
فصلنامۀ امامت پژوهی 
سال پنجم، شماره 17 
صفحـــــــــــه  43 _   74

 ديدگاه عاملان امامی پريامون
 روايات خنستني خملوق 

 ببمد خانبی 1 

چکیده

کــه خداوند متعــال آن را پدیــد آورد،  شــناخت نقطــۀ شــروع خلقــت و اولین موجودی 

کــه در معارف الهی موجــود در میراث علمــی ائمۀ اطهار؟مهع؟  از مســائل مهّمی اســت 

که در متون روایی امامّیه آمده، موجودات  گزارش هایی  بدان پرداخته شده است. در 

مختلفــی به عنــوان اولیــن مخلــوق معرفی شــده اند. در ایــن میــان نــور اهل بیت؟مهع؟، 

گزارش ها را به خود اختصاص داده اســت. عقل، حقیقت محمدّیه، ماء و  بیشــترین 

کرم و اهل بیت؟مهع؟ اموری هستند که در کالم اندیشمندان امامیة به عنوان  نور پیامبر ا

گرچه برخی از ایشان حقیقت همۀ آن ها را همان  نخستین مخلوق قلمداد شده اند، ا

نور اهل بیت؟مهع؟ دانســته اند. این نوشــتار به بررســی دیدگاه های اندیشــمندان امامّیه 

دربارۀ این مجموعه از روایات می پردازد.

کلیدواژه هــا: نخســتین مخلــوق، خلقت نوری اهل بیــت؟مهع؟، تقدم زمانــی، حدوث، 

وجود مادی.

یخ پذیرش: 95/06/16. یافت: 95/01/25، تار یخ در * تار

1. دانش آموختۀ درس خارج حوزۀ علمیۀ قم، فارغ التحصیل مرکز تخصصی امامت اهل بیت؟مهع؟ 
m. khademi313@gmail. com
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1_ مقدمه
که  میراث علمی مکتوب ســخنان ائمۀ اطهار؟مهع؟ از دســتاوردهای بسیار نابی است 

یــان و محدثان امامّیــه به عصر حاضــر انتقال یافته  در عرصــۀ معــارف الهی توســط راو

اســت. ولی برخی ازاین روایات نوعی تعارض ظاهری با یکدیگر دارند که دانشــمندان 

امامّیه، هر یک با توجه به مبنای خود، به حل وفصل آن ها پرداخته اند.

عالـم  مخلـوق  نخسـتین  به عنـوان  مختلفـی  موجـودات  روایـات،  از  مجموعـه ای  در 

یکـرد خـاّص خـود بـه تحلیـل و  بـا توجـه بـه رو معرفی شـده اند. برخـی عالمـان امامـی 

بررسـی ایـن دسـت از روایـات پرداخته انـد. در ایـن نگاشـته، ابتـدا چیسـتی مخلـوق 

اول در روایـات و نـگاه عالمـان امامـی تبییـن و سـپس ویژگی هـای نخسـتین مخلـوق 

می گـردد. بیـان 

2_ چیستی نخستین مخلوق
اولیــن قــدم در معرفــت بــه چیســتی نخســتین پدیــدۀ عالم خلقــت، رجوع بــه روایات 

اهل بیــت؟مهع؟ اســت. روایات منقــول از اهل بیت؟مهع؟ در این زمینــه را می توان به پنج 

گروه تقسیم نمود:

2_ 1_ نور اهل بیت

کــه تنهــا خداونــد متعــال وجــود داشــت و هیچ  کــی از آن اســت  روایــات بســیاری حا

موجودی با او نبود، ســپس هنگامی که ارادۀ آفرینش نمود، جهان هســتی را با خلقت 
کرم؟ص؟ و اهل بیت؟مهع؟ آغاز نمود و در حقیقت نور آنان، نخستین آفریده بود:1 پیامبر ا

َق 
َ
 َما َخل

َ
ل ّوَ

َ
 اهلَل أ

َ
عن جابر بن یزید قال: »قال لی أبو جعفر؟ع؟ ›َیا َجاِبُر! ِإّن

ْشــَباَح ُنوٍر َبْیَن َیَدِی 
َ
ُمْهَتِدیَن، َفَکاُنوا أ

ْ
ُهَداَة ال

ْ
دًا؟ص؟ َو ِعْتَرَتُه ال ــَق ُمَحّمَ

َ
َخل

1. آنچه مدنظر نگارنده است، نقل روایاتی است که صرفًا بر تقدم وجودی نور اهل بیت داللت دارد؛ 
گزارش می کنند بسیار فراتر از آن است. که اصل خلقت نوری را  وگرنه روایاتی 
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َکاَن  ْرَواٍح َو 
َ
 أ

َ
ٌة ِبال ْبَداٌن ُنوَراِنّیَ

َ
وِر، أ  الّنُ

ُ
:›ِظّل

َ
ْشــَباُح؟‹ َقال

َ ْ
ُت:›َو َما األ

ْ
اهلِل‹ ُقل

َکاَن َیْعُبُد اهلَل َو ِعْتَرُته  ‹« ُقُدِس َفِبِه 
ْ
دًا ِبُروٍح َواِحَدٍة َو ِهَی ُروُح ال ّیَ ُمَؤ

گوید: »امام باقر؟ع؟به من فرمــود: ›اى جابر! همانا خدا در  جابــر بن یزیــد 

اول آفرینــش، محمــد ؟ص؟ و خانــدان رهنمــا و هدایت شــدۀ او را آفرید، و 

آن هــا در برابــر خدا اشــباح نور بودند.‹ عرض کردم: ›اشــباح چیســت؟‹ 

فرمود: ›یعنی ســایۀ نور، پیکرهاى نورانی بدون روح، و محمد؟ص؟تنها به 

که او و خاندانش بوسیلۀ آن روح،  یك روح مؤید بود و آن روح القدس بود 
کردند.‹«1 خدا را عبادت می 

َق ُنور 
َ
 َما َخل

ُ
ل ّوَ

َ
 َشــْی َء َمَعُه، َفــأ

َ
ی َو ال

َ
قــال امیرالمؤمنین؟ع؟: »َکاَن اهلِل َتَعال

َة َو  َجّنَ
ْ
ُم َو ال

َ
َقل

ْ
ْوِح َو ال

َّ
ُکْرِســّیُ َو الل

ْ
َعْرُش َو ال

ْ
َماِء َو ال

ْ
َق ال

ُ
ْن َیْخل

َ
َحِبیِبِه َقْبَل أ

ِف َعاٍم  ..«.
َ

ْرَبَعِة آال
َ
اَء ِبأ َحاِب َو آَدَم َو َحّوَ اِب َو الّسَ ُحّجَ

ْ
اِر َو ال الّنَ

 امیرالمؤمنیــن می فرمایــد: »خداوند تبارک وتعالی بــود و چیزی با او نبود، 

کــه این آفرینش چهار  که آفرید، نور حبیبش بود  پس نخســتین مخلوقــی 

کرســی و لوح و قلم و بهشــت و  هــزار ســال پیــش از خلقت آب و عرش و 

جهنم و حجاب و ابر و آدم و حوا رقم خورد«.2 

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی،  1/ 442.  .1
کتاب  2. بکری، احمد بن عبداهلل، األنوار فی مولد النبی؟ص؟، 5. عالمه مجلسی دربارۀ اعتبار این 
گردان شهید  می فرماید: »شــیخ بزرگوار ابوالحســن بکرى، استاد شــهید ثانی است و برخی از شا
ثانی بر او ثناء گفته اند و اخبار کتاب هاى او موافق با کتاب هاى معتبر بوده و میان علما مشهور 
گران ســنگش نقل  کتــاب  است«.)مجلســی، محمدباقــر، بحاراالنــوار، 41/1( لــذا بارهــا از او در 
گفتار عالمه مجلســی و همچنین  می کند. همچنین عالمه ســید محســن امین به دلیل همین 
کتب معتبر شیعه دانسته و مدح وثناء شهید ثانی  که اخبار او را موافق با  اعتماد محدث نوری 
کتاب او  بر او و همچنین بدگویی های دانشــمندان اهل تســنن مانند ابن حجر عســقالنی از او، 
را معتبــر دانســته اســت. ر.ک: امین، محســن، أعیان  الشــیعة، 3/ 12. همچنیــن مرحوم نمازی 
کتاب االنوار، صاحب جالل و شکوه و هیبت و عظمت و کمال  شاهرودی می گوید: »صاحب 
کتــاب می برد و یک ســال در آنجــا می ماند«.  بــود و چــون بــه ســفر می رفت با خود چند بار شــتر 

)نمازی شاهرودی، علی، نور االنوار، ص 259(
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ِق 
ْ
ْرَبَعَة َعَشــَر ُنــورًا َقْبَل َخل

َ
َق أ

َ
 اهلَل تبارک وتعالــی َخل

َ
قــال الصــادق؟ع؟: »ِإّن

ُه: »َیا اْبَن َرُســوِل اهلِل! َو 
َ
ْرَواُحَنا« َفِقیَل ل

َ
َف َعاٍم، َفِهَی أ

ْ
ل

َ
ْرَبَعَة َعَشــَرأ

َ
ِق ِبأ

ْ
َخل

ْ
ال

ُحَســْیُن 
ْ
َحَســُن َو ال

ْ
ٌد َو َعِلّیٌ َو َفاِطَمُة َو ال : »ُمَحّمَ

َ
ْرَبَعَة َعَشــَر؟« َفَقال

َ ْ
َمِن األ

ــِذی َیُقوُم َبْعَد َغْیَبِتــِه، َفَیْقُتُل 
َّ
َقاِئُم ال

ْ
ُحَســْیِن آِخُرُهــُم ال

ْ
ِد ال

ْ
ــُة ِمــْن ُول ِئّمَ

َ ْ
َو األ

ٍم..«.
ْ
ُکّلِ َجْوٍر َو ُظل ْرَض ِمْن 

َ ْ
ُر األ  َو ُیَطّهِ

َ
ال ّجَ

َ
الّد

کـــه خـــداى تبارک وتعالـــی چهـــارده  امـــام صـــادق؟ع؟ فرمـــود: »به درســـتی 

