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  )ذر، اظله و ارواح( عوالم پيشين در كوفه و قم
  
  

  1پوراهللا رجبيروح  01/03/1393 :تاريخ دريافت
    22/09/1393 :تاريخ تأييد

  
  چكيده

بررسي . ر دانش عقايد استويژه د معارف و به هاز مسائل مهم در حوز» عوالم پيشين«مسئله 
هاي پژوهش در  سير تاريخي تعامل محدثان قرون نخستين با روايات عوالم پيشين، از نيازمندي

ها و تحليل آن، سير تاريخي نقل  آوري داده اين عرصه است؛ از اين رو در اين مقاله، با روش گرد
بازخورد آن در ميان  هم و گونكوفه و ق هروايات عوالم پيشين و تأليفات در اين موضوع در مدرس

هرچند نوع برخورد محدثان با كتبي . عالمان و جوامع حديثي، مورد دقت نظر قرار گرفته است
روست، اما در مجموع  هاند و چراييِ آن با ابهام روب كه در كوفه نگاشته شده» االظله«با نام 

ي كوفه و قم، كه برخي از حديث هتوان گفت، بسياري از محدثان و علماي شيعه در دو حوز مي
اين . اند هاي مختلف، به نقل اين دسته از روايات پرداخته اند، با وجود گرايش اصحاب اجماع بوده

  . هاي كوفه و قم است مقبوليت اصل اين مسئله در مدرسه هدهند نوع تعامل، نشان
 

  واژگان كليدي
  .قم هه، مدرسكوف هعوالم پيشين، عالم ذر، عالم اظله، عالم ارواح، مدرس

   

                                                            
 .و عضو انجمن كالم اسالمي حوزه jدانشجوي دكتري دانشگاه باقرالعلوم ،پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حديث. 1
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  درآمد
ويژه ماجراي اخذ ميثاق و كسب معرفتي پيشين براي انسان با توجه به  عوالم پيشين و به

سنت، مورد توجه دانشمندان مسلمان قرار گرفته و هر  طرح آن در متون فراواني از شيعه و اهل
  .داده استخاصي آن را مورد بررسي قرار  هاي به آن نگريسته و از زاوياز جنبه  عالمي

پژوهش حاضر به دنبال چيستي و تعداد عوالم پيشين نيست، بلكه آنچه در اين ميان مغفول 
انديشه با محوريت روايات عوالم پيشين و  مانده است، كنكاشي تاريخي و بررسي سير تطور اين 

كوفه و قم با آن و نمايان كردن چرخشي نظري در  هچگونگي تعامل عالمان اماميه در مدرس
  .بغداد در اين زمينه است هوزح

هر كدام از . هاي گوناگوني را تاكنون به خود ديده است ها و مكتب تاريخ تفكر اماميه، دوره
كوفه و قم، مدارس عصر  هدر اين بين، دو مدرس. اند هاي خاصي داشته ها، ويژگي اين مكتب
ر به اهميت نوع نگاه اند كه اين ام و خاستگاه تدوين جوامع اصلي حديثي شيعه Dحضور ائمه

بغداد است  همكتب متأخر از اين دو مدرسه، مدرس. افزايد هاي شيعي مي اين مدارس به آموزه
نخست،  هگذاريِ روايات با دو مدرس ورزي و ارزش انديشه كه از جهات مختلفي، همانند روش 

يكي . شده استهاي گوناگون ديني نمايان  اين تمايزات در آموزه. تمايزات متعددي داشته است
پيش از اين  متكلمان بغداد، وجود عوالمي . است» عوالم پيشين«از اين تعاليم ديني، مسئله 

تعالي اقرار كرده  ها در آن حاضر شده و سرانجام به ربوبيت حضرت حق عالم را كه تمام انسان
محدثان كوفي و  اي از باورهاي استوار متكلمان و انديشه  ؛ در حالي كه چنين1پذيرند باشند، نمي

عوالم پيشين  هانديش بر اين اساس، در اين پژوهش با روش تحليلي ـ تاريخي، . بوده است قمي 
اين نوع . قم و كوفه، مورد مطالعه و اثبات قرار گرفته است هدر مكتب اماميه در دو مدرس

ابهامات گشاي بسياري از مسائل و  تواند راه بررسي، نگاه جديدي به اين موضوع است كه مي
  . باشد

تواند پذيرش اصل مسئله عوالم پيشين يا عدم پذيرش  چگونگي تعامل علماي كوفه و قم مي
در ... هاي گوناگون كالمي، حديثي، متهمان به غلو و جريان همواجه هچنين نحو اصل آن و هم

  .كوفه و قم را با اين موضوع براي ما بنماياند
چراييِ . است» ارواح«و » اظله«، »ذر«: هه واژحاضر، تمركز بر س همحور سخن در نگاشت

ها براي عوالم پيشين در روايات  انتخاب اين سه عنوان را بايد در كثرت كاربرد اين واژه
                                                            

