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چکیده

امداد توران

مسئله وجود پیشین انسان ،يعنی حضور انسان در عوالمی پهیش از ايهن عهالم ،از جملهه
مسائل كالمی كلیدی در تاريخ عقايد امامیه است كه هر گونه موضع مثبت يا منفهی در
ال سمتوسوی بخش اعظم ديگر مباحث كالمی را تعیین میكند .عالمهان
قبال آن ،عم ا
امامی در مدارس كالمهی متهوالی مواضهع متفهاوت و متضهادی را دربهاره ايهن مسهئله
برگزيدهاند و موافق موضع خود و علیه موضع مقابل استدالل كردهاند .يکهی از مهدارس
مهم كالمی ،مدرسه ری در قرن ششم است .اين مقاله بها بررسهی آثهار برجایمانهده از
عالمان اين مدرسه نشان میدهد كه اكثر يا كثیری از عالمان مدرسه ری بهه پیهروی از
مدرسه بغداد ،منکر وجود پیشین انسان در عالم ذر بودهاند .اين مقالهه همننهین نشهان
در مدرسه ری افزايش كیفی داشهته اسهت و
میدهد روايات خلقت نوری اهلبیت
در آثار برخی از عالمان اين مدرسه رواياتی درباره اين مسئله درج شدهاند كهه مضهامین
عالی آنها در روايات دو مدرسه پیشین ،قم و بغداد ،سابقه ندارد .از آنجا كه آثهار عالمهان
نیست و تصهريحات
ری متضمن هیچگونه تصريحی به انکار خلقت نوری اهلبیت
ايشان صرف اا معطوف به انکار عالم ذر است ،اين مقاله نتیجه میگیرد كه همهه عالمهان
ری يا دستكم كسانی كه اهتمام ويژهای به گهردآوری روايهات فضهايل اهلبیهت
داشتهاند ،مضمون اين احاديث را پذيرفته بودند يا دستكم برخالف بغداديان از تصهري
به تأويل آنها اجتناب میكردند.
کلیدواژهها :مدرسه ری ،وجود پیشین ،خلقت نوری ،ارواح ،ذر.
* استادیار گروه شیعهشناسی ،دانشگاه ادیان و م اه .
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مقدمه

وجود پیشین ،عنوانی است عام که میتوان آن را بته عنتاوین فرعتی متعتددی از جملته

خلوت نوری اهلبیت

 ،عالم ارواح و عالم ذر توسیم کرد .لرن عتالوه بتر روابتودن

اطالق عنوان وجود پیشین بر هر سه عنوان فرعی ،آننه بحثِ یمجتا از آنهتا را موجته

میکند عبار

است از یرسانبودن مواضع اعالم شده بسیاری از عالمان درباره هتر سته

موضو  ،به نحوی که یا هر سه را پ یرفته یا هر سه را رد کردهاند.

بحث وجود پیشین از جمله مباحث تعیینکننده در کالم امامیه است که موضعگیری

م بت یا منفی در قبال آن محتوا و فحوای اک ر ،اگر نه همته مباحتث کالمتی دیگتر را از

معرفت شناسی و انسانشناسی گرفته تا پیامبرشناستی و امتامشناستی تحتت تتأثیر قترار

میدهد .میدانیم که عالمان مدرسه قم نظیر صتفار و کلینتی و شتی صتدوق بته ستب
رویررد نصگرایانهشان ،روایا

راجع بته خلوتت پیشتین اهتلبیتت

که خود در صدر و ذیل روایا

داشتند ،میتوان دریافت که به نظر ایشان ناست ،انوار

انسانها را بیآنره تأویل کنند ،نول کرده اند .بر اساس این روایا
و ارواح اهلبیت
تناس

و نیتز عمتوم

و احیانتاً تصتریحاتی

و سپس مابوی ارواح ،پیش از این عالم آفریده شده و هر کدام بته

رتبه خود دارای معرفت بودند .همننین ایشان عالوه بتر عتالم ارواح ،بته توتدم

عالم ذر نیز قالل بودند که در آن خداوند فرزندان آدم

را همنون موجتوداتی ذرهوار

از پشت او بیرون کشید و از ایشان برای ربوبیتش اقرار گرفت .در موابتل ،ب تدادیان در

عین نول روایا ِ دال بر وجود پیشین ،آنها را تأویل میکردند و معتود بودند کته عتوالم

پیشینی برای اهلبیت

و دیگر انسانها وجود نداشته است 1.اکنون سؤال ایتن استت

که عالمان مدرسه ری که از سویی وارث میراث حدی ی صدوق و از سوی دیگتر وارث
میراث کالمی و حدی ی ب دادند ،چه موضعی در این باره اتااذ کردهاند؟ در موال حاضر

با غور در میراث کالمی و روایی مدرسه ری تالش می کنتیم دیتدگاه عالمتان ری را در

این باره بازیابیم.

پیش از پرداختن به دیدگاههای عالمان مدرسه ری زم استت کته بته معرفتی ایتن

مدرسه بپردازیم .بعد از مدارس مدینه در قرن ناست ،کوفه در قرون دوم ،قم در قترون
سوم و چهارم و ب داد در قرون چهارم و پندم ،مدرسته ری در قترن ششتم بته عنتوان
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پندمین مدرسه کالمی امامیه شرل گرفته است .تا زمان وفا

شی صدوق ،حتوزه ری

تابع مدرسه قم بود .مدرسه کالمی ب داد در اواخر قرن چهارم با ظهور و شتهر

مفید به قطبی کالمی تبدیل شد .بدین ترتی  ،بهویهه بعد از وفا

شتی

شی صدوق در نیمته

دوم قرن چهارم تعداد زیادی از طالبان علم از منتاط ماتلتف ،عتزم ب تداد کترده و در

محضتتر شتتی مفیتتد و ستتپس ستتید مرتضتتی و شتتی طوستتی و فرزنتتدش ابتتوعلی بتته

دانش اندوزی پرداختند .تعدادی از این دانشتمندان کته دستتکتم برختی اصتالتاً از ری
بودند ،بعداً به ری بازگشتند و با انتوال میراث کالمی ب داد به ری ،هستته اولیته مدرسته

کالمی ری را تشریل دادند .اما این عالمان صترفاً وارث اندیشتههتای کالمتی و میتراث
روایی ب دادیان نبودند بلره مستویماً وارث آثار شی صدوق نیز بودند .طب نظر یری از

محووتتان ،عالمتتان ری را متتیتتتوان در ستته طبوتته متتتوالی گندانیتتد؛ در طبوتته ناستتت،
جعفربنمحمد دوریستی ،حسنبنحسین بابویه معروف بته شتمسا ستالم و حسترای

قمی ،احمدبن حسین خزاعی نیشابوری ،ابوستعید محمتدبن احمتد خزاعتی نیشتابوری،

عبدالرحمن بن احمد خزاعی نیشابوری و عبدالدبار موتری رازی و محمتدبنعلتی فتتال
نیشابوری قرار دارند که بنیان گ اران مدرسه ری و شاگردان مدرسته ب دادنتد؛ در طبوته

دوم ،مرتضیبتنداعتی حستنی ،فضتلبتنحستن طبرستی ،ابتنشهرآشتوب مازنتدرانی،

محمدبن حسن موری نیشابوری ،عمادالدین طبری آملی و ابوالفتوح رازی قرار دارند کته
شاگردان طبوه اولاند؛ در نهایت طبوه سوم که آخرین نسل عالمان ریاند عبتار انتد از

منتد الدین رازی ،احمدبنعلی طبرسی ،شاذانبنجبرلیل قمی ،قط التدین راونتدی و
سدیدالدین حمصی (موسوی.)13-76 :5361 ،

به رغم آنره در نوشتار حاضر تعیین طبوه عالمان بر اساس طبوهبندی م کور صور

گرفته است ،به نظر میرسد که معیار طبوه بندی م کور که همان قرارداشتتن در سلستله

استادوشاگردی در طی سه نسل متوالی است ،نمیتواند بتر همته متوارد منطبت باشتد؛

چراکه در برخی ،اگر نگوییم در تمامشان ،با چهار نسل از عالمان ری روبتهرو هستتیم.

