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 بيت عوالم پيشين در روايات اهل

 
 

2Fعلي افضلي ۲۵/۰۳/۱۳۹۶تاریخ دریافت: 

١ 
 3F٢ محمدرضا آرميون ۰۱/۰۶/۱۳۹۶تاریخ تأیید: 

 چكيده
در اخبار مربوط به حوادث آغازین پیدایش، گاهی به آفرینش اولیۀ تعدادی از عناصر پرداخته 

ب در میان عوالم  ن در چیستی و ویژگیشده و گاهی به عوالم پیشین اشاره شده است. سخ
ّ
ها و ترت

ی  های عقالنی و استنادی به این اخبار، امری الزم و برجای نخستین فارغ از بررسی
ّ

مانده تلق

اولین عالمی است که به نور الهی منسوب بوده است که در آن، انوار خاصی » انوار«شود. عالم  می

اند. این عالم به انوار خاصی اختصاص  الهی پرداخته القدس به تسبیح و تحمید تحت الهامات روح

ب وجودی بر دیگر عوالم عمومی داشته است. اولین عالم فراگیر و همگانی، 
ّ
داشته و تقدم و ترت

نام دارد که دوهزار سال پیش از مرحلۀ بعدی (ذّری) آفریده شده است. در این عالم از » ارواح«

های کلِی آنان  گیری ها و جهت هایی برای تعیین گرایش آزمونفرصتی که برای ارواح فراهم گردیده، 

گرفته که برای   ای شکل نیز ابدان ذّره صورت گرفته است. بعد از مهیا شدن طینت حضرت آدم

ی، شبحی و ذّرِی خاص از این روایات قابل استنباط است. به 
ّ
این ابدان تطورات وجودی نظیر ظل

م نیز عالم ذّر اطالق شده که در این فرصت به یکی از مراحل این اشکال وجودی در یک معنای عا

 شود. اشاره می» عالم اظالل«آن، به نام 

 واژگان كليدي
 عوالم پیشین، انوار، ارواح، اظالل و اشباح، عالم ذر.

                                                           
 استاد مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران. .١
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 بيان مسئله
یکی از مباحث حدیثی ـ کالمی مباحث ناظر به وجود یا رّد عالم یا عوالم پیش از دنیاست. 

هریک  روایات به ظاهر متعارض، اختالف نظر در اثبات اصل عوالم پیشین و رخدادهایوجود 

ب بین این عوالم را تشدید می
ّ
چند در نگاه موردی، گزارشات رسیده از  کند. هر از عوالم و ترت

4Fمورد خدشۀ سندی قرار گرفته، لکن تواتر معنوی و اجمالی بیت اهل

این روایات ما را از  ١

) ٩٥: ٤ش ،١٣٨٨کند و از تواتر اجمالی (افضلی،  ها مستغنی می صدوری آنورود به جهت 

گیری از  نگاشتۀ حاضر با بهره آید. ها به دست می این روایات، اطمینان به جهت صدوری آن

از این عوالم  فنون فقه الحدیثی، قرائن مراحل عوالم پیشین را مشخص کرده و به حقایق برخی

 الش اصلی پژوهش بر این است که به دو پرسش ذیل پاسخ دهد:کند. بنابراین ت اشاره می

هستند، عالم یا عوالمی قابل اثبات   . آیا در میان احادیثی که ناظر به حوادث آغاز آفرینش١

 است؟

 است؟ داشته وجودها  آن میان ترتیبی و عوالم، چیدمان این تعددِ  اثبات از بعد . آیا٢

گردد که در صورت اثبات این عالم یا عوالم  مایان میبایستگی این پژوهش از این منظر ن

تری  دیگر، مباحث کالمی همچون جبر و اختیار، فلسفه آفرینش و یا فعل الهی در دایرۀ گسترده

که پیوند این موضوع با مسئلۀ اولین آفریدۀ الهی نیز یکی از  قابل طرح خواهند شد. افزون بر این

 ای نیز قابل ارائه است. رشته به شکل میان شناسی است که مند هستی مباحث ارزش

پاسخ به اشکاالت «سو با این نگاشته، مقاالت بسیاری از جمله  های هم از جمله پژوهش

است، و یا در راستای اثبات و استناد این آموزه، سلسله » کالمی و فلسفی دربارۀ عالم ذر

عوالم « ) و یا٢٥ـ١٥، ش١٣٨٨ـ١٣٨٦(بیابانی، » انسان در عالم اظله و ارواح«مقاالتی به نام 

اندک  ) مورد پژوهش قرار گرفته است.٨، ش١٣٩٤پور،  (رجبی» پیشین در قم و کوفه

 المفر علی منکری عالم ذر«هایی با عنوان  کتاب
ّ

عالم ذر؛ «ق) و یا ١٤٣٣(علم الهدی، » سد

» ثیل یا حقیقتارتباط با عالم ذر، تم«) و یا ١٣٨٧(اکبری، » انگیز زندگی انسان آغاز شگفت

کنند.  ) نگاشته شده که به طور کلی وجود عالمی پیش از پیدایش دنیا را اثبات می١٣٨٦(نوائی، 

                                                           
ها  یابد که تعداد آن کسی که دربارۀ روایات این باب تتبع کند، درمی«نویسد:  می ه جزایری در این بارهالل سیدنعمت .١

ق وجود دارد بیش از پانصد حدیث است و در میان آن
ّ
: ٢ق، ١٤١٧(جزایری، » ها روایات صحیح، حسن و موث

ذر آورده است و چهل حدیث از آن را  حدیث دربارۀ عالم ١٣٠یز در مقاصد العلیة ن یچنین عالمه امین هم ).١٨٤

 اصطالحی خوانده است.
ِ

 صحیح
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 از نوشته
ً
) ١٣٩٢(امینی،  مقاصد العلیةکتابی به عنوان  های عالم مجاهد عالمه امینی اخیرا

بته در به چاپ رسید که بخش مهمی از آن به اثبات این موضوع اختصاص یافته است. ال

هایی  ها ترتیب و یا تعداد عوالم پیشین دستور کار نبوده است و بیان گوشه یک از این نوشته هیچ

 شود. از حقایق ناگفتۀ هر یک از عوالم نخستین، طرح بابی نو برای ارباب قلم محسوب می

م«شناسی عنوان باید دانست که  پیش از ورود به بیان تفصیلی این عوالم، در واژه
َ
نامی   »َعال

و یا به هر نوعی از اصناف  )٥٨١ق: ١٤١٢برای فلك و یا جواهر و أعراض درون آن (راغب، 

در تعریف اول که تحت تأثیر روش  ).١٢٠: ٦، ١٣٧٥آفرینش اطالق گردیده است (طریحی، 

)، ٢: ١، ١٣٩٣فیلسوفان صورت گرفته و فاقد صبغۀ قابل توجه کالمی است (سعیدی مهر، 

شود  که از فلک اطلس آغاز و به فلک قمر ختم می ای است گانه افالک ُنهمنظور از عالم، 

گردد  تقسیم می» مجردات«و » عناصر«در عرفان عالم به دو بخش  ).٢٣٨ق: ١٤٢٦(طوسی، 

البته باور به جسمانی بودن تمامی عوالم و عناصر آفرینش  ).١٣٧: ٤، ١٣٨٣(صدرالمتألهین، 

 ).١٠٤: ٥٧ ق، ١٤٠٣متکلمان است (مجلسی، نیز منسوب به برخی از محدثان و 

 مراحل عوالم پيشين
ق، ١٣٧٨بابویه،  در یک نگاه کلی به مجموعۀ روایات، اولین مخلوقات عبارتند از: نور (ابن

