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  »عالم ذر« ةديدگاه شيخ مفيد در باب آموز نقد و بررسي
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  چكيده
س ظـاهر بسـياري از روايـات بيـان     از موضوعات اختالفي ميان انديشمندان مسلمان است كه بر اسـا » عالم ذر«آموزة 
كند روح هر انسان، پيش از تولد بدن طبيعي او وجود داشته و مراتب خاصي از معرفت را سپري كرده است. بسياري  مي

يابند. شيخ مفيد نخستين متكلم شيعي است كه  رو مي از انديشمندان اين آموزه را با اشكاالت عقلي و نقلي پرشماري روبه
را  ويژه لزوم تناسـخ  وزه پرداخته و عالوه بر اشكاالت سندي و محتوايي به ادله نقلي آن، نقدهايي عقلي، بهبه نقد اين آم

ـ انتقادي اشكاالت شيخ مفيد را مطرح ساخته و سپس در دفاع از  بر آن وارد دانسته است. در اين مقاله با روش توصيفي
  ايم. اين آموزه، به نقد آنها پرداخته

  عالم ذر، تقدم نفس بر بدن، تعطيل نفس، تناسخ، فطرت توحيدي، شيخ مفيد. ها: كليدواژه
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  مقدمه

 متكلمـان،  مفسـران،  محدثان، از اعم مسلمان انديشمندان ميان در ديرباز از »ذر عالم« ةآموز ةدربار بحث
را بـه   اي كه برخي را به انكـار يـا ترديـد در آن و عـده     اي گونه به؛ است بوده مطرح عارفان و فيلسوفان

 بسياري از روايـات  ظاهر اساس الن به اين آموزه بريقا پذيرش و تبيين كيفيت تحقق آن واداشته است.
اي از هستي انسان است  مرتبه» عالم ذر« قرآني، بر اين باورند كه برخي آيات نيز اشارات و نمعصوما

از اي  ويـژه و مراتـب    اي داشـته  از تولد در اين دنيا، وجود فرديِ حقيقيپيش كه در آن روح هر انساني 
  قرار دارد) سپري كرده است.سبحان (كه در رأس آن، معرفت شهودي پروردگار را معرفت 

ـ  مـنْ  ربـك  أَخَذَ إِذْو«سوره اعراف است:  172مربوط به عالم ذر، آيه  ةترين آي معروف  مـنْ  آدم يبن
مورِهظُه متَهيذُر مهدأَشْهلى وع  ،هِمأَنْفُس تأَلَس كُملى قالُوا بِرَبنا  ببر اساس ظاهر اين آيه، خداوند ». شَهِد

آنها عرضه كرد و سپس از همـه    از پشت فرزندان آدم، فرزندان آنها را بيرون كشيد و ربوبيت خود را به
را  يگريدپرشمار ات يآنان بر اين معرفت، پيمان گرفت و همگي به اين ربوبيت اعتراف كردند. (البته آ

ـ ناظر بـه ا توان  ميز ين ـ ن عـالم  ي ـ .ك: راز آن دانسـت. بـراي نمونـه     يا ا مرتبـه ي ؛ 30؛ روم:61- 60س: ي
  .)81عمران: ؛ آل7؛ مائده:7احزاب:

؛ 2ق، ج1416بخشي از روايات مربوط به عالم ذر، ذيل همين آيه وارد شده اسـت (ر.ك: بحرانـي،   
). البته روايات بسـيار ديگـري نيـز وجـود     ق1421عقده،  آل ق؛1365؛ سيوطي، 1373عروسي حويزي، 

اسـت بـه   بايسـته  و براي اطالع از اين روايات  ندا د كه اين عالم و مراحل مختلف آن را تبيين كردهندار
هاي روايي ذيل، همگي ناظر به وجـود عـالم    ابواب مختلفي در احاديث مراجعه شود. براي نمونه گروه

، 5؛ ج282- 276، ص3ق، ج1403قبـل از تولـد طبيعـي) هسـتند: مجلسـي،       ذر (وجود حقيقي انسـان، 
؛ 319- 267، ص26؛ ج1بــاب، 36- 1، ص25؛ ج1بــاب ،بــه بعــد 2، ص15؛ ج10 بــاب، 276- 225ص
. (اگرچه روايـات  4باب، 143- 130، ص64؛ ج3باب، 129- 77، ص64؛ ج43باب، 150- 131، ص58ج

بررسـي سـندي آنهـا     ياما بـرا  ،دنبررسي سندي نداربه نيازي و اند  اين باب متضافر، متعاضد و موثوق
ـ ازده روايو  يعيت از منابع شيش از شصت رواين اثر بي. در ا129- 28، ص1384، يمانير.ك: سل ت از ي
  اند). گرفته قرار ييو محتوا يسند يسنت مورد بررس منابع اهل

پذيرند و  يات را نميدر مقابل، بسياري از انديشمندان مسلمان اين برداشت از ظاهر آيات و روا
اي خاص، ظواهر آيات و روايات را توجيه و تأويل، و اشكاالتي عقلـي و نقلـي بـر     گونه هريك به 

تري  فلسفي عام  ترين اشكال در اين بحث مرتبط باشد با مسئله اند. شايد اصلي اين آموزه وارد كرده
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هـا و   فان مسـلمان (بـا مشـرب   درباره زمان حدوث نفس و ارتباط آن با زمان پيدايش بدن. فيلسـو 
كننـد و حـدوث نفـس ناطقـه را بـه       رويكردهاي گوناگون فلسفي)، تقدم روح بر بدن را انكار مـي 

  دانند. حدوث بدن مي
عالم  ةديگري، آموزة پرشمار دلا ةفالسفه، برخي از متكلمان، مفسران و محدثان نيز با ارائبه جز البته 

ـ ن متكلمـان امام يتـر  از بزرگ) ق413م( شيخ مفيدتوان به  افراد ميجمله اين  اند. از ذر را انكار كرده ه، ي
گونه است كه در عين توجه به نصـوص دينـي، بـه     د. روش ايشان در طرح مباحث كالمي اينكراشاره 

جويند. به همـين   مي  دهند و از آنها در تبيين مسائل اعتقادي بهره هاي عقل نيز اهميت مي مسائل و يافته
نقلي (چه به لحاظ سـندي و چـه بـه لحـاظ      ةاين آموزه نيز، عالوه بر طرح اشكاالتي به ادل ةدليل دربار

ناظر به آن را تأويل برده  متون دينيِ، تينها اند و در دهكرمحتوايي)، نقدهايي عقلي نيز بر اين تبيين وارد 
  اند. و حمل بر مجاز نموده

ين متكلم شيعي است كه به نقـد ايـن   نخستن رسد كه ايشا بر اساس منابع كالمي موجود، به نظر مي
رگـذار  يباره بر بسياري از مفسران و متكلمان قرون بعـدي تأث   نيا آموزه پرداخته است. ديدگاه ايشان در

نقدهاي ديگر انديشمندان شيعه بـر آمـوزه عـالم ذر، برگرفتـه از     بيشتر رسد  نظر مي  كه به تا آنجا؛ بوده
، يطوسـ  ؛30- 28 ، ص1 ، ج1998، يمرتضـ   دي.ك: سـ رمثال  يبرا( است شيخ مفيدنقدها و اشكاالت 

نظر نگارنده صـراحت و كثـرت     و...). به 767- 765، ص4 ق، ج1415، يطبرس؛ 29- 28، ص5تا، ج بي
كنـد و   گونه تأويل و توجيه را منتفـي مـي   اي است كه امكان هر گونه  روايات مربوط به اين موضوع، به

ايـن   و نيـز مزبـور  هايي بيش نيستند. بنابراين با توجه به مـوارد   استبعادشده صرف  بيشتر نقدهاي مطرح
 نيتـر  حسـاس سـاختن    و برجستهشان  نشان دادن نظام فكري ،تحليل آرا و افكار انديشمندانكه  مسئله 
به دانش و تأثيرشان در پيشـبرد   آنهاتبيين خدمات  منظور  به تحقيقات آنان، نيتر نيآفر تحولو  ها هنظري
 شـيخ مفيـد  آيد، بررسـي ديـدگاه    شمار مي  ترين وظايف پژوهشي در عصر حاضر به يكي از مهم ،علوم
  .دارد تعالم ذر و نقد و بررسي آن ضرور ةآموز ةدربار
 ي در قالب كتـاب يـا مقالـه بـه نگـارش     ريابس، آثار آنيا دفاع از  عالم ذر ةنقد آموز ةكنون دربار تا

صورت گذرا بـه    ه است. البته در برخي از اين آثار بهشدبرخي از آنها استفاده از درآمده و در اين مقاله 
شـده  بدان يا نقدي اجمالي و كلي ، نيز اشاره شده و بسته به ديدگاه مؤلف از آن دفاع شيخ مفيدديدگاه 
 تهو بررسـي تحليلـي آن نگارشـ    شيخ مفيـد اين ديدگاه  ةطور خاص دربار  اما آثار مستقلي كه به؛ است
  :ندشده منحصر به دو مورد جوهاي انجامو ، با جستاند شده
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 مقاالت مجموعة، »گرانيد و ديمف خيش دگاهيد از ابدان از قبل ارواح خلقت« ،ن قربانييالعابد نيز. 1
تبيـين و   بـه ، شـيخ مفيـد  . اين مقاله با رويكرد دفاع از ديـدگاه  28 تا 3 ، ص6 ، شمارهديمف خيش كنگره

  تحليل آن پرداخته است.
 خيشـ  هزاره يجهان كنگره قم، ،»ديمف خيش و صدوق خيش انيم داوري«، يگانيگلپا ياهللا صاف لطف. 2

اند كه  دهيجه رسين نتيتاً به ايك صفحه به اين موضوع پرداخته و نهايق. نويسنده در كمتر از 1413، ديمف
ـ انـد كـه در ا   ل آن را مطرح نكردهيندارد؛ اما تفص يتناسخ ربط هعالم ذر ممكن است و ب ايـن  ن مقالـه  ي

