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 ميثاق  ۀتمثيل در آي ۀنظري  ۀتفسيری دربار ینقد آرا

 2زیدی ؛ سّید ابوالقاسم حسینی  1زاده  حسن نقی
 15/11/1398: دريافت تاريخ

 16/04/1400: پذيرش تاريخ

 

 چکیده:  

ای گرفته، حکایت دارد که در  اعراف از پیمان و میثاقی كه خداوند از فرزندان آدم در موطن ویژه   ۀسور  172  ۀآی

هرگونه عذر و اند تا راه بر  ای آدمیان شاهد وحدانیت حق بوده و به ربوبیت خدا و عبودیت او اعتراف نمودهعرصه

به این نتیجه دست یافته   ۀتمثیل در این آیه و بیان دالئل این نظری  ۀاین نوشتار با بررسی نظری  ای بسته شود. بهانه 

انگاری آن با شریفه، مخالفت دارد؛ امّا تمثیل  ۀکم با ظاهر پنج فقره از آیاست که حمل آیه بر بیان واقعیت دست

ت انسان است، به مراتب از دیگر نظرات استوارتر خواهد بود زیرا داللت ظاهری  این برداشت که آیه مربوط به فطر 

ای برخالف، باید از ظاهر ای نیست که عدول از آن جایز نباشد، بلکه در صورت وجود دلیل یا قرینه گونه   هآیه ب

ه میثاق و آیه فطرت قرار  متن دست کشید و به مفاد آن دلیل و قرینه ملتزم شد؛ اگر آیات دیگر قرآن را در کنار آی

جا مورد مطالعه قرار دهیم، درستی احتمال یاد شده آشکارتر داده و طبق روش تفسیر قرآن به قرآن، همگی را یک

ل در نظام آفرینش  تأمّ  ای است که با اندکیگونه هخواهد شد؛ مفاد مجموع این آیات، آن است که آفرینش انسان ب

نفس امّاره در امان    واهمه و وسوسه  ۀکه از اغوای قوّکند مشروط به آن اذعان میو هستی خویش، بر وجود خداوند  

گر این است که این میثاق، امری است تدریجی و در طول تاریخ فطرت نشان  ۀ میثاق در کنار آی  ۀباشد. مدلول آی

به نسل تحقّ نیز  یابد و حکایتق میبشر و نسل  پیامبران  احتجاجات  از روش و  قرآنی  دهد که  نشان میهای 

های های علم و قدرت الهی در آفرینش انسان و جهان، و بیدار کردن عقل و خرد آنان به شیوهیادآوری نشانه

 گوناگون انجام پذیرفته است.

 : واژگان کلیدی    

 تفسیر تمثیلی، زبان نمادین، زبان حال، آیه میثاق.  
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 مقدّمه 

مقاصد قرآن از آغازین روزهای نزول وحی آغاز و در طول تاریخ اسالم  ها و  تالش در جهت درک و فهم درست پیام

از نکته ترین دغدغه مسلمانان و دلبه مهم  امّا  با فهم قرآن،  مشغولی عالمان تبدیل گردید؛  ارتباط  های کلیدی در 

 کشف زبان قرآن است.

ست، باشد نخست باید پاسخ این  به عبارت دیگر، هر کسی که درصدد شناخت زبان قرآن که از مبانی فهم قرآن ا

گوید؟ در چه قالبی و چه سیاقی و در چه فضایی از سخن، پیام   مسأله برای ما معلوم باشد که قرآن چگونه سخن می

سوره أعراف ـ را    172های قرآنی ـ از جمله معارف مربوط به آیه  کند تا ما نیز با همان نگرش آموزه  خود را ارائه می

 جست وجو کنیم. 

گونه فرض مقاله این است که زبان قرآن از جنبه محتوایی، بر پایه حق و صدق، بنا شده است؛ از این رو، هیچپیش

پایه راه  آیات قرآن بر  نیافته و بر همین اساس، تقسیم  از دائره حق به آن راه  یا  امر غیر واقعى و فراتر  یابى خیال 

 نمایی دارد. ذشته بیان نموده است، جنبه حقچه از حوادث گها، موجه نبوده و هر آناسطوره به آن 

امّا پرسش آن است که آیا حفظ حقیقت مورد نظر در گرو آن است که از پذیرش هرگونه مجاز و تأویل بگریزیم و یا 

گردانی از ظاهر متن و نمادانگاری آن را هم صادر نمود،  توان مجوّز رویدر راه رسیدن به اهداف و مقاصد قرآن می

بخشی آن را در نظر  گرایی قرآن، هدف واالی تعالیهای واقعوّمی وجود دارد که در عین تسلیم در برابر جنبهیا راه س

 مند باشد، پذیرفت؟که از ظواهر متن عبور کرد، تأویل را هم اگر ضابطه آنگرفت و بی

ها را  با تحفظ بر ظواهر به تجزیه و تحلیل متن قرآنی پرداخته و تمام عناصر و اجزای گزاره  مفسّران که مشهور  با آن 

های مربوط به أنبیاء پذیرفته است ولی  اند، امّا دیدگاه آنان در برخی از موارد به ویژه داستان  نما و حقیقی دانستهواقع

ن و ... به آسانی قابل هضم نخواهد بود و حتی  در مواردی چون سخن گفتن خداوند با آسمان و زمین، رجم شیاطی

؛ 69/  1  ،اند. )برای نمونه ر ک: شوکانی در برخی از موارد در پاسخ برخی از شبهات به تکلّف دچار شده  مفسّراناین  

 ( 77 ،؛ معرفت1/134 ،زحیلى

دانند و به عبارتی از  حکایت مقام میها و ماجراهای تاریخی را از باب  برخی پا را بسیار فراتر نهاده و تمامی گزاره

شود و   ( ولی  بر این فرض  ارزش تربیتی و الگویی قرآن نادیده گرفته می153  ،)خلف اهلل  1شمرند ها برمیاسطوره

 های آن ملتزم گردید.توان به پیام نمی

 
شود و در قالب  ای است هنری، که به عنوان َمَثل به کار برده میالله در تعريف »قصه تمثيلی« آورده است: »قصه تمثيلی قصه . خلف  1

اند: نوعی از تمثيل است   ای است هنری ... قصه تمثيلی را چنين تعريف کردهگردد و در قرآن کريم موجود است، قصهتمثيل ياد می
گونه که بر بازگويی حق و واقعيت استوار است، بر عرف و  ای بالغت و فنی از فنون بيان و بيان عربی همانهای از گونهو تمثيل گونه 

قّوه خيال نيز تکيه دارد. بنابراين، در قصه تمثيلی الزم نيست حوادث در متن واقع اتفاق افتاده باشد يا قهرمانان داستان وجود خارجی  
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ها انستن برخی از آیات و قصه هم با تمثیلی و سمبولیک د  مفسّرانهای دو نظریه یاد شده، گروهی از  با توجّه به چالش

تا    113  ،الدین عاملیشرف  ؛515  ،514  ،مطهری  ؛204/  1  ،اند. )ر ک: طباطباییبه تحلیل و تفسیر آن آیات پرداخته

ها واقعی بوده و تحقق ( بر طبق مدعای گروه اخیر، عناصر اصلی داستان 3/103  ،مراغی  ؛1/267رشیدرضا،    ؛119

اند زبان حال و حکایتِ   شوند ولی ماجراهایی که بازگو شدهعنوان نماد، سمبل یا تخیل تلقی نمیاند و به  خارجی داشته

باور چنان1باشد  مقام می از  . طبق این  ابعاد مختلفی است، در متون دینی نیز به حسب اقتضاء  بر  که دین مشتمل 

ار، تمثیل، کنایه، استعاره و حقیقت و مجاز های متفاوت استفاده شده است و قضایای قرآن ترکیبی از انشاء، اخبزبان

 ( 3/78و   9/ 1 ،هستند. )طباطبایی

ها به عنوان  ها و توصیف برخى از شخصیتتر گاهى منظور از »سمبل و نماد«، طرح بعضى داستانبه عبارت روشن

»سمبل و نماد« انتقال یك پیام  كه واقعیت خارجى داشته باشد؛ امّا گاهى منظور از  یك ایده و آرمان است؛ بدون آن

