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ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ ذر در آﺛﺎر ﻣﻼﺻﺪرا
ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺼﯿﺤﯽ∗ ،١ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ،٢ﺑﻬﺠﺖ واﺣﺪی

٣

١ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻬﺮان٢ ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻬﺮان،
٣اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻬﺮان
)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ٩٠/٣/٢٥ :ـ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﻲ(٩٠/١١/٢٦ :

ﭼﮑﯿﺪه
آﯾﻪی ذر از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺎت ﻣﺸﮑﻞ ﻗﺮآنﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺴﯿﺮی اراﺋﻪ ﺷﺪه
از ﺳﻮی ﻣﻔﺴﺮان ﮐﻪ ﮔﺎه ﻣﺘﻀﺎد و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻫﻢاﻧﺪ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن
ﻣﻔﺴﺮان ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ ذر ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﯽ
و ﺣﺪﯾﺜﯽ ،ﻋﺎﻟﻢ ذر را ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار داده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﻼش ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻔﺎر ،ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﺮﺑﻮﺑﯿﻪ،
ﻣﺒﺪاء و ﻣﻌﺎد ،ﻋﺮﺷﯿﻪ ،اﺳﺮاراﻵﯾﺎت ،ﺷﺮح اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ،ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﺸﺎن از
ﻋﺎﻟﻢ ذر را ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﻣﻼﺻﺪرا روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻋﺎﻟﻢ ذر
ﻫﻤﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه در ﻫﻤﻪی آﺛﺎر او ﮐﻪ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﺣﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآﻣﺪهاﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎ ﻣﻼﺻﺪرا ،ﻋﺎﻟﻢ ذر ،ﻧﻔﺲ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ،آﯾﻪ ذر
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻨﺸﺄ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ذرّ ،ﻗﺮآنﮐﺮﯾﻢ و آﯾﺎﺗﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪ و ﻣﯿﺜﺎق ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾﻪی ﻣﯿﺜﺎق ﯾﺎ آﯾﻪي ذرّ ﭼﻨﯿﻦ در ﻗﺮآن
آﻣﺪه اﺳﺖ:
وَإِذْ أَﺧَﺬَ رَﺑﱡﮏَ ﻣِﻦ ﺑَﻨِﯽ آدَمَ ﻣِﻦ ﻇُﻬُﻮرِﻫِﻢْ ذرّﯾﱠﺘَﻬُﻢْ وَأَﺷْﻬَﺪَﻫُﻢْ ﻋَﻠَﯽ أَﻧْﻔُﺴِﻬِﻢْ أَﻟَﺴْﺖُ
∗ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺼﯿﺤﯽ

Email:hfasihi@razi.tums.ac.ir.
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ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره ،١ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٠

ﺑِﺮَﺑﱢﮑُﻢْ ﻗَﺎﻟُﻮا ﺑَﻠَﯽ ﺷَﻬِﺪْﻧَﺎ أَن ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا ﯾَﻮْمَ اﻟْﻘِﯿَﺎﻣَﺔِ إِﻧﱠﺎ ﮐُﻨﱠﺎ ﻋَﻦْ ﻫﺬَا ﻏَﺎﻓِﻠِﯿﻦَ * أَوْ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا إِﻧﱠﻤَﺎ
أَﺷْﺮَکَ آﺑَﺎؤُﻧَﺎ ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻞُ وَﮐُﻨﱠﺎ ذرّﯾﱠﺔً ﻣِﻦ ﺑَﻌْﺪِﻫِﻢْ أَﻓَﺘُﻬْﻠِﮑُﻨَﺎ ﺑِﻤَﺎ ﻓَﻌَﻞَ اﻟْﻤُﺒْﻄِﻠُﻮنَ.
»و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت از ﭘﺸﺖ ﻓﺮزﻧﺪان آدم ،ذرّﯾّﻪ آﻧﺎن را ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و اﯾﺸﺎن را
ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﻮاه ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ،ﮔﻮاﻫﯽ دادﯾﻢ« ﺗﺎ
ﻣﺒﺎدا روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﺎ از اﯾﻦ ]اﻣﺮ[ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدﯾﻢ * ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﭘﺪران ﻣﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﻣﺸﺮك ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﭘﺲ از اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﯾﻢ .آﯾﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻃﻞاﻧﺪﯾﺸﺎن
اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﻫﻼك ﻣﯽﮐﻨﯽ؟« )اﻻﻋﺮاف ١٧٢ :و (١٧٣
ﻣﻀﻤﻮن آﯾﺎت ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﻧﺴﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻬﺪ
ﺳﭙﺮده ﺗﺎ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪا ﺷﺮﯾﮑﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه و ﻣﻄﯿﻊ اواﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
آﯾﻪی ذرّ از آﯾﺎت ﻣﺸﮑﻞ ﻗﺮآن از ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ آن را از آﯾﺎت
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻋﺠﺰ از ﻓﻬﻢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﻢ آن را ﺑﻪ
اﻫﻠﺶ واﮔﺬارﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدن آﯾﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﺘﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؛ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ از اﯾﻦ
آﯾﻪی ﺷﺮﯾﻔﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد اﻧﺴﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .در آﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ذرّﯾﻪی آدم را
ﭘﺸﺖ در ﭘﺸﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داد ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آدم )ع( ﻧﯿﺰ در
اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﺳﭙﺎری ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯽ در ﺣﻖ او و ﻫﻤﻪي ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ
اﺳﺖ) .ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،رﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪی (١٢٩ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻘﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺴﺮان :آﯾﻪی دﯾﮕﺮی
ﻫﻢ درﺑﺎرۀ »ﻋﺎﻟﻢ ذرّ« ﻧﺎزل ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :أَﻟَﻢْ أَﻋْﻬَﺪْ إِﻟَﯿْﮑُﻢْ ﯾَﺎ ﺑَﻨِﯽ آدَمَ أَن ﻻﱠ
ﺗَﻌْﺒُﺪُوا اﻟﺸﱠﯿْﻄَﺎنَ إِﻧﱠﻪُ ﻟَﮑُﻢْ ﻋَﺪُوٌ ﻣﱡﺒِﯿﻦٌ« ﯾﻌﻨﯽ» :ای ﻓﺮزﻧﺪان آدم ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﻬﺪ ﻧﮑﺮده
ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن را ﻣﭙﺮﺳﺘﯿﺪ ،زﯾﺮا وى دﺷﻤﻦ آﺷﮑﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ؟« )ﯾﺲ(٦٠،
آﯾﺎت ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﺴﺄﻟﻪ »ﺗﻮﺣﯿﺪ« را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده )ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی (٤/٧ ،و دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ
دارد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻧﺸﺌﻪی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ذرّ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ وﺣﺪاﻧﯿﺖ
ﺣﻖ ﺑﻮده و رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪا و ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
آن ،دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻏﻔﻠﺖ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻔﺴﺮان در ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻣﻌﻨﺎی آﯾﺎت ﻣﺬﮐﻮر
و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﯿﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﯿﺮون آوردن ذرّﯾﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ و در ﮐﺠﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ آﯾﺎت از ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻨﺎ دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ و از ﺟﻬﺖ ﻧﻈﻢ و
اﺳﻠﻮب از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ) .ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،اﻟﻤﯿﺰان(٤٠٠/٨ ،

