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چکیده

خلقت نوری اهلالبیت (ع) ،یعنی آفرینش ایشان از نور ،از جمله موضوعات محل بحث
در کالم امامیه است .ریشه تاریخی این بح روایات عمدتا امامی است که در کتث و
جوامع حدیثی مندرجاند  .این روایات در مجموع ح اوی تفاصیلی هستند که هر تکروایت
فقط به بیان برخی از آنها بسنده کرده است .مقاله حاضثر میکوشثد فثار از صثحت و
سقم سندی و بررسیهای داللی و تفسیری ،صرفا بثا کنثار هثم نیثدن و بثر زدن و
دسته بندی روایات مربوط ،تصویر جامعی از ماجرای خلقت نوری اهلالبیت (ع) از آغاز تا
انجام ترسیم کند .منبع پژوهش حاضر کت روایی امامیه تا قرن پثنجم اسثت .حاصثل
جمع مضمون روایات خلقت نوری این است که خداوند اهلالبیت (ع) را از نثور خثود
آفرید و ایشان را نزد عر خود قرار داد تا مشغول حمد و تسبیح االهی شثوند .پثا از
آفرینش حضرت آدم انوار اهلالبیت (ع) همچون نوری یکپارنثه در صثل حضثرت آدم
قرار گرفت و نسل به نسل در اصالب و ارحام پاک منتقل شثد تثا در نهایثت تکتثک
اهلالبیت (ع) قدم در عالم دنیا نهادند.
کلیدواژهها :اهلالبیت (ع) ،خلقت نوری ،اظله ،اشباح ،ارواح.
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مقدمه
در میراث روایی امامیه ،روایات فراوانی از وجود پیشین اهلالبیت (ع) به نحو عام و
از خلقت نوری ایشان به نحو خاص سخن گفتهاند .محدثان و متکلمان اماامی در واو
تاریخ به بررسی این موضوع و شرح و تفسیر این روایات پرداختهاند .در نگااهی کلای،
میتوان مواضع اندیشمندان امامی را در قبا موضوع وجود پیشین اهلالبیت (ع) به ساه
دسته تقسیم کرد .2 :نقل و پذیرش مضمون این روایات با رویکرد نصگرایانه و احیاناا
تالش برای تفسیر آنها ،نظیر آنچه نزد صفار ،کلینی ،صدوق و نیز نصگرایان متأخر ،نظیر
عالمه مجلسی (مجلسی11/21 :2941 ،؛  )291/15میتوان دید؛  .1انکار یا تأویل مضمون آنها
با رویکرد عقلگرایانه ،نظیر آنچه نزد شیخ مفید (مفید 2921 ،الف94- 14 :؛ همو 2921 ،ب- 15 :
 )14می بینیم؛  .1پذیرش مضمون آنها با تفسیر و رویکرد فلسفی -عرفانی که در مکتاب
مالصدرا مشهود است (صدرالدین شیرازی219- 211/9 :2151 ،؛ فیض کاشانی.)242- 254 :2134 ،
مقاله حاضر در صدد است مجموع روایات راجع به خلقت نوری را ،صرف نظر از
صحت و سقم سندی آنها ،بررسی کرده ،از وریق برشهای مضامونی کاه بار روایاات
دارای مضامین متعدد میزند ،هر تکمضامون را از مضاامین دیگار تفکیاک کناد و در
نهایت با چینش مضامین حاصل شده در کنار یکدیگر ،تصویر جامعی از ماجرای خلقت
نوری عرضه کند.
در این تحقیق ،واژههای «نور» یا «انوار»« ،شابح» یاا «اشاباح» ،و «ظال» یاا «اظلاه»
کلیدواژگانی هستند که از وریق آنها مضامین فراوانی راجع به وجود پیشین اهالالبیات
(ع) از روایات اصطیاد شده است .کلیدواژه دیگر ،عبارت «او ما خلق اهلل» یاا عبااراتی
نظیر آن است که در روایاتی که اهلالبیت (ع) را اولین مخلوق معرفی میکنناد باه کاار
رفته است .روایاتی که بدون پرداختن به سه واژه «نور»« ،ظل»« ،شابح» ،از «وینات» یاا
«روح» یا «ذر» بحث کرده باشند خارج از حیطه این پژوهشاند؛ اما روایاتی که واژگاان
«نور»« ،ظل» یا «شبح» را به نوعی مرتبط با دیگر واژگان مشیر به عوالم پیشین ،همچاون
«روح»« ،ذر» و «وینت» استعما کردهاند ،بخشی از موضوع این تحقیق بودهاند.
منبع این پژوهش عبارت است از آن دسته از کتب روایی امامیاه از آاااز تاا شایخ
ووسی که ،صرف نظر از تکتک احادیثشان ،اصل آنها را علمای متأخر پذیرفته باشند،
از قبیل :المحاسن ،بصائر الدرجات ،الکافی ،و آثار شیخ صدوق و شیخ ووسی.
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در این مقاله ،یکسان و همحکم بودن همه اهلالبیت (ع) (چهارده معصوم) در وجود
پیشین و خلقت نوری مفروض گرفته شده است .لذا هر گاه در روایتی ،حکمی به یکی
از اهل البیت (ع) نسبت داده شده باشد ،آن را به کل اهلالبیت (ع) نسابت خاواهیم داد،
مگر آنکه خود روایت مصداقی از اهلالبیت (ع) را از مابقی جدا کرده باشد و صراحتا یا
ضمنا وصف یا حکمی را مختص او دانسته باشد .در خال بحث و با عرضه تعداد هار
چه بیشتری از روایات خواهیم دید که این اصل (یکسانبودن اهلالبیات (ع) در وجاود
پیشین) صرفا پیشفرض نیست و وبق روایات مربوط ،هماه اهال البیات (ع) (چهاارده
معصوم) در اصل خلقت نوری نظیر یکدیگرند؛ گرچه ،همانوور که خواهیم دید ،افاراد
اهل البیت (ع) از حیث تقدم و تأخر خلقت نوری با یکدیگر تفاوت دارند.
چنانکه خواهیم دید ،روایات خلقت نوری ،در عاین اشاتراد در مضامون کاانونی،
در باره برخی جزئیات با یکدیگر اختالف دارند .این قبیل اختالفات لزوماا شااهدی بار
بی اعتباری یا جعلیبودن این روایات نیست .اصوال هماه گازارشهاایی کاه از اقاوا و
افعا تاریخی صورت گرفته ،در عین اشتراد در کلیات ،در جزئیاات تفااوت یاا تقابال
دارند .گذشته از دههها و سدههای دور ،حتی گزارشهایی که از اقوا و افعا معاصران
حاضر صورت میگیرد معموال بر یکدیگر انطباق کامل ندارند .این قبیل اختالفاات ،کاه
میتواند از عوامل متعدد -از تفاوت منظر گزارشگر گرفته تاا خطاای نگاارش -نشائت
بگیرد الزمه الینفک گزارشهای انسانی است .مجماوع گازارشهاای مختلاف از یاک
موضوع ما را به حقیقیبودن مضمون کانونی گزارشها میرساند .اما روشان اسات کاه
پی بردن به حقیقیبودن مضمون کانونی مانع از آن نیست کاه باه صاورت روشامند باه
تحلیل سندی و محتوایی اختالفات بپردازیم و بکوشیم در جزئیات نیز به حقیقات امار
واقف شویم .تحقیق حاضر با جمعآوری روایات و عرضه آنها بر یکدیگر ،هم مضاامین
مشترد روایات و هم مضامین اختالفی آنها را در باب خلقت نوری بررسی کرده است.
داوری درباره اختالفات مضامونی از عهاده ایان تحقیاق خاارج اسات ،گرچاه گااهی
کوشیدهایم راهحلی برای آنها بیابیم.
اهلالبیت (ع) به عنوان نخستین مخلوق
از آنجا که برخی روایات خلقت نوری ،چنانکه خواهیم دید ،بار نخساتین مخلاوق
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بودن اهل البیت (ع) تصریح دارند مناسب است ابتدا اشارهای داشته باشیم به روایاتی که
ایشان را نخستین مخلوق معرفی میکنند ،حتی اگر از خلقت نوری ایشان سخن به میان
نیاورده باشند .روایاتی که اهل البیات (ع) را نخساتین مخلاوق معرفای مایکنناد ،چناد
گونه اند :برخی از روایات رسو خدا (ص) را مخلوق او معرفی میکنند ،بدون اینکاه
اشاره کنند به اینکه فرد دیگری از اهلالبیت (ع) هم زمان باا او یاا بالفاصاله بعاد از او
خلق شده است یا نه (ووسی334 :2929 ،؛ صدوق .)951/1 :2131 ،در چندین روایت ،محمد
(ص) و علی (ع) نخستین مخلوقات معرفی شادهاناد (کلینای991 ،994/2 :2131 ،؛ صادوق،
 .)279/2 :2151در روایتی محمد (ص) و علی (ع) و فاومه (ع) نخستین مخلوقاات ذکار
شده اند (کلینی .)992/2 :2131 ،در روایت دیگر ،عالوه بر پیامبر (ص) و علی (ع) و فاومه
(ع) نام حسن (ع) و حسین (ع) به عنوان کسانی ذکر میشاود کاه قبال از خلقات دنیاا
آفریاده شادهاناد (صادوق .)144/2 :2151 ،در روایتای محماد (ص) و علای (ع) و یاازده
فرزندش نخستین مخلوقات معرفی شدهاند (کلینای .)112/2 :2131 ،در روایت دیگاری ،از
محمد و عترتش ،به عنوان نخستین مخلوقات ،سخن به میان آمده است (همان.)991/2 :
خلقت اهلالبیت (ع) به مثابه نور یا روح
چنانکه گفتیم ،روایات متعددی اهلالبیت (ع) را نخستین مخلوقات معرفی میکنناد.
در اینجا پرسش این ا ست که آنگاه که ایشان به عنوان نخستین مخلوقات خلاق شادند،
وجود ایشان از چه سنخی بود .در فقره ای از زیارت جامعه ،عبارت «خلقکم اهلل اناوارا»
(صدوق321/1 :2921 ،؛ صدوق 1)171/1 :2175 ،آمده است که نشان میدهد اهلالبیت (ع) در
بدو خلقت خود همچون نور آفریده شدند .در دو روایت دیگر نیز ،از خلقت اهلالبیت
(ع) به عنوان نور سخن به میان آمده ،اما بالفاصله نور به روح تفسیر شده است .روایت
نخست از آفرینش محمد (ص) و علی (ع) به عنوان نور سخن میگوید« :یا مُحَمَّدُ إِنِّی
خَلَقْتُک وَ عَلِیا نُورا یعْنِی رُوحا بِلَاد بَدَنٍ قَبْلَ أَنْ أَخْلُاقَ سَامَاوَاتِی وَ أَرْضِای وَ عَرْشِای وَ
بَحْرِی  ...ثُمَّ جَمَعْتُ رُوحَیکمَا فَجَعَلْتُهُمَا وَاحِدَة» (کلینای .)994/2 :2131 ،در اداماه هماین
روایت بیان می دارد که فاومه در بدو آفرینشش از نور ،به عنوان روح آفریده شاد؛ «ثُامَّ
خَلَقَ اللَّهُ فَاوِمَةَ مِنْ نُورٍ ابْتَدَأَهَا رُوحا بِلَا بَدَن» (همان) .در روایت دوم ،از خلقت چهاارده
معصااوم (ع) بااه عنااوان نااور سااخن مایگویااد ،و در ادامااه ایاان نااور را همااان ارواح
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اهل البیت (ع) می داند« :إِنَّ اللَّهَ تَبَارَد وَ تَعَالَی خَلَقَ أَرْبَعَةَ عَشَارَ نُاورا قَبْالَ خَلْاقِ الْخَلْاقِ
بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ اَلْافَ عَاامٍ فَهِای أَرْوَاحُنَاا» (صادوق .)113- 111/1 :2141 ،در کناار دو روایات
فوق ،که از خلقت اهل البیات (ع) باه عناوان ناور ساخن گفتاه و ناور را روح معرفای
کرده اند ،روایتی وجاود دارد کاه ارواح اهالالبیات (ع) را نخساتین مخلوقاات معرفای
میکند ،اما این نکته را نیز میافزاید که مالئکه ایشان را همچون ناوری واحاد مشااهده
کرده اند« :لِأَنَّ أَوَّ َ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْوَاحُنَا  ...فَلَمَّا شَااهَدُوا أَرْوَاحَنَاا نُاورا وَاحِادا»

