
 

  انسان در عالم قبل از دنيا

Fيسته نژادعلي اكبر شا

∗∗∗∗  
  عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

  )18/11/90: ، تاريخ تصويب15/08/90:تاريخ دريافت(
  چكيده

در برخي آيات قرآن به شكل مستقيم و غير مستقيم از اعتراف انـسان بـه            
عـالم  "،  "عالم ذر "وحدانيت خداوند سخن به ميان آمده و از عالمي چون           

در روايات نيز اشاراتي در ايـن زمينـه وجـود           . ه است ياد شد . . .  و   "الست
انديشمندان در پذيرش اين عوالم اختالف دارند، برخي بـر وجـود و              . دارد

نگارنده پس از مـرور بـر برخـي        . اند  برخي بر عدم وجود آن استدالل كرده      
آيات و روايات و بررسي آراي انديشمندان مخالف و موافق، ضمن پـذيرش            

در آن، ] غيـر مـادي  [ اين جهان و وجـود انـسان مجـرد           عالم رتبي قبل از   
ها نزد خداوندي را كه خـارج از زمـان و مكـان             نظريه حضور جمعي انسان   

است، برگزيده و با نقد داليل رقيب، اعتراف انسان به توحيد قبل از وجود              
مادي را انكار كرده است و پذيرش آن را منجر بـه قبـول تناسـخ، جبـر و                   

امتياز اين نگارش نسبت بـه سـاير        .  بلوغ خوانده است   عبث بودن تكليف و   
آثار موجود در اين زمينه، عالوه بر نظم و ترتيـب جديـد، تحليـل آيـات و        
روايات، توصيف نظرات مخالف و موافق و تقويت نظريه منتخب و ارائه آن             

هـاي بنيـادي اسـت و بـه       اين نوشته از نوع پـژوهش     . با انشايي روان است   
 و توصـــيف و تحليـــل محتـــوا بـــا اســـتفاده از آراي اي روش كتابخانـــه

انديشمندان، به تبيين مفهوم وجود انسان در عالم قبل از خلقت پرداختـه          
  . است

تفسير موضوعي قرآن، عالم ذر، عالم الست، توحيد، انـسان،          : ها    كليد واژه 
  .عالم خلق

                                                 

∗. E-mail: Asm2us@yahoo.com 
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  مقدمه

و حـوادث و    ذهن جستجوگر انسان، پيوسته طالب آگاهي از پيـشينه خلقـت خـويش              
رخدادهاي قبل از ورود به جهان خاكي بوده است و اين سؤال ذهن او را به خود مشغول                  
. داشته كه قبل از پاي نهادن به اين عـالم، در چـه اوضـاع و احـوالي قـرار داشـته اسـت                       

مفسران، فيلسوفان، عارفان و محدثان هر يـك بـه تناسـبِ بيـنش و آگـاهي خـويش در                    
 و پيـشوايان ديـن نيـز در         قرآن كريم . اند  از اين جهان كوشيده   تبيين حقيقت وقايع قبل     

اند كه به آساني قابل درك نيـست و بـه تحقيقـي ژرف و     اين باره رهنمودهايي ارائه كرده 
  . كاوشي گسترده و عميق نيازمد است

 ةهاي انديشمندان، دربـار      خوانده و مطالعات و بررسي     1انسان را عالم اكبر   ) ع(امام علي   
نسان و مسايل مربوط به روان و درون او، آنان را به اعتـراف بـه ايـن حقيقـت               شخصيت ا 

"موجود ناشناخته "واداشته است كه انسان را      
بديهي اسـت كـه شـناخت       .  معرفي كنند  2

حقايق وجود انسان در عالم ماقبل دنيا، از دشواري و غموض بيشتري برخـوردار اسـت و                 
 آن نظر قطعي و     ةتوان دربار   تلف، هنوز نمي  هاي مخ   به رغم تالش گسترده علما در عرصه      

  . توان وزنه يك احتمال را تقويت نمود يقيني ارائه كرد و فقط مي
پيشينه پژوهش در زمينه انسان و خلقت او به درازاي تاريخ آفرينش اوست و ايـن امـر    

هايي از ايـن مقولـه، عـالوه بـر            پژوهش. همواره مورد توجه اقشار مختلف علما بوده است       
ينكه از جهت مطالعه و تـدبر در آيـات و روايـات مطلـوب اسـت، انـسان را در برداشـت                   ا

تـرين و   صحيح از جهان هستي و معرفـت نفـس كـه بـه تعبيـر پيـشوايان ديـن از مهـم                  
اين نوشتار در پي جستجوي پاسخگويي به       . دهد  ، ياري مي  3هاست  سودمندترين دانستني 

  : سؤاالت زير است
  گويند؟  نسانِ قبل از عالم دنيا چه مي درباره اقرآنآيات . 1
  عالم قبل از دنيا در روايات چگونه ترسيم شده است؟ . 2
ــا      . 3 ــل از دني ــالم قب ــود ع ــالف وج ــق و مخ ــشمندان مواف ــي از اندي ــتدالل برخ   اس

  چيست؟ 
  كدام نظريه درباره عالم ذر به واقعيت نزديكتر است؟ . 4
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  آنقرانسان در عالم قبل از دنيا در آيات . 1

. انـد   را به وجود انسان قبل از دنيا ربـط داده قرآناي از مفسران مفهوم برخي آيات   عده
  . پردازيم اكنون به مروري اجمالي بر اين آيات مي

  : آيات بيان كننده وجود انسان قبل از دنيا، به ترتيب مصحف عبارتند از. 1. 1
1 .1 .1 .»لْكالْقُري ت  نَقُص كَلينْ عهاأَْن مبائ و لَقَد متْهجاء ملُهسر ناتيَفما ِباْلب 

 خبرهـاي  از برخي كه شهرهاست اين): 101: اعراف ( »َقبل منْ كَذَّبوا ِبما ليؤْمُنوا كاُنوا
 امـا . آوردنـد  برايـشان  روشن داليل حقيقت، پيامبرانشان  در. كنيم مي حكايت تو بر را آن

  .آوردند نمي ايمان] باز [بودند ردهك تكذيب قبال آنچه به آنان
دار اسـت و      بر اساس مفهوم اين آيه، انكار رسالت انبيا و يگانگي خداوند، امـري سـابقه              

انـد و   حكايت از آن دارد كه برخي افراد با علم و معرفت، حقيقت توحيد و رسالت را يافته    
ت و حجاب اسـت، آن  و چون دنيا نيز آميخته با غفل    . كنند  آن را در ضمير خود پنهان مي      

  . كنند را انكار مي
 نكـرده  وفا عهد آن به نسبت و بودند بسته عهدي خدا با قبال ايشان: نويسد   مي الميزان

ي، ئطباطبـا ( كردند تكذيب را خدا عهد و نرفته بار زير بستن، عهد موقع همان در بلكه و
  ).203: 8، ج1417

اين . كردند تكذيب است ذر عالم در آنچه كه است اين مقصود: نويسد   مي بيان السعاده 
 و ذر عـالم  در تكـذيب  كـه  شـود  مـي  معلوم تحقيق از بعد. است نيز آمده  اخبار سخن در 

  ).197: 2، ج1408گنابادي، ( گردد مي بر چيز يك عقل، به به تكذيب
در . از نظر نگارنده، هيچ ضرورتي بر حمل مفهوم آيه بر عالم قبل از دنيـا وجـود نـدارد            

دهد كه عليرغم دريافت پيام پيامبران بـه آن   هاي گذشته خبر مي  خداوند از نسل اين آيه 
بي اعتنايي كرده و به دليل شرايط روحي خاص از قبل نسبت به چنين فراخواني موضـع           