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ ذر در آﺛﺎر ﻣﻼﺻﺪرا
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اﺣﺎدﯾﺚ وارده درﺑﺎره ﻋﺎﻟﻢ ذر از ﻧﻈﺮ ﻣﺆﻟﻒ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺎدی ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان درﺑﺎرهی آﻧﻬﺎ
ادﻋﺎی ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻨﻮی ﮐﺮد) .ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،اﻟﻤﯿﺰان (٤٢٨/٨ :ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ اﻟﻔﺎظ رواﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻌﻨﺎی رواﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺴﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ رواﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﺎﻟﻢ ذرّ در
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ
رواﯾﺖ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﻪ درﺳﺘﯽ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺷﻮﻧﺪ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺤﺘﻮای آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد ،ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺣﺘﯽ در
ﺣﺪ ﯾﮏ رواﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻮاﺗﺮ
ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﻧﺪ؛ زﯾﺮا از ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ رواﯾﺎت از »زراره« و ﺗﻌﺪادی از »ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ
ﺳﻬﻞ« و ﺑﺮﺧﯽ از »اﺑﻮﺑﺼﯿﺮ« و ﺗﻌﺪادی ﻧﯿﺰ از »ﺟﺎﺑﺮ« و »ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن« اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺺ واﺣﺪی رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ در
ﺣﮑﻢ ﯾﮏ رواﯾﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،رواﯾﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﺎﻟﻢ ذرّ ﮐﻪ در
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ رواﯾﺖ ﺗﻨﺰل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .از
ﻧﻈﺮ ﻣﻀﻤﻮن و دﻻﻟﺖ ﻫﻢ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از
اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ارواح ﺑﻨﯽ آدم اﺷﺎره ﺷﺪه و در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺒﻬﻢ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﻨﺎﯾﻪ اﺳﺖ) .ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی(١٠/٧ ،
ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ در اﺟﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﺮوﯾﻪ درﺑﺎرهی اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﺎﻟﻢ ذرّ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :و اﻣﺎ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت وارد ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ ذرّﯾّﻪ آدم در ﻋﺎﻟﻢ ذرّ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﺧﻠﻂ در اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﻖ را ﺑﺎ
ﺑﺎﻃﻞ درآﻣﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ) .«.ﺟﻌﻔﺮی (٢٧٢/٤ ،دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺎﮔﺮد اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﺪی
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد اﺳﺖ او درﺑﺎرهی اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻃﻞ و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ اﮔﺮ
ﻫﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮد) .ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(٢٧٣/٤ ،
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺴﺮان )ﻃﯿﺐ (٢٥/٦ ،ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻼت و ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ
درﺑﺎرهی اﺣﺎدﯾﺚ ذرّ ﺷﺪه ١،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ در
 .١ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺮﻫﺎن ٣٦ ،ﺣﺪﯾﺚ از ﮐﺎﻓﯽ ،ﻣﻦ ﻻﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ،اﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺐ رواﯾﺖ ﺷﺪه
وﻟﯽ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﯾﺎ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ آﻧﻬﺎ را رد ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره ،١ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٠
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ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ،رد ﮐﺮدن اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ؛ و از ﺟﻬﺖ
دﻻﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ از ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت اﺧﺒﺎر اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ آن را
ﺑﻪ ﺧﺪا و راﺳﺨﻮن در ﻋﻠﻢ واﮔﺬارﯾﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :وَ ﻣﺎ َﯾﻌْﻠَﻢُ
ﺗَﺄْوِﯾﻠَﻪُ إِﻟﱠﺎ اﻟﻠﱠﻪُ وَ اﻟﺮﱠاﺳِﺨُﻮنَ ﻓِﻲ اﻟْﻌِﻠْﻢِ«) .آلﻋﻤﺮان(٧ ،
ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ ذر آن را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺧﻮﯾﺶ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و آﯾﻪی ﻣﯿﺜﺎق و اﺣﺎدﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﻣﻞ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ درﺑﺎرهی ﻧﺤﻮهی ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎن در ﻋﺎﻟﻢ ذر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﻼﺻﺪرا ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﺸﺎن را درﺑﺎرهی
آﯾﻪی ذرّ و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﻢ.
 .١اﺳﻔﺎر ارﺑﻌﻪ
ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ در »اﺳﻔﺎر« ﮐﯿﻨﻮﻧﺖ ﻧﻔﺲ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺪن را ﻣﻮرد اﺷﺎره
ﻗﺮار داده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی و ﻃﺮﯾﻘﻪی اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم
دﻻﻟﺖ دارد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻓﻼﻃﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺻﺪرا ،در اﯾﻨﺠﺎ در
دﻓﺎع از ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻓﻼﻃﻮن ﺑﺮ وﺟﻮد ﻗﺒﻠﯽ ﻧﻔﺲ ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺸﺎﺋﯽ ﭼﻮن
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﻈﻮر و ﻫﺪف اﻓﻼﻃﻮن ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ او اﺷﮑﺎل وارد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪی او ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﺗﻨﺎﺳﺦ ،وﺣﺪت ﻧﻔﻮس و ﯾﺎ ﺗﮑﺜﺮ اﻓﺮاد ﻧﻮع واﺣﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ واﺟﺪ ﻋﻮارض و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺎدی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻼﺻﺪرا ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﻼﻃﻮن از وﺟﻮد
ﻧﻔﺲ ﻗﺒﻞ از ﺑﺪن ،ﻧﻔﺲ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺷﮑﺎﻻت ﻓﻮق ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻔﺲ
ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺤﺎء و اﻃﻮار دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ اﻃﻮار در
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺌﻪ دﻧﯿﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻃﻮاری
ﮐﻪ ﻧﻔﻮس در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻔﻮس ﺣﯿﻮاﻧﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺒﺎﺗﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻏﯿﺮﻧﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﻔﻮس ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪي ﺣﺮﮐﺖ ،زﻣﺎن و ﻣﺎده ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .و ﻧﻔﻮس ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺜﺎﻟﯽ،
ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻘﻠﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ از ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺪون
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺑﻪ زﻣﺎن و ﺣﺮﮐﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺰول وﺟﻮدی ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی اﻓﺎﺿﻪ و اﺑﺪاع اﺳﺖ.
ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ در ﺗﺎﯾﯿﺪ آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﯿﺎﻧﯽ از ﻣﺤﯿﯽاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ روح اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای آﻓﺮﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﺪﺑﺮ ﺻﻮرت ﺣﺴﯽ اﺳﺖ ﭼﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ ذر در آﺛﺎر ﻣﻼﺻﺪرا
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ﺑﺮزخ و ﯾﺎ آﺧﺮت« .ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ در اﯾﻨﺠﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روح
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺪﺑّﺮ آن اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ذرّ از آن ﻋﻬﺪ و ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺮ رﺑﻮﺑﯿّﺖ
اﻟﻬﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ آن ﺻﻮرت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ دﻧﯿﻮی ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﮐﻪ
ﺟﺴﻢ او در ﺑﻄﻦ ﻣﺎدرش ﺗﮑﻮن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺤﺸﻮر ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮی
ﻣﺤﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد) .ﻣﻼﺻﺪرا ،اﺳﻔﺎر(٢٣٢/٩ ،
٢ـ ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﺮﺑﻮﺑﯿﻪ
ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ در ﮐﺘﺎب »ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﺮﺑﻮﺑﯿﻪ« ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺧﺬ ﻣﯿﺜﺎق دارد اﯾﺸﺎن در
اﺷﺮاق ﺳﯿﺰدﻫﻢ از ﻣﺸﻬﺪ ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آدم)ع( ﻗﺒﻞ از ﻫﺒﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻤﺎن ﻋﺎﻟﻢ اﺧﺬ ﻣﯿﺜﺎق اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ وﺟﻮد
اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ از دﻧﯿﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺟﻤﻌﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻨﺰل از ﻋﻘﻞ و
در ﻃﯽ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﻮس ﻧﺰول و ﺻﻌﻮد در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻘﻞ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻣﻼﺻﺪرا در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
آدم)ع( و ﺣﻮا از آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،از ﺟﻬﺘﯽ ﻫﻤﺎن
ﺑﻬﺸﺖ وﻋﺪهﮔﺎه ﻣﺘﻘﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﻬﺸﺖ در اﻧﺘﻬﺎی دﻧﯿﺎ و ﭘﺲ از ﺧﺮاب ﺷﺪن دﻧﯿﺎ،
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ دو ﺑﻬﺸﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ آن ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آدم )ع( و ﺣﻮا در آن
ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﯿﻦ وﻋﺪه داده ﺷﺪه در ﺣﻘﯿﻘﺖ و اﺻﻞ ذات ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮاﻓﻖ
دارﻧﺪ« و از ﮐﻼم ﻣﻼﺻﺪرا ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﺑﻬﺸﺖ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اوﻟﯽ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺰول اﺳﺖ و دوﻣﯽ ﺑﻬﺸﺖ ﺻﻌﻮد ،و ورود در ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺰول ﻻزﻣﻪاش ﺧﺮوج از
آن اﺳﺖ و ورود در ﺑﻬﺸﺖ ﺻﻌﻮد از آن ﺟﻬﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﻌﻮدی اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ .ﻣﻼﺻﺪرا
در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن »ﻣﻮت« آﻏﺎز ﺣﺮﮐﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاﺳﺖ؛ و
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ از ﺟﻬﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪی ذات و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﯿﻦ اﺑﺘﺪای آن ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ از
ﺟﻬﺖ وﺟﻮد و ﮐﻤﺎل ،اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻋﯿﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﻪ
ارواح از آن ﻫﺒﻮط ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن و اﻫﻞ ﻋﺮﻓﺎن و ﺷﺮﯾﻌﺖ آن را ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻃﻦ ﻋﻬﺪ و
ﻣﺤﻞ اﺧﺬ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﻬﺸﺖ ﺻﻌﻮد اﺷﺒﺎح ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺣﺮﮐﺎت وﺟﻮد در
ﻗﻮس ﻧﺰول در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺎت وﺟﻮد در ﻗﻮس ﺻﻌﻮد اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺎﮐﺲ ﺑﯿﻦ دو
ﺳﻠﺴﻠﻪ ،و ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪای از ﻣﺮاﺗﺐ اﯾﻦ دو ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪای از ﺳﻠﺴﻠﻪی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
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در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻋﯿﻦ آن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ.
روﺷﻦ اﺳﺖ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻋﯿﻦ اﺑﺘﺪای
آن ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺮﮐﺖ دوری اﺳﺖ) .ﻣﻼﺻﺪرا ،اﻟﺸﻮاﻫﺪ(٣٠٠ ،
٣ـ ﻣﺒﺪاء و ﻣﻌﺎد
ﻣﻼﺻﺪرا در »ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﯿﻨﻮﻧﺖ ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺴﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ و از ﺑﯿﺎن او
ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺤﻮهی وﺟﻮد اﻧﺴﺎن را ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره
ﮐﺮده ﺑﻪ وﺟﻮدی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪد اﻓﺮاد ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪی آن ﻣﺤﺎﻻت ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺤﻮهای از وﺟﻮد و ﺗﺤﻘﻖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺤﻘﻖ در ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺪ .اﯾﺸﺎن
ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﻪی ﻓﻄﺮت ،ﻓﻄﺮت اوﻟﯽ اﻧﺴﺎن را ،ﻋﺪم ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ وﺟﻮدش ﻣﯽداﻧﺪ و آﯾﻪی
زﯾﺮ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ آن ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﻗﺎلَ ﮐَﺬﻟِﮏَ ﻗﺎلَ رَﺑﱡﮏَ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻫَﯿﱢﻦٌ وَ ﻗَﺪْ ﺧَﻠَﻘْﺘُﮏَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞُ وَ ﻟَﻢْ ﺗَﮏُ ﺷَﯿْﺌﺎً«
ﯾﻌﻨﯽ] :ﻓﺮﺷﺘﻪ[ ﮔﻔﺖ]» :ﻓﺮﻣﺎن[ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ]ﮐﺎر[ ﺑﺮ ﻣﻦ آﺳﺎن
اﺳﺖ ،و ﺗﻮ را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮدی ﻗﺒﻼً آﻓﺮﯾﺪهام) «.ﻣﺮﯾﻢ(٩ ،
در ﺗﻮﺿﯿﺢ آﯾﻪی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن را اﺑﺘﺪا از ﻋﺪم ﺑﻪ وﺟﻮدی ﺧﺎص
اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﺎت  ٢٦و  ٢٧ﺳﻮرهی اﻟﺮﺣﻤﻦ ،اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻧﺪﯾﺸﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﺑﺘﺪاء و ﺷﺮوع ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﺪ و ﺧﻠﻖ ﺟﻮاب ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﻪی
ذرّ اﺳﺖ) .ﻣﻼﺻﺪرا ،اﻟﻤﺒﺪأ و اﻟﻤﻌﺎد(٤٣٤ ،
٤ـ ﻣﻈﺎﻫﺮاﻻﻟﻬﯿﻪ
ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ در »اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻻﻟﻬﯿﻪ« ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ و
ﭘﺲ از آن دارای ﻧﺸﺌﺎت وﺟﻮدﯾﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﯿﻨﻮﻧﺖ ﻧﻔﺲ ﻗﺒﻞ از ﺑﺪن ﺑﻪ
آﯾﻪی ذرّ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮر آﯾﻪ از اﺧﺬ ﻣﯿﺜﺎق ،اﺧﺬ ارواح از ﭘﺸﺖ ﭘﺪران
ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ از ورودﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ واﺟﺪ ﻫﻮﯾّﺎت
ﻋﻘﻠﯿﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ »ﭘﺪر روﺣﺎﻧﯽ ﻋﻘﻠﯽﺷﺎن« ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ) .ﻣﻼﺻﺪرا،
اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻻﻟﻬﯿﺔ ﻓﯽ اﺳﺮار اﻟﻌﻠﻮم اﻟﮑﻤﺎﻟﯿﺔ(١١٢ ،
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٥ـ اﺳﺮاراﻵﯾﺎت
ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ در »اﺳﺮاراﻵﯾﺎت« ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ دادن ﺑﻪ آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
اﯾﻦ دارد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن دارای ﻧﺸﺌﺎت وﺟﻮدی ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﻘﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
آﯾﻪی ذرّ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ذرﯾّﻪی آدم )ع( را از ﭘﺸﺖ ﭘﺪر
ﻋﻘﻠﯽﺷﺎن ﺑﯿﺮون آورد؛ ﻣﻼﺻﺪرا ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ،ﻣﻘﺎم ﻋﻘﻠﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای
اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن ،ﺑﻌﺪ از وﺟﻮد اﻋﯿﺎن ﺛﺎﺑﺘﻪی آﻧﺎن در ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﻂ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ.
)ﻣﻼﺻﺪرا ،اﺳﺮار اﻵﯾﺎت(١٨٥ ،
٦ـ ﻋﺮﺷﯿﻪ
ﻣﻼﺻﺪرا اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﮐﯿﻨﻮﻧﺖ ﻧﻔﺲ ﻗﺒﻞ از ﺑﺪن را در ﮐﺘﺎب »ﻋﺮﺷﯿﻪ« ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻻزﻣﻪی اﯾﻦ ﮐﯿﻨﻮﻧﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮدن ﻧﻔﺲ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻌﺪد اﻓﺮاد ﻧﻮع واﺣﺪ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﻪ ﺻﯿﺮورت و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﻔﺲ؛ اﯾﺸﺎن آﯾﻪی ذرّ را
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﻣﺪﻋﺎی ﺧﻮﯾﺶ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ از ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم
اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﯿﻨﻮﻧﺖ ﻧﻔﺲ ﻗﺒﻞ از ﺑﺪن دارد و از ﻧﻈﺮ
ﮐﺜﺮت ،اﯾﻦ رواﯾﺎت ﭼﻨﺎن زﯾﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻔﺲ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ از
ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ) .ﻣﻼﺻﺪرا ،اﻟﻌﺮﺷﯿﻪ(٢٣٩ ،
٧ـ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ
ﻣﻼﺻﺪرا در »ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ« ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﻪی ﺷﺮﯾﻔﻪی» :ﻟَﻘَﺪْ ﮐُﻨْﺖَ ﻓﻲ ﻏَﻔْﻠَﺔٍ ﻣِﻦْ
ﻫﺬا ﻓَﮑَﺸَﻔْﻨﺎ ﻋَﻨْﮏَ ﻏِﻄﺎءَكَ ﻓَﺒَﺼَﺮُكَ اﻟْﯿَﻮْمَ ﺣَﺪﯾﺪٌ« ﯾﻌﻨﯽ] :ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» [:واﻗﻌﺎً ﮐﻪ
از اﯾﻦ ]ﺣﺎل[ ﺳﺨﺖ در ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻮدی .و]ﻟﯽ[ ﻣﺎ ﭘﺮدهات را ]از ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ[ ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ و
دﯾﺪهات اﻣﺮوز ﺗﯿﺰ اﺳﺖ) .ق(٢٢ ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ ،دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ،ﺟﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻬﯽ را در ﻋﺎﻟﻤﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻠﺪة اﻟﺤﺮام و ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺴﻼم و وﻃﻦ اﺻﻠﯽ و زادﮔﺎه روح ﻗﺪﺳﯽ او ﺑﻮده
اﺳﺖ) .ﻣﻼﺻﺪرا ،ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ (٢٤١ ،وﻟﯽ اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی وﺟﻮد ﻗﻮا و
ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ و ﭘﺴﺘﯽﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ و ﺧﻮﻫﺎی ﺑﺪ و زﺷﺖ ،ﭼﺸﻢ دﻟﺶ از ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺟﻤﺎل و
ﺟﻼل او ﮐﻮر ،و ﻧﻔﺴﺶ ﻣﺤﺠﻮب و ﭘﻮﺷﯿﺪه ﮔﺮدﯾﺪه زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺧﺎﻧﻪی دوری و
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ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره ،١ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٠

ﺟﺪاﯾﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻧﺞ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﻼﺻﺪرا اﺣﺎدﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
آورده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻠﻖ را ﻣﻮّﺣﺪ و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ آﻓﺮﯾﺪ وﻟﯽ ﺷﯿﻄﺎن آﻧﺎن را ﺑﺎ
ﻓﺮﯾﺐ و ﻧﯿﺮﻧﮓ از راه راﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :اﮔﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﮔﺮد
دلﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪان آدم ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ .و
ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﻧﻮزادی ﺑﺮ ﻧﻬﺎد ﻓﻄﺮت ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ زاﺋﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد) .ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ( از ﻧﻈﺮ ﺻﺪرا
ﻫﻤﻪی اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻗﻄﺮهای از ﺑﺎران ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻓَﺄَﻗِﻢْ وَﺟْﻬَﮏَ ﻟِﻠﺪﱢﯾﻦِ ﺣَﻨﯿﻔﺎً ﻓِﻄْﺮَتَ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﱠﺘﻲ ﻓَﻄَﺮَ اﻟﻨﱠﺎسَ ﻋَﻠَﯿْﻬﺎ ﻻ ﺗَﺒْﺪﯾﻞَ ﻟِﺨَﻠْﻖِ
اﻟﻠﱠﻪِ ذﻟِﮏَ اﻟﺪﱢﯾﻦُ اﻟْﻘَﯿﱢﻢُ وَ ﻟﮑِﻦﱠ أَﮐْﺜَﺮَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻻ ﯾَﻌْﻠَﻤُﻮنَ «.ﯾﻌﻨﯽ :ﭘﺲ روی ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺣﻖّ ،ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ دﯾﻦ ﮐﻦ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺮدم را ﺑﺮ آن
ﺳﺮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺧﺪای ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن دﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪار ،وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺮدم ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ) .اﻟﺮوم(٣٠ ،
ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ )ره( در دﻻﻟﺖ آﯾﻪی ذرّ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﻗﺮار و اﻋﺘﺮاف در
ﻋﺎﻟﻢ ذرّ ،اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻪ اﻗﺮار ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ آﯾﻪ
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺎﻧﻊ ﻏﺮﯾﺰی و ذاﺗﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﻧﻬﺎد
ﺧﺮدﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﺎک وﺟﻮد دارد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﺮﻓﺖ از دﯾﺪﮔﺎه
ﻣﻼﺻﺪرا ﻻزم و ﺿﺮوری ﻃﺒﯿﻌﺖﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ) «.ﻣﻼﺻﺪرا ،ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ(٢٤١ ،
٨ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺳﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ
ﻣﻼﺻﺪرا در »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺳﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ« و در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی )ص( ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:

»ﺧﻠﻖ اﻟﻠّﻪ اﻷرواح ﻗﺒﻞ اﻷﺟﺴﺎد ﺑﺄرﺑﻌﺔ آﻻف ﻋﺎم« )ﻣﻌﺎﻧﯽاﻻﺧﺒﺎر (١٠٨ ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﻨﺖ ﻧﺒﯿّﺎ و آدم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎء و اﻟﻄّﯿﻦ« )اﺑﻦ ﺷﻬﺮآﺷﻮب(٢١٤/١ ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﺑﺪن ،ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻔﺼﯿﻞاﻧﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ آنﻫﺎ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ:
 .١ﻣﻨﻈﻮر از ارواح در ﺣﺪﯾﺚ »ﺧﻠﻖ اﻟﻠّﻪ اﻷرواح ﻗﺒﻞ اﻷﺟﺴﺎد ﺑﺄرﺑﻌﺔ آﻻف ﻋﺎم« ﻧﻔﻮس
ﻧﯿﺴﺖ .روح ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻏﯿﺮ از ﻧﻔﺲ دارد .روح آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ اﺳﺖ و آن ﺳﺮّی از
اﺳﺮار اﻟﻬﯽ و ﻧﻮری از اﻧﻮار اوﺳﺖ .ﻣﻼﺻﺪرا در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
ﻣﺮاﺗﺐ و ﻧﺸﺌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق ﻣﺮﺗﺒﻪی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ ذر در آﺛﺎر ﻣﻼﺻﺪرا

