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  ديدگاه متكلمان بغدادحيات پيشين انسان از 
  
  

  1امداد توران  17/11/1392: تاريخ دريافت
    //20: تاريخ تأييد

  
  چكيده

و  Dبيت قولِ به حيات پيشينِ اهل قم،  متكلمان كوفه و  كه محدثان و محدثدرحالي
ها را پذيرفته بودند، متكلمان بغداد، از جمله شيخ مفيد، سيدمرتضي و شيخ طوسي،  عموم انسان

كوشد، به عوامل نظريِ  مقالة حاضر مي. اند قول اتخاذ كرده  موضعي منفي در برابر اين
اين عوامل نظري، از آنچه خود اين متكلمان به تصريح . گرداني ايشان از اين موضع بپردازد روي

دهد، اتخاذ رويكرد تأويلي به روايت،  اين مقاله نشان مي. آيد اند، به دست مي يا تلويح بيان كرده
قائم به نفس نبودن روح، بطالن غلو، بطالن  قول به عدم حجيت خبر واحد، عارضي بودن و  

اي  قول به حيات پيشين است و ياد نياوردن ماجراي حيات پيشين، مباني و ادله تناسخ كه الزمة 
  .است  كه بغداديان را به انكار حيات پيشين سوق داده  بوده

  
  واژگان كليدي

  .حيات پيشين، ذر، ارواح، اشباح، مكتب بغداد
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  بيان مسئله
ها  و عموم انسان Dبيت در جوامع حديثيِ نخستين، روايات مربوط به حيات پيشين اهل

قرار  قمي، راويان كوفي نيز   به وفور نقل شده است كه در طريق اين روايات عالوه بر راويان
كه  تواند نشاني باشد از اين ها مي وفور اين روايات و تنوع و تكرر راويان واقع در طريق آن. دارند

آمده است، مضمون كليِ  نظر از تفاصيلي كه در برخي روايات خاص قمي، صرف  محدثان كوفي و
شيخ . ها را پذيرفته بودند و عموم انسان Dبيت اين روايات، يعني اصل حيات پيشين اهل

به  Dبيت صدوق عالوه بر نقل روايات دالّ بر حيات پيشين، اعتقاد به حيات پيشينِ ارواح اهل
تقادات اماميه ها بر ابدانشان را، جزو اع عنوان نخستين مخلوق و نيز به تقدم ارواح انسان

در مقابل، سه متكلم بزرگ بغداد، شيخ مفيد، ). 48ـ 47: ق1414صدوق، (برشمرده است 
  . اند برابر حيات پيشين عمدتاً موضع نفي و انكار اتخاذ كرده سيدمرتضي و شيخ طوسي در 

جا كه بسياري از نظريات اين متكلمان در ردّ حيات پيشين ذيل روايات دالّ بر آن  از آن
بنديِ غيرحصري  در دسته. ت گرفته، الزم است نگاهي به مضمون اين روايات داشته باشيمصور
  : توان رواياتِ حيات پيشين را در سه دسته گنجانيد مي

گويند؛ بر اساس اين  سخن مي D بيت اي كه اختصاصاً از حيات پيشينِ اهل دسته. 1
نور يا اشباح نور و يا روح، از نور ند كه همچون  نخستين مخلوقات خداوند D بيت روايات، اهل

خداوند آفريده شدند و با استقرار در اطراف يا جانب راست عرش الهي، به حمد و تسبيح خداوند 
پارچه در صلب  به صورت نوري يك D بيت ، انوار اهلjپس از آفرينش حضرت آدم. پرداختند

از  D بيت اك، در نهايت همة اهلكه با انتقال در اصالب و ارحام پ قرار گرفت تا آن  حضرت آدم
  1).442ـ440: 1، 1362كليني، : ك.ر(مادر متولد شدند 

گويند و تأكيد  دستة ديگرِ روايات، از تقدم دوهزارسالة خلقت ارواح بر ابدان سخن مي. 2
پيش از حيات دنيوي با يكديگر آشنا بودند و مؤالفت و مخالفتِ   ها كنند كه ارواح انسان مي

اين روايات . ها در مؤالفت و مخالفت ارواحشان در حيات پيشين ريشه دارد انساندنيوي بين 
عرضه شدند و ايشان از همان زمان،  D بيت دارند كه اين ارواح بر اهل چنين بيان مي هم

    2).89ـ 87: ق 1404صفار، : ك.ر(شناختند  دوستان خود را مي

                                                      
  ).ق1429داوري، : ك.ر( D بيت بارة خلقت نوريِ اهل براي بحثي در. 1
  ).30ـ10 : 17، 1386همو، سفينه، ؛ 23ـ10؛ 16، 1386بياباني اسكويي، : ك.ر(بارة عالم ارواح  براي بحثي در .2
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ها هستند، از خلقت  فرينش ابدان انسانرسد، ناظر به آ دستة سوم روايات كه به نظر مي. 3
ها را از طينتي خاص به  خداوند، انسان: در اين روايات آمده است. گويند ها سخن مي ذري انسان

وار آفريد، خود را به ايشان معرفي كرد و از ايشان پيمانِ بندگي  صورت موجودات ريز و ذره
شوند تا متولد گردند  مادر منتقل مي موقع، از صلب پدر به رحم اين ذرات هر كدام به. گرفت

   1).12ـ6: 2، 1362كليني، : ك.ر(
دربارة مخالفت محدثان و متكلمان پيش از شيخ مفيد  جا كه هيچ گزارش مستقيمي  از آن 

مخالفت با اين عقيده دانست؛ با  توان سرآغاز رسميِ  با حيات پيشين گزارش نشده، وي را مي
قول به وجود پيشين، اگر نه حيات پيشين، وجود دارد،  يي براي ها اين حال، در سخن وي روزنه

ها را مسدود كرده و حيات  اما سيدمرتضي به داليلي كه به تفصيل مطرح خواهد شد، اين روزنه
شيخ طوسي كه در پايان اين خطّ . قول مطلق، مردود اعالم كرده است سره و به  پيشين را يك

قول به حيات پيشين را  خنان دو استادش، به صورت محدود قرار دارد، در عين تكرار س  فكري
هاي ايشان  در ادامه، مباني و استدالل. روا دانسته و از اين حيث به شيخ مفيد نزديك شده است

الصالح حلبي، موضع مثبتي  گفتني است، كراجكي و ابو. در ردّ حيات پيشين بررسي خواهد شد
  .اند كه در ادامه بدان خواهيم پرداخت هبرگزيد D بيت دربارة حيات پيشينِ اهل

  تفسير و تأويل روايات دالّ بر حيات پيشين . 1

  روايات خلقت نوري) الف

و تقدم خلقت ايشان بر ساير موجودات  D بيت رواياتي كه اختصاصاً از وجود پيشينِ اهل
در ميان . اند برده انوار، اظله، ارواح و اشباح نور را به كار: اند، عمدتاً چهار تعبير سخن گفته

وي عمدة بحث خود . متكلمان بغداد، شيخ مفيد بيشترين بحث را در اين باره مطرح كرده است
انوار، اظله و ارواح : معطوف كرده و از طرح بحثي مستقل ذيل عناوين» اشباح نور«را به روايات 

داند  ا صحيح مي، روايتي ر»اشباح نور«وي در ميان روايات . خودداري كرده است D بيت اهل
خداوند به او وحي . اشباحي نوراني را در عرش خداوند رؤيت كرد jحضرت آدم: گويد كه مي

آفريد و  هستند كه اگر نبودند، خداوند نه او را مي D بيتش كرد كه اينان اشباح پيامبر و اهل
آدم را  خواست حضرت به نظر شيخ مفيد، خداوند بدين وسيله صرفاً مي. نه آسمان و زمين را