هاي انسان قابـل      اين حقيقت به وضوح در بسياري از موضع گيري        . اند  گيري منفي داشته  
وم ظاهري آيه دليلي بر استدالل مبتني بـر عـالم           پس به دليل وضوح مفه    . مشاهده است 

  4.ذر وجود ندارد
1 .1 .2 .»أَخَذَ إِذْ و كبنْ رني مب  منْ آدم مورِهظُه  متَه يـذُر و  مهدلـي  أَشْـهع  

هِمأَ أَنْفُس تلَس كُمنا  قاُلوا بِرَبلي شَهِدارتپروردگـ  كـه  را هنگامي و): 172: اعراف( »ب 
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 آيـا  كـه  سـاخت  گـواه  خودشان بر را ايشان و برگرفت را آنان آدم، ذريه  فرزندان پشت از
  .»داديم چرا، گواهي«: نيستم؟ گفتند شما پروردگار

خطاب خداوند نشان دهنده حضور انسان و ادراك اوست، زيرا بدون چنـين دريـافتي،                
 اشـهاد : نويسد ر الميزان ميي دئطباطبا. خطاب خداوند و پاسخ انسان بي معنا خواهد بود 

 گـواه، حقيقـت    تا است آن حقيقت دادن نشان و آن نزد در گواه كردن حاضر چيز هر بر
 ديـده  كـه  آنچـه  بـه  لـزوم  موقـع  در و نمـوده  درك خود حس به و نزديك از را چيز آن

  ).38: 8ي، جئطباطبا(دهد  شهادت
ـ          نقل كرده اسـت كـه علمـاي        مجمع البيان     ايـن  معنـاي  ارهشـيعه و اهـل سـنت، درب

احتمـال را مطـرح      چنـد  و كـرده  خواسـتن، اخـتالف    شـهادت  و آيه، نوع بيـرون آوردن    
  :اند كرده
 داد نشان آدم به را آنها و آورد بيرون صلبش از ذرات به صورت  را آدم خداوند، ذريه . 1

 و ندهنـد  قـرار  شـريك  بـرايم  و بپرسـتند  مرا كه گيرم مي پيمان تو ذريه از من: فرمود و
بلـه،  : نيـستم؟ گفتنـد    شـما  خـداي  مـن  آيـا : گفت آنها به سپس. باشد من با آنها زيرو

. گـواهيم : باشيد، گفتند  گواه شما: فرمود مالئكه به. هستي ما خداي كه دهيم مي شهادت
 خدا خطاب كه بخشيد، به طوري   خرد و فهم آنها به حالت آن در خداوند: اند گفته برخي

 صلب در همگي مردم. بازگردانيد آدم صلب به را آنها سپس. فهميدند مي و شنيدند مي را
  .آورد مي بيرون را آنها تدريجاً خداوند و بودند محبوس آدم
 و داد انتقال مادران به رحم  پدران صلب از را آدم اوالد خداوند كه است اين مقصود. 2

 آنهـا  به را خود صنع آثار و آورد در مكلف و عاقل و كامل انساني به صورت  را آنها تدريجاً
 بـه  و خواسـت  شهادت آنها از گويي. داد را توحيد داليل توان شناخت به آنها  و داد نشان
 ايـن  با خداوند كه اين مثل درست. كردند تصديق نيستم؟ آنها  شما خداي آيا: گفت آنها

 كـرده  بديهي و واضح را مطلب طوري و گرفته گواه خود يگانگي به را داليل، آنها  و آيات
 نبـوده  اعترافـي  و شـهادت  حقيقتـاً  گرچه اند، گشوده اعتراف و اقرار به زبان آنها گويا كه

  . است
بـه   و كـرد  كامـل  را آنهـا  عقـل  و خلق را آنها كه است آدم ذريه از جماعتي مقصود. 3
 نيـز  آنهـا . كننـد  اطاعتش و بشناسند را خدا كه گرفت اقرار آنها از خود فرستادگان زبان
 بـوديم  غافل ما: نگويند قيامت روز كه گرفت گواه خويشتن بر را آنها اوندخد. كردند اقرار

 بيـان  خواهد مي بدين ترتيب، خداوند  . كرديم تقليد آنها از ما و بودند مشرك پدرانمان يا
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مطلـب،   ايـن . دهـد  نمـي  دارنـد، كيفـر    عذري كه را خود، كساني  رحمت روي از كه كند
 نيـست  آيـه  ايـن  در داخـل  مـؤمن  همـه، و    نـه  است، آدم بني از خاصي به گروه  مربوط

  ).766: 4، ج1372طبرسي، (
توان فحواي اين آيه را مرتبط با وجود انسان و پذيرش توحيـد    چنانكه مالحظه شد مي   

در اين باره در ادامـه      . اما اين مطلب صريح و شفاف نيست      . در عالم قبل از خلقت دانست     
  . بحث سخن خواهيم گفت

 مبينٌ عدو لَكُم إِنَّه الشَّيطانَ تَعبدوا ال أَنْ آدم  بني يا إَِليكُم عهدأَ لَم أَ«. 3. 1. 1
وني أَنِ ودبراطٌ هذا  اعص تَقيمسعهد شما با آدم، مگر  فرزندان اي): 61-60: يس (»م 

 مـرا  اينكـه  شماسـت؟ و   آشـكار  دشـمن  وي مپرسـتيد، زيـرا    را شـيطان  كه بودم نكرده
  !راست راه است اين تيدبپرس

برخي افراد آيه را بـر اعتـراف انـسان در           : آورد  هاي خود مي     در يكي از نقل    تفسير كبير 
، اما با توجه به آيـات قبـل و بعـد            )298: 26، ج 1420فخررازي،  (اند    عالم ذر حمل كرده   

ر اين امكان نيز وجود دارد كه اين سؤال مربوط به عالم آخرت باشد و استفهام موجـود د                 
  آيه، از نـوع تـوبيخي و منظـور از عهـد، اتمـام حجـت خداونـد توسـط پيـامبران باشـد                        

  ).252: 22تا، ج ابن عاشور، بي(
تـوان چنـين    سياق و فضاي كلي آيات مربوط به عالم آخرت است و از ايـن آيـات مـي                

استنباط كرد كه انسان به وسيله پيـامبران، بـه پرسـتش خداونـد دعـوت شـده، عهـد و              
شـناخته،    تني بر توحيد داشته و همچنين شيطان را به عنوان دشمن خود مي            پيماني مب 

تـوان   لذا اين آيه را نيز مـي      . اما بر اين عهد عمل نكرده و گرفتار عذاب اخروي شده است           
بر مفهوم ظاهري آن حمل كرد و آن را حكايت از ابالغ پيام توحيـد بـه انبيـاي گذشـته                     

  . دانست
نَ  حينٌ اْلإِنْسانِ يعَل  أَتي هلْ«. 4. 1. 1 رِ  مـهالـد  كُـنْ  لَـمئاً  يذُْكوراً  شَـي مـ «  

آيا چنين نيست كه زماني طوالني بر انـسان گذشـت كـه چيـز قابـل                 ): 1]: دهر[انسان  (
  ذكري نبود؟
 چيزي مثال. باشد مذكورات جزو نامش ذكر با كه نبود چيزي انسان: نويسد  ميالميزان  

 در او از نـامي  جهت بدين و باشد بوده غيره و تري و كيخش و آسمان يا زمين مقابل در



  1390زمستان ، 7شماره ، 2سال ، آفاق دينفصلنامه   132

شـود   بـرده  نامش موجودات ساير مثل و بشود موجود تا بود نشده خلق هنوز. نبود ميان
  ).120: 20ي، جئطباطبا(

 در مـادي  وجـود  كردن پيدا از پيش  نقل كرده است كه انسان     تفسير من هدي القرآن   
 عـوالم  خـدا و دوم،    علـم  در تقـدير  عالم نخست، .است بوده گذشته مرحله دو زندگي، از 

