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   مقدمه

انكـار و    را بـه   دارد و گروهي  مسلمان  انديشمندان  در ميان  طوالني  اي ذر سابقه  در عالم  بحث
تعـداد    كـه   گفـت   و شايد بتـوان   است  داده  سوق  آن  اعتقاد به  ديگر را به  و گروهي  در آن يا ترديد

  كـه   بـوده   اي و نقلـي   لـي عق  ، اشـكاالت  گروه  انكار آن  مبناي.  است  بوده انمعتقد از  بيش انمنكر
.  اسـت   دشـوار سـاخته    آنان  آيد، براي مي بر  و حديث  از ظاهر قرآن  كه  گونه آن ذر را،  عالم  پذيرش

  دارد كـه   ، ارتباط ذر است  عالم  تر از بحث عام  ، كه هم  ديگري  فلسفي مسأله يك به  بحث  اين  البته
  تقـدم  مسـأله ديگـر    بيـان   و بـه   بدن  پيدايش  با زمان  آن  طو ارتبا  نفس حدوث  زمان مسأله  همان
  . است  بر بدن  نفس

  همـراه   آن  يا حدوث  او وجود داشته  طبيعي  از بدن  قبل  انسان  آيا روح«  كه  سؤال  اين  به  پاسخ
 . اسـت   هبـود   و اخـتالف   مـورد بحـث    مسلمان  انديشمندان  ميان  همواره»  است  بوده  بدن  باحدوث

هـا   بـا مشـرب  (كنند و  را انكار مي  بر بدن  روح  ، تقدم فلسفي  از داليل  با استفاده  مسلمان  فيلسوفان
 از  خـاص   اي در مرحلـه   يعني(  بدن  حدوث  به  را حادث  ناطقه  ، نفس) فلسفي  گوناگون  ورويكردهاي

  بعضـي   اشـارات   بـا اسـتناد بـه    انمحـدث و  انمفسر ان،از متكلم  اما برخي. دانند مي)  جنين  تكوين
يابـد    تكوين  هر فرد از افراد انسان  دنيايي  بدن  كه  از آن  قبل  ، معتقدند كه روايات  و تصريح  ازآيات

شـود،   مـي   ناميـده » ذر  عـالم «،  آن  عام  معناي  به  كه  يا عوالمي  مادر متولد شود، در عالم  رحم و از
 ، از مـتكلم   اعـم (  مسـلمان   از دانشـمندان   هـم   ديگري  ه، عد غير از فالسفه  ه؛ البت است  وجودداشته

)  بـر بـدن    روح  تقـدم   معنـاي   به(ذر   در انكار عالم  متعدد ديگري  داليل  اند كه بوده)  مفسر ومحدث
  بـه   كـه   ام وشيدهـ ك  هدد مي  اجازه  محدود مقاله  حجم  جا كه تا آن ـ   مقاله  در اين  من. اند كرده اقامه
  پاسـخ  ، اسـت   شـده   ذر مطرح  در انكار عالم  حال به تا  كه  داليلي  ترين و معروف  ترين ازمهم  برخي
  ايـن   بـه   مربـوط   و تواتر روايات  صراحت  كه  و معتقدم  دانم مي  را مخدوش  داليل  اين چرا كه . دهم

ـ   گـذارد و اغلـب   نمي  باقيرا   وجيهيو ت  تأويل  هيچ  جاي  كه  است حدي ، به موضوع  انمنكـر  هادل
ـ استبعاد ارا  اين  ساختن  موجه  دارد و يا براي استبعاد هذر، يا جنب  عالم   روشـن   البتـه .  اسـت   شـده   هي
  پاسـخ   داد و نـه   پاسـخ  انمنكـر   ريـز و درشـت    داليـل   ههم  به  توان مي ، نه مقاله  در يك  كه  است

نيـاز    و مسـتقل   مبسـوط   كتابي ها به اين  تمام  كامل  توضيح.  است مزبور، ممكن  داليل  به  تفصيلي
ذكـر    بـه   هم  و در هر پاسخ  ام انتقادها پرداخته  آن  ترين مهم  به  حاضر، فقط  در مقاله ،رو اين از. دارد

  ).1(م ا نموده  خودداري  آن  تفصيلي رحو از ش  كرده  بسنده  مطلب  اصلي  رئوس
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  ذر  عالم  عريفت

ـ ذر ارا  از عـالم   و صحيحي  جامع  ابتدا تعريف  كه  است  از هر چيز الزم  قبل   شـود، چـرا كـه     هي
 بـه   توجه  عدم  از همين  ، ناشي است  شده  ذر مطرح  عالم  هدربار  كه  يا سؤاالتي از اشكاالت  بسياري
  . است خاصي  معناي به  آن  ذر و محدودكردن  عالم  كامل  تعريف
تعبيـر    و يا به(ذر   عالم  كه  است  اين ،آيد مي بر  روشني  به  موضوع  اين  روايات  از مجموع  چه آن
،  هر انسـان   ، روح در آن  شود كه مي  گفته  انسان  از هستي  اي يا مرتبه  عالم  به) ذر»  عوالم« تر، دقيق
در   كـه   اسـت   كـرده   را سپري  از معرفت  خاصي  و مراتب  او، وجود داشته  طبيعي بر تولد بدن  مقدم
  توجـه   آن جـا بايـد بـه     در اين  كه  مهمي هنكت. قرار دارد  پروردگار متعال شهودي  ، معرفت آن  رأس

  ذر، مراتـب   خود عـالم   كه  است  ـ اين   است  نهفته  نكته  همين در  از اشكاالت  بعضي  شود ـ و پاسخ
  از آن  كـه   است  تر آن تر و دقيق رو صحيح اين از و  نيست  خاص  عالمي  ر بهدارد و منحص  گوناگوني

  .ذر تعبير شود»  عوالم«  به
 محـض   روحـاني   از وجود خود، هويتي  اي در مرحله  ، هر انساني)ع( انمعصوم  روايات  براساس

  در احاديـث   گـاهي .  اسـت   بـوده   بدني  گونه هيچ  و بدون )2(د مجر  روحي  داراي  ، يعني است  هداشت
ديگـر    اي در مرحلـه   انسان  اما روح.  است  تعبير شده»  و اشباح  اظلّه  عالم«  به  مرحله ، از اين اسالمي

. شـود  تعبيـر مـي  » ) اي يـا ذره (  ذري  بـدن « به  از آن  كه  است  بوده  خاص بدني  از وجود خود، داراي
  از نـامش   كه  گونه ـ همان   ذري  بدن  كه  است  اين ،آيد مي دست هب  و روايات  آيات  از مجموع  چه آن

در   را كه  و مراحلي  است  آفريده  را از خاك  خداوندآن  كه  است  بسيار ريز و كوچك  ـ بدني   پيداست
خـود،    ، در خلقـت  اسـت   آمـده ... و  صلصال ، ، حماء مسنون الزب  ، طين ، طين تراب  با عناوين  قرآن

  ايـن .  اسـت   شده  ناميده»  طينت« ، ذري  بدن  ، اين)ع(ان معصوم  در سخنان  گاه.  است  هكرد  پريس
و   است  طبيعي  بدن واجد مشخصات  خاص  نحوي ، به است  شده  خلق  طبيعي  از بدن  قبل  ، كه بدن

  مواد بـه   اي پاره با جذبجا  شود و در آن مي  پدر هر فرد منتقل  به  مخصوص  در زماني  الهي هبا اراد
نمـو   ، رشـد و  مواد غذايي  جذب  او، از طريق  مادر، در رحم  به  از انتقال  و پس  شده  پدر تبديل هنطف
 ، اسـت   و جـوارح   اعضا و اندام  داراي  كه  طبيعي  بدن  صورت ، به جنيني  دوران  از طي  يابد تا پس مي

  ).3(د متولد شو از مادر
، در  طبيعـي   بـدن   بـه   از تعلق  ، قبل انسان  ، روح روايات  و تصريحات  آيات  برخي هاشار  براساس

  ذر را همـين   عـالم   از مراتـب  و يكـي   است  داشته  تعلق  ذري  بدن  وجود خود به  دوران از  اي مرحله
  بـا بـدن    مـراه ه  روح(  دوران  همين  شود كه مي  استفاده  مختلف  احاديث از. دهد مي  تشكيل  مرحله
  صـورت  بـه   اسـالمي   در روايـات   كـه   هـم   تعابيري. شود مي تقسيم  تري فرعي  مراحل  به  هم)  ذري

ـ   و نشانگر همـين   است»  دوم«ذر   ـ عالم   كم از ـ دست   ، حاكي)4(ت اس  هآمد»  ذر اول  عالم«   هنكت
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. شـود  مي  تقسيم  مختلفي مراحل  به  دشو خو  نيست  مرحله  يك  ذر منحصر به  عالم  كه  است  دقيق
  شـده   طـالق ا  خـاص   اي مرحلـه   به ، گاهي)ع(معصومان   در احاديث» ذر  عالم«  ، اصطالح در واقع

  جـنس   اسـم   صـورت  بـه  يعني ، عام  معناي  به  و گاه  است»  ذري  هاي بدن« همرحل  همان  كه  است
  بـدون   ارواح و عـالم   و اشباح  اظله  از عالم  اعم(ولد از مادر، از ت  قبل  وجود انسان  مراحل  تمام  براي
  . است  كار رفته به)  ذري  با ابدان  همراه  ارواح  و عالم  بدن

  ذر  عالم  و روايات  آيات

ظـاهر    براساس.  است  اعراف هاز سور 172  ه، آي است  ذر مربوط  عالم  به  كه  اي آيه  ترين معروف
  ، فرزنـدان  آدم  فرزنـدان   ، خداوند از پشـت ) است  معروف»  الست«  هذر يا آي  عالم  هآي  به  هك(  آيه  اين
  بـه   معرفـت   بر اين  آنان  هاز هم  كرد و سپس  ها عرضه آن خود را به  ربوبيت كشيد و  ها را بيرون آن

  عـالم   به  مربوط  از روايات  بخشي. كردند  اعتراف  ربوبيت  اين  به  و همگي  گرفت  خدا پيمان  ربوبيت
  و تفسـير نـورالثقلين    مانند تفسـير برهـان    تفاسير روايي در  كه(  است  وارد شده  آيه  اين  ذر، در ذيل

ـ  اسـت   وارد شـده   ر تفسـير آن ذر، د  عـالم  ديگر از احاديث  بخشي  كه  ديگري  هآي).  است  آمده  ه، آي
ـ   هـر انسـاني    توحيـدي  رت، فطـ  روايات  اين  كه  ستا) 30، روم(»  فطرت  هآي«  به  معروف  هرا در آي

  كريم  در قرآن  هم  ديگري متعدد  آيات. دانند ذر مي  از عالم  حاصل  توحيدي  از معرفت  مزبور، ناشي
  .دانند مي  ذر مربوط  عالم  ها را به ، آن اسالمي  احاديث  وجود دارد كه
ـ   ، ناظر به از روايات  ستهدارد و هر د  مختلفي  ذر مراحل  شد، عالم  گفته  طور كه اما همان  همرحل

  اسـت   هـا، الزم  آن  تمام  به  مزبور و احاطه  از روايات  اطالع  ، براي ترتيب  اين  به.  است از آن  خاصي
  يـل ذ  روايـي   هـاي  گـروه )  شـيعه   در منابع(،  از جمله. شود  مراجعه  احاديث در  مختلفي  ابواب  به  كه

) او  از تولد طبيعـي   ، قبل انسان  وجود حقيقي  يعني(  آن  عام  معناي به ذر  وجود عالم  ناظر به  همگي
  :هستند
 بـه   مربـوط   ها روايـات  بخش  در اين:  4، باب  64و ج  276 ـ  262صص ، 3ج بحاراالنوار . 1

  و شـهود پروردگـار در عـالم     معرفت از  ناشي  توحيدي  فطرت  كه  و اين » اهللا ةصبغ« هو آي  فطرت  هآي
  .)1403مجلسي، (  است ، آمده است  ذر و ميثاق

  و ابـدان  طينـت   خلقـت  بـه   مربوط  ، روايات باب  در اين :)ينة وامليثاقطال( 10باب ، 5همان، ج . 2
  شـده  مطـرح   آنان  ذر توسط  در عالم) ديگر  معارف  و برخي(  توحيدي  معرفت  ها و كسب انسان  ذري
  .)276ـ225صص (  است
 پيـامبر   خلقت مختلف  مراحلبه   اختصاص  باب  از اين  اي عمده  بخش :1باب ، 15ج همان،  .3
 و نيـز   ديگـري   از هر مخلـوق   قبل  آنان  خلقت  مقام  يعني دارد،  وي  معصوم  بيت و اهل)  ص(  اكرم

 هـا بـه   آن)  ذري  بـدن   يعنـي (  وجود مادي  لانتقا  چنين ها و هم آن  آفرينش  بعدي  و مراحل  مراتب
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 هواسـط  پـدرِ بـي    صلب  به  انتقالدر نهايت، بعد و   هاي نسل  اصالب و از او به)  ع( آدم  حضرت صلب
  بـدون   روح«و »  و اشـباح   اظلـه «و »  نوري  خلقت«  به  تعابير مربوط  كه  است  روايات در اين. ها آن

  ممكـن   كـه   ذكر اسـت   به  الزم  البته.  است  كار رفته به  آنان  وجود مقدسه دربار»  طينت«و »  بدن
... و مشـركان ماننـد كّفـار و     كسـاني   ، شامل نوري  ، مانند خلقت آفرينش مراتب  از اين  برخي  است

