اقسام ديدگاه های مبتنی بر نقل از آيه ميثاق

چکیده

صغری رادان
معصومه ذبیحی

1
2

در تفسير آيه  172سوره اعراف معروف به آيه ذر و ميثاق ،مفسران از رواياتي بهره گرفتهاند و عالمي با
نام «ذر» را معتقد شدهاند که در آن از همه انسانها عهد ستانده شده است و بشر به اين ميثاق بلي گفته
است .اما آیا در کنار هم آوردن روایات ذیل آیه میثاق و دیدگاههای مفسران این نتیجه حاصل میشود
که چند نظریه مختلف با تکیه بر روایات در نوشتههای تفسیری ثبتشده است؛ منجمله اختصاص آیه به
قوم بنیاسرائیل و افراد مشرک و خروج ذرات ریز از صلب آدم ،خلق روح قبل از بدن ،که نشان میدهد
دیدگاههای مبتنی بر نقل نیز دچار گونه گونی و اضطراب بوده و عالوه بر نقد و بررسی هرکدام ،نقد
کلی بر همه روایات را میطلبد .لذا با ذکر این دیدگاههای تفسیری و ارکان و روایات مدنظرشان ،با روش
کتابخانهای ،نقدی هم در این پژوهش با تکیهبر نظر بزرگانی چون آیتاهللمکارم شیرازی صورت خواهد گرفت.
کلید واژه :عالم ذر ،روايات تفسيري ،عهد الست ،آيه ميثاق.

 1استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی یادگار امام (ره) واحد شهر ری(نویسنده مسئول)
 2استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی یادگار امام (ره) واحد شهر ری
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-1مقدمه
   عالم ذر و ماجرای اخذ میثاق از انسانها (( َو إِ ْذ أَخَ َذ َربُّ َ
ک م ِْن بَنِی آ َد َم م ِْن ُظ ُهو ِره ِْم ُذ ِّري َت ُه ْم َو أَشْ َه َد ُه ْم َعلی أَنْ ُفسِ ِه ْم
أَلَ ْس ُت بِ َربِّ ُک ْم قالُوا بَلی شَ ِه ْدنا أَ ْن تَقُولُوا َ ي ْو َم الْقِيا َم ِة إِنَّا ُک َّنا َع ْن هذا غا ِفل َِين) «به خاطر بیاور زمانی را که پروردگارت از پشت
و صلب فرزندان آدم ،ذریه آنها را برگرفت و آنها را گواه بر خویشتن ساخت و فرمود :آیا من پروردگار
شما نیستم؟! گفتند :آری ،گواهی میدهیم .برای اینکه در روز رستاخیز نگوئید ما از این (توحید) بی خبر
بودیم» ).از مسائل بحثانگیز است که دیدگاههای مختلفی درباره آن مطرح شده است .یک شیوه معمول
تفسیر ،تفسیری است که بر اساس روایات و احادیث رسیده از معصومین بنا شده است .لذا باید دید چه
دیدگاه هایی مبتنی بر روایت ذکر شده است ،اخباریون با توجه به روایات تنها نظریه مشهور یعنی عالم ذر
را ذکر ننمودهاند و نظرات دیگری نیز دارند .لذا در این پژوهش با روش کتابخانهای ابتدا به این سؤال پاسخ
داده میشود که روایات عالم ذر فقط یک نظر را موجب شدهاند یا بیش از یک نظر سپس با ذکر همه این
دیدگاهها به واکاوی آنها پرداخته و موردنقد و بررسی قرار میگیرند.
   شيخ صدوق (م 381ق) در رساله اعتقادات تصریح میکند که پیامبر اسالم در عالم ذر نسبت به سایر
پیامبران در اقرار به خداوند پیشی گرفت و سایر پیامبران نیز بر اساس سبقت آنها در اقرار ،پس از پیامبر
اسالم در جایگاههای خود قرار گرفتند( .ابنبابویه381،ق )93:گزارشهای دیگر شیخ صدوق در رساله اعتقادات
که همین روایت و برخی روایات دیگر را نقل کرده است نشان میدهد که وی به خلقت واقعی ارواح قبل
از ابدان و حیات آنها در عوالم دیگر و عهد گرفتن از آنها باور داشته است( .ابنبابویه381،ق )48-47:و شيخ
مفيد (م 413ق) در تصحيح االعتقادات و المسائل العکبریه بیان میکند که آیه مربوط به اخراج ذر ّیه است
و درباره اقرار و شهادت آنها در آن-جا سخن میگوید و عهد گرفتن خدا این بوده است که لوازم تکلیف
هم چون عقل را برای آنان قرار داده است و پاسخ ذر بدان معنا بوده است که آنان این لوازم را پذیرفتهاند.
به اعتقاد شیخ مفید آن چیزهایی که آدم در عرش دیده و از خدا درباره آنها سؤال کرده است تماثیل آل
محمد (علیهمالسالم) بوده است که صورت فرزندان آدم در آینده را داشته است ولی اینکه ذوات آنها قبل
از آدم موجود باشد قطع ًا باطل است و آن را تناسخ میداند( .مفید،تصحیح اعتقادات1413،ق87-80:؛امفید،المسائل
العکبریة1413،ق) 28:و سيد مرتضي نیز در كتاب غررالفوائد و دررالقالئد که راه استاد خود شیخ مفید را ادامه
میدهد نکتهای را نیز بیان میکند که اخذ اعتراف مربوط به همه فرزندان حضرت آدم نيست ،بلكه از آن
افرادى است كه پدران كافر و مشرك داشتهاند( .علم الهدی1325،ق )20/1:مفسران شيعه و سني نيز ذيل
آيه  174-172سوره اعراف ،معروف به آيه ميثاق ،درباره عالم ذر به بحث پرداختهاند .از پایاننامههای
کارشناسی ارشد نیز میتوان بررسی بازتاب آیه الست در آثار شاخص تفسیری و عرفانی تا پایان قرن هشتم،
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بررسی و نقد عالم ذر از دیدگاه متکلمان اولیه شیعه،تحلیل و بررسی روایات مربوط به عالم ذر ،بررسی