(صدوق.)131/2 :2175 ،

جدا از احادیثی که از خلقت اهل البیت (ع) همچون نور ساخن گفتاهاناد ،احادیاث
متعددی بدون اشاره به ابتدای خلقت اهلالبیت (ع) ،ایشان را به عنوان نور یا ناور خادا
معرفی کرده اند .کلینی در کتاب الحجة از اصو الکافی بابی تحت عنوان «باب أن االئمة
نور اهلل عز و جل» گنجانیده و ذیل آن شش روایت نقل کرده که همگی از امام به عنوان
نور خدا یاد کردهاناد (کلینای .)243- 249/2 :2131 ،هار شاش روایات ایان بااب روایاات
تفسیری هستند که واژه «نور» را در آیات قارآن باه اماام تفسایر کاردهاناد؛ در یکای از
روایات ،امام صادق (ع) کلماتی از قبیل «مشکوة»« ،مصباح» و «کوکاب دری» را کاه در
آیه  11سوره نور آمده بر افرادی از اهلالبیت (ع) تطبیق مایکناد و عباارت «نُاور عَلای
نُورٍ» در آیه را به معنای «إِمَام بَعْدَ إِمَامٍ» و عباارت «یهْادِی اللَّاهُ لِنُاورِهِ مَانْ یشاا ُ» را باه
معنای «یهْدِی اللَّهُ لِلْأَئِمَّةِ مَنْ یشَا ُ» تفسیر میکند (هماان .)241/2 :در روایاات دیگار ایان
باب ،واژه «نور» در آیات «فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّاذی أَنْزَلْناا وَ اللَّاهُ بِماا تَعْمَلُاونَ
خَبیر» (تغابن « ،)5 :فَالَّذینَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذی أُنْزِ َ مَعَهُ أُولئِاک
هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (اعراف« ،)217 :یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ یاْْتِکمْ کفْلَاینِ
مِنْ رَحْمَتِهِ وَ یجْعَلْ لَکامْ نُاورا تَمْشُاونَ بِاهِ» (حدیاد ،)14 :و «یرِیادُونَ لِیطْفِاُْا نُاورَ اللَّاهِ
بِأَفْواهِهِمْ» (صف )5 :به امامان تفسیر شده است (کلینی.)249/2 :2131 ،
گذشت ه از این روایات تفسیری ،در روایات راجع به زیارات امامان تعابیری از قبیال
«نور»« ،نور اهلل فی ظلمات االرض» و «انوار» بر امامان اوالق شده است (ابنقولویه: 2113 ،
121 ،141 ،114؛ صدوق .)321 ،349 ،342/1 :2921 ،اوالق نور یا نوراهلل بر اهلالبیت (ع) کاه
در ایاان قبیاال روایااات صااورت گرفتااه ،چنااانکااه در ادامااه خااواهیم دیااد ،مبتناای باار
وجودشناسی اهل البیت (ع) است و از چیستی یا نحوه هستی وجود ایشان خبر میدهد.
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به تعبیر دیگر ،وجه این اوالق آن است که وجود اهلالبیت (ع) در اصال از سانخ ناور
است .به نظر میرسد نور در اصطالحشناسی روایات ،سنخ خاصی از وجود است که با
اقسام دیگر وجود ،مثال جسم ،تفاوت دارد (نک :.کلینی.)51/2 :2131 ،
ترتیب خلقت انوار
برخی روایات حاکی از ترتیب خلقت انوار اهلالبیت (ع) هستند ،به نحوی کاه ایان
انوار یکی پس از دیگری یا یکی از دیگری خلق شدهاناد .در روایتای آماده اسات کاه
محمد (ص) و علی (ع) از نور واحد خلق شدند و امامان از انوار محماد (ص) و علای
(ع) (خزاز رازی .)222 :2942 ،روایتی دیگر از پیامبر (ص) نقل میکند که خداوند قبال از
آفرینش آسمان و زمین و فرشتگان ،مرا از برگزیده نور خود (صافوة ناوره) آفریاد و از
نور من ،علی (ع) را و از ناور علای (ع) ،فاوماه (ع) را آفریاد و از مان و علای (ع) و
فاومه (ع) ،حسن (ع) و حسین (ع) را آفرید و سپس از ما و از نور حسین (ع) ،نُه امام
را آفرید (وبری آملی .)995 :2921 ،در زیارت جامعه پس از بیان یکیبودن هر کدام از نور
و ارواح و وینت اهلالبیت (ع) عبارت «بعضکم من بعض» آمده است که میتواند اشاره
باشد به اینکه برخی از این انوار از دیگری آفریده شدهاند.
روایتی در اصو کافی فرآیند پیچیدهتری را در خصوص ترتیب خلقت انوار مطارح
میکند؛ به موجب این روایت ،خداوند ابتدا محمد (ص) و علی (ع) را باه عناوان ناور،
یعنی روح ،آفرید .سپ س این دو روح را با یکدیگر جمع کرد تا یک روح شاوند ،آنگااه
این روح واحد را دو قسمت کرد و دوباره هر قسمت را دو قسامت کارد و در نتیجاه
چهار قسمت شد که عبارت بودند از :محمد (ص) ،علی (ع) ،حسن (ع) و حساین (ع).
آنگاه خداوند فاومه (ع) را همچون روح از نور آفرید (کلینی.)994/2 :2131 ،
خلقت اهلالبیت (ع) از نور خداوند
روایاتی که گذشت دا بر این بود که اهل البیت (ع) اولین مخلوقات خداوند هستند
و به عنوان نور خلق شده اند .اکنون پرسش این است که آیا ایشان مستقیما به عنوان نور
خلق شده اند یا از چیزی دیگری به عنوان نور خلق شدهاند .تعدادی از روایاات داللات
دارند بر اینکه خلقت ایشان از ناور دیگاری باوده اسات .ایان ناور ،کاه منشاأ خلقات
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اهل البیت (ع) بوده ،در برخی روایات بدون توصیف صرفا به عنوان نور واحاد معرفای
شده است« :خلقت انا و علی من نور واحاد» (صادوق219/2 :2151 ،؛ صادوق12/2 :2131 ،؛
صدوق .)113 :2173 ،در برخی روایات ،نور خدا منشأ خلقت اهلالبیت (ع) معرفای شاده
است (صدوق .)143 :2941 ،گاهی این نور به عنوان نوراالنوار یا نوری که نور هماه اناوار
از او است معرفی شده است « :وَ خَلَقَ نُورَ الْأَنْوَارِ الَّذِی نُوِّرَتْ مِنْهُ الْاأَنْوَارُ ،و أَجْاری فِیاهِ
مِنْ نُورِهِ الَّذِی نُوِّرَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ ،و هُوَ النُّورُ الَّذِی خَلَقَ مِنْهُ مُحَمَّدا و عَلِیاا» (کلینای:2131 ،
 .)991/2در روایتی «صفوة نوره» (گزیده نور خدا) منشأ خلقت اهالالبیات معرفای شاده
است (وبری آملی .)995 :2921 ،در دسته دیگاری از روایاات ،ناور عظمات االهای منشاأ
خلقت نور امامان معرفی شده اسات (کلینای112 ،154/2 :2131 ،؛ صادوق .)254/2 :2151 ،در
روایتی دیگر ،نوری که اهل البیت (ع) از آن آفریده شدند «نور مبتادع» نامیاده شاده کاه
میتواند اشاره باشد به اینکه آن ناور از چیاز دیگاری خلاق نشاده باود (صادوق:2151 ،
 .)227/2در روایتی ،بدون آنکه به مقدمبودن خلقت اهلالبیات (ع) بار دیگار مخلوقاات
اشاره شود ،منشأ خلقت اهل البیت (ع) نور و رحمت معرفی شاده اسات« :خَلَقَهُامْ مِانْ
نُورِهِ وَ رَحْمَتِهِ» (صدوق )237 :2145 ،که هم مایتواناد حااکی از ایانهماانی ایان ناور و
رحمت باشد و هم حاکی از تعدد منشأ خلقت ایشان.
ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر اهلالبیت (ع) از نور دیگری خلق شاده
باشند ،اولین مخلوق نخواهند بود؛ چراکه آن نور ،که منشأ خلقات ناور اهالالبیات (ع)
بود ،منطقا بر نور اهلالبیت (ع) تقدم دارد .وجه عقلی جمع بین این دو مضمون (اولاین
مخلوقبودن و خلقت از نور دیگر) می تواند این باشد که مقصود از خلقت در روایااتی
که اهل البیت (ع) را «او ما خلق اهلل» معرفی می کنند ،همانوور که از عبارت خود ایان
روایات پیدا است« ،خلقت از چیزی /خلاق مان شای » اسات و در مقابال ،مقصاود از
خلقت نوری که اهلالبیات (ع) از آن آفریاده شادند ،خلقات اباداعی و «خلقات ناه از
چیزی /خلق المن شای » اسات .لاذا اهالالبیات (ع) نخساتین مخلاوقی بودناد کاه از
چیزی آفریده شدند .ناگفته نماند کاه در روایتای او مخلاوقباودن اهالالبیات (ع) در
کنار خلقت اهل البیت (ع) از نوراالنوار مطارح شاده اسات (کلینای .)991/2 :2131 ،گویاا
از منظر این روایت ،از اساس بین ایان دو مضامون اختالفای نیسات تاا نیااز باه حال
داشته باشد.
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خلقت نوری شیعیان
وبق روایات ،شیعیان اهل البیت (ع) نیز در این وجود و خلقت نوری سهمی دارناد.
در روایتی که معراج پیامبر (ص) را گزارش میکند ،مالئکه به پیاامبر (ص) مایگویناد
علی (ع) و شیعیانش را از همان زمان که نوری بر حو عرش االهی بودند میشاناختند
و اسم پیامبر (ص) و امامان و شیعیان در کتابی از نور در بیتالمعمور درج شاده اسات
(همان .)959/1 :در بصائر الدرجات نیز بابی با عنوان «بااب ماا أخاذ اهلل میثااق الماْمنین
ألئمة آ محمد صلوات اهلل علیهم أجمعین بالوالیة و خلقهم من ناوره» وجاود دارد کاه
ذیل آن سه روایت نقل شده است:
در یکی از این سه روایت درباره شیعیان تعبیر «جعلهم من نوره» آمده اسات (صافار،
 .)54 :2949دو روایت دیگر ،سخن در تبیین این است که مْمن فراستی دارد؛ چراکاه باا
نور خدا مینگرد (ینظر بنور اهلل) .وقتی راوی تفسیر این سخن را از امام جویا مایشاود
امام توضیح می دهد که خداوند مْمن را از نور خودش خلاق کارده اسات و ماْمن باا
همین نوری که از آن خلق شده مینگرد (همان).
در روایت دیگر ،این نکته مطرح شده که کسی تحمل سرّ و علم خدا را ،که نازد آ
مح مد به ودیعت نهاده شده بود ،نداشت تا آنکه خداوند اقوامی را آفریاد کاه از هماان
وینتی خلق شده اند که محمد و آ محمد خلق شاده بودناد و از هماان ناوری آفریاده
شدند که محمد و آ محمد آفریده شدند .ایشان توانساتند علاوم آ محماد را بپذیرناد
(کلینی.)941/2 :2131 ،

