجت ،پس از تو
ام ان دینم را چیره و کلمهنواسطۀ ای. به عّزت و جاللم سوگند بههستنداز تو بهترین خلق پس 

گردانم و مشرق و مغرب ها زمین را از دشمنانم پاک مینمایم و توسط آخرین آنمیاستوار را 
سازم کشان سخت را رام او میکنم و گردنآورم و باد را مسخر او میتملک او درمی را به زمین

کنم و با فرشتگانم به او مدد ش میابرم و با لشکریان خود یاریو او را بر نردبان ترقی باال می
سپس دولتش را پایدار  ؛رسانم تا آنکه دعوتم را آشکار کند و مردمان گرد توحیدم آیندمی
 (دست به دست)م، و تا روز قیامت روزگار و ایام حکمرانی را میان اولیای خود ساز می
 1«.گردانممی

اما توصیف  ؛بنابراین، محمد صورت الله، وجه الله، و همان الله در خلق است»
 محمدو نیازمندی او به الله مطلق است. پس  ،ایشان به الوهیت، مقّید به نقص

و همان  ،متعالووجه خدای سبحانهمان و  ،متعالوسبحانصورت خدای همان 
و الوهّیت  ،به صفت الوهّیت شدن محمدموصوفمیان ولی  ؛استالله در خلق 

به صفت  تفاوت وجود دارد؛ اّتصاف حضرت محمد متعالوسبحان وندخدا
ولی الوهّیت  ،است متعالوسبحان ونداو به خدانیازمندی و  ،به نقص مقّید ،الوهّیت

معنای کسی به «الصمد»و به همین دلیل این صفت یعنی  ؛، مطلق استتعالیحق
نقص و خللی در او نیست برای تسبیح و تنزیه خداوند آمده است، و برای هیچ که 

[ منّزه   متعال،وسبحان وندکه الوهیت خدانکته است بیان این  ای شدهتسبیح]وجود 
 2«.اه نداردهیچ نقصی در آن ر  است که هیچ خللی در آن نیست و

به این صورت  آدم نفس با رابطه در گوو گفت و بحث شودمی روشن ما برای ترتیببه این 
؛ است آفریدهدش خو صورت بر شد دمیده آن در روح کهرا  نفسی آن خداوند، کهخواهد بود 
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 نیست.آدم  مثالی یا جسمانیصورت  منظور و

 و است، آفریده خویش صورت بقط را آن خداوند که آدم یاننفس صورت بین است الزم 
ل مثالی صورت  تمایز دنیا، عالم در مادی جسمانی صورت و اول، آسمانشده به برده باال گ 

 .ها را با یکدیگر اشتباه نگیریماین و شویم قائل

 القدسروح تجلی از پسـ آدم نفس به خداوند کهای فطری استعداد به توجه با همچنین 
 اینکه معنای شود،می مشخص شود، آن در الهی صفات تجلیه ب ادرق تااست  دادهـ آن در

 محمد صورت بر را آن یعنی است؛ بوده چه ،کرد خلقخودش  صورتبر  را آدم خداوند
 است. آفریده

ل از او آفرینش از پس انسانتصویرگری  معنایبه این ترتیب   روشن شدهبرده باال گ 
 خواهیم ،(آن در روح دمیدن) سومۀ مرحل شرح به ه،مرحل اینرسیدن پایانبه با و؛ شودمی

 پرداخت.

 دمیدن روح )آفرینش نف س انسانی( سوم:ۀ مرحل

اَهافرماید: تعالی میحق  (.که آن را درست و نیکو نمودو به نفس و آن)  1َوَنْفس  َوَما َسوَّ

ل ازها، نفس آنجا در که است اول آسمان ها،نفس عالم   آن، در روح ندمید و شدهرفع گ 
ي فرماید: تعالی میحق اند.شده خلق و یافته ترکیب شده، ساخته نِّ َکة  إ  ْلَماَلئ  َك ل  اَل َربُّ

َ
ْذ ق إ 

یَن  د  ي َفَقُعوا َلُه َساج  ْن ُروح  یه  م  ْیُتُه َوَنَفْخُت ف  َذا َسوَّ ین  * َفإ  ْن ط  ا م  ٌق َبَشر  یاد کن[ )] 2َخال 
پس زمانی که  * رشتگان گفت: من بشری از گل خواهم آفریدهنگامی را که پروردگارت به ف

بنابراین  در افتید(.سجده به دمیدم، برای او را درست و نیکو نمودم و از روح خود در او آن 
لی که تمام چیزهای را که در زمین است شامل میپس از باال شدن قالب شود و ریختهبردن گ 
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 ترتیب ینه ابو  دمید، آن در را ایمان روح اوند سبحاندمثالی آدم در آسمان اول )عالم ذر(، خ
 عامل، همان ایمان روح پس؛ گرفت شکلـ آدم پدرمان نفسـ ینْفس انسان نخستین

 شد داده دستور فرشتگان به و شد دمیده آن در القدسروح سپس .است نفس زندگی و حیات
 1.کنند سجدهاو  به

ل به آسمان  بردنباال علتبیان  در به دو دلیل انجام شد « بردنرفع: باال»اول گفتیم گ 
ل بردنباالۀ نتیج ینْفس انسان آفرینش که ها این بودکه یکی از آن  آن در روح دمیدن و گ 

 آن باطور مستقیم به تواندنمی ،را مدیریت کند مادی جسماینکه  برای روح زیرا است؛بوده 
، در حالی که شودمی شروع دوم آسمان از و است ملکوت، روح عالمچراکه  کند؛ برقرار ارتباط

 عالم دو از و مختلف عالم دو در جسم و روح بنابراین است. مادی، دنیوی  جسم]عالم[ 
ها میان آن ایواسطه باید پس؛ دارد وجود هاییجهان و عوالمها آن بین درو  هستند متفاوت

 متصلبه یکدیگر  را بدن و روح کهکند  بازی را ابزاری نقشباید  واسطه این باشد. داشته وجود
باید ابزاری » دیگر: عبارتبهرا به یکدیگر متصل کند؛  کوتلَ مَ  و لکمُ دو عالم  یعنی؛ کندمی

عوالم بین آسمان جسمانی و  و 2گام،بهپیشرفت گامهای مراتب و جایگاهباشد که در همۀ 
های پیشرفت تدریجی و جایگاه و مراتب در وجود این و 3«.آسمان اول، وجودی داشته باشد

ل تحقق یافت. به این ترتیب این گلگام به گام، از طریق باال وجودی پیدا کرد که  ،بردن گ 
هایی که کرد تا با عبور از مراتب پیشرفت تدریجی و جهانبرای نفس این امکان را فراهم می

 م بپردازد.میان دو عالم ملک و ملکوت قرار دارد، به مدیریت جسم در این عال

تکثیر شود؛  وکند  زندگی آن در، آید فرود زمین به تا شد خلق ذر عالم در انسان بنابراین
 بتواند و شودتکثیر  بنوشد، بخورد، آنۀ وسیلهبتا  بودنیاز  شهوتی و قدرت به جهت همین به
صیات خصوطبایع و  از قدرت و شهوت این شود. مسلط آن بر و کند زندگی زمین از نقطه هر در
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جسم مادی است و در عالم دنیا وجود دارد؛ پس برای اینکه این شهوات در منبع گسترش 
ـ قرار بگیرند، باید هنگام آفرینش  نفس در آن قرار داده که همان نفس استزندگی در بدن ـ

ل از عالم ماده به آسمان اول و عالم آفرینش نفس، باال برده شود  شوند؛ بنابراین الزم بود گ 
 فع شود(.)ر 

شود، میدر نفس پدیدار  مادیقوای  و شهوات شود:می پدیدار چیز دو ینْفس انسان در
ل باال همچنین روح ایمان که عامل حیات  ؛شده در ترکیب نفس استبرده و واردکه از آثار گ 

القدس که باعث سجده برای جانشین شود، و نیز روحدر نفس پدیدار می و زندگی نفس است
ل ، آدمخداوند  در بنابراین شد. دمیده مرفوع، بود. این دو از آثار همان روحی بود که در گ 

ل آثارسو  یک از نفس  1.روح آثار دیگرسوی  از و شودمی پدیدار گ 

ل قدرت و شهوتگذاری تأثیر  با مادی، جسم باشدنش مرتبط و نفسآمدن فرود از پس  ، گ 
 بخورد، کند، تولیدمثل کند، ازدواج شود، مسلط آن بر کند، زندگی زمین روی تواندمیانسان 
 انجام باشد داشته نیازها آن به زمین روی بر خود زندگی دررا که  آنچه از بسیاریو  بنوشد

ل آثار از هااین دهد.ب  روح و است شده تعبیر شهوت روح و قدرت روح بهها آن ازو  هستند گ 
ل آن به نیز زندگی  هاییویژگی ازتعبیری  ،گانهسه حارو ا این کلی ورطبه شود.می افزوده گ 

های نفستمام  برای یعنی هستند؛ آنۀ دهندحرکت عواملطور کلی به و ینْفس انسان برای
 نه، دارد نفس یک انسان هر .یک انسان باشد و برای دیگری نباشد برایاینکه  نه انسانی،

 به آن دراین خصوصیات  و است خورداربر  گانهسه ارواح هایویژگی از نفس این وچند نفس؛ 
 اند.شده گذاشته ودیعه

 عوالم تا، پیشرفت و کمال مراتب در وکند  پیدا ارتقا تواندمی انسان روح،گذاری ثیر أت با
ل در ]روح[ اگر. است نفس حیات عامل، روح زیرا کند. عروج باالتر  شدنمی دمیده و منتشر گ 
 یا القدسروح و ایمان روح که است ایآینه همانند نفس روایناز؛ گرفتنمی شکل نفس
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 فطرتسرشت و  همان این است. شده منعکس آن در برسد، آن به باید انسان که حقیقتی
 برسد. انسانی مقام باالترین به تا کندمی تشویق ارتقا برای را او که است انسانی

ۀ نتیج در زیرا ؛«است سرشته آن بر را مردم خداوند که است انسانی سرشت» معنای این
 فطرت؛ پس شد پدیدار ینْفس انسان در سرشت این نفس، در قدسالروح و ایمان روح انعکاس

سوی بهارتقا  و ]خداوند[ یگانگی بر را نفسو عاملی است که  است روح آثار از سرشت و
 معنای رو،ایناز 1؛کندمی تشویق عقل، آسمان در انسانی مقام باالترین و ارواح عالم و ملکوت

 مردم خداوند اینکه و؛ شودمی روشن دنآیمی دنیا به سرشت و فطرتاین  بران نوزادهمۀ  اینکه
 ایمان روح از او نفس که انعکاسیبر اساس  را انسان خداوند یعنی، است سرشته یگانگی بر را
 همان این است. سرشتهش خود جانشینانایمان به  وش خود به ایمان بر، دارد قدسالروح و

 به رسیدن و پیشرفتبرای  کهطوری کند؛ بهمی یکتاپرست و مؤمن را انسان که استعاملی 
و معرفت  شناخت زیرا ؛او توانا شود اولیای از اطاعت و پروردگار شناخت درجات باالترین
 و شناخته را خدا بشناسد راها هرکس آن پس؛ رسدمی انجام بهها ۀ آنوسیلهب فقط خداوند

 است. نشناخته را خدا نشناسد راها هرکس آن

مؤمن  ؛باشد کند چه انسانیفرقی نمیشویم هر نْفس انسانی ـبه این ترتیب متوجه می
 .نه را در خود داردگاـ این ارواح سهباشد یا مؤمن نباشد، جانشین خدا باشد یا هر فردی دیگری

گانه )روح سه ارواح یار صفات یا عناص یاخصوصیات  یامحّرک  عوامل این هاانسانۀ هم
 .زندگی، روح قدرت، روح شهوت( را دارا هستند

 روح اینشود. می آغازـ ارواح عالمـ دوم آسمان ازبودن این روح دارا ایمان، روحدربارۀ  اما
 و ایمان به نفس،با  آنبودن ه و همراهپیوست بلکه نیست،موجود و همیشگی  هانفسۀ هم در

 روح کند پیدا ارتقا دوم آسمان به نفس اگر بنابراین؛ دارد بستگیان ایم مراتب در پیشرفت
 دارد.ی درجات و مراتب ایمان البته؛ پیوست خواهد آن به ایمان
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 القدسروح و؛ پیوست خواهد آن به القدسس تا آسمان هفتم ارتقا پیدا کند روحنف اگر اما
 است. کرده ییدأت را شخود اولیای آنۀ وسیلهب خداوند که داردی مراتب و درجات نیز

رواندازی رویش بودـ  اشخانه در که حالی درـ صادق امام از :گوید عمر بن لضمف
 ،ای مفضل» فرمود: .کردم سؤال است زمینکنار وگوشه در آنچه بهنسبت  امام شداندربارۀ 

ـ 2 ؛رودبد و راه ـ روح زندگی که با آن بجنب1پنج روح قرار داد:  برماتعالی در پیوکخدای تبار 
بیاشامد و با  ـ روح شهوت که با آن بخورد و3 ؛و کوشش کندبه پا خیزد که با آن  درتروح ق
 القدسروحـ 5 ؛ـ روح ایمان که با آن ایمان آورد و عدالت ورزد4 ؛کند آمیزشحالل از راه زنان 

 (جانشین)و به امام از ا القدسروحوفات کند، پیامبر چون . کشدرا به دوش که با آن بار نبوت 
و چهار روح دیگر خواب  ،ی و تکبر نداردویگخواب و غفلت و یاوه القدسروحو  ،شودمیمنتقل 

 1«.شودمی کچیز در همه القدسروحوسیلۀ هو ب ،ی دارندویگو غفلت و تکبر و یاوه

گاهی کسب خواهانبه درازا بکشد؛ هرکس چه بسا  موضوع این با رابطه در سخن  و آ
 2مراجعه نماید. آن منابع بهتواند می است بیشتر جزئیات تشناخ

 عالم در آن خلقتبا  ذر عالم در ینْفس انسان خلقت شود:می روشنآنچه تقدیم شد  از 
 بوده ذر در آن خلقت و وجود از پس مرحله یک دنیا در ]نفس[ آن وجود و است، متفاوت دنیا

 با متفاوت آفرینشی در و بوده، آسمانیقتی ، خلینْفس انسان خلقت سرآغاز بنابراین است.
لبه این صورت که  است؛ بوده آن بر مقدم و دنیا آفرینش  سپس)باال برده شد( و  شد رفع گ 

 نفس آدم گرفت. شکل آدم پدرمان نفسو به این ترتیب  شد، دمیده آن در زندگی روح
 نفس   آن ازبعد  نمود. خلق «نخستین پیدایش» در تعالیباری که بودای ینْفس انسان نخستین
 کرد. منتشر را ذریه، دو آن از و آفرید از نفس  آدم راحّوا  مادرمان

 مثلتولید هیچ زیرا است؛ شده آفریده مادر و پدر بدوندر آنجا  ذر، عالم در شدهخلق آدم  
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 چراکه است؛ متفاوت انسان خلقتۀ نحو دنیا عالم در اما؛ ندارد وجود عالم آن در دنیوی
 طریق از انسان والدت کندمی اقتضا و است حاکم جهان این بر که دارد وجود سیستمی

 مراحلیدر طی  مادر رحم درون، اسپرم توسط شدهبارورک تخمکردن گذر و تولیدمثل ازدواج،
 .بیاید دنیا به جهان این در، مراحل این از پسو  پذیرد صورت

 سردرگمیحیرت و  ورا روشن،  امور از سیاریب کردیم اشاره آن بهما  که فهمی و درک این 
ل از دنیا عالم در آدم دارند اصرار که کسانی همان؛ کندمی برطرف را دینداران اغلب  خلق گ 
منظور   و، است دمیده او در خود روح از خداوند آن از پس وشده  ریخته آن قالب سپس ،شده
ل از انسان خلقت آغاز خصوص در کههم  آیاتی ل از آدم خلقت گویندمی سخن گ   این در گ 
 !استبوده  مادی عالم

و بحث و جدل میان  نزاع باعث و نداهشدش دچار ها آن که تفاهمیسوء و سردرگمی منشأ
 تمایز عدم است، شده ارتقا و پیدایشپردازان  نظریه و تکاملدانشمندان علوم  وها آن

 است.بوده  دنیا در لقتخ و ذرعالم  در آدم خلقتها میان شدن توسط آنقائل

 ؛شد خواهدها رفع ابهامات موجود در برداشت دادیم توضیح آنچهدرک  وتفکر و تدبر  با

 است. ذر عالم در انسان خلقت به مربوط]سردرگمی[  اینو 





 چهارم فصل

 ذر عامل در ذریه وحوّا  خلقت

 در عامل ذر خلقت حوّامبحث اول: 
 تصریح. استآمده « آدم همسر»و در قرآن تنها عنوان  ،نشده ذکر کریم قرآن در« احوّ » نام

 بیانچنین  را نام این به ایشان گذارینام علتروایات  و شده نقل روایات در ایشان نامبه 
 است. شده خلق زنده ]موجود[ ازکه  اندکرده

 اند، از جمله:ـ وارد شدههمسر آدمآیاتی دربارۀ خلقت حّوا ـ

 اُس َها النَّ یُّ
َ
ْنُهَما َیا أ ْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ م  َدة  َوَخَلَق م  ْن َنْفس  َواح  ي َخَلَقُکْم م  ذ 

ُکُم الَّ ُقوا َربَّ  اتَّ
یب   َه َکاَن َعَلْیُکْم َرق  نَّ اللَّ ْرَحاَم إ 

َ
ه  َواأْل ي َتَساَءُلوَن ب  ذ 

َه الَّ ُقوا اللَّ َساء  َواتَّ ا َون  یر  َجاال  َکث  ای مردم، )  1ار 
و از آن، جفت او را  ،که شما را از یک نفس آفریدهمان پروردگاری  ؛ز پروردگار خودبترسید ا

و بترسید از  ه ساخت؛خلق کرد و از آن دو نفس، بسیاری از مردان و زنان را در جهان پراکند
 وندکه خدازنهار از خویشاوندان َنُبرید کنید و آن خدایی که به نام او از یکدیگر درخواست می

 (.بر شما نگهبان استهمواره 

ْنَها َزْوَجَها :فرمایدمی نیز و َدة  ُثمَّ َجَعَل م  ْن َنْفس  َواح  شما را از یک نفس ) 2...َخَلَقُکْم م 


 .1 ،نساء .1
 .6 ،زمر .2
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 (.و از آن، جفت او را خلق کرد ،آفرید

بیشتر  که استای نکته این؛ و است آدم نفسشد  خلق آن ازش همسر  که نفسی تنها 
 .اندکرده و خاصه )شیعه( بیان سنت(مفسران عامه )اهل

لاضافۀ  از یا ،آدم نفس از آیا آفرید؟ را جفتش آدم[ ]نفس آن از خداوند چگونه اما  گ 
ها دچار اختالف در این خصوص آن ؟شپهلوی هایدنده از یکی از یا جسدش، از یا ایشان،

 نقل موضوع این خصوص در راها آن نظرات و، شیعه وسنت اهل هایگفته از برخی .اندشده
 کرد. خواهیم

 در خصوص آفرینش حواسنت اهلهای برخی از گفته
 ازحّوا  خلقت چگونگی در اما ست.، حّواآدم همسر که دارند نظراتفاقنکته  این بر هاآن

 ند:اهشد اختالف دچاردیدگاه  دو درطور کلی[ ]به آدم
 اول:دیدگاه  

 بر را خواب آفرید را آدم خداوند کهی هنگام اینکهدیدگاه اعتقاد دارند؛  این بهها بیشتر آن
هایش خلق نمود. وقتی ]آدم[ از خواب بیدار شد و یره کرد، سپس حّوا را از یکی از دندهچ او

او را دید، به او تمایل پیدا کرد و محبت او در دلش جا گرفت؛ زیرا ]حوا[ از قسمتی از اجزای 
یل کنند برای اثبات این گفته دلروایت می پیامبرخودش خلق شده بود. آنان با خبری که از 

کردن آن تالش کنی اگر برای درست ؛زن از یک دندۀ کج آفریده شده است» :اند؛ اینکهآورده
مند آن را خواهی شکست، و اگر آن را رها کردی در حالی که کجی در آن هست، از او بهره

 1«.خواهی شد

 از جمله افراد معتقد به این دیدگاه:


 .161ص 9ج ،فخر رازی ،تفسیر کبیر. 1
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 گوید:می؛ آنجا که زمخشری .1

 ]خداوند[که این، چنین است: آناز خصوصیات  که هستند واحد نفسی از شمانژاد »
 1«.کرد خلقش هایدنده از یکی از راحّوا  او جفت وآفرید  خاک از را آن

 کثیر:ابن .2 

ریده آف بود خواب که حالی در او چپۀ دند از که است ( منظور، حوازوجها منها وخلق»)
 انس او با وشد  زدهشگفت دیدنش از دید، را او و شد بیدار خواب از که هنگامی پس؛ شد

 2«انس گرفت. اوبا  نیز [و ]حوا گرفت

 سمعانی: .3 

که  آدمۀ دند از راحّوا  متعال خداوند ... شد خلق زنده ]موجود[ از زیرا شد: نامیده حوا»
 3«لق فرمود.ر پهلوی چپ او بود و "قصیراء" نام داشت خد

سنت بر این باورند که حّوا از جسم آدم و از یکی از و ... دیگر علما. بنابراین بیشتر اهل
 از یکیکه از  شد نامیدهتنها به این دلیل حّوا  زن آن و؛ است شده خلق ایشان هایدنده
 ،ر خودنظ این برای ها[]آن بود.خلق شده  زنده چیزی از؛ بنابراین شد آفریده آدم هایدنده

 .را قبول دارند اعتقاد این آنان بیشتر و، اندکرده احادیثی نقل خود تفاسیر و صحاح در

خداوند  21) است: شدهگفته  نیز تورات در هستندمتمایل  آن بهسنت اهل بیشتر آنچه


چاپ و انتشار: شرکت کتاب و ، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون األقاویل فی وجوه التأویل؛ زمخشری. 1

 ق/1385، جانشینان ـ یشانحلبی و شرکاچاپخانه مصطفی بابی حلبی و پسرانش در مصر، عباس و محمد محمود 
 .369ص 1ج، م1966

مقدمه: یوسف عبدالرحمن ، کثیر(؛ أبوالفداء إسماعیل بن کثیر قرشی دمشقیتفسیر القرآن العظیم )تفسیر ابن. 2
 .458ص 1ج، لبنان ،بیروت ،انتشارات و چاپ: دارالمعرفة جهت چاپ و نشر و توزیع، م1992 ق/1412، مرعشلی

، غنیم بن عباس بن غنیم تحقیق: یاسر بن إبراهیم و، المظفر منصور بن محمد السمعانیالسمعانی؛ أبو تفسیر. 3
 ،الناشر: دار الوطن ،الریاض ،دارالوطن ،المطبعة: السعودیة، م1997 ق/1418: سنة الطبع، الطبعة: األولی

 .293ص 1ج، الریاض



 در عالم ذر یهخلقت حّوا و ذر  ................................................................................... 214

 22های او را برداشت و آن را با گوشت پر کرد. خوابی را بر آدم چیره کرد. پس یکی از دنده
آدم فرمود: حال  23ای را که از آدم گرفت به زن تبدیل کرد و او را برای آدم آورد. دنده خداوند

شود؛ م است. به این، زن )امرأة( گفته میهایم و گوشتی از گوشتاین استخوانی از استخوان
است که مرد، پدر و مادر خود را رها  به همین دلیل 24زیرا از مرد )امرأ( گرفته شده است. 

 1(.شوندشود و جسدی واحد مید و به زن خود وابسته میکنمی

 آفریده آدم هایدنده از یکی ازحّوا  اینکه بر مبنیگفته ـ این اصل برها آن توافق رخالفب 
« قصیرا» دنده آن آیا ند؟اهشد اختالف دچاراست  بوده دنده کدام اینکه تعیین درـ است شده

 شود مشخص اینکه بدون، آن ینیپا هایدنده از یا ،آدم پشت چپ  قسمت  از یا بوده است،
 2؟!راست یااست  بوده چپ

ها آن سخنان از است.مبتنی  آدم ازحّوا  خلقت مادی   فهم و درک برنظریه،  این پاسخ: 
 ازحّوا  دنیا، عالم در آدم مادی وجود از پس کهاند برداشت کرده چنین آنانشویم متوجه می

قرار داشته است. چنین  دنیا عالم در ذر عالم کنندمی تصور ینچن یا؛ است شده خلق او
 است. آن درحّوا  و آدم آفرینش و، ذر عالمواقعیت  مخالفبرداشتی، 

 من» است فرمودهتعالی حق زیرا؛ است کریم قرآن صریحمتن  مخالفگفته،  این :اول 
همان طور  و؛ «شما ایهدنده» یا« های شمابدن» از نفرموده و« شما هاینفس از: أنفسکم

 از عاری، نفس عالم است. مادی جسم از غیر« سنفْ » استروشن  کردیم بیان ترپیش که
 این بر مبنیها ۀ آنگفتاین  ندارد.ـ های بدنمثل دندهـ ایدنده هیچ« سنفْ »و  است، ماده

 و مادی رتصو بر گفته این او. نفس از نه، است شده ساخته آدم بدن ازحّوا  که استدیدگاه 
گاهیو نا جهل  آیه ظاهر پس است. مبتنیـ است ماده از عاری کهـ نفس آفرینش عالم از آ
 کند.میروشن  را گفته این بودنباطل


 .24تا  21باب دوم  ،سفر پیدایش، کتاب مقدس. 1
 .30ص 3در المنثور فی تفسیر القرآن بالمأثور: جال. 2
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 .است شده خلق آدم هایدنده از یکی ازحّوا  دنکنمی اثبات اندکرده نقل که احادیثی :دوم 
 هر. نیستند پذیرفتنی بنابراین ند؛هست قرآن آیات ظاهری معنایهمگی مخالف  احادیث این

از نظر  اگر، و شودنمی عملآن  به واست  باطل و بیهودهی سخن باشد قرآنآنچه مخالف 
ها آن ظاهر به و شوندتأویل  باید، شود ثابت ]احادیث[ این صدور صحت سنت[]اهلها آن

 هیچ باشد، عمل نشود؛ زیرا کثرت احادیث، در صورتی که ظاهرشان با کتاب خدا مخالف
 داشت. نخواهدها آن برای سودی

روشن  را گفته این بودنباطل کهاست  شده نقل پیامبربیت اهل از روایاتی :سوم
 جمله: از؛ دهندمی پاسخ آن به وکنند می

 از سپس :گفت زراره ... شد: سؤال صادق امام از گفت:؛ استشده  نقل زراره از... 
 گویند:می ما نزدای عده :گفته شد ایشان به. شد سؤالحّوا  آفرینش خصوص در ایشان

 فرمود: ]امام[ است؟ کرده خلقـ اقصاءـ آدم چپ سمتۀ دند از راعّزوجل حّوا  خداوند
هایی است. آیا کسی که چنین سخنی تر و واالتر از چنین نسبتالله! خداوند بزرگسبحان»

اش نسته برای آدم جفتی از چیزی غیر از دندهتواتعالی نمیوگوید خداوند تبارکگفته است می
گویند: اگر از دندۀ گو راهی برای تکلم قرار داده است که میخلق کند؟! و برای متکلمان یاوه

کرده است. اینان را چه شده است؟! خداوند او ]آدم[ باشد یعنی آدم با خودش آمیزش می
ل وقتی خداوند تبارکو» فرمود: ]امام[ سپس «.ها داوری کندمیان ما و آن تعالی، آدم را از گ 

سپس  ؛نمود آفرید و به فرشتگان دستور داد برایش سجده کردند، خواب را بر او ]آدم[ چیره
به این جهت که  ؛مخلوقی برای وی ساخت و آن را در فضایی که میان دو ران او بود قرار داد

حرکتش شد، و هنگامی که متوجه زن پیرو مرد باشد. پس آن ]خلقت[ حرکت کرد و او متوجه 
به آن ]خلقت[ ندا داده شد از او دور شو. وقتی به آن نگاه کرد آفرینشی زیبا را مشاهده  ،شد

با این تفاوت که او یک زن بود. پس ]آدم[ با او سخن گفت،  ،کرد که شبیه صورت خودش بود
ه هستی؟ گفت: همان و او نیز با آدم به زبان خودش سخن گفت. ]آدم[ به او فرمود: تو ک

بینی خلقتی هستم که خداوند مرا آفریده است. در این هنگام آدم گفت: پروردگارا! طور که می
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کردن به او انس گرفتم کیست؟ خداوند گرفتن در کنار او و نگاهاین مخلوق زیبایی که با قرار
 شودسخن تو رد و همفرمود: این کنیز من حّواست. آیا دوست داری با تو باشد و با تو انس بگی

و پیرو دستوراتت باشد؟ ]آدم[ گفت: آری ای پروردگار! و تا روزی که هستم تو را برای آن 
شکرگزار و سپاسگزار خواهم بود. پس خداوند فرمود: او را از من خواستگاری کن؛ چراکه او 

ا بر کنیز من است، و برای برآوردن شهوت خواستۀ دل نیز مناسب است. و خداوند شهوت ر 
وی افزود و قبل از آن به او معرفت را آموخته بود. ]آدم[ گفت: پروردگارا، من او را از تو 

کنم، شرط رضایت تو چیست؟ ]خداوند[ فرمود: رضایت من در این است که خواستگاری می
بیاموزی. گفت: پروردگارا، اگر تو چنین بخواهی این را انجام خواهم به او دینم را های نشانه

. فرمود: این را خواهانم و او را به همسری تو درآوردم؛ پس او را به نزد خود ببر. ]آدم[ داد
به آدم دستور داد  عّزوجلسوی من بیا. پس خداوند گفت: پیش بیا. ]حوا[ گفت: بلکه تو به

سوی مردان ها بهنبود، زن چنیناینسوی او برود. آدم نیز برخاست؛ که اگر برخیزد و به
 1«.است (الله علیهاصلوات)کردند. این داستان حّوا خواستگاری میها آن و از رفتندمی

 را آن تواننمی پس د.نکنمی بیان راگفته  این سستی کهنیز خواهند آمد  بیشتری روایات 
 .پذیرفت

 دوم:دیدگاه 

است  قادر متعال خداوند شد ثابت وقتی. خاک از یعنی؛ است شده خلق آدم جنس ازحّوا 
 چنین اگرحال  کند. خلق خاک ازنیز  راحّوا  است قادربه همین ترتیب  ،را از خاک بیافریند آدم

 2کند؟! خلق آدم هایدنده از یکی از را او که دارد ایفایده چه پس باشد

  گوید:می که اصفهانی ابومسلمگفته تمایل دارند؛ از جمله  این بهها آن از کمیۀ عد 

ْنَها َوَخَلَق ) ند:خداو گفتار این از مراد»  ،خلق کرد( خودش از را او جفت و: َزْوَجَها م 


 .17ص 1ج ،صدوق ،الشرائععلل. 1
 .161ص 9ج ،فخر رازی ،تفسیر کبیر. 2
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ُکْم  ّمْن  َلُکْم  َجَعَل  واللهتعالی است: )سخن حق این همانندو این  آن، جنس از یعنی نُفس 
َ
 أ

ْزَواجا  
َ
ْذ ) :سخن این همانند نیز و ،(داد قرار برایتان همسرانی هایتاننفس از خداوند و :أ  إ 

ْم  َبَعَث  یه  ْم  ّمْن  َرُسوال   ف  ه  نُفس 
َ
 میانشان درها آن خود از ایفرستاده که هنگام آن: أ

 1«(.فرستاد

محتوای  مخالف زیرا 2؛نداهداد پاسخ آن به برخی و نپذیرفته، راگفته  اینها آن از بسیاری 
 .اندروایت شده اولاخباری است که بر اساس نظر 

داوند متعال خ زیرا است؛ آیات ظاهر فمخالگفته  این گویم:می آن به پاسخ در و 
 و نفرموده است از خاک شما یا از جنس خودتان.« هایتانمن أنفسکم: از نفس»فرماید: می

راجع به  که استسنت اهل از دسته آن هایگفته خصوص در توضیح و شرح این 
 است.گفته شده  ا از آدمحوّ  مادرمان آفرینش چگونگی

 حوّا آفرینشبارۀ در شیعیان از برخیسخنان 
 ذکر راها آن از برخی. است متفاوت نیز حوا آفرینشۀ مسئل دربارۀ شیعیاننظرات 

 کنیم:می
 اول:دیدگاه 

چنین سخنی  که کسانیاز جمله  است. شده آفریده آدمۀ دند ترینینیپا ازحّوا  اینکه
 اند:گفته

 قمی: ابراهیم بن علی .1 


 همان منبع.. 1
موقع  ،وسیلألاحسینی الروح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، شهاب الدین محمود بن عبدالله . 2

 .399ص 3ج، التفاسیر
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 1«.آورد وجود به ]آدم[ۀ دند نتریینیپا از راحّوا  خداوند ...»

 طبرسی: شیخ .2 

 2«.آفریدش هایدنده از یکی از راحّوا  و، آورد وجود به خاک از رااو »

 کاشانی: اللهفتح .3 

 3«.فرمود خلقـ ستحّوا مادرتان همان کهرا ـ جفتشش، هایدنده از یکی از ...»

به این نظریه اعتقاد  کهسنت ـهلا از دسته آن بهگوییم که در اینجا همان پاسخی را می
 .گفتیمداشتندـ 

  دوم:دیدگاه 

لۀ ماندباقی از ا[]حوّ   شد. خلق آدم گ 

 ودانند می صحیحاست  شده خلق آدمۀ دند ازحّوا  کنندمیبیان  کهرا  روایاتی هاآن
لۀ ماندباقی، منظور که شوندتأویل  چنین بایدناگزیر  گویند:می ۀ دند نه ،استبوده  ]آدم[ او گ 

 :هستندگفته معتقد  این به که کسانیاز جمله  ایشان. جسمانی

 صدوق: شیخ .1 

ل ازعّزوجل  ]خداوند[است  شده روایت. ..»  حدیثی و ...آفرید را جفتش ]نفس[ آن گ 
ۀ ماندباقی از که معنا این به؛ است صحیح شده خلق آدم چپۀ دند ازحّوا  شده روایت که

لی  4«.استبوده  مانده باقی او پچۀ دند از که است گ 


 .130ص 1ج ،علی بن ابراهیم قمی ،میتفسیر ق. 1
 .368ص 1ج ،تفسیر جوامع الجامع؛ طبرسی. 2
ناشر: ، چاپخانه: پاسدار اسالم ق،1423، چاپ اول، معارف هپژوهش: مؤسس، الله کاشانیزبدة التفاسیر؛ مال فتح. 3

 .6ص، 2ج، ایران ،قم ،مؤسسه معارف اسالمی
چاپ و نشر: مؤسسه  ق،1404، چاپ دوم، اکبر غفاریتوضیح: علی تصحیح و، من ال یحضره الفقیه؛ شیخ صدوق. 4

 .381ص 3ج، نشر اسالمی پیرو گروه مدرسین در قم شریف
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 بحرانی: یوسف شیخ .2 

لی از؛ یعنی است صحیح، شدهحّوا از دندۀ چپ آدم خلق  شده روایت که حدیثیو »  گ 
 یکی زنان هایدنده از مردان هایدنده دلیل همین به؛ است مانده باقی او چپۀ دند از که

 1«.است کمتر

 نیست. صحیح مرد، و زن هایدنده بودنمساوی دلیلبهگفته  این

 کاشانی: فیض .3 

اینکه روایت شده او از دندۀ چپ وی ایجاد شده، نشانگر این نکته است که ُبعد حیوانی  »
« الیمین: راست»تر، و ُبعد روحانی ملکی برعکس آن است. جسمانی در زنان از مردان قوی

است به عالم جسمانی   ایاشاره« الشمال: چپ» ای است به عالم روحانی  ملکوت، و اشاره
ل»ملک؛ پس  و راست عبارتی است از مادۀ روح، و هیچ « جسم»عبارتی است از مادۀ « گ 

تعالی است که ُملکی بدون ملکوت وجود نخواهد داشت. این همان معنای این سخن حق
شده از آدم پس دندۀ چپ  کم« کلتا یدیه یمین: هر دو دستش راست است.»فرماید: می

ـ ناشی استکه از عالم خلق ها که از غلبۀ جسمانی ـاست از بعضی شهوتای کنایه
ل استخراجشود، و همان باقیمی ای شده از باطن ایشان است که تبدیل به مادهماندۀ گ 

شد که حّوا از آن خلق شده است. بنابراین آنچه در حدیث خبر داده، در رابطه با ُبعد ملکوتی 
تر از جنبۀ ملکی و آفرینش است، و در زنان برعکس مردان قویبوده است، و این ُبعد در 

، زنان بر عالوه مردان بدن درنقصان  این در است. باطن نشانگر، اهرآن است؛ چراکه ظ
 منشأ پس آورند. دسته ب توانندمی رازدار افراد فقط را الهی اسرار واسراری نهفته است، 

 بدون را ایشان سخنان که گرددبازمی و برداشت عامه فهم به معصومین کالم تکذیب
 2«.کنندمی حملاش ظاهری معنای بر حدیث اصل گرفتننظردر


، 23ج، چاپ و نشر: مؤسسه نشر اسالمی پیرو گروه مدرسین در قم شریف، الحدائق الناضرة؛ شیخ یوسف بحرانی. 1

 .5ص
رمضان سال چاپ: ، و توضیح عالمه شیخ حسین اعلمیپژوهش: تصحیح و مقدمه ، تفسیر صافی؛ فیض کاشانی. 2
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 :مسئله بنا شده است دو برنظر وی  این یم:یگومی او به پاسخ در 

لۀ ماندباقی ازحّوا  .1   است. شده آفریده آدم گ 

 معنیبه دندهکه  تعبیرن ای با است، شده آفریده آدم ۀدند از []حّوا اینکهپذیرفتن  .2 
لۀ ماندباقی  .است گ 

رسیدن به بیان معنای آفرینش  درقبول نیست و وجه قابلهیچصوص مسئلۀ اول: بهخ در
ل اشاره دارد و از جنبۀ کمکی نمینیز شدن نفس حّوا هیچ و زنده کند؛ زیرا فقط به جنبۀ گ 

ل چشم  دهدمی صراحت نشانبه کریم آنپوشی کرده است؛ در حالی که قر دمیدن زندگی در گ 
 است درست زیاد احتمال به گفت توانمی نتیجه در است؛ بوده آدم نفس نفس حّوا از خلقت

توان نهایت فقط می در اند،شده نقل بیتاهل ها ازاین و انداین مطلب را گفته روایات که
ل ل رفع ماندۀباقی ازحّوا  گفت گ   خصوص در تولی روایا د؛ش برگرفته آسمان به شدۀ آدمگ 

 در و شد، دمیدهنفس حّوا  در زندگی چگونه اینکه ؛اندنکرده یصحبتهیچ  دیگر مهم ۀجنب
 .است نشده گفته تاروای درهیچ مطلبی  جنبه این با رابطه
ل رفعپیش  ای که دربرگیرندۀ تمام محتویات شدهتر توضیح داده شد نْفس انسانی از گ 

شدن ، و سپس تصویرگری شد و پس از آن با دمیدهشکل گرفت ستاهای زمین ها و خاکآب
 روح در آن، شکل گرفت و به این ترتیب اثر زندگی در او پدید آمد و او زنده شد. این مراحلی

ل از نیزحّوا  .سپری شد آدم نفس آفرینش در که است  همان آیاشد؛ ولی  خلق شدهرفع گ 
 آدم خلقت همانند او آفرینش ورا دمید  حیات نیز ایشان در شد دمیده آدم در که روحی

 شد؟ دمیده آدم همسرش روح از ایشاندر  حیات اینکه یا ؟صورت پذیرفت مستقلصورت به
 .اندکرده سکوت خصوصاین  در یمیبگو است بهتر یااند نپرداخته جنبه این به تاروای

لۀ ماندباقی ازحّوا  اینکهپس  طور کامل ر را بهمعنای مدنظ است، شده خلق آدم گ 
 نیاز بنابراین ؛کندمی تأیید را آن از بخشی بلکه ؛کندنمی اثبات را الزم مواردتمامی  ورساند نمی


 ویلی دیگر شبیه به این ذکر کرده است.أمراجعه شود. زیرا ت 22ص 21فیض کاشانی: ج
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 .دارد توضیح وتکمیل  به

 یم:یگومیبه مسئلۀ دوم  پاسخ در اما

 اگر ... هستند آدمۀ دند ازحّوا  آفرینش به قائل که روایاتی بودنصحیح به ُحکم :اول 
، ولی از دارند وجود بسیاری السندصحیح روایات بسا چه ،ها باشدآن سندی صحت مقصود

 شود.نمی عملشان داللت بهدارند  مغایرت علمی و دینی حقایق باآنجا که 

ها آن خود به [حوا آفرینشۀ مسئلدربارۀ ] امر این هاست،آن داللت صحت مقصود اگر و 
همان ـ کریم قرآن ظاهری معنای با روایات[ ]این لتدال که دلیل این به شود؛می داده ارجاع
کذب آن را بیان  که معتبری روایات با همچنین؛ دارد مغایرتـ شدگفته  ترپیش کهطور 

 ازبیت اهل که روایاتی به نیست درست 1،مخالف ]روایات[ وجود با، و دندار  مخالفتکنند می
 عقاید موافق، روایات از دسته این اینکه برمضاف  شود. عمل نداهفرمود نهیها آن به عمل
 هستند.سنت نیز اهل

ای ظاهری روایت مغایرت دارد؛ در حالی که هیچ انگیزه معنای با اینجا دراین تأویل  :دوم 
شدن به مخالفت با ظاهر حدیث وجود ندارد. فقط با وجود دلیلی که حجیت تأویل برای متمایل

ویل زد تا حجتی در برابر ظاهر وجود داشته باشد؛ در توان دست به تأکند میرا محکم می
اند، دلیل معتبری ارائه ها در ارزیابی حجیت تأویلی که برای روایت ذکر کردهحالی که آن

 .کرد اند تا بتوان بر آن تکیهنداده

 با و اندشده صادر عترت از که صحیحی تاروای و کریم قرآن ظاهر با گفته این :سوم 
 دارد. مخالفت، هستند وافقم قرآن داللت

 ازحّوا  آفرینش خصوص درسنت از اهل آنچه با که داریمبیت اهل از روایاتی ید:یبگو اگر 
 فرمود: کهاست  شده روایت امیرالمؤمنین از آنچهخوانی دارد؛ مثل هم اندگفته آدمۀ دند


 .17ص 1ج ،شیخ صدوق ،الشرائععلل. 1
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 با را آن اوندخد وـ است قصیرا دندۀ کوچکحوا از قصیرای پهلوی آدم خلق شده است ـ»
های کتاب در، چراکه کنیم قبول رانظر  این باید پسروایات دیگر؛  و 1«.کرد جایگزین گوشت

 .است شده روایت ما

انیم. بد صحیح داریم اختیار در کهرا  روایاتیۀ همطور یقینی یم بهتواننمیما  گویم:می 
رایشان شواهدی وجود ندارد که روایاتی وجود دارند که با روایات دیگر در تعارض هستند، یا ب

ها استناد شود. همین کافی است بگوییم این روایات، یا با قرآن و روایات بر حجیتشان به آن
سنت هستند، ها در تعارض هستند مخالفت دارند، یا موافق اعتقادات اهلصحیحی که با آن

زیرا  ،شوندل بر تقیه میتوان گفت این روایات حمها اصرار کردند مییا اگر برای پذیرفتن آن
 سنت هستند.موافق اهل

 زنانان و های مردتعداد دنده و وجود ندارد مرد هایهیچ کمبودی در دنده: این بر عالوه
 .است شدهثابت علمی نظر از این و است، برابر

 بودننادرست ترتیب این به کنیم. قبول را روایات این نیست ممکن وجههیچبه بنابراین 
 شود.می ثابتفته گ این

 سوم:دیدگاه 

 این نظریه: بهین قائلاز جمله  است. شده خلق« بشرّیت» یعنی آدم جنس ازحوا 

 شیرازی: مکارم ناصر .1 

 2«خداوند سبحان همسر آدم را از جنس آدم آفرید؛ یعنی از جنس بشر.»... 