٥٥

 .٢اﺟﺴﺎم و ﻃﺒﺎﯾﻊ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺳﯿﻼن و ﺗﺒﺪّل ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻫﯿﭻ دو آﻧﯽ ﺑﻘﺎ ﻧﺪارﻧﺪ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﻟﻮﺟﻮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻮاﻫﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ذات
ﺧﻮد ﻣﺘﻐﯿﺮﻧﺪ .و ﺣﮑﻢ ﻧﻔﻮس ﺑﻤﺎ ﻫﯽ ﻧﻔﻮس ﺣﮑﻢ ﻃﺒﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺮﮐﺖ و
ﺳﯿﻼناﻧﺪ .اﻣﺎ ارواح ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺎﻗﯽاﻧﺪ.
 .٣از زﻣﺎن آدم )ع( ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺖ ﮐﻤﺎل ،ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﻮس ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ اﺑﺘﺪا در ﻣﻘﺎم ﺣﺲ و ﻧﻔﺲ و ﺳﭙﺲ در ﻣﻘﺎم ﻗﻠﺐ ﺑﻌﺪ
در ﻣﻘﺎم روح و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﻨﺪﯾّﺖ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم و ﺧﻮاص از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد .و
اوﻟﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم روح رﺳﯿﺪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ع( اﺳﺖ.
ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﻮق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﻠﻖ ارواح ﻗﺒﻞ از ﺑﺪنﻫﺎ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارواﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪهاﻧﺪ )ارواح ﮐﻤّﻞ( ﻗﺒﻞ از اﺟﺴﺎدی ﮐﻪ در زﻣﺎن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﺧﻠﯿﻞ و زﻣﺎن ﺣﻀﺮت
ﺣﺒﯿﺐ ﷲ )ص( اﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪای ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻼﺻﺪرا در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺣﺪﯾﺖ »ﮐﻨﺖ ﻧﺒﯿّﺎ و آدم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎء و اﻟﻄّﯿﻦ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ در واﻗﻊ ﻣﻘﺎم ﻋﻨﺪﯾّﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﻣﻼﺻﺪرا ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺳﺎﺋﻞ
ﻓﻠﺴﻔﯽ(١٢٠ ،
٩ـ ﺷﺮح اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ
ﻣﻼﺻﺪرا در »ﺷﺮح اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﺷﺎره دارد .اﯾﺸﺎن
وﺟﻮد اﻧﺴﺎن را ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﺤﻮهی وﺟﻮد آن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ
ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺟﺰﺋﯽ و ﻫﻮﯾﺎت ﻣﺘﺸﺨﺺ و ﻣﺘﮑﺜﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .ﻣﻼﺻﺪرا اﻋﺘﻘﺎد
ﺑﻪ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن در ﻋﺎﻟﻢ ذر را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻓﻮق ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻫﯿﭻ ﺣﮑﯿﻤﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ .و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از
اﻓﻼﻃﻮن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮدن ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
اﻓﻼﻃﻮن ﺣﮑﯿﻤﯽ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺟﺰﺋﯽ و اﻓﺮاد
ﻣﺘﺸﺨّﺺ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮاد اﻓﻼﻃﻮن از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮدن ﻧﻔﺲ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻔﺲ در ﻧﺸﺌﻪی ﻋﻘﻠﯽ و ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺗﻘﺪم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻼﺻﺪرا ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺤﻮهی ﮐﯿﻨﻮﻧﺖ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺶ از دﻧﯿﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ،
از ﻧﻈﺮ ﺻﺪرا ارواح اﻧﺴﺎن از زﻣﺎن ﺣﺼﻮلﺷﺎن در ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ ﺗﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪنﺷﺎن در
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ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره ،١ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٠

ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﺎدت ،اﮐﻮان و اﻃﻮار ﻣﺘﻌﺪدی داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻠﯽ از ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ و ﺑﺮﺧﯽ واﻻﺗﺮ
و ﻧﻮراﻧﯽﺗﺮ ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﺑﺴﺎﻃﺖ و اﺟﻤﺎل ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮﻧﺪ .ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﺮﺧﯽ از
اﺣﺎدﯾﺚ و آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽآورد) .ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺷﺮح
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ(٤٧٤/١ ،
ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ در »ﺟﻠﺪ دوم ﺷﺮح اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ« ،ﺑﺎب ﺑﺬل ﻋﻠﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺎب
ﯾﺎزدﻫﻢ از ﮐﺘﺎب ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺧﺬ ﭘﯿﻤﺎن در ﻋﺎﻟﻢ ذر اﺷﺎره ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن در ﺿﻤﻦ ﺷﺮح ﺣﺪﯾﺚ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺟﺎﻫﻼن ﺑﺮای
ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ از ﻋﻠﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺬل ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎل ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن
ﺑﮕﯿﺮد ،«.ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻼﺻﺪرا در اﯾﻦ ﺷﺮح ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ
ﻣﺘﻌﺪد ﻟﻐﻮی »ﻋﻬﺪ« را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﭘﯿﻤﺎن اﻟﻬﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و در آﯾﻪی ذرّ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن در ﺗﻮﺿﯿﺢ آﯾﻪی ذرّ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﻋﻬﺪی ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه ﻫﻤﺎن ﻋﻬﺪ ﻣﺄﺧﻮذ از ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ از
اﻣﺘﻬﺎی رﺳﻮﻻن و اﻧﺒﯿﺎء ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم ﭘﯿﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﻮن رﺳﻮل ﻣﺼﺪق ﺑﺎ ﺑﯿّﻨﺎت و
ﻣﻌﺠﺰات ﺑﻪ ﺳﻮیﺷﺎن آﻣﺪ او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻤﺎن آورده و از او ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن دارد :ﻋﻬﺪی ﮐﻪ از ﻫﻤﻪی ذرﯾﻪی
آدم )ع( ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ از آﻧﻬﺎ اﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻋﻬﺪی ﮐﻪ از اﻧﺒﯿﺎء
ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ دﯾﻦ را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻨﻨﺪ و در آن ﻣﺘﻔﺮق ﻧﺸﻮﻧﺪ ،و ﺳﻮم ﻋﻬﺪی ﮐﻪ از
ﻋﻠﻤﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﻖ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﮐﺘﻤﺎن ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﻣﻼﺻﺪرا در اداﻣﻪی ﺷﺮح ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻧﺤﻮهی وﺟﻮد اﻧﺴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم اﺧﺬ ﻣﯿﺜﺎق اﺷﺎره
ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎن در آن ﻣﻮﻃﻦ در ﭘﺸﺖ ﭘﺪران ﻋﻘﻠﯽﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺻﺪرا در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﯿﻨﻮﻧﺖ ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺴﺎن را در ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ و وﺟﻮد آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ وﺟﻮد ﺟﻤﻌﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ) « .ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺷﺮح اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ(١٨١/٢ ،
ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ در »ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ﺷﺮح اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ذر و ﻣﯿﺜﺎق در ﺿﻤﻦ
ﺷﺮح ﺣﺪﯾﺚ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن در ﺷﺮح ﺣﺪﯾﺜﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﯿﺜﺎق اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ از آن ﺣﻀﺮت درﺑﺎرهی آﯾﻪی  ٧ﺳﻮرهی ﻫﻮد
»ﮐََﺎنَ ﻋَﺮْﺷُﻪُ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻤََﺎءِ« ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ
دﯾﻦ و ﻋﻠﻤﺶ را ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ آﺳﻤﺎن ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ،ﯾﺎ ﺟﻦ و اﻧﺴﯽ ،ﯾﺎ ﺷﻤﺲ ﯾﺎ ﻗﻤﺮی اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ ﺑﺮ آب ﺣﻤﻞ ﻓﺮﻣﻮد؛ و ﭼﻮن اراده ﮐﺮد ﺧﻠﻖ را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ اﯾﺸﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﯾﺶ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ ذر در آﺛﺎر ﻣﻼﺻﺪرا
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ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﮐﯿﺴﺖ؟ و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد
رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( و اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ )ع( و اﺋﻤﻪ )ع( ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ؛
ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﻢ و دﯾﻨﺶ را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﻤﻞ ﻓﺮﻣﻮد .ﺳﭙﺲ ﻣﻼﺋﮑﻪ را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داده
ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﺸﺎن ﺣﺎﻣﻼن دﯾﻦ و ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﯿﻨﺎن در ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖاﻧﺪ و اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﯽ آدم را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿّﺖ ﻣﻦ و
وﻻﯾﺖ و اﻃﺎﻋﺖ اﯾﺸﺎن )رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم )ع(( اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
آری ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ،اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻼﺋﮑﻪ را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داده ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﻼﺋﮑﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدا ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ :ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪﯾﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ :ﭘﺪران ﻣﺎ از ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺮک ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﭘﺲ از آﻧﺎن
ﺑﻮدﯾﻢ ،آﯾﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮاﯾﺎن ﻫﻼک ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﺳﭙﺲ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﺑﻪ داود
)ﺳﺌﻮال ﮐﻨﻨﺪه( ﻓﺮﻣﻮد :وﻻﯾﺖ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﯽ آدم در روز ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ) .ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺷﺮح
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ.(٣٦٥/٣ ،
ﻣﻼﺻﺪرا در ﺷﺮح ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر اﺑﺘﺪا ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻤﻪی »ﻣﺎء« را در آﯾﻪی ﺷﺮﯾﻔﻪی »وَ
ﮐََﺎنَ ﻋَﺮْﺷُﻪُ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻤََﺎءِ« ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﯿﺎت ﻫﺮ ﭼﯿﺰی در
اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آب اﺳﺖ و آﯾﻪی ﮐﺮﯾﻤﻪی »ﻣِﻦَ اﻟْﻤََﺎءِ ﮐُﻞﱠ ﺷَﻲْءٍ ﺣَﻲﱟ« )اﻻﻧﺒﯿﺎء(٣٠ ،
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺷﺎره دارد ،ﺣﯿﺎت ﻫﺮ ﭼﯿﺰی در آﺧﺮت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .و در ﻟﺴﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ
و در رﻣﻮزی ﮐﻪ اﺳﺎﻃﯿﻦ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آب ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻼﺻﺪرا
ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ را از »ﺗﺎﻟﯿﺲ ﻣﻠﻄﯽ«» ،ﺳﻔﺮ اول از ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات«،
»اﻧﮑﺴﯿﻤﺎﻧﺲ« ،و »اﻧﺒﺎذﻗﻠﺲ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽآورد .ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی
آﯾﻪی ﺷﺮﯾﻔﻪی »وَ ﮐََﺎنَ ﻋَﺮْﺷُﻪُ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻤََﺎءِ« )ﻫﻮد (٧ ،ﯾﻌﻨﯽ »ﻋﻠﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﮑﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ
اﻻزل ﮐﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء ،أي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻻوّل اﻟّﺬي ﻓﯿﻪ ﺻﻮر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﻠّﻬﺎ« و در ﺗﻮﺿﯿﺢ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ »ﻋﻨﺼﺮ« ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ را
ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت اﻟﻬﯽ و اﻓﻌﺎل
او و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺑﺪاﻋﺶ ﺟﺎﻫﻞاﻧﺪ ،ﻣﻨﻈﻮر از آب در آﯾﻪی ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻤﺎن ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻻزﻣﻪی آن ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ) .ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺷﺮحاﺻﻮلﮐﺎﻓﯽ(٣٦٦/٣ ،
ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ در اداﻣﻪی ﺷﺮح ﺣﺪﯾﺚ ،اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻮن اراده ﮐﺮد ﺧﻠﻖ را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ اﯾﺸﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﯾﺶ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ« و در ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﺪ از وﺟﻮد
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ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره ،١ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٠

اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻋﻘﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮدات ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد؛ ﯾﻌﻨﯽ آنﻫﺎ را از ﻋﺎﻟﻢ
وﺣﺪت ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺜﺮت و از دار ﻗﺪس ﺑﻪ دار ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﻨﺰل داد) .ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺷﺮح اﺻﻮل
ﮐﺎﻓﯽ(٣٦٨/٣ ،
ﻣﻼﺻﺪرا در اداﻣﻪی ﺷﺮح ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺒﺎرت »ﻣﻦ رﺑﮑﻢ؟« در ﮐﻼم اﻣﺎم
ﺻﺎدق )ع( اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﺣﯽ و اﻧﺒﯿﺎء و اﻧﺰال ﮐﺘﺎبﻫﺎی
آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻻزﻣﻪی ﻋﻘﻮﺑﺖ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻪ او ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ
و ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻋﺒﻮدﯾﺖ داده ﺷﻮد) .ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺷﺮح اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ(٣٦٨/٣ ،
ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ در ﺷﺮح اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت از ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ »اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿّﺖ اﻟﻬﯽ
اﻗﺮار ﮐﺮد رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( و اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ )ع( و اﺋﻤﻪ )ع( ﻫﺴﺘﻨﺪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد
اﺷﺎرهی اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻔﺲ در درﺟﺎت و ﮐﻤﺎﻻت از ﺟﻬﺖ ﺑﺪاﯾﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺖ
آن اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﺷﯽ از
اﺧﺘﻼف در ﻃﺒﻘﺎت و ﻣﻌﺎدن آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی »اﻟﻨﺎس ﻣﻌﺎدن ﮐﻤﻌﺎدن اﻟﺬﻫﺐ و
اﻟﻔﻀﻪ« ﻧﯿﺰ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد .ﻣﻼﺻﺪرا اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ
آن در ﻋﺎﻟﻢ اﺑﺪاع ﻋﻘﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ در رﺟﻮع و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن درﺟﻪ و ﮐﻤﺎل ﻋﻘﻠﯽ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن را در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و
از آن رو ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( و اﺋﻤﻪ )ع( در اﺻﻞ ﻓﻄﺮتﺷﺎن از اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﯿﻦ از ﻣﻘﺮﺑﯿﻦ
درﮔﺎه اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در رﺟﻮع و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﻬﺸﺖ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ) «.ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺷﺮح اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ(٣٦٨/٣ ،
ﻣﻼﺻﺪرا در اداﻣﻪی ﺷﺮح ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( در ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر از
ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ« اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﺮدم واﺟﺐ اﺳﺖ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( و اﺋﻤﻪ )ع( اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ دو ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﯾﻪی ﺷﺮﯾﻔﻪی »ﻓَﺴْﺌَﻠُﻮا أَﻫْﻞَ اﻟﺬﱢﮐْﺮِ إِنْ ﮐُﻨْﺘُﻢْ ﻻ
ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮنَ« ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﮑﺒﺎر در آﯾﻪی  ٤٣ﺳﻮرهی ﻧﺤﻞ و ﺑﺎر دوم در آﯾﻪی  ٧ﺳﻮرهی
اﻧﺒﯿﺎء) .ﻫﻤﺎن(٣٦٩ ،
ﻣﻼﺻﺪرا ﻋﺒﺎرت »اﻗﺮوا ﻟﻠّﻪ ﺑﺎﻟﺮﺑﻮﺑﯿﺔ« از ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻗﺮار داده و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﻪی ذرّ دارد ﮐﻪ از ﺟﻬﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺧﺬ ﻣﯿﺜﺎق و ﺳﺌﻮال و
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدن ذرﯾّﻪ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ و اﻗﺮار آنﻫﺎ ﺑﺮ رﺑﻮﺑﯿّﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﻫﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ دو دﯾﺪﮔﺎه وﺟﻮد دارد ،دﯾﺪﮔﺎه اول ﻧﻈﺮ اﻫﻞ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ ذر در آﺛﺎر ﻣﻼﺻﺪرا
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ﺣﺪﯾﺚ و دﯾﺪﮔﺎه دوم ﻗﻮل اﻫﻞ ﻧﻈﺮ و ﻣﻌﻘﻮﻻت اﺳﺖ .ﻣﻼﺻﺪار در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه
ﺣﺪﯾﺜﯽ را از ﻗﻮل اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »از رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( درﺑﺎرهی آﯾﻪی ذرّ ﺳﺌﻮل
ﺷﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ آدم را ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻣﻮد ،ﺳﭙﺲ ﭘﺸﺖ او را ﻣﺴﺢ ﮐﺮده و ذرﯾﻪی آدم
از آن ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻠﻖ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﻫﻞ
ﺑﻬﺸﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﺗﺶ ﺧﻠﻖ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﻫﻞ آﺗﺶ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺳﺌﻮال ﮐﻨﻨﺪه از رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺎ
ﺑﺮ ﭼﻪ ﻣﺒﻨﺎ و اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ ﺣﻀﺮت در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﻨﺪهای را
ﺑﺮای ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ او را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ آن ﻋﻤﻞ از
دﻧﯿﺎ ﺑﺮود و ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ داﺧﻞ ﺷﻮد .و ﭼﻮن ﺑﻨﺪهای را ﺑﺮای آﺗﺶ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ او را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
اﻫﻞ آﺗﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ آن ﻋﻤﻞ ﺑﻤﯿﺮد و ﭘﺲ از آن وارد آﺗﺶ ﺷﻮد«.
ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل
اﯾﺸﺎن دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ و اﺛﺮ اﺳﺖ را اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ از اﺑﯽ ﻫﺮﯾﺮه ﻧﻘﻞ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﻓﺮﻣﻮد :آن وﻗﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آدم )ع( را ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻣﻮد ﭘﺸﺖ او را
ﻣﺴﺢ ﮐﺮد و ﻫﻤﻪی ذرﯾﻪی آدم را ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﯿﺮون آورد ،ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻧﯿﺰ ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﺸﺖ آدم )ع( را ﻣﺴﺢ ﮐﺮد و از آن ذرﯾّﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ذره ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﭗ ﭘﺸﺖ آدم )ع( را ﻣﺴﺢ ﮐﺮد و از
آن ذرﯾّﻪ ﺳﯿﺎه ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذره ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ای آدم اﯾﺸﺎن
ذرﯾّﻪی ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻣﻮدَ »:أﻟَﺴْﺖُ ﺑِﺮَﺑﱢﮑُﻢْ ﻗََﺎﻟُﻮا ﺑَﻠﻰ« )اﻻﻋﺮاف (١٧٢ ،ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ذرﯾّﻪی ﺳﻔﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺑﻬﺸﺖ آﻓﺮﯾﺪم و ﺑﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺪارم ،و
اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﯾﻤﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ذرﯾّﻪی ﺳﯿﺎه ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای آﺗﺶ
آﻓﺮﯾﺪم و ﺑﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺪارم ،و اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﺷﻤﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و در ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪ
اول ﻓﺮﻣﻮد» :وَ ﻣََﺎ وَﺟَﺪْﻧََﺎ ﻟِﺄَﮐْﺜَﺮِﻫِﻢْ ﻣِﻦْ ﻋَﻬْﺪٍ« )ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ (١٠٢ ،ﻣﻼﺻﺪرا ﺗﺼﺮﯾﺢ دارد ﮐﻪ
اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺪﻣﺎء از ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ،ﺿﺤﺎک ،ﻋﮑﺮﻣﻪ و
ﮐﻠﺒﯽ اﺳﺖ) .ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺷﺮح اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ(٣٦٩/٣ ،
ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎه اول اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه وارد
ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد .اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﺮ رد ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺬﮐﻮر ده دﻟﯿﻞ
آوردهاﻧﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ دﻻﯾﻞ آﯾﻪی ﺷﺮﯾﻔﻪی ذرّ را از ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﻢ» :وَإِذْ أَﺧَﺬَ رَﺑﱡﮏَ
ﻣِﻦ ﺑَﻨِﯽ آدَمَ ﻣِﻦ ﻇُﻬُﻮرِﻫِﻢْ ذرّﯾﱠﺘَﻬُﻢْ وَأَﺷْﻬَﺪَﻫُﻢْ ﻋَﻠَﯽ أَﻧْﻔُﺴِﻬِﻢْ أَﻟَﺴْﺖُ ﺑِﺮَﺑﱢﮑُﻢْ ﻗَﺎﻟُﻮا ﺑَﻠَﯽ
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ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره ،١ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٠