آرای مفسرین معاصر فریقین در تفسیر آیه ذر و تنهاترین رساله دکتری شامل پایاننامهای با عنوان عالم

ذر را نام برد.

در میان این پایاننامهها که غالب ًا مربوط به درجه کارشناسی ارشد بوده فقط به گردآوری مطالب پرداخته
برای نمونه یکی از این پایاننامههای با درجه کارشناسی ارشد که مرتبطتر است در چکیده خود چنین بیان

داشته است" :در این پایاننامه ،آیه  172و 173سوره اعراف با استفاده از کتب تفسیری و روایی فریقین

بررسیشده است .عناوین موضوعات آن بهقرار ذیل است :مفهوم واژه در دیدگاههای مختلف و آیات قرآن،
تاریخچه بحث ،مفاد ظاهری آیه الست ،متن پیمان الست ،انگیزه اخذ میثاق ،اقرار به ربوبیت خداوند و
عبودیت خود ،عمومیت اخذ میثاق ،آراء پیرامون آیه الست ،بررسی آیه الست در روایات فریقین" ،کام ً
ال

مشخص است که فقط کار گردآوری را انجام داده است و هیچگونه نقد و تحلیلی نشده است .یکی دیگر

از پایاننامهها فقط به بررسی روایات مربوط به آیه و دیگری به بررسی عوالم موجود و نظریه مالصدرا

پرداخته است .دستهای از پایاننامهها به بیان نظرات گروه خاصی (شیعه ،اهل سنت ،عام و خاص و)....
پرداختهاند .برخی در قالب انواع عوالم ،بهاختصار به این آیه و برخی در باب فطرت به آیه ذر پرداختهاند.

پایاننامههای بسیاری هم به بررسی نظریه یک فرد خاص ،عالمه طباطبایی ،مالصدرا و  ...پرداختهاند.

(اورنگ1387،ش؛سیفی1392،ش ؛علیپور1391،ش؛ سجادی1394،ش) در رساله دکتری مربوطه هم به بررسی آراء
گذشته بهصورت محدود(3مورد) انجامشده است .نویسنده در چکیده چنین اذعان داشته است" :ضمن نقد

و بررسی دیدگاههای منکران و مثبتان عالم ذر نظریه تفسیری صاحب المیزان رحمه اهلل را منطبق با روح

آیات قرآنی و احادیث و دیدگاههای عرفا و فیلسوفان تشخیص داده و بدان رأی سپردیم ".اما در بررسی
متن رساله بیشتر به تبیین مفردات آیه و بررسی روایات و نهایت ًا بحث کالمی مربوط به نظریه عالمه
طباطبایی و پرورش این نظریه پرداخته است(.عبدالهادی کریمی1382،ش) کار نقادانه دیگر مربوط به فصل

دوم کتاب منشور جاوید آیتاهلل سبحانی است که نظریههای دیگر را نقد مختصری نموده و از طلبه و
علمای دیگر خواستار نظریه دیگری شدهاند(.سبحاني1373 ،ش66/2 :ـ  )72در نگاه اول به تفاسیر اینگونه به

نظر میآید که مجموعهای از روایات متواتر موجب شده است تا مفسر نگاه اجتهادی به تفسیر آیه نداشته

باشد و بنا را بر روایات گذاشته که عالمی به نام ذر در روایات هست و با آنکه ایرادات عمده به این تفسیر

هست ،پیشفرض بسیاری از مفسران را شکل داده است .پایاننامهها و کتابهای فراوانی نیز بر این
اساس نوشتهشده است ،که گاه آنقدر زیاد هستند که نیاز به ذکر نیست ،اما با نگاه موشکافانه میتوان در

میان سخنان بزرگان به نظرات دیگری رسید که آنها هم از روایات هرچند معدودتر نشأت میگیرند ،پس
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به قطع نمیتوان گفت فقط نظری بر اساس روایت باید داشت زیرا روایات دیگری است که باید صحت

روایات ،تناقض آنها و  ......و بسیاری موارد دیگر را بررسی کرد .پس اهمیت نگاشته را در آن دریافته که
مجموعهای از این نظرات یکجا جمع شود ،تا نگاه تکبعدی به تفسیر آیه برداشته شود و دیدگاههای دیگر

هم موردنظر قرار گیرد و نقد و بررسی انجام شود .لذا انواع دیدگاههای برداشتشده از روایت به شرح ذیل
بیان میشود.