  .)به بعد 2ص ص( باشد  داشته  واالمقام  هاي نسانا به  اختصاص  نشود و فقط
  وجود چهـارده   نوراني همرتب  كه  اين  به  است  مربوط  باب  اين  روايات: 33باب  ،24همان، ج . 4

  آدم  حضـرت   از خلـق   ، قبـل  بـاب   اين  از روايات  و در برخي(ها  آن  از تولد طبيعي  ، قبل)ع(  معصوم
 بـه  الهـي   در جوار عـرش ) ديگر  داتاز موجو  و بسياري  كهيمال  از خلق  ديگر، قبل  و در برخي)  ع(

  .اند پيدا كرده  و طبيعي  د زمينيوجو  اند و سپس بوده  مشغول  پروردگار متعال  و تقديس  تسبيح
  ــ بـه  ) ع(  بيـت  اهـل  خلقـت   تقدم به  نيز اختصاص  باب  اين  احاديث: 1باب ، 25همان، ج  .5

و   طينـت   خلقـت  هونح ، روايات  در اين  چنين هم .دارد  موجودات  هـ بر هم   و شبح  نور و ظل  صورت
هـا   ساير انسـان   طينت ديگر و نيز خلقت  صلب  به  پدرانشان  ها از صلب آن  ها و انتقال آن  ذري  ابدان
  در عـوالم ) خداونـد  ربوبيـت   بر قبـول   پيمان(ها  از آن  گرفتن  پيمان.  است  ، آمده از تولد دنيايي  قبل

خداونـد،    كـه  بعـد از آن   داشـتند و چـه    وجود نوراني)  ع( آدم  از خلق  قبل  كه  هنگامي  ، چه مختلف
  ربوبيـت  در پـذيرش   عـوالم   در تمام  آنان  قرار داد و نيز سبقت)  ع( آدم  را در صلب  آنان  وجود مادي

از  ، ناشـي  موجـودات  ههمـ  به  نسبت  آنان  مقام  برتري  كه و اين  و آدميان  مخلوقات  پروردگار بر تمام
  مطـرح   بـاب   ايـن   حاديـث در ا  كـه   است  ، از ديگر موضوعاتي مزبور است  در پذيرش  تسبق  همين
  .)36ـ1صص (  است شده

در   خداونـد، هـم   دارد كه  صاختصا  موضوع  اين  به  باب  اين  از روايات  بسياري: 26ج  ،همان. 6
 ه، از همـ  ارواح انـوار و  ، اشـباح  ، اظلـه   در عـالم   ، يعني از آن  پيش  و هم  ذري  بدن  به  مربوط همرحل

  گرفتـه  پيمـان )  ع(  معصـوم   امامـان   و واليـت )  ص( اكـرم  پيامبر  بر نبوت ،از انبيا  ويژه ها، و به انسان
ديگـر    شـدند و برخـي    و واليـت   نبـوت   ايـن   ذر، معتقد بـه   عالم  ها در همان از انسان  برخي.  است

ـ  ـ و از جملـه     قرآن  ز آياتا  ، بعضي روايات  ناي. ورزيدند  امتناع  آن  ازقبول   بـه  ــ را »  السـت « ه، آي
  .)319ـ 267صص ( اند كرده  تأويل  موضوع اين

 و سلسـله   هسـتي   عـالم   خلقـت   هنحو  به  كه(نيز   طوالني  باب  در اين :1، باب 54همان، ج  .7
  متجـاوز از بيسـت    كـه (  متعـددي   روايـات ) دارد  وجود اختصـاص   نزول  در قوس  موجودات  مراتب 

  مخلوقـات   بـر تمـام  ) ع(  معصـوم   چهارده  خلقت  از تقدم  حاكي صراحتا  وجود دارد كه ) است  روايت
  . است  و اشباح  اظله ، ارواح ،انوار  در عوالم ديگر
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  دكـه كن مـي   تصـريح   كه  است  آمده  از احاديثي  بسياري  باب  در اين :43باب ، 58همان، ج .  8
 چهـارده  ها، ساير انسان  و برخالف  است  او آفريده  از بدن  را قبل  هر انساني  ذر روح  خداوند در عالم

هـا در   انسـان   تمـام   و خصوصيات  احوال  ياد دارند و به  به را كامال)  يا عوالم(  عالم  اين، )ع(  معصوم
  ، پيمـان  هـم   بـاب   ايـن   از روايـات   در بعضي. اند هخبر داد  از آن  دارند و گاه  كامل  ، آگاهي عالم  اين

  اسـت  شـده   ، مطـرح  ذري  ابـدان  هدر مرحل  و چه  و اشباح  اظله هدر مرحل  ، چه آدميان  از تمام  گرفتن
  .)150ـ 131صص (

در   كـه   انسـان   وجـود مـادي   هو جوهر  اصل  خلقت هنحو  به  باب  اين: 3باب  ،64ج  ،همان. 9
وكافر   را در مؤمن  آن  خصوصيات  پردازد و تفاوت مي ، دارد  نام»  طينت«،  اسالمي  اديثاح  اصطالح

 ، ، در واقع هر انسان»  طينت«. دهد مي  توضيح  دو گروه  و كردار اين  را در صفات  تفاوت  و تأثير اين
 هو مـاد   ، طينـت  خاكي هداز ما  كه  خداوند بعد از آن  ، كه است»  ذري  بدن« هو خميرماي  ماده  همان
  آدميـان   ذري  ، بدن و طينت  خميرمايه  كرد، از آن  و آماده  و پرداخته  وجود او را ساخته  هاولي و  اصلي

  كـه   بـاب   ايـن   در روايـات  ،رو از ايـن  ....و  گرفت  پروردگارشان  بر ربوبيت  ها پيمان از آن را آفريد و
از   گـرفتن   يمـان و پ  ذري  ابدان  به  مربوط  از احاديث  برخي مجددا پردازد، بشر مي  طينت  آفرينش به
  .)129 -77صص ( است شده  ها مطرح آن

  شـبيه   عبـاراتي  بـه ) ع(  معصـوم   چهـارده   بـه   معتبر مربـوط   و زيارات  و يا ادعيه  در روايات. 10
 و  ةالشـاخم   االصالب نوراً يف)  كنتم: يا(َ  كنت)  اّنكم: يا(  اشهد انك«:  كه  خوريم ، بسيار برمي مضمون اين

،  اسـت   بـوده   شـيعه   مـورد اعتقـاد مكتـب     همـواره   ، كـه  مضـامين   گونـه  ايـن . »... ةاملطهر  االرحام
  انـد و طينـت   خود، وجود داشته  از والدين  از تولد مستقيم  پيش  آنان  كه  است  از اين  حاكي روشني به

  بـه   ، از آن و نورانيـت   و خلـوص   ِ طهـارت  شـدت   دليل ، به يادشده  عبارات در  كه(ها  آن ذري  و بدن
  و رحمـي   صـلب   به  و واالمقام  پاك  و رحمي  از صلب ، دائما تاريخ  ، در طول) است دهتعبير ش» نور«

ـ   مل(  اسـت   مزبـور وارد شـده    بعد از تعبيرات  كه  و عباراتي  است شده  ديگر منتقل ـ   كتنجس   ةاجلاهلي
  از والـديني   نوراني  ابدان  اين  از انتقال  هدف  دهد كه مي  ، نشان)ثياا  مدهلمات  من  تلبسك  باجناسها و مل

از   و اخالقـي   فكـري   هـاي  و آلـودگي   شرك  گونه هيچ  كه  است  ديگر اين  والديني  به و موحد  پاك
و   مثبـت   مـا از تـأثيرات    ، آگاهي نيابد؛ و امروزه  راه  روحشان  به  و در نتيجه بدن  به  اجداد آنان  سوي
بـر   كامال مزبور را  در احاديث  تعابير ياد شده  بعد، پذيرش  هاي برنسل  قبل  هاي نسل  هاي ژن  منفي

  .سازد مي  ما آسان
  بـه   مربـوط   ثاز احادي  ذكر شد، هر چند بسياري  گذشته هشمار  ده  در اين  روايي  ابواباز   چه آن

وجـود دارد    متعدد ديگـري   روايات گيرد و يقينا برنمي را در  آن ههم  شود، ولي مي  را شامل ذر  عالم
  عالم  احاديث  تمام  قصد احصاي  وجه هيچ به  مقاله  در اين  من.  است  نشده  اشاره  آن  به جا  در اين  كه
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  غيرقابـل   از كثـرت   حاكي  وضوح و به  ام داده  ارجاع  آن  بهجا  در اين  مقدار كه  همين و  ذر را نداشتم
  . است  بوده  احاديث  بر اين  اجمالي  مروري  حاصل  ، فقط است  موضوع  اين  به  مربوط  انكار احاديث

تواننـد   مـي   كنند، از جمله  مراجعه  هم  ديگري  منابع  به بحاراالنواربر   اند عالوه مايل  كه  كساني
، ذر يـا   ، ميثاق طينت: نظير(  ياد شده  كليدي  عناوين  كه  ابوابي  ، ذيل توحيد صدوقو   كافي  كتاب  به

ذر،   عـالم   بـه   مربـوط   امـا احاديـث  . نماينـد   ، رجوع است  ها آمده در آن...)  و  فطرت  هآي ، ذري  بدن
  عـالم   اين  در اثبات  ، دهها حديث هم  سنت  اهل  در منابع  ، بلكه نيست  شيعه  روايي متون  منحصر به

  كليات  كم دارد و دست  ، مطابقت است  آمده  شيعي  در متون  چه ها با آن از آن  بسياري  وجود دارد كه
  هخـود نشـان    و اين  است  هماهنگ  شيعه  با روايات)  و جزيي  تعابير خاص  از برخي نظر صرف(ها  آن

.  اسـت   اسـالمي   مختلـف   هـاي  فرقه  ذر در ميان  وجود عالم  در اثبات  و شواهد بسيارگسترده  داليل
)5(  

  ذر  در عالم  از اخذ ميثاق  هدف

  بـوده   چـه  ،كند  ذر را سپري  ، عوالم خويش  از تولد طبيعي  قبل  انسان  كه  از اين  هدف  راستي به
  ذيـل   و احاديـث   اعـراف  هسور 172 هيآ  ويژه ـ به  بحث  اين  و روايات  آيات  جموعاز م  چه ؟ آن است
خـود را    ، وجود و ربوبيت عالم  خداوند در آن  كه  است  اين ،آيد مي بر  روشني به  فطرت هو آي  آيه  اين

  حضوري همشاهد  از اين  ِ حاصل يقيني  تو معرف  است  نمايانده  آدميان به  واسطه شهود بي  از طريق
  مختلـف   در مراحـل   اي مشـاهده   چنـين   و چون  كرده  و ضبط  ثبت ، نو وجود انسا  روح  را در عمق

  شـده   گرفتـه   و اعتـراف   پيمـان   مشاهده  بر اين  آنان از  و هر بار هم  بار تكرار شده  ذر، چندين  عالم
  معرفـت   همـين .  اسـت   شـده   تثبيـت   آنان  جان  در درون  از پيش  بيش  توحيدي  معرفت  ، اين است

  مـا بـه  .  اسـت   گرفتـه   نـام »  توحيدي  فطرت«،  و روايات  آيات  در اصطالح  كه  است  و يقيني  عميق
  گـرايش  اين  كه  است  اين  پرسش  ؛ ولي ايم شده  آفريده  خداجو و خداشناس  كه  دانيم مي  قرآن  تعليم

وجـود    خـود بـه    رونمـا در د  ههمـ   كـه   است  ممكن  ؟ چگونه است  از كجا آمده  توحيدي  و معرفت
 را واقعـا   معرفتـي   قـبال چنـين    كـه   آن ، بي باشيم  داشته  ، آگاهي وي  و ربوبيت  خود و يگانگي خالق
،  ذر، در واقـع   عـالم   وايـات ر.  است  پديد نيامده  مقدمه و بي  ، يكباره معرفت  اين ؟ باشيم  كرده  كسب

  توحيدي  و سرشت  فطرت  دهند و منشأ اين مي  را توضيح  توحيدي  فطري معرفت  پديد آمدن هنحو
،  احاديـث   تصـريح  بـه   كه  است  دليل  همين  به. دانند پروردگار مي  طهواس و شهود بي  عرفان  را همان
  و پرسـش   جستجو از خالق ه، انگيز دنيوي  در زندگي ذر نبود، هرگز  در عالم  حاصل  معرفت  اگر آن

روايات مربوط به هر يـك   .آمد پديد نمي  در وجود انسان  او هم  به  معرفت  و در نتيجه  از وجود وي
   :توان يافت از اين موضوعات را در منابع زير مي

  .)10و  7، ح 278، ص 1403مجلسي، (فطرت توحيدي ناشي از اخذ ميثاق در عالم ذر است ـالف
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و   كـرده   مشـاهده   واسطه را بي  ها وي و آن  ها نمايانده انسان  ، خود را به عالم  خداوند در آن ـ ب
  .)61، ح 258و ص  51، ح 255و ص  14، ح 237ص ، 5ج همان، ( اند يافته  يقيني او معرفت  به

  او معرفـت   در دنيا به  هم  كس شد، هيچ نمي  حاصل  انسان  ذر براي  خدا در عالم  اگر معرفت ـ ج
 41، ح 250و ص  32، ح 243و ص  14، ح 237، ص 5و ج  16و  11،13، 10، ح 280-278صـص  ، 3ج همان، ( كرد پيدا نمي

  .)67، ح 260و ص  61، ح 258و ص  58، ح 257و ص 
، ح 280، ص 3، ج همـان ( كرد تثبيتها  ذر را در وجود انسان  در عالم  توحيدي  معرفت  خداوند، آن ـ د

