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  مقدمه .1

ـ انگ ها از مسائل بحث ثاق از انسانیاخذ م يعالم ذر و ماجرا ـ اسـت کـه د   زی  يهـا  دگاهی

عه و یت در متـون شـ  یـ ست روایش از دویوجود ب .آن مطرح شده است ۀدربار یمختلف

 يهـا  افـت یپژوهان بـا ره  نیت که دموجب شده اس، تر از آن در منابع اهل سنت افزون

را اثبـات  یـ ن موضوع بپردارنـد؛ ز یبه ا یو عرفان یشناخت روان، یفلسف، یک�م، يریتفس

ش معرفـت  یند از: افـزا ا عبارتها  آن از یرا به همراه دارد که بعض يوجود عالم ذر آثار

و ت یـ ش بـه معنو یگـرا ، سبحان يت در برابر خدایش و کشش به عبودیمان و گرایو ا

ش پـس از  یمان و وصل به اصـل خـو  یبازگشت به ا، اد خدا و خلوص و عمل صالحی

ـ بـر اسـاس ا   مشهور ۀینظر .یو رحمان یقیو فراق از خود حق يدور ـ ا ثیـ ن احادی ن ی

ز یصورت موجودات راو را به ندۀیتمام فرزندان آ، نش آدمیه خداوند هنگام آفرکاست 

را به صلب آدم  یسپس همگ، »یبل«آنان گفتند: » ؟مکأَلست بِرَب« درآورد و به آنان گفت:

ن یــا )615ـــ605، 2ج، ق1416، یبحرانــ؛ 497ص، 3ج، م1995، یطبرســ(.دیــگردانباز

ـ ه ایمقصود از آ، دگاهین دیطبق ا .ات استیروا یبرخ يبر د�لت ظاهر یه مبتنینظر ن ی

خـارج   از پشت آدم کیوچکصورت ذرات  به ن فرد بشریه فرزندان آدم تا واپسکاست 

 اند ردهک رون آمده و فضا را پرین ذرات از گل آدم بیا، اتیروا یر برخیو به تعباند  دهش

، 5ج، ق1404، یمجلسـ ؛ 39ص، 2ج، ق1380، یاشـ یع ؛ 7ص، 2ج، ش1350، ینیلک(

دن یبر سخن شـن  یافکشعور  عقل و يدارا که درحالی) 111ص، 64ج، همان ؛257ص

 .يگفتنـد: آر ها  آن» م؟کلست بربأ« رد:کخطاب ا ه آن و پاسخ گفتن بودند و خداوند به

مـان  یشتن شاهد باشـد و پ ید گرفته شود و خود انسان بر خوین بر توحیمان نخستیتا پ

، هیـ ن نظریـ طبق ا .و پروردگارشان بوده است ها ان انسانیآگاه مو قرارداد خود یعیتشر

ان یـ در م .اسـت عذر و بهانـه و اتمـام حجـت بـر فرزنـدان آدم بـوده        ثاق برايیاخذ م

ـ  مجاهـد و ، یعب القرضکمحمد بن ، یهمچون نضر بن عرب یشمندانیاند، انینیشیپ  یاب

افـزون بـر    )160، صش1391، یمانیسلساجدي و (.اند تهرفیدگاه را پذین دیعب اکبن 

نسـبت   يحسن و سد، یعبک، رمهکع، كضحا، رید بن جبیسع، بیبن مس دیبه سع، نیا

ن قول یا یم قمیبن ابراه یعه علیاز مفسران ش )72ص ،ق1413، عمرال(.داده شده است

هم شاید از ظـاهر عبـارات   از محدثان  )248ص، 1ج، ش1367، (قمی.است رفتهیرا پذ
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، 61ج، ق1404، یمجلسـ (.ن نظـر اسـت  یـ ه طرفدار اکمجلسی این طور برداشت شود 

اند  دهبوبه وجود عالم ذر معتقد ها  آن يژه قدمایو هب، شتر مفسران اهل سنتیب )141ص

ـ ثکتوان به ابن  ها می آن انیو از م ، 5ج، ق1420(يفخـر راز  ،)251ص، 2ج، ق1419(ری

(ابن خ صـدوق یلمان هم شکاز مت .ردکاشاره ) 103ص، 9ج، ق1415(یآلوسو  )51ص

، الهـدي  لـم ع(ید مرتضیو س )212، صق1424(دیخ مفیش )319صش، 1356، بابویه

 یول، اند تهرفیپذ ه از صلب آدم باشدیذره مربوط به اخراج کتا آنجا  )113ص، ق1410

و  بیـ ح الغیمفاتاز مجموع آنچه در ، از ف�سفه هم .اند ردهکرا رد  ها سخن گفتن انسان

ـ توان او را از طرفـداران ا  می، م�صدرا آمده است هیعرش و ا�سفار  ه دانسـت یـ ن نظری

ـ اات وارده در یل روایوگرچه به تأ ؛)137، صش1368، يرازین شیصدرالد( ن مـورد  ی

ـ توان از مرحوم مروار می از متأخران هم )137، صهمان(.معتقد شده است رزا یـ د و می

ـ (مروار.انـد  دهگرفتن بـو  ن اقرارین و ایشیه اعتقاد به عالم پکنام برد  یجواد آقا تهران ، دی

  )99، صق1418

بـدان کـه   «سد: ینو می شمارد و می ب به تواترین باب را قریات ایروا یع�مه مجلس

 که ما در باب بدء خلـق رسـول و ائمـه    یاتین باب ذکر شد و روایکه در ا يخبارا

د یـ خ مفیگـر در پاسـخ اعتـراض شـ    ید يو در جـا  ».ک اسـت یم به تواتر نزدیذکر کرد

 یعبـدالنب ) 255ص، 6ج، ق1404، یمجلس(.ض شمرده استین باب را مستفیات ایروا

ـ ، فهین طایا« سد:ینو می داند و می ه را متواترین آیات ایروا یعراق تـواتر  ، ن اخبـار یدر ب

کنـد کـه    مـی  ت را ذکریروا 26ن باب یو در ا )186، صش1382، یعراق(».دارد یلفظ

ـ ا در ثیحـد  هفت نقل از پس (ره)یعامل حرّ خیش .است يتکرارها  آن از يتعداد  نی

، است کرده تیروا راها  آن رینظ و ثیاحاد نیا، شیخو کتب در صدوق :دیگو می باب

 يجـد  طـور  به، هم باب نیا در ثیاحاد .نگراید و يریحم، یبرق، صفّار ن طوریمه و

ـ آ مقابل در، فیضع لیدل نیا پس .تاس ادیز ـ  اتی مقاومـت   متـواتر  اتیـ روا و یقرآن

 عالم، اتیروا در ذر ۀیآ يمعناسد: ینو می ذر ۀیآ بارۀدرره) (يجزائر هللا نعمت .کند ینم

ـ پ تنبـو ، یتعال يخدا تیربوب رب بندگان از ثاقیم اخذ عالم و ذر  و امامـت  و امبری

 گـر ید يجا در و .متواترند بلکه، ضیمستف، اتیروا نیا و باشد می تشیب اهل از اطاعت

 شـده  وارد ذر عـالم  بـاب  در که ياخبار گذاشتن کنار يبرا که است روشند: یگو می
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ـ ااز مجموع رو )42ص، 1ج، ق1422، یعامل حر(.ندارد وجود یراه چیه، است ات و ی

ـ د، شود که انسان می دهین فهمیچن يریتفس يها نگرش و  يو شـهود  يحضـور  يداری

رب را بـر محـور شـناخت     يسبحان داشته که امکان لقـا  يبا خدا يا نهیمواجهه و معا

ـ   یو ا یب و سلوك باطنینفس که در اثر تهذ يشهود  یمان و عمل صـالح خلـوص ذات

 یتوان قطع یل و فطرت را نمیا تمثیولد و اما عالم قبل از ت .ندک یمطرح م، ممکن است

وجود  يا کنندهتأییدت یها روا هیکدام از نظرات متفاوت و بر هریرا روایبرداشت کرد؛ ز

صـورت   به، شهود یاگرچه نوعو  .ات استیاز روا ياریل بر رد بسین خود دلیدارد و ا

ـ نظرتأییـد  ده و در که مفسران برداشت کر یدر معان، شود می برداشت یقطع ات خـود  ی

د هـم از نظـر   یـ ات بایـ ن روایلذا ا .نداضطراب هستند و قابل اعتماد يدارااند  دهبهره بر