 . سید طباطبایی:2 

 جفتش» فرمایدمی کهاست  سبحان خداونداین سخن  منظورم جمله،این  ظاهر. ..»


 .116ص 11ج ،عالمه مجلسی ،النواربحارا. 1
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 1«.اوستو همسان  مشابه نوع   از او جفت اینکه براست  توضیحی، «آفرید او از را

 مغنیه: جواد محمد .3 

 2«.است انسانیک  نیز []حوا او و، است انسانیک  کهاو  جنس از یعنی ..»

 انسان دو هر که است روشن. است نکرده اضافه چیزیاین گفته  گویم:می پاسخ در
یک از معتقدان ی آفرینش حّواست و این موضوع را هیچچگونگ خصوص در بحث اما؛ هستند

 اند.ای از آن نگرفتههیچ نتیجهبه این دیدگاه، توضیح نداده و 
 خالصۀ آنچه تقدیم شد:

حّوا  آفرینش چگونگی خصوص در اماوجود دارد؛  توافق، آدم ازحّوا  خلقتدر  کلی طوربه
 است: شده مشهورها آن میان درنظریه  دو آدم، از

 از برخی و، استسنت نظر اهل این است. شده خلق آدم هایدنده از یکی ازحّوا  اول: 
 ها موافق هستند.ـ با آنروایاتهمراه تأویل بهنیز ـ شیعیان

لۀ ماندباقی ازحّوا  دوم:   .اندبیان کرده شیعیانبیشتر  را گفته این و؛ است شده خلق آدم گ 

همان  این است. شده خلق آدم نفس ازحّوا  کنیم:می اضافهها آن بههم  را سومگفتۀ  ام 
 .وجود دارد آن بر دالی شواهد ای است که نظر درست و برگزیده، و همان گفته

 آدم نفس ازنفس حوّا  خلقت
 و؛ است شده آفریده آدم نفس ازنفس حّوا  :گویدمی کهنظری است نظر برتر و برگزیده، 
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 :کنندداللت می آن بری هد شوا

َدة  : استتعالی حق سخن این :اول  ْن َنْفس  َواح  ي َخَلَقُکْم م  ذ 
ُکُم الَّ ُقوا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ یُّ

َ
َیا أ

ه  وَ  ي َتَساَءُلوَن ب  ذ 
َه الَّ ُقوا اللَّ َساء  َواتَّ ا َون  یر  َجاال  َکث  ْنُهَما ر  ْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ م  َه َوَخَلَق م  نَّ اللَّ ْرَحاَم إ 

َ
اأْل

ا یب  که شما را از یک همان پروردگاری  ؛ای مردم، بترسید از پروردگار خود)  1َکاَن َعَلْیُکْم َرق 
و از آن، جفت او را خلق کرد و از آن دو نفس، بسیاری از مردان و زنان را در جهان  ،نفس آفرید

زنهار از کنید و از یکدیگر درخواست می و بترسید از آن خدایی که به نام او ه ساخت؛پراکند
 آیهواضح و روشن است که این  (.همواره بر شما نگهبان است وندکه خداخویشاوندان َنُبرید 

ل ازدر حالی که چیزی  گوید،می سخن نفس عالمدربارۀ  فرماید )شما یا اجسام مطرح نمی گ 
ل   در روح را از یک نفس آفرید(؛ زیرا پس از دمیدن  از و گرفت شکل آدم نفس شده،رفع گ 

 آفرینشصراحت گفته شده است در اینجا به شد. آفریدهـ نفس حّوا ایشان نفس از یعنیـ آن
ل ـاندکرده برداشت برخیبه آن صورتی که ـ نهه، بوددیگر  نفس از نفسصورت یک به  ازی گ 

ل ْنَها َوَخَلَق » متعال خداوندگفتۀ  این ودیگر؛  گ   آنجنس  از که ستامعن این به« اَزْوَجهَ  م 
 .انجام شده است آدم نفس ازحّوا  خلقتپس  است، نفساینجا  درجنس  که آنجا از و؛ است

 فرماید:می معنا این بر آیه داللت توضیح در احمدالحسن سید 

خلق نمود.  را از نفس آدم نفس حوا متعالوسبحانسپس خداوند »... 
َها فرماید می یُّ

َ
ْنَها َزْوَجَها َیا أ َدة  َوَخَلَق م  ْن َنْفس  َواح  ي َخَلَقُکْم م  ذ 

ُکُم الَّ ُقوا َربَّ اُس اتَّ النَّ
َه َکاَن  نَّ اللَّ ْرَحاَم إ 

َ
ه  َواأْل ي َتَساَءُلوَن ب  ذ 

َه الَّ ُقوا اللَّ َساء  َواتَّ ا َون  یر  َجاال  َکث  ْنُهَما ر  َعَلْیُکْم  َوَبثَّ م 
ا یب   .» 2َرق 

 آفریدهـ آدم ازحّوا  یعنیدیگر ـ نفس از نفسیک  وانجام،  هانفس عالم در آفرینش بنابراین
 شد.


 .1 ،نساء .1
 .268ص ،عقاید اسالم. 2
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َلْیَها تعالی: گفتۀ حق این :دوم  َتْسُکُنوا إ  ا ل  ْزَواج 
َ
ُکْم أ ْنُفس 

َ
ْن أ ْن َخَلَق َلُکْم م 

َ
ه  أ ْن آَیات  َوم 

َك ْلََ ي َذل  نَّ ف   إ 
ة  َوَرْحَمة  ُروَن َوَجَعَل َبْیَنُکْم َمَودَّ َقْوم  َیَتَفکَّ های او اینکه از و از نشانه)  1َیات  ل 

ن آرام گیرید، و میانتان دوستی و رحمت نهاد. آری، ا آخودتان همسرانی برای شما آفرید تا ب
روشنی داللت این آیه نیز به (.هایی استاندیشند قطعا  نشانهبرای مردمی که می ،در این

هاست، و این آیه علت سودمند بودن رابطۀ رابطه با عالم نفس کند بر اینکه روی سخن درمی
َلْیَها )افزاید: میان زوجین را که نتیجۀ آفرینش نفس زن از نفس همسرش است می َتْسُکُنوا إ  ل 

ة  َوَرْحَمة   . اگر همسر (ن آرام گیرید، و میانتان دوستی و رحمت نهادا آتا ب :َوَجَعَل َبْیَنُکْم َمَودَّ
شد. زن ها ایجاد نمیعاطفه و محبت بین آن نیزستقل آفریده شده بود، آرامش و طور مبه

 امور برخی در اختالف وجود باها آن زیرا همسر خود را دوست دارد و مرد نیز او را دوست دارد؛
 مهربانی محبت، داشتن،دوستۀ رابط بنابراین؛ هستند کامل زوج یکیکدیگر  کنار در جزئی

 به نیازی و آیدمی وجود به نفس وجود باو  است ذاتیصورت ها بهآن ینب متقابل رحمت و
 است. داده رخ آدم ازنفس حّوا  آفرینشۀ نتیج در امور این تمام ندارد. یادگیری واکتساب 

 فرماید:میاین نکته  توضیح در احمدالحسن سید 

ورت را خلق نمود به ص خداوند نفس حّوا را به همان صورتی که نفس آدم»
موّدت و مهربانی برقرار ها آن با این هدف که به این ترتیب بین ؛مستقل خلق نکرد

ا: باشد؛ مودت یا عشق و اطاعت حّوا نسبت به آدم، و مهربانی از سوی آدم به حوّ 
 ََلْیَها َوَجَعَل َبْین َتْسُکُنوا إ  ْزَواجا  لِّ

َ
ُکْم أ نُفس 

َ
ْن أ ْن َخَلَق َلُکم مِّ

َ
ه  أ ْن آَیات  ة  َوَرْحَمة  َوم  َودَّ ُکم مَّ

ُروَن  َقْوم  َیَتَفکَّ َك ْلََیات  لِّ ي َذل  نَّ ف   .»2إ 

 بنابراین. است شده خلق آدم ازحّوا  دندهمی نشان کهاند وارد شده متعددی روایات سوم:
 نفس ازنفس حّوا  کهبوده  اینها آن از مقصود که باشدبه این صورت  بایدروایات  از ما درک

معنا و  مطابقباید  روایات، قرآنی آیات ازشده داللت برگرفته به توجه با است. شده یدهآفر  آدم
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 نهتلقی شود  نفس آفرینش ها،آناز  مراد باید که روایاتی جمله ازباشند؛  آیات لفظمفهوم 
 هستند: زیر روایات جسم،

 (المرء)از مرد  زیرا ،را زن نامیدند)المرأة( زن »: فرمود صادق ماما گوید:می ابوبصیر
 1«.حّوا از آدم خلق شده است یآفریده شد؛ یعن

ل آفرید، پس  خداوند آدم»فرمود:  ابوعلی واسطی گوید: امام صادق را از آب و گ 
ل است؛ و خداوند حّوا را از آدم در مردان  آفرید، پس همت زنان همت  فرزند آدم در آب و گ 

 2«.است

 ]موجود زنده[ ّی اند چون از ححّوا را حّوا نامیده» :فرمود صادق امام گوید:ابوبصیر 
ْنَها َزْوَجَهافرماید: می عّزوجلآفریده شده است. خداوند  َدة  َوَخَلَق م  ْفس  َواح  ن نَّ  َخَلَقُکم مِّ

 3«(.ما را از نفسی واحد آفرید و جفتش را نیز از همان آفریدش)

، آن از مقصود دادیم توضیح ترپیش که کندمی استناد ایآیهه ب اینجا در صادق امام
گفتۀ  این از؛ به عالوه، است شده آفریده آدم نفس ازاینکه نفس حّوا  و هاست،نفس آفرینش

 « ]موجود زنده[ آفریده شده استّی اند چون از ححّوا را حّوا نامیده» فرمایدمی که ایشان
س از آنکه خداوند زندگی را این است که حوا، پ شود که مقصود ایشانچنین دانسته می

تر توضیح داده شد زندگی برای نفس در آدم منتشر کرد، آفریده شد؛ و همان طور که پیش
ل و دمیدن روح در آن حاصل شد. به این آدم، پس از باال ل، زنده شد وبردن گ   ترتیب آن گ 

 نفس از یعنی ؛شد خلق آدم شدنزنده از پسو حّوا  گرفت، شکل آدم پدرمان ی  نْفس انسان
نیز با همین  دیگری روایات شود.می روشنمعنای مدنظر  بر روایت داللتبه این ترتیب  آدم.


، تصحیح و توضیح: سید هاشم رسولی محالتی، حویزیالعروسی الشیخ عبد علی بن جمعه تفسیر نور الثقلین؛ . 1

 ،ناشر: مؤسسه چاپ و نشر و توزیع اسماعیلیان، چاپخانه: مؤسسه اسماعیلیان، ش1370 ق/1412، چاپ چهارم
 .439ص 1ج، قم

 .439ص 1ج ،تفسیر عیاشی. 2
 .16ص 1ج ،، شیخ صدوقالشرائععلل. 3
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 کنیم.نظر میها صرفشدن سخن از آنمضمون وجود دارند که ما برای پرهیز از طوالنی

 است. شده خلق آدم نفس از ذر، عالم درنفس حّوا  شودمی روشنبه این ترتیب 

 ایجاد ونفس حّوا  آفرینشۀ جنب ،یمکرد اثبات و انتخاب ما کهدیدگاهی  این گفت: توانمی
 مربوط روایات   دراست که  پرداختهای گفته به جنبه این؛ بنابراین کندمی اثبات را آن در زندگی

ل برداشتن به لۀ ماندباقی ازحّوا  گ   العالم. واللهنیامده است؛  آدم گ 

 مآدذریۀ بنی آفرینش دوم: مبحث
ل رفع شده به آسمان اول و دمیدن روح خود در پس از آنکه خداوند متعال نفس آدم را از گ 

فرزندان  ،آن خلق نمود و نفس ایشان شکل گرفت، از نفس آدم نفس حّوا را آفرید، و پس از آن
 سخن این؛ مثل دارند داللت آن بر قرآنی آیات که است چیزی همان این .پدیدار نمود آن دو را

ْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ تعالی: حق َدة  َوَخَلَق م  ْن َنْفس  َواح  ي َخَلَقُکْم م  ذ 
ُکُم الَّ ُقوا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ یُّ

َ
َیا أ

َه َکاَن َعَلْیکُ  نَّ اللَّ ْرَحاَم إ 
َ
ه  َواأْل ي َتَساَءُلوَن ب  ذ 

َه الَّ ُقوا اللَّ َساء  َواتَّ ا َون  یر  َجاال  َکث  ْنُهَما ر  اْم رَ م  یب  ای )  1ق 
و از آن، جفت  ،که شما را از یک نفس آفریدهمان پروردگاری  ؛مردم، بترسید از پروردگار خود

و بترسید  ه ساخت؛او را خلق کرد و از آن دو نفس، بسیاری از مردان و زنان را در جهان پراکند
 وندکه خداان َنُبرید زنهار از خویشاوندکنید و از آن خدایی که به نام او از یکدیگر درخواست می

 و آدمۀ ذری و هانفس عالم با رابطه دردر اینجا  سخنروی  .(همواره بر شما نگهبان است
ها به کردن آنوارد سپس، و ]عالم[ آن در آنان ساختنپراکنده وها آن هاینفس آفرینش
ن فرماید: تعالی میاست. حق امتحان ي آدم م  ن َبن  َك م  َخَذ َربُّ

َ
ْذ أ َتُهْم َوإ  یَّ ْم ُذرِّ ه  ُظُهور 

ا ُکنَّ  نَّ َیاَمة  إ  ن َتُقوُلوْا َیْوَم اْلق 
َ
ْدَنا أ اُلوْا َبَلی َشه 

َ
ُکْم ق َربِّ َلْسُت ب 

َ
ْم أ ه  نُفس 

َ
ْشَهَدُهْم َعَلی أ

َ
ا َعْن َهَذا َوأ

یَن  ل   فت ورا برگر ها آن ۀتو از پشت فرزندان آدم ذّریپروردگار که را و به یاد آر هنگامی )  2َغاف 
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که آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی، ما گواهی  هایشان گواه ساختآنان را بر نفس
« پشت: صلب»ذریه از  گرفتن (.خبر بودیمبی این ]امر[تا در روز قیامت نگویید ما از  ؛دهیممی

ها جاری شد... آن امتحان سپس. هاستکردن آنمعنای آفرینش و پراکنده و متفرقبه
( 

َ
ْم  َعَلی ْشَهَدُهْم َوأ ه  نُفس 

َ
هایشان گواه ساخت(. در این آیه داللت واضحی را بر نفس: و آنان أ

طبق فهم و ها حاصل شد نه ـوجود دارد مبنی بر اینکه گرفتن ذریه و امتحان، در عالم نفس
 ـ در عالم دنیا.گیرندای که بر عالم ذر اشکال میبرداشت عده

 عامل ذر در فرزندان آفرینشۀ دربار گفتارهایی بادرنگی 
 داللتظاهر این آیه  اینکهو  دادیم،اتی ارائه توضیح الذکرفوق قرآنۀ آی با رابطه در ترپیش 

 آفرینشدربارۀ  زیرا است؛بوده  ذر عالم به مربوطاین آیه،  در شده گفتهخلقت  دارد بر اینکه 
نفس حّوا  آفرینش و آدم نفس آفرینش؛ چراکه دنیا عالم در خلقت نهگوید سخن می هانفس

ساختن پراکنده و خلقتـ آن دو هاینفس از یعنیـ دو آن از سپس است، کرده ذکر را آدم از
 شیخ کهجداسازی؛ به همان صورتی  ویعنی انتشار، خلقت  ،ساختنپراکنده و؛ شد حاصل ذریه

ساخت، منتشر کرد.  دهنپراک: "ثَّ بَ "» گوید:می که، آنجا کندمی بیانمعنایی را  چنین طوسی
 :"البث»" 1«و منتشر کرد. ساخت پراکنده را خلق خداوند"بث الله الخلق" یعنی  شود:می گفته
شدن انجام»نمودن، معنای ساختن و توزیعو پراکنده 2«ساختن.ن و پراکندهکردتوزیع

شکل و حّوا را بههای فرزندان آدم کند؛ یعنی خداوند سبحان تمام نفسرا اقتضا می« بارهیکبه
 عالم در آفرینشدهد این نشان می آیه سیاق یکپارچگی و؛ نمود خلقشده توزیع و اکندهپر 

 است.انجام شده  هانفس

 و ولدو زاد طریق ازحّوا  و آدم فرزندانۀ هم خلقت کند ثابت که ندارد وجود مدرکی هیچ


 .99ص 3ج ،التبیان فی تفسیر القرآن؛ طوسی. 1
 .359ص 5ج ،همان منبع. 2
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 صورت دیگر نسل از پس نسلیصورت تدریجی، ها بهساختن آنپدیدار و پراکنده و، تولیدمثل
 .گرفته باشد

 راحّوا  خداوند چگونه اینکه و آدم نفس خلقت چگونگیۀ دربار  آیه، این مفسران از برخی
 عالم در آفرینشها آن منظوردهد نشان می آنان سخنان ظاهر اند.گفتهانی سخن آفرید آن از

د. سپس هنگامی که در معرض کنند که بر آن داللت دار یاتی را نقل میروا و استبوده  ذر
کند گیرند، کلماتشان طوری تغییر میقرار می «وبث منهما رجاال  »تعالی توضیح این گفتۀ حق

که گویی تغییری در سیاق آیه مبنی بر منظور این آیه از آفرینش در پیدایش دنیوی مادی را 
اند؛ دیدار و پراکنده شدهگویند فرزندان از طریق زادوولد و تولیدمثل پکنند، و میبرداشت می

 .بیشتر آنان است این درک

 :خواهیم کرد مرورۀ مبارک آیاین  تفسیر خصوص در راها آن از برخی هایگفته 

 طبرسی: شیخ 

ْنُهَما» ولد، گسترش داد و وصورت تولیدمثل، و زاد... یعنی از این دو نفس به َوَبثَّ م 
 1«توزیع نمود.

 کاشانی: اللهفتح ماّل 

چگونگی  برای توضیحی این ...، منتشر نمود آن از شدهآفریده جفت و نفس آن از ...»
 2«.ها )ذریه( از این دو استتولد آن

 بیضاوی: 

 که است اینش معنای و ،ها )ذریه( از ایشان استچگونگی تولد آن برای توضیحی ...»


 .8ص 3ج ،طبرسی ،تفسیر مجمع البیان. 1
 .6ص 2ج ،مال فتح الله کاشانی ،زبدة التفاسیر. 2
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 1«.ساخت ندهپراک را زیادی دختران و پسران، آن از شدهآفرید جفت و نفس آن از

 .اندبه همین صورت گفته نیز دیگران و 3 آبادیفیروز و 2تهرانی حائری علی 

ها به چیزی داللت کند، تنها ها بود، و اگر این گفتههای آنگفته ازای ها خالصهاین
آدم از طریق زادوولد و تولیدمثل صورت کند به اینکه هرکسی که بگوید خلقت بنیداللت می

دهد و تصور یا فرق بین پیدایش نخستین، و پیدایش در دنیا را تشخیص نمی گرفته است،
 منظور که شدهدچار چنین توهمی  یا ،پذیردصورت می روش یک بههر دو  کند آفرینش درمی

و نظر  یأر  به را قرآن کهاست  کسی روز و حال اینبوده است!  دنیا عالم در آفرینش آن، از
 کند.می تفسیر شدخو

ي آدم : کنندمی بیاننیز  آیه این تفسیر در راان سخن همین مشابه  ْن َبن  َك م  َخَذ َربُّ
َ
ْذ أ َوإ 

ْن َتُقوُلوا
َ
ْدَنا أ اُلوا َبَلی َشه 

َ
ُکْم ق َربِّ َلْسُت ب 

َ
ْم أ ه  ْنُفس 

َ
ْشَهَدُهْم َعَلی أ

َ
َتُهْم َوأ یَّ ْم ُذرِّ ْن ُظُهور ه  َیاَمة   م  َیْوَم اْلق 

ا َعْن َهَذ  ا ُکنَّ نَّ یَن إ  ل  ها آن ۀتو از پشت فرزندان آدم ذّریپروردگار که را و به یاد آر هنگامی )  4ا َغاف 
که آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی،  هایشان گواه ساختآنان را بر نفس را برگرفت و

 (.خبر بودیمبی این ]امر[تا در روز قیامت نگویید ما از  ؛دهیمما گواهی می

 روش به فرزندان. طبق این آیه، کندمی صحبتآدم بنی فرزندان خلقت آغازرۀ بادر  آیهاین 
رابطه با آیۀ  درشده  ارائهقبلی   توضیح پیوست با و، اندشده آفریده آدم نفس از مستقیم برگرفتن

ای از آفرینش و ساختن با شیوهشود برگرفتن و پراکندهسابق )وبث منهما( روشن می


ناصر الدین ابو الخیر عبدالله بن عمر بن محمد شیرازی ، ضاویأنوار التنزیل وأسرار التأویل معروف به تفسیر البی. 1

چاپ و نشر: دار ، م1998ق/ 1418 ،چاپ اول، آوری و مقدمه: محمد عبدالرحمن مرعشلیجمع، شافعی بیضاوی
 .58ص 2ج، لبنان، مؤسسه تاریخ عربی بیروت ،إحیاء التراث العربی

ناشر: شیخ محمد ، چاپخانه: حیدری در تهران، ش1337، نیمیر سید علی حائری تهرا، تفسیر مقتنیات الدرر. 2
 .41ص 3ج، آخوندی مدیر دار الکتب إسالمی

 .64ص، لبنان ،ناشر، چاپخانه و انتشارات: دار الکتب علمیة، آبادیتنویر المقباس من تفسیر ابن عباس؛ فیروز. 3
 .172 ،اعراف .4
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است، و در آیه هیچ انجام شده  زوجین آدم و حواآوردن ذریه، از دساختن و پدیپراکنده
 شکل زادوولد و تولیدمثل متولد شده باشند.شاهدی وجود ندارد که بیان کند فرزندان به

وجود داللت  حجیت  ظاهر  این آیۀ مبارک بر این مطلب، مفسران در توضیح چگونگی با 
 ولدو زاد صورتبهکار  ایناند گفته آنانبیشتر  و شدند فاختال دچار آیه شده در اینبرگرفتن  ذکر

 کنیم:می نقل مبارکۀ آیاین  تفسیر در راها آن سخنان از برخی .شده است انجام

 ی:یطباطبا سید

ها را از پشت فرزندان مستقیم آدم را از پشت وی بیرون آورد. سپس فرزندان آن خداوند»
ها بیرون آورد تا اینکه به آخرین از پشت فرزندان آنها و سپس فرزندان فرزندانشان را آن

در قالب تولد  آفرینش کهـ دنیوی آفرینش این در آنچه همانند درست؛ شود ختمها آن نفر از
 1«.افتدمی اتفاقـ است تولیدمثلو 

 مازندرانی: محمدصالح

 از پس نسلی اصالبشان از راها آن که است این پشتشان از ذریه برگرفتن از منظور ..»
 2«.آورد بیرون دیگرنسل 

 طبرسی: شیخ

آدم را از ُپشت پدرانشان به رحم معنای آیه این است که خداوند سبحان بنی»... 
 سپس، خونۀ لختصورت به ها را درجه به درجه ارتقا داد، ومادرانشان بیرون آورد، سپس آن

 3.« آفرید...عادل و مت اندامراست بشری راها آن از هریک سپسو  گوشتیپاره

 واحدی:

 فرزندان که ایگونهبهبعضی دیگر ـ پشت ازصورت بعضی به را آدمۀ ذری متعال خداوند»


 .327ص 8ج ،المیزان فی تفسیر القرآن. 1
 .17ص 8ج ،الکافی؛ محمدصالح مازندرانی شرح اصول. 2
 .291ص 4ج ،تفسیر مجمع البیان؛ طبرسی. 3
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 1«ها را مانند ذره از صلب آدم پدیدار ساخت.شوندـ بیرون آورد، و همۀ آنن متولد میپدرا از

 اند.ن را گفتهدیگران نیز مشابه همین سخنا و 4بیضاوی 3،سمرقندی 2،کاشانی اللهفتح

 آفرینش گویند:میها که آن شودمشخص می آیه دواین  تفسیر درها آن سخنان از
 تولیدمثلیۀ نحو طریق از یا تولیدمثل، و، ولدوزاد روش طریق از ذر عالم درحّوا  و آدم فرزندان

 است.شود انجام شده می حاصل دنیا عالم در که
 پاسخ:

 ونخستین  پیدایش) شیپیدا دومیان  واند شده رگمیسرد دچار دیدگاه اینطرفداران 
کدام از هر  بر حاکم قوانین و پیدایش، دواین  درآدم بنی ساختنخارجمیان  و ،(دنیا پیدایش

 کهرا  هاییمتنها آن تا شد منجر سردرگمی این اند.نشده تفاوتی قائلها این پیدایش
ها رویدادهایی است آن از مرادعبیر کنند که به این صورت ت کنندمی ذکر را ذریه ساختنخارج

این موضوع  در که آیاتی تفسیر درها هرکس به سخنان آن .تعلق دارد دنیا در آفرینش به که
 یا آدم فرزندان ساختنخارج ]چگونگی[ ذکر از پسها آن یابدمیدرمراجعه کند،  کردیمبیان 

 ازدواجۀ نحو خصوص درخود را  نسخنا تفسیرشان،ۀ نحو و همسرش، و وی از انتشارشان
 برای بهشت از هاییپری یا اندکرده ازدواج خواهرانشان باها آن آیا اینکه و، زمینی آدم فرزندان


 ،چاپ اول، تحقیق: صفوان عدنان داوودی، الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز )تفسیر الواحدی(؛ واحدی نیشابوری. 1

 .420ص 1ج، لشامیةالدار ا ،ناشر: دار القلم، الدار الشامیة، دار القلم ،بیروت ،چاپخانه: دمشق ق،1415
فیض  بهمولی محسن ملقب ، ار: تفسیر صافیو همانند آن در گفت، 622ص 2ج، الله کاشانیمال فتح ،زبدة التفاسیر. 2

، ش1374 ق/1416رمضان ، چاپ دوم، مقدمه توضیح عالمة شیخ حسین أعلمی تحقیق: تصحیح و، کاشانی
و همانند آن: تفسیر غریب ؛ 250ص 2ج، تهران ،رناشر: کتابخانه صد، قم مقدس ،چاپخانه: مؤسسه الهادی

، قم ،چاپ و نشر: انتشارات زاهدی، تحقیق و توضیح: محمدکاظم طریحی، شیخ فخرالدین طریحی، القرآن
 .217ص

 ،ناشر: دارالفکر، دارالفکر ،چاپخانه: بیروت، تحقیق: د. محمود مطرجی، تفسیر سمرقندی؛ أبو اللیث سمرقندی. 3
 .578ص 1ج

 .41ص 3ج ،بیضاوی ،ار التنزیل وأسرار التأویلأنو . 4
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ها آن دهدمی نشان محقق به این اند.کرده آن بر عطفدیگر مطالب،  و است شده نازلها آن
 .اندشده سردرگمی و اشتباهدر درک این آیات دچار 

در  کهشاهد هستیم  را قرآن آیاتکنندۀ صحیح  روشن روایی و قرآنی متون ما حال، نای با
ها به ازدواج و اند، و در آندر آسمان اول و عالم ذر سخن گفته« ذریه»خصوص آفرینش 

ای صورت نسلی بعد از نسل دیگر هیچ اشارهها بهساختن آنتولیدمثل فرزندان آدم و پدیدار
کنیم. ها را از آدم و حّوا، مشاهده میساختن ذریه و پراکندن و انتشار آنرجنشده است؛ بلکه خا

های ذریۀ آدم، از نفس او و نفس همسرش گسترش یافته، آفریده و پراکنده بنابراین نفس
 اند.شده

های پشت: ظهورهم»ۀ کلموند داناست( خدا البته و) دارد احتمال« و میثاق عهد»ۀ آی در
چیز قابل ذکری نبودند و وجودی ها در آسمان اول هیچنا باشد: بعد از آنکه آنبه این مع« هاآن

 ترتیب ینه اب ها وجودی داد.ها را به چیزی تبدیل کرد و در آسمان اول به آننداشتند، آن
ها( برگرفت؛ پس ذریه، دنبالۀ ها )وجود آنآن 1تشیئیّ  از راها را ذریۀ آن ،هاآن پروردگار


د؛ همین قدر که پای وجود به میان آمد پای شیئیت نکه مصداق یکسان دار هستند دو مفهومی « وجود»و « شیئیت». 1

معنای مطلق، آن است که هم شامل وجود از وجود، به منتها فالسفه تصریح دارند منظور ؛هم به میان آمده است
اند؛ اشکال این است که زمانی هم شامل وجود خارجی و بیشتر اشکاالت را با این روش جواب داده شود وذهنی می

شود، ولی اطالق می «شیء»که ماهیت  یک موجودی در ذهن تصور شود که هنوز وجود خارجی ندارد، باز هم به آن 
شود، بر ماهیت درون ذهن اطالق می طور که شیئیت اند: همانشود. فالسفه در پاسخ گفتهوجود بر آن اطالق نمی

 اشکالی نداردشود؛ زیرا خود این ماهیت هم وجود ذهنی دارد. بنابراین وجود هم بر آن ماهیت  درون ذهن اطالق می
که وجود داشته باشد و شیء بر آن اطالق نشود و این  اشکالی ندارد نیزکه شیء باشد و وجود بر آن اطالق نشود و 

 (www.islamquest.netیئیت با وجود است. )مترجم. منبع: برگرفته از سایت ش تمعنای مساوقهمان 
 مصادیق دارای مفهوم دو آن که اندمساوی وقتی مفهوم دو. است باالتر تساوی ازمیان دو مفهوم  تساوق* رابطۀ 
 یکی مصادیقشان که «ناطق» و «انسان» مفهوم دو مثل؛ باشد اوتمتف یکدیگر با صدقشان حیثیت ولی باشند یکسان

 حیثیت زیرا است متفاوت صدقشان حیثیت ولی، است انسان ناطقی هر و است ناطق انسانی هر که ایگونه به است
 وقتی مفهوم دو. نیست جزء دو از مرکب امری ناطقیت حیثیت و ،است ناطق و حیوان از مرکب امری انسانیت
پدیا )مترجم، منبع: ویکی .است یکی نیز صدقشان حیثیت کنندمی صدق چیز یک بر هردو که برآن عالوه که ندامساوق

http://www.islamquest.net/
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دهد این واقعه، در وجود نداشت. این نشان می« ذری»و بدون شیئّیت، هیچ شیئّیت است، 
که در سیطرۀ زمان و مکان قرار دارد و توسط قوانینی دنیای دیگری غیر از این جهان مادی ـ

شودـ اتفاق افتاده است، و اگر در این عالم بود به شواهدی کنند اداره میکه آن را محدود می
ن کنند گردآمدن مخلوقات از زمان گذشته، حال و آینده همه در یک روز نیاز داشتیم که بیا

ها هم در آن روز انجام شده باشد؛ حال آنکه چنین اتفاقی زمینی صورت گرفته و امتحان آن
روز در  اینجا. در دارد مغایرتاین دنیا  در زمانهای ویژگی با زیرا؛ است ممکندنیا نادر این 
صورت مستمر نیست، در حالی که در دنیاهای دیگر رار دارد و بهروز قووب شبتناسیطرۀ 

 ند،نامبا توجه به خصوصیات آن دنیا، امتدادهایی دارد؛ به همین دلیل آن را یک روز می« روز»
 .شودمحسوب نمی زمینی روز یکولی 

 فتهگر  صورت دنیوی تولیدمثل و ولدوزاد طریق از ذریه ساختنخارج اینکه به قرآنی متن و
است  شدهگفته  ذر عالم بیان در آنچه تواننمی نتیجه در؛ ندارد ایاشاره ترینکوچکباشد 

 .تعبیر کرد دنیویمعنای  برـ متن از عرفی داللت درک دلیلبهتنها ـ

بر پایۀ تکیه بر الفاظ  زیرای ندارند؛ اعتبار ، ذردربارۀ  خلقتبرای  تفسیری های  دیدگاه این
ۀ کلم از استفاده در قرآن که اندنکرده توجهنکته  این به واند ان ارائه شدهخودش عرفیشواهد  و
 یا« ندشد متولدآن دو  از: منهما ولد»هایی مثل عبارت از و بوده صریح آیه در« منهما بث»

 عالم درفرآیندی شبیه به آن  اینکه ودنیوی اشاره کرده،  تولیدمثلبه فرآیند  کهدیگری  هرچیز
 است. نکرده استفاده باشد، شده حاصل ذر

 عالمیـ ذر عالم درکاز  مردمکند می روشنی بیانفهم و برداشتی از متن ]قرآنی[ بهچنین 
 راـ ناتوان است، اگر چنین ادراک و فهمی رسدنمی آن تفسیر و معانی به مردم هایعقل که
 کنند.ن دریافت است قرآن تبیین مأمور که الهی معلم از

ش دچار اختالف اههیچ امری نیست که دو نفر دربار » :ه استودفرم صادق امام


فارسی، با اندکی تغییر(
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های مردم به آن ای در کتاب خدای متعال داشته باشد؛ ولی عقلشوند، مگر اینکه ریشه
 1«.رسدنمی

 روش به ذر عالم در فرزندان آمدنوجودبه چگونگیها را دربارۀ آن تفسیر بنابراین
ها آن کلمات زیرا ؛توان پذیرفتدیگر نمی نسلی بعد از سلنترتیب  وها ، نسبازدواج تولیدمثل،

 پیدایش در هانفس عالم با و دنیاست عالم در او فرزندان و زمینی آدم وجود با متناسب
 .نخستین تناسبی ندارد

 که استنکته  این اثبات، الذکرفوق قرآنی متونمقصود از  شودمی روشن ترتیب ینه اب
 کهـ نخستینپیدایش  دردفعی  انتشار وطریقۀ پراکندن  به ها،نفس عالم در فرزندان آفرینش

محکم  ذکر اهل را آن تفسیر و، استـ صورت پذیرفته دارد را خود خاص مقررات و قوانین
 دنیا عالم در آفرینش از پیش که، است ذر عالم در آفرینش، آن از مراد نداهفرمود بیان وکرده 
 است. بوده

ْذ  َو عّزوجل  خدای کالمۀ دربار  صادق امام ... از اباعبدالله َخَذ  إ 
َ
َک  أ ن َربُّ آدم بنی م 

ن ْم  م  َتُهْم  ُظُهور ه  یَّ ْشَهَدُهْم  َو  ُذرِّ
َ
ْم  َعَلی أ ه  نُفس 

َ
خداوند نسل » فرمود:تا آخر آیه،  بلی... قالوا أ

پس  .دندبیرون آم «ذره»همچون او تا روز قیامت بیرون آورد. آنان  (صلب)آدم را از پشت 
کسی پروردگار  شدچنین نمیو اگر  ؛آشنا ساختخودش و آنان را با شناساند را به آنان  شخود

 2«. ...شناختخود را نمی

ْذ  :پرسیدم تعالیوتبارک خدای سخن ایندربارۀ  صادق امام از گوید:می زراره َخَذ  َوإ 
َ
 أ

َك  ْن  َربُّ ي م  ْن  آدم َبن  ْم  م  ه  َتُهْم  ُظُهور  یَّ ْشَهَدُهْم  ُذرِّ
َ
ْم  َعَلی َوأ ه  ْنُفس 

َ
َلْسُت  أ

َ
ُکْم  أ َربِّ اُلوا ب 

َ
ْدَنا َبَلی ق  َشه 

ْن 
َ
َیاَمة   َیْوَم  َتُقوُلوا أ ا اْلق  نَّ ا إ  یَن  َهَذا َعْن  ُکنَّ ل  آدم تا روز قیامت را از پشت  ۀذری وندخدا» فرمود: َغاف 


 .60ص 1ج ،کلینی ،اصول کافی. 1
انتشارات: ، م1990 ق/1410 ،چاپ اول، تحقیق: محمد الکاظم، فرات بن إبراهیم الکوفی، تفسیر فرات الکوفی. 2

 .149ص، تهران ،ارشاد اسالمی فرهنگ و تنشر تابع وزار  پ ومؤسسة چا
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را به  ا خود آشنا ساخت و خودشرا بسپس آنان او بیرون آورد. آنان مانند ذّره بیرون آمدند. 
همان و این  ؛شناختنمیپروردگار خودش را کس شد هیچچنین نمیکه اگر این ،آنان نمایاند

ْن  است:تعالی حقسخن  ْلَتُهْم  َوَلئ 
َ
َماَوات   َخَلَق  َمْن  َسأ ْرَض  السَّ

َ
هُ  َلَیُقوُلنَّ  َواأْل ل   اللَّ

ُ
ه   اْلَحْمُد  ق

لَّ  ل 
ْکَثُرُهْم  َبْل 

َ
 قطعا   است؟ آفریده را زمین و هاآسمان کسیچهو اگر از آنان بپرسی ) َیْعَلُموَن  اَل  أ
 1«(.دانندنمی بیشترشان بلکه ؛خداست آن   از تنها هاستایش ۀهم بگو خدا. گویندمی

 :کندمی داللت معنا این بر که دارد وجودسنت نیز مواردی اهل اخباردر 

 آدم خداوندوقتی » گوید:می «... آدم بني من ربك أخذ ذوإ» آیه: ایندربارۀ  عباسابن... 
 و اشروزی، سرآمدش )اجلش(و  ،گرفترا از او  شخود ربوبیت میثاقکرد،  خلق را

 و نمود خارج او صلب از هاییذرههمچون  را اوۀ ذری سپس .نوشتاو  برای را شهایمصیبت
 برایشان راها آن هایمصیبت وروزی  ،سرآمد و ،گرفتها از آن را شخود ربوبیت میثاق
 2«.نوشت

 گفت: «...آدمبنی من ربك أخذ وإذ»تعالی حق سخن این اب رابطه در عباسابن... 
 .نمود خارج او صلب از هاییذرههمچون  را او ۀذری کرد، خلق را آدم خداوند که هنگامی»

 3 .«تعیین کرد...  هاییاسمها آن برای سپس

 فرزندان ساختنخارج در اینکه بر دارند داللت وضوحبه، دیگرمتون  بسیاری و متون این
 صورتهب، انتشار از پسها ۀ آنهم دهدمی نشان که دارد وجود روشنی بیان ذر،صورت به

ها؛ و در ای است به کثرت و انتشار آنهستند اشاره« ذر»ها باره وجود داشتند؛ و اینکه آنکی


تحقیق و اشراف: محمد بن محمد حسین ، فصول المهمة فی اصول األئمة، شیخ محمد بن حسن حر عاملی. 1

 .423ص 1ج ق، ،1418معارف اسالمی امام رضا ۀمؤسسناشر: ، قائینی
موقع ، بیروت ،چاپ دار الفکر، الدین السیوطیبکر، جاللیالدر المنثور فی التأویل بالمأثور؛ عبدالرحمن بن أب. 2

 .598ص 3ج، التفاسیر
موقع ، بیروت ،چاپ دار الفکر، الدین السیوطیبکر، جاللالدر المنثور فی التأویل بالمأثور؛ عبدالرحمن بن أبی. 3

 .598ص 3ج، التفاسیر
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ها آمدن تدریجی آنها، ازدواج در آنجا و پدیدوولد نسلدای به زاترین اشارهها کوچکاین
هاست که مطابق با نظام و ـ وجود ندارد. خلقت در عالم ذر، آفرینش نفسهمانند  عالم دنیاـ

 ازدواج،کار وساز آن قانون مخصوص به آن جهان صورت گرفته، و با عالم دنیا که در
ش خود خاص سیستمعالمی، نظام و  هر .شودنمی ها جریان دارد مقایسهَنَسب و، تولیدمثل

 راند.دارد که بر آن حکم می قانونی وکند بر اساس آن حرکت می کهرا دارد 

اند ارائه داده مفسرانی که تفسیر  با روایات و آیات شودمی مشخصتقدیم شد  آنچه از
 سخن نفس عالم در فرزندانش و آدم خصوص دراین آیات و روایات  و ندارد،خوانی هم
کند و از حقیقتی که گویند، نه عالم دنیا. تفاوت بین این دو عالم، برای کسی که تدبر میمی

ـ آن عالمان به تفسیر قرآنـ محمدکتاب حکیم بیان فرموده و اهل ذکر یعنی محمد و آل
 کند واضح و آشکار است.اند پیروی میروشن نموده

 شدهرفع گِل باآدم ۀ بنیرابط
لی از، ینْفس انسان آفرینش آغازتر گفته شد پیش  اول آسمان به زمین از که استبوده  گ 

ل این و شد، برده باال  وبود،  داده جای خود در را زمین در موجود آب و خاک اقسام و انواع گ 
 نه است سرچشمه به شدننزدیک و اصل به ای تجلی )ظهور( و بازگشتمعنبه بردنباال این

  .یمکانقال انت معنایبه

لبردن باال  است: شدهانجام «  همراه یکدیگردلیل   دو» بهبه آسمان اول،  گ 

از  ایبهره هیچ ماده زیرا ؛نیست پایدارخود خودی  دنیوی به مادی بدناین  :اول دلیل
 جریان آن در زندگی بایدبیابد،  یوجود اینکه برای و، وجود برایقابلیتش  مگر، ندارد وجود

 روحپس  ؛شود دمیده آن در روح باید کند پیدا جریان آن در زندگی اینکه برای و کند، پیدا
 متفاوت جهان دو از جسم و روحولی  ؛کندمی مدیریت و هدایت را بدن که استهمان عاملی 

 ماده از عاری جهانی از و دوم آسمان دروجودش  و است ملکوت عالم از روح زیرا ؛هستند
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دلیل بهـ روح بنابراین .دنیاست عالم در شوجود و ماده از نانسا جسم در حالی که ،است
 .ارتباط برقرار کند بدنبا  مستقیم طوربهتواند ـ نمیدهندهنقص در پذیرنده و نه نقص در انجام

تا این قابلیت را داشته باشد  باشد داشته وجود بدن و روحمیان  واسطه یک باید دلیل همین به
 مادی بدن بانیز این قابلیت را داشته باشد تا  واندازد  جریانبه  آن در روح ازرا  زندگیکه بتواند 

 است. ینْفس انسان همانۀ ارتباطی وسیل اینارتباط برقرار کند؛ 

ل بردن باال به شود، آفریده ینْفس انسان اینکه برای و  مثالی اول آسمان به زمین از گ 
ل ترکیب از یشویم نْفس انسانتوجه مینیاز است. به این ترتیب م آن در روح دمیدن سپس  گ 

 است. شده آفریده روح و شدهرفع

، یا دارد وجودمتعددی  هایجهان و عوالم دنیا، عالم و ملکوتی آسمانمیان  همچنین
 این از باید کند برقرار ارتباط بدن با بتواند روح اینکه برای و ،عبارت دیگر مراتبی وجود داردبه

ل بردنباال براینبناعبور کند؛  عوالم  در مهمی نقش خود، منبع به شدننزدیک هنگام در گ 
وجودی  پس؛ کندمی ایفا دارند قرار ملکوت و ملک عالم دو بین که هاییعالم آن تمام از عبور