توصیف یك   و  واقعى  داستان  بیان یك  قالب  در  عیار،  تمام  الگوى  ارائه  و  ـ  زمان و مكان  از حصار  ـ خارج  ویژه 

چه در قرآن مجید  آن $شخصیت حقیقى است. با توجه به شأن كالم خدا و شواهد تاریخى و بیانات پیامبر و امامان

( بر این اساس بیان معارف بلند و معنوی در قالب الفاظ 290تا    286  /3  ،ادی آملیآمده، نوع دوّم است. )ر ک: جو

 باشد. محدود که در چارچوب محاورات عادی قرار دارند جز با استفاده از زبان نمادین میسر نمی

زمان های دور و حتی در  ، پدیده جدیدی نیست و در گذشتهمفسّراناین نوع تفسیر نسبت به برخی آیات در میان  

قرون اولیه مانند ابومسلم و طبری و ... نیز سابقه دارد. )آلوسی برخی از    مفسّران تابعان مانند مجاهد و عطاء و ... و  

 ،جدید هم سیّد محمدحسین طباطبایی )طباطبایی   مفسّران( از  553  /1  ،این نظرات را ذکر کرده است؛ ر ک: آلوسى 

( جوادی آملی 119تا    113  ،الدین عاملیالدین )شرفحوم شرف( مر515و    514  ،( مرتضی مطهری )مطهری1/204

( 1/267  ،شیعه و محمّد عبده )رشیدرضا  مفسّران( و ... در بین  77  ،( مرحوم معرفت )معرفت290تا    286  ،)جوادی آملی

اهل سنت در مورد بعضی از آیات و   مفسّران ( و ... در میان  103/  3  ،(، مراغی )مراغی84/  15  ،وهبه زحیلی )زحیلى

 اند.قصص قرآن این نظریه را پذیرفته 

سوره أعراف را با نگاه   172توان مفاد آیه  چه که در این نوشتار بررسی خواهد شد این است که آیا میبر این مبنا آن 

که معنا و  شود یا این  که ضروری است که آیه بر ظاهر خودش حمل تمثیلی یا نمادین یا سمبلیک تفسیر نمود یا این 

 تفسیر دیگری برای آن ارائه گردد. 

در پایان مقدّمه و قبل از شروع بحث از آیه میثاق باید در مورد پیشینه مقاله بیان شود که: در این زمینه مقاالتی مانند  

  مفسّران اه  و زمخشری«، » ارزیابی دیدگ  »بررسی تحلیلی نگره اختصاص در خطاب آیات اَلست از نگاه سید مرتضی

 
گردد.« )خلف ها به فرض و خيال اکتفا میقع صادر شده باشد. در تمام اين موارد يا در برخی از آن داشته باشند يا گفتمان داستان در وا

 ( 153الله، محّمد احمد، الفن القصص فی القرآن، ص
هاي داستان آفرينش حضرت  شهيد مرتضي مطهري »رحمه الله« به تبعيت از استادشان شخصيت  عاّلمه بينيم  . به همين جهت مي 1

شمارد. الّسالم« را عيني و واقعي دانسته ولي رخدادهاي آن را ـ که قرآن به آن پرداخته است ـ نمادين ميآدم »علي نبينا و آله و عليه
 ( 132، صیگری، علل گرايش به ماد ی، مرتض ی)مطهر
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فریقین درباره آیه میثاق«، »بررسی آیه میثاق«، »بررسی تطبیقی آیه میثاق از نظر استاد شهید مطهری و آیت اهلل  

ای فریقین درباره آیه میثاق« و ... نگاشته شده است ولی هیچ مقاله  مفسّران جوادی آملی«، »پیمان الست و نقد آرای  

 .انداند و این نظریه را در کنار نظرات دیگر بیان نمودهتمثیل نپرداخته  به صورت مستقل و به تنهایی به نظریه

 سوره أعراف(   172آیه میثاق )آیه  

شَهِدْنَا أن تَقُولُوْا    الُوْا بَلىَوَ إِْذ أخَذَ رَبُّكَ مِن بَنىِ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أْشهَدَهُمْ عَلَى أنفُسِهِمْ أ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَ» 

ءَابَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَ كُنَّا ذُ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِینَ * أوْ تَقُولُوْا إِنَّمَا أْشرَكَ  اْلقِیَامَهِ  رِّیَّهً مِّن بَعْدِهِمْ أ فَْتهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ  یَوْمَ 

 (. 173و  172 ،)سوره أعراف «اْلمُبْطِلُونَ

و محققان قرار گرفته و عالوه بر روایات فراوانی که از سوی شیعه و سنی در    مفسّراناین آیه میدان تضارب آرای  

 تفسیر آن وارد شده است هماره بخشی از مباحث تفسیری و تحقیقی بدان اختصاص یافته است. 

 واژه »ذریه« در لغت و در فرهنگ قرآن 

دانند. تعددی داده شده است؛ بعضی آن را از »ذرء« به معنی آفرینش میدرباره ریشه اصلی واژۀ ذریه احتماالت م

( و بعضی آن را از  178  ،بنابراین مفهوم اصلی »ذریه« با مفهوم مخلوق و آفریده شده برابر است. )راغب اصفهانی

 ،اند؛ )ابن منظورستهباشد( دانهای بسیار ریز می»ذرّ« كه به معنی موجوداتی بسیار كوچك )همانند ذرات غبار و مورچه

كنند. برخی نیز آن را از ماده  ( از این نظر كه فرزندان انسان نیز در ابتدا از نطفه بسیار كوچكی آغاز حیات می304/  4

اند، دانند که فرزندان آدم را چون در روی زمین پراکنده»ذَرْو« )بر وزن مَرْو( به معنای پراکنده ساختن و تفرقه می

( بنابراین از نظر لغت، در این واژه دو جهت وجود دارد: یکی ریز بودن  5و    4/  7  ،ند. )مکارم شیرازیگوی »ذریّه« می

 و دیگری پراکندگی و انتشار. 

( این  64/  2  ، لفظ »ذریه« در قرآن نوزده بار وارد شده، و مقصود از آن در تمام موارد »نسل انسان« است؛ )سبحانی 

(؛ و گاهى در  266 ،)بقره ( ... وَ لَهُ ذُرِِّیّهٌ ضُعَفاءٌ ...) رود مانند: سن و سال به كار مىهاى كم  لفظ غالبًا در مورد انسان

چنان كه گاهى این لفظ در  (. هم84،  )أنعام  «... وَ مِنْ ذُرِِّیَِّتِهِ داوُدَ وَ سُلیْمانَ ...»  گردد مانند:  مطلق نسل استعمال مى

(. و گاهى در معناى جمع نیز 38،  عمران)آل   «1هَبْ لِى مِنْ لَدُْنكَ ذُرِِّیَِّهً طَیِِّبَهً...»  رود مانند:  مورد یك فرد به كار مى

 (173 ،)أعراف «... وَ كُنّا ذُرِِّیّهً مِنْ بَعْدِهِمْ ... » ( مانند: 179و  178  ،کاربرد دارد )رک: راغب اصفهانی

اند  شود: اطالق عالم ذر بدان سبب است که اوالد آدم از صلب وی به صورت ذرات ریز و کوچک خارج شده گفته می

( امّا این  26/  6  ،و طیّب   200/  7  ،و قرطبى  192/  3  ،و با همان شکل هم با خداوند عهد و میثاق بستند؛ )ابن جوزى

آدم در محضر خداوندی باشد زیرا به جمعیت انبوه، کثیر و از حد  بنیشماری  تواند به خاطر کثرت و بی اطالق می

ها که شود، به خاطر اجتماعی بودن آن فزون هم ذر گفته شده است، چراکه اوّاًل »ذر« در لغت به مورچگان اطالق می

ها ذر ود که به آن کنند و اوالد آدم هم به دلیل کثرت جمعیتشان در آن عالم بشماری زندگی میبا تعداد کثیر و بی

اند و این تعبیر ها در یک مقام الهی، همانند ذر بوده یعنی با آن مقام، قابل قیاس نبوده که این انسان گفته شد؛ و یا این 

 