                                                      
به بعد؛  118 : 60 ـ59، 1390؛ همو، 112ـ85 : 4، 1388افضلي، : ك.ر(بارة عالم ذر و بدن ذري  براي بحثي در. 1

  ).143 ـ115: 23، 1388؛ همو، سفينه، 130ـ110 : 19، 1387اسكويي، سفينه، بياباني 

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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كند كه  وي تأكيد مي. آگاه كند كه چنين فرزنداني خواهد داشت و بايد ايشان را تعظيم كند
هايي داراي حيات يا  و به تعبير ديگر، صورت D بيت اشباحي كه حضرت آدم ديد، ذوات اهل
 و به )الصور في أمثلتهم(قالب صور  در  D بيت هاي اهل ارواح داراي نطق نبودند، بلكه تمثال

كه  هاي بشريِ ايشان در آينده و حاكي از آن تعبير ديگر، صوَري بودند مشابه صورت
؛ 42ـ 39): ب(ق  1413مفيد، ( پس از آفرينش، داراي چنين صوري خواهند بود D بيت اهل

  ). 28ـ27): ج(ق  1413مفيد، 
ويل جا كه نگارنده بررسي كرده است، سيدمرتضي و شيخ طوسي بحثي در تفسير و تأ تا آن

تهذيب االحكام اند؛ البته شيخ طوسي در كتاب  مطرح نكرده D بيت روايات خلقت نوري اهل
 Dبيت اين زيارت، فضايل بسياري را براي اهل. را نقل كرده است» زيارت جامعه«مؤيدانه، 
همچون انوار و استقرار ايشان بر گرد  Dبيت ها، آفرينش اهل كند كه از جملة آن بيان مي

  ).98: 6، 1365طوسي، (ست عرش الهي ا
گانه، حديثي بدين  در مقام بيان ادلة نقليِ امامتِ امامان دوازده) ق447. م(ابوالصالح حلبي  

را از نور عظمتِ خود  D بيت و دوازده نفر از اهل Jخداوند، پيامبر: مضمون نقل كرده است
ن حال، مشغول عبادت و قرار داد و ايشان در آ آفريد و ايشان را اشباحي در ضياي نور خود 

قائل به  توان دريافت، وي  از نقلِ اين حديث مي). 425: ق1404حلبي، (تسبيح پروردگار بودند 
را در اين هنگام، داراي حيات و  D بيت بوده و اهل D بيت خلقتِ نوري و حيات پيشينِ اهل

  . دانسته است نطق مي
جمله عالماني است كه روايات مربوط نيز از ) ق449. م(محمد بن علي بن عثمان كراجكي 

: اند گويد شيعه و برخي عامه روايت كرده وي مي. را نقل كرده است D بيت به اشباح اهل
: درخشيدند و اين اشباح پنج اسم آفريده شد، اشباحي را ديد كه مي jگاه كه حضرت آدم آن«

آدم . ودندبودند كه بر عرش نوشته شده ب jو حسين j، حسنh، فاطمهj، عليJمحمد
ايشان بهترين مخلوقاتِ منند كه اگر ارادة خلق : اينان كيانند؟ خداوند فرمود: از خداوند پرسيد

چنين روايت  وي هم). 38ـ37 :ق1427كراجكي، (» آفريدم ايشان را نداشتم، تو را نيز نمي
دو بنده از  ام اگر نبود كه اراده كرده: خداوند به آدم وحي كرد: كند ديگري بدين مضمون نقل مي

گاه آدم، اساميِ  آفريدم؛ آن را در دنيا بيافرينم، تو را نيز نمي) jو علي Jمحمد(بندگانم 
از ). 39: ق1427كراجكي، (را كه بر عرش نقش بسته بودند، مشاهده كرد  jو علي Jمحمد 

ه را ك D بيت توان استنتاج كرد، وي اشباح اهل كند نمي مضمونِ رواياتي كه كراجكي نقل مي
داند، چراكه در هر دو روايت تأكيد شده كه  هاي داراي حيات و روح مي حضرت آدم ديد، انسان
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خداوند به هنگام خلق آدم، صرفاً ارادة خلق ايشان را داشت؛ با اين حال، وي رواياتي را گزارش 
 بود و از او به نسلش منتقل شد، jدر پيشانيِ حضرت آدم Jنور پيامبر: گويند كند كه مي مي

عالوه بر آن، وي ). 165ـ164: 1، ق 1410كراجكي(متولد گرديد  Jكه در نهايت پيامبر تا آن
است كه خداوند آن  D بيت كه نورِ ابوطالب از همان نورِ اهل كند مبني بر اين روايتي را نقل مي

توان گفت،  در مجموع مي). 183: 1، ق 1410كراجكي(پيش از آدم آفريده است   هزار سال را دو
اتخاذ نكرده و حتي به  D بيت وي موضعي منفي دربارة وجود پيشين و خلقت نوريِ اهل

است، اما آيا وي  D بيت قائل به تقدم خلقت انوار اهل  توان گفت، وي موجب روايت اخير مي
  .داند يا خير، محل تأمل است اين انوار را داراي حيات و نطق مي

  روايات خلقت ارواح پيش از ابدان ) ب

وي روايات دال يا مشعر بر . شيخ مفيد به اين موضوع نيز بيشتر از ديگران پرداخته است
كند؛ او در يكي از  خلقت ارواح پيش از ابدان را در آثار خود، به سه گونة متفاوت تفسير مي

» خلق تقدير در علم الهي«پيش از ابدان،  شود، مقصود از خلقت ارواح  تفاسير خود مدعي مي
خلق ايجاد و اختراع؛ يعني خداوند پيش از آفرينش ابدان، ارواح را در علم خود مقدر است، نه 

بدين ترتيب، شيخ ). 53): ب(ق  1413مفيد، (ها وجود خارجي ببخشد  كه بدان كرد، بدون آن
و منصرف كردن اين واژه در روايات از معناي » خلق«مفيد با اعطاي معناي جديدي به واژة 

شيخ مفيد در تفسير  1.كند حيات پيشين ارواح را نفي كند ديد، تالش ميظاهري به معناي ج
تصرف » ارواح«ديگر خود از اين حديث، به جاي تصرف در معناي خلقت، در معناي واژة 

داند؛ در نتيجه، وي حديث مورد استناد شيخ صدوق  مي» مالئكه«كند و ارواح را به معناي  مي
 ما و ائتلف منها تعارف فما عام  بألفي األجساد بلق مخلوقة  األرواح نأ«: براي اثبات حيات پيشين ارواح

پيش از آفرينش بشر با يكديگر آشنا  اي كه  كند كه مالئكه را چنين تفسير مي 2»اختلف منها تناكر
پيش از آفرينش بشر با   اي كه يابند و مالئكه بودند، پس از آفرينش بشر با يكديگر الفت مي

                                                      
 تعبير شيخ صدوق ،)43ـ42 :)و(ق 1413 مفيد،(گر يخود در جاي د شيخ مفيد ،است گونه كه مكدرموت گفته همان .1

قول شيخ  دليل وي براي رد و نه خلق تكوين، رد كرده است؛ »خلق تقدير«ند به را كه افعال عباد، مخلوق خداوند
  ).482: 1372مكدرموت، ( گويند لغت عرب به علم به شيئي، خلق نمي ست كه درا صدوق آن

در آنچه صدوق . نقل نكرده است صدوق چنين حديثي رابر خالف شيخ مفيد، تا آنجا كه نگارنده بررسي كرده شيخ . 2
» قبل ان يخلق االبدان بالفي عام ان اهللا آخي بين االرواح في االظله«: به دو صورت است نقل كردهباره تقدم ارواح 