-2دیدگاههای مختلف مبتنی بر روایات
الف :افراد مشرک

  طبرسی در مجمعالبيان اين قول را به جبايي و قاضي عبدالجبار نسبت ميدهد كه معتقدند مقصود آيه،

همه فرزندان بنیآدم نيستند ،بلكه گروهي خاص بر اين پيمان بودهاند كه پدراني مشرك داشتهاند و آدميان
از ظهور بنيآدم خارج نشده ،بلكه از صلب خود آدم خارجشدهاند .پس آيه شامل همه فرزندان و نسل حضرت

آدم نيست(.طبرسی1995،م)392/4:

شریف مرتضی درباره آیه بحث جالبی كرده است كه خالصه آن این است :اخذ اعتراف مربوط به همه
فرزندان حضرت آدم نیست ،بلكه از آن افرادی است كه پدران كافر و مشرك داشتهاند .به گواه اینكه در
شر َك آبَا ُؤنَا م ِْن َق ُبل َوكنَّا ُذ ِّر َّي ًة مِن بَع ِدهِم أَ َف ُتهلِك َنا بِ َما َف َع َل الْ ُمبطِ ُلون) .در این صورت باید
آیه  173میگوید(:أو تَقُولُوا إِن ََّما أَ َ

گفت :آیه مربوط به گروهی است كه در این جهان بالغ و كامل شدهاند و آنچه را كه پیامبران خدا برای آنان
آورده بودند ،آگاه شده و به آن اقرار نمودند و بهگونهای بر خویشتن گواهی دادند .پس اختصاص به اوالد

کفار دارد؛ زیرا آیه مبارکه هدف از اخذ میثاق را اتمام حجت در روز قیامت بر اوالد مشرکین دانسته است،

تا آنان احتجاج نکنند که شرک ما معلول شرک پدرانمان بوده است .لیکن این تحلیل از آیه با حضور اوالد
کفار متناسب است ،نه با حضور کلیه بنیآدم.

به اعتقاد وی ،ظاهر آیه شریفه داللت دارد بر اینکه خداوند ،فرزندان بنیآدم را از پشت آنها بیرون کشید ،نه

(ع)
ذری و تکلیف کردن او ،پیش از
فرزندان آدم را از پشت آدم  .دلیل عقلی بر استحاله وجود انسان به صورت ّ

این مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ ا ّما مخالفت ظاهر آیه با اخراج ذریه آدم از پشت او ،جای بحث و گفتگو

دارد؛ زیرا روشن است که بیرون آوردن ذریه فرزندان آدم از پشت آنها ،با بیرون آوردن همه فرزندان آدم تا
قیامت از پشت او هیچ منافاتی ندارد؛ زیرا در هر دو صورت ،همه فرزندان آدم(ع) تا قیامت در آن عالم بیرون
آمده و حاضرشدهاند؛ ولی دریکی ،کیفیت اخراج ذریه بیانشده و در دیگری بیاننشده است .آری ،اگر در
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آیه شریفه میفرمود« :خداوند ،ذریه حضرت آدم را از پشت او بیرون آورد ،».ممکن بود تو ّهم شود خداوند،
فرزندان بالفصل او را از پشت او بیرون آورد ،نه همه فرزندان او را تا قیامت(.علم الهدی1410،ق)114-113/1:

الزمه این نظریه این است كه «م ِْن» در عبارت (م ِْن بَنی آ َدم) برای تبعیض باشد ،نه بیان .درصورتیکه

ظاهر این است كه «م ِْن» بیانیه است ،نه تبعیضیه و بیشتر مفسرین بیانیه دانستهاند (دو نظریهای که افراد

مشرک و بنیاسرائیل را بیان داشتهاند "من" تبعیضیه است و مابقی نظرات بیانیه است که هر کدام در

جایگاه خود ذکر شدهاند) .به گواه آیه بعدی این نظر چندان استوار نیست؛ زیرا آیه بعدی بهمنزله حكمت
این گواهی گیری است ،نه علت؛ یعنی چون احتمال دارد كه مشرك بودن پدر عذری در آخرت باشد ،ما

این كار را انجام دادیم تا باب عذر بسته شود ،ولی الزم نیست كه این حكمت در تكتك افراد موجود باشد.