  .شوند یبررس دیبا ییو هم محتوا يسند

                             ات عالم ذریش و اضطراب در روایتشو. 2

ر یتفاس با ین صورت که برخیبا هم متفاوت است؛ بد کام�ً، اتیمضمون و د�لت روا

ه یـ ه بـودن آ یبه بعض یر مربوط به عالم ارواح و برخیبا تفاس یمربوط به عالم ذر و برخ

صـورت مشـخص و    ات بـه یک از نظری چیات با هیروا یبرخ یو حت ...مشرکان و یعنی

ث مختلـف  یشده از احاد ن موضوع برداشتین بخش چندیدر ا .ندارد يح سازگاریصر

  .ذکر خواهد شد ها آن يسند یات و بررسیروا یبا ذکر متن برخ

       ش از بدنیخلقت روح پ. 1ـ2

 عقل و يدارا، وجود داشته ها که قبل از بدن یکه ارواحمبنی بر این وجود دارند یاتیروا

مـان مـؤمن و   یپـس ا  .کرده است یو خداوند متعال خود را به آنان معرفاند  دهشعور بو

بعـد از  ، مـان و کفـر  یاخت�ف ارواح در او لِ روشن بوده یکفر کافر بعد از معرفت و دل

نشسـته   نیرالمـؤمن ید نـزد ام یگو می عماره .خداوند متعال به آنان بوده است یمعرف

سـوگند بـه خـدا    ، ر مؤمنـان یام يگفت: اآنگاه ش آمد و س�م کرد و یپ يبودم که مرد

از  شیحضرت از او سؤال کرد و سپس به او گفت: ارواح دو هزار سال پ .دوستت دارم

، که آنجا بـا هـم ائـت�ف داشـتند     یآنان .گرفتند يآنگاه در هوا جا، ده شدندیآفر ها بدن

نجا هم یا، که آنجا با هم اخت�ف داشتند یدارند و آنان یو دوست یینجا هم با هم آشنایا

 امـام صـادق  . دارد یهمانا روح من با تـو اخـت�ف و دشـمن    .با هم اخت�ف دارند



159  

 

 بررسی روایات تفسیري عالم ذر

 

آمد و به حضرت  يمرد .اران خود نشسته بودیبا  نیرالمؤمنیحضرت ام« د:یفرما می

 .دانــم مــی خــود یســ�م کــرد و گفــت: ســوگند بــه خــدا دوســتت دارم و تــو را ولــ

بـر تـو! همانـا خداونـد      يوا .یستین ییگو می گونه که به او فرمود: آن نیرالمؤمنیام

 .را بـه مـا نشـان داد   ده و دوسـتان مـا   یش از اجساد آفریمتعال ارواح را دو هزار سال پ

ـ ؟! در ايپـس تـو کجـا بـود     .دمیندها  آن انیسوگند به خدا روح تو را در م ن هنگـام  ی

همانـا  «فرمـود:   نیرالمـؤمن یام .»گر به آن حضـرت مراجعـه نکـرد   یساکت شد و د

ـ آفر هـا  ش از بـدن یخداوند متعال ارواح را دو هزار سال پ گـاه کـه آنـان را بـه     د و آنی

شـان را و  یها مؤمن و کافر بودنشـان را و ابت�ئـات و امتحـان   ، ودشان مرکّب نمیها بدن

آنان نوشت و در  یشانیگوش موش بر پ ۀبه انداز يزیبد و خوبشان را در چ يکردارها

فراسـتمندان   يبـرا  ییهـا  ن نشـانه یهمانا در ا«ه را نازل کرد: ین آیامبرش این باره بر پیا

از او و امامـان از فرزنـدانم همـه    و مـن بعـد    .فراسـتمند بـود   و رسول خدا »است

 کـه  درحـالی از بنـدگانش  همانا خداوند متعال «د: یفرما می امام صادق .میفراستمند

که با هم  یارواح .مان گرفتیثاق و پیم، ا آمدنیش از به دنیپ، أظلّه) بودند(ییها هیسا

نجا هم یا ،که با هم مخالفت داشتند یدارند و ارواح یینجا هم آشنایا، داشتند ییآشنا

ر یارواح است و تعب» أظلّه«نکه منظور از یت د�لت دارد بر این روایا ».مخالفت دارند

   )226ص، 5ج، ق1404، یمجلس(.ستها آن لطافت يادیل زیدل ارواح به أظلّه به از

   در عالم ذر آدم از پشت آدم یبن ۀیخروج ذر. 2ـ2

، و در ظاهر اول متواترنـد اند  دهذکر کر ياز تعداد افراد معدود يادیات زیروا، ن بابیدر ا

ث بسنده خواهـد  یت چند حدیپس به روا .ستیگونه ن نیان خواهد شد که ایل بیاما در ذ

را تا روز  حضرت آدم ۀیذر یتعال يخدا: ندیفرما یعالم ذر م دربارۀ امام باقر .شد

خداونـد   .خـارج شـدند   ییها ههمچون ذرها  آن .از پشت آن حضرت خارج کرد، امتیق

پروردگـارش   ياحـد ، نبود یبخش ن معرفتیاند و شناساند و اگر اینماها  آن خودش را به

  )70ص، 1ج، ؛ صفار13ص، 2ج، ش1350، ینیلک(.شناخت یرا نم

 تعدد عالم ذر. 3ـ2

ن عالم با صـفت  یا، تیا در چند روابه تعدد عالم ذر نشده است؛ ام یحیتصر، اتیر رواد

) 56 :نجـم (»یرٌ مّنَ النُّـذُرِ الْـأُولَ  یهذَا نَذ«ۀ یر آینمونه در تفس يف شده است؛ برایل توصاو
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ت یـ در روا .ان آمـده اسـت  یـ در ذر اول بـه م ، بـر خلـق   امبریسخن از مبعوث شدن پ

 یفقط مؤمنـان ، کند یخروج م یئت جوانیبه ه آنگاه که امام زمان«آمده است:  يگرید

ت آن حضـرت  یـ و� يبـرا هـا   آن از، ه در ذر اولمانند کـ  یت او ثابت و استوار میبر و�

ات یـ روا يآن است که از محتوا، ن مقامیو مهم در ا یاساس نکتۀ ».مان گرفته شده استیپ

آنگـاه کـه خـدا خواسـت     : ندیفرما یم امام صادق .توان دو عالم ذر به دست آورد یم

داشـت و بـه   ک مشت از آن را بریسپس  .کرد يآب را بر گل جار، را خلق کند آدم

 را پخـش کـرد و  ها  آن بعد .م کردیش آن را به دو قسمت تقسیبعد با دست خو .دیهم مال

ور ساخت و اهل شـمال را   شعله یبعد آتش .کردند یبودند که حرکت م یاتمانند ذرها  آن

سـپس اهـل    .دند و داخل نشدندیآتش رفتند و ترس يسو آنان به .امر کرد داخل آن شوند

خداونـد   .آتش رفتند و داخل آن شدند يسو آنان به .د تا داخل آتش شوندن را امر کریمی

گفتنـد:  ، دندین امر را دیاهل شمال ا یوقت .به آتش امر کرد که بر آنان خنک و س�م گردد

 .دیگفت: داخل شـو ها  آن خداوند هم فرصت داد و به .بده يگریخداوندا! به ما فرصت د

را ها  آن پس خداوند .ستادند و داخل آن نشدندیبل آن اآتش رفتند و در مقا يسو بهها  آن

ن یدر ا) 7ص، 2ج، ش1350، ینیلک(.را خلق کرد آدم، صورت گل درآورد و از آن به

ث یاز پشـت او مطـرح نشـده بلکـه حـد      آدم ۀیاز اخراج ذر یسخن، فیث شریحد

و قسـمت  با خـود او از آب و گـل کـه د   ، امتیتا ق فرزندان آدم ۀد�لت دارد که هم

، اند و خداوند متعال آنان را از قبل جدا کـرده  ص درآمدهمشخ یاتصورت ذر به، شده بود

گر را در طرف چـپ قـرار داده و سـپس آنـان را     ید يا هرا در طرف راست و عد يا هعد

که در طـرف چـپ    یاطاعت و گروه، آنان که در طرف راست بودند .ف کرده استیتکل

ل درآورده و بدن حضـرت  صورت او همه را به یتعال يخداآنگاه  .مخالفت کردند، بودند

 يبـدن ذر ، در آن محفـل  پس بـدن حضـرت آدم   .را با آن گل ساخته است آدم

 .صورت جداگانه و در کنار او حاضر بودنـد  ۀ او در آنجا بهیذر خاص خود او بود و همۀ

بـه  کـن اسـت   ابوالبشر خلق شود و مم صورت به ش از آن بوده که آدمیپ، ن محفلیا

ن محفـل  ینـاظر بـه همـ   ، ات به کار رفته استیروا یل که در برخر ذر اویتعب یبرخ ۀگفت