در روایت سوم هم از خلقت نوری ابووالاب (ع) ساخن باه میاان آماده اسات .باه
موجب این روایت ،نور او در قیامت بر همه انوار به جز انوار پیامبر (ص) و امامان فائق
خواهد بود؛ چراکه نور او از همان نور اهلالبیت (ع) اسات کاه دو هازار ساا قبال از
خلقت آدم خلق شده بود (ووسی141 :2929 ،؛ کراجکی.)251/2 :2924 ،
اهلالبیت (ع) به عنوان اشباح نور
در تعدادی از روایات ،اهلالبیت (ع) در خلقت پیشاین خاود ،اشاباح ناور معرفای
شده اند .در برخی از این روایات ،ابتدا از نخستین مخلوقبودن اهلالبیات (ع) یاا تقادم
خلقت ایشان بر عالم سخن به میان می آید و سپس بیان میشود که «آنگاه ایشان اشاباح
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نور در نزد پروردگار بودند» (فَکانُوا أَشْابَاحَ نُاورٍ بَاینَ یادَی اللَّاه) (کلینای991/2 :2131 ،؛

صدوق144/2 :2151 ،؛ وبری آملی217 :2921 ،؛ همو .)242 :2917 ،در روایتی با اشاره به خلقت
اهل البیت (ع) و تقدم خلقت ایشاان ،آنهاا را اشاباحی در پرتاو ناور خداوناد (فَأَقَاامَهُمْ
أَشْبَاحا فِی ضِیا ِ نُورِهِ) معرفی میکند (کلینی.)111- 112/2 :2131 ،
اهلالبیت (ع) به مثابه اظله
اصطالح دیگری که در روایات به خلقت پیشین اهلالبیت (ع) اشاره دارد ،اصطالح
«اظله» است .چندین روایت ،ضمن اشاره به اینکاه اهالالبیات (ع) پایش از مخلوقاات
آفریده یا برگزیده خدا بودند ،میگوید ایشان اظلاهای در جاناب راسات عارش بودناد:
« اصْطَفَاهُمْ قَبْلَ خَلْقِهِ أَظِلَّة عَنْ یمِینِ عَرْشِهِ»( 2همان)113/3 :؛ «ظِلًّا قَبْالَ خَلْاقِ نَسَامَةٍ عَانْ
یمِینِ عَرْشِه» (همان149/2 :؛ نعمانی .)113 :2147 ،همچنین ،در روایتی تعبیر «ظل الناور» در
تفسیر تعبیر «اشباح نور» برای اشاره به وجود پیشین اهلالبیت (ع) به کاار رفتاه اسات؛
« فَکانُوا أَشْبَاحَ نُورٍ بَینَ یدَی اللَّهِ قُلْتُ وَ مَا الْأَشْبَاحُ قَا َ ظِلُّ النُّورِ أَبْدَان نُورَانِیة بِلَاا أَرْوَاح»
(کلینی.)991/2 :2131 ،