  .ندا ل مطرح شدهيتفص بهمباحث 
 ةمسئل انشايهاي نفس از منظر  با تبيين ويژگينخست  ،شيخ مفيدبحث تفصيلي دربارة ديدگاه براي 

بـر   شـيخ مفيـد  اي كـه   در ادامه به تبيين اشكاالت نقلي و عقلـي كنيم و  را بررسي ميتقدم نفس بر بدن 
دربـارة  از تبيين موردنظر ، پردازيم و ضمن بررسي و نقد اين اشكاالت اند مي عالم ذر وارد دانسته ةآموز
 .كنيم دفاع مي» عالم ذر« ةآموز

  هاي آن . نفس و ويژگي۱

بـن   هشامر يمذهب، نظ يامام يتوان به متكلمان و محدثان يدر انسان را م يرماديغ يباور به وجود ساحت
؛ مفيـد،  71ق، ص1408؛ بغـدادي،  331م، ص1929؛ اشـعري،  123، ص2تا، ج .ك: مقدسي، بير( حكم
 إسـحاق  بـن  علـي  بـن  إسـماعيل  ابوسهلو  نوبختي موسي بن حسن ابومحمد)، 60- 58ج، ص- ق1413
.ك: ر( شيخ مفيدو استاد  ابوسهل نوبختي، شاگرد البلخي أحمد محمدبن مظفربنابوالجيش و نيز  نوبختي

، ق1411مرتضــي،  ؛ ســيد59- 58ج، صـ   ق1413؛ مفيــد، 422و 63و 32- 31ص  ،ق1416نجاشــي، 
ـ ز در تداوم اين شيخ مفيد) استناد داد. 50- 47ق، ص1414(صدوق،  خ صدوقيش) و 114ص ن سـنت  ي

حديثي اماميه به ساحت وجودي دومي براي انسان اعتقاد دارد و سه ويژگي اساسـي بـراي آن    - كالمي
الف، ـ   ق1413فارغ از صفات جواهر و اعراض (مفيد، . 3، قيام به خود. 2، دثشيء حا. 1 شمرد: يبرم
  ).60- 57ج، صـ  ق1413.ك: مفيد، ر؛ نيز 77ص

تـوان   كنـد و ويژگـي سـوم را مـي     ويژگي دوم به مستقل بودن اين حقيقت (نفس) از بدن اشاره مي
ت؛ امـا ويژگـي نخسـت بيـان     نوعي بيانگر ماهيت اين ساحت و مجرد بودن آن از ماده و جسم دانس به
  كند كه نفس موجودي مخلوق و حادث است. مي

 ميقـد  عبارتي ديگـر   رسد همگان در اينكه نفس موجودي مخلوق و حادث است و يا به به نظر مي
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 ذات دربـاره  كه معنايي همان به نفس بودن قديم به معتقد كس هيچ دارند؛ چراكه نظر اتفاق ست،ين يذات
 قـدم  نـه  است زماني قدم معناي به موارد اين در قدم معموالً بلكه نيست؛ شود، ميسبحان گفته  خداوند

 داراي آينـد  مـي شـمار   بـه  او مخلوقـات  كـه  ماسواهمة  و است الوهي ذات در منحصر ذاتي قدم. ذاتي
 قديم يا حادث زماني بودن آن است. البته بايـد بـه  ، اختالف استكانون بنابراين آنچه  .ندا ذاتي حدوث

ـ به فلسفه اختصاص دار» حدوث ذاتي«و » ذاتي قدم« هاي اصطالح اساساًكه اين نكته توجه داشت  د و ن
چنـين  ، نـد ا انه كـه فاقـد رويكـرد فلسـفي    ين و ميويژه در ميان متكلمان قرون نخست در كالم اسالمي، به

ـ م به حادث و ميقد از سخن ي در آثار اين دورهوقت . بنابراينندنيست مطرح اصالً مفاهيمي ـ آ يمـ  اني  د،ي
  .است يزمان حدوث و قدممراد صرفاً 

بـا توجـه بـه    . و موجب تناقض است سازد نمي حدوث با زماني قدم رو در نگاه اين متكلمان، نيازا
داند و تصريح  را خودمتناقض مي» إن األشباح مخلوقة قديمة«تعبيري نظير  مفيد شيخاين نكته است كه 

 را »زمـاني  قدم« كه داد آشتي بودن مخلوق و حادث با را بودن قديم توان مي صورتي در تنهاكه كند  مي
ـ نظ). 67د، صـ   ق1413مفيد، ( بگيريم »ديگر چيزي بر چيزي زمانيِ تقدم« معناي به ـ ا ري  از ريتفسـ  ني

 أتى قد أنه بالقديم المراد« :است آمده زين ـ هستند عالم حدوث به ليقا كه ـ الصفا اخوان رسائل در قدم
  ).447، ص1ق، ج1412(اخوان الصفا،  » طويل زمان عليه

اساس منظور از تقدم اين است كه شيء موردنظر (ارواح) قبل از وجود شيء ديگـري (بـدن)    براين
عالم ذر كه بيانگر تقدم وجوديِ ارواح بر ابدان است، خالي از تناقض  ةلذا مفاد آموز .باشد  وجود داشته

بنـابراين   د.شـو اي است كه بايـد بررسـي    ، مسئلهشيخ مفيدب از جانب اما پذيرش اصل اين مطل ؛است
تقـدم حـدوث   «آموزه عالم ذر را بـه بحـث    ةنيز بحث دربار شيخ مفيد، شود گونه كه مالحظه مي همان

  زند. گره مي» نفس بر حدوث بدن
 تواننـد  مى كهچرا باشد؛ سودمندتواند  مي از جهتي تناسخ داران طرف براىاز سوي ديگر اين آموزه، 

بـه همـين دليـل    . كننـد  بردارى بهره متفاوت هاى بدن در واحد روح پياپى ورود نظريه اثبات براى آن از
عـالم ذر   ةآمـوز  ،تبـع آن   براي دوري از اين آفت با نظريه تقدم حدوث نفس بـر بـدن و بـه    شيخ مفيد
شـدت   آثار خود بههمة اساس، وي در  داند. براين و آن را دقيقاً همان اعتقاد تناسخيه مي  دنك ميمخالفت 

كه دامن تشيع را از اين اعتقاد پاك گرداند و اگر هم كسي معتقـد بـه آن   كوشد  ميكند و  آن را انكار مي
نيز، همين برخورد را روا  شيخ صدوقديدگاه  ةكه دربار چنان؛ گيرد باشد، مورد طعن و نقد وي قرار مي

  ).87- 86و  80ص ،بـ  ق1413.ك: مفيد، رداشته است (
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  پردازيم. شده، ميوارد » عالم ذر« ةآموزبه  شيخ مفيددر ادامه به بررسي و تحليل نقدهايي كه در آثار 

  عالم ذر ة. بررسي نقدهاي شيخ مفيد بر آموز۲

دانـد و   عـالم ذر، ايـن آمـوزه را داراي مشـكالتي مـي      ةهـايي دربـار   در پاسـخ بـه پرسـش    شيخ مفيـد 
تـوان سـه دسـته     مجموع مي در شيخ مفيدجو در آثار و انگارد. با جست ميتني ناپذيرفآن را  اساس  براين

  نقد بر اين ديدگاه به دست آورد:

  . اشکال سندي به روايات۲,۱

ر.ك: صـدوق،  ( شـيخ صـدوق  رواياتي كه باورمندان به آمـوزه عـالم ذر نظيـر     شيخ مفيداز ديدگاه 
كنند، خبر واحدنـد   ها استناد مي ، بدان ابدان)، براي اثبات آفرينش ارواح قبل از 48-47ق، ص1414

). همچنـين از منظـر وي،   81-80ب، ص-ق1413و خبر واحد در اعتقادات حجيت ندارد (مفيـد،  
كنند، بـا   به شكل ذرات داللت مي رواياتي كه بر وجود عالم ذر و خارج شدن ذريه از صلب آدم

پـذيرد. بـر    ميان، وي فقط يك روايت را مـي اند و از اين  الفاظ مختلف و معاني گوناگون وارد شده
پاية اين روايت ذريه حضرت آدم از پشت او همچون ذرات ريزي خارج شدند كـه بـر سـه دسـته     

ظلمت. كثرت ايـن   بودند: برخي نور محض و برخي ظلمت محض و برخي ديگر تركيبي از نور و
ينـه از خداونـد   شـد و در ايـن زم   افراد و سـه دسـته بـودن آنهـا موجـب تعجـب حضـرت آدم       

هايي نمود و خداوند هم پاسخ وي را داد. در خاتمه روايت، شيخ مفيـد دربـاره ايـن ذرات     پرسش
خـارج شـد، صـرفاً     است و يا آنچـه از پشـت آدم   گويد كه يا نشاني از كثرت فرزندان آدم مي

از عـاقبتش   دمنمودن آ و هدف از اين كار را مطلع اصل و منشأ اجسام ذرية او بود، نه ارواح آنان
نمودن قدرت خداوند بر او دانسته تا به سبب آن يقين وي افـزوده شـود و بـدين شـكل      و روشن 

ديگـر روايـاتي را    شيخ مفيدترتيب  بدين هاي الهي براي او بيشتر فراهم آيد. زمينة اطاعت از فرمان
آورد  شمار مـي  تناسخيه به اند، از اخبار كه بيانگر به سخن درآمدن ذر و اقرار به عهد و ربوبيت الهي

  ).47-44ق ـ ج، ص1413(مفيد، 
ديگر از آثار خود معتقد است كه اين روايات را عامه و خاصه هـر دو   برخيدر  شيخ مفيدالبته 
دست براي مـا در پيشـگاه خداونـد سـبحان      ن ياند، اما باز هم بر آن است كه رواياتي از ا نقل كرده