 عـالم  سـپس  و اصـالب  عـالم  و ذر عـالم  و) ارواح (اشباح عالم نشأت، همچون  و آفرينش
 و چيـز  -خـدا  علـم  در -آدمـي  دنيا از پيش و ها  عالم اين در دنيا و  عالم پايان در و ارحام
 اسـت  نبـوده  كورمـذ  خـود  متنـاهي  حقـارت  سـبب  به آفريدگان نزد در بوده، ولي  ء شي

  ).172-171: 17، ج1419مدرسي، (
ولـي  . اي از زمان، انسان موجود قابل ذكري نبوده است          مفهوم آيه آن است كه در برهه      

تواند اشاره به وجود انـسان در   بر وجود انسان در عالم قبل از دنيا صراحت ندارد، بلكه مي 
  . اصالب پدران و قبل از شكل گيري نطفه باشد

دهد كه مفهوم هيچ يك از آيات بر وجـود انـسان              رنده بررسي فوق نشان مي    از نظر نگا  
هـايي وجـود       سوره اعراف، بحـث    172اما در مورد آيه     . در عالم قبل از دنيا تصريح ندارند      

  . دارد كه در ادامه نوشتار به نقد و بررسي آراي انديشمندان درباره آن خواهيم پرداخت

  ر رواياتانسان در عالم قبل از دنيا د. 2

شود كـه انـسان قبـل از حـضور در دنيـا، در عـالم                  از برخي روايت چنين استنباط مي     
در اينجـا هـدف فقـط       . پـردازيم   اكنون به نقل چند روايت مي     . ديگري وجود داشته است   

  . اند نه تأييد يا تضعيف آن نقل رواياتي است كه مثبتين بر آن تكيه كرده
 فـي  سـعد  مـنْ  الـسعيد  و أُمه بْطنِ في شَقي منْ يالشَّق: فرمود) ص(رسول خدا   . 1. 2
 شـقاوت  گرفتـار  مادر رحم در كه است كسي بدبخت): 9: 5، ج1404مجلسي،   ( أُمه بْطنِ
  . باشد سعادتمند مادر شكم در كه است كسي خوشبخت و شود

ن در شـكم مـادر      از اين روايت چنين استفاده شده است كه اگر سعادت و شقاوت انسا            
  . شود كه قبال وجود داشته است محقق باشد، معلوم مي

ـ  أََقـرُّوا  َفلَما: فرمود) ع(امام علي  . 3. 2 بِالطَّاعه  ِبأَنَّـه  الـرَّب و  ـمأَنَّه  ـادبأََخـذَ  اْلع  هِمَلـيع 
 همواَفـا  اكُْتـب  للَْقَلـمِ  َقـالَ  و الْماء منَ أَرقَّ اًرّق اللَّه َخَلقَ ثُم الْحرَامِ بيته إِلَي بِالْحج الْميثَاقَ

  للَّـه  مطيعـاً  الْحجـرُ  َفهبطَ هالْموافَا لعبادي اْشهد و احفَظْ للْحجرِ قَالَ ثُم الرَّقِّ في آدم بني
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نـد اقـرار    هنگامي كـه فرزنـدان آدم بـه بنـدگي خداو          ): 381: 9، ج 1408محدث نوري،   (
كردند و خداوند با آنان پيمان بست كه حج بيت الحرام به جاي آورند، پوستي لطيف تـر                  

سپس به حجر گفت اين پيمـان را حفـظ          . از آب آفريد و قلم آن عهد را بر پوست نوشت          
حجر براي اطاعت از امر خداونـد بـزرگ سـر           . كن و بر اداي آن توسط بندگانم گواه باش        

  . فرود آورد
ها بر انجام حـج ميثـاق    باط حديث با عالم قبل از خلق آن است كه همه انسان        وجه ارت 

اند، اما در عالم دنيا بسياري توفيق انجام اين مهم را نخواهند يافت، پس اين ميثـاق       بسته
  . در عوالم قبل از خلقت رخ داده است

. ه و اإلخالص و بِالوحداني    هلرِِّبوبِي علَيهِم بِا  هثُم أخَذَاهللاُ الشَّهاد  : فرمود) ع(امام علي   . 3. 2
              م أنَّ الهِدايأراه و هآل و رِ الَخلقَ إنتخاب محمدصائِبب ما أخَذَ، شاب أخذ عدفَبه عم ه   النِّور و 

مـسعودي،   (5 في غَيِبـه فـي مكنـونِ علمـه         ه الَخليَِق هثم أخفَي اللل  . . .  في آله    هَله واإلمام 
. سپس خداوند متعال از آنان نسبت به الوهيت، اخالص و توحيد گـواهي گرفـت     ): 1374

آنگاه ديدگان مردم را با انتخاب محمد و آل او آشنا كرد و به آنان نشان داد كه هدايت و                    
سپس مردم را در غيب و علم مـستور         . . . نور در دست اوست و امامت در خاندان اوست          

  . خود نهان كرد
: 58مجلـسي، ج  (عـامٍ    ِبـأَلْفَي  اْلأَبـدانِ  قَبلَ ُخلَقت اْلأَرواح إِنَّ: فرمود) ع(امام علي   . 2. 4

  . اند ها آفريده شده ارواح دوهزار سال قبل از بدن): 132
توان بـر     با توجه به اينكه روح موجود مادي نيست، خلقت روح، قبل از بدن را فقط مي               

 والرُّوح إَِليه في    هتَعرُج اْلمَلائكَ «ا زمان دو هزار سال، از مقوله        لذ. تقدم رتبي حمل كرد   
نَ         سـ ينَ أَلْـفس َخمـ هارقْدمٍ َكانَ مويفرشـتگان و روح در روزي كـه        ): 4: معـارج  (»ه

  . روند مقدارش پنجاه هزار سال است به سوي او باال مي
 َشـيئاً  أَُكـونَ  أَنْ قَبـلَ  بِنعمتـك  ابَتـدأْتَني : در دعاي عرفه فرمود   ) ع(امام حسين   . 5. 2

 الـدهورِ  اخْتَلـاف  و الْمُنـونِ  لرَيبِ أَمناً اْلأَصلَاب أَسكَنْتَني ثُم التُّرَابِ منَ َخلَقْتَني و مذُْكوراً
لْ َفلَمناً أَزنْ ظَاعْلبٍ ممٍ إِلَي صحي رمِ فامِ تَقَاداْلأَي ياضالْمه الُْقرُونِ و يابن طاووس،   (هالْخَال

 بخشيدي خود، وجود  نعمت مرا پيش از آنكه چيز قابل ذكري باشم، به         تو): 339: 1367
و  موانـع  و زمـان  حـوادث  از و دادي جـاي  پدرانم صلب در آنگاه بيافريدي خاك از مرا و
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 رحـم  بـه  پـدرانم  پـشت  يكايك از درپي پي آنكه تا داشتي محفوظ روزگار هاي  دگرگوني
  . يافتم انتقال مادران

 علَيهـا  أََخـذَ  الَّتـي  هالنُّطَْف يْخُلقَ أَنْ أَراد إِذَا جلَّ و عزَّ اللَّه إِنَّ: فرمود) ع(امام باقر   . 6. 2
  للْجِمـاع  الرَّجـلَ  كحـرَّ  الـرَّحمِ  فـي  يجعُلهـا  و فيـه  َلـه  يبدو ما أَو آدم صْلبِ في الْميثَاقَ

اي را كـه از او        هرگاه خداوند عزيـز و بـزرگ اراده كنـد نطفـه           ): 13: 6، ج 1365كليني،  (
پيمان گرفته است، در صلب آدم خلق كند و آن را در رحم مادرش قرار دهد، مـرد را بـه          

  . كند تحريك مي] با همسرش[نزديكي 
ـ : بـه زراره فرمـود    ) ع(امام بـاقر    . 7. 2   د عزيـز و بـزرگ مـشتي خـاك را بـا آّب              خداون