کـــه  هـــزار ســـال پیـــش از آفرینـــش خلقـــش چهـــارده نـــور آفریـــده اســـت 

ــارده  ــول اهلل! آن چهـ ــا ابـــن رسـ ــتند«. عـــرض شـــد: »یـ ــا هسـ ــا ارواح مـ آن هـ

ــین و  ــن و حسـ ــه و حسـ ــی و فاطمـ ــود: »محمـــد؟ص؟ و علـ ــد؟« فرمـ کیان انـ

کـــه  کـــه آخریـــن آن هـــا همـــان قائمـــی اســـت  امامـــان از فرزنـــدان حســـین 

کنـــد و دّجـــال را بکشـــد و زمیـــن را از هـــر جـــور و  از غیبتـــی طوالنـــی قیـــام 
کنـــد«.1 ســـتمی پـــاك 

که بر اول بــودن نــور اهل بیت داللــت می کند2؛  روایــات بســیار دیگــری نیــز وجــود دارد 
کثرت آن تصریح نموده اند.3 چنانچه برخی عالمان نیز به 

کرده اند نخســتین  کتــب معتبــر شــیعه موجود اســت، تصریــح  کــه در  گزارش هــا  ایــن 

که مسبوق به هیچ پدیده ای نیست، تنها نور اهل بیت؟مهع؟است. مخلوقی 

1. صدوق، محمد بن علی، کمال الدین،  2/ 335 و 408.
2. کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسیر فرات الکوفی، 372؛ کلینی، محمد بن یعقوب، همان،  1/ 442 
و  1/ 530؛ صدوق، محمد بن علی، الخصال،  2/ 482؛ همو، معانی األخبار، ص: 306؛ همو، 
کمال الدیــن،  2/ 335؛ طبــری، محمــد بــن جریــر، نــوادر المعجــزات، 194؛ دیلمی، حســن بن 
محمــد، إرشــاد القلــوب،  2/ 403؛ علوی، محمد بن علی بن الحســین ، المناقب، 114؛ بکری، 
احمــد بــن عبداهلل، األنوار فی مولد النبی؟ص؟، 5؛ خزاز، علــی بن محمد، کفایة األثر، 71؛ حلی، 
حســن بن ســلیمان، مختصر البصائر، 426؛ استرآبادی، تأویل اآلیات الظاهرة، 832؛ بحرانی، 

سید هاشم بن سلیمان، حلیة األبرار،  1/ 13.
3. مجلسی، محمد باقر، همان،  198/54؛ خویی، حبیب اهلل ، منهاج البراعة،  1/ 382.
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2_ 2_ عقل
که نخستین مخلوق، عقل است: دســتۀ دوم روایات، حکایت از آن دارد 

َق  اهللُ  العقل«1
َ
  َما َخل

ُ
ل ّوَ

َ
عن رسول اهلل؟ص؟: »أ

ٍق  ِمَن  
ْ
 َخل

ُ
ل ّوَ

َ
َعْقَل َو ُهَو أ

ْ
َق ال

َ
 َخل

َ
 اهلَل َعّزَ َو َجّل

َ
عــن االمــام الصادق؟ع؟: »ِإّن

ین «.2 وَحاِنّیِ الّرُ

2_ 3_ ماء
برخی روایات، آب را نخستین آفریدۀ خداوند دانسته اند.

ذی َجمیُع ااْلشــیاء ِمنُه َو ُهَو 
َّ
ــی ُء ال

َ
ِقِه الّش

ْ
َقُه ِمْن َخل

َ
ل شــی ٍء َخل ّوَ

َ
قال الباقر؟ع؟: »... َفأ

الماء«.3

2_ 4_ هوا

کــه هــوا به عنــوان نخســتین مخلوق قلمداد شــده  از روایتــی چنیــن اســتفاده می شــود 
ِق أن 

ْ
ݩݩَ اخَلل

ݩݩݩݩݩ
اســت. البته معلوم نیســت که این نقل از معصوم باشد: »...و ذِلَک یف َمبَدأ

َق اهَلواء«.4
َ
ب تبارک وتعایل َخل الّرَ

2_ 5_ قلم

ْکُتْب َفَکَتَب َما  ُه ا
َ
 ل

َ
م؛ َفَقال

َ
َق اهلل الَقل

َ
 ما َخل

ُ
ل ّوَ

َ
عن االمام الصادق؟ع؟: »أ

ِقَیاَمة«
ْ
ی َیْوِم ال

َ
َکاِئٌن ِإل َکاَن َو َما ُهَو 

نخستین چیزی که خدا آفرید، قلم بود، پس بدو گفت بنویس و او هم هر 
آنچه بود و تا قیامت باشد، نوشت.5

1. ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی،  4/ 99.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان،  1/ 21.  .2
3. صدوق، محمد بن علی، التوحید، 67.

4. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، 1/ 321.
5. ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبةاهلل ، شــرح نهج البالغة،  18/ 185؛ ابن طاووس، علی بن 

موسی ، سعد السعود، 202.
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2_ 6_ جوهر اخضر

در روایتی که ناقل آن مشخص نیست، جوهر اخضر به عنوان اولین آفریده بیان شده است:

َبُه  رِض خلق ُجوَهرا أْخَضــَر ُثّمَ َذّوَ
َ
ــماِء َو األ َق الّسَ

ْ
ّمــا َاراَد َخل

َ
 اهلل تعالــی ل

َ
ِإّن

َفصاَر مآًء ُمضَطِربا.

 هنگامی که خداوند ارادۀ آفرینش آسمان و زمین را نمود، جوهر سبزرنگی 
گشت.1 که تبدیل به آبی مضطرب  کرد  را آفرید، سپس آن را ذوب 

3_ آراء دانشمندان
پس از بازخوانی تعدادی از روایات، اینک به بررســی آراء دانشــمندان امامّیه در شرح و 

یم:2 توضیح آن ها می پرداز

3_ 1_ مالصدرا )د.1050 ق(

صدرالدین شــیرازی معتقد اســت که عقل، نخستین آفریده و نزدیک ترین مخلوقات 

کامل تریــن و دومین موجــود از حیث موجود بودن اســت.3  بــه خداونــد و بزرگ تریــن و 

کــه در دیگــر روایــات به عنــوان نخســتین مخلــوق  ســپس ایشــان، تمامــی موجوداتــی 

معرفی شــده اند، چــون نــور پیامبــر، قلم، هــوا و ... را مصادیــق عقل دانســته4 و معتقد 

گــون و به اعتبــار هر  گونا اســت تمامــی این هــا اوصــاف یک چیــز اســت بــه اعتبــارات 

ی در ادامه، دربارۀ وجه تســمیۀ هر یک از  صفتــی، به عنــوان خاصی نامیده می شــود. و

آن عناوین می گوید:

که واســطۀ حق در نگارش علوم و حقایق در   آن مخلوق اول، ازآن جهت 

1. مجلسی، محمدباقر، همان،  54/ 29.
یخ وفات، بیان شده است. 2. نظر دانشمندان به ترتیب تار

3. صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، شرح أصول الکافی،  1/ 216.
4. میردامــاد نیــز در ایــن نظر با او شــریک اســت. ر.ک: میردامــاد، محمد باقر، التعلیقــة علی أصول 

الکافی، 40.
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دفاتــر نفســانی قضایی و قدری اســت، قلــم نامیده شــد؛ و چون وجودی 

یکی نقص و عدم بود،  یکی جســم و حجاب و مجــرد از تار خالــص از تار

یشــۀ  کــه نــور، وجــود اســت و ظلمت، عــدم؛ و چون ر نــورش نامیــد، زیــرا 

حیــات نفــوس علــوی و ســفلی اســت، روحــش نامیــد، و آن نــزد بــزرگان 
صوفیه و محققانشان، حقیقت محمدیه است ... .1

3_ 2_ مال صالح مازندرانی )د.1081 ق(

که همۀ این تعابیر ذاتًا  مرحوم مالصالح مازندرانی در مقام جمع احادیث قائل اســت 

که ظاهر  در معنا واحد هستند، ولی در لفظ مختلف اند. این مخلوق اول ازآن جهت 

بذاته و مظهر وجودات دیگر اســت و فیضان کماالت از مبدأ بر او اســت، »نور« نامیده 

کــه او حّی اســت و به ســبب او هــر موجود زنــده ای حیات  شــده اســت؛ و ازآن جهــت 

که عاقل ذات و صفات خویش و ذوات ســائر  دارد، »روح« نامیده شــد؛ و از آن حیث 

کائنات در  که نقــوش علوم و  موجــودات اســت، »عقل« نامیده شــد؛ و اما از آن حیث 
لوح محفوظ به دست او است، »قلم« نامیده شده است.2

ایشـان با توجه به حدیث »إّنَ اهّلل خلق العقل و هو اّول خلٍق من الروحانينی« می گوید: 

گـر خبـر بعـد از خبـر بگیریم، یعنـی عقل، اولین خلق اسـت و  قیـد »مـن الروحانییـن« را ا

کـه اولین مخلـوق بوده  از عالـم روحانیـان اسـت؛ لـذا عقـل، یعنـی جوهـر مجرد انسـانی 

گـر آن را صفـت یـا حـال از »خلـق« بگیریـم، روایـت داللتـی  و روحانـی هـم هسـت. امـا ا

کـه عقـل، در عالـم  بـر اولیـن مخلـوق بـودن عقـل نمی کنـد، بلکـه معنـای آن ایـن اسـت 

کـه عالـم روح مقـّدم بـر عالـم  روحانـی، اولیـن مخلـوق اسـت مگـر این کـه ثابـت شـود 
جسـم است.3

1. همان.
2. مازندرانی، مالصالح، شرح الکافی،  12/ 12.

3. همان،  1/ 257.
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کــه اول مخلوق عالم را عقل گرفتــه و آن را به  البتــه ایشــان گفتــار ارســطو و تابعینش را 

اســتناد قاعــدۀ »الواحــد الیصدر منــه اال الواحد« امــری وحدانی و بســیط می پندارند، 

مردود می داند.

