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Abstract 
Islamic scientists believe that on the basis of verse 172 in Aaraf chapter, 

there has been a conversation between Allah and human beings and in this 

conversation all the human beings have accepted monotheism. But there 

were different ideas about the reality and symbolic nature of this 

conversation among Islamic scientists. Some of these scientists believe that 

Mithagh supports the idea of Zar world and this conversation and acceptance 

has been real and it was realized in the materialistic world before the 

creation of human being and the contents of Mithagh verse reveal it. Others 

deny using Zar World from that verse. And they believe that there is no Zar 

World. But some of them do not see the content of verse tamthil as symbolic 

and they see it real. The findings show that to deny using Zar World based 

on mithagh verse, you should accept Mithagh verse as having Tamthil and 

symbolic view of the content of this verse. And you cannot deny inferring 

Zar world from the verse and view that acceptance as real. Moreover, 

viewing it as Tamthil and symbolic is against the content of the verse from 

different perspectives. And therefore, it is unacceptable. 

Keywords: Zar World, Mithagh Verse, Tamthil, Heavenly world, 

Wisdoms. 
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  «ثاقیم» هیدانستن مفاد آ «نینماد»و  «لیتمث»نگره  یابیارز

 

 رانیدانشگاه اراک، اراک، ا ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یمعارف اسالم  راد  یمیمحمد ابراه

 چکیده
وجود  یها مکالمه ا خداوند و انسان نیسوره اعراف، ب 271 هیمعتقدند که بر اساس آ یهمه دانشمندان اسالم

 نیبودن ا «نینماد» ای «یواقع»در مورد  یخدا اقرار کرده اند؛ ول تیها به ربوب مکالمه، انسان نیداشته و در ا

داللت  یاز دانشمندان اسالم یوجود دارد. برخ یمتفاوت یها دگاهید یاسالم شمندانیاند نیمکالمه و اقرار، ب

و در  «یواقع»مکالمه و اقرار،  نیقدند امعت جهیقرار داده و در نت دییرا مورد تا« عالم ذر»بر وجود  «ثاقیم» هیآ

استفاده  گر،ید یاست. برخ« واقعه»از آن  یحاک هیبوده و مفاد آ ایانسان در دن نشیقبل از آفر یعالم ماد

 یبعض یوجود ندارد؛ ول« عالم ذر»به نام  یرا مورد انکار قرار داده و معتقدند عالم «ثاقیم» هیآ از« عالم ذر»

ندانسته اند.  «یواقع»اقرار را  نیا جهیعنوان کرده و درنت «نینماد»و  «لیتمث»مذکور را  هیمفاد آ نان،یاز ا

دانسته اند.  «یواقع»و اقرار را  ثاقیم نیو ا ولقابل قب ریرا غ هیدانستن مفاد آ «نینماد» و  «لیتمث» گر،ید یبعض

و  «لیتمث» رشیپذ ثاق،یم هیاز آ« عالم ذر»که اوال، الزمه انکار استفاده  دهد یپژوهش نشان م نیا یها افتهی

را مورد انکار قرار داد و در  ثاقیم هیاز آ« عالم ذر»استفاده  توان یاست، نم ثاقیم هیدانستن مفاد آ «نینماد»

از جهات  «ثاقیم» هیآدانستن مفاد « نینماد»و  «لیتمث» ا،یدانست. ثان «یواقع»و اقرار را  ثاقیآن م ال،ح نیع

 .قابل قبول است ریغ جهیبوده و در نت «ثاقیم» هیبر خالف ظاهر آ یمتعدد

 .عالم ملکوت، عقول ل،یتمث ثاق،یم هیعالم ذر، آ :ها واژهکلید
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 مقدمه  .0

اصل و قاعده در هر کالم و گفتار، از جمله در بیانات قرآنی، حمل آن گفتار بر معنای 

ای عقلی یا نقلی معتبر بر معنای مجازی وجود داشته باشد.  حقیقی آن است؛ مگر اینکه قرینه

خصوصا در  ؛است ظاهرقاعده و خالف در همه کلمات،  «زمجا»و  «نمادین»زبان لذا 

بر  ای از آیات قرآن، آیه ،صحیح مبانیاگر بدون رعایت  کهرآن قآیات همچون  عباراتی

موجب  شود،تمثیل و زبان نمادین حمل شود، عالوه بر آن که افترا بر خداوند محسوب مى 

آیات قرآن و هر عبارت دیگر  لذا .دگردمىدر حوزۀ عقیده، اخالق و عمل  گمراهى مردم

 ممکن نباشد. مل بر معناى حقیقىح کرد که« نمادین» را در صورتی باید حمل بر

« تمثیل»یکی از آیاتی که برخی از مفسران و دانشمندان اسالمی، آن را مصداق 

سوره اعراف است که به آیه میثاق  271عنوان کرده اند، آیه « نمادین»دانسته و مفادآن را 

َو » فرماید: میخطاب به پیامبر اسالم )ص( سوره اعراف خداوند متعال در باشد.  معروف می

يَّتَُهْم َوأَْشَهَدُهْم َعىل أَنُْفِسِهْم أَ لَْسُت ِبَربُِّكْم قا لُوا إِْذ أََخَذ َربَُّك ِمْن بَني آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّ

ا  أَْْشََك آباُؤنا ِمْن قَبُْل بىَل َشِهْدنا أَْن تَُقولُوا يَْوَم الِْقياَمِة إِنَّا كُنَّا َعْن هذا غاِفلني / أَْو تَُقولُوا إَِّنَّ

يًَّة ِمْن بَْعِدِهْم أَ فَتُْهِلُكنا ِِبا فََعَل الُْمبِْطلُونَ  به یاد بیاور زمانی را که  ]ای پیامبر[ «َوكُنَّا ُذرِّ

؛ ساختها را برخودشان گواه  ها را برگرفت و آن خداوند از پشت بنی آدم، ذریه آن

دهیم. ]خداوند چنین  ؟ گفتند : آری؛ گواهی می ]وفرمود:[ آیا من پروردگار شما نیستم

کرد[ تا فردای قیامت نگویید که ما از ربوبیت تو غافل بودیم؛ یا بگویید پدران ما مشرک 

 کنی؟ ها بودیم. پس آیا ما را به کار پدران باطل گرای ما هالک می بودند و ما هم ذریّه آن

 (.271–271 )اعراف:

 ۀقرآنی است که مفسران و اندیشوران اسالمی در بارمذکور، یکی از آیات مهم  ۀآی

اند. البته همه مفسران و اندیشمندان های متفاوتی ارائه کرده مضمون و محتوای آن، دیدگاه

ها نسبت به ربوبیت  اسالمی داللت این آیه را براین نکته قبول دارند که خداوند از انسان

در  در قیامت، برای انحراف و لغزش خوخویش اقرار و اعتراف گرفته و در نتیجه کسی د

یا  ،بوده« واقعی»دنیا عذری نخواهد داشت؛ ولی در این که آیا این اقرار و پیمان به صورت 
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 ؛ بین آنان اختالف دیدگاه وجود دارد.«نمادین»و  «تمثیل»به صورت 

دانستن « نمادین»و« تمثیل»بر« میثاق»فرضیه نگاشته پیش رو، آن است که حمل آیه 

» و« تمثیل»توان آیه مذکور را حمل بر  باشد و لذا نمی فاد آن، خالف ظاهرآیه مذکور میم

  کرد.« نمادین

نماید که حمل آیه  پرداختن به این موضوع در آیه میثاق، از این رو ضروری می

مذکور بر تمثیل و نمادین دانستن مفاد آن، در صورتی که دلیلی بر اثبات آن نباشد، افترا 

گردد،  شود و نیز موجب گمراهی در فهم مراد خداوند از آن آیه می برخداوند محسوب می

تحلیلی به سئواالت ذیل پاسخ  -بر این اساس، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی 

  دهد : می

است یا آن  «واقعی» وند در آیه میثاق،به ربوبیت خدا ها الف. اقرار و اعتراف انسان

 است؟ مطرح شده« نمادین»و « تمثیل»ن، به صورت اقرار و پیما

را  میثاق و اقرار آن توان از آیه میثاق، می« عالم ذر»ب. در صورت انکار استفاده 

دانستن « نمادین» و « تمثیل»الزمه انکار عالم ذر، پذیرش نظریه  دانست یا این که« واقعی»

 ؟  مفاد آیه میثاق است

 . پیشینۀ پژوهش4

 :از جملهاست نه پژوهش پیش رو، تاکنون آثاری نگاشته شدهدر مورد پیشی

در این کتاب  .محمدباقرعلم الهدی، از «سد المفرعلی منکر عالم الذر»کتاب الف. 