نسبت مفاهیم راجع به وجود پیشین اهلالبیت (ع) در روایات
چنانکه گفتیم ،از مجموع واژگان دا بر وجود پیشین اهلالبیات (و انساانهاا) ساه
واژه «نور»« ،شبح» ،و «ظل» مستقیما در این مقاله بحث میشود و واژگان دیگر ،از قبیل
«روح»« ،وینت» ،و «ذر» فقط در روایاتی که با سه واژه مذکور مرتبط شادهاناد بررسای
شده است .در اینجا پرسش این است که روایات مشتمل بر این واژگاان چاه نسابتی را
برای آنها در نظر گرفته اند .آیا به ذکر این واژگان باه عناوان عنااوینی مشایر باه وجاود
پیشین اهل البیت (ع) اکتفا کردهاند یا اینکه عالوه بر آن ،نسبتی نیز باین مشاار الیاه ایان
واژگان از قبیل اینهمانی ،مغایرت ،ترتب ،و توالی برقرار کردهاند .برای پاساخ باه ایان
پرسش باید به نحوه کاربرد این واژگان در روایاتی که دو یا چند واژه را همزمان به کار
بردهاند مراجعه کنیم:
در زیارت جامعه عبارت «أَنَّ أَرْوَاحَ کمْ وَ نُورَکمْ وَ وِینَتَکمْ وَاحِادَة وَابَاتْ وَ وَهُارَتْ
بعضها مِنْ بَعْضٍ» آمده که بهدشواری میتوان آن را بیانگر نسابت ایانهماانی باین ساه
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مفهوم نور ،روح و وینت دانست؛ چراکه ممکن است عبارت فوق اشاره باشد به اینکاه
نور اهلالبیت (ع) در اصل از یک نور و ارواح ایشان از یک روح و وینت ایشان از یک
وینت اخذ شده اند ،نه اینکه نور ایشان همان روح و وینت ایشان باشد.
سه روایت که قبال به مناسابتی دیگار ذکار شادند ،صاراحتا یاا ضامنا ناور و روح
اهل البیت (ع) را یکی می دانند .در یک روایت باا واژه «یعنای» ناور باه «روح بالبادن»
تفسیر شده است « :یا مُحَمَّدُ إِنِّی خَلَقْتُک وَ عَلِیا نُورا یعْنِی رُوحا بِلَا بَادَنٍ قَبْالَ أَنْ أَخْلُاقَ
سَمَاوَاتِی وَ أَرْضِی وَ عَرْشِی وَ بَحْرِی» (همان .)994/2 :روایت دیگر ،چهارده نوری را کاه
قبل از مخلوقات آفریده شدهاند ،ارواح اهلالبیت (ع) میداند (صدوق.)113- 111/1 :2141 ،
به موجب روایتی دیگر ،مالئکه ،ارواح اهل البیات (ع) را ،کاه نخساتین مخلوقااتاناد،
همچون نور واحد مشاهده کردهاند (صدوق.)131/2 :2175 ،
در یکی از روایات ،دو واژه «شبح» و «ظل» به نحو مترادف استعما شدهاند .در این
روایت ،که اهلالبیت (ع) را اولین مخلوقات میداند ،ایشان را اشباح نور معرفی میکناد
و اشباح نور را همان «ظل النور» و «ابدان نورانیة بالارواح» میداند (کلینی.)991/2 :2131 ،
در روایت دیگر ،عبارت «اشباحا ابدانا بالارواح» آمده است ،بدون آنکه تعبیر «ظل النور»
را نیز به کار برده باشد؛ «فَأَرَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اثْنَی عَشَرَ أَشْابَاحا أَبْادَانا بِلَاا أَرْوَاحٍ» (خازاز
رازی.)274 :2942 ،
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چنانکه پیدا است ،برخی احادیث فوق ،اهلالبیات (ع) را در خلقات آااازین خاود
ارواح بالابدان می دانند و برخی دیگر ابدان بالارواح .شاید وجه جمع بین این دو دسته
آن باشد که در دسته نخست همان وور که در متن روایت آمده مقصود از روح ،روحای
از سنخ نور است و در واقع همان حقیقتی است که در روایات دیگار از آن باا «اشاباح
نور» یا «ظل النور» تعبیر شده است و مقصود از ابدان ،ابدان جسمانی است و در دساته
دوم ،که اهل البیت (ع) را در خلقت آاازینشان ابدان بالارواح معرفی میکنند ،مقصود از
ابدان ،چنانکه در متن روایت اشاره شده ،ابدانی از سنخ نور و به عباارت دیگار هماان
اشباح نور یا ظل النور است که نمایی انسانی دارد و مقصود از ارواحی که تعلق آنهاا باه
ابدان نوری نفی شده ارواحی است که آفرینششان پس از آفرینش ابدان نوری صاورت
گرفته است .در حقیقت ،مجموع این دو دساته از روایاات از دو روح ساخن باه میاان
آورده اند  :روحی از سنخ نور که به صورت بدن یا شبحی نورانی نمود دارد و روحی که
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بعدا در این شبح نوری دمیده خواهد شد ولی در مرحلاه آااازین خلقات هناوز چناین
روح ی تکوین نیافته است .شاهد اینکه روح به این معنا به مرحلاهای متاأخر از خلقات
اهل البیت (ع) اخت صاص دارد روایاتی است کاه از قرارگارفتن ناور اهالالبیات (ع) در
وینت علیین سخن میگویند (کلینی154/2 :2131 ،؛ صفار .)14 :2949 ،این روایات به اضاافه
دسته ای دیگر از روایات که از خلقت ارواح و قلاوب 4اهالالبیات (ع) از وینات فاوق
علیین سخن میگویند (صفار )14- 24 :2949 ،ما را به این نتیجه میرساانند کاه ابتادا ناور
اهل البیت (ع) آفریده شد بدون آنکه واجد روح باشد ،آنگاه بارای ایان ناور ،روحای از
سنخ فوق علیین یا اعلی علیین آفریده شد.
در مقام بحث از نسبت بین مفاهیم راجع به وجود پیشین اهلالبیت (ع) ناگزیر بایاد
به روایتی اشاره کرد که از واژگان «ظل»« ،وین»« ،ذر» و «روح» یکی پس از دیگری ،در
کنار یکدیگر ،استفاده کرده است« :خداوند آنگاه که از ذر بر ربوبیت خویش و بر نبوت
پیامبر (ص) پیمان می گرفت از شیعیان ما در حالی که ذر بودناد بار والیات ماا پیماان
گرفت و خداوند ،امت محماد را در حاالی کاه اظلاه بودناد در واین بار آن حضارت
عرضه کرد و ایشان را از همان وینتی آفرید که آدم از آن آفریاده شاده باود و خداوناد
5
ارواح شیعیان ما را دو هزار سا قبل از ابدانشان آفرید» (صافار54 :2949 ،؛ کلینای:2131 ،
 .)915/2همین مضمون عینا در روایتی در تفسیر عیاشی نیز آمده است با این تفاوت کاه
به جای تعبیر «عرض اهلل علی محمد امته فی الطین و هم اظلة» تعبیر و «عرض اهلل علای
محمد و آله السالم أئمته الطیبین و هم أظلة» آمده است (عیاشی )252/2 :2154 ،که به نظار
میرسد تصحیف همان روایت قبلی باشد ،به ویژه که راوی اخیار هار دو روایات یاک
نفر است.
این روایت ،چنانکه می بینیم ،درباره نسبت بین این مفاهیم ساکت است ،و مشخص
نمیکند که مثال بین اظله و ذر و ارواح چه نسبتی وجود دارد ،جز آنکه باه ناوعی باین
اظله و وین نسبت برقرار میکند و عرض اظله را بر پیامبر (ص) در وین میداند .با این
حا  ،عرض اظله بر پیامبر (ص) در وین نسبت وجودی روشنی را بین اظله و وین بیان
نمی دارد؛ چراکه ممکن است اظله از منشأی متفاوت از وین آفریده شده باشاند ،اماا در
مقام عرضه بر پیامبر (ص) در وین تمثل یافته باشند ،به نحوی که آن حضرت با نگاه بر
وین اظله را مشاهده کرده باشد.
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دو روایت بین دو مفهوم ارواح و اظله رابطه برقرار مایکناد؛ در یاک روایات اماام
می فرماید« :خداوند از انسانها در حالی که قبل از میالد ،اظله بودند پیمان گرفت .پاس
ارواحی که همدیگر را شناختند انس گرفتند و آنها که نشناختند اختالف ورزیدند»؛ «إن
اهلل تبارد و تعالی أخذ میثاق العباد و هم أظلة قبل المیالد فما تعارف من األرواح ائتلف
و ما تناکر منها اختلف» (صدوق .)59/2 :2151 ،به نظر میرسد حرف «فا » در «فما تعارف»
به نوعی قضیه دوم (تعارف و اختالف ارواح) را با قضیه او (اخذ میثاق از اظلاه) و در
نتیجه واژه «اظله» را با واژه «ارواح» مرتبط کرده ،اما چند و چون این ارتبااط را روشان
نکرده است .روایت دیگر با ذکر حدیث «الْأَرْوَاحِ أَنَّهَا جُنُود مُجَنَّدَة فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ
وَ مَا تَنَاکرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ» تأکید میکند که خداوند از انسانها ،در حاالی کاه ایشاان اظلاه
بودند ،پیش از میالد ،پیمان گرفت و این همان مضمون آیه «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّک مِنْ بَنِی آدَمَ
مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلی أَنْفُسِهِمْ» (اعراف )271 :است (صدوق.).51- 59/2 :2151 ،
مرتبط کاردن اخاذ پیماان از اظلاه باا آیاه فاوق کاه در ایان روایات صاورت پذیرفتاه
6
پرسشبرانگیز است ؛ چراکه روایات دیگر این آیه را با پیمان عالم ذر مرتبط کردهاند.
زمان خلقت انوار اهلالبیت (ع)
روایات برای خلقت نوری اهل البیت (ع) و اینکه خلقت نوری اهالالبیات (ع) چاه
مدت یا به تعبیری چند سا قبل از خلقت عالم بوده زمان تعیاین کاردهاناد .در روایتای
آمده است که خداوند در وحدانیت خویش متفرد بود و سپس محمد (ص) و علای (ع)
و فاومه (ع) را خلق کرد و ایشان «هزار دهر» (الف دهر) مکث کردند تا آنکه خداوناد
همه اشیا را آفرید (کلینای .)992/2 :2131 ،در برخی روایات ،این اتفاق ،دو هزار سا قبال
از خلقت آدم (صدوق219/2 :2151 ،؛ ووسی )141 :2929 ،و در روایت دیگار دو هازار ساا
قباال از آفاارینش مخلوقااات دانسااته شااده (صاادوق )279/2 :2151 ،اساات .در روایتاای،
پیامبر (ص) بدون آنکه واژه «نور» را به کار برد توضیح میدهد کاه خداوناد ساه هازار
سا پیش از آفرینش آدم آبی را در زیر عرش آفرید و آن را در بلوری سابز قارار داد و
پس از خلقت آدم همان آب را به صلب آدم منتقل کرد تا در نسل او منتقل شاود تاا در
نهایت پیامبر (ص) و علی (ع) از همین آب آفریده شوند (ووسی .)121 :2929 ،در روایتی
آمده است که ایشان هفت هزار سا قبل از دنیا آفریده شادند (صادوق .)144/2 :2151 ،در
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یک روایت هم خلقت انوار چهارده معصوم ،چهارده هزار سا قبل از خلقت مخلوقات
دانسته شده است (صدوق .)171/2 :2141 ،در روایتی خلقت نور محماد (ص)  219هازار
سا قبل از خلقت آسمان و زماین و عارش و کرسای و پیاامبران دانساته شاده اسات