انـد (مفيـد،    اً با حسنِ ظن به آنها، مبادرت به نقـل آنهـا كـرده   شوند و راويان صرف موجب قطع نمي
  ).52ق ـ ج، ص1413
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  نقد و بررسي

ـ    همان اعـراف   ةسـور  172 ةگونه كه بيان شد روايات عالم ذر، صرفاً محدود به رواياتي كـه در ذيـل آي
حقيقتـاً  شـود و   اين موضوع بسيار بـيش از آن اسـت كـه تصـور مـي     در احاديث شمار نيست.  اند آمده

آيـد، ايـن اسـت كـه هـر       دست مي  متيقني كه از مجموع آنها به و قدر اند احاديث مزبور، متواتر معنوي
از تولد طبيعي حقيقتاً وجود داشته و از او بر ربوبيت پروردگار پيمان گرفتـه شـده اسـت.    پيش انساني 

كسي كه درباره روايات «گويد:  ميدرباره تعداد اين روايات  نور البراهيندر كتاب  اهللا جزايري سيدنعمت
آنها روايات صحيح،   يابد كه تعداد آنها بيش از پانصد حديث است كه در ميان ميپاين باب تتبع كند در

  ).184، ص 2ق، ج1417(جزايري، » و موثق وجود دارد حسن
 از سوي ديگر احاديث اين موضوع، هريك در مقام بيان نكته و بعدي خاص از عـوالم ذر اسـت و  

وجـه   چيهـ  رو بـه  نيدهد. ازا تر از عوالم ذر به ما مي مجموع اين روايات است كه درك و تصويري كامل
  اعتباري آنها بدانيم. هاي گوناگون اين احاديث را دال بر بي نبايد بيان

اي واحد، اختصاصي به ايـن آيـه نـدارد و     عالوه، صدور احاديثي با مضامين مختلف در ذيل آيهبه 
در بيان و معنا، غيـر از  » اختالف«در قرآن كريم بسيار است. گذشته از اينكه مسئله ديگر اين هاي  نمونه

اي وجود دارد كه درباره آن روايـات و يـا حتـي     است، بايد توجه داشت كمتر مسئله» تنافي و تناقض«
د كه اصـل  شو ب نميموجآيات ظاهراً متعارض وجود نداشته باشد (همانند مسئله جبر و اختيار) و اين 

تعارض ظاهري روايات، آن را به كناري نهيم، بلكه بايد كوشيد سبب اعتبار بدانيم و يا به  موضوع را بي
  تا آنجا كه ممكن است اين تعارضات را حل كنيم.

فهميم، از آنهـا تفسـيري    بعضي از آيات و روايات را نمي ةصرف اينكه معناي پيچيد  اگر بنا باشد به
ث مربوط به مبدأ، معاد، وحي و ياحاد بايد با بسياري از آيات و، را انكار كنيمآنها م يا نامناسب ارائه دهي

از كتاب و سنت در موضوعات اعتقادي، بسيار عظيمي نبوت هم به همين نحو عمل كنيم؛ چراكه بخش 
  و درك آنها ساده نيست.اند  پيچيده

  . اشکاالت محتوايي (داللي) به روايات۲,۲

  كند: را مطرح ميپرشماري اشكاالت  شيخ مفيدآيات و روايت مورد استناد، درباره محتواي 

  . تعارض آيه ذر و روايات باب2,2,1
مربـوط بـه خـروج     )172 اعـراف: (ذر  ةذر اين است كه آي ةنسبت به آموز شيخ مفيديكي از اشكاالت 

، نـد ا اين آيه وارد شده كه رواياتي كه در توضيح يدرحال ؛است آدم» فرزندان«ها از پشت  ذرات انسان
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د، ـ   ق1413كنـد، نـه از فرزنـدان وي (مفيـد،      معرفي مـي  خروج اين ذرات را از خود حضرت آدم
همين تعارض ميان آيه و احاديث مربوط به آن، پذيرش عالم ذر و آيه و روايات مزبور را به  .)113ص

د كه منظور همان پيمان فطـرت  كن و اين تفسير را تقويت مي سازد ميوار شدهمين صورت ظاهري آن، 
در برابـر پرسـشِ    - شـود  كدام از ظَهر نسل قبلي خـارج مـي   كه هر - هاي مختلف آدم يعني نسل؛ است

  ».بلي«دهند:  با زبان حال پاسخ مي» الست بربكم«

  نقد و بررسي
نسل  است نه» آدم يبن«مزبور آشكارا مربوط به نسل  ةاين اشكال بايد گفت درست است كه آيپاسخ در 

اسـت كـه ابتـدا    بايسته ها از پشت فرزندان آدم بيرون كشيده شوند،  اينكه ذرات انسان ، ولي براي »آدم«
و چـه   ها (چه فرزنـدان آدم  انسانهمة ذرات خود فرزندان آدم، از صلب وي خارج شوند و بنابراين 

نـد. بنـابراين كـامالً روشـن     ا بيرون كشيده شده واسطه يا باواسطه، از خود آدم هاي بعد) بي ساير نسل
صورت غيرمستقيم و از طريق وسايط است، ولي   ها به است كه اين آيه ناظر به خارج شدن ذرات انسان

نهايي  ة، بلكه فقط بيانگر نتيجندتر خروج آنها نيست مشروح ةروايات ذيل آيه، در مقام بيان وسايط و نحو
ـ ب  است) هسـتند. بـه   از حضرت آدم ها صورت كلي (كه همان خروج ذرات انسان  كار به  ،گـر يد  اني

هـا از پشـت آدم بيـرون كشـيده      انسـان ة پردازند كه همـ  به اين نكته ميتنها روايات مربوط به عالم ذر، 
ـ   اند، يـا نحـوه ايـن امـر بـه      واسطه و مستقيم از خود او برآمده آنان بية ولي اينكه آيا هم؛ اند شده ة گون

  نشده است.تبيين ديگري بوده است، در روايات 
  بـه ايـن   ؛تر بـراي خـروج دانسـت    كامل يتر و شرح توان بياني دقيق موردنظر را مي ةاساس آي براين

آدم (نسل اول) از پشت وي بيرون آمدنـد و سـپس ذرات    ةواسط ذرات فرزندان بينخست صورت كه 
ـ «نسل دوم هم فرزندان آدم، يعني مصـداق   اند و چون نسل دوم از نسل اول بيرون كشيده شده » آدم يبن

 تعبيـر  ايـن  در و اسـت  كـرده  خطاب »آدم بني« را ها انسانهمة  مجيد قرآن در خداوند(آيند  شمار مي به
، )34و  30، 27، 26، 7: اعـراف : ك.ر نمونـه  بـراي . ندارد آدم شخص و انسان هر ميان وسايط به كاري

آيند و نسل سوم هم به  ميپديد آنان پشت آنها از  ةروند و ذري مي شمار بهپس نسل دوم هم مصداق آيه 
ده اسـت و بـه همـين ترتيـب     ايجاد شمشمول آيه واقع شده و نسل چهارم از آنها » آدم بودن بني«دليل 

مزبور و روايات  ة. بنابراين ادعاي تعارض ميان آيآيند به وجود ميها از پشت نسل قبلي خود  ديگر نسل
  نيست.ذيرفتني پآن 

نكه در اين آيه تنها بـه فرزنـدانِ فرزنـدانِ آدم    يفع اين اشكال اين است كه علت اداحتمال ديگر در 
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حجت بر مشـركان بيـان كـرده     هدف از گرفتن پيمان ربوبيت را اتمامخداوند اشاره شده، اين است كه 
، آدم ةواسـط  كه فرزندان بـي  يندازند، درحاليگناه شرك خود را به گردن پدران مشرك خود نتا است 

به » فرزندان آدم«ها از  رو بيرون كشيده شدن ذرات انسان نيو ازا پدرشان موحد بوده است، نه مشرك
  بعد مطرح شده است نه از خود آدم.

  ذر بر وجود عالم ذر و حوادث آن و مجازي بودن بيان آن ة. عدم داللت آي2,2,2
بـر سـخن    يدييتأ نگاه نخست، ظاهر اين آيه در كه پذيرد مى اعراف ةسور 172 ةدر تبيين آي مفيدشيخ 

كـه زنـده و نـاطق هسـتند، مـورد       يآدم درحـال  ةاست كه ذري» عالم ذر«ة اهل تناسخ و نيز مدعيان آموز
است  مجازى آيه تعبير كه گويد مىاما در ادامه با رد ظاهر آيه ؛ نديآ يگيرند و به نطق درم خطاب قرار مي

 در كـه اي  و عقلـي  طبيعى براهين قوت با را، آدم فرزندان از هريكخداوند  كه است اين نآ ىامعن و
ـ  ق1413(مفيد،  دنبشناس خويش پروردگارى به را اوتا  است ساخته آن از ناگزير آورده، فراهم او برابر

هـاي فراوانـي بـراي تعبيرهـايي      وي در ادامـه مثـال   .)113د، صـ   ق1413.ك: همو، ؛ نيز ر47ج، ص
در  شـيخ مفيـد  توان گفت كه  به بياني ديگر مي كند. دست در قرآن و شعر عرب ارائه مي  نيا مجازي از

و ، قرآن را تأويل ةنهد و آي قرآن را (كه خود نيز بدان معترف است) به كناري مي ةاين عبارات، ظاهر آي
 كند. بر مجاز و استعاره حمل مي

  نقد و بررسي
، توان گفت كـه ايـن روايـات    و مياند  فراوانشديم روايات اين باب بسيار تر يادآور  پيشگونه كه  همان

آنها اثبات اصل عالم ذر است. از سوي ديگر ظاهر اين آيه نيز بـا مـدعاي    متيقنِ ند و قدرا متواتر معنوي
اين روايات متواتر هماهنگ و سازگار است و ميان آنها تضاد و تعارضي وجود ندارد. بنـابراين بـا چـه    