  ).20: 1388محمدي و شاكر، : (براي مطالعه بيشتر رك. 1
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وجو كرد؛ از اين رو، نگارنده كوشيده است با محوريت اين واژگان كليدي، به تبيين مسئله  جست

بدين جهت، منظور از عوالم پيشين در اين . عوالم پيشين در نگاه مدرسه كوفه و قم بپردازد
  . ذر، اظله و ارواح است: نگاشته، سه عالم

هاي چندي انجام شده است، اما كاستيِ پژوهش در اين  عوالم پيشين، پژوهش هدر زمين
ها به تحليل سير تاريخي روايات اين حوزه در  گردد كه هيچ كدام از آن موضوع، به اين امر برمي

 در انسان«: هاي كه محمد بياباني چندين مقاله با نام م نپرداخته است؛ چنانكوفه و ق همدرس
، »8 قرن تا 4 قرن دانشمندان اقوال و آرا: ذر عالم در انسان«، »Dبيت اهل روايات: ذر عالم

 قرن دانشمندان اقوال آرا و: ذر عالم در انسان«و » 11ـ  13 قرن اقوال و آرا: ذر عالم در انسان«
عوالم پيشين در  هانديش ها با روش تحليلي ـ تاريخي به  كدام از آن ه است، اما هيچنگاشت» 14

اي  چنين ديگر محقق اين عرصه، دكتر علي افضلي نيز مقاله هم. كوفه و قم، ناظر نيست همدرس
تأليف كرده است، اما اين پژوهش  »ذر عالم هدربار فلسفي و كالمي  اشكاالت به پاسخ«با عنوان 
  . رو نيست پيش هر بر روش پژوهش مقالنيز ناظ

  سير تاريخي نقل روايات عوالم پيشين
كنندگان آن موضوع  نخست بايد از اولين مطرح براي بررسي تاريخي موضوع كالمي، 

انديشمندان كوفه در مسئله  وجو كرد؛ لذا در تدوين اين مقاله، در ابتدا به بررسي عملكرد  جست
  تعامل عالمان قم با اين موضوع را مورد بررسي قرار هپس نحوپردازيم و س عوالم پيشين مي

 .دهيممي

  روايات عوالم پيشين در كوفه

براي (اند  پرداخته) ذر، اظله، ارواح(دانشمندان كوفي به نقل فراوان اين سه دسته از روايات 
عالمان بهتر عملكرد  هبراي مطالع). 169: 1، 1362؛ صدوق، 1:135ق، 1371برقي، : ك.نمونه، ر

 هها را در سه دست اين گرايش. رسد هاي گوناگون آنان، الزم به نظر مي كوفي، توجه به گرايش
  :توان گنجاند مي 1اصلي

                                                            
كساني كه با استفاده از روايات به : متكلمان. 1: عمده تقسيم كرد توان به سه دسته مدرسه كوفه را ميعلماي امامي. 1

اين گروه تنها به اخذ و فهم روايات توجه داشتند : محدثان. 2. پرداختند پردازي و مناظره در مباحث اعتقادي مي نظريه
فرادي بودند كه به دليل نقل اين گروه از اصحاب ا: متهمان به غلو. 3. پرداختند پردازي و مناظرات كالمي نمي و به نظريه

گرفته  ها بين ساير علما مورد توجه قرار مي شدند، اما روايات آن به غلو متهم مي ،اي از احاديث با مضاميني خاص پاره
 . است

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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عبداهللا بن مسكان، : ها اصحاب اجماع نيز هستند؛ مانند محور كه در بين آن افراد حديث. 1
عمير  ابي ف بن خربوذ، ابنبصير، صفوان بن يحيي، معرو حسن بن محبوب، حماد بن عثمان، ابي

 .و عبداهللا بن سنان
... بن اعين و ةهشام بن حكم، هشام بن سالم، مؤمن طاق، زرار: متكلمان اماميه كه شامل. 2
چنين  اند و همباشند؛ البته در اين موضوع، بيشتر روايات را زراره و خاندان زراره نقل كرده مي

عمير از شاگردان هشام بن  عمير، و محمد بن ابي يعقوب بن يزيد كه از شاگردان محمد بن ابي
 . باشد، نقش بسزايي دارد سالم مي

جابر بن يزيد جعفي، مفضل بن عمر، صالح بن سهل، محمد : متهمان به غلو كه عباتند از. 3
 ... .بن سنان و

عالم ذر، عالم (در اين بين، خط متهمان به غلو بيشترين روايت را در مجموع سه عنوان 
اند؛ هرچند در باب عالم ذر، روايات متهمان به غلو كمتر از روايات  نقل كرده) ، عالم ارواحاظله

در باب عالم ارواح، روايات متهمان به غلو بسيار است، ولي تقريباً هيچ . خاندان اعين است
غلو  روايتي از خاندان اعين وجود ندارد و نيز در باب عالم اظله، بيشتر روايات از آنِ متهمان به