  .)67، ح 260و ص  58، ح 257ص  و 51، ح  255 – 254، صص 5و ج  32، ح 243ص  و 14، ح 237ص  ،5ج  و 16

  ذر  عالم  هدربار  شده  مطرح  اشكاالت

  پـذيرش  هدربار  كه  پردازيم مي  شكاالتيا  ترين مهم  بررسي  ، به ياد شده  از ذكر كليات  پس  حال
  شـده   آيـد ـ مطـرح    مي  دست به  آن به  مربوط  و روايات  از ظاهر آيات  كه  معنايي  همان به ـ ذر  عالم
  . است

  ذر  عالم  تعداد روايات  رهدربا:  اول  اشكال

  نيسـت قدر زياد  آن) ها آن  محتواي  و سقم  نظر از صحت صرف(ذر   عالم  روايات  مجموع : اشكال
رو اعتقـاد   و از ايـن   مزبـور، خبـر واحـد اسـت      احاديـث   ، بلكه بدانيم  هارا متواتر و مفيد يقين آن  كه
  . آور است يقين  و نه  است وريضر  ها، نه آن به

.  تـواتر اسـت    فـوق   تنهـا متـواتر، بلكـه    ذر، نه  عالم  شود، روايات ادعا مي  چه آن  برخالف : پاسخ
  ذر را محـدود بـه    عـالم   احاديث  كه  است  اين  دليل  دانند، به را خبر واحد مي  روايات  اين كه  كساني
ـ   در ذيـل  ،» نورالثقلين«و  » برهان«  اسير رواييدر تف  اند كه كرده چند روايتي  همان  هسـور  172 هآي
  وجـه  هيچ ذر به  عالم  شد، معناي  داده  توضيح  طور كه اوالً، همان  كه  در حالي. )6( است  آمده  اعراف

  كـه   اسـت   تـر از آن  بسيار گسـترده   آن  روايات ؛ و ثانيا نيست ذري  ابدان  به  مربوط همرحله محدود ب
  عـالم   بر روايات  مرور اجمالي  از آن  هدف. باشد  اعراف هسور 172 هآي  چند روايت  همان  محدود به

  بـه   با توجـه (  موضوع  اين  تعداد احاديث ،شود  مشخص  بود كه  ذكر شد، همين  از اين  پيش  ذر، كه
ابتـدا تصـور     كـه   اسـت   از آن بسيار بـيش ) گيرند نظر مي ذر در  عالم  براي  روايات  كه  عامي  معناي

  كـه   و قدر متيقّني  است  متواتر اجمالي  كم و يا دست  مزبور، متواتر معنوي  احاديث شود و حقيقتا مي
ـ  حقيق  از تولـد طبيعـي    قبل  سانيهر ان  كه  است  اين ،آيد مي  دست ها به آن  ترديد از مجموع بي ـ تـا ً
  ادعـاي .  اسـت   شـده   گرفتـه   پروردگـار، پيمـان    و بـر ربوبيـت  و از ا  ـ وجود داشته   خاص  صورتي به

  كـه   امـا كسـاني  .  مـورد اسـت    در اين  كافي  و تتبع  تحقيق  از عدم  ذر، ناشي  عالم  روايات  بودن كم
  .دانند مي  بر چند صد روايت  بالغ  ها را حتي اند، تعداد آن برآمده  موضوع  اين  روايات  صدد احصايدر
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  كسـي « :گويـد  مي  روايات  تعداد اين  ه، دربار نورالبراهين  در كتاب  جزايري  اهللا سيدنعمت  مرحوم
و   اسـت   از پانصـد حـديث    هـا بـيش   تعـداد آن   يابد كـه  كند، درمي  تتبع  باب  اين  روايات  هدربار  كه

. )184ص ، 2ج ، 1417 جزايـري، ( »وجـود دارد »  موثـق «و »  حسـن «، )7(» صحيح«  ها روايات آن  درميان
ذر   عـالم   هدربـار   بحث  به  )صفحه 150در (در كتابي  هم الغدير  كتاب  ، صاحب اميني  هعالم  مرحوم

  و چهـل   اسـت   ذر آورده  عـالم   هرا دربـار   حـديث  130 و  آيه 19،  كتاب  و در اين )8 ( است  پرداخته
  قبـل   انـدكي   ، كه شناسي در حديث  اصطالحي معناي  همان به(»  صحيح«را   مجموعه  از اين  حديث
  .)323 ص، 4ج ، 1360آقابزرگ طهراني، (  است  دانسته) شد  تعريف

  ، بـه  اعتقادي  مباحث  در بين  شود كه مي  ذر معلوم  ِ عالم احاديث مجموع  به  با توجه ، ترتيب  بدين
  عـالوه . برخـوردار باشـد    تعداد روايت  از اينذر   عالم  مبحث  هانداز  به  كه  خوريم برمي  تر مبحثي كم

،  اعـراف   هسـور  172  هآي  به  مربوط  احاديث تعداد  دارند كه  ذر، اذعان  عالم  از منكران  بعضي ، بر اين
،  هـم   آيـه   در مـورد ايـن    حتي  كه  در حالي( ،)9 ص ،7ج ،1367مكارم شيرازي، (  است  روايت  بيست  الي  ده

  بـراي   شناسـان  حـديث   از نظر برخي  تعداد هم  همين  و حتي)  مقدار است  از اين  بيش  تعداد واقعي
  . است  كافي  موضوع  يك  احاديث  دانستن متواتر

  ذر  عالم  روايات  صحت  هدربار:  دوم  اشكال

  مضـمون در  اند و عمـدتا  را پذيرفته  موضوع  اين  روايات  ذر، صحت  عالم  منكران  اغلب  كه با آن
، در  مسـلمان   از انديشـمندان   بعضي  اند، ولي كرده  بحث  احاديث  اين  داللت  يعني ،ها آن  و محتواي

انكار و يا ترديـد    از داليل  يكي. اند را انكار كرده  آن  و يا حتي  ترديد كرده  هم مزبور  روايات  صحت
  بعضـي   يعنـي .  است  مختلف  با هم ها كامال آن  و داللت  مضمون  هك است  اين  روايات  ها در اين آن

ها  انسان  از خروج  است  عبارت  كه(كند  آنها مي  ظاهري  معناي بر همان  ذر، داللت  عالم  از احاديث
) پروردگـار   بر ربوبيـت   از آنان  گرفتن  و پيمان  بسياركوچك  هاي ذره  صورت  به  پدرانشان  از اصالب
  فطـرت   ذر را همان  عالم  و روايات  از آيات مراد  ، يعني است  توحيدي  فطرت  ديگر ناظر به  و بعضي

ديگـر از    بعضـي   چنـين  هم. دانند مي توحيد  پذيرش  براي  انسان  ذاتي  و استعداد و آمادگي  يديتوح
،  بنابراين. ندارند  قبل  هشد ياد  با دو معناي  شباهتي  دارند كه  و پيچيده  مبهم  ، مضموني احاديث  اين

  .)10ـ9صص  ،همان( هاست آن  نشانگر معتبر نبودن  موضوع  اين  روايات  و تعارض  اختالف
.  ذر اسـت   عـالم   مختلـف   هـاي  و جنبـه   مراتـب   بـه   توجه  عدم  ، همان اشكال  منشأ اين : پاسخ

ذر   عوالم  از ابعاد مختلف  حاكي ، كامالموضوع  اين  شد، احاديث  اشاره  آن به  هم قبالً  طور كه همان
هـا   آن  اعتبـاري  بـر بـي    را دال  احاديـث   ايـن   نگونـاگو   هاي نبايد بيان  وجه هيچ به ،رو و از اين  است

  عـالم   از ايـن   خـاص   و بعـدي   نكته  بيان  مزبور، در مقام  از روايات  يك هر ،ديگر  عبارت  به.  بدانيم
صـدور  . دهد ما مي  ذر به  از عوالم  تري كامل و تصوير  درك  كه  است  روايات  اين»  مجموع«و   است
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  هـاي  نـدارد و نمونـه  »  السـت «  هآي  به  واحد، اختصاصي  اي آيه  در ذيل  مختلف  نبا مضامي  احاديثي
يـا معـاد،     خداشناسـي  هواحد دربار  اي آيه  در ذيل  گاه مثال.  نيست  كم  كريم  در قرآن امر  ديگر اين

در   موضـوعات   از ايـن   خاص  اي يا جنبه  بيانگر مصداق  هركدام  كه  است  وارد شده  متعددي  روايات
»  تنـاقض  و  تعـارض «غير از   موضوع  يك  در روايات»  اختالف«،  بر اين  عالوه.  است  خاص  هآي  آن

 موضـوع   ابعـاد مختلـف    اند ناظر بـه تو مي  اختالف  شد، اين  گفته  طور كه ها است، و همان آن  ميان
  هـم   نكتـه   ايـن   ، به چنين هم. باشد  ارضتع  معناي  به ، لزوما اختالف  اين  كه  آن بي مورد نظر باشد،

  متعـارض  ِ ظـاهرا  آيـات   و يا حتـي   روايات ، آن  هدربار  كه  است اي مسألهتر  در كم  كرد كه بايد توجه
  تعـارض  حقيقتـا   كـه   جبر و اختيار است مسألهامر،   اين  واضح  از مصاديق  يكي .باشد  وجود نداشته

از   آن  و روايـات   آيـات   ميـان   تعارض  نيزسو، و  از يك  آن  رواياتخود ا و ي  آياتخود   ميان  ظاهري
  ظـاهري   هـاي  تعـارض   و همـين   نيست  پوشيده  و فلسفي  كالمي  از مباحث  بر آگاهان ،ديگر  سوي
  و جمـع   كشانده  تفويض  ديگر را به اختيار و بعضي  را به  جبر و گروهي  هنظري  را به  اي عده  كه  است

  تعـارض   كه  ؛ در حالي استه داد  سوق  اعتقادي  موضوع  ر ايند  و سرگرداني  حيرت  به  را هم  زيادي
  طـور كـه   امـا همـان  . جبر و اختيار اسـت   تر از موضوع كم  مراتب ذر، به  عالم  و روايات  آيات  ظاهري
  و ياتمـام   اعتبـار بـدانيم   بـي   جبر و اختيار را يكسـره   موضوع  اصل  شود كه نمي  مزبور سبب  تعارض

  تعارضـات   ايـن   كوشيم مي  ، بلكه كنار بگذاريم  ظاهري  تعارض  اين  دليل  ها را به آن  و روايات  آيات
و   يـابيم   دسـت   موضـوع   در ايـن   قدر متيقني  ، به كم و دست  كنيم  حل ، است  ممكن  كه  جايي را تا

هـا را   آن  تمـام   كـه   ايـن   نه ؛ بدانيم  دارد، باطل  تعارض  صريح  نقلو   با عقل  كه را  حداكثر، رواياتي
در   حـال .  كنـيم   نحو عمـل   همين  بايد به  ذر هم  عالم  موضوع در ، ترتيب  همين ، به يكجا طرد كنيم

  آيـات   همه  ، اين است و فطري  عقلي ، روشن  آن پاسخ  مانند جبر و اختيار كه اي مسألهدر   كه  جايي
  در موضـوع   كـه   نبايد انتظـار داشـت    اولي  طريق  وجود دارد، به  و پيچيده  مبهم ، متعارض  و روايات

،  و احاديـث   آيـات   ه، همـ  آن  هو پيچيـد   عجيب  ذر و ابعاد مختلف  مانند عوالم  و دور از ذهني  مغلق
  كـه   ايـن   صرف به اگر قرار باشد. دباشن  ظاهري  و يا تعارض  ابهام  دور از هرگونه  و به  كامالً روشن

و يـا    دهـيم   ارايـه   نامناسب  ها تفسيري ، از آن فهميم را نمي  و روايات  از آيات  بعضي  هپيچيد  معناي
و   مبـدأ و معـاد و وحـي     بـه   مربوط  و احاديث  از آيات  ، بايد با بسياري مزبور را انكار نماييم  روايات
  ، چـرا كـه   را مورد انكار يا ترديد قرار دهـيم   روايات  اين  و تمام  كنيم  عملنحو   همين  به  هم  نبوت
هـا اگـر از    آن  و درك  اسـت   ، بسـيار پيچيـده   اعتقـادي   در موضوعات  و سنت  ازكتاب  زيادي  بخش
  . نيست  تر هم نباشد، ساده ذر دشوارتر  عالم  روايات
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   آن  ذيل  رواياتو   الست  هآي  تعارض  هدربار:  سوم  اشكال

  ، در حـالي  اسـت   آدم»  فرزندان«  ها از پشت انسان  ذرات  خروج  به  ، مربوط» الست«  هآي : اشكال
  معرفـي   آدم  را از خـود حضـرت    ذرات  اين  ، خروج است  وارد شده  آيه  اين  در توضيح  كه رواياتي  كه
ذر و   عـالم   ، پـذيرش  آن  به  مربوط  و احاديث  آيه  ميان  تعارض  ؛ و همين وي  از فرزندان  نه ،كند مي
  .سازد مي  ، مشكل آن  ظاهري  صورت  همين  مزبور را به  و روايات  آيه

  كـه   از موارد هسـت   بسياري. وجود ندارد  آن  و احاديث  آيه  ميان  تعارضي  جا هيچ در اين : پاسخ
و   تر اسـت  تر و عام كلي  بيانگر مطالبي  ،آن به  مربوط  كند و روايات مي  را بيان  خاص  مطلبي  اي آيه

را   از آن  خاصي  ، مصاديق آن  ذيل  و احاديث  است  عام  موضوعي  در صدد بيان  اي آيه  ، گاه برعكس
  مختلفـي   و مراحـل   مراتـب   ذر داراي  عـالم   كه  كرديم  ، مكرر اشاره قبل  درمطالب. كنند مي  معرفي