ﺷَﻬِﺪْﻧَﺎ أَن ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا ﯾَﻮْمَ اﻟْﻘِﯿَﺎﻣَﺔِ إِﻧﱠﺎ ﮐُﻨﱠﺎ ﻋَﻦْ ﻫﺬَا ﻏَﺎﻓِﻠِﯿﻦَ * أَوْ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا إِﻧﱠﻤَﺎ أَﺷْﺮَکَ آﺑَﺎؤُﻧَﺎ
ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻞُ وَﮐُﻨﱠﺎ ذرّﯾﱠﺔً ﻣِﻦ ﺑَﻌْﺪِﻫِﻢْ أَﻓَﺘُﻬْﻠِﮑُﻨَﺎ ﺑِﻤَﺎ ﻓَﻌَﻞَ اﻟْﻤُﺒْﻄِﻠُﻮنَ) «.اﻻﻋﺮاف ١٧٢ ،و (١٧٣
دﻻﯾﻞ دهﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﺮ رد دﯾﺪﮔﺎه اول
١ـ ﻋﺒﺎرت »ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﻢ« در آﯾﻪی ذرّ ﺑﺪل از »ﺑﻨﯽ آدم« اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی آﯾﻪ اﯾﻦ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ذرﯾّﻪ را از ﭘﺸﺖ ﺑﻨﯽ آدم ﺧﺎرج ﮐﺮد ﻧﻪ از ﭘﺸﺖ آدم )ع(.
٢ـ اﮔﺮ ﻣﺮاد آﯾﻪ ﺑﯿﺮون آوردن ذرﯾّﻪ از ﭘﺸﺖ آدم )ع( ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﻮد »ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﻢ«
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد »ﻣﻦ ﻇﻬﺮه« و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ آدم )ع( ﯾﮏ ﭘﺸﺖ دارد ﻧﻪ ﭘﺸﺖﻫﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻋﺒﺎرت »ﻣﻦ ذرﯾّﺘﻪ« ﺑﺪل از »ﻣﻦ ذرﯾّﺘﻬﻢ« اﺳﺖ.
٣ـ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت در آﯾﻪ ﮐﻪ از ﻗﻮل ذرﯾّﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :إِﻧﱠﻤَﺎ أَﺷْﺮَکَ آﺑَﺎؤُﻧَﺎ ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻞُ« ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اوﻻد آدم )ع( ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا آدم )ع( ﻣﺸﺮک ﻧﯿﺴﺖ.
٤ـ اﺧﺬ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در آن ﻋﺎﻟﻢ ذرﯾّﻪ
ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ آن ﻋﻬﺪی را ﮐﻪ ﺳﭙﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺧﻮد
ردی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻨﺎﺳﺦ اﺳﺖ.
٥ـ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ذرﯾّﻪی آدم )ع( از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﺪد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ،و ﭼﻄﻮر
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮ در ﺻﻠﺐ ﺻﻐﯿﺮ آدم )ع( ﺑﺎﺷﻨﺪ.
٦ـ ﺷﺮط ﺣﺼﻮل ﺣﯿﺎت در ذرﯾّﻪ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻧﻪ ذرّه ﺑﻮدن زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ذرّهای از ﺟﻤﻠﻪ ذرّات ﻫﻮا واﺟﺪ ﻋﻘﻞ و ﻗﺎدر ﺑﺮ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
٧ـ اﺧﺬ ﻣﯿﺜﺎق در آن ﻋﺎﻟﻢ ﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ذرﯾّﻪی آدم در آن زﻣﺎن
ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اوﻟﯽ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و دوﻣﯽ
ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﯾﺎدی از آن ﻣﯿﺜﺎق ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
٨ـ ﺣﺎل آن »ذرﻫﺎ« در ﻋﺎﻟﻢ ذر در ﻓﻬﻢ و ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺎل اﻃﻔﺎل ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻃﻔﺎل ﺑﺮای ﺗﻌﻬﺪ ﺳﭙﺎری ﻣﻮﺟّﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟّﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
٩ـ اﮔﺮ آن ذرّﻫﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯿﺜﺎق واﺟﺪ ﻋﻘﻞ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﻮدنﺷﺎن در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻮدنﺷﺎن در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ
ﺗﻌﻬﺪ ﺳﭙﺮدنﺷﺎن در ﻋﺎﻟﻢ ذرّ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪنﺷﺎن در ﻋﺎﻟﻢ ذرّ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺒﻮق
ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺧﺬ ﻣﯿﺜﺎق دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺗﮑﻠﯿﻒ در ﻋﺎﻟﻢ اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ
دﯾﮕﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ ذر در آﺛﺎر ﻣﻼﺻﺪرا
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١٠ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪی ﺷﺮﯾﻔﻪی ﻗﺮآن »ﻓَﻠْﯿَﻨْﻈُﺮِ اﻟْﺈِﻧْﺴَﺎنُ ﻣِﻢﱠ ﺧُﻠِﻖَ ﺧُﻠِﻖَ ﻣِﻦْ ﻣََﺎءٍ
دََاﻓِﻖٍ« )اﻟﻄﺎرق ٥ ،و  (٦اﮔﺮ آن ذرات در ﻋﺎﻟﻢ ذرّ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ »ﻣََﺎءٍ دََاﻓِﻖٍ«
)آب ﺟﻬﻨﺪه( ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ردی اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺺ ﻗﺮآن.
ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ ﭘﺲ از ذﮐﺮ دﻻﯾﻞ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﻗﻮال اﮐﺜﺮ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺻﺤﺎب ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و آراء ﻣﺸﻬﻮر اﻫﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ آﻧﭽﻪ در آن ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﺼﯿﺮت ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ) .ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺷﺮح اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ(٣٧٠/٣ ،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﻼﺻﺪرا در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪی ذرّ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ
دو دﯾﺪﮔﺎه وﺟﻮد دارد ،دﯾﺪﮔﺎه اول ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﮔﺬﺷﺖ ،اﻣﺎ دﯾﺪﮔﺎه دوﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ
در ﺷﺮح اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ را در اداﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
از ﻧﻈﺮ ﺻﺪرا ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻤﺜﯿﻞ ،دﯾﺪﮔﺎه دوﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪی ذرّ ﺗﺎ زﻣﺎن
اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دﯾﺪﮔﺎه دوم ﻧﻈﺮ اﺻﺤﺎب ﻧﻈﺮ و ارﺑﺎب ﻣﻌﻘﻮﻻت اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ذرﯾّﻪی آدم )ع( را از ﺻﻠﺐ ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون آورده
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻄﻔﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ارﺣﺎم ﻣﺎدراﻧﺸﺎن اﺧﺮاج
ﻓﺮﻣﻮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻘﻪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻀﻐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
ﻣﺮاﺣﻞ او را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺸﺮی ﺧﻮش اﻧﺪام )ﺑﺸﺮا ﺳﻮﯾّﺎ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻣﻮد .ﺳﭙﺲ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐﺷﺎن از دﻻﺋﻞ وﺣﺪاﻧﯿﺖ و ﻋﺠﺎﺋﺐ ﺧﻠﻘﺖ وﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﻮاه ﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﯾﯽ »ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻠﯽ« ﮔﻔﺘﻨﺪ .و
اﯾﻦ »ﺑﻠﯽ« ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻈﺎﯾﺮ آن در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﯾﻪی  ١١ﺳﻮرهی ﻓﺼﻠﺖ» :ﻓَﻘﺎلَ ﻟَﻬﺎ وَ ﻟِﻠْﺄَرْضِ اﺋْﺘِﯿﺎ ﻃَﻮْﻋﺎً أَوْ ﮐَﺮْﻫﺎً ﻗﺎﻟَﺘﺎ أَﺗَﯿْﻨﺎ ﻃﺎﺋِﻌﯿﻦَ«
ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﮔﻮﯾﺶ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آﯾﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﻤﺜﯿﻞ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
آﯾﻪی  ٤٠ﺳﻮرهی ﻧﺤﻞ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :إِﻧﱠﻤﺎ ﻗَﻮْﻟُﻨﺎ ﻟِﺸَﻲْءٍ إِذا أَرَدْﻧﺎهُ أَنْ ﻧَﻘُﻮلَ ﻟَﻪُ ﮐُﻦْ
ﻓَﯿَﮑُﻮنُ«) .ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺷﺮح اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ(٣٧١/٣ ،
ﻣﻼﺻﺪرا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻓﺨﺮرازی ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﻗﻮل دوم را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﻫﯿﭻ اﯾﺮادی ﺑﺮ آن وارد ﻧﯿﺴﺖ .ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ دﯾﺪﮔﺎه اول ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﺳﺌﻮال ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺳﺌﻮال اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ از ذرﯾّﻪ ،ﻋﻬﺪ و ﻣﯿﺜﺎق ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟ و ﺳﺌﻮال دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮض اﺧﺬ ﻣﯿﺜﺎق از ذرﯾّﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻔﺎظ آﯾﻪی
ذرّ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﻢ؟ ﺳﭙﺲ ﻓﺨﺮرازی اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال اول
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ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره ،١ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٠