شيرين فرات در آميخت و آن را چهل روز رها كرد تا خشك شد، سپس بـر آن آب شـور        
ريخت و چهل روز رها كرد، آنگاه گل را به شدت برهم زد تا از راست و چـپ آن ذراتـي                       

دند و به همه آنان فرمان داد تا داخل آتش شوند، گروه سمت راسـت وارد شـ     . بيرون آمد 
و آتش بر آنان سرد و سالمت شد، اما گـروه سـمت چـپ از ورود بـه آن سـر بـاز زدنـد                          

  ).7: 2كليني، ج(
ـ  هم و اْلعباد ميثَاقَ أَخَذَ َتعالَي و تَبارك اللَّه إِنَّ: فرمود) ع(امام صادق   . 8. 2  قَبـلَ  هأَظلَّ

يلَادا الْمفَم فارنَ َتعاحِ مواْئ اْلأَرَتَلف ا وـا  تََنـاَكرَ  مْنه84: 1تـا، ج    صـدوق، بـي    ( اخَْتَلـف  م :(
پـس آن  . خداوند بزرگ و بلند مرتبه از بندگان پيمان گرفت در حـالي كـه سـايه بودنـد              

  . گروه از ارواح كه اعتراف كردند، مأنوس و آن گروه كه انكار كردند، پراكنده شدند
 بسيار فراوان است و از حـد تـواتر بيـشتر            احاديث در اين زمينه   : حر عاملي گفته است   

  ).425: 1، ج1409همان، (است 
بـدء خلـق الرسـول و    "هـاي     از اخبار معتبري كه در اين باب و باب        : نويسد  مجلسي مي 

شود، امـا      نقل كرديم كه نزديك به تواتر است، آفريش روح قبل از بدن اثبات مي              "االئمه
فتني نيست ولي اين روايات را به خـاطر آن          داليل حدوث روح هنگام آفرينش بدن، پذير      

  ).140: 58همان، ج(توان مردود شمرد  نمي] عدم امكان حدوث روح هنگام آفرينش[
تـوان بـه    شيخ مفيد معتقد است اخبار خلق ارواح پيش از اجـساد، آحـاد بـوده و نمـي         

صحت آن يقين كرد و بر فرض صحت، بايد مقصود تقدير و انـدازه گيـري در علـم حـق                     
: 1413مفيـد،   (اشد يعني خداوند نخست ارواح را مقدر كرد و سـپس اجـساد را آفريـد                 ب

53.(  
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  تحليل روايات

روايت نخست به يكي از اصول مهم و اساسـي تربيـت انـسان، يعنـي نقـش وراثـت در             
روايت دوم بـر برخـورداري حجـر        . تربيت اشاره شده و ربطي به عالم قبل از خلقت ندارد          

كند و نشان دهنده آن است كه همان گونه كه            ك و شعور حكايت مي    االسود از نوعي ادرا   
فطرت انسان متمايل به توحيد است، گرايش به زيارت خانه خدا و استالم حجـر االسـود               

نكتـه قابـل تأمـل اينكـه اگـر      . را نيز دارد و حجر توان ثبت افـراد زيـارت كننـده را دارد      
اي   د و توفيق انجام آن را نيابند، چـه فايـده          ها در عالم قبل از دنيا ميثاق حج ببندن          انسان

  بر آن مترتب است؟ 
نيز بر حركت نطفـه انـسان در اصـالب    ) ع(و روايت امام باقر ) ع(در دعاي امام حسين    

روايـت خلـق ارواح،     . پدران تكيه شده و بر وجود انسان در عالم قبل از دنيا تصريح ندارد             
تعداد قابـل تـوجهي   . ن بر تقدم زماني حمل كرد     توا  ها را نيز نمي     دوهزار سال قبل از بدن    

توان وجود برخـي روايـات صـحيح را           از روايات اين باب، اعتبار سندي ندارند، گرچه نمي        
ادعاي تواتر از نوع لفظي يا معنـوي، دربـاره اعتـراف انـسان بـه وحـدانيت                 . نيز انكار كرد  

  . خداوند قبل از عالم خلقت، بسيار دشوار است
توان به شكل قطعي استنباط كرد كه انـسان قبـل از ورود               ز روايات نمي  بر اين اساس ا   

به اين عالم در عالم ديگري حضور داشته و در آنجا توحيـد بـه او عرضـه شـده و موضـع         
  . گيري او مشخص شده باشد

  انسان در عالم قبل از دنيا از نظر انديشمندان. 3

 در عالم قبل از دنيا، پرهيز كرده و         برخي انديشمندان، از اظهار نظر درباره وجود انسان       
صحيح اصله علي اجمالـه و غيـر        : نويسد  آيت اهللا خويي مي   . اند  فقط اجمال آن را پذيرفته    

اصل آن به صورت اجمالي صـحيح اسـت، امـا           ): 469: 1، ج 1384خويي،  (معلوم تفصيله   
 دو گروه   اند، خود به    كساني كه به تفصيل سخن گفته     . تفصيل آن بر ما معلوم نشده است      

اي از    در اينجا به آراي عده    . كنند  اي آن را تأييد و برخي تكذيب مي         شوند، عده   تقسيم مي 
  . كنيم آنان اشاره مي

  عالمان موافق. 1. 3
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ارواح هنگام اخذ ميثاق، به جسد كوچكي مانند مورچه         : نويسد  استر آّبادي مي  . 1. 1. 3
ز درك امور مجرد ناتوان است، ائمه براي        از آنجا كه ذهن بيشتر مردم ا      . . . تعلق گرفتند   

  ).370: 1381استر آبادي، (اند  ها تعبير كرده تفهيم مطلب از عالم مجردات به سايه
هنگامي كه پروردگـارت ذريـه آدم را از پـشت فرزنـدان او     : نويسد طريحي مي . 2. 1. 3

 خودشـان گـواه     هايشان بيرون آورد و آنان را بـر         بيرون كشيد، يعني نسل آنها را از صلب       
گرفت كه آيا من پروردگار شما نيستم؟ يعني داليل ربوبيت را بـراي آنـان اثبـات كـرد و        

  ).217تا،  طريحي، بي(اقرار به ربوبيت را با خردهايشان در آميخت 
از پدران تعبير به ظهور كرده است، زيـرا هـر يـك از    : نويسد  فيض كاشاني مي  . 3. 1. 3

زيـرا آنهـا    . مظهر هستند به اعتبار اينكه آنها نزد او ظاهرند        پدران براي تعدادي از نفوس      
تـا،   فـيض، بـي  (هاي عقلي نوراني هستند كه در حد ذات خويش ظاهرنـد              در آنجا صورت  

  ).502: 1ج
دانـد و بـراي همـه موجـودات           قاضي سعيد اخذ ميثاق را مختص انسان نمـي        . 4. 1. 3

  : نويسد داند و مي محقق مي

ميثاق، بر حسب تعدد منازل قـوس نـزول و تكّثـر            هاي الست و اخذ       محل
ميثاق بـه وجـود نفـسي    . . . مراحل جواهر عقلي و انواع الهي متعدد است  

اختصاص ندارد، بلكـه هـر سـه وجـود عقلـي، طبيعـي و كـوني را شـامل              
  ).265: 1361قاضي سعيد قمي، (شود  مي

: 2، ج 1413صدوق،   ( اْلأُولَي و هĤخرَاْل أَهلِ علَي اللَّه شبر در شرح عبارت حججِ    . 5. 1. 3
مراد از عالم اولي، عالم ذر است يعني ميثاقي كه خداوند متعال از ارواح              : نويسد  مي) 609

  ).129: 1403شبر، (گرفته است 
آن گاه كه خداوند در عـالم ذر از پيـامبران پيمـان گرفـت،               : نويسد  صدوق مي . 6. 1. 3