َيِرُث ِمْن آِل  در آيه ديگر در همين موضوع به جای لفظ »ذريه« لفظ »وليًا« به کار رفته است: »... َفَهْب لی ِمْن َلُدْنَك َوِلّيًا * َيِرُثنی َو . 1
 (. 6َيْعُقوَب ...« )مريم، 
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وَ مَا  » فرماید: که خداوند در وصف قیامت می( چنان190، ها در آن مقام است )سبزواریبخاطر حقارت و کوچکی آن

از فراوانی اوالد خویش   $(؛ دلیل این مدعا تعجب حضرت آدم77  ،)نحل  «السَّاعَهِ إِال كَلَمْحِ اْلبَصَرِ أوْ هُوَ أْقرَبُأمْرُ  

 ( 131/ 58 ،؛ مجلسی10/ 1 ،؛ ابن بابویه9/ 2  ،است که بعد از مشاهده آن جمعیت، گفت: »ما أکثر ذریتی« )کلینی

 میزان داللت آیه میثاق 

آورد كه از فرزندان آدم گرفته شده است، امّا آید، آیه فوق سخن از پیمانی به میان می ظاهر آیه برمیكه از  چنان

توضیحی در مورد جزئیات این پیمان که در کجا و چگونه بوده است، در متن آیه نیامده است؛ این آیات تنها بر این  

وده و ربوبیت خدا و عبودیت خود را مشاهده كرده  نكته داللت دارند كه انسان در موطن خاصی، شاهد وحدانیت حق ب

 ای كه با توجه به آن، مجالی برای غفلت و نسیان باقی نماند.است بگونه

و محققان با تکیه بر روایات فراوانی كه در ذیل این آیات در منابع اسالمی نقل شده است و به مدد شواهد    مفسّران 

اند که عمده آرای به دو قول حقیقی بودن و رد این آیه اظهار نظر نموده ها اشارت خواهد شد، در مودیگری که به آن 

ترین ادله نظریه دوّم گردند. در ادامه در ضمن توضیح اجمالی دو نظریه فوق، مهمیا تمثیلی بودن آیه میثاق باز می

 بررسی خواهد شد. 

 نظریه اوّل: حقیقی بودن سؤال و جواب 

از   اساس    مفسّران برخی  بر  روایاتاسالمی  از  برخی  تمام 1فهم  آدم،  آفرینش  به هنگام  باورند كه خداوند  این  بر   ،

فرزندان آینده او را به صورت موجوداتی ریز و کوچک درآورد و در خطاب به آنان پرسید: »ألست بربّكم« و جواب 

شعور كافی بوده و سخن مثبت دادند؛ سپس همگی را به صلب آدم باز گردانید؛ آنان هنگام خطاب الهی دارای عقل و  

های عذر در روز رستاخیز را روی آنان اند. این پیمان بدان سبب از آنان گرفته شد كه راهاند و پاسخ دادهخدا را شنیده

شرح احادیث   ،و نیز رک: خوانساری  299  /2  ،و شوكانى   ۴۶و    ۴۷/  ۱۵  ،و فخرالدین رازى  ۳۹۰/  ۵  ،ببندد. )طبرسى

 .2ها تصریح به این معنا شده استین گروه روایات است كه در آنترین دلیل اطینت( عمده

- 142  ،؛ معرفت9-7/  9  ،؛ رازى۲۸/  ۵  ،اند )طوسىاشكاالتی بر این نظر وارد شده است كه محققان به آن اشاره كرده 

 .3( که پرداختن به آن در این مقال نگنجد531

 

عجيبه احمد بن محّمد، البحرالمديد   اند؛ )ر ک: ابن در مورد روايات مربوط به عالم ذر ادعاي تواتر هم کرده  مفّسران. حتي برخي از  1
 ( 279، 2فی تفسيرالقرآن المجيد، 

 

فرزندان آدم در   ی که تمامبر اين باور است که ماجراي عالم ذر حکايتي از يک واقعيت است اّما نه چنان   ی. البته مرحوم سّيد مرتض2
آن عالم حاضر شده باشند، بلکه ماجرا اختصاص به اوالد کافران دارد زيرا آيه مبارکه هدف از اخذ ميثاق را اتمام حجت در روز قيامت  

عروف اند. )ر ک: غرر الفوائد )ماحتجاج نکنند که به دليل تبعيت از  پدرانشان مشرک شده  یبر اوالد مشرکين دانسته است، تا آنان روز
 (30- 28، 1به امالی(، 

اند که فهم آن  بودن خطاب و جواب ارائه داده  یعالم ذر با توجه به حقيق ۀ  را دربار  یاز فيلسوفان و عارفان نظريه مستقل  ی. البته برخ 3
ه، تفسير ، عبداللیآمل ی  و نيز: جواد  75و    74، ص2، جعفر، منشور جاويد، جیباشد. )ر.ک: سبحانیم  یفلسف   ینيازمند درک مبان
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 بیان حال آدمیان( نظریه دوّم: تمثیلی بودن آیه )و حمل آن بر  

از   آیه را بر توحید فطری حمل نمود؛ )زمخشرى  مفسّرانگروهی  باید  و   283/  10  ،و فضل اهلل  176/  2  ،معتقدند 

خواهد به آن فطرت خدابین اشاره كند كه هر انسان به آن  ( این آیه مى279/  7،  و نیز رک: جعفری   158/  9،  زحیلى

آید، به طوری كه در رسد، به صورت بینش روشن درباره خدا در مى می  شود و وقتى به مرحله رشد وآگاهىزاده مى

رسد كه: آرى برابر این سؤال فرضى از جانب خدا، یعنى »اَلَستُ بِرَبكُم« از درون هر انسان، این پاسخ به گوش مى

 تویى خداوندگار ما.

 ،پروردگار و بر پذیرش توحید بوده است: )زحیلیآید كه مفاد پیمان، گواهی بر پذیرش  از متن آیه چنین به دست می

/  9،  كنند )ر ک: آلوسی و برخی از روایات این پیمان را به فطرت نیز تفسیر می  «أوْ تَقُولُوا إِنَّما أْشرَكَ آباؤُنا»  (  157/  9

(  دین حنیف و فطرت و  276/  3  ،؛ )مجلسی«  اَلدِینُ اْلحَنِیفُ وَ اْلفِْطرَهُ وَ صِبْغَهُ اهللِ وَ التَّعْرِیفُ فِی اْلمِیثَاقِ»  (:  102

صبغه اهلل و تعریف همان است كه خدا در میثاق )یعنی در پیمانی كه خدا با بشر بسته(، بشر را با آن آشنا كرده است. 

را جزء پیمان عالم $ روایاتی نیز اعتراف به نبوّت رسول اكرم »صلّی اهلل علیه و آله و سلّم« و امامت حضرت علی

بیشتر ر ك: طوسى239ـ    238/  3  ،كنند. )بحرانىمعرفی میذر   ؛ 10-5/  9،  ؛ رازى 30ـ    26/  5  ،؛ جهت مطالعه 

 (. 82 - 61/ 2 ،سبحانی

باید توجّه داشت كه: زبان وسیله نطق و بیان مطالبى است كه در خارج روشن و آشكار نشده، تا آن مطالب را براى  

روحى و تفهیم و تفاهم ملكوتى و یا باطنى، احتیاجى به زبان و لغت و گفتار  دیگران آشكار كنند و أمّا در مقابل محیط  

شود؛ و مكالمه باطنى با نفس این چنین بوده و محتاج به گفتار با زبان و نبوده، و با اراده و تلقین و حالت حاصل مى

شود. سش و پاسخ حاصل مىبیان ندارد، بلكه خود بیان حالى و روحى و باطنى كافى بوده، و تفهیم و تفاهم و پر

 (. 214/ 9 ،)مصطفوى

اى بسیار دور به وجود آمده باشد، سخن  ها و خدا كه در گذشتهاى خاص میان همه انسان بنابراین، این آیه از صحنه

كند،  اى مستمر از گذشته نزدیك هر انسان یعنى مرحله نخستین رشد و هشیارى او یاد مىگوید، بلكه از صحنهنمى

مقدم بر مراحل بعدى كه چه بسا عامل انحرافى محیط در او اثر كند و بینش الهى ـ فطرى او را ضعیف    اىمرحله