٢٤١: ١(5Fصدرالمتألهین، ١) ؛ ١٧٥: ١٣ق، ١٤٢٠)، لوح (فخر رازی، ٢١٦: ١، ١٣٨٣، روح

: ١ق، ١٤٠٤)، قلم (قمی، ٣٢٠ق: ١٣٩٨بابویه،  )، عرش (ابن٦٧: ٥٤ق، ١٤٠٣مجلسی، 

: ١ق، ١٤٠٧)، ماء (کلینی، ٢١: ١ق، ١٤٠٧)، عقل (کلینی، ٢٤٩: ٦ق، ١٤٠٤؛ سیوطی، ١٩٨

» عقل«در برخی مکاتب فکری، مخلوق اول را فقط در  ).٣٢٢: ١ق، ١٤٠٤و هوا (قمی،  )١٨٩

، ١٣٨٣المتألهین، اند (صدر عالم عقول را از عالم عناصر تفکیک کرده محدود کرده و به تبع آن

نیز عالم أمر را در قبال عالم خلق، بی حد و حصر  برخی از بزرگان که )؛ چنان٢١٧و  ٢١٦: ١

بر اساس روایاتی که ناظر به پیدایش  ).١٦٩ـ١٦٦ق: ١٤١٩اند (طباطبائی،  ارزیابی کرده

 توان جهان هستی را در دو مرحله ترسیم کرد: نخستین هستند، می

م نام نهاد،  در این مرحله از خلقت هنوز نمی لیه:. پیدایش عناصر او١
َ
توان به مخلوقات، عال

 آیند. می ساز آفرینش عوالم به شمار  ها به عنوان بستر و زمینه بلکه آن

                                                           
 ).٣٠٩: ٥٤ق، ١٤٠٣تعبیر شده است (مجلسی، » آتش«در برخی موارد از نور به . ١
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6Fزمینه وجود دارد. این در گفتنی است که مقاالت بسیاری

١ 

بر اساس یک  مراتبی از وجود بیان شده که بیت در روایات اهل . پیدایش عوالم پیشین:٢

7Fشود. سیر تنّزلی، از موجودات برتر نوری آغاز تا به موجودات کثیف و مادی منتهی می

این  ٢

جا  شوند، لکن از آن تقسیم می» عالم انوار، عالم ارواح، و عالم ذّر «عوالم در یک نگاه کلی به 

از آن به   ای هکه عالم ذّر در اصطالح عام خود شامل مراحلی است، در این گفتار تنها به مرحل

 اشاره خواهیم کرد.» اظالل«نام 

 . عالم انوار1

 ٣٨٩ ، ٢١: ١ ق، ١٤٠٧(کلینی، » نور«های متعددی از واژه  در ابتدا باید دانست که در نقل

؛ ٦١٣: ٢ق، ١٤١٣بابویه،  ؛ ابن٢٢٨: ٢ ق، ١٤٠٤(قمی،  »انوار«و مشتقات آن نظیر  )٤٠٢ و 

ق: ١٤١٨؛ کفعمی، ٥٢٩ق: ١٤١٩مشهدی،  ؛ ابن٦ا: ت ؛ جوهری، بی٧٥٣: ٢ق، ١٤١١طوسی، 

عالمی که  ) در بیان حوادث نخستین آفرینش یاد شده که هر یک به نوعی در صدد معرفی٣٠٠

ها که از جایگاه این عالم سخن  در یکی از این گزارش .است، هستند» انوار«موسوم به 

 گوید، آمده است:  می

ی نبود، سپس پدیده و مکان را آفرید و نور ا همانا خدا بود و هیچ پدیده«فرمود: 

األنوار را آفرید که همۀ نورها از او نور گرفت و از نور خود که همۀ نورها از آن نور 

را از  و علی که محمدیافت در آن (نور االنوار) جاری ساخت و آن نوري است 

یزی پدید ها چ آن آفرید. پس محمد و علی دو نور نخستین بودند، زیرا پیش از آن

 ).٤٤٢: ١ق، ١٤٠٧(کلینی، » نیامده بود...

اند. مقصود از این نور نیز یا  بر این اساس، انواری در آغاز آفرینش از نور األنوار پدید آمده

ای رساتر از نور برای آن وجود ندارد و یا بر  تعبیری کنایی از ِافاضات وجودی الهی است که واژه

                                                           
به رشتۀ تحریر  ای در مجلۀ کالم اسالمی توسط علی زمانی قمشه» آغاز آفرینش«سلسله مقاالتی تحت عنوان  .١

 مقاله
ً
در مجلۀ مطالعات تفسیری » شناسی عناصر مادی آفرینش جهان از منظر قرآن و کیهان«ا نام ای ب درآمده و اخیرا

که اثبات وجود مجرد را از  ). مجلسی١٥٣: ٢٤، ١٣٩٤به نگارش درآمده است (مطالعات تفسیری، مسترحمی، 

را » ماء«مخلوق لطیف و به معنای فضا را اولین » هوا«)، ١٠٤: ٥٧ ق، ١٤٠٣داند (مجلسی،  ظاهر روایات به دور می

 ).٣٠٨و  ١٣٠: ٥٤ ق، ١٤٠٣در رأس اجسام قابل مشاهدۀ محسوس قرار داده است (ر.ک: مجلسی، 
نیز به این تنّزل مراحل وجودی در عوالم پیشین خلقت اشاره شده است، لکن در این دستگاه  در نظریات مالصدرا .٢

 ).١٨٥: ١٣٦٠هر این گونه اخبار است (صدرالمتألهین، فکری، مبنای وحدت وجوِد عرفانی، مانع از تمسک به ظا
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). این ارتباط ١٩٥: ٥ق، ١٤٠٤قرآن اشاره دارد (مجلسی،  اساس برخی از مستندات به حقیقت

، به روشنی »پیش از آن دو چیزی پدید نیامده بود«تعالی، در کنار اطالق عبارت  نزدیک با حق

آید. در تعابیر دیگری  حکایت از این دارد که عالم انوار اولین عالم از عوالم ممکن به شمار می

کس با او  خدا بود و هیچ«نیز این ادعا قابل اثبات است: های گوناگون نقل شده  که به شکل

هزار سال قبل از آفرینش  ٤٢٤بود که  نبود. پس اولین چیزی که آفرید، نور حبیبش محمد

ها و زمین و لوح و قلم و بهشت و آتش و فرشتگان و آدم و حوا  ماء و عرش و کرسی و آسمان

را آفرید، صدهزار سال در پیشگاه خدای  مدبود. زمانی که خدای متعال نور پیامبر ما مح

ممکن است از  ).٥ق: ١٤١١(بکری، » عزوجل ایستاده به تسبیح و تحمید الهی مشغول بود...

معرفی کرده و در همین سیاق از الفاظی  را پیامبر» اول ما خلق الله«روایات مشابهی که 

 د که انوار همان اشباح هستند:گونه برداشت شو برای آنان استفاده شده، این» اشباح«نظیر 

ای جابر! همانا خدا در اول «به من فرمود:  جابر بن یزید گوید: امام باقر

ها در برابر خدا  شدۀ او را آفرید، و آن و خاندان رهنما و هدایت آفرینش محمد

یعنی سایۀ نور، پیکرهای «عرض کردم: اشباح چیست؟ فرمود: » اشباح نور بودند.