(صدوق.)951/1 :2131 ،

مکان استقرار انوار اهلالبیت (ع)
تعداد معتنابهی از روایات ،محل استقرار انوار اهال البیات (ع) را مارتبط باا عارش
االهی تعریف کرده اند :برخی از روایات «یمنة العرش» (ورف راسات عارش) را محال
استقرار اهل البیت (ع) به هنگام خلقت نوری میدانند (همو219/2 :2151 ،؛ همو.)13 :2941 ،
در روایت دیگری ،محل نور اهل البیت (ع) (و شیعیان) «حو عرش» االهی دانسته شده
است (کلینی )959/1 :2131 ،و در روایت دیگر ،پیش روی عرش (قدام العارش) (صادوق،
 .)144/2 :2151در روایتی اهلالبیت (ع) انواری معرفی شدهاند که «حاو العارش» صاف
بسته اند «کنَّا أَنْوَارا صُفُوفا حَوْ َ الْعَرْشِ نُسَبِّحُ» (قمی .)115/1 :2949 ،در روایتای هام «حقاة
تحت ساق العرش» (قندیلی در زیر ساق عرش) مکان حضرت فاومه (س) معرفی شده
است (صدوق.)143 :2941 ،
چنانکه گفته شد« ،اظله» تعبیار دیگاری اسات کاه در روایاات بار وجاود پیشاین
اهلالبیت (ع) اوالق شده است .در این روایات نیز «یمین عرش» به عنوان مکان اظله یا
ظل اهلالبیت (ع) معرفی شده است (کلینی149/2 :2131 ،؛ نعمانی.)113 :2147 ،
در مقاباال ایاان روایااات ،برخاای روایااات نیااز وجااود دارنااد کااه باادون اشاااره بااه
عرش ،قرارگاهی را برای اهل البیت (ع) ذکر کردهاناد :مانناد روایتای کاه «اشاباح ناور»
اهل البیت (ع) را پیش روی خدا «بَینَ یدَی اللَّهِ» دانسته است (کلینی991/2 :2131 ،؛ صدوق،
 .)334/1 :2141همچنین ،روایتای مقار اشاباح پیاامبر (ص) و دوازده اماام را ضایا ناور
خداوند دانسته است« :فَأَقَامَهُمْ أَشْبَاحا فِی ضِیا ِ نُورِهِ» (کلینی.)112/2 :2131 ،
در روایتی دیگر ،کاه از تقادم خلقات اهالالبیات (ع) بار دیگار مخلوقاات ساخن
می گوید  ،راوی روایت ،مفضل ،اظله را محل استقرار اهلالبیت (ع) تلقای مایکناد و از
امام صادق میپرسد که در اظله چگونه بودید (کیف کنتم فی االظله) .امام پاسخ میدهد
ن زد پروردگار بودیم و کسی جز ما نزد او نبود و در سایهبانی سبز بودیم (کنَّا عِنْادَ رَبِّنَاا
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لَیسَ عِنْدَهُ أَحَد اَیرُنَا فِی ظُلَّةٍ خَضْرَا َ) (همان .)992/2 :ناگفته نماند که در برخی روایاات،
ارواح ایر اهلالبیت (ع) نیز در اظله دانسته شدهاند .در روایتی آمده اسات کاه خداوناد
ارواح را در اظله با یکدیگر برادر قرار داد ،به نحوی که ممکن است برادر در اظله ایار
از برادر دنیوی باشد (صدوق.)111/9 :2921 ،
تسبیح و تقدیس خداوند و تعلیم آن به مالئکه
اینکه اهلالبیت (ع) در وجود پیشین خود چه جایگاه و شأنی در عالم داشتند بحاث
دامنه داری است که پرسشگر را عالوه بر احادیاث خلقات ناوری باا ویاف وسایعی از
احادیث کالمی از قبیل احادیث راجع به عالم ذر درگیار مایکناد .در اینجاا صارفا باه
مضامینی میپردازیم که در احادیث خلقت نوری بهروشنی بیان شدهاناد .در تعادادی از
احادیث آمده است که اهل البیت (ع) بعد از خلقت نخستین خود مشغو تسبیح خداوند
شدند (صدوق219/2 :2151 ،؛ همو .)13 :2941 ،در روایتی ووالنی که از وریق سفیان ثاوری
از امام صادق (ع ) نقل شده آمده است که هماراه حضارت محماد (ص) حجاابهاای
متعددی ،از قبیل حجاب قدرت ،حجااب رحمات و ایاره آفریاده شاد و آن حضارت
چندین هزار سا در هر کدام قرار داشت و در هر کدام مشغو گفتن ذکر خاصای باود
که با تسبیح االهی آااز می شد (همو .)951- 951/1 :2131 ،گرچه در ایان روایاات تسابیح
بیش از همه محل تأکید قرار گرفته است ،در عین حا  ،عالوه بار تسابیح ،یادکردهاای
دیگر اال هی نیز به این انوار نسبت داده شده است ،از قبیل تهلیل (گفاتن ال الاه اال اهلل)،
تحمید (گفتن الحمد للّه) ،تکبیر ،تمجید ،و تقادیس خداوناد (هماو144/2 :2151 ،؛ هماو،
 .)334/1 :2141در روایت دیگر ،وعام حضرت فاومه (س) به هنگام خلقات نخساتینش
تسبیح و تهلیل و تحمید خدا دانسته شده است (همو.)143 :2941 ،
روایات بهروشنی گویای آنند کاه اهالالبیات (ع) ایان عباادت را باهتنهاایی انجاام
می دادند تا آنکه مالئکه آفریده شدند .مالئکه با مشاهده تسبیح و تمجید اهلالبیات (ع)،
چگونگی آن را از ایشان یاد گرفتند .روایتی میگوید اهلالبیات (ع) عامداناه و آگاهاناه
تسبیح و تمجید االهی را به مالئکه آموختند؛ یعنای اهالالبیات (ع) دقیقاا بارای اینکاه
مالئکه حمد و تسبیح االهی را یاد بگیرند حمد و تسابیح کاردهاناد و اگار ایان کاار را
نمیکردند مالئکه از معرفت به خداوناد عااجز بودناد (هماو .)131/2 :2175 ،در روایات

مضمونشناسی احادیث خلقت نوری اهلالبیت (ع) 14 /

دیگری ،که صدوق از کتاب محمد بن بحر شیبانی ،معروف به رهنی ،نقل میکناد ،اماام
سجاد (ع) فرمود« :ما اشباحی از نور بودیم که بر گرد عارش رحمان مایگشاتیم و باه
مالئکه تسبیح و تهلیل و تحمید را میآموختیم» (همو .)11/2 :2151 ،در روایتی بدون آنکه
ذکری از مالئکه به میان آید آمده است که اهلالبیت (ع) انواری بر حو عرش بودند که
اهل آسمان به تبع تسبیح ایشان تسبیح میگفتند تا آنگاه که اهلالبیت (ع) به زمین هبوط
کردند که در این زمان اهل زمین به تبع تسبیح ایشان تسبیح گفتند (قمی.)115/1 :2949 ،
اطالع پیشین اهلالبیت (ع) از عوالم پیشین
پرسش ما در این بخش آن است که در روایاتی که اهلالبیت (ع) را نخستین مخلوق
معرفی کرده اند یا از ایشان به تعبیر «انوار»« ،اشباح» یا «اظله» سخن گفتهاند چه علام یاا
علومی را به ایشان نسبت داده اند .به تعبیر دیگر ،وبق روایات ،اهلالبیت (ع) در خلقت
پیشین خود آنگاه که انوار یا اشباح یا اظله بودناد واجاد چاه علاومی بودناد پایش از
پرداختن به علم پیشین اهل البیت (ع) اشاره باه ایان نکتاه مناساب اسات کاه روایاات
فراوانی از علم کنونی اهل البیت (ع) به اعما و اوضاع انسانها سخن گفتاهاناد (کلینای،

124/2 :2131؛ صفار991- 919 :2949 ،؛ کاوفی اهاوازی23 :2941 ،؛ عیاشای11/1 :2154 ،؛ صادوق،

242/2 :2921؛ ووسی .)944 :2929 ،برخی از این روایات داللت دارند بار اینکاه ایشاان ناه
فقط از اعما بندگان بلکه از آنچه بین مشرق و مغرب است باخبرند (صفار.)911 :2949 ،
همچنین ،روایات در خصوص علام پیشاین اهال البیات (ع) در عاالم ارواح گویاا
هستند .در کافی روایتی نقل شاده کاه حااکی از آن اسات کاه ارواح شایعیان قابال باه
پیامبر (ص) و امامان معرفی شده اند (کلینی .)915/2 :2131 ،در بصائر الدرجات ذیل عنوان
« باب فی أمیر المْمنین أنه عرف ما رأی فی المیثاق و ایره» هشت حدیث نقل مایکناد
درباره اینکه علی (ع) ادعای فردی را که مادعی باوده آن حضارت را دوسات دارد رد
کردند؛ چرا که روح او در میان ارواح شیعیانی که قبال به ایشان معرفای شاده باود نباود
(صفار.)54- 57 :2949 ،