ﻣﻨﮑﺮان آن دﻻﯾﻠﯽ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺧﺬ ﻣﯿﺜﺎق از ذرﯾّﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻗﺎﺑﻞ رد ﮐﺮدن اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ دﻻﯾﻞ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ را ذﮐﺮ ﮐﺮده و
اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ »ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺨﺘﺎر« رد ﮐﺮده اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ ﭘﻨﺠﻢ آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ
»ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰی« رد ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺸﻢ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮط
ﺣﺼﻮل ﺣﯿﺎت ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮدن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ »ﺟﻮﻫﺮ ﻓﺮد« ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ و در ﺧﺼﻮص
ﺳﺎﯾﺮ دﻻﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻟﯿﻞ اولﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ و رد آن ﺑﺴﯿﺎر
آﺳﺎن اﺳﺖ .ﻓﺨﺮرازی ﺑﻪ ﺳﺌﻮال دوم ﻣﯽﭘﺮدازد و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻪ وﺟﻪ ذﮐﺮ
ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ را ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﯿﺜﺎق از ذرﯾّﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ
ﻇﺎﻫﺮ آﯾﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ذرﯾّﻪ از »ﻇﻬﻮر ﺑﻨﯽ آدم« ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ آن را ﺣﻤﻞ
ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ او ﻣﯽداﻧﺪ ﻓﻼن ﺷﺨﺺ از ﭼﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ از ﭼﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺎ آﺧﺮ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وﺟﻮدﺷﺎن دارد آﻧﻬﺎ را ﺧﺎرج
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﻬﺎ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪي ذرﯾّﻪ از ﺻﻠﺐ آدم )ع( ﺑﯿﺮون
ﺷﺪهاﻧﺪ ،آﯾﻪ درﺑﺎرهی آن ﺳﮑﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ و دﻻﻟﺘﯽ ﺑﺮ آن ﻧﺪارد ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در رد آن ﻧﯿﺰ
دﻻﻟﺘﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺧﺮوج ذرﯾّﻪ از ﺻﻠﺐ آدم )ع( در ﺧﺒﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺮوج ذرﯾّﻪ از ﻇﻬﻮر ﺑﻨﯽ آدم را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺒﺮ ﺧﺮوج آﻧﻬﺎ را از ﭘﺸﺖ آدم )ع(
و ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ و رﺟﻮع ﺑﻪ آﯾﻪ و ﺧﺒﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آﯾﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
)ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺷﺮح اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ(٣٧١/٣ ،
از ﻧﻈﺮ ﻣﻼﺻﺪرا اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻋﺎﻟﻢ ذرّ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻇﻦّ و
اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﺸﻒ و ﺑﺮﻫﺎن و آﻧﭽﻪ درﺑﺎرهي آﯾﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺮﻫﺎن و ﻣﻄﺎﺑﻖ آن اﺳﺖ
ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ اﻫﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻋﺮﻓﺎن اﺳﺖ .ﺻﺪرا در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در آﺛﺎر
دﯾﮕﺮش ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎﻧﯽ اﮐﻮان و اﻃﻮار ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﮑﺜﺮی
دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ در اﺑﺘﺪا ﻋﻘﻠﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻔﺴﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ دﻧﯿﻮی ،ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﺜﺎﻟﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻘﻠﯽ اﺧﺮوی ﻫﺴﺘﻨﺪ .و وﺟﻮد ﻧﻔﺲ در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﮐﻮان و ﻧﺸﺌﺎت
ﻧﻮع دﯾﮕﺮی ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﺸﺌﻪ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ آﺛﺎر و ﻟﻮازم آن ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ آﺛﺎر و ﻟﻮازم
در ﻧﺸﺌﻪی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺻﺪرا در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﻣﻘﺪر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﮑﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻼﻃﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺪن
اﺳﺖ؟ او در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻧﭽﻪ از اﻓﻼﻃﻮن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه در ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
آﯾﻪی ذرّ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ او اﺷﮑﺎل ﺗﻨﺎﺳﺦ را وارد ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺻﺪرا در دﻓﺎع از ﻧﻈﺮ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ ذر در آﺛﺎر ﻣﻼﺻﺪرا
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اﻓﻼﻃﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻓﻼﻃﻮن اﺷﮑﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻗﺼﺪ او را ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد او از وﺟﻮد ﻧﻔﺲ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺪن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻤﺎ ﻫﯽ
ﻧﻔﺲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ دارای ﮐﯿﻨﻮﻧﺖ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ
و واﺟﺪ اﻃﻮار و ﻧﺸﺌﺎت ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ،در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻤﺎء ﮐﯿﻨﻮﻧﺘﯽ و در ﻋﺎﻟﻢ ﻗﻀﺎء ﻧﺸﺌﻪی
دﯾﮕﺮی و در ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪر ﻧﯿﺰ ﻃﻮر دﯾﮕﺮی اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﯿﻨﻮﻧﺘﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻠﺐ ﭘﺪر
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،و ﻋﻠﻘﻪ ،ﻣﻀﻐﻪ و ﺟﻨﯿﻦ در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ دارد .و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ و در دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ
از ﺣﺪ ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎ ﻣﺮگ اﻃﻮار ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻧﯿﺰ از ﺻﻮرﺗﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ و از ﻧﺸﺌﻪای ﺑﻪ ﻧﺸﺌﻪای ﻣﺤﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﺸﺌﺎت ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻃﯽ
ﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی وارد ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ اداﻣﻪ دارد .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻗﺮآن
ﻓﺮﻣﻮد»:وَ ﻧُﻨْﺸِﺌَﮑُﻢْ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻻ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮنَ«) .اﻟﻮاﻗﻌﻪ (٦١ ،ﻣﻼﺻﺪرا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق را ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﻌﻨﯽ آﯾﻪی ذرّ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ :ﮐﻪ
ﻣﺮاد از »وَإِذْ أَﺧَﺬَ رَﺑﱡﮏَ ﻣِﻦ ﺑَﻨِﯽ آدَمَ« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎن ﻧﺰد اﺻﻼب ﭘﺪران ﻋﻘﻠﯽ
و ﻣﻌﺎدن اﺻﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ آﻧﻬﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﻣﻌﻨﯽ
ﻋﺒﺎرت» :ﻣِﻦْ ﻇُﻬُﻮرِﻫِﻢْ ذُرﱢﯾﱠﺘَﻬُﻢْ« در آﯾﻪی ذرّ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ذرﯾّﻪ رﻗﺎﺋﻘﯽ در آن ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﺑﻮدﻧﺪ ،و از ﭘﺪران ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪي ﻇﻬﻮر ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﻇﻬﺮ اﺳﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از
آنﻫﺎ ﻇﻬﺮ و ﻣﻈﻬﺮی ﺑﺮای ﻃﺎﯾﻔﻪای از اﯾﻦ ﻧﻔﻮس اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ از ﭘﺪران ﺑﻪ ﻇﻬﻮر
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﺰد او ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ آﻧﺎن ﺻﻮرتﻫﺎی ﻋﻘﻠﯽ ﻧﻮریاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﺬّات ﻇﺎﻫﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﻋﺒﺎرت »وَأَﺷْﻬَﺪَﻫُﻢْ ﻋَﻠَﯽ أَﻧْﻔُﺴِﻬِﻢْ« در آﯾﻪی ذرّ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺪران ﻋﻘﻠﯽ
در آن ﻧﺸﺌﻪی ادراک ﻋﻘﻠﯽ ،ﺷﻬﻮد ذات ﻋﻘﻠﯽ و ﻫﻮﯾّﺎت ﻧﻮری ﺧﻮدﺷﺎن اﻋﻄﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﻮای ادراﮐﯽ ﻋﻘﻠﯽ ﺧﻄﺎب اﻟﻬﯽ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻟﺴﺖ ﺑﺮﺑﮑﻢ«
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻮای ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻄﺎب را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن ﭘﺪران ﻋﻘﻠﯽ در
آن ﻧﺸﺌﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﻘﻠﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﻄﺎب اﻟﻬﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﮐﻪ :آری ﺗﻮ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ وﺟﻮدی ﻗﺪﺳﯽ رﺑّﺎﻧﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﺮدی ،ﮐﻼﻣﺖ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و ﺧﻄﺎﺑﺖ را
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﯿﻢ) .ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺷﺮح اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ(٢٧٣/٣ ،
ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ در اداﻣﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻄﺎب اﻟﻬﯽ را در آن ﻧﺸﺌﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺒﺎدی ﻋﻘﻠﯽ و ﻗﺮب و ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از١ :ـ ﺳﺎﺑﻘﻮن ٢ـ اﺻﺤﺎب ﻣﯿﻤﻨﻪ
٣ـ اﺻﺤﺎب ﻣﺸﺌﻤﻪ .ﺻﺪرا ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪای واﺟﺪ ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ و ﻗﻠﺐ اﺳﺖ .اﻣﺎ
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ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره ،١ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٠

