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  دهكيچ
در آثـار ، داشـته یتـوجه درخـورات بازتـاب یـچـه در رواه اگرکـاست  یاز مسائل امامان معصوم ينش نوریمسئلۀ آفر

و بـا اسـتفاده از  یلـیـ تحل یفین نوشـتار بـا روش توصـیمتر بدان پرداخته شده است. نگارنده در اکلمان و محققان کمت
 يهاهافتـیتـرین مهم در آن عرصه پرداخته است. بـر اسـاس ژه شئون امامانیوبه ،ن مسئلهیا یات معتبر به بررسیروا

ات یـبـر ح يات معتبر و متعـددیروا، ر وجود ارواح قبل از ابدان هستندکاز اساس من، رانکمتف یهرچند برخ، ن پژوهشیا
 يوجـود ،در آن عرصـه ؛خداونـد گاندیـن آفریشان نخستیا، اتین رواایند. بر اساس کیمتأکید  امامان یو روح ينور
 شـان واسـطۀیوجـود ا، ات معتبـریـاند. بر اسـاس رواپروردگار مشغول بودهس ید و تقدیو به تمج اندداشته يو نور یقیحق
  دگان بوده است.یگر آفرینش دیآفر يض برایف

  .س پروردگاریتقد، ضیوساطت ف، دهین آفرینخست، يات نوریح، عالم انوار، امام :هاهکلیدواژ

   

۸۰     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

  مقدمه
فوق  مقاماتِ یبرخ ؛بوده استهمواره مختلف شان یان باورمندان به امامت ایمدر  نوع نگرش به امامان

ن راسـتا یـانـد. در اردهکـت یاط را رعاین جانب احتیز در این یبرخ و اندداده به امامان ياریبس يبشر
 ناماماه مراجعه به سخنان کروست نیز همواره مطرح بوده است. ازایر نیکردن افراد به غلو و تقصمتهم

شـمار به ارهـاکراهتـرین مهم یکـی از، دن به نگرش مطابق با واقعیاتهامات و رسن یاز ا رفتبرون يبرا
 يشان تنها بـرایا ییه گوکشود یسته مینگر ياگونهبه ان ائمهیگاه به مسئلۀ امامت و شخص اع د.یآیم

ن در یندارند. ا يگریگاه و شأن دیجا اند وده شدهیشان آفریت ایا و ارتباط با مردم و هداین دنیدر ا یزندگ
پـیش از گانۀ شان در عـوالم سـهیه اکدارد یت پرده برمین واقعیاز ا ،ات معتبریه غور در رواکاست  یحال

 یگمان آگـاهیه بکدارند خاص  یفیفعال و شئون و وظا يوجود، آخرت يو سرا ينظام ماد، هنظام ماد
  دهد.یشان قرار میار باورمندان به ایاختشان در یع این از مقام رفینو ینگرش ن شئون،یجانبه از اهمه

اسـت. پرشـماري شـئون  ين دارایوکـه امـام در نظـام تکسازد یروشن م، ات موجودیمالحظۀ روا
و بعضـی ات یـن عرصـه حیهمـ بارةگر درید یه و برخنش نظام مادیاز آفرمربوط به پیش از آنها  یبرخ

ایـن پرسـش  یبررس نخست، استتأکید  ر موردن نوشتایآنچه در ا اند.آخرت يز مربوط به سرایگر نید
داشـته  يچگونه وجود م ـینامیا ارواح میه آن را عالم انوار کا ـ یاز ورود به عرصۀ دن پیشه امام کاست 

  داشته است؟ یامام چه شئون، ایه در عرصۀ قبل از دنکاست؟ دوم آن
ارت یـاغلـب آنهـا در شـروح زه کـانـد انجـام داده ییهامحققان پژوهش، قین تحقیدربارة موضوع ا

 يات نـوریـدربـارة ح طور ویژه و جـديه بهک یقیتحق يرسد جایاما به نظر م ؛ره آمده استیبک ۀجامع
ح و معتبـر یات صـحیـن نوشتار از روایسنده در ایه نوکاست  گفتنی است. یخال، شده باشد انجامشان یا

، ت اختصـاریـل رعایـامـا بـه دلسـود جسـته؛ ار یالنـور بسـۀیـافـزار دران راستا از نـرمیبهره برده و در ا
  رده است.کس نکدر متن مقاله منع )خاص يجز در موارد(را  يسند يهایبررس

  اطهار نور ائمه يهاي. ويژگ۱

بـا مراجعـه بـه متـون ، حـال نیـد؛ ایـآیبه دست نم يزین مسئله چیم دربارة ایرکات قرآن یاز ظواهر آ
 ياآمـوزه اطهـار ۀو ائم امبر خدایپ ينش نوریه اصل آفرکشود یسنت روشن معه و اهلیش یثیحد

نـد. نـور یآیز بـه چشـم میـن يث معتبریان آنها احادیدر م وپرشمار نقل شده است  یاتیه در رواکاست 
  م.ینکیه به آنها اشاره مکاست  ییهایژگیو يدارا امامان
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  هادهين آفري. نخست۱ـ۱

از  ،گر موجـوداتینش دیش از آفریپ اطهار ۀو ائم رمکامبر اینور په کات فراوانی آمده است یدر روا
شـان از اجـداد یو ا از امـام رضـا یتـی. در روااسـت شدهده یفرآ ين نظام مادّینش ایاز آفر پیشجمله 
..» . أَرْوَاحُنَـا جَـلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ خَلَقَ مَا أَوَّلَ«... ه فرمودند: کردند کنقل  اسالم یاز رسول گرام، نشیطاهر

  .»ارواح ما بود... ، دیه خداوند آفرک يزین چینخست؛ )262ص، 1ج، ق1378، (صدوق
ه خواهـد کـرفتـه اسـت و چنـانشمار به خداوند يهادهین آفرینخست روح امامان، تین روایدر ا

  شان است.یهمان ارواح مطهر ا، اتین روایمقصود از نور در ا، آمد
م کـن... بیم اهللا انواراً فجعلکم بعرشه محدقکخلق«ن آمده است: یز چنینره یبکارت جامعۀ یدر ز

لۀ یوسـ .. بـه.دیـصورت نـور آفرشما را به ؛)613ص، 2ج، ق1413، (صدوق» ختمیم کفتح اهللا و ب
ت و روایـاتی کـه یـن دو روایا. رساندیان میلۀ شما به پایوسرد] و بهکنش را آغاز یشما گشود [آفر

ن ینخسـت و امامـان معصـوم رمکـامبر ایـه نور پکنند کیان میب یروشنبه، آمدد ندر ادامه خواه
  خداوند هستند. يهادهیآفر

  ؟يمادريا غي يقت نور امامان؛ مادي. حق۲ـ۱

از  یکـیامـا  ؛اثبـات شـد، دة خداونـد اسـتیـن آفرینخسـت، ن نـوریه اکنیو ا ينون اصل وجود نورکتا
ا همان روح اسـت؟ یست؟ آین نور چیقت ایه حقکآن است  ن مسائل در بحث نور امامانیتريمحور

دارد؟  ییهـایژگـیآن جسم چـه و، ا مجرد محض است؟ اگر همراه با جسم استیهمراه با جسم است 
  ا چند مرحله؟یمرحله داشته  یکنش آنها در آن عرصه یا اساساً آفریآ

از  ید بتـوان برخـیاما شا، ستیها چندان آسان نن پرسشیق به ایدق ییگوه پاسخکت آن است یواقع
  برطرف ساخت. ين مسئله تا حدیا بارةدررا ابهامات 

ح از یتی صـحیهمان روح آنهاست. در روا ه مقصود از نور امامانکان شده یب يپرشمارات یدر روا
محمد همانـا مـن نـور تـو و  يفرمود: ا یو تعال كخداوند تبار«ه فرمود: کنقل شده است  امام صادق