( سبحانی1373،ش)67-74:

اگر مقصود این است كه گروهی كه پدران آنان مشرك بودند ،ولی در سایه تعالیم پیامبران به آغوش توحید

بازگشته و به وحدانیت خدا اعتراف نمودند ،چرا باید این مطلب به نحوی ادا نگردد كه در ادای مقصود

روشن باشد؟

ب :قوم بنیاسرائيل

گرچه نظریه مستقلی نیست ،اما برخی تفاسیر بحث عام بعد از خاص را ذکر نمودهاند .شاید اینطور به نظر

برسد که بتوان بهعنوان نظریهای از تفاسیری چون أنوار التنزیل و کشاف برداشت نمود .ازاینرو به نقد آن

نیز پرداخته میشود تا بیان شود آیا آیه مبارکه که عامی بعد از آیات خاص ،عهد از بنیاسرائیل است ،حجیت

دارد یا خیر؟ (بیضاوى 1418 ،ق 41/3 :؛ زمخشرى1407،ق)176:

مهمترین اشکال این است که چرا ظاهر آیه مانند آیات قبل نگفته «من بنی اسرائیل» و از لفظ بنیآدم بهره
برده است؟ استفاده از سیاق در فهم آیات باید از ضوابط معینی پیروی كند و هر كسی ذوق و سلیقه خود

را بر آیه قرآن تحمیل نكند و این كار با احتیاط كامل و با اندیشیدن بسیار صورت گیرد .برخی از ضوابط

استفاده از سیاق در فهم آیات بدین قرار است :داللت سیاق باید بهصورت شفاف باشد .داللت سیاق از باب

مالزمات عقلیه لفظ است .الزم است این التزام یك الزم قریب باشد؛ زیرا استفاده از الزم بعید ممكن است
انسان را به بیراهه بكشاند .سیاق با ادله دیگر تعارض نداشته باشد .گاهی ممكن است سیاق اقتضایی داشته

باشد كه با ادله دیگر در تعارض باشد .در چنین شرایطی بدون شك ،ادله دیگر مقدم بر سیاق است .استناد

به سیاق آیات قبل و بعد در صورتی حجت است كه مجموع آیات با هم و یكجا نازل شده باشند .البته

اگر دلیل روشنی در دست نباشد كه آیات مورد نظر یكجا نازل نشدهاند ،همین مقدار كافی است ،چون
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اصل بر پیوستگی آیات است ،مگر آنكه دلیلی بر ضد آن اقامه شود .در مجموع ارتباط صدوری در نزول،

ارتباط موضوعی و عدم تعارض سیاق با قرینهای قویتر را در بهره بردن از سیاق باید در نظر گرفت(.ستوده

نیا1390،ش:ص )89-73باید ذکر شود در هیچ منبعی ،مطلبی که اذعان کند آیه  172با آیات قبل نازل شده
و یا تفسیر مرتبط با آیات قبل به جز بحث عام و خاص ذکر نشده است و کام ً
ال برعکس ،تمامی منابع
تفسیری با آیات بعد در نظر گرفتهاند ،بهویژه تفاسیری که به سیاق اهمیت ویژهای میدادهاند .تنها تفسیری

که بهطور مستقیم از بحث سیاق بهره برده و آن هم با آیات بعد همسیاق دانسته است نه ماقبل ،تفسیر

احسن الحدیث است(.قرشی1377،ش)39/39:

پ :خروج ذرات ريز از صلب آدم

   نظریه مشهور این است كه خداوند هنگام آفرینش آدم ،تمام فرزندان آینده او را بهصورت موجودات

لست بِ َربِّ ُك ْم؟) آنان گفتند« :بلی» ،سپس همگی را به صلب آدم باز گردانید.
ریز درآورد و به آنان گفت( :أَ ُ

(طبرسی1995،م497/3:؛ بحرانی1416،ق )615-605/2:این نظریه مبتنی بر داللت ظاهری برخی روایات است.

طبق اين ديدگاه ،مقصود از آيه اين است كه فرزندان آدم تا واپسين فرد بشر (تا پايان دنيا) به صورت ذرات
كوچكي از پشت آدم خارج شدهاند و به تعبير برخي روايات ،اين ذرات از گل آدم بيرون آمده و فضا را

پركردهاند( ،كليني1350،ش7/2:؛ مجلسي1404،ق257/ 5:و )111/64در حالي كه داراي عقل و شعور كافي بر سخن

لست بِ َربِّ ُك ْم) آنها گفتند :آري .تا پيمان نخستين
شنيدن و پاسخ گفتن بودند و خداوند به آنها خطاب كرد( :أَ ُ

بر توحيد گرفته شود و خود انسان بر خويشتن شاهد باشد و پيمان تشريعي و قرارداد خودآگاه ميان انسانها

و پروردگارشان بوده است .طبق اين نظريه ،اخذ ميثاق به جهت عذر و بهانه و اتمامحجت بر فرزندان آدم
بوده است .در ميان پيشينيان ،انديشمنداني همچون نضر بن عربي ،محمد بن كعب القرضي ،مجاهد وابي
بن كعب اين ديدگاه را پذيرفتهاند(.سليماني1413،ق)160:

افزون بر اين ،به سعيدبن مسيب ،سعيد بن جبير ،ضحاك ،عكرمه ،كعبي ،حسن و سدي نسبت داده شده
است(.سليمان عمر1413،ق )72:و از مفسران شيعه علي بن ابراهيم قمي(قمي1367،ش )248/11:این قول را

پذيرفته و از محدثان هم از ظاهر عبارت مجلسي فهميده مي شود كه طرفدار اين نظر است( .مجلسي1404،ق:

بحاراالنوار141/61 ،؛ مجلسي ،مراه العقول1370،ش )44/7:بيشتر مفسران اهل سنت ،به ويژه قدماي آنها به وجود

عالم ذر معتقد بودهاند و از ميان آنها ميتوان به ابنكثير( ،ابنكثير1419،ق )251/2:و فخر رازي (فخرالدين

الرازي1411 ،ق )51/5 :آلوسي (آلوسي1405،ق )103/9:اشاره كرد .از متكلمان هم شيخ صدوق  ،شيخ مفيد و سيد

مرتضي تا آنجا كه مربوط به اخراج ذريه از صلب آدم باشد ،پذيرفتهاند ،ولي سخن گفتن انسان ها را رد
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كردهاند .از فالسفه هم ،از مجموع آنچه در مفاتيح الغيب و االسفار و عرشيه مالصدرا آمده است ،مي توان
او را از طرفداران اين نظريه دانست؛(صدرالدين شيرازي1361،ش )137:گرچه به تأویل روايات وارده در اين مورد

معتقد شده است(.صدرالدين شيرازي1361،ش )137:از متأخران هم میتوان از مرحوم مرواريد و ميرزا جواد آقا
تهراني نام برد كه اعتقاد به عالم پيشين و اين اقرار گرفتن بودهاند(.حسنعلي مرواريد1418،ق)99:

این نوع تفسیر یك نوع تناسخ گرایی است كه بطالن و بیپایگی آن از ضروریات دین اسالم است ،زیرا

روی این اساس ،تمام انسانها یکبار به این جهان گام نهادهاند و پس از یك زندگی كوتاه ،رخت از این
جهان بسته و بار دیگر بهتدریج به این جهان بازگشتهاند .این همان تناسخ است كه محققان اسالمی آن را

محكوم كردهاند .به قول شیخ مفید ،این اخبار مربوط به اهل تناسخ است و اخالط حق و باطل باهم است.

(مفید،اجوبه المسائل السروريه)37-40،

ج :خلقت روح پيش از بدن

روایاتی رسیده که بر این صراحت دارند که ارواحی که قبل از بدنها وجود داشته ،دارای عقل و شعور بودهاند

دلیل روشن
و خداوند متعال خود را به آنان معرفی کرده است .پس ایمان مؤمن و کفر کافر بعد از معرفت و ِ

بوده است و اختالف ارواح در ایمان و کفر ،بعد از معرفی خداوند متعال به آنان بوده استُ .عماره میگوید
نزد امیرالمؤمنین(ع) نشسته بودم که مردی پیش آمد و سالم کرد و آنگاه گفت :ای امیر مؤمنان ،سوگند به

خدا دوستت دارم .حضرت از او سؤال کرد و سپس به او گفت :ارواح دو هزار سال پیش از بدنها آفریده
شدند ،آنگاه در هوا جای گرفتند .آنانی که آنجا باهم ائتالف داشتند ،اینجا هم باهم آشنایی و دوستی دارند

و آنانی که آنجا باهم اختالف داشتند ،اینجا هم باهم اختالف دارند .همانا روح من با تو اختالف و دشمنی
دارد .امام صادق(ع) میفرماید«:حضرت امیرالمؤمنین(ع) با یاران خود نشسته بود .مردی آمد و به حضرت سالم

کرد و گفت :سوگند به خدا دوستت دارم و تو را ولی خود میدانم .امیرالمؤمنین(ع) به او فرمود :آنگونه که

میگویی نیستی .وای بر تو! همانا خداوند متعال ارواح را دو هزار سال پیش از اجساد آفریده و دوستان ما
را به ما نشان داد .سوگند به خدا روح تو را در میان آنها ندیدم .پس تو کجا بودی؟! در این هنگام ساکت

شد و دیگر به آن حضرت مراجعه نکرد».امیرالمؤمنین(ع) فرمود «:همانا خداوند متعال ارواح را دو هزار سال
پیش از بدنها آفرید و آنگاهکه آنان را به بدنهایشان مر ّکب نمود ،مؤمن و کافر بودنشان را و ابتالئات و
امتحان هایشان را و کردارهای بد و خوبشان را در چیزی به اندازه گوش موش بر پیشانی آنان نوشت و
در این باره بر پیامبرش این آیه را نازل کرد« :همانا در این نشانه هایی برای فراستمندان است» ،و رسول

خدا(ص) فراستمند بود .و من بعد از او و امامان از فرزندانم همه فراستمندیم .امام صادق(ع) فرمود « :همانا
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ارواح لشکرهای گردآمدهای هستند .آنان که به هنگام عهد و میثاق با هم دوستی و آشنایی داشتند ،در