بـر    از او پيمان  بدن  و با اين  است  ذري  بدن  داراي  انسان  كه  است  اي ها مرحله از آن  ييك  كه  است
  بـه   هـم   مرحلـه   خود ايـن   حتي  شود كه مي  معلوم  اسالمي  اما از احاديث.  است  شده  گرفته  ربوبيت
  شـده   مزبور گرفتـه   ر پيماناز يكبا  ، بيش ذري  ابدان  هشود و در مرحل مي  تقسيم  تري فرعي  مراحل

همانـا    ، كـه  مراحـل   از اين  يكي  به » الست  هآي«  وجود ندارد كه  اشكالي  هيچ ، ترتيب  اين  به.  است
  ، فقـط  آيـه   اين  روايات كند و  ، اشاره است)  ع(  آدم  حضرت  فرزندان  از پشت  اي ذره  هاي بدن  خروج

  ايـن   ذيل  روايات ديگر،  بيان  باشد و به  داشته  داللت  كلي  صورت به  يذر  ابدان  به  مربوط  همرحل  به
ـ ِ  اصـل   بخواهند بـه   نباشند و فقط  مرحله  تر اين فرعي  و يا مراتب  جزئيات  بيان  در مقام  آيه   همرحل

  . از آن  بيش  نه ،بپردازند  ذري  ابدان  به  مربوط
زيـرا  . مؤيد يكديگرنـد   ندارند، بلكه  منافات  تنها با هم  ، نه آن  تمزبور و روايا  ه، آي بر اين  عالوه

  ابتـدا ذرات   كـه   اسـت   شـود، ايـن    كشيده  او بيرون  از پشت  آدم  فرزندان  نسل  كه اين  طرق از  يكي
 ،ديگـر   بيـان   به.  آدم  ها از فرزندان ساير انسان  شوند و سپس  كشيده  بيرون او  از صلب  آدم  فرزندان

خـود    هواسـط   بـه   بلكـه   واسـطه  بـي   اما نـه  ، است  شده  كشيده  بيرون  آدم  ، از حضرت آدم بني  نسل
نحـو    ايـن   را بـه   آن  ذيل  و روايات»  الست»  هآي ميان  ظاهري  اختالف  توان جا مي از همين.  آدم بني

  : كرد كه  برطرف
  ، ولـي » آدم«  نسـل   نـه  ، اسـت »  آدم بني«  نسل  به  آشكارا مربوط»  الست«  هآي  كه  است  درست

  ابتـدا، ذرات   كـه   اسـت   شوند، الزم  كشيده  بيرون  آدم  فرزندان  ها از پشت انسان  ذرات  كه اين  براي
سـاير    و چـه   آدم  فرزنـدان   چـه (  آدميـان   تمام  شوند و بنابراين  خارج وي  ، از صلب آدم  خود فرزندان

  ممكـن  كـامال   بنـابراين . انـد  شده  كشيده  بيرون  ـ ازخود آدم  و با واسطه  واسطه ـ بي) بعد  هاي نسل
  وسـايط   و از طريق  غيرمستقيم  صورت  ها به انسان  ذرات  شدن  خارج  ناظر به»  الست  هآي«  كه  است

بيانگر   ها نباشد و فقط آن  تر خروج مشروح  هو نحو  وسايط  بيان  ، در مقام آيه  ذيل  روايات  باشد، ولي
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  بـه . باشـند )  اسـت   آدم  حضـرت  از  آدميـان   ذرات  خروج  همان  كه(  كلي  صورت كار به  نهايي  هنتيج
  گـذارد و آن  را دراختيار ما مي  تري مبسوط  تر و توضيح دقيق  هنكت ،» الست  هآي«در   ديگر دقت  بيان
  آدم  ز پشـت ا اه انسان  ههم  پردازند كه مي  نكته  اين  به  ، فقط» الست  هآي«  ذيل  روايات  كه  است  اين

 يـا  ،انـد  برآمـده   از خـود وي   و مسـتقيم   واسطه بي  آنان  ه؟ آيا هم چگونه  اند، ولي شده  كشيده  بيرون
  هنحو  ايبر  تري كامل  شرح  توان مزبور را مي  هآي ، ؟ در واقع است  بوده  ديگري  هگون امر به  اين  هنحو
  وي  از پشـت )  اول  نسـل (  آدم  هواسـط  بي  فرزندان  ابتدا ذرات  كه  صورت  اين  ، به دانست خروج  اين

  هـم   دوم  نسـل   انـد و چـون   شـده   كشـيده   بيرون  اول  از نسل  دوم  نسل  ذرات آمدند و سپس  بيرون
ها را  انسان  مجيد تمام قرآن  طور كه همان(شوند  مي  محسوب» آدم بني«  مصداق  ، يعني آدم  فرزندان

و   هـر انسـان    ميـان   وسـايط   بـه   تعبير كاري  ودر اين  است  كرده  خطاب  آدم  و فرزندان»  آدم بني«
  از آنان)  سوم  نسل(ها  آن  هروند و ذري شمارمي به  آيه  مصداق  هم  دوم  نسل  پس ،)ندارد  آدم  شخص
از   چهـارم   و نسـل   شده  واقع  آيه  ، مشمول» بودن  آدم بني«  دليل  به  هم  سوم  آيند و نسل مي  بيرون

ـ   ميان  تعارض  ، ادعاي بنابراين.  ترتيب  همين  و به  است  آمده  ها بيرون آن ،  آن  و روايـات  مزبـور   هآي
ـ   چنـين  هـم .  هاسـت  آن  در مضـامين   كـافي   دقت  از عدم  و ناشي  نسنجيده  ادعايي نيـز    نكتـه   ناي

  خـود حضـرت    هـا از پشـت   انسان  كه  است  ذكر شده  از روايات در برخي  كه  است  و دقت  توجه قابل
،  ديگـر از احاديـث    آمدنـد و بعضـي    شـد، بيـرون    خلق  انسان  صورت  به  وي  كه  هنگامي ، يعني آدم

توانـد   مـي   ، باز هم مختلف  تعبيرات  ينخود ا. كنند مي  او معرفي  و طينت  ها را ازگل آن  آمدن  بيرون
،  اسـت   مجرد بـوده   ارواح  هبعد از مرتب  ذر كه  از عالم  مرحله  آن  كه باشد براين  ديگري  هو نشان  دليل
  اعـم (  بـدن   مجرد، صاحب  بر روح  ـ عالوه   آدم  حضرت  كم ها ـ و يا دست  انسان  كه  اي مرتبه  يعني

،  و در هـر مرحلـه    شده  تقسيم  متعددي  مراحل به ، خوداند شده)  دنيايي  طبيعي  يا بدن  ذري  از بدن
را   تعـابير گونـاگون    نبايـد ايـن    وجه هيچ به  ترتيب  اين  ؛ و به است  شده  گرفته  از آنان  ياد شده  پيمان
  . ها دانست آن  اعتبار شمردن و بي  روايات  ميان  از تعارض  حاكي

  بـه   آيـه   در ايـن   كه  است  اين ،رسد نظر مي  به»  الست  هآي«  در توضيح  كه  هم  ديگري  احتمال
  اشـاره  )... ذريتهم  ظهورهم  من  آدم بين  من... (  وي  ِ فرزندان فرزندان  به  ، بلكه نشده  اشاره  آدم  فرزندان

  كـرده   بيـان   بر مشركان  حجت  امرا اتم  ربوبيت  پيمان  از گرفتن  ، هدف آيه  هادام ، زيرا در است  شده
  فرزنـدان   كـه   خود نيندازنـد، در حـالي    و اجداد مشرك  پدران  گردن  به خود را  شرك  گناه  كه  است

  رو، بيـرون  ، و از ايـن  مشـرك   نه ، است  موحد بوده)  آدم  حضرت خود  يعني(  ، پدرشان آدم  هواسط بي
  . از خود آدم  نه ، است  شده  مطرح بعد به  آدم«  فرزندان«ها، از  انسان  ذرات  كشيدن

  كـه   نـي او متفكر  نامفسر  تمام  كه  است  اين ،داد  توان مي  سوم  اشكال  به  كه  ديگري  اما پاسخ
و   مجـازي   معنـاي   بـه   ، بلكـه  آن  ظـاهري   معنـاي   بـه   را نه»  الست  هآي«اند،  انكار كرده ذر را  عالم
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. انـد  دانسـته   و اسـتعاره   كنايه  زبان  به  توحيدي  فطرت  را بيان  مراد از آن اند و ردهتفسير ك  سمبليك
  اعتبـاري  بـي   ، دليـل  آن  ذيـل   و روايات»  الست  هآي«  تعارض به  مربوط  اشكال  اما اگر قرار باشد كه

وارد   ذر هـم   عـالم   نارخـود منكـ    به  اشكال  همين باشد،)  آن  ظاهري  معناي  به(ذر   عالم  اعتقاد به
  توحيـدي   فطـرت   سـمبليك   بيـان  به ناظر  را فقط  آن  به  مربوط  و روايات  ، زيرا اگر مراد از آيه است

ـ   كـرد كـه    مطرح  توان را مي  اشكال  ، همين بدانيم   فرزنـدان   توحيـدي   مزبـور، بيـانگر فطـرت     هآي
  كـه   حـالي  ، در نيست  او در ميان  اول  و نسل  دمخود آ  توحيدي  از فطرت  و سخني  است»  آدم بني«

 هـر .  اسـت   آدم  بعـد از حضـرت    هـاي  نسـل   تمـام   توحيدي  ، در مورد فطرت آيه  به  مربوط  روايات
  اشـكال   بـه   را در پاسـخ   آن  تـوان  مزبور بدهند، عيناً مي  تعارض  حل  براي  منكران  اين  كه  پاسخي

  . گرفت كار به  هم  سوم
ذر را نامعتبر   عالم  ـ روايات   ياد شده  دليل ـ به   طرف  ، از يك كنندگان از اشكال  ، بعضي عالوه به

  بـه   انسان  توحيدي  فطرت  به  ، اشاره مضامين  اين  تمام«  گويند كه مي ،ديگر  از طرف  ولي دانند، مي
  نادرسـت  ، واقعـا مزبـور   زيرا اگر روايات دارد،  تعارض  با هم  دو سخن  اما اين .»دارد  سمبليك  زبان
مگـر  .  اسـت )  انسـان   توحيـدي   فطـرت   يعني(  و حقيقي  درست  موضوع  از يك  حاكي  ، چگونه است
  ارايـه ) باشـد   سـمبليك   صـورت   اگر بـه   حتي(»  درست«  تفسيري ،» نادرست«  از احاديثي  توان مي

  ظـاهري   معناي  اين  كه  اين  دليل  به ،خود  ظاهري معناي را از»  الست  هآي«  كرد؟ اگر قرار باشد كه
چـرا    ، پـس  دهـيم   ارايـه   سـمبليك   ،تفسـيري  و از آن  كنيم  خارج ،دانيم مي  و يا غلط  فهميم را نمي
؟  باشـيم   داشـته   روايـات   ايـن » بطالن«و اصرار بر   تفسير نكنيم  گونه را همين  آن  به  مربوط  روايات

در هـر دو    كـه  اسـت   ، منطقي كنيم  را تأويل  و آن  ذر را نپذيريم  عالم  ظاهري  معناي  كه  اگر بناست
  . بدهيم  روايات  اين  اعتباري بي  به  حكم  كه اين  ، نه دهيم  كار را انجام  اين)  و احاديث  آيات(مورد 

   بر بدن  روح  ِ تقدم بودن  محال:  چهارم  اشكال

كـه    اسـت   محـال  ،كنـد  مي  ثابت  كه  است  شده  اقامه  داليلي  اسالمي  هسففال  از سوي : اشكال
  بنـابراين  )9. (باشد  وجود داشته  و جدا از بدن  مستقل  صورت  او به  از بدن  قبل ، هر فرد انسان  روح
انـد    ود داشـته وج  از ابدانشان  قبل  انساني  ارواح  كه  صورت  اين به ذرـ  عالم  كه  است  غيرممكن عقال

در . باشـد   بگيرد ـ وجود داشـته    او تعلق  بدن  به  هر كس  ، روح خاص  زماني  بعد از گذشت  و سپس
، بايـد   است  بر بدن  روح  زماني  از تقدم  حاكي ها ظاهر آن  ذر را كه  عالم  يا روايات  آيات  تمام  نتيجه

  .سازگار باشد  و فلسفي  با قواعد عقلي  كرد كه  تأويل  نحوي به
را   ، نكـاتي  مقاله  ناگزير در حد اين  دارد، ولي  مستقل  نوشتاري  نياز به  بحث  اين  كه با آن : پاسخ

  : شويم مي متذكر
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 بـه   توان و مي  است  مناقشه  اند، قابل كرده  خود اقامه  بر ادعاي  مسلمان  فيلسوفان  كه  دليلي. 1
بـر  )  يـا نفـس  (  وجـود روح   تقدم  در امتناع  اسالمي  هفالسف  اغلب  كه  از داليلي  يكي .داد  پاسخ  آن 

  بـدن   بـه   از تعلقشـان   ، قبـل  انسـاني   ارواحكـه    اسـت   محـال « كـه   است  اين، اند كرده  مطرح  بدن
،  از بـدن   قبـل   عـددي   كثـرت   زيرا در صورت. باشند  وجود داشته  و متكثر عددي  جداگانه  صورت به