 ).108: ق 1403صدوق، (» ان اهللا تبارك و تعالي خلق االرواح قبل االبدان بالفي عام «؛ و )48 :ق، 1414صدوق، (
  .شايد مقصود شيخ مفيد آن است كه از تركيب احاديثي كه صدوق نقل كرده چنين مضموني حاصل مي شود

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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): و( ق 1413مفيد، (كنند  ودند، پس از آفرينش بشر با يكديگر اختالف پيدا مييكديگر آشنا نب
81 .(  

و هم تفسير » تقدير در علم الهي«روشن است كه هر دو تفسير، يعني هم تفسير خلق به 
قابل انتساب به  تواند  ند و معناي خالف ظاهر به خوديِ خود، نمي ارواح به مالئكه، خالف ظاهر
 در ادامه خواهيم. قطعي از عقل يا نقل بر آن داللت كند اي  قرينه كه  آيه يا روايت باشد، مگر آن

  . اي از سوي وي ارائه نشده است قرينه ديد كه چنين 
  تفسير سوم شيخ مفيد از اين روايات، آن است كه اصوالً اين روايات ربطي به خلقت ارواح

اي از اين روايات اختصاص دارد كه در  اين تفسير در حقيقت، به دسته. پيش از ابدان ندارند
االرواح جنود مجنده؛ فما «: صرفاً بيان شده كهها به حيات پيشين ارواح تصريحي نشده و  آن

اند؛  آمده ؛ ارواح لشكرياني گردهم)48: ق1414صدوق، ( تعارف منها ائتلف و ما تخالف اختلف
گيرند و آن دسته كه ناسازگار  آن دسته از ارواح كه با يكديگر آشنا شده باشند، با هم انس مي

ارواحي كه همان «: كند روايت را چنين معنا مي وي اين» .كنند باشند، با هم اختالف پيدا مي
پردازند و از نظر عوارض، از ياريِ هم  جوهرهاي بسيطند، از نظر جنس به ياري يكديگر مي

ورزند؛ لذا ارواحي كه به موجب يكي بودن رأي و ميلشان، آشناي هم باشند، با  اجتناب مي
ر رأي و ميل، ناآشناي هم باشند، با گيرند و ارواحي كه به موجب ناهمگوني د يكديگر انس مي

 ):ب(ق 1413مفيد، ( »و اين چيزي است محسوس و مشاهد. كنند يكديگر اختالف پيدا مي
هاي بسيط در همين  شود كه اين روايت، از جوهر جا مدعي مي بدين ترتيب، وي در اين).54ـ53

  .ويِ انسان دارندهاي بسيطي كه وجودي مقدم بر وجود دني گويند و نه جوهر دنيا سخن مي
قرار داده،  پس از شيخ مفيد، تنها متكلم بغدادي كه بحث حيات پيشين ارواح را مورد توجه  

 سيدمرتضي،(كند  هزار سال پيش از ابدان را رد مي وي نيز خلقت ارواح دو. سيدمرتضي است
  .در ادامه به ديدگاه وي بازخواهيم گشت). 31ـ30: 4 ، 1405

  روايات عالم ذر) ج

، »عالم ذر«هر سه متكلم بزرگ بغداد، شيخ مفيد، سيدمرتضي و شيخ طوسي دربارة روايات 
خداوند، ذرية : گويد شيخ مفيد پس از نقل روايتي صحيح كه مي. وبيش مشابه دارند موضعي كم

مرادِ روايت آن است كه : دهد حضرت آدم را به صورت ذر از صلب او خارج كرد، توضيح مي
. ز صلب آدم بيرون آورد تا ذرية بعديِ او را از جهت كثرت، به آن ذر تشبيه كندخداوند، ذر را ا

گويد كه دقيقاً چه نسبتي بين ذرية بعديِ آدم و ذري كه از  قاطع نمي  شيخ مفيد به صورت
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كند كه آنچه از صلب حضرت  پشت او بيرون آورده شد وجود دارد، اما اين احتمال را مطرح مي
ق  1413مفيد، (بودند، نه ارواحشان » اصول اجسام ذرية حضرت آدم«دند آدم بيرون آورده ش

گويا مقصود وي در آن است كه ذراتي كه از صلبِ آدم بيرون آورده شدند، بُن يا ). 47ـ 45): ب(
قرار  بخش بنيادين ابدان ذرية آدمند كه با انتقال در نسل حضرت آدم، در نهايت در رحم مادر 

در هر صورت، از . كنند تا به شكل انساني كامل درآيند واد بيروني رشد ميگيرند و با جذب م مي
گويي  و نظر شيخ مفيد، اين بخش بنيادين ابدان ذرية آدم، فاقد روح بودند و با ايشان گفت

قائل شدن  بدين ترتيب، به نظر شيخ مفيد، ). 47ـ 45): ب(ق  1413مفيد، (صورت نگرفته است 
ر آن فرزندان آدم به صورت ذر از پشت او بيرون آورده شده باشند، به عالم ذر نمادين كه د
  . كه اين ذر را داراي شعور و نطق ندانيم منعي ندارد، به شرط آن

ها صورت  سيدمرتضي در انكارِ عالم ذري كه در آن استنطاق و نطقي بين خداوند و انسان 
وي با اشاره به ). 194ـ192 :نسخة خطيسيدمرتضي، (نواست  گرفته باشد، با شيخ مفيد هم

اند و ايمان و كفر  وارد شده) 172: اعراف(» الست«رواياتي كه از طريق اماميه در تفسير آية 
دانند، پس از بيان عدم حجيت اين  ها را در دنيا، تابع ايمان و كفرشان در عالم ذر مي انسان

پيشين خداوند باشد؛ يعني  كند كه مقصود اين روايات، علمِ روايات، اين احتمال را مطرح مي
آنچه در دنيا اتفاق . دانست چه كسي مؤمن و چه كسي كافر خواهد بود خدا به هنگام خلقت مي

چنين روايتي را  وي هم). 195 :نسخة خطيسيدمرتضي، (افتد، مطابق علم خدا خواهد بود  مي
يد و آن را با آية گو كه در آن پيامبر از سبقتش بر انبيا در اقرار به وجود خداوند سخن مي

داند، چراكه مقصود اين روايت،  قائالن به عالم ذر نمي كند، دالّ بر مدعاي  مرتبط مي» الست«
به نظر وي، در اين صورت نيز استشهادي كه در روايت . سبقت در فضيلت است، نه سبقت زماني

ت پيامبر را بر به آيه صورت گرفته، وجه دارد، چراكه مقصود آن است كه خداوند از ازل، سبق
بدين ترتيب، تفسير وي نيز از روايات ). 195: نسخة خطيسيدمرتضي، (دانست  ديگر انبيا مي

عالم ذر، خالف ظاهر است، چراكه در اين روايات سخن از خلقِ پيشين است، نه علم پيشينِ 
  .الهي

  »الست«تفسير و تأويل آية . 2
 ذُريتَهم ظُهورِهم منْ آدم بني منْ ربك أَخَذَ إِذْ و«: يةجا كه تعدادي از روايات عالم ذر، ذيل آ از آن 

و مهدلى أَشْهع  هِمأَنْفُس تأَلَس كُملى الُواق  بِرَبنا  بتَقُولُوا أَنْ شَهِد موةِ ييامنْ كُنَّا إِنَّا الْقينَ هذا علاعراف( »غاف :
اند،  قائالن به عالم ذر براي اثبات مدعاي خود به اين آيه تمسك جسته وارد شده است و ) 172
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شيخ مفيد . هر سه متكلم بزرگ بغداد تالش كردند نشان دهند، اين آيه داللتي بر عالم ذر ندارد
قبيل مجاز در لغت  از قائالن به عالم ذر به اين آيه، آن را   با اشاره به استدالل يا امكان استدالل