و آنهـا  م كشيباي از روايات متواتر، دست  مالك و معياري ما مجازيم كه از ظاهر آيه و با چنين پشتوانه
طرد كنيم، يا با انواع تأويالت و توجيهات، تفسيري از آنها ارائه دهيم كه با نص صريح آنها و يا قدر  را

متيقن متواتر آنها تعارض داشته باشد. در اين صورت ديگر چه جاي اعتماد و اعتقاد به نص صريح و يا 
  ماند. ويژه روايات اسالمي باقي مي ظاهر روشن آيات و به  كم به دست

دسـت مـالك ايـن اسـت كـه در صـورت         نيا مواردي از در است گفته شود كه در اينجا و ممكن
الصـدور اسـت، بـه نحـوي شايسـته و       و نقل را اگر قطعـي  يمراشمبتعارض نقل با عقل، عقل را مقدم 

  .نيمپسند تأويل و توجيه ك عقل
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  :دارد تدر پاسخ اين مدعا، توجه به سه نكته ضرور
 وجود عوالم پيشين در محـدودة غيـوب الهـي اسـت و دسـت عقـل و       . مبحث عالم ذر و اصوال1ً

هاي معمولي از آنها كوتاه اسـت. ناگفتـه پيداسـت كـه در چنـين مسـائلي معيـار         وجدان انسان
 ظاهر ليتأو به مجاز يموارد در اساس عقل پذيرش آنها تعبد به متون ديني صحيح است. براين

 يپـا  دياوست، با فهم از فراتر كه يموارد در و باشد او فهم طةيح در كه است اتيروا و اتيآ
 آن عقـل  فـة يوظ تنها دست ن يمواردي از ا در ند.يبچ خوشه آن خرمن از و نديبنش يوح درس
نـه. بنـابراين اگـر     اي دارد وجود يفراعقل آموزة آن در يباطل و محال امر ايآ كند اعالم كه است
يا باطل منجر شـود، حـق داريـم آن را نفـي يـا بـه        اي ديني نظير عالم ذر، به امري محال آموزه

  صورت مجاز به چنين كاري نيستيم؛ نحوي تأويل كنيم. در غير اين 
شود عقلي است تفاوت  آنچه ادعا مي«. ميان تعارض نقل با يك امر عقلي روشن و مسلم، و تعارض نقل با 2

از آن براي رسـيدن بـه مطلبـي اسـتفاده     كه » روشي«براي توصيف » عقلي«يا » عقل«وجود دارد. گاه واژة 
رود كه به معناي برهاني و استداللي بودن (در مقابل روش تجربي) است. گـاه از آن   كار مي شده است، به 
د عقل است؛ اما اگـر روشـي كـه    ييجوييم و به معناي آن است كه مورد تأ سود مي» نتايج«براي توصيف 

ت، جنبة عقلي داشته باشـد، مسـتلزم آن نيسـت كـه نتيجـة      براي كسب يك نتيجه از آن استفاده شده اس
د عقـل) باشـد؛ چراكـه احتمـال دارد در ارجـاع نظريـات بـه        يي(مورد تأ» عقلي«حاصل از آن روش هم 

رو  ايـن  بديهيات دقت كافي نشده باشد و در صورت استدالل يا انتخاب مواد آن، خطـا رخ داده باشـد؛ از  
نظـر انديشـمندان    باشد. شاهد اين مطلب اخـتالف   شمار آمده و عقلي به اي كه غيريقيني است يقيني نتيجه

    كه همگي نيز ادعاي عقلي بودن ديدگاه خود را دارند. اي گونه اي واحد است؛ به در مسئله
و  بنابراين نبايد با عقلي ناميدنِ چنين مباحثي (به معناي اول)، عقلي بودن آنها را (به معناي دوم) نتيجـه گرفـت  

ورت مغايرت با بعضي آيات و روايات صحيح، آن مغايرت را از سنخ تعارض عقل و نقل دانست. ايـن  در ص
  اي سنگين زده است؛ هاي ديني لطمه آميز، تاكنون به فهم صحيح بسياري از آموزه استدالل نادرست و مغالطه

  :ندا هاي عقلي بر چند گونه يافته. 3
  بديهيات؛الف) 
  ؛آيد دست مي  عي و آشكار بههاي قط از برهان  آنچهب) 

  آيد؛ دست مي هاي پيچيدة فلسفي، با مقدماتي دور از بديهيات و استوار بر مباني خاص فلسفي به  ج) آنچه از برهان
  .دنآي دست مي  بهبا مقدمات غيريقيني هايي  مظنونات عقلي كه از قياسد) 
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اي براي فهم متون ديني (اعـم   قرينه  ةمنزل  توانند به هاي عقلي قسم اول و دوم قطعاً مي در اينكه يافته
گونه كه در قرينه نبودن قسـم چهـارم نيـز     از قرآن و روايات) قرار گيرند، ترديد و انكاري نيست؛ همان

تأمـل  درخور ولي قرينه بودن قسم سوم  ؛بدان پرداختيم)پيشين كه در نكته  اختالفي وجود ندارد (چنان
ها كـه جـز بـراي     گونه برهان ، اينندسته ها كه مخاطب آن عموم انسانرسد در كالمي  نظر مي  است. به

كه غيـر آن افـراد   آيد  در اين صورت الزم ميشوند؛ زيرا  ، قرينه واقع نميندفهم نيست افرادي خاص قابل
كنند  ها اتكا نمي گونه برهان و عقال نيز در محاورات عمومي خود به اينبپندارند خاص مفاد آن را اشتباه 

هرچند اگر معرفت حاصل از برهان ؛ د استيترد كم سيره آنان در اتكاي بر اين براهين مورد يا دستو 
حجـت  ، داند عيب و نقص مي عقلي، يقيني باشد، آن يقين براي كسي كه برهان را اقامه كرده و آن را بي

  ).192، ص1379(ر.ك: بابايي و ديگران، است
در آن حـد  نـد،  ا اي كه بر اين آمـوزه گرفتـه شـده    كاالت عقلينكات بايد ديد آيا اش  با توجه به اين

د يـا  كـر ل و حمل بر مجـاز و اسـتعاره   يآنها آيات و روايات اين آموزه را تأو كه بتوان بر اساس  ندسته
  خير؟ در ادامه اين موضوع را بررسي خواهيم كرد.

  ل روايات بابي. لزوم تأو2,2,3
 و تبيـين  ،و عدم اشكال سندي به آنها روايات اين پذيرفتن رتصو دربر اين اعتقاد است كه  شيخ مفيد

 سـوء  پيامـدهاي فاقـد   كه دارد وجود آنها براي عالم ذر، ةباورمندان به آموز تفسير از غير ديگري تفسير
 روح و نفـس  دربـاره  را خـود  ديـدگاه  پيامبر از حديثي بيان ضمن در صدوق شيخ ست.ا ايشان تفسير
  :كند مي بيان گونه اين

 اللَّه أَبدع ما أَولَ إِنَّ: «النَّبِي لقَولِ األول، الخلق وانّها الحياة بها التي األرواح هي أنّها النفوس في اعتقادنا
انَهحبالَى ستَعو يه ةُ النُّفُوسسقَدرَةُ، الْمطَها الْمفَأَنْطَقَه ،هيدحبِتَو خَلَقَ ثُم دعب ذَلرَ كائس هفي وأنّها...  »خَلْق 
ا  ائْتَلَف، منْها تَعارف فَما مجنَّدةٌ، جنُود الْأَرواح» :النَّبِي وقَالَ...  مسجونة األبدان في و غريبة األرض مـو 
لَ  الْأَظلَّةِ في الْأَرواحِ بينَ آخَى تَعالَى اللَّه إِنَّ: «الصادقُ قَالَ و. »اخْتَلَف منْها تَنَاكَرَ خْلُـقَ  أَنْ قَبـانَ  يـدالْأَب 
امٍ بِأَلْفَي48- 47ص ق،1414 صدوق،...» ( ع.(  

نـد كـه خداونـد    ك ، اين معنا را براي آنها ارائه مـي شيخ صدوقبا تركيب دو روايت منقول از  شيخ مفيد
. پس آناني كه قبل از خلق بشر يكديگر را شناختند با آفريد، مالئكه را دو هزار سال قبل از بشر سبحان

سبب پس يكديگر به هنگام خلق بشر متحد شدند و آنان كه در آن زمان همديگر را نشناختند، به همين 
  ).81ب صـ  ق1413هم اختالف داشتند (مفيد،  از خلق بشر نيز با يكديگر متحد نشدند و با
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هـاي يادشـده،    براي هريك از روايـت  يتر انه و پذيرفتنيعالوه بر اين معنا، ايشان معاني جداگ
  ها آفريد، چنين گويد خداوند ارواح را دو هزار سال پيش از بدن سازد، و روايتي را كه مي مطرح مي
  كند: معنا مي

قبل از اينكه اجسـاد آنـان را    )العلم فى تقدير خلق( ريخت خود علم در را ارواح طرحسبحان خداوند 
آن براي اين اجساد ارواحي را كه قبالً طرح آن  از سپس] اجساد را بالفعل ايجاد نمود و بعدخلق كند و [

وجود آورد. بنابراين خلق ارواح قبل از اجساد خلقي تقديري و در علم الهي اسـت نـه     را ريخته بود به
  ).53ج، صـ  ق1413اينكه ذات اين ارواح پيش از اجساد خلق شده باشد (مفيد، 

گويـد   انـد، مـي   گفت ارواح، لشكرياني بسيج شـده  ايشان دربارة معناي روايت ديگر كه ميهمچنين 
كنند و با عوارض خـود   ارواح كه همان جوهرهاي بسيط هستند، با جنس خود يكديگر را ياري مي