م الً قط الدین راوندی همانطور که خواهیم دید از طرفی شاگرد فضلبنحسن طبرسی
(طبوه دوم بر اساس طبوهبندی م کور) و استاد منتدت التدین (طبوته ستوم بتر استاس

طبوه بندی م کور) است .بدین ترتی

در ایندا با زندیره چهارتایی استتادان و شتاگردان
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بدین نحو مواجهیم :جعفربنمحمد دوریستی ← فضلبنحسن طبرسی ← قط التدین

راوندی ← منتد الدین رازی .از اینرو ،به نظر میرسد برای تدقی بیشتر طبوهبنتدی

م کور بایستی نمودار نستل هتای عالمتان ری را رستم کترد و بعتد بتر استاس بستامد
زندیرههای سه نسلی یا چهارنسلی ،معیار واحد یا معیارهای مرملی را برای طبوتهبنتدی
ایشان به دست داد .روشن است که این کار از عهده نوشتار حاضر خارج است.

صرف نظر از این مالحظه کلی ،در نوشتار حاضر چند اصالح ،ناظر به تحوی مت کور،

صور

گرفته است؛ از جمله توجه به چند شاصیت احیاناً برجسته که در تحوی مت کور

از قلم افتادهاند .ناستین شاصتیت عبتدالدلیل قزوینتی رازی مؤلتف التنو

استت کته

شاصیت مهمی در زمان خود بوده است .وی با آنره اصالتاً قزوینی است در ری توطن و

در آندا مدرسه داشته است (حسینی ارموی .)55 :5319 ،به نظر میرسد که باید او را در طبوته
دوم عالمان ری جای داد .شاصیت از قلمافتاده دیگر عبار

نویسنده ال اق فی المناق

است از ابتنحمتزه طوستی

که گرچه مسرنش مشهد بوده ،لرتن ستفری بته ری داشتته و

نزد عالمان ری شاگردی کرده است (پاکتنی .)317/3 ،5391 ،از آندا که ستفر وی بته ری در
حدود سال  977بوده است (همتان) ،وی را باید در طبوه سوم عالمان ری گندانید .ستومین

شاصیت ،ابنالمشهدی نویسنده المزار است و همانطور که خواهیم دید نزد چند نفتر از
مشای ری درس آموخته و حتی کتاب تاریای کالمی نیز تألیف کرده استت .وی نیتز بتا
توجه به شاگردی نزد عالمان طبوه دوم ،در طبوه سوم عالمان ری قرار میگیرد .نرته دیگر

آن است که در طبوهبندی م کور ،مرتضیبنداعی حسنی که در طبوه دوم عالمان ری قترار

دارد مؤلف کتاب تبصره العوام فی معرفه موا

ا نام معرفی شده و دیدگاههتای کالمتی

منتدرج در ایتن کتتاب بته وی نستبت داده شتده استت .امتا در انتستاب ایتن کتتاب بته

مرتضیبنداعی حسنی تردید جدی وجود دارد؛ چراکه نه منتدت التدین کته شتاگرد وی

بوده و نه ابنشهرآشوب کتاب م کور را به وی یا فرد دیگتری منستوب نرتردهانتد (اقبتال،

 .)57 :5391احتما ً مؤلف این اثر محمدبنحسین بنحستن رازی آبتی و تتاری تتألیف آن

 937قمری در شهر شیراز است( .بهرامیان .)safineh.kateban.com/post/669 :5381 ،بدین ترتی

این اثر ربطی به مدرسه ری ناواهد داشت و صرفاً میتواند حاکی از امتتداد همتین ختط

فرری تا شیراز در قرن هفتم باشد.
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دستیابی به دیدگاه های مترلمان ری درباره عوالم پیشین از دو جهت دشتوار استت:

ناست آنره تعدادی از مترلمان ری فوط درباره عالم ذر اظهار نظتر صتریک داشتتهانتد.
بنابراین برای پاس به این سؤال که درباره دیگر عوالم پیشین چه نظری داشتهانتد ،بایتد

به قراین غیرمستویم مراجعه کرد؛ دوم آنره دستتهای از عالمتان ری احادیتث راجتع بته

عوالم پیشین را در آثار خود گندانیده اند ،بدون آنره نظر خود را درباره پت یرش ظتاهر
آنها یا تأویلشان به معنای خالف ظاهر اعالم کرده باشند .از اینرو ،در این مواله تتالش

خواهیم کرد بهرغم کمبود شواهد متنی گویا ،با استتناد بته شتواهد و قتراین جنبتی ،بته
دیدگاه م بت یا منفی ایشان در این باره نوبی بزنیم.

رد عوالم پیشین

سه دسته از عالمان ری را بهترتی  ،با اطمینان ،ظن قتوی و احتمتال قتوی متیتتوان در
زمره ماالفان عوالم پیشین دانست :ناست کسانی که تصریک بته ماالفتت دارنتد؛ دوم

کسانی که تررار اندیشته هتای کالمتی ب تداد در کتبشتان در دیگتر موضتوعا

کالمتی

میتواند نشانه ای باشد برای همسویی ایشان با ب تدادیان در نفتی عتوالم پیشتین؛ ستوم
محدثانی که احادیث راجع به عوالم پیشین را در کت

انتظار می رود به تناس
معرفی میکنیم:

خود نگندانیدهانتد ،درحتالیکته

موضو کتاب گندانیده باشند .ذیالً این سته دستته را جداگانته

 .1انکار صریح
فضلبنحسن طبرسی ( 884 - 864ه.ق).

وی همان نویسنده تفسیر معروف مدمع البیان است .تعتدادی از آثتار برجتایمانتده از

فضلبنحسن طبرسی نظیر اعالم الوری و تاج الموالید و اآلداب الدینیه للازانه المعینیته
صب ه حدی ی دارند .در عین حال وی به لحاظ کالمی پیترو مدرسته عوتلگترای ب تداد
است .وی با ذکر اقوال ماتلف پیرامون آیه ذر (اعراف ،)517 :اشرا

محووتان را قبتول

میکند (طبرسی .)191/1 ،5317 ،تعتابیر و استتد لهتای وی بترای رد عتالم ،ذر تعتابیر و

استد لهای سید مرتضی (سید مرتضی )561 -567 :5155 ،و پیش از او سانان شتی مفیتد
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و معتزلیانی همنون رمانی و بلای (غفورینهاد و قراملری )19 :5386 ،را تداعی متیکنتد و
قاعدتاً متأثر از ایشان است .با این حال ،وی در کتاب اعالم الوری باعالم الهدی از امتام

سداد

اهلبیت

حدی ی درباره خلوت اهلبیت

از نور عظمت خداونتد و استتورار اشتباح

در پرتو نور خداوند (طبرسی )367 :5367 ،و از امام صادق

خلوت نوری چهارده معصوم

 51هزار سال قبل از مالوقا

حدی ی درباره

نول متیکنتد (طبرستی،

 . )176 :5367به احتمال قوی وی برای این گونه روایا  ،تأویلی نظیر تأویال

(مفید )17 -36 :5153 ،را در نظر میگرفته است.

شی مفید

گفتنی است که فرزند فضلبنحستن طبرستی ،ابونصتر حستنبتنفضتل بتنحستن

طبرسی ،صاح

طبرسی ،صاح

کتاب مرارم األخالق است و نوه او ابوالفضل علیبنحستن بتنفضتل

کتاب ن ر اللتالی و نیز مشراة ا نوار است که در ترمیل کتتاب مرتارم

ا خالق نگاشته شده است .در هیچ کدام از این سه کتاب پدر و فرزنتد ،حتدی ی راجتع
به خلوت نوری درج نشده است.

ابو الفتوح رازی (اواخر قرن پنجم تا میانه قرن ششم)

شاصیت دیگری که در رد عالم ذر سان گفته حسینبنعلیبنمحمد خزاعی ملو

بته

ابوالفتتتوح رازی ،استتتاد منتد ت التتدین و نیتتز ابتتنشهرآشتتوب (منتدت التتدین18 :5177 ،؛

ابنشهرآشوب 753/3 :5316 ،و  )57/5و نویسنده تفسیر روض الدنان و روح الدنتان استت.
وی در ذیل آیه الست ابتدا روایت عالم ذر را نول میکند و به تفصیل بحث میکنتد کته

این روایت با عول و ظاهر قرآن در تعارض است (رازی .)57-9/6 ،5178،
ابنشهرآشوب ( 844 - 844/9ه.ق).

کت

مهمی از او همنون معالم العلماء ،مناق

آل ابیطال

و متشتابه الوترآن و ماتلفته

در دسترس است .وی در تفسیر آیه ذر و غیره ،وجود پیشتین انستانهتا را در عتالم ذر

انرار می کند و استناد به این آیه و روایت «ا رواح جنوده مدنده» برای اثبا
به حشویه نسبت میدهد (ابنشهرآشوب .)6-8/5 ،5396

عالم ذر را

وجود پیشین انسان در مدرسه کالمی ری 35 /

 .2همسویی با مبانی منکران

دسته دیگری از عالمان ری را بهرغم آنره سانی دربتاره عتوالم پیشتین از ایشتان نوتل

نشده است ،می توان در زمره ماالفان گندانید؛ چترا کته ستانان صریحشتان در دیگتر
ابواب کالمی نشانه پیروی از عول گرایی مرت

ب داد است .بر این اساس ،قویاً محتمتل

است درباره عوالم پیشین نیز به پیروی از مترلمان ب داد ،نظری منفی داشته باشند.