را دوبـاره فشـرده کـرد و     ه آدمیهمه ذر، ن محفلیخداوند متعال بعد از اتمام ا .باشد

ـ آفر، بـود  ذراتمجموع  ين گل که حاویابوالبشر از ا عنوان بهرا  بدن آدم ذر دوم  .دی
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 عنـوان  بـه  است که خداوند متعال بعد از خلق حضرت آدم یعالم و محفلز ناظر به ین

رون یـ ن فرزندش از پشـت او ب یرا تا آخر فرزندان حضرت آدم، سامان داده، ابوالبشر

تـوان گفـت همـه     یبلکه م، ات عالم ذریاکثر روا .رد آورده استده و در آن محفل گیکش

، قمـى (.ن عـالم اسـت  یناظر به هم، ها از آن یجز تعداد اندک به، ات مربوط به آن عالمیروا

           )287ص، 52ج، ق1404، یمجلس ؛340ص، 2ج، ش1367

        بندگان در عالم ذر یقلب كدر. 4ـ2

 ت شده که گفـت: بـه حضـرت صـادق    یر روایاز ابى بص اشىیر عیتفسو  کافىدر 

 نـد؟ فرمـود:  مردم در عالم ذر چطور جواب دادند و حال آنکه ذراتـى بود  عرض کردم

سـؤال شـود بتواننـد جـواب     هـا   آن زى قرار داده که اگـر از یخداوند در همان ذرات چ

ن قسـمتى را کـه   یا .ثاق استیاضافه کرده که مقصود جواب دادن در م اشىیع. ندیبگو

زى یدر همان ذرات چ(خداوند  و مقصود از جملۀ اوى استاشى اضافه کرده ک�م ریع

صـرف زبـان حـال     )نـد یسؤال شود بتوانند جـواب بگو ها  آن قرار داده بود که وقتى از

ۀ ل جملیت شده که در ذیروا ر از امام صادقیاشى از ابى بصیر عیز در تفسین .ستین

فرمـود:  ، ى خود ادا کردنـد ها ن ک�م را به زبانیا اید آیاز آن جناب پرس »مألست بربک«

ن ذرات کجا یدم در آن روز اید: پرسیگو می ریابى بص .هاى خود گفتند و هم با دل، آرى

العملـى نشـان    آن ذرات کارى کرد و آن ذرات عکس بودند؟ فرمود: آن روز خداوند در

هـا و هـم بـا     کـه فرمـود: آرى بـه زبـان     جواب امـام  .دادند که همان جوابشان بود

ا یـ ن است که وجود ذرات در آن روز طورى بوده کـه اگـر بـه دن   ین مبنى بر اشایها دل

کن در آن عـالم  یل، شد می ىیایوجودشان جواب زبانى و دن ۀشدند همان نحو می منتقل

ر یـ ن تعبیـ شـان و بـا ا  یها فرمود: آرى و بـا دل  رو امام نیاکى بوده و ازیزبان و دل 

ر بـه امـام   یبص یاب .ها را اضافه کرده است ق کرده و جواب با دلیجواب زبانى را تصد

مانند  که درحالیعالم ذر چگونه به خداوند جواب دادند؛  آدم در ۀیگفت: ذر صادق

توانستند  می سبب آن برقرار داد که به يا قوهها  آن فرمود: خداوند در اند؟ امام ذر بوده

               )71ص، 1ج، صفار ؛39ص، 2ج، ق1380، اشىیع(.سؤا�ت را پاسخ دهند

                                     ثاقیموقف م یفراموش. 5ـ2

 یبخشـ  معرفـت  ۀنحـو  ۀدربـار  :آمـده اسـت   مسکان از امام صادق از ابن یتیدر روا
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پـس  » .بلـه «بـوده اسـت؟ فرمـود:     یانیـ ن معرفت عیا ایدم که آیذر پرس ۀیخداوند در آ

اد خواهند آورد و یبه  يزود اموش کردند و بهها موقف را فر انت شد و انسیمعرفت تثب

هـا   از انسـان  يا هعد .ستیاش ک دهنده يدانست که خالق و روز ینم ياحد، اگر آن نبود

، ابـن بابویـه  (.اورده بودنـد یمان نیکه به قلبشان ا یحالدر عالم ذر به زبان اقرار کردند در

                      )248ص، 1ج، ش1367،  قمى ؛118ص، 1ج

 )  ها فقط انسان نه(مخلوقات  ثاق از همۀیاخذ م. 6ـ2

 .خلق مطرح شـده اسـت   با همۀ یتعال يخدا ز مکالمۀین نیرالمؤمنیاز ام یتیدر روا

، ا خداونـد یـ د: آین آمد و پرسـ یرالمؤمنیالکّواء نزد ام  ابن يروز: دیگو یبن نباته م اصبغ 

 نیرالمؤمنیه است؟ اماز فرزندان آدم سخن گفت يبا احد یش از حضرت موسیپ

سخن گفته و آنان به او پاسخ ، ک و بدیاز ن اعم، دگانشیآفر ۀبا هم، خداوند«فرمودند: 

ن آمـد و او از  یالکّـواء سـنگ    ن سـخن بـر ابـن   یـ ت آمده اسـت: ا یروا در ادامۀ .اند داده

خداونـد  «ذر فرمودنـد:   ۀیبا استشهاد به آ نیرالمؤمنید که امین کار پرسیا یچگونگ

ش یم در برابر خـو یاز خلق بر تسل، ایامبران و رسو�ن و اوصیز پیخود و ن ین معرفضم

         )12ص، 2ج، ش1350، ینیلک ؛329، صابن بابویه(».مان گرفتیشان پیو ا

    ثاق و عالم ظاللیبودن عالم م یکی. 7ـ2

شـان بـه   دنیبخش یو آگاه ها انسان ینش تمامیه در آن آفرکه عالم اظلّ، در این برداشت

از  يا است و پاره یکی، شود می مان گرفتهیه در آن از مردم پکبا عالم ذر ، رسد می انیپا

عبـداهللا بـن   عقبـه و   .ه د�لت دارندبودن عالم ذر و اظلّ یکیبر  صراحت به ات همیروا

اند که فرمود: خـداى    ت کردهیروا کند که هر دو از ابى جعفر می نقل محمد جعفى

 د که آن را دوستیزى آفرین نحو که دوستان خود را از چیبه ا، دیرا آفرجل خلق عزو

داشـت و   مـی  د که دشمنیزى آفریو دشمنانش را از چ، بود بهشتآن خاك  داشت می

د ظـ�ل  یشخصى پرسـ ، ق را در ظ�ل مبعوث کردیهر دو فرآنگاه  .آن خاك جهنم بود

، سـت یزى نیست و حال آنکه چا يزیات در آفتاب چ  هینى که سایب یست؟ فرمود: نمیچ

ن یـ و ا، شان را به اقرار به خدا دعوت کردنـد یا ایانب، شان مبعوث کردیا را با ایسپس انب

و   ؛)87 :زخـرف (»اللَّه و لَئنْ سأَلْتَهم منْ خَلَقَهم لَیقُولُنَّ« د:یفرما می است کههمان ک�م خد

شـان  یسپس ا؛ خدا  خواهند گفت رده مسلماًکسى آنان را خلق کاگر از آنان بپرسى چه 
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شـان را بـه   یاآنگـاه  ، گر انکـار یبعضى اقرار کردند و بعضى د، را به اقرار دعوت کردند

 ت ما دعوت کردند و به خـدا سـوگند کسـانى اقـرار کردنـد کـه خـدا دوستشـان        یو�

ـ و ا، داشـت  مـی  کسانى انکار کردند که خـدا دشمنشـان  و ، داشت می ن همـان کـ�م   ی

فرمـود:   ابى جعفـر آنگاه  »فَما کَانُوا لیؤْمنُوا بِما کَذَّبوا منْ قَبلُ« د:یفرما می است کهخد

، ینــیلک ؛118و  84ص، 1ج، ابــن بابویــه().ب ســابقه داردیعنــى تکــذی(.ب بــودیتکــذ

  )80و  70ص، 1ج، ؛ صفار236ص، 1ج، ش1350

 ها ه نه انسانکمالئ شهدنا)(شهادت. 8ـ2

ابـى   از ابى مالک از سدى قیاز طر دیتمه کتاب از ابن عبدالبر است که الدر المنثوردر 

دیگر صـحابه ذیـل    و از و صالح عباسابن  ن عباس از مره همدانی ازاز اباز ابن  صالح