القدس بود که  تنها به یك روح مؤید بود و آن روح  روح، و محمدنورانی بدون 

: ١ق، ١٤٠٧(کلینی، » کردند... او و خاندانش به وسیلۀ آن روح، خدا را عبادت مي

 ).٣٢٨: ٢، ١٣٦٩؛ مصطفوی، ٤٤٢

، در این نقل بین وجود اولی و شبحی آن
ً
ها تفاوت وجود دارد  لکن باید توجه داشت که اوال

، نیز می» فا«لۀ اول با و عطف دو جم
ً
 احادیث در تواند شاهدی بر این ادعا قلمداد شود؛ ثانیا

برای . کرد پیدا شبحی خلقت با اولیۀ آنان نورِی  خلقت تفاوت از شاهدی توان می نیز دیگری

اند تا والیت اشباح  این اشباح نور در نوری از نور خدای متعال آفریده شده ذیل سخن نمونه، در

  :ن الهی عرضه شودبه فرشتگا

حمد مخصوص «گویند:  سپس مرا به آسمان هفتم بردند و شنیدم فرشتگان می

گفتم: به چه چیزی » اش را به صداقت برای ما عملی کرد. خدایی است که وعده

ای رسول خدا! زمانی که خدا شما را اشباح نوری در «شما را وعده داد؟ گفتند: 

یت شما بر ما عرضه شد و ما آن را پذیرفتیم و نوری از نور خدای متعال آفرید، وال

محبت شما را به خدای متعال شکایت بردیم. اما وعده داد که شما را به ما در 

 ).٨٣٤ق: ١٤٠٩(استرآبادی، » آسمان نشان خواهد داد
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شود که شکل شبحی، تطّور وجودی دیگری  از آفریده شدن این اشباح در نور دانسته می

های این انوار در مراحلی از این عالم  ن ترتیب، نقل جابر به بیان ویژگیبرای آنان است. بدی

اند که روح القدس  های نور و پیکرهای نورانِی بدون روح بوده پردازد که آنان به سان سایه می

، مؤید به روح واحدی هستند و به تعلیم آن  ها در این حالت ظاللیه ها را تأیید کرده است. آن آن

ةٍ « ادتند. علت مقید شدن این روح بهمشغول به عب
َ

نیز شاید این باشد که در این وادی » َواِحد

8Fهای عوالم دیگر بین این انوار رخ نداده است. کثرتی از سنخ حجاب

البته این منافاتی ندارد که  ١

9Fدر عوالم بعدی هر یک از آنان قرین روح یا ارواح

دیگر خود بوده باشند. در نقل ذیل، جزئیات  ٢

 ی از عالم انوار و این اشباح، بیان گردیده است:دیگر

هزار سال قبل از آفرینش  خداوند هفت«فرمودند:  معاذ بن جبل نقل کرده که رسول خدا

گوید: عرضه داشتم: ای  معاذ می» را آفرید. دنیا، من و علی و فاطمه و حسن و حسین

جلوی عرش بودیم و «د: رسول خدا! پیش از آفرینش دنیا شما کجا بودید؟ حضرت فرمودن

عرض کردم: به چه » کردیم. ستودیم و تقدیس و تمجیدش می خدای تعالی را تسبیح کرده و می

تعالی اراده کرد  که حق هایی از نور بودیم تا این شبح«هیئت و شکلی بودید؟ حضرت فرمودند: 

آدم و پس از آن  صورت ما را بیافریند؛ لذا ما را عمودی از نور نمود و انداخت در صلب جناب

؛ ذهنی، ٢٠٨: ١ ، ١٣٨٥بابویه،  (ابن» ما را به اصالب پدران و ارحام مادرانمان درآورد

٦٧٧: ١ ، ١٣٨٠.( 

آید که در این مرتبۀ وجودی،  و آفرینش صورت ایشان برمی» اشباح«از تقابل میان واژۀ 

 به» شبح«است. صورت و شمایلی به وضوح و روشنی مراحل بعدی برای آنان پدیدار نبوده 

در مواجهه با  که )٩٩: ٣ق، ١٤٠٩شود (فراهیدی،  وجود شخصِی مثالی از یک شیء اطالق می

                                                           
َنَعُه « :روح وجود نداشته است جایگاهی شود که در چنین چنانچه از برخی تعابیر استفاده می .١

َ
َماُم... َو اْصط ِ

ْ
اإل

َ
ف

 
ْ
ل

َ
 خ

َ
ْبل

َ
 ق


ه، ِظال

َ
ِة ِحیَن َبَرأ َبِریَّ

ْ
ُه َو ِفي ال

َ
َرأ

َ
رِّ ِحیَن ذ

َّ
ی َعْیِنِه ِفي الذ

َ
، »نسمه«معنای رایج کلمه  .» ِق َنَسَمٍة َعْن َیِمیِن َعْرِشهَعل

 ) که از امام در حالت ظاللیه نفی شده است.٤٩: ٥، ١٣٦٧اثیر،  روح و نفس است (ابن
هایی دارد. در کتاب  . باید دانست که چنانچه در کتب محدثان مذکور است، روح انبیا، مؤمنان و کفار تفاوت٢

و اعتقادنا في األنبیاء و الرسل و األئمة ـ علیهم «للصدوق) چکیدۀ این روایات بیان شده است: إعتقادات اإلمامیة (

الّسالم ـ اّن فیهم خمسة أرواح: روح القدس، و روح االیمان، و روح القّوة، و روح الشهوة، و روح المدرج. و في 

و روح المدرج. و في الکافرین و البهائم ثالثة : روح االیمان، و روح القّوة، و روح الشهوة،  المؤمنین أربعة أرواح

). این سخنان نیز مستند به روایاتی است ٥٠ق: ١٤١٤بابویه،  (ابن» أرواح: روح القّوة، و روح الشهوة، و روح المدرج

 وجود دارد. )١٦، ح٢٨٢: ٢ ق، ١٤٠٧) و الکافي (کلینی، ٤٤٥ق: ١٤٠٤صفار، (که در بصائر الدرجات 
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: ١٣٧٥؛ بستانی، ٢٥: ٦، ١٣٦٨گیرد (مصطفوی،  آن صورت و تصویری در خیال آدمی نقش می

اظ در تشابه الف گشا توجه داشت که ). در تحلیل این اخبار الزم است به این نکتۀ کلیدی و راه٥١٥

جهت،  بیان مقامات اولیای الهی، فقه الحدیث این روایات را دشوار کرده است. به همین

واژه در عالم اشباح که بعد از  عالم انوار با کارکرد این ویژگی در بیان» اشباح«لفظ  کارگیری به

10Fمطرح شده آدم طینت گیری شکل

ود های لفظی یا به دلیل کمب خلط گردد. این مشابهت ، نباید١

و یا بر اساس مشابهاتی که بین این عوالم به نظر راویان این  بیت و نارسایی الفاظ از سوی اهل

های موجود در فهم احادیث این عالم،  یکی از پیچیدگی. احادیث رسیده، صورت گرفته است

خلقت  ها، کنند. در این گزارش اعداد و ارقام متفاوتی است که زمان پیدایش این رویداد را بیان می

)، ٧١ق: ١٤٠١هزار سال (خزاز،  )، هفت٦٤٠: ٢، ١٣٦٢بابویه،  ها چهارهزار سال (ابن نوری آن

و یا  )٦٣٠ق: ١٤١٥هزار سال (طبری،  )، چهارده٥٠٥ق: ١٤١٠هزار سال (کوفی،  دوازده

بیان گردیده است. از نظر  پیش از خلقت حضرت آدم )٥٥٢ق: ١٤١٠هزار سال (کوفی،  پانزده

گر  این اعداد بیان یک از این ارقام با یکدیگر متفق نیستند و هیچ بحاراألنواران برخی شارح