محمدبنحسن مقری نیشابوری (زنده در میانه قرن ششم)

از جمله این عالمان عولگرا محمدبن حسن موتری نیشتابوری نویستنده کتتاب التعلیت
است که تاری و د

و وفاتش دقیواً مشاص نیست؛ اما میدانیم قط التدین راونتدی

که در سال  113از دنیا رفته (موحدی ابطحتی 5176 ،التف )1/5 :او را دیتده و از او روایتت

کرده است (راوندی 5176 ،الف161/7 :؛ همو .)71 :5171 ،از اینرو احتما ً در میانه قرن شش
از دنیا رفته است .التعلی کتابی کالمی با رویرتردی عولتی استت کته ادبیتا

آن ،آثتار

کالمی مدرسه ب داد را تداعی میکند .او همسو با مترلمتان ب تداد (امیرختانی-35 :5363 ،

 ،)31معرفت خداوند را کسبی دانسته و قالل به وجوب نظر برای تحصیل معرفت استت

(موری .)571 :5171 ،در باب خل افعال نیز به پیروی از ب دادیان (سید مرتضی-116 :5385 ،

197؛ طوسی11 -11 :5311 ،؛ طوسی )66 :5179 ،انسان را فاعل افعال خویش دانستته و متؤثر
دیگری برای آن قالل نیست (موری  .)68 :5171با عنایت به این مباحث و مستالل کالمتی

بسیاری که در کتاب التعلی به آن اشاره شده ،موتری نیشتابوری طبیعتتاً دربتاره وجتود
پیشین ،موضعی منفی نظیر مترلمان ب داد اتااذ کرده است.

عبدالجلیل قزوینی رازی (زنده تا حدود  865ه.ق).

عبدالدلیل قزوینی رازی را نیز میتوان از پیروان مرت

کتاب بع

م ال

النواص

فی نو

بع

عولگرای ب داد دانست .وی در

فضایک الرواف

 ،معروف به النو

م ه

خود را همان شیعه اصولیه می داند و شیعه اصولیه را در موابل حشویه و اخباریه و غالیه

قرار می دهتد (قزوینتی رازی 3 :5318 ،و  )739و در نتیدته برختی از اتهامتا

ناصتبیان را

متوجه ایشان میداند و نه شیعه امامیه (قزوینی رازی .)1 :5318 ،به گفته او شیعه اصولیه در
معوو

 ،به عول و نظر استناد میکند (قزوینتی رازی .)71 :5318 ،وی سید مرتضی و شی
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طوسی را از عالمان بزرگ شیعه اصولیه میداند (قزوینی رازی )198 :5318 ،و همانند ستید
مرتضی خبر واحد را موج

غی

علم و عمل نمیدانتد (قزوینتی رازی .)788 :5318 ،وی علتم

و اطال پیامبر و امام از احتوال جهانیتان را نفتی متیکنتد (جعفریتان )535 :5315 ،و

انبیای کبار را برتر از امیرالمؤمنین

اینره وی به لحاظ کالمی پیرو مرت

میداند (قزوینی رازی .)358 :5318 ،بدین ترتیت

در

کالمی ب داد استت تردیتدی بتاقی نمتیمانتد .از

اینرو به آسانی می توان حدس زد که وی در مستتله وجتود پیشتین و بتهویتهه دربتاره
خلوت نوری اهلبیت

همانند ب دادیان موضعی منفی اتااذ کرده است.

سدیدالدین محمودبنعلی بنحسن حمصی رازی (متوفای  655ه.ق .یا اندکی بعد)

شاصیت دیگر در این دسته سدیدالدین محمودبنعلی بنحسن حمصی رازی است که
از آخرین مترلمان مدرسه کالمی ری است .منتد الدین وی را عالمته زمتان ختود در

اصول فوه و کالم دانسته و کتابهای متعددی از جمله المنو من التولید و المرشتد التی
التوحید و التبیین و التنویک فی التحسین و التوبیک را به او نسبت داده است (منتد التدین،
 .)571 :5177المنو من التولید از جمله در بحث امامت ،مسلری عولگرایانته را در پتیش
گرفته است و اصل امامت و نیز اوصاف امام را از منظر وجوب عولی بررستی متیکنتد؛

م الً نظیر سید مرتضی و شی طوسی (طوسی )713/5 :5387 ،نتیده میگیرد که زم نیست
امام به حرف و صنایع داناتر از دیگران باشد و در ایتن متوارد بته اهتل خبتره مراجعته

میکند و نظر ایشان را مال قرار میدهد (حمصتی .)767/7 :5157 ،در هتر حتال ،در ایتن
کتاب رویررد عولی نویسنده و پیرویاش از کالم ب داد کتامالً مشتهود استت .بتر ایتن

اساس می توان حدس زد که وی به وجود پیشین و به ویهه خلوت نوری اهتلبیتت
باور نداشته است.

 .3اجتناب از نقل روایات عوالم پیشین

برخی از عالمان ری در جایی که انتظار میرفتت احادیتث راجتع بته عتوالم پیشتین را

بگندانند از این کار پرهیز کردهاند .گرچه استناد به سترو

نویستندگان بترای انتستاب

قول به نفی ،به ایشان چندان موجه نیستت ،در عتین حتال ضتم قتراین دیگتر از جملته

وجود پیشین انسان در مدرسه کالمی ری 37 /

پیوستگی و وابستگی کالم مدرسه ری به کالم مدرسه ب داد میتواند احتمال قول به نفی

را توویت کند.

عبدالرحمنبناحمد خزاعی (زنده در قرن ششم)

در میان چهل حدی ی که عبدالرحمنبناحمد خزاعی با سند متصتل از مشتای ختود در

کتاب ا ربعین عن ا ربعین فی فضالل علی امیرالمتؤمنین نوتل متیکنتد ،هتیچ حتدیث
خلوت نوری و هیچ روایتی که از عوالم پیشین سان بگوید وجود نتدارد .امتا حتدیث

شانزدهم (خزاعی )18 :5151 ،از سان خداوند به آدم
خداوند به آدم

گفت که اگر خداونتد اراده آفترینش دو نفتر از فرزنتدان آدم

آخرالزمان را نداشت ،آدم

محمد

و علی

خبر میدهد که در آن آمده کته

را خل نمیکرد .طب این حدیث آدم

در

میبیند که استم

در زیر عرش نوشته شده است .این روایت میتواند بته صتور

ضمنی مشعر بر نفی خلوت پیشین اهلبیت

خبر میدهد.

باشد؛ چرا که از خلوت ایشان در آینتده

منتجبالدین رازی ( 848 – 858ه.ق).

شاصیت دیگر ،شی منتد الدین ،نوه شمسا سالم حسنبنحسینبنبابویه است کته
و دتش به سال  171و وفاتش بعد از ستال  181رخ داده استت (رافعتی )318/3 :5178 ،و

کتاب الفهرست و ا ربعین عن ا ربعین از آثار او است .وی در ا ربعتین عتن ا ربعتین
در میان چهل روایتی که در فضایل امیرالمؤمنین

نوتل کترده ،هتیچ حتدی ی دربتاره

خلوت نوری نول نررده است (منتد الدین رازی.)5178 ،

ابنحمزه طوسی (زنده در میانه قرن ششم)

نصیرالدین ابوطال عبداهللبنحمزه طوسی نویسنده کتاب ال اق فی المناق
گویا تنها کتاب برجایمانده از وی است .ابنحمزه طوسی نویسنده ال اق فی المناقت ،
گاه با عمادالدین محمدبنعلیبنحمزه نویسنده کتاب فوهی الوستیله خلتط شتده استت
(نم :.پاکتنی .)315/3 :5391 ،نویسنده ال اق فی المناق داستانی از زمان خود مربوط بته
استت کته

سندرشاه (متوفای  )117و خوارزمشاه (متوفای  )115ذکر میکند (ابتنحمتزه)779 :5156 ،
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که نشان می دهد در نیمه دوم قرن ششم به تألیف ایتن کتتاب اشتت ال داشتته استت .تتا

جایی که نگارنده بررسی کرده است ،وی در کتاب ال اق

معدتتزا

چهتتارده معصتتوم

و نیتتز معدتتزا

فی المناق

که آن را به بیتان

پیتتامبران پتتیش از پیتتامبر استتالم

اختصاص داده ،هیچ حدی ی درباره خلوت نوری نول نررده است ،با اینره متیتوانستت

چنین کند .وی در ابتدای کتاب (ابنحمزه )17 :5156 ،یری از خصوصتیا

معدتزه را بته

پیروی از مترلمان ب داد «فعل خدا بتودن» متیدانتد (طوستی .)715 :5179 ،گ شتته از آن،

تألیف کتاب الوافی برالم الم بت و النافی که در بتاب مستتلهای فلستفی بتوده (پتاکتنی،

 )317/3 :5391احتمال پیروی وی را از عولگرایی ب داد توویت میکند.