  . است، در حالي كه هيچ روايتي از خاندان اعين وجود ندارد
، 438: 1، 1381كليني، (اند  عالم ارواح، دانشمندان كوفي روايات بسياري نقل كرده هدربار

در اين روايات، به چگونگيِ خلقت ). 88ـ  87: ق1404؛ صفار، 302: ق1413؛ مفيد، 281: 2
اشاره  Dو ساير ائمه j، امام عليJبيت به نبي اكرم داران اهل ارواح دوست هارواح و عرض
  .  شده است

 : توان اين نكات را از مجموع روايات عالم ارواح استخراج كرد مي
آيد كه اين مسئله  ـ چنين برمي jارواح شيعيان به امام علي هاز روايات ذكرشده ـ عرض. 1

 ).438: 1، 1381كليني، (در عالم ارواح اتفاق افتاده است 
در اين روايات، خلقت ارواح قبل از ابدان مورد تأكيد قرار گرفته و در اين روايات، به . 2

 .دوهزار سال اشاره شده است
، ارواح شيعيان پيش از Dدر برخي روايات ذكر شده است كه بر امام علي و ائمه اطهار. 3

صفار، (شناسند  يتعلق به بدن، عرضه شده است؛ پس در اين عالم، ارواح شيعيان حقيقي را م
ديگر از روايات بيان شده است كه وقتي ارواح در اين ابدان قرار  هو در دست). 89: ق1404

) شناس نشانه(كساني كه متوسم . مؤمن يا كافر: شود ها نوشته مي گيرند، در پيشانيِ آن مي
بر  D، امام علي و ساير ائمهJاسالم هستند، اين افراد را خواهند شناخت و رسول گرامي 
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توانند شيعيان حقيقي را از مدعيان  خداوند، متوسمون هستند؛ پس مي هاساس فرمود

 ). 355: ق1404صفار، (شناسند  باز
در نقل روايات عوالم ) محور، متكلم و متهم به غلو حديث (هاي مختلف شيعي  حضور گروه

  .اين موضوع است ههاي گوناگون شيعه دربار پيشين، نشان از استقبال گروه
عالم اظله  هكوفه بايد گفت، دربار هتأليفات مستقل با موضوع عوالم پيشين در مدرس هدربار

در . ، كتاب محمد بن سنان استها ترينِ اين كتاب پرچالش. كتب متعددي نوشته شده است
دادند  به محمد بن سنان نسبت مي» االشباح و االظله«دوران شيخ مفيد، غاليان كتابي به نام 

دانست و در عين حال، در اصلِ نسبت اين كتاب  يد مطالب آن كتاب را نادرست ميكه شيخ مف
نجاشي در بين كتب وي، به وجود كتابي ). 38: 1372مفيد، (به محمد بن سنان نيز شك دارد 

انتساب كتاب  هكه نجاشي متأخر از مفيد است، دربار اشاره دارد و با علم به اين» االظله«به نام 
  .حمد بن سنان شكي وجود نخواهد داشتاالظله، به م

كند كه به  داند و او را كسي معرفي مي نجاشي وي را بسيار ضعيف و غير قابل اعتماد مي
هاي متعددي تأليف  محمد بن سنان كتاب). 328: ق1417نجاشي، (شود  روايات وي التفات نمي

سنان از طريق محمد بن  مسير كتاب االظله ابن. كرده است كه از آن جمله كتاب االظله است
شايان ذكر است، ). 328: ق1417نجاشي، (الخطاب به نجاشي رسيده است  الحسين بن ابي

عالم االظله رسيده است،  هالخطاب دربار روايات زيادي از طريق محمد بن الحسين بن ابي
 .كدام از اين روايات را از محمد بن سنان نقل نكرده است هرچند هيچ

  :گويد محمد بن سنان چنين مي هلش دربارعالمه حلي در رجا
وي، بين علماي ما اختالف شده است؛ شيخ مفيد وي را ثقه معرفي كرده، ولي شيخ  هدربار

غضائري او را ضعيف و غالي دانسته كه به وي  نجاشي و ابن. طوسي وي را ضعيف دانسته است
د از وي تمجيد نيز كرده كند، هرچن شود و كشي براي وي، اشكال بزرگي وارد مي التفات نمي

  ). 251: ق1417حلي،  (كنم  و سرانجام نظر بنده اين است كه در روايات وي، توقف مي. است
محمد بن سنان، نشان از اعتماد شيخ مفيد به  هاين نقل عالمه حلي از شيخ مفيد دربار

  . محمد بن سنان دارد
ين اصحاب مورد قبول نبوده است؛ رسد، االظله محمد بن سنان، كتابي است كه در ب به نظر مي

به » علي بن حماد«لذا هركس اين كتاب را نقل كرده، تضعيف شده است؛ براي مثال، شخصي به نام 
كشي علت تضعيف وي را روايت كتاب االظله . سبب روايت كتاب االظله، متهم به غلو شده است