 ).١٧١و  ١٧٠: ٥٤ ق، ١٤٠٤های عالمی هستند که مجرد از مکان و زمانند (مجلسی،  واقعیت

این وجه جمع از این رو صورت گرفته که مجرد بودن این عالم مفروض پنداشته شده است؛ در 

11Fدانند دالیل عقلی در این مسئله را ناکافی می گی همچون مجلسیحالی که محدثان بزر

و  ٢

12Fانگارند. اثبات تجّرد در غیر خدا را از ظاهر روایات به دور می

وجه جمع پیشنهادی ما این است  ٣

به  یکی از مراحل و مقاماتی است که در سیر تکاملِی این عالم گر ها بیان که هر یک از این زمان

ت؛ نظیر انشای روح و خلقت دیگری که در مسیر تکاملی انسان در دنیا از سوی آنان انشا شده اس

 ).١٤گردد (مؤمنون:  خدای متعال به وی اعطا می

                                                           
مَّ َجبَّ «...  .١

ُ
اَمهُ ث

َ
ق
َ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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َ
ِء ِإل

َ
 َهُؤال

َ
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َ
ق

َ
ر ف

َّ
الذ

َ
َرُجوا ک

َ
خ

َ
ْیَمِن ف

َ ْ
ار...األ ی النَّ

َ
ِء ِإل

َ
 َهُؤال

َ
ال

َ
ْیَسِر َو ق

َ ْ
بابویه،  (ابن» ِتِفِه األ

٤٢٥: ٢ ، ١٣٨٥.( 
بر تو مخفی نیست که دلیل عقلی بر تجرد و یا بر مادی بودن روح اقامه نشده است و ظواهر آیات و اخبار، بر « .٢

ح نیز به صرف شبهات ضعیف با وجود جزم پیدا کردن قائالن به تجرد رو کند... جسم داشتن روح و نفس داللت می

 ).١٠٤: ٥٧ ق، ١٤٠٤(مجلسی،  »شود کند، جرئت و تفریط قلمداد می ظواهر آیات و اخبار هم آن را نفی می که این

گفتنی است، در خصوص تجّرد مسئلۀ روح، میرزامهدی اصفهانی از جمله بزرگانی هستند که بعد از سپری کردن  .٣

اند و شاگردان مختلف ایشان از جمله شیخ مجتبی  ی، از این دیدگاه بازگشت کردهمراتب علمی فلسفی و عرفان

 ).۹: ١٣٦٣؛ اصفهانی، ۲۵۸ـ۱۵۲: ۱، ١٣٨٩هایی را رقم زدند (ر.ک به قزوینی،  قزوینی نیز در همین راستا نوشته
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هایی در فهم این احادیث برخی از بزرگان با تردید در استناد این  به دلیل چنین دشواری

اند و این اشباح و انوار آل  اخبار، اثبات عینی این عالم را مالزم با قول به تناسخ تلقی کرده

 و اگر گفته شود که اشباح آل محمد«اند:  ها برآورد کرده را تنها یک تمثالی از آن محمد

های  سبقت داشته است، مراد از این مطلب این است که تمثال وجودشان بر وجود آدم

رسید. پس خدا شان پ ها را دید و درباره آن ها در عرش قرار داشت که حضرت آدم صورِی آن

ها شرافت و عظمت  های صوری از فرزندانش هستند که به سبب آن ها مثل به وی خبر داد که آن

موجود بوده، باطل و دور از حق است و عاقل  ها قبل از آدم که ذات آن خواهند یافت و اما این

 ).٢٨ق (ب): ١٤١٣(مفید، » ...نهد شود و عاِلم به آن سر نمی آن را معتقد نمی

 ر این دیدگاه، پذیرش هر گونه عالمی پیش از دنیا مستلزم انتقال نور یا روح به ابداند

 ) مالصدرا٨٤ـ٨١ق: ١٤١٤شود که همان تناسخ باطل است. (مفید،  متعدد پنداشته می

) ٥٣ق (الف): ١٤١٣(مفید،  ) نیز همانند شیخ مفید٣٣١: ٨ ، ١٩٨١(صدرالمتألهین، 

 بر خلقت ارواح 
ّ

کند؛ در  پیش از ابدان را حمل بر بیان حقایقی در علم الهی میاحادیث دال

، این انوار پیش از خلقت مخلوقات بسیاری آفریده شده بودند  حالی که در نقل
ً
های گذشته اوال

، همین اشباح به تسبیح و تحمید الهی مشغول بوده
ً
13Fاند. و ثانیا

از این  بنابراین مقصود مفید ١

ور خیالی نفس است؛ نظیر آنچه در نظریۀ سینوی از علم الهی مطرح ی نورانی همانند ُص  ها مثل

). بر اساس این سیر اجمالی، عالم انوار یکی از اسرار غیر ٣٦٣ق: ١٤٠٤سینا،  شده است (ابن

به آن صورت  بیت قابل انکاری است که فراخور مقتضیات راویان، اشاراتی در سخنان اهل

 گرفته است.

 عالم ارواح .2

مواردی که در شرح احادیث عوالم پیشین، امر بر خود محدثان نیز پوشیده مانده  از جمله

آید که وجود نوری (مازندارنی،  است، تفکیک عالم ارواح از انوار است. از برخی شروح برمی

 تعبیر دیگری از حقیقت روح )١٩٧: ٥ق، ١٤٠٤و یا عقلی (مجلسی،  )١٤٣: ٧ ق، ١٣٨٢

                                                           
ِبي. «١
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 ).٥٣٠: ١ ق، ١٤٠٧(کلینی، » هِ الل
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م 
َ
توان با  ارواح مستقل از عالم انوار نخواهد بود. این نظر را میاست که در این صورت، عال

 اند، تأیید کرد: تفسیر کرده» روح«را به » نور«هایی که  نقل

فرماید: ای محمد! من تو را و علی را به  خداوند می«فرمودند:  امام صادق

که آسمان و زمین و  صورت "نوری" یعنی "روحی" بدون پیکر آفریدم، پیش از آن

گفتی. سپس دو  عرش و دریایم را بیافرینم؛ پس تو همواره یکتایی و تمجید مرا مي

روح شما را گرد آوردم و یکی ساختم، و آن یك روح مرا تمجید و تقدیس و تهلیل 

گاه آن را به دو قسمت کردم و باز هر یك از آن دو قسمت را به دو  گفت، آن می

ی یکی، حسن و حسین دوتا. سپس قسمت کردم تا چهار روح شد: محمد یکی، عل

گاه با دست  خدا فاطمه را از "نوری" که در ابتدا "روحی" بدون پیکر بود آفرید، آن

؛ ٤٤٠: ١ق، ١٤٠٧(کلینی، » خود ما را مسح کرد و نورش را به ما رسانید

 ).٣٢٦: ٢، ١٣٦٩مصطفوی، 

از روایت که با تفسیر شده است؛ یکی در آغ» روح«با واژه » نور«در دو جای این نقل، 

 بدون پیکر معرفی شده و در انتهای آن نیز » یعنی«جملۀ 
ِ

 بال بدن«مقصود از نور، روح
ً
» روحا

توان بر  بیان گردیده است. لکن به صرف این شرح و تفسیر نمی به عنوان حال از نور فاطمه

سان و  هم گان این مسئله استدالل کرد و به اصطالح، این دلیل اخص از مدعاست. یافتن واژ

تواند دلیلی بر اتحاد این دو عالم باشد و ضیق تعبیر موجب شده که گاهی از الفاظ  متشابه نمی

ترین  بزرگ نظیر انوار استفاده شود. برای اشاره به تجرد و یا لطافت بی» روح«مشترکی نظیر 

ن آن شاهد بر مغایرت این دو عالم این است که ویژگی عالم ارواح، همگانی و عمومی بود

ق دارد، متفاوت است. 
ّ
است و با عالم خصوصِی انوار که به انبیا و اولیای خاص الهی تعل