نقل روایات عوالم پیشین

پیروی عالمان ری از روش عولی مدرسه کالمتی ب تداد ،بته اضتافه تصتریک برختی از

عالمان بزرگ ری به رد عالم ذر و یافتنشدن هیچ تصریحی از عالمان ری بر قبول عالم
ذر و دیگر عوالم پیشین ،در بادی نظر ما را به این نتیده سوق میدهد که دیدگاه غالت

در مدرسه کالمی ری ،انرار عوالم پیشین در کل یا دستکم انرتار عتالم ذر و سترو

درباره عوالم دیگر است .اما آننه مانع این نتیدهگیری میشتود ،نوتل گستترده روایتاتی
راجع به عالم انوار و خلوت نوری اهلبیت

تالش می کنیم با بررسی کم وکیف نول این روایا
ایشان را در این باره بازشناسی کنیم.

در مدرسه ری است .از اینرو در ادامته
از سوی عالمان ری ،فضای اعتوادی

ابنفتال نیشابوری (متوفای  854ق)

محمدبنحسن بنعلی بناحمد بنعلی فتال نیشابوری از عالمان بزرگ وابسته به مدرسه
ری در کتاب روضه الواعظین روایا
وجود پیشین اهلبیت

علی

متعددی نول کرده است کته صتراحتاً د لتت بتر

دارد .در این روایا

آمتده استت کته خداونتد پیتامبر

را پانصد هزار سال پیش از خلوت دیگر مالوقا

و

از نوری واحد آفریده است

(فتال نیشابوری 91/5 :5311 ،و  .)11این دو هنگتامی کته در صتل

حضتر

آدم

قترار

گرفتند و در اصالب و ارحام منتول شدند در حویوت نتوری یرپارچته بودنتد .مردمتان

وجود پیشین انسان در مدرسه کالمی ری 31 /

میتوانستند صدای تسبیک این نور را در اصالب و ارحتام بشتنوند و در ستیمای اجتداد

پیامبر

درخشش این نور را مشاهده کنند (فتال نیشابوری.)83/5 :5311 ،

و علی

از قول پیامبر

ابنفتال نیشابوری در حدی ی جال

خطاب به جمعی از اصحاب ،پس از یادآوری این مطل

نول متیکنتد کته آن حضتر

که او و علتی همنتون نتوری

واحد آفریده شده اند و در اصالب و ارحام اسالف خود انتوال یافتهاند ،بیان میکنتد کته
جبرلیل هنگام و د

علی

به من تهنیت گفت .آنگاه حضر
خواند و شهاد

بر من نازل شد و از طرف خداونتد و د
علی

علتی

را

کته تتازه متولتد شتده بتود اذان و اقامته را

به وحدانیت ختدا داد و ستپس صتحف آدم

و تتورا

اندیل و قرآن را از اول تا آخر قرالت کرد و سپس به گفتگو با پیامبر

و زبتور و

مش ول شتد و

در نهایت دوباره به حال طفولیت خود برگشت (فتال نیشابوری .)81-83/5 :5311 ،به احتمال

قوی منبع فتال برای نول این حدیث الهدایه الربری نوشته خصیبی استت کته عینتاً ایتن

حدیث را نول کرده است (خصیبی .)575-66 :5156 ،در بادی نظر ،نول وافر ایتن احادیتث
توسط فتال نیشابوری احتمال باور وی به خلوت نتوری پیشتین اهتلبیتت

را پتیش

می کشد .فراتر از آن ،نول حدیث فوق از الهدایه الربری حتی میتواند حاکی از نزدیری
فرری وی به خط غلو تعدیل شده باشد 2.لرن ایتن گشتادهدستتی در نوتل احادیتث از
منابع شبه غالیانه نباید ما را از این هشدار فتال نیشابوری در آغاز و اندام کتابش م فتول

کند که وی در عین نول اخباری که ظاهر آنها به تعبیر ختودش مت ه

«حشتو» استت،

آنها را نه بر ظاهر ،بلره بر معنایی حمل میکند که منطب بر اصول و د یل عوول استت

(فتال نیشابوری .)157/7 ،5/5 :5311 ،گویا مراد وی از م ه

حشو ،گرایشی در کالم امامیته

است که دقیواً ظاهر اخبار را اخ می کند .ایتن کتاربرد بترای مت ه

حشتو در امتتداد

کاربرد شی مفید است آندا که وی در موام رد نظر صدوق مبنی بر تودم خلوتت ارواح

دارای شعور بر ابدان ،این نظر را به «حشویة الشیعه» نسبت میدهد (مفید.)81-85 :5151 ،
فتال مشاص نررده که کدام روایا

به ظاهر د لت بر م ه

حشو دارند و ل ا نیازمند

تأویلاند؛ لرن تصریحاتی که در به ی روایا  ،بته موضتع کالمتی ختود دارد ،نظیتر
تصریک به نظری و اکتسابی بودن معرفتت و وجتوب نظتر (فتتال نیشتابوری،)77/5 :5311 ،
خروج افعال انسان از حیطه قضا و قدر و خل الهی با ایتن استتد ل کته یتم فعتل دو
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فاعل نمیتواند داشته باشد (فتال نیشابوری )37/5 :5311 ،و استتد ل بترای لتزوم امامتت از
طری قاعده لطف (فتال نیشابوری ،)795/7 :5311 ،نشان میدهد که وی در کل از آموزههای
کالمی ب داد پیروی میکند .بدین ترتی  ،میتوان حدس زد که وی به پیتروی از

مرت

این مرت

است.

کالمی قول به وجود پیشین اهلبیت

و مابوی انستانهتا را قبتول نداشتته

در عین حال کامالً رواست که بیندیشیم وی تا حتدودی بتا مدرسته کالمتی ب تداد

زاویه پیدا کرده باشد .سات گیری مترلمان ب داد کته احادیتث آحتاد را جتز بتا قتراین

قطعیه موج

علم نمیدانستند ،در ایندا نمودی ندارد .وی باش اعظم کتاب را به نوتل

احادیث در موضوعا

اعتوادی اختصتاص داده استت .وی در ایتن کتتاب استناد همته

احادیث ،حتی احادیث اعتوادی را با این استد ل ح ف کترده کته در صتور

شتهر

خبر ،ذکر اسناد کاری عبث است (فإن األسانید طالل فیها إذا کان الابتر شتالعا ذالعتا)

(فتال نیشابوری.)5/5 :5311 ،

به نظر میرسد که اهتمام به حدیث ،خصیصه فتال نبوده بلره سنتی بوده است کته ریشته

در تالشهای حدی ی شی صدوق دارد .عالمان ری به تبع شی صدوق در تالش بودند کته

احادیث بیشتری را از مشای شیعه و سنی اخ و در کت

خود درج کنند .از ایتنرو ،ایشتان

احادی ی را گردآوردهاند که هم صدوق و هم مترلمان بزرگ ب داد که البتته محتدثان بزرگتی
نیز بودهاند ،از قلم انداختهاند .شاهد این مدعا آن است که شی منتد التدین تعتداد درختور

توجهی از عالمان ری را با لو

حافظ میستاید .م الً وی عبدالرحمنبناحمتد نیشتابوری را

حافظ میخواند و میگوید که او به شرق و غرب سفر کرده و از موافت و ماتالف حتدیث

شنیده و آثاری با عناوین سفینة النداة فی مناق اهلبیت العلویا الرضویا  ،األمالی ،عیتون
األخبار ،ماتصرا فی المواعظ و الزواجر تألیف کرده است که همگی کت حدی ی هستتند
(منتد الدین .)11 :5177 ،بر این اساس ،میتوان حدس زد که عالمان ری برخی از آراء کالمتی
مترلمان ب داد را با استناد به ظاهر احادیث تعدیل کرده باشد .احتمتا ً زاویتهگترفتن دیتدگاه
فتال نیشابوری درباره روح ،با دیدگاه سید مرتضی ،از همین مستله نشتتت متیگیترد .وی در