ﮔﺮوه اول ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺑﻘﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب اﻟﻬﯽ را در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﺸﺎن را دوﺳﺖ دارد و اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﺪا را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ .و ﺑﺎ اﺑﺼﺎر ﻣﻨﻮّره ﺟﻤﺎل اﻟﻬﯽ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﻠﺐﻫﺎی ﻣﻨﻮّر ،ﻣﺤﺐ ﻟﻘﺎء اﻟﻬﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ »ﺳﺎﺑﻘﻮن« ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ
آﮐﻨﺪه از ﻣﺤﺒﺖ ،ﺷﻮق ،ﺣﻖ ،ﺻﺪق و ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺧﻄﺎب اﻟﻬﯽ را ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ .و اﻣﺎ اﺻﺤﺎب
ﻣﯿﻤﻨﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب اﻟﻬﯽ را ﺑﺎ ﺳﻤﻌﯽ آﮐﻨﺪه از اﯾﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ آﯾﺎت
آﻓﺎﻗﯽ و اﻧﻔﺴﯽ ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﻬﯽ را دﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﻠﺐﻫﺎﯾﯽ ﭘﺎک ﺧﻄﺎب اﻟﻬﯽ را ﻓﻬﻤﯿﺪه و و ﺑﺎ
زﺑﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ اﯾﻤﺎن و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ .و اﻣﺎ اﺻﺤﺎب ﻣﺸﺌﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻪی ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﺤﺠﻮب و ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻋﺰت و رﯾﺎء ﻣﻮرد اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﺧﻄﺎب اﻟﻬﯽ
را در آن ﻧﺸﺌﻪ از ورای ﺣﺠﺎب ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ ﺷﺎن ﺣﺠﺎب اﺳﺖ و
ﻗﻠﺐﻫﺎﯾﺸﺎن در ﭘﻮﺷﺶ و ﺣﺠﺎب ،اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﻄﺎب اﻟﻬﯽ را ﺑﺎ ﺳﻤﻊ ﻗﺒﻮل و اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺎ زﺑﺎن اﺿﻄﺮار اﻗﺮار ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿّﺖ اﻟﻬﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺒﻘﺎت
ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎم و ﺣﺎلﺷﺎن ﻣﯿﺜﺎق اﺧﺬ ﺷﺪ .از »ﺳﺎﺑﻘﻮن« ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﺒﺎدت ﻧﮑﻨﻨﺪ ،و از »اﺻﺤﺎب ﯾﻤﯿﻦ« ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت ﻧﮑﻨﻨﺪ و اوﻟﯿﺎء اﻟﻬﯽ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از
»اﺻﺤﺎب ﻣﺸﺌﻤﻪ« ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﻮدﯾﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪ«.
)ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺷﺮح اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ(٣٧٣/٣ ،
ﻣﻼﺻﺪرا در اداﻣﻪی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﻮق ،اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد در ﮐﻔﺮ و اﯾﻤﺎن ،اﻃﺎﻋﺖ و
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل را در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺎدن
ﻋﻘﻠﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽداﻧﺪ .ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﺑﺎء ﻋﻘﻠﯽ ﭘﺪران ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﺟﺴﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﻣﻌﺪات و ﻣﺒﺎدی ﺑﺮای ﺑﺪنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ
ﺑﺮای ارواح ،اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺒﯿﺎء و ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن اوﻟﯿﺎء اﻟﻬﯽ از ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻠﻢ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺪران اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺳﺒﺐ ﺣﯿﺎت در دار ﺑﻘﺎ اﺳﺖ .ﻣﻼﺻﺪرا در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺌﻮال ﻣﻘﺪر ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪي ذرّ ﺑﺎ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وارد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺎ و رواﯾﺎت ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا در رواﯾﺎت از ﭘﺪران
ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻪ آدم ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﻔﻆ آدم ﺑﺮ ﭘﺪر ﻋﻘﻠﯽ و وﺣﺪت او ﺑﺮ وﺣﺪت ﺟﻨﺴﯽ
ﺣﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺧﺒﺮ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ان آدم أﺑﺎ اﻟﺒﺸﺮ ﻋﺪد ﮐﺜﯿﺮ ﻫﺬا
آﺧﺮﻫﻢ« ﺻﺪرا اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﮐﺜﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪی اﺷﮑﺎﻻت ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ دﻓﻊ
ﻣﯽﺷﻮد) .ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺷﺮح اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ(٣٧٤/٣ ،

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ ذر در آﺛﺎر ﻣﻼﺻﺪرا
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ﻣﻼﺻﺪرا در ﺟﻤﻼت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﺷﺮح ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت »وﻻﯾﺘﻨﺎ
ﻣﺆﮐﺪة ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺜﺎق« از ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اﺷﺎره
دارد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﺻﻞ ﻓﻄﺮت ،ﻣﺤﺐ و ﻣﻄﯿﻊ اوﻟﯿﺎء اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺮاﺗﺐ اﯾﺸﺎن در ﻧﻬﺎﯾﺖ و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺪران روﺣﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن در
ﺑﺪاﯾﺖ و ﻓﻄﺮت اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﻨﯿﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال از ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ
دادهاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺪاﯾﺖ آن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد) .ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺷﺮح اﺻﻮلﮐﺎﻓﯽ(٣٧٥/٣،
١٠ـ ﺗﻔﺴﯿﺮاﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮﯾﻢ
ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ در »ﺗﻔﺴﯿﺮاﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮﯾﻢ« ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻟﻢ ذرّ را ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار داده اﺳﺖ و
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺒﻞ از وﺟﻮد ﻓﺮدی و ﺷﺨﺼﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺮده و
آنﻫﺎ را ﭘﺮورش داده اﺳﺖ و در ﻋﺎﻟﻢ ذرّ ،اﻧﺴﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد و رﺑﻮﺑﯿﺖ اﻟﻬﯽ و ﻋﺒﻮدﯾﺖ
ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد و ﺧﻄﺎب اﻟﻬﯽ را ﺷﻨﯿﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﻣﻮﻃﻦ ﺷﻬﻮدی ﺑﺎ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺴﺖ و از آنﻫﺎ اﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ؟ ﻫﻤﮕﺎن
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻠﯽ« ﺗﻮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ ،زﯾﺮا ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺒﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ .و درک اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺪون ﻣﺸﺎﻫﺪهی رﺑﻮﺑﯿﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﯿﺴﺖ) .ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺗﻔﺴﯿﺮاﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮﯾﻢ(٢٤٣/٢ ،
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺑﻨﺎﺑﺮآﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ »اﻟﺴﺖ ﺑﺮﺑﮑﻢ؟«
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﯽ
 .١ﻗﺮآنﮐﺮﯾﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﻓﻮﻻدوﻧﺪ.
 .٢ﺟﻌﻔﺮی ،ﯾﻌﻘﻮب ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻮﺛﺮ ،ﺑﯽﺗﺎ و ﺑﯽﺟﺎ.
 .٣ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ،اﻟﻤﯿﺰان ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی

ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ١٤١٧ ،ق.
 .٤ﻫﻤﻮ ،رﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪی ،ﻋﻠﯽ ﺷﯿﺮواﻧﯽ ،ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب.١٣٨٨ ،
 .٥ﻃﯿﺐ ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ،اﻃﯿﺐ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼم ،ﺗﻬﺮان ،١٣٧٨ ،ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ.
 .٦ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻧﺎﺻﺮ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿّﻪ ،ﺗﻬﺮان.١٣٧٤ ،

٦٦

ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره ،١ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٠

 .٧ﻣﻼﺻﺪرا ،اﻟﺤﮑﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﯽ اﺳﻔﺎر اﻻرﺑﻌﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﻪ ،دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث ،ﺑﯿﺮوت ١٩٨١ ،م.
 .٨ﻫﻤﻮ ،اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺮﺑﻮﺑﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺴﻠﻮﮐﯿﺔ ،اﻟﻤﺮﮐﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﯽ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻣﺸﻬﺪ.١٣٦٠ ،
 .٩ﻫﻤﻮ ،اﻟﻌﺮﺷﯿﻪ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﻟﯽ ،ﺗﻬﺮان.١٣٦١ ،
 .١٠ﻫﻤﻮ ،اﻟﻤﺒﺪاء و اﻟﻤﻌﺎد ،اﻧﺠﻤﻦ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺗﻬﺮان.١٣٥٤ ،
 .١١ﻫﻤﻮ ،اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻻﻟﻬﯿﺔ ﻓﻰ اﺳﺮار اﻟﻌﻠﻮم اﻟﮑﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﺑﻨﯿﺎد ﺣﮑﻤﺖ ﺻﺪرا ،ﺗﻬﺮان.١٣٨٧ ،
 .١٢ﻫﻤﻮ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮﯾﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﯿﺪار ،ﻗﻢ ،١٣٦٦ ،ﺟﻠﺪ دوم.
 .١٣ﻫﻤﻮ ،رﺳﺎﻟﻪی ﺳﻪ اﺻﻞ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل ﺗﻬﺮان ،١٣٤٠ ،ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ.
 .١٤ﻫﻤﻮ ،ﺷﺮح اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﺗﻬﺮان ،١٣٦٦ ،ﺟﻠﺪ اول.
 .١٥ﻫﻤﻮ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺳﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﮑﻤﺖ ،ﺗﻬﺮان.١٣٧٥ ،
 .١٦ﻫﻤﻮ ،ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻬﺮان.١٣٦٣ ،