هایی که برایش ترسیم محدوده آن طبق بتواند تا داشت خواهدمراتب  آن تمام درزنجیروار 
 کند. حرکتشده است، 

ل بردنباال شد مشخص ترتیب ینه اب بوده  آن در روح دمیدن دلیلبه اول آسمان به گ 
 با و عالم این در را انسان مادی بدن که استهمان عاملی  نفس و؛ شود آفریده نفس تا است
ل بنابراین؛ کندمیها قرار دارد اداره آن بینی که عوالم ازعبور   شود. بردهباالباید  گ 

 تا دارد شهوت و نیرو به نیاز شدنتکثیر و زمین در زندگی برای مینیز انسان   دوم: دلیل
 این شود؛ مسلط آن بر و کند زندگی زمین ازمکانی  هر در بتواند و کندولد وزاد و بنوشد بخورد،
 این اینکه برای پس؛ دارد وجود دنیا عالم در و است مادی جسم هایطبیعت از یکی شهوت
 بایدـ است نفس همان منشأکه این ـ باشد بشر نوع در زندگی مراراست و مواد منشأ هاشهوت
ل باید بنابراینشود؛  داده قرار آن در، نفس آفرینش   هنگام  و اول آسمان به ماده عالم از گ 
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 شود. برده باال هانفس آفرینش عالم

 یختهر  اول آسمان در آدم لطیف و مثالی جسد قالب شده،رفع خاک و آب از ترتیب ینه اب 
 سپس شدند. داده قرار آن درنیز  هاشهوت و طبیعت وداده شد،  قرار ملکوتی بهشت در و

 گرفت، شکل آدم پدرمان ی  ترتیب نْفس انسان ینه ابو  دمید آن در خود روح از خداوند
 منتشر را فرزندانشانحوا(،  و آدم)یعنی  دو آن از و همسرش نفس ایشان، نفس از سپس

 .ساخت

لۀ رابط ۀ هم و همسرش او، بلکه؛ شودنمی محدود آدم پدرمان به فقط، نفسبا  گ 
هایی ها بدنآن که زمانی تا بنابراین. هاآنمیان  تفاوتیهیچ  بدون، شودمیرا شامل  فرزندانش

همان طور که ـ و دارند نفسها یعنی آن شود،می اداره نفس طریق ازارواح  توسط کهدارند 
لـ یح داده شدطور مفصل توضتر بهپیش  .دارد نقش انسانیهای نفسآفرینش تمام  در گ 

ل اقرار به والیت  ،کفر یاایمان  نظر از انسان انتخاب به ثیرأت این وگذارد می ثیرأت نفس بر گ 
 بهسائل دیگری که م و هاشهوت و، و طبایع گناهان از پرهیزمعاصی یا  ارتکاب وآن،  انکار یا

 مشخص و معلوم انتخاب   به توجه با گفت: توانمی .گرددد بازمیشوانسان مربوط می زندگی
ل رفع آن آفرینش از قبل که نفس ای شدهصورت پذیرفته است، این انتخاب در تعیین نوع گ 

نقشی اساسی در تعیین « انتخاب»شود نقش داشته است. بنابراین که نفس از آن ایجاد می
لی دارد که قالب نفسانی  شود.ته میاش از آن ریخگ 

لۀ رابطتوضیح  در روایات   از بسیاری در که استای نکته این  صراحت به ینْفس انسان با گ 
 مؤمنان و اند،شده آفریده طینت بهترین و ترینپاک از ائمه وانبیا  اینکه و؛ استذکر شده 

لی از یا ]طینت[ آناضافۀ  و ماندهباقی از  خلقاست  کمتر طینت آن ازش، فضیلت که گ 
 یا طینت همان از پیروانش وه است شد آفریده طینت بدترین از کافر که حالی در؛ اندشده
ل آفرینش اینکه و؛ اندشده خلق آن از کمتر  و نیک اعمال نافرمانی، و اطاعتۀ مسئل در گ 

 جزئیات بسیاری و دارد، نقش مؤمن از ناپسند ]عمل[ و کافر از خیر صدور چگونگی و ناپسند،
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ل از نفس آفرینشۀ مسئل بهکه  زمین اینروی  بر انسان زندگی رد دیگر تعلق  ذر عالم در گ 
 .دارد

پیکرهای ها و دل وند متعالخدا» فرمود:، استشده  نقل حسین بن علی از... 
و  ،ن را هم از آن طینتاهای مؤمنعلیین آفرید، و دل (گل و سرشت)را از طینت پیامبران 

کافران را از طینت سجین  یپیکرها ها وو دل ،آفریدتر از آن ینین را از پااپیکرهای مؤمن
همین جهت از مؤمن کافر متولد شود و کافر ه ب مخلوط کرد؛آنگاه این دو طینت را  .آفرید

پس  .کافر ثواب و نیکیه و ب ،رسدمیمؤمن گناه و بدی ه همین سبب به و نیز ب ،زایدمیمؤمن 
نچه از آن ه آهای کافران بو دل ش دارند،گرای اندفریده شدهنچه از آن آه آهای مؤمنان بدل

 1«.دارندآفریده شده تمایل 

خداوند عّزوجل مؤمن را از » فرمود:روایت شده است که  صادق اماماز اباعبدالله  ...
ل جهنم ل بهشت آفرید، و کافر را از گ  ای بخواهد اگر خداوند خیری برای بنده» فرمود: و «.گ 

شناسد و پس به این ترتیب هر خیری را که بشنود آن را می ؛گرداندکرش را پاک میروح و پی
 ]راوی[ «.را که بشنود آن را زشت و ناپسند خواهد دید ایدرک خواهد کرد، و هر بدی و زشتی

ل» فرمود:می ]امام[ شنیدم گوید: ل پیامبران، و مؤمن نیز از آن گ  ها بر سه نوع هستند: گ 
ل است، با  ـ از ندکه اصل هستند و فضایل خاص خودشان را دار این تفاوت که پیامبران ـگ 

ل چسبنده هستند. خداوند خالص ل هستند، و مؤمنان که فرع هستند از گ  ترین نوع آن گ 
ل ناصبی » فرمود: ]امام[ و «.اندازدها ]پیامبران[ و شیعیانشان جدایی نمیعّزوجل میان آن گ 

است؛ و اما مستضعفان، از خاک هستند. مؤمن از  )حمأ مسنون(رنگ از لجنی متعّفن و تیره
ای در خصوص خواسته دارد، و خداوند مشیت واش دست برنمیایمانش و ناصبی از دشمنی

 2«.ها داردآن

ما را از اعلی  ّزوجلخداوند ع» فرمود:می باقر امام شنیدم گوید: ثمالی ابوحمزه... 


 .2ص 2ج ،کلینی ،اصول کافی. 1
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ان ما را از همان چیزی که ما را از آن خلق کرد آفرید، و های شیعیعلیین آفرید و دل
های شیعیان به ما متمایل است، زیرا از همان تر از آن آفرید؛ دلپیکرهایشان را از پایین

نَّ اند که ما از آن آفریده شدیم. سپس این آیه را قرائت فرمود: سرشتی آفریده شده  إ 
َکالَّ

یِّ  لِّ ي ع  ْبرار  َلف 
َ
تاَب األ ُبوَن ک  وٌم َیْشَهُده اْلُمَقرَّ

ُ
تاٌب َمْرق وَن ک  یُّ لِّ ْدراَك ما ع 

َ
هرگز چنین ) یَن وما أ

تو چه دانی علیین  ؛ و]اعمال[ نیکان در علیین است ۀنامبلکه پندارند[ میها آن نیست ]که
؛ و دشمن ما را از سجین آفرید و (اندچیست؟ کتابی است نوشته شده، که مقربان شاهد آن

را از آن آفریده بود خلق نمود و پیکرهایشان را از ها آن های پیروانشان را از سرشتی کهدل
زیرا از همان سرشتی ، متمایل استها آن های پیروانشان بهآن آفرید؛ پس دل از ترپایین

َکالَّ ]کافران[ از آن آفریده شدند. سپس این آیه را تالوت فرمود: ها آن اند کهآفریده شده
نَّ  یَن إ  ب 

ْلُمَکذِّ ذ  ل  وٌم َوْیٌل َیْوَمئ 
ُ
تاٌب َمْرق یٌن ک  جِّ ْدراَك ما س 

َ
ین  وما أ جِّ ي س  ار  َلف  تاَب الُفجَّ هرگز )  ک 

تو چه دانی  ؛ و]اعمال[ بدکاران در سجین است ۀنامبلکه پندارند[ میها آن چنین نیست ]که
 1«(.کنندگانیبوای در آن روز بر تکذشده؛ سجین چیست؟ کتابی است نوشته

؛ اندشده نقل فراوان سندهای و مختلف طرق باو  هستند بسیار معنا این بیان در روایات و 
 کردیم. نقل راها آن از برخیتر و پیش استشده  متواترها آن محتوای و معنا کهطوری به

ل کردیم اشاره قبال   گویم:می شده،وارد  ]روایات[این  در آنچه معنای توضیح برای   گ 
 و خاک سپس؛ استبوده  زمین روی آب و خاک انواع حاوی، اول آسمان به زمین از شدهرفع
ل  رفعو به این ترت ،با یکدیگر مخلوط شد آب شده، یب همۀ انواع درهم آمیخته شدند. پس گ 

طوری که ها درهم آمیخته بود؛ بهمخلوطی بود که در آن همۀ عناصر خاک و آب و انواع آن
ل شورهدر آن، گ    این... وجود داشت، و بر اساس  و شورو گوارا، آب  شیرین زار، آبل پاک، گ 
 ها،شهوت ،ها(طبایع )خوی و خصلت ها،رنگ در تفاوت سو یک از ،و گوناگونی اختالف
 ایمان، مختلف درجات دیگر،سوی  از، و شد ایجاد دنیوی مادی متعلقات سایر و هاخواسته

 کارهای انجام ها،آن از پرهیز و محارم ارتکاب ناسپاسی،کفر و  سلیم،ت ،انکار واقرار  کفر،


 همان منبع.. 1
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 در تسافل وترقی  درجات وباالیی  عوالم بهدیگر اموری که  وو قبیح،  زشت، انجام کار خوب
به این  .شد ایجادشود مربوط می آخرت هایعالم در انسانۀ آیند زندگی بهاموری که  وها آن

ل شودمی روشنترتیب  ش که بر نفس تأثیر هایپیامد و امتحان عواقب و نفس آفرینش رد گ 
 عاقبت و، دنیا در و، ذر عالم در وجودش ازرا  انسان نقش که پیامدهایی؛ دارد نقشگذارد می
 کنند.می تعیین ،هاآن در تسافل و ارتقا درجات و اخروی هایجهان دررا  وی

 به بازگشت معنایبه؛ است بوده یتجلّ  رفع   که کردیم بیانتر پیش را رفع معنایعالوه به
 آسمان به بازگشت معنایبه فقط منبع به بازگشت گویم:می بیشتر توضیح برای منبع. و مبدأ
 و منبع به بازگشت که آنجا تا است، آن از فراتر بلکه، نیستـ دارد قرار آن در ذر عالم کهـ اول
ل برگرفتن و رفع بنابراینشود؛ را شامل می مهفت آسمان تا، آنتر از باال  هایآسمان به رفع  گ 

ـ هفتم زمین به رسیدن تا پایین به اول زمین ازرا ـ زمین هفت و آسمان هفت از عبور، زمین از
لیعنی  این وشود، شامل می ، سته هازمین دریزی شده که چ آن تمام نمایانگر، شدهرفع گ 

 بازگشته داشته، آن ایجاد و آفرینش در نقشی و بوده مربوط آن به که منبعی و مبدأهر  به و
 است.

در  را بیافریند خواست آدم عّزوجل وندخدا وقتی» فرمود: صادق اماماباعبدالله 
که از مشتی برگرفت با دست راستش  . پس اوساعت روز جمعه جبرئیل را فرستادنخستین 

ت، و مشت دیگری از زمین شو از هر آسمان خاکی بردا رسیدآسمان هفتم به آسمان دنیا می
خود را دستور داد تا مشت  ۀکلم عّزوجلهفتم باال تا زمین هفتم دور برگرفت. سپس خدای 

ل را به دو  .رداول را به دست راست و مشت دوم را به دست چپ خود نگه دا سپس آن گ 
نوعی  بهرا هم ها بود قسمت شکافت و آنچه از زمین بود، به نوعی پاشید و آنچه از آسمان

یا و پاشید. آنگاه خدای تعالی به آنچه در دست راستش بود فرمود: رسوالن و پیغمبران و اوص
م، از توست. پس آنچه اهش را خواستاصدیقان و مؤمنان و سعادتمندان و هرکه ارجمندی

ثابت و الزم شد. و به آنچه در دست چپش بود فرمود:  ،فرمود کهچنان ،فرمودها آن ۀدربار 
م از توست، اهقاوتش را خواستشن و کفار و طغیانگران و هرکه خواری و اان و مشرکستمگر 
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ل ثابت و الزم شد. سپس تمام آن دو  ،فرمود کهچنان ،فرمودها آن ۀپس آنچه دربار   ابگ 
همانا خدا شکافندۀ دانه و »خداوند متعال است که فرمود:  ۀیکدیگر آمیخته شد. و این گفت

القا ها آن ن است که خدا محبت خود را برامؤمن (گل)طینت  ،ز دانهمقصود ا« .هسته است
و از  ؛شدندکافران است که از هر خیری دور  (گل)طینت  ،و مقصود از هستهاست، فرموده 

و نیز  ؛که از هر خیری برکنار و دور شد نامیده شد« نوی»]در زبان عربی[ این جهت هسته 
« .آورندۀ مرده از زنده استرا از مرده بیرون آورد و بیرونزنده  ،خدا»فرماید: می عّزوجلخدای 

ل مقصود از زنده همان مؤمن است که  ل او از گ  ای که از کافر بیرون آید و مقصود از مردهگ 
 ،مؤمن است و مرده ،پس زنده ؛ست که از طینت مؤمن بیرون شودا کافری زنده بیرون شود

و سپس ما او را زنده بود کسی که مرده آن آیا »اید: فرممی عّزوجل ونداین است که خدا کافر.
او زمانی است شدن زندهو  ،کافر استگل او با گل مقصود از مردن مؤمن، آمیختگی « .کردیم

 گونهاین عّزوجل وندخدا را از یکدیگر جدا ساخت.ها آن وسیلۀ کلمۀ خودبه عّزوجلکه خدای 
برد و کافر را پس سوی نور میکند و بهخارج می ودوالدتش پس از آنکه در تاریکی ببا مؤمن را 

 وندی گفتار خداااین است معنو  ؛بردکند و به سوی تاریکی میخارج میبود از آنکه در نور 
استوار بر کافران  (وعده و فرمان خدا)که را زنده است بیم دهد و گفتار تا آن)که  عّزوجل

 1«.شود(

ل   شودمی روشن اند،شدهوارد  امعن همین اب که دیگری روایات و روایت این از  شدهرفع گ 
 بهبازگشت  وشدن رفع هنگام ودر خود داشته است،  است زمین هفت دررا که  آنچه ۀهم

داشته،  گانههفتهای آسمانکدام از هر  درمبدأهایی که  و اصلتمام  به ،شخود اصل
ـ های مختلفبا الفاظ و عبارتـ ؛ و به این ترتیب قسمتی از معنای روایاتی کهاست بازگشته

لاند گفته  شده برگرفته بهشت از یا هفتم آسمان از یا علیین از یا عرش زیر از بیتاهل گ 
ل که است اینش معنای وشود؛ می مشخص است و باالترین مقامی بوده  ترینعالی ازها آن گ 
ل کهاست  ل[این ] بنابرایناست؛  شده رفع آن به گ  گل  نوع بهترین و ترینشریف ن،برتری از گ 
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فرمود؛ همچنین  خلق را شیعیانشان، خداوند آن از ترپایین از یا آناضافۀ  و ماندهباقی از و بود،
ل مبدأ بیان در که مختلفی عبارات باـ کافر اینکه لی از ـاست آمده او گ   حمأ از یا سجین از گ 

 و بدترین و زمینترین پایین ازها آن گلیعنی  ،است شده آفریده سیاه بدبو( گل) مسنون
، دوستداران آن از ترپایین یااضافۀ آن  و ماندهباقی از و ؛است شده برداشته آن نوع ترینپست

 آن از کهاست  چیزی آن ودیگری  مشتاقها آن ازکدام هر  قلب پس .اندشده آفریدهها آن
 .شده است خلق

 گرفته خداوند را والیت بر شیعیانمان پیمان و عهد»فرمود:  امام سجاد علی بن حسین
ل از را ما خداوند همانا. کم نه و شوندمی زیاد نه هاآن است؛ لی از را شیعیانمان و علیین گ   گ 
ل از را دشمنانمان و نمود، خلق آن از ترپایین لی از را هاآن دوستداران و سجین گ   از ترپایین گ 

 1«.آفرید آن

راستی خداوند متعال ما را از علیین خلق کرد و دوستداران ما به» فرمود: صادق امام
خلق کرده بود آفرید، و دشمن ما را از سجین خلق کرد و  را از کمتر از آنچه ما را از آن

 2«.دوستدارانشان را نیز از آن آفرید؛ به همین دلیل هر گروه به اصل خودش تمایل دارد

ل و خاندانش  عّزوجل حضرت محمد استی خداوندر به» فرمود: صادق امام را از گ 
 3«.شوداضافه میها آن شود و نه بهنه کم میها آن عرش آفریده است؛ پس کسی از

ل جهنم آفرید» فرمود: صادق امام ل بهشت، و کافر را از گ   4«.خداوند مؤمن را از گ 

ل خصوص درچنین این ]دینی[ متون بنابراین   چگونگی و آن مقامات و شدهرفع گ 
 سخن آن، از نفس آفرینش وش خودمبدأ  بهدر رفع  آن بازگشت وش منبع از آن برگرفتن
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 اند.گفته

ل بردنباال خصوص در که روایاتی بین شودمی روشن بیان این با  اصلش به آن بازگشت و گ 
ل به مربوط آنچه و ل اینکه وها آن شیعیان و پیامبران گ   کافران زنی و است، بهشت ازها آن گ 
ل اینکه وها پیروان آن و  رابطه در توضیح این ندارد. وجود تضادی هیچ، است جهنم ازها آن گ 
ل بازگشت با  روایاتی خصوص دأ و اصلی است که از آن برگرفته شده است. اما درهمان مب به گ 

ل که رفع و  از این روایات دربارۀ قبل اند،سخن گفته زمین آب   و خاک از دربارۀ ساختن گ 
ل بازگشت داللتشان  وهستند  صحیحدسته روایات  دو هر .کنندمی صحبتخودش  اصل به گ 

ل از خلقت ۀدربار  که هاییروایتمیان  تفاوتی و تضاد هیچ .است روشن  ذر عالم در شدهرفع گ 
 وجود تعارضیها میان آن که شود یتوهمچنین  دچار هرکس وندارد  وجود کنندمی صحبت

و درک حقیقت شکل گرفته است، و  شناخت ناتوان  وی از ذهن درصرفا   تناقض این دارد،
هرکس نیز گمان کند این روایات متشابه هستند، در حقیقت این روایات تنها برای کسانی که 

 رسند.می نظر به متشابه هستند جاهلها آن به نسبت وها اطالعی ندارند از درک و معنای آن

 کافر و مؤمن گِل شدنآمیخته رهمد  
 و شدنمخلوط ۀمسئل آن و ،دارد شدنروشن به نیاز که است مانده باقییک مسئله 

ل آمیختندرهم ل از انسان آفرینش آغازبه  که متونی در که است کافر و مؤمن گ   شدهرفع گ 
 است. شدهاند بیان پرداخته

آغاز آفرینش  داننداگر مردم ب» فرمود: روایت است که باقر اماماز زراره از اباجعفر 
قبل  عّزوجل وند. همانا خداندوشمیاختالف ندچار با یکدیگر نفری دو هیچ  است چگونه بوده

را بیافریند، فرمود: آبی گوارا پدید آی، تا از تو بهشت و اهل طاعت خود را  اتاز آنکه مخلوق
آن دو ه سپس ب ؛رینمبیافرینم، و آبی شور و تلخ پدید آی تا از تو دوزخ و اهل معصیتم را بیاف
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 1«...مؤمن ،د و کافرکافر زایَ  ،مؤمنبه این ترتیب شد که  .آمیخته شدندفرمان داد، پس آن دو 

ل از نامؤمنۀ هم نه بنابراین،  با آمیختندرهم از واند شده خلق شائبه از عاری خالص   گ 
ل ل ازی کافر  هر نه و ،اندمانده سالم کافر گ  ل لطافت از خالیل[ طور کام]به کهی ناپاک گ   گ 

ل از سهمی اکثریت، پساست؛  شده آفریده باشدبوده  پاک  این و اند،کرده دریافت دیگری گ 
ل اختالط و آمیختندرهم هنگام    در بسیاری تأثیرات اختالط این .ه استافتاد اتفاقها گ 
 و زایدمی کافر مؤمْن  اینکه جمله از ؛ایجاد کرده است امتحان دنیای درها حرکت آن و زندگی

 کافرزند؛ همچنین سر می مؤمن از ناپسند اعمال و، کافر از نیک اعمال اینکه و مؤمن، کافْر 
 مؤمن و شودمی آراستهکریمانه  اخالق به کافر و منکرات، مؤمن و دهدمی انجام را حسنات

 کافران از نیک اعمال برخی و مؤمنان از زشت اعمال برخی ،چنیناین ونکوهیده؛  اخالقبه 
وی  کفر یا ایمان اصل با وجنس وی،  از شده صادرکدام هر  از آنچهحتی اگر  شود،می صادر

دوگانگی، ناشی از  این دلیلاند روشن کرده متون یابیددرمیبه این ترتیب  .باشدن سازگار
 است. شده خلق آن ازها آن نفس ،ذر عالم در که است گلی آمیختن و اختالط

 عبدالله من ،فدایتان شوم کردم: عرض صادق امام به گوید: یسانک بن عبدالله... 
شناسم، اما خودت را یرا م تواصل و َنَسب » فرمود: هستم. شما غالم ،کیسان بن
 و ام،شده بزرگ فارس سرزمین در و متولد کوهستان در من کردم عرض گوید: «.شناسمینم
 از و کنمیم معاشرت مردی با گاهی کنم.معاشرت می مردم با دیگر کارهای و تجارت امر در
 کنمیمتحقیق  مذهبشدربارۀ  سپس بینم،یم داریامانت و ُخلق ُحسن و رفتاریخوش او

 کمی و بدُخلقی او از و کنمیم معاشرت دیگری مرد با و است! دشمن شما با شودمی معلوم
 را شما والیت شودمی علوممو  کنمیماش تحقیق درباره سپس بینم،یم ناپاکی و داریامانت
دانی خدای عّزوجل یکیسان، مگر نمابن» فرمود: حضرت است؟ممکن  چگونه این دارد!

لی از دوزخ، سپس آ لی از بهشت گرفت و گ  هم آمیخت، آنگاه این را از آن، و آن در ن دو را گ 
ل با یکدیگر ]را از این جدا ساخت  را از هم جدا ها آن مخلوط شدندیعنی پس از آنکه این دو گ 
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ل دوزخ آفرید ل بهشت و کفار را از گ  داری و ُحسن پس آنچه از امانت [؛ساخت و مؤمنان را از گ 
]قبل  است بینی از جهت تماس آن با طینت بهشتیمیرفتاری در دشمنان ما ُخلق و خوش

آن آفریده که از عاقبت به اصل خلقت خود ها آن در حالی که ،[از یکدیگرها آن کردناز جدا
بینی، ین ماامانتی و بدخلقی و آلودگی در دوستان ما و مؤمنو آنچه از بی ؛گردنداند بازمیشده

ه آنچه از آن خلق ب]در نهایت[ ها آن در حالی که ،استدر اثر تماس آن با طینت دوزخی 
 1«.اند بازخواهند گشتشده

 شوم، انفدایت کردم: عرض ...شدم وارد باقر امامبه محضر  گوید: قمی اسحاق... 
 فدایت عرض کردم:« .خیر»فرمود:  شود؟و تطهیر می کبا چیزی پا  2ناصب  شمابفرمایید آیا 

 و والیت به واست  من اعتقاد همچون اعتقادش که بینممی را یکتاپرستی مؤمن گاهی ،شوم
 خمر شرب حال این با ؛نیست اختالفی هیچ او و منمیان  واست  بندیپا خاندان شما محّبت
 ا روی  ب ،کنممی عرضه او به و روممی نزدش یحاجت برای وقتی و کرده لواط و زنا و نموده

عمل ند و سخت کنم در برآوردن حاجتم کُ اش مواجه شده و مشاهده میکردهگرفته و ترش
شود دیده میـ استاعتقاد من مخالف  شکه اعتقادـناصبی شخصی گاهی چه بسا و کند؛ می
 ،اوست فمخال امعقیدهکه شناسد مرا می در حالی کهروم ی برای حاجتی نزدش میوقتکه 

که  یو سرور  نشاط با و پرداخته من حاجت به سریعا   و کرده برخورد من با باز و گشاده روی با
در حالی که من  ؛کندمیاقدام به آن است نیاز من  برآوردنداشتنش در حاکی از دوست

دهد گیرد و صدقه و زکات فراوان میروزه میبسیار خواند و مینماز ار بسیاو کنم مشاهده می
 چیست؟ دو این سّر  ،گرداندبازمیگذارند خیانت نکرده و آن را و در امانتی که نزدش می

 عرض کردم: به خدا قسم« اید؟ده شدهآور از کجا شما دانید آیا نمی» فرمودند: حضرت
گاه ؛فدایت شوم نه، عّزوجل خداوند ای اسحاق، »حضرت فرمودند:  م نمایید.مگر آنکه شما آ

بلکه شرح آفرینشش چنین ] ولی نه از چیزی ؛یا را آفریدبود اشیکتا متفّرد و  ،چون در یگانگی
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روز جاری نمود، سپس آب هفت شبانه ،زهو پاکی کزمین پا روی را و گوارا آب شیرین  :[است
ل، این مشت گ   .ل شده بود برداشتکه گ  ا ر و طاهری  کپا  کمشت از خا  کو ی قطع کردرا 

آن گل، مشتی دیگر تر از پایینسپس از  ؛بیت عصمت و طهارت بوداهلما  ل  طینت و گ  
و اگر طینت  ،سپس ما را برای خودش اختیار فرمود ؛برداشت و آن گل و طینت شیعیان ما بود

ز احدی از ایشان هرگگذاشت به همان صورت باقی میو گل شیعیان را همچون طینت ما 
تعالی ولی حق ؛شدکه نام بردی نمی یو افعال قبیحَخمر مرتکب زنا و سرقت و لواط و شرب 

سپس آن را قطع کرد و  ؛جاری فرمود کروز آب شور را بر روی زمین ملعون و ناپا هفت شبانه
آلوده طینت  ،این مشت گل برداشت.از لجن سیاه بدبو بود ملعون  یمشتی از آن گل را که گل

به اگر خداوند عّزوجل طینت دشمنان ما را و  ست،طینت دشمنان ماهمان و فاسد بود که 
به شهادتین  دیدی و ابدا  ها نمیها را در میان انسانهرگز آن ،گذاشتهمان صورت باقی می

ه اقرار نکرده و روزه نگرفته و نماز نخوانده و زکات نداده و حج بیت اه گ، و هیچرفتندنمیاللَّ
گل شما و گل هر دو گل را ـتعالی وکولی حق تبار  ؛کردیسن خلق مالقات نمیایشان را با ُح 

 شده، دباغیهمچون مالیدن پوست   و سایید، جمع و با هم مخلوط کرد و به هم مالید ـها راآن
 یپس هر لفظ ناهنجار یا عمل زنا یا افعال قبیح .فرمودمخلوط و سپس آن دو را با هم در آب 

کنی ناشی از از برادر مؤمن خود مشاهده میرا که یا غیر آن خمر که یاد کردی از قبیل شرب 
واسطۀ تماسی که ناصبی با طینت او پیدا بهتنها بلکه  ؛یستجوهر و طینت یا از ایمان او ن

چنانچه هر فعل نیکو  ؛کنداقدام و مبادرت میاعمال قبیح انجام این سّیئات و به وی  ،کرده
جوهر جهت بهزند الّله یا صدقه یا معروفی از ناصبی سر میا یا روزه و نماز یا حج بیتبلق زیو خ

 «.استشده با ایمان سبب اکتساب این افعال پسندیده  او بلکه تماّس  ؛نیستو طینت او 
 فرمودند: من به حضرت شد؟ خواهد چه شود پاه ب قیامت وقتی شوم، فدایت کردم: عرض

وقتی قیامت شود  جا جمع خواهد فرمود؟ کخداوند خیر و شر را در یآیا  ،ای اسحاق»
 گرداند،بازمیاز ایشان گرفته و به شیعیان ما را ها طینت ناصبیشده با مخلوطتعالی ایمان حق

شما گرفته و به ایشان  ازاست  شدههمراه با طینت شما که آنچه از خباثت ناصبی و 
را خورشید  مگر گردد.میاست بازش بوده یّولی که ابتداو هرچیزی به عنصر ا ،گرداندمیباز
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ای که به نظر ای را ندیدهروندهاشعۀ بیرونآیا  ؟یاهندیداست طلوعش  یکه ابتداهنگامی 
خورشید وقتی  ،: فدایت شومکردمعرض  «برسد به آن متصل باشد یا از آن بیرون آمده باشد؟

 خود این و ؛بودشده  خارج و صادر آن از که رطو همان ؛گرددبرمی آن به شعاع کندمی وبغر 
ای آری، » فرمودند: حضرت بازگردد. آن به نبایدوگرنه  ،نیست جدا آن از شعاع که است دلیل

 کردم: عرض« .گرددبازمیصادر شده است جوهر خود که از آن اصل و هرچیزی به اسحاق! 
 و شود؟بازگردانده می ما به وته ها گرفاز آن هاناصبی کنی افعال و حسنات آیا ،شوم فدایت

 ،آری» فرمودند: حضرت ؟شودبازگردانده می ایشان بهاز ما گرفته و  ما ناپسند و قبیح افعالآیا 
 در ،شوم فدایت کردم: عرض «شود.میچنین این ،غیر از او معبودی نیست به خدایی که

، ای آری» فرمودند: حضرت ؟خیر یا یابممی باشد گفتار این بر شاهد که ایآیه خدا کتاب
ای اسحاق، آیا » فرمودند: ؟وجود دارد یمضمونچنین  آیه کدام در کردم: عرض «.اسحاق

یما  ف ای؟این آیه را تالوت نکرده ُه َغُفورا  َرح  ْم َحَسنات  َو کاَن اللَّ ه  ئات  ُه َسیِّ ُل اللَّ َك ُیَبدِّ ْولئ 
ُ
 أ

 خداوند بسیار مهربان و آمرزندهو کند؛ تبدیل می هانیکیهایشان را به بدی وندخداها که آن)
 1«(.است

متوجه  را، نکات بسیاری کند پیگیری را بیتاهل سخنان زمینه این درکسی که 
این  .دهدمی افزایش را شناختش و دانش ،ایمان که کندمی درک را بسیاری حقایق وشود می

ه توسط کسانی را که به حقیقت اعتقاد شداشکاالت مطرح ،توضیحی که دربارۀ روایت ارائه شد
رویی، ها دارای اخالق، رفتار خوب، گشادهکند. آنکنند رفع میندارند یا از آن پیروی نمی
شان اعتقاد اینکه با، هستنددیگر صفات  و داریامانت و گفتار در بخشش ظاهری، صداقت

 کنند،می دزدی دهند،یم انجام ناپسند اعمال مؤمنان از برخی که حالی در؛ است نادرست
، مؤمن اینکه با، ...و نیستند پایبند پیمان و عهد به و کنندمی خیانت امانت در گویند،می دروغ

 دارد. اعتقاد ثقلین به و کندمی پیروی او جانشینان و خدا کتاب از و استحق  برطور خاص به
 ایمان سنخیت با شود،می ادرص کافر و مؤمنسوی  از که اخالقیاتی و اعمال از برخی بنابراین
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 ذر عالم در آنچه بهاین رفتارها  منبع و منشأ شد مشخص .تناسبی ندارد او دین تعالیم یا وی
ل اختالط ۀنتیج در  اتفاق آفرینش نخستین در که هایشاننفس خلقت از قبلـ کافر و مؤمن گ 
 که طوریبه است؛ کرده راهیهم راها آن عاَلم دنیا، در آن و آثار گردد،ـ بازمیاده استافت

تمام  زند، ومی سر از مؤمن برخی اعمال بد و سیئات و و برخی اعمال نیک از کافر، حسنات
 سنخ و هراز جو نه بینیم، کهمی و کنیممی ها زندگیبا آن بشری جامعۀ در ما که موارد دیگری

 هریک توسط اعمال نایانجام  وجود با .استهآن وضعیت با متناسب نه و ها،آن از هریک
 کهی کس آن مگر ماند،می باقی خود ایمان بر مؤمن و خود کفر برهمچنان  کافر ها،آن از

ه به بود مؤمن کهرا  یکس آن و هدایت،به  راعاقبتش  بودنشکافر از بعد بخواهد خداوند
ل ۀمسئل بهعاقبت عاقبت و سوءحسن ۀمسئل حتی .عاقبت ختم کندسوء  .شودمی مربوط گ 
 اثردر  کفر از قبل اوعامل ایمان  ،کفر خاتمه دهد با را خود زندگی اما باشد که مؤمن یکس

ل آمیختن از که هبود ایمانیمسح  ل با او گ  ی کس و ه است،بود آورده دست به انمؤمن پاک گ 
 اثر دلیلبه شایمان از قبلکفر   به پایان برساند، ایمان با را خود زندگیسپس  وباشد  کافر که

ل آمیختن از که هبود کفریمسح  ل با او گ   .بوده است آورده دسته ب کافران ناپاک گ 

در  کنیدمی مشاهده شخصی در شما که یزشت یا خوب اخالق و عمل اعتقاد، هر بنابراین
 سنفْ  که است گلی اختالط دلیلبهوضعیت  این بدانید ندارد،تناسبی  اوحال و روز  با حالی که

 اصل به عمل و اخالق اعتقاد، هر رستاخیز، روز در و؛ است شده آفریده ذر معال درگل  آن از
 ،تبدیل نیک اعمال به مؤمنان گناهان ؛خوردمی پیوندخودش  جوهر ذات به و گرددبازمی خود

 شود.چون غباری در هوا پراکنده می کافران اعمال و

 ۀ جرببهشُ 
ل اخبار در که کسانی) افراد از برخی نادرست مطالبی  درک دلیلبه (نداهشد اهاشتب دچار گ 

ل از انسان خلقت آغاز به کهـ است شده ذکر اخبار درکه   دچار اندـکرده اشاره ناپاک یا پاک گ 
 ؛ بنابراین چنین دیدگاهی در آنان پدیدار شد:اندشده اشتباه



  ............................................................................. 251یانتشارات انصار امام مهد 

ل احادیث  »  ناپذیراجتناب ،شخصیک  برای بدبختی و سعادت که است آن مستلزم گ 
و این  ،نخواهد بود اختیاریصورت به شخص برایها آن از یکهیچبه این ترتیب  و ،باشد
 1«.باطلاست و  جبر

 به این شبهه: پاسخ

 :منشأ دارد دو شبهه این گفت توانمی

ل از شود، خلق نفسش آنکه از قبل نمؤم است شده روایت اول: ل از کافر و پاک، گ   گ 
 یا ایمان نسبت کفر به شدن،آفریده محضشخص را به است الزم پس است؛ شده آفریده پلید

همان گونه که روایت شده،  و کفر مجبور بوده، ایمان یا به در عالم ذر، داد، و این یعنی وی
سعادتمند کسی »مشخص بوده است:  مادرش، رحم در نطفه گرفتنشکل وضعیت او هنگام

و  2«.باشدشقی که در رحم مادر کسی است شقی است که در شکم مادر سعادتمند باشد و 
 او را همراهی مرگ زمان تا جهان دنیا در زندگی و حضور زمان در تولد، از این وضعیت پس

دهد کارهایی که انجام می سببهچنین جاری شد؛ و او باین سبحان خالق ارادۀ. کندمی
 شوند.هایشان بازخواست میکرده سببشود، ولی خالیق بهبازخواست نمی

 امتحان بار هزار اگر و نیست ممکن دنیا و اول پیدایش دو هر در امتحان ۀنتیج تغییر :مدو
 .کندنمی تغییر واست  ثابت وی، آفرینش مالزم   کفر   یا ایمان ۀنتیجقطعا   شود تکرار او برای

 دانی پیامبر خداای فضیل، آیا نمی»فرمود:  ... فضیل بن زبیر گوید: امام باقر
ایم خلق شده از آنچه آفریده شده هایمانایم و قلببیت از علیین آفریده شدههلفرمود: ما ا

های شیعیانمان از آنچه آفریده اند و قلبتر از آن آفریده شدهاست، و شیعیانمان از پایین
هایشان از آنچه آفریده اند و قلباند خلق شده است، و دشمنانمان از سجین آفریده شدهشده
 پیروانشانهای اند و قلبتر از آن آفریده شدهها از پایینشده است، و پیروان آناند خلق شده
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تواند از اهل سجین، و آیا یاند خلق شده است، آیا کسی از اهل علیین ماز آنچه آفریده شده
 1«توانند از اهل علیین شوند؟اهل سجین می

طوری که یار هستند؛ بهبس موضوع، دو این توضیح مختلف در طرق به شدهوارد اخبار 
 روایات این در که کسانی برای جبر، بیان درهمان طور که این اخبار  توان انکارشان کرد؛نمی
 چنین وجود بابنابراین  هستند؛ مشهود و واضح اند،نکرده درک راها آن و اندشده اشتباه دچار

 هیچ انتخابچنین روایاتی، با وجود  اینکه گفتن وها آن فتنپذیر  جزنیست  ایچاره روایاتی،
 دهد!کارهایی است که انجام می انجام به مجبور انسان ندارد و معنایی

گاه است  خلق به متعال خداوند :واقع دراما   داند،می برسند آن به است قراررا که  آنچه وآ
گاه آفرینششان و خلقت از قبلها آن سرنوشت و شرایط از و بر اساس دانشی  او ؛ پساست آ
 بهدیگر مواردی را که  و انتخاب خواهند کرد، کفر و ایمان ازها آن که را آنچهه داشته است ک

فرموده  آسانها آن برایکار تعلق دارد،  پایانتا  و دنیا پیدایش و اول پیدایش درها آن وجود
 وضیحدر مقام بیان و ت واقع دراند، شده اشکال باعث که زمینه این در شدهوارد اخبار و است؛

گاهی  آن به کهبوده است  سرنوشتی وها آن آفرینش از قبل شانوضعیتو  مردم ازخداوند  آ
 رسید. خواهند

گاه شکفر  یا ایمان از خداوندبنابراین هرکسی که   خواهدمیرا که  آنچه هر ،بوده است آ
لی ازاز همان ابتدا   اطاعتی هادهد و راهبه وی می است شده آفریده آن از ذر عالم در که گ 

ل از ینْفس انسان آفرینش .فرمایدمیآسان  او برایرا  نافرمانی و  جمله از ناپاکگل  یا پاک گ 
را که  آنچهپس برای هرکسی  ؛است نافرمانی و اطاعت مسیرهای تسهیلاسباب و عوامل 

 خداوند به ایمانهرکس  پس و اختیارش بوده، مهیا کرده است؛ انتخابمتناسب و از سنخ 
 ،کرده باشد انتخاب را خیر کارهایانجام  و اخالقمکارم  به آراستگی ،جانشینانش و متعال

ل باوضعیتش  ل[این ] بودن شرایط واجد دلیلبه داشت؛ خواهدتناسب  علیین گ   جهت گ 
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ل این زیرا آن؛ از زیبا اعمال صدور  دلیل همین بهو  است، مؤمن انتخابسنخ  از و متناسب گ 
 و جانشینانش و متعالوسبحان خداوند به کفر هرکس و؛ است شده آفریده آن از ]مؤمن[
ل با اووضعیت  کند، انتخاب را قبیح گناهان و شرارت انجام و اخالق،رذایل  به آراستگی  گ 

ل[این ] بودن شرایط واجد دلیل به داشت؛ خواهدتناسب  سجین  اعمال این صدور جهت گ 
ل این زیرا آن؛ از ل دو آمیختن اما ؛است کافر تخابانسنخ  از و متناسب گ   الزمۀ باهم، گ 

 ایمان حالت به توجه با هاآن از یکی عامل اگر حتی سازد،می فراهم را اثر دو هر صدور امکان
 را آنچه شود،می آفریده طینت دو از که موجودی پس. باشد ترقوی دیگری از انسان، کفر یا

 حد به دادنانجام این و دهد؛می انجام خودش انتخاب   با باشد دو آن از هرکدام متناسب که
را  نفسی خداوند متعال هر عالوهبه؛ آیدنمی پیش جبر بنابراین رسد؛نمی اختیار سلب و اجبار

 به را انتخاب حق و ،را الهام نافرمانی و تاطاع مسیرهای به او آراسته است، خلق کرده و که
ْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها * َو فرماید: تعالی میحق .است کرده اعطاوی 

َ
اَها * َفأ َنْفس  َوَما َسوَّ

اَها ْد َخاَب َمْن َدسَّ
َ
اَها * َوق ْفَلَح َمْن َزکَّ

َ
ْد أ

َ
که آن را درست و نیکو به نفس و آنسوگند )و   1ق

گردانید  کهرکس آن را پا و را به آن الهام کرد * اش یسپس پلیدکاری و پرهیزگار * نمود 
 حق  وجود  ؛ وکار و ناامید شد(زیان اش ساخت قطعا  آلوده کسرستگار شد * و هر  قطعا  

هرکس  بنابراین ؛است روشن ینْفس انسان هر برای مبارک بی هیچ تفاوتی ۀآیاین  در انتخاب
 را ایمان نور ،کفر انتخاب   با و سازد آلوده را آن هرکس و شودرستگار می ،سازد پاک را آن

 عالم دنیا در آمدن انسانوجودبه از عالوه بعدبیند؛ بهیان میز  وشود می دامینا کند خاموش
 شامل شناختـ های امورنسبت به واقعیت الهی دانش مادرش، رحم در او گرفتنقرار و

 خوشبخت مادرش رحم در خوشبخت بنابراین همچنان پابرجاست؛ ـاو سرنوشت و وضعیت
 هرو خوشبختی  سعادت متعال خداوند زیرا ت؛اس بدبخت مادرش رحم در بدبخت و است

 درسلوکش  و حق مسیر بربودن قدمثابت دنیا،خانۀ  در تکالیفانجام  ایمان، کهرا  شخصی
 از نافرمانی کفر، که فردی هرو شقاوت  بدبختی از نیز و داند.می، است کرده انتخاب را آن
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گاه، کرده ابانتخ را آن برثبات  وطاغوت  مسیر درگذاشتن قدم و خدا  خبارا   یک این است. آ
 نوزاد هر وضعیت دانستن خصوص در است، خداوند طرف از غیبیرسانی  و اطالع

 یا خوشبختی از اوفرجام  دادننشان وکند مسیری که ]در این دنیا[ طی می و شدهمتولدتازه
 .است شده ثابت او ابدی دانش دراست که  چیزی آن به توجه با بدبختی

 رسول سخن معنای ۀدربار  کاظم موسی امام گوید:ازمی عمیرابی بن مدمح... 
دبخت کسی است که در شکم مادرش بدبخت است و ب» است: فرموده که پرسیدم خدا

بدبخت » فرمودند: امام «.خوشبخت کسی است که در شکم مادرش خوشبخت است
یعنی ] در شکم مادرش است اوکه  در حالی داند،او را می[ بدبختی] کسی است که خداوند

[ خوشبختی] دهد و خوشبخت کسی است که خداوندزودی کار گنهکاران را انجام میبهاو[ 
زودی کار نیکوکاران را انجام به او[یعنی ] در شکم مادرش است کهدر حالی  داند،او را می

مسیر که کار انجام دهید »چه معنایی دارد؟  عرض کردم: این سخن رسول خدا «.دهدمی
و انسان را آفرید  جّن  خداوند،» فرمودند: امام «.برای هرچه خدا خلق کرده، فراهم است

خداوند است و این همان سخن  ؛کنندها را نیافرید تا از او نافرمانی تا او را عبادت کنند و آن
یر هرکدام پس مس (.کنند مبرای اینکه عبادترا نیافریدم مگر و انسان  من جّن ) فرماید:که می

پس وای بر کسی که کوری ضاللت و گمراهی اند آسان فرمود؛ را برای آنچه برایش خلق شده
 1«.را بر هدایت برگزیند

مخلوقات را آفرید  خداوند،» فرمودند: حضرت آن که استشده  نقل صادق امام از... 
و داد رهایی دستور را به کاها [ آنبه همین دلیل، ]روندها به چه مسیری میدانست آنو می

راهی نیز ها برای آن ها دستور داده است،که به آنبرای هر کاری و فرمود، از اعمالی نهی 
 نهی کرده استاز آن ها را کارهایی که آنبرای و دست یابند، است تا به آن عمل فراهم کرده 

و هیچ دهند نمیپس مردم هیچ عملی را انجام  آن در نظر گرفته است. کراهی برای تر نیز 
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 1«.با اذن خداوندمگر  کنندنمیترک کاری را 

 ابتدای از را مردم از یکهیچ سبحان، خداوند و ندارد وجود ظلمی هیچ خدا ساحت در 
ها آن به امرتمامی   که همان طور نکرده است؛ کاریبه انجام  مجبور رستاخیز روز تا خلقت

ینابین صورتوضعیت به بلکه ؛است نشده تفویض  ؛تفویض نه و است جبر نه بنابراین؛ استی ب 
؛ تعالی شودنمی خارج خداوند اقتدار و حکم از خود انتخاب با و دارد انتخاب حق انسان بلکه

.  الله علوا  کبیرا 

 انجام بر مردم نشدمجبور) جبر از رضا امام نزد :گویدسلیمان بن جعفر جعفری می... 
آیا » فرمودند: حضرت آن آمد. میان به سخن( دممر  به کارها واگذاری) تفویض و (کار
کس بحث ای را بیان کنم که در آن اختالف نکنید و با هیچخواهید به شما اصل و قاعدهمی

 صالح اگر کردیم: عرض حضرت آن به« دهید؟نخواهید کرد مگر اینکه او را شکست می
از سر  و شود، نمیاجبار اطاعت  اخداوند ب» فرمودند: امامد(. آن را به ما بفرمایی) دانیدمی

 هر ک  مال خداوند و بندگان را در پادشاهی خود رها نکرده است. ،شودنافرمانی نمیناتوانی 
ر بها را که آنتوانا بر هر چیزی است و است، آن قرار داده  کچیزی است که بندگان را مال

چیزی ها آن از[ نیز] خداوند خداوند را اطاعت کنند، پس اگر بندگان، توانا ساخته است.آن 
و او بخواهد  خداوند نافرمانی کنند[ دستورات] از و اگر بندگان ،کندنمی شانگیرد و منعرا نمی

ایجاد ها آن برایو اگر مانعی  دهد،، این کار را انجام میفاصله بیندازد (بد) و کارها آن میان
 ل نکرده استرا در کار زشت داخها آن وندخدا]در واقع[  کار زشت را انجام دهندها آن نکند و

: سپس فرمودند «[.دهدانجام میرا با اختیار خودش بلکه این انسان است که کار زشت ]
غالب و پیروز  با او مخالفت کند ی کهبر هرکسحفظ کند، قطعا  هرکس حدود این کالم را »

 2«.شده است
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 ۀ نفسانینطف با نفسۀ رابط
 از را آن کهطوری بهشود؛ با صورت خاصی منحصر به فرد می نفس هر ها،نفس عالم در
صورت » آن از توانمی بیشترشدن روشن برای؛ کندمی متمایزآدم ۀ بنیذری هاینفسدیگر 

ل تأثیر، حاصل  صورت این کرد. تعبیر« بدن مثالی»یا « مثالی جسد»عنوان به« یا تصویر  گ 
 اول آسمان و زمینمیان  هایجهان و اتبمر ۀ هم بین که است اول آسمان به شدهرفع

شناسایی  در کههمان طور  نطفه این .شودمی تعبیر« نفسانیۀ نطف» به آن از و ،دارد یوجود
 گیریشکل وآفرینش انسان  در دارد، نقش هانفس دیگر ازکردنش متمایز و ذر عالم در نفس

 دارد. نقش نیز دنیا عالم دراو 

به  شود؛انجام می عالم ذر که بعد از قرار دارد ایمرتبه در لم دنیاعا در آدم یاد فرزندانازد
تصویر   در حالی که آید،عالم )عالم ذر( پایین می آن ها ازنفسانی  آن این صورت که نطفۀ

 به همراه خود با کند، آماده نفس زمینه را برای هبوط بشود که برای اینکه ظرفی انسان را
 .دارد

ل از شدهساخته نفسانی  ۀ نطف  است، نْفس انسان مثالی صورت نمایانگر که شده،رفع گ 
 به و آیدمی فرود ذر عالم از نفسانیۀ نطف .شودمی خارج مرد از که است مادیۀ نطف از غیر
نطفۀ نفسانی مالزمتی  بنابراین است؛ مردان پشت درجایگاهش  کهاست  متصل مادیۀ نطف

 سپس .نیست نطقۀ نفسانی، مادی زیرا دارد؛ ـمکانیصورت به نه وـ ت وجودیاز نوع مالزم
 مرد از )نطفۀ مادی( در رحم، توسط  اسپرم اسپرم و نطفۀ نفسانی هنگام بارور شدن تخمک

ب برای فروبریَزد؛ به این ترتی ماده بر آن شکل و صورت خاص تا شود،می نازل زن رحم به
عدمی  واقع در مادی،ۀ نطفخود   صخصو در اما فراهم خواهد شد؛ وجوداز  ایبهره، ماده

 است که پذیرندۀ وجود است، نه چیز دیگر.