عین موافوت با سید مرتضی درباره هوا یا جسم هوایی بودن روح ،برخالف وی ،عارض یتا

عرضی بودن روح را نفی میکند و درحالیکه سید مرتضی حویوت انسان را همین مدموعته

وجود پیشین انسان در مدرسه کالمی ری 19 /

مشاهد میدانست ،حویوت انسان را همان روح میداند که مستول از بتدن حیتا

نیشابوری.)167/7 :5311 ،

دارد (فتتال

احمدبنعلی طبرسی (زنده در میانه قرن ششم)

ابنشهرآشوب ،احمدبن علی طبرسی را استاد خود و نویسنده آثاری همنون الرافی فتی
الفوه ،ا حتداج ،مفاخر الطالبیة ،تاری ا لمه ،فضتالل الزهتراء و کتتاب الصتالة معرفتی
کرده است (ابنشهرآشوب .)71 :5387 ،تنها اثر باقیمانده از وی ا حتداج است کته کتتابی
حدی ی است و به هدف نشان دادن سیره و روش المه

در باب مناظره و مدادلته بتا

ماالفان نگاشته شده است .وی در ابتدای کتاب خود علت نیتاوردن استناد احادیتث را
وجود اجما بر این احادیث یا موافوتشان با مدلول عول یا مشهور بودنشتان در کتت

سیر موافوان و ماالفان می داند .اما برای احادیث امتام حستن عسترری

و

ستند ذکتر

میکند؛ چرا که به اندازه مابوی احادیث مشهور نیستند (طبرستی .)51/5 :5173 ،اشتاره وی
به قاعده لطف و قبک ترلیف بما یطاق (نم :.طبرسی )53/5 :5173 ،میتواند نشانی بترای

پیروی وی از عول گرایی ب داد باشد .با ایتن حتال ،وی در کتتاب ختود تعتداد درختور
توجهی از روایا

وجود پیشین و روایا

قری

 .5روایتی که میگوید نور ابیطال
هزار سال پیش از آدم

ا ف با آنها را آورده است .از جمله:

از همان نور اهلبیتت

آفریده شده بود (طبرسی)737/5 :5173 ،؛

استت کته دو

 .7روایتی طتو نی از ستلیمبتنقتیس نوتل کترده کته در آن از آفترینش نتور
پیامبر

و اهلبیت

از نور خدا 51 ،هزار سال پتیش از خلوتت آدم خبتر

می دهد (طبرسی .)519/5 :5173 ،فوره ای که او از سلیم نوتل متیکنتد در کتتاب
سلیم نیز موجود است (هاللی)917/7 :5171 ،؛

 .3روایتی که میگوید پیامبر
آدم

و اهلبیت

 51هزار سال پیش از خلوتت

 ،نوری در حضور خداوند بودند و بعد از آفرینش آدم

قرار گرفتند و همراه او هبوط کردند و ایتن نتور در صتل

سفینه و در صل

ابراهیم

نتوح

در صل

او

بتود در

بود هنگام افرندهشدن به آتش و همتینطتور در

اصالب و ارحام مطهره منتول میشد (طبرسی)511/5 :5173 ،؛
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 .1روایتی که خبر از چیرهشدن نور ابیطال
اهل بیت

در قیامت بر همه انوار جز انتوار
از همتان نتور اهتلبیتت

خبر می دهد؛ چرا که نور ابیطال

آفرید (طبرسی)737/5 :5173 ،؛

است که خداوند دو هزار سال پیش از آدم

 .1روایتی که می گوید قبله قرارگرفتن آدم
است که آدم
)13/5؛

برای سدده ماللتم ،نشتانه آن

نیز مشمول انتوار اهتلبیتت

 .9روایتی از پیامبر

بتوده استت (طبرستی:5173 ،

که میفرماید« :من پیامبر شدم درحالیکه آدم

روح و جسد بود» (طبرسی.)116/7 :5173 ،

بتین

عمادالدین طبری آملی

وی مؤلف بشارة المصطفی لشیعة المرتضی است که با توجه به روایت ابنالمشتهدی از
وی در ندف در سال  ،113قطعاً تا این سال در قید حیا

 .)113او چند روایت خلوت نوری اهلبیت

بوده است (ابنالمشهدی:5156 ،

را در کتاب خود گندانیده است (طبتری

آملتی589-581 :5383 ،و567و .)731وی در روایتی از قول علتی

پیامبر

نوتل کترده استت کته

را تصدی کردم درحالیکه آدم هنوز بتین روح و جستد در رفتتوآمتد بتود

(طبری آملی .)1 :5383 ،همننین در روایتی نور ابیطال

را از نتور اهتلبیتت

کته دو

هزار سال پیش از آدم آفریده شد میداند و اضافه میکند که نور او در قیامت حتتی نتور

پیامبر

و علی و فاطمه و حسن و حسین و دیگر امامان

را تحتت الشتعا قترار

خواهد داد( .طبری آملی )777 :5383 ،روشن است که در متن این حدیث دخل و تصترف
صور

گرفته و متن صحیک آن که در آثار محدثان پیشین آمده میگوید« :نور ابیطالت

در قیامت همه انوار را بهجز نور پیامبر

(کراجری583/5 :5157 ،؛ طوسی.)371 :5151 ،

و اهلبیت

تحتالشعا قرار خواهد داد»

قطبالدین راوندی (متوفای  873ه.ق).

قط الدین ابوالحسین سعیدبنهبةاهلل بتنالحستن الراونتدی ،شتاگرد طبرستی ،صتاح

مدمع البیان

و استاد ابنشهرآشوب و منتد الدین رازی بوده استت (عرفانیتان 5176 ،ب:

 .)57منتد الدین آثار زیادی را برای وی ذکر کرده (منتد الدین .)98 :5177 ،از میان آثتار
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فراوان او تعداد معدودی باقی مانده است؛ از جمله کتاب الاترال و الدترالک ،قصتص
ا نبیاء و فوه الورآن.
وی در کتاب فوه الورآن  ،عول را در کنار قرآن و سنت و اجما  ،یری از ادلته اربعته
میداند (رواندی .)9/5 :5171 ،همننین در الارال و الدرالک به شیوه عولی و با استفاده از
ادبیا

کالمی ب دادیان ،درباره اعداز قرآن به تفصیل سان گفتته استت (راونتدی5176 ،

الف .)687-685/3 :وی همننین مطاب نظر ب دادیان ،ترالیف شرعی را الطاف در ترلیف

عولی میداند (همان .)5795/3 :این ادبیا  ،حرایت از پیروی وی از مدرسه کالمی ب تداد
دارد .وی معدزه بدن پیامبر

پیامبر

را این می داند که ستایه نداشتته استت؛ چترا کته بتدن

از جنس نور بوده و نور سایه ندارد (راوندی 5176 ،الف .)171/7 :این دیدگاه در

موایسه با دیدگاه سید مرتضی درباره اینره امیرالمؤمنین

جسم است و جستم در آن

واحد نمی تواند بر بتالین محتضترهای عتالم حاضتر شتود (ستید مرتضتی،)533/3 :5171 ،

تطوری مهم محسوب میگردد که به نظر میرسد تحت تتأثیر فضتای روایتا

صتور

گرفته است .وی همننین روایتی را نول میکند با این مضمون کته خداونتد بته آدم

فرمود که اگر اراده خل محمد

و علی

را در آخرالزمان نداشت ،خود او را هتم

خل نمیکرد (راوندی 5176 ،ب .)17 :وی حدیث دیگری نول میکند که آدم
نف روح ،به جان

پتس از

راست عرش نگریست و اشباح پتن تتن را دیتد و خداونتد بته او

فرمود که اگر ایشان نبودند ،آدم و بهشت و جهنم و ماللره و جتن و انتس و عترش و

کرسی آفریده نمیشدند (راوندی 5176 ،ب.)11 :
شاذانبنجبرئیل (زنده در قرن ششم)

ابوالفضل شاذانبن جبرلیل قمی از جمله عالمان وابسته به مدرسه ری است کته روایتا

خلوت نوری در کتابهای منسوب به وی بهوفور نول شده استت .کتتاب الروضتة فتی
فضالل امیرالمؤمنین و الفضالل از آثار منسوب به اویند .در منتابع موجتود ،اشتارهای بته
تاری و د