از آیه میثاق « عالم ذر»آیه میثاق و روایات عالم ذر، مورد بررسی قرار گرفته و استفاده 

 (.2311، علم الهدیاست)مورد تاکید و مفاد آیه میثاق، واقعی دانسته شده

؛ از علّامه امینی. ایشان در این کتاب، «المقاصد العلیه فی المطالب السنیه»ب. کتاب 

را از آیه « عالم ذر»ضمن بررسی آیه میثاق و روایات وارد شده در مورد عالم ذر، استفاده 

 .(2313)امینی، عنوان کرده است « واقعی»میثاق مورد تأیید قرار داده و مفاد آیه میثاق را 

، نوشته عالمه طباطبایی. دراین کتاب استفاده عالم ذر از آیه «تفسیر المیزان»ج. کتاب 

-شده دانسته« واقعی» مفاد آیه میثاق مورد انکار قرار گرفته و در عین حال، 
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 (.2131)طباطبایی،است

استفاده در این کتاب، ایشان  ، نوشته آیت اهلل جوادی آملی.«تفسیر تسنیم»د. کتاب 

-دانسته« واقعی»مفاد آیه را مورد انکارقرار داده و در عین حال، « میثاق»عالم ذر را از آیه 

 (.  2131)جوادی آملی،ستا

از آیه « عالم ذر». در این کتاب استفاده شیخ مفید المسایل السرویه، نوشته»ه. کتاب 

و « تمثیل»مفاد آیه میثاق  بودن مفاد آیه مذکور مورد انکار قرارگرفته و« واقعی»میثاق و 

 (.2323)مفید،  ستاشدهدانسته « نمادین»

از آیه « عالم ذر». ایشان نیز در این کتاب استفاده سید مرتضی، از«و. کتاب االمالی 

و « تمثیل»بودن مفاد آیه مذکوررا مورد انکار قرار داده و مفاد آیه میثاق را « واقعی»میثاق و 

 (.2311سید مرتضی، ) ستدانسته ا« نمادین»

، از سید شرف الدین عاملی. ایشان نیز عالم ذر را «فلسفه المیثاق والوالیه»ز. جزوه 

 .تا(الدین، بی)سید شرف ستادانسته« نمادین»و « تمثیل»انکار کرده و مفاد آیه میثاق را 

ه نگاشت« میثاق»افزون برموارد ذکر شده، تالیفات وآثار دیگری در تفسیر مفاد آیه 

بودن مفاد آیه میثاق به صورت پراکنده « نمادین»یا « واقعی»ها  است، ولی در آن پژهششده

بودن « نمادین »یا « واقعی»نامه و مقاله مستقلی مالحظه نشد که مطرح شده و کتاب، پایان

دانستن مفاد « نمادین» مفاد آیه میثاق را به صورت تفصیلی بررسی و ثابت کرده باشد که 

های متعددی بر خالف ظاهر آیه میثاق و روایات عالم ذر است؛ و  اق از جنبهآیه میث

از آیه میثاق، پذیرش نظریه « عالم ذر»همچنین ثابت کرده باشد که الزمه انکار استفاده 

 -دانستن مفاد آیه میثاق است. در این پژوهش، با روش توصیفی « نمادین» و « تمثیل»

ه میثاق، تفصیال مورد بررسی و نقد قرار گرفته و به این نکته بودن مفاد آی« نمادین»تحلیلی، 

دانستن مفاد آیه « نمادین» و « تمثیل»اشاره شده که الزمه انکار عالم ذر، پذیرش نظریه 

دانستن مفاد آیه میثاق برخالف ظاهرآیه مذکور و « نمادین» میثاق است؛ درحالی که

 باشد. روایات عالم ذر می
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 . روش پژوهش3

افزاری ای و نرمتحلیلی، با رویکرد استفاده از منابع کتابخانه -پژوهش با روش توصیفیاین 

ساماندهی شده و با استفاده از این روش، مفاد آیه میثاق ازجهت واقعی بودن یا نمادین 

است که مفاد آیه میثاق بودن آن آیه، مورد بررسی قرارگرفته و به این نکته دست یافته

کند و تمثیل و نمادین دانستن مفاد آیه ای خارجی میایت از واقعهواقعی بوده و حک

 مذکور برخالف ظاهر آیه می باشد.

 «میثاق»دانستن آیه « نمادین» و  «تمثیل»گره نتوضیح . 9

 ایآیه میثاق، از واقعه به این معنا است که، «میثاق»مفاد آیه « نمادین دانستن»و  «تمثیل» 

بین  ایای از پشت پدران خارج نشده و مکالمهکند و در نتیجه ذریه خارجی حکایت نمی

ها در عالم خارج اتفاق نیفتاده است؛ بلکه  ها و پیمان و اقراری از ناحیه انسان خدا و انسان

خداوند با « گویا» ای از پشت پدران خارج شده وذریه« گویا»مفاد آیه میثاق این است که 

ها به ربوبیت خدا اقرار  انسان« گویا»الی کرده و ؤها چنین س مکالمه و از انسان ها انسان

و مکالمه و سؤال و اقراری در خارج از پشت پدران اند؛ نه این که واقعا خروجی کرده

چنین تفسیری از آیه، هم برخالف ظاهر آیه میثاق است و هم برخالف  اتفاق افتاده باشد.

و 211، 131، 132: 2ق، ج2172)برقی، ندباره عالم ذر وارد شده ا روایاتی است که در ظاهر

: 2117؛ صدوق، 88و  72: 1404؛ صفار، 21و  8، 7: 1؛ ج137: 2،ج 2317؛ کلینی،182

111 .) 

اعتراف  ها و اقرار و مکالمه خداوند با انسانو روایات، در این که  ظهور این آیه

و « تمثیل»بوده است، نه بر سبیل « واقعی» صورت به ،ها به ربوبیت خداوند در آن عالم انسان

ای عقلی برخالف قابل انکار نیست و تا زمانی که دلیلی لفظی و یا قرینه؛ «نمادین»و « مجاز»

این ظهور نباشد، این ظهور برای ما حجّت است؛ زیرا ظهور هر جمله و کالمی تا زمانی که 

عقال حجت است و باید به آن استناد  برهان قطعی بر دفع آن ظهور صورت نگیرد، از نظر

 کرد.