» نمیافریـا را بیـن و عـرش و دریها و زمـه آسمانکش از آنیدم پیآفر )صورت روح بدون بدنبه( را یعل
همـان روح ، ه مقصود از نورکان شده است یبه صراحت ب، تین روایدر ا. )440ص، 1ج، 1362، (کلینی

 ينش نـوریه پـس از اشـاره بـه آفـرکـنقل شده است  از امام صادق يگریح دیت صحیاست. در روا
را  یروح تـو و علـ«... ن نقـل فرمـود: یسخن خداوند به رسولش را چنـ، یو امام عل امبر خدایپ

  .)همان» (ردکیل میس و تهلید و تقدین روح مرا تمجیپس ا، روح قرار دادم یکرده و آنها را کجمع 
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 اسـالم یاز رسـول گرامـ و آنان نشیشان از اجداد طاهریا آمده که امام رضادر روایتی دیگر از 
 وَاحِـداً نُـوراً أَرْوَاحَنَا شَاهَدُوا فَلَمَّا الْمَلَائِکَۀَ خَلَقَ ثُمَّ ... أَرْوَاحُنَا وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ خَلَقَ مَا أَوَّلَ«...ه: کردند کنقل 

بـود... ارواح مـا ، دیه خداوند آفرک يزین چینخست؛ )262ص، 1ج، ق1378، (صدوق..» .أُمُورَنَا اسْتَعْظَمُوا
در . ردنـدکاد یـدند از امر ما به عظمـت ینور د یکل کارواح ما را به ش ید. پس وقتیه را آفرکئگاه مالآن

، ن روحیه همـکـح شده یه تصرکضمن آن ؛همان روح آنهاست ه نور امامانکان شده یز بیت نین روایا
  ن مخلوق خداوند است.ینخست

 الخلـق خلق قبل نورا عشر بعۀأر خلق وتعالى تبارك اهللا إن«د: ایفرممی یثیدر حد امام صادق
 یو تعـال كخداونـد تبـار؛ )336 ص، 2 ج، ق1395، (صـدوق» أرواحنـا فهی عام عشر ألف بعۀبأر

ن یـدر ا د. پس آنها ارواح مـا بودنـد.یچهارده نور آفر، نش مخلوقاتیچهارده هزار سال قبل از آفر
ه کـ گـرددیح میتصـر، بـوده گاندین آفرینخست اماماننور  شودیمتأکید  هکافزون بر آن، ثیحد

  همان روح است.، مقصود از نور
ات یـرار مضـمون آنهـا در رواکـبه جهـت ت، ستندیالزم ن ياعتبار سند ير هرچند دارایت اخیدو روا

همـان ارواح مطهّـر آنهاسـت. ، ه مقصود از نور امامـانکشود یروشن م نیبنابرا .اندپذیرفتنی، حیصح
  دارد.ن يماد يهایژگینفسه مجرد است و وین روح فیه اکاست  یعیطب

  امامان يقت شبح نوري. حق۳ـ۱

ه کـح آنیشود. توضـیار مکآش امامان يقت مسئلۀ وجود نوریگر از حقید ياگوشه، اتیروا یدر برخ
ه روح کـد یـد دیبا کنیت خروج از آن را دارد. ایاگرچه قابل، ا در قالب بدن اوستین دنیدر ا یروح آدم

  چگونه بوده است.، در آن سرا و نور امامان
و  یهمانا خداوند محمـد و علـ«ند: کینقل مچنین  ح از امام سجادیصح یتیدر روا یثمال ابوحمزة

ه در پرتـو نـور خـود بـ یشان را به صورت اشـباحیسپس ا، دیازده فرزندش را از نور عظمت خود آفری
بخـش در . )531و  530ص، 1ج، 1362، (کلینـی» هسـتند اهللارسـولپاداشت و آنها امامان از فرزندان 

ه مقصـود از نـور کـنید. ایـن نورها را از نور عظمت خود آفریه خداوند اکح شده یت تصریاول این روا
 بخـشت دارد. در یاکنش حین نوع آفریا یوضوح از بزرگاما به، ستیروشن ن، ستیعظمت خداوند چ

ز در پاسـخ یـن یانـد. امـام علـبوده ین انوار به صورت اشباح نورانیا هکح شده یتصر، تین روایدوم ا
» میاز نـور بـود یمـا اشـباح: «د؟ فرمـودیـشـما چـه بود نش حضرت آدمید قبل از آفریه پرسک یسک

  .)23ص، 1ج، تایب، (صدوق
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). البتـه 209و  208، ص1این مضمون در روایاتی دیگـر نیـز نقـل شـده اسـت (همـان، ج
یادشده، جز روایت نخست، اعتبار سندي الزم را ندارند، اما بـه دلیـل تکثـر مضـمون روایات 

  آنها، پذیرفتنی هستند.
اینک پرسش آن است که مقصود از اشباح چیست؟ پیش از پاسخ به این پرسش باید گفت کـه 

اشـند؛ داراي دو مرحله از آفـرینش ب رسد این روایات در پی بیان آن باشند که امامانبه نظر نمی
زیرا ممکن است خلقت ایشان از ابتدا به صورت اشباح نورانی باشد و اگر در روایت اول گفته شد 

اي مرحلـهنور ایشان از نور عظمت خداوند است، سپس در اشباحی از نور به پا شدند، معنـایش دو
جـود نـور کند، نـه لزومـاً وبودن آفرینش ایشان نیست؛ بلکه قسمت اول عظمت آن نور را بیان می

  بدون شبح ایشان را.
به نام شـبح داشـته  یقالب ه نور امامانکن است ایتوان گفت یآنچه م، بودن آن انوار یدربارة شبح

ده شده است و اساسـاً آن یبعدها آفر يرا بدن مادیز؛ نبوده است ، بدن مادين قالب به طور قطعیاست. ا
 ین احتمـالیـشان باشـد. ایا یقالب مثال، ادشدهین است شبح کمم نینبوده است. بنابرا ي ماديسرا، سرا

؛ قاضـی سـعید 272، ص4 ، جـ الف ق1404، ی(مجلس اندآن را تأیید کردهز یاز بزرگان ن یه برخکاست 
 ياهیـنظر، تتبـع نگارنـدهبراساس ه کضمن آن )؛218، صق1418؛ مروارید، 302، ص1ق، ج1415قمی، 

  ز نقل نشده است.یمخالف با آن ن
کـه خواهـد آمـد، روایـات نکتۀ دیگري نیز که باید بدان پرداخته شود آن است کـه چنـان

عالمی است که به عالم اظلّـه یـا میثـاق معـروف ذر ر وجود دارد. عالم ذفراوانی دربارة عالم 
» االظلّـه و الـذر«است و اساساً برخی محـدثان، روایـات مربـوط بـه عـالم ذر را ذیـل عنـوان 

ظـلّ «) و در برخی روایات نیز از اشباح بـا عنـوان 83ق، ص1404د (صفار، انآوري کردهجمع
 که در روایات دیگري نیـز امامـان)؛ چنان442، ص1، ج1362یاد شده است (کلینی، » النور

اند کـه بـه تقـدیس و پیش از آفرینش همۀ موجودات، خود را موجوداتی در اظلّه معرفی کرده
  ).441، ص1همان، جاند. (تسبیح خداوند مشغول بوده

نـان را بـه ین اطمیـا، اتیـجمـع تمـام روا، ستندیبرخوردار ن ياز اعتبار سند، ریت اخیاگرچه دو روا
، ه گفتـه شـدکـز اسـت و چنانیـچ یـکه مقصود از اشـباح و اظلّـه کآورد یم پدیدن مضمون یصدور ا