و وفاتش نشده است .ابنالمشهدی (متوفتای  957ه.ق ).حتدی ی را از دو

شی خود ،عبداهللبن جعفر دوریستی و شاذانبنجبرلیل نول میکند .بدین ترتی

معلتوم

می شود که هر دو در طبوه مشای وی قرار دارند و به احتمال قتوی هتر دو قبتل از وی
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وفا

یافتهاند .ابنالمشهدی همننین زیارتی را از شاذانبنجبرلیل از عمادالدین طبتری

نول میکند (ابنالمشهدی .)793 :5156 ،همانطور که گفتیم عمادالدین طبری در ستال 113
ه.ق .زنده بوده است .وی به تعدادی از شاگردان ختود در ستالهتای  183 ،113و 181
خود را داده است (شررچی .)51 :5173 ،بدین ترتی

اجازه روایت کت

میتوان دریافتت

که وی در همان دهه هفتاد از قرن ششتم کته تامینتاً بتیش از چهتل ستال داشتته ،بته

شاصیت علمی شتناختهشتدهای تبتدیل شتده بتوده استت .از ایتنرو ستال درگ شتت

شاذانبنجبرلیل حداک ر میتواند اوایل قترن هفتتم باشتد .از ایتن تتاری گت اری بترای
درگ شت شاذانبنجبرلیل میتوان دریافت که کتاب الروضه به وی تعل ندارد؛ چرا که

مؤلف الروضه

از حضور خود در واسط ،به سال  915خبر میدهد (شاذانبنجبرلیل:5173 ،

 .)75همننین انتساب کتاب الفضایل به وی صتحیک نیستت؛ چترا کته نویستنده کتتاب

الفضالل در ابتدای کتاب ،شاذانبن جبرلیل را شی
.)7 :5393

در هر حال ،آفرینش اهلبیت

خود معرفی میکند (شتاذانبتنجبرلیتل،

از نور واحد ،پیش از آفرینش آسمانها و زمتین و

انتوال این نور در اصالب و ارحام پا  ،از جمله مضامین احادیث کتاب الفضتایل استت

(شاذانبنجبرلیل 69 ،11 ،51 ،1 :5393 ،و  .)576این گونه مضامین در کت

حدی ی پیشین بته

تألیف عالمان بزرگی همنتون کلینتی و صتدوق نیتز یافتت متیشتود .امتا ایتن کتتاب

افزوده هایی دارد که در کت
چشم نمیخورد.

حدی ی محدثان برجسته قتم و مترلمتان بتزرگ ب تداد بته

افزوده ناست خلوت مابوی موجودا

از نور اهلبیت

استت .وی در حتدی ی

نول کرده که خداوند آسمانها و زمین و دریاها را از تسبیک پیامبر

تسبیک علی

 ،و فرشتگان را از

آفرید (شاذانبنجبرلیل .)11 :5393 ،در روایتی دیگر از پیامبر اکرم

از بیان اینره خداوند دو هزار سال پیش از آفرینش مالوقتا  ،او و علتی

عظمتش آفرید ،اضافه میکند:

خداونتتد نتتور پیتتامبر

پیامبر

پس

را از نتور

را شتترافت و از آن آستتمانهتتا و زمتتین را آفریتتد و

بزرگتر از آسمانها و زمین است ،و نور علتی

آن عرش و کرسی را آفرید و علی

را شترافت و از

افضل از عرش و کرسی است .در ادامته
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بیان میکند که از نور حسن

لوح و قلم ،و از نور حستین

بهشتتهتا و

حورالعین را آفرید .آنگاه مشارق و م ارب در تتاریری فرورفتنتد و ماللرته از

این تاریری به درگاه الهی شرایت بردند و درخواست ندا

از تاریری کردند.

آنگاه خداوند کلمه ای را ترلم کرد و از آن کلمه ،روحتی را آفریتد .ستپس بته

کلمه ای ترلم کرد و از آن روح ،نتوری را آفریتد .پتس آن نتور را بته آن روح
افزود و آن روح را در پیش روی عرش برپاداشت تا مشارق و م تارب روشتن
بود و او زهرا نامیده شد چون آسمانها بته

گردد .پس آن روح فاطمه زهرا

نور او روشن شد (شاذانبنجبرلیل.)576 :5393 ،

افزوده دوم عبار

است از اینره نور اهتلبیتت

را زمتانی کته هنتوز در وجتود

اجدادشان بود ،دیگران رؤیت می کردند و حتی صدای تسبیک ایشتان را در همتان حتال

میشنیدند (شاذانبنجبرلیتل 51 :5393 ،و  .)571آننه تأمتلبرانگیتز استت ورود روایتتی بتا
عبارا

و مضامین مشابه در الهدایه الربری است (خصیبی )577 :5156 ،کته احتمتال اخت

نویسنده الفضایل از الهدایه الربری را توویت میکند.
افزوده سوم عبار

است از تداوم وضعیت ماقبل دنیوی اهلبیت

در این کتاب از عایشه نول میکند که پیامبر به او فرمود:

در ایتن دنیتا.

من و فاطمه و حسن و حسین و علی در غرفه ای از در سفید هستیم کته پایته

آن (اساس ها) از جنس رحمت خداست و اطراف آن از جنس عفتو و رضتوان
خداست و این خانه در زیر عرش قرار دارد و بین علی و نور خدا بتابی استت

که [از آن] او به خدا و خدا به او مینگرد و بر سر علی تاجی قرار دارد که نور

آن مابین شرق و غرب را روشن کرده است (شاذانبنجبرلیل:5393 ،

این حدیث مشعر بر نوعی موقعیت و حیا

صرفاً در عوالم پیشین بلره در زمان حیا

دیگر ،درحالیکه در احادیث مندرج در کت
با عرش و استورار ایشان در جان

.)517

فوق طبیعی است که اهلبیتت

نته

دنیوی خود از آن بهرمند بودند .بته عبتار
عالمان پیشین معمو ً ارتباط اهلبیتت

عرش مربوط به حیا

پیشین ایشان بود ،این روایت

مشعر بر آن است که این وضعیت همننان برای ایشان در حیا

دنیویشان تداوم دارد.
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الفضایل که از حدود وا مرتبهتترین

بسط و تعمی مضمون خلوت نوری در روایا

روایا

مندرج در بصالر الدرجا  ،کافی و آثار شی صدوق در میگ رد ،از سویی و از

روایا

این کتاب اصو ً در مدرسه ری معروف و شناختهشده نبوده استت و مؤلتف آن

سوی دیگر ،مدهول الهویه بودن مؤلف این کتتاب ایتن احتمتال را مطترح متیکنتد کته
تالش کرده با اسناد حدیث ناست آن به شاذانبنجبرلیل ،بترای کتتاب ختود اعتبتاری

کس

کند.

ابنالمشهدی (متوفای اواخر قرن ششم یا اوایل هفتم)

ابوعبداهلل محمدبنجعفر بنعلی مشهدی معروف به ابنالمشهدی دیگر شاصیت حتدی ی
مهم است که به نول روایا

خلوت نوری پرداخته است .او از شتاگردان ابتنشهرآشتوب،

عبداهللبنجعفر دوریستی و شاذانبنجبرلیل قمی بوده است (قیومی اصتفهانی .)57 :5156 ،تنها
کتاب باقی مانده از او المزار الربیر است که زیارا

قدیمیترین منبع دعای ندبه ،زیار

ناحیه و زیتار

اهلبیت

را در بردارد .این کتتاب

آلیاستین استت (صتالک آبتادی:5389 ،

 .)771کتاب دیگر وی اقرار الصحابه بفضل امام الهدی و الورابه نام دارد که در آن احتادی ی

از ابوبرر و عمر و ع مان و دیگر صحابه در فضیلت امیرالمؤمنین نوتل متیکنتد (انصتاری،

 .)ansari.kateban.com/post/806 ،5381مضمون خلوت نوری اهلبیت

نول میکند تررار شده است؛ در زیارتی که وی برای رسول خدا

در زیاراتی کته وی

نول متیکنتد چنتین

مضمونی آمده است« :پیامبر اول پیامبری بود که با او می اق بستته شتد و آخترین پیتامبری
است که مبعوث شد .خدایا تو نور او را در دریتای فضتیلت فروبتردی ...و آن نتور را در

صل های پا

به ودیعت نهادی و به ارحام مطهره منتوتل کتردی( »...ابتنالمشتهدی:5156 ،

 .)91در زیار امام حسین

نیز آن حضر

همنون نوری تصویر شده که در اصتالب

و ارحام پا در حال انتوال بوده است (ابنالمشتهدی .)177 :5156 ،اما عالوه بر خلوت نوری،

فضایل وا مرتبه بسیاری برای اهلبیت
در زیار

امیرالمؤمنین

در زیارا منوول وی به چشم میخورد؛ مت الً

در این کتاب ،به آن حضر

با این عناوین سالم داده میشود:

کسی که خداوند ابداعش کرد ،حدت بر همه مالوقا

خدا ،نور شعشعانی ،نتور ا نتوار،

حافظ سر خدا ،امضاکننده حرم خدا ،آشرارکننده اراده خدا ،موضتع مشتیت ختدا ،اولتین
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مشت از نور خدا ،چشم بیدار خدا که هیچ چیز بر او پنهان نیست ،گوش شتنوای ختدا و

قل

خدا کته بتر همته چیتز احاطته دارد (ابتنالمشتهدی .)371 -371 :5156 ،اگتر توصتیف

ابنطاووس از ابنالمشهدی را بته عنتوان «المحتدث ا خبتاری» (ابتنطتاووس)175 :5153 ،

حاکی از نصگرایی ابنالمشهدی بدانیم ،احتمال اینره وی فهمی ظاهرگرایانته از عبتارا
زیارا

داشته و در نتیده قالل به خلوت نوری اهلبیت

بوده است ،توویت متیشتود.