اینجا هم با هم ائتالف دارند و آنان که با هم به هنگام میثاق ،دشمنی و اختالف داشتند - ،اینجا هم با هم

اختالف دارند -و عهد و میثاق در این حجراألسود است« .»...فما تعارف منها »...یعنی ارواحی که میانشان

در توحید و دیگر معارف ،در آنجا آشنایی و توافق بود ،در دنیا هم الفت و آشنایی خواهند داشت و آنان که در

آنجا میانشان مخالفت و دشمنی بود ،در این دنیا هم دشمنی و اختالف خواهند داشت .امام صادق میفرماید:
«همانا خداوند متعال از بندگانش در حالی که سایه هایی (أظلّه) بودند ،پیش از به دنیا آمدن ،میثاق و پیمان
گرفت .ارواحی که با هم آشنایی داشتند ،اینجا هم آشنایی دارند و ارواحی که با هم مخالفت داشتند ،اینجا
هم مخالفت دارند».این روایت داللت دارد بر اینکه منظور از «أظلّه» ارواح است و تعبیر از ارواح به أظلّه به

دلیل زیادی لطافت آنها است(.مجلسی1404،ق:بحاراالنوار                                                  )226/5،

 -3نکات و نقدهای مربوط به این دیدگاهها و روایات
عالمه مجلسی روایات این باب را قریب به تواتر میشمارد و مینویسد" :بدان که اخباری که در این
باب ذکر شد و روایاتی که ما در باب بدء خلق رسول و ائمه(ع) ذکر کردیم به تواتر نزدیک است ".و در
جای دیگر در پاسخ اعتراض شیخ مفید روایات این باب را مستفیض شمرده است(.مجلسی1404،ق)255/6:
عبدالنبی عراقی روایات این آیه را متواتر میداند و مینویسد " :این طایفه ،در بین اخبار ،تواتر لفظی
دارد(".عراقی1382،ق )186:و در این باب  26روایت را ذکر میکند که تعدادی از آنها تکراری است .سيد
نعمتاهلل جزائری (ره) در مورد آيه ذر مینویسد :معنای آيه ذر در روایات ،عالم ذر و عالم اخذ میثاق از
ربوبیت خدای تعالی ،نب ّوت پیامبر(ص) و امامت و اطاعت از اهل بیتش میباشد و این روایات،
بندگان بر ّ
مستفیض ،بلکه متواترند .و در جای دیگر میگوید" :روشن است که برای کنار گذاشتن اخباری که در باب
عالم ذر وارد شده است ،هیچ راهی وجود ندارد"(.حر عاملی1418،ق )42/1:شوکانی در قرن دوم :در این معنا
روایات به طریق کثیری به صورت موقوف ذکر شده است(.شوكانى1414،ق: )301/2ابن جوزی در قرن ششم
روایاتی را به ترتیب برشمرده که موقوف از ابنعباس است و تابعین وقف به وی داشتهاند و بیان کرده است
که این روایات در حقیقت موقوف و واحد است(.ابن جوزى1422،ق:)168/2
طبرسی گفته است ،جماعتی از مفسرین روایاتی را ذکر نمودهاند که برخی مرفوع و برخی موقوف است و
طبق آن آیه را تأویل نمودهاند و حالآنکه خالف ظاهر آیه است(.طبرسی1995،م: )765/4در محررالوجیز چنین
آمده که این روایات برخی از طریق عمر بن خطاب بو عبداهلل بن عباس به پیامبر رسیده که برخی در مورد
زمان هبوط و برخی درباره زمان خلقت آدم (ع) است .برخی روایات از کلمه "ذر" و بعضی "خردل" بهره
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برده است .بعضی ظهر و بعض ًا یمین عنوان شده است .و در نهایت به نقل از قاضی ابو محمد توجه به این

روایات را نادرست دانسته است(.اندلسى1422،ق: )475/2بغوی پس از ذکر نظر دیگران درباره ضعف اسناد،

خود نیز این روایات را منقطع االسناد و برخی را واقفه ذهبی دانسته است( .نیشابورى 1415،ق: )346/1قرن

هشتم و بغدادی که این روایات را اگرچه با طرق کثیره پذیرفته ،اما اذعان کرده که این روایات با اسناد

غریب هستند(.بغدادى1415،ق )265/2:ابنکثیر این روایات را از غرائب دانسته که از عده کثیری نقل شد اما
بسیاری از مرفوعات و مرسل هستند و علم آن را به خدا واگذار کرده است(.ابن كثیر1419،ق: )454/3کاشانی

در منهاج در قرن دهم گفته است در اين باب روايات متعدده نقل كردهاند و بعضى مرفوع و بعضى موقوف و
آيه مذكوره را به آن تأویل كردهاند و محققان رد اين تأویل نموده گفتهاند كه ظاهر آيه شاهد است برخالف

آن( .كاشانى1336،ش:)140/4

و اما قرن اخیر سید عبدالحسین طیب عنوان کرده که اين آيه شريفه از مشكالت آيات بلكه از متشابهات