رأيي و ميل يكسان، يكديگر را شـناختند،   شوند. پس آنان كه به دليل هم موجب خذالن يكديگر مي
و كساني كه به دليل اختالف رأي و اميال متفاوت، يكديگر را نشناختند،  شوند متحد مي با همديگر

بر ايـن بـاور اسـت     شيخ مفيدو اين با تجربة عيني مورد تصديق است.  شوند با همديگر متحد نمي
كه اين روايت نيز بر مدعاي اعتقاد حشويه بر وجود عالم ذر و تقدم حدوث روح بر بـدن، داللـت   

  ).54-53ق ـ ج، ص1413د (مفيد، كن نمي

  نقد و بررسي

بـرده و هـيچ دليلـي بـراي تـرجيح ايـن        كـار   در تفسير نخست، دو تأويل به شيخ مفيدرسد  نظر مي  به
نيز ؛ و ديگر اينكه خلقت اجساد را  : يكي اينكه ارواح را به معناي مالئكه گرفتهاست ها ذكر نكرده تأويل

  .برده استبه خلقت بشر تأويل 
خـود را در اسـتفاده از مفهـوم    ايشان  كه است آن شيخ مفيدنظر  تحليل ديگر در توجهدرخور  ةنكت

 ايـن  كـه  ؛ درحاليكند مي استفادهآن از داند و  مي مجاز كند، ايجاب ضرورت كه يهنگام ،»خلق تقديري«
.ك: صـدوق،  ر( بـود  بـرده  كـار   در بحث خلق افعـال بـه   را آن هيبابو ابنوقتي  كه است مفهومى همان
.ك: رآورده است ( شمار به ربط بى و امعن بىمفهومي  و آن را، بر وي خرده گرفتهشيخ )، 29ق، ص1414
  .)43ب، صـ  ق1413مفيد، 

گذشته از اين، روايات اين باب منحصر به اين دو روايت نيستند و بسياري از آنها صريح در اثبـات  
ل آنها و حمل آنها بر غيـر معنـاي ظـاهر يـا     يبنابراين براي تأوعالم ذر، به معنايي كه گفته شد، هستند. 

 سـاخته، كه پيامدهاي سوئي كه ايشـان مطـرح    درحالي ؛متقن و محكم هستيم ينيازمند دليل، صريحشان
  صرف استبعادهايي بيش نيستند و در بررسي اشكاالت عقلي اين مطلب را روشن خواهيم كرد.
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  . اشکاالت عقلي اين ديدگاه۲,۳

  كند: مجموع سه اشكال عقلي بر اين آموزه وارد مي در مفيد شيخ

  حوادث عالم ذر و لغو بودن آن . فراموش کردن۲,۳,۱

بر اين باور است كه اگر خلقت ارواح قبل از اجساد را به معناي خلق تقـديري آنـان نـدانيم،     شيخ مفيد
ذيريم. در اين صورت، ما (كه تداوم اي را كه در آن، روح به اين بدن تعلقي نداشته بپ بايد تحقق مرحله

يـاد آوريـم و     از آفرينشِ اجسادمان گذشته است، بهپيش  نآنچه را بر ارواحماد همان روح هستيم) باي
بودن ايـن   يرعقالنيوي براي اينكه غ ).54و  53ج، صـ   ق1413بطالن اين حرف واضح است (مفيد، 

زند كه مدتي در شهري زندگي كند  ميرا ثال فردي آموزه را بر اساس اين اشكال تقريب به ذهن كند، م
كند. وي مدعي است كه فراموشي عالم ذر دقيقاً مثل ايـن اسـت كـه    كوچ آن به شهري ديگر  از  و پس

چه هم كـه بـه او مـواردي را از آن دوران     چنين فردي زندگي خود در شهر اول را فراموش كند و هر
  ).86- 85ب، صـ  ق1413د، نياورد (مفيياد چيزي به ، يادآوري كنند

گونه بازسازي و مطرح كرد:  توان با توجه به هدفي كه براي اين عالم ذكر شده، اين اين اشكال را مي
ها اين بوده كه انسان خداي خود را فراموش نكند  اگر هدف از خلقت عالم ذر و پيمان گرفتن از انسان

اي بـه ايـن    ها از چنـين حادثـه   انسان ةزيرا همتا بعداً عذر غفلت نياورد، اين هدف محقق نشده است؛ 
ـ اهم كه بسياري از امور كـم  يبه ياد ندارند، درحال يزيچ  چيمهمي ه ت زنـدگي را بـه يـاد دارنـد و در     ي

آورند. بنابراين همچنان عذر غفلت باقي اسـت و از خداونـد    با تذكر دادن به ياد مي، صورت فراموشي
  لغوي قبيح است. ي،حكيم انجام چنين كار

  نقد و بررسي

در رفع استبعاد از اين امر بايد گفت اگر قرار باشد كه فراموش كردن چيزي دليـل بـر انكـار وجـود آن     
از كودكي خود را انكار كنـيم. عـالوه   بخش مهمي ما بايد دوران جنيني، شيرخوارگي و  ةباشد، پس هم

دانيم كه در فالن سال و  آوريم و مثالً نمي ياد نميبر اين اغلب ما، بسياري از لحظات زندگي خود را به 
ايم. حتي برخي از لحظـات حسـاس زنـدگي را     خاص، مشغول انجام چه كاري بوده ةماه و روز و دقيق

دسـت    قلـم بـه  و رفتن،  دانيم كه چگونه كي و كجا نشستن، ايستادن، راه مثالً نمي؛ آوريم ياد نمي  هم به
هـا بـه يـاد     دنيايي خود را با همه جزئيـات و فـراز و نشـيب     ندگي گذشتهآموختيم. مگر ما زرا گرفتن 

  ؛آوريم كه فقط عالم ذر را فراموش كرده باشيم مي
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هستند آورند، افراد اندكي هم  ها حضور در اين عالم را به ياد نمي انسانبيشتر از سوي ديگر اگرچه 
ياد دارند. در رأس اين افراد چهـارده معصـوم   ناقص به به گونة ا ي طور كامل و  بهيا  كه چنين عالمي را

قرار دارند كه در روايات منقول از آنها جزئيات بسياري از اين عالم براي ما ذكر شده است و اين نشان 
طور كه خود مـا دوران جنينـي يـا شـيرخوارگي خـود را بـه يـاد         از به ياد داشتن اين عالم است. همان

بـه   .كنند ما را از وجود آن باخبر مي  ،اند مشاهده كردهرا دوران ما  آوريم، ولي كسان ديگري كه اين نمي
انـد و   علم كامل به تمام آن عوالم دارند و چيزي از آن را فرامـوش نكـرده   بيت همين ترتيب هم اهل

  .اند ساختهرا از وجود اين عوالم و برخي خصوصيات آن آگاه ي ديگر ها رو، انسان نيازا
تواند داشته باشـد: يكـي اينكـه     دو معنا مي» ايم؟ ما عالم ذر را فراموش كرده چرا«اما اين پرسش كه 

چه عاملي سبب اين فراموشي شده است؟ ديگر اينكه حكمت و هدف از اين فراموشي چه بوده اسـت  
در برخـي روايـات اسـالمي آمـده      آمد؟ داشتيم، چه مشكلي پيش مي ميياد   و اگر ما چنين عالمي را به

حنه از ياد انسان رفته است و در برخي ديگر آمده است كه خداوند اين صحنه را از يـاد  است كه آن ص
  انسان برده است:
1 .وبوأَيي المحاسن عنه [أَبنائدنُ عن]  الْمنِ فَضَّالٍ ابنِ عرٍ ابكَينْ بةَ عاررقَالَ ز :أَلْتس دباعأَب اللَّه  ْـنع 

 يدرِ لَم ذَلك لَا ولَو يوماً وسيذْكُرُونَه الْموقف ونَسوا قُلُوبِهِم في الْمعرِفَةُ ثَبتَت قَالَ  ربك... أَخَذَ وإِذْ اللَّه قَولِ
دنْ أَحم قُهلَا خَالنْ وم ازِقُه؛16 ح، 280، ص 3ق، ج1403(مجلسي،  ر(  

 قُلْـت  ربـك...  أَخَذَ وإِذْ قَوله في اللَّه عبد أَبِي عنْ مسكَانَ ابنِ عنِ عميرٍ أَبِي ابنِ عنِ أَبِي القمي تفسير. 2
 خَالقُـه  مـنْ  أَحـد  يدرِ لَم ذَلك لَا ولَو سيذْكُرُونَه و الْموقف ونَسوا الْمعرِفَةُ فَثَبتَت نَعم قَالَ هذَا كَانَ معاينَةً
ازِقُهرو منْهنْ فَمأَقَرَّ م هانسي بِلف الذَّر لَمنْ وؤْمي فَقَالَ بِقَلْبِه نُوا كانُوا فَما اللَّهؤْميوا  بِما لكَـذَّب  ـنْ  بِـهل  م قَبـ  

  )؛14 ح، 237، ص 5(همان، ج
: قَـالَ  زرارةَ عـنْ  بكَيـرٍ  ابنِ عنِ فَضَّالٍ بنِ الْحسنِ عنِ عيسى محمد بنِ عنْ سعد عنْ أَبِي الشرائع علل. 3

أَلْتفَرٍ سعاجأَب ْنلِ عقَو لَّ اللَّهجزَّوإِذْ عقَالَ أَخَذَ و ...كبر تَترِفَةُ ثَبعوا الْمنَسو ذْكُرُونَهيسو قْتمـاً  الْووي 
لَولَا و كذَل رِ لَمدي دنْ أَحم قُهلَا خَالنْ وم  ازِقُه؛32ح، 243(همان، صر(  