کــه اولیــن مخلــوق را »آب« معرفــی می کنــد،  مرحــوم مالصالــح ذیــل حدیــث اهــل شــام 

ــد: می گوی

آب اولیــن مخلــوق در عالم جســمانیات اســت. ازایــن رو، احادیث اهل 

که خداوند  که اولین مخلوق را جوهر یا یاقــوت اخضری می دانند  تســّنن 
کرد و تبدیل به آب شد، صحیح نیست.1 با نظر هیبت به آن نگاه 

کاشانی )د.1091 ق( 3_ 3_ فیض 

که  مرحوم فیض اولین مخلوق خداوند را جوهری شریف، ملکوتی و وحدانی می داند 

وجوه متعّدد و جهات مختلفی دارد و به اعتبار هر وجهی دارای اسمی خاص است. 

بــه اعتبــار این کــه محــل علم خداوند ســبحان اســت، عقل نامیده شــده؛ و بــه اعتبار 

این که به واســطۀ او صور علمیه بر نفوس و ارواح افاضه می شــود، قلم نامیده شــد؛ و به 

 ما 
ُّ

کــرد، »اول علــت این کــه خداوند به واســطۀ او حیات را بر هــر موجود زنده ای افاضه 

ــَق اهلُل روحــی« نامیده شــد؛ و به اعتبار این که به ســبب او آســمان ها و زمین نورانی 
َ
َخل

َق اهلُل نوری« نامیده شد.2
َ
 ما َخل

ُّ
شده است، »اول

3_ 4_ عالمه مجلسی )د.1110 ق(

ایشان می فرمایند:

اقـــوال علمـــا و اخبـــار منقـــول در بـــاب اولیـــن مخلـــوق مختلـــف اســـت. 

حکمـــا، اولیـــن مخلـــوق را عقـــل اول می داننـــد و ســـپس عقـــل دوم تـــا بـــه 

1. همان.
کاشانی، محمد محسن، علم الیقین،  223/1 و همو، الشافی، 1 / 38 . 2. فیض 
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عقـــل دهـــم منتهـــی می شـــود و برخـــی »آب« را مخلـــوق اول می داننـــد 

و برخـــی دیگـــر »آتـــش« و برخـــی »هـــوا« را؛ لکـــن تعارضـــی میـــان اخبـــار 

فـــراوان ایـــن بـــاب وجـــود نـــدارد.

می تــوان در مقــام جمــع، اولّیــت آب در خلقــت را بر تقــّدم اضافی حمل 

کــرد؛ یعنــی خلقــت آب، نســبت به خلقت اشــیای محســوس، اول بوده 

که هــوا از آن ها نیســت، اولین مخلوق  و آب در میــان اشــیای محســوس 

بوده است. اما هوا در عالم جسمانی، در میان غیر محسوسات، مخلوق 

کــه اولین مخلــوق را نور، نــور نبی؟ص؟ و  اول اســت. امــا در مــورد اخبــاری 

ائمــۀ اطهــار؟مهع؟، معرفــی می کنند، شــاید بتــوان گفت مــراد از همۀ آن ها 

که همان روح  یکی است و همه از یک حقیقت واحد حکایت می کنند 

کرم؟ص؟ است. مبارک رسول ا

ـــَق اهلُل العقـــل« از طـــرق مـــا شـــیعیان نقـــل نشـــده و 
َ
 مـــا َخل

ُّ
امـــا روایـــت »اول

در طریـــق عاّمـــه بـــوده اســـت، ممکـــن اســـت مـــراد از عقـــل، نفـــس رســـول 

کـــه یکـــی از اطالقـــات عقـــل اســـت. هم چنیـــن  کـــرم؟ص؟ باشـــد، چرا ا

ـــر اولّیـــت اضافـــی، نســـبت  ـــوان ب حدیـــث »اول مـــا خلـــق اهلل القلـــم« را می ت

ـــت  ـــورد روای ـــا در م ـــرد. ام ک ـــل  ـــت، حم ـــه اس ئک ـــه مال ک ـــودش  ـــس خ ـــه جن ب

کلینـــی: »ان اهلل خلـــق العقـــل و هـــو اول خلـــق مـــن الروحانییـــن« بایـــد 

ـــه  ـــد، بلک ـــودات نمی کن ـــع موج ـــر جمی ـــل ب ـــّدم عق ـــر تق ـــی ب ـــه داللت ک ـــت  گف

بـــر خلـــق موجـــودات روحانـــی مقـــّدم اســـت و ممکـــن اســـت خلـــق هـــوا و 
آب بـــر آن مقـــّدم باشـــد.1

کثــر اخبــار، مخلــوق اول را نــور اهل بیــت  کــه ا ایشــان در جــای دیگــری تصریــح می کنــد 
ــد.2 می دان

1. مجلسی، محمدباقر، همان، 54 / 309-306.
2. همان،74/54.
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3_ 5_ مرحوم خواجوئی )د.1173 ق(

گاهــی موجــود قائم بــه ذات و مجــرد از مــاّده و خالــی از  کــه  ایشــان معتقــد اســت ازآن رو 

تمــام اوصــاِف مســتلزم نقــص و ظلمــت را نــور می نامنــد، تمامــی مصادیــق نخســتین 

کــرده و حقیقــت تمامــی آن هــا را  مخلــوق در روایــات ایــن بــاب را بــر همیــن معنــا حمــل 
یــک شــیء می دانــد:1

آن مخلــوق اول عبــارت اســت از نفس نبــی؟ص؟ و ازاین جهت که ُمدرک 

کــه موجــودات  گفتــه می شــود و ازاین جهــت  تمــام اشــیاء اســت، عقــل 

به وســیلۀ او هدایــت می شــوند، نــور و از جهتــی که با معرفــت و عبادت، 
حیات را در خلق برمی انگیزاند، روح قلمداد شده است.2

3_ 6_ مال هادی سبزواری )د.1289 ق(

کــرم یــک مقــام روحانــی و یــک مقام  مالهــادی ســبزواری بعــد از بیــان این کــه پیامبــر ا

جسمانی دارد، مقام روحانی حضرت را همان »عقل اول« می داند و می گوید:

بــه ایــن طریق، برای جمع میان اخباری که در باب صادر اول وارد شــده 
اســت و درجایی مخلوق اول، عقل معرفی شــده و در جاهای دیگر قلم، 
که از هیبت الهی ذوب شــد،  روح پیامبــر، نور پیامبر، مشــّیت و جوهری 

گران مایه است.3 گوهری  که همۀ این ها اشاره به  می گوییم 

ی در بیان وجوه اعتبار این صادر اول به عناوین مذکور می گوید: و

گاهی از صادر نخستین[ به عقل تعبیر فرموده، به این جهت  ]در روایت 
کــه جوهری مجرد اســت، زیرا از وجــود ظلمانی هیوالنــی و تباعد مکانی 
کــه موانــع علم انــد، معــّرا اســت؛ و او را مشــّیت گوینــد،  و تمــادی زمانــی 
ازآن جهت که آن وجود عین خواستن خود است؛ او را قلم گفته اند، چون 

1. خواجویی، اسماعیل، جامع الشتات، 109 .
2. همان.

3. سبزواری، مالهادی، الرسائل، 255 و همو، اسرار الحکم، 493 .



53

د  
هاو

ا ب
ام 

نه
ع 
ایا
 پ 
ور
ناب
 ر 
بی
ابا
ر 
ما
تاي
اخ 
دو
نی

کاینات است؛ و او  واسطۀ نگارش حق در صور مبدعات و مخترعات و 
را روح گفته اند، چون جان عالم و جان عالمیان است و به اذن اهلل تعالی 
گفته اند، چــون معنای نور،  همــۀ عالــم را حیات بخش اســت؛ و او را نــور 
ظاهر بالذات و مظهر للغیر اســت و این معنا را، وجود، مســتحق اســت، 
زیــرا وجــوِد حقیقــی، ظاهــر بالــذات و مظهر همــۀ ماهیات اســت؛ و او را 
گوهری اســت  گوهر اســت و او  ب  گفته اند، نظر به آن که جوهر، معّرَ جوهر 

گران مایه، هرچند رقیقۀ آن حقیقت باشد.1 بس 

3_ 7_ میرزا حبیب اهلل خویی )د. 1324(

کرم؟ص؟  ایشان پس از نقل اقوال مختلف، در انتها به دلیل کثرت روایاتی که نور پیامبر ا

را نخستین مخلوق معرفی می کند، می گوید:

فقــد تحّقــق مّما ذکره و ما ذکرناه، أّن الّصــادر األّول هو نور الّنبی؟ص؟ و قد 
استفاض به األخبار عن الّنبی و أهل البیت؟مهع؟.2

3_ 8_ میرزای اصفهانی )د. 1365 ق(

کرم؟ص؟ اســت. ایشــان در  در نــگاه میــرزا مهــدی اصفهانی، اولین مخلوق، نور پیامبر ا

این زمینه می گوید:

المخلــوق االول نــور رســول اهلل فــی مقــام النورانیــة و ظلــه فــی عالــم االظلــة 
و االشــباح.3

گرچه ایشــان مخلوق نخســت در عالم ماده را از جوهری بسیط به نام ماء می داند که  ا
عوالم مادی اعم از اظله، اشــباح، دنیا و آخرت، بهشــت و جهنم و اجســام و ارواح از 

ئکه و شیاطین و اجنه از این ماء بسیط آفریده شده اند.4 مال

1. همان، 256.
2. خویی، حبیب اهلل، منهاج البراعة،  1/ 383.