از ابدان مطرح شده نیز شاهد مناسبی بر عمومی  تعابیری که در خصوص آفرینش ارواح پیش

 بودن عالم ارواح است:

آمد و آن حضرت همراه  خدمت امیرالمؤمنین  مردی«فرمود:  امام صادق

بود. بر آن حضرت سالم کرد و گفت: به خدا، من والیت و محبت تو را  اصحابش

به خدا من محبت و  گویی. گفت: چرا! فرمود: دروغ می دارم. امیرالمؤمنین

گویی؛  می  فرمود: دروغ دوستی تو را دارم، و تا سه بار تکرار کرد. امیرالمؤمنین

پیش از   دوهزار سال های مردم را تو چنان که گویی نیستی. همانا خدا روح

هایشان آفرید و سپس دوستان ما را به ما عرضه کرد. به خدا که من روح تو را در  بدن
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» گاه آن مرد ساکت شد و جوابی نگفت ها ندیدم؛ پس تو کجا بودی؟ آن میان آن

 ).٤٣٨: ١ ق، ١٤٠٧(کلینی، 

اثبات شده، ما را   ها نقلگونه  ورود به بحث از امکان تقدِم وجودی ارواح بر ابدان که در این

14Fگرداند از هدفی که در صدد آنیم دور می

، لکن با پذیرش ظاهر این احادیث، جایی برای تردید ١

  ای اطالق و عموِم لفظ ارواح و ابدان، به گونه ماند. در شمول و فراگیر بودِن عالم ارواح باقی نمی

کید  این شمول و عمومیتارواح خاص ابا دارد و بر  است که از داللت بر انوار یا وضعیت تأ

در آن دیار، خود حکایت  بیت از سوی دیگر، تعیین دوستان و یا دشمنان اهل کند. می

ْرَواَح «جملۀ  است، ذکر آشکاری بر برگزاری آزمونی در این راستا دارد. شایان
َ ْ
َق األ

َ
ل

َ
َه خ

َّ
   ِإنَّ الل

َ
ْبل

َ
  ق

اِن 
َ

ْبد
َ ْ
ْي َعاٍم   األ

َ
ف

ْ
ل
َ
 حدیث، این علوم اصطالح در و گردیده تکرار نیز دیگری متعدد احادیث در »ِبأ

: ١ق، ١٤٠٧؛ کلینی، ٣٥٥و  ٨٩ـ٨٦: ١ق، ١٤٠٤است (صفار،  رسیده استفاضه حد به گزاره

 ).٢٣٠ـ٢٢٨ق: ١٤١٠؛ کوفی، ٢٤٩: ٢ق، ١٣٨٠؛ عیاشی، ٤٣٨

نوع بدن و  جا وجود دارد این است که آیا اطالق واژۀ ابدان شامل هر پرسش مهمی که در این

که مقصود از آن ابدان متراکم مادی است؟ برای پاسخ  گردد و یا این جسدی حتی مثالی نیز می

به این پرسش ابتدا باید دانست که پیشی گرفتن دوهزارسالۀ ارواح بر ابدان، در نقل دیگری از 

15Fمحاسبه شده است.  ای و موطن ابدان ذّره زمان پیدایش بدن آدم

 اخباری از سوی دیگر، در ٢

ی، شبحی (مثالی) و ذّری 
ّ
آمده که بعد از مهیا شدن طینت ایشان، ابعاد وجودی دیگری نظیر ظل

16Fشود. ها می اطالق واژۀ ابدان شامل تمامی آن از آن ایجاد گردیده که در این صورت

لکن در  ٣

 راست که ام به قیدی مقید جمله به ثبت رسیده، این صدوق ها که از سوی نقل از این یکی

 کند:  را دچار مشکل می آن تفسیر

                                                           
، ظاهر این اخبار کثیره را که خلقت ارواح را پیش از ابدان معرفی و صدرالمتألهین بزرگانی نظیر مفید .١

شناختی خود در امکان این امر خدشه  اند و بر اساس مبانی جهان کنند، به حقایقی در علم الهی تأویل برده می

؛ صدرالمتألهین، ٣٩٢و  ٣٩١: ٣  و ٢١٧و  ٢١٦: ١، ١٣٨٣؛ صدرالمتألهین، ٩١ق: ١٤١٤مفید،  (ر.ک: اند کرده

 .)١٩٥: ٩ و  ٣٥٠: ٨، ١٩٨١

ِد « دانسته شده است: در نقل دیگری، منظور از این دوهزار سال، قبل از پیدایش بدن حضرت آدم .٢  ِلُمَحمَّ
ُ

ل
َ
ِعل

ْ
ال

 فِ 
ُ
ة

َّ
ِعل

ْ
: ال

َ
ال

َ
 آَدمَ ْبِن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهیَم، ق

َ
ْبل

َ
ْت ق

َ
ِلق

ُ
ْرَواَح خ

َ ْ
نَّ األ

َ
َما َعَنی ِبِه أ  ِإنَّ

َ
ال

َ
ْي َعاٍم ق

َ
ف

ْ
ل
َ
اِن ِبأ

َ
ْبد

َ ْ
 األ

َ
ْبل

َ
 ق

ِ
ْرَواح

َ ْ
ِق األ

ْ
ل

َ
 ي خ

ْي َعاٍم 
َ

ف
ْ
ل
َ
 ).١٣٥: ٥٨ ق، ١٤٠٣(مجلسی، » ِبأ

 .گردد حث می. بررسی این اخبار به عالم اظالل و اشباح و ذر مربوط است که در عالم ذر به معنای اعمش ب٣
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ها میان ارواح  خدا تعالی دوهزار سال پیش از آفریدن تن«فرمود:  امام صادق

ه برادری افکند، و چون قائِم 
ّ
ظهور کند به  بیت از ما اهل در [عالم] اظل

ه بوده ارث دهد و برادر تنی را ارث ندهد
ّ
بابویه،  (ابن» برادری که در اظل

 ).٣٥٢: ٤ ق، ١٤١٣

ه برای ارواح در نقل فوق دو احتمال وجود دارد: اول این
ّ
که، ظرفیت به  دربارۀ ظرفیت اظل

گون حضور یافته باشند که در این  معنای حقیقی آن مد نظر باشد و ارواح در یک حالت سایه

ه«صورت قید 
ّ
که، منظور از این ظرف اشاره به خوِد  وصف خود ارواح نیست. دوم این» أظل

 ها از این تعبیر استفاده گردیده است. باشد که برای ترسیم حالت وجودی آنارواح 

توان اقامه کرد و چه  با احتمال اول شاهدی بر وجود ُبعد دیگری نظیر بدن در این عوالم می

بسا برای این عالم نیز دو بعد لطیف و کثیف را بتوان در نظر گرفت که در ادامه این احتمال 

 صراحت اطالق أظله بر ارواح در روایاتا برخی بمورد احتمال دوم نیز  تقویت خواهد شد. در

؛ ابن ١٧٤ق: ١٤٣٣الهدی،  ؛ علم١٥، ش١٣٨٦اند (بیابانی،  انگاشته امری روشن و واضح را

17F).١٨٤: ٣ق، ١٤٢٧؛ جزائری، ١٠٣: ١ق، ١٤٢٩قاریاغدی، 

ه«جا که واژۀ  از آن ١
ّ
در » اظل

دین سان ضرورت دارد که بحث مستقلی را از حقیقت و مواضع گوناگونی به کار برده شده، ب

 جایگاه عالم اظالل ارائه کنیم.