لرن از آندا که وی آشنایی کاملی با آراء مدرسه کالمتی ب تداد داشتته و در طریت اجتازه

کت

کالمی مدرسه ب داد نظیر آثار شی مفید و سید مرتضی قرار دارد (صتالک آبتادی:5389 ،

 ،)738احتمال پیروی او از ب دادیان در تأویل این عبارا
باقی است.

و انرار خلوت پیشتین همننتان

نتیجه

از آندا که پیش از مدرسه ری ،کل اندیشته کالمتی مترلمتان ب تداد ،از جملته در بتاب

امامت ،به صور

نظامی از اندیشههای سازگار ،با رویرتردی عولتی ،تنستی و تتدوین

یافته بود و از این طری نواط افتراق خود را با کالم نتص گترای بته اصتطالح حشتوی

مشاص کرده بود ،می توانیم بدون هیچ شاهد اضافه ،صترف رویرترد عولتی ایشتان را
نشانی برای مواضعشان در قبال وجود پیشین بدانیم .در نتیده عالمانی نظیتر عبتدالدلیل

قزوینی رازی و سدید الدین حمصی که در کت

کالمتی ختود بته پیتروی از ب تدادیان،

رویرردی عولی به کل مباحث کالمی و از جمله امامت اتااذ کردهاند ،به احتمتال قتوی
در خصوص مبحث وجود پیشین نیز بنا به اقتضتای همتین رویرترد ،هماننتد ب تدادیان
موضعی منفی داشتند .همننین دیدیم که برخی از ایشان نظیر طبرسی و ابوالفتوح رازی

به صراحت عالم ذر را انرار میکردند .انرار عالم ذر را میتوان شاهدی بر انرتار عتالم
ارواح و حتی انرار خلوت نوری اهلبیت

نیز بدانیم؛ چراکه ب دادیان هر گونه عتالم

پیشین را اعم از ذر ،ارواح و انوار را یرسره رد میکردند .اما در خصتوص آن دستته از
عالمان ری نظیر فتال نیشابوری که نظری درباره عالم ذر ابراز کردهاند یا نظرشان بته متا
نرسیده است ،باز راه حدس و گمان باز است؛ چرا که اظهتار نظرهایشتان دربتاره ستایر

موضوعا

کالمی از جمله اکتسابی بودن معرفت در موابل اعطایی بودن آن ،که از جملته
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عناصر مدموعه عواید ب دادیان بود ،میتواند نشانی باشد بر پیتروی ایشتان از ب تدادیان
در انرار وجود پیشین .همننین نول نشدن احادیث خلوت نتوری در کتتابی کته انتظتار

می رود مشتمل بر این احادیث باشد ،میتواند حاکی از نظر نامساعد نویسنده دربتاره آن

فتی المناقت

باشد .همانطور که گفتیم ابنحمزه طوسی در ال اق
نگاشتهاند ،برای احادیث خلوت نوری
ا ربعین عن ا ربعین که در فضایل اهلبیت
و منتدت التدین در

جایی بازنرردهاند .اما آننه ما را به تأمل وامیدارد این است که بهرغتم تصتریک برختی

عالمان ری به نفی عالم ذر ،در هیچ کتدام از آثارشتان تصتریک بته نفتی خلوتت نتوری

اهلبیت

وجود ندارد .از این رو احتمال دارد که ایشان در این زمینه بیش از ب دادیان

اهلبیت

ختود گندانیتدهانتد ،بستیار بیشتتر از

با دوگانگی و تنش علمی مواجه بودهاند؛ چرا که از طرفی تعداد روایا
روایا

که ایشان در اختیار داشته و در کت

خلوت نوری است که عالمان ب داد در کت

قرار داشته اند ،و سطک فضایل و کما تی که در روایا
با تر از روایا

خلوتت نتوری

خود گندانیده یا در طری نول آنها
مندرج در کت

مدرسه ری نیتز

مدرسه ب داد است؛ از طرف دیگر ایشتان وارث مترمتان ب دادنتد کته

موضع صریحی در رد خلوت نوری اهلبیتت

و تأویتل روایتا

آن داشتتند .بتدین

ال معوول استت کته اگتر نته همته عالمتان ری ،دستتکتم محتدثانی نظیتر
ترتی  ،کام ً

ابنالمشهدی که اهتمام ویههای به جمعآوری احادیث دال بتر فضتایل و موامتا

اهلبیت

داشتند ،برخالف ب دادیان تمایلی به تأویل روایا

و ترجیک می دادند تفسیر آنها را مسترو

عتالی

خلوت نتوری نداشتتند

بگ ارنتد یتا حتتی آنهتا را بته همتان معنتای

ظاهریشان تلوی کنند .شاید موضع متعادل و غیرتأویلی ایشان در قبتال روایتا

خلوتت

نوری واکنشی به فضای ضدشیعی عصر ایشان نیز باشد .از تتالش عبتدالدلیل قزوینتی

رازی در النو

بترای رفتع اتهتام از عوایتد شتیعه و نیتز تتالش رافعتی شتاگرد ستنی

منتد الدین برای تبرله استادش از اتهام تشیع با استناد بته اینرته وی روایتا

فضتایل

خلفا را نیز نول میکرده (رافعی ،)311/3 :5365 ،میتوان دریافت که شیعه در این زمتان از
نظر اعتوادی تحت فشار سیاسی و اجتماعی قرار داشته و در موضع تویه بوده استت .در

چنین فضایی رد یا تأویل روایا

فضایل اهلبیت

گونهای همنوایی با جبهه ماالف

محسوب میشده است ،به ویهه آنره شاهدی در دست نیست که این روایا

حساستیتی
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نزد اهل تسنن ایداد کرده باشد تا زم باشد که از طری تأویل این حساستیت برطترف

گردد.

پینوشتها

 .1نگارنده در مواله ای دیدگاه مترلمان ب داد را در این باره به تفصیل مطرح کرده است (نتم :.تتوران،
.)79-1 :5363
 .2در الهدایۀ الکبری می توان شواهدی بر گرایش غالیانه مؤلف یافت نظیتر آنرته بترای محمتدبننصتیر
نمیری که از غال

بوده (خویی )375 -766/51 :5157 ،به عنوان راوی و یار نزدیتم امامتان

،

جایگاهی رفیع در نظر گرفته شده و نیز روایاتی نول شده که بوی غلو متیدهتد؛ نظیتر روایتتی کته
را کالن غیر مرون و ازلی میداند و موجود بودن و محدود بودن ایشان را نفتی متیکنتد
امامان
(خصیبی .)133 :5156 ،اما از طرف دیگر همین کتاب با مت مت عبتد اهللبتنستبا قتول بته ربوبیتت
اهلبیت را نفی میکند (خصیبی.)137 :5156 ،

منابع

ابنحمزه طوسی ،محمدبنعلی ( .)5156ال اق
انصاریان.

فی المناق  ،تصتحیک :نبیتل رضتا علتوان ،قتم:

ابنشهرآشوب مازندرانی ،محمدبنعلی ( .)5396متشابه الورآن و ماتلفه ،قم :انتشارا

ابن شهرآشوب مازندرانی ،محمدبنعلی ( .)5387معالم العلماء ،ندف اشرف :منشورا
الحیدری.

آل ابیطال  ،قم :انتشارا

بیدار.