 آدم صلْبِ في الذَّر علَى  الْميثَاقَ اللَّه أَخَذَ حينَ أَرأَيت جعفَرٍ لأَبِي قُلْت: قَالَ زرارةَ عنْ العياشي تفسير. 4
مرَضَهلَى فَعع هنَفْس نَةً كَانَتايعم منْهم قَالَ لَه ما نَعةُ ياررز مهو نَ ذَريأَخَذَ بو هيدي هِملَيع  كيثَـاقَ  بِـذَلالْم 
 أَنْ منْ بد فَلَا معرِفَتَه قُلُوبِهِم في وأَثْبت رؤْيتَه وأَنْساهم بِالْأَرزاقِ لَهم كَفَلَ ثُم بِالنُّبوةِ ولمحمد لَه بِالرُّبوبِيةِ
خْرِجي ا إِلَى اللَّهنْينْ كُلَّ الدأَخَذَ م هلَييثَاقَ ع؛51ح، 254 ...(همان، ص الْم(  

 كَانَت قُلْت ربك... أَخَذَ إِذْ و عزَّوجلَّ اللَّه قَولِ عنْ اللَّه أَبا عبد سأَلْت: قَالَ زرارةَ عنْ العياشي تفسير. 5
 منْ أَحد يدرِ لَم ذَلك لَا ولَو بعد وسيذْكُرُونَه الْميثَاقَ ذَلك وأُنْسوا قُلُوبِهِم في الْمعرِفَةُ ثَبتَت قَالَ معاينَةٍ رؤْيةَ
قُهلَا خَالنْ وم قُهرْز؛58ح، 257(همان، ص ي(  
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محمد  فَسأَلَه محمد أَبِي عنْد كُنْت: قَالَ الْجعفَرِي هاشمٍ أَبِي عنْ الْحميرِي دلَائلِ كتَابِ منْ الغمة كشف. 6
ف  ذَلـك  ونَسـوا  الْمعرِفَـةُ  ثَبتَت أَبومحمد ربك ... قَالَ أَخَذَ وإِذْ اللَّه قَولِ عنْ الْأَرمني صالحٍ بنُ قـوالْم 

ذْكُرُونَهيسو لَولَا و كذَل رِ لَمدي دنْ أَحم قُهلَا خَالنْ وم ازِقُه67ح، 260(همان، ص ر.(  
ـ ا اما سه روايت اخير مرسل؛ سه روايت نخست صحيح و مسند هستند ، روايـات صـحيح   ةند كه با قرين

توان عامل اين فراموشي را خود خداوند دانست كـه بـر اسـاس     توان به آنها وثوق يافت. بنابراين مي مي
  آن شده است.رويدادهاي ب فراموشي اين عوالم و موجقدرت مطلقه و حكمت خود 

توان گفت خداوند زندگي دنيـوي را محـل امتحـان عبوديـت      اما دربارة حكمت اين فراموشي مي
ها چنان خداونـد را مسـتقيم و بـا معرفتـي شـهودي و       داده است. در عالم ذر، انسان براي انسان قرار

توانست اين حقيقـت روشـن را    خواست) نمي كس (حتي اگر هم مي حضوري مشاهده كردند كه هيچ
هايي قرار داده،  اما خداوند در اين دنيا كه ميان خود و بندگانش حجاب كم در زبان) انكار كند؛ (دست

واسطه بلكه از طريق آيـات (آفـاقي و    خود را غالباً و در شرايط معمول زندگي آدمي، نه بي معرفت به
انفسي) قرار داده است تا كساني كه از روي عنـاد و لجاجـت حاضـر بـه پـذيرش وجـود پروردگـار        

اند و با تالش علمي و عملي خود و بـا گذشـتن    وجوي حق و حقيقت نيستند، از كساني كه در جست
هاي ميـان خـود و خـالق را كنـار بزننـد و پـس از مواجهـه بـا          كوشند تا حجاب تعلقات مياز برخي 

گر خداونـد دورانـي خـاص و كـامالً     يد عبارت  حقيقت، تسليم و پذيراي آن شوند، متمايز گردند. به 
جـامع   متفاوت با عالم ذر را به نام حيات دنيوي بر سر راه انسان قرار داده تا اين بار امتحاناتي كامل و

هـا صـحنة عـالم ذر و همـة      و مخصوص به زندگي دنيا را سپري كند. حال اگر قرار بود همـة انسـان  
بـود. الزمـة چنـين     پذير نمـي  باشند، ديگر چنين امتحاني امكان  هاي آن را به ياد داشته وقايع و ويژگي

كه در غير اين صورت، هاي عالم ذر را به ياد نياورد؛ چرا امتحاني اين است كه انسان، چيزي از صحنه
انجاميد و اين نقض غرض است و با امتحان مزبـور منافـات دارد. در    در دنيا نيز به الجا و اضطرار مي
آوردنـد (ر.ك: يـونس:    ها به خداونـد ايمـان مـي    خواست، همة انسان قرآن آمده است كه اگر خدا مي

هـا   خواست همـه انسـان   اگر خدا ميدر تفسير اين آيه آمده كه  ) در روايتي صحيح از امام رضا100
گونه كه در روز معاينه [در عـالم ذر]   آوردند؛ همان در دنيا به خداوند بر سبيل الجا و اضطرار ايمان مي

هاي عالم آخرت، ايمان خواهند آورد؛ اما چنين ايماني ارزش  ايمان آوردند و يا هنگام مشاهدة سختي
صورت اختياري و  ها به  خواهد انسان بلكه خداوند مي ندارد و مستحق مدح و پاداش خداوند نيست،

گونـه كـه    اسـاس همـان   ). بـراين 342ــ 341ق، ص1389غيراضطراري ايمان بياورند (ر.ك: صـدوق،  
نحو الجا و اضـطرار بـود (كـه البتـه بـا اختيـار        مشاهدة عيني و قلبي الهي در عالم ذر مستلزم اقرار به 
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ها در دنيـا نيـز مـانع ايمـان غيراضـطراري و اختيـاري        اشتن آن صحنهها منافاتي ندارد)، به ياد د انسان
  انسان در دنيا، كه هدف آمدن انسان به دنياست، خواهد شد.

نـد،  كاينكه انسان نبايد آن عالم را به ياد داشته باشد تا نوع ديگري از بندگي را سـپري    نيع البته در
اي  بر او بسته باشد و در وجود او، زمينـه و انگيـزه   براي آنكه حجت بر او تمام شود و راه عذر و بهانه

عنـوان    محصول آن معرفت در عالم ذر را بـه خداوند براي خداجويي و خداشناسي وجود داشته باشد، 
فطرت توحيدي در نهاد او تثبيت كرده است. به همين جهت است كه در روايات اسـالمي ايـن تعبيـر    

عالم ذر از ياد آدميان برده شده يا رفته است، ولي معرفتي حاصل  ةكار رفته است كه آن صحن  بهفراوان 
  از آن در وجود او ثابت و باقي است. 

، آنهاي  ويژگيتوان گفت فراموش كردن موقف ميثاق و  شده مي نهايت و فارغ از مباحث مطرح در
  ثاق و از دسـت زند فراموش كردن اصل مي آنچه آسيب مي. زند نمياين ميثاق آسيبي به تماميت حجيت 

و گـردد   شود و نه از صفحه دل پاك مي دادن معرفت به وحدانيت پروردگار است و اين نه فراموش مي
كنـد و مـا در    همين براي تماميت حجت بسنده است. بنابراين آنچه حجت را در اين دنيا بر ما تمام مي

صـورت امـري فطـري      ما به و آن را در روحاما نسبت به خداست كه » معرفت«مسئوليم، همان  شقبال
قرار داده است و تكليف ما هم در امتحانِ بندگي خدا همين است كـه وقتـي او آيـات خـود را بـه مـا       

بـراي   .نماياند و حجت خود را بر ما تمام كرد، تسليم حق باشيم و وجود يا ربوبيت او را انكـار نكنـيم  
عالم ذر، ضروري نيست، بلكه حتـي از جهتـي    ها و حوادث داشتن صحنه  ياد  تنها به تحقق اين امور، نه

  هم با آن تعارض دارد.

  نيازي نفس از ابزار . لزوم بي۲,۳,۲

 ابـزار از د و اشنارواح قائم به خويشتن بد باي وجود داشته باشد، مي نكه روح ما پيش از بدنما يدرصورت
صورت مستقل از بدن وجود   به كه روح بتواند پيش از خلق بدن  يگر هنگاميد  عبارت  . بهنياز باشند بي

  ).53ج، صـ  ق1413داشته باشد، ديگر چه نيازي به بدن است كه به آن تعلق بگيرد (مفيد، 

  نقد و بررسي

 در همـديگر  از ارواح امتياز و خويش نفس به روح قيام كه است صحيح صورتي در مفيد شيخ اشكال اين
 نفـس (خويشـتن)   به قائم روح كه كند يم تصريح كتاب همين در مفيد شيخ اما نباشد؛ ممكن ارواح، عالم

  .  نيست وارد جهت ن يمزبور از ا اشكال كه گفت توان مي لذا. )58ق ـ ج، ص1413است (ر.ك: مفيد، 
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نظـر آنهـا عقلـي و     اي كه به از سوي ديگر انديشمندان در باب حدوث و قدم نفس، با توجه به ادله
توان در سه محور كلي قرار داد:  ها را مي اند. اين ديدگاه مطرح كردههاي متفاوتي  نموده، ديدگاه معتبر مي

دانند  كنند (قدم نفس) و غالب فيلسوفان تقدم آن را بر بدن محال مي برخي بر ازلي بودن نفس تأكيد مي
هاي مختلف در اين  ن حدوث بدن يا پس از حدوث بدن). (براي آشنايي با ديدگاهيع  (حدوث نفس به

برابر اين دو رويكرد،  ). در369- 289، ص1389فياضي،  :.كرعقلي و نقلي آنها  ةو نقد ادل دور رويكرد
  فشارند.  كساني هستند كه بر حدوث نفس پيش از بدن پاي مي