اش  به نظر وي، معناي آيه اين است كه خداوند از هر مكلفي كه از صلب آدم و ذريه. داند مي
پيمان گرفتن بدين معناست كه خداوند، عقل . گيرد آيد، پيمان بر ربوبيت خويش مي بيرون مي

به وجود خالق و محدث قرار داده، او را  هايي كه در آفرينش  او را كامل كرده و از طريق نشانه
هاي آفرينش است كه در وجود  شاهد گرفتن ايشان بر خودشان، همان نشانه. گردد رهنمون مي

بر » بلي«گفتند اين نيست كه ايشان لفظ » بلي«كه ايشان  مقصود از اين. ها نمايان است انسان
توانستند منكر  نميهاي آفرينش،  زبان جاري كردند، بلكه اين است كه ايشان با وجود اين نشانه

): ب(ق  1413مفيد، (وجود محدث شوند؛ لذا مثل كسي هستند كه لفظاً بلي گفته باشد 
  ).48ـ47

قرار   قائالن به عالم ذر از اين آيه، تفسير كساني را مستند سيدمرتضي در مقام ردّ تفسير  
به گفتة وي، ايشان در تفسير خود روشن . نامد مي »اهل الكتاب و التأويل«دهد كه ايشان را  مي

قائالن به عالم ذر اطالق   جا بر تعبيري كه سيدمرتضي در اين(اند كه تفسير اهل تناسخ  كرده
و » ظهورهم«، »آدم بني«از اين آيه درست نيست، چراكه خداوند در آيه، تعبير ) كند مي

قائالن به عالم ذر  گونه كه  ، آن»ظهره«و » ذريته«، »آدم«را به كار برده و نه » ذريتهم«
امكان دارد خداوند : اند الكتاب و التأويل در تفسير اين آيه بيان كرده  چنين اهل هم. اند فهميده

بر خودشان شاهد گرفته باشد، تا هم حجت بر ايشان ) در همين دنيا(عدة محدودي از افراد را 
توان  البته به نظر سيدمرتضي، از اين آيه مي. ا باشده تر باشد و هم لطفي در حقّ بقية انسان تمام

كه،  ها و آن اين ها باشد، نه جمع محدودي از آن تفسيرِ بهتري ارائه داد كه مربوط به همة انسان
همين است كه خداوند، ذريه را طوري آفريده كه » الست بربكم«مقصود از استشهاد در آية 

فت خداوند و وجوب عبادتش داللت كند و شهادت دادن تواند فردِ ناظر و متأمل را به معر مي
و   گريِ بر معرفت و وجوب عبادتش را پذيرفته اين است كه ايشان نيز داللت) قالوا بلي(ايشان 

سيدمرتضي از زبان مخالفان، اين ). 194ـ193: سيدمرتضي، نسخة خطي(اند  مسخّر اين كار شده
ها در عالم ذر به استشهاد  ا بر روايات، پاسخ انسانكند كه بن اشكال را بر تفسير خود وارد مي

ها در  اند و اقرار و انكار انسان سان نبوده، بلكه بعضي اقرار و بعضي ديگر انكار كرده خداوند يك
قطعي و  قرآن كه   دهد كه آية سيدمرتضي پاسخ مي. دنيا، تابع اقرار و انكارشان در عالم ذر است

روايات در باب نيز مورد اعتنا . گويد و نه از انكار اقرار سخن مي قابل احتجاج است، صرفاً از 
؛ اضافه بر آن، اين )داند در ادامه خواهيم گفت كه سيدمرتضي خبر واحد را حجت نمي(نيستند 
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توان ناظر بر علم خداوند دانست؛ يعني اين روايات در حقيقت، علم خداوند به  قبيل اخبار را مي 
سيدمرتضي، (اند  و از آن خبر داده  به مثابة وقوع اقرار و انكار تلقي كرده اقرار و انكار آتي را

  ). 195: نسخة خطي
صورت ه شيخ طوسي گرچه در انكار عالم ذر، از دو سَلَف خود تبعيت كرده، در پايان آن را ب

: 5 تا،  طوسي، بي(، پس از انكار كلّيِ عالم ذر »الست«وي در تفسير آية . محدود پذيرفته است
، در نهايت به نقل از گروهي، ديدگاهي ديگر را در تفسير آية مذكور مطرح كرده و آن را )29ـ28

: كه داند كه كالم، تاب آن را دارد و آن عبارت است از اين قريب مي مرويّ در اخبار اماميه و وجهي 
ا كامل كرد، دهد، به عدة معيني اختصاص دارد كه خداوند عقل ايشان ر آنچه آيه از آن خبر مي

اين ماجرا را به ] در دنيا[گفتند و ايشان امروز » بلي«ايشان را بر خودشان شاهد گرفت، ايشان نيز 
بدين ترتيب، وي هرچند به صورت ). 29: 5 تا،  طوسي، بي(آورند و غافل از آن نيستند  ياد مي

  . پذيرد شد، ميها با احتمال، عالم پيشين ذر را به نحوي كه مختص تعداد معيني از انسان

  عدم حجيت روايات حيات پيشين. 3
ترين  مهم. اند هر سه متكلم بزرگ بغداد، متذكر عدم حجيت روايات حيات پيشين شده 

هر كدام از شيخ مفيد و . هاست بودن آن» خبر واحد«دليل ايشان بر عدم اعتبار اين روايات، 
كه خبِر  حيات پيشين را به دليل آنكم يك دسته از سه دسته روايات دربارة  سيدمرتضي، دست

دانيم كه شيخ مفيد، خبر واحد را نه موجب علم  مي. اند قابل احتجاج دانسته ند، غير  واحد
اي از عقل، يا عرف و يا اجماع همراه آن باشد كه  قرينه كه  داند و نه موجب عمل، مگر آن مي

؛ 52): ج(ق  1413يد، ؛ مف72): ب(ق  1413مفيد، (موجب علم به صدق راوي آن شود 
قاعدة كلي را بر روايات دالّ بر  وي اين ). 44): الف( ق 1413؛ مفيد، 122): ه( ق 1413مفيد

مفيد، (داند  ها را اخبار آحاد مي كند و آن پيش از ابدان، تطبيق مي خلقت ارواح دوهزار سال 
رسشي دربارة روايات سيدمرتضي نيز در پاسخ به پ). 52): ب(ق  1413؛ مفيد، 93): و( ق 1413

كند كه اخبار آحاد و هر خبري كه موجب علم يقيني نباشد،  عالم ذر، بر همين اصل تأكيد مي
حجت نيستند، تا چه رسد به اخباري كه ظاهرشان مخالف ادلة عقل باشند كه در اين صورت 

كه موافق كه در لغت و شرع تأويلي براي آن پيدا شود  بايد روات آن را كاذب دانست؛ مگر آن
شيخ طوسي با دو سلف خود موافق است كه ). 193ـ192: نسخة خطيسيدمرتضي، (عقل باشد 

شود، گرچه انجام عمل عبادي را بر اساس خبر واحد، عقالً جايز و  خبر واحد موجب علم نمي
توان روايات  ؛ در نتيجه، بر مبناي وي نيز نمي)100: 1 ، ق 1417طوسي، (داند  شرعاً وارد مي
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كه روايات  قرار داد، چراكه وي با مفروض گرفتن اين  ارة حيات پيشين را مستند اعتقاددرب
مربوط به ذر، يكي بيش نيست يا بيش از يك طريق ندارد، روايت ذر را مبتال به اشكال سندي 

قولي، مسلم بن بشار از عمر بن   داند، زيرا راويِ اين روايت، سليمان بن بشار جهني و به مي
  ). 29: 5 تا،  طوسي، بي( 1اطالعي كرده است ت، و يحيي بن معين دربارة او اظهار بيخطاب اس