3. اصفهانی، مهدی، ابواب الهدی، 199.
4. همان، 199.
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3_ 9_ نمازی شاهرودی )د.1405 ق(

که ایشان مخلوق اول را ماء می داند: عبارت مرحوم نمازی تصریح دارد 

هــا من المــاء وأبدع المــاء ال من شــی ء وأّن الماء 
ّ
کل ...أّنــه خلــق األشــیاء 

أصل األشیاء... .1

3_ 10_ جمع بندی

دانشــمندان  در ایــن بــاب به نظریۀ واحدی نرســیده اند، آنچه از ســخنان آنــان در رفع 

تعارض ظاهری بین روایات به دست می آید را می توان در چند نکته خالصه نمود:

1. عناوین متعدد در این روایات با هم مترادف بوده و مقصود از تمام آن مخلوقاتی 
که به عنوان نخستین آفریده قلمداد شده اند، یک چیز است و لکن تعبیرات و 
اســامی آن ها متفاوت یاد شــده اســت که هر عنوانی داللت بر مقامی می کند، 
کاتــب و شــاعر و زاهد باشــد همگی یک شــخص  گــر شــخصی عالــم و  مثــاًل ا
اســت، اما در هر مقامی با یک عنوان خوانده می شــود که هریک از این اسامی 

کماالت او داللت می کند.2 کمالی از  بر 

2. مخلوق اول یک شــیء بوده و ســائر مخلوقات به صورت خلقت تفصیلیه از آن 

شیء اول ایجادشده اند3 و ازاین رو اولّیت بر هرکدام صدق می کند. البته این 

وجه را می توان به وجه سابق بازگرداند.

که  3. اسناد اول بودن در هرکدام از این  روایات اضافی و نسبی است، بدین معنا 
هرکدام از آن مخلوقات، نسبت به چیزی اول هستند.4

1. نمازی شاهرودی، علی، مستدرک سفینة البحار،  3/ 161.
کاشــانی، محمد محســن، علــم الیقیــن،  223/1؛ مازندرانی، مالصالح، همــان،  12/ 12؛  2. فیض 

کرده است. خویی، حبیب اهلل، همان،  1/ 382 ایشان این معنا را به صورت احتمال ذکر 
ید، حسنعلی، تنبیهات حول المبدأ و المعاد، 213. 3. مروار

4. حّر عاملی، محمد بن حســن ، الفصول المهمة فی أصول األئمة،  3/ 281 ؛ خویی، حبیب اهلل ، 
همان،  1/ 382؛ داوری، مسلم، ایضاح الدالئل، 256.
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کـــه نخســـتین مخلـــوِق خداونـــد متعـــال  بنابرایـــن از مجمـــوع قرائـــن چنیـــن فهـــم می شـــود 

ـــور  ـــز، ن ـــر نی ـــات دیگ ـــی روای ـــت. در برخ ـــت اس ـــور اهل بی ـــد، ن ـــده ش ـــیء آفری ـــن ش ـــه ال م ک

کـــه حـــروف، مفعـــول آن فعـــل هســـتند.1 پـــس  به عنـــوان اولیـــن فعـــل الهـــی قلمـــداد شـــده 

گردیـــد.2 ازایـــن رو، خلقـــت آب در مراحـــل بعـــد بـــوده  از آفرینـــش نـــور، اشـــیاء دیگـــر خلـــق 

ـــه اشـــیاء دیگـــر  ک ـــه  ـــد آورد3 _ همان گون ـــور ایـــن ذوات مقدســـه پدی ـــد آن را از ن کـــه خداون

گفـــت خلقـــت اجســـام مـــادی از  کـــه در مقـــام تفصیـــل می تـــوان  را نیـــز از نـــور آفریـــد،4 

کـــه هـــم  گردیـــد  مـــاء بـــوده اســـت5 _ زیـــرا در نخســـتین مخلـــوق بـــودن نـــور، ادلـــه ای بیـــان 

ـــوان از  ـــذا نمی ت ـــت6؛ ل ـــاد اس ی ـــیار ز ـــداد آن بس ـــم تع ـــح دارد و ه ـــت تصری ـــف اولّی در وص

ظاهـــر بلکـــه تصریـــح برخـــی روایـــاِت نـــور رفـــع یـــد نمـــود؛ بلکـــه بایســـتی از ظهـــور ادلـــۀ اول 

کـــرد. 7  مخلـــوق بـــودن اشـــیاء دیگـــر، رفـــع یـــد 

گی های نخستین مخلوق 4_ ویژ
که روشــن شــد نور اهل بیت، نخســتین مخلوق اســت، اینک پرســش هایی  پس ازاین 

کــه آیا مخلــوق اول _ عالوه بــر حدوث ذاتــی _ دارای حــدوث زمانی نیز  طــرح می شــود 

گر زمانًا متأخر از وجود خداوند متعال اســت، میزان تقدم زمانی چه اندازه  هســت؟ و ا

اســت؟ همچنیــن آیــا نــور اهل بیت موجــودی مجرد اســت و یا مــاّدی؟ پاســخ به این 

سؤاالت را پی می گیریم:

1. صدوق، محمد بن علی، التوحید، 435.
2. مجلسی، محمدباقر، همان،  54/ 198 و  24/25.

3. همان،  15/ 29.
4. همــان، 15/ 24. بــرای مطالعۀ بیشــتر بــه پایان نامۀ نگارنــده با موضوع »شــناخت خلقت و مقام 

نوری اهل بیت؟مهع؟« مراجعه شود.
5. صدوق، محمد بن علی، علل الشرائع،  2/ 593.

6. مجلسی، محمد باقر، همان،  198/54؛ خویی، حبیب اهلل ، همان،  1/ 383.
که نخستین مخلوق  که ذیل عنوان عقل گذشت تصریح شده  7. چنانچه پیرامون عقل در روایتی 

در روحانیین عقل است.
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4_ 1_ حادث یا ازلی بودن نور

کــه این نور  کــه خلقــت عالــم هســتی بــا نــور اهل بیت آغاز شــده و ثابــت گردید  ازآنجا

نخســتین مخلوق اســت، طبیعتًا این ســؤال پدید می آید که این اول بودن به چه معنا 

اســت؟ آیــا وجود اهل بیت، در عین حدوث ذاتی ماننــد خداوند متعال ازلی بوده و از 

حیث زمان با خداوند بوده است؟ و یا اینکه هم ذاتًا و هم از نظر زمانی حادث است؟

 متکلمیــن و محدثیــن و حکمــا بــر حــدوث ذاتــی عالم هســتی، یعنــی نیازمنــد بودن 

خلقت به غیر، متفق اند. اما اختالف ایشــان در حدوث زمانی اســت. حکما قائل به 

قدمت زمانی اند و در مقابل، متکلمین و محدثین، قدیم بودن عالم به حسب زمان را 
منکرند و قائل به حدوث زمانی آن هستند.1

گفتـار را جـای آن نیسـت. لکـن  کـه ایـن  گـروه بـرای خویـش اسـتدالل هایی دارنـد  هـر 

گفـت روایـات در تائیـد قـول محدثیـن و متکلمیـن بـا مضمـون  بـا نظـر بـه روایـات، بایـد 

کان« تواتـر دارنـد. مرحـوم شـیخ حـّر  ـَق ال مـن شـیء 
َ
»کان اهلل و ال شـیء معـه«2 و یـا »َخل

عاملـی پـس از نقـل 90 روایـت در ایـن زمینـه، امثـال ایـن روایـات را غیرقابل شـمارش و 
بسـیار دانسـته اسـت.3

کتــب خــود در بــاب »حــدوث العالــم« حدیــث »کان  کاشــانی نیــز در یکــی از  فیــض 
اهلل و لــم یکــن معــه شــی ء« را مشــهور می دانــد و عالــم هســتی را حــادث از عــدم تلقــی 

کــرده اســت.4

1. مفیــد، محمــد بن محمد، المســائل العکبریة، 65. همچنین ر.ک: ملکــی میانجی، محمدباقر، 
توحیــد االمامیــة، ترجمــۀ محمدبیابانــی،471؛ تهرانــی، جواد، میــزان المطالب، 220؛ ســیدان، 

جعفر، سنخیت، عینیت یا تباین،115.
2. صــدوق، محمــد بــن علــی، التوحیــد، 67؛ اینکــه معیت در این طیــف روایات را بــر صرف نفی 
ید،  کنیم نــه معیت در واقعیت و خارج، خالف ظاهر اســت. ر. ک: مروار معیــت در رتبــه حمل 

حسنعلی، تنبیهات حول المبدأ و المعاد، 69.
3. حّر عاملی، محمد بن حسن، الفصول المهمة،  1/ 160.

کاشانی، محمد بن مرتضی، عین الیقین،  2/ 374. 4. فیض 
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کرده اند، مبــدأ تمام  کثیــری از روایــات اهل بیــت بیــان  کــه  به عبارت دیگــر همان طــور 

آفرینش هســتی، »ال ِمن شــیء« اســت1، نه اینکه خداوند موجودات را از شــیء دارای 

گر منشــأ آفرینش دارای ماده باشــد، دیگر معنــا ندارد که اولین  که ا مــاده بیافرینــد؛ چرا

مخلوق را به اولّیت توصیف کنیم، زیرا وقتی می توان چیزی را به عنوان »اّول« توصیف 

که در عرض  که »ال من شــیء« خلق شــده باشد.2 همچنین الزمه اش این است  نمود 

کــه به تعدد آلهــه می انجامد و  خداونــد متعــال، شــیء ازلی دیگری موجود بوده باشــد 
کفر است.3 چنین اعتقادی، 

در روایتی حضرت رضا؟ع؟ این گونه استدالل می آورد:

 آنکه معتقد است که پیش از او یا همراه او چیزى بوده باطل گشت، زیرا 

گر چیزى همیشه با او باشد خدا خالق او نخواهد بود چون که او همیشه  ا

که همیشــه با او بوده؟!  کســی باشــد  با خدا بوده پس چگونه خدا خالق 

گــر چیــزى پیش از او باشــد او اول خواهد بود نه این؛ و آنکه اول اســت  و ا
که خالق دیگرى باشد.4 سزاوارتر است 

 ازاین رو اولین مخلوق )نور اهل بیت؟مهع؟( قطعًا »ال من شیء« به وجود آمده و حادث 
زمانی است.5

1. ر.ک: حّرعاملــی، محمــد بن حســن، همــان،  1/ 216، باب 32: ان اهلل خلق الخلق ال من شــی ء و 
ال مادة؛ همچنین برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک: مجلسی، محمدباقر، همان،  54/ 2، 
کلیــات األمور و وجود العالــم بعد العدم  کیفیته و بعض  بــاب 1: حــدوث العالــم و بدء خلقــه و 

عنداالمامیة.
2. مرحوم عالمۀ مجلســی دراین باره می فرماید: »لو كان كما تزعمه احلمكاء كل حادث مســبوقا مبادة 
فال يتحقق يش ء يكون أول األشياء من احلوادث فيلزم وجود قدمي سوى اهّلل تعایل و هو حمال... «. 