روایتی که اهل البیت (ع) را نخستین مخلوق می داند تأکید میکند که خداوند پس از
آنکه دیگر مخلوقات را آفرید علم بدانها را به اهلالبیت (ع) رسانید؛ «کنَّا عِنْدَ رَبِّنَا لَیسَ
عِنْدَهُ أَحَد اَیرُنَا  ...حَتَّی بَدَا لَهُ فِی خَلْقِ الْأَشْیا ِ فَخَلَقَ مَاا شَاا َ کیافَ شَاا َ مِانَ الْمَلَائِکاةِ
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وَ اَیرِهِمْ ثُمَّ أَنْهَی عِلْامَ ذَلِاک إِلَینَاا» (کلینای .)992/2 :2131 ،گرچاه ایان روایات از علام
اهل البیت (ع) به کل مخلوقات خبر میدهد ،امکان دارد عبارت «أَنْهَی عِلْامَ ذَلِاک إِلَینَاا»
ناظر به علم اهل البیت (ع) به مخلوقات در این عالم باشد نه در عوالم .اما روایتی وجود
دارد که تصریح میکند اهال البیات (ع) نخساتین مخلوقاات شااهد بار خلقات جمیاع
مخلوقات بعدی بودند« :ثُمَّ خَلَقَ جَمِیعَ الْأَشْیا ِ فَأَشْهَدَهُمْ خلقها» (همان.)992/2 :
در برخی روایات آمده است که خداوناد امات پیاامبر (ص) را در حاالی کاه اظلاه
بودند ،در وین بر آن حضرت عرضاه کارد (کلینای917/2 :2131 ،؛ برقای .)211/2 :2172 ،در
بصائر الدرجات بابی وجود دارد با عنوان «باب فی رسو اهلل أنه عرف ما رأی فی األظلة
والذر و ایره» (صفار .)51 :2949 ،این عنوان نشان میدهد که بار حساب برداشات وی از
روایات ،پیامبر (ص) در چند مرحله ،که از جمله آنها اظله و ذر است ،بار احاوا امات
خود اوالع یافته است؛ با این حا  ،در هیچ کدام از روایاتی کاه وی در ایان بااب نقال
میکند تعبیر «اظله» به کار نرفته است .در عوض ،در چندین روایت ،تعبیر «امت من در
وین بر من عرضه شدند» (مثلت لی أمتی فی الطین) آمده است و فقط در یک روایات،
این نکته نیز بیان شده که این عرض در زمانی بوده که امت ارواحی بدون اجساد بودند؛
«أرواحا قبل أن یخلق األجساد» (همان.)59 :
میثاق االهی در عالم اظله
موضوع اخذ میثاق از اهلالبیت (ع) و اخذ میثاق از انسانهاا بار توحیاد و نباوت و
والیت اهلالبیت (ع ) ،از جمله موضوعاتی است که روایات فراوانی بدان پرداختهاند .در
خصوص اتفاقات عالم ذر ،از جمله پیمانی کاه در ایان عاالم از انساانهاا گرفتاه شاد
روایات روشنی وجو د دارد .برخی از روایات تصریح میکنند که خداوند آنگاه که از ذر
پیمان می گرفت ،از شیعیان در حالی که ایشان نیز ذر بودند بار والیات اهالالبیات (ع)
پیمان گرفت (برقی211/2 :2172 ،؛ کلینی917 ،913/2 :2131 ،؛ صفار.)54 :2949 ،
اما در خصوص پیمان در عوالم دیگر ،روایات کمتری در اختیار است .در روایتی در
المحاسن ،که عینا در دو جا نقال شاده ،آماده اسات کاه خداوناد از اهالالبیات (ع) و
شیعیانشان در حالی که همگی اظله بودند پیماان گرفات« :إن اهلل أخاذ میثاقناا و میثااق
شیعتنا و نحن و هم أظلة» (برقی 213- 211/2 :2172 ،و  .)141دو روایت نیز در علل الشرایع
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وجود دارد که بدون اشاره به میثاق اهل البیت (ع) ،اخاذ میثااق را شاامل هماه بنادگان
می دانند و می گویند خداوند میثاق بندگان را آنگاه که اظله بودند پیش از تولدشان اخاذ
7
کرده است (صدوق.)51- 59 :2151 ،
دعوت اظله به هدایت
برخی از روایات داللت دارند که پیامبران و امامان در اظله خود اظله یا انساانهاا را
به سوی خداوند دعوت کرده اند .در تفسیر عیاشی ،روایتای در تفسایر آیاه «فماا کاانوا
لیْمنوا بما کذبوا به من قبل» آمده و ایمان و کفر کناونی انساانهاا را باه ایماان و کفار
پیشینشان مربوط کرده است .این روایت میگوید خداوند مخلوقات را آفرید در حاالی
که اظله بودند؛ آنگاه رسولش محمد (ص) را به سوی ایشان فرستاد ،پس بعضی ایماان
آوردند و بعضی کفر ورزیدند .در دنیا کسانی به پیامبر (ص) ایمان میآورند که در اظله
ایمان آورده بودند و کسانی کفر میورزند که در اظله کفر ورزیده بودناد (عیاشای:2154 ،
 .)213/1روایت دیگر که در کافی نقل شده می گوید خداوند کسانی را که دوست داشت
از وینت بهشت و کسانی را که دشمن داشت از وینت جهنم آفرید و سپس ایشان را در
سایهها مبعوث کرد؛ «ثمَّ بَعَثَهُمْ فِی الظِّلَا ِ» .اماام در جاواب راوی کاه مایپرساد ظاال
چیست ،سایه در آفتاب را مثا می زند که چیزی هست و چیزی نیست؛ «شَای وَ لَایسَ
بِشَی » .سپس ادامه می دهد که « آنگاه خداوند در میان ایشان پیاامبران را برانگیخات تاا
ایشان را به اقرار به خدا دعوت کنند  ...و سپس ایشان را به اقرار به پیامبران دعوت کرد
که بعضی اقرار و بعضی انکار کردند و سپس ایشان را به اقرار به والیت ما دعوت کارد
که به خدا قسم کسانی که خداوند دوستشان داشت اقرار کردند و کسانی که دشمنشاان
می داشت انکار کردند و این است مضمون آیه «فَما کانُوا لِیْْمِنُوا بِما کذبوا به مان قبال»
(یونس .)79 :سپس امام ادامه میدهد که تکذیب در آنجا بود (کلینی.)917/2 :2131 ،
قرارگرفتن نور اهلالبیت (ع) در طینت مخزون
دو روایت از قرارگرفتن نور اهلالبیت (ع) در وینتی خاص خبر میدهناد :در یکای
از این دو روایت آمده است که خداوند اهل البیت (ع) را از نور عظمت خاود آفریاد و
سپس با استفاده از وینت مخزون و پنهان از زیر عرش به خلقت اهلالبیت (ع) صورت
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بخشید و آنگاه نور اهل البیت (ع) را در آن وینت قرار داد؛ «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا مِنْ نُورِ عَظَمَتِهِ
ثُمَّ صَوَّرَ خَ لْقَنَا مِنْ وِینَةٍ مَخْزُونَةٍ مَکنُونَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ فَأَسْکنَ ذَلِک النُّورَ فِیهِ» (کلینای،
154/2 :2131؛ صفار .)14 :2949 ،این روایت در ادامه میافزاید که پاس ماا اهالالبیات (ع)
مخلوق و بشری نورانی بودیم .خداوند در این آفرینش برای ایر ما نصایبی قارار ناداد؛
« فَکنَّا نَحْنُ خَلْقا وَ بَشَرا نُورَانِیینَ لَمْ یجْعَلْ لِأَحَدٍ فِی مِثْلِ الَّذِی خَلَقَنَا مِنْهُ نَصِایبا» (هماان).
در ادامه روایت بیان می شود که ارواح شیعیان از وینات اهالالبیات (ع) و ابدانشاان از
وینتی مادون وینت اهل البیت (ع) خلق شده اسات؛ «خَلَاقَ أَرْوَاحَ شِایعَتِنَا مِانْ وِینَتِنَاا وَ
أَبْدَانَهُمْ مِنْ وِینَةٍ مَخْزُونَةٍ مَکنُونَةٍ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِک الطِّینَةِ» (کلینی144/2 :2131 ،؛ صافار:2949 ،
 .)14در روایتی دیگر ،سخن در این است که نور مبتدعی که اهلالبیات (ع) از آن خلاق
شدند در وینت اعلی علیین رسوخ کرده است؛ «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَد وَ تَعَاالَی خَلَقَنَاا مِانْ نُاورٍ
مُبْتَدَعٍ مِنْ نُورٍ رَسَخَ ذَلِک النُّورُ فِی وِینَةٍ مِنْ أَعْلَی عِلِّیینَ» (صادوق .)227/2 :2151 ،در ایان
روایت نیز پس از بیان رسوخ نور در اعلی علیین سخن در این است که قلوب شایعیان
از همان چیزی خلق شده که ابدان اهلالبیت (ع) خلق شدهاند و ابدان شیعیان از وینتای
مادون آن خلق شده است؛ «خَلَقَ قُلُوبَ شِیعَتِنَا مِمَّا خَلَقَ مِنْهُ أَبْدَانَنَا وَ خَلَاقَ أَبْادَانَهُمْ مِانْ
وِینَةٍ دُونَ ذَلِک» (همان).
انتقال انوار اهلالبیت (ع) به عالم دنیا
روایات بهروشنی بیان میدارند که نور اهلالبیت (ع) به صلب حضرت آدم و سپس
به صلب نوح و ابراهیم و دیگر اصالب و ارحام پاد منتقل شاد (صادوق .)13 :2941 ،در
روایتی آمده است که خداوند اهل البیت (ع) را پایش از دنیاا آفریاد و ایشاان همچاون
اشباح نور در پیش روی عرش مشغو تسبیح و تحمید االهی بودند تا آنگاه که خداوناد
اراده کرد که صور ایشان را خلق کند ،ایشاان را باه صاورت ساتون ناور (عماود ناور)
درآورد و سپس به صلب حضرت آدم افکند؛ «حَتَّای إِذَا أَرَادَ اللَّاهُ عَازَّ وَ جَالَّ أَنْ یخْلُاقَ
صُوَرَنَا صَیرَنَا عَمُودَ نُورٍ ثُمَّ قَذَفَنَا فِی صُلْبِ آدَمَ» (همو .)144/2 :2151 ،این نور از صلب او
به نسل او انتقا یافت و در اصالب و ارحام واهره یکی پس از دیگاری قارار گرفات.
افرادی که اصالب و ارحامشان حامل این نور بود هیچگاه دچاار کفار و شارد نشادند
(صدوق144/2 :2151 ،؛ وبری آملی .)215 :2921 ،در روایت دیگری آمده است علات اینکاه
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حضرت ابراهیم (ع) به هنگام افکندهشدن به آتش نترسید این بود که او به انوار حجا
االهی ،که در صلب او بودند ،تکیه داشت (صدوق .)311 :2173 ،این نور اهلالبیت (ع) در
ادامه در صلب حضرت عبد المطلب قرار گرفت .در اینجا بود که ایان ناور دو قسامت
شد؛ نصف آن به صلب عبداهلل و نصف دیگر آن به صلب ابووالب منتقل شاد (ووسای،
251 :2929؛ کلینی .)991/2 :2131 ،نصفشدن این نور بعد از عبادالمطلب یعنای اینکاه تاا
پیش از آن این نور یکپارچه بوده است .در روایتی توضیح میدهد که خداوند آن نور را
از صلب عبدالمطلب درآورد و دو نصف کرد و نصف آن را در عبداهلل قارار داد تاا باه
آمنه منتقل شود و از او پیامبر (ص ) متولد گردد و نصف دیگر را به ابووالب منتقل کرد
تا به فاومه بنت اسد منتقل گردد و از او علی متولد شود .آنگاه خداوند عمود نور را به
صلب پیامبر (ص) برگرداند تا از او فاومه (ع) متولد شود و سپس به صالب علای (ع)
برگرداند تا از او حسن و حسین (ع) متولد گردند .در ادامه ناور پیاامبر (ص) در نسال
امامان از فرزندان امام حسین (ع) ادامه یافت و ناور علای (ع) در فرزنادان حسان (ع)
انتقا یافت (صدوق.)144/2 :2151 ،
روایت دیگری می گوید خداوند نور فاومه (س) را از صلب پیامبر (ص) و اماماان
را از نور حضرت فاومه (س) برون آورده است (همان .)254/2 :روایتی هم اختصاصاا از
خلقت نوری و سپس خلقت دنیوی حضرت فاومه زهرا (ع) سخن میگوید .به موجب
این روایت ،آنگاه که خداوند اراده کرد فاومه را از صلب پیامبر (ص) بارون آورد او را
سیبی در بهشت قرار داد و آن سیب را جبرئیل از بهشت همچون ارمغانی االهی تقادیم
پیامبر (ص) کرد تا آن را میل کند (همو.)147 :2941 ،
هماهنگی جایگاه اهلالبیت (ع) در دنیا با جایگاهشان در عوالم پیشین
دسته ای از روایات شأن اهلالبیت (ع) در این عالم را با شأن ایشان در عوالم پیشاین
مرتبط دانسته اند و حتی دومی را نتیجه اولی انگاشتهاند ،از جمله ،در روایتی گفته شاده
علت اینکه مالئکه مأمور شدند به آدم سجده کنند این باود کاه ناور اهالالبیات (ع) در
صلب او قرار گرفته بود و سجده بر آدم در حقیقت تعظیم و گرامیداشت اهلالبیت (ع)
بود ،یا تعظایم آدم باود از آن جهات کاه ایان اناوار در صالب او قارار گرفتاه بودناد