 (. 52 - 46/ 15 ،؛ و فخرالدین رازى 498/ 4 ،گرداند. )ر ک: طبرسى

نتیجه این پیمان، تشریعى نیست و به صورت خطاب و سؤال و جواب صورت نگرفته است )زحیلى ،  158/  9  ،در 

باشد: »دالیل ربوبیت برایشان   ( بلكه پیمانى است تكوینى و پاسخ آدمیان نیز بر همین منوال می432  /5  ،طنطاوى

می به همان دعوت  عقولشان هم  اقرار  بیان شده و  و  گرفتند  قرار  مورد شهادت  است که  به منطله آن  نمایدگویا 

 (.498/ 1 ،و عاملى 622/ 2، و نیز رک: كاشانى 187/ 1 ،اند« )شبر کرده

 

 
توانند  یمندان مباشد که عالقه یوارد شده است که مجال آن در اين مختصر نم  ی( به اين نظريه هم اشکاالت 300،  5قرآن،    یموضوع

 به منابع پيشين رجوع نمايند. 
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كاشفى در تفسیر مواهب خود بیان داشته است: اى درویش این آیت مركز عهد ازل است تا بیخبران سر كوچه غفلت 

 (. 365/ 1 ،را متنبّه سازد و إال هوشمندان بیداردل از آن سؤال و جواب غافل نیستند: )كاشفى سبزوارى

 به فریاد قالوا بلى در خروش   چنان شان به گوش  از ازل هم

ها به منظور گرفتن اقرار است، امّا  تفسیر هر چند ظاهر آیه حاكی از گفت و گویی میان خداوند و انسان   طبق این

که مسأله ربوبیت خدا و عبودیت انسان بقدری روشن است كه گویا    1مقصود اصلی، صرفًا تمثیلی از این واقعیت است 

 (. 41/ 3، ها گفته اند: »بلی« )بیضاوی همه انسان

لَوْ أنزَْلنَا هَذَا اْلقُرْءَانَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأیْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَْشیَهِ اهللِ وَ  »  بر این اساس وضعیت این آیه، شبیه به آیه  

یَتَفَكَّرُونَتِلْ  لَعَلَّهُمْ  لِلنَّاِس  نَْضرِبُهَا  از بیم خدا ؛ اگر قرآن را بر كوهی فرو می «كَ األمْثَالُ  فرستادیم، یقینًا آن كوه را 

( خواهد بود؛ 21،)حشر  (زنیم؛ باشد كه آنان بیندیشندها را برای مردم میدیدی و این مثل فروتن و از هم پاشیده می

قرآن بر كوه، مثلی است كه برای به تفكر واداشتن انسان درباره عظمت قرآن و تأثیر آن به كار   طبق این آیه، إنزال

  -  ۱۲۳ ،رفته است و آیه میثاق هم، صرفًا تمثیلی است برای بیان وضوح ربوبیت خدا و عبودیت انسان. )جوادی آملی

 ( ۱۳۵و  ۱۲۶

نویسد: »این آیه در قالب »تمثیل«   میثاق همین نظر را دارد و میالدین هم درباره آیه أخذ  سیّد عبدالحسین شرف   علّامه

شود. این قبیل   آمده است تا ذهن را به ایمان و اعتقاد نزدیك سازد و نیز تنوعی در بیان و استدالل هم محسوب می

ها قرار  نسانرساند. ببین چگونه خداوند خود را به عنوان مشهود ا هاست كه سخن را در بالغت به حد اعجاز میگفته

كه پای گواهی در میان است نه گواه گرفتن؛ باب تمثیل در  با این  ها را شاهد و گواه قلمداد كرده است،داده و انسان

(.وی، سپس از چهار آیه دیگر هم كه از  4  ،الدین عاملیكالم عرب به ویژه در قرآن و روایات گشوده است« )شرف

پردازد   هایی از روایات كه جنبه تمثیل دارند، میچنین به ذكر نمونه و هم  2كند یدیدگاه او صورت تمثیلی دارند، یاد م

از قبیل   دارد،  $(: روایاتی كه داللت بر عزاداری موجودات تكوینی و جاندار بر سیدالشهداء7  ،الدین عاملی)شرف

( یا حدیث »قاروره ام 209/  45  ،؛ مجلسی180 ،گریه زمین و آسمان و پرندگان بر آن حضرت )ر ک: ابن قولویه قمی

 (. 89/ 45 ،)مجلسی 3سلمه« 

 
ي متأخر علم بالغت . البته اين نکته هم قابل توّجه است که محي الدين درويش در کتاب خود بر تمثيلي بودن اين آيه در بين علما1

ادعاي اجماع کرده است: »أجمع علماء البيان المتأخرون علی أنه ال إخراج و ال قول و ال شهاده و إنما هذا کّله محمول علی المجاز  
نه  التمثيلي، فقد شّبه سبحانه حال النوع اإلنساني بعد وجوده بالفعل بصفات التکليف من حيث نصب األدله الداله علی ربوبيته سبحا
، 3المقتضيه ألن ينطق و يقّر بمقتضاها بأخذ الميثاق عليه بالفعل باإلقرار بما ذکر« )درويش، محيی الدين، اعراب القرآن و بيانه،  

493) 
 .72آيه  ـ سوره احزاب،  40ـ سوره نحل، آيه   11ـ سوره فصلت، آيه  17آيه  . که آن چهار آيه عبارتند از:سوره توبه،2
شد. حضرت فرموده بود: هرگاه ديدي که اين نگهداري مياي  . پيامبر، مقداري از خاک کربال را به ام سلمه داده بود و در شيشه 3

غمگين و  اي  لمه در خواب، رسول خدا را با چهره کشته شده است.روزي ام س   )ع(که فرزندم حسين خاک، به خون تبديل شد، بدان
آيم. ناگهان از خواب برخاست، نگاه به آن شيشه کرد، خاک لباسي خاک آلود ديد، که حضرت به او فرمود: از کربال و از دفن شهدا مي

 ند و ماجرا را باز گفت.شهيد شده است و صدايش به صيحه و شيون بلند شد و همسايگان آمد )ع(حسين را خونين يافت، دانست که 
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که تجدید میثاق فطرت را از اهداف پیامبران الهی    $ابن أبی الحدید در شرح نهج البالغه در توضیح کالم امام علی

نیازی نیست، بلکه  حدیث در تفسیر آیه میثاق گفته چه اهلاست: در تفسیر این جمله به آن دانسته است، گفته   اند 

این است که چون معرفت به خداوند و دالیل توحید و عدل الهی در عقول بشر نهفته است، خداوند   $مقصود امام  

که معنای حدیث »کل مولود یولد علی پیامبران را فرستاده است تا این معرفت عقلی را مورد تأکید قرار دهند، چنان

 (. 37/ 1، ( نیز همین است. )ابن أبی الحدید104/ 2 ،الفطره« )بخاری 

گوید كه در   اند: آیه به لسان گفت و گو از واقعیتی سخن میبرخی از محققان هم آیه را بگونه دیگری توضیح داده 

دو حجت خود یعنی زبان عقل و زبان وحی از طریق أنبیاء خارج رخ نموده است و واقعیت این است كه خداوند با زبان  

دو از هیچ انسانی كنند؛ ایننمایانند و ربوبیت او را بیان میبا مردم سخن گفته است؛ این دو حجت، خدا را به انسان می 

 تواند ادعای فراموشی و غفلت كند.  دریغ نشده است و با وجود این دو حجت، دیگر انسان نمی

باشد. از این رو حجت باطنی که عقل   آید، نوعی تقدم این میثاق بر زندگی انسان می ه از آیه به دست میای كنكته

شود و سپس مكلّف به   است بر حجت ظاهری که وحی است، تقدم رتبی دارد؛ یعنی ابتدا حجت بر آدمیان تمام می

و انسان نیست، بلكه اعطای دو حجت محكم    گردند. بنابراین مقصود آیه، گفت و گوی لفظی بین خداتكالیف الهی می

 الهی به انسان است.