خداونـد هـر پيـامبري را بـه انـدازه           .  سبقت جـستند   رسول اسالم و خاندانش بر همگان     
: صـدوق (و سبقت در اقرار به رسـالت او درجـه بخـشيد             ) ص(معرفت او به پيامبر اسالم      

1412 :93.(  
همه ما در عالم ذر بوديم و معرفت بـه خـدا پيـدا              : نويسد  حسن زاده آملي مي   . 7. 1. 3

براي اين كه آن    وز يادمان نيست؟    كرديم و تصديق نموديم كه تويي پروردگار، ما چرا امر         
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وقت خودي خود را فراموش كرده بوديم، با اين كه اقرار نموديم كه تويي خـداي مـا و از           
روي شــعور بــود، مــع ذلــك شــعورمان هــم مــستهلك و اقرارمــان مــستهلك و معرفــت 

 »ه كُنهها الربوبيـ هالعبوديه جوهر« : اند مستهلك، به طوري كه در مرتبه حق اليقين گفته    
  ).175: 4، ج1389حسن زاده آملي، (

 و حقا از متشابهات اسـت       قرآننويسد آيه ذر از آيات مشكل         مصباح يزدي مي  . 8. 1. 3
. اگر اشكالي هست در كيفيت پذيرفتن اين مطلب است يعني اشكال در فهم ماسـت              . . . 

ه و بـه  ها يـك رويـارويي داشـت     كند كه خداوند با فرد فرد انسان        آيه به روشني داللت مي    
كه ذهن مـادي    [پذيرش مفاد آيه براي ما      . . . آيا من خداي شما نيستم      : آنها گفته است  

كنـد، جـاي شـكي        مشكل است و گرنه در اينكه آيه چنين مطلبـي را افـاده مـي              ] داريم
جز با علم حضوري و شهود قلبـي        . . . رسد چنين مكالمه حضوري       به نظر مي  . . . نيست  

. باشـد  ن روايات زيادي است كه مشتمل بر رؤيت و معاينـه مـي     شود و مؤيد آ     حاصل نمي 
  . روايات متعددي كه از نظر مضمون همه متشابه و از نظر سند هم معتبر هستند

اين گروه از انديشمندان گرچه درباره كيفيت عهد الهي در عالم قبـل از دنيـا، بـا هـم                     
هــا  ال و اعــراض انــساناخــتالف دارنــد، امــا در پــذيرش آن عــالم و ارائــه توحيــد و اقبــ

برخــي نيــز آن را از آيــات متــشابه خوانــده و درك حقيقــت آن را دشــوار . انــد مــشترك
  . اند دانسته

  عالمان مخالف. 3. 2

احاديثي كه درباره بيرون آوردن ذريـه از صـلب آدم در            : نويسد  شيخ مفيد مي  . 1. 2. 3
 صـحيح در ايـن بـاره آن         حـديث . عالم ذر نقل شده از نظر الفاظ و محتوا اختالف دارنـد           

براي برخي  . است كه خداوند متعال ذريه آدم را از پشت او بيرون آورد و افق را پر كردند                
نوري قرار داد كه هيچ تاريكي در آنها نبود و بعضي ديگر را تاريك كـرد، بـه طـوري كـه              

 ديـد  آن گاه كه آدم آنها را. هيچ نوري نداشتند و به بعضي ديگر هم نور و هم ظلمت داد          
پروردگارا اينهـا چيـستند؟ خداونـد       : شان شگفت زده شد و پرسيد       از كثرت نور و تاريكي    

  ).44: 1413مفيد، (آنان فرزندان تو هستند : فرمود
خداونـد بـا ايـن كـار خواسـت زيـادي            : نويـسد   مفيد در توضيح اين قسمت روايت مي      

كثرت ماننـد ذراتـي خواهنـد    فرزندان آدم را به او نشان دهد و او را آگاه كند كه در آنان    
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رود آنچـه خداونـد       احتمال مي . . . شد و خداوند با اين كار قدرت خويش را به او شناسد             
: 1413مفيـد،   (هاي ذريه او باشد نه ارواحشان         از پشت آدم خارج كرده است، اصول بدن       

45.(  
 روايـاتي كـه از سـخن گفـتن ذريـه آدم و اقـرار آنـان سـخن        : نويـسد  وي در ادامه مي   

اند، از روايات اهـل تناسـخ اسـت كـه در روايـات خلـط كـرده و حـق را بـه باطـل                            گفته
  ).همان(اند  آميخته

بر اساس داليل عقلي و نقلي خداوند متعال كساني را          : نويسد  سيد مرتضي مي  . 2. 2. 3
هـايي كـه      پـس انـسان   . كند  كه به حد بلوغ رسيده و خردهايشان كامل باشد، تكليف مي          

م ذر از آنان پيمان گرفته، بايد عاقل و مكلف باشند و اگر چنين بـود بايـد                  خداوند در عال  
آوردند، زيـرا محـال اسـت كـه همـه مخلوقـات خداونـد، آن را            اقرار در آنجا را به ياد مي      

  ).113: 1405اعلم الهدي، (فراموش كنند 
سـند  ر  مراد از ذريه آدم كساني هستند كه به بلوغ مي         : نويسد  شيخ طوسي مي  . 3. 2. 3

و منظور از اخراج ذريه فرزندان آدم اخراج تدريجي آنهـا در دنياسـت و شـهادت و گـواه                    
گرفتن آنها بر خودشان به معناي اكمال عقول و ارائـه داليـل ربوبيـت خـويش و ارسـال                  

  ).30: 5تا، ج طوسي، بي(رسوالن براي اتمام حجت است 
از بـاب تمثيـل اسـت و        بيـان خداونـد و پاسـخ آن         : نويـسد   شيخ طبرسي مي  . 4. 2. 3

مقصود آن است كه خداوند داليل ربوبيت خود را به آنان تفهيم كرد و خرد آنان گـواهي                  
پس گـويي  . خداوند خردي در وجود آنان نهاد كه جدا كننده هدايت از ضاللت است            . داد

  ).719: 1طبرسي، ج(خداوند آنها را بر نفوس خودشان گواه گرفته است 
 مطلـب، سـازش   ايـن  با قرآن ظاهر گويند كه مي محققين: نويسد معظم له در ادامه مي 

. 2. آدم پـشت  از نه گرفت آدم بني پشت از را آدم بني ذريه: گويد مي قرآن. 1زيرا  . ندارد
 مـشرك  پدراني كه بياورند عذر يا بوديم غافل نگويند تا كرديم را اينكار: گويد مي خداوند
 داراي شـود برخـي از اينـان    پـس معلـوم مـي    . دان شده بزرگ خود پدران دين بر و داشته
 بيـرون  آدم صـلب  از كه اي ذريه. 3. نيست آدم صلب منظور پس. اند بوده مشرك پدراني

 و عهـد  ايـن  بود، نبايـد   عاقل اگر و را بشناسد  توحيد توانست نمي كه نبود عاقل آمد، اگر 
انـسان، آن را     كـه  تاسـ  حجت صورتي در پيمان و عهد گرفتن ببرد، زيرا  ياد از را پيمان

در  باشـيم  داشـته  بـه خـاطر   را پيمـان  آن ما بايـد  قول پس بر اساس اين  . نكند فراموش
 خـود  كـه  را پيماني چنين جهان همه عقالي  است ممكن چگونه. چنين نيست  حالي كه 
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 احوال از آخرت، بسياري  اهل: فرمايد   مي قرآن كريم ! ببرند؟ ياد اند، از  كرده امضاء و بسته
! يـافتيم  حق را خدا وعده ما: گويند مي جهنم اهل به بهشت اهل و آورند  به ياد مي   را دنيا