خـود  یا مثـالی ياها با بدن ذرهه انسانکبوده  یز عالمیاست. عالم ذر ن یهمان جسم مثال، مقصود از شبح
  ه و اشباح است.یز عالم اظلن عالم نیه اکچرا؛ اندحضور داشتهدر آن 
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انـد ن سان وجود داشتهیز به همیدر عالم ذر ن امامان یرسد اشباح و ارواح نورانیه نظر مبنابراین ب
ل عرضـۀ یـاز قب یته و مسـائلآنها حضـور داشـ یوجود مثال ابها همراه گر انسانیارواح د، ن عالمیو در ا

روح و بـدن ، بر آنچه گذشت بنا). 90ـ  87ق، ص1404، (صفار استروي داده بر آنها  ت امامانیوال
گـر ید یروح و بـدن مثـال، خلقت ين مخلوقات بوده و پس از آن در مراحل بعدینخست، امامان یمثال

ه کـنخسـت آن ،میـاافتهیجه دست یبه سه نت نونکتاگفته شد، با توجه به آنچه  ده شده است.یها آفرانسان
 یبـا قالـب جسـم مثـال، ن روح در آن برهـهیه اکدوم آن ؛شان استیهمان روح ا مقصود از نور امامان

ز یـدر عـالم ذر ن ین روح و بـدن مثـالیـه اکـسوم آن؛ شودیر میتعب یه از آن به اشباح نورانکبوده است 
  وجود داشته است.

نیز وجود دارند که ظاهر آنها با دو نتیجۀ نخست تعـارض دارد و بایـد در سوي مقابل، روایاتی 
 مَا أَوَّلَ اللَّهَ إِنَّ جَابِرُ یَا«فرماید: می جابرخطاب به  بررسی شوند. در یکی از این روایات، امام باقر

بَاحُ مَا وَ قُلْتُ اللَّهِ یَدَيِ بَیْنَ نُورٍ أَشْبَاحَ فَکَانُوا الْمُهْتَدِینَ الْهُدَاةَ وَعِتْرَتَهُ مُحَمَّدا خَلَقَ خَلَقَ ْ  قَـالَ الْأَشـ
)؛ اي جابر، همانا نخستین چیزي کـه 442، ص1، ج1362(کلینی،  »أَرْوَاحٍ بِلَا نُورَانِیَّۀٌ أَبْدَانٌ النُّورِ ظِلُّ

خداونـد شدة او بود. آنها اشباحی نـورانی نـزد و عترت هدایتگر و هدایت خداوند آفرید، محمد
هـاي نـورانی بـدون روح. بـر اسـاس ایـن هاي نور، بـدنبودند. گفتم: اشباح چیست؟ فرمود: سایه

صـورت ابـدان نـورانی بـدون روح روایت، پیامبر و خانـدان او در آن برهـه، اشـباحی از نـور و به
. با وجود در آن برهه، همان روح آنهاست تر نتیجه گرفتیم که نور امامانکه پیشاند، درحالیبوده

، از راویـان عبـداهللا بنمحمد، به لحاظ سندي فاقد اعتبار است؛ چراکه براي نمونه جابراین، روایت 
رو قابلیت مقاومت در برابر روایات معتبـر پیشـین را نـدارد. این حدیث، فردي مجهول است. ازاین

توانـد ایـن روح مـی اند، مقصـود ازکه برخی گفتهپوشی از ضعف سند، چنانافزون بر آن، با چشم
روح را در آن سـرا ایـن مرتبـه از  روح حیوانی باشد کـه یکـی از مراتـب روح اسـت و امامـان

  ).143و  142، ص7، ج1382اند (مازندرانی، نداشته
بـه امـر ، دندیرسـ المنتهیسـدرةو به  ندبه معراج رفت یه وقتک فرمود رسول خدا، گرید یتیدر روا

؛ 111و110ص، ق1401ی، دنـد (خـزاز قمـیرا د و در آنجـا انـوار ائمـه نـدخدا سرِ خود را بـاال گرفت
  .)59و58ص، 1ج، ق1378، صدوق

امامـان را همـان » انـوار«تر شیه ما پکنخست آن ند:کیجاد میل اکدو مش، ت در نگاه نخستین روایا
ه کـ یتـیهر رواد. ظانشویملحق م همبه  ، روح و بدنشانيویه با حدوث بدن دنکم یشان دانستیارواح ا
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نـه  وآنهـا  يهاهمان اشـباح و صـورت، دندیدر معراج د اهللاه رسولک يه انوارکم آن است یردکنقل 
ن مقصـود یشان بوده است. بنابرایا يویدر بدن دن یم روح امام علکه دستکنها بوده است؛ چراآارواح 

  ؛بدون روح آنهاست يهافقط صورت، از انوار امامان
ا آن یـه گوکـسـت ي ااگونهت بهین روایباز هم ظاهر ا، دنم انوار همان ارواح باشیریبپذه اگر کدوم آن

  به بدن امامان ملحق شده است. يگریو روح د اندماندهیمانند معراج باقر گید ییایارواح در دن
ز یـنبـا آن عـوالم ، ه ارواح امامان در حصار بدن نبودهکست ید نیچ بعیتوان گفت: اوالً هیدر پاسخ م
ن ینش نخسـتیهنگـام آفـر ر از انوارِیغ، دندید اهللاه رسولک يتوان گفت انواریاً مید؛ ثانندر ارتباط باش

ه خداونـد انـوار امامـان را کیدرحال؛ دندید المنتهیسدرةرا در  انوار امامان امبر خدایه پکچرا؛ باشند
ادشـده یال کاشـ، گر سخنیبه د. ده استیآفر ،سدرة المنتهیاز جمله  ي،ادهیگونه آفرنش هریش از آفریپ

ن یـبـر وحـدت ا یلیه دلکیحالدر، ن اثبات شودین انوار با آن انوار نخستیه وحدت اکگاه وارد است آن
  وجود ندارد. یبا آن ارواح نورانالمنتهی سدرةانوار در 
بـه ، مامان در آن عرصـهنش ایه آفرکد یجه رسین نتیتوان به ایات میروا ن با توجه به مجموعۀیبنابرا

  است. داشته یمثال یهرچند قالب، بوده يصورت روح و بدون بدن مادّ

  زنده و فعال ی. نور امامان؛ موجودات4ـ1
ات بـوده یـح يدر آن عرصـه دارا ا نـور امامـانیـه آکباره آن است نیمطرح در ا يهااز پرسش یکی

  رد:کته اشاره کد به چند نیپرسش بان یپاسخ به ا ير؟ برایا خیهم داشته  یاست؟ فعالیت
نش نوري امامان به صورت روح همراه با شـبح یه آفرکح شد یتصر، ه گذشتک یاتیدر روا هکاول آن
  بوده است؛

، 1، ج1362گوینـد (کلینـی، در عـالم ذر سـخن می دوم آنکه روایاتی که از حضـور امامـان
که گذشت و خواهد آمد، در آن عرصه نیز ) تأییدي بر وجود روح امامان هستند؛ زیرا چنان204ص

در عالم ذر چیزي غیـر از نـور آنهـا  رسد که روح اماماناند و بعید به نظر میارواح موجود بوده
  هنگام آفرینش باشد؛

د یـبـه تمج، در آن برهه ر ائمهکه انوار مطهن مطلب اشاره شده یپرشمار به ا یاتیه در رواکم آنسو
نقـل شـده  ح از امام صادقیصح یتیدر روا، نمونه يبوده مشغول بودند. برا سبحانس خداوند یو تقد
تو همـواره : «گویدمین یچن، یو امام عل اکرم امبریپ ينش نوریپس از اشاره به آفرخداوند ه کاست 

۸۶     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

پـس . روح قـرار دادم یـکرده و آنها را کرا جمع  یسپس روح تو و عل ي؛ردکید میل و تمجیتهلمرا 
  ).440، ص1ج، 1362، (کلینی» ردکیل میس و تهلید و تقدین روح مرا تمجیا