كشي،  (» ذي يروي كتاب األظلةمحمد بن مسعود، قال علي بن حماد متهم و هو ال«: دانسته است

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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قال محمد بن «: وي گفته است هعالمه حلي نيز به اين نكته توجه كرده و در ترجم). 234: ق1409
  .)321: ق1417حلي،  (» مسعود إنه متهم بالغلو الذي روى كتاب األظلة

 با. آيد كه صرف نقل كتاب االظله، سبب متهم شدن به غلو استاز اين مطالب چنين برمي
رسد، همان كتاب  اي باشد كه به نظر مي شده اين اوصاف، االظله بايد كتاب خاص و شناخته

در تراجم، كسي كتاب االظله را از علي بن حماد نقل نكرده . منسوب به محمد بن سنان است
علي بن حماد هيچ . است؛ تنها همين قدر بيان شده كه ايشان ناقل كتاب االظله بوده است

د بن سنان در كتب اربعه نقل نكرده، ولي تنها يك روايت از مفضل جعفي نقل روايتي از محم
 ).441: 1، 1381كليني، (كرده است 
علي بن حماد آمده است، ظاهر در اين  هكه در ترجم» هو الذي يروي كتاب األظلة«تعبير 

 بينيم كه وجو در كتب رجالي مي است كه تنها وي راوي كتاب االظله بود، ولي با جست
در مسير انتقال كتاب االظله به  .نيز اين كتاب را نقل كرده است عبدالرحمن بن كثير الهاشمي 

نجاشي وي را ضعيف و مورد اتهام از . الرحمن بن كثير الهاشمي اولين حلقه است بغداد، عبد
  ). 234: ق1417نجاشي، (سوي اصحاب ما به وضع حديث، معرفي كرده است 

كثير، ناقل كتاب االظله محمد بن سنان بوده، ولي هيچ روايتي از  كه عبدالرحمن بن با اين
قابل توجه . اندكي از مفضل بن عمر جعفي دارد البته روايات . محمد بن سنان نقل نكرده است

كتابي به نام االظله را به وي نسبت  هاشمي،   است كه نجاشي در ترجمه عبدالرحمن بن كثير
اين دومين ). 234: ق1417نجاشي، (ب، فاسد و مختلط است داده و بيان داشته كه اين كتا

محمد  هاالظل(كوفه در اين موضوع است و همانند اولين تأليف در اين موضوع  هكتاب در مدرس
  .تضعيف شده است) بن سنان

علي بن حسان در كتب . كتاب االظله عبدالرحمن بن كثير را علي بن حسان نقل كرده است
ضعيف جدا ذكره بعض «: نويسد وي مي هنجاشي دربار. شمرده شده استرجالي ما بسيار ضعيف 

شيخ ). 251: ق1417نجاشي، (» أصحابنا في الغالة فاسد االعتقاد له كتاب تفسير الباطن تخليط كله
الوليد عن الصفار و الحسن بن  جيد عن ابن أبي أخبرنا ابن. له كتاب«: نويسد طوسي نيز در فهرست مي

» لحسن بن علي الكوفي عن علي بن حسان الهاشمي عن عمه عبدالرحمن بن كثيرمتيل جميعا عن ا
او براي علي بن حسان كتابي معرفي كرده، ولي نگفته است كه اين كتاب ). 286: 1373طوسي،  (

اگر منظور شيخ . نجاشي كتاب او را، كتاب باطن معرفي كرده كه تمامش تخليط است. چه نام دارد
طوسي،  (وليد رسيده است  د، اين كتاب در مكتب قم از مسير صفار به ابنهمين كتاب باطن باش

1373 :286.( 
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از  هاشمي  از علي بن حسان  اين خطّ روايي در مكتب قم، از طريق محمد بن اورمه قمي 

ها، محمد بن اورمه  كه قمي شايد علت اين 1.ادامه پيدا كرده است عبدالرحمن بن كثير الهاشمي 
بن حسان ضعيف  كنند، نقل از علي بن حسان باشد كه در كتب رجال، علي هم ميرا به غلو مت

ابوغالب زراري مسير انتقال كتاب االظله به بغداد، چنين بيان شده  هدر رسال. معرفي شده است
صالح عن علي بن حسان عن  كتاب األظلة حدثني به حميد بن زياد عن علي بن ابي«: است

  ).175: 1369ابوغالب زراري،  (» األظلة عبدالرحمن بن كثير بكتاب
در مسيري كه ابوغالب ذكر كرده است، عالوه بر علي بن حسان و عبدالرحمن بن كثير، از 

و «: صالح، چنين ذكر شده است علي بن ابي هدر ترجم. صالح نام برده شده است علي بن ابي
ميد في فهرسته سمعت منه كتبا و قال ح. يكن بذاك في المذهب و الحديث، و إلى الضعف ما هو لم