گذشـته،   در را مـردم  خداوند باشد، بايد  صحيح مطلب اين كه صورتي در. 4)44: اعراف(
. دهـد  كيفـر  يـا  ثواب را آنها تا باشد گردانده را باز  آنها ديگر بار آنگاه. باشد ساخته مكلف
 قبـول  مـستلزم  جهـاني  چنين وجود به داشته باشند، اعتقاد   ا به ياد  ر گذشته اينكه بدون

 او، يك  فعلي تولد از قبل انسان روح كه پذيرفت بايد تفسير اين مطابق است، زيرا  تناسخ
 ايـن  از طـوالني  يـا  كوتـاه  دورانـي  طي از پس و است گذارده گام جهان اين در ديگر بار

: 4همان، ج (شد   خواهد آن متوجه تناسخ تاشكاال از پس بسياري . است گشته باز جهان
764.(  
گروهـي معتقدنـد خداونـد متعـال ذريـه آدم را از             : نويسد  سيد بن طاوس مي   . 5. 2. 3

اي بيش نبودند و از آنان بـر خـدايي خـويش گـواه      پشت او خارج كرد و در حالي كه ذره   
اي  گرفت، چنين عملي در مورد كودكان ممكن نيـست، پـس چگونـه ممكـن اسـت ذره                 

  ).326: 1422ابن طاووس، (بخواهد اين حقيقت را دريابد و بر آن گواهي دهد 
 در اخذ ميثاق، حقيقـت انـسان        "الست بربكم "خطاب آيه   : نويسد  مالصدرا مي . 6. 2. 3

هـا را   حكماي رباني و عارفان پيشگام، ايـن صـورت      . . . در عالم عقلي و اقليم ربوبي است        
  ).243: 2، ج1379مال صدرا، (ناميدند  ارباب مي

 از مكارم عالوه بر مطالبي كه در مجمع البيان آمده، نوشـته اسـت كـه هـدف             . 7. 2. 3
 حق راه در پيماني چنين يادآوري با كه بوده اين هدف است؟ اگر  بوده چه پيماني چنين

 دسـت  بـه  پيمـان  ايـن  از هـدفي  چنين گفت بايد .نپويند خداشناسي راه جز و نهند گام
 بيهـوده  و لغـو  پيمان اين هدفي چنين بدون  و اند  كرده فراموش را آن همه زيرا آيد، نمي

  ).8: 7، ج1374مكارم، (رسد  مي نظر به
هاي هدايت به توحيـد و داليـل ربـوبي را             خداوند زمينه : بيضاوي نوشته است  . 8. 2. 3

: 3، ج 1418بيضاوي،  (چنان فراهم كرده كه گويي از مردم در اين مورد اقرار گرفته است              
42.(  
سيد قطب اين تعبير را به معناي انتقال خداشناسي از هر نسل به نسل ديگـر         . 9. 2. 3

از نظر نگارنـده سـخن سـيد        ). 670: 3تا، ج   سيد قطب، بي  (از طريق ژنتيك خوانده است      
 بر دانش بشري و نوعي تفـسير بـه رأي   قرآنقطب متأثر از جو روشنفكر زدگي و تطبيق        

  . داست و ارزش تفسيري ندار
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ي ابتدا بـه نقـل نظـر ديگـران پرداختـه و نوشـته اسـت كـه                   ئعالمه طباطبا . 10. 2. 3
 بـا  را آن و آورد اسـت، بيـرون    بشر اصلي ماده كه را آدم نطفه خداوند نخست : گويند  مي

 بـزرگ  پـدر  نطفـه  از فـرد  كه نصيبي و كرد تجزيه آدم بني شمار بي عدد به تجزيه عمل
  . درآمد شمار بي ذراتي صورت به مزبور هاي نطفه جهنتي در. كرد داشت، معلوم خود
 نظيـر  و الخلقـه  تـام  انـساني  صـورت  بـه  را ذرات اين از يك هر سبحان خداي گاه آن
 كـه  چيـزي  آنهـا  بـه  كـرد، و   عقل صاحب و داد جان را همه و. . . آورد   در دنيوي انسان

 يـا  اظهـار  آن در را معـاني  بتواننـد  داد كه  دلي و كنند تكلم آن با و بشنوند آن با بتوانند
 ايشان به را خود و. داد آن انجام  از قبل يا آدم خلقت موقع در اين كار را يا   . كنند كتمان
كردنـد،   اقـرار  ربـوبيتش  بـه  پاسـخ  در نيـز  داد، آنان  قرار مخاطب را ايشان و كرد معرفي
 بعـد . بـود ن ديگر بعضي بود، و  درونيشان ايمان با موافق اقرارشان بعضي هست كه چيزي

بازگردانـد،   شـان يعنـي اصـالب      اصـلي  موطن گرفت، آنان را به سوي     را اقرار اين آنكه از
 بودنـد، هـر    دارا را ربوبيـت  بـه  معرفت كه حالي در شدند جمع آدم صلب در همه سپس
 در چنـان  هـم  و كردند فراموش را اشهاد و ذر عالم عالم، يعني  آن ديگر خصوصيات چند

 دنيـا  بـه  موقـع  اين در. بدهد ايشان به را به دنيا  خروج اجازه اوندخد تا گردند مي اصالب
 آورده بـه دسـت    نخـستين  خلقـت  در كـه  را ربوبيت به معرفت آن كه حالي در آيند، مي

 و مالـك  و به رب  كه كنند مي خود، حكم  ذاتي احتياج مشاهده با دارند، لذا  بودند، همراه 
  ).314: 8همان، ج(كند  مي اداره را آنان امور كه نيازمندند مدبري

 و حـديث هـم      قرآناين معنا خالف درك و فهم ضروري بشر است و           : نويسد   آنگاه مي 
به حجت قطعي عقلي و نقلي ثابـت شـده اسـت كـه           : افزايد  سپس مي . كند  آن را نفي مي   

: 8همان، ج (شود    انسانيت انسان به روح مجرد اوست كه با حدوث بدن دنيوي حادث مي            
315.(  

عالم ذر، غير از عالم دنياست، پس خطاب در آن بـا زبـان              : نويسد  در ادامه مي  معظم له   
 در صدر آيه داللت دارد كه ايـن حقيقـت مربـوط بـه زمـان                 "إذ"حال نيست، بلكه لفظ     

محـال  . . . گذشته بوده است و ممكن است به معناي تقدم رتبي باشد نـه تقـدم زمـاني                  
 پيدا كنـد و سـپس از آن جـدا شـود و در               است روح انسان، ابتدا به بدن ذري شخصيتي       

. . . آيه هم داللتي بر اين مطلب ندارد        . ها قرار گيرد و سير طبيعي خود را طي كند           صلب
  ).همان(
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چنين امري محال است، زيرا الزمـه آن ايـن          : نويسد  وي براي استدالل نظريه خود مي     
 شخصيت واقعـي او     است كه انسان در دنيا دو شخصيت داشته باشد و با تعدد شخصيت،            

عالم ذر به معناي وجود جمعي همه       : نويسد  وي در جاي ديگر مي    ). همان(رود    از بين مي  
اي با گذشـته و حـال         شناسد و رابطه    فرزندان آدم نزد خداوند است كه زمان و مكان نمي         

اين سـخن عالمـه بـا روايـاتي كـه ارواح را جنـود               ). 105: 10؛ ج 329: 8همان، ج (ندارد  
  . كند اند، تطبيق مي ندهمجنده خوا

جوادي آملي پس از نقل چهار قول درباره عـالم ذر و ايـراد پـنج اشـكال بـر       . 11. 2. 3
: نويـسد  گويد آيه در مقام بيان واقـع اسـت نـه تمثيـل و مـي      ي، ميئنظريه عالمه طباطبا 