)مجلسی، محمدباقر، همان، 54/ 97(
3. در روایتی نیز به این استدالل اشاره شده است. صدوق، محمد بن علی، التوحید، 66.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان،  1/ 120.  .4
5. همچنین به بخش دوم مقاله رجوع شــود. به این روایت نیز توجه شــود: »فلماشــاء أن خيلق خلقين 
إرادته يل نورا، وقال يل: ›كن‹، فكنت نورا شعشــعانيا أمسع وأبصر وأنطق، بال جســم وال  مبشــيئته و
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عــالوه بــر ادلۀ عام متواتر که بیان گردیــد، در خصوص خلقت نوری اهل بیت، روایاتی 

که حدوث زمانی مخلوق اول یا آفرینش از عدم را تائید می کند: وجود دارد 

کان، فخلق الکان و المکان  کان إذ ال  عــن أبی عبد اهلل؟ع؟ قــال: »إن اهلل 

و خلــق نوراالنــوار الذی نورت منه األنوار و أجــرى فیه من نوره الذی نورت 

منه األنوار و هو النور الذی خلق منه محمدًا و علیًا، فلم یزاال نورین أولین 

کون قبلهما ...«. إذ ال شی ء 

همانــا خــدا بــود و هیــچ پدیــده ای نبود، ســپس پدیــده و مــکان را آفرید و 

نوراالنوار را آفرید که همۀ نورها از او نور گرفت و از نور خود که همۀ نورها از 

آن نور یافت در آن )نوراالنوار( جارى ســاخت و آن نوری اســت که محمد 

و علی را از آن آفرید، پس محمد و علی دو نور نخستین بودند، زیرا پیش 
از آن ها چیزى پدید نیامده بود.1

که  چنانچه روشــن اســت، به مقتضای ذیل روایت و همچنین ابتــدای آن، همان طور 
کان« بر حدوث داللت می کند:2 مرحوم عالمه مجلسی نیز فرموده، واژۀ »ال

کلمــه ای آفریــد بــدون مــاده و بــدون ســابقه و مثــال و از  خــدای متعــال 

قبــل آن را ابــداع نمــود3 و آن را نــوری قــرار داد و از آن بــه نوراالنــوار تعبیــر 

کلمــۀ دیگــری انشــاء فرمــود و آن را روح قــرار داد و ســپس  فرمــود و ســپس 

را در بدن هــای مقــدس چهــارده  آن  و  نمــود  بــه هــم ممــزوج  را  ایــن دو 
و »کلماتــه  »روح اهلل«  روایــات تحــت عنــوان  لــذا در  قــرار داد،  معصــوم 

می شــود.4 یــاد  التامــات« 

كيفية، مث خلق مين أخي عليا، مث خلق منا فاطمة، مث خلق مين ومن عيل وفاطمة احلسن، وخلق 
منا احلسنی..«. خصیبی، حسین بن حمدان، الهدایة الکبرى،379.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان،  1/ 442.  .1
2. مجلسی، محمدباقر، همان،  15/ 25.

3. نمازی شاهرودی، علی، نوراالنوار، 231.
4. نســبت روح بــه خــدا و همچنیــن کلمــه بــه اهلل پیرامــون اهل بیت مانند نســبت کعبه بــه خدا در 
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عن امیرالمؤمنین: »إنه عز و جل خلق نورًا ابتدعه من غیر شــی ء ثم خلق 
منــه ظلمــة و کان قدیرًا أن یخلق الظلمة ال من شــی ء کما خلق النور من 

غیر شی ء«.1

مرحوم شیخ مفید نیز در خصوص اشباح اهل بیت، ازلی بودن ایشان را انکار می کند 
و می فرماید:

أمــا القــول بــأن أشــباحهم؟مهع؟ قدیمــة، فهــو منکــر ال یطلــق؛ و القدیم فی 
الحقیقة هو اهلل تعالی، الواحد الذی لم یزل و کل ما سواه محدث مصنوع 

مبتدأ له أول .

که اشــباح اهل بیت قدیم هســتند، ســخنی اســت باطل  اما این ســخن 
که ازلــی بوده و غیــر خداوند همگی  و قدیــم تنهــا خداوند متعالی اســت 

مخلوق هستند و برای آنان ابتدا وجود دارد.2

4_ 2_ میزان تقدم زمانی نور اهل بیت

پس ازآنکــه حــدوث زمانی نور اهل بیت؟مهع؟ به عنوان نخســتین مخلوق از حیث زمان 
کــه میزان تقدم زمانــی نور اهل بیت  ثابــت گردیــد، نکتــۀ دیگر قابل تحقیق این اســت 
به عنــوان اولیــن حــادث زمانی نســبت بــه ســائر مخلوقات چه انــدازه اســت؟ روایات 

منقول از معصومین؟مهع؟ دراین باره، متفاوت است:
1. دو هزار سال پیش از آفرینش هستی.3

2. دو هزار سال پیش از خلقت حضرت آدم.4

که برای بیان عظمت و شــرافت به خداوند نســبت داده شــده  بیت اهلل و وجه اهلل و ثاراهلل اســت 
کنند. ر.ک: همان، 232. که از آن به اضافۀ تشریفیه یادمی  است 

1. ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسی ،  تنبیه الخواطر، 2/ 5.
2. مفید، محمد بن محمد، المسائل العکبریة، 27.

3. شامی، یوسف بن حاتم، الدر النظیم، 765.
4. هاللــی، ســلیم بــن قیــس، کتاب ســلیم بن قیــس الهاللــی،  2/ 856؛ در روایاتی دیگــر نیز همین 
ینب، الغیبة، 88؛ صدوق، محمد بن علی، فضائل  تعبیر آمده است؛ ر.ک: نعمانی، ابن ابی ز

الشیعة، 8؛ همو، معانی األخبار، 56.
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3. چهار هزار سال پیش از خلقت عالم هستی.1
4. چهار هزار سال پیش از آفرینش حضرت آدم.2

5. هفت هزار سال پیش از آفرینش دنیا.3
6. هفت هزار سال پیش از خلقت حضرت آدم.4

7. چهارده هزار سال پیش از خلقت حضرت آدم.5
8. چهارده هزار سال پیش از خلقت عالم هستی.6

9. پانزده هزار سال پیش از خلقت حضرت آدم.7
10. چهل هزار سال پیش از خلقت حضرت آدم.8

11. پنجاه هزار سال پیش از خلقت آسمان ها و زمین و نور و ظلمت.9
12. چهارصد و بیست وچهار هزار سال پیش از خلقت انبیاء.10

13. دو میلیون سال پیش از آفرینش هستی.11 

که نگارنــده، طبق فحــص انجام گرفته بدان  آنچه ذکر شــد، ســیزده نقــل متفاوت بــود 

دســت یافت. چنیــن اختالفــی در محتوای روایات نور بر ضعف احادیث و ســقوط آن 

از اعتبار داللت ندارد، زیرا اختالف در مقدار ســال ها لطمه ای به اصل تقدم خلقت 

1. خصیبی، حسین بن حمدان ، الهدایة الکبرى، 433.
2. صدوق، محمد بن علی، الخصال،  640/2.

3. همو، علل الشرائع،  1، 208؛ طبری، محمد بن جریر، دالئل اإلمامة، 157.
4. خزاز رازى، علی بن محمد، کفایة األثر، 71.

5. صــدوق، محمــد بــن علــی، کمال الدیــن،  1/ 275 و 630؛ طبری، محمد بن جریــر، همان،57؛ 
طبرسی، فضل بن حسن، إعالم الورى بأعالم الهدى، 408.

6. صدوق، محمد بن علی، کمال الدین،  335/2.
کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسیر فرات الکوفی، 552.  .7

8. دیلمی، حسن بن محمد، إرشاد القلوب،  2/ 405.
9. ابن شاذان القمی، ابوالفضل، الفضائل، 54.

10. صدوق، محمد بن علی، الخصال،  2/ 482.
11. مفید، محمد بن محمد، اإلختصاص، 91.
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نوری وارد نمی سازد، زیرا همگی این روایات بر مفهوم مشترک وصف تقدم نور اهل بیت 

داللت دارند. عالوه بر اینکه همان طور که گذشت، وجود نوری اهل بیت؟مهع؟ پیش از 

می اســت که از طریق روایات متواتر دیگر به اثبات می رســد؛ بنابراین 
ّ
دنیا از امور مســل

هنگامی کــه از حیــث صــدور بــه روایاتــی قطع داشــته باشــیم، قاعده این اســت که در 

کــرده و ظاهــر الفــاظ موجــود در آن ها را بــر معانــی مختلف حمل  داللــت آن هــا تمرکــز 

نماییــم. اختــالف موجــود از حیــث زمــان در روایات نــور را همان گونه که دانشــمندان 

کرده اند، می توان بر چندمعنا حمل نمود: امامّیه ذکر 

انــوار  زیــرا  زمانــی،  نــه  باشــد  ترّتبــی  تقــدم،  ایــن  از  کــه مقصــود  1. احتمــال دارد 

اهل بیــت؟مهع؟ اشــرف مخلوقات هســتند1 و اما تعبیر به اعــداد _ همان طور که 

از کالم فیض کاشانی برمی آید که می فرماید: »كأن املراد بالقبلية، القبلية بالرتبة 

و التعبيــر بألــي عام عىل التقدير و التمثيل، يعين لو قدر دخوهلا يف الزمان و متثلت 

گر بــر فرض آن هــا را در ظرف زمانی  لكانــت ألــي عــام «2 _ بدین معنا اســت که ا

بسنجیم، این تقدم چند هزار سال قبل از خلقت عالم هستی است.