نمايد؛ كثرت و تنوع طرق اين  اما ادعاي خبر واحد بودن روايات حيات پيشين مقبول نمي
كم تواتر اجماليِ روايات  توان به آساني از تواتر معنوي يا دست احاديث به حّدي است كه مي

  2.گفت حيات پيشين سخن
دليل يا شاهد ديگر متكلمان بغداد بر عدم حجيت روايات حيات پيشين كه تنها شيخ مفيد  

و نيز روايات ) 37): ب(ق 1413مفيد، (بدان اشاره كرده، اختالف الفاظ و معاني روايات اشباح 
كه اختالف اين احاديث در  ، گرچه وي تصريحي ندارد به اين)44): ب(ق 1413مفيد، (ذر است 

اشارة وي به اختالف الفاظ و معاني اين روايات، صرفاً تعريضي است بر عدم . دّ تناقض باشدح
اشكال از روايات اشباح  ها؛ از اين رو خود، تقرير يا متني بي الجمله و نه بالجملة آن اعتبار في

منِ كند كه متض را نقل مي) 44): ب(ق 1413مفيد، (و نيز روايات ذر ) 39): ب(ق  1413مفيد، (
  .حيات پيشين نيستند

  قائم به نفس نبودن روح . 4
شناختي و  هاي نظريِ انكار حيات پيشين توسط متكلمان بغداد، مبنايِ انسان يكي از زمينه

داند كه بر جسد  ، روح را عرضي مي»روح«شيخ مفيد در مقام تعريفِ . ايشان است 3شناختي روح
از بين برود و شخص بميرد، اصالً روحي  شود، و در صورتي كه اين عرض يا جسم عارض مي

آورد كه همان  را پديد مي» حيات«وجود ندارد؛ لذا خداوند به هنگام احياي مردگان، در ابدان 
جا، از روحي ديگر يا روح به معنايي  شيخ مفيد در اين). 55): ب(ق  1413مفيد، (روح است 

داند كه  ت انسان، انسان را چيزي ميآورد، اما در مقام تعريفِ حقيق ديگر، سخن به ميان نمي
قابليت تركيب، حركت و سكون و اجتماع و افتراق  . قائم به نفس است، و حجم و حيز ندارد 

                                                      
ذا با استناد به عالم ل بارة عالم ذر است؛ ت عامي درعامه و روايا ،جا روي سخن شيخ طوسي در اينرسد،  به نظر مي. 1

ل رواياتي كه از طريق خاصه نقپردازد، در حالي كه بر مبناي خودش،  ، به تضعيف روايت ذر ميمذهب رجاليِ عامي
  ). 100: 1  ،ق1417طوسي، : ك.ر(ها نيست  آن ند و نيازي به تضعيف سنديِنشده باشند، از اصل فاقد حجيت

را ذكر كرده است بر حيات پيشين  خذ دويست روايت از روايات دالّ، مأاسيمباني خداشندر كتاب  دكتر برنجكار .2
  ).119ـ118 : 1375برنجكار، (
  ).108 ـ69 : 61، 1390خداياري، : ك.ر(براي بحثي در اين باره  .3
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ندارد و در افعال خود محتاج ابزاري است كه همان جسد است و در حقيقت، همان چيزي است 
ن را به هشام بن حكم و وي اين تعريف از انسا. ناميدند مي» جوهر بسيط«كه حكماي نخستين 
شيخ ). 59ـ57): ب(ق  1413مفيد، (داند  دهد و آن را موافق روايات مي نوبختيان نسبت مي

گويا با مقداري كراهت، اطالق واژة ) 60): ب(ق  1413مفيد، (» الروح قد يسمي «مفيد با تعبير 
روح به (عنا از روح وي در نتيجة اين تفكيك بين دو م. پذيرد بر اين جوهر بسيط را مي» روح«

، دو گونه از )مثابة عارض بر بدن و روح به مثابة جوهر بسيط كه وجود مستقل از بدن دارد
رود و حياتي كه به حقيقتِ  حياتي عارض بر بدن كه با مرگ از بين مي: كند حيات را ترسيم مي

مرگ انسان  تعلق دارد و پس از) جوهر بسيط يا روح به معنايي غير از معناي نخست(انسان 
  ).65، 60، 56ـ55): ب(ق  1413مفيد، (باقي است 

روح عارض (از معناي نخست روح  :را در نظر دارداي  شيخ مفيد از هر دو معناي روح، نتيجه 
توان به حيات پيشين و تقدم  گيرد كه نمي نتيجه مي) رود بر بدن است و با مرگ از بين مي

، قائم به  كه ارواح قائل شدن بدان، عبارت است از اين الزمة قائل شد، چراكه   وجود ارواح بر ابدان
قائم به  روح به مثابة جوهر بسيط و (؛ و از معناي دوم روح )53): ب(ق  1413مفيد، (خود باشند 

). 69ـ60): ب(ق  1413مفيد، (كند  براي تبيين حيات و نعيم و عقاب برزخي استفاده مي) خود
دهد و با قرار  چنان به حيات خود ادامه مي از مرگ انسان، همبه نظر وي، آن جوهر بسيط پس 

كه  گردد، تا آن قالب دنيوي، بسته به ايمان و كفرش، منعم يا معذب مي قالبي مشابه  گرفتن در 
): ب(ق  1413مفيد، (قرار بگيرد  اي كه از آن مفارقت كرده بود،  قيامت مجدداً در بدن دنيوي  در

قرار گرفتن مردگان در  با (قبور  قول به تنعم و تعذيب اهل  يد، بين به نظر شيخ مف). 64ـ58
كه نفس انسان و مخاطب تكليف،  اش مبني بر اين قول برگزيده و ) مشابه اجسام دنيوي اجسامي 

و اعراض است، مناسبت وجود دارد  1قائم به نفس است كه بيرون از صفات جواهر شيء محدث 
  ).77: )ه( ق 1413مفيد، (

توان  بارة روح ارائه داد يا نه، مي واه بتوان جمعي مقبول از مجموع سخنان شيخ مفيد درخ 
گونه كه اشاره  بندي كرد كه وي، همان ديدگاه وي را در نفي حيات پيشين ارواح، چنين جمع

                                                      
كه مقصود از تناقضي نيست، چرا) ، جوهر و عرض نيستجوهر بسيط است و نفس ،نفس(بين دو سخن شيخ مفيد  .1

در  .جسماني استت و مقصود از جوهر بسيط، امري غيرنيسجوهر جسماني  ،ست كه نفسا جوهر نبودن نفس آن
عرض و عمق است  جسم چيزي است كه داراي طول،: استجوهر  متفاوت ازجسم تعريف  ،شيخ مفيد شناسيِ حاصطال

جوهر بسيط غير از  ،در نظر شيخ مفيد. )28: )د(ق 1413مفيد، (اند  زي است كه اجسام از آن تشكيل شدهو جوهر چي
 ،)96ـ95 :)ه(ق 1413مفيد، (داراي حجم و مساحت است  ،كه قابل انقسام نيست جوهر است، چراكه جوهر به رغم آن

  ).58: )ب(ق 1413مفيد،(لكن جوهر بسيط داراي حجم و مساحت نيست 

ـــــــــــ
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كند كه روح، عَرَض است و عَرَض  شد، حيات پيشين انسان را به اين دليل ساده رد مي
قائم به نفس است، همواره  روح به مثابة جوهر بسيط نيز گرچه . به نفس باشد قائم تواند  نمي

قرار باشد ارواح پيش از  براي افعال خود به بدن نياز دارد و بايد همراه بدن باشد؛ از اين رو، اگر 
قرار  تر در ابداني غير از ابدان ديگري  پيش ابدان دنيوي وجود داشته باشند، بايد تصور كرد 