بنابراین آیه میثاق هیچ داللتی بر هر گونه وجودی قبل از تولد برای آدمی ندارد، بلكه آیه یا صرفًا یك تمثیل است،  

باشد.  ان میگوید كه مربوط به بعد از تولد انس نه بیان واقع و یا از واقعیت اعطای حجت باطنی و ظاهری سخن می 

 (.۱۳۵و  ۱۲۶ - ۱۲۳ ،)جوادی آملی

ها در حضور خدا است؛ حضوری كه غیبت معتقدند که: این آیه ناظر به وجود و محضر جمعی انسانی  طباطبا  علّامه

اند. در این در آن متصوّر نیست، گویی همه فرزندان آدم یكجا از پشت پدران گرفته شده، در برابر خداوند، گرد آمده

یابد و یافته او گواهی روشن بر وجود خدا و ربوبیت او است، ولی قرار گرفتن ر انسانی خود را در حضور میحالت ه

كند كه از آن علم حضوری  ها در گردونه زمان و تحوالت این جهان، آدمی را چنان مشغول و از خود بی خود میانسان

 (. ۴۵۵/ ۸ ،)طباطباییگردد.  كه به آفریدگار خود داشت، غافل می

ها در  ایشان با توجه به روش تفسیری خود، یعنی روش قرآن به قرآن، در ارائه تفسیر آیه به وجودی جمعی انسان

در امان باشد و هم بر ظاهر آیه تحفظ كند. تأثیر مبنا و    مفسّران عالم ملكوت كوشیده است تا هم از اشكاالت دیگر  

چنین روایات  تفسیر خود را موافق با ظاهر آیه و هم  علّامهیین آیه نمایان است؛  مشی فلسفی ایشان در تحلیل و تب 

/  12  ،طباطبایی نقدهایی را وارد کرده است. )جوادی آملی  علّامهداند. البته استاد جوادی آملی بر نظریه   عالم ذر می

128-135 .) 

 
به مدينه، روز خواب را با روز شهادت امام، مطابق يافتند.اين  آن روز را به ياد سپردند که دهم عاشورا بود، بعد از بازگشت اهل بيت  

ني،  ؛ ابن حجر عسقال120« معروف است. )ابن بابويه، أبي جعفر محّمد بن علي بن حسين،  »حديث قاروره   ماجرا در روايات، به 
،  45؛ مجلسي، محّمدباقر، بحاراألنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار،  301،  2شهاب الدين أحمد بن علي، تهذيب التهذيب،  

 ( 192، 5؛ حر عاملي، محّمدبن حسن،اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات، 232و   227و  89
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 دالئل نظریه تمثیلی بودن آیه میثاق 

ها عبارتند ترین آناند که مهم های صورت گرفته به دالیلی استناد کردهمیثاق طبق واکاویقائلین به تمثیلی بودن آیه  

 از: 

 دلیل اوّل: نگاه دقیق به عالم هستی

فهمد که برای این جهان  ای آفریده که انسان هم از درون و هم با تماشای عالم میها را بگونه خداوند متعال انسان

اند؛ های عالم را تبیین نموده العالمین است و أنبیاء هم از بیرون، آیت بودن نفس و پدیدهپهناور خالقی است که او رب  

... وَ إن مِن شَیءٍ  »  (:  237/  4  ،دهند )رک: حسینى شاه عبدالعظیمىبنابراین در و دیوار جهان شهادت به توحید می

  برای انتخاب شرک به جای توحید، عذر آورد و بگوید: تواند  ( بطوری که کسی نمی44 ،)إسراء «  إال یُسَبِّحُ بِحَمدِهِ ...

 . « ... إِنَّمَا أْشرَكَ ءَابَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّیَّهً مِّن بَعْدِهِمْ ...» یا بگوید: « ... إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِینَ ...»

داشته  بیان  دلیل  این  توضیح  در  نظریه  این  و اند:  طرفداران  تقاضاها  انواع  و  استعدادها  و  غرائز  رشته  با  انسان 

( آدمی هنگام تولد و خروج از صلب پدر و  387/  9  ،نهد. )رشیدرضاهای طبیعی و فطری به جهان گام می درخواست

های قابل ای بیش نیست، ولی در این ذره استعدادهای فراوان و لیاقتدخول به رحم مادر و در وقت انعقاد نطفه، ذره

توجهی است، از آن جمله، استعداد و فطرت خداشناسی است که با تکامل این ذره در بیرون رحم، تمام استعدادها  

 (346/ 8 ،رسد. )ابن عاشور شكفته شده و به مرحله كمال و فعلیت می

ی همراه ها را با خصوصیاتها را از پشت پدران و رحم مادران بیرون آورد و آفرینش آنبه دیگر سخن: خدا انسان

ها به نیاز خود به خدا  ساخته كه پیوسته پروردگار خود را بشناسند و نیاز خود را به او احساس كنند؛ هنگامی كه انسان 

توجه پیدا كردند و خود را مستغرق در نیاز دیدند، گویی خداوند از آنان پرسیده است که: من خدای شما نیستم؟ و آنان 

 (. ۵۸و  ۵۹/ ۹،  دهیم كه خدای ما هستی. )سیّد بن قطبگویند: چرا گواهی می  می

که انسان در سایه فطرت پاك الهى كه بر اساس خداشناسى آفریده شده است و به كمك عقل كه راهنمای حاصل آن

 (. 274/ 3، او به سوى خداست، پیوسته خدا خواه و خدا جو است. )حقی بروسوى 

 دلیل دوّم: هماهنگی با ظاهر آیه بعد 

است که »وَ إذ أخَذَ« ظهور در سبق موطن میثاق بر دنیا دارد ولی باید ظاهر این آیه و آیه بعد هم محفوظ    درست

بماند چراکه مجموعه این دو آیه ناظر یک صحنه و یک مسأله است که در آن میثاق گرفتن و شهادت دادن و انگیزه  

 آن بیان شده است.

فرماید: »أوْ تَقُولُوْا إِنَّمَا  وْا یَوْمَ اْلقِیَامَهِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِینَ« و در آیه بعد میفرماید: »أن تَقُولُ در ذیل آیه نخست می 

 أْشرَكَ ءَابَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّیَّهً مِّن بَعْدِهِمْ أ فَْتهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ اْلمُبْطِلُونَ«

ی و فرزند مطرح است؟ آیا چهره ملکوت کسی پدر و پسر بودن کسی است یا  آیا در جنبه ملکوت أشیاء مسأله پدر

می متعال  خداوند  دست  به  أشیاء  ملکوت  وگرنه  مستقیمًا  پسر  یا  است  پدر  که  است  ملک  آن  تردید  بدون    باشد؟ 

( ملکوت پسر و پدر در عرض هم به ید اهلل است، چراکه اگر ملکوت  83 ،)یس(ءٍفَسُبْحانَ ألَّذی بِیَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَیْ)

شناسد ملکوت پدر و پسر بلکه ملکوت اوّلین و آخرین یکجا پیش  پذیر نیست، بنابراین موقعیت تاریخی هم نمیتدریج

 خداوند ثابت است.  
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د گرفتیم که مبادا بگوئید، دلیل شرک توان به چهره ملکوتی أشیاء گفت: ما از شما تعهّ با توجه به این واقعیت، نمی

ما این بود که پدران ما قبال ً مشرک شده بودند! چه اینکه آنجا جای پدر و پسر نیست، جای ابّوت و بنّوت و جای  

 باشد.  وراثت در شرک ورزیدن و امثال آن نمی

با حقیقی بودن میثاق مناسبتی ندار د زیرا در موطن ملکوت همانند بنابراین تعلیلی که در ذیل آیه ذکر شده است 

موطن قیامت، همگان یکجا حاضرند و حضور تدریجی نیست تا ابّوت و بنّوت در چهره ملکوتی افراد مطرح باشد و 

جا به چهره ملکوتی أشیاء فرمود: »ألست بربّکم« خداوند متعال متکلّم بود و ملکوتیان، مستمعین او نه خداوند در آن

 (. 107/ 31 ،ها. )جوادی آملیملکی

 دلیل سوّم: توجّه به انگیزه و علّت أخذ میثاق 

اگر أخذ میثاق به این منظور گرفته شده است تا فرزندان آدم در دنیا به خداوند شرک نورزند، آن منظور در حقیقت 

( و حال 420/  2  ،نماید )طبرسى عملی نشده است چراکه بسیاری از افراد بشر شرک را بر توحید انتخاب نموده و می

