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)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ -99/2/24 :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ(99/6/30:

ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﯿﺶ رو ،ﺑﺮرﺳﯽ اﺷﮑﺎﻻت ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎدۀ »ﻋﺎﻟﻢ ذر« از »آﯾﮥ
ﻣﯿﺜﺎق« اﺳﺖ .در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻋﺎﻟﻢ ذر ﯾﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎدۀ آن از آﯾﮥ  172ﺳﻮرۀ اﻋﺮاف ﮐﻪ
ﺑﻪ »آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﺑﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ اﺧﺘﻼف دﯾﺪﮔﺎه وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺴﺮان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ ،دﻻﻟﺖ آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق را ﺑﺮ وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ ذر ﻣﻮرد
اﻧﮑﺎر ﻗﺮار داده و ﻣﺒﻨﺎی اﻧﮑﺎر آﻧﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻋﺎﻟﻢ ذر از آﯾﮥ
ﻣﯿﺜﺎق وارد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن در ﺗﻔﺴﯿﺮ
اﻟﻤﯿﺰان ﺑﺮ دﻻﻟﺖ آﯾﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ ذر اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ وارد ﮐﺮده ﮐﻪ در آﺛﺎر ﺳﺎﯾﺮ
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻣﻔﺴﺮان ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ ذر را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻣﺎدی ﻗﺒﻞ از آﻓﺮﯾﻨﺶ آﻧﺎن در دﻧﯿﺎ ،آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻧﺎن،
در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ دارای روح و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دارای ﻋﻘﻞ و ﺷﻌﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﻤﺎن
و اﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ؛ اﻧﮑﺎر ﮐﺮده و ﻣﻔﺎد آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ،اﺷﮑﺎﻻت اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺮح و ﺑﻪ ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ ﺗﻔﺼﯿﻼً ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﺷﮑﺎﻻت اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻋﺎﻟﻢ ذر از آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق را ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد.

ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎ :آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق ،ﺑﺪن ذری ،ذرﯾﮥ آدم ،ﻋﺎﻟﻢ ذر ،ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.

 . 1اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه اراک؛
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1399