اند: وقتى که خداى تعالى آدم را   گفته »آدم منْ ظُهورِهم ذُرِّیّتَهم  و إِذْ أَخَذَ ربّک منْ بنی«ۀ آی

طرف راست پشتش را مسح  ن فرودش فرستد صفحۀینکه به زمیا از بهشت راند قبل از

رون آورد یـ ز بیهاى ر  مورچه صورت بهرنگى مانند لؤلؤ و دیسف ۀیجا ذر کرد و از همان

طرف چپ پشتش را مسح کـرد   ۀصفحآنگاه ، دییو فرمود: به رحمت من به بهشت درآ

د یود: به دوزخ اندر شـو رون آورد و فرمیهاى خرد ب مورچه صورت بهرنگى  اهیس ۀیو ذر

ن و اصحاب شمال که در قرآن یمین است معناى اصحاب یا، ن کار باکى ندارمیکه از ا

بعضى به طـوع   »یلَوا بقالُ مکُبرَبِ تسألَ« ثاق گرفت و فرمود:یاز هر دو فرقه مآنگاه  .آمده

ى و م�ئکه نجا خداى تعالیدر ا .هیو رغبت عهد کردند و بعضى به کراهت و بر وجه تق

ا پـدران مـا   یو ، مین امر غافل بودید ما از اییامت نگویم تا در روز قیگفتند که ما شاهد

                                                   )118ص، 1ج، ابن بابویه(.قبل از ما مشرك شدند

 نامه توسط او ثاقیثاق حجراالسود و حمل میم. 9ـ2

اشـاره دارد  » حجر«به سخن عمر به هنگام است�م ، یثیضمن حد، یامال در یخ طوسیش

و نه  یرسان یکه نه ضرر م یهست یدانم تو سنگ یکه م یبوسم؛ درحال یکه گفت: تو را م

زنـد و هـم    یبه خدا سوگند! او هم ضرر م«فرمودند:  ين به ویرالمؤمنیام ...يدار ینفع

پشتش ، دیآدم را آفر ن خداوندچو: فرمودند ۀ ذریسپس با استشهاد به آ ».رساند ینفع م

عقل را م�زم آنـان  ، خداوند .از صلبش خارج شدند ۀ او به شکل ذریرا مسح کرد و ذر
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آنـان بـه    .د و اقـرار خواسـت کـه او پروردگـار اسـت     یمعرفت بخشها  آن ساخت و به

ا از آنجـا کـه خداونـد    ش شـهادت دادنـد؛ امـ   یخـو  یت او اقرار کردند و بر بندگیربوب

 ینـام بنـدگانش را در پوسـت   ، دارند ین اقرار درجات گوناگونیا ۀمردم درباردانست  یم

لـب   دو چشم و دو، ن سنگ در آن زمانیا .ن سنگ قرار دادینوشت و آن را در دهان ا

آن پوسـت  ، او دهان گشود و خداوند» .دهانت را بگشا«خداوند فرمود:  .و زبان داشت

در روز ، طور کامل به عهدش وفا کرد س بههرک«سپس به او فرمود:  .را در دهانش نهاد

، 2ج، ق1380، اشـى یع ؛90ص، 2ج، ق1325، یمرتضـ (.امت به نفع او شـهادت بـده  یق

              )425ص، 2ج، ابن بابویه ؛38ص

  ثاق و فطرتیبودن م یکی. 10ـ2

 ابى جعفـر  از زراره از نإلیابن اذ ر ازیم از پدرش از ابن ابى عمیاز على بن ابراه کافىدر 

ن سـؤال  یر مشـرک یـ ت کرده که گفت: من از آن حضرت از معناى جمله حنفـاء غ یروا

و  ت از فطرتى است که خداوند بشر را بر آن فطرت سرشـته اسـت  یفرمود: حنف، کردم

و سپس فرمود: خداوند بشر را بر فطـرت معرفـت خـود    ، ستیل نیدر خلقت خدا تبد

ۀ یـ دم معنـاى آ یدم پرسیان را از آن جناب شنین بیقتى اد: ویگو می زراره .سرشته است

»   بِـرَبِّکُم ـتأَلَس ـهِملَىٖ أَنْفُسع مهدأَشْهو مّتَهذُرِّی مورِهنْ ظُهم می آدننْ بم ّکبإِذْ أَخَذَ رقَـالُوا  و 

و ، ن آوردرویـ امـت ب یاش را تـا روز ق   هیست؟ فرمود: خداوند از پشت آدم ذریچ» بلَى...

و اگـر  ، د و نشان دادیشان شناسانیرون آمدند و خداوند خود را به ایب ها  شان مانند ذرهیا

فرمـوده:   د: رسول خـدا یگو می زیو ن .شناخت ین نبود احدى پروردگار خود را نمیا

نکـه  یست و اد و مقصود از فطرت معرفت خدایآ می ایهر فرزندى بر طبق فطرت به دن

ذر بـا   ۀیـ جا که آاما از آن )12ص، 2ج، ش1350، ینیلک(.گار وى استدیاو خالق و آفر

متـأخران و  ، از قدما یعه و سنیم است و مفسران شیفطرت در ترابط و تعامل مستق ۀیآ

ـ انـد و از ح  ر کردهیات فطرت به هم گره زده و تفسیعالم ذر را با آ معاصران مقولۀ ث ی

ن بـه هـم و هماهنـگ    یز قـر یـ ش نیگرانش و ید و آثار بیو فوا یت و فرجام معرفتیغا

، یآملـ   يجـواد (م اسـت یمخصوص قرآن کر »راه فطرت«نکه یو با توجه به ا اند تهدانس

ش و کشش یگرا، و معاد معارف مربوط به مبدأ يفطرت مبنا ،)67ص، 12ج، ش1377

، یبهشـت (يفطـر  یخودآگـاه ، يفطـر  یخدا آگاه ۀشیقت عالم است و ریبه حق یدرون
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و  ییو خــداگرا یدر خداشناســ» راه دل«و فطــرت همــان  ) 57ـــ56، صش1366

قـرار دارد و بـه    یو عقلـ  یو برهان یو تجرب یحس يها است و در طول راه يباور خدا

ام المسـائل   یاست که در معارف اسـ�م  یاصل فطرت اصل«، يد مطهریر استاد شهیتعب

 انسـان بـه همـان    یت انسـان یشخصـ «و  )164، صش1377، رىمطه(»شود یشمرده م

، همـان (»مسـخ معنـا نـدارد   ، میاو است و اگر ما به فطرت قائل نباش یانسان يها فطرت

شدت مطـرح اسـت و دو نـوع     فطرت در اس�م به، دیر استاد شهیپس به تعب .)160ص

فطـرت   يگـر یو د یفطرت ادراک یکیستند: یالجمع ن إلگر مانعیدکیم که با یفطرت دار

فهمد و بـا   می انسان بالفطره خدا را، يفطرد ین و توحید یکه با فطرت ادراک یاحساس

 .شـود  مـی  ش و کشش دارد و جـذب یخدا گرا يسو انسان بالفطره به، یفطرت احساس

خـاص بـه    یفطرتـ  يانسان دارا« (ره)ییر ع�مه طباطبایبه تعب )261و  243، ص(همان

ـ » .کنـد  مـی  تیبـه خـود هـدا    یخـاص زنـدگ   یخود است که او را بـه سـنت   ن یهمچن

ه یـ و فطـرت اله ، اسـت کـه خلقـت بـدان دعـوت      ینـ یف همان دین حنید«  د:یگو یم

ـ ا آید که آید دیپس با )382ص، 12ج، ق1390، ییطباطبا(».کند یت میش هدایسو به  ۀی

نـد؟ از  ک ید�لت م يو حضور يفطر یبه خداشناس یکل يریگ جهیز در نتیثاق و ذر نیم

در بـاب   یآملـ  ي؟ جـواد ا نهیات فطرت دارد یبا آ یو مشترک يوند وجودیث پین حیا

ش یمحـض و گـرا   یانسان به هسـت  ينش شهودیفطرت که همان ب  سد:ینو می »فطرت«

از  یخاصـ  ۀنحـو ، بـه حضـرت اوسـت   شش شاهدانه و پرستش خاضعانه آگاهانه و ک

وه خلـق  یبه آن ش یبه آن نحو سرشته شده و جان انسان یقت آدمینش است که حقیآفر

 لیاو تشـک  یخواه و مطلق ینیب مطلق ۀژیو یهست ر انسان را همانیفصل اخ .شده است

ـ آ« يبنـد  بـه گـروه  گر ید يدر جا )25ص، 12ج، ش1377، یآمل  يجواد(.دهد می ات ی

و  یجـاب یا يهـا  گـروه  صورت بهات فطرت که یهر گروه از آ ۀپرداخته و دربار» فطرت

ـ مباحـث عم ، م شـده یتنظ یسلب ، همـان (.اسـت    ن کـرده یـی را طـرح و تب  يا ژهیـ ق و وی