دهد كه مراد از آیه شریفه جریان فطرت است. که این اشهاد حجت خدا را بر مردم تمام كرده است و این نشان مىآن

 (. 43/ 4 ،)قرشى

بنابراین در پاسخ به این گونه اظهارات مشرکان باید بیان داشت که خداوند به شما عقل داد و در تمام مراتب وجود از 

كرد كه در اصول دین نباید تقلید كرد. كه عقل شما حكم می؛ شما تقلید از پدران خود نمودید با آن شما اقرار گرفت

 (. 106/ 9 ،و نیز رک: مراغی 493/ 2، )ثقفى تهرانى

اند چه بسا انسان  ممکن است که در پاسخ بگوید که مشرک شدن افراد به این دلیل است که از آن پیمان غفلت نموده

نماید ولی آن فرد به کلی آن را فراموش  نماید و از گفتن آن هدف خاصی را دنبال می فردی گوشزد می  ای را بهمساله

 یابد. نموده و آن هدف تحقق نمی

رسد برای این که اگر غفلت از آن پیمان عامل گرایش آنان به شرک   امّا پاسخ مزبور در این مورد صحیح به نظر نمی

های علمی در مورد مسأله خداشناسی پیمان مزبور حداقل به یاد بعضی بیاید در  الش باشد باید در جریان تحقیقات و ت

که آن میثاق را به یاد  هاست نه اینشوند به واسطه تأمل و تحقیق آنصورتی که اگر بعضی از آنان هم موحد می

ها برود  است از یاد انسانها و خاطرات کم اهمیت ممکن  آورده باشند؛ و از طرف دیگر به بیان شیخ طوسی، صحنه

باقی میولی صحنه در خاطرها  برای همیشه  مهم  مهم  های  بر وحدانیت حضرت  ماند؛ کدام خاطره  از شهادت  تر 

 (. 31/ 5 ،اند؟ )طوسىباشد تا بتوان گفت: به جز موحدان همه افراد آن را به فراموشی سپرده احدیت می

عالم دیگر و مواجه شدن با مشکالت دنیا آن خاطره و تعهد را از یاد برخی  اگر چنین تصوّر شود که انتقال از عالمی به  

جا به قیامت و مشکالت و سکرات موت  گوئیم: چگونه انتقال از دنیا به عالم برزخ و سپس از آن محو کرده است، می 

آن کریم درباره بعضی از  سازد؟ قر و برزخ و اهوال عظیم قیامت، انسان را از اعمالی که در دنیا انجام داده غافل نمی

 یَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتَنِی اتَّخَْذتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیاًل * یا وَیْلَتى  وَ یَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى»   فرماید:   این افراد در قیامت می

 (. 29 و 27 ،)فرقان «ْذ جاءَنِی وَ كانَ الشَّیْطانُ لِْلإِْنسانِ خَذُوالً لَیْتَنِی لَمْ أَتَّخِْذ فُالنًا خَلِیاًل * لَقَدْ أَضَلَّنِی عَنِ الذِّْكرِ بَعْدَ إِ

صاحب تفسیر روض الجنان آورده است: »و امّا تخلّل مرگ را اگر در این تأثیر بودى، بایستى كه تخلّل نوم و سكر و 

جنون و إغماء و زوال عقل را در این اثر بودى، كه این جمله مزیل عقل است، و ما دانیم كه خفته چون بیدار شود و  
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چه دانسته باشد یادش آید و علمش به آن حاصل شود«  مغمى علیه چون باهوش آید و مست چون هشیار شود آن 

 (. 7/ 9 ،)رازى

هائی که پیش از آن با آن رو به رو گوید: اصحاب کهف پس از آن خواب طوالنی تمام آن صحنه شیخ طوسی می

  ، سىآید؟ )طو نمایند به یاد احدی نمیبودند یادشان مانده بود ولی آن چه صحنه و میثاقی است که هر چه تالش می

5 /29 .) 

چه آیه بر آن داللت دارد این است که انسان سابقه معرفت نسبت به خداوند متعال دارد که عبارت از همان بنابراین آن 

 (. 251/ 2 ،راه فطرت است که سابق بر جنبه دنیائی است. )فیض کاشانی

 دلیل چهارم: رایج بودن تعبیرات تمثیلی در لغت عرب و قرآن 

كنند كه در سخنان خود تعبیرها در گفتگوهاى روزانه نیز كم نیست؛ از یكى از ادبا و خطباى عرب نقل مىگونه  این

گفته است: »سل األرض من شق أنهارك و غرس أشجارك و جنی ثمارك فان لم تجبك حوارًا أجابتك چنین مى

 (. 307/ 3، و طبرسی  24/ 1، « )سیّد مرتضی1إعتبارًا 

 که شاعرگوید:  یا این 

 « 2و حدرتا كالدر لما یثقب  سمعًا و طاعه  العینان »و قالت له

 گوید:   یا شعر عنتره که می

 «3»فأزور من وقع القنا بلبانه *** و شکا الىّ بعبره و تحمحم 

 گوید: و شاعر دیگر مى 

 «4»إمتأل الحوض و قال قطنی *** مهاًل رویدا قد مألت بطنى 

( معلوم است که  339/  84،است: »أللّهم یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه« )مجلسییا در دعای صباح چنین آمده  

 باشد، بلکه از باب تمثیل ذکر شده است.  صبح واقعًا دارای زبان و نطق نمی 

 
هايت را رسانيده است؟ اگر زمين با  درختانت را غرس کرده و ميوه   . »از اين زمين بپرس چه کسی راه نهرهای تو را گشوده است؟ و 1

 .زبان معمولی به تو پاسخ نگويد به زبان حال جواب خواهد گفت«
و طبرسي،    114،  1414ها به او گفتند: شنيديم و اطاعت کرديم و همچون دری که سوراخ شود، اشك ريختند« )مفيد،  . »چشم 2

، 2،  1424و حسينی شيرازی،    219،  5،  1420و اندلسی،    223،  1،  1424هاي ديگر ر ک: مفيد،  نمونه ؛ براي ديدن  110،  10،  1372
269) . 

داد به من شکايت نمود«  ای که سر میاش نشسته بود با اشک چشم و زمزمه .  »مرکب سواری من برگشت و از تيری که به سينه 3
ن است که شاعر در شعر خود زبان حال مرکب سواری را به شکايت  ( شاهد بر سر اي51،  1414؛ مفيد،  358،  15،  1412)طبری،  

 گونه که در قرآن زبان حال جهّنم بيان شده است، در شعر بعدی نيز شاهد بر سر نقل زبان حال است.تعبير نموده است، همان
؛ ابن شهرآشوب 9،369،  تاام« )ر ک: طوسی، بی. »حوض پر شده گفت: مرا بس است، مهلتی دهيد که شکم خود را پر نموده4

( »و الحوض لم يقل شيئًا و انما أخبر عن إمتالئها و أنها لو کانت ممن ينطق لقالت: قطنی مهاًل قد مالت  113،  2،  1410مازندرانی،  
 . (278، 2، 1409بطنی، فکذلك القول فی األيه« )ابن ادريس حلی، 
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که از آن با در قرآن کریم هم خداوند مسائل تکوینی را در موارد دیگر به صورت تمثیل ذکر فرموده است بدون آن

خوانیم:  ( برای نمونه در سوره مبارکه فصلت می419/  3،  و مغنیه   411  /1  ،عنوان تمثیل یاد کرده باشد؛ )فیض کاشانی

لَهَا وَ لِألرْضِ اْئتِیَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أتَیْنَا طَ ( روشن 11  ،ائعِینَ« )فصلت»ثُمَّ اسْتَوَى إِلىَ السَّمَاءِ وَ هِىَ دُخَانٌ فَقَالَ 

است که نه خداوند با خطاب لفظی، آسمان و زمین را مخاطب قرار داده است، و نه آسمان و زمین با اقرار لفظی به  

 اند بلکه چنین تعبیری کنایه از قدرت نافذ خداوند در آفرینش آسمان و زمین است. اطاعت از خداوند اقرار نموده

( روشن است که خداوند با خطاب 30،  ل امتَألت وَ تَقُولُ هَل مِن مَزِیدٍ« )قاز این قبیل است آیه: »یَومَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَ

لفظی با جهنم سخن نخواهد گفت و جهنم نیز با پاسخ لفظی، جواب نخواهد داد، بلکه تعبیر یاد شده کنایه از وسعت  

 ،؛ قمى مشهدى388/  4  ،؛ زمخشرى62/  3  ،دوزخ است و این که گنجایش همه اهل عذاب را دارد. )رک: طباطبایى

 اند:( این گروه در مورد علت حملِ بر این گونه تفسیر سه وجه بیان کرده 538/ 9، ؛ اندلسى12/390

سوره فاطر عالم مطلق است و بر همه چیز احاطه دارد؛    44سوره یونس و آیه    61الف( خداوند متعال بر طبق یه  

/ 9  ،سؤال کردن از جهنّم نسبت به خداوند معنا ندارد. )اندلسىبنابراین خداوند عالم به حاالت و وضعیت جهنّم بوده و  

538 .) 