) قائم به نفس باشد تواند  روح عَرَضي نمي(ند، اما در اين صورت، گرچه اشكال نخست داشت
آيد و آن عبارت است از لزوم تناسخ، كه در ادامه بدان  آيد، اشكال ديگري پيش مي پيش نمي

  .خواهيم پرداخت
 جا مقصود از آن داند كه در اين مي» حيّ«سيدمرتضي در مقام معرفيِ مكلف، او را همان  

وي حيّ را همين مجموعة محسوس . انسان است، گرچه موجودات حيّ ديگري نيز وجود دارند
دانستند كه نه  قولِ نوبختيان را كه انسان و حيّ را ذاتي مي وي . هايي از آن داند و نه بخش مي

سيدمرتضي، (داند  جوهر متحيز است، نه عرض و حال در اين مجموعة محسوس، باطل مي
معنا  دانند، بي چنين سخن فالسفه را كه نفس انسان را جوهر بسيط مي وي هم). 114: ق1411

داند از هوايي كه در  سيدمرتضي روح را عبارت مي). 39: 1374سيدمرتضي، (داند  و فاسد مي
قائم به نفس نيست؛ لذا در صورتي كه از بدن مفارقت كند،  روح . مجاري انسان زنده جريان دارد

به نظر وي، روح خود ). 30: 4ق، 1405سيدمرتضي، (خواهد داشت حس، حيات و ادراك ن
حيات نيست، بلكه چيزي و در واقع هوايي است جاري در بدن، كه حيات بدن و استمرار حياِت 

توان گفت، ارواح مؤمنان پس از مرگ همديگر را زيارت  بدن بدان وابسته است؛ از اين رو نمي
بر همين مبنا، وي تفسير آية دال بر حيات برزخي ). 195 :نسخة خطيسيدمرتضي، (كنند  مي

اي از مؤمنان را زنده و  پيش از محشر، عده  داند كه خداوند شهدا را به صورت احتمال چنين مي
در هر صورت، وي بر اساس همين مبنا، خلقت ارواح . هاي خود منعم خواهد كرد در بهشت

راكه ارواح به خوديِ خود حيات ندارند تا بتوانند كند، چ هزار سال پيش از ابدان را رد مي دو
  ).30: 4ق، 1405سيدمرتضي، (پيش از ابدان خلق شده باشند 

ديدگاه و عبارات شيخ طوسي دربارة مكلف، انسان و روح، تفاوت بسياري با ديدگاه و  
و حي ) زنده(كه مكلف كيست، او را همان حيّ  وي در مقام بيان اين. عبارات سيدمرتضي ندارد

داند كه امر و نهي و  مي» دار محسوس اين مجموعة تناسب«داند و حيّ را  را همان انسان مي
نوبخت و شيخ مفيد  قول معمر، بني  وي). 113: ق 1406طوسي، (گيرد  تكليف به همان تعلق مي

ه دانستند كه نه جوهر است، ن را كه حيّ را غير از اين مجموعه دانسته بودند و آن را ذاتي مي
شيخ طوسي روح را ). 114ـ113 :ق1406طوسي، (كند  عرض و نه حال در اين مجموعه رد مي
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داند كه حياتِ حيّ بدان است، چراكه در مجاري انسان جريان  رقيق از جنس هوا مي جسمي 
  ).468: 2 تا،  طوسي، بي( داند او نيز روح را غير از حيات مي). 581: 8 تا،  طوسي، بي(دارد 
شناسيِ سيدمرتضي و شيخ طوسي در نقطة  كه انسان توان گفت به رغم آن ب، ميبدين ترتي 

قرار دارد، هر سه در رّد حيات پيشين ارواح با يكديگر، اتفاق نظر   شناسيِ شيخ مفيد مقابل انسان
قائم به نفس  كه روح  دارند؛ شيخ مفيد بر اساس عرضي دانستن روح و سيدمرتضي بر اساس اين

جا كه نگارنده مطالعه كرده،  شيخ طوسي تا آن. اند واح پيش از ابدان را رد كردهنيست، خلقت ار
ساني يا مشابهت  قول به حيات پيشين ارواح سخني نگفته است، اما با لحاظ يك بارة ردّ  در

  توان گفت، او نيز حيات پيشينِ ارواح شناختيِ او با ديدگاه سيدمرتضي مي ديدگاه انسان
كه وي دربارة عالم ذر نيز موضعي تقريباً منفي اتخاذ  خصوصاً با توجه به اينقبول ندارد؛ م  را

  . كرده است

  خالف عقل بودن روايات حيات پيشين . 5
  ّهاي مشترك متكلمان بغداد براي رد ياد نياوردن ماجراي عوالم پيشين، از جمله استدالل 

: گويد وجود ارواح پيش از ابدان ميشيخ مفيد در ردّ ادعاي .  هاست قول به حيات پيشينِ انسان
پيش از اجساد خلق شده بودند، ما بايد به احوالمان پيش از آفرينش اجساد آگاهي   اگر ارواح

گونه كه به احوالمان پس از آفرينش اجساد آگاهي داريم، و در فرضي كه  داشتيم، همان مي
؛ مفيد، 53): ب(ق  1413مفيد، (آورديم  يادمان رفته باشد، بايد در صورت يادآوري به ياد مي

  ).86ـ85): و( ق 1413
كه، اين  كند؛ يكي آن قائالن به عالم ذر، دو احتمال را مطرح مي سيدمرتضي در نقد ادعاي 

كه، در زماني بوده كه  استشهاد و شهادت در زماني بوده كه ذر، عاقل و مكلف بودند؛ و دوم آن
ست، همه يا بيشتر ما بايد اين ماجرا را ياد در صورت نخ. ذر، غيرزنده و غيرعارف بودند

آوريم، به دليل آن است كه در آن زمان از  اگر حوادث دوران كودكي را به ياد نمي. آورديم مي
به نظر سيدمرتضي، تخلل عدم بين حيات فرضي ما در عالم ذر و . كمال عقل برخوردار نبوديم

كنندة فراموشي  تواند توجيه راي عالم ذر، نميحيات ما در دنيا و نيز گذشت زماني طوالني از ماج
قبيل خواب، مستي و   عالم ذر باشد، چراكه تخلل عدم و گذشت زمان طوالني، نظير حاالتي از

و در فرض دوم، خطاب كردن به . گردند اغماست كه باز مانع يادآوري حوادث گذشته نمي
ن آن را به خدا نسبت داد توا قبيح است و نمي زنده و استشهاد او، فعلي  موجود غير

  ).194 :نسخة خطيسيدمرتضي، (
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ها در  عاقل بودن و عاقل نبودن انسان(رسد، شيخ طوسي نيز همين دو احتمال  به نظر مي
را در نظر داشته است، زيرا وي از سويي، مضمونِ روايت دربارة اخراج ذريه به صورت ) عالم ذر

راكه حجتي بر اطفال نيست و خطاب ايشان در داند، چ ذر از پشت حضرت آدم را غيرجايز مي
تا،  طوسي، بي(امور متعلق به تكليف حسن نيست، تا چه رسد به موجودي كه به مثابة ذر است 

از سوي ديگر، در ادامة . جا احتمال غيرعاقل بودن ذر را در نظر دارد ظاهراً وي در اين). 28: 5 
دليل گذشت زمان طوالني و كوتاه بودن مدت عبارتش، اين احتمال را كه ماجراي عالم ذر به 

كند، چراكه انسان امور عظيمة خارق عادت را فراموش  ماجرا فراموش شده باشد، رد مي
آورد و اصحاب كهف پس از  قيامت، احوال دنيا را به ياد مي گونه كه انسان در  كند، همان نمي

  ).29: 5 تا،  بي طوسي،(آوردند  بيداري، ماجراي چند صد سال پيش را به ياد 
خالف عقل . قول بدان، خالف عقل است كه  ياد نياوردن عوالم پيشين، دليلي است بر اين