 متصل نفسانی نطفۀ به مادی جسمانی نطفۀ که قرار است از این طبیعی حالت»
 متصل آن به و پیونددمی نطفۀ نفسانی بارداری به چهارم ماه حدود و نفس است
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 1«.شودمی

 هبوط برای را جسمانی صورت وآید فرود می رذ عالم از هانفس آسمان از نفسانی ۀنطف 
 دلیل همین به ؛کندمی آماده شدن و نفوذ به آن،متصل وکردن با آن، ارتباط برقرار نفس،

در آن نفوذ  بگذرد تا نفس مادر رحم در آمدن جنینوجودند هفته از بهچ باید کنیممی مشاهده
؛ و این هنگامی است «داخل جنین بشود روح» شودگونه که گفته میآن کند و داخلش شود یا

 بدن یک عنوانبه ]جنین[ آن، از قبل اما ؛برسد ماه چهار به مادر رحم که عمر جنین در
 نفسانیۀ نطفسبب که این صورت در واقع به دارد، صورتی و شودمی تشکیلو مادی  فیزیکی

 .شکل گرفته است

ای را هرگاه خداوند بخواهد نطفه» مود:فر ایشان که کندمی نقل باقر امام از زراره... 
 ـشودمیحاصل  (تغییری) ءش بداگرفته یا اینکه دربارۀ آن برای که در صلب آدم از او پیمانـ

و به رحم وحی آورد به حرکت درمیخلق کند و آن را در رحم زن قرار دهد، مرد را برای آمیزش 
خود دهانۀ . رحم، نفوذ کندقدر نافذم در تو  و خود را بگشا تا آفرینش من و قضادهانۀ کند می

لختۀ چهل روز بعد،  ، سپسماندرسد. چهل روز در آنجا میکند و نطفه به رحم میرا باز می
شود پس به گوشتی تبدیل میسو  ،«شدهگوشت جویده: مضغه» و چهل روز بعد ،شودخون می

کند و آن دو، می شگر را مبعوث. سپس خداوند دو فرشته آفرینتنیده دارددر هم  یهایکه رگ
آفرینند. آن دو از دهان زن وارد شکم او میزن  رحمرماید، در فیآنچه را که خداوند اراده م

وند. جنین، روحی را که از صلب مرد و رحم زن به او منتقل ر شوند و از آنجا به رحم میمی
اذن دمند و برای او به ن میدارد. آن دو فرشته، روح حیات و بقا را در پیکر جنیاست شده 

کنند. سپس خداوند می احشا را خلقخداوند متعال، گوش، چشم و تمامی اعضا و جوارح و 
 هردر و امر حتمی مرا بر او بنویسید و  من و قدر ی منقضا»کند: میبه این دو فرشته وحی 

خداوندا! »گویند: می آن دو« را شرط کنید.]و تغییر[  ءبدابرای من ]امکان[  نویسیدآنچه می
آن دو  .سمت سر مادر باال بگیریدکند سر خود را بهها وحی میخداوند به آن« چه بنویسیم؟
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کند، دو فرشته در آن میلوح با پیشانی مادر تماس پیدا  گیرند وقتیسرهای خود را باال می
اش و تی، خوشبختی و بدبخو میثاقش ، عهداشلوح، صورت کودک، زینتش، مّدت زندگی

 1«.بینندشود میمیکه به او مربوط را هرچیزی 

 است نفسانی نطفۀ به منتسب انسان در دنیا آفرینش دهدمی نشان روشنیبه روایتاین 
چیزی که از آن،  و (خلق کنداست گرفته  از او پیمانکه ای را نطفه)وقتی خداوند بخواهد 

 مالزم و همراه با نفسانی نطفۀ و وده است،ها بنفس در عالم نفس شد، گرفته پیمان و عهد
زندگی )روح  کند است زنده رحم جنینی را که در تا آیدمی فرود نْفس انسان سپس. است نفس

 فرد است در باقی انسان در نْفس که زمانی تا نطفه این. شوند(دمیده می در پیکر جنین بقا و
همراه و  کهفرد نْفس انسان است بهو منحصر خاص تصویر نمایانگر زیرا ماند؛ خواهد باقی

 است. آن بامالزم 

 نطفه[این ] زیرا شود؛می خارج آن از نفسانی ۀنطف نفس، خروج و انسان مرگ از پس 
 هانفس عالم یعنی عالم یک از دو آن و .است وابسته آن به نیز نفس و ،نفس به وابسته

 است. ذر عالم همان که هستند،

 دنیاعالم  بهرا  آنآمدن فرود و ،نفس بارا  نفسانی ۀنطف ۀرابط احمدالحسن سید 
 :دهدمی توضیح

آسمان دنیا قرار همین هاست و در حقیقت عالم ذر این است که عالم نْفس»... 
و اگر این نطفه پس از اینکه راه  ؛دنشوآدم از آن به زمین نازل میهای بنیدارد. نطفه

شدن د نماید و صورت جسمانی برای تلفیق، رشردو طریق خود را به جایگاهش طی ک
ای که از آن و به آن نطفهنفوذ کرده جسمانی  در نفس مهیا شود، نفس در آن صورت  

. اگر انسان فوت شود به همراه خروج نفس از جسمش شودمرتبط مینازل شده است 
فه شود. این نطآن نطفه دوباره از طریق دهان او یا هر جای دیگر، از او خارج می
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بنابراین نفس به نطفه و نطفه به نفس  ؛همواره وابسته به نْفس انسانی خواهد ماند
. اگر نطفه به هستند ـهاعالم ذر یا عالم نفسـاند و هر دو از یک عالم یعنی وابسته

آید و اگر نفس از جسد خارج شود نطفه نیز دنبال آن میبه زمین نازل شود نفس 
 1«.روددنبال آن میبه

 ؛آیدمی فرود ،نفس نزول سازیآماده برای و است، نفس باو مالزم  همراه نفسانی ۀفنط 
 .کندمی ترک را انسان بدن مرگ از پس و ؛کندمی حفظ را آن که است ظرفی مانند بنابراین

 همین به ؛شودمی خارج آن از نیز[ نفسانیۀ ]نطف شودمی خارج بدن از نفس که هنگامی پس
 از که منیآن  یاشود می ُجُنب ،میردمی شخصیوقتی  کهاست  شده وایتر  هاآن از دلیل

 .شودمی خارج وی از است شده خلق آن

... علت دیگر و تمیز شود  کپا این است که علت غسل میت »...  فرمود: رضا امام... 
 ،پس مّیت ؛شده است که از آن آفریده منیهمان  ؛شودمنی خارج می ،از میتاین است که 

 2«.شودجنابت برای او الزم میب است و غسل نُ ُج 

 اینکه مگر ای نیستمرده هیچ»اند: فرموده که است شده روایت ائمه از برخی زا
 3«شود.می به همین دلیل غسل بر او واجب ؛شود خارج او از ]عامل[ جنابت

 ؛یستن مادی ۀنطف است، منظور اینجا در آنچه و دهدمی رخ نطفه خروج دلیلبه ابتجن
 مرگ هنگام نفسانی ۀنطف خروجۀ وسیلهب «نفسحدث »تعبیری برای  اینجا در جنابت بلکه

 شخود دنیای به نفس دنبالبه و کندمی ترک را مادی جسم ،نفسانی ۀنطف چراکه است؛
 .گرددبازمی

 (وینَ مَ ۀ نطف) مادهطریق  ازفقط  دنیا عالم در انسان، نبود نفسانیۀ نطفآمدن فرود اگر 
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 مادی نطفۀ را بر «وجود» که نفسانی نطفۀ از انسان عالم دنیا، در. شود توانست آفریدهینم
 .دشنمی خلق مادی نطفۀ از انسان آن، نزول بدون و فرو ریخته است، آفریده شده،

 نیاز بدون مادرش رحم در انسان گیریشکل و ایجاد درنیز  تنهاییبهحتی  نفسانی ۀنطف
 بدون مریم بن عیسی خدا پیامبر خلقت در که همان طور ؛است کافی مرد مادی ۀنطف به

 .افتاد پدر اتفاق

 ند:اهفرمودمسئله  این توضیح در احمدالحسن سید 

آمده از عالم ذر به نطفۀ حاصل از منی متصل حتما  الزم نیست نطفۀ پایین»... 
ضوح در نطفۀ وید. این وضعیت بهبیاباشد تا انسانی در این عالم جسمانی به وجود 

به نطفۀ حاصل از منی متصل ]نطفۀ نفسانی[ که طوری بهشود؛ دیده می یعیس
 1«.دمیده شد بلکه به طور مستقیم در رحم مریم ،نبود

 از قبل و یابد تجسم دنیا عالم در تواندمی رحم از عبور به نیاز بدون نفسانیۀ نطف عالوهبه
 .باشد داشته تأثیراتی جهان این در نیز او مرگ از پس واین عالم  در انسان تولد

 زمین در، بهشت از هبوط از پس آدم ،است شده روایت بیتاهل از کههمان طور 
 خواهد داده توضیح پژوهش[ این ]ازخودش  جای در که داد،می انجام کارهایی و گشتمی
 .شد

 که همان طور ؛یابد تجسم دنیا عالم در نیز نفسش خروج و مرگ از پس تواندمی انسان 
 .افتدمی واست  افتاده اتفاق نیز دیگران برای و افتاد، اتفاق زیرعُ  خدا، پیامبر خصوص در

ه  فرماید: تعالی میحق ي َهذ  ی ُیْحی  نَّ
َ
اَل أ

َ
َها ق َیٌة َعَلی ُعُروش  َي َخاو  ْرَیة  َوه 

َ
ي َمرَّ َعَلی ق ذ 

ْو َکالَّ
َ
أ

َماَتُه ال
َ
َها َفأ ُه َبْعَد َمْوت  اَل َبْل اللَّ

َ
ْو َبْعَض َیْوم  ق

َ
ا أ ْثُت َیْوم  اَل َلب 

َ
ْثَت ق اَل َکْم َلب 

َ
َئَة َعام  ُثمَّ َبَعَثُه ق ُه م  لَّ

َنْجَعَلَك آََیة   َك َول  َمار  َلی ح  ْه َواْنُظْر إ  َك َلْم َیَتَسنَّ َك َوَشَراب  َلی َطَعام  َئَة َعام  َفاْنُظْر إ  ْثَت م  اس  َلب  لنَّ ل 


 .96 ، سؤال2ج ،احمدالحسنسید  ،های روشنگرانهپاسخ. 1



  ............................................................................. 261یانتشارات انصار امام مهد 

لَ  َه َعَلی ُکلِّ َشْي َواْنُظْر إ  نَّ اللَّ
َ
ْعَلُم أ

َ
اَل أ

َ
َن َلُه ق ا َتَبیَّ ا َفَلمَّ ُزَها ُثمَّ َنْکُسوَها َلْحم  َظام  َکْیَف ُنْنش  ء  ی اْلع 

یٌر  د 
َ
ای گذر کرد که خراب و ویران شده به دهکدهچون که  [عزیر]مانند آن کس ا بهی)  1ق

خواهد کرد! پس خداوند او را صد سال میراند بود، گفت: خدا چگونه باز این مردگان را زنده 
؟ جواب داد: یک روز یا ایکردهمدت درنگ چه و فرمود ه اسپس زنده کرد و برانگیخت و ب

ای! به بلکه صد سال درنگ کرده[، ]نه . خداوند فرمود:ماکردهاز یک روز درنگ  بخشی
ظر کن ]که جسمش متالشی خود ن االغخوراکی و نوشیدنی خود بنگر که تغییری نکرده، و به 

شدن این حقیقت مطمئن شوی[، ما تو را زنده کردیم تا به پاسخ پرسشت برسی و به واقع .شده
]ی  هااکنون به استخوان .شدن مردگان[ قرار دهیمزنده بارۀای برای مردم ]در و تا تو را نشانه

ها گوشت دهیم، سپس بر آنها را برمی داریم و به هم پیوند می[ بنگر که چگونه آناالغ خود
بر او روشن شد، گفت: اکنون می دانم که یقینا  خدا بر هر کاری  این کارپوشانیم. چون می

 (.تواناست

 :فرمایدمی احمدالحسن سید 

این امکان وجود دارد که انسان قبل از ورود به این عالم جسمانی برای امتحان »
یافتن پس از پایان نیزرای جسد شود و دا (یعنی قبل از اینکه در آن متولد شود)

. چه بسیار مردگانی که پس از مرگشان، خداوند (یعنی بعد از مرگش) امتحانش
دهد. پس نفس، همان نفس مبعوثشان داشته است و قرآن بر این موضوع گواهی می

طور جزئی تواند همان باشد یه بهاست و نطفه، همان نطفه، اما صورت جسمانی، می
 2«.متفاوت باشد یا کلی،

 آن ۀوسیلهب جهان این در بدنصورتگری  و است نفس صورت ۀدهندنشان نفسانی ۀنطف 
 میرندمی هاسلولاز  برخیوقتی ـ کندمی تغییر جسمانی صورت که هنگامی و پذیردمی صورت

 تغییر ،شدن سّنشزیاد با انسان، مادی شکل ـگیرندمی راها آن جایهای دیگری سلول و
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 صورت و نفس بلکه ؛دنکننمی تغییر انسان نفسانی صورتنه  ونه نْفس انسان  اما کند،می یداپ
 آن به عالم، این در انسان، جسمانی زندگی زیرا ؛نفس بدون هیچ تغییری باقی خواهند ماند

 دارد. بستگی

 عالم در موجودات ۀهم هایصورت بلکه شود،نمی محدود انسان بهفقط  موضوعاین 
 گرفته شکلها آن مادی اجسامها آن ۀوسیلهب وشود می نازل باالتر هایعالم از ی،جسمان
 ماده زیرا گرفت؛نمی شکلها آن برای وجودی هیچ نبود،ها آن هایصورت نزول اگر و است،

 ایجاد، در نوعی و کیفی، هایصورت و ،وجود برایقابلیتش  مگر، ندارد وجوداز  ایبهره هیچ
 .دارند تأثیر( ماده) آن بر «وجود»و فرو ریختن  ریزی آنبقال صورتگری،

 آفریده ذر عالم در آن از قبل شود،می خلق دنیا عالم در که یهرکس آیا بپرسد کسیچه بسا 
 باشد؟ نگرفته قرار آن در روح که ایشدهسقط جنین   حتیه است؟ بود نفس دارای و شده

  :تعالی استحق سخن این در آن پاسخ 
َ
ا َیا أ نَّ َن اْلَبْعث  َفإ  ي َرْیب  م  ْن ُکْنُتْم ف  اُس إ  َها النَّ یُّ

ُنبَ  َقة  ل  َقة  َوَغْیر  ُمَخلَّ ْن ُمْضَغة  ُمَخلَّ ْن َعَلَقة  ُثمَّ م  ْن ُنْطَفة  ُثمَّ م  ْن ُتَراب  ُثمَّ م  رُّ َخَلْقَناُکْم م  َن َلُکْم َوُنق  یِّ
َجل  

َ
َلی أ ْرَحام  َما َنَشاُء إ 

َ
ي اأْل ْفال   ف  ی ُثمَّ ُنْخر ُجُکْم ط   ۀای مردم! اگر دربار ) 1...ُمَسمًّ

شدن ]پس از مرگ[ در تردید هستید، پس ]به این واقعیت توجه کنید که[ ما شما برانگیخته
آفرینشی کامل یا گوشتی با را از خاک آفریدیم، سپس از نطفه، سپس از علقه، سپس از پاره

شن کنیم ]که ما به برانگیختن مردگان تواناییم[؛ و آنچه را تا برای شما رو غیرکامل آفریدیم
بیرون  ؛ آن گاه شما را به صورت کودکدهیمقرار میها خواهیم تا مدتی معین در رحممی
 (....آوریممی

ْن  ُثمَّ » :فرمایدمی که است خداوند سخن از قسمت این در پاسخ  َقة   ُمْضَغة   م   َوَغْیر   ُمَخلَّ
َقة   ؛ چراکه در تفسیر این آیه از «گوشتی با آفرینشی کامل یا غیرکاملاز پارهپس س: ُمَخلَّ

َقة  »اند معنای روایت شده است که فرموده بیتاهل یعنی آنان که در « شده: آفریدهُمَخلَّ
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ها گرفته شده است؛ و ها دمیده شده و امتحان از آناند و نفس در آنعالم ذر آفریده شده
قَ » ها دمیده اند و نفس در آنیعنی آنان که در عالم ذر آفریده نشده« نشده: آفریدهة  َغْیر  ُمَخلَّ

 پیمان و عهد با رابطه درها آن از و ،ها بداءهایی داردآن در نشده است، بلکه برای خداوند
 .شوندبازخواست نمی

َقة  مُ »عّزوجل  خداوند سخن اینۀ دربار  باقر امام از گوید: مستنیر بن ساّلم...   وَ  َخلَّ
َقة   َغْیر   همان نسلی هستند که خداوند آنان  ،منظور از مخّلقه» فرمود: حضرت پرسیدم. «ُمَخلَّ
های مردان و گرفت؛ سپس آنان را در صلبآفرید و از آنان پیمان و حّوا ُصلب آدم از را 

م ند تا دربارۀ آن آیهستند که به دنیا می هاییها همانو آن به جریان انداخت،های زنان رح 
َقة»پیمان، مورد پرسش قرار گیرند. اما منظور از  همان کسانی هستند که منظور  «َوَغْیر  ُمَخلَّ

 برخی از .نیافرید گرفت، اینان را در صلب آدم را آفرید و از آنان پیمانوقتی ذریه  خداوند
هستند هایی جنین مله، و نیز از جشوندهایی هستند که بیرون از رحم ریخته مینطفهها آن

، و نیز کسانی که شودنمی شاننصیببقا و زندگی و  شوندشدن روح، سقط میکه قبل از دمیده
روح زندگی و بقا در و اینان کسانی هستند که  ؛میرندقبل از ماه چهارم در شکم مادر خود می

َغْیر  »خداوند در خصوص اینان فرموده است »امام فرمود:  «شود.ها دمیده نمیآن
َقة شوند؛ بلکه آنان عهد و پیمان، بازخواست نمی بارۀکسانی هستند که در « نشدهآفریده:ُمَخلَّ

حاصل شده است، پس  «ربداء: تغیی»ها برای خداوند مخلوقاتی هستند که در خصوص آن
م ]زنان[ آفرید  1«.آنان را در ُصلب ]مردان[ و رح 

 تغییراتیدربارۀشان  خداوند که هستندلوقاتی مخ آنان روح، ورود از قبل سقطپس دربارۀ 
 هیچ ذر عالم درها آن و آفرید، هارحم و مردان ُصلب در راها آن بنابراین است؛ داده انجام

 .است مسلط خود امر بر خداوند و نداشتند وجودی

 نفسانیۀ نطفۀ رابط و دنیا، عالم و ذر عالم در نفسانیۀ نطف با نفسۀ رابط ترتیب، این به 
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 شود.می روشن دنیا، عالم در انسان وجود در آن نقش و مادیۀ نطف با

 او وجود اولین نمایانگر دنیا عالم در انسان تولد و وجود شد روشنهمچنین به این ترتیب 
نبوده  امتحانی اولین ،جهان این در او امتحان عالوهبه ؛نیست نزول قوس و ظلمت عوالم در
 آن و است، شده آفریده جسمانی عالم از قبل پیدایشی در سانان بلکه ؛استگذشته  او بر که

 و است، متفاوت دنیا عالم در پیدایش با که داردخودش را  خاص الزامات و هاویژگی ،جهان
 امتحان هستیم آن در ما]اکنون[  آنچه و افتاد، اتفاق ذر عالم در انسان برای امتحان اولین

 1.است دوم
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 پنجم فصل

 ذر عامل در امتحان

 امتحان معنای پیشگفتار:
 به توجه با ،عالم آن اینکه و سخن گفتیم ذر عالم وجود اثبات خصوص درپیش از این 

نخستین  وقرار دارد،  اول آسمان در است، واقعی جهان یک اندداده نشان متون آنچه
 زولن قوس از عوالمنخستین  و ،بوده دنیا عالم در انسان پیدایش از قبل که است پیدایشی

ل از آدم پدرمان نفس نفس، اولین هچگوناینکه  و است،  روح دمیدن سپسو  شدهرفع گ 
 او فرزندان خلقت آن از پس و، آدم نفس ازنفس حّوا  آفرینشپس از آن  و ،خلق شد آن در

 .پردازیممی ذر عالم امتحان توضیح به اکنونانجام شد؛ 

 یادگیری طریق از شایستگیحقاق و است با هدف به رسیدن برای استراهی  «امتحان» 
شکست در رسیدن و  یا یادگیری، جهتدر  عمل در اخالص وایم یاد گرفته آنچه به عمل و

به  گرفتن.یاد در انگاریسهل و نکردنعمل یادگیری، در سستی دلیلبه هدف آن به دستیابی
 تالش آن برای و شناخته ار  هدف او یا :شودمیرو روبه حالت دواین  از یکی با ،فرداین ترتیب 

 از، شده آفریده آن برای که را آنچه و شدهخودش  نفس و وجود مشغول اینکه یا است، کرده
 آن بر اونه  و است، فردخود   انتخاب ۀثمر  آمدهدستبه ۀنتیج؛ به این ترتیب است دادهکف 

 مسئله شده، بلکهو سپرده  تفویضوی  بهطور کامل[ ]به امرو مجبور بوده، و نه این  مقهور
ینابینی است  .ب 
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گاهامتحان یعنی   از اطالع جهتبه او و آزمودن شده،امتحان فرد وضعیت ازشدن آ
 .او حقیقت به بردن پی و اشواقعی وضعیت

نَّ  است: آفریده واال هدفی برای رامتعال خلق وسبحان خداوند عالوهبه َوَما َخَلْقُت اْلج 
َیعْ   ل 

الَّ ْنَس إ   مقصود )و جن و انسان را نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت کنند(.  1ُبُدون  َواْْل 
 است. معرفت و شناخت، عبادت از

 تعالیحقۀ فرمود معنایدربارۀ  صادق امام از :شده است نقل دّراج بن جمیل از...  
 نَّ  َو ٰما َخَلْقُت ْنَس  َاْلج  َیْعُبُدون   َو َاْْل   ل 

الّٰ ها را خلق کرد آن» فرمودند: حضرت دم.کر  سؤال إ 
 2«همه را.بلکه  خیر،» فرمودند: را؟همه  یا را خاصی گروه :عرض کردم «.تا عبادت کنند

 شواهد و ،آشکار و پنهانهای حجت با را دانش بههای رسیدن مخلوقات خود راه برایو 
را ها آن ویاری فرمود،  ییهاتوانایی واستعدادها  با راها آن و ،نمود مشخصبّینات  و، واضح

 اطاعت و جانشینانش شناخت طریق از تنها او شناخت کهساخت  رهنمون حقیقت این به
 ۀوسیله ب خداونداینان همان صورتی هستند که  چراکه شود؛می حاصلها شدن به آنتسلیم و

 آنان هرکس ینبنابرا ؛نمود امتحانها آن با رامخلوقات  پس است. شده روهروبخلقش  باها آن
 ترینکامل وبرترین  و ،کرده تصدیق را دانش و توحید گوید،ب لبیکها آن به و کند تصدیق را

 امید وراستی نابه ند،ک تکذیب را والیتشان و ،انکار راها هرکس آن و ،داشت خواهد را پاداش
 فرومایه خواهد شد.

 این بهها آن امتحان طریق زا خود بندگان از حال متعال استعالم و کسب اطالع خداوند
گاهها آن آزمون وها حال آن واقعیت زا او نبوده است که دلیل خداوند بسی برتر و ـ نبوده آ

 حال یتعواق بر را انسان کهبوده  این امتحان از او هدف بلکهـ هایی استباالتر از چنین نسبت
گاه  وضع و  رساحجت بالغه و  و باشد، داشتهای نعذر و بهانه خدادر برابر  تا نماید،خودش آ
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 باشد.وند خداتنها از آن  

 ۀهم برای جامع یامتحان ـذر عالمیعنی در ـ شد انجامپیدایش نخستین  در که امتحانی
 تعالیوتبارک خداوند ییگو ؛شد شامل را آسمانی انسانی هاینفس ۀهم بنابراین ؛بودها آن
ولی  نیستم؟ شما پروردگار من آیا :پرسیدها آن از سسپ داد، قرار موقعیت یک در راها آن ۀهم

 درها فضل و برتری میان آن تفاوت، همین بر اساس و بود متفاوتها آن گوییپاسخسرعت 
 پیامبران، فرستادگان،انتخاب  و ،شد ایجاد یکدیگر به نسبت برخی برتری   و نزدیکی درجات
از  و گرفت، گواهخودشان  بر راها آن خداوند و صورت پذیرفت؛ ...ها و آن به مؤمنان و امامان

 .گرفت پیمانها آن

 طور کامل به این مسئله خواهیم پرداخت.بهاین پژوهش  از فصل این در

 هاآن بررسی و ذر امتحان خصوص در شدههای مطرحدیدگاه اول: بحثم

 عالم رد که امتحانی خصوص در شدهگفتههای نظرات و دیدگاه بیان به مبحث، این در
مسائل  و، دارد مطابقت دینی متن با که صحیحیدیدگاه  بیان ها،آن بررسی شده، انجام ذر

 پرداخت. خواهیممرتبط با آن 

 ذر عامل درآدم بنی امتحان با رابطه در شدهگفتهنظرات 
َتُهْم فرماید: تعالی میحق یَّ ْم ُذرِّ ْن ُظُهور ه  ي آدم م  ْن َبن  َك م  َخَذ َربُّ

َ
ْذ أ ْشَهَدُهْم َعَلی َوإ 

َ
 َوأ

ل   ا َعْن َهَذا َغاف  ا ُکنَّ نَّ َیاَمة  إ  ْن َتُقوُلوا َیْوَم اْلق 
َ
ْدَنا أ اُلوا َبَلی َشه 

َ
ُکْم ق َربِّ َلْسُت ب 

َ
ْم أ ه  ْنُفس 

َ
و به یاد )  1یَن أ

ن هایشاآنان را بر نفس را برگرفت وها آن ۀتو از پشت فرزندان آدم ذّریپروردگار که را آر هنگامی 
تا در روز قیامت  ؛دهیمکه آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی، ما گواهی می گواه ساخت
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 امتحان اثبات برای ـتنهاییبهـ قرآنی متنهمین یک  (.خبر بودیمبی این ]امر[نگویید ما از 
 و شنیروبه رااین آیه  که روایاتی و ؛است کافی پیمان و عهد گرفتن و ذر عالم در شدهانجام
 گفته سخن اشدربارۀ ۀ کریمآیاین  که را امتحانی واقعیت، اندکرده تفسیر یابهامهیچ  بدون
 .کنندتبیین می است

میثاق  و عهد گرفتن بیان   در شده واردآیات   دیگر و آیه[ ]این بودنروشن وصریح  وجود با 
 اعتراف و اقرار درشان هایگفته واند شده اختالف دچار علما[ ]ازای عده ذر، عالم درآدم بنی از
 است. گسیختههماز و پراکنده ، قطعیواقعیت   این به

 در ذر، عالم وجود اثبات خصوص در ،دیگران و متکلمان مفسران، اختالفتقدیم  از بعد
یا  ذر عالم در امتحانرسیدن انجامبه با رابطه در ،تر تقدیم شدمشابه آنچه پیش نیزاینجا 

بوده  واقعی امتحان یکامتحان،  آن آیا اینکهو  ؛نداهشد اختالف دچار ،دنشنرسیانجامبه
ها آن هایگفتهو به این ترتیب  ؟ای رافقط عده یارا شامل شده است  همه آیا و ؟خیر یا است

 است. شدهخصوص چندگانه و متعدد  این در

 امتحان صوصخ در شدههای مطرحتوان گفت دیدگاهها، میبا مراجعه به سخنان آن 
 :از نداعبارت ذر عالم

 ذر عامل در امتحان وجود انکار :اولدیدگاه 

. استبوده  دنیا عالم در امتحان واقع[ ]در اندکرده اشاره روایات و آیات آنچهاینکه  و
درون  در را خدا وجود کند،نظیرش دقت خلقت عالی و بی و وندخداهای آفریده بههرکس 

داللت  خالقزیرا خلقت به  ؛داردوجود  خدا کهالبته  :گویدمی و کندمی تصدیق شخود
 لیت شناخت و معرفت را در خود دارد؛که قاب اندآمده دنیا بهی فطرتبر اساس  آدمبنی و کند،می

 عالم در امتحانی هیچبنابراین  .استبوده  کنایه صورت َمجاز وبه فقط آمده این آیه در و آنچه
 .کردیمنمی فراموش را آن ما بود چنین اگر زیرا نداشته است؛ وجود ذر
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 آدمبنی بر ذر عالمدر  امتحان گویندمی که کسانی هب، اشکاالت از ایمجموعه با هاآن
و روش  مذهب بابه طریقی که  رامتون ]دینی[  و ،اندکرده وارد اشکالجاری شده است 

؛ همچنین هستند تمثیل و شبیهتمقام  در ،آیات نداهکرد ادعا و شان سازگار باشد تأویل،خود
 اند.کرده وارد اشکال نیز است داده رخدر عالم ذر  امتحاناین  گویندمی که کسانی بر

 قبال  ها آن هایگفتهاند؛ همان طور که مطرح کرده معتزله که استدیدگاهی  همان این
 کالمی حاتاصطال و تعبیرها وجود با نیز دیگران .قرار گرفت بررسی ومورد نقد  وشد  نقل

 :کنیممی نقل راها آن از برخی سخنان .هستند قائل معناهمین  به متفاوت،

 زمخشری:ـ 

 گفته 1«تخییل» و تشبیه باب از« شهدنا بلی قالوا بربکم؟ ألست» پروردگار گفتۀ این»
ش خود یکتایی و ربوبیت از شواهدیها آن برای پروردگار که است اینش معنای و است؛ شده
 برایعنوان شاخصی به ودر وجودشان نهادینده کرده بود  کهرا  یبینش و عقل و ،داد قرار

 ییگو؛ داد شهادت و گواهی، شواهد این بر ،بود داده قرار هدایت و گمراهیمیان  تمایز
 آیا :ه بودفرمودها آن به و گرفته اقرارها آن از و ساخته گواه نفسشان ودشان خو بر راها آن
 خود نفس بر ما هستی، ما پروردگار تو، آری گفتند:ها آن ییگو و؟! نیستم شما پروردگار من

 2«.کنیممی اقرار تو یییکتا به و دهیممی شهادت

 مرتضی: سیدـ  

 و شواهد، ها ونشانه و کرد، ها را ترکیبآفریده و آفرید، مخلوقات را متعال خداوند»
شخص  تا داد، نشانها آن به دیگرهای به صورت و نفس خودشان در ها راپندها و عبرت

 خداوند، شناخت به ،نگردها میکه با تفکر و تأمل در این شواهد و عبرترا ای کنندهمشاهده


 یااست و در اصطالح ادب و بالغت، گونه انگیزییالخ یاانداختن یالخبه یمعندر لغت بهتخییل )علم بدیع(: . 1

در خوانندگان و شنوندگان  یالخ یختنآن برانگ یجۀاست که نت یو شاعرانه در معان یالیهرگونه تصرفات خ یاخاص 
فقه()مترجم، منبع: سایت ویکی خاص و عام است. یمعان یو دارا گیردیصورت م یادب یعبه مدد صنا ییلاست. تخ

 .139ص 2ج ،زمخشری ،تفسیر الکشاف. 2
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یگانگی او، وجوب عبادت و اطاعتش هدایت کند. جایز است این شواهد و  ،او پروردگاری
هایی که به برتشدن این شواهد و قراین و عها در تسخیر خداوند باشند و حاصلعبرت

ها بر یگانگی و وجوب عبادتش و... ، اقراری از آنکنندآنچه ذکر کردیم داللت می
 1«هستند.