  .)257: ق1417نجاشي،  (» عدة، منها كتاب األظلة و ليس أعلم هذه الكتب له أو رواها عن الرجال
نجاشي از . اين شخص، تنها در مسير كوفه به بغداد وجود دارد و هيچ جايگاهي در قم ندارد

داند اين كتاب، تأليف علي  قول حميد بن زياد كتاب االظله را به وي نسبت داده، هرچند نمي
شايد بنا بر كالم ابوغالب زراري كه . كه آن را از ديگران نقل كرده است صالح بوده يا اين بن ابي

صالح، ناقلِ كتاب محمد بن سنان است، احتمال داد اين كتاب از وي نبوده و  داشت ابي بيان مي
صالح بدانيم، در اين صورت اين  ابياگر اين كتاب را تأليف خود . تنها وي ناقلِ آن بوده است

دهد،  اين مطلب نشان مي. سومين كتاب در كوفه است كه در موضوع االظله نوشته شده است
تأليف كتاب مستقل در موضوع عوالم پيشين، بين محدثان كوفه شيوع نداشته، هرچند رواياتش 

  .شده است در كوفه فراوان نقل مي
ده شود كه كتاب االظله محمد بن سنان وارد قم نشده و از ناقالن كتاب االظله چنين فهمي

شده  ديگر اينكه، در حال حاضر از كتب ياد هنكت. ها آن را نقل نكرده است كدام از قمي هيچ
االظله محمد بن سنان، االظله عبدالرحمن بن كثير، تفسير الباطن علي بن حسان و االظله  (

 .ندارند كدام وجود هيچ) صالح منسوب به علي بن ابي
عوالم پيشين نوشته شده باشد، كتاب بدأ الخلق از  هكتاب ديگري كه امكان دارد دربار

عالم اظله  هاين كتاب يا بخشي از آن، دربار همفضل بن عمر الجعفي است كه احتمال دارد هم
در  و» بدأ الخلق«محاسن، كافي و علل الشرايع، بابي به عنوان : بوده باشد، چراكه در كتبي مانند

                                                            
شترين اخذ روايت يچنان كه ب هم ؛بيشترين روايات علي بن حسان در كتب اربعه را، محمد بن اورمه نقل كرده است. 1

   .از علي بن حسان بوده است ،ورمه نيز در كتب اربعهمحمد بن ا
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عوالم پيشين وجود دارد؛ پس امكان دارد در كتاب بدأ الخلقِ  هها، رواياتي دربار اين باب تمامي 
در كتب فهرستي و رجالي شيعه، تنها كسي . اظله وجود داشته باشد همفضل نيز رواياتي دربار

ده كتاب داشته، مفضل بوده و براي ديگران چنين كتابي معرفي نش» بدأ الخلق«كه با عنوان 
عوالم پيشين وجود دارد  هقابل ذكر است، در منابع روايي، تنها دو روايت از مفضل دربار. است

كليني، (و ديگري مربوط به اظله است ) 161: 1، 1385صدوق، (كه يكي مربوط به خلقت ارواح 
كتابي به نام الهفت و االظله اكنون موجود است . و سخني از اخذ ميثاق نيست) 441: 1، 1381

اين كتاب در دوران . دهند ه گروهي از غاليان معاصر، آن را به مفضل بن عمر جعفي نسبت ميك
عارف تامر در بيروت چاپ شده، اما در كتب فهرستي و رجاليِ شيعه، چنين  همعاصر به وسيل

  . كتابي به ايشان نسبت داده نشده است

  روايات عوالم پيشين در قم

با روايات عوالم پيشين، بهترين گزينه تحليل آثار  1چگونگي تعامل علماي قم هدر نحو
شان  ها بر اساس سير تاريخي مانده از علماي قم است؛ لذا ما به بررسي تك تك اين كتاب باقي
  . پردازيم مي

هاي مختلفي به  در محاسن روايات عوالم پيشين مورد پذيرش قرار گرفته و در باب :محاسن
باب الميثاق، بدأ الخلق، باب أرواح المؤمنين، باب : عبارتند ازها  اين باب. آن پرداخته شده است

در » بدأ الخلق«ها، باب  در بين اين باب. من اهللا، باب جوامع من التوحيد و كتاب العلل يةالهدا
در اين بين، . كتاب كافي نيز وجود دارد كه احاديث آن به چگونگيِ آغاز خلقت اشاره دارد

شده است؛ يعني هم در محاسن و هم در كافي در اين باب رواياتي صحبت از عوالم پيشين نيز 
با حذف روايات تكراري، نُه روايت در محاسن وجود دارد كه . عوالم پيشين وجود دارد هدربار
، 304: 2؛ 242، 203، 203، 178، 136، 135: 1ق، 1371برقي، (عوالم پيشين است  هدربار
روايات محاسن هيچ اثري از خطّ متهمان به غلو وجود كه، در بين  قابل توجه اين هنكت). 331
  .  ندارد