 حكم عقلي و قرينه قـرار  ةمنزل  شده به هاي مطرح رسد انتخاب يكي از ديدگاه نظر مي  اساس به اين بر
ـ دادن آن براي تأويل متون دين شـده بـراي هـر ديـدگاه      مطـرح  ةي صحيح نيست و شايسته است كه ادل

ـ  ساخته بمطرح  شيخ مفيدد. نقدي هم كه شونمالحظه و بررسي  تقـدم   ةعقلـي اسـتحال   ةه يكـي از ادل
شـود   شود. در اين دليل گفته مـي  شناخته مي» دليل تعطيل«حدوث نفس بر بدن اشاره دارد كه با عنوان 

جرد از ماده است، در كارهايش به ماده و بدن نياز دارد و محال اسـت كـه   نفس هرچند در مقام ذات م
كـاري مشـغول     تواند به هيچ نمي، حال اگر نفس پيش از بدن موجود باشد .بدون ماده كاري انجام دهد

باشد و وقتي فعلي انجام ندهد، معطل از فعل و انفعال خواهد بـود. آفـرينش چنـين موجـودي دور از     
  ).373و  332 ، ص8، ج1981، صدرالمتألهين.ك: ر( حكمت الهي است

الجمله متعلق به ماده (بدن مادي) است نه بالجملـه   توان گفت نفس در مقام فعل في در نقد اين ديدگاه مي
شوند. به بياني ديگر لزوم بدن براي كسب كمـاالتي   وسيله بدن انجام نمي اساس همه كارهاي نفس به  و براين

 اند و الزم است كه از طريق ارتباط با ديگر اشيا اين كمـاالت كسـب شـوند؛    فعليت نيافتهاست كه براي نفس 
خويشتن و نيز عمل تعقل، نفس نيازي به بدن ندارد. بنابراين در   اما در كماالت بالفعل، مانند علم حضوري به

ام دهـد، امـا تعطيـل    تواند كارهاي ديگري انجـ  فرض اينكه نفس پيش از بدن وجود داشته باشد، هرچند نمي
آيد، تا با حكمت الهي ناسازگار باشد؛ زيرا آنچه محال است تعطيل مطلـق اسـت نـه تعطيـل      مطلق پيش نمي

توان اين استدالل را با مرگ نيز نقض نمود؛ زيرا نفس پس از قطـع تعلـق از    محدود. عالوه بر اينكه مي
توان وجـود   با همين استدالل، چگونه مي شود كه بدن، جاودانه خواهد بود. اكنون اين پرسش مطرح مي

  ).319- 318بودن توجيه كرد (ر.ك: همان، ص   رغم معطل نفس را در اين زمان طوالني علي

  . لزوم تناسخ۲,۳,۳

 لـزوم  ةمسـئل  كنـد،   مي وارد ابدان حدوث بر ارواح حدوث تقدم ةنظري بر مفيد شيخ كه نقدي ترين مهم
 انديشـان  ب ورود شـبهه بـه ذهـن برخـي سـاده     موجتناسخيه  وي مدعي است كه ديدگاه .است تناسخ

96     ،1395اول، بهار و تابستان  شمارههفتم،  سال  

اند كه حقيقت و ذات انسان كه فعال است و مورد  (حشويه) شيعه شده است و بر اساس آن گمان كرده
كسب آگاهي، تعقـل، تفهـم و سـخن گفـتن      شود در عالم ذر مخلوق بوده و توانايي امر و نهي واقع مي

قت انسان بـدني را آفريـده و ايـن ذات را در آن    يحق اين ذات و آن خداوند براي ازپس داشته است و 
تركيب كرده يا آن ذات را بر اين بدن سوار كرده است. اين مطلب همان مـدعاي تناسـخيان اسـت كـه     

اعتقاد بـه   ةشود. بنابراين الزم از بدني به بدني ديگر منتقل مي يدرپ يصورت مدام و پ  بهنفس گويند  مي
است كه الزمه آن اعتقاد به تناسـخ اسـت. پـس    » عالم ذر«بدن، باور داشتن به آموزة  تقدم حدوث روح بر

  ).85- 81ق ـ ب، ص 1413ملزومات آن نيز باطل و ناپذيرفتني هستند (مفيد،   چون اين الزمه باطل است،

  نقد و بررسي

 از اى گونـه  بـر  نىمبت ،و عالم ذر اجساد از پيش ارواحو ديگر باورمندان به آفرينش  شيخ صدوق اعتقاد
 اعتقاد اين طرد براىايشان  اصلى دليل ولى؛ كند مى رد را آنها مفيد شيخ كه است احاديثى و قرآن تفسير

 ايـن اسـت كـه    مفيـد  شيخاگرچه هدف  .گشايد مى تناسخ مذهب روى بر را راه ،آن قبول كه است آن
(اين هدف براي شيخ  دنكنن پيدا تناسخ به اعتقاد با شباهتى ي وي و ديگر انديشمندان شيعي هيچها گفته
 با نيز كامالً اند، شده آفريده جاودانگى براى ارواح كه هيبابو ابن گيرى نتيجه در حتىقدر مهم است كه  آن
 )،90- 88 ب، صـ   ق1413ر.ك: مفيـد،  ( كند ؛ چراكه از آن بوي تناسخ استشمام ميكند مى مخالفت او

 بـدن  بـه  بار  كي تنها روح كه اين است شيخ صدوقاما بايد به اين نكته نيز توجه نمود كه اعتقاد خود 
اعتقاد به تناسـخ   كه بوده آن وى دليل .است شمرده مردود را تناسخ آشكارا اساس اين و بر گيرد مى تعلق

هـاي   گونـه عتـاب   بنابراين جـاي ايـن  . )63ق، ص1414(صدوق،  »است دوزخ و بهشت انكار مستلزم«
كرد؛  ميبسنده نمود و يا به نقد اين ديدگاه  مقصود وي را تبيين مي شيخ مفيدسنگين نبود و بهتر بود كه 

، لزوماً منجـر بـه   »عالم ذر« ةتبع آن اعتقاد به آموز  و به چراكه باور داشتن به حدوث ارواح قبل از ابدان
واند دستاويزي براي آن باشد. در ادامه براي روشن شدن اين مطلـب  ت شود، اگرچه مي بحث تناسخ نمي

  پردازيم. مي» عالم ذر« ةو نيز آموز» تقدم حدوث روح بر بدن« ةبا نظري» تناسخ« ةبه تبيين رابط

  تناسخ و نسبت آن با عالم ذر

ـ  ةبه تعريف تناسخ بپردازيم تا بتـوانيم رابطـ  نخست براي روشن شدن بحث الزم است   ةا مسـئل آن را ب
، تعريفـي روشـن از تناسـخ بـه چشـم      شيخ مفيـد در ميان آثار  يم.كنتقدم حدوث روح بر بدن بررسي 

دهـد و تنهـا در يـك مـورد گزارشـي نـاقص از        خورد. وي صرفاً مواردي را به تناسخيه نسبت مي نمي
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 تتكـرر  تزل لم األنفس أن وزعموا  التناسخ أصحاب بعض ذهب هذا إلىو« د:كن ديدگاه تناسخيه ارائه مي
- 87ب، صـ   ق1413(مفيـد،  » غيرفانية باقية أنها و تعدم لن و تفن لم و تحدث لم والهياكل الصور في
ها دائمـاً   اند كه نفس ارواح] برخي از اصحاب تناسخ معتقدند و گمان كرده ي)؛ و به اين ديدگاه [بقا88

شـود و   ت و فاني و معدوم نمـي شوند و نفس حادث نيس هاي [متفاوت] تكرار مي ها و بدن در صورت
  رود. همواره باقي است و از بين نمي

دهـد و از ايـن گـزارش كـه وي از برخـي از       معموالً به تناسخيه نسـبت مـي   شيخ مفيداز آنچه كه 
نظريـات  ايشان توان دريافت كه اوالً ديدگاه تناسخيه ديدگاه واحدي نيست و  كند، مي تناسخيان نقل مي

و دائمي نفس از بـدني بـه    يدرپ يثانياً اجماالً مراد وي از تناسخ در اين مباحث، انتقال پ ؛مختلفي دارند
هاي متفـاوتي از آن   باً همان تناسخ ملكي دانست كه تعريفيتوان تقر بدن ديگر است. اين ديدگاه را مي

 ها را در دو دسته كلي قرار داد: توان اين تعريف طور خالصه مي  به .ارائه شده است
.ك: ر( رنـد يگ يهاي عام كه تقريباً هر نوع انتقال روح از بدني به بدني ديگر را دربر مـ  تعريف الف)

ــدرالمتألهين ؛ 209، ص 1ق، ج1417ي، ئ؛ طباطبــا108، ص1363ســينا،  ؛ ابــن55، ص9، ج1981، ص
ه، بـه  كند كه نفسي كه از بدن خـارج شـد   ها تفاوتي نمي ). در اين تعريف813تا، ص آملي، بي زاده حسن

بدني بازگردد كه با بدن پيشين فرق دارد يا به همان بدن پيشين منتقل شود. همچنين در صدق تناسـخ،  
 ؛تفاوتي نيست، بين اينكه اين انتقال در همين نشئه مادي باشد يا در آخرت و معاد

هاي محدودتر كه تنها به برخي از اقسام تناسخ اشاره دارند (بـراي نمونـه ر.ك: سـبحاني،     ب) تعريف
المعـارف   ةدر دايـر  (Reincarnation)؛ مدخل تناسـخ  1053، ص1386؛ قيصري، 298، ص 4ق، ج1412

  چهار قيد دارند:ها كه در واقع برداشتي از ديدگاه رايج تناسخيان هستند، عمدتاً  فلسفة راتليج). اين تعريف
 درپي (بدون فاصله) باشد؛ صورت پي  اين انتقال بايد به. 1
  گاه از اين چرخه رهايي نيابد؛ صورت دائمي باشد و هيچ  اين انتقال بايد به. 2
 مادي) باشد؛ ةاين انتقال بايد در همين دنيا (نشئ. 3
چه  فلسفي بگوييم كه بدن پسين، هراين انتقال بايد به بدني غير از بدن سابق باشد (مگر با دقت . 4