به نظر شيخ . بودن ديدگاه، موجب طرد آن ديدگاه است؛ حتي اگر رواياتي بر آن داللت كنند
، مفيد و سيدمرتضي، رواياتي كه خالف عقل باشند، حجت نيستند و بايد كنار گذاشته شوند

؛ سيدمرتضي، نسخة 149): و( ق 1413مفيد، (كه معناي صحيحي براي آن يافت شود  مگر آن
  ).193: خطي

تواند دليلي بر عدم وجود آن باشد، چراكه  رسد، فراموشيِ حيات پيشين نمي اما به نظر مي
، خودِ خداوند حيات )181: 1ق، 1371المحاسن، (گونه كه در روايت آمده  توان گفت همان مي

ها در اين دنيا،  پيشين را از ياد انسان برده است، چراكه هدف از حيات پيشين آن نبود كه انسان
اي كه در  »معاينه«عالم پيشين را به ياد بياورند، بلكه آن بود كه در نتيجة ديدار يا » ماجراي«

بيا در ها ايجاد شود و حك گردد، تا ان عوالم پيشين صورت گرفت، معرفت به خدا در دل انسان
  ).247: 1375برنجكار، (عالم دنيا همان معرفت را بارور سازند 

  بطالن تناسخ. 6
شيخ  1.از جمله مباني يا ادلة مشترك بغداديان براي رّد عوالم پيشين، بطالن تناسخ است 

در عالم ذر از فرزندان آدم استنطاق شد، : گويند مفيد در مقام ردّ عالم ذر، اخباري را كه مي
داند  مي) و نيز عامه و حشويه(طق كردند و از ايشان پيمان گرفته شد، از اخبار تناسخيه ايشان ن

                                                      
توان استنباط  مي )64 :)ه(ق 1413مفيد، (» غيرهم و اإلمامية إلى المعتزين أصحاب التناسخ«: از عبارت شيخ مفيد .1

آن را منسوب بلكه  ،داند الحديث نمي تزله، اماميه و اصحابهمانند مع ،حده اي علي وي اصحاب تناسخ را فرقهكرد كه 
  .داند به اماميه و غيراماميه مي
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چنين در مقام ردّ ديدگاه شيخ صدوق مبني بر خلقت  وي هم). 47ـ  46): ب(ق  1413مفيد، (
 قول تناسخيان را پذيرفته است، بدون  ًكند كه عينا ارواح پيش از ابدان، شيخ صدوق را متهم مي

جا كه شيخ مفيد براي ابطال هر دو عالم ارواح  از آن 1).87): و( ق 1413مفيد، (ه خود بداند ك اين
قول به هر گونه  توان احتمال داد كه به نظر وي،  كند، مي و عالم ذر، به بطالن تناسخ استناد مي

  . حيات پيشين انسان، چه ارواح بدون ابدان و چه ارواح در ابدان، مستلزم تناسخ است
يدمرتضي در پاسخ به پرسشي كه در آن، استنادِ اصحاب تناسخ به روايات دالّ بر خلقت س 

قوي  كند خود و استادانش بطالن تناسخ را به داليل  پيش از ابدان بازگو شده، تأكيد مي ارواح 
  ). 30 :4 ق، 1405سيدمرتضي، (اند  روش كرده

همين ياد نداشتن عوالم پيشين جالب است كه يكي از ادلة سيدمرتضي بر بطالن تناسخ، 
قائالن به تناسخ كه  وي در ردّ . قول به عالم ذر دانسته است  است كه آن را دليلي بر بطالن

شود، در حقيقت جزاي اعمال بدِ ايشان در زندگانيِ  دردهايي كه بر كودكان وارد مي: گويند مي
ها بايد آن را به  ر كار بود، انساناگر زندگاني پيشيني د: كند گونه استدالل مي پيشين است، اين

خود سيدمرتضي تعريف مستقلي از تناسخ ارائه  .)36: ق1411سيدمرتضي، (آوردند  ياد مي
شود؛  نكرده است، اما در پرسشي كه به دست وي رسيده، تعريفي ضمني از تناسخ ديده مي

ه، با ارواح صورت گرفت) در عالم ذر(وگويي كه  گفت«: پرسد سائل در ضمن پرسش خود مي
قائم به نفس بودند، در حالي   بدون ابدان بوده يا ارواح با ابدان؟ در صورت نخست، چگونه ارواح

سيدمرتضي، (» آيد كه ارواح، اعراضند و نيازمندِ محل و ابزارند؛ و در صورت دوم، تناسخ الزم مي
آيد كه در حيات  يبدين ترتيب، به نظر اين سائل، تناسخ در صورتي الزم م). 192: نسخة خطي

سيدمرتضي در پاسخ، بطالن تناسخ را . پيشين، ارواح و ابدان با هم باشند و نه ارواح به تنهايي
دهد، اما به تفكيكي كه در پرسش شده بود،  قرار مي  قول حيات پيشين  مبنايي براي بطالن

  .كند اشاره نمي
به نظر شيخ طوسي نيز پذيرفتن عالم ذر، مستلزم پذيرفتن تناسخ است، چراكه تناسخ  

ها را براي پاداش و  ها را مكلف كرده باشد و سپس آن تر انسان همين است كه خداوند پيش
طوسي، (پيشين را فراموش كرده باشند  ها آن تكليف  عذاب اعاده كند؛ در حالي كه خود انسان

  ).29: 5 تا،  بي

                                                      
بدان را  قائلِو آن را مستلزم انكار بهشت و جهنم دانسته و  ، تناسخ را باطلاين در حالي است كه خود شيخ صدوق .1

  ).63: ق1414 صدوق،(كافر معرفي كرده است 
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ارواح (كه به روشني بين دو فرض حيات پيشين  به طور خالصه، متكلمان بغداد بدون اين
اند؛ اما به  تفكيك كنند، آن را بر مبناي بطالن تناسخ، باطل دانسته) بدون ابدان و ارواح با ابدان

رسد، بين هر دو فرض حيات پيشين با تناسخ تفاوت وجود دارد، چراكه تناسخ عبارت  نظر مي
تواند  قبلي، كه مي  قرار گرفتن در بدني غير از بدن خارج شدن روح انسان از يك بدن و : از است

روشن است كه اين تعريف، نه بر حيات پيشين ارواح . در طول زمان چندين بار تكرار گردد
قالب ابدان ذري، زيرا در فرض نخست،   كند و نه بر حيات پيشين ارواح در بدون ابدان صدق مي

اند،  قرار گرفته  بدني در كار نيست؛ و در فرض دوم، گرچه ارواح در عالم پيشين در ابدان اصوالً
به تعبير . گيرند قرار مي ها  اما اين ابدان همان ابداني هستند كه ارواح در عالم دنيا نيز در آن

شده بود؛ شود كه در عالم پيشين وارد  اي مي ديگر، روح انسان در عالم دنيا وارد همان بدن ذري
كند، اما  قابليت رشد و نمو پيدا مي قرار گرفتن در نطفه،  با اين تفاوت كه بدن ذري در دنيا با 

گونه كه رشد و نمو تدريجي فرد در  بخشد؛ درست همان اين رشد و نمو هويت جديدي بدان نمي
: 1375ار، برنجك: ك.ر(شود كه در طول زمان، به چند فرد متفاوت تبديل گردد  دنيا موجب نمي

  ).244ـ242

  بطالن غلو . 7
جا  تا آن. مطرح است D بيت تنها دربارة روايات مربوط به حيات پيشين اهل» غلو«بحث  