(همو.)131/2 :2175 ،
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در روایتی تفاوت نبوت و امامت بر اساس خلقت نوری تبیین شده اسات .خداوناد
نوری آفرید که دارای «اصل» و «فرع» بود ،به نحوی که فرع همچاون شاعاعی از اصال
بود .اصل این نور نبوت بود که به حضرت محمد (ص) تعلق گرفت و فارع آن امامات
بود که به علی (ع) تعلق گرفت؛ «هَذَا نُور مِنْ نُورِی أَصْلُهُ نُبُوَّة وَ فَرْعُهُ إِمَامَاة أَمَّاا النُّبُاوَّةُ
فَلِمُحَمَّدٍ عَبْدِی وَ رَسُولِی وَ أَمَّا الْإِمَامَةُ فَلِعَلِی حُجَّتِی وَ وَلِیی» (همو.)271- 279/2 :2151 ،
در روایتی اشارهای وجود دارد به اینکه اهلالبیت (ع) به دلیل اینکه از نور و رحمت
خداوند آفریده شده اند چشم بینای خدا ،و گوش شنوای او ،و زباان گویاای اویناد کاه
خداوند به واسطه ایشان گناهان را میزداید ،ظلم را دفع میکند ،رحمت را ناز میکند،
زندگان را میمیراند و مردگان را زنده میکند و مخلوقاتش را امتحان میکند و در میاان
ایشان داوری میکند« :خَلَقَهُمْ مِنْ نُورِهِ وَ رَحْمَتِهِ  ...فَهُمْ عَینُ اللَّهِ النَّاظِرَةُ وَ أُذُنُاهُ السَّاامِعَةُ
وَ لِسَانُهُ النَّاوِقُ فِی خَلْقِهِ بِإِذْنِ هِ  ....فَبِهِمْ یمْحُو السَّیئَاتِ وَ بِهِمْ یادْفَعُ الضَّایمَ وَ بِهِامْ ینْازِ ُ
الرَّحْمَةَ وَ بِهِمْ یحْیی مَیتا وَ بِهِمْ یمِیتُ حَیا وَ بِهِمْ یبْتَلِی وَ بِهِمْ یبْتَلِی خَلْقَهُ وَ بِهِامْ یقْضِای
فِی خَلْقِهِ» (همو.)237 :2145 ،
برخی روایات عالوه بر اهل البیت (ع) ،وضعیت کل انسانهاا را در دنیاا منطباق باا
وضعیتشان در عوالم پیشین می داند .ماثال در تعادادی از روایاات ،ایماان و کفارِ افاراد
مسبوق به ایمان و کفرشان در عالم ذر دانسته است (کلینی921/2 :2131 ،؛ صفار)52 :2949 ،
و در برخی دیگر ،محبت و بغض افراد به اهلالبیت (ع) مسبوق به محبات و بغضشاان
در عالم ارواح دانسته شده است (کلینی915/2 :2131 ،؛ صفار .)55 :2949 ،چنانکه قبال اشاره
شد ،روایتی ایمان و کفر انسانها در دنیا را به ایمان و کفرشان در عالم اظله برمیگرداند

(عیاشی.)213/1 :2154 ،

از برخی روایات میتوان دریافت که حتای حااالت نفساانی انساان ماْمن در دنیاا
بیارتباط با خلقت پیشینش نیست .در روایتی ،راوی از امام صادق (ع) وجه اندوههاایی
را میپرسد که بدون عامل خارجی بر د انسان وارد میشود .امام توضیح مایدهاد کاه
«آن اندوه و شادی از ما به شما میرسد؛ هر گاه ما اندوهگین یاا شااد شاویم شاما نیاز
چنین شوید؛ چراکه ما و شما از نور خدا هستیم و خداوند ما و وینت ما و وینت شاما
را یکی قرار داده است  ...شیعیان ما از نور خدا خلق شدهاناد و باه او بااز مایگردناد»
(صدوق.)49- 41/2 :2151 ،
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نتیجه
با کنار هم قراردادن روایاتی که از خلقت نوری اهل البیت (ع) سخن مایگویناد باه
این مضامین دست می یابیم :اهل البیت (ع) نخستین مخلوقاات خداوناد هساتند کاه باه
عنوان انوار یا شبحهای نور یا سایههای نور از نور خداوند آفریده شدند و با استقرار در
اوراف یا پیش رو یا جانب راست عرش االهی به تسبیح و تقدیس خداوناد پرداختناد.
آفرینش نوری اهلالبیت (ع) تدریجی بوده به نحوی که ابتادا ناور پیاامبر (ص) آفریاده
شد و بعد ،در روندی خاص ،مابقی اهل البیت (ع) آفریده شدند .اهلالبیت (ع) شاهد بر
آفرینش موجوداتی بودند که بعد از ایشان آفریده شدند یاا دساتکام بعاد از آفارینش
موجودات در جریان آفرینش آنها قرار گرفتند .مالئکه ،که بعد از اهلالبیات (ع) آفریاده
شدند ،تسبیح و تقدیس االهی را از اهل البیت (ع) آموختند .نور اهلالبیات (ع) بعادا در
وینتی خاص قرار داده شد و از این وریق دارای صورت گردید .نور اهلالبیت (ع) پس
از خلقت حضرت آدم (ع) در صلب او قرار گرفت و از او باه نسال او و در واقاع باه
اصالب و ارحام زنجیره پدران و مادرانی که به شرد آلوده نشده بودند انتقا یافات تاا
آنکه در نهایت همه چهارده نور از مادر متولد شدند .شأن و برتری مقام اهالالبیات (ع)
در دنیا ناشی از خلقت نوری ایشان است .شایعیان هرچناد در خلقات ناوری هامشاأن
اهل البیت (ع) نیستند ،اما به درجهای فروتر سهمی در خلقت نوری دارند و از هماینرو
است که عواوف ایشان تابع عواوف اهلالبیت (ع) است.
پینوشتها