ب( خداوند این مخاطبه را در اینجا که به صورت زبان حال بوده، در ظاهر حقیقی آورده است تا مقصود خود را بهتر  

 دقایق است كه عالمترین راه براى تبیین حقایق و ( مثل آسان125 /26 ،تر به مخاطب منتقل نماید )مراغىو کامل
 (. 62/ 3 ،شوند. )ر ک: طباطبایى مند مىو عامى هر دو در سطح و مرتبه خاص خود از آن بهره 

ج( جهنم موجودی غیر عاقل است و گفتگو و مخاطبه با آن معنا ندارد و و لذا باید برای جلوگیری از لغویت، قائل به  

هی موجود غیر عاقل فتردّ و تجیب على الخطاب!« )مكارم تمثیلی بودن این آیه شویم: »هو كیف تخاطب النار و  

 (. 47/ 17 ،شیرازى

چه در مورد کفار در قرآن آمده است: »شَاهِدینَ عَلَى بنابراین در آیه میثاق هم شهادت به لسان تکوین است چنان

نمایند بلکه همان خضوع آنان در برابر کفر شهادت ( چنان نیست که به زبان اعتراف به کفر  17،  أْنفُسِهِمْ بِاْلكُْفرِ« )توبه

باشد و چون كفر ایشان بر وجهى ظهور داشت كه متمكن نبودند آن را از خود رفع كنند  ها به کفرشان میعملی آن

 (. 142/ 4 ،اند. )كاشانى پس گویا اعتراف به كفر خود كرده 

 بشر دلیل پنجم: معنا نداشتن تعهد در مورد برخی از افراد  

کنند، چه نتیجه  میرند یا عمری را به دیوانگی سپری میتعهد گرفتن از ذراتی که بعدها به دنیا آمده و در خردسالی می

( برای شخص حکیم شایسته نیست که از چنین 160/  9،  و زحیلى  28/  5  ،و اثری در پی خواهد داشت؟ )طوسى

 (. 563/ 1 ، و سمرقندى 7/ 9 ،باشد. )رازى مام و کامل نمیافرادی پیمان بگیرد زیرا بنا بر این فرض، عقل ایشان ت

 دلیل ششم: تکیه کردن قرآن بر حجت ظاهری 

جا حجّت بالغه تمام شده است، حدّاقل در یک جای قرآن باید به  اگر أخذ میثاق مربوط به عالم ملکوت بوده و در آن 

روی یک حجّت تکیه شده است و آن هم حجّت  این حجّت اشاره شده باشد در صورتی که به هنگام بیان حجّت تنها  

رُّسُاًل مُّبَشِّرِینَ وَ مُنذِرِینَ »  فرماید:   چه در سوره نساء دربارۀ بعثت انبیاء میظاهری به نام وحی و نبوّت است؛ چنان

  فرماید:  ( یا در سوره مبارکه »طه« می165  ،)نساء«  حَكِیمًالِئَال یَكُونَ لِلنَّاِس عَلىَ اهللِ حُجَّهُ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ كاَنَ اهللُ عَزِیزًا  
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  ، )طه  « مِنْ قَبْلِ أنْ نَذِلَّ وَ نَْخزىوَ لَوْ أَنَّا أَهْلَْكناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ ال أَرْسَْلتَ إِلَیْنا رَسُواًل فَنَتَّبِعَ آیاتِكَ»

جَهَنَّمَ ُزمَرًا حَتىَّ إذَا جَاءُوهَا فُتِحَْت أبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ    ألَّذِینَ كَفَرُوْا إِلىَ سِیقَ وَ»  :فرماید ( و در سوره »زمر« می134

 (71 ،)زمر« ذَاخَزَنَتُهَا أ لَمْ یَْاتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ یَْتلُونَ عَلَیْكُمْ ءَایَاتِ رَبِّكُمْ وَ یُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ یَوْمِكُمْ هَ

در موارد متعدّدی در قرآن کریم روی این حجّت ظاهری که وحی و بعثت أنبیاء است، تکیه شده است ولی در هیچ  

 (. 114/ 31 ،جای قرآن به عنوان یک حجّت بر روی موطن میثاق تکیه نشده است. )جوادی آملی

 دلیل هفتم: برخی از احادیث تفسیری مربوط به آیه 

مجلسی در »بحاراألنوار« بیش از صد روایت برای عالم ذر   علّامه نی نقل شده است که  در ذیل آیه میثاق روایات فراوا

صفحه نوشته که تاکنون چاپ نشده است؛   150ای در  أمینی در تفسیر آیه ذر، رساله  علّامه چنین مرحوم  . هم1اند آورده

حدیث نقل کرده    130آیه و    19نویسد: در آن    شیخ آقا بزرگ تهرانی که این رساله را دیده است، در معرفی آن می

حادیث، چهل حدیث را صحیح اصطالحی دانسته است ااست که همگی بر وجود عالم ذر داللت دارند و از میان آن  

 (. 323/ 4 ،)آقابزرگ تهرانی

بوط به آیه  توان روایات مر باشد ولی می قطعًا بررسی کامل و همه جانبه این روایات خارج از حوصله این جستار می

 میثاق را به چند دسته تقسیم نمود: 

 / 331 ،و ابن بابویه 12، حدیث 106، ( بعضی از روایات موافق با نظریه اوّل )حقیقی بودن آیه میثاق( هستند. )صفار1

 ( 9حدیث 

 (84، اى از روایات مزبور تنها اشاره به ارواح بنى آدم شده است. )ابن بابویه( در پاره2

چه که بر آن میثاق گرفته شده است مانند توحید، نبوّت و والیت، اشاره دارند.  روایات به ذکر مصادیق آن ( برخی از 3

 (. 281تا 279/ 3، و مجلسی 8/ 2و  133و  132/ 1، )کلینی 

پاره 4 و  مبهم  روایات  این  از  گروهی  آن(  از  نیست. اى  مفهوم  كنایه  صورت  به  جز  كه  دارد  تعبیراتى                         ها 

 (. 99/ 2، و عروسى حویزى 93حدیث /330/ 2 ،)برقی

 (. 287/ 52 ،و مجلسی 340/ 2، ( برخی از روایات داللت بر تعدد عالم ذر دارند. )کلینی 5

و   129،  ها صورت گرفته است. )ابن بابویهکنند که این سؤال و جواب از ارواح انسان ( بعضی از احادیث بیان می6

 (. 142/ 3 ،سیوطی

 

 های مختلفی نقل فرموده است: ست را در چند باب جداگانه به مناسبت. مرحوم مجلسی رواياتی را که درباره عالم ذر وارد شده ا1
 تحت عنوان: دين حنيف و فطرت و ... .  283تا  276روايت در جلد سّوم از صفحه  22الف( مجموعًا 

ه و  تحت عنوان »الطينه و الميثاق« شصت و هفت روايت نقل فرمود  276تا    225ب( در جلد پنجم بحار، کتاب العدل، از صفحه  
 اند. و مورد بررسی قرار داده  آوریضمنًا اقوال مختلفی از علماء را جمع 

 اند.تحت عنوان »تقدم خلق االرواح قبل االجساد« نيز حدود بيست و نه روايت نقل فرموده 61در جلد  150تا  131ج( از صفحه
يات فوق نقل شده است که قسمتی از آن مشترك و روايت در ذيل آ  30روايت و در تفسير نور الثقلين    37همچنين در تفسير برهان  