 امبر خـدایـپ يبر خلقت نورتأکید  ازپس ایشان ه کند کینقل م ز از امام سجادین ثمالی ةابوحمز
س یح و تقـدیاو را تسـب؛ ردندکیخدا را عبادت مگان، دینش آفریش از آفریپ«فرمود:  و امامان معصوم

  .)319و  318ص، 1جق، 1395، ؛ صدوق531و  530صهمان، » (ردندکیم
تـوان از ید میـمؤمنزلۀ به ،ستندیالزم ن ياعتبار سند يچه داراره اگکز وجود دارند ین يگریات دیروا

ح بـه مسـئلۀ یپـس از تصـر امبر خـدایـپکند کـه نقل می لمان فارسیس، نمونه يآنها بهره جست. برا
ردنـد ، تأکیـد کح خداونـد بودنـدیه در آنجا مشغول به تسـبکنیبر ا ،خود و امامان معصوم ينش نوریآفر

  اسـالم یرا از رسول گرامـ ین مضمونیز چنین مالک بنانس. )448و  447صق، 1413ی، آمل ي(طبر
ن یه همـیز شـبیسنت نمتون اهل یه در برخکچنان ؛)209و  208ص، 1ج، تایب، (صدوق است ردهکنقل 

  ).121و  120ق، ص1422ی، شافع ی؛ ابن مغازل507، ص، 1ج، 1382ی، مضمون آمده است. (ذهب
ل و یـار ماننـد تهلکن یه اکاست  یعید گفت طبیبا، ل چگونه بوده استیس و تهلین تقدیه اکنیالبته ا

شـان ینش ایه نوع آفرکچرا؛ رد نبوده استیگیه با زبان و قلب صورت مکا ین دنیها در اس ما انسانیتقد
ز از امـوري اسـت کـه یس نیل و تقدین نوع تهلیقت ایحق، نیاست. با وجود ا يوینش دنیا آفربمتفاوت 
  ده است.یبر ما پوش

  هاها و پاسخ. پرسش5ـ1

ز همـان روح یـشـان نیو نـور ااند بودهزنده و فعال در آن عرصه  یموجودات ،ر امامانانواه کثابت شد 
  چند مطرح است: ییهاآنهاست. اما پرسش

ده شـده یاز بدن آنها آفرپیش  ه روح امامانک اندانگر آنیب یه گذشت همگک یاتیم: رواپرسش یک
تقدم روح بر بـدن  انکش روح و امیدایزمان پ یعنی یز فلسفیانگاز مسائل بحث یکین مسئله با یاست. ا

ا حـادث؟ اگـر حـادث یـم است ینفس قد ایه آکمطرح است  پرسشن یا ،بارهنیگره خورده است. در ا
 ییاند؟ (بـراي آشـناش از بدن وجود داشـتهیه نفس و روح پکا آنیحدوثش به حدوث بدن است ، است

  .)298ـ  291ص، 1389، : فیاضیكر.، هادگاهین دیبا ا
د و حـدوث نفـس را همـراه نفشـرمـی يش از ابـدان پـایاستحالۀ وجود ارواح پما بر کاز ح یجمع

ن یبـه عـ حـدوث نفـس زیـگـر نید ی) و برخـ198صق، 1404، سـینا(ابن نندکیحدوث بدن قلمداد م
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ر یـانگات پرشـمار بیـه رواکـیحالرد ؛)109ص، 6ج، 1981، لمتألهین: صدراك(ر. اندحدوث بدن دانسته
ات یـروا .)90ـ  87صق، 1404، ؛ صـفار438ص، 1ج، 1362ی، نـیلک(ند اجسـادنش ارواح قبل از یآفر

ه کـاند شـده یمـدع، اتیـن روایا یز با اشاره به فراوانین ۀ محققفالسف یه برخکادشده چنان پرشمارند ی
  .)244ص، 1381ی، انیعه است (آشتیات مذهب شینش ارواح قبل از اجساد از ضروریآفر

ه ارواح کـتوان گفـت یمآسانی به، د شودیین امر تأیز تحقق ایر بدن و نان تقدم نفس بکاگر امي، بار
ل شـرافت یـبـه دل ده شده و ارواح امامـانیآفر، نش اجسادیقبل از آفر ها از جمله امامانانسان همۀ

امـا  اند؛به بدن ملحق شده، نش اجسادین ارواح پس از آفریاند. ادگان بودهین آفرینخست، ه دارندک ياژهیو
معنـا  سخن گفتن از وجـود ارواح امامـان، دارد یه تقدم ارواح بر اجساد استحالۀ عقلکاگر ثابت شود 

ز با اذعان بـه یفالسفه ن یه برخکروست نیهمد. ازنل خواهیازمند تأویادشده نیات ینخواهد داشت و روا
ن دال بـر اسـتحالۀ یوجـود بـراهل یبه دلاند، انگر وجود ارواح قبل از ابدانیه بک يات پرشماریوجود روا

شـان مقصـود از ارواح یاز ا ینمونه برخ يبرا .اندردهکل یادشده را تأویات یروا، وجود ارواح قبل از ابدان
ز یـگـر نید یبرخـ .)186ص، 5ج، 1379ــ 1369ي، (سـبزوار اندا همان عقـول دانسـتهی» هیلکارواح «را 

انـد ردهکل یـز بـه هـزار اسـم خداونـد تأویـرا ن »هـزار«و ، »یو الـوه یسـال ربـوب«را » سال«مقصود از 
  .)352و  351ص، 1383ي، (سبزوار

 جز همـان ادلـۀ يزیچ ،اتیح روایه صرکبل و شان از ظاهریا یگردانيل رویدل ،ه روشن استکچنان
شـان یاثبـات مدعا ين ادلـه بـرایـرسـد ایه به نظـر مکیست؛ درحالیوجود ارواح قبل از ابدان ن استحالۀ

ن یـه اغلـب اکـچرا ؛)359ـ  309ص، 1389، (فیاضی انددهیشکبه نقد  این ادله را محققان .دنندار ییاراک
ـ  404ص، ده شـده اسـت (همـانیشـکز بـه نقـد یآن ادله ن يارآمدکه ک اندتناسخ بر استحالۀ یادله مبتن

تـوان آن را یه مـکاست  یلیدل، استحالۀ تناسخ اقامه شده است يه براک يااز ادله ، یکیبراي نمونه. )454
  ن است:یر استدالل چنید. تقریبدن نام یکاجتماع دو نفس در 

. اگر نفس پس از مرگ، از بدنی به بدن دیگري وارد شود، اجتماع دو نفس در یک بدن 1م
  آید؛الزم می

  ، باطل است؛بدن یک. اجتماع دو نفس در 2م
  است. گر باطلیبه بدن د یدنبجه: انتقال نفس از ینت
آن بـدن  یآمـادگ، شـودیبدن مـ یکه آنچه موجب حدوث نفس در کن است ین مقدمۀ اول چنییتب

 یو عملـ یمـاالت علمـکه نسبت بـه همـۀ ک ینفسیابد میالزم را  یه بدن آمادگکگاه ن آنیاست. بنابرا

۸۸     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

گـر ید یبدن ه با مرگ ازک يگریاگر نفس د کنیرد. ایگیو به آن بدن تعلق م شودمیحادث ، است هبالقو
ز یـمقدمـۀ دوم ن رند.یبدن واحد تعلق گ یکه دو نفس به کد یآیالزم م، ردین بدن تعلق گیبه ا، جدا شده

ه تشـخص کـچرا؛ ر اسـتیـثکشـدن  واحـد، بدن یکه الزمۀ اجتماع دو نفس در ک شودتبیین مین یچن
د یـانسـان واحـد پد يپس دو تشـخص بـرا، رندیبدن تعلق گ یکاگر دو نفس به ، انسان به نفس اوست