ذر و  ۀیـ که وجه مشترك آنیو ا يریتفس، یحال با توجه به ابحاث معرفت )401ـ223ص

نـه  یآهر، انـد  اشـاره داشـته   يم به مقـو�ت فطـر  یرمستقیم و غیکه مستق یاتیفطرت و آ

و  یمتوجـه بـودن وجـه بـاطن     يشـهود  يو خـداباور  ییخـداگرا ، يشهود یخداشناس

ا وحـدت و  یـ ع ین و تشـر یودسـتگاه تکـ   یهمـاهنگ ، وجه رب يسو انسان به یملکوت
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، بالمطابقـه  يهـا  عت خواهد بود که به د�لـت یو سرشت و شر یعقل و وح ییهمگرا

، نیشـود؛ بنـابرا   یانسان مـ  ادشده بهرۀیات یاز آ ییها افتین رهیبالتضمن و با�لتزام چن

 قَـالُوا هدهم علَىٖ أَنْفُسهِم أَلَست بِرَبِّکُم وإِذْ أَخَذَ ربّک منْ بنی آدم منْ ظُهورِهم ذُرِّیّتَهم وأَشْ« ۀیآ

لَـا   فطْرَت اللَّه الَّتی فَطَرَ النَّـاس علَیهـا   فَأَقم وجهک للدّینِ حنیفًا«ۀ ی) با آ172 :اعراف»(بلَى...

خَلْقِ اللَّهیلَ لدتَب ّینُ الْقَیِّمالد کدر نگاه اول با هم ت�زم و ت�ئم و تعاضـد  30 :روم(»...ذَٰل (

ـ ا توحیـ  ید ربـوب یچه توح» يد فطریتوح«دارند و از  و  ینشـ یعـد ب در دو ب يد عبـاد ی

ـ یننـد؛  ک مـی  یید�لت و راهنمـا  یشیگرا ـ ب، دانـش  یعن ش در خصـوص  ینش و گـرا ی

ـ تن سرشـته و سرنوشـت درهـم    هم ثاق بهیات فطرت و میآ یشناسو معاد یشناسأمبد ده ی

 )161ــ 153، صش1385، ینی؛ خم445ـ439ص، 16ج، ش1383، يرازیمکارم ش(.رنددا

طور  ه بهین آیاص�ً چرا ا نکهیات فطرت مشخص شود و ایثاق با آیم ۀید تفاوت آلذا بای

ش یک گـرا یـ که از ، ات فطرتینه مانند آ، ک عالم شهود صحبت کردهی خاص دربارۀ

نا چگونـه  یرا بـه گفتـه ابـن سـ    یز ؛ان آمده استیصحبت به م يو شناخت فطر یدرون

از آن آگـاه   يم اما تا زمان اسـتکمال و بلـوغ فکـر   یداشته باش یممکن است که ما علم

 یچـه زمـان  پس آن، میا م و پس از تولد فراموش کردهیدانست می و اگر در ابتدا ...م؟ینباش

مکن م؟ چطور میا آن را فراموش کرده یم و در چه وقتیداشت یبوده است که چنان علم

ـ یبسپار یم اما پس از استکمال به فراموشیآن را بدان ياست که در نوزاد پـس از   یم ول

حق آن است کـه انسـان در بـدو    ) 230، ، صنای(ابن سم!یاد آوریدوباره آن را به  یمدت

 يم تصـور یبلکـه درك مفـاه  ، ستین يچ نوع مفهوم و تصوریطبق قرآن واجد ه، تولد

ـ آ می به وجود ینعق� يها تیکم و با کمک فعال کم ـ ن يفخـر راز  .دی ۀ یـ ر آیز در تفسـ ی

کنـد کـه نفـس     مـی  حیتصر )78: نحل( »واللَّه أَخْرَجکُم منْ بطُونِ أُمّهاتکُم إل تَعلَمونَ شَیئاً«

ن را یاست و ا یخال، يو چه نظر یهیچه بد، يدر آغاز خلقت از هر گونه تصور یآدم

م کـه در  یدان می وضوح ما به یل که همگین دلیبه ا داند؛ می يو ضرور یهیبد يا مسئله

و اثبـات   ینفـ «ه کـه  ین قضـ ینسبت به ا یچ معرفتیه یا در اوان کودکیو  ینیهنگام جن

 ز همـۀ یـ شـان ن ین ایبنـابرا  .میا نداشته» تر از جزء است کل بزرگ«ا ی »ستندیقابل جمع ن

ـ  ، يا نظـر ی یهیاعم از بد، را یقیو تصد يم تصوریمفاه  یو بـاطن  يه ظـاهر مسـبوق ب

                                      )251ص، 20ج، ، رازى(.داند می
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   نتیثاق و طیبودن عالم م یکی. 11ـ2

، دم: مقصود از سرشـت یپرس سد از امام صادقینو می  بن سناناهللاافى به نقل از عبدک

، »ته اسـت ه خدا مردم را بـر آن سرشـ  کبا همان سرشتى «، جلن سخن خداوند عزویدر ا

ـ تاپرسـتى آفر یکمـردم را بـه سرشـت    ، خداونـد  .اس�م اسـت « :ست؟ فرمودیچ ، د و آنی

 نیـ در ا» سـتم؟ یا مـن پروردگـار شـما ن   یآ« :مان گرفت و فرمودیه از آنان پکهنگامى بود 

ـ التوح .حاضر بودند، هر دو، افرکمؤمن و ، مان گرفتنیپ بـه امـام    :ـ بـه نقـل از زراره ـ     دی

مـردم را  ، ه خـدا کـ سرشتى « :تابشکت به سامان بدارد! گفته خدا در یخدا :گفتم باقر

بسـتن بـر معرفـت بـه      ثـاق یم آنـان را بـه هنگـام   « :عنى چه؟ فرمودی» بر آن سرشته است

ر یـ سـرش را بـه ز  ، ا با آنان سخن گفت؟ امامیآ :گفتم» .پرستى سرشت گانهیبر ، تشیربوب

سى خداوندشان است و چـه  کتند چه نمى دانس، ن نبودیاگر چن« :انداخت و سپس فرمود

            )80و  70ص، 1ج، ؛ صفار6ص، 2ج، ش1350، ینیلک(».دهد سى آنان را روزى مىک

 تیبحث وال. 12ـ2

                ت خدایعالوه بر ربوب تیت اهل بیو وال امبریذکر رسالت پ

 :گفـت  مـى  ان داشـته اسـت کـه امـام بـاقر     یـ ن بیچنـ  نیر بن اعکیافى به نقل از بک

مان یپ دت او و نبوت محمیز بر اقرار به ربوبیت ما و نیروان ما بر و�یاز پ، خداوند«

ـ یلک(.مان ذره بودنـد یه روز اخذ پک درحالى، گرفت  ؛412و  133ص، 1ج، ش1350، ین

     )246ص، 1ج، ش1367، قمى 

ـ ثاق و سـبقت پ یمو  تیامبر و اهل بیثاق پیسبقت داشتن م. 13ـ2  امبری

 ین بلدر گفت

در پاسخ مثبـت بـه   ، سبقت گرفتن از همگان دلیل ز بهین امبر اکرمیپات ین روایطبق ا

، صــدوق ؛12ص، 2ج، ش1350، ینــیلک(.اشــرف مخلوقــات شــده اســت، پروردگــار

ان بـه رسـول   یشـ یاز قر یبرخ: ندیفرما یم امام صادق) 83ص، 1ج، صفار ؛129ص

کـه بعـد از    یحال؛ دریسبقت گرفتامبران یبر پ یعرض کردند: به سبب چه عامل خدا

بودم که به  ین کسیمن نخست«؟ فرمودند: یهستها  آن نیو آخر يمبعوث شدها  آن ۀهم

بودم که خدا را اجابت کردم؛ آنگاه که خداوند  ین کسیمان آوردم و نخستیپروردگارم ا

روردگار ا من پیآ«داد که  یشان را بر خودش گواه قرار میگرفت و ا یامبران را میثاق پیم
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ن یـ و بـه ا » .یبلـ «بودم که گفت:  يامبرین پیپس من نخست ».يآر«گفتند: » ستم؟یشما ن