2. مرحوم عالمه مجلســی به عنوان احتمال، اختالف مدت زمان ها را بر اختالف 

معانی خلقت و مراتب ظهور اهل بیت؟مهع؟ در عوالم مختلف حمل نموده3 و 

1. البته حمل روایت بر معنای رتبّیت، خالف ظاهر اســت و عالمه مجلســی هم بدین معنا راضی 
نبــوده، زیــرا ایــن ترجمــه را به قولی نســبت داده اســت. مجلســی، محمدباقر، مــرآة العقول،  5/ 

.187
کاشانی، محمد محسن، الوافی،  493/3.   2. فیض 

که مراد از آن ها هم می تواند عوالم قبل از دنیا، یعنی عالم  3. عوالــم مختلفــی در خلقت وجود دارد 
اظلــه و طینت و ارواح و اشــباح و...، باشــد؛ و هم عوالم دنیوی؛ بــرای نمونه به این روایت دقت 
 
ً
 و عليا

ً
شــود: »عــن أيب محــزة الثمايل قال: مسعُت عيل بن احلســنی؟ع؟ يقــول:› إن اهّلل خلق حممدا

و الطيبــنی مــن نــور عظمته و أقامهم أشــباحا قبــل املخلوقات‹ مث قال ›أ تظــن أن اهّلل مل خيلق خلقا 
سواكم؟ بىل و اهّلل لقد خلق اهّلل ألف ألف آدم و ألف ألف عامل و أنت و اهّلل يف آخر تلك العوامل .‹« برای 
مشــاهده دیگر روایات پیرامون این موضوع ر.ک: مجلســی، محمدباقر، بحار األنوار،  54/ 316، 

کان فی األرض قبل خلق آدم؟ع؟. باب 2: العوالم و من 
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در تعلیل این معنا می فرماید:

گاهــی بــه ارواح و به اجســاد مثالــی و به  خلــق، بــه معنــای تقدیــر بــوده و 

کــه هرکــدام از این هــا، خــود دارای مراتــب  طینــت نســبت داده می شــود 
مختلفی است.1

ـــان بیـــان شـــده  ی کالم عالمـــه مجلســـی به عنـــوان عـــدم ضبـــط راو 3. احتمـــال دیگـــر در 

کـــه البتـــه ایـــن احتمـــال بـــا توجـــه بـــه آن همـــه نقل هـــای مختلـــف، بعیـــد بـــه نظـــر 
می رســـد.2

که بیان می گردد: دو احتمال دیگر در توجیه این اختالف به نظر نگارنده رسیده 

4. احتمــال دارد مقصــود از مقادیــر مذکــور، زمان هــای نســبی باشــد؛ به عبارت دیگــر 
هرکــدام از این زمان ها نســبت به یکی از مواقف بــوده که دقت در روایات، ما را بر 
این نکته رهنمون می گرداند. در برخی از آن ها، مقدار زمان تقدم نور اهل بیت؟مهع؟ 
نسبت به آفرینش دنیا و در برخی نسبت به عالم هستی و در برخی دیگر، نسبت 

به حضرت آدم سنجیده شده است.

کثـــرت و طـــول  کـــه بیـــان مـــدت صرفـــًا اشـــاره بـــه  5. احتمـــال دیگـــر ایـــن اســـت 

کـــه ذکـــر شـــده خصوصیتـــی نداشـــته، ماننـــد آنچـــه در  زمانـــی اســـت و مقادیـــری 

کـــه مقصـــود ایـــن اســـت  ݥ <3 وارد شـــده  ݑً هݧ رݦَّ �نَ مݦݨَ ٖع�ی ݨْ َس�بْ ُمݨݧ ݠهݩݧ
َ
ْر ل �نِ

عنْ ْس�ݑَ
آیـــۀ شـــریفۀ > ِا�نْ �ݑَ

که همان  که در جهان، سه عالم وجود دارد: 1_ عالم جبروت  کاشانی، قائل است  مرحوم فیض 
عالــم عقــل مجرد از ماده و صورت اســت. 2_ عالم ملکوت که همان عالم مثال و خیال اســت 
که عالم مادیات و محسوســات اســت. بر دو  و مجرد از ماده اســت نه صورت. 3_ عالم ملک، 
کاشانی، محمد محسن، الوافی،  عالم اول، عالم غیب و عالم ارواح نیز اطالق می شود. )فیض 
ی را همان قول حکما می داند و می فرماید: »قال  گفتار و  627/3( البته مرحوم عالمه مجلسی 
 بعــض مــن یذهــب مســالك الصوفیــة و اإلشــراقیین ... «. )مجلســی، محمدباقر، مــرآة العقول،  

)167 /3
1. مجلسی، محمد باقر، بحار األنوار،  25/ 25.

2. همان.
3. توبه /80.
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ــان را  ــد آنـ ــد، خداونـ کنـ ــتغفار  ــم اسـ ــیار هـ ــران بسـ کافـ ــرای  ــرم بـ کـ ــر ا ــر پیامبـ گـ ــه ا کـ

نمی آمـــرزد. بنابرایـــن مقـــدار زمانـــی متعّیـــن در هرکـــدام از ایـــن  روایـــات، مدخلیتـــی 

ــر  ــا بـ ــور تنهـ ــر مذکـ در تقـــدم آفرینـــش نـــوری اهل بیـــت نداشـــته، بلکـــه ایـــن مقادیـ

کثـــرت فاصلـــۀ زمانـــی بیـــن نـــور اهل بیـــت و خلقـــت دیگـــر موجـــودات عالـــم 

هســـتی حمـــل می شـــود و اختـــالف تعبیرهـــا بـــه خاطـــر تفـــاوت ظرفیـــت فهـــم و 

کـــه  پذیـــرش مخاطبیـــن اســـت؛ یعنـــی ایـــن روایـــات تنهـــا درصـــدد ایـــن هســـتند 

اثبـــات نماینـــد نـــور اهل بیـــت ســـال ها پیـــش از خلقـــت مخلوقـــات دیگـــر آفریـــده 
ــت.1 ــده اسـ شـ

ـــدۀ  ـــه پدی ک ـــا بیـــان شـــود، ایـــن اســـت  ـــرای ایـــن معن کـــه ممکـــن اســـت ب شـــاهد دیگـــری 

ک و  کـــه از حرکـــت افـــال یـــا امـــری انتزاعـــی  یـــا مخلوقـــی حقیقـــی اســـت و  زمـــان، 

ــتین  ــور اهل بیـــت نخسـ ــه نـ کـ ــود. ایـــن در حالـــی اســـت  ــزاع می شـ ــاه انتـ ــید و مـ خورشـ

کـــه بـــر تمـــام مخلوقـــات دیگـــر ازجملـــه خورشـــید و مـــاه و آســـمان و زمیـــن  مخلوقـــی بـــوده 

ـــای  ـــد معن ـــور نمی توان ـــر مذک ـــن مقادی ـــن تعیی ـــت؛ بنابرای ـــه اس گرفت ـــی  ـــکان و... پیش و م

حقیقـــی داشـــته باشـــد.

که مسبوق به  پس این دسته از روایات، بر اصل تقدم خلقت نوری به عنوان پدیده ای 

مخلوقی نبوده، داللت و بلکه صراحت دارند.

4_ 3_ منشأ داشتن نور اهل بیت

که نــور اهل بیت خود دارای منشــأ بــوده و این گونه  کــی از آن اســت   برخــی روایــات حا

نیســت که خود نور به عنوان اولین مخلوق قلمداد شــده و »المن یشء« باشد. برخی از 

این تعابیر عبارتند از: »خلقنا اهّلل من نور عظمته«،2 »خلقين اهّلل من صفوة نوره«، 3 »اشتقه 

1. همان.
2. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، 1/ 20.

3. طبری، محمد بن جریر، دالئل اإلمامة، 448.
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مــن جــالل عظمتــه«، 1 »من نــور قدرته«.2»خلقــين اهّلل تبارک وتعــایل و أهل بیــيت من نور 

واحد قبل أن خيلق آدم بسبعة آالف عام«.3 

برخــی از ایــن  روایات منشــأ نور اهل بیــت را نور عظمت یا نور قدرت خداوند دانســته و 
برخی دیگر منشــأ آن را نوری مســبوق بر آن بیان می کند. دستۀ دوم را می توان به دستۀ 
کــه نور اهل بیت از آن آفریده شــده، نــور خداوند  اول ارجــاع داد؛ یعنــی آن نــور دیگــری 

متعال باشد.

که بدان اشاره می شود:  علما پیرامون این دسته از روایات توجیهاتی بیان داشته اند 

4_ 3_ 1_ بی واسطه بودن انوار معصومین

که به عنوان نخســتین   یکی از احتماالت، تبیین بی واســطه بودن نور اهل بیت اســت 
پدیده، مّد نظر بوده است؛ یعنی اولین مخلوق بی واسطۀ خداوند، نور اهل بیت بوده، 
کــه هیــچ حجابی بیــن ایشــان و خداوند وجود نداشــته و موجــودات دیگر،  به گونــه ای 
مخلــوق باواســطۀ ایشــان هســتند. عالمه مجلســی و برخــی دیگر از محشــّین، یکی از 

کرده اند.5 احتماالت پیرامون »من نوره«4 را همین معنا ذکر 

4_ 3_ 2_ وجود مقامات الهی در انوار

 اشــتقاق نــور اهل بیــت از نــور خداوند کنایه از وجــود مقامات الهــی و ماورایی در آنان 

1. برسی، حافظ رجب، مشارق أنوار الیقین،61.
2. مجلسی، محمدباقر، بحار األنوار، 40/ 44.

3. خــزاز، علــی بن محمد، کفایة األثر، 71. همچنین ر.ک: ابن شــاذان قمــی، ابوالفضل، الفضائل، 
54؛ دیلمی، حسن بن محمد، إرشاد القلوب،/ 2/ 404.

4. مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول، 1/ 66.
5. ایشان در شرح روایت »انفصل نورنا من نور ربنا كما ينفصل نور الشمس من الشمس« می فرماید: 
»وأنت ترى أنه ال يصدر نور الشمس من الشمس إالبنفس الشمس من غير وساطة يش ء سواها، 
فكذلــك صــدروا منــه تعــایل بال واســطة يش ء، وهــم نور األنــوار الصادر مــن املنير اجلبــار قبل مجيع 
الديار والديار«. )سلیمانی آشتیانی، مهدى و درایتی، محمد حسین ، مجموعه رسائل در شرح 

کافی، 2/ 422( احادیثی از 
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اســت و تعبیــری کنایــی از توجــه کامل خدا و نــزول رحمت الهی به همــراه کماالت و 

عظمــت و قــدرت و علوم و معارف بر اولین وجود اســت؛1 همان طور که یکی از معانی 

که ذات الهی مســتجمع جمیــع صفات جمال و جالل اســت و  »اهلل نــوٌر« ایــن اســت 

عــاری از هرگونــه نقــص اســت و واژۀ نور هم از این حیث بر او اطالق گردیده،2 نســبت 

بــه ذوات مقدســۀ معصومیــن نیز همیــن معنا را می توان بیان داشــت و اشــتقاق از نور 

الهــی را این گونــه تبیین نمود. به عبارت دیگر، تعابیــر »من نور عظمته«، »من نور قدرته« 

و »مــن نــور صفوتــه« همگی اشــاره به وجــود عظمت و قــدرت و برگزیده بــودن این انوار 

که اهل بیت را »روح اهلل« و »اسماء  مقدس دارد؛ چنانچه این معنا را از روایات دیگری 

الُحسَنی«3 و »کلماته التامات«4 معرفی می کنند نیز استفاده می شود. عالمه مجلسی 

ایــن معنــا را در ذیــل یکــی از روایــات نــور بیان می کنــد: »من نــوره، أی من نــور ذاته من 
إفاضاته و هدایاته التی نّورت منها جمیع األنوار«.5

ِته ... «.  َقَنا ِمــْن ُنوِر َعَظَمِتِه َو َصَنَعَنــا ِبَرمْحَ
َ
 َخل

َ
1. شــاهدش ایــن روایــت اســت: »إّنَ اهّلَل َتَبــاَرَك َو َتَعایل

)مفید، محمد بن محمد، اإلختصاص، 216(

َر  وِر، َيا ُمَدّبِ وِر، َيا َخاِلَق الّنُ َر الّنُ وِر، َيا ُمَنّوِ 2. شــاید این فراز از دعا ناظر به همین معنا باشــد: »َيا ُنوَر الّنُ
ِ ُنوٍر، َيا 

ّ
ِ ُنوٍر، َيا ُنوًرا َفْوَق ُكل

ّ
ِ ُنوٍر، َيا ُنوًرا َبْعَد ُكل

ّ
 ُكل

َ
ِ ُنوٍر، َيا ُنوًرا َقْبل

ّ
وِر، َيا ُنوَر ُكل َر الّنُ وِر، َيا ُمَقّدِ الّنُ

ْیَس َكِمْثِلِه ُنوٌر«. )کفعمی، ابراهیم بن علی  ، البلد األمین، 406(
َ
ُنوًرا ل

 3.حنــن األمســاء احلســى الــيت إذا ســئل اهّلل تعــایل بــه أجــاب  )مجلســی، محمدباقــر، بحــار األنــوار،
)38 /27 

4. إن عليــا؟ع؟ كان كلمــة من تلك الكلمات التامات. )دیلمی، محمد بن حســن، غــرر األخبار، 156(؛ 
كرمت حسينا بالشهادة و ختمت له بالسعادة فهو أفضل من  استشهد يف و أرفع الشهداء عندي درجة  أ
و جعلت الكلمة التامة معه  )ابن شاذان القمی، ابوالفضل، الفضائل، 113(؛ الكلمات اليت تلقاها آدم 
من ربه فتاب اهّلل عليه و هو أنه قال أسألك حبق حممد و عيل و فاطمة و احلسن و احلسنی إال تبت عيل 
فتاب اهّلل عليه إنه هو التواب الرحمي. فقلت له: »يا ابن رســول اهّلل! مفا يعين عز و جل بقوله فأمتهن«. 

قال: »يعين فأمتهن إیل القامئ اثين عشر إماما«. )صدوق، محمد بن علی، کمال الدین، 2/ 359(
5. مجلســی، محمدباقــر، بحــار األنــوار، 15/ 25. عالمــه مجلســی در جــای دیگــری وجــه نــور بودن 
اهل بیــت را این گونــه بیــان می دارد:»ألهنم أســباب هلداية اخللق و علمهــم و كماهلم بل وجودهم، 

ألهنم العلل الغائية لوجود مجيع األشياء«. )مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول، 2/ 353(
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در تائیــد ایــن احتمال _ مبنی بر دارایی نور اهل بیت از مقامات الهی _ روایات دیگری 
نیز وجود دارد.1

4_ 3_ 3_ نور اهل بیت سبب ظهور اشیاء

 احتمال دارد ازآنجایی که نور اهل بیت ســبب ظهور اشــیاء اســت و به واســطۀ ایشــان 
امور عالم اداره می شــود، آفرینش نور ایشــان از نور خداوند بیان گردیده باشــد،2 زیرا نور 
برای ظهور اشیاء هم به کار می رود.3 این معنا را می توان همان تفسیر فلسفی و عرفانی 
که نور اهل بیت را به معنای ظهور و تجلی اولین وجود  برخی از دانشــمندانی دانســت 

از اسم »اهلل« دانسته اند.4

که برای این ترکیب می دهد، می گوید: »أی  عالمه مجلســی نیز در یکی از احتماالتی 
من نور منسوب إلیه تعالی لشرفه«.5

البتــه احتمــال اول هــم دور از ذهن نیســت و ممکن اســت، هر دو احتمــال اول و دوم 

مقصود از روایات باشد.

1. قال رسول اهّلل؟ص؟: »أول ما خلق اهّلل نوري ابتدعه من نوره و اشتقه من جالل عظمته«. )مجلسی، 
که شــیئی مادی و محســوس نیست  محمدباقر، بحار األنوار، 15/ 24( بزرگی و عظمت خداوند 
تا نور اهل بیت از آن خلق شــده باشــد، بلکه بدین معنا اســت که جاللت و عظمت خداوند در 

این نوِر مخلوق به ارادۀ خداوند، قرار داده شده است.
2. مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول،  66/1.

3. برخــی از معاصریــن در ایــن زمینــه می گوینــد: »ألهنم علهيم الّســالم قد علمــت أن بنورهم ظهرت 
 يش ء يصل إیل اخللق من خلق و رزق و ممات و حياة، 

ّ
املوجودات، فهم حينئذ باب الوجود فكل

مفهنم يعين أن اهّلل تعایل يتعلق فعله باملوجودات أمجع بواسطهتم« )کربالیی، جواد، األنوارالساطعة، 
)173/2

4. درود آبادی همدانی، حسین، الشموس الطالعة، 360.
َق 

َ
ا َخل َّ 5. مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول، 66/1. شاید این روایت شاهدی بر این معنا باشد: »لَ

ًة  َعْرِش َسْبِعنَی َمّرَ
ْ
 ال

َ
ْيِن ِمْن ُنوِرِه َفَطاَفا َحْول َمَر ُنوَر

َ
َعْرِش َفأ

ْ
 ال

َ
َرِضنَی اْسَتَوى َعىل

َ ْ
َماَواِت َو األ اهّلُل الّسَ

ْصِفَیاَء ِمْن 
َ ْ
 َو األ

ً
 َو َعِلّیــا

ً
دا ّمَ وِر حُمَ َق اهّلُل ِمــْن َذِلَك الّنُ

َ
 َهَذاِن ُنــوَراِن ِلي ُمِطيَعاِن َفَخل

َّ
 َعــّزَ َو َجــل

َ
َفَقــال

ْبَصاِر«. )مجلسی، محمدباقر، 
َ ْ
ْم َضْوَء األ َق ِمْن ُنوِر ِشيَعهِتِ

َ
ْم َو َخل َق ِمْن ُنوِرِهْم ِشيَعهَتُ

َ
ِدِه؟مهع؟ َو َخل

ْ
ُول

بحار األنوار،  307/3(
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بنابراین همان طور که عالمان امامی بیان کردند، بایستی این دسته از روایات را توجیه 

کرد، زیرا از یکســو خداوند، مجرد و بســیط اســت  نمود و به دو دلیل از ظاهر آن رفع ید 

که خداوند متعال را دارای ماده و منبعی از نور  نه مرکب و دارای اجزاء، لذا معنا ندارد 

کی  بدانیم که اهل بیت از آن مشــتق شــده باشند. از ســوی دیگر ظاهر این عبارات حا

از وجود نوعی ســنخیت بین خالق و مخلوق اســت که طبق ضرورِت روایات شیعه با 

توجه به کثرت و تواتر آن مبنی بر حدوث زمانی و خلق المن شــیِء نخســتین مخلوق، 
کفر می انجامد.1 چنین اعتقادی باطل است و به 

4_ 4_ مجرد یا مادی بودن نور

کنون سؤال این است  پس ازآن که ثابت شــد آفرینش اهل بیت »ال من شــیء« اســت، ا

که آیا مخلوق اول یا همان نور اهل بیت، مجرد اســت یا مادی؟ و اساســًا ماده و مجرد 

بــه چــه معنا اســت؟میان متکلمان، محدثین و فالســفه اختالف اســت که آیا شــیء 

مجردی به جز خداوند متعال وجود دارد یا خیر؟

ممکــن اســت واژه های نور، اشــباح نور و ظل نــور پیرامون خلقت اولیــۀ اهل بیت و نیز 

نســبت دادن ایــن نــور به خــدا، به تجرد یا جســمانیت لطیف آفرینــش اولیۀ اهل بیت 

کثافتها(2 اشاره داشته باشد. )لتجردها او لعدم 

فالســفه، وجود نوری اهل بیت را مجرد دانســته و ســنخ نور ایشــان را عاری از صفات 

کــه صفــات مــادی ماننــد تحیــز در مــکان و زمــان، از   مــاّدی قلمــداد می کننــد، زیــرا 

 ســاحت مخلــوق اول بــه دور اســت.3 برخــی از شــارحین روایــات نیــز همیــن نظــر را 

کــه روایات ما نیــز مانند آیات قرآن دارای محکم و متشــابه اســت. ر.ک:  1. اهل بیــت نیــز فرموده انــد 
کلینی، محمد بن یعقوب، همان،  1/ 63؛ درنتیجه باوجود محکمات نمی توان به متشــابهات 

مراجعه نمود.
2. مجلسی، محمدباقر، همان،  15/ 25.