  دو وجود خواهد داشت. ،موجود یکجه یدر نت؛ دیآیم
اند، از این دلیل استفاده کرده و حتـی با آنکه بسیاري از اندیشمندانی که به انکار تناسخ پرداخته

؛ الهیجـی، 109، ص1363سـینا، انـد (ابنیکی از بهترین ادلۀ استحالۀ تناسخ را همین دلیـل دانسـته
) این دلیل، تمام نیست. برخی از ایرادات وارد بـر 209، ص1ق، ج1417ی، ئطباطبا؛ 174، ص1383

  آن بدین قرار است:
، ه علـت تامـۀ حـدوث نفـسکـن معنا یبد، بدن باشد یآمادگ، ه سبب حدوث نفس در بدنکنیاوالً ا

رو نیـشـمرده شـود؛ ازا یتوانـد مقتضـیه تنها مـکبل، ل استیبدون دل ییمدعا، بدن باشد یهمان آمادگ
رو احتمـال دارد نیـازا .ردیاما نفس به آن تعلق نگ، باشدیافته الزم را  یآمادگ یه بدنکرد کشود تصور یم

ن یرد. بنـابرایـحادث شـود و بـه آن تعلـق گ یه نفسکوارد آن شود نه آن، شودیجدا م یه از بدنک ینفس
  ؛دیآیبدن الزم نم یکاجتماع دو نفس در 

 یاز بـدن یاگر نفس، مثال . برايردیگینمرموارد تناسخ را درب همۀل اخص از مدعاست و ین دلیثانیاً ا
، گـر سـخنیبـه د، ل از ابطال آن ناتوان استین دلیا، ردیجدا شود و دوباره بخواهد به همان بدن تعلق گ

تعلـق ه موجود باشـد و مـانع از کا آنیدر بدن حادث شود  یه نفسکاست  يجار ییل تنها در جاین دلیا
  ؛نفس مستنسخه شود

تمام است که معتقد بود روح در این عالم همواره صدرالمتألهین ثالثاً دلیل یادشده تنها بر مبناي 
مثـالی و گـاهی  ــ صورت بدن است؛ هرچند گاهی صورتی صرفاً مادي و گـاهی صـورتی مـادي

رسـد که به نظر میدرحالیعقلی است. پس دو نفس در یک بدن وجود ندارد؛ ـمثالیـصورتی مادي
شـمار آوریـم. سخن صحیح آن است که نفس را در مرحلۀ انسانی مجرد بدانیم و بدن را ابزار آن به

توان تصور کرد که دو روح با یک ابزار کار کنند (بـراي تفصـیل بیشـتر ر.ك: یوسـفی، در نتیجه می
  ).124و  123، ص1388
ی، نـیلکد (یـوجـود ارواح قبـل از ابـدان را برگز یـۀنظر، شمارات پریتوان با استناد به روایم رونیازا
ه کــ) 138ـــ 131ص، 58ج، الــف ق1404مجلســی، ؛ 89ـــ86صق، 1404، ؛ صــفار438ص، 1ج، 1362
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ا وجـود یـز همـان روح یـن ن روح امامانیاند. بنابرابه آن ملحق شده، همان ارواح پس از حدوث بدن
ات یـدر روا، نمونـه ين امـر اسـت. بـرایهم يایز گویات نیح روایه صرکبل و ه ظاهرکاست؛ چنان ينور

را  يه از محبان آن حضرت است. امـام سـخن وکشد  ید و مدعیرس یخدمت امام عل يه فردکآمده 
رفتنـد بـر یپذیت ما را میه والک یارواح، دیخداوند ارواح را قبل از ابدان آفر یوقتفرمود رد و کب یذکت

ه کـت نشـان از آن دارد یـن روایـا .)87صق، 1404، دم (صفاریآنجا ندو روح تو را در  ندما عرضه شد
مخاطـب  یهمـاننیو سخن حضرت بر اسـاس ا يه داورکن عالم منتقل شده است؛ چرایهمان روح به ا

 است.ین دنیا و ایدر آن دن
دگان یـن آفرینخسـت و امامـان اهللاه انـوار رسـولکم ین گفتیشیات پیدوم: بر اساس رواپرسش 

ن ینخسـت رمکـامبر ایـه نـور پکـشـده تأکیـد  اتیاز روا اندکیه در تعداد کست ی ان در حالیهستند. ا
  .)99ص، 4جق، 1405، احساییجمهور ابیابنمخلوق بوده است (

 یـکمتـر از انگشـتان ک ،و به حسب تتبـع نگارنـده( كبسیار اند اتِین روایه اکد گفت یدر پاسخ با
 يبر همگان امـر ت رسول اهللایه افضلکاگرچه ازآنجا؛ ندارند ياعتبار سندمعتبرند و نامرسل و  )دست

 یامبر بزرگ بـه لحـاظ رتبـیه نور آن پکرفت یرد و پذکتوان تصور یم، ان مسلمانان استیمورد اجماع م
ه کـشـود یده میـت دیـن روایا یگر در منابع مختلفید يده شده است. از سویآفر مقدم بر نور امامان

ی، ؛ مجلسـ216ص، 1ج، 1383، لمتألهین؛ صـدرا40صق، 1403، ردامـادیعقل اسـت (م، دهیرن آفینخست
شـود یاد میـده یـن آفرینخستمنزلۀ به زین )مانند قلم(گر ید يالبته گاه از امور .)97ص، 1ج، الفق 1404
  .)298ص، 2ج، 1367، (قمی

د و همـواره ندار محدوین دست بسیاز ا یاتیه رواک دهدمینشان  یعیش یثیجو در متون حدوجست
ه کـند کیح میعه تصریمحدث بزرگ ش ،امه مجلسیعلّه کتا آنجا  اند؛معتبر نقل شدهریبه طور مرسل و غ

ب،  ـق 1404، سنت گرفتـه شـده اسـت (مجلسـیده و از منابع اهلیان اخبار معتبر ندیت را مین روایا
  .)28ص، 1ج

ه کـاند هکوشـیدن مـدعا یـات در اثبات این روایگاه با توجه به هم هعیبرخی بزرگان ش، نیبا وجود ا
عقـل در  يهـایژگـیه تمـام آنچـه از وکـان یـن بیبد ز هستند.یچ یک و عقل مصداقاً رمکامبر اینور پ
عقـل موجـود  رونیـوجود دارد. ازا رمکدر حضرت رسول ا یهمگ، ث جنود عقل و جهل استیحد

، ردامـادی: مك(ر. زنـدیچ یـکن دو مصـداقاً یپس ا. موجود اشرف استز یامبر نیه پکچنان، اشرف است
  ).464، ص1جق، 1406ی، اشانکض ی؛ ف218ـ215ص، 1ج، 1383، لمتألهین؛ صدرا40صق، 1403

۹۰     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

انـد، تقـدم بودهگفتنی است غالب دانشمندانی که به دنبال وجه جمعی میـان روایـات یادشـده 
اند. ایـن در حـالی حدیث جنود عقل و جهل پذیرفتهآفرینش عقل بر دیگر موجودات را بر اساس 

؛ برقـی، 10، ص1، ج1362است که حدیث یادشده تصـریحی بـه ایـن معنـا نـدارد (ر.ك: کلینـی، 
  ).192، ص1، ج1371

و  انـدكار اندیبسـداننـد، میعقـل را  ن مخلـوقینخسـته کـ یاتیاوالً روا رسدیدر مجموع به نظر م
وجـه جمـع ، رفتـه شـودیپذ، ن مخلـوق اسـتینخست، ه عقلکن مدلول یثانیاً اگر ا ؛مرسل هستند یهمگ