                                                            
اشعريون نخستين افرادي بودند كه تشيع را در اواخر سده اول، وارد  .شهر قم، اولين مركز تشيع در ايران بوده است. 1

 درپژوهي در قم  حديث نشان از وجود حياتj ها در بين شاگردان امام صادق وجود برخي قمي. ايران و قم كردند
مدرسه حديثي قم، در قرن سوم و چهارم بوده است و سرانجام با وفات شكوفايي اما اوج  ،دارد jعصر امام صادق

 . كند مدرسه قم افول مي مري،ق 381شيخ صدوق در سال 
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شده است؛  در تفسير منسوب به علي بن ابراهيم، اقرار در عالم ذر امري پذيرفته :تفسير قمي

ها  لذا او در موارد متعددي عالم ذر را با بسياري از آيات كه به گمان وي با ميثاق بستن انسان
هاي  قرآن در سوره هاست؛ مثالً وي در تفسير موضوعي، سه آي اند، تطبيق داده مرتبط بوده

را در » اول مرّه«چنين وي  هم 1.شده در عالم ذر تفسير كرده است گوناگون را براي ميثاقِ واقع
: 1ق، 1404قمي، (، به ميثاق در عالم ذر تفسير كرده است »كَما لَم يؤْمنُوا بِه أَولَ مرَّةٍ«: هآي

ذكر  هاعتقاد به عالم ذر، به وسيل هاش را دربار انديشه اعراف،  172 هانجام ذيل آياو سر). 213
 ). 246: 1ق، 1404قمي، (روايات بيان كرده است 

كه صفار،  با وجود آن. الدرجات است سومين كتاب در مكتب قم، بصائر :الدرجات صفار بصائر
مسئله عوالم پيشين قطعي و مهم  قدر نگاشته، براي او آن Dكتاب بصائر را در مقامات ائمه

اين . بوده كه سه باب مستقل در اين موضوع قرار داده و روايات را در اين سه باب گنجانده است
  :ها عبارتند از باب

 و الذر و غيره؛  األظلةأنه عرف ما رأى في  Jاهللا باب في رسول. 1
  أنه عرف ما رأى في الميثاق و غيره؛ jالمؤمنين باب في أمير. 2
  . أنهم يعرفون ما رأوا في الميثاق و غيره Dئمةباب في األ. 3

الخطاب، احمد بن  محمد بن الحسين بن ابي: بيشترين روايات را صفار در بصائر به ترتيب از
  . هاشم، نقل كرده است  محمد بن عيسي االشعري و ابراهيم بن

ر بايد گفت، در ارتباط با روايات عوالم پيشين در كتاب صفا هكنند هاي نقل جريان هدربار 
عوالم پيشين تنها يك روايت از خاندان زراره وجود دارد؛ اين در حالي است كه از خطّ متهمان 

  . عوالم پيشين وجود دارد هبه غلو، روايات بسياري دربار
نيز داراي كتابي به نام  سعد بن عبداهللا اشعري قمي : الدرجات سعد اشعري قمي بصائر

است كه اكنون بخشي از اين كتاب در كتاب مختصر البصائر حسن بن سليمان الدرجات  بصائر
مختصر البصائر «در بخش . حلي موجود است، اما اصل كتاب بصائر سعد اكنون وجود ندارد

                                                            
رجع قال ما بعث اهللا نبيا من لدن آدم فهلم جرا إال و ي jاهللا عبد مسكان عن أبي عمير عن ابن أبي حدثني أبي عن بن«. 1

ثم  jالمؤمنين يعني أمير} و لَتَنْصرُنَّه{ Jاهللا يعني رسول} لَتُؤْمنُنَّ بِه{و هو قوله  jإلى الدنيا و ينصر أميرالمؤمنين
أَنَا معكُم منَ  إِصرِي أي عهدي قالُوا أَقْرَرنا قالَ اهللا للمالئكة فَاشْهدوا و   ذلكُم  قال لهم في الذر أَ أَقْرَرتُم و أَخَذْتُم على

و } و إِذْ أَخَذْنا منَ النَّبِيينَ ميثاقَهم و منْك و منْ نُوحٍ اآلية{: الشَّاهدينَ و هذه مع اآلية التي في سورة األحزاب في قوله
قد كتبت هذه الثالث آيات في } يتَهمو إِذْ أَخَذَ ربك منْ بني آدم منْ ظُهورِهم ذُر{: اآلية التي في سورة األعراف قوله

  ).106: 1ق، 1404قمي، (» ثالث سور
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از كتاب مختصر البصائر حسن بن سليمان حلي، چهار روايت وجود دارد كه در اين » سعد
اين ). 200، 175، 112، 99: ق1421سليمان حلي، (ست روايات به عوالم پيشين اشاراتي شده ا

هاي گوناگوني قرار دارند و در باب خاصي با عنوان عوالم پيشيني، مانند عالم  چهار روايت در باب
كتاب بصائر سعد با بصائر صفار نقاط مشترك . ذر يا عالم اظله و يا عالم ارواح وجود ندارند