قرآنى است و تأويالت و تفسيرهای حاکمان و متكلمين و مفسرين در اين آيه زياد است و نقل كلمات

آنها و رد و ايراد هر یک بر ديگرى بسيار و از طور اين كتاب خارج و اخبار وارده در اين باب كثير است
در برهان  36حديث از كافى كلينى و من ال يحضر صدوق و امالى طوسى و سيد رضى و عياشى و غيرهم

روايت كرده و در مجمع البيان اين احاديث را ر ّد كرده بدعوى اينكه اينها بين موقوفه يا مرفوعه است و رد
اينها بعد از اخذ از كتب معتبره و فوق ح ّد تظافر من حيث السند بسيار مشكل است بلى من حيث الدالله

میتوان گفت از متشابهات اخبار است و بالجمله اسلم این است كه ر ّد علم آن را به خدا و راسخون در علم
نمائيم(.طیب1378،ش:)25/6

بانو امین نظریه عالم ذر را قول جماعتى از مفسرين دانسته که براى اثبات آن تمسك به رواياتى كردهاند

كه بعضى مرفوعه و بعضى موقوفه است و اهل تحقيق اين تأويل را ر ّد نمودهاند به اين كه قرآن به خالف

آن شهادت ميدهد(.امین1361،ش )318/5:و در این زمینه به گفته طبری اشارهکرده که احادیث را موقوف

و مرفوع و مخالف قرآن دانسته است(.طبرى1392،ق : )75/9تفسیر احسنالحدیث از اضطراب در متن پرده

برداشته است که بعضى از آنها حكايت از مطلق اخذ ميثاق دارد و بعضى حاكى است كه خدا فرزندان
آدم را به صورت ذرهها از صلب او خارج كرد(.قرشى1377،ش: )42/4مکارم شیرازی چنین بیان داشته که اگر
درست روايات را گروهبندى و تجزيه و تحليل كنيم و اسناد و محتواى آنها را بررسى نمائيم خواهيم ديد

كه نمىتوان روى آنها بهعنوان يك روايت معتبر تا چه رسد بهعنوان يك روايت متواتر تكيه كرد .بسيارى 

از اين روايات از" زراره" و تعدادى از" صالح بن سهل" و تعدادى از" ابو بصير" و تعدادى از" جابر" و
تعدادى از" عبد َّ
الل سنان" مىباشد روشن است كه هر گاه شخص واحد روايات متعددى به يك مضمون
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نقل كند همه در حكم يك روايت محسوب مىشود با توجه به اين موضوع تعداد روايات فوق از آن عدد

كثيرى كه در ابتدا به نظر مىرسد تنزل مىنمايد و از  10الى  20روايت شايد تجاوز نمىكند .اين از نظر
سند .اما از نظر مضمون و داللت مفاهيم آنها کام ً
ال با هم مختلف است بعضى موافق تفسير اول و بعضى 
موافق تفسير دوم است و بعضى با هیچکدام سازگار نيست .بهعالوه روايات فوق بعضى داراى سند معتبر و
بعضى فاقد سند مىباشند( .مکارم شیرازی1383،ش:)11-10/7

و اما در باب روایات ،پیشوایان معصوم شیعه برای تشخیص حدیث صحیح از غیر آن ،معیاری بیان داشته و
به ما دستور دادهاند كه مطابق این معیار ،حدیث صحیح را از غیر صحیح تشخیص دهیم و آن این است که

به حدیثی كه مخالف قرآن باشد ،نباید اعتماد كرد(.وسایلالشیعه،ج،18ص78و )79این بخش از احادیث با ظاهر

آیه  172اعراف مخالف است .از طرفی با استناد به آیات دیگر ،هر انسان پیش از زنده شدن جزو اموات

بوده (بقره )٢٨،و هنگام دنیا آمدن از مادر چیزی نمیدانسته است (نحل .)7،پس نمیتوان به این روایات تکیه

کرد .اشکال دیگر اینکه تفسیر آیه به عالم ذر با جمله (إِن َّما أَشْ َر َك َءابَا ُؤنَا) که سخن ذریه است ،منافات دارد؛

زیرا این جمله داللت دارد که ذریه پدران مشرکی داشتند و از آنها تبعیت کردند ،درحالیکه در آن عالم

شرکی نبود تا خداوند از آنها تعهد گیرد که در قیامت نگویند پدران ما مشرک بودند .و پاسخ آن این است

که این پیمان تنها به عالم ذر مربوط نبود که گفته شود در آنجا پدران آنها مشرک نبودند و یا اگر مشرک

بودند ،توان تحمیل شرک خود را نداشتند ،بلکه به این عالم هم مربوط میشود؛ عالمی که پدر بیشتر آنها

مشرک بوده و با سپردن این پیمان ،نمیتوانند پدران خود را در دنیا بهانه قرار دهند.
مضمون و داللت روایات ،کام ً
ال با هم متفاوت است ،بدینصورت که برخی با تفاسیر مربوط به عالم ذر و
برخی با تفاسیر مربوط به عالم ارواح و برخی به بعضیه بودن آیه یعنی مشرکان و  ...و حتی برخی روایات
با هیچکدام از نظرات بهصورت مشخص و صریح سازگاری ندارد.