 .1فرات کوفی که به نظر میرسد زیدی بوده است (فرات الکوفی )22 :2924 ،دو روایت نقل کرده که
داللت دارند بر اینکه اهلالبیت به عنوان اشباح نور از نور خداوند خلق شدند« :یا مُحَمَّدُ خَلَقْتُک وَ
خَلَقْتُ عَلِیا وَ فَاوِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَینَ أَشْبَاحَ نُورٍ مِنْ نُورِی» (همان 71- 71 :و  .)171با توجه به
همپوشی بخش اعظم مضمون این دو روایت و نیز وحدت سه راوی منتهای باه معصاوم باه نظار
می رسد در اصل یک روایت است که به سبب تفاوت راویان کم و زیاد شده اسات .شایخ ووسای
همین روایت را به وریقی کامال متفاوت از رسو خدا (ص) نقل کرده است .در متن شیخ ووسی به
جای عبارت «خلقتک و خلقت علیا  ...اشباح نور من نوری» عبارت « خلقتک و خلقت علیا  ...من
شبح نور من نوری» آمده است (ووسی .)295 :2922 ،در هر صورت ،در منابع اماامی روایتای کاه
تصریح کند امامان به عنوان اشباح نور خلق شدند یافت نشد ،اما همان وور که در ادامه مقاله خواهیم
دید ،در برخی روایات ،اهلالبیت (ع) به عنوان اشباح نور وصف شدهاند.
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 .2این تعبیر در تفسیر فرات کوفی نیز وارد شده است (فرات الکوفی.)115 :2924 ،
 .3در تفسیر فرات کوفی تصریح میکند که خداوند اهلالبیت (ع) را همچون اشباح نور از نور خودش
آفرید « :یا مُحَمَّدُ خَلَقْتُک وَ خَلَقْتُ عَلِیا وَ فَاوِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَینَ أَشْبَاحَ نُورٍ مِنْ نُورِی» (فارات
الکوفی.)179 ،79 ،71 :2924 ،
 .4در برخی روایات بین ارواح و ابدان (صفار )14 :2949 ،و در برخی دیگر بین قلوب و ابدان (همان:
 )21تقابل برقرار شده است .استعما ارواح و قلوب به جای یکدیگر میتواند حاکی از ترادف آنها
باشد.
 « .5إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ مِیثَاقَ شِیعَتِنَا بِالْوَلَایةِ لَنَا وَ هُمْ ذَرٌّ یوْمَ أَخَذَ الْمِیثَاقَ عَلَی الذَّرِّ بِالْإِقْرَارِ لَهُ بِالرُّبُوبِیةِ وَ لِمُحَمَّ دٍ
(ص) بِالنُّبُوَّةِ وَ عَرَضَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ عَلَی مُحَمَّدٍ (ص) أُمَّتَهُ فِی الطِّینِ وَ هُمْ أَظِلَّة وَ خَلَقَهُمْ مِنَ الطِّینَةِ
الَّتِی خُلِقَ مِنْهَا آدَمُ وَ خَلَقَ اللَّهُ أَرْوَاحَ شِیعَتِنَا قَبْلَ أَبْدَانِهِمْ بِأَلْفَی عَام»).
 .6عالم ذر ،چنانکه محمدامین استرآبادی ،عالمه مجلسی و مالصالح مازندرانی متذکر شدهاند ،ایر از
عالم اظله است (استرآبادی277 :2914 ،؛ مجلسی231/1 :2949 ،؛ مازندرانی .)17/5 :2151 ،در هار
حا  ،اگر نتوانیم این دو روایت را از حیث مضمون با روایات دیگر سازگار کنیم میتوانیم آن را به
دلیل ضعف سند کنار بگذاریم؛ چراکه در سند هر دو روایت فردی مجهو به نام حبیب (بن بشار)
آمده که در کل آثار صدوق فقط همین دو روایت قریبالمضمون را نقل کرده و در کافی نیز فقاط
یک حدیث نقل کرده است (کلینی .)127/1 :2131 ،از ورفی تنها گزارشی که در باره وی در کتب
رجالی وجود دارد این است که از اصحاب امام صادق (ع) بوده است (برقی92 :2151 ،؛ ووسای،
.)243 :2152
 .7با توجه به یکیبودن سند این دو روایت و قریببودن مضامینشان این احتما وجاود دارد کاه در
اصل یک روایت باشد.

مضمونشناسی احادیث خلقت نوری اهلالبیت (ع) 13 /

منابع

ابن قولویه ،جعفر بن محمد ( .)2113کامل الزیارات ،تحقیق :عبدالحساین امینای ،نجاف اشارف :دار
المرتضویه.
استرآبادی ،مال محمد امین ( .)2914الحاشیة علی أصو الکافی ،قم :انتشارات دار الحدیث.
برقی ،احمد بن محمد بن خالد ( .)2172المحاسان ،تحقیاق :جاال الادین محادث ،قام :دار الکتاب
االسالمیة.
برقی ،احمد بن محمد بن خالد ( .)2151رجا برقی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
خزاز رازی ،علی بن محمد ( .)2942کفایة األثر فی النصّ علای األئماة االثنای عشار ،قام :انتشاارات
بیدار.
صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم ( .)2151شرح أصو الکافی ،تهران :مْسسه مطالعات و تحقیقات
فرهنگی.
صدوق ،محمد بن علی بن بابویه ( .)2131الخصا  ،قم :جامعه مدرسین.
صدوق ،محمد بن علی بن بابویه ( .)2173األمالی ،تهران :انتشارات کتابچی ،چاپ ششم.
صدوق ،محمد بن علی بن بابویه ( .)2175عیون أخبار الرضا علیه السالم ،تهران :نشر جهان.
صدوق ،محمد بن علی بن بابویه ( .)2151علل الشرائع ،قم :کتابفروشی داوری.
صدوق ،محمد بن علی بن بابویه ( .)2141کما الدین و تمام النعمة ،تهران :اسالمیه.
صدوق ،محمد بن علی بن بابویه ( .)2145التوحید ،تحقیق :هاشم حسینی ،قم :جامعه مدرسین.
صدوق ،محمد بن علی بن بابویه ( .)2941معانی األخبار ،قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعاه
مدرسین.
صدوق ،محمد بن علی بن بابویه ( .)2921من ال یحضره الفقیه ،قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته باه
جامعه مدرسین.
صفار ،محمد بن حسن ( .)2949بصائر الدرجات فی فضائل آ محمّد (صلّی اهلل علیهم) ،قم :مکتبة آیة
اللّه المرعشی النجفی.
وبری آملی صغیر ،محمد بن جریر بن رستم ( .)2921دالئل االمامة ،قم :مْسسة البعثة ،چاپ او .
وبری آملی صغیر ،محمد بن جریر بن رستم ( .)2917نوادر المعجزات فی مناقب األئمة الهداة علایهم
السالم ،قم :انتشارات دلیل ما ،چاپ او .
ووسی ،محمد بن الحسن ( .)2152رجا ووسی ،نجف :انتشارات حیدریه.
ووسی ،محمد بن الحسن ( .)2922الغیبة ،قم :دار المعارف االسالمیة.
ووسی ،محمد بن الحسن ( .)2929األمالی ،قم :مْسسة البعثة ،چاپ او .
عیاشی ،محمد بن مسعود ( .)2154تفسیر العیاشی ،تهران :المطبعة العلمیة.
فرات الکوفی ( .)2924تفسیر فرات الکوفی ،تحقیق :محمد کاظم ،تهران :مْسسة الطبع والنشر فی وزارة
االرشاد االسالمی.

 / 01شیعهپژوهی ،سال اول ،شماره سوم

فیض کاشانی ،محمد بن مرتضی ( .)2134کلمات مکنونة من علوم اهل الحکمة والمعرفة ،تصحیح :شیخ
عزیزاهلل عطاردی قوچانی ،قم :مْسسه انتشارات فراهانی ،چاپ دوم.
قمی ،علی بن ابراهیم ( .)2949تفسیر القمی ،قم :دار الکتاب.
کراجکی ،محمد بن علی ( .)2924کنز الفوائد ،تحقیق :عبداهلل نعمة ،قم :دار الذخائر.
کلینی ،محمد بن یعقوب ( .)2131الکافی ،تهران :اسالمیه.
کوفی اهوازی ،حسین بن سعید ( .)2941الزهد ،تحق یق :االمرضا عرفانیان یزدی ،قم :المطبعة العلمیة.
مازندرانی ،محمد صالح بن احمد ( .)2151شرح الکافی ،تهران :المکتبة االسالمیة.
مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ( .)2941بحار األنوار ،بیروت :دار إحیا التراث العربی.
مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ( .)2949مرآة العقو فی شرح أخبار آ الرسو  ،تهران :دار الکتب
االسالمیة.
مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ( 2921الف) .المسائل السرویة ،قم :الماْتمر العاالمی أللفیاة الشایخ
المفید.
مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ( 2921ب) .المسائل العکبریة ،قم :المْتمر العالمی أللفیة الشیخ المفید.
نعمانی ،محمد بن ابراهیم ( .)2147الغیبة ،تهران :نشر صدوق.