المطبعة

ابنشهرآشوب مازندرانی ،محمدبنعلی ( .)5316مناق
ابنطاووس ،علیبنموسی ( .)5153الیوین باختصاص مو نا علی علیه السالم بتإمرة المتؤمنین،
عالمه.

تحوی  :اسماعیل انصاری زندانی خولینی ،قم :دار الرتاب.

ابنالمشهدی ،محمدبنجعفر ( .)5156المزار الربیر ،تصحیک جواد قیومی اصفهانی ،قم :جامعه مدرسین.

اقبال ،عباس ( .)5391مودمه تبصره العوام فی معرفه موا
حسنی رازی ،تهران :انتشارا

اساطیر.

ا نام ،مؤلف :سید مرتضیبنداعتی

امیرخانی ،علی (« .)5363تطور معرفت اضطراری در مدرسه کالمی امامیه در ب داد» ،تحویوتا
کالمی ،سال  ،7شماره  ،1ص .17-73
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انصتتتاری ،حستتتن ( .)5381کتتتتابی تتتتازه یتتتاب از ابتتتنالمشتتتهدی ،ستتتایت کتابتتتان،
.www.ansari.kateban.com/post/806

بهرامیتتان ،علتتی ( .)5381نرتتتههتتایی دربتتاره تبصتترة العتتوام و مؤلتتف آن ،ستتایت کتابتتان،
.www.safineh.kateban.com/post/669

پاکتنی ،احمد (« .)5391ابنحمزه» ،دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،تهتران :مرکتز دایرةالمعتارف
بزرگ اسالمی ،ج ،3ص .315-537

توران ،امداد (« .)5363حیا پیشین انسان از دیدگاه ب داد» ،تحویوا کالمتی ،ستال دوم ،شتماره ،9
ص.79-1

جعفریان ،رسول (« .)5315عبدالدلیل قزوینی رازی و اندیشه تفاهم م هبی» ،مدلته نتور علتم،
شماره  ،11صص .533 -575

و تعلیوا

آن .بیجا ،بینا.

حسینی ارموی ،میرجاللالدین ( .)5319مودمه نو
حمصی ،سدیدالدین ( .)5157المنو من التولید ،قم :جامعه مدرسین.
خزاعی ،عبدالرحمنبناحمد بنالحسین ( .)5151ا ربعین عن ا ربعین فی فضتایل امیرالمتؤمنین،
تحوی  :الشی باقر المحمودی ،تهران :موسسه الطباعه و النشر وزاره ال وافه و ا رشاد.

خصیبی ،حسینبنحمدان ( .)5156الهدایة الربری ،بیرو  :البال .

خویی ،سید ابوالواسم ( .)5157معدم رجال الحدیث ،قم :مرکز نشر آثار شیعه.

رازی ،ابو الفتوح ( .)5178روض الدنان و روح الدنان ،مشهد :بنیاد پهوهشهای آستتان قتدس
رضوی.

رافعی قزوینی ،عبد الرریمبنمحمتد ( )5178التتدوین فتی اخبتار قتزوین ،تصتحیک :عزیتز اهلل
عطاردی قوچانی ،بیرو  :دارالرت

العلمیه.

راوندی ،قط الدین سعیدبن هبتةاهلل ( .)5171فوته الوترآن ،تحویت  :احمتد الحستینی ،محمتود

مرعشی ،قم :مرتبة آیةاهلل المرعشی الندفی.

راوندی ،قط الدین سعیدبنهبةاهلل ( .)5171الدعوا

(سلوة الحزین) ،قم :مدرسة ا مام المهدی.

راوندی ،قط الدین سعیدبنهبةاهلل ( 5176الف) ،الارال و الدرالک ،قم :موسسة ا مام المهدی.

راوندی ،قط الدین سعیدبنهبةاهلل ( 5176ب) .قصتص ا نبیتاء ،تحویت  :غتالمرضتا عرفانیتان
یزدی ،مشهد :مرکز پهوهشهای اسالمی.

سید مرتضی ،علیبنالحسین ( .)5385الملاص فی اصول الدین ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
سید مرتضی ،علیبنالحسین ( .)5171رسالل الشریف المرتضی ،قم :دار الورآن الرریم.
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سید مرتضی ،علیبن الحسین ( .)5155الطرابلسیا
ا سالمی ،شماره فیلم.3/5967 :

ا ولی ،نساه خطی ،قم :مرکز احیاء التراث

شاذانبنجبرلیل ،ابوالفضل ( .)5393الفضالل ،قم :انتشارا

رضی.

علیته

شاذانبنجبرلیل ،ابوالفضل ( .)5173الروضة فی فضالل أمیرالمتؤمنین علتیبتنأبتیطالت
السالم ،قم :مرتبة ا مین.
صالک آبادی ،محمد حسین (« .)5389معرفی کتاب المزار الربیر» ،فوه اهلبیت ،شتماره  ،17ص
.717 -771

صدوق ،محمدبنعلیبنبابویه ( .)5368التوحید ،قم :جامعه مدرسین.

طبرسی ،احمدبنعلی ( .)5173ا حتداج علی اهل اللداج ،مشهد :نشر مرتضی.

طبرسی ،فضلبنحسن ( .)5317مدمع البیان فی تفسیر الورآن ،تهران :ناصر خسرو.

طبرسی ،فضلبنحسن ( )5367إعالم الوری بأعالم الهدی ،تهران :اسالمیه.

طبری آملی ،محمدبنابتیالواستم ( .)5383بشتارة المصتطفی لشتیعة المرتضتی ،ندتف :مرتبتة
الحیدریة.

طوسی ،محمدبنالحسن ( .)5311ا قتصاد الهادی إلی طری الرشاد ،بیجا ،انتشارا

کتاباانه.

طوسی ،محمدبنالحسن ( .)5387تلایص الشافی ،تحوی  :حسین بحر العلوم ،قم :انتشارا المحبین.
طوسی ،محمدبنالحسن ( .)5151األمالی ،تحوی  :مؤسسة البع ة ،قم :دار ال وافة.

طوسی ،محمدبنالحسن .)5179( ،ا قتصاد فیما یتعل با عتواد ،بیرو  :دار ا ضواء.

طوسی ،محمدبنعلی ( .)5156ال اق

فی المناق  ،قم :انصاریان.

عرفانیان یزدی ،غالمرضا ( .)5176مودمه قصص األنبیتا ،مؤلتف :قطت التدین ستعیدبنهبتةاهلل
راوندی ،مشهد :مرکز پهوهشهای اسالمی.

غفوری نهاد ،محمد ،قراملری ،احد فرامرز (« .)5386تطور تاریای تفسیر آیه می تاق و نتوآوری
مالصدرا» ،خردنامه ،سال  ،86شماره  ،97ص .19 -38

فتال نیشابوری ،محمدبناحمد ( .)5311روضة الواعظین و بصیرة المتعظین ،قم :انتشارا

قزوینی رازی ،عبدالدلیل ( .)5318بع
تهران :انتشارا

اندمن آثار ملی.

م ال

النواص

فی نوت

بعت

رضی.

فضتایک الترواف

،

قیومی اصفهانی ،جواد ( .)5156المزار الربیر ،مؤلف :محمدبنجعفر ابنالمشتهدی ،قتم :جامعته
مدرسین.
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کراجری ،محمدبنعلی ( .)5157کنز الفوالد ،تحوی  :عبد اهلل نعمة ،قم :دارال خالر.
مفید ،محمدبنمحمدبننعمان ( .)5153المسالل السرویة ،قم :کنگره شی مفید.

مفید ،محمدبن محمدبن نعمان ( .)5151تصحیک اعتوادا
کنگره شی مفید.

اإلمامیة ،تحوی  :حسین درگاهی ،قتم:

موری نیشابوری ،محمدبنحسن ( .)5171التعلی فی علم الرالم ،مشهد :دانشگاه علوم رضوی.

منتد الدین رازی ،علیبنعبیداهلل بنبابویه ( .)5178ا ربعون حدی ا عن اربعین شیاا من اربعتین
 .قم :مدرسة ا مام المهدی .
صحابیا فی فضالل ا مام امیر المؤمنین علیبنابیطال
منتد الدین رازی ،علیبنعبید اهللبنبابویه ( .)5177الفهرست ،قتم :کتاباانته آیتت اهلل ندفتی
مرعشی.

موسوی ،سید جمالالدین (« .)5361مدرسه کالمی ری» ،نود و نظر ،سال بیستم ،شماره  ،11ص
.11-76

هاللی ،سلیمبنقیس ( .)5171کتاب سلیمبنقیس الهاللی ،تحویت و تصتحیک :محمتد انصتاری
زندانی خولینی ،قم :الهادی.