 . عالم اظالل 3

 « برای
ّ

یوستگی پ یرنظ یگرید یمعان، »یهسا«معروف و متعارف  یدر کنار معنا» ظل

، )٤١٦: ١١ق، ١٤١٤منظور،  (ابن بلند قرار گرفتن ای یه، در ناح)٢٦٧: ٤ق، ١٤١٢(قرشی، 

 سر بودن یو باال )١٥٠: ٨ق، ١٤٠٩یکی (فراهیدی، ، نزد)١٥ق: ١٤١٢(راغب،  عزت

 «استعماالت  یناز ا یک یچدر ه است. یدهگرد یانب نیز )٤١٥: ٥، ١٣٧٥(طریحی، 
ّ

در  »ظل

  اش وجودی مالزمات از یکی بر و نرفته کار به اش حقیقی یمعنا
ً
 ینا 18F٢.است شده اطالق مجازا

. عالمه یمکن می یادشده که ما از آن به عالم اظالل  اندهخو» اظله« بیت اهل یاتعالم در روا

                                                           
ه، عالم ذّر است«اند:  تری کرده برخی از مترجمان ادعای فزون .١

ّ
بابویه،  (ابن» منظور از عالم ارواح یا عالم اظل

٢٥١: ١ ، ١٣٨٢.( 

محدث کاشانی از همین معنای مجازی برای تأویل ظل به جسد در قبال روح بهره برده است که از ظاهر این  .٢

 ).٦٣: ٣ ق، ١٤١٥(کاشانی،  دست از روایات به دور است
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 این در و شده قلم به دست نخستین زمینۀ عوالم در که است نویسندگانی اندک از ینیام

 ).١٣٦: ١٣٩٢است (امینی،  نیاورده شمار به دور راارواح  ازانفکاک عالم اظله  احتمال جهت

ه«از اخّوت میان ارواح در  بنا بر نقلی که عنوان قبل بخش انتهاییدر 
ّ
گفت،  سخن می» اظل

ارواح،  یثاحاد یرابهام در تفس ینبرطرف شدن انیز داده شد.  با ارواح معال ینا یاحتمال برابر

 مشکل عموم
ّ

به آن دچارند. استفاده از  ینعوالم نخست یثاست که احاد یگرید یمتوقف بر حل

ه در روا یااشباح و  یرنظ یکسانیواژگان 
ّ
 یزکه در عالم انوار ن ینمربوط به عوالم نخست یاتأظل

ه«واژۀ از این رو،  کند. را دوچندان می یثاحاد ینا یرمورد اشاره قرار گرفت، مشکل تفس
ّ
 »أظل

 است:یز کاربرد داشته عالوه بر عالم ارواح، در عالم انوار ن

ل
ّ

ه چگونه بود : به امام صادقیدگو می مفض
ّ
 یا« :فرمود ید؟گفتم که در اظل

ل
ّ

گوِن  یهسا یتکه در وضع یدر حال ،از ما نبود یرغ یکه کس یمنزد خدا بود !مفض

ملک  یچو ه یمکرد خدا را می یدو تمج یلو تهل یسو تقد یحو تسب یمبود یسبزرنگ

خدا بر آن شد که آفرینش را که  از ما وجود نداشت تا این یرغ یروح یذ یچو ه یمقّرب

فرشتگان و  یرنظ ؛که خواست یفیتیرا خواست، به هر کهر آنچه  یدپس آفر آغاز کند.

فرمود:  ). سپس٤٤١: ١ق، ١٤٠٧(کلینی، » ها را به ما سپرد سپس علم آن .ها آن یرغ

 یرا آموخت و اسما یاله یایانب ی] اسمایعنی[ ؛»اسما را آموخت یخدا به آدم تمام«

 ینبهتر یو اسامو پاکان از اهل آن دو را  ینو فاطمه و حسن و حس یو عل محمد

] یعنی[ ؛»ها سپس عرضه کرد به آن« .ها و سرکشان از دشمنانشان را آموخت آن یعیانش

 حالی در کرد، عرضه راها  آن اشباح یعنی کرد؛ عرضه مالئکه بر را ائمه و علی و محمد

ه در انواریها  آن که
ّ
 ).٢١٧ق: ١٤٠٩، بودند (امام حسن عسکری اظل

گون سلب  یهسا یتدر آن وضع امامان یربه صراحت حضور غ، مزبوردر دو نقل  البته

 یم. در مباحث عالم انوار گفتیستن یخبریز، که در عالم ارواح ثابت بود ن یتیشده و از عموم

ه« یا »اشباح«همچون  یریکه کاربست تعاب
ّ
ما را  یدنبا، بیت اهلدر خصوص مقامات  »اظل

  یاز بررس
ّ
باز دارد. از معاذ بن جبل در عالم انوار نقل شد  یگراند یبرا یشبح یاو  یوجود ظل

ایل روشنی نظیر صورت و شم یل،دل یناشباح نور بوده و به همیا، از دن یشپ بیت که اهل

ه«نبود. استفاده از واژۀ  یدارآنان پد یبراعوالم بعدی 
ّ
ناظر  یلدل ینبه هم یزدو نقل ن یندر ا »اظل

ه در نقل دوم ناست و کاربرد توأمان واژگان اشباح و 
ّ
 ییادعا ینبر چن یاییخود شاهد گو یزاظل
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ه«استفاده از واژۀ  یبترت یناست. بد
ّ
که ممکن است به  یردپذ می یهتوج یزدر عالم ارواح ن »اظل

گفتنی از تعلق به ابدان، نظر اندوخته شده باشد.  یشارواح پ یاننبود شکل و صورت خاص م

 توان مشاهده کرد که میحکما  ، میان»عقل«واژۀ  معنای در را استعماالت گونه این است، نظیر

 یاو  )٢١٦ق: ١٤١٤(مجمع البحوث اإلسالمیة،  عقول یاعقل اول به اعتبارات گوناگونی در 

  .به کار رفته است )٦٥: ١٣٧٠(جرجانی،  نفس

گیری تمامی ابدان پیش از بدن  گونه که اشاره شد، در اخبار بسیاری از چگونگی شکل همان

ی را برگرفته از دنی
ّ
وی، سخن به میان آمده است. این اخبار در مقام بیان آموزۀ طینت، وجود ظل

 اند: آن معرفی کرده
مخلوق را آفرید و هر که را دوست داشت، وند، همانا خدا«فرمود:  امام باقر

و هر که  بوداز آنچه دوست داشت آفرید، و آنچه را دوست داشت از طینت بهشتی 

از آنچه نزدش مبغوض بود آفرید، و آنچه نزدش مبغوض بود، را از  ،ترا دشمن داش

 راوی گوید عرض» ها را در ظالل برانگیخت. طینت دوزخی ساخت، سپس آن

بینی که  خود را در پرتو خورشید نمی ۀمگر سای«ظالل چیست؟ فرمود:  م:کرد

ایشان را  مبران را برانگیخت واها پی سپس از میان آن ؟!چیزی هست و چیزی نیست

اگر "ی قول خدای عز و جل: است معنا خدای عز و جل دعوت کرد. اینبه اقرار ه ب

سپس  ).٨٧" (زخرف: ها بپرسی چه کسی خلقشان کرده خواهند گفت خدا از آن

بعضی اقرار کردند و برخی انکار ورزیدند.  ؛مبران دعوت کرداپیه اقرار به ها را ب آن

آن اقرار ه خدا هر که را خدا دوست داشت به ب .مودوالیت ما دعوتشان فره گاه ب آن

ی قول خدای تعالی: اکرد و هر که را دشمن داشت انکار ورزید و همین است معن

 ه ها ب آن"
ً
سپس  ).١٠١(اعراف: "» تکذیب کرده بودند، ایمان نخواهند آورد آنچه قبال

؛ ١٠: ٢ق، ١٤٠٧(کلینی، » جا واقع شد تکذیب در آن«فرمود:  امام باقر

 ).١٦: ٣، ١٣٦٩مصطفوی، 

باید توجه داشت که اسلوب بیان در صدر روایت به شیوۀ بیان حقایقی از علم فعلِی الهی 

مربوط است و نباید آن را دلیلی بر شبهۀ جبر تلقی کرد. مقصود از استشهاد به این روایت، 