  د.ینمایمند، پذیرفتنی دانستین مخلوق میامبر را نخستیه نور پک یاتییادشده با روا
  بوده است؟ زمانیچه  نش انوار امامانیق آفریخ دقیتار سوم:پرسش 

، ان بـوده اسـتکـبـدون زمـان و م یدر عالم امامان ينش نورید گفت اوالً چون آفریپاسخ بادر 
نش یه آفـرکـشـده اسـت تأکیـد  اتیـروا یدر برخ، نیبا وجود ا ؛آن معنا ندارد ين زمان براییاساساً تع

از آن پـیش ه چـه مقـدار کـنیا بارةاما در؛ بوده است ش از حضرت آدمیپ اطهار ۀامبر و ائمیپ ينور
دو هزار سال بـوده اسـت  این زمان هکگفته شده  اتیروا یات متفاوت است. در برخیمضمون روا، بوده

هفـت هـزار ، امامـان ينش نـوریه آفـرآمده ک اتیروا یدر برخ .)175- 173ص، 1ج، تایب، (صدوق
ث یـاحاد بعضـیدر ). 73ـ  69صق، 1401ی، بوده است (خزاز قم نش حضرت آدمیسال قبل از آفر

، 1ج، ق1395، آمـده اسـت (صـدوق» هزار سالچهارده«ر یتعب )سنتدر متون اهل یثیاز جمله احاد( زین
  ).662، ص2ج، تایب، ؛ احمد حنبل278ـ  274ص

 يات اعتبار سـندین روایاز ا یکچیستند. البته هینوا نگر همیدیکات با ین روایا، ه روشن استکچنان
ه کـحاصـل آن دانسـت.ثرت کن اعداد و ارقام را نشان از یشاید بتوان ا، ن مسئلهیفارغ از ا. الزم را ندارند

در عـالم انـوار بـدون بـدن و تنهـا بـه  ه نور امامان معصومکشود یاز مجموع آنچه گذشت روشن م
ن نـور یـر شـده اسـت. ایـتعب» یشبح نـوران«همراه با جسم مثالی بوده که از آن به  یصورت روح نوران

  .است فعال و زنده بوده شمار آمده ون مخلوقات بهینخست

  هادهيگر آفرينسبت به د امامان يور. شئون وجود ن۲
افتـه ین مسـئله ادامـه یـز ایشان نیختم نشده و پس از ا نش به انوار معصومانیه امر آفرکروشن است 

بـا وجـود . آن داد دربـارة یتوان نظر قطعیه نمکاست  ینش موجودات از جمله مسائلیب آفریاست. ترت
، نمونـه يافـت. بـرایدسـت  یاجمـال یدگاهیـتوان به دیمات یز روایم و نیرکات قرآن یاز ظواهر آ، نیا
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ا سـخن از عـالم ذر بـه یـند و کنیت میاکوجود ارواح قبل از اجساد ح ازه ک يات پرشماریات و روایآ
 ن اگـر حضـرت آدمیاند. همچنده شدهیها آفرسپس بدنو ه ابتدا ارواح کدهد ینشان م، دنآوریان میم

تـوان وجـود یم یروشـنبه، میب از روح و جسـم اسـت ـ بـدانکه مرکشده ـ دهین انسان آفریرا نخست
 يگووه گفـتکـام سورة بقره یۀ سین مدعا از آیه اکچنان؛ ردکاز انسان ثابت پیش  ان رافرشتگان و جنی

  شود.یاثبات م یروشنبه ،طان استیان خداوند با فرشتگان و پس از آن با شیم
، شـانیه بـدون اکـانـد دهینام» اهللاحجـت«خـود را  اطهار ۀائمي، متواترات یدر روا، گرید ياز سو
ح از امـام یصـح یتـیدر روا داوود رقّـیه کـچنان ؛نـدکامت بر بندگان احتجـاج یتواند در قیخداوند نم

  ).177، ص1ج، 1362ی، نیلکند (کین سخن را نقل میا اظمک
 يایـدني، مـاد يایش از دنیپ(گانه عوالم سه در یاله ه حجتکشده تأکید  اتیگر از رواید یدر برخ

نـد: کینقل م چنین ح از امام صادقیصح یتیدر رواتغلب  بنابان هکوجود دارد؛ چنان )و آخرت يماد
ن یـمتبـادر از حجـت در ا. )177ص، 1ج، 1362، (کلینـی» الْحُجَّۀُ قَبْلَ الْخَلْقِ وَمَعَ الْخَلْـقِ وَبَعْـدَ الْخَلْـقِ«

نش یاز آفـرپـیش ه کـشود و ازآنجایز مین ه شامل امامانکاست  یاله يهاوجود حجتهمان ، تیروا
ي قبـل هاشان تنها حجتیپس ا، اندوجود داشته امامان ينور اتتنها وجود، ن عالم و مخلوقات آنیا

رابطـۀ نجا به یدر ا شتر روشن شود.یت بین حجیا ید در ادامه چگونگیالبته با .ه هستنداز خلقت عالم ماد
  م.ینکیاشاره م، اندا وجود داشتهیش از دنیه پک یامام با دو گروه از موجودات

  . امام و فرشتگان۱ـ۲

در  ان شـئون امامـانیـنجا تنها به دنبـال بیطلبد و در ایمستقل م ین رابطۀ امام با فرشتگان پژوهشییتب
در آن  ه ائمـهکـت آمـده یـروام در دو کـم. دسـتیا هسـتین دنینش ایش از آغاز آفریقبال فرشتگان پ

 ن مسـئله بودنـد.یشان در ایا ی مربیه آموزش دادند و به نوعکئح خداوند را به مالیس و تسبیتقد، عوالم
رده کـنقـل چنـین  نیو او از امـام حسـ مظـاهر بنحبیببه طور مرسل از  شیخ صدوق ت اول رایروا

ل و یـح و تهلیپس بـه فرشـتگانْ تسـب. میدیچرخیه حول عرش خدا مکم یاز نور بود یما اشباح«است: 
  .)23 ص ،1ج، تایب، (صدوق» مید را آموختیتحم

ماننـد  ،افـراد در سلسـلۀ سـند یامـا برخـ ،ردهکـبه طور مسند نقـل  شیخ صدوق زیت دوم را نیروا
ف یآن را تضـع ين امر اعتبـار سـندیهم، و ندامجهول ابراهیم بنقاسممحمدبن و يبخار عباس بنعبداهللا

ائمـه بـر  يدربـارة برتـر اسـالم یاز رسـول گرامـ یه امام علکگاه آن، تین روایند. بر اساس اکیم
ه فرشـتگان بـا کـ تأکیـد فرمـود ن مسـئلهیامامان بر فرشتگان بر ا ين برترییتب يشان برایا، دیه پرسکئمال

۹۲     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

؛ 6و  5ص، 1جتـا، ، بیح کننـد (صـدوقیه چگونه خدا را تسبکآموختند ، ردن امامانک حیمشاهدة تسب
 .)263و  262ص، 1ج، ق1378صدوق، 

ح یتصـر، انـده بودهکئم مالمعل امبر و امامانیه پکنیهر دو بر ا، ت نخستیت به همراه رواین روایا
  رفت.یتوان مضمون آن را پذینم، تیهر دو روا يل ضعف سندیبه دل، نیدارند. با وجود ا

  ها. امام و ارواح انسان2ـ2
اند. بنـابراین در آن عرصـه، هـم ارواح ها پیش از اجساد آنهـا آفریـده شـدهارواح انسانگذشت که 

هاي ما آنها ارواح پیامبران نیز هست. داده ها که از جملۀاند و هم ارواح انسانموجود بوده امامان
ی روایـات دربارة اینکه ارواح یادشده در آن دنیا به چه کاري مشغول بودند، اندك است؛ اما در برخ