با این ها است؛ زیرا به تصریح آیه،  آیه در مقام اتمام حجت برانساناین  از طرفی
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ها در  ها به ربوبیت او، دیگر عذری برای انسان ها و اقرار انسان مکالمه خداوند با انسان

از ربوبیت خدا غافل بودیم یا توانند مدعی شوند که ما در دنیا  ماند و نمی قیامت باقی نمی

ها بودیم؛ مشرک شدیم و در   بگویند چون پدران ما مشرک بودند و ما هم که ذریّه آن

ا أَْْشََك آباُؤنا ِمْن  أَنْ »نتیحه معذوریم:  تَُقولُوا يَْوَم الِْقياَمِة إِنَّا كُنَّا َعْن هذا غاِفلني أَْو تَُقولُوا إَِّنَّ

يًَّة ِمْن بَْعِدِهمْ قَبُْل َوكُنَّا  که مفاد آیه  شود بدیهی است که اتمام حجت زمانی انجام می «.ُذرِّ

 شود. اتمام حجت انجام نمی« مجاز گویی»و « تمثیل»باشد و با « واقعی»

دانستن مفاد آیۀ « نمادین»و « تمثیل»های مختلف پیرامون نگره  . دیدگاه5

 «میثاق»

های  و دیدگاهرا مورد انکار قرار داده « میثاق»از آیه «  عالم ذر» کسانی که استفاده تمامی 

 شوند: به دو گروه تقسیم می ددیگری را در تفسیر آیه میثاق مطرح کرده ان

 .گروه اول5-0

 شوند: به چهاردسته تقسیم می، اینان دانند می« دنیا»کسانی که موطن اخذ میثاق را  

  «اعطای عقل و نصب ادله» ۀ. نظری5-0-0

ها و نصب دالیل بر  صاحبان این نظریه معتقدند که خداوند با کامل آفریدن عقل انسان

ها را در دنیا دارای عقل آفریده  خداوند انسان ربوبیت خود، از آنان پیمان گرفته است؛ یعنی

آیات خداوند در این جهان، به  ور ها با کمک این عقل، از طریق مشاهده آثا و انسان

آز آنان « گویا»د با ارائه این آثار و آیات خویش، نواآورند. لذا خد می ربوبیت او ایمان

 ویها با اعتقاد و ایمان آوردن به  است که آیا من پروردگار شما نیستم؛ و انسانسؤال کرده

اند. در نتیجه زبان آیه میثاق، زبانی است پاسخ مثبت داده و به ربوبیت او اقرار کرده« گویا»

 و حاکی از یک واقعه خارجی در گذشته نیست.« دیننما» و« تمثیلی»

است، شیخ مفید ترین دانشمندی که این نظریه را مطرح کردهقدیمی در میان امامیه،

است که در انکار کرده را به این معنا ایشان اولین کسی است که عالم ذر اًاست. ظاهر
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ها را از صلب آدم بیرون  انسان ایهای ذره عالمی قبل از آفرینش انسان در دنیا، خداوند بدن

آورده و با آنان سخن گفته و از آنان به ربوبیت خویش اقرارگرفته است؛ و آن را از 

 بر شمرده و معتقدان به عالم ذر، ازجمله مرحوم صدوق را شدیداً« تناسخیه » اعتقادات 

 است.مورد طعن و نقد قرار داده

 گوید: و می است دانسته «مجاز در لغت»و  «تمثیل»شیخ مفید آیه میثاق را از باب 

آیند، با کامل کردن عقلشان  مقصود آیه، آن است که خداوند از افرادی که به دنیا می

ها و نیازشان به محدث داللت  که بر حدوث آن]و راهنمایی آنان به وسیله آثار صنع خود 

است  آنها، به منزله  نها پیمان گرفته است. نشان دادن آثار صنع خود به انسا از آن[ دارد

؟ و « الستُ بربکم» است ها( شاهد گرفته وگفته  که گویا خداوند آنان را علیه خود )انسان

آنان در « گویا»است که این درک وجود خدا از این آثار صنع به وسیله عقل، به منزله 

 (.37: 2323)ر.ک؛ مفید، « بلی شهدنا » اند: جواب گفته

رتضی این نظریه را برگزیده است. ایشان پس از انکار پس از شیخ مفید، سید م

دهد که یک احتمال، همان نظریه  استفاده عالم ذر از آیه میثاق، در این آیه دو احتمال می

ها و آثار  مقصود از آیه، این است که خداوند در دنیا نشانه ،شیخ مفید است. به زعم وی

ای آفریده است که با دیدن این آثار و گونهها را به  ها نشان داده و آن خود را به انسان

آورند. این نشان دادن آثار صنع به انسان، به  ها، به وجود او و به ربوبیت وی ایمان می نشانه

ها است و پذیرش داللت آین آثار بر وجود و  ها علیه خود انسان منزله شاهد گرفتن انسان

 (.11 :2311)ر.ک؛ سید مرتضی،  است خدابر ربوبیت وی، به منزله اقرار به ربوبیت 

است، البیان نوشته شدهمرحوم طبرسی نیز در تفسیر جوامع الجامع که پس از مجمع

فرماید: چون  است و در توضیح آن می «تمثیل»کند که آیه میثاق از باب  تصریح می

لت ها با عقل خود، دال ها دالیل ربوبیت خویش را اقامه کرده و انسان خداوند برای انسان

خداوند آنان را برخویش « گویا»پذیرند؛ پس  فهمند و می آن ادله بر ربوبیت خداوند را می

آنان به ربوبیت او اقرار کرده اند. پس مرحوم طبرسی نیز اخذ میثاق و « گویا»شاهد گرفته و 

ها و نصب دالیل از سوی خداوند بر ربوبیت خود تفسیر  اقرار را به اعطای عقل به انسان
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 (.381: 2ج ،2321، طبرسی)ر.ک؛ ستاکرده

البیان، بعد از نقد نظریه عالم ذر، به عنوان یکی همین نظریه را ایشان در تفسیر مجمع

از احتماالت در تفسیر آیه میثاق به نقل از بعضی از مفسران آورده و بر آن نقدی وارد 

 (.788 :3، ج2171،طبرسی)ر.ک؛ است نکرده

فرماید:  کند و می دفاع می «تمثیل»از معاصران، سید عبد الحسین شرف الدین از نظریه 

شعور  انسان را در دنیا از نظر بدنی به بهترین صورت آفرید و او را دارای عقل و ،خداوند

دهد.  به وسیله آن، حق را از باطل و صحیح را از فاسد تشخیص می انسان کامل قرار داد که

های خداوند دراین  داشتن چنین عقل وادراکی، از طریق دیدن آیات و نشانه لذا انسان با

آورد. این که خداوند او را چنین آفریده، به  جهان، ربوبیت او را فهمیده و به آن ایمان می

او را شاهد خویش قرار داده و به او گفته است که آیا من خدای « گویا»منزله آن است که 

دهیم که تو خدای ما  ان در جواب گفته اند: شهادت میآن« گویا»شما نیستم؛ و 

 (.1 بی تا:، الدینشرف)ر.ک؛ هستی

حمل کرده و مقصود آیه  «تمثیل»درمیان مفسران اهل سنت، زمخشری این آیه را بر 

)ر.ک؛ استدانسته «نصب ادله برربوبیت و وحدانیت خداوند و شهادت دادن عقل به آن»را 

 (.278: 1ج  ،2317زمخشری،

صاحب تفسیر البحر المحیط، نظریه زمخشری را بهترین نظریه دانسته و آن را 

 (.128: 1، ج2311 ابوحیان،)ر.ک؛  استبرگزیده

نیز نظریه  (.32 :1، ج2328، بیضاویو  271:  2328، سیوطیمفسران دیگری مانند: )

 .اندمذکور را انتخاب کرده

، 2311،فخررازی)ر.ک؛ است دانستهفخررازی هم این تفسیر را خالی از اشکال 

 (.311: 21ج

 «رسالت وحی و» ۀ. نظری5-0-4

ای از مبنای این نظریه آن است که خداوند از طریق فرستادن پیامبران و با زبان آنان از طایفه

ای از گوید: آیه میثاق درباره طایفه فرزندان آدم پیمان گرفته است. عبد الجبار معتزلی می
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دهد: خداوند از طریق  دنیا نازل شده و آن طایفه کفارند. وی ادامه میفرزندان آدم در

عبد الجبار، )ر.ک؛ استپیامبران، از فرزندان آدم پیمان گرفته و با آنان اتمام حجت کرده

 .(111: 2ج ،تابی

ها توحید و  این نظریه نیز به واقع نوعی تمثیل است ؛ زیرا زمانی که پیامبران برای انسان

های پیامبران و معجزات آنان تسلیم  ها در برابر گفته کنند و انسان را بیان میربوبیت 

آورند؛ این رویکرد به منزله آن است که  شوند و در نتیجه به خدا و ربوبیت او ایمان می می

« گویا»خداوند با آنان مکالمه کرده و از آنان در باره ربوبیت خود سوال کرده و « گویا » 

اند؛ زیرا در حقیقت، بین خداوند پذیرفته و به آن اقرار کرده ه خداوند آن راپاسخ ب آنان در