، همان ؛441ص، 1ج، ش1350، ینیلک(.ب من در اقرار به خدا بر آنان سبقت گرفتمیترت

                       )10ص، 2ج

      يردن حضرت مهدک ياری يالعزم برااامبران اولویپ. 14ـ2

ق عرضه شده و یبه خ� یاله يایت اولیو�، در عالم ذر تیات اهل بیوابر اساس ر

بـه   عـالم ذر  يریات تفسـ یـ روا، در ضـمن  .شان معرفت دارندیت ایبه و�همۀ بندگان 

ـ یروا، نمونـه  بـراي ز یـ نجـا ن یدر ا .ات اشـاره شـد  یل رواین قبیاز ا یبرخ را از امـام   یت

ـ آ ۀدربـار  امام صادقد: از یگو یم صحاف مینع. مینک ینقل م صادق فَمـنکم  « ۀی

ت یـ مان و کفر آنان را به و�یخداوند ا :آن حضرت فرمودند .دمیپرس »کافرٌ ومنکم مّؤْمنٌ

کـه   یحـال مان گرفـت؛ در یشان پیکه در صلب آدم از ا يشناخت؛ روز تیما اهل ب

ـ یلک(.بودنـد  ذر صورت به  ؛9و  8، 6، 4، 3، 1ت یـ روا، 321ــ 318ص، 2ج، ش1350، ین

                                       )413، ص1ج ،همان

 در عالم ذر روان امام عصریاران و پین ییتع. 15ـ2

از معرفـت   ییبـا�  درجـۀ ، نـد در عـالم ذر  هستند که خداو نیا يایگو، اتیروا یبرخ

تا آنجـا کـه    .ت را به بندگانش عطا فرموده استیقت و�یش و شناخت حقیخو يایاول

 یشـان را همراهـ  یا، ام حضرت قـائم یمان گرفته که به هنگام قیجا از مؤمنان پ در همان

ـ  الحسـن   ت بـن اران حجـ یانگر آن است که ین بیات همچنین روایا .کنند ش یاز پ

ن امـر  یز از آنان بر ایاند و خدا ن مان گشتهیپ ام حضرتش همیشان در قین شده و با اییتع

مردم ، خروج کند چون قائم: ندیفرما یم حضرت امام صادق .مان گرفته استیپ

 یپس کس .کامل است یکه جوان یدرحال گردد یشان بازمیا يسو او به .نندک یانکارش م

، یمجلسـ (.ل گرفته استمان او را در ذر اویپ یتعال يکه خدا یمگر مؤمن ماند یبا او نم

                           )287، ص52ج، ق1404

  ات محکم قرآنیآه با ین نظریمخالفت ا. 3

ا یـ ) و هنگام دن28 :بقره(اموات بوده ءش از زنده شدن جزیهر انسان پ، اتیبا استناد به آ

 .ه کـرد یات تکین روایتوان به ا یپس نم .)7 :نحل(دانسته است ینم يزیآمدن از مادر چ

ه یـ سـخن ذر کـه   »ءابآؤُنَـا  إِنَّما أَشْرَك« ۀه به عالم ذر با جملیر آینکه تفسیگر ایاشکال د
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هـا   آن داشـتند و از  یپدران مشرک ۀین جمله د�لت دارد که ذریرا ایمنافات دارد؛ ز، است

ـ تعهـد گ هـا   آن نبود تا خداوند از یدر آن عالم شرک که درحالی، ت کردندیتبع رد کـه در  ی

مان تنها به عـالم ذر  ین پین است که ایو پاسخ آن ا .ند پدران ما مشرك بودندیامت نگویق

تـوان  ، ا اگر مشرك بودندیمشرك نبودند و ها  آن نبود که گفته شود در آنجا پدرانمربوط 

 شـتر یکه پدر ب یشود؛ عالمین عالم هم مربوط میبلکه به ا، ل شرك خود را نداشتندیتحم

  .ا بهانه قرار دهندیتوانند پدران خود را در دن ینم، مانین پیمشرك بوده و با سپردن اها  آن

 ات عالم ذریروا یتنو م يضعف سند. 4

که خواننـده خـود را در    يا گونه برخوردارند به یار مهمیبس ياز محتوا ات عالم ذریروا

رسـد   مـی  به ذهـن ها  آن ۀکه در آغاز مطالع یاز نکات یکیرو  نیااز، برند می فرو یشگفت

پاسخ به  ؟است به چه اندازهها  آن ات چگونه است و تعدادین رواین است که اسناد ایا

 لۀیوسـ  است که بـه  يشود و آن علم به قواعد می ث مربوطیبه علم الحد ها ن پرسشیا

کـه در حـدود   ات عـالم ذر  یـ روا .ردیگ می قرار ییث مورد شناسایسند و متن حدها  آن

ـ یگـر برگشـتند شـا   ید یبه بعضـ  یبعض یوقت، شتر استیا بیت یچهل روا ش از ده ید ب

ک یـ ت را یـ است و اگر ده روا يک راویاز ات ین روایاز ا ياریرا بسیت نماند؛ زیروا

ر یکـه در تفسـ   یتیروا 37کند که  می الیانسان خ .ت استیک رواین ینقل کرد ا يراو

ت یـ روا 67وارد شده است  ۀ عالم ذردربار نینورالثقلر یکه در تفس یتیروا 30برهان با 

از  یلیخ ندیب می کند می یم که بررسدر مرحلۀ دو یا متواتر است ولیض یاست و مستف

 ند کـه بـه سـه چهـار تـا کتـاب      یب می کند می یم که بررسمرحلۀ سو .ها مکرر است نیا

ن چهار تا کتـاب مـال سـه نفـر     یند که ایب می کند می یچهارم که بررس مرحلۀ، رسد می

ـ ند و به ا ها مشترك نیان ایند راویب می کند می یپنجم که بررس ۀمرحل، است ا دو یـ ک ی

روایت از محمـد   6است که  اصول کافیروایت از 12 الثقلینروندر کتاب  .رسد می نفر

با سند تکـراري   علل الشرایعاز نقل ، گردد م به ابی عبداهللا برمیروایت ه 6 بن یحیی و

شـیخ طوسـی هـم بـا      امـالی است و تفسیر علی بن ابراهیم و عیاشی و  اصول کافیاز 

مورد بـه ابـی    6احتساب تکرارها مورد) که با  4( تکرار و بیشتر از پدر علی بن ابراهیم

مورد بـه امـام    4مورد به ابی عبداهللا و  11این روایات کل از ، از طرفی .رسد می عبداهللا

به قبـل روایتـی    از صحابه و امام حسین .رسد می و امام جعفر صادق رضا
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ت کـه  یـ روا 100نظر مفسران در گذر زمان در ادامه ذکر خواهد شد و حـدود   .نداریم

نظر خـود  تأیید که مفسران در  یاتیکه روا است ن شرحیبد، اند دهن از آن بهره برمفسرا

و  یت از جـابر الجعفـ  یروا 10ث از زراره و یحد 11ت یروا 92از حدود ، اند دهنقل کر

ـ احاد یز از عبداهللا بن سنان نقل شده است و مـابق یث نیحد 7  4ز حـدوداً هـر   یـ ث نی

ثـاق صـحبت   یث فقط از بحث میحد 32ات یوان ریاز ا .ک فرد آمده استیث از یحد

امبر یـ ت و سـبقت پ یـ ث مربوط به بحـث و� یحد 20 .ستیاز ذر ن یشده است و بحث

آن هـم نـه   ، ذر است ۀت درباریروا 15حدود  .ثاق بستن استیو پنج تن در م اکرم

ـ از ا .سـت ها بلکه فقط صحبت از صـلب آدم و اشـهاد ذر  ، »ذر«به نام  یعالم دربارۀ ن ی

که با یک نگـاه اجمـالی    البرهانروایت  30 .ف و مرسل استیضع يز تعدادیت نایروا

 3اما از ایـن روایـات هـم    ، است نورالثقلینهم مشخص است که بیشتر تکرار احادیث 

، 5، 4، 3، 2، 1( روایـت  16، روایت از ابن حلبی و ابن بابویه مرسل و بدون سند است

روایت   ،4به زراره و سپس امام صادق )29و  28، 27، 26، 25، 13، 12، 11، 7، 6

مابقی  .توان یک روایت در نظر گرفت می که روي هم، رسد می به زراره و امام باقر

 کدام بحث عالم ذر نیست و فضیلت پیامبر و امام نیز تکرار چند راوي است و هیچ

حـدیث  ۀ دو سـه  رفتـه بـه انـداز    هم روي، بار مرور کرد روایت را یک 67اگر  .باشد می