مجرد )  ناطقه  نفس(  انسان  روح  كه  باشد، در حالي  مادي  ولواحق  عوارض  هها بايد از ناحي آن  كثرت
: ماننـد (  مـادي   شـوائب   هرگونـه   به  و يا مشوب  قرار گيرد مادي  اعراض  تواند معروض و نمي  است
  خود، روحـي   براي  انساني ، هر بدن  از خلق  قبل  كه  است غيرممكن  بنابراين. باشد ...)و  ، مكان زمان

اعتبـار   شـوند، بـه   مـي   حادث  كه  هم  ، نفوسي ابدان  پيدايش اما بعد از .باشد  داشته  مجرد و جداگانه
  .»شوند مي ، متكثر و مادي  بدني  و احواالت  ابدان  كثرت

  هـيچ :  كنيم مي  رهها اشا از آن  يكي به  فقط  كه  وارد است  متعددي  ، اشكاالت استدالل  اين  اما به
  و شـئون   اعـراض   ، منحصـر بـه   در موجودات  كثرت  تنها عاملكه ثابت كند   ندارد كه وجود  دليلي
  عّلـت   و هـيچ   اسـت   حصر منطقـي   حصر، يك  كند، اين اثبات كه  نيست  برهاني  هيچ .است  مادي

باشـند، از دو    وجود داشته  از ابدان  ، قبل اگر نفوس. ندارد وجود  مجردات  كثرت  توجيه  براي  ديگري
بـا    آميخته ،از انحاء  نحوي ندارند و به  يا تجرد محض اند و ها مجرد محض يا آن:  نيست  خارج  حال

طـور كـه    همـان ( باشـند   داشته  با ماده  و آميختگي نباشند  ها مجرد محض اگر آن. اند مادي  شوائب

هـا   آن  كثرت  در توجيه  پس )اي دارد نفس چنين عقيده بودن احلدوث ةجسمانيمالصدرا در نظريه 

در   مـادي   و اعـراض   شـئون   كـه   اسـت   باشـند، درسـت    اما اگر مجرد محض. وجود ندارد  اشكالي
  پيـدايش   ديگـر بـراي    راه  يـك   كـم  دسـت   ولي شوند، ها نمي آن  كثرت  ندارند و سبب  راه  مجردات

  مختلـف   و درجـات   مراتـب   ها بـه  آن ت تفاو  كه  است  اين  رد و آند داها وجو در آن  و تفاوت  كثرت
خـود از    خاص  وجودي  هو مرتب  جايگاه  تناسب به  هر كدام  باشد كه...) و  قدرت، مانند علم(  كماالتي

  تـوان  مـي   طـولي   امـر را در عقـول    اين  مصداق. كنند مي  مباشر خود دريافت  عّلتو يا   مبدأ فيض
نظـر از تعـداد    با صـرف (متعدد   طولي  عقول  ، به اسالمي  حكماي  اتفاق  به  اكثر قريب. كرد  همشاهد

  چـه   بـه )  دوم  و عقـل   اول  عقل مثال(  و تعدد عقول  تفاوت  كه  است  اين  سؤال  حال. اند ليقا) ها آن
  ها از نفوس تجرد آن  هو درج اند و محض  ، مجرد تام ، عقول اسالمي  هاعتقاد فالسف ؟ به است  عاملي
  راه  يگانـه   اگـر قـرار باشـدكه     پـس . باشد  امور مادي  تواند به ها نمي تعدد آن  بنابراين.  تر است بيش

هـا را   آن ، يـا بايـد   عقـول   عالم  هدربار  باشد، پس  مادي  عوامل  ، از طريق در موجودات  كثرت  توجيه
  هفالسـف   كـه (  شـويم   عقل  يك به  ليقا  و فقط  ا را انكار نماييمه آن  و يا كثرت  ندانيم  مجرد محض

و   حقيقـت   را داراي  اگـر عقـول   ،ديگـر   از طـرف ). ندارنـد   را قبول  دو شق  از اين  يك هيچ  اسالمي
و  دارد  منافـات  »منحصر در فرداند  ، نوع مجردات«  حكما كه  سخن  با اين ، اوال بدانيم  واحد  ماهيت
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  تـر مطـرح   برجسـته   صورتي  به  سؤال  ، اين كنيم  محسوب  نوع  ها را افراد يك آن  كه  درصورتي اثاني
منحصـر در فـرد     عرا نـو   ؟ اما اگر عقول چيز است  چه  ، به افراد مختلف  اين  تفاوت  پس  شود كه مي

در   ِ طـولي  تفـاوت  بـه ) باشـند   داشـته   با هم  طولي  هبايد رابط  كه(ها  آن  ميان  تفاوت ، ضرورتا بدانيم
  بـاالتري ... و  قـدرت  ، از علـم   اول  عقل مثال  يعني.  است  وجودي  كماالتو   وجود و شئون  درجات
متعددانـد    عقول  كه  نيست  ، ترديدي هرحال  به.  ترتيب  همين  و به  برخورداراست  دوم  عقل به  نسبت

از   كـه   كمـاالتي   و ضـعف   در شـدت   تفـاوت  هـا را بـه   آن  متمايزند، و اگـر تعـدد وتفـاوت     و از هم
  . ها وجود نخواهد داشت آن  كثرت  توجيه  براي  ديگري  راه  ، هيچ گيرند، ندانيم مي  الفيض واهب

هـا را   آن  كثرت  عّلت  توانيم مي  يعني.  است  امر صادق  ، همين مجرد هم  نفوس  در مورد تفاوت
  واسـطه  بـي (خداوند   هاز ناحي  كه  بدانيم  كماالتي  مختلف  در مراتب  تفاوت  به)  انابد  به از تعلق  قبل(

نيـز تأييـد و     اسـالمي   روايـات   طور كـه  ، همان ترتيب  اين به.  است  شده  ها افاضه برآن)  يا با واسطه
 ،ساير انبيـا   به  بتمطهر او نس  بيت و اهل)  ص( پيامبر اكرم  مقدس  نور يا روح كند، تفاوت مي  تصريح

 ، نظيـر علـم  (  شديدتر و بـاالترِ كمـاالتي    درجات  به)  ابدانشان  ها به آن  ازتعلق  قبل(ها  اوليا و انسان
ـ   كمـال   تفـاوت   اند و اين كرده  خداوند كسب  هاز ناحي  كه است..) .و  قدرت از   قبـل (  ارواح  هدر مرحل
  از سـبقت   ناشـي   ، بلكـه  مـادي   و يا ساير تعلقات  از وجود بدن  ناشي  ، نه) دنيوي  و ابدان  ذري  ابدان
  بنـدگي   هـا در امتحـان   آن  برتـري   و همـين   ذر است  در عالم  ربوبيت  پيمان به  مثبت  در پاسخ  آنان

  در بـين  . اسـت   شـده   ديگـران   به  نسبت  آنان  در كماالت  تفاوت  همه  آن  موجب  كه  پروردگار است
  تناسـب   ها نيـز بـه   ساير انسان. وجود دارد  نكته  در تأييد اين  زيادي بسيار  ذر، روايات  عالم  احاديث

 انـد، بـه   داده  خداوند از خود نشـان   بر ربوبيت  در پيمان  ارواح  در عالم  كه  در امتحاني  موفقيت  هنحو
  .اند شده  لينا  مختلف  كماالت 

و   بـدن   بـه   مجـرد را بعـد از تعلـق     نفـوس   عددي  كثرت  كه  مسلمان  فيلسوفان  هعقيد  اما اين
رسد، زيرا اگـر   نظر نمي به  دانند، صحيح مي  اشكال  پذير و بدون ، امكان از بدن  مفارقت بعد از  ويژه به

را »  ذاتـي   محـال «توانـد   ، نمي بدن  به  باشد، تعلق  غيرممكن» ذاتا«مجرد،   موجودات عددي  كثرت
وجـود    دليلي  باشد، هيچ  ، ممكن نفسه و في ها، ذاتا آن  و اگر كثرت. گرداند»  ذاتي ممكن«  به  تبديل

بگيـرد،    صـورت )  بدني  مانند تعلقات(  خاصي  دنيا از مجراي  ، در زندگي امرممكن  اگر اين  ندارد كه
خـود    كـه   اسـت   يا نكتـه   ايـن . باشـد   وجود نداشته  امر ممكن  آن  تحقق براي  ديگري  طريق  هيچ

  تفـاوت   هقبالً دربار  چه  بر آن  است  تأييد ديگري  وي  و سخن  است كرده  اذعان  آن به  صدرالمتألهين
اگـر در  «: گويـد  مـي   بـاره   در اين  وي.  كرديم  اشاره  آن به  كماالت  هافاض  از طريق  و تعدد مجردات

  ، همـين  خـويش   ذات  ها به آن  مگر شعور و توجه ،دنبو  هيچ ، و مشخصات  از مميزات ] نفوس[ها  آن
 ، اوصـاف   رسد به  بود، تا چه  كافي)  از ابدانشان  مفارقت بعد از(امتياز و تعدد و تكثر آنها   براي  اندازه
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خـود نيـز     و ايـن (گـردد   مي  وجود بر آنها افاضه  عاليه  مبادي  از جانب  كه  انوار و اشراقاتي ، ملكات
  .)331 ، ص1366، صدرالمتألهين شيرازي( ») و تكثر آنهاست  ز و تشخصيميت  عّلت

» باشـد   او وجود داشته  از بدن  قبل  انسان  روح  است  محال«  كه  مسلمان  هفالسف  هنظري  اين ـ2
  خداوند، ارواح»  كه) ع(  معصومين  تعبير در احاديث  اين. دارد  منافات  اسالمي  روايات  صريح  با نص

 ، اگـر نگـوييم    كه  است  كار رفته به  فراوان  ، چنان) االبدان  قبل  االرواح  اهللا خلق(» آفريد  از ابدان  قبل را
تنهـا در   شـد، نـه    اشـاره   هـم  قبال  طور كه و همان  است  معنويمتواتر   كم ، دست است  متواتر لفظي

  شـامل   كـه   آن  عـام   معنـاي  بـه (ذر   عـالم   ات، رواي هم  سنت اهل  در منابع  ، بلكه شيعي  روايي متون
  ها، وجـود هويـت   آن  از مجموع  كه  است  فراوان  چنان) شود مي  هم»  الست«  هآي  به  مربوط  روايات
ترديـد،   و بـي   صـريح   قـدر متـيقن    يك  عنوان او از پدر و مادر، به  از تولد بدني هر فرد، قبل  روحاني

  كـه   با آن. آيد مي  دست به  و قطعيت  روشني ، به)تواتر  فوق  و حتي(  اتراجماليمتو  يك  عنوان به  يعني
  از بـدن   ، قبـل  طـور فـردي   را بـه   ، وجود نفـوس  فلسفي  دليل  همان به  كه  است  مالصدرا از كساني

 بـه  اريحصـ   وي  كه  است  حدي ، به ناز بد  قبل  وجود نفس به  مربوط  روايات  كثرت  پذيرد، ولي نمي
را   آن اعتقـاد بـه    حتي  ، بلكه است  اعتبار ندانسته و بي  ها را انكار نكرده تنها آن و نه  كرده  اعتراف  نآ

، 8 ه، قاعـد )معـاد   در علم(  ثاني  ، مشرق عرشيه  دركتاب  وي.  است  دانسته  شيعه  مذهب  از ضروريات
  :گويد مي  باره در اين
االجسـاد    قبـل   االرواح  ةّ كينون ان  ، حيتةًكثر  اصحابنا ال تحصي  طريق  من  هذا الباب  يف  والروايات«
  شـده   نقـل   شيعه  از طريق  كه  باب  اين  به  مربوط  روايات(»  ةاالمامي  مذهب  ضروريات  من  كانت كانها
ـ  وجـود ارواح   كـه   اسـت   ، و چنان نيست  شمارش  قابل  كه  قدر زياد است ،آن است هـا،   از بـدن   ل، قب

  ). است  اماميه  مذهب  ضروريات نهمچو
  ، آيـا بايـد بـه    داشت  تعارض  فلسفي  هنظري  متواتر، با يك  اگر رواياتي  كه  است  اين  سؤال  حال

  كشـيد و اگـر هـم     دارند،دسـت   اتفاق  در آن  و سني  شيعه  منابع  كه  انبوه  احاديث  ، از اين دليل  اين
  صـريح   با نـص   كه دهيم  ارايهها  از آن  ، تفسيري و توجيهات  تأويالت  ، با انواع نكرديمها را طرد  آن
  گيـري  نتيجـه  چنـين   باشـد و خالصـه    داشته  تعارض) متواتر  قدر متيقن  با همان  كم و دست(ها  آن

 از» بعـد «،  ارواح  هكـ   اسـت   ايـن  ،اند وجود داشته  از ابدان»  قبل«،  ارواح  كه  منظور از اين  كه  كنيم
 كـم  و يا دست  صريح  نص  اعتماد و اعتقاد به  جاي  ، ديگر چه صورت  در اين! اند؟ موجود شده  ابدان

  و متـواتر چنـين    انبـوه   ماند و اگر با احاديثي مي  باقي  اسالمي  روايات  ويژه و به  آيات  ظاهر روشن به 
سـازگار    فيلسـوف ) يا چند(  با نظر يك  معصوم  و سخن  يوح  كالم  كه  مواردي  ه، چرا در هم كرديم

  معـاد و يـا سـاير مباحـث      در مباحث  و چه  در خداشناسي  چه  هم  آن  و مصاديق(  نكنيم  چنين نبود
  نظـر يـك    بـرخالف   كـم  دست  كه  را يافت  اعتقادي  مبحثي  توان مي  ندرت و به  نيست  كم اعتقادي
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ـ   يك  تعارض  يعني(  تعارض  اين  ، در صورت صهو خال ؟)نباشد  فيلسوف   بـا روايـات    فلسـفي   هنظري
  يـا در آن   بايـد ترديـد كنـيم     روايات  آن  ه، آيا در ظاهر هم) روايت» چند«يا»  يك«با   ، نه»متواتر«