مَّ «واژۀ عنایت به 
ُ
ِل در متن حدیث (» ث

َ
ال

ِّ
ُهْم ِفي الظ

َ
مَّ َبَعث

ُ
مفهوم است که با استفاده از  )ث

گامِی مرحلۀ وجودی دیگری (ارواح) بر اظالل داللت دارد.  پیش بر، در این واژه» تراخی«
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در این روایت را با تردید بر عالم ارواح یا مثال حمل کرده و احتمال » الظالل«واژۀ  مجلسی

19F).٣٠: ٧ق، ١٤٠٤سانی این دو عالم را نیز داده است (مجلسی،  هم

رخالف این دیدگاه، نقل ب ١

 ذیل هم جایگاه اظله را تعیین کرده و هم به روشنی بر جدایی ارواح بر اظالل اشاره دارد:

 از گرفت پیمان خدا«: فرمود می همواره باقر امام: گوید می أعین بن ُبکیر

 به گرفت ذّرها بر پیمان که روزی همان در بودند؛ ذّر  که حالی در ما والیت به شیعیان

امتش را عرضه کرد در طین، در  بر محمد و محمد پیامبری و ربوبیت بر قرارا

ها را از طینتی که آدم را از آن آفرید و ارواح  گون بودند و خلق کرد آن حالی که سایه

عرضه کرد و به  ها را بر پیامبر یشان آفرید و آن ها شیعیان را دوهزار سال پیش از بدن

ها را از لحن قولشان  را شناساند و ما آن د و علیها پیامبرش را شناسان آن

 ).٤٣٨: ١ق، ١٤٠٧(کلینی، » شناسیم می

و  ١٤٦ق: ١٤١٠ی متعددی (کوفی،  ها شود، یکی از نقل آنچه در متن حدیث مزبور دیده می

گیری چنین ویژگی وجودی را طینت  ) است که منشأ شکل٣٩١: ٢ق، ١٤٠٤؛ قمی، ١٤٧

 «مفهومی که از واژۀ معرفی کرده است. بنا بر 
ّ

ها در این حالت به عنوان  ارائه گردید، آن» ظل

ها پیمان ربوبیت، نبوت و والیت گرفته شده  اند و از آن هایی مثالی و لطیف نمایش داده شده ذّره

ی)، در نقل ذیل به صراحت بیان گردیده 
ّ
است. مثالی و لطیف بودن این کیفیت وجودی (ظل

 است: 

ه در پیامبر هیچ برای نبوت«: فرمودند خدا رسول
ّ
 او بر که این تا نشد کامل اظل

 و اطاعت به تا شدند پدیدار برایشها  آن و شد عرضه بیتم اهل والیت و من والیت

 ).٧٣: ١ق، ١٤٠٤(صفار، » کردند اقرارها  آن والیت

ه«در حالت ظاللی خبر داده شده، لکن قید  در این سخن هرچند از پیامبران
ّ
» در اظل

که روایات مزبور، قرینۀ روشنی بر  ویژه این به ها ندارد؛ ظهوری در اختصاص این حالت به آن

شوند. شایان ذکر است که برای عالم ذر دو اصطالح خاص و  عمومیت این عالم شمرده می

اظله یا عالم ) وجود دارد که بر اساس کارکرد عام این اصطالح، ٤، ش١٣٨٨عامی (افضلی، 

                                                           
ه«طور که گفته شد، کاربرد متفاوت واژۀ  همان .١

ّ
ه  موجب شده که عالمه مجلسی نیز در شرح تمامی آن» اظل

ّ
ها، اظل

: ٧ ؛ ١٦٦و  ١٦٢: ٥ ق، ١٤٠٤(ر.ک: مجلسی،  و ظالل را، ارواح بدون اجساد و یا اجساد مثالی برآورد کرده است

 ).٩٨: ٦٤ و  ٢٤٤: ٥ ق، ١٤٠٣ی، ؛ مجلس٢١٩: ١٢ ؛ ٢٥: ٩؛ ٣٠
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 یا مرحلهآید. البته مقصود از عالم ذر در اصطالح خاص،  راحل آن به شمار میاظالل یکی از م

شده است. تفصیل این مراحل و تفکیک میان  گرفته شکل یا ذّرهمتراکم  بدن نتیط ازکه  ستا

بحث » انواع وجود ذّری در روایات«به نام   ای در قالب مقاله» اظالل«و » اشباح«دو تعبیر 

 است.   ای ئهمند و قابل ارا ارزش

 نتيجه
های فراوانی به وجود عوالمی پیش از  در قالب و سبک بیت در میان سخنان مأثور از اهل

آید که نباید بحث از عناصر نخستین آفرینش  دنیا اشاره شده است. از بررسی این احادیث برمی

باشند. از جمله را با عوالم پیشین یکسان پنداشت و چه بسا پیش از عوالم، عناصری آفریده شده 

آفرین است، کمبود واژگان  موانعی که در فهم این احادیث و تفکیک این عوالم مشکل

اختصاصی و کاربست الفاظ مشابه در توصیف این عوالم است. نخستین عالمی که در این 

القدس مشغول به  اخبار معرفی گردیده است، عالم انوار است که اولیای الهی به تأیید روح

های  اند. در این وضعیت آنان به سان سایه تقدیس حضرت حق ـ جل و علی ـ بودهتسبیح و 

مقدس  انوار این بین دیگر عوالم های حجاب سنخ از کثرتی اند که بوده روحی بدون نور، انوار

در میان نبوده است. عالم ارواح بعد از انوار به یک عالم همگانی و فراگیری اطالق گردیده که 

اند.  ای آنان آفریده شده ها در آن حضور دارند و دوهزار سال پیش از ابدان ذره نسانالاقل تمامی ا

گام با ارواح و یا بعد از  در گزارشات عالم ارواح از اظله و اظاللی سخن گفته شده که یا هم

ها را شکل دهند. بعد از مهیا شدن  اند تا ُبعد وجودی دیگری از آن ایجاد ارواح به وجود آمده

و تطورات وجودی دیگری نظیر اظالل، اشباح و ذرِّ خاص   ها نیز شکل حضرت آدم طینت

آیند.  دهندۀ بخشی از مراحل عالم ذر به معنای عامش به شمار می پدید آمده که هر یک تشکیل

های وجودی است که به هر یک از ذّرات برآمده از طینت، اطالق  عالم اظالل نام یکی از شکل

ی از آنشده و در این حال
ّ
  .ها آزمون ربوبیت، نبّوت و والیت گرفته شده است ت ظل

 منابع
 ـــــــــــــــــــــــــ

محمد  ، محموداألثر و الحدیث غریب فی النهایۀ)، ١٣٦٧(اثیر جزري، مبارك بن محمد،  ابن .١

 . اسماعیلیان مطبوعاتي طناحی، قم، مؤسسه
 .جهانتهران، الجوردی،  مهدی، الرضا عیون أخبار)، ق١٣٧٨بابویه، محمد بن علی، ( ابن .٢
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 . جامعه مدرسینقم، حسینی،   هاشم، التوحید)، ق١٣٩٨( ـــــــــــــــ، .٣
 .جامعه مدرسین، قم، اکبر غفاری علی، الخصال)، ١٣٦٢( ـــــــــــــــ، .٤