 .1ﻣﻘﺪﻣﻪ
از ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت ﻗﺮآن و رواﯾﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻗﺒﻞ از آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن
در دﻧﯿﺎ ،از ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﺑﺮ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﻤﺎن و اﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ و ﻋﻠﻢ و ﺷﻌﻮر ،ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف و اﻗﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ .از آن ﻋﺎﻟﻢ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ »ﻋﺎﻟﻢ ذر«،
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ »ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯿﺜﺎق« و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺒﺎرت »اﻟﺴﺖ ﺑﺮﺑﮑﻢ« درآﯾﻪ ،ﺑﻪ »ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺴﺖ« ﯾﺎ
»ﭘﯿﻤﺎن اﻟﺴﺖ« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﯾﻪای ﮐﻪ در وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻇﻬﻮر دارد ،آﯾﮥ
 172ﺳﻮرۀ اﻋﺮاف اﺳﺖ .در دﻻﻟﺖ و ﻋﺪم دﻻﻟﺖ آﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﯽ ،ﺑﯿﻦ
ﻣﻔﺴﺮان و داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ اﺧﺘﻼف دﯾﺪﮔﺎه وﺟﻮد دارد .از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﻇﻬﻮر آﯾﻪ
در وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞاﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﻘﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮی
ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﻇﻬﻮر اﻗﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮدد ،اﯾﻦ ﻇﻬﻮر ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺠﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻇﻬﻮرآﯾﺎت و رواﯾﺎت
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻇﻬﻮر ﻫﺮﺟﻤﻠﻪ و ﻫﺮﮐﻼم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮ دﻓﻊ آن ﻇﻬﻮر ﺻﻮرت
ﻧﮕﯿﺮد ،از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻼء ﺣﺠﺖ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی
ﮐﻪ ذﯾﻞ آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق ] ،4ج ،1ص241؛ ﻫﻤﺎن ،ج،1ص 242؛ ﻫﻤﺎن ،ج ،1ص281؛  ،23ج،2
ص 7؛  ،14ج  ،1ص117؛  ، 15ص [71و ذﯾﻞ ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت دﯾﮕﺮ ] ،23ج ،2ص12؛ ،23
ص12؛  ،13ص . 330ذﯾﻞ آﯾﮥ  30ﺳﻮرۀ روم[ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ] ،4ج ،1ص 135؛
 ،15ص86؛  ،23ج ،2ص [8وارد ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﺑﺮ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﯽ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ
وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻗﺒﻞ از آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن در دﻧﯿﺎ ،ﻣﻮرد اﻧﮑﺎر ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان
اﺳﻼﻣﯽ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺒﻨﺎی اﻧﮑﺎر آﻧﺎن ،ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺷﮑﺎﻻت
ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش آن ﻋﺎﻟﻢ را ﻧﺰد اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﯿﺶرو ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺷﮑﺎﻻت ﻋﻼﻣﻪ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻣﻘﺘﻀﺎی
ﻇﻬﻮر آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق و رواﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ذﯾﻞ آﯾﮥ ﻣﺬﮐﻮر و آﯾﺎت دﯾﮕﺮ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .2ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺗﺤﻘﯿﻖ
در زﻣﯿﻨﮥ اﺳﺘﻔﺎدۀ »ﻋﺎﻟﻢ ذر« از آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق ،ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮ
اﯾﻦ آﯾﻪ ) 172ﺳﻮرۀ اﻋﺮاف( ﺑﺮ وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻗﺒﻞ از آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن در دﻧﯿﺎ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ
در آن ﻋﺎﻟﻢ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻗﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻋﺎﻟﻢ ذر« را دارای اﺷﮑﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی داﻧﺴﺘﻪ و ﻟﺬا
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ﻣﻨﮑﺮ وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ ذر ﺷﺪه و آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
از ﻣﯿﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺷﯿﻌﻪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ] ،27ص [47؛ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ]،20
ص  [30-29و ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ] ،18ج[28، 5؛ و از اﻫﻞﺳﻨﺖ ،اﻓﺮادی ﻫﻤﭽﻮن اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ
ﺑﻠﺨﯽ ،ﺟﺒﺎﯾﯽ و رﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ] ،18ج ،5ص [28-27؛ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر
ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ ] ،19ص  [302و زﻣﺨﺸﺮی ] ،9ج 2ص ،[١٧۶ﻃﺮﻓﺪار اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ .از
ﻣﻌﺎﺻﺮان ﻧﯿﺰ ،اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ] ،16ج  ،8ص[317-315؛ ﺳﯿﺪﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ
ﻋﺎﻣﻠﯽ ] ،11ﺑﯽ ﺗﺎ[3 ،؛ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ] ،6ج،31ص [84-76و ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ] ،28ج
،7ص ،[8-7وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ ذر را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ اﺷﮑﺎﻻت ،ﻣﻮرد اﻧﮑﺎر ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻻت وارد ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻋﺎﻟﻢ ذر از آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق ،ﻣﻘﺎﻻت ،ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﻓﻀﻠﯽ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻻت ﮐﻼﻣﯽ و
ﻓﻠﺴﻔﯽ درﺑﺎرۀ ﻋﺎﻟﻢ ذر« ،ﺑﺮﺧﯽ از آن اﺷﮑﺎﻻت را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ
]ﻧﮑـ .[2:
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﯿﻔﯽ در ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﻋﺎﻟﻢ ذر از دﯾﺪﮔﺎه
ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن اوﻟﯿﻪ« ،ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻻت وارد ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ ]ﻧﮑـ .[10 :
آﯾﺖﷲ ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﺮوارﯾﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﻨﺒﯿﻬﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﺒﺪء و اﻟﻤﻌﺎد« ،ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﮐﺮده ﮐﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺗﺠﺮی آنرا ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺒﺪء وﻣﻌﺎد در ﻣﮑﺘﺐ اﻫﻞﺑﯿﺖ« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده و
در ﺑﺨﺸﯽ از آن ﮐﺘﺎب ،ﻋﺎﻟﻢ ذر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﮑﺎﻻت وارد
ﺷﺪه ﺑﺮ وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ ذر ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ ]ﻧﮑـ .[26 :
ﻋﻼﻣﻪ اﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻠﯿﻪ ﻓﯽ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺴﻨﯿﻪ« ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ
در آن ﮐﺘﺎب ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﺎت وارد ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻋﺎﻟﻢ ذر ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺷﮑﺎﻻت ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ ]ﻧﮑـ .[3 :
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻧﮕﺎرﻧﺪه در زﻣﯿﻨﮥ آﺛﺎر ﻣﺬﮐﻮر و ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻻت وارد ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻋﺎﻟﻢ ذر از آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق ﭘﺎﺳﺦ
دادهاﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﻣﺘﻌﺮض اﺷﮑﺎﻻت ﺧﺎص ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن اﺷﮑﺎﻻت ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻋﺎﻟﻢ ذر را از آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق دارای اﺷﮑﺎل
داﻧﺴﺘﻪ و در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان ،ﻫﺸﺖ اﺷﮑﺎل ﺑﺮ آن وارد ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺶرو،
اﺷﮑﺎﻻت ﺧﺎص اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺮح و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻔﺼﯿﻼً ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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 .3ﻇﻬﻮر آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق و رواﯾﺎت ﻋﺎﻟﻢ ذر
آﯾﺎت و رواﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ ذر وارد ﺷﺪه اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ آﯾﻪای ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً
ﻋﺎﻟﻢ ذر را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ،آﯾﮥ  173-172ﺳﻮرۀ اﻋﺮاف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ »آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم )ص( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وَ إِذْ أَﺧَﺬَ رَﺑﱡﮏَ ﻣِﻦْ ﺑَﻨﻲ
آدَمَ ﻣِﻦْ ﻇُﻬُﻮرِﻫِﻢْ ذُرﱢﯾﱠﺘَﻬُﻢْ وَأَﺷْﻬَﺪَﻫُﻢْ ﻋَﻠﻰ أَﻧْﻔُﺴِﻬِﻢْ أَ ﻟَﺴْﺖُ ﺑِﺮَﺑﱢﮑُﻢْ ﻗﺎﻟُﻮا ﺑَﻠﻰ ﺷَﻬِﺪْﻧﺎ أَنْ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا
ﯾَﻮْمَ اﻟْﻘِﯿﺎﻣَﮥ إِﻧﱠﺎ ﮐُﻨﱠﺎ ﻋَﻦْ ﻫﺬا ﻏﺎﻓِﻠﯿﻦ  /أَوْ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا إِﻧﱠﻤﺎ أَﺷْﺮَكَ آﺑﺎؤُﻧﺎ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞُ وَﮐُﻨﱠﺎ ذُرﱢﯾﱠﮥ ﻣِﻦْ
ﺑَﻌْﺪِﻫِﻢْ أَ ﻓَﺘُﻬْﻠِﮑُﻨﺎ ﺑِﻤﺎ ﻓَﻌَﻞَ اﻟْﻤُﺒْﻄِﻠُﻮنَ ؛ )ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ( ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎور زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﭘﺸﺖ
ﺑﻨﯽآدم ،ذرﯾﮥ آنﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و آنﻫﺎ را ﺑﺮﺧﻮدﺷﺎن ﮔﻮاه ﮔﺮﻓﺖ ]و ﻓﺮﻣﻮد[ ،آﯾﺎ ﻣﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری؛ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﯿﻢ] .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد[ ﺗﺎ ﻓﺮدای ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎ از رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺗﻮ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﭘﺪران ﻣﺎ ﻣﺸﺮک ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ذرﯾﮥ آنﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ.
ﭘﺲ آﯾﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺪران ﺑﺎﻃﻞﮔﺮای ﻣﺎ ﻫﻼک ﻣﯽﮐﻨﯽ«؟
رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﻮرد ﻋﺎﻟﻢ ذر ،در ذﯾﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ و ﺑﻌﻀﯽ آﯾﺎت دﯾﮕﺮ وارد ﺷﺪهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺪ از اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
 .1ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﻲ آورده اﺳﺖ 1:ﻋﻠﻲﱡ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﻋﻦ أﺑﯿﻪ ،ﻋﻦ اﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﻤﯿﺮ،
ﻋﻦ اﺑﻦ اذﯾﻨﮥ ،ﻋﻦ زرارة » :ﻋﻦ أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮٍ )ع( ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﻗﻮل اﻟﻠّﻪ ﻋﺰّ وﺟﻞّ » :وَ إِذْ أَﺧﺬ
رَﺑﱡﮏَ ﻣِﻦْ ﺑَﻨِﻲ آدَمَ ﻣِﻦْ ﻇُﻬُﻮرِﻫِﻢْ ذُرﱢﯾﱠﺘَﻬُﻢْ وَ أَﺷْﻬَﺪَﻫُﻢْ ﻋَﻠﻰ أَﻧْﻔُﺴِﻬِﻢْ أَ ﻟَﺴْﺖُ ﺑِﺮَﺑﱢﮑُﻢْ ﻗﺎﻟُﻮا
ﺑَﻠﻰ «....ﻗﺎل :أﺧﺮج ﻣﻦ ﻇﻬﺮ آدم ذرّﯾﺘﻪ إﻟﻰ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﮥ ،ﻓﺨﺮﺟﻮا ﮐﺎﻟﺬّر ﻓﻌﺮّﻓﻬﻢ وأراﻫﻢ
ﻧﻔﺴﻪ ،وﻟﻮﻻ ذﻟﮏ ﻟﻢ ﯾﻌﺮف أﺣﺪٌ رﺑّﻪ ] ،23ج،2ص.[ 13
اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻗﺒﻞ از آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن در دﻧﯿﺎ،
ﻫﻤﮥ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﻀﺮت آدم )ع( ،را ﺑﻪ ﺻﻮرت ذره از ﭘﺸﺖ او ﺧﺎرج ﮐﺮد و آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ و رﺑﻮﺑﯿﺖ او ﻣﻌﺮﻓﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ او اﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.
رواﯾﺖ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﮥ اﻓﺮاد ﺳﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی رﺟﺎﻟﯽ ﺗﻮﺛﯿﻖ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،29] .ص 260و  18و  326و  283و  ، 8] .[175ج ،11ص193و ج ،1ص317و
ج ،14ص  279و ج  ،13ص 18و ج ،7ص[.218
2
 .2ﻋﻠﻲﱡ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﻤّﻲ در ﮐﺘﺎب ﺗﻔﺴﯿﺮش آورده اﺳﺖ  :ﺣﺪّﺛﻨﻲ أﺑﻲ ،ﻋﻦ اﺑﻦ أﺑﻲ
ﻋﻤﯿﺮ ،ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﮑﺎن» :ﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠّﻪ )ع( ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ» :وَ إِذْ أَﺧَﺬَ رَ ﱡﺑﮏَ ﻣِﻦْ ﺑَﻨِﻲ آدَمَ ﻣِﻦْ
 . 1رواﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ذﯾﻞ آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ]اﻋﺮاف.[173-172:
 . 2اﯾﻦ رواﯾﺖ ذﯾﻞ آﯾﮥ  74ﺳﻮرۀ ﯾﻮﻧﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﻇُﻬُﻮرِﻫِﻢْ ذُرﱢﯾﱠﺘَﻬُﻢْ .....أَ ﻟَﺴْﺖُ ﺑِﺮَﺑﱢﮑُﻢْ ﻗﺎﻟُﻮا ﺑَﻠﻰ« ،ﻗﻠﺖ :ﻣﻌﺎﯾﻨﮥ ﮐﺎن ﻫﺬا؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ ،ﻓﺜَﺒﺘﺖِ
اﻟﻤﻌﺮﻓﮥ وﻧَﺴﻮا اﻟﻤﻮﻗﻒَ وﺳﯿﺬﮐﺮوﻧﻪ ،وﻟﻮﻻ ذﻟﮏ ﻟﻢ ﯾَﺪرِ أﺣﺪٌ ﻣَﻦ ﺧﺎﻟﻘﻪ ورازﻗﻪ،22] «....
ج1ص.[248
از اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ذر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﻧﺴﺎنﻫﺎ در آن ﻋﺎﻟﻢ ،ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ و رﺑﻮﺑﯿﺖ او ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آن اﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺲ از آﻣﺪن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ،
ﻣﻮﻃﻦ اﻗﺮار و ﺟﺰﯾﯿﺎت آنرا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﺻﻞ آن ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﻗﻠﺐﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .وﺛﺎﻗﺖ رﺟﺎل ﺳﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻏﯿﺮ از اﺑﻦ ﻣﺴﮑﺎن در رواﯾﺖ
ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ .اﺑﻦ ﻣﺴﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ] ،29ص 214؛  ،5ص .[282
 .4ﻧﮑﺎت ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻇﻬﻮرآﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق و رواﯾﺎت وارد ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻋﺎﻟﻢ ذر
از آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق و رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻋﺎﻟﻢ ذر وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد:
 .1ﻧﺸﺌﻪ و ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻋﺎﻟﻢ ذر« ﯾﺎ »ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯿﺜﺎق« وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﻋﺎﻟﻢ ،اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻗﺮار و اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده اﺳﺖ .در رواﯾﺎت ،ازآن ﻋﺎﻟﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ »ذر«» ،اﻟﺬرّ«
وﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ »ﻣﯿﺜﺎق«» ،اﻟﻤﯿﺜﺎق« ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .2ﺧﺮوج ذرﯾﮥ ﻓﺮزﻧﺪان آدم از ﭘﺸﺖ ﭘﺪران ،در آن ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺧﺮوج
ذرﯾﻪ ،اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ در اﯾﻦ آﯾﮥ »أَﺧَﺬَ رَﺑﱡﮏَ ﻣِﻦْ ﺑَﻨﻲ آدَمَ ﻣِﻦْ ﻇُﻬُﻮرِﻫِﻢْ ذُرﱢﯾﱠﺘَﻬُﻢْ«
و ﻫﻢ در رواﯾﺎت »اﺧﺮج ﻣﻦ ﻇﻬﺮ آدم ذرﯾﺘﻪ« ] ،23ج ،2ص ،[13ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .3آن ﻋﺎﻟﻢ ،ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻣﺎدی اﺳﺖ و اﻧﺴﺎنﻫﺎ در آن ﻋﺎﻟﻢ ،دارای ﺑﺪن رﯾﺰ ﻣﺎدی ﺑﻮدهاﻧﺪ؛
زﯾﺮا در اﯾﻦ آﯾﻪ و در رواﯾﺎت ،ﺑﻪ ﺧﺮوج اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﭘﺸﺖ ﺑﻨﯽآدم» :ﻣِﻦْ ﺑَﻨﻲ آدَمَ ﻣِﻦْ
ﻇُﻬُﻮرِﻫِﻢْ ذُرﱢﯾﱠﺘَﻬُﻢْ« ﯾﺎ ﭘﺸﺖ آدم» :اﺧﺮج ﻣﻦ ﻇﻬﺮ آدم ذرﯾﺘﻪ« ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﺮوج از
ﭘﺸﺖ ،در ﻣﺎدی ﺑﻮدن آن ﻋﺎﻟﻢ ﻇﻬﻮر دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﺎﺗﯽ از رﯾﺰ ﺑﻮدن و ذره ﺑﻮدن
ﺑﺪنﻫﺎ در آن ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﮐﯿﻒ اﺟﺎﺑﻮا وﻫﻢ ذرﱠ« ] ،23ج  ،2ص» ،[12ﻓﺨﺮﺟﻮا
ﮐﺎﻟﺬر« ]ﻫﻤﺎن ،ص  .[13رﯾﺰ ﺑﻮدن و ذره ﺑﻮدن ،در ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا
در ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺠﺮد ،رﯾﺰ و درﺷﺖ ﺑﻮدن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد.
 .4از اﯾﻦ آﯾﻪ و رواﯾﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻧﺴﺎنﻫﺎ و اﻗﺮار اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ او ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮری و ﺷﻬﻮد ﻗﻠﺒﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺮ
اﺳﺎس آﯾﻪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و اﻗﺮار ،دﯾﮕﺮ ﻋﺬری ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و
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ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در دﻧﯿﺎ از رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﭼﻮن ﭘﺪران ﻣﺎ
ﻣﺸﺮک ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ذرﯾﮥ آنﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺸﺮک ﺷﺪﯾﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﺬورﯾﻢ» :أَنْ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا
ﯾَﻮْمَ اﻟْﻘِﯿﺎﻣَﮥ إِﻧﱠﺎ ﮐُﻨﱠﺎ ﻋَﻦْ ﻫﺬا ﻏﺎﻓِﻠﯿﻦ أَوْ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا إِﻧﱠﻤﺎ أَﺷْﺮَكَ آﺑﺎؤُﻧﺎ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞُ  «....و ﻟﺬا ﺑﺎ اﯾﻦ
اﻗﺮار ،ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺬری از آﻧﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺬر در ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و اﻗﺮار ،اﻣﮑﺎن
ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه در ﺗﻄﺒﯿﻖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺧﻄﺎ در ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎی
ﻋﺬر ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و زﻣﺎﻧﯽ اﺷﺘﺒﺎه در ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ،ﻃﺮف ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و
ﺻﺎﺣﺐ ﺻﺪا را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮری و ﺷﻬﻮد ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ او را
ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﺮﺳﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و ﺻﺎﺣﺐ ﺻﺪا ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮری
و ﺷﻬﻮد ﻗﻠﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪۀ آن ﺻﺪا »ﺧﺪا«
اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدﻫﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪه ،ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را »ﺧﺪا« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ
او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺬری را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﺪا را در آن ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻧﺪﯾﺪم و
او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﺪا و ﮔﯿﺮﻧﺪۀ اﻗﺮار اﺳﺖ ،در دﻧﯿﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻏﻔﻠﺖ و اﻧﺤﺮاف ﺷﺪم .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و اﻗﺮار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮری و
ﺷﻬﻮد ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ ﻋﺬر ﺷﻮد .رواﯾﺎت ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﮐﻠﻤﮥ »ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ« ﻣﺆﯾﺪ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ» :ﻗﻠﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﮥ ﮐﺎﻧﺖ ﻫﺬا ؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ«؛ آﯾﺎ ﻋﯿﻨﺎً ﺧﺪارا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ؟
اﻣﺎم)ع( ﻓﺮﻣﻮد :آری ] ،22ج ،1ص248؛  ،26ص .[40- 39
 .5ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺎﻟﻢ ذر
ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ و رواﯾﺎت وارد ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻋﺎﻟﻢ ذر ،اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ از آﻓﺮﯾﻨﺶ
ﺣﻀﺮت آدم )ع( و ﻓﺮزﻧﺪان او در دﻧﯿﺎ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪن ﻣﺎدی ﺣﻀﺮت آدم )ع( را آﻓﺮﯾﺪ؛
ﺳﭙﺲ از ﭘﺸﺖ او ﻫﻤﮥ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻼﻓﺼﻠﺶ )ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ و (...آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ و از ﭘﺸﺖ آن
ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻼﻓﺼﻞﺷﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ذرﯾﻪ
ﮐﻪ از ﺻﻠﺐ ﭘﺪرش ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﯾﻨﺪ ،از ﭘﺸﺖ ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ ،ﺑﺮ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ
اﻋﺘﺮاف ﮔﺮﻓﺖ.
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻇﻬﻮر ،ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق و رواﯾﺎت ﻋﺎﻟﻢ ذر اﺳﺖ؛ زﯾﺮا رواﯾﺎت ،ﺧﺮوج ذرﯾﻪ
را از ﭘﺸﺖ ﺧﻮد آدم )ع( ﻣﯽداﻧﺪ» :اﺧﺮج ﻣﻦ ﻇﻬﺮ آدم ذرﯾﺘﻪ« ،وﻟﯽ آﯾﻪ از ﺧﺮوج ذرﯾﻪ از