  و در يـك   قرار دهيم  دوباره  را مورد نقد و بررسي  و آن  مجدد نماييم تأملي  آن  هو ادل  فلسفي  هنظري
  ؟»، ياذكر را كنيم  را تأويل  يشخو«،  جمله

ــرده ــل  اي كـ ــرف  تأويـ ــر را   حـ   بكـ
  كنــي مــي  قــرآن  بــر هــوا تأويــل  

  

  ذكـــر را  نـــي  كـــن  را تأويـــل  خـــويش  
ـ   و كـژ شـد از تـو معنـي      پست  10(ي نس(  

  

شـود    ، گفتـه ) و ديگر مـوارد مشـابه  (جا  در اين ، است  ممكن  كه  است  الزم  هم  نكته  تذكر اين
را   ، بايـد عقـل  » عقـل «بـا  »  نقـل «  تعارض  در صورت«  كه) شود مي  گفته  هم غالبا طور كه همان(

  و توجيـه   پسـند، تأويـل   و عقـل   شايسته  نحوي ـ به   الصدور است  را ـ اگرقطعي   شمرد و نقل  مقدم
  .كرد

،  بـا نقـل    عقـل   و نسـبت   رابطـه   نو تبيي نياز دارد  تري مبسوط  بررسيبه ،  سخن  اين  كه  با آن
  اي مقالـه   كم دست  ، كه مفصل  ها يا كتابي كتاب  اگر نگوييم  كه  ساز است سرنوشت و  حساس  چنان

ـ   ذكر ايـن   به  گفتار باال، فقط به  در پاسخ  طلبد، ولي مي  مستقل ــ و     كـنم  مـي   بسـنده   كوتـاه   هنكت
ـ «و »  نقـل «  تعـارض   ميـان   ،است  فرق  ـ كه   سپارم مي ديگر  مجالي به را  تر آن بيش  توضيح   هنظري
  تـوان  را مـي   عقلـي   هـر مطلـب  . » و مسـّلم   روشـن   امر عقلـي  يك«و »  نقل«  با تعارض»  فلسفي

  حكـم   يعنـي (»  عقلـي «  توان نمي را لزوما»  فلسفي نظر«هر   ولي ،خواند  فلسفي  ، مطلب اي گونه به
و   عمـوم «، ) فيلسـوفان   و نظريـات  آرا  معنـاي  بـه ( » فلسفه«و »  عقل«  نسبت . دانست)  عقل  صريح

باشد يـا    سليم  عقل  مطابق  كه  است  اين از  ، اعم فلسفي يآرا. » تساوي«  نه  است»  مطلق  خصوص
را »  عقلـي «  اصطالح  گاهي  يعني ، است  لفظي  مشترك  در مواردي»  عقلي«يا »  عقل«  هواژ. نباشد

ـ »  نتـايج «  توصـيف   بـراي   از آن  ، و گـاه  بـريم  كار مي به  فلسفه»  روش«  براي  وصفي  عنوان به   هادل
،  نظـر فيلسـوف    يافالن  ِ فلسفي مطلب  فالن  گوييم مي  ، وقتي اول  در حالت.  جوييم سود مي  فلسفي

  ، از آن مطلـب  ايـن   بـه   سيدنر  براي  كه»  روشي«  كه  است  اين  آن  ، معناي است  عقلي  مطلب  يك
). » تجربـي « روش  در مقابـل (دارد   و اسـتداللي   برهـاني   هجنب  يعني  عقلي  ه، جنب است  شده  استفاده

  حركـت  سـينا در انكـار   ابـن   دليـل .  است»  عقلي«  ، مطالبي فيلسوفان يآرا  اعظم  معنا بخش  اين به
و   جزئيـات  بـه   خـدا نسـبت    علـم   بـودن   حصـولي در  ييمشـا   هاز فالسـف   بعضـي   و دليـل   جوهري

معنـا    اين  به(اند » عقلي«  داليلي  ، همگيوجود  و اعتباريت ماهيت  اصالت  در اثبات  سهروردي دليل
  ). و تجربي  علمي  هجنب  دارد، نه  و استداللي  برهاني  هها جنب آن  كسب روش  كه

ـ   ،اسـت   شـده   اسـتفاده   از آن  نتيجه  يك  كسب  براي  كه»  روشي«ما اگر ا ،  داشـت   عقلـي   هجنب
. باشـد )  سـليم   مورد تأييد عقل  يعني(»  عقلي«  هم  روش  از آن  حاصل  هنتيج  كه  نيست  آن  مستلزم
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  و سـهروردي  مشـا   هسينا و فالسف از ابن  را كه  نظراتي  ، هم است  ممكن  ، چگونه صورت در غير اين
هـا را   آن  را كـه   ديگـر از فيلسـوفاني    مالصدرا و برخي  نظرات  هم و  خوانيمب»  عقلي«،  كرديم  نقل

  موضـوع   در يك  مگر عقل.  بناميم»  عقلي«دهند،  مي  كامالً برضد آن  خوانند و نظراتي مي  نادرست
  دوم  ديگـر، در حالـت    عبارت باشند؟ به  ، عقلي ِ متناقض شود هر دومطلب دارد و مگر مي  چند حكم

  ، يعنـي  اسـت »  عقلـي «  مطلـب   ، يـك  مطلـب   اين  گوييم مي  ، وقتي) نتيجه  توصيف  براي»  عقل«(
از   معنا، برخـي   اين  به.  تاس»  و مورد تأييد عقل  وقطعي  صحيح»  كه  است  اي ، نتيجه حاصل  هنتيج

  دوم  معنـاي   بـه   ، ولي است»  عقلي«)  يابي دست روش  يعني(  اول  معناي  به  كه  ، با آن فلسفي يآرا
ِ  ناميـدن   ، نبايد با عقلـي  بنابراين.  نيست» عقلي«، ) عقل  هقو  تشخيص به  نتيجه  بودن  صحيح  يعني(

از   و اگـر بعضـي    گرفت  نتيجه)  دوم ي معنا  به(ها را  آن  بودن  عقلي ،) اول  معناي  به(  فلسفي  مباحث
  شـود كـه    ، اسـتدالل  داشـت   مغـايرت  از فيلسوفان  ِ بعضي فلسفي  ات، با نظر صحيح  و روايات  آيات

بـا  »  نقل»  و اگر هم  است  باعقل  ، تعارض با فلسفه  و تعارض  است  عقلي  ، مباحثي فلسفي  مباحث«
  اسـتدالل   ايـن . »كـرد  و توجيه  را يا انكار و يا تأويل»  نقل«  بايد آن  پيدا كرد، پس  تعارض»  عقل«

  . است  زده سنگين  هلطم  از عقايد ديني  بسياري  صحيح  فهم  به  آميز، تاكنون و مغالطه  ستنادر

  ذر  در عالم  از اخذ پيمان  هدف  هدربار:  پنجم  اشكال

از   گـرفتن   ذر و پيمان  عالم  از خلق  اصوالً هدف«  كه  است  اين انمنكر  ديگر از اشكاالت  يكي
  ، راه پيمـاني   چنـين   بـا يـادآوري    گذاران  پيمان  كه  است  بوده  اين  هدفاگر  ؟ است  بوده ها چه انسان

آيـد، زيـرا    نمي  دست به  پيمان  از اين  وجه هيچ به  هدفي  چنين  كه  كنند،بايد گفت  را طي  خداشناسي
  .)8 ص ،7ج  ،1367مكارم شيرازي، ( »اند كرده را فراموش  افراد، آن  ههم

 ، عـالم   ، خداونـد در آن )ع(  انمعصوم  احاديث  شد، براساس  گفته  قبالً هم  ر كهطو همان : پاسخ
  مسـتقيم   قلبـي   شـهود و رؤيـت    بـه   طريق  از اين  آدميان  هنماياند و هم  انسان  به  واسطه خود را بي

و   انيتوجـود خـدا و وحـد     بـه   نسـبت   و يقيني  عميق  معرفتي  و به )11( آمدند  لينا پروردگار خود
  شـناخت   بـود كـه    ايـن   واسـطه  بـي   شـهودي   معرفت  از ايجاد چنين  هدف. يافتند  او دست  ربوبيت

  را مكـرر پـيش    صـحنه   ايـن   متعـال   خداي. گيرد  جاي  آدمي  وجود و روح  ، در عمق پروردگار عالم
  هـم   ذري  ابدان  بعد از خلق ، تاس  بوده  بدني  هيچ  بدون  انسان  روح  كه  اي بر مرحله  و عالوه  آورده

و   جـان   تنهـا در اعمـاق   ، نه معرفت اين  ه، تا ريش است  تكرار شده  از آن  ِ حاصل و معرفت  رؤيت  اين
در   طـور كـه   همـان . يابد شود و نفوذ  گسترده  او هم  و وجود مادي  در سراسر بدن  ، بلكه انسان  روح
در دنيـا و   كـه   اسـت   بـوده   كار اين  خداوند از اين  ، هدف است  هآمد  اعراف  هسور 173و  172  آيات

كفـر    گنـاه   او ببنـدد و اينـان    خدا و توحيد و ربوبيـت   را بر منكران  عذر و بهانه  هرگونه  ، راه آخرت
كافر   و جامعه  در خانواده  خدا و يا زندگي  خود از معرفت  اطالعي بي  خود را در دنيا برگردن  وشرك
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 .)12( نكننـد   معرفـي   اخـروي   از مجـازات   معافيـت   و مستحق  گناه نيندازند و خود را بي  مشرك و
كـرد    ما تثبيت  در تار و پود هستي  شد، چنان  ما حاصل  ذر براي  در عالم  را كه  معرفتي  خداوند، اين

و   ، خلقـت  شـده   ثبيـت دار و ت ريشـه   معرفـت   و از همـين (  درآميخـت   وجود ما را با آن  و گل  و آب
در   و تنهـا هـم    اگر تـك   ، حتي اگر هر كسي  كه) آورد در ما پديد  توحيدي  فطرت  نام  را به  فطرتي
سـر ببـرد، در    بـه   ايمـان  بي  اي و جامعه  كند و يا در خانواده  زندگي  غاري  و يا در كُنج  جنگل  اعماق
  او آگـاه   خدا و وحدانيت مرا از وجود  كسي  كه  كردم يم  زندگي  در جايي  من«  عذر نياورد كه  قيامت

بـود    او نهاده  را دردرون  خالق  و ربوبيت  وجود و وحدت  به  ، خداوند علم پيشاپيش  ، چرا كه» نساخت
امـور    تمـام  ، مانند انسان  توحيدي  فطرت  البته. داد مي  امر گواهي  او بر اين  و فطري  دروني  و نداي
  قـرار گيـرد و يـا تضـعيف      مـورد غفلـت    تـأثير عـواملي    تحت  است  ديگر، ممكن  و فطري  غريزي

پروردگـار    قـرب   و او را از مقام  را آلوده  وجود آدمي  كه  نادرستي  و يا تعلقات  مانند گناه  اموري.شود
نظيـر    ليگردد و متقـابالً عـوام   مي  فطرت  اين  گشتن  و ضعيف  شدن  محجوب  سبب سازد، دور مي
  فطـرت   تقويـت   ، موجب صالح  و عمل  و تقوي  ايمان  پروردگار و افزايش  و اطاعت  و عبادت  بندگي

  .گردد مي  آن  به  انسان )ِ و يا اكثري(  مييدا  و توجه  توحيدي
، در » ذر سازگار است  عالم  كردن  با فراموش  ، چگونه ياد شده  هدف  تحقق«  كه  اشكال  اما اين

  .گيرد قرار مي  مورد بررسي بعد  خشب

  ذر  عالم  كردن  فراموش  عّلت  هدربار:  ششم  اشكال

نظيـر    و مراحلـي   اسـت   وجود داشـته  شد، واقعا  گفته  كه  مشخصاتي  نذر، با آ  اگر عالم : اشكال
  تـاً در عـالم  مكـرر، حقيق   صورت  به  هم  او، آن  بر ربوبيت  گرفتن  پروردگار و پيمان  شهودي  معرفت

آورد و  يـاد نمـي   را به  هايي صحنه  و چنين  عالم  چنين  انساني  چرا هيچ  ، پس است افتاده  اتفاق  خارج
  بـوده   بـر انسـان    حجت ، اتمام عالم  از اين  ، اگر هدف بر اين  اند؟ عالوه كرده را فراموش  آن  همگان

رود، زيـرا   شـمار مـي   بـه   غـرض   دارد و نقـض   ارضتع  هدف  اين ، با عالم  آن  كردن  ، فراموش است
قـرار    مـورد مؤاخـذه    باشند و در قيامـت   مكلف مسؤول و  چيزي  توانند در قبال ها مي انسان  چگونه

  را كـامالً فرامـوش    خـود، آن   هو اراد  خواست  ياد ندارند و برخالف را به  از آن  چيزي  هيچ  گيرند كه
  اند؟ كرده

  ذر مطـرح   عـالم  انمنكـر   كـه   اسـت   اشـكاالتي   ترين از سست  يكي حقيقتا  كالاش  اين:  پاسخ
  شـده   مطـرح   اسـتبعاد آنـان    توجيه  دليل  به  فقط  كه  پيداست ، كامال اشكال  اين  ضعف اند و از كرده
چنـد فـراز    را در  آن بـه   پاسـخ   داد، ولي  پاسخ  مفصل طور به  اشكال  اين به  توان مي  كه  با آن.  است