ارت به عب . خداوند متعال به لسان عقل و وحي و با زبان انبيا، از انسان ميثاق گرفته است               
يعني در برابـر درك عقلـي كـه حجـت      . ديگر موطن وحي همان موطن اخذ ميثاق است       

باطني خداست و مطابق با محتواي وحي كه حجت ظاهري خداست، خدا از مردم پيمان               
  ).126: 3، ج1384جوادي آملي، (گرفت كه معارف دين را بپذيرند 

  جمع بندي 

 امري مـسلم اسـت و داليـل فراوانـي در     وجود عالم امر يا عالم روح، قبل از عالم مادي         
ي ئايـن سـخن از آراي طباطبـا   .  و روايات بر وجود چنين عـالمي داللـت دارد      قرآن كريم 

امـا  . پس وجود انسان قبل از عالم دنيا پذيرفتني است        .  نيز قابل استنباط است    6)1389(
 الهي با زبـان     كم و كيف وجود انسان به ويژه گفتگوي خداوند با او و اعتراف او به توحيد               

حـساب  ) ع(و ائمه   ) ص(البته در اين ميان بايد براي پيامبر اسالم         . قال، جاي گفتگوست  
بررسي فوق نـشان    . ها تلقي كرد    اي قايل شد و آنان را نبايد مشمول عموم انسان           جداگانه
  : داد كه

اي اسـت كـه زمينـه اسـتنباط وجـود             تنها آيـه  ) 173-172: اعراف(آيه مورد بحث    . 1
ان در عالم قبل از دنيا را دارد و البته هيچ تصريحي بر آن ندارد، ولـي سـاير آيـات را                      انس

آيه مذكور از آيات متـشابه اسـت و بـه اعتـراف             . توان بر چنين مفهومي تطبيق كرد       نمي
  .  شناسان فهم آن بسيار دشوار استقرآن
. يف هـستند  برخي از رواياتي كه در اين زمينه وارد شد، از نظـر سـند و مـتن ضـع                  . 2

متواتر خواندن روايات چه به تعبير لفظي يا معنوي و حتي اجمالي از پشتوانه اسـتداللي                
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البته يقينا برخـي روايـات صـحيح نيـز در ايـن زمينـه وجـود دارد كـه           . برخوردار نيست 
گويا به دليـل سـطح     . مفهوم روايات در تبيين عالم ذر، مختلف است       . نيازمند تأويل است  
هايي كه در الفاظ وجـود دارد، تبيـين آن توسـط ائمـه بـراي             دوديتدرك مخاطب و مح   

از ايـن رو نـوع درك محققـان نيـز از آنهـا              . همه سطوح ميسر و شايد الزم نبـوده اسـت         
  . متفاوت است

انـد، از      را پذيرفتـه   "عالم ذر "غالب كساني كه اعتراف انسان بر وحدانيت خداوند در          . 3
) مـصباح يـزدي، حـسن زاده آملـي     (غيـر اخبـاري     برخي علماي   . علماي اخباري هستند  

اند، ولي تفسير آنان از نـوع اعتـراف انـسان در             وجود انسان را قبل از عالم خلقت پذيرفته       
  . عالم قبل از دنيا با برداشت علماي اخباري متفاوت است

ي پس از تبيين نظرات ديگران، خود به نفي وجود انسان در عـالم ذر           ئعالمه طباطبا . 4
ته و با داليل مذكور آن را رد كرده و خود نظريه وجود جمعي فرزندان آدم در نـزد         پرداخ

  . خداوند را كه از زمان و مكان بي نياز است، پذيرفته است

  نظر نگارنده 

آنچه از نظر نگارنده حايز اهميت است اينكه عدم تـوان علمـي انـسان در درك برخـي       
عالوه بر آنكه خداوند به انسان علم محـدودي         . حقايق قرآني، نبايد موجب انكار آنها شود      

تـا  [كرامت كرده، محققان نيز وجود برخي مسايل پژوهش ناپذير در عرصه حيات مـادي           
پس نارسايي قـدرت انديـشه انـسان بـراي فهـم            . اند  را پذيرفته ] چه رسد به امور معنوي    

  . از انتظار نيستهاي وحياني كه مربوط به عالم امر يا عالم آخرت است، دور  برخي آموزه
هـا بـه      اي از انـسان     نگارنده معتقد است حضور انسان و پذيرش توحيد و اعتـراف عـده            

  . ، با سه مشكل اساسي مواجه است"عالم ذر"وحدانيت خداوند در 
تناسخ؛ خلقت انسان قبل از جهان كنوني، به معناي آفرينش دوبـاره اوسـت و ايـن                 . 1

  . سخن با منطق شيعي ناسازگار است
ها در عالم ذر به توحيد اعتراف كرده و برخـي از پـذيرش آن                 جبر؛ اگر برخي انسان   . 2

ايـن  . ها از قبل رقم خورده و او در تغيير آن نقـشي نـدارد            اند، سرنوشت انسان    سر باز زده  
  . عقيده نيز در منطق شيعي قابل قبول نيست
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ان نسبت به پـذيرش يـا       نفي بلوغ و تكليف؛ اگر قبل از ورود به اين عالم، موضع انس            . 3
عدم پذيرش توحيد، مشخص باشد، ارائه تكليف شرعي در سـن بلـوغ بـه او امـر عبـث و        

هاي مؤمن به كفـر       و اين خالف تجربه بشري است كه برخي انسان        . اي خواهد بود    بيهوده
  . آورند يابند و برخي از كفر به ايمان روي مي گرايش مي

است كه انساني كه پا در عالم مـادي ننهـاده، بـا    نگارنده معتقد است كه مفهوم آيه آن  
در گذر  . كند  همه وجود به يگانگي خداوند اعتراف كرده و اين عهد را هرگز فراموش نمي             

هـا،    اي ضـخيم از خودخـواهي       كند و پرده    از مسايل زندگي گاه شهوات بر انسان غلبه مي        
شـرايط اضـطراري و   لـذا عهـد خـود را در    . شود موجب جدايي انسان از محبوب خود مي 

فقط كساني كه در كژراهه ساكن شوند و طعم شهوات          . آورد  هاي زندگي به ياد مي      بحران
به كامشان شيرين آيد، قـدرت خـروج از تـاريكي را نخواهنـد داشـت و در كفـر اقامـت                      

اما راه بازگشت به حقيقـت توحيـد و عهـد الهـي هميـشه و بـراي عمـوم                    . خواهند گزيد 
  . ها باز است انسان

 را خود آفرينش، توحيد  راه از خداوند كه معناست به اين  انسان گرفتن بنابر اين شاهد  
 خداوند، مستعد فرمود و    يكتايي انديشه و خرد انسان را براي فهم و اثبات         و. او فهماند  به

 بـاقي  ابهـامي  و ترديـد  جاي شناخت او  براي كه كرد خلق هايي  شگفتي در عالم آفرينش  
داليلي كـه در نفـس انـسان و در عـالم هـستي قـرار داده                  و آيات با پس خداوند . نگذارد

بـديهي   و به قـدري واضـح     اين مطلب  و است گرفته گواه خود يگانگي به را است، انسان 
نظير ايـن  . گشوده است اعتراف و اقرار آنان را به  حق طلبان را قانع كرده و زبان       كه است

 اْئتيـا  لْلأَرضِ و لَها فَقالَ«: ان كرده اسـت   مطلب را خداوند درباره ساير موجودات نيز بي       
: فرمود زمين به و ]آسمان[آن   به پس): 11 :فصلت (»طائعينَ أََتينا قاَلتا كَرْهاً أَو َطوعاً

  .»آمديم پذير فرمان«: گفتند دو آن .»بياييد ناخواه يا خواه«
خـداجويي در انـسان   به عبارت ديگر مفهوم آيه سوره اعراف، همان بيان وجود فطـرت     