هستند، به  ر موضوع عوالم پيشين، داراي اشتراك كمي بسياري دارند؛ اين در حالي است كه د
گفته وجود دارد، ولي بصائر  هاي پيش هاي خاصي با عنوان طوري كه در كتاب بصائر صفار، باب
 . سعد باب خاصي در اين موضوع ندارد

عوالم  هدر كتاب كافي ده روايت دربار. ترين كتاب در مكتب قم، كتاب كافي است مهم :كافي
؛ 165، 8: 2؛ 441، 437، 436، 204: 1، 1381كليني، (وجود دارد ) ذر، اظله و ارواح(پيشين 

وجود . كه در هفت روايت، بر مجموع عوالم پيشين اشاره شده است) 2: 8؛ 378: 7؛ 16؛ 12: 6
مورد قبول بودن روايات عوالم پيشين در ديدگاه  هدهند اين تعداد روايت در كتاب كافي، نشان

كه،  جالب اين هنكت. در سند پنج روايت از اين روايات، حسن بن محبوب وجود دارد. كليني است
غالب اين روايات از جريان متكلماني همچون خاندان اعين، هشام بن سالم و محمد بن نعمان 
نقل شده است و در اين دسته از روايات، تنها يك روايت از مفضل بن عمر و يك روايت نيز از 

 .از خطّ متهمان به غلو هستند، وجود داردصالح بن سهل، كه 
اخذ ميثاق وجود دارد كه  هقولويه، يك روايت دربار الزيارات ابن در كتاب كامل :الزيارات كامل

و واليت اوصيايش در عالم ذر اشاره دارد  Jبر اخذ ميثاق براي ربوبيت خداوند، نبوت محمد
  ). 65: 1356قولويه،  ابن(

ها بر  اى را كه خداوند از انسان اى از محدثان معتقدند، آن مرحله عده :تأليفات شيخ صدوق
ها اخبارى است كه در  خلقت ارواح پيش از اجساد است، و دليل آن هخويشتن گواه گرفت، مرحل

شيخ صدوق در كتاب االعتقادات همين قول را . خلقت ارواح پيش از اجساد وارد شده است
  : ن زمينه بيان داشته استاختيار كرده و اخبارى را نيز در اي

ها كه با  ارواح در يك مكان گرد هم آمده بودند؛ پس هر كدام از آن«: فرمودند Jپيغمبر
و حضرت » .هم آشنا بودند، الفت با هم گرفتند و آنان كه با هم ناشناسِ بودند، مختلف گرديدند

ر عالم اظله، پيش از تعالى برادرى قرار داده ميان ارواح د به درستى كه حق«: فرمود jصادق
بيت، هر آينه ميراث  ها را به دوهزار سال؛ پس اگر برپا شود قائم ما اهل كه خلق كند بدن آن

تعالى ميانشان در عالم اظله و ميراث نخواهد  خواهد داد آن برادرى را كه اخوت قرار داده حق
د در هوا و شناسايي به هم كنن به تحقيق كه ارواح مالقات مي«: و فرمود» .داد برادرِ والدتى را
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(  
به حال : كنند و چون آيد روحى از زمين، ارواح گويند دهند و پرسش احوال از هم مي مي

فالن چه شد و فالن : پرسند بعد از آن از او مي! خودش گذاريد كه از هول عظيمى روى آورده
شود و هر چه  در دنيا مانده، اميد دارند كه آن كس به ايشان ملحق: چه شد؟ و هر چه گويد
  ).58ـ 56): الف(1372صدوق،  (» به گودال افتاد، به گودال افتاد: گويد مرد، ارواح گويند

است، هيچ روايتي از جريان   هايش ذكر كرده در مجموع رواياتي كه شيخ صدوق در كتاب
او  .تمحور اس متكلمان و نيز از اصحاب متهم به غلو وجود ندارد، بلكه اين روايات از خطّ حديث

التوحيد  :هاي اين روايات در كتب. عالم ارواح، عالم اظله و عالم ذر، روايت دارد: سه عنوان هدربار
 10: 1،  1385صدوق، (، علل الشرايع )145: ق1400صدوق، (، أمالي )402: ق1398صدوق، (

: 1، 1362صدوق، (، خصال )352: 4ق، 1413صدوق، (يحضره الفقيه  ، من ال)426: 2؛ 84و 
  . موجود است) 396، 108): ب(1372صدوق، (و معاني االخبار ) 16

آيد  بنديِ سير تاريخي نقل روايات عوالم پيشين در كوفه و قم، چنين به دست مي از جمع
 هشده ـ اصل مسئله عوالم پيشين مورد اتفاق مدرس ها در روايات نقل كه ـ با وجود برخي تفاوت

  . حديثي كوفه و قم بوده است
عالم االظله وجود دارد كه مؤلف آن  هحديثي قم، تنها يك تأليف مستقل دربار هسدر مدر