  . كنيم مي  خالصه
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مـا بايـد     ههمـ   باشد، پـس   بر انكار وجود آن  ، دليل چيزي  كردن  فراموش  اگر قرار باشد كه. 1
خـود    زنـدگي   از لحظات  ما بسياري  اغلب  چنين هم.  خود را انكار كنيم  شيرخوارگي يا  جنيني  دوران
  انجـام   ، مشـغول  خـاص   هو روز و دقيق  و ماه  سال  فالن در  كه  دانيم نمي مثال و  آوريم ياد نمي را به
مـوارد    مگـر مـا تمـام   .  را منكـر شـويم    لحظـات   اين  بايد وجود تمام  و در نتيجه  ايم بوده  كاري چه

  ؟ باشيم  كرده  ذر را فراموش  عالم  فقط  كه  آوريم ياد مي به استثنا  خود را بدون  زندگي  مختلف
  هـم   افراد انـدكي   آورند، ولي ياد نمي را به  عالم  ها، حضور در اين اكثر انسان  هك  است  درست .2

 افـراد،   ايـن   در رأس. يـاد دارنـد   بـه  ،  و يا نـاقص   طور كامل به  خواه ،را  عالمي  چنين  وجود دارندكه
يـاد   ود رابـه خـ   يـا شـيرخوارگي    جنيني  خود ما دوران  طور كه همان. قرار دارند) ع(  معصوم چهارده

  انـد، مـا را از وجـود آن    كـرده   را در مورد ما مشـاهده   دوران  اين  كه  ديگري  كسان  ، ولي آوريم نمي
از   چيـزي  دارنـد و   عـوالم   آن  تمام  به  كامل  علم) ع(  بيت اهل  هم ، ترتيب  همين  كنند، به باخبر مي

  آن  خصوصـيات  از  و برخي  عوالم  ها را از وجود اين ساير انسان ،رو اين اند و از نكرده  را فراموش  آن
  هخـود و نحـو    از اطرافيـان   بعضـي   از وضـعيت )  ع( علـي  ، حضرت متعددي  در روايات. اند كرده  آگاه

از   حتـي  )ع(  بيـت  اهـل   دهـد كـه   مـي   نشـان   و اين )13(  است  ذر خبر داده  ها در عالم عملكرد آن
نفـر    يـك   حتـي   كـه   نيست  چنين  اند؛ بنابراين بوده  مطلع  عوالم  در آنها  انسان  يكايك  خصوصيات

 بر  عالوه ،دهد مي  نشان  وجود دارد كه  شواهد ديگري  چنين هم. باشد  ياد نداشته را به  عوالم  آن  هم
  سـيرت  كپا  خود و يا افرادي  عرفاني  در مكاشفات  الهي  و اولياي  از عارفان  ، بعضي معصوم  چهارده

شـهود    ذر را بـه   عـالم   هاي از صحنه  خود، بخشي  روحي  و مشاهدات  از حاالت  خاصي  لحظات در
  عـالم   ياد داشـتن  به  كه  است  از اين  امر حاكي  اند، و اين كرده  خود رؤيت  باطني  هو مشاهد  عرفاني

تـر   ، هر چند بسيار ضعيف جاتيدر  به  ديگر هم  كسان  و بعضي  معصوم نيستامامان  به  ذر، مختص
  شـواهد عرفـاني    اگر ايـن   ، هر چند كه)14(د ان ياد آورده و به  را ديده  آن از  هايي گوشه و محدودتر،

  .بود  كافي  عالم  آن به  نسبت  بيت اهل  فراموشي  عدم  در اثبات  ياد شده  روايات  نبود، همان  هم
  يكـي : باشـد   تواند داشـته  دو معنا مي»  ايم كرده  را فراموشذر   چرا ما عالم«  كه  پرسش  اين. 3

  از ايـن   و هـدف   حكمـت «  كه  اين  و ديگري» ؟ است  شده  فراموشي  اين  سبب  عاملي چه«  كه  اين
. ).15(» آمـد؟  مي  پيش  مشكلي  چه ، ياد داشتيم را به  عالمي  و اگر ما چنين  است بوده  چه  فراموشي

  . دهيم مي  پاسخ  دو پرسش  اين  اختصار به به
  در احاديـث . كننـد  مـي   را خـود خداونـد معرفـي     فراموشـي   ايـن   ، عامل اسالمي  ـ رواياتف  ال

را در سـطور بعـد     آن  و حكمت(  است  برده  را از ياد انسان  صحنه  خداوند آن  كه  است آمده  متعددي
  يـد آمـده  پد  انسـان   هو اراد  با ميـل   و نه  طور تصادفي به  ، نه فراموشي  اين  يعني ؛)كرد  ذكر خواهيم

و يـا    ايـم  مـا ديـده    ههمـ .  اسـت   را در ما پديـد آورده   فراموشي  اين عمدا، حكيم  خداي  ، بلكه است
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خـود    و خـاطرات   از حافظه  زيادي  بخش ، اي و يا حادثه  مغزي  اي در اثر ضربه  افرادي  كه  ايم شنيده
  اند و گـاهي  كرده  فراموش كامال  خود را هم  هو خانواد  نام  حتي  گاه  كه  اند، تا جايي ادهد  را از دست

ذر را   عـالم   كـردن   فرامـوش   كـه   كساني. اند شده  فراموشي ، دچار خاص  اي ماده  نيز در اثر مصرف
  يك  هانداز  به  ، حتي هستي  عالم  خالق  كنند، آيا براي مي ذر تلقي  عالم  بر اعتقاد به  و نقضي  اشكال

،  كوچـك   مصـنوعات   از اين  كه  است  نيستند؟ چگونه  ليقا  ناچيز، قدرتي  اي و يا ماده  طبيعي  هحادث
خداونـد    بـراي   منكران  ؟ و اگر اين نيست  ساخته  الهي  منتهاي بي  از قدرت  آيد كه برمي  اثر و كاري

  هـدفي   دليـل   را بـه   انسان  وجودي  از دوران مقطعي  لند كهيرا قا امر  اين  امكانو   قدرت  اين حقيقتا
  طـرف   ، از يـك  اسـالمي   احاديـث  كـه   ؟ هنگـامي  در كجاسـت   اشكال  از ياد او ببرد، پس  حكيمانه
  بـه   با توجه  ديگر هم  و ازطرف )16( است  برده  ذر را از ياد انسان  خداوند عالم  كنند كه مي  تصريح
  ديگـر چـه    ، پس دريافت را  فراموشي  اين  هو حكيمان  معقول  هدف  توان مي  و روايات  آيات  مجموع
  ماند؟ مي  باقي  اشكالي
  بـراي   عبوديـت   امتحان  را محل  دنيوي  خداوند، زندگي:  فراموشي  اين  ـ اما در مورد حكمت  ب
و   اسـت   هـا نمايانـده   انسـان   ود را آشكارا بـه خ  اي گونه ذر، خداوند به  در عالم.  است  قرارداده  انسان
جـا   در آن  كردنـد كـه    مشـاهده )  دل  بـا چشـم  (  حجـابي   هـيچ   و بدون  را مستقيم او  ، چنان آدميان

انكـار  )  در زبـان   كـم  دسـت (را   روشن  حقيقت  اين  توانست نمي)  خواست مي اگر هم  حتي(  كس هيچ
امـا  . گفتنـد »  بلـي «در پاسخ به پرسش از ربوبيت پروردگار، ،  عالم  آن در  همگان ،رو اين نمايد و از

و   دادهقـرار  )  رنـگ  وكـم   و يا نـازك   هر چند اندك(  هايي ، حجاب خود و خلق  خداوند، در دنيا ميان
  آفـاقي (  آيات  ازطريق  بلكه ، واسطه بي  ، نه آدمي  زندگي  معمول  و در شرايط خود را غالبا  به  معرفت

وجـود پروردگـار    پـذيرش  حاضر بـه   عناد و لجاجت  از روي  كه  ، تا كساني است  قرار داده)  انفسيو
از   خـود و باگذشـتن    و عملـي   علمي  اند و با تالش و حقيقت  حق  در جستجوي  كه  از آناني ،نيستند
»  آيه صاحب«  به»  يهآ«را كنار بزنند و از   خود و خالق  ميان  هاي حجاب تا كوشند مي  تعلقات  برخي

 ،ديگـر   بيـان   بـه . شوند، متمايز گردند مي  آن  و پذيراي  ، تسليم با حقيقت  از مواجهه  برند و پس  پي
  قـرار داده   انسان  بر سرِ راه  دنيوي  حيات  نام  ذر را به  از عالم  متفاوت و كامال  خاص  خداوند دوراني

 اگر قرار بود كـه   حال. نمايد  دنيا را سپري  زندگي  به  و مخصوص  و جامع  كامل  بار امتحاناتي اين تا
 امتحـاني   باشند، ديگر چنين  ياد داشته را به  آن  هاي و ويژگي  وقايع  ذر و تمام  عالم  هها، صحن انسان 
 اريبرقـر   دنيـا را در همـين    ايـن   امتحانات  ترين از مهم  يكي خداوند، اساسا  يعني. پذير نبود امكان 
  بـراي   كـه   آنـان  ، آيات  خدا از طريق  تا در مسير معرفت  است  قرار داده  خود و آدميان  ميان  حجاب 

دنيـا در    و امكانـات   و از مواهـب )  صباران(نمايند  مي  ها را تحمل ها، دشواري و حجاب  تعلقات  رفع
  چنـين   همتمايز گردند؛ الزم  آناناز غير  )17( ) شاكران(گيرند  مي  خدا بهره  و شناخت  صحيح جهت
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  در غيـر ايـن    ياد نيـاورد، چـرا كـه    ذر را به  عالم  هاي از صحنه  ، چيزي انسان  كه  است اين  امتحاني
شد، در   گفته  هم قبال  كه  گونه اما، همان. دارد  مزبور منافات  و با امتحان  است غرض  نقض ، صورت

  از امتحـان   ديگـري   باشـد تـا نـوع     ياد داشـته  را به  عالم  نبايد آن  نانسا ، طرف  از يك  كه  حال  عين
  عذر و بهانـه   شود و راه  بر او تمام  حجت  كه  آن  براي  ديگر هم  نمايد، اما از طرف  را سپري  بندگي

اشـد،  ب  وجـود داشـته    و خداشناسي  خداجويي  براي  اي وانگيزه  باشد و در وجود او، زمينه  بر او بسته
  همـين  بـه . كردنـد   در نهـاد او تثبيـت    توحيدي  فطرت  عنوان به ذر را  در عالم  معرفت  آن  محصول

ذر را از   عـالم   هصحن  خدا آن  كه  است  كار رفته تعبير، زياد به  اين  اسالمي  در روايات  كه  است  جهت
  )18. ( است  كرده  در وجود او تثبيت  است  شده  حاصل از آن  را كه  معرفتي  ، ولي برده  ياد آدميان

ذر بـا    عـالم   كـردن   فراموش«  كه  هم  از اشكال  بخش  اين  ، پاسخ مالحظات  اين  به  با توجه .4
را در   حجـت   چـه  زيـرا آن . شود مي  ، روشن»دارد  بر ما منافات  حجت  دنيا و اتمام  اين ما در  تكليف

  خداست  به  ما نسبت»  معرفت«  ، همانمسؤول هستيم  آن  ا در قبالكند و م مي  دنيا بر ما تمام  اين
خـدا    بنـدگي   در امتحان  ما هم  و تكليف  است  قرار داده  فطري  امري  صورت را در ما به  آن  وي  كه

  حـق   كـرد، تسـليم    خود را بر مـا تمـام    ما نماياند و حجت  به خود را  او آيات  وقتي  كه  است  همين
و   صـحنه   داشتن ياد  تنها به امور، نه  اين  تحقق  و براي ، او را انكار نكنيم  و وجود و يا ربوبيت  يمباش

  .دارد  تعارض  با آن  هم  جهتي از  حتي  ، بلكه نيست  ذر، ضروري  عالم  حوادث

   ذر با تناسخ  عالم  نسبت  هدربار:  هفتم  اشكال

  بـدن   نـام   بـه   ذر، بـدني   ، زيرا ما در عالم است  تناسخ  قبول  ذر، مستلزم  عالم  پذيرفتن : اشكال
  ، و اين ايم گرفته  تعلق) ما باشد  طبيعي  بدن  همين  كه(  ديگري  بدن  در دنيا به  وسپس  داشتيم  ذري

  كـه   اسـت   تناسـخ   همـان   و ايـن   است  گرفته  تعلق  مختلفي  هاي بدن هب ما  روح  كه  معناست  آن به
  . است  باطل  و نقلي  عقلي  داليل  حكم به

  تر نيست بيش  بدن  يك)  ذر، دنيا و قيامت  عالم(  مراحل  هما در هم  و اصلي  حقيقي  بدن : پاسخ
  خـاص   نحوي ، به ذري  شد، بدن  اشاره  هم  مقاله  در ابتداي  طور كه همان.  است  ذري  بدن  همان  كه

  مـادر و از طريـق    در رحـم   از قـرار گـرفتن    پـس   كه  است  دنيايي  نبد  ومشخصات  واجد اطالعات
  شـكل   ذري  در بـدن   منـدرج   اطالعـات   همـان   براسـاس  ما، دقيقا  طبيعي  ، بدن مواد غذايي  جذب

امـر را بـر مـا      ايـن   ها، پذيرش موجود در ژن  اطالعاتي  و كُدهاي  ژنتيك  دانش  و امروزه(گيرد  مي
  سـازد، مـوادي   مـا را مـي    طبيعي  بدن  كه  اما موادي).  است  برده  را از بين  و استبعاد آن  كرده  آسان