نیز  دیگران و 6کاشانی فیض 5،کاشانی اللهفتح 4،طبرسی شیخ 3،مفید شیخ 2،بیضاوی
 اند.سخنانی با همین مضمون گفته

صورت بهـ امتحان وقوع رانکا خصوص درشان اعتقاد ۀدهندنشانها آن سخنان این 
 بودن به عدم وجود عالم ذر است.ای از قائلخود نتیجه این که است، ذر عالم درـ واقعی

 در پاسخ به آن باید گفت: 

إذ  پیدایش دنیاست. آیۀ از قبل حقیقی، رویداد واقعی   یک بیان مقام کریم در این آیۀ. 1 
 «برگرفتن»عمل  فرماید کهشرایطی را بیان می برگرفت( پروردگارت )آن هنگام که اخذ رّبک

 آیه اینکه کما وجود داشته و جاری شده است؛ آدمبرای تمام بنی در آن به انجام رسیده و
 پروردگار شما من برّبکم: آیا )ألسُت  «ذر»به  پروردگار طرف از ایخطابه صراحت وجودبه

 و ها بر خودشان )نفسشان(،تن آنگرفگواه و ها )بله(،از سوی آن واقعی پاسخ و نیستم(


 .113ص 1ج ،رسائل الشریف المرتضی. 1
 .41ص 3ج ،أنوار التنزیل وأسرار التأویل معروف به تفسیر بیضاوی. 2
، ش1382 ق/1424، چاپ اول، پژوهش: سید محمد علی أیازی، مؤلف: شیخ مفید، تفسیر القرآن المجید. 3

، های اسالمی(ناشر: بنیاد بوستان کتاب قم )مرکز انتشارات دفتر رسانه، های اسالمیمطبوعات دفتر رسانه چاپخانه:
 .48ص ،مفید ،والمسائل السروریة؛ 222ص

انتشارات  ناشر: بنیاد ق،1418، چاپ اول، تأیید توسط: بنیاد نشر اسالمی، شیخ طبرسی، تفسیر جوامع الجامع. 4
 .719ص ، 1ج ، اسالمی وابسته به گروه مدرسین در قم مشرفه

ناشر: ، مطبوعات: پاسدار اسالم ق،1423، چاپ اول، تحقیق: بنیاد دانش، الله کاشانیزبدة التفاسیر، مال فتح. 5
 .633ص  2ج ، ایران ،قم ،بنیاد دانش اسالمی

 .411ص 1ج ،فیض کاشانی ،التفسیر االصفی. 6
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 یا انگاریسهل بهانۀبهها ـتراشی را از سوی آنعذر و بهانه نپذیرفتن و ها،گرفتن بر آنشاهد
 حقیقی طوربه که است وگوییگفت وجود دهندۀنشان این،. دهدـ نشان میوالدین شرک

 کهطوری اند؛ بهداللت کردهبر آن  روایات از بسیارییی است که معنا این .ستا گرفته صورت
 .است ناپذیراجتناب آنپذیرفتن 

 صورتبه آیهدر این  گفتمان دهد نشان که ندارد وجود روایتی یا شاهد هیچ دیگر،سوی  از
 معنایی تا ندارد وجود تشبیه یا تمثیله ب ایاشاره هیچ آیهاین  در همچنین .است تمثیل و تشبیه

 .شود برداشت آن از ند،اهکردها بیان آن که

 و انسان اینکه وجود و صورت واقعی است،به عالم ذر نفی وجود بر دیدگاه مبتنی این. 2 
 ؛ندارد وجود دنیا این از غیر در امتحان برای و هیچ وجودی عالم دنیاست به منحصر امتحان،

 که[ حالی ]در ست؛دنیا عالممنطبق بر  آیهاین  ازها آن تفسیر یابددرمی قمحق  به این ترتیب 
 را آن در واقعی و حقیقی شکلبه امتحان وجود و ذر عالم وجود ،قطعی شواهد باتر پیش ما

 .دنیاست در وجودش بر مقدم ذر عالم در انسان وجود کردیمثابت  نیز و ،ایمکرده اثبات

واژۀ  و بوده، شواهد وها عبرت بررسی است، افتاده اتفاق آنچه مرتضی سید. به نظر 3
 اندرز و پندها آن ازو  اندداده رخ قبال   کهاند داشته وجود رویدادهایی دهدمی نشان هاعبرت
ها آن چرا صورت این غیر در ؛دنباشبوده  امتحان یک باید نیز حوادث آن وشده است  گرفته
چراکه معروف است پندها و  دهند؟!می رخ بیهوده اتفاقات این افتادند؟ آیامی اتفاقباید 

و افراد ناظر  شوند،می برگرفته است داده رخ افرادی برای که قبلی امتحان یک از ها،عبرت
یابند. وی در اینجا دچار سردرگمی شده و ها را درمیها و عبرتها از این وقایع، پندبعد از آن

همین  ییگوگیرد؛ فرض می عالم یک را( ملکوت و ملک یا، دنیاعالم  و ذر)عالم  المدو ع
 متعجب پژوهشگر دلیل، همین به؛ و است لکمُ  از غیر ملکوتدر حالی که  است،بوده  عالم

 غیر دیگر عوالم وجود بر داّل شواهد   آن آوردن مرتضی سیدچگونه  بیندمی اینکه از بود خواهد
 !نادیده گرفته است را ماده و دنیا عالم از
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 وجود ایشبر ی دلیل هیچ و است گمان و حدسبرداشت بر اساس  یک صرفا   گفته این 
 .وجود دارد آن خالفدلیل بر  بلکه ؛ندارد

 شدهذکر عهد یا مبارک این آیۀ در جواب و سؤال :دومدیدگاه 

 روح اعماق در را آن اثرات هنوز ما از هریک و این عهد، عهد و پیمانی فطری بوده است،
تعبیر  «هبیمذ احساس» عنوانبه آناز  شناسانروان که همان طور و ؛کنیممی احساس خود
گاه در اصلی احساسات از یکی کنند،می  طول در را انسان احساس، این .است فرد ناخودآ

 تواننمی سرشت یا احساس اینوجود  با، و کشاندمی خدا شناخت «مسیر» به یبشر  تاریخ
 یسرشت همان !ایمبودهها آن رودنباله نیز ما و نداهبود پرستبت ما پدران کهتراشی کرد بهانه

 1.است سرشته آن بر را مردم خدا که
 :باید گفت پاسخ در

 عالم از مقصود کهبا این دید  ؛دهدمی ارجاع)فطرت(  سرشت به را امتحاندیدگاه،  این
کردن و تکوین ایجاد ،فطرت عهد نیز شدهگرفته عهد   و ،ستهاشایستگی واستعداد  عالم ذر،

 مادران، رحم به پدرانشان پشت از آدمبنی جخرو هنگامبنابراین  ؛است آفرینش وگیری شکل
استعداد و آمادگی  خداوند ،فتندر نمی فراتر کوچک یذرات از که نداهبود هایینطفه که حالی در

 درونی احساس یک صورتبه را الهی راز آن و ،فرمود عطاها آن به را توحیدی حقیقت پذیرش
گاهانه یک واقعیت صورتبه را آنه همان طور ک نهادینه فرمود؛ها آن سرشت و ذات در  خودآ
 حملبا خود  را توحید روح هاانسان ۀهم اساس، این بر .به ودیعه سپردها آن افکار و ذهن در

 شما پروردگار من آیا» پرسیدها آن از یا گرفتها آن ازو میثاق  عهد در خداوند آنچه و کنند،می
 روایناز ؛بود زبان همان بانیز  دادند پاسخها آن آنچه و ،بود آفرینش وتکوین  زبان به «نیستم؟

 ماند.نمی باقی ذر امتحان برایموجودیتی  هیچ


 .290ص 5ج ،ل فی تفسیر کتاب الله المنزل؛ شیخ ناصر مکارم شیرازیاألمث. 1
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 و ایمان روح   تأثیر و نور انعکاس (،شد داده توضیح قبال   که طور هماندر حقیقت ) فطرت
 نباالتری به رسیدن برای را ینْفس انسان که است حقیقتی واست،  ینْفس انسان در القدسروح

عاملی  و است روح تأثیرات از یکییا فطرت،  سرشت پس .کندمی ترغیبممکن  انسانی   جایگاه
 انسانی مقام باالترینسوی به و ارواحعالم  و ملکوت سویبه ترقی و توحید به را نفساست که 

داشته  وجود ذر امتحان از قبل و نفس وجود در ]سرشت[ این 1.دهدمی سوق عقل آسمان در
 گرفته صورت نفسآفرینش  از پس ذر امتحانـ کندمی اشاره آیهاین  که همان طورـ رازی ؛است
 .است

 در که گرفتنیگواهی و «بله» گفتن و شدهگفته سؤال   در آنچه از [برداشت] این پس 
 «بله گفتند هاآن»در اینکه  ؟از کجا آمده است داده، رخ ذر عالم در ینْفس انسان امتحان

 که گونهآن نه ،وجود داردها آن گفتنسخن و نفس درآوردنحرفبه ازصریحی  وروشن  ۀنشان
 قابلیت و توانایی چراکه فطری بوده است؛ استعداد گفتن،سخن از مقصود اندکرده تصور برخی
ها آن کندمی بیان آیهاین  که حالی در ؛است گفتنسخنخود   از غیر چیزی ،گفتنسخن

 ] توانایی و  ؛دارد وجودتفاوت  «عمل» و« و استعداد ییتوانا»میان  و اند،گفته سخن]واقعا 
 .عمل خود   نه ،است عمل بر مقدماستعداد 

 آدمبنی هاینفس در را فطرتسبحان  خداونداشاره دارند بر اینکه  شدهنقل روایات   برخی
 قابلیت ت،سرش مطابق ،امتحاناند برداشت کرده چنین روایات این ازای عده .به ودیعه نهاد

 را امتحان وجود که روایاتی باولی باید توجه داشت این برداشت،  ؛استبوده  استعداد و
 گرفته شخود خاص داللت کدام،هر  از ؛ندارد منافاتی دنکنمی ثابت پاسخ و پرسش صورتبه

 .شودمی

 منکران که اشکاالتیگرفتاری  از خواستهمیاست  گفته را سخن این که کسیچه بسا 
 هشد متوسل سخنی به او بنابراین ؛شود خالص اندکرده مطرحو میثاق  عهد گرفتن و ذر عالم
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 .شته استدا مغایرتبه آن پایبند باشد  باید آنچه با که

 اجنام شد، ولی نه برای مهه ذر عامل در امتحان این :سومدیدگاه 

 انجام بعضی ایبر فقط  بلکهانجام شد، ولی برای همه اجرا نشد؛  ذر عالم در امتحان این
 .اندنشده خلقعالم  آن در همه زیرا ؛اندشده خلق ذر عالم در که هستند کسانیعده  این و ،شد

 و کرد خلق راها آن خداوند که استبوده  افرادی به مربوطفقط  ذرعالم  در امتحان بنابراین
 را آنها نیز آن وزامر  و ،(بله) دادند پاسخها آن و، گرفت گواهها آن از شانعقل تکمیل از پس

 1وجود ندارد. عاقل افراد ۀهم درطور کلی به این و ؛شوندنمی غافل آن از و آورندمی یاد به
 :گویمدر پاسخ می 

 محدود عاقالنای خاص یعنی عده به ذر امتحانیعنی دیدگاه ـ اینبه  که کسیچه بسا 
 گفتند که کسانی ۀهم که است یدهفهم چنیناعتقاد دارد، به این دلیل بوده که او  ـاستبوده 

 کرده برداشت چنین آیهاین  از بنابراین اند؛بوده وندخدا رضایتساحت  در و بودهمؤمن  «بله»
ها مؤمنان هستند، و جز آن بوده است، و آن گویانلبیکی برای امتحان معنایبه« بله»که 

که از  افرادی از ترتیب دیگران، به این است. افراد  برگزیده کسی در این مقام و جایگاه نبوده
ها آن دهدمی نشانها آن حال و روز امروز زیرا اند؛برخوردار هستند نبوده جایگاه و موقعیت آن

 .اندنبوده «ذر»از جملۀ افراد ضمن امتحان  و اندنگفته «بله»

؛ ستا نکرده توجههستند  ذر عالم اما او به آیات دیگری که در مقام یادآوری امتحان در
یَن تعالی: حق سخن این همانند ق  ْکَثَرُهْم َلَفاس 

َ
ْن َوَجْدَنا أ ْن َعْهد  َوإ  ْم م  ْکَثر ه 

َ
  2َوَما َوَجْدَنا أل 

 نیز و (یافتیمفاسق بلکه بیشترشان را عهدشکن و  ؛را در عهد استوار ندیدیمها آن بیشترو )


 ق،1409، چاپ اول، تصحیح: احمد حبیب قصیر عاملی التبیان فی تفسیر القرآن؛ شیخ طوسی تحقیق: پژوهش و. 1
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ُنوا ُیْؤم  ۀ آی که ییروا متون همچنین د که ایمان بیاورند(.)ولی آنان بر آن نبودن  1َوَما َکاُنوا ل 
 .اندکرده اشاره ذر امتحان دروجود همه  بهاند، کرده تفسیر را میثاق

 داده تخصیص، منفصلی یا متصل دهندۀتخصیص هیچ بدون« دلیل» دیدگاه، این در 
 است.موجود  آن خالف بر دلیل آنکه حال و 2،شده

 ای جاری شده استعده برایفقط  امتحان :چهارمدیدگاه 

 خلق ذر در که هستند کسانیها آن و ؛نه همهجاری شده است،  یبعض یامتحان برا
 ؛اندنشده خلق ذر عالم در همهزیرا  شود؛، و این ]امتحان[ همۀ افراد را شامل نمیاندشده
 آفرید ار ها آن ه است؛ کسانی کهبود آدم فرزندان ازفقط همان عده  متعال خداوند منظور بلکه

است اقرار  الزم او اطاعت از آنچه و شخود شناختبرای ها آن از و ،کرد کامل را عقلشان و
ها را بر خودشان گواه گرفت. بنابراین همه وارد آن ها اقرار کردند؛ و خداوند آنگرفت، و آن

 اند.نشده ]امتحان[ نشدند. به این ترتیب نه مؤمنان و نه فرزندان مستقیم آدم، در امتحان وارد

بیان فرموده  متعال خداوند به این دلیل بوده که ،این امتحان نشده وارد مؤمن اما اینکه
 عهد آیۀ از تعالی بعدحق. انداجدادی مشرک داشته شده، گرفته عهدشان که است این کسانی
 فرموده است: 

َ
ْن ق ْشَرَك آَباُؤَنا م 

َ
َما أ نَّ ْو َتُقوُلوا إ 

َ
ا ُذرِّ أ َما َفَعَل ْبُل َوُکنَّ ُکَنا ب  َفُتْهل 

َ
ْم أ ه  ْن َبْعد  ة  م  یَّ

ُلوَن  بودیم، ها آن شرک بودند و ما هم فرزندان بعد ازمتر پیشا نگویید که پدران ما ی)  3اْلُمْبط 
 را مشرکان راه مؤمندر حالی که . (!؟رسانیمیآیا به عمل زشت اهل باطل ما را به هالکت 

 نشده گرفته او از پیمان و عهدیعنی  این و آورد؛ای نمیهانهو ب عذرپیماید، پس چنین نمی


 .13 ،یونس .1
به متصل،  یصتخص... . دادن کسی به چیزی استکردن خاص از حکم عام و اختصاصخارج یمعنتخصیص به. 2

 ۀیلوسعام به یصبه منفصل به تخص یصتخص... دلیل خاص  متصل به دلیل عام است. ۀوسیلتخصیص عام به یعنی
فقه(. )مترجم، منبع: سایت ویکیشودیمعام اطالق  یلخاص مستقل از دل یلدل
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 .است

آدم فرزندان مستقیم آدم نیز وارد این امتحان نشدند؛ زیرا فرزندان مستقیم آدم از پشت بنی
ي آدم م  اند: گرفته نشده ْن َبن  َك م  َخَذ َربُّ

َ
ْذ أ َتُهْم "َوإ  یَّ ْم ُذرِّ  )هنگامی که پروردگارت ْن ُظُهور ه 

 ازها آن چراکه شود؛نمیها آن شامل خطاب؛ این آدم فرزندان آنان را برگرفت(از پشت بنی
 1.اندشده خارجمخاطبان این آیه 

 گوییم:در پاسخ می 

 رها را دیگرهای قسمت وتوجه،  کتاب ]آیات[ ازقسمتی  بهچنین اعتقادی دارد  که کسی
 مؤمنان از هااین قطعا   و نداهگفت« بله» که ردهک ذکر را افرادی وجود آیهزیرا این  است؛ کرده

همان طور که اگر  ند.اهبود مؤمنها آن از بعضیکم دست   ها،آنۀ هم یمینگو اگر؛ هستند
 روایاتی زیرا ؛نبوده است، معتبر نیست آدمصلب  از برگرفتن معنایبهآدم بنی از برگرفتنبگوییم 

ه است؛ بود آدم از، ذریه برگرفتن که؛ ایناندکرده روشن را منظور کنندمی تفسیر را آیهاین  که
 .تر تقدیم کردیمپیش رااین روایات  از برخیکه 

 برای تخصیصی ای،دهندهتخصیصهیچ  بدونپیشین  دیدگاه همانند نیز دیدگاه این 
 است. آیه عموم

ند که ککند، این واقعیت را درک میها را مشاهده میهنگامی که پژوهشگر این دیدگاه
قرآن چقدر از عقل مردمان به دور است، و هرکس بخواهد قرآن را بفهمد باید به اهل ذکر 

ها کسانی هستند که با قرآن ها دریافت کند؛ چراکه آنها بپرسد و از آنمراجعه کند و از آن
 و ها محمدشود، و آنها یافت میاند، و علم و تفسیر قرآن نزد آنمورد خطاب قرار گرفته

 هستند. محمدلآ


، الطبعة: األولی، تعلیق: لجنة من العلماء والمحققین األخصائیینتحقیق و، البیان؛ الشیخ الطبرسیتفسیر مجمع. 1

 .390ص 4ج، لبنان ،بیروت ،الناشر: مؤسسة األعلمی للمطبوعات ،م1995 ق/1415سنة الطبع: 



  ............................................................................. 277یانتشارات انصار امام مهد 

 برایش وجود دارد« دلیل» کهدیدگاهی  پنجم:دیدگاه 

 خلق را فرزندانشان هاینفس سپس، و حوا نفس او از و ،آدم نفس خداوند آنکه از پس
 بیرون او پشت از کهرا  کسانی تمام و آدم، امتحان؛ پس این کرد امتحان راها ۀ آنهم نمود،
خودشان  بر راها آن و دادند پاسخها پرسید و آن سؤال نانآ ازو ]خداوند[  ،شدشامل می آمدند

ش توضیحی که جزئیات با)« آری» دادند پاسخ؟ نیستم شما پروردگار من آیاگرفت که  گواه
 گرفت.ها از آن رامیثاق  و عهد وآمد(  خواهد

 از قبل هانفس برایی امتحانو  ،دنیا پیدایش از قبل نخستینپیدایش  در امتحان این
 تفاوت و شود،می تکرارقبلی،  امتحان، دنیا عالم در سپسه است و بود دنیااین  بهها آن زولن

لی و ، هستند یکی و منسجم، اصل در است. پیدایش دومیان  تفاوت همانند امتحان دومیان 
 شوند.مییکدیگر جدا  از استبا هر عالم  ناسبتمشرایطی که  به توجه با جزئیات نظر از

 آیات و هستند باور این بر سنی و شیعه علمایبیشتر  و است ثقلینۀ آموز  ،دیدگاه این 
 است متواترشان معنای که روایاتی نیز واند محکم کرده راها آن تفسیر بیتاهل که بسیاری

این  از برخی. ما استاین دیدگاه  بر شاهد اند،کرده نقل راها آن سنی و شیعههر دو گروه  و
 کنیم:می ذکراست  شده انجام ذر عالم در امتحان دنکمی ثابت که را روایاتی و آیات

ْشَهَدُهْم َعَلی  فرماید:تعالی میحق. 1
َ
َتُهْم َوأ یَّ ْم ُذرِّ ْن ُظُهور ه  ي آدم م  ْن َبن  َك م  َخَذ َربُّ

َ
ْذ أ َوإ 

ْن َتُقوُلوا َیْوَم ا
َ
ْدَنا أ اُلوا َبَلی َشه 

َ
ُکْم ق َربِّ َلْسُت ب 

َ
ْم أ ه  ْنُفس 

َ
یَن أ ل  ا َعْن َهَذا َغاف  ا ُکنَّ نَّ َیاَمة  إ  و به یاد )  1ْلق 

هایشان آنان را بر نفس را برگرفت وها آن ۀتو از پشت فرزندان آدم ذّریپروردگار که را آر هنگامی 
تا در روز قیامت  ؛دهیمکه آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی، ما گواهی می گواه ساخت

 .(خبر بودیمبی ]امر[ ایننگویید ما از 

بوده که  اینکه این امتحان، امتحانی و است، کافی عالم ذر در امتحان اثبات برای آیه این
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و چه  چه مؤمن نبود، استثنا امتحان این کس ازهیچ و دربرگرفت را همه هاعالم نفس در
مل شده و ای را شاعده امتحان ثابت کند این که ندارد وجود دلیلی هیچ بنابراین مشرک؛

ای از این امتحان ای دیگر را شامل نشده است؛ همان طور که دلیلی وجود ندارد که عدهعده
اینکه )« دلیل»استثنا شده باشند و برخی دیگر نه؛ در غیر این صورت تخصیص عمومی  

بدون  (بگوییم امتحان صرفا  شامل برخی از مؤمنان یا برخی از مشرکان بوده است
 ل یا منفصل انجام شده است.دهندۀ متصتخصیص

ْم » ه  ْنُفس 
َ
ْشَهَدُهْم َعَلی أ

َ
به آن صورتی که ـ وبوده  هانفس عالمدهد در می نشان :«َوأ

 .نبوده است دنیا عالم در ـاندکرده تصورای عده

اُلوا َبَلی» 
َ
 .دارد وجودها آن نفس   گفتنسخنصریح برای  وروشن  اینشانه اینجا در :«ق

 در هانفس عالم و ذر عالم درخالیق  امتحان توانمی قرآنی ۀآیهمین  طریق از نتیجه در 
هیچ  بدون را همهو  استبوده  حقیقی و واقعی ،امتحان آن اینکه و کرد اثبات را اول آسمان
 .برگرفته استدر  ییاستثنا

 :فرمایدمی اول امتحان بیان در احمدالحسن سید 

بیرون آورد و همگی را در امتحان اول، در عالم پس از آن، فرزندان آن دو را »...
 امتحان با یک پرسش بود: این و  ،ذر یا عالم َانُفس امتحان نمود

ْن بنی َك م  َخَذ َربُّ
َ
ْذ أ ْشَهَدُهْم َعلیَو إ 

َ
ْم ذریَتُهْم َو أ ه  ْن ُظُهور   َلْسُت  آدم م 

َ
ْم أ ه  ْنُفس 

َ
أ

ُکْم قاُلوا َبلی َربِّ ْن َتقُ  ب 
َ
ْدنا أ لیَن َشه  ا َعْن َهَذا غاف  ا ُکنَّ نَّ یاَمة  إ  و به یاد آر ) 1وُلوا یْوَم اْلق 

ها را برگرفت و آنان را بر آن ۀتو از پشت فرزندان آدم ذّریپروردگار که را هنگامی 
هایشان گواه ساخت که آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی، ما گواهی نفس

 (.خبر بودیمبی این ]امر[ما از  تا در روز قیامت نگویید ؛دهیممی
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ْشَهَدُهْم َعلیآیه روشن است؛ 
َ
ْم  َو أ ه  ْنُفس 

َ
هایشان گواه و ایشان را بر نفس) أ

نُفس بود. کسی که اول ببیند و بشنود و اول پاسخ دهد در این یعنی در عالم اَ  (ساخت
 «.شودگیرد و در مسابقه پیروز میامتحان پیشی می

 :جمله از هستند؛ تواتر حد از بیش ندنکمی اثبات را ذر در اقرار و متحانا وقوع که روایاتی

که آفریدگان را آفرید، آبی تعالی هنگامیوخدای تبارک»فرمود: باقر امام... اباجعفر 
با هم آمیخت. خداوند مقداری را و آب رید. سپس این دآبی شور و بدمزه آفنیز و و گوارا، زالل 

 حالی درـ. سپس به اصحاب یمین شدت مالید و َورز دادبهداشت و آن را ل از سطح زمین بر گ  
به اصحاب و : در صلح و آرامش به بهشت بروید. دفرموـ کردندذّره حرکت میهمچون که آنان 

آیا من پروردگار شما نیستم؟ . سپس فرمود: هیچ باکی ندارمشمال نیز گفت: به آتش بروید و 
سپس از پیامبران  خبر بودیم.؛ تا در روز قیامت نگویید ما از این بیگواهی دادیم ،گفتند: بله

فرستادۀ من و این  ،شما نیستم؟ و آیا این محمدپروردگار عهد و پیمان گرفت و فرمود: آیا من 
و از اولوالعزم پیمان  ؛گفتند: بله. پس پیامبری برای آنان ثابت شد ؟نیست امیر مؤمنان ،علی

و اوصیای پس  امیر مؤمنان ،فرستادۀ من و علی ،و محمد ،شما هستم گرفت که من پروردگار
 1«.علم من هستندخزائن از او، اولیای امر و 

 آدمهنگامی که خداوند .. ». فرمود: خدافرمود: پیامبر  بن علیاباجعفر محمد 
میثاق  هاآن ساخت. ]پیامبر[ فرمود: از خارج« ذرات»همچون را آفرید فرزندان او را از پشتش 

را بر ها آن گرفت و فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری. ]پیامبر[ فرمود: پس
 2«. نفسشان گواه گرفت ...

ذْ  َو  :عّزوجل خدای کالمۀ دربار  صادق امام... از اباعبدالله  َخَذ  إ 
َ
َک  أ ن َربُّ آدم بنی م 

ن ْم  م  َتُهْم  ُظُهور ه  یَّ ْشَهَدُهْم  َو  ُذرِّ
َ
ْم  یَعلَ  أ ه  نُفس 

َ
خداوند نسل » فرمود:تا آخر آیه،  بلی... قالوا أ


 .8ص 2ج ،شیخ کلینی ،کافی. 1
 .148ص ،تفسیر فرات کوفی. 2
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پس  .بیرون آمدند «ذره»همچون او تا روز قیامت بیرون آورد. آنان  (صلب)آدم را از پشت 
کسی پروردگار  شدچنین نمیو اگر  ؛ساختآشنا خودش و آنان را با شناساند را به آنان  شخود

محمد یا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بله. فرمود: و آیا آشناخت. سپس فرمود: خود را نمی
 1.«... نیست؟مؤمنان، خلیفه و امین من  بنده و فرستادۀ من و علی امیر

 که اندکرده نقل ذر عالم در امتحان وقوع بیان و اثباتبرای  بسیاری اخبارسنت نیز اهل 
 :جمله از ؛است رفته فراتر تواتر حد از

 پشت بر ،گرفت پیمان او از آفرید را آدم خداوند که هنگامی» گوید:می عباسابن...
 راها آن هایمصیبت وو روزی  اجلو  آورد، بیرون ذره همانند را اوۀ ذریو  کشید مسح او

 گفتند نیستم؟ شما پروردگارمن  آیا که گرفت گواه هایشاننفس بر راآنان  و، )نوشت برایشان
 2«(.آری

َتُهْم  آیه این خصوص در عباسابن....  یَّ ْم ُذرِّ ْن ُظُهور ه  ي آدم م  ْن َبن  َك م  َخَذ َربُّ
َ
ْذ أ  وإ 

 ساخت خارج پشتش ازهمچون ذرات  را او فرزندان سپس؛ نمود خلق را آدم خداوند» گفت:
 صلب به راها آن سپس. ماست پروردگار الله: گفتند کیست؟ شما پروردگار فرمود:ها آن به و

 اضافه نهها آن قیامت روز تا و شود، متولد شد گرفته پیمان او از کههرکس  تا دبازگردان آدم
 3«.کم نه و شوندمی

 عالم در« ذر» امتحانمنظور از این آیه،  ندنکمی ثابت کهبودند  روایاتی از برخی هااین 
 .تقدیم حضور شد روایات از بسیاریگذشته نیز  مباحث در وبوده است،  هانفس


انتشارات: ، م1990 ق/1410، چاپ اول، تحقیق: محمد الکاظم، فرات بن إبراهیم الکوفی، تفسیر فرات کوفی. 1

 .149ص، تهران ،ارشاد اسالمی فرهنگ و تتابع وزار  چاپ و نشرمؤسسة 
تقدیم: شیخ خلیل المیس، کنترل، اسناد و تولید: صدقی ، محمد بن جریر طبری، القرآن جامع البیان عن تأویل آی. 2

 .149ص 9ج، لبنان ،بیروت ،چاپخانه و نشر: دار الفکر برای چاپ و نشر و توزیع، م1995 ق/1415، جمیل العطار
چاپخانه و نشر: ، د الطبیبتحقیق: أسعد محم، حاتم رازیابن أبی، حاتم(تفسیر القرآن العظیم )تفسیر ابن أبی. 3

 .1614ص، 5ج، دارالفکر برای چاپ و نشر و توزیع
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 2.  َیٌر ُهو َما َتْعَمُلوَن َبص  ُه ب 
ٌن َواللَّ ْنُکْم ُمْؤم  ٌر َوم  ْنُکْم َکاف  ي َخَلَقُکْم َفم  ذ 

اوست که )  1 الَّ
دهید گروهی از شما کافرند، و برخی مؤمن، و خدا به آنچه انجام میپس شما را آفرید؛ 

 .(بیناست

 و ایمان از ،را ستاندشان پیمان وگرفت  امتحانها آن از ذر عالم در که هنگامی خداوند
گاهها آن کفر گاهی  .شد آ  عالم در راها آن کهها زمانی صورت پذیرفت آن وضعیت از خداوندآ

به آن  شدهنقل روایات  ؛ و این همان معنایی است که آزمودها را عالم آن آن در و آفرید هانفس
 دارند. داللت

این آیه  ۀدربار  صادق امام زا :گویدمیاست که  شده روایت صحاف نعیم بن حسین از
 ٌن ْؤم  نُکم مُّ ٌر َوم  نُکْم َکاف   کردم:سؤال  ای مؤمن(ای از شما کافر هستند و عده)عده َفم 

با ترک والیت ما را ها آن اقرار به والیت ما، و کفربا را ها آن خداوند ایمان» فرمودند: ایشان
 2«. خت...شناـ در عالم ذر میثاق گرفتها آن که ازروزی ـ

وَلیتعالی: این سخن حق .3 
ُ
ُذر  اأْل َن النُّ یٌر م  دهندگان ای از بیمدهنده)این بیم  3َهَذا َنذ 

 نخستین است(.

: أولی» به آن از که دنیاست، عالم از قبل ایمرحله در گاندهند بیم وجود بیانگر آیه این 
 از محمد حضرتدنیا،  نآ در و ،«نخستینپیدایش » یعنیاست؛  شده تعبیر« نخستین
این دنیا  در زیرا کرد؛ تفسیر دنیا عالم به تواننمی را آیه ه است. اینبود دهندگانبیم نخستین

 بنابراین .«نخستین»فرماید می آیه در حالی که ،استبوده  دهندهبیم پیامبر   آخرین محمد
 دنیا این در اما است،بوده  ذر عالم و نخستین پیدایش  در  دهندگانبیم نخستین از محمد


 .2 ،تغابن .1
صفر ، چاپ سوم، ویرایش، توضیح و تقدیم: سید طیب موسوی جزایری، علی بن ابراهیم قمی ،تفسیر قمی. 2

 .371ص 2ج، ایران ،نشر قم دارالکتب جهت چاپ و مؤسسهناشر:  ق،1404
 .56 ،نجم .3
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 .بود پیامبر آخرین

 صادق امام از گوید:می؛ کندمی نقل پدرش از او و معمر بن علی از اسباط بن علی... 
یٌر  َهَذا کردم: سؤال خداوند سخن ایندربارۀ  َن  َنذ  ُذر   م  وَلی النُّ

ُ
وقتی » فرمود: حضرت اأْل

در را ها آن صورت ذرات کوچک آفریدا بهخلق ر  ،ذرعالم نخستین تعالی در وخداوند تبارک
به ایشان ایمان آوردند ای عده .را برانگیخت هایی نگاه داشت و محمددر صفبرابر خود 

از نخستین  ایدهندهاین ]پیامبر[ بیم»پس خداوند متعال فرمود:  .کردند شانکار ای عدهو 
ذر مردم را به خداوند ن  نخستیاست که در عالم  یعنی منظور محمد «دهندگان استبیم

 1«.دعوت نمود عّزوجل

 .جریان داشت واقع شد ذر عالم در که امتحانی دردیگران،  انکار واین گروه  ایمانپس 

 بسنده ندنکمی اثبات ذر عالم دررا  امتحان وقوع که دینی متون از مقدارهمین  به ما 
 .اندشده نقل قبلی مباحث و ذر عالم اثبات ]مبحث[ درها آن از بسیاری و کنیم،می

ها آن به توجه با وهستند  آورالزام و محکم، واضح« شواهد» شودمی روشن ترتیب ینه اب
 سخن به واست،  شده انجام ذر عالم در امتحان که کنیم اعتراف و اقرار گفته این به باید
 پذیرفته ورتص، واقعی و عملی صورتبه پیمان و عهد گرفتن و ،آدمبنی هاینفس آوردندر

 تمثیل. وی تقدیر  صورتبه نهاست، 

مثل  ذر عالم در« ذریه» وضعیت :بگویند ،گرفته اشکالای چه بسا ممکن است عده
تکلیفی  توانمی چگونه بنابرایناند؛ نبوده مکلفها پس آن دنیاست؛ این در کودکان وضعیت

 2گرفت؟ امتحانها آن از وها گذاشت بر عهدۀ آن
 پاسخ:


 .210ص 5ج ،فی تفسیر القرآنان البره. 1
، قم ،مطبوعات خیام ق،1401، وأجوبة المسائل المهنائیة؛ عالمه حلی، 399ص15ج ،فخر رازی ،الغیبمفاتیح. 2

 .141ص
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 گونه کهآن یا «کوچک ریز   موجودات» معنایبه ذر که استبرداشت  این ۀزاد ههشب این
 ادراک باشد ریز اگر و است، «ریز هایمورچه» معنایبه ،شده آن ذکر معانی  لغوی   از برخی در
گاهی آن ی گذاشته تکلیف بر عهدۀ کودک که آنجا از و است؛ ضعیف یک کودک، نیز مثل آ

 در آدم فرزندان وضعیت است، وی برداشته شده ـ ازادراک ضعیف یلدلبهـ قلم وشود نمی
 .بوده است چنیناین نیز ذر عالم

اند همان طور نیز گفته ؛های کوچک استهمان طور که گفته شده معنای ذر، مورچه
شود؛ بنابراین چرا شما به یک معنا نیز می« توزیع و پراکندن ُذریه»یعنی « توزیع»معنای آن 

 کنید؟پوشی میو از معنای دیگر چشمتوجه، 

شود که عاقل و این مانع از آن نمیهایی کوچک هم بوده باشند، ها ذرهحتی اگر این
 همچون کودکانها آن وضعیت و نبوده، عاقل ذر عالم در موجودات مکلف باشند؛ زیرا اگر

 واجب وها نآ بر تکلیفی حکیم[ خداوند] این یک عیب و نقص خواهد بود که بوده باشد،
 افراد فقط متعال خداوند .بگیرد میثاق و یمانپ و عهدها آن از کند و امتحان وارد راها آن

گاه خردمند    قرار مخاطب کنندمی درک را گفتمان کهرا  کسانی فقط و کندمی مکلف را آ
 وـ شده گرفته امتحان او از و گرفته قرار خطاب مقام در ذر عالم در هرکس رو،ایناز ؛دهدمی

گاه و عاقل ـکردند انکار دیگر گروهی و اقرارها از آن گروهی  چنین اگر زیرا ؛است بوده آ
 توانستهچنین شخصی نه می و داد، قرار مخاطب راها آن توانیتی نداشته باشند نمیخصوص

شود، و او بر نمی چنین شخصی گرفته از گواهی و میثاق و پیمان و نه انکار؛ کند و اقرار
 شود، و مالئکه و... .خودش گواه گرفته نمی

 راآنان  و گرفتهها آن از را میثاق و عهد ،خداوندفرماید ان میبی کریم قرآن صریح آیۀ اما
 خردمندها یعنی آن این و ؛است ساخته گواه اندبه دست آورده که امتحانی ۀنتیج و شانخود بر
گاه و  دهشمی باعث کهها منت نهاده بوده است بر آن اییهتواناییاعطای  با خداوند و نداهبود آ

گاه و بالغ خردمند،ها آن .شوند شرایط واجد ذر عالم در امتحانشرکت در  و ورود برایها آن  آ
 .نیست کودک همانند ،مکلف و اند؛بوده مکلفاین ترتیب  بهو  ند،اهبود
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وجه »دلیل نبودن ینجا بهالفارق است؛ و چه بسا در ا، قیاسی معهاآن قیاس بنابراین،
 .نباشد صحیحی قیاسگیرد، اصال  که قیاس با آن انجام می« شبه

گاه و عاقل ،ذر عالم دراند مخلوقات صراحت بیان داشتهبه احادیث برخی  و اندبوده آ
 شیخ طوسی با سند از ابوسعید خدری نقل کرده است: .است داده عقلها آن به متعال خداوند

حجراالسود  کنار از را طوافش چون و رفت حج به خود خالفت دوران در ابخط بن عمر... 
 سنگی تو مندامی در حالی که بوسممی را تو گفت: و بوسیدآن را  و کشید دست آن بر کرد آغاز

 اگر و داشتمی گرامی بسیار را وت خدا رسول ولیی؛ سود نه ورسانی ی میزیان نه که هستی
 طالبابی بن علی گوید: یراو  بوسیدم.نمی را تو من بوسیدمی را توایشان  که بودم ندیده

و رساند می زیان او هم سوگند خدا بهالبته که چنین است؛ » فرمود: بود حاجیان میان در که
بر اساس » فرمود: ]امام[ گویی؟می چنین رو چه از، ابوالحسن یا گفت: عمر «.سود هم

گاهوند متعال خدا کتاب به تو دهممی یگواه من گفت: عمر «.ی متعالکتاب خدا  اکنون .یآ
آن هنگام و » که فرموده است: آنجا» فرمود:آن حضرت  است. قرآن یکجا در سخن این بگو
که گرفت گواه خودشان  بررا ها آورد و آن ها را بیرونآدم نسل پروردگارت از پشت فرزندانکه 

 خداوند وقتی دهمخبر می به تو و من «دادیم یما گواه ،چرا گفتند: پروردگارتان نیستم. آیا من
 و به آنانآورد  بیرون ت مورچگانیئرا در هیاش ذریهو کرد  پشت او را مسح آدم را آفرید،متعال 

و به  کردند او اقراری  به پروردگار  آنان .اندبنده او پروردگار است و آنانفرمود  رمقرّ و  داد عقل
در اعتراف  در این دانست آنانمی عزتمند خداوند که الیح در؛ دادند گواهی خودشان بندگی

 سنگ نوشت و به اینروی پوستی را  آنگاه نام بندگانش. هستند مختلفیهای ها و رتبهمقام
 را باز او دهانش کن. باز دهانت را فرمود: داشت و دو لب و یک زبان چشم روز دو که در آن

 1.« ...داختاو ان ها را در دهاننام آن خداوند کرد و

به این « در هیئت مورچگانی، به آنان عقل داد»توجه کنید:  به این فرمودۀ امام


انتشارات اداره ، ق1414، چاپ اول، مؤسسه بعثت ،های اسالمیپژوهش: واحد پژوهش، شیخ طوسی ،امالی. 1
 .90ص 2ج، قم ،فرهنگ چاپ و نشر



  ............................................................................. 285یانتشارات انصار امام مهد 

خوبی فهمیدند و پاسخ را بهها پرسش را میطوری که آنها عاقل بودند؛ بهمعناست که نفس
از نظر بسیاری یا ـ« ذر»ها همچون ها جاری شد؛ حتی اگر آندانستند، و تکلیف بر آنمی

 ـ بوده باشند.کوچکی

 از مرا :عرض کردم صادق امام به ابوبصیر: ازنقل به...  :آمده است دیگر روایتی در و
گاه «ذّر »[ ]عالم من خداوند[ آنان را بر نفسشان گواه گرفت و ]پرسید:[ آیا »] کهبفرما  آ

ظاهرسازی  با درونشان برخی، که حالی در ،«پروردگار شما نیستم؟ آنان گفتند: آری
 پاسخ «نیستم؟! شما پروردگار آیا» پرسش   به توانستند چگونه پس داشت. تفاوت شانرونیبی

 1«.گویندپاسخ  ها چیزی قرار داد که چون پرسیده شوندخداوند در آن» فرمود: امام دهند؟
به  منظور همین به و گرداند ذر عالم در اول امتحان به ورودها را شایستۀ ، آنپروردگاریعنی 

گاهی و عقلهایی مثل صالحیتها آن  به پاسخامکان   و هاتواناییرا عطا فرمود و  ادراک و آ
 بخشید.ها آن به را عالم آن در امتحان به ورود و سؤال

مثل  مادییک جهان  و اند،شده آفریده آن در هانفس که است، عالمی ذر عالم ،عالوهبه
 .، محلی نداردقیاسدر اینجا  پس؛ نیست دنیا عالم

گاهی عدم از ناشی شبههاین  منشأ بنابراین،  ؛است ذر عالم به نسبت گیرندهاشکال فرد   آ
 .اندنبوده ادراک و فهم به قادر ذر [عالم] در موجود افراد که دلیل این به نه و

 قبال   که دارد وجود ذر عالم درو میثاق  عهد گرفتن و امتحان خصوص در دیگری شبهات
 .ایمداده پاسخها آن به وگفته، 

 در آنچه طبق است، داده رخ واقعی طور به ذر عالم در امتحان اینکه گفتن نتیجه، در 
 است. درست گفتاری شده، نقل خاندانش و پیامبر از آنچه و آمده کریم قرآن
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 ذر امتحانچگونگی  دوم: مبحث 
 ذر عالم در کهرا  امتحانی چگونگی ،شخود عقلاستناد به  باتنها  تواندنمی پژوهشگر

 ؛، اطالع کامل حاصل کندآن در دادهرخ وقایع   جزئیاتاز  واتفاق افتاده است توضیح دهد 
 که است کسی به رجوع مستلزم ،تحقیق دربارۀ آن و است غیب امور جمله از مسئله این زیرا

گاهها به آن  دلیل این به کنیم؛مراجعه  ثقلین به بایدو تحقیق،  جووجست هنگام پسباشد؛  آ
گاه آن از الهیهای تحج فقط که دارد وجودجزئیاتی  امتحانآن  در که ها . آنهستند آ

 به« پیدایش» خصوص در ما دانشها آن بدون که هستند یادآورندگانیبه  و ذکر اهلهمان 
تکیه بر  با تنهاکند  ادعا تواندنمیها آن بدون کسهیچ وشد  خواهدسپرده  فراموشیدست 

 یابد.انش دست میش به آن دخود عقل

توان فهمید این در شرح آن امتحان، می هاآن ازشده احادیث نقل به مراجعه هنگام
 که بود؛ آنجا« گفتاری» از نوع اول طوری که آزمونبه امر الهی است؛ شامل دو امتحان،

دوم، ها خواست پاسخ بدهند؛ و امر خداوند از آن و «شما نیستم؟ پروردگار من آیا»پرسیده شد: 
داد به آن وارد  دستورها آن به و برانگیخت آتشی از نوع عملی بود؛ آن هنگام که ]خداوند[

 .طور عملی گردن نهندبه راش دستور ، آن به ورود با خواستها آن از وشوند 

عبارت ها آن ازکدام هر  که داد توضیح چنین توان می را موضوع دواین  شدن،روشن برای
 تفصیلی، طوربه و ،صورت واقعی. این دو موضع بههانفس برای آزمایش و امتحانبود از یک 

 :است زیر شرح بهها آن جزئیاتکه  «امتحان دو»عبارت بودند از 

 تربوبیّ  به اقرار اول: امتحان
 کلیشکلی اجمالی و به ذر عالم در امتحان این شویممی متوجه ،یقرآن متن به مراجعهبا 
 با امتحان این .و تفاصیل نبوده است جزئیات حاوی ما دنیوی دگیزن همانند و ،شده انجام
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 و ،هایشان گواه ساختآنان را بر نفس سپسو  پذیرفت، صورت متعال خدای ت  ربوبیبه  اقرار
 .نماند باقیتراشی بهانه برای والدین، شرک یا انگاریسهلغفلت و  دلیلبهی عذر  هیچدیگر 

ْن : است شده ذکر متعال وندخدا خنس این در که استمفهومی  همان این َك م  َخَذ َربُّ
َ
ْذ أ َوإ 

ْن 
َ
ْدَنا أ اُلوا َبَلی َشه 

َ
ُکْم ق َربِّ َلْسُت ب 

َ
ْم أ ه  ْنُفس 

َ
ْشَهَدُهْم َعَلی أ

َ
َتُهْم َوأ یَّ ْم ُذرِّ ْن ُظُهور ه  ي آدم م  َتُقوُلوا  َبن 

یَن* ل  ا َعْن َهَذا َغاف  ا ُکنَّ نَّ َیاَمة  إ  ْو تَ  َیْوَم اْلق 
َ
ْم أ ه  ْن َبْعد  ة  م  یَّ ا ُذرِّ ْبُل َوُکنَّ

َ
ْن ق ْشَرَك آََباُؤَنا م 

َ
َما أ نَّ ُقوُلوا إ 

ُلوَن  َما َفَعَل اْلُمْبط  ُکَنا ب  َفُتْهل 
َ
 ۀتو از پشت فرزندان آدم ذّریپروردگار که را و به یاد آر هنگامی )  1أ

پروردگار شما نیستم؟ گفتند: که آیا من  هایشان گواه ساختآنان را بر نفس را برگرفت وها آن
یا نگویید: *  خبر بودیمبی این ]امر[تا در روز قیامت نگویید ما از  ؛دهیمبلی، ما گواهی می

پدرانمان پیش از ما مشرک بودند، و ما فرزندانی پس از آنان بودیم ]و راهی جز تقلید از آنان 
 .(کنی؟دند، هالک میگرایان انجام داخاطر آنچه باطل[ آیا ما را بهو نداشتیم

 پاسخ همه که معناست ه آنب آیا «بله گفتند»عبارت  :شودمیهایی مطرح پرسش اینجا در
 در که ؟پاسخ ندادند برخی و دادند پاسخای عده یا ؟دادن سر باز نزدپاسخاز  کسهیچ و دادند

ه، قو در زنی مهمله قضیۀ و است« مهمله قضیۀ» اینجا در قضیه منطقی[نظر  ]از صورت این
مطلب را  اینـ دادند پاسخآن  واحد  در همه آیا دادند پاسخ که کسانیعالوه ؛ بهاست« جزئیه»

 زمان ،ذر عالم دروگرنه  ؛کنممی مطرح مسئله بیشترشدن دلیل روشنبهبه این شکل تنها 
 خپاس های مختلفسرعتبا ها آن یا ـاست مادی جهان مختصات از زمان بلکه ؛ندارد وجود
 یا دادند؟ پاسخ قلبشان و زبان باها آن ۀهم آیا دادند، پاسخ که کسانیبه عالوه  ؟اندگفته

 نه؟به صورت قلبی  اما، کردند اقراری زبانصورت به که داشتند وجود کسانی

 شد انجام ذرعالم  در امتحاندر  آنچه کهاز این جهت حائز اهمیت هستند  سؤاالت این 
 متفاوت ...و نفاق و کفرو  ایمان درجات و شود،می انجام نیز دنیا عالم در دوم امتحان در

 است.
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 گرفتند پیشیها آن از برخیپاسخ نگفتند؛  زمانهم گفتند بله که کسانی گفت: توانمی 
اصال   نیز بعضی و؛ ددنور انی ایمان قلبا  لی و ای به زبان پاسخ دادند ؛ عدهکردند خیرأت برخی و

 ندادند.پاسخ 

گونه این یعنینبوده است؛  عمومی« آری گفتند»شویم عبارت ترتیب متوجه می به این
؛ است جزء یا، کل به رهمسّو غیر اینجا در قضیه بلکه؛ باشند گفته« بله» همهنبوده است که 

 قوۀ در مهملهۀ قضی گویندمی گرایانمنطق کههمان گونه  و؛ است« مهمله» دلیل همین به
 آیهاین  در دیگراندربارۀ  اما، «بله گفتندای عده» بودچنین این سخن ییگو است. جزئیه
 افرادبندی دسته و امتحاندربارۀ  که یماهدریافت روایاتی از را آن ماو  است، نشده گفته چیزی

 اند.گفته سخن انکارکننده، و کنندهاقرارۀ دست دو به

 میدان، ایندر  پیشگامد انبیان کرده خاندانش و پیامبر از شدهنقل روایات   از برخی
اند. اقرار بوده ائمه ،ایشان فرزندان و مؤمنان امیر و محمدها آن موالی و خلق بهترین  

ه است، بود اناز جملۀ مواد این امتح و والیت امیر مؤمنان و ائمه به پیامبری محمد
 درجات ، به همین ترتیب... بر حسبمؤمنان و فرستادگان و پیامبران]اقرار به[  سپس

 شان.ایمان

 خمتلف هایگروه به شوندگانامتحانبندی دسته .1

 پرسیده پروردگار طرف از« نیستم شما پروردگار من آیا»این پرسش  وقتی گفت توان می
 :شدند تقسیم هاییگروه به حاضر افراد شد

ده زیرا این ع ؛دادند پاسخ «آری» با برسد هایشانگوش بهسؤال  آنکه ازقبل  اول: ۀدست
 معدن به وکنار زدند  را نور هایپرده که هستند کسانی هااین دیدند. هاپرده پشت از را نور

چندین  به دیدند را نورها آن پشت از که هاییپرده تعدادبر اساس  گروه این. رسیدند عظمت
 شوند.می تقسیمگروه 
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 بود. محمد وند،خدا مخلوق بهترینمسابقه،  میداندر  پیروز و گروه این سرور و سید 

 آدماز همۀ فرزندان  علت چه هب ه شدپرسید خدا رسول از فرمود: صادق امام... 
خدا از  اقرار کرد؛ "بله" ]گفتن[ کسی بودم که بازیرا من نخستین » فرمود: افتادی؟ پیش

شما نیستم؟  هایشان گواه ساخت که مگر من پروردگارپیمان گرفت و آنان را بر نفسپیامبران 
 1«.گفتمپاسخ کسی بودم که در آنجا من نخستین و  ؛بلهفتند: گ

کردند: به چه سبب  عرض بعضی از قریش به رسول خدا» فرمود: صادق امام... 
؟ فرمود: من شدیمبعوث ها آن که در آخر و پایانحالی در  ،از پیغمبران دیگر پیش افتادی

وقتی  ؛ستین کسی بودم که پاسخ گفتمنخستین کسی بودم که به پروردگارم ایمان آوردم و نخ
من پروردگار شما آیا که  هایشان گواه ساختآنان را بر نفس پیمان گرفت وپیامبران خدا از 

ها آن بر عّزوجلپس من در اقرار به خداوند  بله؛بودم که گفتم پیامبری نیستم؟ من نخستین 
 2«.پیشی گرفتم

ها آن پس ؛دادند پاسخ فرزندانش از امانام و علی ،ایشان همراهبه دیگر، روایاتی در
دیگر مخلوقات را  ازبودن قدمپیش افتخار ،متعال خداوند لطفبا  و اعظم پیامبرهمراه نیز به

 به دست آوردند.