خبر داده شده است. براي نمونه، در روایتـی کـه بـا سـندهایی  ها بر امامانارواح انسان از عرضۀ
آمد و سوگند یاد کرد کـه والیـت و محبـت  آمده که مردي نزد امیرالمؤمنین ،گوناگون نقل شده

را دو هـزار سـال  هاخداوند ارواح انسان«وي را تکذیب کرد و فرمود:  ایشان را در دل دارد. امام
داران ما را بر ما عرضه کـرد و مـن روح تـو را در گاه ارواح دوستهاي آنها آفرید؛ آنپیش از بدن
  ).438، ص1، ج1362(کلینی، » آنجا ندیدم

به نـام عـالم ذر مـورد  یه وجود عالمکهرچند ، ن مسئله داردیبا ا یز ارتباط تنگاتنگیمسئلۀ عالم ذر ن
تـوان اصـل ینمـاند، با توجه به انبوه روایاتی که دربارة عالم ذر وارد شدهحال بااینست. یتوافق همگان ن

بـاره نیـت در ایـسـت روایش از بیبـ بصائر الدرجات صاحب، نمونه يرد. براکار کن عالم را انیوجود ا
ه روح امـت اسـالم بـر کـان شـده یات بین روایدر اغلب ا .)90- 83صق، 1404، (صفار رده استکنقل 

بـاره نیـت در ایـم پانزده رواکردند که دستکاستغفار  یان امام علیعیش يشان برایمبر عرضه شد و اایپ
نسـبت  رمکـامبر ایـتنهـا بـه پ، ان در آن عرصهیعیش يالبته استغفار برا .)86ـ83ص، وجود دارد (همان

بـر  ت امامـانیـواله کـآمـده  یاتیـدر روا، هـابا ارواح انسان رابطۀ امامان بارةداده شده است و در
ه روح کــآمــده  پرشـماريات یــدر روا رونیــازا. مـان گرفتــه شــده اسـتیو از آنهــا پ ،ان عرضــهیعیشـ

، شناسـند (همـانیداران خـود را مـشـان دوسـتیده و اشـعرضه  بر امامان تیبداران اهلدوست
  .)438ص، 1ج، 1362ی، نیلک؛ 90ـ  87ص

ها بـدون انسـان ياتوان ارواح امامان را در قبـال وجـود ذرهینم، با فرض اثبات عالم ذر، به هر حال
 یگفتنـ ن شئون بپـردازد.یح ایه بتواند به تشرکست یباره چندان ننیهرچند اطالعات ما در ا؛ شأن دانست

ز وجـود داشـته اسـت؛ یا نینش دنیاز آفر پیشه حجت کح گفته شد یصح یتیتر بر اساس رواشیاست پ
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ب، ـ ق 1404ی، ثاق بـوده اسـت (مجلسـیدر عالم م ت امامانیتبلور حجه کن است گفته شود کمم
  اند.ردهکف خود را روشن یلکت ت امامانیها در قبال واله ارواح انسانک) 294ص، 2ج

  دگانيگر آفرينش ديض در آفريواسطة ف. ۳ـ۲

نش یرآفـ یـیمسـئلۀ چرا و امامـان رمکـامبر ایـپ يها در بحث خلقت نورپرسشترین مهم از یکی
ه کـد یآیدست م ات معتبر بهیروا به مجموعۀ یهاست. با نگاهدهین آفرینخستمنزلۀ به آن هم، آنها ينور
تـوان گفـت یسـاده م یانیـدر ب، نیبا وجود ا ات صورت نگرفته است.یچندان در روا ه،ن مسئلیل ایتحل
ن موجـود یترهیشـب، نش بزنـدیبخواهد دست به آفر سبحانه خداوند کگاه ند آنکیاقتضا م یمت الهکح
، گـرید يت بـا خـود باشـد. از سـوین سـنخیشـتریب يه داراکند یافریماالت بکنظر داشتن  به خود را از

دة یـن آفرید نخسـتیرو بانیازا؛ ندارد ی با ماده و امر ماديتیسنخ، د و نور محض استکه مجر يخداوند
  داشته باشد. ینوران یخلقت یاله

تـوان بـر یمـ، رفتـه شـودیاسـت و اگـر پذ یاز قواعد فلسف یکیان علت و معلول یت میقاعدة سنخ
امبر یـنـور پ سـبحانه خداونـد کـانگر آن است یب ین امر به نوعیرفت. ایادشده را پذیل یتحل، اساس آن

او انـوار  يده و از مجـرایـآفر، ماالت به اوستکده از نظر ین آفریترهیه شبک يموجودمنزلۀ به ار رمکا
، انیـگـر بیبـه د. ده استیها را آفردهیآفر ، دیگرشانیق ایو سپس از طرخلق کرده، را  معصومان كپا
ه کـ يها هستند. یکـی از مـوارددهیآفردیگر نش یض خداوند در آفریواسطۀ ف قت سبب ویشان در حقیا
نَائِعُ«ه فرمود: کاست  سخن امام عصر، ن معنا باشدیبر ا يتواند شاهدیم َ رَبِّنَـا وَالْخَلْـقُ بَعْـدُ  نَحْـنُ صـ

  .)285صق، 1411ی، (طوس» صَنَائِعُنَا
 معاویـهخطاب به ، خود يهااز نامه یکیه در کاست  یگر از امام علید یسخن، ن سخنیهمنوا با ا

نَائِعُ لَنَـا«نویسد: یم َ اسُ بَعْـدُ صـ نَائِعُ رَبِّنَـا وَالنـَّ َ ، 1جق، 1403ی، ؛ طبرسـ28 ۀنامـ، البالغـه(نهـج »فَإِنَّا صـ
  .شدة براي ما هستندشدة پروردگارمان و مردم ساختههمانا ما ساخته )؛177ص

اسـتفاده شـده کـه » صنائع لنا«صراحتی در مدعا ندارد؛ زیرا از تعبیر  البته سخن حضرت امیر
علـت  اند، نـه آنکـه امامـانسـاخته شـده ظهور آن در این معناست که مردم به خاطر امامـان

مناسـبت داشـت نـه » صـنائع بنـا«اي براي آنها باشند؛ زیرا در آن صورت، تعبیـر واسطه ایجادي یا
 ، فراتر از آن چیزي اسـت کـه در نامـۀ امـام علـی؛ اما ظهور اولیۀ سخن امام عصر»صنائع لنا«

استفاده شده است و ظهور اولیۀ آن مناسب با این معناست کـه » صنائعنا«است؛ زیرا در آن از تعبیر 
  ن نقشی ایجادي در خلقت مردم دارند.ایشا

۹۴     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

مجهـول  يافـراد، را در سلسلۀ سـند آنیز؛ فاقد اعتبار الزم استي، ادشده به لحاظ سندیع یالبته توق
 بـنعلـی و عبدة نیشـابوري محمدبن بنعلی، طلحی آبی بنعلی محمدبن ،علی قمی بنحسینهمچون 

بـا سـخن امـام  ایـن روایـت بـودن ل همنـوایبه دل توان گفت. با این حال میحضور دارند ابراهیم رازي
  شود.میضعف سند آن جبران  ،نهج البالغهدر  یعل

بـه دقـت  ف امـامیع شـریـل توقیـاگـر صـدر و ذ رسـدیز به نظر مین یو دالل یبه لحاظ متنالبته 
 در آن هکـچرا؛ اسـت امام یتیع تماماً دربارة نقش هداین توقیه بحث اکشود یروشن م، سته شودینگر

نَحْـنُ «ر یـتعب رونیـده است. ازامان آی.. سخن به م.االمر و یا و اولیانب یتینقش هدا، هایگمراه، هااز فتنه
شـدة خداونـد تیشـده و هـداه مـا سـاختهکـن معنا باشد یتواند به ایم» رَبِّنَا وَالْخَلْقُ بَعْدُ صَنَائِعُنَا صَنَائِعُ