3. صدرالدیــن شــیرازی، محمــد بــن ابراهیــم، شــرح أصــول الکافــی، 1/ 216؛ همچنیــن منقــول از 
مجلسی، محمدباقر، همان،  54/ 170.
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دارند1. عالمه طباطبایی در این زمینه می گوید:

روایــات فراوانــی که شــاید به تواتر برســد، بر این معنا، یعنــی تقدم خلقت 

معصومین؟مهع؟ بر آفرینش موجودات دیگر، داللت دارد، و معنای آن جز 

بــا تجــرد کامل، تمام نمی شــود، و آن روایات دیگری که دربارۀ سرشــت و 
کید می نماید.2 آفریدن ارواح پیش از اجساد است، تائید و تأ

 میــرزا مهــدی اصفهانــی و برخــی دیگــر از اصحاب مدرســۀ کالمی خراســان نیــز نور را 
مجرد می دانند.3

گروهــی از دانشــمندان آن را مجــرد ندانســته و بلکــه آن را مــادی و دارای  در مقابــل، 

کرده اند.4 عالمه مجلسی در این زمینه می فرماید: جسمی لطیف قلمداد 

چنیــن اصطالحــی به هیچ وجــه در اخبــار وجــود نــدارد و به جــز خداونــد 
متعال موجود مجردی نیست.5

مرحوم صاحب وسائل نیز ادلۀ برخی مبنی بر اثبات عدم وجود موجودی مجرد غیر از 
خداوند متعال را یادکرده است.6

گاه مجـــرد بـــه  کـــه مجـــرد بـــه معانـــی مختلـــف اطـــالق می شـــود.  بایـــد توجـــه داشـــت 

1. مازندرانی، مالصالح، همان،  7/ 138. از ظاهر عبارت برخی از فقها نیز مجّرد بودن وجود نوری 
استفاده می شود. ر.ک: صراط النجاة )المحشی للخوئی(، 3 / 439 ؛ تبریزی، جواد، رسالة فی 

لبس السواد _ األنوار اإللهیة، 110 .
2. طباطبایی، محمدحسین، الرسائل التوحیدیة، ترجمۀ علی شیروانی، 135.

3. اصفهانی، مهدی، ابواب الهدی، 199. البته ظاهرا مقصود ایشان مجرد از اوصاف مادی )ابعاد 
ثه( است و نه مجرد از ماده. ثال

ینی، مال خلیل بن  که مجــردی را غیر از خداوند متعال قبول نــدارد. قزو ینی  4. ماننــد مالخلیــل قزو
کافی،  2/ 213. غازى، صافی در شرح 

5. مجلســی، محمدباقــر، بحــار األنــوار،  25/ 69؛ ایشــان در جــای دیگــری نیــز ایــن مطلــب را بیان 
یات دین اســت. مجلسی،  گفتاری مســتلزم انکار بســیاری از ضرور می دارد و می فرماید چنین 

محمدباقر، مرآة العقول،  1/ 27.
6. حر عاملی، محمد بن حسن ، الفصول المهمة،  1/ 200.
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ــه  ــه بـ کـ ــه حـــدوث اســـت  ــم ازجملـ ــای جسـ ــۀ ویژگی هـ ــم و همـ ــرد از جسـ ــای مجـ معنـ

ایـــن معنـــا مجـــرد فقـــط خـــدا اســـت و نـــور اهل بیـــت چـــون حـــادث اســـت، مجـــرد 

کـــه برخـــی ویژگی هـــای جســـم مثـــل دیـــده  گاه مجـــرد بـــه ایـــن معنـــا اســـت  نیســـت؛ ولـــی 

ـــور  ـــوان پذیرفـــت ن ـــه ایـــن معنـــا می ت کـــه ب کیـــف و ابعـــاد ســـه گانه را نـــدارد  کـــّم و   شـــدن و 
مجرد است.

که فرمودند: در روایتی از امام صادق 

قــال اهلل تبارک وتعالی: »یــا محمد! إنی خلقتك و علیًا نورًا، یعنی روحًا بال 

بــدن قبل أن أخلق ســماواتی و أرضی و عرشــی و بحری فلــم تزل تهللنی 

و تمجدنــی ثــم جمعُت روحیکمــا فجعلتهما واحــدة فکانت تمجدنی و 
تقدسنی و تهللنی «.1

که مقصود از آن تجرد روح بوده و منظور از »ثم  گفته اند  برخی در تفسیر »روحًا ِبال بدن« 

جمعــُت« یعنی به شــکل بــدن مثالی نورانی الهوتــی درآمدند.2 اما چه بســا به فرمایش 

مرحــوم اســترآبادی عبارت »ثــم جمعُت روحیکما« داللت بر عــدم تجرد روح می کند. 

که جعِل دو شیء مجرد به شکل یک چیز، و همچنین  ایشان می فرماید واضح است 

تقســیم نمودن آن محال اســت و ازاین رو بایســتی روح را بر شــیئی جســمانی و نورانی 
لطیف حمل نمود.3

که حتی مشــی فلســفی  بنابراین به فرمایش مالصالح مازندرانی ســخن دانشــمندانی 
نداشته و وجود نوری اهل بیت را مجرد معنا می کنند، قابل مناقشه است.4

کلینی، محمد بن یعقوب، همان،  1/ 440.  .1
2. بــه نقــل از مازندرانــی، مالصالح، همــان،  7/ 139. البتــه مالصالح هم ظاهــرًا روح را مجرد معنا 

کرده است؛ او می گوید: »روحا بال بدن يعى روحا جمردا صرفا بال بدن مطلقا«. )همان(
3. استرآبادی، علی، الحاشیة علی أصول الکافی، 180.

4. مازندرانی، مالصالح، همان،  138/7.
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نتیجه گیری
آنچه از مجموع این نگاشته در جهت شناخت نخستین مخلوق و ویژگی های آن به 

دست می آید، عبارت اند از:

1. برابر با روایات، شــش موجود به عنوان نخســتین مخلوق یادشــده اند: نور اهل بیت، 
عقل، ماء، هوا، قلم، جوهر اخضر.

2. وجود نوری اهل بیت به عنوان نخستین مخلوق عالم هستی، بیشتر گزارش ها را به 
گفت متواتر است. خود اختصاص داده است و می توان 

3. نقل هــای دیگــر پیرامــون نخســتین مخلــوق در نــگاه عالمــان امامیــه قابــل توجیه 
هستند.

کــه خلقــت نــوری اهل بیــت »ال من شــیء« بوده، حادث اســت و نــه ازلی؛  4. از آنجا
یــات و اعتقاد مســلم  عــالوه بــر اینکــه حــدوث زمانی نخســتین مخلــوق از ضرور

متکلمین و محدثین امامّیه است.

5.اختالف میزان تقدم زمانی موجود در روایات، قابل توجیه است.

6. نــور معصومیــن به مقتضــای ضــرورت روایــات امامیــه، مجــّرد نبوده و امــری مادی 

است.
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ل ة حول روايات المخلوق األّوَ أنظار علماء اإلمامّيَ

محمد الخادمي1

الخالصة:

ة  ل مخلوق من المسائل المهّمة التي ُيبحث عنها في المعارف اإللهّيَ إّن معرفة بدء الخلق وأّوَ
ل في النصوص  ة األطهار ؟مهع؟. توجد تقارير مختلفة حول المخلوق األّوَ في التراث العلمّي لألئّمَ
ة، إال أّنَ “نور أهل البيت ؟مهع؟” امتازت بأكثر األحاديث، كما أّن العقل، الحقيقة  ة لإلمامّيَ الروائّيَ
ة  ة، الماء، نور النبّي األكرم وأهل بيته ؟مهع؟ أمور أخرى ذكرت في كلمات علماء اإلمامّيَ المحمدّيَ
ل، ولو أّنَ البعض من العلماء اعتبروا حقيقة األمور المذكورة هي نور أهل  بعنوان المخلوق األّوَ

البيت ؟مهع؟ نفسها.

ة حول مجموعة الروايات الــواردة في هذا  ض هــذه المقالة لدراســة أنظار علمــاء اإلمامّيَ تتعــّرَ
المجال.

ل، الخلــق النــورّي ألهــل البيــت ؟مهع؟، التقــّدم الزمانــي،  ة: المخلــوق األّوَ المفــردات األساســّيَ
الحدوث، الوجود الماّدّي.

1. طالــب بحــث الخــارج فــي الحــوزة العلميــة بقــم المقدســة، خّريج مركــز إمامت أهــل البيت ؟مهع؟ 
التخصصي. 
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Imami Scholars' Approach on the 
Traditions of the Initial Creature

Muhammad Khademi1

Abstract

Knowledge of the origin of creation and that of the almighty God's 
initial creature is from among the key issues dealt with within the 
divine teachings which are part of the scientific heritage of the 
holy Imams (PBUT).   

Some written accounts within the Imamyeh traditional texts have 
introduced miscellaneous creatures as the initial one. The one 
which has mostly been mentioned is the light of Ahl Al-Bayt. 
Wisdom, the Muhammadan Reality (Haqiat Al-Muhammadiyya), 
the moon and the light of the prophet and Ahl Al-Bayt are also the 
entities considered as the initial creature by Imamyyah scholars; 
although, a number of those scholars have regarded that very 
light of Ahl Al-Bayt as the truth of all those creatures. The present 
study seeks to examine the Imami thinkers' approach about these 
series of traditions.

Keywords: Initial creature, Ahl Al-Bayt's light-oriented creation, 
temporal antecedence, creation, material being 
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