خلق ها را مخلوقات را بیافریند آنفرمود که خداوند اراده هنگامی»فرمود:  امام صادق
اولین کسی که سخن « ؟پروردگار شما کیست» فرمودن به آناو  پراکندکرد و در مقابل خود 

پس  «.هستی تو پروردگار ما»بودند که فرمودند:  رسول خدا، امیرالمؤمنین و ائمه آغاز نمود
و من اینان حامالن علم و دین »: فرمود و به مالئکهداد علم و دین قرار  نآنان را حامال

آدم به بنیسپس  «.هستند]امور دین من[  ولئامینان من در میان خلقم هستند و اینان مس
پروردگارا، اقرار »گفتند:  «کنید.به ربوبّیت خداوند و اطاعت و والیت این افراد اقرار »: گفت
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 تادهیم شهادت می»مالئکه گفتند: « .شما شاهد باشید»آنگاه به مالئکه فرمود: « کردیم.
در گذشته شرک بودند که پدران ما این د، نگویند از این امر غافل بودند، یا بگوینفردا ها آن

سبب گذشتگانی که بر باطل بودند هالک آیا ما را بهبودیم؛ آنان فقط نسل بعد از ورزیدند و ما 
 1«.استکید شده أ تانبیا والیت ما ائمه[ در عالم میثاق بر ]ای داوود  «؟!کنیمی

 بودند؛ امتحان درگاران رست ومیدان،  این درگیرندگان سبقت ،ایشان خاندان و محمد 
 علم دارخزانه راها آن و ،کند دین و علم حامل راها آن خداوند بودند شایستهها آن بنابراین

 بر و ،دهد قرار خود وحی نزول محل و ،خود حکمت دارانامانت ،خود وحی مترجمان خود،
 نافرمانیا ب راها آن از نافرمانی و خود اطاعت اب راها آن اطاعت و، بخشد برتریخالیق  تمام

 شان!همراه سازد؛ سالم و صلوات خدا بر همه خود،

به  را بودنبرتراستحقاق  الهی، بخشش و عطا به خود دیدگان ساختن متمرکز باها آن 
 ،نکردند توجهیبه هیچ چیزی غیر از آن  کرد و پیدا تعلق اعلی مأل به آنان ارواح دست آوردند.

 .شدندار تگرسها و به این ترتیب آن

 اقرار ،در مرتبه اختالف و گوییپاسخ سرعت در تفاوت با فرستادگان، و پیامبران سپس 
 .کردند

ها نور را از پشت پردهها آن .هستندجزو دستۀ اول  انبیا و فرستادگان و ائمه»
به مأل اعلی ها آن بلکه ارواح ؛به چپ یا راست توجه نداشتندها آن ؛ چراکهه بودنددید
خته بود و به آن تعلق داشت و دیدگانشان بر جهت فیض الهی متمرکز شده بود و آوی

ها آن را نیز درجاتی است؛ برخی از غافل نبودند. ایشان متعالوسبحاناز خداوند 
ها آن و برخی از ،سمت فیض الهی متمرکز ساختهتمام وجودشان را در نگریستن به

، زرگان برحسب آنچه عطا کرده بودند، اعطا شداز این کمتر بودند. به هریک از این ب
های پروردگار خود مشاهده آیات و نشانه سعی و تالشی که انجام دادند از ۀبه انداز و 
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 1«.کردند

 شدند، بندگانش براو  هایحجت وش زمین در خداوند جانشینان اول، دستۀبه این ترتیب 
 .فرمود واجبتمامی خالیق  بر راها از آن اطاعت ]خداوند[ و

 دهنده،بیم دهنده،بشارتعنوان به را محمد، عالم آن در متعال خداوند این، بر عالوه
 عالم در که کسانی ۀهم بر را اواز  اطاعت ومبعوث کرد،  نورانی چراغی و خدا به کنندهدعوت

 .گرداند واجب بودند ذر

 ایندربارۀ  صادق امام از گوید:می، کندمی نقل پدرش از او و معمر بن علی از... 
یٌر  َهَذا کردم: سؤال خداوند سخن َن  َنذ  ُذر   م  وَلی النُّ

ُ
خداوند وقتی » فرمود: حضرت. اأْل

در برابر خود را ها آن صورت ذرات کوچک آفریدخلق را به ،ذرعالم نخستین تعالی در وتبارک
ای عدهآوردند و به ایشان ایمان ای عده .را برانگیخت هایی نگاه داشت و محمددر صف

از نخستین  ایدهندهاین ]پیامبر[ بیم»پس خداوند متعال فرمود:  .کردند شانکار 
ذر مردم را به خداوند نخستین  است که در عالم  یعنی منظور محمد «است دهندگانبیم

 2«.دعوت نمود عّزوجل

 بن لیع اکبر صدیق ،کرد تصدیق را ایشان و آورد ایمان ایشان به که کسی نخستین 
 است:بوده  طالبابی

مرا هنگام گرفتن میثاق بر  فرمود: امت پیامبر خدا»فرمود:  م باقراما... اباجعفر 
من عرضه کردند و اولین کسی که هنگام بعثتم به من ایمان آورد و مرا تصدیق کرد علی بن 

 3«.پس او صدیق اکبر است طالب بود؛ابی

بعثت  هنگام و بود، دهندهبیم و پیامبر عالم، آن درکائنات،  سرور و سید محمد حضرت
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به آن حضرت ایمان « دنیا»و « نخستین»نخستین کسی بود که در دو پیدایش  ایشان علی
را به اطاعت از فرستادۀ خودش و والیت او، والیت امیر مؤمنان  آورد؛ پس خداوند خالیق

 امر نمود. علی

 به خدا رسول :شده استنقل  جد بزرگوارشاز  ،بزرگوارش پدر از باقر، امام از... 
هنگامی ـمخلوقاتش تو بر کسی هستی که خداوند با همان تو » :فرمود علی امیرالمؤمنین

 شما : آیا من پروردگارگفتها آن و به احتجاج نمود ـپا داشت ی براشباحصورت را بهها که آن
علی  گفتند: آری. پس فرمود: و: و محمد فرستادۀ من است؟ و گفت .نیستم؟ گفتند: آری

سر باز والیت تو پذیرش از همۀ خالیق از سر استکبار و سرکشی امیرالمؤمنین است؟ پس 
 1«.هستنداصحاب یمین همان آنان  ، وندتر اندک ماز اندک هها آن ؛اندکتعدادی ، مگر زدند

ریت غالب، اکث اما؛ گفتند لبیک علی بهـ اندک ازتر اندک بلکهی ـاندک تعدادپس 
 ایشان( ذر عالم) آنجا در کههمان طور  و بودند، آن حضرت والیت منکران و مستکبران

 وصیت و نص وجود با راش والیت و، تکذیب را او نیز( دنیا عالم) اینجا در، کردند تکذیب را
کند و نه نیز نه تغییر می نتیجه و است یکی جهان دوهر  در امتحان پس؛ کردند انکار الهی

 شود.بدیل میت

 فرزندان از ائمهاز  اطاعت بهمخلوقات را  خداوند که رسدمی نظر به چنین روایات برخی از
 مهدی سپس ؛هستند محمد اوصیای ،هاآن و است، فرمودهامر  امیرالمؤمنین

 را خود دین و کندمی آشکار ایشانۀ وسیلهب را خود امر خداوند واست  شده ذکر خاص طوربه
 .گرداندمی پیروز

 پیامبران شودمی مشخص است، اول دستۀ با رابطه درهمچنان  ماسخن  که آنجا از و
 را متعال خداوند توحیدلبیک گفتند و  که بودند کسانی اولینـ هستند گروه اینجزو  کهـ

 و امیرالؤمنین والیت و خدا رسول نبوت بهها آن همچنین ؛کردند تصدیق و پذیرفتند
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آن را از ایشان  پیمان خداوند و ،کردند تصدیق راها آن و آوردند ایمان ایشان زندانفر  از ائمه
 .کنند اطاعت انبیا و محمدآل و محمد ازفرمود  امرمخلوقات  به سپس گرفت و

تعالی مخلوقات را خلق فرمود... وخداوند تبارک وقتی »...فرمود:  باقر اماماباجعفر 
 ،شما نیستم؟ و آیا این محمدپروردگار آیا من »ن گرفت و فرمود: سپس از پیامبران عهد و پیما

 ؛گفتند: بله. پس پیامبری برای آنان ثابت شد« ؟امیر مؤمنان نیست ،فرستادۀ من و این علی
امیر  ،فرستادۀ من و علی ،و محّمد ،و از اولواالعزم پیمان گرفت که من پروردگار شما هستم

وسیلۀ مهدی دینم را و به؛ علم من هستندخزائن یای امر و مؤمنان و اوصیای پس از او، اول
و  ،گیرموسیلۀ او از دشمنانم انتقام میکنم و بهو حکومتم را آشکار میگردانم پیروز می

پروردگارا! ما اقرار کردیم و گواهی »گفتند: «. شوماز روی اختیار و اجبار عبادت میوسیلۀ او به
استوار مهدی ربارۀ برای این پنج نفر دعزم ر کرد و نه اقرار. پس و آدم آن را نه انکا «.دادیم

پیش از )و این همان سخن خدای عّزوجل است:  ؛در اقرار به آن نداشت ی. اما آدم عزمشد
 یقتحق فرمود: در. (نیافتیم شبرای یاین، از آدم پیمان گرفته بودیم اّما او فراموش کرد و عزم

به آن »تور داد برافروخته شود و به اصحاب شمال فرمود: . سپس به آتش دسفراموش کرداو 
ها وارد آن «.یدآن وارد شوبه »فرمود:  یمین. به اصحاب یدندها از آن ترسآن یول «.یدوارد شو

« .! ما را ببخشاراپروردگ»آرامش بود. اصحاب شمال گفتند:  یۀآنان خنک و ما یشدند و برا
به این ترتیب و  یدند؛ترسباز از آن اما  ؛«یدوارد آن شوو  یدبرو یدم،من شما را بخش»فرمود: 

 1«.شدو استوار ثابت  یتو معص یتاطاعت و وال 

 و خدا رسول از پس و کردند اقرار خدا توحید به که بودند کسانی اولین پیامبران که آنجا از
 رسول والیت و یاری میثاق و عهد خدا که بودند کسانی اولین گفتند، «بله» ایشان اوصیای

ها آن وشد  ثابتها آن برای نبوت روایناز؛ گرفتها از آن را قائم مهدی و او اوصیای و خدا
 .یافتند برتری دیگران بر


 .8ص 2ج ،اصول کافی، شیخ کلینی. 1



 ر عالم ذرامتحان د ............................................................................................... 294

 است:چیز  دو پیامبرانبعثت  و برتری دلیل یعنی

 نور و الهی فیضسوی ها بهآن دیدگان زیرا ؛«آری» گفتن درها آن گرفتنپیشی اول:
 از قبل را ندا هایشانگوش پس؛ بودآویخته  اعلی مأل به ارواحشان و ،شده متمرکز عظمت

 .شنید نور هایحجاب پشت از برسد ذر عالم به اینکه

 کسانی؛ همان بودندها سبقت جسته ، از آنگفتنلبیک در که کسانی بهآوردن ایمان دوم:
 خالیق برتری و شرافت داشتند. تمام بر که

 و خدا رسول رساندن  یاریبرای  راشان میثاق خدا کهشدند  کسانی اولینها پس آن
 شاهد خداوند در حالی که گرفت گواهخودشان  بر راها آن بنابراین ؛گرفت آنان از بیتشاهل

ْکَمة  فرماید: تعالی میحق بود.ها آن بر َتاب  َوح  ْن ک  یَن َلَما آََتْیُتُکْم م  یِّ ب 
یَثاَق النَّ ُه م  َخَذ اللَّ

َ
ْذ أ َوإ 

َخْذُتْم َعَلی ثُ 
َ
َرْرُتْم َوأ

ْ
ق
َ
أ
َ
اَل أ

َ
ُه ق ه  َوَلَتْنُصُرنَّ  ب 

ُننَّ َما َمَعُکْم َلُتْؤم  ٌق ل 
ْصر ي مَّ َجاَءُکْم َرُسوٌل ُمَصدِّ ُکْم إ  َذل 

یَن  د  اه  َن الشَّ َنا َمَعُکْم م 
َ
اَل َفاْشَهُدوا َوأ

َ
َرْرَنا ق

ْ
ق
َ
اُلوا أ

َ
 ۀکه خدا از همرا و ]یاد کن[ هنگامی )  1ق
برای  ای کههر فرستادهیامبران پیمان گرفت که هرگاه کتاب و حکمت به شما دادم، سپس پ

های آسمانی[ نزد شماست تصدیق کرد، قطعا  باید به او ایمان شما آمد که آنچه را ]از کتاب
آورید و وی را یاری دهید. ]آنگاه خدا[ فرمود: آیا اقرار کردید و بر این ]حقیقت[ پیمان محکم 

 .(ریافت نمودید: گفتند: اقرار کردیم. فرمود: پس گواه باشید و من هم با شما از گواهانممرا د

 کهشوند  پیامبرانیاستحقاق آن را پیدا کردند تا  وندخدا بخشش و لطف بهها آن بنابراین 
 راها آن خدا پس .باشند زمینش در خدا جانشینان و کنند حمل را رسالت دهند، خبر غیب از

؛ ساخت واجب خلق بر راها آن اطاعت و برانگیخت، خودخلق  برای دنیا و ذر پیدایش دوهر  در
 شخوددیگر مخلوقات  بر وها آن بر را محمدآل و محمد خدا رسول اطاعت کههمان طور 

را از  خود فرستادگان و پیامبران تمام والیت میثاق، ذر در خداوند سپسفرموده بود.  واجب
 گرفت.آدم بنی


 .81 ،عمرانآل .1



  ............................................................................. 295یانتشارات انصار امام مهد 

 عّزوجلزمانی که خداوند » :ودفرممی باقر امام شنیدم گوید:می سجستانی یبحب... 
وت و رسالت همۀ و مقام نب شتا از آنان به ربوبیت خود خارج نمود شفرزندان آدم را از صلب

پسر  محمد ستاندنبوتش را پیامبران الهی عهد و پیمان بگیرد، اولین پیامبری که پیمان 
بینی؟ چه می آدم! بنگر ای: فرمودند عّزوجل خطاب به آدم چنین خداوسپس  .عبدالله بود

سان ذراتی، آفاق آسمان را ُپر بهآنان حالی که  نگریست، درخود همۀ فرزندان به پس آدم 
را برای ها آن !چقدر بسیارند راستی که فرزندان من! بهپروردگارا. پس آدم گفت: بودندکرده 

مرا پاسخ داد: تا  عّزوجلگیری چیست؟ خداوند انی که میای؟ و مقصودت از پیمفریدهآچه 
به فرستادگانم ایمان بیاورند و از آنان پیروی و ، هیچ چیزی را شریکم ندارندو کنند  عبادت

 .1«..د.کنن

 ؛را دیگر پیامبران سپسو  ساخت، مقدم را محمد نبوت برو پیمان  عهد گرفتنبنابراین 
 و داد پاسخ دیگر پیامبران از پیش و آورد ایمان خود پروردگار به که بودکسی  اولین محمد زیرا

یَسی اْبن   گفت. لبیک یَم َوُموَسی َوع  ْبَراه  ْن ُنوح  َوإ  ْنَك َوم  ُهْم َوم 
َ
یَثاق یَن م  یِّ ب 

َن النَّ َخْذَنا م 
َ
ْذ أ َوإ 

ا یظ  ا َغل 
 
یَثاق ْنُهْم م  َخْذَنا م 

َ
از پیامبران پیمان گرفتیم، و از و ]یاد کن[ هنگامی را که )  2َمْرَیَم َوأ

 .(تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم، و از ]همۀ[ آنان پیمانی استوار گرفتیم

 ذکر قرآنۀ آیاین  که هاییآن فقط نه، شد گرفته پیامبرانۀ هم از ذر عالم در پیمان این 
 و پیمان و عهد در آن حضرت زیرا ؛ه استساخت مقدمها آن بر را محمدذکر  و کرده،
 طوربه را پیامبر پنج این نام دلیل این بهتنها  خداوند و؛ بود گرفته پیشیها آن از گفتنلبیک
 حامالناینکه  به و بودند، عرش حامالن، پیامبرانمیان  ازها بیان فرموده است که آن خاص

 راسخعزم  اصحاب پیامبراندر میان  ایشان و، یافتند برتریهستند  آسمانیرساالت 
 هستند.)اولوالعزم( 

برای این پنج نفر عزم پس »: نمود مشخصقبل  روایت راها آن بودن«اولوالعزم» معنای 
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 دین اوۀ وسیلهب خداوند کهـ محمدآل قائم مهدی، بهها آن چراکه «.استوار شدمهدی ربارۀ د
ـ گیردمی انتقامش خود دشمنان از و سازدمی آشکار را خود دولت و گرداندمی پیروز را خود
 او عبادت خواهد شد، چه از روی میل و رغبت، و چه با اکراه. پسکردند؛  اقرار

 زیرا ،نداهآورد ایمان نیز مهدی به آوردند، ایمان امامان به پیامبران وقتی :بگوییدچه بسا  
 به ایمان ائمه و خدا رسول به ایمان از پس خداوند چرا پس ؛رودمی شمار به ائمه ازنیز  او

 ؟داشته است عرضهها آن برنیز  را مهدی

تفاوت  الحسن بن محمد مهدی امام باگفته شده است  اینجا در که مهدی گویم:می 
 الحسن بن محمد مهدی امام فرزندان ازگانه مهدیون دوازده از اول مهدیدارد؛ منظور از وی، 

 وجودجداسازی  و غربالگریاست که  ایشان امر در، ائمه از پس؛ زیرا است علیهاللهسالم
 و شیطان پادشاهیکار  و نمود خواهد بنا را الهی عدل دولت ارکان که است کسی او و، دارد

 انهگجدا صورت به و خاص طورهب دلیل همین بهسازد؛ یکسره می را ستمگرانهای حکومت
 1عرضه شده است. پیامبران بر والیتش و، شده ذکراو 

 باشند،بوده  لبیک درگرفتگان سبقت گروه اولین از اگر حتی امبران،پی اساس، این بر 
ای نکته همان اینو  دارد، وجودها بندی میان آنرتبه ومراتب مختلفی قرار دارند  درخودشان 

 شد:  ذکر هستند، مختلف درجات بر اول دستۀ اینکه بیان در ترپیش که است

سمت فیض الهی متمرکز ستن بهتمام وجودشان را در نگریها آن برخی از»
از این کمتر بودند. به هریک از این بزرگان برحسب آنچه عطا ها آن و برخی از ،ساخته

های آیات و نشانه سعی و تالشی که انجام دادند از ۀبه انداز و ، کرده بودند، اعطا شد
 «.پروردگار خود مشاهده کردند

ُسُل َفضَّ  :فرمایدتعالی میحق ْلَك الرُّ َم الّلُه َوَرَفَع ت  ن َکلَّ ْنُهم مَّ ْلَنا َبْعَضُهْم َعَلی َبْعض  مِّ
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ْدَناُه ب   یَّ
َ
َنات  َوأ یَسی اْبَن َمْرَیَم اْلَبیِّ ز آن فرستادگان )ا 1... القدسروحَبْعَضُهْم َدَرَجات  َوآَتْیَنا ع 

، و برخی از آنان برخی را بر برخی برتری بخشیدیم. از آنان کسی است که خدا با او سخن گفت
های روشن دادیم، و او را را درجات و مراتبی باال برد. و عیسی بن مریم را دالیل و نشانه

 ...(.القدس توانایی بخشیدیمروح ۀوسیلبه

 عالم به ندا رسیدن از قبل کهبودند  کسانی اولین گروه این شد:تقدیم  آنچهۀ خالص
 از قبلها ارواح آن پس ؛دیدند نور حجاب پشت زا را نداها آن چراکه ؛دادند پاسخ هانفس

ها بر اساس آن وبود،  یافته تعلق اعلی مأل بهها آن روح زیرا گفت؛ لبیک نفسشان
 و علی و محمدها ی قرار گرفتند؛ نخستین  آنمختلف درجات درگفتن، پاسخ درجستن سبقت
 رتبه با یکدیگر تفاوت دارند.ه و مدرجدر  که پیامبران، سپسو  هستند، محمد آل از امامان

 آورد، ایمان آن به که کسی اولین و شد، عرضهخلق  بر محمدآل و محمد والیت سپس 
 و پیامبرانها آن و؛ گفت لبیک خداوند به خاندانش و اعظم پیامبر از پس کهبود  کسی اولین

 ارد.د وجود برتریها فضل و آن بین که هستند مؤمنان از خاصی گروه و فرستادگان

 نیز دیگر برخی وپذیرفتند  راها ای آنعده ؛شدند مبعوث «ذر»سوی به پیامبران سپس 
 .صورت پذیرفت درجاتی بر اساس نیزها آن و ایمان به را تکذیب کردند؛ها آن

کنیم؛ وگرنه چه بسا ندا فقط چنین بیان میشدن بیشتر، مطلب را اینفقط به جهت روشن
 مام این جزئیات، در همین یک ندا پیچیده شده باشد.طوری که تیکی بوده، به

 یعنی ؛است کرده کامل راها آن عقل خداوند که هستند «مقربان»افراد این دسته همان  
یاری کرده  راها آن القدسخداوند با روح و کرده صعود عقل عالم هفتم، آسمان بهها نآ روح

فقط به این جهت که  کنندمی عبادت را داخ که هستند همان احرار )آزادگان(ها آن و است،
 .است عبادت مستحق او
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ها، نور را دیدند و پس از آنکه پردهتراوش ]نور[ از کسانی هستند که پس از  دستۀ دوم: 
  پاسخ گفتند.« آری»سؤال به گوششان رسید با 

 .شوندمی تقسیم زیادی هایگروه به گوییپاسخ و شنیدن سرعت به توجه با نیز ستهد این 
 زیرا ند؛اهنبود اول گروه مانند؛ فقط با این تفاوت که ههستند گان(آزاد ) احرار گروه ازنیز ها آن
ه بود نور و عظمت معدن و اعلی مأل به توجه از تربیش شانخود به نسبتها آن مشغولیدل

 که ماناما و فرستادگان و پیامبران وخدا  به و دادند پاسخ، ندا شنیدن هنگامها آن .است
 پیامبران،ها آن شیعیان از ذر عالم در بنابراین؛ آوردند ایمان بودند، آورده ایمان خداوند به

 .شدند ائمه و فرستادگان

شیعیانی قرار داده است. برای ما  وندخدا» روایت شده است، فرمود: از امام صادق... 
و پیمان والیت ما را ده نا افشاهرا بر آن خودش رحمترنگ  ها را از نور خودش قرار داده وآن

پذیرد و که حسناتشان را می اوست است. ها گرفتهشناساند از آنها ه آنرا ب شروزی که خود
هیچ کار نیکی از  ،خدا را با آنچه بر آن است مالقات نکند هرکسگذرد. هایشان درمیاز بدی

 1«.شت نخواهد شداو پذیرفته نخواهد شد و از هیچ کار بدی که انجام داده است گذ

این آیه  ۀدربار  صادق امام از :گویدمیاست که  شده روایت صحاف نعیم بن حسین از
 ٌن ْؤم  نُکم مُّ ٌر َوم  نُکْم َکاف   کردم:سؤال  ای مؤمن(ای از شما کافر هستند و عده)عده َفم 

با ترک والیت ما ا ر ها آن اقرار به والیت ما، و کفربا را ها آن خداوند ایمان» فرمودند: ایشان
 2«. ...شناختـ در عالم ذر میثاق گرفتها آن که ازروزی ـ

 هایزبان بااین عده  .استمتمرکز  محمدآل و محمدتصدیق  وآوردن ایمان بر ایمان اصل 
 .آرامش یافت ایمان باهایشان قلب و بله، گفتند و کردند اعتراف خود


 .100ص ،جاتالدر بصائر. 1
، 1404صفر ، چاپ سوم، ویرایش، توضیح و تقدیم: سید طیب موسوی جزایری، علی بن ابراهیم قمی ،تفسیر قمی. 2

 .371ص 2ج، ایران ،نشر قم دار الکتب جهت چاپ و مؤسسهناشر: 



  ............................................................................. 299یانتشارات انصار امام مهد 

این  گفتند.« آری»دیگران، زبان از « آری»کسانی که پس از شنیدن کلمۀ  :سوم ۀدست
شدن به خودشان چیزی نشنیدند، و فقط دلیل مشغولهستند، و به« گروه بندگان»عده 

 صدایوسر بنابرایندادند؛  پاسخها آن از، بعد شنیدند را گویانلبیک صدای ههنگامی ک
 .کرد بیدار غفلتشان از راها ، آنگفتنلبیک

 به نسبت هایشاندل در ولی ،گفتند «آری»است. این عده  فقینمناۀ دست :چهارم ۀدست
 کنند.می پنهان را کفر و، آشکار را ایمان اینان .وجود داشت تردیدوشک شنیدند آنچه
یَن* فرماید: تعالی میحق ن  ُمْؤم  ر  َوَما ُهْم ب  اْلَیْوم  اْلْخ  ه  َوب 

اللَّ ا ب  اس  َمْن َیُقوُل آَمنَّ َن النَّ َوم 
ْم َمَرٌض َفَزادَ ُیَخ  ه  ُلوب 

ُ
ي ق ْنُفَسُهْم َوَما َیْشُعُروَن * ف 

َ
الَّ أ یَن آَمُنوا َوَما َیْخَدُعوَن إ  ذ 

َه َوالَّ ُعوَن اللَّ ُهُم اد 
ُبوَن  َما َکاُنوا َیْکذ  یٌم ب  ل 

َ
ا َوَلُهْم َعَذاٌب أ ُه َمَرض  گویند: اند[ میو گروهی از مردم ]که اهل نفاق) اللَّ

خواهند خدا و میها * آن روز قیامت ایمان آوردیم، در حالی که آنان مؤمن نیستندما به خدا و 
*  کننددهند، ولی درک نمیز خودشان را فریب نمیاهل ایمان را فریب دهند، در حالی که ج

افزود، و برای آنان در برابر  مرضشانپس خدا به کیفر  نفاقشان بر  ؛است هایشان مرضدلدر 
 (.عذابی دردناک است گفتندوغ میهمواره در آنچه 

 قلب خباثت در ـدهندمی نشان ایمان از آنچه برخالفـ خدا اولیای با مخالفت باپس 
 اولیای انکار وکفر درونی خودشان  انتخاب جای گرفت، و خداوند نیز بر اساس بیمارشان

 .افزون نمود راها آن خبیث نفوسبیماری  خدا،

 از سبحان خداوند و کنند،می ایمان به تظاهر چه اگر د،هستنکافر  حقیقت در هااین
گاهها آن وضعیت واقعیت   ؛ کالم ظاهربه  نهنگرد، می هانفسبه  تعالیحق چراکه است؛ آ
 و خباثت و ،بدی اعمالشان ،شاناعتقادواقعیت  کهی شد جهنمها همان آن عاقبت بنابراین

 دهد.می نشانها آن به دنساز می پنهانی که درونشان در خود کفر  و انکار

گاه «ذّر »[ ]عالم از مرا :عرض کردم صادق امام به ابوبصیر: ازنقل به...   کهبفرما  آ
پروردگار شما نیستم؟ آنان گفتند: من خداوند[ آنان را بر نفسشان گواه گرفت و ]پرسید:[ آیا »]
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 1. ...شتدا تفاوت شانبیرونیظاهرسازی  با درونشان برخی، که حالی در ،«آری

 عالم درایشان  به ایمان ادعای کهرا  کسانی ازیکی  است که امیر مؤمنان شده روایت
 بر مخلوقات ایمان که هنگامی ذر عالم در شخص آن زیرا ؛کرد انکاراشت درا  دنیا
 .ه باشدداشت ادعایی چنین ظاهر در اگر حتی؛ نبود مؤمنان از، شد عرضه محمدآل

به آن حضرت  در حالی کهآمد  دی نزد امیرالمؤمنینمر » :فرمود صادق امام... 
را شما آن مرد به آن حضرت سالم کرد و عرض کرد: به خدا من  .اصحاب خود بودهمراه 

 .ی نیستییگوبه او فرمود: تو چنان که می امیرالمؤمنین پیرو شما هستم.دوست دارم، و 
را به ما ان ما دار و سپس دوست ،ها آفریدراستی خدا ارواح را دو هزار سال پیش از بدنبه

تو کجا  .ندیدم به ما نشان داده شدندکسانی که  من روح تو را در میانقسم به خدا  نمایاند.
 2«.به آن حضرت مراجعه نکرددیگر و  ،بودی؟ آن مرد در این هنگام خاموش شد

 نگفتند.« آری» که هستند کسانی هااین کافران. گروه پنجم: ۀدست

سوی نور و به هرگز ودوخته بودند  هاتاریکیبه  و شانخود بهفقط  را نگاهشان هااین
 از را خود هایگوش و نکردند، الهی ندای به توجهی هیچها آن .توجهی نکردند روشنایی
 واقع در و و سرگردانی بودنددر حیرت  هاتاریکی درپیوسته ها آن بنابراین بستند؛ آن شنیدن

ها ]تبدیل به[ مردگانی شدند که پس آن. نابود کردند و کشتند را خود نفسحیات  و فطرت نور
. اندنبرده انسانیت از ایبهره هیچ درکی ندارند از اینکههیچ در حالی که خودشان  نبودند، زنده

پس چیزی جز غریزۀ حیوانی برایشان باقی  اند؛داده دست از خود انتخاب به انسانیت راها آن
َنا فرماید: تعالی میند؛ حقتر گمراه یانها از چهارپابه این ترتیب آن ، ونمانده است

ْ
َوَلَقْد َذَرأ

َها وَ  ُروَن ب  ْعُیٌن اَل ُیْبص 
َ
َها َوَلُهْم أ ُلوٌب اَل َیْفَقُهوَن ب 

ُ
ْنس  َلُهْم ق نِّ َواْْل  َن اْلج  ا م  یر  َم َکث  َجَهنَّ َلُهْم ل 
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َك  وَلئ 
ُ
َها أ ُلوَن  آَذاٌن اَل َیْسَمُعوَن ب  َك ُهُم اْلَغاف  وَلئ 

ُ
َضلُّ أ

َ
ْنَعام  َبْل ُهْم أ

َ
راستی که ما بهو ) 1َکاأْل

وسیله هایی است که به]زیرا[ آنان را دل ؛ایمبسیاری از جّنیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده
آن  ۀوسیلهایی است که بهبینند، و گوشیابند، و چشمانی است که توسط آن نمینمیآن در

 اند(.خبران و غافالنهمان بی ترند؛ اینانند بلکه گمراهاآنان مانند چهارپایان .شنوندمین

ها آن بلکه ؛است نکرده کاریهیچ  به مجبور راها آن خداوند و هاست،آنخود   انتخاب این
 اندآوردهها را که آن آنچه و برگردانند، روی شجانشینان و خدا از که گرفتند تصمیمخودشان 

 در وشد  نابینا نور دیدنشان از هایدل؛ پس کنند محدود تاریکی به را خود دیدگان و ،انکار
ُنوَن . ماندند جاودانهها تاریکی ْم َفُهْم اَل ُیْؤم  ْکَثر ه 

َ
یقینا  فرمان عذاب )  2َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل َعَلی أ

 این متأسفانه،و  (؛آورندایمان نمیکه بر بیشترشان محقق و ثابت شده است، به این سبب 
 انتخاب و اعمال حقیقت   که شدند یجهنمهمان  هیزمها آن پس. بودها بیشتر آن انتخاب

 شود تکرارها آن برای بار هزار امتحان اگر و، و نه چیز دیگر؛ داد نشانها آن به خودشان بد
و یابد: نمی تبدیل یا تغییر هیچ و بود خواهد همان نتیجه ُهْم َوَلْو ُردُّ نَّ َما ُنُهوا َعْنُه َوإ  ا َلَعاُدوا ل 

ُبوَن  گردند و آنان و اگر هم بازگردانده شوند قطعا  به آنچه از آن منع شده بودند برمی)  3َلَکاذ 
 با نتیجه شود،می تکرار دنیا این درها آن امتحان که هنگامی دلیل همین به (.نداانگویدروغ

ش اولیای و خدا با دشمنی و کفر ،تکبر انکار،رنگ ها آن سنف و بود خواهد یکسان ذر امتحان
ُنوَن گیرد: را به خود می ْرُهْم اَل ُیْؤم  ْم َلْم ُتْنذ 

َ
ْنَذْرَتُهْم أ

َ
أ
َ
ْم أ و برای آنان یکسان )  4َوَسَواٌء َعَلْیه 

 هزارها آن برای خداوند اگر (.آورندچه بیمشان دهی یا بیمشان ندهی، ایمان نمی ؛است
 .آورندنمی ایمان هرگزها آن ،تکرار شود بار هزارامتحانشان  اگر و بفرستد مبرپیا

 دنیا این در که هنگامی و نگفتند، لبیک ذر عالم در که هستند کافران گروه ،دسته این 
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 پیامبری کهباشند  کسانیاز  خواه ؛کنندمی انتخاب را کفر شودمی تکرارها آن امتحان نیز
 کنند، صعود و دهند تغییر را نتیجه شاید تا باشد آمدهسویشان به پیمان و عهد یادآوری برای

نرسیده  رسالت و وحی سرزمین بهیشان پا و، نیامده آنان برای پیامبری کهباشند  کسانیاز  یا
 را خود پیامبران و فرستادگان خداوند کهبینیم ای از مردم دنیا را میعده دلیل همین بهباشد. 

َم  .است دانستهمی پیامبران ازآنان را  گردانیروی و کفر زیرا است؛ ادهنفرستشان برای َوَلْو َعل 
ْوا َوُهْم ُمْعر ُضوَن  ْسَمَعُهْم َلَتَولَّ

َ
ْسَمَعُهْم َوَلْو أ

َ
ا أَل ْم َخْیر  یه  ُه ف  ها و اگر خداوند خیری در آن)  1اللَّ

سرپیچی کرده و قطعا   ،کردساخت، و اگر آنان را شنوا میقطعا  شنوایشان می، دیدمی
 شدند(.میگردان یرو 

 :فرمایدمی که؛ آنجا استاحمدالحسن روشن کرده  امام که استمطلبی  همان این 

« ُروَن وَلی َفَلْواَل َتذَکّ
ُ
َة اأْل

َ
ْشأ ْمُتُم الَنّ گاه  ینو شما از آفرینش نخست) 2َوَلَقْد َعل  آ

ید و خدا ه بودا در عالم ذّر آفریده شد؛ یعنی شم(آورید؟شدید، پس چرا به یادش نمی
ْشَهَدُهْم َعَلی : کردشما را امتحان 

َ
َتُهْم َوأ یَّ ْم ُذرِّ ن ُظُهور ه  ي آَدَم م  ن َبن  َك م  َخَذ َربُّ

َ
ْذ أ َوإ 

ا عَ  ا ُکنَّ نَّ َیاَمة  إ  ن َتُقوُلوْا َیْوَم اْلق 
َ
ْدَنا أ اُلوْا َبَلی َشه 

َ
ُکْم ق َربِّ َلْسُت ب 

َ
ْم أ ه  نُفس 

َ
ْو أ

َ
یَن * أ ل  ْن َهَذا َغاف 

لُ  َما َفَعَل اْلُمْبط  ُکَنا ب  َفُتْهل 
َ
ْم أ ه  ن َبْعد  ة  مِّ یَّ ا ُذرِّ ْبُل َوُکنَّ

َ
ن ق ْشَرَك آَباُؤَنا م 

َ
َما أ نَّ و ) 3وَن َتُقوُلوْا إ 

ها را برگرفت و آنان را آن ۀتو از پشت فرزندان آدم ذّریپروردگار که را به یاد آر هنگامی 
ایشان گواه ساخت که آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی، ما گواهی هبر نفس

یا نگویید: پدرانمان *  خبر بودیمبی این ]امر[تا در روز قیامت نگویید ما از  ؛دهیممی
پیش از ما مشرک بودند، و ما فرزندانی پس از آنان بودیم ]و راهی جز تقلید از آنان 

 .(کنی؟گرایان انجام دادند، هالک میآنچه باطل خاطر[ آیا ما را بهو نداشتیم

که اسالم و  یگناه آن کس»گوید کسی که می پاسخی است برایدر این آیه 
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های سرزمینکسی که در  مثلـ« چیست؟ های آسمانی به او نرسیده استرسالت
 زندگی پیامبرانآفریقا یا در اقصا نقاط زمین یا در مناطقی دور از منطقۀ  ۀناشناخت

کند مردم امتحانشان را به آیۀ اول اثبات می و پاسخ به این صورت است که ـکندمی
و وضعیت و میزان استحقاقش  کردرا دریافت  دشمقام خو هرکسند و دپایان رسان
کند آنان هیچ عذری در پیروی از گمراهی پدرانشان در . آیۀ دوم بیان میشدمشخص 

بر آن گام ننهاد  هیچ پیامبریکه اند کردهزندگی می یا اینکه در زمینی ،این زمین ندارند
فرماید من ابالغ نکرد؛ زیرا خداوند میها آن نرسید و کسی حق را به هاو حق به آن

پس نگویید:  ؛و استحقاقتان را دانستم وضعیتشما را در عالم ذر امتحان کردم و 
 َّی ا ُذرِّ ْبُل َوُکنَّ

َ
ن ق ْشَرَك آَباُؤَنا م 

َ
َما أ نَّ ُلوَن إ  َما َفَعَل اْلُمْبط  ُکَنا ب  َفُتْهل 

َ
ْم أ ه  ن َبْعد  فقط ) ة  مِّ

سبب کاری که ها؛ آیا بهپدران ما پیش از این مشرک بودند و ما نسلی بودیم بعد از آن
گوید: من میها آن یعنی خداوند به؛ (رسانی؟گمراهان کرده بودند ما را به هالکت می

های آسمان آمدند و رسالتسوی شما میو فرستادگان هم بهدانم اگر انبیا و اوصیا می
َم کردید: آوردید و تصدیق نمیایمان نمیشما باز هم  رساندندرا به شما می َوَلْو َعل 

ْوا َوُهْم ُمْعر ُضوَن  ْسَمَعُهْم َلَتَوَلّ
َ
ْسَمَعُهْم َوَلْو أ

َ
ا أل ْم َخْیر  یه  ُه ف  و اگر خدا خیری در ) 1الَلّ

ساخت؛ و اگر هم آنان را شنوا ساخته بود باز هم شنوایشان میقطعا  افت یآنان می
با کافرانی که ها آن اما کسی که بگوید چرا .(شدندگردان مییتافتند و رو روی برمی

در رسیدن و تبلیغ رسالت برابر نیستند؟ پاسخ به  کننددر سرزمین رسالت زندگی می
خواهد بود کسی برای  ،کاری اضافهراد، این صورت است که رساندن حق به این اف

دانی او میقبل از شما در حالی که  ؛پذیرد و شایستگی آن را نداردکه فضیلت را نمی
اینکه در اش مشخص است. در نتیجه، پذیرد؛ پس عرضۀ آن بر او، نتیجهیقینا  نمی

کسانی مانند ها آن شود که بقیۀروشن از آنان برسانی تا ای عدهدعوت حق را به 
ندارد. عرضۀ ایرادی وجود عرضه شد و آن را نپذیرفتند، هیچ ها آن هستند که حق بر
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ماند تا بگوید: نمیباقی حجت است؛ پس عذری برای کسی حق بر بعضی، برای اتمام
 ََما َفع ُکَنا ب  َفُتْهل 

َ
ْم أ ه  ن َبْعد  ة  مِّ یَّ ا ُذرِّ ْبُل َوُکنَّ

َ
ن ق ْشَرَك آَباُؤَنا م 

َ
َما أ نَّ ُلوَن إ  ؛ زیرا َل اْلُمْبط 

گمراهی پدرانشان را بر هدایت فرستادگان ها آن عرضه شد وها آنحق بر افراد شبیه 
ا َوَجْدَنا  برگزیدند: َنّ اَل ُمْتَرُفوَها إ 

َ
اَلّ ق یر  إ  ذ 

ن َنّ ْرَیة  م ّ
َ
ي ق َك ف  ْبل 

َ
ن ق ْرَسْلَنا م 

َ
َك َما أ ل 

َوَکَذٰ
نَّ  ة  َوإ  َمّ

ُ
ْقَتُدوَن آَباَءَنا َعَلٰی أ م ُمّ ای به این ترتیب، پیش از تو، به هیچ قریه) 1ا َعَلٰی آَثار ه 

ای نفرستادیم مگر آنکه متنعمانش گفتند: پدرانمان آیینی داشتند و ما به دهندهبیم
گمراهی پدرانشان را هدایت و حق قرار دادند: و حتی  (؛کنیمها اقتدا میاعمال آن

 ا َوَجْد َنّ اُلوا إ 
َ
ْهَتُدوَن َبْل ق م ُمّ ا َعَلی آَثار ه  َنّ ة  َوإ  َمّ

ُ
پدرانمان  )بلکه گفتند: 2َنا آَباَءَنا َعَلی أ
 3«(.جوییمها هدایت میرا بر آیینی یافتیم و از مسیر آن