ها نیز چنین اقراری  ها مکالمه ای انجام نشده و خداوند چنین سؤالی نکرده و انسان وانسان

 حمل شود و این جریان را از قالب تمثیل خارج کند. « واقع »اند تا بر بیان نکرده

، مرحوم طبرسی این نظریه را به عنوان یک احتمال درآیه در میان دانشمندان شیعه

)ر.ک؛ استمیثاق، از جبایی و قاضی عبد الجبار نقل کرده و نقدی بر آن وارد نکرده

 (.788: 3ج ،2171طبرسی، 

همچنین شیخ طوسی در تفسیر التبیان این نظریه را که مقصود از آیه میثاق، اخذ پیمان 

)ر.ک؛ استقول جبایی نقل کرده و بر آن نقدی وارد نکردهبه وساطت پیامبران است؛ از 

 (.18-17: 1ج بی تا،، طوسی

ابوالفتوح رازی نیز این نظریه جبایی و قاضی عبد الجبار را که خداوند با زبان پیامبران 

ها به ربوبیت خویش اقرار گرفته است؛ به عنوان یک احتمال در  از طایفه خاصی از انسان

 (.3-8 :3ج ،1408 ،ابوالفتوح رازی)ر.ک؛ کند بر آن نقدی وارد نمیآیه مطرح کرده و 

 «عقل و وحی» ۀ. نظری5-0-3

ها و فرستادن  بر اساس این نظریه، خداوند از طریق اعطای عقل)حجت باطنی( به انسان

ها، از  است. انسانها به ربوبیت خویش اقرار گرفته وحی و پیامبران )حجت ظاهری( از انسان

های عقلی و سخنان پیامبران، ربوبیت خدا را فهمیده و به آن اقرار کرده و به  استداللطریق 

ها تمام  اند. خداوند با اعطای عقل و فرستادن وحی، حجت را بر انسانخداوند ایمان آورده
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 است.کرده

گفت وگویی بین  ،است؛ زیرا بر اساس این نظریه« تمثیل»این نظریه نیز مصداق نظریه 

انسان و سؤال و اقراری در خارج نبوده، بلکه اعطای عقل و فرستادن پیامبران، به خدا و 

ها در  و سؤال از آنان است و تسلیم بودن انسان انسانها علیه خود منزله شاهد گرفتن انسان

های عقلی و سخنان پیامبران، به منزله پاسخ مثبت آنان و اقرار به ربوبیت خدا  برابر برهان

رده اند و این، همان کها نیز اقرار انسان« گویا»خداوند سؤال کرده و « ا گوی»است. پس 

 است.« تمثیل»

نیست، بلکه بیان  «تمثیل»اصرار بعضی از طرفداران این نظریه بر این که این نظریه، 

ها گفت  واقع است؛ قابل پذیرش نیست؛ زیرا ظاهر آیه این است که خداوند، خود، با انسان

ها سئوال خدا را پاسخ داده و اقرار کرده اند؛ در حالی  ؤال کرده و انسانوگو و از آنان س

که بر اساس این نظریه، خداوند تنها عقل داده و پیامبر فرستاده و از طریق عقل و از زبان 

ها سؤالی نکرده و  است. پس در حقیقت، خداوند از انسانپیامبر سؤال کرده و اقرار گرفته

« گویا» ،پیامبر ارسال خداوند اقراری نکرده اند؛ ولی با دادن عقل و ها نیز در برابر انسان

تلقی « تمثیل»اند و لذا این نظریه نیز ها اقرار کرده انسان« گویا»خداوند سؤال کرده و 

 گردد. می

-شیخ طوسی این نظریه را از بلخی و رمانی نقل کرده و بر آن نقدی وارد نکرده

 (.17، 1ج تا:بی، طوسی)ر.ک؛ است

ندانسته،  «تمثیل»ازمعاصران، استاد جوادی آملی این نظریه را ترجیح داده و آن را 

ولی بر اساس  (.211: 21ج ،2187،جوادی آملی)ر.ک؛ دانسته است « واقع»بلکه بیان 

از « تسنیم»است. البته ایشان در تفسیر  «تمثیل»توضیحاتی که داده شد، این نظریه نیز مصداق 

 است.را انتخاب کرده« فطرت»رده و نظریه این نظریه رجوع ک

 فطرت ۀ. نظری5-0-9

است و در واقع، این ها پیمان گرفته از انسان« فطرت»براساس این نظریه، خداوند در موطن 

مبنای این نظریه آن ، دور بوده است، نه با زبان عقل یا وحی یا ه« فطرت»پیمان، با زبان 
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صورت نطفه از صلب پدران به رحم مادران؛ خداوند ها به  است که هنگام خروج انسان

است. لذا همه افراد بشر استعداد درک توحید و ربوبیت را در نهاد و فطرت آنان قرار داده

در درون خود، دارای روح توحید وگرایش به خدا و ربوبیت او هستند و در نتیجه سؤال 

جنبه  کوین خواهد بود، نه تشریع، وها به او، به زبان ت ها و پاسخ انسان خداوند از انسان

کنایی دارد، نه حقیقی. پس این پیمان، پیمانی فطری است که هر کس در درون جان خود 

یابد و با وجود این فطرت، هیچ عذری برای غفلت و یا شرک ورزیدن، قابل  آن را می

 ؛221: 12، ج2131جوادی آملی،  ؛8 :7، ج2171مکارم شیرازى، )ر.ک؛  پذیرش نیست

 (.318: 1ق، ج2323؛ ابن کثیر، 23: 21-3، ج2321صادقی،

دانسته و  «تمثیل»را مقابل نظریه « فطرت» نظریه  ،اندیشمندان اسالمی بعضی از

(. در 217: 12، ج2131جوادی آملی، )ر.ک؛ معتقدند مفاد آیه میثاق، فطرت انسان است

در حقیقت بین خدا  نیزنظریه این  بر اساساین نظریه نیز مصداق تمثیل است؛ زیرا حالی که 

ها نیز  و انسان هیچ گفت وگویی صورت نگرفته و خداوند از انسان سؤالی نکرده؛ و انسان

ها فطرتا با گرایش به خدا آفریده شده اند و در درون  اند؛ ولی چون انساناقرارزبانی نکرده

ن سؤال کرده که آیا من خداوند از آنا« گویا»یابند و به آن اعتراف دارند؛  خود، خدا را می

آنان پاسخ داده اند که آری، تو خدای ما هستی و به ربوبیت او « گویا»خدای شما نیستم؛ و 

و « قال»خواهد بود، نه به زبان « حال»اقرارکرده اند و در نتیجه این سؤال وجواب به زبان 

 ارجی.خواهد داشت، نه حکایت از یک واقعه خ« نمادین»و « تمثیل»مفاد آیه جنبه 

 های ذکر شده اشکاالت دیدگاه. 5-4

، دارای اند دانستن مفاد آیه میثاق« نمادین»و «تمثیل»مصداق نظریه ی مذکور که ها دیدگاه

 عبارتند از:ها  اهم آنکه  هستنداشکاالتی 

. حمل آیه میثاق بر هر یک از این نظریات تمثیلی، در صورتی صحیح خواهد الف

، مورد پذیرش واقع شود و در استفاده عالم ذر از آیه میثاق بربود که اشکاالت وارد شده 

نتیجه ظهور آیه میثاق در عالم ذر، مورد انکار قرار گیرد؛ در حالی که ظهورآیه میثاق در 

آن اشکاالت همه  عالم ذر بالمانع است و هیچ یک از آن اشکاالت وارد نیست. پاسخ به
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ه برخی از آن اشکاالت که از سوی عالمه البته نگارنده بطلبد.  نوشتاری مستقل می

 (.17-3: 2188ابراهیمی راد، است)ر.ک؛ طباطبایی عنوان شده، در مقاله ای پاسخ داده

همان گونه که اوال:  ؛ زیرا:هستند «میثاق». این نظریات تمثیلی برخالف ظاهر آیه ب

اعتراف  ها و اقرار و انسان ومکالمه خداوند ظهور دارد که در این نکته  «میثاق»بیان شد، آیه 