افت کـه  یث را ین احادیتوان ضعف ا می زیدر سخن مفسران ن. ن را پنداشتتوان آ نمی

 يریـ ق کثیـ ات بـه طر یـ ن معنـا روا یـ در ا یشـوکان  .اختصار ذکر خواهد شـد  به یبرخ

د عـ�وه  یـ خ مفیش )301ص، 2ج، ق1414، انىکشو(.موقوف ذکر شده است صورت به

ر یدر تفسـ ، ثـاق آورده یات عـالم م یـ روا مفصل در باب المسائل بإلاجوکه در  یبر مطلب

ـ ا«ن آورده اسـت:  یز در قرن چهارم در چند جا چنیخود ن ث بـا اخـت�ف در   یـ ن احادی

ه اسـت  یعالم ذر آمده از اخبار تناسخ ۀکه دربار يار آمده است؛ اخباریو الفاظ بس یمعن

ه بـه  کارى اخب، ذکر نموده اجوبهد در یخ مفیش ».خته استیآم هم و حق و باطل در آن به

ـ ا با ذریه گوکن صورت وارد شده یا سـخن  هـا   آن آدم در عـالم ذر گفتگـو شـده و    ۀی

ه کـ د گفت یبا، اند ردهکمان اعتراف ین پیبه اها  آن مان گرفته شده ویپها  آن و از اند تهگف

و حق را با باطل در   ردهکث یخلط در احادها  آن ن اخبار متعلق به اهل تناسخ است ویا

ز یـ د نیـ خ مفید مرتضـى از شـاگردان شـ   یسـ ) 214ـ212، صق1424، دیمف(.دان ختهیآم
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ه کـ ن است یفه ایشر ۀیل آیده تأوگمان کر، رت و فطنتیبص د: بعض اشخاص بىیفرما

پس اقـرار  ، ذر صورت بهاش را  هیع ذریجم خداى تعالى استخراج نمود از ظهر آدم

ـ ا، نفوس خودشان را بر یرا به معرفت خود و شاهد گرفت اها  آن گرفت ل بـا  یـ ن تأوی

ـ  « را فرمـود: یز ؛ظاهر قرآن به خ�ف آن است، عدم مساعدت عقل بإِذْ أَخَـذَ ر ـنْ   کوم

نیب مفرمـود:   نیز .دمو نفرمود: من آ، »آد»مورِهنْ ظُهو فرمـود:   .و نفرمـود: مـن ظهـره   ، »م

»یذُرمتَه« ،یأَنْ تَقُولُوا «را نمود: ن یه اکد یو بعد اخبار فرما .تهیو نفرمود: ذرالْق مـةِ إِنَّـا   یوام

ـ و ا ».آباؤُنا منْ قَبـلُ  كإِنَّما أَشْرَ«ند: یند و گویا اعتذار جوی، »نَینَّا عنْ هذا غافلک ن مقتضـى  ی

 .نـد ا كه پدرانشان مشـر ک یه اختصاص دارد به آنانکبل، ست شمول تمام اص�ب آدم راین

ـ ترت را بـه  یاتیـ روا يابن جـوز  )114ص، 1ج، ق1325، ید مرتضیس( ب برشـمرده کـه   ی

ن یـ ان کـرده اسـت کـه ا   یـ و ب اند تهداش ين وقف به ویموقوف از ابن عباس است و تابع

               )168ص، 2ج، ق1422، ابن جوزى(.قت موقوف و واحد استیات در حقیرو

وع و مرفـ  یکـه برخـ  انـد   دهرا ذکر کر یاتیاز مفسران روا یجماعت گفته است یطبرس

 هیـ و حـال آنکـه خـ�ف ظـاهر آ    انـد   دهل نمـو یوه را تأیموقوف است و طبق آن آ یبرخ

 یات برخین رواین آمده که ایچن زیمحرر الوجدر  )765، ص4ج، م1995، یطبرس(.است

زمان هبوط  دربارۀ یده که برخیامبر رسیق عمر بن خطاب بو عبداهللا بن عباس به پیاز طر

 »خـردل « یو بعض »ذر« ۀات از کلمیروا یبرخ .است مزمان خلقت آد دربارۀ یو برخ

 یت به نقل از قاضـ یو در نها .ن عنوان شده استیمیظهر و بعضاً  یبعض .بهره برده است

، 2ج، ق1422، اندلسىابن عطیه (.ات را نادرست دانسته استین روایابو محمد توجه به ا

ـ ن خـود ، ضعف اسـناد  گران دربارۀیپس از ذکر نظر د يبغو )475ص ـ ز ای ات را یـ ن روای

 )346، ص1ج، ق1415، شابورىین(.دانسته است یرا واقفه ذهب یمنقطع ا�سناد و برخ

ات بـا  یـ ن روایاذعان کرده که ا، رفتهیره پذیات را با طرق کثین روایگرچه ا يبغداد

ات را از غرائب ین روایر ایابن کث )265، ص2ج، ق1415، بغدادى(.ب هستندیاسناد غر

از مرفوعات و مرسل هستند و علـم آن را   يارینقل شد اما بس يریکث ۀعد دانسته که از

  )454ص، 3ج، ق1419، ریثکابن (.به خدا واگذار کرده است

اند و بعضى مرفوع و بعضـى   ردهکات متعدده نقل ین باب روایگفته است در ا یکاشان

ه کـ انـد   موده گفتهل نیون تأیاند و محققان رد ا ردهکل یووره را به آن تأکه مذیموقوف و آ
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د یر سـ یو اما قرن اخ )140ص، 4ج، ش1336، اشانىک(.خ�ف آنه شاهد است بریظاهر آ

ه از متشـابهات  کـ ات بلیـ �ت آکفه از مشـ یشر ۀین آیاب عنوان کرده که ین طیعبدالحس

اد اسـت و  یه زین آین و مفسران در ایلمکو مت ماکرات حی�ت و تفسیقرآنى است و تأو

تاب خارج و اخبـار  کن یار و از طور ایگرى بسیبر د یکراد هریو رد و اها  آن لماتکنقل 

صـدوق   حضریمن �نى و یلک افىکالث از یحد 36 برهانر است در یثکن باب یوارده در ا

ـ ا انیـ مجمـع الب رده و در کـ ت یـ روا جز آنان اشى وید رضى و عیطوسى و س امالىو  ن ی

بعـد از   هـا  نیا مرفوعه است و رد ایموقوفه  نیها ب نیه اکنیرده به دعوى اکث را رد یاحاد

ث یـ ل است؛ بلى مـن ح کار مشیث السند بسیتب معتبره و فوق حد تظافر من حکاخذ از 

ه رد علـم آن را  کن است یتوان گفت از متشابهات اخبار است و بالجمله اسلم ا یالد�لإل م

عـالم ذر   ۀین نظریبانو ام )25ص، 6ج، ش1378، بیط(.مییخدا و راسخون در علم نماه ب

ه بعضى کاند  ردهکاتى یرواه ب کرا قول جماعتى از مفسران دانسته که براى اثبات آن تمس

ـ  کـ نیاند به ا ل را رد نمودهین تأویق ایمرفوعه و بعضى موقوفه است و اهل تحق ه ه قـرآن ب

 يطبـر  ۀنه به گفتین زمیو در ا )318، ص5ج، ش1361، نیام(.دهد یخ�ف آن شهادت م

، ق1392، ىطبر(.ث را موقوف و مرفوع و مخالف قرآن دانسته استیه کرده که احاداشار

 ث از اضطراب در متن پرده برداشته است کـه بعضـى از  یر احسن الحدیتفس )75ص، 9ج

ه خـدا فرزنـدان آدم را   کـ ى اسـت  کثاق دارد و بعضـى حـا  یت از مطلق اخذ میاکحها  آن

، مفسـر معاصـر   )42ص، 4ج، ش1377، قرشـى (.ردکها از صلب او خارج  ذره صورت به

ن یات را بـد یـ روا یطور کل ان داشته و بهیحق مطلب را به تمام و کمال ب، يرازیمکارم ش

عه و یتـب شـ  کات فراوانى در منابع مختلف اس�مى در یروا«د: ینما یشرح مردود اع�م م

متـواتر  ت یـ روا یک صورت بهه در بدو نظر کعالم ذر نقل شده است  نۀیاهل تسنن در زم

ل یت در ذیروا 30 نینورالثقلر یت و در تفسیروا 37 البرهانر یدر تفس شود مث�ً تصور مى

و قسمتى از آن متفاوت است و با توجه بـه   كه قسمتى از آن مشترکات فوق نقل شده یآ

ات را یـ ولى اگر درسـت روا  .ز متجاوز باشدیت نیروا 40از  د درمجموعیشاها  آن تفاوت