 ،دنیا این در دوم امتحان ورا شامل شد  هاانسان ۀهم ذر، عالم در امتحان اولین بنابراین 
 انتخاب را وحی سرزمین از دور هایمکان در زندگی کهرا ـ (پنجم) و رساندن به گروه آخر تبلیغ

 نشانگویی پاسخ دررا  منافقان نفاقبرگزار شد تا  دوم امتحانبه عالوه  ؛ساخت امستثنـ کردند
بر کفر، آن هنگام که  ایمان ارزشای بر باشد  روشنی بیان رجعت، در سوم امتحان در تا دهد،

ها ثابت کند و برتری ]مؤمنان[ را بر آنبه دست مؤمنان ذلیل میخداوند کافران را خوار و 
پس زنده است، آن کسی که با دلیل و برهان زنده شده است، و هالک است آن  ؛فرمایدمی

 کسی که با دلیل و برهان هالک شده است.
 :شدهخالصۀ مطالب گفته

 اینکه این شد، و مشخص ،امتحان عالم ذر امتحان در که تقدیم شد، وجود   مطالبی از
 همه پاسخ و عالوه، تصدیقبه است؛ شده انجام امامت و نبوت ربوبیت، برای اقرار به امتحان

 بر اساسها آن بنابراین ؛دادند سخ[دیر ]پا دیگر برخی و زودها آن از بعضی نبود؛ سطح یک در
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زیرا  دادند؛ خپاس ،ندا شنیدن از قبلای عده ؛شدند تقسیمهایی پاسخی که دادند به گروه
 شنیدن با دیگرای ه بودند. عدهدید را نور وبود  دریده را نور هایحجاباین افراد  هایدیده

این  زیرا ؛دادند پاسخ پسو س کردند سکوت الهی ندای شنیدن از پس برخی. دادند پاسخ ندا
 از کهد ی نیز هستندیگر ها سبقت گرفته بودند. گروه عده لبیک کسانی را شنیدند که از آن

 همان گروه این ؛گفتند «آری» هرچند داشت؛ وجودتردید وشک قلبشان در ،اندشنیده آنچه
 .هستند کافرانها این ؛ندادند جوابی و ورزیدند امتناع دادنجواب ازآخر  گروه .هستند منافقان

بیان شده  احمدالحسن سید توسط ،گروه پنج به ذر عالم در شوندگانامتحانبندی دسته
 فرماید:می ست. ایشانا

را ها آن وپراکنده کرد آدم را در پیشگاه خود هنگامی که خدای سبحان بنی»
ُکْم ... : که مخاطب قرار داد َربِّ َلْسَت ب 

َ
. (... آیا من پروردگارتان نیستم؟...) ....أ

 پاسخ هایشان به چند دسته تقسیم شدند: بر اساس ها[]آن

ها دیدند و پیش از آنکه سؤال نور را از پشت پردهکسانی هستند که  دستۀ اول: 
هایی که پاسخ دادند. این گروه بر اساس تعداد پرده« آری»هایشان برسد، با به گوش

ها کسانی شوند. اینهای فراوانی تقسیم میها نور را دیدند، به دستهاز پشت آن
 .... های نور را دریدند و به معدن عظمت رسیدندهستند که پرده

ها، نور را دیدند و پس پرده]نور[ از  تراوشکسانی هستند که پس از  دستۀ دوم: 
سرعت  بر اساسها نیز این پاسخ گفتند.« آری»از آنکه سؤال به گوششان رسید، با 

شوند. این دو دسته همان احرار های فراوانی تقسیم میدادن، به دستهشنیدن و پاسخ
 .هستند (آزادگان)

از دیگران، « آری»کسانی که پس از شنیدن کلمۀ  آید:گان میسپس دستۀ بند 
 گفتند.« آری»

هایشان نسبت به آنچه ولی در دل ،گفتند« آری» :قرار داردسپس گروه منافقین 
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 .تردید بودوشنیدند شک

 1«.نگفتند« آری»کسانی هستند که ها و این آید:سپس گروه کافران می

 خدا هایحجت فقط است، داده رخ عالم ذر در امتحان اتفاقاتی را که در و جزئیات این
این  حتی .یابدمی دستها آن به خود عقل بر تکیه با دکن ادعا تواندنمی کسهیچ و دانندمی

دارد  اییادآورنده وجود برداللتی روشن  «تذکرون فلوال األولی النشأة علمتم ولقد» شریف ۀآی
گاهی و دانشوی  بدون که  خواهدسپرده  فراموشیدست  بهنخستین  پیدایش به نسبت ما آ
 .شد

 :ه استفرمود احمدالحسن سید

عالم ذر، جهانی حقیقی و واقعی است نه وهمی یا فرضی، و فقط غافالن و »
اند. پیامبران و فرستادگان و اند آن را فراموش کردهکسانی که خود را به غفلت زده

شناسند و به یاد دارند و اولیای خود را در آن ا میاند؛ بلکه آن ر اوصیا آن را از یاد نبرده
 2«. دهند...را تشخیص میها آن شناختند و در این زندگی دنیوی

رد  ذر عالم درارتقا  و ایمان محور دانستیم این بزرگان طریق از ماو   ربوبیت شناختگ 
 آورده ایمان اخد به آورد ایمانها آن بههرکس  .چرخدمی محمدآلو  محمد والیت و خدا

 را خدا بشناسد راها آنهرکس  و؛ است ورزیده کفر خدا به نیاورد، ایمانها آن بههرکس  و
 .است نشناخته را خدا نشناسد راها آنهرکس  وشناخته، 

 از خداوند که هنگامیبدهید آن  خبر من به کردم: عرض باقر امام به گوید: زراره...
ها را بر خودش عرضه گرفت و آنپیمانـ در صلب آدم بودند در حالی کهـذر  عالم در بندگان

بله، ای »؟ فرمود: ها انجام شدخودش توسط آنصورت دیدن بهداشتن آیا این عرضه ؛نمود
بر ها آن بودند و ]خداوند[ با این عرضه از شدر برابر ذره صورت بهها که آن در حالیزراره! 
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و دیدارش را  ،شان را ضمانت کردرفت. سپس روزیگپیمان و نبّوت محّمد دشربوبّیت خو
 هایشان استوار ساخت؛ پس همۀ کسانی که خداوند ازولی معرفتش را در قلب ؛از یادشان برد

فرستد؛ پس به دنیا می کند ومیرا از آن عالم خارج ها آن ناگزیراست پیمان گرفته ها آن
انکار کند اقرارش به پیمان است شده او گرفته  از هرکس پیمانی را که بر نبّوت محّمد

را انکار نکند پیمان  پیمان محّمد هرکسای نخواهد داشت و فایده شبرای شپروردگار 
 1«.سودمند خواهد بودبرایش  پروردگارش

 در ایشان از ارمنی صالح بن محمد که بودم محمدواب نزد گوید:جعفری می ابوهاشم... 
ْذ  تعالیحقسخن  این خصوص َك َو إ  َخَذ َربُّ

َ
ْن  أ ي آَدَم  م  ْن  َبن  ْم  م  ه  َتُهْم  ُظُهور  یَّ ْشَهَدُهْم  ُذرِّ

َ
 َو أ

ْم  َعلٰی  ه  ْنُفس 
َ
 َلْسُت  أ

َ
ُکْم  أ َربِّ اُلوا َبلٰی  ب 

ٰ
ْدنٰ  ق ثابت شد معرفت » :فرمود حضرت. پرسید سؤال اَشه 

شد آورد؛ که اگر چنین نمیخواهند یاد ه ب آن را یزودبهو  ،فراموش کردند آن موقعیت را و
 مخوددرون  در من :گفت ابوهاشم «.کسی استچه اشدهندهزقخالق و ر  دانستمین کسی

است  نموده حمل ایشان آنچهبزرگی  و بخشیده خود ولّی  به تعالی خدای آنچه متعظ از
تر مو عظیتر عجیبای اباهاشم، این امر » :فرمود وکرد  من به ور  ابومحمدکه  کردم، تعجب

ها را بشناسد خدا را هرکس آنقومی که  ادر رابطه ب نظرت از آن است که تو تعجب کردی؛
نیست  یمؤمنهیچ پس را انکار کند خدا را انکار کرده است چیست؟ ها آن کسهر و شناخته، 

ها ایمان داشته باشد و تصدیقشان کند و به معرفت و شناخت ایشان یقین اینکه به آنمگر 
 2«.داشته باشد

که و هرکه را  ،را آفرید اتعّزوجل مخلوقخداوند همانا »فرمود:  مام محمد باقرا... 
از ایشان را و آنچه دوست داشت این بود که  .آفرید از آنچه دوست داشت داشتعزیز می

داشت از آنچه نزدش مبغوض بود آفرید، و آنچه میو هرکه را دشمن  ؛دینفر بیاطینت بهشتی 
 اللظها را در سپس آن بیافریند.این بود که خلقتش را از طینت دوزخی  نزدش مبغوض بود
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مگر سایۀ خود » فرمود: چیست؟سایه( ) لالظ م:کرد ی گوید: عرضاو ر  «.برانگیخت )سایه(
را  ها پیغمبرانسپس از میان آن. نیستهیچ بینی که چیزی هست و را در پرتو خورشید نمی

 وندخدااین سخن معنی  . اینکرددعوت  عّزوجل وندخدا هاقرار به را بها آن و برانگیخت
. (خواهند گفت خدااست کسی خلقشان کرده بپرسی چهها آن اگر از)است که:  عّزوجل

را ها آن بعضی اقرار کردند و برخی انکار. آنگاه .دعوت کردبه پیامبران اقرار ه را بها آن سسپ
 بودآن اقرار کرد و هرکه دشمن ه ببود دوست هرکه سوگند خدا ه ب .والیت ما دعوت فرموده ب

تکذیب کرده بودند،  آنچه قبال  ه بها )آن تعالی است کهاین معنای سخن حقو  ؛انکار ورزید
 1«.اتفاق افتادتکذیب در آنجا » فرمود:  باقر امام سپس «(.ایمان نخواهند آورد

 دشمن و دوستها آن نبنابرای شد؛تقدیم  ایشان بیتاهل و خدا رسول بهخلقت  والیت
 زندگی این در راها آن و شناسندمی گرفت پیمان بندگان از ذر در خداوند که یروز  از را خود

 .دهندمی تشخیص دنیوی

، در والیت ما پیمان گرفتبر خدا از شیعیان ما »: فرمود باقر امام گوید:می ریبک...
اقرار و  شربوبیت خودبه اقرار بر عالم ذر  ز همه درروزی که ا ؛در عالم ذر بودندها حالی که آن

به ـ سایه بودندکه در حالی ـعّزوجل امتش را  وندو خدا ؛پیمان گرفت محمد نبوت  بر 
ارواح  وندخداه بود. که آدم را از آن آفرید گلی آفریدهمان ها را از و آن عرضه فرمود؛ محمد

 ها عرضه داشت و رسول خدابر آند، و هایشان آفریاز بدنقبل شیعیان ما را دو هزار سال 
 2«.شناسیمگفتار میلحن را از ها آن را شناخت و ماها آن نیز و علی را شناختها آن

خداوند پیمان شیعیانمان را در صلب آدم گرفت و ما » فرمود: باقر امام گوید: جابر... 
ـ ر زبان خالف آن را اظهار کننداگرچه ببه این ترتیب محبت دوستداران خودمان را در این امر ـ
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 1«.شناسیمبیت را اظهار نمایندـ میاگرچه محبت ما اهلو دشمنی دشمنان  خودمان را ـ

 ها را بر خودشان )نف سشان( گواه گرفت. آن2

ای اعتقاد دارد مقوله متعال خداوند بههرکسی که  برای بندگان عملکردبر  خدا شهادت
َه َعَلی : ماند نخواهدو پوشیده  مخفیخداوند  بر پنهانی امر هیچ؛ و است شدهشناخته نَّ اللَّ إ 

یٌد  یدا   )به راستی که خدا بر هر چیزی گواه است(،  2ُکلِّ َشْيء  َشه  الّله  َشه    3وَکَفی ب 
 شاهداننیز  بیتشاهل و خدا رسول فرشتگان،همچنین  )خداوند برای شهادت، کافی است(.

اس  َوَیُکوَن  :هستند مخلوقات اعمال َتُکوُنوا ُشَهَداَء َعَلی النَّ ا ل 
ة  َوَسط  مَّ

ُ
َك َجَعْلَناُکْم أ َوَکَذل 

ا ید  ُسوُل َعَلْیُکْم َشه  تا بر مردم گواه باشید؛ و  گونه شما را امتی میانه قرار دادیمیناو )  4الرَّ
 در چه و دنیا المع در چه ،بر اعمال، بسیار هستند شاهدانپس  .(پیامبر بر شما گواه باشد

خود  انسان نیز بر خودش  حتی و هستند، ششاهدها آن که دارد وجود کارهایی و ذر، عالم
یٌد : استشاهد و گواه  ْمَع َوُهَو َشه  ْلَقی السَّ

َ
ْو أ

َ
ْلٌب أ

َ
َمْن َکاَن َلُه ق ْکَری ل  َك َلذ  ي َذل  نَّ ف  قطعا  ) 5إ 

که خود به گواهی ه گوشی برای شنیدن دارد کآن یا یدلها[ برای هر صاحبدر این ]عقوبت
 (.ایستد، عبرتی است

 و خدا به که استبوده  کسانی جمله از که داد شهادت شخود بر انسان نیز ذرعالم  در 
: استش خود بر شاهد او ،حالت دو هر در .است نداده جوابی یا ،داده پاسخاولیای خدا 

 َلْسُت
َ
ْم أ ه  نُفس 

َ
ْشَهَدُهْم َعَلی أ

َ
ْدَنا َوأ اُلوْا َبَلی َشه 

َ
ُکْم ق َربِّ گواه  هایشانآنان را بر نفس و) ب 

 بر»در این عبارت  (.دهیمکه آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی، ما گواهی می ساخت


 .110ص ،الدرجاتبصائر. 1
 .17 ،حج. 2
 . 79 ،نساء .3
 .143 ،هبقر . 4
 .37 ،ق. 5
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 یشاهد  انسانپس  کند؛اشاره می نفس عالمبه  کهوجود دارد  یواضح ۀنشان «شانهاینفس
 گفت توانمی وانفس پیش فرستاده است  عالم در آنچهرۀ است برای خودش )نْفسش( دربا

 بودهگانه های پنجگروه از یککدام از کهو گواه بر وضعیت خودش است  شاهد ینْفس انسان
آن را خواهد خواند  شپروردگار  با مالقات دروی  که اشیاننفس کتاب درگواهی  این واست؛ 

نَ  :است شده ثبت َتاَبَك َکَفی ب   ک 
ْ
َرأ

ْ
ااق یب  َك اْلَیْوَم َعَلْیَك َحس  را بخوان؛ کافی است )کتابت  1ْفس 

 (.خود باشی که امروز خودت حسابرس  

اُلوْا َبَلی شان گواهی دادند: خود برها نفستمام 
َ
ُکْم ق َربِّ َلْسُت ب 

َ
ْم أ ه  نُفس 

َ
ْشَهَدُهْم َعَلی أ

َ
َوأ

ْدَنا  دیگرانگونه نبود که این ونبود  ندگفت «بله» که کسانی برایدادن فقط . این گواهیَشه 
 شهادت شانخودبر  همه بود. مکلفان ۀهمطور کلی برای به خطاب بلکه نشود؛ شامل را

َیاَمة   :به این صورت مخاطب قرار گرفتند ادامه در دلیل همین به ؛اندداده ْن َتُقوُلوا َیْوَم اْلق 
َ
أ

ْو َتقُ 
َ
یَن * أ ل  ا َعْن َهَذا َغاف  ا ُکنَّ نَّ َما إ  ُکَنا ب  َفُتْهل 

َ
ْم أ ه  ْن َبْعد  ة  م  یَّ ا ُذرِّ ْبُل َوُکنَّ

َ
ْن ق ْشَرَك آَباُؤَنا م 

َ
َما أ نَّ وُلوا إ 

ُلوَن  یا نگویید: پدرانمان *  خبر بودیمبی این ]امر[در روز قیامت نگویید ما از  تا)  2َفَعَل اْلُمْبط 
[ و ]و راهی جز تقلید از آنان نداشتیم پیش از ما مشرک بودند، و ما فرزندانی پس از آنان بودیم

 دلیلبهآوردن عذر (.؟کنیگرایان انجام دادند، هالک میخاطر آنچه باطلآیا ما را به
 ذرعالم  درها آن امتحاندر  زیرا ؛نیستپذیرفته ها آن از پیروی و پدران شرک یا انگاریسهل
 .رسید همه به الهی خطابو  ،اشتمشرک وجود ند پدراننیز  و انگاریسهلگونه غفلت و هیچ

ْدَنا»  هانفس که امعن این به گردد،بازمی مخاطب به یااین عبارت،  :«: گواهی دادیمَشه 
 که بود خواهد کسانی مخصوصفقط  شهادت ترتیب این بهکه  گواهی دادیم، ما بله گفتند

 .را تکرار کند شهادت« نفس»گرداَند که الزم می نیز و گفتند، «بله»

 است، مخاطبانای بر  ائمه و پیامبرانش فرشتگانش، خدا، شهادت   ،آن از مقصود یا
ا َعْن : بود خواهد همه ایبر ها که در این صورت گواهی آن ا ُکنَّ نَّ َیاَمة  إ  ْن َتُقوُلوا َیْوَم اْلق 

َ
ْدَنا أ َشه 


 .14 ،اسراء. 1
 .173ـ  172 ،اعراف. 2
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یَن  ل   .(خبر بودیمبی این ]امر[تا در روز قیامت نگویید ما از ) َهَذا َغاف 

 بیانآنجا که  ؛کنندنیز به آن داللت می روایات و ،است محتمل بیشتردوم،  احتمال این
 .داد قرار پیمان و عهد سنگ در را آن سپس گرفت، را بندگان شهادت متعال خداوند کنندمی

کردن و بوسیدن( چرا استالم )لمس کردم: عرض صادق امام به گوید:می حلبی... .
 ،خداوند از فرزندان آدم پیمان گرفتآن هنگام که » رمود:ف شد؟ سنت سودحجراال 
پس  ؛هم پیمان را گرفت و بلعیداو  ؛دستور داداو سود را از بهشت فراخواند و به حجراال 
 1«.کرده استوفا دهد که میگواهی  که به پیمان وفا کندکسی سود برای هر حجراال 

 شدند ذرعالم  در امتحان ۀنتیجبر  شاهد، گواه و جانشینانش و فرشتگان خداوند، بنابراین
 (سیاه سنگهمان حجراالسود ) کهـ پیمان و عهد سنگ در را]گواهی[  آن خداوند سپس و

 وفا به گواهی دکن وفا پیمان به سهرک برایحجراالسود  پس .ـ قرار داداست کعبهدر رکن 
 .دهدمی

که خداوند  هآنگا» :روایت شده است که فرمود صادق اماماز  عمار، بن ةمعاویاز 
برای  .ها را ببلعدتا آن پیمان امر فرمود حجراالسودبه  از بندگان پیمان گرفتتعالی وتبارک

شود: امانت خود را ادا کردم و به پیمان خود وفا نمودم تا شهادت میهمین است که گفته 
 2«.امدهی که من به میثاق خود وفادار بودهب

 فرود آمد، عاَلم دنیا به آدم همراه و بود بهشت در که است سنگی همان حجراالسود و
 عالم در کهرا  هدیع یادآوری حجت بر بندگان و نقش که است پیمان و عهد همان سنگ و

در عالم دنیا  اما، بود سفیدتر برف ازاین سنگ  رنگ کند.می ایفا است شده گرفتهها از آن ذر
و صورت  شکلهمان  در او رستاخیز روز در .شد سیاه ،بندگان هایمعصیت و گناهان دلیلبه


، ش1363سال ، چاپ پنجم، اکبر غفاریح و تعلیق: علیتصحی، اصول کافی، شیخ محمد بن یعقوب کلینی. 1

 .184ص 4ج، ایران ،تهران ،انتشارات دار الکتب االسالمیه، چاپخانه حیدری
 .184ص 4ج ،اصول کافی، شیخ کلینی. 2
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ای خالیق گواهی بر  تا آیدمیـ داشت دنیا عالم از قبلنخستین  پیدایش در کهـ خوداولیۀ 
 دهد.ب

روایاتی بیان  1توجه به این سنگ و بزرگداشت آن و بیان حقیقتش بیتدر سخنان اهل
 کنیم:ها به ذکر یک روایت بسنده میجهت اجتناب از به درازا کشیدن کالم تنشده است که به

پرسیدم:برای  گوید: از حضرت اباعبداللهشده است که می تیاعین روااز بکیر بن ... 
چه خداوند حجر را در رکنی که در حال حاضر در آن است، قرار داد و نه در ارکان دیگر؟ و 

یثاق و عهد بندگان شود؟ و برای چه از بهشت خارج شد؟ و برای چه مبرای چه بوسیده می
 که کنید باخبر مراامور  این علت از شوم فدایت گر؟ید یدر آن قرار داده شده است نه در جا

 سختی و مشکل مسئلۀ بسیار از» :فرمودند امام :گویدمی بکیر ؟مر متحیّ  و سرگردان
بر سازم. الله تو را باخشاءفراده تا ان و گوش بدار فارغ را دلت و بدان جو کردی. پسوپرس

 آدم حضرت نزد و آورد بیرون از بهشت که گوهری بود، را حجراألسود وتعالیتبارک خداوند
بود. به این صورت که  آن در خالیق پیمان و میثاق قرار داده شد؛ ؛ زیرا رکن آن در و داد، قرار

ا عهد و هاز آن مکان همین ها خارج نمود، خداوند درصلب آن آدم را ازبنی ذریۀ که زمانی
 قائم حضرت بر پرنده مکان همین از نیز و کرد رؤیت را پیمان گرفت و در این مکان ایشان

کند آن پرنده است که به خدا سوگند، همان آید و اولین نفری که با قائم بیعت میفرود می
دهد، در حالی که او دلیل و حجتی است تکیه می قائم مقام همین است. به جبرئیل

کند و شاهدی م، و شاهدی است برای کسی که به عهد خود در آن مکان وفا میبرای قائ
است بر کسی که در آن مکان عهد و میثاقی را که خداوند عّزوجل از بندگان گرفته است ادا 

جهت تجدید عهد و میثاق است؛ تجدید پیمان کردن آن، بهلمس کند. اما بوسیدن ومی
ها گرفته است. بنابراین پیمانی که خداوند در عالم ذّر از آن جهت بازگرداندنش به او؛ همانبه

عهد و پیمانی را که از ایشان گرفته شده است به او  آن آیند ومی حجر نزد سال هر
 ادا کردم و را امانتم گویی:رسی چنین میمی حجر به کنی وقتینمی گردانند؛ آیا توجهبازمی


.145ص  ،احمدالحسنمراجعه کنید به کتاب توحید، سید . 1
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 از غیر سوگند خدا وفا نمودم؟ به عهدم دهی که به تشهاد برایم نمودم تا تجدید را میثاقم
 نداشته نگه را میثاق و عهد آن کسهیچ ایشان از و غیر کندادا نمی را عهد آن احدی ما شیعیان

 دیگران و هرگاه کندمی تصدیقشان شناسد ومی را ایشان آیند،می است. هرگاه شیعیان نزدش
 شما از غیر نماید؛ به این جهت کهمی شانکرده، تکذیب انکارشان رسندمی به حضورش

شما،  نفع نکرده است، و به خدا سوگند به نگهداری و حفظ را عهد و امانت آن کسی شیعیان،
غیر  و کردید وفا عهد به شما دهدمی شهادت دهد؛ یعنیمی شهادت دیگران به ضرر و و علیه

 قیامت روز در حجر الی که شهادتورزیدند؛ در ح کفر آن به کردند و انکار و نقض را آن شما
 چشم و دو گویا زبانی که آیدمی حالی در حجر قیامت روز است. در آنان حّجت بالغۀ خداوند بر

شناسند صورت می آن با را او خالیق تمام که اوست اولین صورت همان حجر، هیئت این و دارد
میثاقی را که نزد اوست با کنند. برای هرکسی که به او وفا نماید و عهد و نمی انکارش و

دهد؛ و علیه هرکسی که آن را انکار نماید و جا آورد، شهادت میکردنش و ادای امانت بهحفظ
دهد. اما علت اینکه خداوند عناد ورزد، و با کفر و انکار، میثاق را فراموش نماید شهادت می

گوید: عرض ر میبکی دانی اصل حجراألسود چیست؟آن را از بهشت خارج نمود؛ آیا می
الشأن و از بزرگان مالئکه بود و وقتی عظیم یفرمودند: حجر، َمَلک حضرتکردم: خیر. 

آورد و اقرار  مانیخداوند از مالئکه میثاق گرفت، آن ملک اولین نفر از مالئکه بود که به آن ا
به رسم امانت  را قیامین قرار داد و میثاق خال مخلوقاتشخداوند او را بر جمیع  نی. بنابراکرد

در او قرار داد و از تمام مخلوقات اقرار گرفت در هر سال نزد او به میثاق اقرار کنند و همان 
 نینشها گرفته است. سپس خداوند او را همعهدی را تجدید نمایند که خداوند عّزوجل از آن

نزد او  ل آدمو نیز هر سا دینمایادآوری میثاق مزبور به در بهشت قرار داد تا وی را  آدم
عصیان  شده اقرار کند و آن را به این وسیله تجدید نماید. وقتی آدمبه عهد و پیمان گرفته

بر  ،فرزندانشاز  نیزو  ،را که از او یمانینمود و از بهشت بیرون شد خداوند متعال آن عهد و پ
نگامی . هساخت رانیسرگردان و ح برد و او را ادشیبود از  هگرفت اشیو وص محمد

 یسو از بهشت به ید یسف دیصورت مروار آن ملک را به رفت،یرا پذ آدم ۀکه خداوند توب
به او افتاد با  که نگاه آدم یهند بود. هنگام نیکه او در سرزم یپرتاب نمود در حال آدم
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نسبت به آن نداشت.  یگر یاست شناخت د قدرگران یگوهر  نکهیاز ا شیب یول ؛او انس گرفت
شناسی؟ گفت: خیر! آیا مرا می ،وجل آن سنگ را به سخن آورد و گفت: ای آدمخداوند عزّ 

شیطان بر تو غالب شد و پروردگارت را از یادت  لیکن ،شناسیسنگ گفت: البته که مرا می
برد. سپس به همان صورتی که در بهشت با آدم بود درآمد و به او گفت: کجا رفت آن عهد و 

و میثاق به یادش آمد و گریست و برای سنگ خضوع و خشوع  او پرید یسو میثاق؟ آدم به
 ینمود و آن را بوسید و اقرار به عهد و میثاق را نزد او تجدید کرد. سپس خداوند او را به گوهر 

با عزت و احترام آن را بر دوش خود  شفاف و نورانی و درخشنده تبدیل فرمود. آدم سفید و
 گرفت و با خودآن را از آدم می لید جبرئشگرفت و حمل نمود و هرگاه خسته می

در مکه دائما  با آن مأنوس  رفتند تا به مکه رسیدند. آدمکرد و به همین منوال میمیحمل
. سپس خداوند عّزوجل وقتی کردبود و روز و شب، میثاق و عهد را با اقرار برای او، تجدید می

وتعالی از فرزندان تبارک چراکه وقتی خداوند ؛کعبه را بنا نمود سنگ را در آن مکان قرار داد
در آن مکان اخذ نمود و در آن مکان آن َمَلک، میثاق را آن عهد را آدم عهد و میثاق گرفت، 

در خود فرو برد؛ به همین علت خداوند حجر را در آن رکن قرار داد. سپس خداوند آدم را از 
قرار داد. وقتی آدم  ، و سنگ را در آن رکنجانب مروه راندو حّوا را به ،طرف صفاجای بیت به

ه گفت و خدا  ه اکبر و ال اله اال اللَّ از صفا چشمش به حجر افتاد که در رکن نصب شده بود، اللَّ
شدن با رکنی که حجر در روبه همین علت سنت است در هنگام روبه ؛را تمجید و تعظیم نمود

نه در هیچ ملک  ،اق را در او به ودیعه نهادآن است از صفا تکبیر بگویند. خداوند عهد و میث
و بر  دیگری؛ چراکه وقتی خداوند عّزوجل بر ربوبیت خودش و بر پیامبری حضرت محمد

در حالی که آن َمَلک اولین کسی  ؛پیمان گرفت، پشت مالئکه لرزید وصایت امیرالمؤمنین
 محمدنسبت به محمد و آلشتاب نمود و در بین ایشان، دوستدارتر از او  ،بود که به اقرار
رو خداوند او را از بین ایشان اختیار فرمود و میثاق را در او قرار داد. او روز ازاین ؛وجود نداشت

آید در حالی که زبانی گویا و چشمی بینا دارد و برای هرکسی که در آن مکان عهد قیامت می
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 1«.خود را وفا کند و میثاقش را حفظ نماید شهادت خواهد داد

 ذر عامل در آتش به شدنوارد دوم: امتحان
آنچه  از غیرـ دیگری امتحان در ذر هاینفس ندنکمیبیان  بیتاهل روایات از برخی
صورت گفتاری. این به نهعبارت بود از انجام یک عمل  امتحان این و شدند وارد ـ نیزگفته شد
 بود.« آتش»شدن به وارد امتحان،

 شامل ،به انجام رسید هابرای نفس عالم ذر در که امتحانی یم،گفت قبال   که همان طور
؛ و چه آتش بهشدن وارد دستور دوم: و ؛والیت و نبوت ربوبیت، به اقرار :اول دو مرحله بود.

بوده  الهی امرپذیرفتن  وشدن تسلیم اطاعت،برای  عملیسازی  همان پیاده ،دستور اینبسا 
 .نافرمان بشناسد ا ازُبردار ر فرمان خداوند تا باشد،

خواسته  از مخاطبان مطرح شد و یک سؤال آن در که بوده باشد چه بسا فقط یک امتحان
 ازبردار فرمان داده شد تا دومی فرصت امتحان تمدید شد و شد به آن پاسخ گویند؛ سپس

 العالم. والله؛ شود داده تشخیص شوندهملحق از گیرندهسبقت و نافرمان

 ـبگذارید خواهیدمی هرچه را آن نامـ دومفرمان  یادوم،  فرصت ،دید  مرحلهتم امتحان، این
 اول آسمان به را گل سبحان خداونداند آنجا که روایات بیان کرده است؛گفته شده  ،روایات در

ل در روح دمیدن از پس را آدم و برد ، آن از وخلق فرمود،  را آدم نفس، و به این ترتیب آفرید گ 
فرمان داد  ذر عالم درآدم بنی به و برافروخت آتشی سپس؛ کرد ایجاد را رزندانشف هاینفس

 و، گردید یمین اصحاباز  وشد  مؤمنانجزو  شد، آن واردهرکس  پس شوند.آن آتش ب وارد تا
 راتعالی وتبارک خداوند فرمان کهشد  مالش   اصحابنشد جزو  آن وارد وترسید  آن ازهرکس 

 .کردند چیسرپیاز آن  و انکار
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 ؛اندشده آورده مختلفسندهای  با و هستند بسیار کنندمیبیان  را مطلب این که روایاتی
 :کنیممی نقل راها آن از برخی .کرد اثبات راامر  این، هاآن طریق از توانمی کهطوری به

اراده فرمود  عّزوجل وندون خداچ» فرمود: صادق اماماباعبدالله  گوید: حلبیعلی  .1 
لرا بیافریند، آب را  آدم آنگاه آن  ؛مالش داد، سپس مشتی برگرفت و آن را فرستاد روی گ 

سپس  .جنبش درآمدنده بها آن ناگاهو فرید، صورت ذره آرا بهها آن سپسرا دو نیمه ساخت، 
سویش رفتند هبها آن داخلش شوند، اهل شمال دستور داده خت و بوآتشی برافر ها آن برای

 شرفتند و داخلها آن ؛داخلش شوند اهل یمین دستور داده بسپس  .و داخل نشدند دو ترسیدن
. چون اهل شدسرد و سالمت ها آن برپس آتش  ،آتش امر فرموده ب عّزوجل وندخدا .شدند

 و بهگذشت ها آن از وندخدا ما را ببخش.گفتند: پروردگارا از ما درگذر و  شمال چنان دیدند
 در حالی که نشدند؛ شرفتند و کنارش ایستادند و داخلها آن ید.یدرآ آتشه فرمود: بها آن
خدای رو همیناز ؛بود که داخل آن آتش شد یکس نخستین رسول خدادیدند یمها آن

 1«.، من نخستین پرستنده بودمداشت: بگو اگر خدای رحمان فرزندی فرمایدمی عّزوجل

آغاز آفرینش  گر مردم بدانندا » فرمود:ایت است که رو  باقر امام... از زراره از اباجعفر  .2 
قبل  عّزوجل وند. همانا خداشدندمیاختالف ندچار با یکدیگر نفری دو هیچ  است چگونه بوده

مال فرمود و به اصحاب ش   شدآنگاه امر فرمود تا آتشی افروخته ... را بیافریند اتاز آنکه مخلوق
سپس به اصحاب یمین فرمود داخل  .و پرهیز کردندها از آن ترسیدند آن .در آن داخل شوید

آتش سرد و سالمت پس  ؛ها داخل شدند، پس به آتش فرمود سرد و سالمت باشآن .شوید
داخل پس ، درگذشتمخداوند فرمود  .شد. اصحاب شمال گفتند پروردگارا از لغزش ما درگذر

بنابراین نه  شد؛ت و معصیت ثبت بود که طاعو به این ترتیب ها رفتند و باز ترسیدند، آن .شوید
 2«.این دسته شوندجزو آن دسته شوند و نه آن دسته خواهند توانست جزو توانند این دسته می

و ]به ) پرسید:سخن خداوند عّزوجل  اینۀ دربار  باقر امام از مردی گوید: زراره...  .3 
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تا آخر آیه.  (...را برگرفتها نآ خاطر بیاور[ زمانی را که پروردگارت از صلب فرزندان آدم، ذریۀ
یک  عّزوجل وندخدا» فرمود: من به پدرم فرمود: شنیدمی پدرشکه در حالی  حضرت

بر آن ریخت را برگرفت و آب گوارای فرات  ـرا از آن آفرید که آدمرا ـمشت از خاک زمین 
ل صبح دیگر سپس آب شور و تلخ بر آن ریخت و چه .حال خود گذاشت و آن را چهل صبح به

آنگاه آدمیان مانند مور از  .شّدت مالید ل خمیر شد، آن را برگرفت و بهواگذاشت. چون آن گ  
اصحاب یمین  .به آتش درآیندداد دستور  هاهمۀ آنبه . راست و چپش به جنبش درآمدند

شدن سرپیچی مال از داخلو اصحاب ش  شد، سرد و سالمت ها آن داخل شدند و آتش بر
 1«.کردند

که تعالی هنگامیوخدای تبارک»فرمود:  باقر امام... از زراره، از حمران، از اباجعفر  .4 
با هم را رید. سپس این دو آب آبی شور و بدمزه آفنیز و و گوارا، آفریدگان را آفرید، آبی زالل 
. سپس به شدت مالید دادبهاز سطح زمین برداشت و آن را ل آمیخت. خداوند مقداری گ  

: در صلح و آرامش به فرمود ـکردندذّره حرکت میهمچون که آنان  حالی درـاب یمین اصح
و سپس فرمود: . هیچ باکی ندارمنیز گفت: به آتش بروید و  به اصحاب شمالو بهشت بروید. 

 گفتند: بله گواهی دادیم؛ تا در روز قیامت نگویید ما از این« آیا من پروردگار شما نیستم؟»
شما پروردگار آیا من »سپس از پیامبران عهد و پیمان گرفت و فرمود:  «.بر بودیمخبی ]امر[

گفتند: بله. پس « ؟امیر مؤمنان نیست ،فرستادۀ من و این علی ،نیستم؟ و آیا این محمد
 ،و محّمد ،و از اولواالعزم پیمان گرفت که من پروردگار شما هستم ؛پیامبری برای آنان ثابت شد

؛ علم من هستندخزائن امیر مؤمنان و اوصیای پس از او، اولیای امر و  ،یفرستادۀ من و عل
وسیلۀ او از دشمنانم کنم و بهو حکومتم را آشکار میگردانم پیروز میوسیلۀ مهدی دینم را و به

پروردگارا! ما »گفتند: «. شوماز روی اختیار و اجبار عبادت میوسیلۀ او بهو  ،گیرمانتقام می
برای این پنج نفر عزم و آدم آن را نه انکار کرد و نه اقرار. پس  «.م و گواهی دادیماقرار کردی

و این همان سخن خدای  ؛در اقرار به آن نداشت ی. اما آدم عزماستوار شدمهدی ربارۀ د
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 شبرای یپیش از این، از آدم پیمان گرفته بودیم اّما او فراموش کرد و عزم)عّزوجل است: 
. سپس به آتش دستور داد برافروخته شود و به فراموش کرداو  یقتحق درفرمود: . (نیافتیم

فرمود:  یمین. به اصحاب یدندها از آن ترسآن یول «.یدوارد شوبه آن »اصحاب شمال فرمود: 
آرامش بود. اصحاب شمال  یۀآنان خنک و ما یها وارد شدند و براآن «.یدآن وارد شوبه »

اما  ؛«یدو وارد آن شو یدبرو یدم،من شما را بخش»فرمود: « .! ما را ببخشاراپروردگ»گفتند: 
 1«.شدو استوار ثابت  یتو معص یتاطاعت و وال به این ترتیب و  یدند؛ترسباز از آن 

مان یاران از یکی نامکه  بودیم صادق امام محضردر  :است کرده نقل اذینهابن...  .5
از عالئم مؤمن این است که در » رمود:ف امامدر او تندی و تیزی هست.  گفتیم. شد برده

 آن سّر ؛ هستتندی و تیزی  ما اصحاب تمام در :کردیم عرض« .او تندی و تیزی باشد
ها را آفرید به اصحاب تعالی هنگامی که انسانوخداوند تبارک» فرمودند: حضرت چیست؟

اخل آتش ـ فرمود داخل آتش شوند؛ پس اصحاب یمین دستیدکه شما همان گروه هیمین ـ
اصابت همان سوزش آتش از ناشی این حّدت و تیزی  ؛شدند و سوزش آتش به ایشان رسید

 نیز به آتش وارد شوند؛ ولیها آن دـ امر کر ها بودندکه مخالفین آناست. و به اصحاب شمال ـ
 2«.دارای وقار و سنگینی هستندها آن این کار را انجام ندادند و به این ترتیبها آن

نظر ها صرفجهت اجتناب از اطالۀ کالم از آنبه مات بسیار دیگری نیز وجود دارند که روایا
همین  با که است شده ذکرپژوهش  اینهای مختلف بخش درها آن ازو تعدادی  ،کردیم

 ،آن در که کرد اثبات را دیگر امتحانی وجود توانمیها آن طریق ازو  اند،شده نقلمضمون 
پرسیده نشده تا به آن  یسؤالها آن از و بگویند، «بله» است نشده خواسته شوندگانامتحان از

 امتحان این در و ؛آتش به ورود، یعنی بود عملدادن یک انجام ،امتحانپاسخ بگویند. این 
 ۀجمل از شد آتش واردهرکس  و گروه سومی وجود ندارد؛ شدند، تقسیمگروه  دو بهها آن

 ورود از وترسید  آتش ازهرکس  و ،ندداد پاسخ خود اعمال با که بود یمین اصحاب و مؤمنان
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 کهها آن ازکدام هر  وشد؛  مالش   اصحاب وکننده  تکذیبکاران  زیانکرد جزو  خودداری آن به
 پس هرکس .کرد تکرار را نتیجه همان او اما؛ شد دادهبه او  فرصت اینخواست  یدیگر  فرصت

 فرجامش آتش جهنم؛ زد، باز سرهشت شد، و هرکس فرجامش ب ،در عالم ذر وارد آن آتش شد
 .بود آتش به ورود امتحان ۀنتیج این

حّدت و  خود شخصیت در مؤمن چرا که است شده داده توضیح قبلی روایت در عالوه،به
 درخشش و گرما و آتش بهشدن وارد اثراین تندی و تیزی، در  که بود این امام پاسخ .دارد تندی

اصحاب یمین داخل فرمود داخل آتش شوند؛ پس »وجود آمده است:  به مؤمن نفس در آن
آتش شدند و سوزش آتش به ایشان رسید. این حّدت و تیزی ناشی از اصابت همان سوزش 

 .د بودخواه همراه او نیز با عالم دنیا در حتی آن آتش و تأثیر «آتش است.

 از قبل ،آتشآن  هب هانفسشدن داخل امتحان   آیا :شودمی مطرح سؤال این حال
 آن؟ از بعد یا ه است،بودخودشان  برها آن گرفتنگواه و گفتن«بله» امتحان

، مقّدم بر آتش بهشدن وارد امتحان بگویم یقین و قطع طوربه توانمنمیبنده  :پاسخ
نکته  این به روایات از برخی اما ؛است افتاده اتفاق آن از پس یااست،  بوده گفتنلبیک امتحان

 مثل روایت پذیرفته است؛ صورت گفتنلبیک امتحان از پس ،امتحان این که دارنداره اش
 :زیر روایت و کردیم؛ نقل آتش شدن بهوارد امتحان اثبات در ما که «4» شمارۀ

 ندخداو»... از عثمان بن عیسی، از برخی اصحابش، از ایشان نقل شده است که فرمود: 
 آب به ]باری دیگر[ و از تو بیافرینم؛ را اطاعتم اهل و خود بهشت تا باش، گوارا: فرمود آب به

 را پس این دو آب کنم. از تو ایجاد را اهل عصیانم و خود جهنم تا باش، شور و تلخ فرمود:
را همانند ذر  (خلقتها )آن دست راست مشتی برگرفت و با جاری ساخت. سپس گل روی

ه آیا من پروردگار شما نیستم و اطاعت من بر آفرید. سپس آنان را بر خودشان گواه گرفت ک
 و شد، ورشعله ور شو؛ آتششعله: فرمود آتش به پس «.آری» گفتندها آن شما واجب نیست؟

دیگر  برخی و سرعت تالش کردند،بهها آن از بعضی به داخل آن درآیید.: گفتها آن به
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[ مکان دیگر برخی کندی انجام دادند، وبه گرمای آن را  وقتی و نکردند، رکت را خود ]اصال 
مشتی با این دست گرفت و  سپس نشدند. آن واردها آن از یکهیچ و برگشتند احساس کردند

و  را همانند دیگران بر نفسشان گواه گرفت،ها آن آفرینشی همانند ذر و آفرینش قبلی آفرید و
[ شتاب با دیگر بعضی و] دندبو ُکندها آن از بعضی شوید. آتش این وارد: فرمودها آن به سپس

پس  قرار گرفتند. آن در همه بنابراین ؛کردند عبور زدنهمبه یک چشم بهها آن از بعضی و
ها آن به آسیبی هیچ و خارج شدندها آن به سالمت از آن خارج شوید.: ]خداوند[ فرمود

: فرمود. کنیم عملها آن پروردگار، فرصتی دیگر بده تا ما همانند ای: گفتند دیگران نرسید.
 از داده بودند، انجام دادند؛ بعضی انجام اول بار آنچه مانندها آن ]اما[ به شما اجازه دادم.