و « تمثیل»نه بر سبیل ؛ بوده است« واقعی» به صورت ،ها به ربوبیت خداوند در آن عالم انسان

و تا زمانی که دلیلی برخالف این ظهور نباشد، این ظهور برای ما حجت است؛  ؛«مجاز»

کسی  ها بوده و شود که این اقرار و اعتراف از همه انسان از ظاهر آیه میثاق استفاده می :ثانیا

 در« ذُرِّیَّتَهُمْ»و « مِنْ ظُهُورِهِمْ»و« مِنْ بَنی آدَمَ»های  استثنا نشده است؛ زیرا هر یک از عبارت

تمام  شود و لذا خداوند حجت را بر همه ها را شامل می عموم ظهور داشته و همه انسان

کرده و هیج انسانی برای مخالفت و غفلت و شرک خویش، عذر و حجتی در قیامت 

ها به ربوبیت خدا اقرار  ندارد؛ درحالی که بر اساس نظریه اول و دوم و سوم، همه انسان

شوند.  ها در برابر وحی و پیامبران به دوگروه مومن وکافر تقسیم می نکرده اند؛ زیرا انسان

ها میثاق گرفته نشده است و همه اقرار نکرده اند؛ چه این  بران از همه انسانپس با زبان پیام

ها پیامبران را تکذیب کرده و به خداوند ایمان نیاوردند و همچنین در  که گروهی از انسان

ای ادله عقلی را افسانه پنداشته و معیار  برابر عقل و برهان عقلی، همه تسلیم نیستند؛ عده

و لذا ملحد  (.13/ انعام)« ان هی اال حیاتنا الدنیا اقالو»دانند:  به میمعرفت را حس وتجر

ثالثا: (. 37 :12ش، ج2131جوادی آملی، )کنند  خدا به ربوبیت اقرار نمی هستند و در برابر

ها و اقرار  شود که این رویارویی و مکالمه خداوند با انسان از ظاهراین آیه استفاده می

ها به خداوند بوده است؛  به صورت علم حضوری و شهود قلبی انسان ها به ربوبیت او؛ انسان

زیرا بر اساس این آیه و مستفاد از آن، با این مکالمه و اقرار، دیگر برای آنان در قیامت 

ماند که در این رویارویی و  ماند. بدیهی است که عذر در صورتی باقی نمی عذری باقی نمی

مه ممکن نباشد، و این، نیز زمانی است که انسان، طرف مکالمه اشتباه در تطبیق طرف مکال

مکالمه را که خدا است، ببیند و او را بشناسد و بی تردید این دیدن و شناختن، جز با علم 

نصب ادله و »حضوری و شهود قلبی امکان پذیر نیست؛ در حالی که اگر موطن میثاق را 
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ناخت خداوند و ربوبیت او به صورت قائل باشیم، ش «وحی»تنها یا « عقل و وحی» یا «عقل

و کلی خواهد بود نه شخصی؛ و این علم حصولی و  ؛علم حصولی خواهد بود، نه حضوری

رابعا: از ظاهر آیه استفاده (. 31ش: 2187مصباح، ) کلی برخالف ظهور آیه میثاق است

آفرینش  قبل از ؛شود ، عالمی که در آن، به ربوبیت خداوند پیمان و اقرار گرفته شده می

آمده که « اذ»؛ هم کلمه ...«إِْذ أََخَذ َربَُّك ِمْن بَني آَدمَ »انسان در دنیا بوده است؛ چون در آیه 

آمده است « أَخَذَ»ظرف زمان ماضی است و به زمان گذشته اشاره دارد و هم فعل ماضی 

ان و دهد؛ یعنی خداوند در گذشته، از انسان به ربوبیت خویش پیم که از گذشته خبر می

اقرار گرفته است. پس عالمی که در آن، به ربوبیت خداوند پیمان و اقرار گرفته شده، قبل 

از آفرینش انسان در دنیا بوده است؛ در حالی که همه آن نظریات تمثیلی، موطن اخذ میثاق 

: ظاهر (. خامسا128: 8، ج2131طباطبائی،)  اند عنوان کردهدنیا  بعد از آفرینش انسان در را

ها در  این است که پس از خروج ذریه از پشت پدران و هنگام اخذ میثاق، انسان «میثاق»ه آی

موطن اخذ میثاق، همزمان و با هم حضور داشته و به ربوبیت خداوند اقرارکرده اند؛ در 

با ظاهر آیه میثاق  ،دانند حالی که همه نظریات ذکر شده که موطن اخذ میثاق را در دنیا می

شوند و یک جا و با هم حضور  ها به تدریج متولد می سازگار نیستند؛ زیرا در دنیا انسان

 (.31:  12، ج2131جوادی آملی، )ندارند 

« تمثیل»مصداق را دنیا دانسته و های ذکر شده که موطن اخذ میثاق  تمامی دیدگاه ج.

زیرا روایات عالم ذر بر  هستند؛عالم ذر  شده در باره بودند، برخالف ظاهر روایات وارد

ها وجود داشته که در آن عالم،  دارند که عالمی قبل از آفرینش انساناین نکته داللت 

ها بر ربوبیت خویش اقرار و پیمان گرفته است.  ها مکالمه داشته و از انسان خداوند با انسان

موطن گرفتن میثاق را ، این دنیا بر این اساس، اندیشمندانی که عالم ذر را انکار کرده و 

براساس آن نظریات، باید همه این دانسته اند؛ بر خالف این دسته از روایات عمل کرده اند. 

دان اسالمی تواتر نشمیدانروایات طرد و از اعتبار ساقط شوند؛ در حالی که بعضی از 

در بین این ین که (. ضمن ا118،: 8، ج2131طباطبائی، )ند کرده  را ادعا عالم ذر روایات

از نظر سند  دو روایت کهروایات، روایات صحیح و معتبر وجود دارند که از باب نمونه به 
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 شود: دارای اعتبارند، اشاره می

َعِِلُّ بُْن إِبْرَاِهيَم َعْن أَِبيِه َعِن ابِْن أَِِب ُعَمْْيٍ : الف. کلینی در کتاب کافی آورده است

:َرارََة َعْن أَِِب َجْعَفٍر ع قالَعِن ابِْن أَُذيْنََة َعْن زُ  َو إِْذ أََخَذ » .... َو َسأَلْتُُه َعْن قَْوِل اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ

يَّتَُه  ...«َربَُّك ِمْن بَِني آَدَم  رِّ فََعرَّفَُهْم  1قَاَل أَْخَرَج ِمْن ظَْهِر آَدَم ُذرِّ إََِل يَْوِم الِْقيَاَمِة فََخَرُجوا كَالذَّ

 َعىَل َو أََراُهْم نَْفَسُه َو لَْو ََل َذلَِك لَْم يَْعرِْف أََحٌد َربَُّه َو قَاَل قَاَل رَُسوُل اللَِّه ص كُلُّ َمْولُوٍد يُولَدُ 

 (.21 :1، ج2317کلینی، )لَّ َخالُِقُه الِْفطْرَِة يَْعِني الَْمْعرِفََة ِبأَنَّ اللََّه َعزَّ َو جَ 

......« مِنْ بَنِی آدَمَواذ اخذ ربک »گوید : از امام باقر )ع( در باره این آیه  زراره می

خداوند خارج ساخت از پشت آدم، ذریه او را تا قیامت. پس  :سئوال کردم. امام )ع( فرمود

اگر آن شناساند و ارائه کرد. همه خارج شدند، مانند ذره. پس خداوند خود را به آنان 

شناخت. امام )ع( به  کسی در دنیا خدای خود را نمیشناساندن و معرفت در عالم ذر نبود، 

شود بر اساس فطرت، یعنی با معرفت به این  نقل از پیامبر )ص( فرمود: هر انسانی متولد می

 شود. که خداوند خالق او است، آفریده می

  ارزیابی سند

های رجالی توثیق شده اند. لذا روایت  سند روایت، قرار گرفته اند در کتابافرادی که در 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