نجاشي كتاب االظله احمد بن  ). 81: ق1417نجاشي، (احمد بن محمد بن عيسي اشعري است 
؛ يكي، محمد بن )81: ق1417نجاشي، (محمد بن عيسي اشعري را از دو گروه نقل كرده است 

عبداهللا اشعري كه از  و نقادان حديث بوده و ديگري، سعد بنيعقوب كليني كه از متبحران 
گرِ مورد قبول بودن اين كتاب در بين  اين امر، نشان. ثقات اماميه و شيخ طايفه در قم بوده است

  .گفتني است، اين كتاب اكنون وجود ندارد. محدثان بزرگ بوده است
اشعري در ابواب . نان استيكي از اساتيد احمد بن محمد بن عيسي اشعري، محمد بن س

گوناگوني از وي نقل روايت كرده، ولي در مسئله عوالم پيشين هيچ روايتي از وي نقل نكرده 
. بوده است» االظله«كه محمد بن سنان در اين زمينه داراي تأليف مستقلي به نام  است؛ با اين

ن محمد بن عيسي شايد همين عدم نقل از محمد بن سنان باعث شد كه كتاب االظله احمد ب
شايان ذكر است، احمد بن محمد بن عيسي اشعري يك . االشعري مورد قبول علما قرار بگيرد

عالم ذر نقل كرده و بيشترين روايات را  هعالم ارواح دارد، ولي روايات بسياري دربار هروايت دربار
  . در عالم ذر، از حسن بن محبوب نقل كرده است

عوالم پيشين تأليف شده، كتابي با نام ارواح از عبداهللا  هدربارقم  هديگر كتابي كه در مدرس
ها و وجه  شيخِ قمي«: گونه توصيف كرده است نجاشي وي را اين. بن جعفر حميري است
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:  ق1417نجاشي، (» وي كتب بسياري تأليف كرده است، از جمله كتاب األرواح. هاست آن
عالم ارواح است و يا  هزي است؛ آيا دربارچه چي همشخص نيست محتواي اين كتاب دربار). 219

شود كه مصنف به موجود مستقلي به عنوان  چيز ديگر، اما از عنوان كتاب چنين فهميده مي
خلقت پيشين روح، حتماً وي قائل به  هاعتقاد داشته و با توجه به وجود رواياتي دربار» روح«

صدوق، (وايت نقل شده است از حميري در اين زمينه تنها يك ر. عالم ارواح بوده است
كند؛ اين در  ، و آن روايت نيز به طور غيرمستقيم به عوالم پيشين اشاره مي)396): ب(1372

روايت  توانست روايات بسياري در اين زمينه نقل كند، چراكه وي محدثي پر حالي است كه او مي
مختلفي در كوفه چنين او در كوفه نيز حضور داشته و به روايات متعدد و  بوده است؛ هم

نيز  مسائل كالمي  هرسي داشته است؛ عالوه بر اين، وي داراي تأليفات فراواني در زمين دست
  . بوده؛ پس شرايط براي وي در نقل اين دسته از روايات، مهيا بوده است

  نتيجه
كوفه، سه گروه از  هتوان چنين نتيجه گرفت كه در مدرس شده مي از مجموع مطالب بيان

در كنار اين سه جريان اصلي، جريان ديگري . اند نقل كرده Dروايات را از ائمه اطهار علما اين
افراد اين گروه . شيعي مورد استقبال قرار نگرفت و طرد شد هنيز در كوفه بود كه از سوي جامع
محمد بن سنان، عبدالرحمن : داشتند، كه عبارتند از» االظله«كساني هستند كه تأليفاتي به نام 

در قم نيز محدثان قمي، از هر سه جريان اصليِ كوفه، اين . صالح و علي بن ابي  هاشمي  ثيربن ك
اند، اما هرگز از جريان مطرود كوفه  ها كه ذكر شد ـ نقل كرده روايات را ـ با وجود برخي تفاوت

ظله اند، به طوري كه علماي قم در مسير انتقال كتاب االظله محمد بن سنان، اال استقبال نكرده
اند و هرگز اين كتب  صالح هيچ نقشي نداشته و االظله علي بن ابي هاشمي   عبدالرحمن بن كثير
چنين در نقل روايت نيز، تنها يك روايت از محمد بن سنان در مجموع  هم. وارد قم نشده است

: 1ق، 1371برقي، (موجود است و آن روايت نيز در كتاب محاسن برقي وجود دارد   كتب قمي
ها، از روايات و راويان مورد  توان چنين گفت، روايات موجود در كتب قمي و سرانجام مي). 178

ها، از سوي سه جريان مطرح در كوفه، وارد قم شده  چنين روايات كتب قمي طرد نيست و هم
  .كنند پوشاني كافي براي ايجاد اعتماد به اين روايات را مهيا مي است كه اين سه جريان، هم
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