  بار ايـن   ، چندين دنيايي  زندگي در طول  كه  رو با آن و از اين  ما نيست  و جزء وجود حقيقي  د استيزا
  يكبـار از بـين    سـال  چنـد ، هر  سابق  هاي شود و مواد و سلول مي  و دگرگون  تعويض  كّلي  مواد، به

وارد   اي مالطمـه   انساني  و شخصيت  هويت  تنها به دهند، نه مواد ديگر مي  خود را به  روند و جاي مي
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 طـور  بـه   ، بلكـه  كنـيم  مـي   ، حفظ تغييرات  اين  طول  خود را در تمام  شخصيتي  شود و ما وحدت نمي
و يـا    سرانگشـت   ماننـد خطـوط  (  ما هم  زيكيفي  مشخصات  اصول  ، حتي عادي  و در حالت  معمول
  منـدرج   اطالعات  نسبي  ثبات  ، همان هم  آن  ماند و دليل مي  محفوظ) ما  از خصوصيات ديگر  بعضي

از   پـس   ، كه انسان  ، بدن هم  در قيامت  ، حتي اسالمي  و روايات  آيات  براساس ؛ و است  ذري  در بدن
  خـاص   بـا احـوال    متناسب  ـ كه   ذري  بر محور بدن بود، مجددا  رفته  بين و از  ، كامالً پوسيده مرگ

  شـبيه   بـا صـورتي    و گناهكـاران  مجرمان مثال  كه(يابد  مي  تغييراتي  از مشخصاتش  ، برخي قيامت
  شـرح   البتـه   كـه (شـود   مي  ـ بازسازي) شوند مي محشور  زيبا و نوراني  ،و ياكور و صالحان  حيوانات

ذر،   از عـالم   ما پس  ، روح بنابراين).  است جداگانه   ، خود نيازمند تأليفي مباحث  اين  و محتواي  اليلد
  ، بـدن  مراحـل   ايـن   در تمـام   بلكه آيد،  پيش  تناسخ  گيرد تا اشكال نمي  ديگر تعلق  بدني  در دنيا به

  بـه   نـه   ،اسـت   گرفتـه  تعلـق   بدن  يك  ينهم  ما به  ، روح و در واقع  است  ذري  بدن  ما همان  حقيقي
  ديگـري   نكـات   بـه   از پـرداختن   مقالـه   حجم  محدوديت  جهت  جا به در اين  البته.  مختلف  هاي بدن
 اگـر   كـه   شـوم  نمـي   نكتـه   اين  ، متعرض و از جمله  كنم نظر مي مزبور صرف  و اشكال  تناسخ ةدربار

در   چـه   دارد و آن  ديگري  تعريف  ، تناسخ بگوييم  سخن  و فّني  دقيق  اصطالحات  براساس  بخواهيم
 . نيست  اصطالح  و مطابق  ، دقيق است  ذكر شده  تناسخ  عنوان به  اشكال  اين

  نتيجه

ت كـه تـا بـه حـال از سـوي      سترين اشكاالتي ا مهم ،اشكاالتي كه در مقاله حاضر مطرح شد
مشـخص   ،چـه گفتـه شـد    بـا توجـه بـه مجمـوع آن     ت ومنتقدان به آموزة عالم ذر گرفته شده اس

شود كه هيچ يك از اين اشكاالت نه متكي بر داليل روشن عقلي است و نه مسـتند بـه هـيچ     مي
سند محكم نقلي؛ بلكه عمدتاً بر اساس استبعاد ذهني افراد نسبت به موضوع عـالم ذر بيـان شـده    

تي كه به ويـژه در روايـات اسـالمي آمـده     هاي آن به صور چرا كه حقيقتاً عالم ذر و ويژگي ،است
عاد ذهني خود باما اگر بخواهيم صرف تعجب و است ،است موضوعي عجيب و پرسش برانگيز است
بلكـه بسـياري ديگـر از     ،نه تنهـا وجـود عـالم ذر    ،را مالك رد و انكار يك آموزة ديني قرار دهيم

هاي بهشت و جهـنم، موجـودات    گيمانند حوادث صحنه قيامت، ويژ(هاي ديني ديگر را هم  آموزه
 .بايد انكار نماييم...) غيبي نظير فرشتگان و جنيان و 
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   :نوشت پي

  :تذكرـ 1

 همؤسسـ (ارجاعاتي كه در اين مقاله به بحاراالنوار داده شده است، براساس چاپ بيـروت   )الف
از . تفـاوت دارد ) انمانند چاپ ايـر (هاي ديگر  بعضي از مجلدات، با چاپ هاست كه در شمار) الوفاء
هاي مؤسسات بيروت، سـه شـماره    و برخي ديگر از چاپ» الوفاء همؤسس«به بعد در چاپ  54جلد 

  .بايد اضافه شود تا با چاپ ايران مطابقت داشته باشد
براي پرهيز از افزايش حجم مقاله، از نقل مـتن آيـات و روايـات، جـز در مـواردي بسـيار       ) ب

ام تا خـود خواننـدگان، در صـورتي     ها اكتفا كرده فقط به ذكر نشاني آنام و  اندك، خودداري نموده
همچنين بنا را بـر ايـن گذاشـتم كـه خواننـدگان ايـن       . ها مراجعه نمايند كه ضروري ديدند، به آن

و بعضـي  » آيـه السـت  «دانند و براي مثـال، بـا مضـمون     مقاله، برخي از مقدمات اين بحث را مي
  .ام ز اين رو از توضيح بيشتر در اين موارد خودداري نمودهنكات ديگر آشنايي دارند؛ ا

كم، به تجرد ارواح مقدس چهارده معصوم، به معناي تقدم خلقـت   در روايات اسالمي، دست. 2
  .روايات در ادامه بحث خواهد آمد  نشاني بعضي از اين. ها بر عالم ماده، تصريح شده است آن

در   آن  و نقـش   طبيعـي   بـا بـدن    آن  و ارتبـاط   ذري  بدن  ايه ويژگي  هجا دربار در اين  چه آن. 3
  مقالـه   ايـن   جا كه اما از آن.  است  اسالمي  و احاديث  بر آيات  متكي شد، تماما  گفته  بدن  اين  كوينت

يـاد    مطلب  از اين  بيش  كه  دارد، مقدور نيست ذر  عالم  به  مربوط  اشكاالت  پاسخ  به  اختصاص  فقط
  . را بيابم  بحث  اين نگارش  ، توفيق مستقل  در نوشتاري  كه  اميدوارم.  دهم  و شرح  را بسط  شده

  .287  ، ص52  و ج 234  ، ص5  ، جبحاراالنوار:  به.  ك.، ر از جمله .4
تفاسـير    بـه   تـوان  مـي   سـنت  اهـل   روايي  ذر در متون  عالم  از احاديث  از بخشي  اطالع  براي. 5
  ، احاديـث  شـيعي   همانند متـون   كرد، هر چند كه  مراجعه  اعراف  هسور 172  هآي  در ذيل  آنان  روايي

ـ .  مزبـور نيسـت    هآي  به  مربوط  احاديث  ، منحصر به آنان  در متون  موضوع  اين تفاسـير    ايـن   هاز جمل
  : است  مراجعه  ، دو تفسير زير قابل روايي

  سـبك ).  سـيوطي   الـدين  جالل  ، عبدالرحمن تأليف( »الدرالمنثور«و مشهور   تفسير قديمي )  الف
  . است  در شيعه » نورالثقلين«و  » البرهان«  تفاسير روايي تفسير، شبيه  اين  نگارش
  گـردآوري   يعنـي (  سـبك   همـان   بـه   كه » االحاديث كتب  التفسير من جامع«تفسير جديدتر ) ب
مشخصات كامـل ايـن اثـر در فهرسـت      . است  شده  تأليف)  قرآن  از آيات  هريك  به  مربوط  روايات

  .منابع آمده است
معتبـر    در منـابع   هـر حـديث    به  مربوط  ، مدارك در تفسير دوم  ويژه تفاسير، به  اين  در هر دوي

  . است  ذكر شده...)  و  حنبل  ، مسند احمدبن سته صحاحمانند، (  سنت اهل  روايي
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تفسـير  «:  بـه .  ك.ر. انـد  كـرده   گيـري  نحو نتيجـه   همين  به « تفسير نمونه«  فان، مؤل از جمله. 6
  .»9  ، ص7  ، جنمونه
  غلـط »  مقابل  هنقط»  صحيح«  ه، واژ) درايه  علم(  الحديث علم  در اصطالح  كرد كه  بايد توجه. 7

  سلسـله   شـود كـه   مـي   گفته  روايتي  به»  صحيح«  ، روايت شناسي حديث از نظر.  نيست»  و نادرست
  روايـت . باشـند   امـامي   دوازده  هو شـيع   عـادل   آن  راويـان   باشد و تمـام   ، متّصل تا معصوم  سند آن

  در حـد عـدالت    آن  راوي  ولـي  ،باشـد   ، متصل تا معصوم  سند آن  سلسله  كه  است  ، روايتي» حسن«
 گفتـه   حـديثي   به»  موثق»  حديث. نيكوكار باشد  فردي  كه  باشد، مانند اين  نباشد، اما مورد ستايش

  شـيعه   اما از طرف ،نباشد  ، امامي آن  راوي  باشد، ولي  ، متصل معصوم  به  سند آن  سلسله  شود كه مي 
باشـد،    مزبور را نداشته  روايت  سه  هاي ويژگي  آن  راوي  كه اما روايتي. باشد  شده او تصريح  وثاقت  به
از نظـر    ولـي  ،باشد»  ضعيف«از نظر سند،   روايتي  است  ممكن .شود مي  گفته»  ضعيف«ر خب  آن  به

  معنـاي   بـه  لزومـا »  ضعيف«  حديث  براينبنا .باشد  از معصوم اعتماد و حقيقتا و قابل  ا، درستمحتو
»  ضـعيف « اصـطالحا   ذر كـه   عـالم   از روايـات   دسته  آن  حتي ،رو از اين.  نيست»  نادرست«  حديث

 ، روايـاتي ) و موثق  و حسن(  صحيح  ها با احاديث آن  محتواي  و هماهنگي  مطابقت  دليل  هستند، به
  .آيند شمار مي اعتماد به  و قابل  درست 

  . است  نرسيده  چاپ به  منّقح  صورت ، هنوز به كتاب  اينمتأسفانه . 8
 375 ، ص هنجـا سـينا،   ابـن :  به.  ك.، ر از جمله،  موضوع  در اين  اسالمي  هفالسف  داليل  هدربار. 9

،  ؛ سـهروردي )332ــ 328  ، صـص  و تفسير جواد مصـلح   ترجمه(  شواهدالربوبيهمالصدرا،  ؛) تهران  دانشگاه  چاپ(
  .)338ـ335  ، صص سيدجعفر سجادي  ترجمه(  االشراق هحكم

  .)عالي، روشن= سني(دفتر اول مثنوي مولوي،  .10
  . است  آمده  گذشته  ، در صفحات مشاهده  اين  به  مربوط  از روايات  يبرخ  نشاني .11
  مـا از ايـن    نگوييد كه  تا روز قيامت)  گرفتيم  خود پيمان  ما از شما بر ربوبيت: ( آيات  هترجم .12

ـ  آن  فرزندان  بودند و ما هم  ما مشرك  پدران  يا بگوييد كه  خبربوديم بي) پروردگار  معرفت(   وديمها ب
  ؟ كني مي  مجازات  گرايان باطل  اعمال  دليل به ، آيا ما را) تقصير بوديم بي  از آنان  و در پيروي(

 ح، 134  ص و 3، 2، 1  ح، 132ــ 131  ، صـص 58  ح ،بحاراالنوار:  به.  ك.، ر نمونه  عنوان به. 13
  .16، 15، 14  ح، 138  ص و 12  ح، 136  ص و 7 

  بـه   ، اختصـاص  اسـت   وجـود داشـته    از تولد مـادي   قبل  كه  روحي  والمع  عرفاني  همشاهد. 14
  عنـوان  به. دارد  نيز شواهد زيادي مسلمانانغير   در ميان  ندارد، بلكه  مسلمان  الهي  و اولياي  عارفان
، » يدامغـان   مهدوي  فريده«  هترجم»  ايدي  جين بتي«  تأليف ،»نور  در آغوش«  كتاب به.  ك.، ر نمونه

  .1383،  ام سي  نشر تير، چاپ
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از   ، پرسـش  دوم  و در سـؤال   اسـت   فراموشي  اين»  فاعلي  علّت«از   ، پرسش اول  در سؤال. 15
  . آن»  ييغا  علّت«

 و ص 14  ح، 237  ، ص5  و ج 16  ح، 280  ، ص3  ج ،بحـاراالنوار :  بـه .  ك.، ر نمونـه  براي. 16
  . 67  ح، 260 و ص 58  ح، 257  ص و 51  ح، 254  و ص 32  ح، 243 

ـ ( »ّ صبارٍ شكور لكل  يات´ال  ذلك  ّ يف ان«:  كه  است  آيه  اين  به  اشاره. 17   در ايـن   كـه   درسـتي ه ب
  ).31،  لقمان()  ر صابر و شاكر استبسيا  كه  هركسي  براي  است  هايي امور، نشانه

و  16  ح، 280 ، ص3  ، جبحاراالنوار:  به.  ك.ر  جمله ، از موضوع  اين  به  مربوط  روايات  براي. 18
  . 67  ح، 260 ص و 58  ح، 257 ص  و 51  ح، 254 ص  و 32  ح، 243  ص و 14  ح ،237  ، ص5  ج
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