د یـ م دیخـواه ، میرا بررسى کنها  آن م و اسناد و محتواىینکل یه و تحلیزبندى و تج گروه

ت متـواتر  یروا یک عنوان بهت معتبر تا چه رسد یروا یک عنوان بهها  آن توان روى ه نمىک

تعـدادى از   و »صالح بن سـهل «و تعدادى از  »زراره«ات از ین روایارى از ایبس .ردکه کیت
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ه کـ باشـد روشـن اسـت     مـى  » سناناهللاعبد«و تعدادى از  »جابر« و تعدادى از» ریابو بص«

ت یـ روا یکم کند همه در حکمضمون نقل  یکات متعددى به یهرگاه شخص واحد روا

ـ ثکات فـوق از آن عـدد   ین موضوع تعداد روایشود با توجه به ا محسوب مى ه در کـ رى ی

ن از نظر یا .ندک مىد تجاوز نیت شایروا 20 تا 10د و از ینما رسد تنزل مى ابتدا به نظر مى

با هم مختلف اسـت بعضـى موافـق     ام�ًکها  آن میاما از نظر مضمون و د�لت مفاه .سند

 سـت مـث�ً  یسـازگار ن  کیـ  چیر دوم است و بعضى بـا هـ  یر اول و بعضى موافق تفسیتفس

در  29و  28و  11و  8و  4و  3 ۀرده اسـت و تحـت شـمار   کـ نقـل   زراره هکاتى را یروا

ات یـ ر اول است و آنچـه در روا یات مورد بحث نقل شده موافق تفسیآ لیذ برهانر یتفس

ر یاشاره به تفسـ ، ر شدهکذ برهانر یدر همان تفس 12و  7 ۀه تحت شمارک بن سنان عبداهللا

 صـورت  بهه جز کراتى دارد یتعبها  آن اى از ات مبهم و پارهین روایبعضى از ا .ندک دوم مى

د یابوسـع  از 23و  18ت یـ ست ماننـد روا یمفهوم ن یکل سمبولکاصط�ح در ش ه و بهیناک

ـ اى از روا ر نقل شده است؛ در پارهیلبى در همان تفسک عبداهللا خدرى و ات مزبـور تنهـا   ی

بـه   .ر شـده اسـت  کذ 20 ه تحت شمارۀکت مفضل یآدم شده مانند روا اشاره به ارواح بنى

ن و با توجه ی؛ بنابراندسند معتبر و بعضى فاقد سند هستات فوق بعضى داراى یع�وه روا

م ینـ که کیمعتبر ت كمدر یک عنوان بهها  آن م روىیتوان ات فوق نمىیبه متعارض بودن روا

ـ نـد علـم و فهـم ا   یگو ل موارد مىین قبیه بزرگان علما در اکگونه  همان کم ا دستیو  ن ی

ى خـوددار هـا   آن دربـارۀ م و از هرگونه قضاوت یواگذارها  آن د به صاحبانیات را بایروا

ه کـ گونـه   ه در قرآن آمده اسـت و همـان  کاتى یم و متن آیمان صورت ما مى نیدر ا .مینک

داد  رى مـا اجـازه مـى   یو اگر روش بحث تفسـ  .ات سازگارتر استیر دوم با آیم تفسیگفت

ـ داد ر و مورد بررسى قرار مىکطور مشروح ذ هات را بین روایهاى ا گروه همۀ م تـا آنچـه   ی

و  برهـان و  نیالثقلنور ریتوانند به تفس تر گردد ولى ع�قمندان مىارکم آشیردکر کدر با� ذ

 بندى و بررسى اسناد و محتـواى  رده و بر اساس بحث فوق به گروهکمراجعه  بحار ا�نوار

 )11ـ10، ص7ج، ش1383، يرازیمکارم ش(».بپردازندها  آن

 ح ازیث صـح یص حدیتشخ يبرا عهیان معصوم شیشوایپ، اتیدر باب رواو اما 

ح را یث صحیحد، ارین معیه مطابق اکاند  ان داشته و به ما دستور دادهیب ياریمع، ر آنیغ

ـ نبا، ه مخالف قرآن باشدک یثین است که به حدیم و آن ایص دهیح تشخیرصحیاز غ د ی
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ن یـ ز مضـمون ا یـ محدثان ن .ه مخالف استیث با ظاهر آین بخش از احادیا .ردکاعتماد 

ـ   ، ات قـرآن یبا استناد به آ یاز طرف .ندا دهذکر کرات را مختلف یروا ش از یهـر انسـان پ

ـ ا آمدن از مـادر چ ی) و هنگام دن28 :بقره(اموات بوده زنده شدن جزء دانسـته   ینمـ  يزی

ه بـه  یر آینکه تفسیگر ایاشکال د .ه کردیات تکین روایتوان به ا یپس نم .)7 :نحل(است

ـ را ایمنافات دارد؛ ز، ه استیه سخن ذرک» ءابآؤُنَا إِنَّما أَشْرَك« عالم ذر با جملۀ ن جملـه  ی

در آن  کـه  درحـالی ، ت کردنـد یتبعها  آن داشتند و از یپدران مشرک ۀید�لت دارد که ذر

ند پـدران مـا مشـرك    یامت نگویرد که در قیتعهد گها  آن نبود تا خداوند از یعالم شرک

ط نبود کـه گفتـه شـود در    مان تنها به عالم ذر مربوین پین است که ایو پاسخ آن ا .بودند

ـ تـوان تحم ، ا اگـر مشـرك بودنـد   یمشرك نبودند و ها  آن آنجا پدران ل شـرك خـود را   ی

مشـرك بـوده و   هـا   آن شتریکه پدر ب یشود؛ عالمین عالم هم مربوط میبلکه به ا، نداشتند

ران از مفسـ  ياریبسـ  .ا بهانه قرار دهندیتوانند پدران خود را در دن ینم، مانین پیبا سپردن ا

ت یـ روا، انـد  تهافیت یر مخالف روایبر تفس ...اق ویاز جمله س يتر که قرائن متقن یهنگام

سـخن  تأییـد   ين اخبار را آحاد دانسته که هرکس بـرا یز اید نیخ مفیش .اند تهده گرفیرا ناد

  .ات را نادرست دانسته استیر روایات بهره گرفته و سایروا یخود از برخ

  يریگ جهینت. 5

بـه نـام عـالم عهـد و      یدر عـالم  ها انسان یبه حضور تمام یفراوان  ثیو احاد  اتیدر روا

خـود را   يخداوند معرفـت حضـور  ، این دنیقبل از ا ینکه در زمانیو ا ح شدهیثاق تصریم

، ن عـالم نبـود  یات اگر حضور در ایان روایکه به ب يا گونه ها قرار داده است به درون انسان

ـ ا، مفسـران  یبرخ به گفتۀ یو حت، ت خداوند نداشتندشناخ يبرا یهرگز راه ها انسان ن ی

د یت خواهین غاین پژوهش به ایا، شناسانه ثیحد یبا بررس .ندهست ات در حد تواتریروا

 یمعان يف و دارایبا سند ضع ياریبلکه بس، ستندیث متواتر نیتنها در حد احاد د که نهیرس

ـ از ا یود از برخنظر ختأیید در  يمضطرب هستند که موجب شده هر مفسر ث یـ ن احادی

ـ از کنـار هـم قـرار دادن احاد    .ردیبهره بگ ث مربـوط بـه عـالم ذر مشـاهده شـد کـه در       ی

هـر مفسـر در    یو از طرفـ ، اضطراب در متن بـوده  يان شده و دارایموضوعات مختلف ب

ر قـرون اول و دوم کمتـر   یتفاس .ردیث بهره گیاز احاد يک�م خود توانسته از دسته اتأیید 

شـتر  یو از قـرن چهـارم و پـنجم اوج گرفتـه اسـت و ب      اند تهان مفصل عالم ذر پرداخیبه ب
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ـ ا پیـ است نـه امامـان اول و    ث از امام باقر و صادقیاحاد  يضـعف سـند   .امبری

 يبنـد  بـا دسـته   .خر در ک�م مفسران گوشزد شـده اسـت  ر متقدم تا متأیث در تفاسیاحاد

شـده از   ث محدود و نقـل یبلکه چند حد، ندارند تنها تواتر ث نهیاحاد، اتین روایان ایراو

تـوان بـا    مـی  پس چگونـه  .ر و عبداهللا ابن سنان و زراره استیچون ابوبص يافراد محدود

  .تعصب به خرج داد یر را بنا کرد و حتیتفس یاتین روایه بر چنیتک
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