؛ در ... «ِمْن بَني آَدمَ َو إِذْ أََخَذ َربَُّك  »با ظاهرآیه میثاق: ...« اخرج من ظهر آدم ذریته » . اگرگفته شود ظاهر این روایت 2

خداوند از پشت فرزندان آدم، ذریه آنان را خارج کرد؛ در حالی که بر اساس این » فرماید:  تعارض است؛ زیرا آیه می

روایت و روایات مشابه آن، خروج ذریه و فرزندان، از پشت خود آدم بوده است، نه از پشت فرزندان آدم، در نتیجه 

روایات، وجود عالم ذر را ثابت کرد. پاسخ این است که گرچه آیه از خروج ذریه از پشت بنی توان با این گو.نه  نمی

يََّتُهمْ » آدم سخن گفته است: ولی خروج ذریه از پشت بنی آدم ممکن نیست، مگر این ؛ «ِمْن بَني آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ذُرِّ

س از آن، فرزندان آن فرزندان از پشت آن فرزندان که ابتدا فرزندان بالفصل آدم از پشت خود آدم خارج شوند و پ

خارج گردند و به همین ترتیب تا پایان نسل آدم. بر این مبنا، آیه نیز داللت دارد که همه ذریه آدم از پشت آدم خارج 

شده اند؛ ولی بعضی با واسطه و بعضی بدون واسطه؛ لکن روایات به این نکته که بعضی با واسطه و بعضی بدون 

طه، اشاره ای نکرده اند، بلکه به طور کلی عنوان کرده اند که ذریه آدم از پشت آدم خارج شده اند. به عبارت واس

اند. پس بین آیه و روایات تعارضی آن را بیان کرده« اجمال»قضیه را عنوان کرده است و روایات « تفصیل»دیگر: آیه 

 (.121: 8ج ،2131طباطبایی،؛ 77: 12ج ، 2131جوادی آملی، )نیست 
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 از نظر سند معتبر است:

؛ 231: 22، 2321؛ خویی،181ق:2313 الف. علی بن ابراهیم بن هاشم)نجاشی،

 (.13: 2313ابوترابی،

 (.13: 2313؛ ابوترابی،127: 2، 2321ب. ابراهیم بن هاشم قمی، )خویی،

 (. 181: 2313؛ ابوترابی، 173: 23، 2321؛ خویی، 118: 2313)نجاشی ابن أبی عمیر ج.

 (.118: 2313؛ ابوترابی، 28: 21،  2321؛ خویی،181: 2313) نجاشی ابن اذینۀ د.

: 2313؛ ابوترابی، 128: 7، 2321؛ خویی، 271: 2313بن اعین ) نجاشی، زرارۀ هـ..

238.) 

 ارزیابی محتوایی

دارد که خداوند در عالمی قبل از آفرینش انسان در دنیا، همه این روایت به روشنی داللت 

فرزندان حضرت آدم را به صورت ذره آفرید و آنان نسبت به خداوند و ربوبیت او معرفت 

ها در دنیا  یافتند و در نتیجه به ربوبیت او اقرار کردند؛ همچنین داللت دارد این که انسان

شناسند، به این دلیل است که این معرفت فطری قبال  فطرتا به خدا گرایش دارند و او را می

ها پیدا شده است و در آن عالم نسبت به خداوند معرفت حضوری  برای انسان« عالم ذر»در 

ها به دنیا در فطرت  و قلبی پیدا کردند و همان معرفت قلبی و حضوری، پس از آمدن انسان

ر عالم ذر نبود، کسی در این دنیا و درون آنان باقی مانده است و اگرآن معرفت قلبی د

 توانست نسبت به خداوند معرفت پیدا کند و او را بشناسد. نمی

ثَنَا َسْعُد بُْن َعبِْد اَللَِّه ، »: در کتاب التوحید آورده استصدوق ب.  َعْن أَِبيِه ، قَاَل: َحدَّ

ٍد ، َعْن أَِبيِه ، َعْن َعبِْد اَللَِّه   بِْن اَلُْمِغْيَِة ، َعِن اِبِْن ُمْسَكاَن ، َعْن ُزَرارََة ، قَاَل:َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ

« ِفطْرََت اَلله اَلَِّتي فَطََر الناس َعلَيْها  :كِتَاِبهقَْوُل اَللَِّه َعزَّ َو َجلَّ ِِف » قُلُْت ِِلَِِب َجْعَفٍر )ع( :..... 

فَطَأْطَأَ  :قُلُْت: َو َخاطَبُوُه؟ قَاَل «. اَلِْميثَاِق، َعىَل َمْعرِفَِتِه أَنَُّه َربُُّهمْ فَطَرَُهْم َعىَل اَلتَّْوِحيِد ِعنَْد » قَاَل: 

 (.8، ح 111: 2117)صدوق،  «لَْوََل َذلَِك لَْم يَْعلَُموا َمْن َربُُّهْم، َو َلَ َمْن َرازِقُُهمْ »َرأَْسُه، ثُمَّ قَاَل: 

فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی »ن گفته خداوند پرسیدم: در باره ایگوید: از امام باقر )ع(  زراره می

ها بر ربوبیت خویش پیمان  امام )ع( فرمودند: هنگامی که خداوند از انسان«.فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها
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گرفت، در درون آنان معرفت توحیدی را قرار داد. به امام )ع( گفتم: آیا خداوند  می

: اگر آن ع( سر را پایین انداخت و پس از آن فرمودهارا مورد خطاب قرار داد؟ امام ) انسان

 فهمید که خالق و رازق او کیست. دنیا[ نمیمعرفت در عالم ذر نبود، هیچ کس ]در

 ارزیابی سند 

اند؛ لذا این روایت نیز از نظر های رجالی توثیق شده همه رجال سند این روایت در کتاب

 سند معتبر است:

: 22، 2321؛ خویی،182: 2313بن بابویه: )نجاشی،  الحسینعلیُّ بن الف. پدر صدوق، 

 (.121: 2313؛ ابوترابی،188

: 2313؛ ابوترابی،73: 8، 2321؛ خویی،277: 2313)نجاشی،  :سعد بن عبد اللّهب. 

121.) 

ج. احمد بن محمد: مقصود احمدبن محمد عیسی بن عبداهلل اشعری است )نجاشی، 

 (.82: 2313بوترابی،؛ ا138: 1، 2321؛ خویی،82: 2313

؛ 221: 27، 2321؛ خویی،118: 2313د. محمد بن عیسی بن عبداهلل اشعری:: )نجاشی، 

 ( 331: 2313ابوترابی،

: 2313؛ ابوترابی،118: 21، 2321؛ خویی،121: 2313هـ.. عبداهلل المغیره: )نجاشی، 

181.) 

: 2313ترابی،؛ ابو113: 21، 2321؛ خویی،123: 2313: ))نجاشی، عن ابن مسکانو. 

181.) 

؛ 128: 7، 2321؛ خویی، 2313:271بن اعین ) نجاشی، زرارۀ بن اعین: زرارۀ ز.

 (.238: 2313ابوترابی، 

 ارزیابی محتوایی

ها مکالمه  این روایت نیز داللت دارد که عالم ذر وجود دارد و خداوند در آن عالم با انسان

 ها به ربوبیت خویش پیمان و اقرار گرفته ها را مورد خطاب قرار داده و از آن داشته و آن
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ها به خداوند و ربوبیت او معرفت  است. همچنین داللت دارد که قبال در عالم ذر، انسان

شهودی و قلبی پیدا کرده و آن معرفت قلبی پس از آمدن انسان به دنیا، در فطرت و درون 

 است.ها باقی مانده انسان

دهند،  ر که گروه اول را تشکیل میوذکمنظریات  با توضیحات داده شده، روشن شد

یا « عقل و وحی»یا « فطرت»مقصود از آیه میثاق را دانسته و « دنیا »موطن اخذ میثاق را و 

سویی  و از «میثاق»از یک سو برخالف ظاهر آیه در این دنیا دانسته اند؛ « وحی»تنها 

و در نتیجه قابل پذیرش اشند ب می «عالم ذر»برخالف ظاهر روایات وارد شده در مورد 

 نیستند.