در این بخش چندین موضوع برداشتشده از احادیث مختلف با ذکر متن برخی روایات و بررسی سندی

آنها ذکر خواهد شد .روایات عالم ذر از محتوای بسیار مهمی برخوردارند بهگونهای که خواننده خود را در

شگفتی فرومیبرند ،ازاینرو یکی از نکاتی که در آغاز مطالعه آنها به ذهن میرسد این است که اسناد این
روایات چگونه است و تعداد آنها به چه اندازه است؟

پاسخ به این پرسشها به علمالحدیث مربوط میشود و آن علم به قواعدی است که به وسیله آنها سند
و متن حدیث مورد شناسایی قرار میگیرد .روایات عالم ذر که در حدود چهل روایت یا بیشتر است ،وقتی

بعضی به بعضی دیگر برگشتند و درواقع یک مفهوم بوده و به شکلهای مختلف ذکرشده است شاید بیش

از ده روایت نماند؛ زیرا بسیاری از این روایات از یک راوی است و اگر ده روایت را یک راوی نقل کرد
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این یک روایت است .انسان خیال میکند که  37روایتی که در تفسیر برهان با  30روایتی که در تفسیر
ذر وارد شده است  67روایت است و مستفیض یا متواتر است ولی در مرحله د ّوم که
نورالثقلین درباره عالم ّ

بررسی میکند میبیند خیلی از اینها مکرر است .مرحله س ّوم که بررسی میکند میبیند که به سه چهار
تا کتاب میرسد ،مرحله چهارم که بررسی میکند میبیند که این چهار تا کتاب مال سه نفر است ،مرحله
پنجم که بررسی میکند میبیند راویان اینها مشترکاند و به یک یا دو نفر میرسد.

 -4نتيجهگيری
  بهاختصار میتوان گفت که در روایات و احادیث فراوانی به حضور تمامی انسانها در عالمی به نام عالم
عهد و میثاق تصریحشده است و اینکه درزمانی قبل از این دنیا ،خداوند معرفت حضوری خود را در درون
انسانها قرار داده است بهگونهای که به بیان روایات اگر حضور در این عالم نبود ،انسانها هرگز راهی
برای شناخت خداوند نداشتند ،و حتی به گفته برخی مفسران ،این روایات در حد تواتر میباشند .با بررسی
حدیث شناسانه در این پژوهش به این غایت رسیده شد که او ًال تنها یک نظر با تکیهبر روایات وجود ندارد
بلکه چند دیدگاه موجود است شامل یک مقصود آيه ،همه فرزندان بنیآدم نيستند ،بلكه گروهي خاص بر
اين پيمان بودهاند كه پدراني مشرك داشتهاند و آدميان از ظهور بنيآدم خارج نشده ،بلكه از صلب خود
آدم خارجشدهاند .دو بحث خاص بعد از آدم مطرح است و این افراد قوم بنیاسرائیل هستند .و سوم نظریه
مشهور این است كه خداوند هنگام آفرینش آدم ،تمام فرزندان آینده او را بهصورت موجودات ریز درآورد و
لست بِ َربِّ ُك ْم؟) آنان گفتند« :بلی» ،سپس همگی را به صلب آدم بازگردانید .و درنهایت روایاتی
به آنان گفت( :أَ ُ
رسیده که بر این صراحت دارند که ارواحی که قبل از بدنها وجود داشته ،دارای عقل و شعور بودهاند و
دلیل روشن
خداوند متعال خود را به آنان معرفی کرده است .پس ایمان مؤمن و کفر کافر بعد از معرفت و ِ
بوده است و اختالف ارواح در ایمان و کفر ،بعد از معرفی خداوند متعال به آنان بوده است .اما باید توجه
داشت که به هرکدام انتقاداتی هست و به خود روایات و تواتر آنها نیز نقد وارد است .پس خود دیدگاههای
مبتنی بر روایات هم دچار اضطراب و گونه گونی است .و از طرفی روایات در حد احادیث متواتر نیستند،
بلکه بسیاری با سند ضعیف و دارای معانی مضطرب هستند که موجب شده هر مفسری در تأیید نظر خود
از برخی از این احادیث بهره بگیرد .از کنار هم قرار دادن احادیث مربوط به عالم ذر مشاهده شد که در
موضوعات مختلف بیانشده و دارای اضطراب در متن بوده ،و از طرفی هر مفسر در تأیید کالم خود توانسته
از دستهای از احادیث بهره گیرد .لذا یک نظر منسجم نیست که متکی بر روایات باشد و نتوان نقد کرد.
زیرا نظرات که متفاوت باشد نشان میدهد که روایت هم مضطرب است و هم قابلبرداشت به نحوهای
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مختلف میتواند باشد.
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