رسد،  به نظر مي. كه نگارنده بررسي كرده، تنها شيخ مفيد به بررسي اين روايات پرداخته است
كردند، تقريري غاليانه و  نقل ميغالت در زمان شيخ مفيد احياناً با استناد به رواياتي كه خود 

كردند و احياناً برخي  خارج از چهارچوب اعتقادي اماميه از ماجراي حيات پيشين ارائه مي
است كه به » تطهير«شاهد اين مدعا، پرسشي دربارة آية . دادند قرار مي اماميان را تحت تأثير 

جماع داريم كه امامان ما ا«: كند كه شيخ مفيد رسيده است؛ سائل ضمن پرسش تأكيد مي
  روشن است كه). 26): ج(ق  1413مفيد، (» قديم بوده است همواره مطهر بودند و اشباح ايشان، 

قول به حادث يا محدث بودن  قولي غاليانه است و با  ، D بيت قدمت اشباح اهل  قول به
به روايات  شيخ مفيد پس از اشاره. ، كه مورد اتفاق اماميه است، سازگار نيستD بيت اهل

و در اين باره   كند كه غالت، اباطيل بسياري را بر اين روايات مبتني كرده اشباح تأكيد مي
هاي  كند كه نوشته وي غالت را متهم مي. اند كه مشتمل بر لغو و هذيان است هايي نوشته كتاب

االشباح و  اند؛ از جمله كتاب نسبت داده) اماميه(خود را به دروغ، به مشايخ رواييِ اهل حق 
شيخ مفيد با ترديد در . اند است كه غالت، تأليف آن را به محمد بن سنان نسبت داده االظله
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كند كه در صورت صحت انتساب، بايد او را، كه  صحت انتساب اين اخبار به وي، تصريح مي
قول را  شيخ مفيد اين ). 38ـ37): ب(ق  1413مفيد، (متهم به غلو است، ضال و مضل دانست 

) و نيز حشويه الشيعه(اند، به غالت جهال  پيش از آفرينش در عرش بوده D بيت ه ذوات اهلك
قول  قديم بودن اشباح را،  قول به  چنين  وي هم). 28: )ج(ق 1413مفيد، (كند  منسوب مي

  ).68): ج( ق 1413مفيد، (داند  طوايفي از غالت مي
اند،  داشته D بيت حيات پيشين اهل توان گفت، گرچه غاليان تقريري غاليانه از اما مي

وارد شده كه در عين سخن گفتن از حيات پيشين  روايات فراواني از طريق روات امامي 
كنند كه در همان عوالم پيشين، به عبادت  ، ايشان را مخلوقاتي غيرازلي معرفي ميD بيت اهل

از حيات  ت امامي تفاوت مضامين روايا). 6ـ5: 1، 1385صدوق، : ك.ر(الهي مشغول بودند 
  .بيت با روايت غاليانه، مانع از آن است حكم يكي را به ديگري تعميم دهيم پيشين اهل

   نتيجه
قائل به حيات پيشينِ  كردند،  قم كه بر مبناي رواياتي كه نقل مي برخالف محدثان كوفه و  
ضي و شيخ ها بودند، متكلمان بزرگ بغداد، شيخ مفيد، سيدمرت و عموم انسان D بيت اهل

طوسي، در انكار حيات پيشين اتفاق نظر دارند؛ با اين حال شيخ طوسي، هم روايت دالّ بر 
كند و هم بر اساس روايات، علم و حيات پيشين را براي تعداد  خلقت نوري را مؤيدانه نقل مي

ع الصالح حلبي موض تر از او، ابو پذيرد؛ در مقابل، كراجكي و روشن ها مي محدودي از انسان
توان ايشان را در خطّ  اند؛ از اين رو، نمي اتخاذ كرده D بيت بارة حيات پيشين اهل مثبتي در

  .آن سه متكلمِ ديگر به حساب آورد
ها  بيت و انسان عوامل متعددي، اين سه متكلمِ بزرگ بغداد را به انكار حيات پيشينِ اهل 

موجب آن، مضمون روايات در گرايي است كه به  يكي از اين عوامل، عقل. سوق داده است
و در صورتي كه مخالف عقل تلقي شوند، بايد . قابل پذيرشند كه مخالف عقل نباشند صورتي 

متكلمان بغداد دقيقاً همين . ها حمل كرد ها را بر معناي صحيحي غير از معناي ظاهريِ آن آن
ات پيشين از روايات را قائالن به حي  مواجهه را با روايات حيات پيشين داشتند؛ ايشان برداشت

خالف عقل دانستند، چراكه اگر حيات پيشيني در كار بوده باشد، عقالً الزم است كه آن را به 
، قول به  ياد بياوريم؛ از اين رو، اين متكلمان معنايي براي روايات در نظر گرفتند كه الزمة آن

  .حيات پيشين نباشد
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. انسان است» روح«ات پيشين، تعريف ايشان از قول به حي  از ديگر اسباب مخالفت ايشان با 
قائم به نفس باشد، و سيدمرتضي و شيخ  تواند  شيخ مفيد روح را عَرَض جسم دانسته كه نمي

اند كه در بدن جاري است و گرچه حيات بدن  از جنس هوا دانسته طوسي روح را، هوا يا جسمي 
ها،  كدام از اين ديدگاه بناي هيچروشن است كه بر م. قوام دارد، خودش حيات نيست بدان 
  . اند پيش از ابدان، به مثابة موجوداتي زنده تحقق داشته قائل شد كه ارواح   توان نمي
در » اين مجموعة محسوس«در شيخ مفيد، به » جوهر بسيط«تعريف انسان در بغداد، از  

قول به   د باتوان جوهر بسيط دانستن انسان مي. سيدمرتضي و شيخ طوسي تغيير كرده است
، دشوار بتوان »اين مجموعة محسوس«حيات پيشين انسان جمع گردد، اما با تعريف انسان به 

شناختي هرچه باشد، هر سه متكلم  مقتضاي اين مبانيِ انسان. قائل شد به حيات پيشين انسان 
  . نوايند بزرگ بغداد در انكار حيات پيشين با هم، هم

يكي ديگر از عوامل انكارِ حيات پيشين است؛ هر سه متكلم ، »تناسخ«تعريف بغداديان از  
ها در مقام بيان يكي بودن  آن. اند قول به تناسخ دانسته  قول به حيات پيشين را همان بغدادي، 

حيات ارواح (قول به تناسخ، بين دو فرض حيات پيشين  قول به حيات پيشين و   يا متالزم بودن
  . اند تفكيك نكرده) انبه تنهايي و حيات ارواح با ابد

قول به حيات  ترين عاملي بوده كه شيخ مفيد را به ردّ  گريز از غلو يا ردّ آن، شايد مهم 
گاه  احتماالً هر سه متكلم بغداد، آن. به عنوان اشباح نوري سوق داده است D بيت پيشين اهل

غالت را در نظر داشتند،  كردند، ردّ قول به حيات پيشين را با استناد به بطالن تناسخ رد مي كه 
  . چراكه تناسخ، از اقوال برخي طوايفِ غالت بوده است

قابل طرح بر آراي متكلمان بغداد دربارة  در اين مقاله به صورت گذرا، به برخي اشكاالت 
بيان شد كه روايات دالّ بر حيات پيشين، چنان فراوانند كه برخالف . حيات پيشين اشاره شد

توان بدون  ها را كنار گذاشت و نيز نمي توان با ادعاي خبر واحد بودن، آن ميمتكلمان بغداد، ن
،  چنين روشن شد كه برخالف نظر متكلمان بغداد شاهد و دليل، بر خالف ظاهر، حمل كرد؛ هم

قول  و نيز بيان گرديد كه . تواند با فراموشيِ آن در دنيا جمع گردد قول به حيات پيشين عقالً مي
  .ين، نه قول به تناسخ است و نه لزوماً غاليانهبه حيات پيش
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