 گروه دوم. 5-3

 .دانند قبل از این دنیا می «عالم غیرمادی»گروه دوم کسانی اند که موطن اخذ میثاق را در 

 اند:نیز دو دسته اینان

« عالم ملکوت»و دسته دیگر آن را « عالم عقول»یک دسته، آن عالم غیر مادی را 

 اند:دانسته

 «عالم عقول» ۀ. نظری5-3-0

داند. از منظر ایشان، افراد بشر  می« عالم عقول»مالصدرا در تفسیر آیه میثاق، موطن میثاق را 

ها بیرون  ها را از پشت پدر عقلی آن دارند که خداوند آن« هویات عقلی»قبل از ورود به دنیا 

وجودی است و لذا آنان ربوبیت و وحدانیت خدا و حقیقت ها تجلی کرده آورده و بر آن

را در آیه میثاق، به پدر عقلی « آدم»خویش را مشاهده و به آن اقرار کرده اند. ایشان کلمه 

 :1، ج2188صدرالدین شیرازی، )ر.ک؛ است، نه حضرت آدم )ع(ها تفسیر کرده انسان

131.) 

 «عالم ملکوت» ۀ. نظری5-3-4

فرماید: همه موجودات، از  داند. ایشان می می« عالم ملکوت»عالمه طباطبایی موطن میثاق را 



 141   |راد  یمیابراه؛  «ثاقیم» هیدانستن مفاد آ «نینماد»و  «لیتمث»نگره  یابیارز

است و دیگری موطن « ملک»اند: یکی موطن جمله انسان دارای دو موطن وجودی

برموطن ملک تقدم رتبی دارد؛ چون ملکوت از محور زمان  موطن ملکوت«. ملکوت»

این خویش مشاهده و به  «ربّ»ها در موطن ملکوت، خدا را به عنوان  خارج است و انسان

ای رو به سوی اعتراف کردند. پس همه موجودات دو وجهه وجودی دارند: وجهه ربوبیت

آیند و به صورت مجزا در گذر زمان قرار  به شکل تدریجی از قوه به فعل می دنیا،که در آن

ای که در آن رو به سوی خدا دارند. هر موجودی به اعتبار این وجهه، گیرند؛ و وجهه می

وجود »میثاق این است که عالم انسانی با همه وسعتش دارای غیر تدریجی است. پیام آیه 

ها است. در این وجهه، هیچ  است که همان وجهه خدایی تک تک انسان «جمعی عنداللهی

ها از خدا غایب نیستند؛ خدا نیز از  انسانی از دیگری غایب نیست و نیز مجموعه انسان

موجودات است که خداوند آن را ها غایب نیست. این همان وجهه وجودی انسان و  انسان

نامد. وجهه دنیایی بر وجهه االهی متفرع و پس از آن است. خداوند در آن  می« ملکوت»

و آنان با شهود خویش، توحید ربوبی  کردوجهه االهی، افراد انسانی را از هم جدا و متمایز 

 (.38 : 8، ج2131طباطبائی، )ر.ک؛ را مشاهده و به آن اعتراف کردند 

 «عالم ملکوت»نظریه  و «عالم عقول»اشکاالت نظریه . 5-9

که قبال بیان  چنان. الف عبارتند از: «عالم ملکوت»و  «عالم عقول»نظریه  ترین اشکاالتمهم

هستند؛ در صورتی صحیح است که  «رعالم ذ»حمل آیه میثاق بر نظریاتی که مخالف  ،شد

د و در نتیجه ظهورآیه و روایات در ناشکاالت وارد شده بر عالم ذر، مورد پذیرش واقع شو

و عالم ذر مورد انکار قرار گیرد؛ در حالی که هیچ یک از آن اشکاالت وارد نیست 

ت را عالم ذر را انکارکند و نظریه عالم ملکو عالمه طباطباییاشکاالتی که موجب شد 

-3: 2188ابراهیمی راد، ) برگزیند؛ چنان که بیان شد از سوی نگارنده پاسخ داده شده است

17.) 

)دیدگاه  «عالم ملکوت»بر  )دیدگاه مالصدرا( و «عالم عقول». حمل آیه میثاق برب

 است؛ زیرا: و روایات عالم ذرمیثاق  خالف ظاهر آیه عالمه طباطبایی( بر

خواهد  «نمادین»و « تمثیل» ریه نیز زبان آیه و روایات، زبانبر اساس این دو نظ: اوالً
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يَّتَُهمْ »آیه میثاق: در بود؛ زیرا  و برخی از  ؛«َو إِْذ أََخَذ َربَُّك ِمْن بَني آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّ

يَّتَُه ِإََل يَْوِم الِْقيَاَمِة  » روایات عالم ذر: سخن از خروج ذریه آدم از  ؛«أَْخَرَج ِمْن ظَْهِر آَدَم ُذرِّ

که « عالم ملکوت»و « عالم عقول»پشت پدران و پشت حضرت آدم است؛ در حالی که در 

خروج ذریه آدم از پشت آدم ندارند تا   جسم و بدنو آدم،  بنی آدم ؛عالم غیر مادی هستند

و روایات ا در نتیجه بر اساس آن دو نظریه، باید آیه میثاق رو پشت پدران، معنا داشته باشد. 

خداوند فرزندان آدم را از پشت « گویا»یعنی  تفسیرکرد «نمادین»و  «تمثیل»به صورت را 

است؛ نه این که گرفته لسانیپدرانشان خارج کرده و با آنان سخن گفته و از آنان اقرار

 گرفته لسانی از پشت پدرانشان خارج کرده و با آنان سخن گفته و از آنان اقرار« واقعا»

 و روایات است؛ زیرا ظاهر آیه میثاق و ظاهر روایات و این، برخالف ظاهرآیه میثاق است.

، واقعیت خارجی و اقرار آنان آن است که خروج ذریه از پشت پدران و مکالمه خدا با آنان

بر اساس این  میثاق، آیه مفادصاحب نظریه عالم ملکوت، مدعی است که  البتهداشته است. 

(، 112: 8، ج2131طباطبائی،یست )ن« نمادین»و « تمثیل»به صورت  ه وبود« واقعی» نظریه،

زبان  ،بان آیه بر اساس آن نظریه و نظریه عالم عقولزولی همان گونه که توضیح داده شد، 

ظهور دارندکه در این نکته  روایات آیه میثاق و در حالی کهخواهد بود « نمادین»و « تمثیل»

به  ،ها به ربوبیت خداوند در آن عالم اعتراف انسان قرار وها و ا انسان و مکالمه خداوند

 .استبوده« واقعی» صورت

شود که آن عالم، عالمی  استفاده می «عالم ذر روایات»و  «میثاق»: از ظاهر آیه ثانیاً

در این آیه و در روایات، به همان گونه که بیان شد، مادی بوده است، نه غیر مادی؛ زیرا 

يَّتَُهمْ »پشت بنی آدم:  ها از خروج انسان أَْخرََج » ؛ یا پشت آدم: «ِمْن بَني آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّ

يَّتَهُ  فَِمنُْهْم َمْن أَقَرَّ ِبلَِسانِِه  »و به اقرار لسانی  (،21ص ،1، ج2317کلینی، )«  ِمْن ظَْهِر آَدَم ُذرِّ

رِّ  اقرار زبانی  و خروج از پشتو ؛ تصریح شده است( 138: 2، ج2313تفسیر قمی« )  ِِف الذَّ

، در جسم بودن و مادی بودن آن عالم، ظهور دارد. همچنین روایاتی از ریز و مکالمه لفظی

کلینی، )«  كَيَْف أََجابُوا َو ُهْم َذر   »ها در آن عالم سخن گفته است:  بودن و ذره بودن بدن

رِّ  » (،21: 1، ج2317 واضح است که ریز بودن وذره بودن، و (، 21ان: هم) « فََخَرُجوا كَالذَّ
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  شود؛ نه در موجود ات مجرد. در موجودات مادی مطرح می