ارزﯾﺎﺑﯽ اﺷﮑﺎﻻت ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻋﺎﻟﻢ ذر از آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق
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ﭘﺸﺖ ﺑﻨﯽآدم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣِﻦْ ﺑَﻨﻲ آدَمَ ﻣِﻦْ ﻇُﻬُﻮرِﻫِﻢْ ذُرﱢﯾﱠﺘَﻬُﻢْ« و ﺧﺮوج ذرﯾﻪ از
ﭘﺸﺖ ﺑﻨﯽآدم ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺘﺪا ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻼﻓﺼﻞ آدم )ع( از ﭘﺸﺖ ﺧﻮد
آدم)ع( ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ،ﻓﺮزﻧﺪان آن ﻓﺮزﻧﺪان از ﭘﺸﺖ آن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎرج ﮔﺮدﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺴﻞ آدم ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام از ﻓﺮزﻧﺪان از ﭘﺸﺖ ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ،ﻫﻢ آﯾﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ذرﯾﮥ آدم )ع( از ﭘﺸﺖ آدم )ع( ﺧﺎرج
ﺷﺪه اﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ؛ ﻫﻢ رواﯾﺎت دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ذرﯾﮥ
آدم )ع( از ﭘﺸﺖ ﺧﻮد آدم )ع( ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ و
ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ اﺷﺎرهای ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ذرﯾﮥ
آدم )ع( از ﭘﺸﺖ آدم )ع( ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آﯾﻪ »ﺗﻔﺼﯿﻞ« ﻗﻀﯿﻪ را ﻋﻨﻮان
ﮐﺮده اﺳﺖ و رواﯾﺎت »اﺟﻤﺎل« آنرا ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ] ،6ج ،31ص 77؛  ،16ج  ،8ص313؛
 ،25ص.[206
ﭘﺬﯾﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻇﺎﻫﺮ آﯾﮥ ﺳﻮرۀ اﻋﺮاف و رواﯾﺎت اﺳﺖ ،ﻣﻮرد اﻧﮑﺎر
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺴﺮان و داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺒﻨﺎی
اﻧﮑﺎر آﻧﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺷﮑﺎﻻت ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻋﺎﻟﻢ ذر« وارد ﮐﺮده-
اﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ ذر ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﻫﺸﺖ اﺷﮑﺎل ،ﻣﺨﺼﻮص ﻋﻼﻣﻪ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان ،اﯾﻦ اﺷﮑﺎﻻت ﻫﺸﺖﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺒﺴﻮط ﺗﻮﺿﯿﺢ
دادهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺷﮑﺎﻻت ﺧﺎص اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺮح و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻔﺼﯿﻼً ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .6اﺷﮑﺎﻻت ﺧﺎص ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ ذر
اﺷﮑﺎل اول :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ذره از ذرات ﺑﺪن ﻓﺮد ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺰﺋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻄﻔﮥ آدم )ع( ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و از آن ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ،ﺗﺎ ﺑﻪ
آن ﻓﺮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻋﯿﻨﺎً ﺧﻮد آن ﻓﺮد ﺑﻮده و دارای ﻋﻘﻞ ،ﺿﻤﯿﺮ ،ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ آن ﻓﺮد
اﺳﺖ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﯾﮏ ذره اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺷﺪه و از او ﻋﻬﺪ و
ﻣﯿﺜﺎق ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ در ﺣﺎﻟﻲﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اوﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮي اﺳﺖ ،ﻣﺎوراي ﻣﺎده و ﺑﻪ ﺣﺪوث اﯾﻦ ﺑﺪن دﻧﯿﻮی ﺣﺎدث
اﺳﺖ ] ،16ج  ، 8ص.[315
ﺟﻮاب:

اوﻻً :اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﺒﻌﺎد ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ذره از ﺑﺪن ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﯿﻨﺎً
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1399

ﺧﻮد آن ﻓﺮد ﺑﻮده و دارای ﻋﻘﻞ ،ﺿﻤﯿﺮ ،ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ وی ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮرد ﺗﮑﻠﯿﻒ واﻗﻊ ﮔﺮدد
و از آن ﯾﮏ ذره ﻋﻬﺪ و ﻣﯿﺜﺎق ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ دارد ﺧﺪاوﻧﺪ »ﺑﺪن ذرهای« آن ﻓﺮد
را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺑﺪن ذرهای ،روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﺪن ذرهای ﮐﻪ
دارای روح اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،دارای ﻋﻘﻞ و ﺷﻌﻮر ﮔﺮدد و از او ﻋﻬﺪ و ﻣﯿﺜﺎق ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮ او
اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﮔﺮدد؟ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ذر ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درآن اﻧﺴﺎن
ذرهای ،روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار داده و ﻟﺬا دارای ﻋﻘﻞ و درک ﺷﺪه و از او اﻗﺮار ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،3].ص.[293
ﺛﺎﻧﯿﺎً :اﯾﻨﮑﻪ روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺪوث ﺑﺪن دﻧﯿﻮی ﺣﺎدث اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ
ﺑﺪن دﻧﯿﺎﯾﯽ ،روح اﻧﺴﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻣﻮرد ﺗﮑﻠﯿﻒ واﻗﻊ ﺷﺪه و از او ﭘﯿﻤﺎن و
اﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮاﯾﺶ ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﯿﺎن ﻓﻼﺳﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺪم ﻧﻔﺲ را
ﺑﺮ ﺑﺪن ﻣﺎدی ﻣﺤﺎل داﻧﺴﺘﻪ و آن را ﺑﻪ ﺣﺪوث ﺑﺪن ﻣﺎدی ﺣﺎدث ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
»روﺣﺎﻧﯿﻪ اﻟﺤﺪوث وروﺣﺎﻧﯿﻪ اﻟﺒﻘﺎء« ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻣﺸﺎء ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
»ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﻪ اﻟﺤﺪوث و روﺣﺎﻧﯿﻪ اﻟﺒﻘﺎء« ﮐﻪ در ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﮥ ﻣﻼﺻﺪرا آﻣﺪه و ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻻﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺎل
ﺑﻮدن ﺗﻘﺪم ﻧﻔﺲ ﺑﺮ ﺑﺪن اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن دﻻﯾﻞ
ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ از اﺛﺒﺎت آن ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ ] ،21ص.[310
ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﺣﺎدث داﻧﺴﺘﻦ روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺪوث ﺑﺪن و ﻣﺤﺎل داﻧﺴﺘﻦ ﺗﻘﺪم آن ﺑﺮ ﺑﺪن
ﻣﺎدی ،ﺑﺮﺧﻼف رواﯾﺎ ت ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻘﺪم ارواح اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮ اﺑﺪاﻧﺸﺎن دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ.
ﮐﺜﺮت رواﯾﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺟﺎی ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ دﻻﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺗﻘﺪم ﻧﻔﺲ ﺑﺮ ﺑﺪن را ﻣﻨﮑﺮ ﺷﺪه و ﻧﻔﺲ را
ﺑﻪ ﺣﺪوث ﺑﺪن ﺣﺎدث ﻣﯽداﻧﺪ ،از ﻣﻨﻈﺮ رواﯾﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رواﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎب ﮐﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﻟﺤﺎظ ﮐﺜﺮت ﺑﯽﺷﻤﺎر اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻔﺲ ﻗﺒﻞ از اﺑﺪان ،از ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ] ،12ص .[239
ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﺧﺒﺎری ﮐﻪ در ﺑﺎرۀ ﺧﻠﻘﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( و
اﺋﻤﻪ)ع( وارد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺗﻘﺪم آﻓﺮﯾﻨﺶ ارواح ﭘﯿﺶ از اﺟﺴﺎد
دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ادﻟﮥ ﻋﻘﻠﯽ ،آنﻫﺎ را ﻣﺮدود داﻧﺴﺖ و از دﻻﻟﺖﺷﺎن دﺳﺖ
ﮐﺸﯿﺪ ] ،24ج  ،58ص.[141
اﺷﮑﺎل دوم :ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺼﺪﯾﻘﯽ اﻧﺴﺎن ،ﭼﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ و ﭼﻪ ﻧﻈﺮی

ارزﯾﺎﺑﯽ اﺷﮑﺎﻻت ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻋﺎﻟﻢ ذر از آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق
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ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ،ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﺣﺼﻮل ﺗﺼﻮرات در اﻧﺴﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ و
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺗﺼﻮرات و ﺗﺼﺪﯾﻘﺎت ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ اﺳﺖ ،و داﺷﺘﻦ اﯾﻦ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺎدی و دﻧﯿﻮی ﻣﻨﻮط و ﻣﺘﻮﻗﻒ اﺳﺖ؛ در
ﺣﺎﻟﻲﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ذر ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺎدی و دﻧﯿﻮی وﺟﻮد ﻧﺪارد ] ،16ج  ،8ص.[316
ﺟﻮاب:

اوﻻً :اﺷﮑﺎل ﻣﺬﮐﻮر زﻣﺎﻧﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻗﺮار ﺑﻪ آن در
ﻋﺎﻟﻢ ذر ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻢ ﺣﺼﻮﻟﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮرات
و ﺗﺼﺪﯾﻘﺎت ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺎدی ودﻧﯿﻮی ﻣﺘﻮﻗﻒ اﺳﺖ
و در ﻋﺎﻟﻢ ذر ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﮑﺎﻟﻤﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻧﺴﺎنﻫﺎ و اﻗﺮار ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ او ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮری و ﺷﻬﻮد ﻗﻠﺒﯽ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻢ ﺣﺼﻮﻟﯽ؛ زﯾﺮا آﯾﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :أَنْ
ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا ﯾَﻮْمَ اﻟْﻘِﯿﺎﻣَﺔ إِﻧﱠﺎ ﮐُﻨﱠﺎ ﻋَﻦْ ﻫﺬا ﻏﺎﻓِﻠﯿﻦ أَوْ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا إِﻧﱠﻤﺎ أَﺷْﺮَكَ آﺑﺎؤُﻧﺎ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞُ وَﮐُﻨﱠﺎ ذُرﱢﯾﱠﮥ
ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِﻫِﻢْ «....؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺮار و ﭘﯿﻤﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻋﺬری ﺑﺮای آﻧﺎن در ﻗﯿﺎﻣﺖ در زﻣﯿﻨﮥ
ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪن در دﻧﯿﺎ ﯾﺎ ﻣﺸﺮک ﺑﻮدن ﭘﺪران ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻋﺬری
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و اﻗﺮار ،اﺷﺘﺒﺎه در ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه در
ﺗﻄﺒﯿﻖ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ،ﻃﺮف ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و ﺻﺎﺣﺐ ﺻﺪا را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و
اﯾﻦ ،ﺟﺰ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺷﻬﻮد ﻗﻠﺒﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﮑﺎﻟﻤﮥ اﻧﺴﺎن در آن
ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﺬا راوی از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺎﻧﺖ
ﻫﺬا؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ؛ آﯾﺎ ﻋﯿﻨﺎً ﺧﺪا را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :آری« ] ،22ج ،1ص.[248
ﺛﺎﻧﯿﺎً :ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ذر ،آن ﻋﺎﻟﻢ را ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻣﺎدی و آن ﺑﺪنﻫﺎی ذرهای را ﺑﺪنﻫﺎی
ﻣﺎدی ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻗﺒﻼً ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ از آﯾﮥ  172ﺳﻮرۀ اﻋﺮاف و رواﯾﺎت وارد ﺷﺪه درﺑﺎرۀ ﻋﺎﻟﻢ
ذر ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻋﺎﻟﻢ ،ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻣﺎدی و دارای ﺑﺪن ﻣﺎدی اﺳﺖ؛ زﯾﺮا دراﯾﻦ آﯾﮥ
ﻣﺒﺎرﮐﮥ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣِﻦْ ﺑَﻨﻲ آدَمَ ﻣِﻦْ ﻇُﻬُﻮرِﻫِﻢْ ذُرﱢﯾﱠﺘَﻬُﻢْ« و در رواﯾﺎت ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرت »اﺧﺮج ﻣﻦ
ﻇﻬﺮ آدم ذرﯾﺘﻪ« آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺧﺮوج از ﭘﺸﺖ ،در ﻣﺎدی ﺑﻮدن ﻇﻬﻮر دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
رواﯾﺎت ،رﯾﺰ ﺑﻮدن و ذره ﺑﻮدن آن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺰ ﺑﻮدن و
ذره ﺑﻮدن در ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ در ﻣﺠﺮدات .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﺼﻮرات
وﺗﺼﺪﯾﻘﺎت ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﻋﺎﻟﻢ ذر ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد.
اﺷﮑﺎل ﺳﻮم :اﮔﺮاﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺑﺮاﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ذر ،ﺑﺮ وﺟﻮد ﻋﻘﻞ و ﺣﺼﻮل ﻣﻌﺮﻓﺖ
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ﻣﺘﻮﻗﻒ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ زوال ﻋﻘﻞ ،اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﻫﻢ زاﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن ﻋﻘﻞ از
آن ﺑﺪنﻫﺎی ذرهای )ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻗﺮار ،ﺑﻪ ﻣﻮﻃﻦ اﺻﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﺸﺖ و
ﺻﻠﺐ ﭘﺪران اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ( زاﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از
ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .ﺑﺮ ﻓﺮض ﻫﻢ در آن ﺑﺪنﻫﺎی ذرهای ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻠﺐ ﭘﺪران ﻫﺴﺘﺪ ،ﻋﻘﻞ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از آﻣﺪن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ ،آن ﻋﻘﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺒﻮد
ﻋﻘﻞ ،ﻣﻮﺟﺐ ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ذر واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﮔﺮ اﺗﻤﺎم
ﺣﺠﺖ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻋﻘﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺼﻮل ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺮای اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﻪ اﺷﻬﺎد و اﺧﺬ ﻣﯿﺜﺎق ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ؟ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺷﻬﺎد و اﺧﺬ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺮاي اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ آن دو ،اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ از
ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ] ،16ج  ،8ص .[316
ﺟﻮاب:

اوﻻً :اﮔﺮ زوال ﻋﻘﻞ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺤﺪودی ﻣﻮﺟﺐ زوال اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ وﺟﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﮐﻪ ﺑﺮای اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ و
اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﻘﻞ در اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻓﺮادی از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ،ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻘﻞ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ از دﺳﺖ دﻫﻨﺪ و ﺑﻌﺪاً
ﻋﻘﻞ آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺮدد ،ﯾﺎ ﻣﺠﻨﻮن ﯾﺎ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪۀ ذﻫﻨﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺪاوا
و دارای ﻋﻘﻞ ﮔﺮدﻧﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن آﻧﺎن ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ دارای ﻋﻘﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای آﻧﺎن اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد ﻋﻘﻞ
در آﻧﺎن ﻣﻮﺟﺐ زوال اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد؟ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ
ﻣﻌﻘﻮل ﻧﯿﺴﺖ .از ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ آﻧﺎن دارای ﻋﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺣﺠﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،آﻧﺎن ﺑﺮای ﮔﻤﺮاﻫﯽ و اﻧﺤﺮاف ﺧﻮﯾﺶ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻋﺬری ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ؛ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ،زوال ﻋﻘﻞ و ﻧﺒﻮد ﻋﻘﻞ در ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ
اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زوال ﻋﻘﻞ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪنﻫﺎی ذرهای ﺑﻪ ﺻﻠﺐ ﭘﺪران
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﺒﻮد ﻋﻘﻞ در زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و در ﺣﺎل ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً :اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺸﺮوط اﺳﺖ .ﻟﺬا زاﯾﻞ ﺷﺪن ﻋﻘﻞ از آن اﻧﺴﺎن
ذرهای ،زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ذر ﺑﻪ ﺻﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﯾﺎ ﻧﺒﻮد ﻋﻘﻞ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و در ﺣﺎل ﻃﻔﻮﻟﯿﺖاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺘﯽ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ
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ذر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺿﺮری وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮن در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﺐ ﭘﺪران ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﺎ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ذر ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻋﻘﻞ و ﺷﻌﻮر ،دارای ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺣﺼﻮل
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻗﺮار ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ او ،ﺣﺠﺖ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ
ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ،ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺘﯽ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ذر ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺮای آﻧﺎن اﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎن ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در دﻧﯿﺎ ،ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ اﺳﺖ و ﭘﺲ
از ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻋﻘﻞ و ﺑﻘﺎی ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ذر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ
ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ،در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﻏﻔﻠﺖ و ﯾﺎ ﻣﺸﺮک
ﺷﺪن در دﻧﯿﺎ ﻋﺬری ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :آﻧﭽﻪ از آﯾﮥ  172ﺳﻮرۀ اﻋﺮاف اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪواﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﺑﺮای ﻏﻔﻠﺖ و ﻣﺸﺮک ﺷﺪن در دﻧﯿﺎ ﻋﺬری ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻋﺬر از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و
رﺑﻮﺑﯿﺖ او ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﻠﺒﯽ و ﺷﻬﻮدی ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪون اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﻧﺤﺮاف ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺬا اﮔﺮ اﺷﻬﺎد و اﻗﺮاری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺼﻮل ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
آنﻫﺎ را ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ او اﻗﺮارﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ در
اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ »ﺣﺼﻮل ﻣﻌﺮﻓﺖ« اﺳﺖ و ﻟﺬا اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﻣﺆﻟﻔﮥ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای اﺗﻤﺎم
ﺣﺠﺖ »ﻣﻌﺮﻓﺖ« اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ اﺷﻬﺎد و اﻗﺮار ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی اﺳﺖ؛ ﭘﺎﺳﺨﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
وﻗﺘﯽ ﺧﺪا را ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮری و ﺷﻬﻮد ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺧﻮد را ﻋﯿﻦ رﺑﻂ ﺑﻪ او و ﻋﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
او ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﺣﻀﻮری ،ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮدش
)ﻋﻠﯿﻪ اﻧﺴﺎن( ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﮕﯿﺮد و آﻧﺎن ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ او اﻗﺮار و اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ در
ﺻﻮرت ﺑﻘﺎی اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﻠﺒﯽ ،ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﺷﻬﺎد و اﻗﺮاردر دﻧﯿﺎ ،ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺿﺮری
ﻧﻤﯽزﻧﺪ .ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ رواﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در دﻧﯿﺎ ﻣﻮﻗﻒ اﺷﻬﺎد و
اﻗﺮار را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ ،وﻟﯽ اﺻﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ در دلﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
اﺷﮑﺎل ﭼﻬﺎرم :اﮔﺮاﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ،ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع اﺷﻬﺎد ،ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﺧﺬ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﺘﻮﻗﻒ اﺳﺖ ،ﺑﺎ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﯾﮑﻲ از آنﻫﺎ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﻧﺎﻗﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻮن اﻧﺴﺎنﻫﺎ در دﻧﯿﺎ ،اﺷﻬﺎد
و اﺧﺬ ﻣﯿﺜﺎق را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺘﯽ در دﻧﯿﺎ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ و اﮔﺮﮔﻔﺘﻪ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ و اﺷﻬﺎد و اﺧﺬ ﻣﯿﺜﺎق ﻫﺮدو ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺣﺼﻮل ﻣﻌﺮﻓﺖاﻧﺪ )و ﻫﻤﯿﻦ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1399
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ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ،ﺣﺠﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ آن دو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ(،
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﭘﺲ ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ؛ ﺣﺘﻲ ﺑﺮ ﺟﻨﯿﻦ ،ﮐﻮدك،
دﯾﻮاﻧﻪ و ﺟﺎﻫﻞ؛ در ﺣﺎﻟﻲﮐﻪ ﻋﻘﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ] ،16ج  ،8ص .[316
ﺟﻮاب:
اوﻻً :اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻀﻮری و ﺷﻬﻮد ﻗﻠﺒﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪا ﻣﺘﻮﻗﻒ اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﺪ و ﮔﻮاه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد )اﻧﺴﺎن( و
اﻗﺮار ﮐﺮدن آﻧﺎن ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻬﻮد ﻗﻠﺒﯽ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
رﺑﻮﺑﯿﺖ او ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﻮد ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮری ،ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺷﺎﻫﺪ و ﮔﻮاه ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ او اﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ اﺷﻬﺎد و اﻗﺮار آﻧﺎن ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﭽﻪ در اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺣﺼﻮل ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﺷﻬﺎد و اﺧﺬ ﻣﯿﺜﺎق ﺗﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﺷﻬﺎد و اﺧﺬ ﻣﯿﺜﺎق،
اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ زاﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﻟﺬا اﮔﺮ ﺻﺮﻓﺎً اﺷﻬﺎد و اﻗﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺷﻬﺎد و اﻗﺮار ﻓﺮاﻣﻮش ﻫﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
)ﭼﻮن ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪا ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ
اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ( .ﭘﺲ ﻣﻬﻢ در اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ،وﺟﻮد »اﺻﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ« اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ
اﻗﺮار و اﺷﻬﺎد ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺣﺼﻮل اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺑﺮای ﻏﻔﻠﺖ در دﻧﯿﺎ و
ﻣﺸﺮک ﺷﺪن ﻫﯿﭻ ﻋﺬری ﻗﺎﺑﻞﭘﺬﯾﺮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺛﺎﻧﯿﺎً :ﭼﻮن ﻣﻬﻢ در اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﻠﺒﯽ وﺷﻬﻮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ؛
ﺑﺎ ﺣﺼﻮل اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻬﻮد ﻗﻠﺒﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ذر ،ﺑﺮ ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
وﻟﯽ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ،ﺑﺮ ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ دارای ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﮔﻨﺎه و اﻧﺤﺮاف و ﻏﻔﻠﺖ ﺑﺮای آنﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻫﺪف از اﺗﻤﺎم
ﺣﺠﺖ ،ﻗﻄﻊ ﻋﺬر ﮔﻨﻬﮑﺎران و ﻣﻨﺤﺮﻓﺎن اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ
ﺗﮑﻠﯿﻒ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ و ﺟﺎﻫﻼن ﻗﺎﺻﺮ،
ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﺨﺼﺼﺎً از اﯾﻦ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺧﺎرجاﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﭘﺲ از
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ و ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ ،در ﺻﻮرت رﻓﻊ ﺟﻨﻮن آنﻫﺎ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪیﺷﺎن از ﻋﻘﻞ و
ﺟﺎﻫﻼن ،در ﺻﻮرت ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺪن ،ﻣﺸﻤﻮل اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﺷﮑﺎل ﭘﻨﺠﻢ :اﮔﺮ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺣﺼﻮل ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﻋﺎﻟﻢ ذر ،ﺑﺮ ﺣﺼﻮل ﻋﻘﻞ و

ارزﯾﺎﺑﯽ اﺷﮑﺎﻻت ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻋﺎﻟﻢ ذر از آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق
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ﺑﻠﻮﻏﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺪنﻫﺎی ذرهای وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن ﺑﺪنﻫﺎی
ذرهای ﺑﻪ ﺻﻠﺐ ﭘﺪراﻧﺸﺎن در آن ﻋﺎﻟﻢ ،آن ﻋﻘﻞ و ﺑﻠﻮغ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن
ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺣﺠﺘﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﭘﺲ از آﻣﺪن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻋﻘﻞ و ﺑﻠﻮغ،
اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ،ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل
ﻋﻘﻞ در دﻧﯿﺎ ﺳﻠﺴﻠﮥ اﺳﺒﺎب ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ،ازﻗﺒﯿﻞ ﺗﮑﺮر ﺣﻮادث ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ و ﺣﺼﻮل ﻣﻠﮑﮥ
ﻣﻤﯿﺰه ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ
در دﻧﯿﺎ ،اﺳﺒﺎب و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺼﻮل اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد
و ﺣﺠﺖ را ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻋﺎﻟﻢ دﯾﮕﺮی
اﻧﺴﺎن را ﺧﻠﻖ و ﺣﺠﺖ را در آن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ او ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺠﺖ را ﺑﺮ او
ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ ] ،16ج  ،8ص .[316
ﺟﻮاب:

ﺣﺼﻮل ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در دﻧﯿﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺒﺎب و ﻣﻘﺪﻣﺎت دﻧﯿﻮی ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﻠﻢ ﺣﺼﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺣﺼﻮل ﻣﻌﺮﻓﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ
ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ ﻋﺬر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻣﻌﺮﻓﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻬﻮد ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮری ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﻢ ﺣﺼﻮﻟﯽ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺘﺶ ،اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮری
و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی را در ﻋﺎﻟﻢ دﯾﮕﺮی ﻗﺒﻞ از دﻧﯿﺎ ﻗﺮار داده ﮐﻪ »ﻋﺎﻟﻢ ذر« اﺳﺖ و در دﻧﯿﺎ،
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی ﺑﺪون ﺣﺼﻮل ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی و اﺷﻬﺎد و اﻗﺮار در ﻋﺎﻟﻢ ذر ،ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و ﻟﻮﻻ ذاﻟﮏ ﻟﻢ ﯾﺪراﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻘﻪ ورازﻗﻪ«؛
ﯾﻌﻨﯽ ،اﮔﺮ اﯾﻦ اﺷﻬﺎد و اﻗﺮار و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی در ﻋﺎﻟﻢ ذر ﻧﺒﻮد ،ﮐﺴﯽ در دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و روزی دﻫﻨﺪۀ او اﺳﺖ .اﻣﺎم )ع( ﻧﻔﺮﻣﻮده» :ﻟﻢ ﯾﺪر اﺣﺪ ان ﻟﻪ ﺧﺎﻟﻘﺎ«؛
ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻫﺴﺖ ،زﯾﺮا اﮔﺮ آن ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺎﻟﻢ ذر ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ،ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن
ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن و او ﺧﺎﻟﻘﯽ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ و
ﻋﻠﻢ ﺣﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮری .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﻟﻖ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ او ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻀﻮری و ﺷﻬﻮدی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ] ،26ص .[40ﭘﺲ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی در دﻧﯿﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی و اﺷﻬﺎد و اﻗﺮار در ﻋﺎﻟﻢ ذر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﺷﮑﺎل ﺷﺸﻢ :ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﺖ ﺑﺪون آن ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﺷﻬﺎد و اﺧﺬ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺪون آن
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ» ،ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ در ﻇﺮف دﻧﯿﺎ و زﻧﺪﮔﯽ در آن ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ »زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« اﺳﺖ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮادث ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ،ﺗﮑﺮار و

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1399
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ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺎﻃﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻠﺐ ﻧﻔﻊ و دﻓﻊ ﺿﺮر ﺗﻬﯿﯿﺞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و اﻋﻤﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻄﺎ و ﮔﺎﻫﯽ ﺻﻮاب
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻮاب از ﺧﻄﺎ و ﺧﯿﺮ از ﺷﺮ و ﻧﻔﻊ از ﺿﺮر ،ﻣﻬﺎرﺗﯽ
ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ذر ،ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺷﺮاﯾﻂ و اﺳﺒﺎب ﺣﺼﻮل
آن ،در آن ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ] ،16ج  ،8ص.[317
ﺟﻮاب:
ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﻲ در آن
ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ در دﻧﯿﺎ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺨﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ و
ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی دو اﺻﻄﻼح دارد:
 .1ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﻮد« و »ﻧﺒﻮد« را ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ و ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
»ﺑﺎﯾﺪ« و »ﻧﺒﺎﯾﺪ«ﻫﺎ را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ،ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ذر ﻧﯿﺴﺖ؛
ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
 .2اﺻﻄﻼح دوم ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ادراﮐﺎت و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮي
ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی ،ﻫﻢ »ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد« را درك ﻣﻲﮐﻨﺪ و ﻫﻢ »ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ« ﻓﻘﻬﻲ،
ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﺧﻼﻗﻲ را .ﻟﺬا وﻇﯿﻔﮥ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮي ادراك ﻋﻠﻮم اﺳﺖ؛ وﻟﯽ وﻇﯿﻔﮥ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﻲ
ادراك ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎر و اﺟﺮا اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ آرا و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي اﻧﺴﺎن در ﺣﻮزۀ »ﻋﻘﻞ
ﻧﻈﺮی« ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﻤﮥ ﻋﺰمﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎ و اراده و اﺧﻼص و ...ﮐﻪ از ﺷﺌﻮن
ﻋﻤﻞاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻮزۀ »ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ« ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دوم در
ﻋﺎﻟﻢ ذر ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا آﻧﮑﻪ ﻣﯿﺜﺎق را اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ادراکﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻘﻞ
ﻧﻈﺮي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دوم اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد دارد؛ زﯾﺮا آﻧﺠﺎ ﺟﺎي درك اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺟﺎي
ﮐﺎر و آﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ درك ﮐﻨﺪ ،ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﺻﻄﻼح
دوم ،آن ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ادراک ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ ،در ﻋﺎﻟﻢ
ذر وﺟﻮد دارد .آﻧﭽﻪ در آن ﻋﺎﻟﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح دوم اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪاش
ﮐﺎر و اﺟﺮا اﺳﺖ ] ،6ج ،31ص.[81
ﻧﻘﺪ :اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﺑﻞﭘﺬﯾﺮش ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ وﻇﯿﻔﮥ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ اﺟﺮا اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ
دﯾﮕﺮ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺰمﻫﺎ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ و اراده ﮐﺮدنﻫﺎ ،ﺑﺎﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت،
اﻗﺮار ﮐﺮدن و ﻣﯿﺜﺎق را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﭼﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺮار

ارزﯾﺎﺑﯽ اﺷﮑﺎﻻت ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻋﺎﻟﻢ ذر از آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق
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ﮐﺮدن و ﻣﯿﺜﺎق را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻋﻤﻠﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ،ﻋﻘﻞ
ﻧﻈﺮی در ﻋﺎﻟﻢ ذر ،ﻣﯿﺜﺎق و اﻗﺮار را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ،ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ و
اﺟﺮا ،اﻗﺮار ﮐﺮده و ﻣﯿﺜﺎق را اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی ،ﻣﯿﺜﺎق را
اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﻀﺎ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﮐﺎر و اﺟﺮا ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ ،درآن ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد دارد.
ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ :ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی در ﻋﺎﻟﻢ ذر وﺟﻮد دارد؛ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ
وﻇﯿﻔﮥ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ درک ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ )ﻧﻈﺮﻋﻼﻣﻪ و ﻣﺸﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ اﺳﺖ( و ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﮥ ادراکﻫﺎ ،ﺣﺘﯽ ادراک ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ وﻇﯿﻔﮥ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی ﺑﺎﺷﺪ و وﻇﯿﻔﮥ ﻋﻘﻞ
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن و اﺟﺮا ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮔﺮدد؛ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ دارد ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ذر ،اﯾﻦ ﻋﻘﻞ
ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺗﻨﻬﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻮدن ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ذر ،از ﻧﺎﺣﯿﮥ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ذﮐﺮ
ﺷﺪه ،اﯾﻦ اﺳﺖ:
اﮔﺮ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ درﻋﺎﻟﻢ ذر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد آن ﻋﺎﻟﻢ ذر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ذر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﺮای اﺣﺘﺠﺎج ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ذر ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
ﺗﺎ از آن ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ اﻗﺮار و اﻋﺘﺮاف ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﭘﺲ در آن ﻋﺎﻟﻢ ذر ﻫﻢ ،اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﺮای اﺣﺘﺠﺎج ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﻓﺮض اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ دﻧﯿﻮی در آن
ﻋﺎﻟﻢ ذر وﺟﻮد دارد ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ ذر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از آن ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ اﻗﺮار و اﻋﺘﺮاف
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻟﺬا آن ﻋﺎﻟﻢ ذر ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ذر دﯾﮕﺮی ﻣﺴﺒﻮق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ] ،16ج  ،8ص.[317
ﭘﺎﺳﺦ اﺷﮑﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ :اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﺮای اﺣﺘﺠﺎج ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺪان
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﺑﻨﺪد ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻀﻮری و ﺷﻬﻮد ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮن در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی و ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﺧﻄﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻀﻮری
و ﺷﻬﻮدی ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا از آن آﮔﺎه اﺳﺖ،
در دﻧﯿﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ در دﻧﯿﺎ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﺎﻟﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ
ذر اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻬﻮد ﻗﻠﺒﯽ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺷﻬﺎد و اﻗﺮار ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﻣﺼﺪاق ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی و اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺑﺮای
اﻧﺴﺎنﻫﺎ در دﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ آن ﻋﺎﻟﻢ ذر ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ذر دﯾﮕﺮی
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ﻣﺴﺒﻮق ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ،آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای اﺣﺘﺠﺎج ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﭼﻮن
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی و اﻗﺮار و اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺣﺘﺠﺎج
ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ذر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎزی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ وﻟﯽ در دﻧﯿﺎ ﭼﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺣﺘﺠﺎج ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺒﻠﯽ
ﻧﯿﺎز دارد ،ﺗﺎ در آن ﻋﺎﻟﻢ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻀﻮری و اﺷﻬﺎد و اﻗﺮار ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و آن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻟﺬا ﺣﺠﺖ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺗﻤﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .در رواﯾﺎت ﻧﯿﺰ ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی
در ﻋﺎﻟﻢ ذر ﻧﺒﻮد ،ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه وروزی دﻫﻨﺪۀ او
اﺳﺖ» :وﻟﻮﻻ ذاﻟﮏ ﻟﻢ ﯾﺪراﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻘﻪ ورازﻗﻪ«؛ ﯾﻌﻨﯽ اﻗﺮار و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی درآن ﻋﺎﻟﻢ،
ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی وﺣﻀﻮری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آن
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی ﻧﺒﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ.
اﺷﮑﺎل ﻫﻔﺘﻢ :اﮔﺮدر دﻧﯿﺎ ،ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺷﻬﺎد و
اﻗﺮار و ﺣﺼﻮل ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی در ﻋﺎﻟﻢ ذر ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی از اﻧﺴﺎنﻫﺎ از اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻲﮐﻪ ﺣﻀﺮت آدم )ع( و ﺣﻮا اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و از آنﻫﺎ
اﻗﺮار و اﻋﺘﺮاﻓﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ] ،16ج  ،8ص.[317
ﺟﻮاب:

اوﻻً :ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﻘﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ آدم و ﺣﻮا )ع( از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯽ
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺛﺎﻧﯿﺎً :در آﯾﮥ  172ﺳﻮرۀ اﻋﺮاف ،ﮐﻠﻤﮥ »ﺑﻨﯽآدم« ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻀﺮت آدم و ﺣﻮا )ع( ﻫﻢ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻠﻤﮥ »ﺑﻨﯽآدم« ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ،ﻣﻘﺼﻮد ،ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺣﺘﯽ آدم و ﺣﻮا)ع(
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا آﯾﮥ »اﻟﻢ اﻋﻬﺪ اﻟﯿﮑﻢ ﯾﺎ ﺑﻨﯽ آدم ] «..ﯾﺲ  ،[60 :ﺧﻮد آدم وﺣﻮا )ع( را ﻫﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع(» :ﺧُﻂﱠ اﻟﻤﻮت ﻋﻠﯽ وُﻟﺪ آدم،«......
ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪان آدم ﻣﺮاد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آدم )ع( و ﺣﻮا را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﻫﻤﮥ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگاﻧﺪ .ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﻀﺮت آدم و ﺣﻮا )ع( ،اﻗﺮار
و ﭘﯿﻤﺎن ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ] ،6ج ،31ص.[38
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن و اﻗﺮار را اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ در
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﻏﻔﻠﺖ و ﯾﺎ ﻣﺸﺮک ﺷﺪن ﺧﻮﯾﺶ در دﻧﯿﺎ ﻋﺬر و ﺑﻬﺎﻧﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ و ﻗﻄﻊ ﻋﺬر ،ﺑﯿﻦ آدم وﺣﻮا )ع( و ﻓﺮزﻧﺪان آنﻫﺎ

ارزﯾﺎﺑﯽ اﺷﮑﺎﻻت ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻋﺎﻟﻢ ذر از آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق
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ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﺷﻬﺎد و اﻗﺮار ،ﺑﺮای آدم و ﺣﻮا )ع( ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺷﮑﺎل ﻫﺸﺘﻢ :ﻻزﻣﮥ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﯽ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ
دو ﺑﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد :ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻋﺎﻟﻢ ذر و ﺑﺎر دوم در دﻧﯿﺎ و اﯾﻦ ،ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺗﻌﺪد ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ ،ﻏﯿﺮ ﺧﻮدش ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ و ﻣﺤﺎل ] ،16ج ،8
ص.[319
ﺟﻮاب:
اوﻻً :اﮔﺮﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﻣﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،وﺟﻮد اﻧﺴﺎن در
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ دو ﺑﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺷﻮد :ﯾﮏ ﺑﺎر در
دﻧﯿﺎ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻗﯿﺎﻣﺖ .ﭘﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺗﻌﺪد ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ
ﻏﯿﺮﺧﻮدش ﮔﺮدد .ﻫﺮﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮای وﺟﻮد اﻧﺴﺎن در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﻘﺒﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﺮدﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺠﺰۀ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ )ع(
ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا آن اﺷﮑﺎل در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً :ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪن ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﻮﺟﻮد
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﺪوم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﺸﺨﺺ ،ﻋﯿﻨﺎً دوﺑﺎره ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻋﺎدۀ ﻣﻌﺪوم ﺑﻮده و ﻣﺤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﻻزﻣﻪاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﯿﻦ
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻏﯿﺮﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺎر دوم ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪه و اﯾﻦ اﺛﻨﯿﻨﯿﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدش ﻫﺴﺖ ،ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ
اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ،روﺣﯽ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ذر ﺑﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و
از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺎدی ﺟﺪﯾﺪی ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ آن روح ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﻧﺴﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﺎﻣﻼً از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻻن ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
ﺗﺸﺨﺺ ،دوﺑﺎره ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺪن دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻻزﻣﻪ-
اش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدش ﻫﺴﺖ ،ﻏﯿﺮ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ در ﺑﺪنﻫﺎ ﻧﯿﺰ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻋﺎﻟﻢ ذر ،ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه و دوﺑﺎره ﻫﻤﺎن ﺑﺪن ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﺸﺨﺺ
و ﻋﯿﻨﯿﺖ ،در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﺷﮑﺎل ﺗﻨﺎﻗﺾ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪن دﻧﯿﻮی
ﻋﯿﻦ ﺑﺪن ﻋﺎﻟﻢ ذر ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ آن ﺗﻔﺎوت دارد؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺪن ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﯿﻦ ﺑﺪن دﻧﯿﻮی
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ آن ﺗﻔﺎوت دارد و ﻟﺬا اﺷﮑﺎل ﺗﻌﺪد وﺟﻮد و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ] ،17ج،1
ص.[109
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1399

 .7ﻧﺘﯿﺠﻪ

 .1از ﻇﺎﻫﺮ آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق و رواﯾﺎت ﻋﺎﻟﻢ ذر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻋﺎﻟﻤﯽ
ﻗﺒﻞ از آﻓﺮﯾﻨﺶ در دﻧﯿﺎ ،ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻗﺮار و اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ اﻗﺮار اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ
رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮری و ﺷﻬﻮد ﻗﻠﺒﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه در ﺗﻄﺒﯿﻖ ،ﺣﺠﺖ ﺑﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﻏﻔﻠﺖ و اﻧﺤﺮاف ﺧﻮﯾﺶ در دﻧﯿﺎ ﻋﺬری ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
 .2ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ ،اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻋﺎﻟﻢ ذر را از آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق و رواﯾﺎت ،ﻣﻮرد اﻧﮑﺎر
ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﻣﺒﻨﺎی اﻧﮑﺎر آﻧﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ ذر وارد و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺗﻔﺴﯿﺮﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮ آﯾﮥ ﻣﺬﮐﻮر و
رواﯾﺎت اﺳﺖ .ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ از ﻗﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺷﮑﺎﻻت دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ
از اﺷﮑﺎﻻت ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻋﺎﻟﻢ ذر از آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق وارد ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان ﻫﺸﺖ اﺷﮑﺎل ﺑﺮ وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ ذر وارد ﮐﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﺳﺘﻔﺎدۀ
ﻋﺎﻟﻢ ذر را از آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق و رواﯾﺎت ،ﻣﺤﺎل و ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی
ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﯿﺶرو ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻻت ﻫﺸﺖﮔﺎﻧﮥ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ذر ﻋﻨﻮان
ﮔﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از آن اﺷﮑﺎﻻت وارد ﻧﯿﺴﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﺷﮑﺎﻻت ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻋﺎﻟﻢ ذر از ﻇﺎﻫﺮآﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق و رواﯾﺎت وارد ﺷﺪه درﺑﺎرۀ
ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد.
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