شـان واسـطۀ یه اکـن معنـا یـبـر ا یع داللتـیـن توقیالذا،  ما هستند.لۀ یشدة به وستیم و مردم هدایهست
  ندارد.، نش مخلوقات هستندیآفر

ره اسـت: یـبکارت جامعـۀ یـاز فقـرات ز ، یکـیباشد سودمندتواند یباره منیا ه درک يگریروایت د
صـورت نـور شـما را به ؛)613ص، 2جق، 1413، (صـدوق» خـتمیم کـم فـتح اهللا وبک.. ب.م انواراًکخلق«

گـر از ید یر در برخـیـن تعبیـا رسـاند.یان میـلۀ شـما بـه پایوسـ لۀ شـما گشـود و بـهیوسـ .. به.دیآفر
ن مضـمون از یـنان از صـدور ایآنها موجب اطم ه مجموعۀکآمده است  نیز اطهار ۀائم يهانامهارتیز

تـا هنگـام  دهندمین خود آموزش ایعیح به شیصح یتیدر روا نمونه امام صادق يبرا. است معصوم
؛ 197صق، 1356، قولویـهننـد (ابـنکاسـتفاده » خـتمیم کم فتح اهللا وبکب«ر یاز تعب نیارت امام حسیز
در  هواسـط ه امامـانکـن معنا باشد ید ایتواند مؤیم» م فتح اهللاکب«ر یتعب. )576ص، 4ج، 1362ی، نیلک

دسـت  يز بـرایـن یلـیت دارد و دلیظهـور در سـبب» باء«ه حرف کان ین بیداند؛ بگر مخلوقاتینش دیآفر
 بـه امامـان، ه بـر اسـاس آنهـاکـار رفته کبه  یاق عباراتین سخن در سیست. این ظهور نیبرداشتن از ا
هُ فَتَحَ وَبِکُمْ«د: ینکن عبارات دقت یم. به ایهدمیض یدر ف يانقش واسطه هُ وَبِکُـمْ اللـَّ .. وَبِکُـمْ .یَخْـتِمُ اللـَّ

هُ تُنْبِتُ الْأَرْضُ أَشْجَارَهَا وَبِکُمْ تُخْرِجُ الْأَشْجَارُ أَثْمَارَهَا وَبِکُمْ تُنْزِلُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا وَ رِزْقَهَ ا وَ بِکُمْ یَکْشِفُ اللـَّ
  .)577و  576ص، 4ج، 1362ی، نیلک» (الْکَرْبَ وَ بِکُمْ یُنَزِّلُ اللَّهُ الْغَیْث

ه بـر اسـاس کـچراانـد؛ دگار مخلوقاتیـشـان خـالق و آفریه اکـسـت یمعنـا نبدان  انن سخنیالبته ا
نش خداونـد در یآفـر، نیـبا وجود ا. دگار استیتنها آفر سبحانخداوند  ،ن اسالمید يدیتوح ینیبجهان

تحقـق  امبر و ائمـهیـپ كض بـه واسـطۀ انـوار پـاین فیدگان است و ایض او نسبت به آفریقت فیحق
 ي. بـراانـدهمراه يادر اغلـب مـوارد بـا واسـطه یوضات الهـیست و فیب نیغر يامرن آموزه یا یابد.می
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ض از ین فـیـض خداوند بـه اوسـت؛ امـا ایف، شودیخاص متولد م یخاص در زمان یه انسانکنیا، نمونه
نش یآفـر يض خداونـد بـرایواسطۀ فـ ه امامانکتوان گفت یم کنیق پدر و مادر او بوده است. ایطر

 بـنانـس ،نمونـه يقت اشاره شده اسـت. بـراین حقیاز ا ییهاات به گوشهیروا ی. در برخاندیتمام هست
هـزار فرشـته  هفتاد طالبابی بنعلیخداوند از نور صورت «ند: کینقل م نچنی امبر خدایاز پ مالک
ق، 1407ی، شـاذان قمـ(ابـن» ننـدکیان و دوستانش استغفار مـیعیاو و ش يامت برایه تا روز قکد یرا آفر

 بـنن مضـمون از عثمـانیه همـیشب .)72صق، 1411ی، ؛ خوارزم234ص، 2جق، 1412ی، لمی؛ د42ص
رده اسـت کـث را نقـل ین حدیا اسالم یو او از رسول گرام خطاب بنعمراز  يه وکعفان نقل شده 

  .)329ص ق، 1411ی، ؛ خوارزم148صق، 1407ی، شاذان قم(ابن
رده تأکیـد کـ به رسـولش سبحانه خداوند کنقل شده عباس ابن و سلمان فارسی گر ازید یتیدر روا

ن یـا). 169و  168ق، ص1407ی، شـاذان قمـ(ابـن ده استیآفر یوه را از نور صورت امام علکه دو ک
 یشـانمحتواند، ستیالزم ن ياعتبار سند ياگرچه دارااند، ز نقل شدهیسنت نمتون اهل یه در برخکات یروا

  اند.یگر مخلوقاتنش دیسطۀ آفروا ه امامانک ل نگارنده استیتحلد یمؤ یآن به نوع
ها از دهیـنش آفریآفـر یاز چگـونگ ي راشتریات بیه جزئکز وجود دارند یگر نید یاتیان رواین میدر ا

نش یآفـر یچگـونگ ی آمـده کـهتـیدر روا، نمونـه يبرا. دننکیان میامامان معصوم ب ينور وجود يمجرا
شـدن  افتهک. از شـ2 ده شـد؛یعرش آفر رمکامبر ایشدن نور پ افتهک. از ش1 است:ن بوده یچن گاندیآفر

ن یها و زمـآسـمان اشـدن نـور حضـرت زهـر افتهک. از شـ3 ده شدند؛یفرشتگان آفر، ینور امام عل
شـدن نـور  افتهک. از ش5 ده شدند؛ید و ماه آفریخورش شدن نور امام حسن افتهک. از ش4 ده شدند؛یآفر

ی، ؛ مجلسـ144و  143صق، 1409ي، (حسینی استراباد ده شدندین آفریالعبهشت و حور، نیحسامام 
  .)11و  10ص، 15جق، 1404

  دگان است.یگر آفرینش دیض خداوند در آفریواسطۀ ف امامان يوجود نور ،بنا بر آنچه گذشت

  يريگجهينت
  د:یج رساین نتیتوان بدیاز مجموع آنچه گذشت م

 یبـه صـورت موجـودات اولیه نشیفرنان در آ. آاندیهست گاندین آفرینخست اطهار ۀائمانوار مقدس . 1
  اند؛ات بودهیح يو دارا ینوران

ه کـ یقالب؛ در آن سرا حضور داشته یمثال یه در قالبکاست  همان روح مطهر امامان، مقصود از نور .2
  یر شده است؛تعب یاز آن به اشباح نوران

۹۶     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

بوده اسـت. بـر اسـاس  سبحانس خداوند ید و تقدیتمج، شان در آن برههیف ایاز جمله شئون و وظا .3
  بوده است؛ امامان يارهاکز از جمله یار به فرشتگان نکن یآموزش ا ،اتیروا یبرخ

  ؛اندها حجت بودهگر انسانیز ارواح دیمانند فرشتگان و ن، گر موجودات در آن عرصهیشان بر دیا .4
از شئون مهـم امامـان در آن برهـه را  یکیتوان یم یفلسف يهالیتحل یبرخ کمکات با یروا یاز برخ .5

ن یـات ایـگرچـه جزئ؛ دگان هسـتندیـگـر آفرینش دیض خدا در آفریشان واسطۀ فیه اکن دانست یا
  ست.یما روشن ن يقت چندان برایحق
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