يَّتَُهمْ » : از ظاهر آیه ثالثاً ؛ کثرت ترتیبی « َو إِْذ أََخَذ َربَُّك ِمْن بَني آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّ

لد ودیگری ولد آیند )یکی وا شود که با توالد وتناسل به وجود می بنی آدم استفاده می

است(؛ در حالی کثرت در عالم عقول و ملکوت، مانند کثرت در آخرت بدون ترتیب 

است؛ یعنی همه با هم و به صورت جمعی و دفعی در محضر خدا حضور دارند، نه به 

 (.217 :12، ج2131جوادی آملی،) صورت ترتیبی

عالم »در هیچ یک از روایات مربوط به عالم ذر، به این که مقصود از آیه میثاق،  .ج

است، کم ترین اشاره ای نشده، بلکه ظهور روایات در این است  «عالم ملکوت»و یا  «عقول

که در یک عالم مادی قبل از آفرینش انسان در دنیا، خداوند فرزندان آدم را از پشت 

 ها عقل و های ذره ای بودند و در آن آن زمان، به صورت بدنپدرانشان خارج کرد که در 

ها به ربوبیت خویش اقرارگرفت. لذا حمل آیه میثاق بر عالم عقول یا  شعور قرارداد و از آن

روایات  ،ها ملکوت، موجب طرد آن همه روایات خواهد شد؛ در حالی که در میان آن

که نظریه  «عالم عقول»مل آیه میثاق بر ح در نتیجهو  صحیح و معتبر فراوانی وجود دارند

از  ؛که نظریه عالمه طباطبایی است «عالم ملکوت»مالصدرا است و همچنین حمل آیه بر 

اند؛ قابل پذیرش نخواهند بود و لذا و روایات عالم ذر  آن جا که برخالف ظاهر آیه میثاق

تعددی نیز بر آن داللت شود و روایات م ای که از ظاهر آیه میثاق استفاده می تنها نظریه

 است.« نظریه عالم ذر»  ،دارند

 گیرینتیجهبحث و 

ها  بر این نکته داللت دارند که انسان ،«عالم ذر»و روایات مربوط به  «میثاق»ظاهر آیه  الف(

خداوند علم حضوری و ربوبیت قبل از آفرینش انسان در دنیا، نسبت به « عالم مادی»در

به ربوبیت  . این اقرار و اعترافاقرارکرده اند پروردگار ربوبیتمعرفت قلبی پیدا و به 

 .باشد می حاکی از آن میثاق و اقرار صورت گرفته مذکور آیهو  بوده «واقعی» وند،خدا

 ند،امطرح شده« منکران عالم ذر»تمامی آرا و نظریاتی که در تفسیر آیه میثاق از ناحیه  ب(

و « مجازی»زبانی  ،زبان آیه میثاق ها، اساس آن دیدگاه بر .باشند برخالف ظاهرآیه میثاق می



 1911 تابستان | 94شماره | سیزدهم سال |معارف قرآنی  ژوهشنامهپ یفصلنامه علم | 111

ذریه ای از پشت پدران خارج ؛ یعنی «ای خارجی واقعه»باشد، نه حاکی از  می« نمادین»

 ها در عالم خارج اتفاق نیفتاده ها و اقراری از ناحیه انسان ای بین خدا و انسانمکالمهو نشده 

« گویا» ای از پشت پدران خارج شده وذریه« گویا»بلکه مفاد آیه میثاق این است که است؛ 

ها به ربوبیت خدا اقرار کرده اند؛ نه این که واقعا  انسان« گویا»ها مکالمه و  خداوند با انسان

، اینو  و مکالمه و سؤال و اقراری در خارج اتفاق افتاده باشداز پشت پدران خروجی 

 است. «میثاق»برخالف ظاهر آیه 

که مصداق نظریه « منکران عالم ذر»و نظریات مطرح شده از ناحیه  ج( هریک از آرا

« میثاق»دانستن مفاد آیه میثاق اند عالوه بر این که بر خالف ظاهر آیه « نمادین»و « تمثیل»

نیز بر این نکته « عالم ذر»باشد؛ زیرا روایات  نیز می «ذر عالم»روایات است، برخالف ظاهر 

ها وجود داشته و در آن عالم، خداوند و  قبل از آفرینش انسان دارند که عالمی مادیداللت 

 است.ها بر ربوبیت خویش اقرار و پیمان گرفته ها مکالمه داشته اند و خداوند از انسان انسان

، «میثاق»دانستن مفاد آیه « نمادین»های مذکور، عالوه بر این که از لحاظ  تمامی دیدگاهد( 

های متعدد دیگری نیز بر  روایات عالم ذر هستند؛ از جنبهبر خالف ظاهر آیه میثاق و 

ی که در آیه اقرار و میثاق باشند. در نتیجه می« عالم ذر»خالف ظاهر آیه مذکور و روایات 

« نمادین»باشد و  می «واقعه»حاکی از آن  ،مفاد آیه است و« واقعی»، مطرح شده« میثاق»

 است.« عالم ذر»آیه و روایات ، برخالف ظاهر آن «میثاق»دانستن مفاد آیه 
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 . قم: دار الکتاب .فلسفه المیثاق والوالیه (.تابیشرف الدین، عبد الحسین. ) 

 انتشارات فرهنگ اسالمی. :قم .دوم چاپ. الفرقان فی تفسیر القرانق(. 2321) .صادقی، محمد 

. چاپ تصحیح محمد خواجوی .تفسیر القرآن الکریمش(. 2188) .صدرالدین شیرازی، محمد 

 نشر بیدار. .قمدوم. 

 قم: جامعه مدرسین. .دوم چاپ. التوحید(. 2117صدوق، محمدبن علی.) 
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 . چاپ دوم. قم: مکتبه آیت اهلل نجفی. بصایر الدرجاتق(. 1404صفار، محمدبن حسن.) 

چاپ دوم. بیروت: موسسه . المیزان فی تفسیرالقرآنش(. 2131طباطبائی، سیدمحمد حسین. )

 االعلمی.

حوزه  . چاپ اول.ابوالقاسم گرجی .مصحح .جوامع الجامع ق(.2321.)طبرسى، فضل بن حسن 

 : مرکز مدیریت.علمیه قم

 ناصرخسرو. :تهرانچاپ سوم .  .مجمع البیان فی تفسیر القرانش(. 2171) .طبرسى، فضل بن حسن 

دار االحیا ء التراث  . چاپ اول. بیروت:التبیان فی تفسیر القرآن(.  تابیطوسى، محمد بن الحسن.)  

 العربی.

 . چاپ اول. قاهره: مکتبه دار التراث.متشابه القرآن(.  بی تاعبد الجبار، قاضی.)  

 . چاپ اول . قم: مکتبه آیت اهلل المرعشی النجفی.االمالیق(. 2311علم الهدی ، سید مرتضی.)

 چاپ اول. بیروت: دارالعلوم. .سد المفرعلی منکر عالم الذرق(. 2311) .محمدباقر علم الهدی،

 دار االحیا التراث العربی. :بیروتچاپ سوم.  .مفاتیح الغیبق(. 2311) .فخر رازی، محمد

 چاپ سوم. قم: دار الکتاب.. تفسیرالقمی(. 2313قمى، على بن ابراهیم.) 

 . چاپ چهارم. تهران: دارالکتب االسالمیه . کافیق(. 2317کلینی، محمد بن یعقوب . ) 

 چاپ اول. قم: موسسه در راه حق. معارف قرآن.ش(. 2187مصباح، محمد تقی. )

 . چاپ دوم. بیروت. دار المفید.المسایل السرویهق(. 2323مفید، محمد بن محمد بن نعمان. )

 . چاپ سیزدهم. تهران: دار الکتب اإلسالمیه.تفسیر نمونهش(. 2171مکارم شیرازى، ناصر. )

 چاپ هفتم. قم: موسسه نشر اسالمی. .رجال النجاشیق(. 2313نجاشی، احمدبن علی.) 
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