 اللَّه فطْرَت حنيفاً للدينِ وجهك َفأَقم«: خداوند فرمود . است كه بسياري از آن غافلند     
 ال النَّاسِ أَْكثَرَ لكنَّ و الَْقيم الدينُ ذلك اللَّه لخَلْقِ َتبديلَ ال عَليها النَّاس َفطَرَ  الَّتي

 كـن، بـا    دين اين سوي حقّ، به  به تمام گرايش با را خود روي پس): 30: روم( »يعَلمونَ
 اين. نيست تغييرپذير خداي آفرينش. است سرشته آن بر را مردم خدا كه سرشتي همان
  .دانند نمي مردم بيشتر پايدار، ولي دين همان است
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 و يَنـصرَانه  و يهودانـه  هاَفـأَبو  هالْفْطـرَ  علَي يولَد موُلود ُكلُّ«: فرمود) ص(و پيامبر اعظم    
 متولـد  الهـي  معرفـت  و فطـرت  بـر اسـاس    مولودي هر): 187: 58مجلسي، ج  ( يمجسانه

  .»كشند و مجوس مي نصرانيت و يهود به آيين را او مادرش و پدر ولي شود مي
ن و از طرف ديگر در عالم معنا زمان و مكان مفهومي ندارد و خداونـد محـصور در زمـا                

ايـن امـور الزمـه زنـدگي     . مكان نيست و سخن گفتن آنجا از طريق صوت و صدا نيـست          
انـد، در هـر     اند و آناني كه به دنيا نيامـده         هايي كه آفريده شده     لذا همه انسان  . مادي است 

انـد، بـه      لحظه نزد خداوند حاضرند و برخي از آنان كه از نورانيـت بـاطن فاصـله نگرفتـه                 
سؤال و جواب عـالم دنيـا، هماننـد سـؤال و            . كنند  اوند اعتراف مي  ربوبيت و وحدانيت خد   

د         «: فرمايد   مي قرآن كريم جواب عالم آخرت است كه       احـاْلو ه وم للـَّ اْليـ لْـكنِ اْلملِّم
  . مروز فرمانروايي از آن كيست از آن خداوند يكتاي قهار استا): 16: غافر (»الْقَهارِ

  نوشت پي

 .)178: 1369 ،)ع(امام علي   (م صغير و فيك انطوي العالم األكبر        و تحسب أنك جر    -1
 امـا بيـت   ،قطعـي نيـست  ) ع(الزم به ذكر است كه انتساب تمام اشعار اين ديوان به امام             

  ، سنت، عقل، تاريخ و حس نداردقرآنمذكور مغايرتي با 
  دكتر الكسيس كارل، انسان موجود ناشناخته -2
تميمـي  (ها است     شناختن نفس، سودمندترين شناخت   :  نْفَع الْمعارِف  النَّفْسِ أَ  همعرَِف -3

  .)232: 1366: آمدي
 .نقل مطالب از منابع نامبرده به معني آن نيست كه اين رأي نويسنده كتـاب باشـد       -4

  .ايم ما فقط منبع سخن را نقل كرده
نت كـه در    اين روايت فقط در مروج الذهب آمده و در منابع روايي شيعه و اهل سـ                -5

  .دسترس بود، يافت نشد
ي در بحث انسان قبل از دنيا، هيچ سخني درباره عالم ذر به             ئ حضرت عالمه طباطبا   -6

  .ميان نياورده و فقط از آفرينش روح و تقدم آن سخن گفته است

  منابع و مأخذ

  . الكريم دارالقرآن: تهران. ترجمه محمد مهدي فوالدوند). 1415. (قرآن مجيد
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  ).ع(نشر امام علي: قم. ترجمه ناصر مكارم شيرازي). 1377. (قرآن مجيد
  .دارالذخائر: قم. سعد السعود). 1422. (ابن طاووس، سيد رضي الدين

  .دارالكتب االسالميه: تهران. اقبال االعمال). 1367 (.ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مؤسسه التاريخ: وتبير. التحرير و التنوير). تا بي. (ابن عاشور، محمد بن طاهر

  .دارالحديث: قم. الحاشيه علي اصول لكافي). 1381. (استرآبادي، محمد امين
  .دارالقرآن الكريم: قم. رسائل سيد مرتضي). 1405. (علم الهدي، سيدمرتضي
 احيـاء  دار: بيـروت .  التأويل أسرار انوار التنزيل و  ). 1418. (بيضاوي، عبداهللا بن عمر   

  . العربي التراث
انتـشارات دفتـر    : قـم . غـررالحكم و دررالكلـم    ). 1366. (مي آمدي، عبدالواحـد   تمي

  .تبليغات
. تحقيق محمـد رضـا مـصطفي پـور        . فطرت در قرآن  ). 1384. (جوادي آملي، عبداهللا  

  .نشر اسرا: تهران
  .مؤسسه آل البيت: قم. وسائل الشيعه). 1409. (حر عاملي، محمد بن حسن

  .بوستان كتاب: قم. زار و يك نكتهه). 1389. (حسن زاده آملي، حسن
  .نشر مدين: قم. هصراط النجا). 1384. (ميرزا جواد، تبريزيخويي، سيد ابوالقاسم؛ 

  .دار احياء التراث العربي: بيروت. في ظالل القرآن). تا بي. (سيد قطب
موسـسه  : بيروت. انوار الالمعه في شرح الزياره الجامعه     ). 1403. (شبر، سيد عبداهللا  

  .ءالوفا
نـشر  : قـم . تفسير القـرآن الكـريم    ). 1379. (صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم    

  .بيدار
  .جامعه مدرسين: قم. توحيد). 1398. ( حسين بن علي بن صدوق، محمد

  .انتشارات الداوري: قم. علل الشرايع). تا بي (.ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتـشارات  : قـم . من ال يحضره الفقيـه    ). 1413( .ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

  .جامعه مدرسين
: قـم . )مصنفات شيخ مفيـد   (اعتقادات). 1412 (.ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المؤتمر العالمي اللفيه الشيخ المفيد
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انتـشارت جامعـه    : قـم . تفـسير الميـزان   ). 1417. (ي، سيد محمـد حـسين     ئطباطبا
  .مدرسين
ترجمـه صـادق    . انسان از آغاز تا انجـام     ). 1389 (.ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بوستان كتاب: قم. الريجاني

  .انتشارات ناصر خسرو: تهران. مجمع البيان). 1372. (طبرسي، فضل بن حسن
  .انتشارات زاهدي: قم. تفسير غريب القرآن). تا بي. (طريحي، فخرالدين

  . العربي التراث احياء دار: بيروت. يانتفسير التب). تا بي. (طوسي، محمد بن حسن
  .پيام اسالم: قم. )]ع(منسوب به امام علي[ ديوان). 1369). (ع(امام علي

 التـراث  احياء دار: بيروت. مفاتيح الغيب ). 1420. (عمر بن محمد فخررازي، ابوعبداهللا 
  .العربي

  .وزرات ارشاد: تهران. شرح االربعين). 1361. (قمي، قاضي سعيد
  .انتشارات اسالميه: تهران. كافي). 1365. ( محمد بن يعقوبكليني،

مؤسسه : بيروت. هالعباد مقامات في هالسعاد بيان). 1408. (گنابادي، سلطان محمد  
  .اعلمي

  .مؤسسه الوفاء: بيروت. بحار االنوار). 1404. (مجلسي، محمد باقر
  . البيتمؤسسه آل: قم. مستدرك الوسائل). 1408. (محدث نوري، ميرزا حسين

  . الحسين محبي دار: تهران. من هدي القرآن). 1419. (مدرسي، سيد محمد تقي
  .دارالمفيد: بيروت. المسائل السرويه). 1413. (مفيد، محمد بن محمد

  .دارالكتب االسالميه: تهران. تفسير نمونه). 1374. (مكارم شيرازي، ناصر
  