[ جای خود دیگر برخی و دیگر کندتر بودند، برخی و تر عمل کردند،سریعها آن  ترک را ]اصال 
وا َلعَ : است که فرمود تعالیحق ۀهمان گفت این ؛نکردند ُهْم َوَلْو ُردُّ نَّ َما ُنُهوا َعْنُه َوإ  اُدوا ل 

ُبوَن  گردند و آنان و اگر هم بازگردانده شوند قطعا  به آنچه از آن منع شده بودند برمی) َلَکاذ 
 1«(.نداانگویدروغ

 گفتنلبیک و گفتنآریفرمان  از پس ،آتش به وروددر این حدیث آمده است که فرمان 
 از پس ذر عالم در دوم امتحان اینـ ی گفتاحتمالصورت بهـ توانمی نتیجه در .صادر شد

 .ه استگرفت انجام اول امتحان

به اتمام  و داده رخ ما برای غیبی که امور وجوی چنیندر تحقیق و جست حقیقت، در
 به مراجعه با مگر ،شد مطلع از جزئیات تواناند، نمیسپرده شده به دست فراموشی و رسیده

 شود.می یافتها آن نزداست  متشابه ما بر آنچه بیان وها کردن آنممحک چراکه ؛ذکر اهل

 نکته دو
مّدنظر قرار  راها آن و کرد توجهنکته  دو به باید ذر، عالم در هانفس امتحان توضیح از پس
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 :داد

 شود؟در دنیا تکرار میدوباره  ،چرا این امتحان در عامل ذر .1
 امتحان عوالم ـرجعتعالم  و دنیاعالم  ذر، عالماند از عبارت کهـ نزول قوس عوالم

 ۀهم برای امتحان سپس ؛شد انجام ذر در آدمبنی ۀهم امتحانبه این صورت که  ؛هستند
این عده،  و شودمی تکرارها آن ازای عده برای امتحاننیز  رجعت در و تکرار، دنیا درها آن

 ایناند؛ داشته خالص کفر کههستند  نیکسااند، یا داشته خالص ایمانیا  که هستند کسانی
 است. گانهسه عوالم وضعیت

 درنخستین  پیدایش در را خود بندگان خداوند چرا :شودمی مطرحپرسش  این اینجا در
 در رااین امتحان  و کرد تکرار دنیا عالم در راها آن امتحان سپس و کرد، امتحان ذر عالم

 کافی نتایج تعیین برای امتحان یک آیا کند؟می تکرار هاآن ازای عده برایفقط  سوممرتبۀ 
 ؟نبوده است

 و جن من و) :فرمایدمخلوقات را برای شناخت خودش آفرید؛ می متعال خداوند :پاسخ
 شناخت ،عبادت از منظورو از آنجا که  1(؛کنند پرستش مرا برای اینکه نیافریدم مگر را انس
 پاسخی این و کرد، امتحانش خود شناختۀ وسیلبه راخالیق  متعال،وسبحان خداوند ،است
ش خود شناخت برای ذرعالم  در راها خداوند، آن پس اول این پرسش؛ قسمت دو برای است
 برای رجعت در امتحان و، نمود خلقش خود شناخت برای دنیاعالم  درها را آن نیز و آفرید
 او جانشینان شناخت با جز تعالیحق شناخت که آنجا از؛ و شد خواهد تکرارخالیق  ازای عده

 چراکه بشناسید؛ را خود زمان امام باید وندخدا شناخت برای ،شودنمی حاصل زمینش در
 .خداست از اطاعت ،او از اطاعت و خدا شناخت ،او شناخت

 این عمومیت و، کندمی بیان کلی صورتبه را آفرینش علت که استعمومی  پاسخی این
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 است: شده ذکر روایات در پاسخ

 تعالیحقۀ فرمود معنایدربارۀ  صادق امام از :شده است نقل دّراج بن جمیل از... 
  َیْعُبُدون  ل 

الَّ نَس إ  نَّ َواْْل  را خلق کرد  هاآن» فرمودند: حضرت کردم. سؤال َوَما َخَلْقُت اْلج 
 1«.همه راه بلک خیر،» فرمودند: را؟همه  یا را خاصی گروه :عرض کردم «ند.تا عبادت کن

 امتحان علتاین پاسخ  در و کرده ذکر را آن صادق امام که دارد وجود دیگری پاسخ
 .فرمایدمی بیان است داده قرار هابدن در را ارواح خداوند چرا اینکه و دنیا در

به چه علت » کردم: عرضصادق امام به گوید:می هاشمی فضل بن عبدالله... 
؟ «پس از آنکه در ملکوت اعلی باالترین جایگاه را داشتند ،ا قرار دادهح را در بدناروا وندخدا
 که دارندشرافت و مرتبۀ باالیی دانست ارواح با آن می وتعالیخداوند تبارک»فرمود:  امام

سوی ادعای ربوبّیت در برابر خدای عّزوجل کشیده ها بهاگر به حال خود رها شوند بیشتر آن
قرار داد که در همان ابتدای تعیین  یهایدر بدنبا قدرت خویش ها را خواهند شد؛ بنابراین آن

و نیز برخی از  ه بود،مقّدر کردبرایشان  ،هابه آن و رحمتها عنایت بر آن نظربا سرنوشت، 
ای عدهو بعضی را نسبت به  کفایت نمود،دیگری با برخی را  ،نیازمند کرد ها را به برخی دیگرآن

و برخی را  ،باالتر قرار داداز برخی دیگر برخی را در آخرت درجات و  ،ی دادبرتر دیگر در دنیا 
های خود را و حجت فرستادا هسوی آنرسوالن خود را به . خداوند،وابستۀ برخی دیگر نمود

عبودیت و فروتنی و را به انواع ها آن دهنده باشند وو بیمدهنده بشارتتا  گماشتها آن رب
های های دنیا و ثوابو کیفرهای دنیا و کیفرهای آخرت و ثواب ؛ادار نمایندو  شانمعبود بندگی  

و آنان را  ؛را به نیکی تشویق کند و از بدی برکنار سازدها آن کرد تا تعیینها آن آخرت را برای
مخلوق و بنده و نیازمند  ارباب، ها آن تا بدانند وکار رهنمون ساختو کسببرای طلب روزی 

ابدی و بهشت جاویدان گردند و از  ر نعمتسزاوابه این ترتیب آورند و رو عبادتش  ، و بههستند
سر ای پ» فرمود[: ایشان ]سپس «.نیستند در امان باشند شنچه سزاوار ه آگرایش ب
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بینی که همه آیا نمی ؛تر استوتعالی برای بندگانش از خودشان خیرخواهفضل! خدای تبارک
و برخی  ،گرایندمیربوبّیت  ادعایبه ای عده؟ تا آنجا که هستند انجویی بر دیگر در مقام برتری

با وجود کاستی، ها آن و این در حالی است کهآیند پیغمبری یا امامت برمی ادعایناحق به به
وارد شده است چنین ادعایی ها آن یی که بردردهاو درماندگی، ناتوانی، خواری، بینوایی، 

ای پسر فضل! شان چیره و مسلط است. غالب، و بر همهها آن ردر حالی که مرگ ب ،کنندمی
ُم دهد هایش بهترین کار را انجام میوتعالی در حق بندهراستی خداوند تبارکبه و ال َیْظل 

ُموَن  ْنُفَسُهْم َیْظل 
َ
اَس أ نَّ النَّ اَس َشْیئا  َو لک  کند؛ ولی این ستم نمیهیچ خداوند به مردم و ) النَّ

 1«(.کنندکه به خویشتن ستم می ندامردم
 دنیا به هابدن در دادنقرار با که است ارواح امتحان و شدننازلخاص برای  پاسخ این

هیچ  او در که شوندب کاملی پروردگارآن  بهخودشان  نیاز و کمبودها متوجه تا شوند،می نازل
 .نیستند نیازبی وا پرستش و پروردگارشان شناختن ازها آن و اینکه ندارد وجود نقصی

 و دارد قرار بعدی ۀرتب در ذر، عالم در نفس امتحان با مقایسه در دنیا این در امتحان اما
 باقی سؤال اینحال  .شد خواهد حاصلهم  اینجا در آمد دسته ب آنجا در که اینتیجه

 شد؟ تکرار جهان این در سپس وصورت پذیرفت  ذرعالم  در امتحان چرا :ماندمی

 در امتحان آن چرا و شد گرفته چرا که است مانده باقی ذر امتحان خصوص در لسؤا این
 در امتحانات چرا یعنی ؟شود تکرار برخی براینیز  رجعت درچه بسا  و شودمی تکرار دنیا این

گاه نتیجه از متعال خداوند اینکهوجود  با ،شوندمی تکرار نزول قوس عوالم  است؟ آ

 و ؛باشد کنندهقانع و ،منطبق عقل و منطق د،رَ خ   رب که داریم نیاز پاسخی به ما اینجا در
 :ه استفرمود کهآنجا  ارائه کرده؛ احمدالحسن سید که استپاسخی  همان این

نیست. خداوند سبحان به فرصتی خیالی و  ،فرصت، حقیقی استاین دادن »
ولی از  ؛یر دهند، آن را تغیهبد بود ذرعالم واقعی داده است تا اگر نتیجۀ  یمردم فرصت
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یعنی حکمت این  ؛شودهمان نتیجه تکرار می ،آنجا که حقایق آنان زشت و پلید است
واقع[  ]دردیگر،  این فرصت  و  ،است که خداوند، بخشنده، مهربان و دلسوز است

عالوه به ؛کردن بخشش و کرم و رحمت خداوند سبحان استآشکارظهوری برای 
 آمدن ارواح در این عالم  بیان کرده است که فرود بارهدر این  امام صادقآنچه 

و  هامحدودیتطریق است که ضعف ارواح را از بوده جسمانی، برای این محدود  
آشکار نماید. عالوه بر علتی که برای رجعت بیان ]عالم جسمانی[  اینقیدهای 

ده است ، آن را بیان نمومتعالوسبحاننمودم، علت دیگری نیز وجود دارد که خداوند 
زودی، درخواست  داند آنان بهکه او میاین ارتباط دارد؛و به مهربانی و بخشش او 

در نتیجه او پیش از درخواست آنان، این فرصت را در  کنند؛میمطرح فرصت دوم را 
اختیار آنان قرار داده است. با وجود این تکرار و این بخشش از جانب او، باز هم خواهیم 

هایی که کنند تا امتحانشان تکرار شود و عالوه بر فرصتاست میدید در آخرت، درخو 
قاُلوا کنند: قبال  به آنان بخشیده شده است، درخواست فرصت دیگری را مطرح می

لی نا َفَهْل إ  ُذُنوب  ْحییَتَنا اْثَنَتین  َفاْعَتَرْفنا ب 
َ
َنا اْثَنَتین  َو أ َمتَّ

َ
نا أ ْن َسبیل   َربَّ   1ُخُروج  م 

اکنون به گناهانمان  .ویند: پروردگارا! دوبار ما را میراندی و دوبار زنده کردیگمی)
 2«.(معترفیم، پس آیا راهی برای بیرون آمدن ]از دوزخ[ هست؟

 بندگانش به خدا رحمت و فضل بخشندگی، دلیلبه امتحان این شودمی روشن بنابراین
 راها خداوند آن .دهدمی نتیجه تغییر و موفقیت برای واقعی فرصتیها آن به و شودمی تکرار

 بسیاری اما ؛کرد شانامتحان و آوردفرود  دنیااین  به راها آن سپسو  کرد، امتحان ذرعالم  در
 اشتباه همان دچار بلکه ؛ندادند تغییر را خود ۀنتیج و نکردند استفاده فرصتاین  ازها آن از

 .سو یک از این؛ شدند

 بنابراین ؛شد خواهند یدوم خواستار فرصتها آن داندمی متعال خداوند دیگر،سوی  از


.11غافر، . 1
 .253ص عقاید اسالم، سید احمدالحسن،. 2



  ............................................................................. 325یانتشارات انصار امام مهد 

بیایند در حالی که  قیامت روز درها آن اگر تا کرد آزمایش دنیا زا قبل ذرعالم  در راها آن
ها به آن است، نشده داده از عالم ذر غیر در موفقیت برای کنند که فرصت دیگری اعتراض

 تکرار جهان این در را آن سپس دادم؛ ذر فرصتیدر عالم  شما به شود: منداده می پاسخ
 دلیلو به این ترتیب حجت بالغه ) ؛کردید تکرار را نتیجه همان خود نتخابا شما با اما کردم؛
 به فرصت صد وندخداچنین بود که این تقدیر اگرحتی  بود. خواهد خداونداز آن   (رسا و روشن

وا فرماید: می تعالیحق .آوردنددست می به را نتیجه همانها قطعا  آن داد،میها آن َوَلْو ُردُّ
ُبوَن  ُهْم َلَکاذ  نَّ َما ُنُهوا َعْنُه َوإ  و اگر هم بازگردانده شوند قطعا  به آنچه از آن منع شده )  1َلَعاُدوا ل 

  (.نداانگویگردند و آنان دروغبودند برمی
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 ذرعامل  در عبادی اعمال .2
 فرصتها آن به و کرد امتحان راها آن و آفرید ذر عالم در را دمآ فرزندان هاینفس خداوند

 انتخاب حقدر این خصوص ها آن به و کنند، اطاعت او ازو  بشناسند، بپرستند، را او تا داد
 ؛ سپسداد قرارها آن در کندمی هدایت توحید سمتبه راها آن کهرا  سرشتی وفرمود،  عطا

ها آن به وکند  تکرارشان برای را امتحان و بیاورد پایین دنیا عالم به راها چنین اراده فرمود تا آن
 ،(دوم امتحان) دنیا این در داد.نیز  انتخاب حقها آن به و کندشان یاری که فرمود عطا چیزی
تا  کرد امرها آن به کهرا  عباداتی و شانخلفایاطاعت از  خود، از اطاعت بندگانش بر خداوند

 ساخت. واجبـ ...و  جهاد، زکات، حج، روزه، نماز مانندـ دهندب انجام راها آن

 ؛استبوده  آدم فرزندان امتحان عالم اولین ذر عالم :شودمی مطرح اینجا در که سؤالی
 از بعد «نیستم شما پروردگار من آیا»به اینکه  گرفتنگواهی زمان در بندگان گوییپاسخ آیا اما

 فقط که ه استبود جهانیجهان،  آن یا ؟اندداده انجامها آن که استخاص بوده  عملیانجام 
 در خداوند آیا و گیرد؟می صورت دنیا عالم در اینجا ،عمل و شدندمی مشخص آن در نتایج
 خیر؟ یاه است بود کرده واجب را و... روزه و نمازمثل  هاییعبادت ذرعالم 

 این خداوند بنابراین است؛ مشغول بدن مدیریت به عالم دنیا، در نْفس انسان: پاسخ
 دهندۀنشان . نماز،شود معطوف خدا شدن بامشغولدل به مقرر فرمود تا نفس را هاعبادت

به پروردگار خویش مشغول  تا خود را است مأل اعلی به او روح عروج و پروردگارش به بنده پیوند
 و منیت، از داریروزه ها، ولذت و هاخواسته ترک معنایبه رو کند. روزه واقعی قبلۀ به و سازد

 پیمان و عهد یادآوری و سوی خداکردن بهیرو  حج، .است متعال خداوند سویبه آوردنیرو 
اموال از  زیرا خدا است؛ در راه کردن اموالصرف زکات، و خمس خداست. نمودن ولییاری و

 خداوندپیشگاه  در را آن ]انسان[ پسسازد؛ مشغول می را انسان که دنیاست هایجمله زینت
 هدف یابیمدرمی ترتیب ینه اب ...خداست برایکردن خویشتن تقدیم ،جهاد .کندمیتقدیم 
نکردن از ، به یاد او بودن، و غفلتمتعال خداوندکردن به توجه و روی ها،عبادت ازنهایی 
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 .ته اسبود بدن مدیریت در نفس ۀمشغل دلیلبه دنیوی زندگی این در مسئلهاوست. پس این 
 است. دیگر دنیای به آوردنروی و دنیا این با نفس ارتباط قطع برای تاعباد پس

به آن، و به تدبیر نیازهای آن مشغول، و  فسن که ندارد وجودبدنی  هیچ ذر،عالم  در اما
]آنجا[ وجود دارد  در درونش زندانی شود. آنچه آن، هایکردن امیال و خواستهجهت برآورده

 متعال خداوند به نفس آوردنرویتنها در  تابادع در آنجا تمام این نبنابرای است؛ نفس
؛ استعالم  آنبا  ناسبتم که دارد عبادتی، معالَ  هر همچنین .ه استشدمی خالصه

 در و، گیردمی صورت دیگر عبادات و عبادات این طریق از دنیا در خداوند به نفس آوردنروی
 تیاعبادنیز  ذرعالم  در و هستند،عالم  آنبا  ناسبتم که دندار  وجود هاییعبادت آخرت عالم

 آن و است؛بوده  آن در گرفتهصورت امتحان  متناسب با  و عالم آنبا  ناسبتم کهوجود داشته 
برای  انسان. استبوده  محمدآل و محمد والیتبه  وربوبیت او،  به اقرار و خداوند یییکتا

 به را نگاهش یاتا  ،شده بود د( آزاد گذاشته)خداون« او»)خودش( و « منیت»انتخاب بین 
 غافلش خود ازآورده و  روی خدا سویبه یاشود،  غافل خداوند ازو  کرده متمرکزش خود

داشته  وجود هاییجایگاه متعال خداوند از غفلت و آوردنرویبر اساس  دو این بین وشود؛ 
 بود.چنین این ذرعالم  در عبادتاست. 

 توضیح فردبهمنحصر و روشن بیانی با را ذر عالم در عبادت و عمل احمدالحسن سید
 :فرموده است و داده

کند فقط یک آیا در آن عاَلم، طول مدت یا تعدد شرط است؟ آیا کفایت می»... 
ت، دعا، حج و جمیع عبادات باشد؟ آیا رسول عمل عبادی، معادل نماز، روزه، ذکر، زکا

 حظه اندیشیدن از عبادت هزار سال برتر است؟علی! یک لای به علی نفرمود:  خدا

طور کامل روشن نموده انجام عمل در عالم ذر، واضح است و این آیه آن را به
ن بنیاست:  َك م  َخَذ َربُّ

َ
ْذ أ َلْسَت َوإ 

َ
ْم أ ه  نُفس 

َ
ْشَهَدُهْم َعَلی أ

َ
َتُهْم َوأ یَّ ْم ُذرِّ ه  ن ُظُهور  آدم م 

ْد  اُلوْا َبَلی َشه 
َ
ُکْم ق َربِّ یَن ب  ل  ا َعْن َهَذا َغاف  ا ُکنَّ نَّ َیاَمة  إ  ن َتُقوُلوْا َیْوَم اْلق 

َ
و به یاد آر ) َنا أ
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ها را برگرفت و آنان را بر آن ۀتو از پشت فرزندان آدم ذّریپروردگار که را هنگامی 
هایشان گواه ساخت که آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی، ما گواهی نفس

و آنان را بر خودشان  (.خبر بودیمبی این ]امر[روز قیامت نگویید ما از تا در  ؛دهیممی
 گواه گرفت!

در این دنیا و در این امتحان، آیا شاهدی بر اعمال وجود دارد؟ آیا پیامبر  حال
شاهد نیستند؟ آیا این نویسنده شاهد نیست؟ آیا حجت خدا شاهد نیست؟ آیا مالئکۀ 

الّله  طور نیست که  ا َو َکفی ب   ؟(کافی است گواهی خداو ) َشهید 

اآیا چنین نیست که  یب  َك اْلَیْوَم َعَلْیَك َحس  َنْفس   َکَتاَبَك َکَفی ب 
ْ
َرأ

ْ
کتاب بخوان ) اق

انسان شاهد بر  ؟(کشیدن از خود کافی هستیرا! امروز تو خود برای حسابخودت 
ْشَهَدُهْم َعَلی وَ کشی خواهد کرد. از خویش حساب (نْفَسش)خودش است و خود او 

َ
أ

ْم  ه  َك اْلَیْوَم َعَلْیَك  .(و آنان را بر خودشان گواه گرفت) اْنُفس  َنْفس   َکَتاَبَك َکَفی ب 
ْ
َرأ

ْ
اق

ا یب  کشیدن از خود کافی امروز تو خود برای حساب ،راکتاب خودت بخوان ) َحس 
ست؛ ولی لۀ دیگری ائ، مسکنداما اینکه چگونه وی از خودش حسابرسی می .(هستی

چیزی گواهی چه ههستیم. ب «شاهد بر خویشتن است»اکنون ما در پی بررسی 
حجت خدا، فرشتگان و خداوند  آنچه پیامبر خدا، هکه ب استدهد؟ آیا جز این می

ادهد؟ اند گواهی میسبحان شهادت داده الّله  َشهید  کافی  گواهی خداو ) َو َکفی ب 
 .(است

ن بنیمل اشاره شده است: بنابراین در این آیه به ع َك م  َخَذ َربُّ
َ
ْذ أ ن َوإ  آدم م 

ن َتُقوُلوْا َیْو 
َ
ْدَنا أ اُلوْا َبَلی َشه 

َ
ُکْم ق َربِّ َلْسَت ب 

َ
ْم أ ه  نُفس 

َ
ْشَهَدُهْم َعَلی أ

َ
َتُهْم َوأ یَّ ْم ُذرِّ ه  َم ُظُهور 

یَن  ل  ا َعْن َهَذا َغاف  ا ُکنَّ نَّ َیاَمة  إ  تو از پشت فرزندان پروردگار که ا ر و به یاد آر هنگامی ) اْلق 
هایشان گواه ساخت که آیا من پروردگار شما ها را برگرفت و آنان را بر نفسآن ۀآدم ذّری

 این ]امر[تا در روز قیامت نگویید ما از  ؛دهیمنیستم؟ گفتند: بلی، ما گواهی می
 (.خبر بودیمبی
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 را بر خودشان گواه گرفت.ها آن خداوند

لذا این عبادات برای آن است  ؛است تین دنیا مشغول رسیدگی به بدنتو در ا س  نفْ 
. اگر به کندو توجه او را به خدا مشغول  ردشدن به بدن بازداکه نفس را از مشغول

عبادات اسالم بنگری برحسب ظاهر چنین خواهی یافت: نخور، ننوش، شهوات را 
ت که این عبادت در پی روشنی گویای آن اس، عبادت روزه است و بهترک کن! این

؛ دیگر عبادات نیز همین گونه است. به استشدن به بدن بازداشتن نفس از مشغول
دو چیز است: قطع ارتباط با این عالم و ها آن حج نگاه کن و به نماز! محتوای همۀ

 شدن.آوردن به عالم دیگر؛ به ذکر خدا پرداختن و به او مشغولروی

ها به همین شکل باقی شویم، آیا ممکن است عبادتحال اگر از این عالم خارج 
ها در دنیای دیگر مانند شکل و صورت عبادت طور قطع اینکه تصور کنیمد؟ بهنبمان

و دوم: اینکه عالم دیگر،  ؛: اول: عدم نیازنیستبه دو دلیل صحیح  ،همین دنیاست
درست مانند کسی ؛ ددار ن را آن ]اعمال[آوردن جایداشتن یا بهشرایط الزم برای برپا

مثال  در عالم ذر، احتیاج و نیاز وجود  روم تا شنا تمرین کنم!گوید به بیابان میکه می
نبودن مناسبپس شود، وجود ندارد؛ زیرا جسد مادی که نفس به آن مشغول می ؛ندارد

 برای عبادات این عالم جسمانی، کامال  واضح است. عالم ذر

در این عالم و عالم یکی است، و  که امتحان،این؛ بنابراین اکنون پاسخ روشن شد
و اگر خداوند چنین مقدر نماید که مردم را هزار بار  ؛استذر و عالم رجعت یکسان 

همین امتحان خواهد آزمود؛ زیرا علت آفرینش یکی است،  ارا بها کند، آنامتحان 
الف در علت وجود اخت. آری! جزئیات امتحان بهاستکه همان شناخت و معرفت 

ی در عالم ذر وجود داشته عوالم، متفاوت خواهد بود؛ نماز، روزه، حج، زکات و ... همگ
]تنها[ ولی در چهارچوب همان عالم. نماز  ؛است کردهها امتحان و خدا ما را به آن

صادر  تعالیحقنگاهم را به آنچه از جانب من که است و آن این بوده یک چیز بوده 
سوی خدا سیر کنم و ؛ حج یعنی بهنفی کنمرا  مروزه یعنی خود؛ متمرکز کنم شودمی
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خودم را به او  یعنیاو باشم. زکات انتظار فرمان چشمکنان گرد درب خدا، طواف
 . ...و ببخشم و خویشتن را در پیشگاه الهی برای مبارزه با منّیت، قربانی کنم 

کنی نه حتی مکان، گمان میآیا با توجه به اینکه در عالم ذر، نه زمان وجود دارد و 
پنداری این کارها به بیش از یک رویداد و ؟ یا میردنیاز داطوالنی  یاین کارها به زمان

جمع  "یک رویداد"در تنها ها عنوان مثال همۀ ایناشته باشد؟ و آیا اگر بهاتفاق نیاز د
 "رویدادیک "آید؟! قطعا  عمل خواهد بود، حتی اگر در دیگر عمل به حساب نمی شود

 1«جمع شود!
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 خامته

 دنیا، عالم بر سابق پیدایشی در ینْفس انسان پیدایش و ذر عالم اثبات پژوهش این از هدف
 عالم آن برای صحیح درک بیان ،است داده رخی است که در آن امتحان و آفرینش توضیحو 
این  هاییافته ترینبرجسته .ان استمخالفهای نظرات و گفته به پاسخ و، پیدایش آن و

 :کرد خالصه زیر شرح به توانمی را تحقیق

نْفس  و ه است،بود (هانفس عالم) ذر عالم در ،یبرای نْفس انسان نخستین پیدایش -1 
 ذر، عالم) کرد آغاز نزول قوس هایجهان یا تاریکی هایجهان دررا  خود سفر ]عالم[ آن از

عالم  .استبوده  دنیا عالم در او حضور بر ممقد ذر عالم در او حضور و (؛رجعت عالم دنیا، عالم
 در ـکنندمی تصور برخی کهبه آن صورتی ـ نه است اول آسمان در ملکوتیذر، عالم مثالی  

 .دنیوی مادی عالم

 آن بر گواه کریم قرآن از زیادی آیات و است ثقلین درشده ثابت حقیقتی ،ذر عالم -2 
 که کردیم ذکری روایاتۀ وسیلهبها آن تفسیر بیان همراههاز این آیات را ب آیه سیزده ماهستند. 

 .اندمحکم فرموده عالم آن برها را آن داللت بیتاهل

 رحمت پیامبر   .کردیم استناد دارند ذر عالم بر صریحی داللت که متواتری روایات هب سپس
 ایگونهبهت اس داده رخ آن دررا  آنچه و گفته سخن بسیار عالم آن خصوص در خاندانش و

 .کرد انکار را آن تواننمی و باشیم داشته ایمان آن به است واجب ما بر که نداهداد توضیح

 آن و نفی را ذر عالمی، شواهد ادله و  به استناد با شیعه وسنت اهل علمای از برخی -3 
 شد مشخصها شبهات آن به پاسخبررسی و  و بحثبا  اند.وارد کرده آن بری شبهات و ،انکار را

 اند؛نبوده شدهاثبات حقیقت برابر در شبهاتی از بیشچیزی  حقیقت درها شواهد و دالیل آن
 ناپذیراجتناب آن تصدیق و فتنپذیر  وآن وجود ندارد،  بر غباری هیچ کهای شدهحقیقت  ثابت

 و ،یظنّ  عقلی   شواهد از پیرویها آن اشکاالت منشأ شد مشخص ]همچنین[ ؛است
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 و آیات تفسیر و ثقلین مقابل در سنجش معیارعنوان بهفتن این دلیل ظنی  عقالنی گر نظردر
 .استبوده  روایات تضعیف

معیارهای  ؛است صحیح سنجشمعیارهای  فاقد که است ییترازو ،عقل کردیم اشاره
 نتایجی که منطبق ؛شودمی حاصل واقعی نتایج ها،آن گرفتننظردر با کهسنجش صحیحی 

است  عالم ذر کنندۀو اینکه دلیل عقلی، اثبات کنیم؛ پیروی آن از باید ما باشد که واقعیتی بر
 معیارهای ۀدهندنشان که است نیثقلی دلیل عقلی، تابع زیرا رساند؛را می آن به لزوم اعتقاد و

 ایمان از ،آن وجود به اعتقاد و عالم آن به آوردنایمان همچنین؛ هستند عقل صحیح سنجش
به این ترتیب  گیرد.می سرچشمه کندمی اثبات را آن که دینی متنه ب عاقلپایبندی  و غیب به

 یا متن گرفتننادیده و ،اجتهاد و گمان نظر، بر اساس کردنعمل برای جایی دیگر
 ندارد. وجود آن معنای کردنمنحرف

ل از ذر عالم در نْفس انسانی آفرینش -4  صورت  اول آسمان بهشده( برده باالشده )رفع گ 
 شکل انسانیآسمانی   نفس اولین ترتیب ینه ابو  ؛شد دمیده آن در ایمان روح سپس ،پذیرفت

عاملی  این و شد، دمیده آن در القدسروح سپس ـ واستبوده  آدمنْفس  همان کهـ گرفت
 کنند. سجده آدم بر فرشتگان کهشد 

ل رفع معنای   و اصل به بازگشت معنایبه ورظه و تجلی، رفعاینکه  و دادیم توضیح را گ 
ل بردنباال دلیل همچنین ؛است منبع به شدنکنزدی  دادیم توضیح نیز را اول آسمان به گ 

 گفتیم. سخن مفصل طوربه آن خصوص درانجام شدـ و  دلیل دو بهکه ـ

 صورت پذیرفت؛ ذر عالم در ،مادر و پدر بدون آدم آفرینش   شد مشخص همچنین 
 داردین افراد بیشتربه آن صورتی که ـ نه و شد، پدیدار ینْفس انسان که جایی نخستینیعنی در 

ه بود مادی جهان این نظم مطابق دنیا عالم در آدم آفرینش اما ؛دنیا عالم در ـکنندمی گمان
 و سردرگمی ،این دو عالم در انسان آفرینشدو  و پیدایش دو بین تفاوت دانستن با .است

 کرده ثابت علم زیرا ؛شودمی برطرف است شده حاصل دین و علمان می که پاسخی و پرسش
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، طبق قوانین نظریۀ پیدایش و ارتقا که طبیعت تکامل ۀنظری قوانین بر اساس آدم خلقتاست 
 .کند صورت پذیرفته است و هیچ تعارضی با متن دینی ندارداین عالم مادی اقتضا می

 عالم آن نظام با مطابق یاننفس آفرینشی ،ذر عالم در آدم خلقت ه استکرد ثابت دین
اینکه  و ،نداشته است وجود آن در والدین از تولیدمثل هیچ کهطوری است؛ به بوده ملکوتی

ل رفع ترکیب از را نْفس انسانی اولین آفرینش خالق، خلق  ـدمیده خود روح از آن در کهـ شدهگ 
 .است کرده

 نشان روایات که )و همان طور فرود آمد به آن آدم که عالم دنیا در است که حالی این در
 سیستم با مطابق او وجوداند( هداشت وجود ایشان از قبلانسان نیز  های دیگردهند گونهمی

 مراحل از گذشتا ب تولیدمثل، طریق ازرا  شخص یک تولده است؛ سیستمی که بود طبیعت
 باید که است مهمی ۀمسئل این .ندکاقتضا می تولد زمان به رسیدن تا مادر رحم در جنین رشد

 شود. توجه آن به

 صورت خدا، بر ذر عالم در آدم تصویرگری شد مشخص پژوهشاین  طریق از -5 
 به اخالق تواندمی که است شده آفریده ایگونهبه او که معنا این به بوده؛ نفسانی تصویری

به این  تا جلی کند،لق خداوند متبرای خ راها آن و کند حمل را او صفات وآراسته شود  خداوند
 صورت خود بر را آدم خداوند اینکه. یابد دست الهی ترتیب به شرافت  شایستگی  جانشینی  

استفاده از  باتا ـ مخلوق، ترین؛ یعنی بر صورت کاملصورت محمد بر آفرید یعنی
 ، تا بتوانددادنفس آدم، به نفس او  در القدسروح تجلی از استعدادهای فطری که خداوند پس

گرامیداشت  و برتری دلیل این در آفرینش شود. ـ تمثیل خداگر نمایدخود جلوه در را خدا صفات
 بود. دیگر موجودات و جّنیان فرشتگان، بر او

و نیز به  کند،می نفی دارند اعتقاد آن بهای عده که را تشبیه یا تجسیم به اعتقاد معنا این
 اینمربوط به  متون تفسیر به نیازی دیگرکنند دینی را تفسیر میای متون آن صورتی که عده

 وجود ندارد. مفهوم
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حّوا  همسرش نفس ایشان نفس از آفرید، را آدم نفس اینکه از بعد متعال خداوند -6 
 هایدنده از یکی از اندـای گفتهبه آن صورتی که عدهـ نه وخلق فرمود  را (علیها الله سالم)

لۀ ماندباقی ازاندـ فقط ای دیگر گفتهآن صورتی که عده بهـ یا او،  یک آنجا در خلقت زیرا ؛او گ 
به  ؛مستقل صورتبه نه و دیگر نفس از نفسی آفرینشصورت به ؛استبوده  یاننفس خلقت

 باشد. داشته وجودمحبت  و عشقها میان آن تا آورد وجود به او نفس ازرا  نفسیاین ترتیب که 

کردن و منتشر ونفس آن دو، به روش پراکندن  از را فرزندان ۀهم خداوند سپس
 .ازدواج و تولیدمثل با کردندمی تصور برخی کهگونه آن نه آفرید،آوردن، پدید

 ۀهم ساخت، پراکندهها آن از را فرزندان و آفرید را همسرش و آدم خداوند اینکه از بعد -7 
 راها آن خداوندانجام شد؛ به این صورت که  سؤال یک با امتحاناین  .کرد امتحان راها آن

 هاییگروه بهشوندگان امتحانبه این ترتیب  ؟«نیستم شما پروردگار من آیا»که  داد قرار خطاب
نیز خودشان  دهندگانپاسخاین  و دادند پاسخ زبان و قلب باها آن از بعضی ؛شدند تقسیم
 باها آن ازای دیگر عده تقسیم شدند. فیمختل هایگروهبه  وهای مختلفی داشتند مرتبه

سر باز زدند و پاسخی  جواباز ها آن از برخی و ؛کردند انکار شانقلببا  لیو  ،کردند تأیید شانزبان
 برای  عدهبرتری   وجود باـ فرستادگان و پیامبران به مردم آزمون، این نتایج بر اساس .ندادند

های نیز به گروه وـ دارد وجودهایی برتری و درجات نیز انآنمیان  کهـ مؤمناننیز  وـ دیگرعدۀ 
 شدند. تقسیمکافر  ومنافق 

 آنان برنیز  راش فرستادگان و فرشتگان و گرفت گواه خودشان بر را آنان خداوند سپس
 سنگا عنوان ب آن از کهـ خودگرامی  مخلوقات از یکی نزد راها آن پیمان و داد، قرار شاهد
 سپرد.ـ شودمی ادی پیمان و عهد

 همسرش و آدم خداوند گردید، ثبت شنتایج و شدپیچیده  امتحانطومار  اینکه ازپس  -8 
 مجازها آن برای بود آن درهرچیزی را که  و دادقرار دارد جای  اول آسمان در که بهشتی در را

وردن خ از راها بود و آن محمدآل و محمد دانشعلم و  نمایانگر که درختی جز به، ساخت
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ها را به ها از آن خوردند؛ پس خداوند آنها را وسوسه کرد و آناما شیطان آن از آن منع کرد؛
 آن درها آن رکه برای حضونحوی بهزمین دنیوی فرود آورد و تا آن هنگام که خدا خواست ـ

 زندگی نای در سفرشان و جهان این درها آن تولد زمانوقتی که  تا؛ ماندند آن دربودـ  مناسب
محقق  زمین این درخودش  جانشین اولینگماردن  باسبحان  خداوند ۀاراد و شد آغاز دنیوی

کند از طریق میاقتضا  مادی سیستم و پیدایش این آنچه مطابق آدمبنی هاینفس وشد 
 این دررا  دوم امتحان تا آمدند فرود دنیا عالم به، دیگری نسل از پس نسلی ها،نسل تولیدمثل

 بگذرانند. عالم

 .باطنا   و ظاهرا   و آخرا   و ال  أوّ  لله والحمد 

 و سپاس و ستایش تنها از آن  خدایی است که اول است و آخر، و ظاهر است و باطن.
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 م.1966ق/

 ،بیروت ،العربي الکتاب دار والناشر: المطبعة الرابعة. الطبعة: األمیني. الشیخ الغدیر؛  -61
  م.1977 الطبع: سنة لبنان.

 أحمد وترتیب: جمع واْلفتاء. العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة الدائمة؛ اللجنة فتاوی  -62
 العامة اْلدارة ،واْلفتاء العلمیة البحوث إدارة رئاسة الناشر: ش.الدوی الرزاق عبد بن

  الریاض. ،للطبع

 ت: العاملي. الحر الحسن بن محمد الشیخ تألیف أصوالألئمة؛ في المهمة الفصول  -63
 معارف لمؤسسة الناشر: القائیني الحسین محمد بن محمد وإشراف: تحقیق .ق1104

  .ق، 1418رضا إمام إسالمي

 الثالثة الطبعة: للمطبوعات. التعارف دار مطبعة الصدر. باقر محمد السید ا؛فلسفتن  -64
 م.2009 سنة

 رضا غالم تحقیق: الرواندي. الله هبة بن سعد بن الدین قطب األنبیاء؛ قصص  -65
 الطبع: سنة األولی. الطبعة: اْلسالمیة. البحوث مجمع الناشر: الیزدي. عرفانیان

 لهادي.ا مؤسسة المطبعة: ش1376ق/ 1418

 علي علیه: وعلق صححه .ق329 ت: الکلیني. یعقوب بن محمد الشیخ الکافي؛  -66
 الناشر: حیدري. چاپخانه المطبعة: ش.1363 سنة الخامسة. الطبعة: الغفاري. أکبر
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 ایران. ،طهران ،اْلسالمیة الکتب دار

 الدکتور .تحقیق:ق175 ت: الفراهیدي. أحمد بن الرحمن عبد أبي العین؛ کتاب  -67
 الهجرة. دار مؤسسه الناشر: و المطبعة السامرائي. إبراهیم الدکتور المخزومي، هدیم

  .ق1410 الثانیة الطبعة:

 الزمخشري. التأویل؛ وجوه في األقاویل وعیون التنزیل غوامض حقائق عن الکشاف  -68
 عباس بمصر، أوالده و الحلبي البابي مصطفی ومطبعة مکتبة شرکة والناشر: المطبعة
  م.1966 ق/1385 الطبع: سنة خلفاء. ،شرکاهم و الحلبي محمود ومحمد

 الغفاري. أکبر علي وتعلیق: تصحیح الصدوق. الشیخ النعمة؛ وتمام الدین کمال  -69
 المشرفة. بقم المدرسین لجماعة التابعة اْلسالمي النشر مؤسسة والناشر: المطبعة

  .ق1405 الحرام محرم الطبع: سنة

 المصري. اْلفریقي منظور ابن مکرم بن محمد الدین جمال لالفض أبي العرب؛ لسان  -70
 .ق1405 األولی الطبعة ایران. ،قم الحوزة أدب نشر .ق711 ت:

 اللجنة تحقیق: م.2010ق/ 1431 الثالثة الطبعة .احمدالحسن السید المتشابهات؛  -71
  .المهدي اْلمام ألنصار العلمیة

 .807 الهیثمي.ت: بکر أبي بن علي الدین نور للحافظ الفوائد؛ ومنبع الزوائد مجمع  -72
 م.1988 .ق 1408 لبنان ،بیروت العلمیة الکتب دار مطبعة:

 ضبطه .ق721 ت: الرازي. القادر عبد بن بکر أبي بن محمد الصحاح؛ مختار  -73
 الطبعة لبنان. - بیروت العلمیة الکتب دار مطبعة: الدین. شمس احمد وصححه:

 م.1994ق/1415 األولی

 الطبع: سنة األولی. الطبعة: الحلي. سلیمان بن الحسن الدرجات؛ صائرب مختصر  -74
 األشرف. النجف - الحیدریة المطبعة منشورات الناشر: م.1950 ق/1370
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 ت: . سیده بابن المعروف األندلسي اللغوي النحوي إسماعیل بن علي المخصص؛  -75
 لبنان. ـ بیروت عربي.ال التراث دار مطبعة: العربي. التراث إحیاء لجنة تحقیق: هـ458

 سنة الثانیة. الطبعة: الحمید. عبد صائب تحقیق: المفید. الشیخ السرویة؛ المسائل  -76
  لبنان. ،بیروت ،والتوزیع والنشر للطباعة المفید دار الناشر: م.1993 ق/1414 الطبع:

 مزیدة طبعة النیسابوري. الحاکم عبدالله أبي الحافظ الصحیحین؛ علی المستدرك  -77
 المعرفة. دار المرعشلي. الرحمن عبد یوسف د. بإشراف الشریفة. األحادیث بفهرس

  لبنان. ،بیروت

  لبنان. ،بیروت ،صادر دار والناشر: المطبعة حنبل. بن أحمد اْلمام؛ أحمد مسند  -78

 . مخطوط شبر. عبدالله السید األخبار؛ مشکالت حل في األنوار مصابیح  -79

 اْلمام انصار إصدارات السالم. عالء .إعداد:احمدالحسن السید الصالح؛ العبد مع  -80
 .ق1431 األولی الطبعة .المهدي

 النعمان مؤسسة والناشر: المطبعة العسکري. مرتضی السید المدرستین؛ معالم  -81
 م.1990ق/1410 الطبع: سنة لبنان. - بیروت - والتوزیع والنشر للطباعة

 الشافعي. الرازي التمیمي عمر نب محمد الدین فخر الکبیر؛ التفسیر أو الغیب مفاتیح  -82
  ق.1420 ،الثالثة .الطبعة: بیروت - العربي التراث إحیاء دار

 الطبعة: الغفاري. أکبر علي وتعلیق: تصحیح الصدوق. الشیخ الفقیه؛ یحضره ال من  -83
 لجماعة التابعة اْلسالمي النشر مؤسسة والناشر: المطبعة .1404 الطبع: سنة الثانیة.

  لمشرفة.ا بقم المدرسین

 والبحوث: للدراسات العترة مرکز موقع  -84
http://www.aletra.org/subject.php?id=1443 
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 منشورات ق،1402 ت: الطباطبائي. حسین محمد السید القران؛ تفسیر في المیزان -85
 لمقدسة.ا قم في العلمیة الحوزة في المدرسین جماعة

 تحقیق: الجزائري. الله نعمة السید الطاهرین؛ السادة أخبار بیان في البراهین نور  -86
  اْلسالمي. النشر مؤسسة مطبعة .1430 لعام الثانیة الطبعة الروحاني. مهدي السید

 الوفاة: النیسابوري. الواحدي ؛(الواحدي تفسیر) العزیز الکتاب تفسیر في الوجیز  -87
 المطبعة: .1415 الطبع: سنة األولی. الطبعة: داوودي. عدنان صفوان تحقیق: .468

  الشامیة. الدار ،القلم دار الناشر: الشامیة. الدار،القلم دار ،بیروت ،دمشق

 العاملي. الحر الحسن بن محمد الشیخ الشریعة؛ مسائل تحصیل إلی الشیعة وسائل  -88
 م.2003 الثانیة الطبعة التراث. ْلحیاء البیتآل مؤسسة تحقیق: .ق1104 ت:

 الطبعة .المهدي اْلمام أنصار إصدارات .احمدالحسن السید اْللحاد؛ وهم  -89
 الصباح. نجمة مطبعة م.2013 عام األولی.