 روايت نيز متجاوز باشد. 40قسمتی از آن متفاوت است و با توجه به تفاوت آنها شايد مجموعًا تعداد روايات در اين دو تفسير از 
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ای از روایات داللت بر ناظر بودن آیه به فطرت و نظریه تمثیلی دارند که طرفداران این نظریه به این دسته  ( دسته7

 شود: ها اشاره میاند و برای نمونه به دو مورد آن  از روایات تمسک کرده

فیهم ما إذا سألهم أجابوه یعنى فى   كیف أجابوا و هم ذرّ؟ فقال: جعل  $هالف( عن أبى بصیر قال: قلت ألبى عبداللّ

صورت ذرّه بودند؟ فرمود:  كه بهها چگونه پاسخ دادند در حالىپرسیدم: آن $گوید از امام صادقالمیثاق؛ ابوبصیر مى

 (. 12/ 2 ،ها بپرسد پاسخ دهند؛ یعنى در میثاق« )کلینی ها چیزى را قرار داد كه هرگاه از آن خداوند در آن

عبداهلل بن سنان قال: سألته عن قول اهلل »عزّوجلّ«: »فِطرَه اهللِ ألتِى فَطَرَ النَّاُس عَلَیهَا« ما تلك الفطره؟ قال: ب( عن  

هى اإلسالم فطرهم اهلل حین أخذ میثاقهم على التوحید، قال: ألست بربكم؟ و فیه المؤمن و الكافر؛ عبداهلل بن سنان 

سخن خدا پرسیدم كه فرمود: »فطرت خدا كه مردم را بر آن آفرید« این فطرت    درباره این  $گوید: از امام صادقمى

ها را بر توحید چیست؟ امام فرمود: آن اسالم است كه مردم را بر اساس آن آفرید و این هنگامى بود كه پیمان آن 

آیا پروردگار شما نیستم؟ و در آن این حدیث رابطه  ( در  160،  ها هم مؤمن و هم كافر بود« )حلیگرفت و گفت: 

 نزدیكى میان آیه فطرت و آیه میثاق بیان شده است.

   گیری نتیجه 

شود كه در آن به خداوندگارى خدا ها یاد مىدرباره مفاد این آیه باید گفت: در آن اجمااًل از یك مرحله هستى انسان

پرستى نگهدارد، ولى همیشه در راه حق و حقها را براى  ند، اعترافى نه آن قدر پربرد كه همه انسان ااعتراف داشته 

داراى این اندازه اثر كه هماره زمینه فكرى و وجدانى آنان را براى خدایابى آماده بدارد بطورى كه در روز رستاخیز  

 .خبر بودیم«نتوانند این عذر را بیاورند: »ما از این مطلب به كلى بى

كند و بیشتر با  ود: انصاف این است كه این آیه بر عالم ذر داللت نمىآید باید در مورد آیه میثاق گفته ش به نظر می

سویى دارد؛ در نتیجه نظریه تمثیلی بودن آیه میثاق به این معنا که این آیه مربوط به  آیات مربوط به میثاق فطرت هم 

شود این  این تفسیر مىفطرت انسان است، به مراتب از دیگر نظرات استوارتر است. شاید تنها ایراد مهمى كه متوجه  

که آیه با کلمه »إذ« شروع شده است  گیرد زیرا با توجّه به این است كه سؤال و جواب در آن جنبه كنائى به خود مى 

چنین ظاهر »أخذ ربک« و »أشهدهم« و »قال ألست بربکم« و  باشد و همای از زمان گذشته می و ظاهر آن گزاره 

 اند.آدم بر آن گواهی داده ذ میثاق تحقق یافته است و ذریه بنی»قالوا بلی« این است که واقعًا اخ 

ای برخالف  ای نیست که عدول از آن جایز نباشد، بلکه هرگاه دلیل یا قرینه امّا باید گفت: این داللت ظاهری بگونه

ای که برخی از  طبق ادلهجا که ـ وجود داشته باشد، باید ظاهر را رها کرد و به مفاد آن دلیل یا قرینه ملتزم ش؛ از آن

ای که در برخی از روایات آمده و ظاهرگرایان از اهل حدیث ها نقل گردید ـ تحقق میثاق بر ربوبیت خداوند به گونه آن

اند، امری نامعقول و خردناپذیر است، ظهور ابتدایی آیه در داللت بر زمان گذشته، حجیت نخواهد و تفسیر برگزیده 

شود و تأویل متشابهات قرآن و  ست که در دیگر آیات قرآن و نیز روایات به کار گرفته می ای اداشت و این قاعده 

 ترین مصادیق آن است.حدیث در باب صفات خداوند از روشن

یابد، این باشد که بر قطعیت های ماضی درباره امری که به تدریج تحقق میشاید وجه به کار بردن لفظ »إذ« و فعل

جا که گویا در بردار نیست تا آنپذیر و اختالفکه این سنّت الهی به هیچ وجه تخلفماید و اینو عمومیت آن تأکید ن
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( در ذیل آیه فطرت است، که مفاد  30  ،گذشته تحقق یافت؛ گواه بر این احتمال، جمله »ال تَبدِیلَ لِخَلقِ اهللِ« )روم

 دهد.کیل میظاهری آن، همان میثاق فطری است که شالوده آفرینش انسان را تش 

ها وجود گونه تعبیرات در زبان عرب و همه زبانچه که در ذیل دلیل سوّم اشاره كردیم كه این بنابراین با توجه به آن 

رسد. حال اگر آیاتی چون: »أ فِی اهلل تر به نظر مى شود و لذا از همه تفاسیر نزدیكدارد، ایراد دیگرى متوجه آن نمى

آدَمَ  ( و »ألَم أعهَد إلَیکُم یَا بَنِی35  ر،( و »اهللُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ األرضِ« )نو10تِ وَ األرضِ« )ابراهیم،  شَکًّ فَاطِرُ السَّمَاوَا

( و »سَنُرِیهِم آیَاتُنَا فِی اآلفَاقِ  60  ،أال تَعبُدُوا الشَّیطَانَ إنَّهُ لَکُم عَدُوٌّ مٌبِینٌ * وَ أنِ اعبُدُونِی هَذَا صِرَاطٌ مُستَقِیمٌ« )یس

( و نظایر آن را در کنار آیه میثاق و آیه فطرت قرار داده و طبق  5  ،وَ فِی أنفُسِهِم حَتی یَتَبَیَّنَ لَهُم أنَّهُ الحَقُّ« )فصلت

 خواهد شد.  جا مورد مطالعه قرار دهیم، درستی احتمال یاد شده آشکارترروش تفسیر قرآن به قرآن، همگی را یک

السّالم« ـ تجدید  گواه دیگر بر این نظریه این است که یکی از اهداف رسالت پیامبران ـ طبق فرموده امام علی »علیه 

های  ( و از طرفی در حکایت1خطبه،  البالغهمیثاق فطری انسانها با خداوند بوده است »لِیَستَأدُوهُم مِیثَاقَ فِطرَتِهِ« )نهج

چه که شود بلکه آن ن اثری از یادآوری میثاق فطرت در جهانی دیگر به نام عالم ذر، یافت نمیقرآنی از روش پیامبرا

های علم و قدرت الهی در آفرینش انسان و جهان، و بیدار کردن عقل  شود، یادآوری نشانهدر احتجاجات آنان دیده می

 های گوناگون دیگر است.و خرد آنان به شیوه 

كه تمامى افراد بشر به این استشهاد فراخوانده شده  خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِی آدَمَ ...« داللت دارد بر این به هر حال آیه »وَ إِْذ أ

شود ابطال  كه از سیاق كالم استفاده مىاند و این دو جمله بطورىو یكایك ایشان به ربوبیت پروردگار اعتراف نموده 

فهماند كه اگر این أخذ و إشهاد از بندگان  رساند و مىد مىها احتجاج كنندو حجت را كه ممكن است بندگان به آن 

توانستند در روز قیامت به یكى از آن دو تمسك جسته، و حجت خداوند  و أخذ میثاق بر إنحصار ربوبیت نبود بندگان مى

 ایند.سازد، دفع نم بر ناموجه بودن بهانه شرك ایشان که به استناد آن، مشركان را به ورود در آتش محكوم مى
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