 .مؤمنین، قم، ذهنی تهرانی محمدجواد :ترجمه، علل الشرائع)، ١٣٨٠( ـــــــــــــــ، .٥

 نسیم کوثر.قم، یعقوب جعفری،  :ترجمه ،الخصال)، ١٣٨٢( ــــــــ،ـــــــ .٦

 .فروشی داوری ، قم، کتابعلل الشرائع)، ١٣٨٥( ـــــــــــــــ، .٧

 .مدرسین اکبر غفاری، قم، جامعه ، علیمن ال یحضره الفقیهق)، ١٤١٣( ـــــــــــــــ، .٨

 .مفید شیخ، قم، کنگرۀ إعتقادات اإلمامیة)، ق١٤١٤( ـــــــــــــــ، .٩

 الله المرعشی. ، قم، مکتبة آیتالشفاء (اإللهیات)ق)، ١٤٠٤( سینا، ابن .١٠
دار ، قم، )البضاعة المزجاة (شرح کتاب الروضة من الکافي)، ١٣٨٧(حسین،  ابن قاریاغدی، محمد .١١

 .الحدیث

 ، قم، جامعه مدرسین.المزار الکبیر)، ق١٤١٩(مشهدی، محمد بن جعفر،  ابن .١٢

دار الفکر بیروت، میردامادی،   الدین جمال، لسان العرب)، ق١٤١٤(مکرم، منظور، محمد بن  ابن .١٣

 ـ دار صادر. للطباعة و النشر و التوزیع
قم، استادولی،  حسین، تأویل اآلیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرةق)، ١٤٠٩( ،استرآبادی، علی .١٤

 . مؤسسة النشر اإلسالمي
  .سعید مشهد ۀچاپخان، مشهد، دیابواب اله)، ۱۳۶۳( ،میرزا مهدی، اصفهانی .١٥

، ٤، ش»فلسفه دین، پاسخ به اشکاالت کالمی و فلسفی دربارۀ عالم ذر«)، ١٣٨٨(علی، ، افضلی .١٦

 .١١٢ـ٨٥

 ، قم، مسجد مقدس جمکران.انگیز زندگی انسانعالم ذر آغاز شگفت)، ١٣٨٧( اکبری، محمدرضا، .١٧

 ، قم، دار التفسیر.یةة فی مطالب السنمقاصد العلی)، ١٣٩٢( امینی، عبدالحسین، .١٨

 . اسالمي مهیار، تهران، انتشارات ، رضاابجدی فرهنگ)، ١٣٧٥( ، افرام بستانی، فؤاد .١٩
دار الشریف قم، روحانی،  احمد، األنوار في مولد النبّي )، ق١٤١١(احمد بن عبدالله، بکری،  .٢٠

 . الرضي
 .٢٥ـ١٥، شسفینه ،»انسان در عالم اظله و ارواح«)، ١٣٨٨ـ١٣٨٦(بیابانی اسکویی، محمد،  .٢١

، محمد عبدالرحمن المرعشلی، أنوار التنزیل و أسرار التأویل)، ق١٤١٨(عبدالله بن عمر،  ،بیضاوی .٢٢

 . دار احیاء التراث العربیبیروت، 

 ، تهران، ناصرخسرو. کتاب التعریفات )، ١٣٧٠( ،علی بن محمد ،الجرجانی .٢٣
 مؤسسة النشر اإلسالمیة.قم، ی رجایی، ، سیدمهدنور البراهین)، ق١٤١٧(الله،  جزایری، سید نعمت .٢٤
 مؤسسة التاریخ العربي.بیروت، ، ریاض األبرار في مناقب األئمة األطهارق)، ١٤٢٧( ـــــــــــــــ، .٢٥
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نزار ، عشر مقتضب األثر في النّص علی األئمة اإلثني، تا)، (بیاحمد بن عبدالعزیزو  جوهری بصری .٢٦

 انتشارات طباطبایی.المنصوري، قم، 

، التفسیر المنسوب إلی اإلمام الحسن العسکري)، ق١٤٠٩، (علی، امام یازدهمبنحسن .٢٧

 . مدرسة اإلمام المهدي، قم، مدرسة اإلمام المهدي

مؤسسة النشر ، قم، مشتاق مظفر، مختصر البصائر)، ق١٤٢١(حلی، حسن بن سلیمان بن محمد،  .٢٨

 . اإلسالمي

  ، عبداللطیفر في النص علی األئمة اإلثني عشرکفایة األث)، ق١٤٠١(خزاز رازی، علی بن محمد،  .٢٩

 حسینی کوهکمری، قم، بیدار.
 القلم ـ الدار ، بیروت، دارمفردات الفاظ القرآن)، ق١٤١٢(راغب اصفهانی، حسین بن محمد،  .٣٠

 .الشامیة
 .٨، شتحقیقات کالمی، »عوالم پیشین در قم و کوفه«)، ١٣٩٤الله، ( پور، روح رجبی .٣١
 ، قم، مؤسسه فرهنگی طه.کالم اسالمی)، ١٣٩٣( سعیدی مهر، محمد، .٣٢

 یکتابخانه مرعشقم، ، بالمأثور یرالتفس یالمنثور ف دّر )، ق١٤٠٤(بکر،  عبدالرحمن بن ابی سیوطی، .٣٣

 .ینجف
 ، تهران، انجمن حکمت و فلسفه.اسرار اآلیات)، ١٣٦٠( صدرالمتألهین، .٣٤
مؤسسه مطالعات و تهران، وی، خواج محمد، (صدرا) شرح أصول الکافي)، ١٣٨٣ــــــــــــــ، ( .٣٥

 تحقیقات فرهنگی.

 .  دار احیاء التراث، بیروت، الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة)، ١٩٨١ــــــــــــــ، ( .٣٦
ی الله علیهم)، ق١٤٠٤(صفار، محمد بن حسن،  .٣٧

ّ
، قم، بصائر الدرجات في فضائل آل محّمد صل

 .یالله المرعشي النجفةمکتبة آی
 .، بیروت، مؤسسة النعمانالرسائل التوحیدیة)، ق١٤١٩(ئی، محمدحسین، طباطبا .٣٨
 .، قم، بعثتمحمد بن جریر بن رستم ،الحدیثة) ـ(ط  دالئل اإلمامة)، ق١٤١٣(طبری آملی صغیر،  .٣٩

محمودی،  احمد، طالب المسترشد في إمامة علي بن أبي)، ق١٤١٥(طبری آملی کبیر، محمد،  .٤٠

 قم، کوشانپور.
 مرتضوی.تهران، حسینی اشکوری،  احمد، مجمع البحرین)، ١٣٧٥(دین بن محمد، طریحي، فخرال .٤١
 ، بیروت، مؤسسة األعلمی للمطبوعات.کشف المرادق)، ١٤٢٦طوسی، محمد بن حسن، ( .٤٢

 مؤسسة فقه الشیعة.بیروت، ، مصباح المتهّجد و سالح المتعّبد)، ق١٤١١(طوسی، محمد بن الحسن،  .٤٣
ر، )ق١٤٣٣(علم الهدی، محمدباقر،  .٤٤

ّ
 دارالعلوم. ، بیروت،، سیدعلی رضویسد المفّر علی منکر الذ

 المطبعة العلمیة.، تهران، فسیر العیاشيت)، ق١٣٨٠(عیاشی، محمد بن مسعود،  .٤٥
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التراث  یاءدار اإلح، بیروت، یر (مفاتیح الغیب)الکب یرالتفس)، ق١٤٢٠(محمد بن عمر،  ی،راز فخر .٤٦

 .یالعرب
 هجرت.، قم، کتاب العین، )ق١٤٠٩(فراهیدی، خلیل بن أحمد،  .٤٧
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