هـايي از   باشد، غير از بدن سابق است؛ زيرا تشخص ديگري غير از بدن سـابق دارد. البتـه چنـين دقـت    
 رسد). و پيش از آن، بعيد به نظر مي شيخ مفيددر زمان ويژه  بهاند،  كساني كه معتقد به تناسخ بوده

انتقال نفس از بدني به بدني ديگر ضروري است توان گفت در اصطالحِ تناسخ ملكي  مجموع مي در
  تعاريف اصطالحي تناسخ ملكي قرار گيرد. ةوجه جامعي ميان كلي ةمنزل  تواند به و مي
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معتقدان بـه تناسـخ،   همة استوار است كه تقريباً ميان اي  ه ويژاز سوي ديگر چنين تناسخي بر مباني 
جوهريت و وجود لنفسـه بـودن   . 1 اند از: اني عبارتاين مب .در هند و اديان هندي مشترك استويژه  به

 انكار معاد.. 4، اعتقاد به ثواب و عقاب. 3، بقاي نفس. 2، نفس
؛ زيرا با انكار گيرد نيز دستخوش ترديد قرار ميتناسخ  ةاز اين مباني مخدوش شود، مسئل هريكاگر 

معناست  نفس به ابدان ديگر بيجوهريت نفس و وجود لنفسه بودن آن و انكار بقاي نفس، فرض انتقال 
و سـرانجام   شود و بدون پذيرش ثواب و عقاب براي اعمال، ضرورتي براي تحقق تناسخ احساس نمي

اگر كسي به معاد مصطلح (كه جزو مسلمات اديان توحيدي است) باور داشـته باشـد، ضـرورتي بـراي     
هـاي   عقاب را در زندگي اد، ثواب وتناسخيان، با انكار مع يرو نيتحقق تناسخ مصطلح نخواهد بود. ازا

مباحـث  همـة  اسـت كـه   گفتنـي   ).198 و 39- 28، ص1388.ك: يوسفي، ر( كنند جو ميو پياپي جست
  ).ندا شدهبرگرفته مربوط به تعريف تناسخ ملكي و مباني آن، با اندكي تلخيص و تغيير از اين منبع 

از  شـيخ مفيـد  هـاي   و نيز گزارش اين بحثبنابراين با توجه به تعريف تناسخ و مباني تناسخيان در 
و ديـدگاهي كـه از رواج بيشـتري     شـيخ مفيـد  د كه تناسخ مـوردنظر  كرتوان ادعا  ديدگاه تناسخيان، مي

 هاي دسته دوم تناسخ ملكي است. برخوردار است، منطبق بر تعريف
ـ تواند دستاويزي بـراي نظر  از سوي ديگر تقدم حدوث نفس بر بدن، تنها در صورتي مي تناسـخ   ةي

كه در اين دنيا قرار گرفته اسـت    از اين دنيا به بدني تعلق داشته و اكنونپيش قرار گيرد كه بگوييم روح 
و اين امكان وجود دارد كه اين انتقال از بدني به بدني ديگـر   به بدني متفاوت از بدن پيشين تعلق دارد؛

داند كه  مي ذر عالم ةآموزاعتقاد به  همان را ضفر اين مفيد شيخهاي متفاوت تكرار گردد.  دائماً در عالم
  گيرد. ت ميئتقدم حدوث روح بر بدن نش ةاز نظري

شود اين فرض نيز قيـود تعريـف مـوردنظر از تناسـخ را دارا نيسـت؛       گونه كه مالحظه مي اما همان
، بلكه ايـن  مادي) نيست ةهاي متفاوت ـ اگر پذيرفته شودـ همگي در عالم دنيا (نشئ  چراكه تعلق به بدن

درپـي بـودن و بـدون فاصـله      هاي روح در عوالم مختلفي صورت گرفته است. گذشته از اين، پي انتقال
  ترديد است؛ چراكه ممكن است روح مدتي را بدون بدن گذرانده باشد.كانون ها نيز  بودن اين انتقال

سخ اسـت، نيـز پاسـخ    با توضيحاتي كه مطرح شد اين اشكال كه پذيرفتن عالم ذر، مستلزم قبول تنا
برخي بر ضرورت  :تناسخ و تعريف آن رويكردهاي متفاوتي وجود دارد ةيابد؛ زيرا اوالً دربار خود را مي

و حال آنكه نه مدعيان ضـرورت تـوان    اقسام آنهمة كنند و برخي ديگر بر محال بودن  آن استدالل مي
انگارند قادرند اين مدعاي  مي  اقسام تناسخ را محال  همةاستدالل بر ادعاي خود دارند و نه آنان كه  ةاقام
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آيـد صـرفاً    مي ). آنچه از روايات بر170- 53ر.ك: همان، ص ،خود را برهاني كنند (براي تبيين اين مدعا
همين نكته است كه اگر كسي به تناسخ تمسك كند تا بر اسـاس آن منكـر اصـل معـاد، روز قيامـت و      

اي  ، كافر است. بنابراين ممكن است كـه اصـل تناسـخ در پـاره    دشوپاداش و عقاب در بهشت و جهنم 
معاد جسـماني مبتنـي بـر     و تا آنجا كه ادعا شده است اموري از قبيل احياي مردگان؛ موارد ممكن باشد

  ).184- 177.ك: همان، صرنوعي تناسخ هستند (
از مرگ نيز مطـرح   بدن انسان پس ةصورت نقضي همين اشكال را دربار  توانيم به گذشته از اين مي

معتقد است كه در عالم برزخ، روح انسان به بدني شبيه بدن دنيوي وي (بدن  شيخ مفيدكنيم. مثالً خود 
؛ همـو،  64- 63ج، صـ   ق1413؛ همـو،  77الـف، ص ق ـ  1413.ك: مفيـد،  رگيـرد (  مثالي) تعلـق مـي  

ديشـمندان بـر اينكـه    انهمـة  ) و با آن متنعم يا معذب خواهد بود. از سوي ديگر 91ب، صق ـ  1413
ند. بنـابراين  ورز ميد يصورت جسماني است تأك  كم بخشي از آن) به كيفيت معاد در روز قيامت (دست

دهـد؟ هـر    در قيامت انسان داراي بدني مادي و جسماني است. آيا در ايـن دو مـورد تناسـخ رخ نمـي    
  .قابل بيان استدنيا هم هاي عالم ذر و عالم  اختالف بدن ةپاسخي كه در اينجا داده شود دربار

  گيري بندي و نتيجه جمع

 روايات متعدد دالبه يك روايت از ستناد ا ذرات را با صورت  بهآدم  ةذري جريان اخراج اصل مفيدشيخ 
خداونـد و اقـرار و پيمـان     از سوي آن ذراتماجراي استنطاق  پذيرد و ديگر روايات را كه به مي ،بر آن
از بـاب  عالوه بر معارض بودن با اخبار، ميثاق را  ةآي وي. شمارد مي» تناسخيه« اخبار پردازند، از مي آنان

آدم  صـلب  ازكه خداوند از افراد مكلفـي كـه    است آنمراد از آيه  و معتقد است داند ميمجاز در لغت 
وي گيـرد.   مـي  آثار صنع خود، پيمـان  ةليوس  شان به كامل كردن عقلشان و راهنمايي باآيند،  وجود مي  به

 آورد. مـي  شمار بهفراموشي عالم ذر و لغو بودن آن را يكي ديگر از اشكاالت اين نظريه  ةهمچنين مسئل
ترين اشكال وي لزوم تناسخ بر اساس اين آموزه است و براي پاك كردن دامان شيعه از ايـن اتهـام    مهم
  كند. يترين ارتباطي با تناسخ داشته باشد مخالفت م شدت با هر موضوعي كه كوچك به

و قريـب بـه   فراوان اين است كه روايات اين آموزه بسيار  شيخ مفيدها به اشكاالت  ترين پاسخ مهم
ميثـاق   ةكه قدر متيقن آنها اثبات اصل عالم ذر است. از سوي ديگر ميان اين روايات و ظاهر آي ندتواتر

بيشتر نسبت به روايات دانست.  توان آيه را بياني با جزئيات نحوي مي  بلكه به، نيز تعارضي وجود ندارد
محكمي از روايات، دسـت برداشـت و    ةتوان از ظاهر آيه با چنين پشتوان اساس با چه مجوزي مي براين
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امتحان در دنيا  ةو براي فراهم شدن زمينرد مشكل فراموشي نيز دليل خاص خود را دا ؟دكرآن را تأويل 
داده در آن، درون انسان باقي است و همين براي احتجاج و  البته اثر عالم ذر و وقايع رخ .الزم بوده است

يافتن راه سعادت الزم است. مسئله تناسخ نيز با توجـه بـه قيـود و شـرايطي كـه در آن مطـرح اسـت        
انـد و   ششمرند، مخـدو  طور مطلق محال مي اي كه تناسخ را به اين آموزه باشد؛ زيرا ادله ةتواند الزم نمي

از  .گـزين ثـواب و عقـاب در قيامـت شـود      عقلي و نقلي ناظر به انكار تناسخي است كه جاي ةمفاد ادل
تناسـخ   ةمعاد جسماني از مـوارد نقـض اسـتحال    و شدن مردگان در دنيا  سوي ديگر مواردي چون زنده

ها در خـود روايـات    الها، استبعادهايي بيش نيستند و پاسخ بيشتر اين اشك . بنابراين غالب اشكالندسته
  .ندارندو پيامد سوئي ند ا يشدن نيز با اندكي تأمل برطرفديگر اين باب مطرح شده است و اشكاالت 
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